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Žaizda nepavojinga. Pulkininkas su kulka krūtinėj
laikė beveik valandą ilgą prakalbą.

-------- O---------

Rooseveltą speciališku traukiniu par
vežė Chicagon. Pamišėlis se- 

ke paskui savo auką nuo 
trijų savaičių.

---------0---------

MILWAUKEE, WIS. Perei
tą panedčlį vakare, kada Roo- 
seveltas rengėsi sėsti į automo
bilių ir važiuoti svetainėn laikyt 
prakalbą, koks pamišėlis, vokie- 
tys John Schrank, prisiartinęs 
prie pulkininko, šovė iš revol
verio stačiai Pulkininko Roose
velto krūtinėn. Pirm, negu jis 
spėjo iššauti antru kartu, Roo
sevelto sekretorius, Martin, par
mušė jį ant žemes ir ištraukė

išpradžių neužte- 
Kulka vienok bu- 
Ji perėjo per iš-

Rooseveltas 
mijo žaizdos, 
vo jo kūne, 
kimštą popieromis kišenių, kiau-
riai storas akinių makštis ir įlin
do dešinin šonan. Popieros ir 
makštįs sulaikė kulkos bėgį ir 
išgelbėjo Rooseveltui gyvastį.

PASIRODĖ LABAI DRĄSUS.

Rooscvcltas pasirodė labai drą
sus. Kada jo artimiejie parodė 
jam kulkos pramuštą skylę jo

įkimšo ranką užantin ir ištraukė 
ją kruviną. Tik tada jis su-

jis liepė važiuot svetainėn, kur 
turėjo but prakalbos, ir ten at
važiavęs, laikė prakalbą beveik 
valandą laiko. Niekas negalėjo 
jo nuo to sulaikyt. “Aš turiu 
tarti žodį Wisconsino žmonėms, 
kad ir nuvirsti ant plat formos tu
rėčiau” — sakė jis savo aplinki- 
niems. “Tai gdl bus mano pasku
tinė proga.”

Speciališkas traukinys pargabeno 
Pulkininką Chicagon.

Iš prakalbų tuojaus pulkininką 
nugabeno ligonbutin ir telegrafu 
pareikalavo geriausių daktarų iš 
Chicagos. Vėliaus vienok nuta
rė surengti speciališką traukinį 
ir kuogreičiausiai išsiųsti pašau
tąjį Chicagon, nes ligonbutyj tuom 
tarpu negalėjo nuspręsti, kiek

jinga. Nakčia nuo panedėlio ant 
idarninko pargabeno Rooseveltą 
Chicagon ir patalpino jį Mercy 
Ligonbutin, prie 26-os ir Pcorija 
gatvių. Čia jį išegzaminavo ir 
nutraukė Rontgeno spinduliais

POLITIŠKOS ŽINIOS.
RUSIJA.

Lenkijoj sumobilizuota 80,000 
rezervos kareivių. Nors valdžia 
garsina, kad tai paprastas mobi
lizacijos mėginimas, bet užsie
niuose mano, kad mobilizuojant 
rezervos kareivius, tuomi norima

strijai naudotiesi iš karo ant 
Balkanų pusiausalio. Tuom tar
pu vieriok net Turkijoj Rusija 
eina iš vien su Austrija. Abiejų 
kraštų ambasadoriai padavė Tur
kijos valdžiai reikalavimus re
formų ir persergėjimus mažoms 
Balkanų pusiausalio viešpati
joms, kad su karo pradėjimu 
nesiskubintų, bet tos viešpatijos 
gerai žino, kad tikro sutikimo 
terp Austrijos ir Rusijos nėra. 
Užsidegus karui ant Balkanų ne
susilaikys nuo įsikišimo Rusi
ja, o jai įsikišus, tą patį darys ir 
Austrija, o jau tąsyk užsidegti^ 
foks kl ‘js, kokio Europoj dar 
nebuvo, fęs Austriją tūri parem-

augštyn, plau-
cių nepermuse i 
tuom tarpu nėra.

Schrank turbut pamišėlis.

gimimo 
New

mušima.

Turbut

seiliaus laikęs

vra

111.

'itin uz jo ūž
to jis pasakė, 
neturįs tiesos

is j ieško 3-čios 
turi but nušau-

jo kulka buvo nevisai pasekmių-

Norėjo užmušt Rooseveltą

seka paskui Rooseveltą jau nuo 
trijų savaičių, bet niekur jam 
nepasitaikė gera proga prie savo 
aukos prisiartinti. Jis manęs už-’
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duris

Nuvykęs

da pulkininkas išėjo sėsti auto- 
mobiliun, jis, prisiartinęs, šovė.

Visi sveikina Rooseveltą.

Žinios apie pasikėsinimą ant 
Roosevelto gyvenimo visur pa-

darbu ir kartu džiaugsmą, kad 
Rooseveltas išliko gyvas. Pa
sveikinimo telegramus, apart ki
tų, atsiuntė prezidentas Taftas 
ir demokratu kandidatas Wilso-
nas.

Menama,

pasididinimo balsų už Roosevcl- 
tą ateinančiuose balsavimuose.

ir Francuzija; karau liktų įtrauk
tos net mažosios Europos vieš
patystės, kaip antai Holandija, 
Bcltriia ir Šveicarija, per kurias 

FranrVokietija gali užsimanyti 
euzijon įsiveržti.

Nors Rusija karau gali stum
ti daugiau karei viii negu Vokie
tija, bet ta kariumene daug blo
gesne negu vokiškoji; nuo pasek
mių karo su Japonija dar Rusija 
neatsigriebė, kariumene jos neiš
tikima, kareiviai tarnauti neno
ri. Rusijos kareiviai ypač iš 
Vakarinių apskričių jau netpki 
spangi valdžios įnagiai kaip |ai 
buvo seniau.

Ir dabar, sušaukti tarnys£on 
Lenkijos rezervistai miestuose 
Lodž, Baltstogėj ir Sedlecuosę su
kėlė maištus. Scdlccuose (su
šaudyta 15 rezervos kareiyjy, 
Daug rezervos kareivių įšbėgp 
į užsienius, nenorėdami tarnau
ti. Kilus karui, be abejones 
bėgtų užsienin dar daugiau Jęa* 
reivių.

■ Atėjo jau žinios apie rinkimus 
IV dumon, Iš tų žinių, kokios

-ii VeklsjIJs, o Rusija—-Anglija(atėjo, matyt, čluosa rinki-

<w‘.

S:':’-:

ROOSEVELTAS LAIKE PRAKALBŲ

muose Lietuvoj bus išrinkti ku
nigų rekomenduoti atstovai. Bu
lota prapuolė, nes prieš jį smar- 

agitavo kunigai ir jų ša- 
Tiiom tarpu atėjo ži- 

apic išrinktus rinkėjus 
, išrinkta daugiau kuni-

šalininkų, tai jie, žinoma,

nios tik 
pavietan 
gu

mos atstovus.
Suvalkų gubernijoj iš kur lie

tuviai renka tik vieną atstovą, 
kunigai stato Dro Basanavičiaus 
kandidatūrą, o smarkiai užsipuo
la jų laikraščiai ant Bulotos, iš- 
rodinėja visas jo klaidas. Ka
dangi už Ikisanavičiti balsuos ir L J C-

jis bus išrinktas.
Kauno gubernijoj tarp išrinktų 

rinkėjų inteligentesnių, garsesnių 
išrinkta 
1, o iš

žmonių nematyt; ir čia
daugiau kunigų pasėkoj 1 
jų renkami ir atstovai.
ten galutinai neišpultų rinkimai, 
visgi jau dabar galima manyti,

moj, taip ir ketvirtojoj Suv 
gubernijos atstovui prisieis 
stovauti visą Lietuvą, kiti 
balsavimuose jį savo balsais 
les paremti.

at
tik

Paryžiaus laikraštis “Temps” 
gavo iš Peterburgo telegramą, 
buk lenkai rengiasi sukilti, todėl 
bankininkams patariama doku
mentus ir pinigus iš Lenkijos 
pergabenti Maskvon. Apie tei
singumą tos žinios reikia abejoti. 
Žinoma, jeigu prasidėtų karas su 

len- 
ypač 
Len- 
apie

sukilimą lenkai, turbut, nesyą^- 
joja.

kus nuo sukilimo sulaikyti 
jeigu Austrijos kariumene

<»
BALKANŲ PUSIAUSALIO
Karą ant Balkanų pusiaųsąljo 

pradėjo mažiausia viešpatystė es=? 
Montenegro, turinti ne kiek dau- 
giaugyventojų negu jLietuvoą 
sostinė Vilnius. Ji nepaklausė 
perserginėjimo didžiųjų Europos

Turbut ia kas nėra,
■ * i - .

oaKMranmi

iš galingesnių padrąsinoį kad ga- buvusius regimentus gales stum-
Ičtų pats sudrumstame vandenyj 
žvejoti. Bulgarija, Serbija ir 
Grekija dar Turkijai karo neap
reiškė, bet kariūmenių susirėmi
mai ant rubėžių/dažnai pasitai-

Insiveržę Turkijon montenegri
nai žengia vis toliau, užima, vie
ną po kitam miestą. , Pirmą-, ka- 
nuolės šūvį 4 turkus paleido so
sto inpedinis . kiining. Petras. 
Smarkiausias mušis buvo Dečiš 
kalnuoe. ~ Mušyj krito 600 
turkų ir 400 montenegrinų. Mon
tenegrinai užėmė vedančias į pic-

Montenegrinai kanuęlių šūviais 
Nelai-išgriovė miestą ŠiccrJk.

rciviu. Ne mažas mušis buvo v
ir Šoka kalnuose. Užmušta 300 
turklį, montenegrinai ųužudė 100 
kareivių. Kaip iki šiol, turkai 
dar ne vieno mūšio nelaimėjo, 
traukiasi jie vis toliau į pietus, 
o paskui juos seka montenegri
nai.

ir

Siaurine monteįiegnnų armija, 
vedama generolo Vukotičo jau 

peržengė Turkijos r ui Te
užėmė miestą 1 Novy Ba

zar. Smarkus mušis buvo prie
miesto Belopolje, kurį monteneg
rinai užėmė. Čia užmušta teipgi 
kelis šimtus turkų.

Iki šiol montenegrinams gana 
sekasi, nes turkai nedaug turi 
kareivių. Jie tikisi pagclbos nuo 
mahometonų albanų, pažadėju
sių remti turkus. Už tai monte
negrinai tikisi paramos nuo al
banų katalikų. Bet ikišiolei pa
sisekimai montenegrinų ne ką 
reiškia. Jeigu kitos Balkanų pa
siansai io viešpatijos nepradės 
tęipgi karo, turkai Montenegro 
įveiks, nes-jie gali karan stumti 
dešimtį kartų daugiau kareivių.

•Dabar iš Azijos išsilsite Euro-
r" į

port 120,000 rezervos į kareivių, 
šaukia tarnyston rezervos karei
vius ir Europoj. Rodš tuos ka
reivius siunčia prie Bulgarijos 
ruWiy ir į Macedotiiją, bet ten

ti prieš Montcnegrinus.
Si mobilizavo Turkija ir 

ir mano jį siųsti 
1, jeigu su ią reiktų ka- 
Bulgarija laivyno visai 

Savo Juodųjų jūrių 
sumobilizavo ir Rusija.

Montenegrinai išdeginjo vie
ną mahometonų apgyventą kai-

riauti. 
notų ri.

savo
prieš

ma Kranija aplinkinėse. Ugny
je pražuvo daug vaikų. Kaimuo
se aplinkinėse Adovo išskerdė 
moteris ir vaikus.

Tarybos Turkijos su Italija 
iširo, nes Turkija vilkino atsa
kymą ; karas todėl atsinaujino.

Italija, žinoma, ją remtų

kištų ir kitos Europos viešpa
tystes. Joms insikišus, Turkijai
ateitut.

MEXIKO.

Mcxiko revoliucijonicriai 
labiau subruzdo, pajiegos jų 
pasididino. Revoliucijonierių 
dovai gazdina " amerikonus 

jie taisysskerdimu

včl 
vėl 
va- 
iš- 
JS-

griautus geležinkelius. Revoliu
cijonierių dideli pulkai vėl atsi
rado Šiaurinėse Mcxiko vaista
jose.

10 
tarp 
revoliucijonierių užpuolė 170 ka
reivių ir visus juos išmušė, tik 
17 kareivių ištruko. Užmuštas 
tapo ir jų vadovas kapitonas Tel
lo, kurį revoliucijonicriai pako
rė ant telegrafo stulpo. 18-ai pasi
davusių kareivių nukapota ausys 
ir nosys. Mušis atsitiko girioj, 
kur revoliucijonicriai buvo pasi
slėpę. Mūšyje ir jie daug žmo
nių nužudė, bet visgi įveikę ma
žą kareivių pulkelį.

13 spalių diedą, netoli Jungti
nių Valsčių rtibežiaus revoliu- 
cijonieriai sulaikė geležinkelio 
traukinį, paėmė expreso ir pačto 
siuntinius ir nusivedė su savim 
turtingą gyvulių prekijų EI 
Basę, CameiOBj* '

spalių diena netoli Herman, 
Jimenez ir Torreon, 1700

Laikraštis “Colonialc Corres- 
pondenz” praneša, jog pagarsė
jęs Pietinės Afrikos negrų va
dovas Cooper, su dideliu pulku 
negrų įsiveržė į vokiškas Pietry
tinės Afrikos valdybas. Jo žmo
nes degina balspalvių farmas ir 
veržia galvijus. Užmušta diktai 
kolionistų. Prieš įsiveržėlius iš
siųsta kariumene, kurį nori jiems 
užkirsti kelią į angliškas valdy
bas ir tikisi tą juodspalvių 
nelaisvėn paimti.

vada

IS LIETUVOS.
- IŠ KAUNO.

liu “jomarkas”. Vienas ūkinin
kas iš Mauručių (Suval. gub.) 
atvedė anglų veislės arklį, už ku
rį prašė 860 rubl. Pirkliai davi
nėjo 680 rubl. Arklio savininkas 
turi tik 15 margų žemės. Arklį 
išaugino pats.

— Lietuvos žinios

IŠ SKRIAUDŽIŲ, Marij. pav.

rėjo iš kalėjimo

mieji du iškentėjo kalėjime po 
5 mėnesius, o Mockapetris 2 mė
nesiu. Pirmiau dar, liepos 24 d:, 
parėjo Apolionija ir Konstancija 
Ankadavyčaitės. Apolionija iš
kalėjo 3 mėnesius, o Konstanci
ja 8 savaitės. Visi jie buvo 
kaltinami už kokius ten jaunimo 
ratelius. Kuomet žandarų rot
mistras Kislinskis, viską ištyręs, 
nusiuntė Peterburgan, iš ten gi 
atėjo paliepimas paliuosuoti juos.

Lakštutė.
— Lietuvos Ūkininkas —

IŠ KLEPOČIŲ, Trakų pav.

Klepočių sodžius yra didžiau- 
sis Rudziškio parapijoj, 
jis puikioj vietoj. Per 
eina geležinkelis, ir teka 
upelis. Iš šiaurės ir ryti

Stovi

mažas

miškai. Žmonės ten

Rudziškių bažny- 
trečia nedėlia, tai apri- 

Savo ne- 
ncapleidžia, ir puikiai

suomet turi gerą uždarbį: va
sarą piausto malkas, sudeda ir 
traukiniu prikrauja, o žiema ve
ža malkas iš miškų į gelžkelį. 
Klepočių sodžius dar neseniai at
siskyrė nuo Valkininkų parapi
jos ir prijungtas prie Rudziškių. 
Daugumas buvo neužganėdintų 
iš to, sakės nenorį prie gudų pri
gulėti, bet pernai įvedė lietuviš
kas pamaldas 
čion kas
mo kiek klepočiečiai. 
dėlių jie 
pagieda lietuviškai, tik gaila, kad 
ne visi. Tiek yra jaunimo, ga
lėtų daug gražiau dar pagiedoti 
savo nedėliomis ir patiems link- 
smiau-butų ir iš šalies pažiūrėti 
gražiau. Laikraščių ir neskaito, 
vos vieną “Aušrą” gauna. Tai
gi neužmirškime šviesties ir Die- 

garbei gražiai pagiedoti.
Juozas Velička.

— Aušra —

IŠ ŽAISLIŲ.

Šioj parapijoj atsižymi daino
mis, žaislais (zobovomis) ir tau
tiškais šokiais šie kiemai: Erio- 
gala, Sleviai ir Novasodai. Ten 
jaunuomene susirinkus dainupja, 
šoka, net malonu jų tarpe būtį. 
Moka pasilinksminti jie ir be 
svaiginamųjų gėrimų ir be blogų, 
nepadorių kalbų. Kiti sako, kąd 
be degtinės pasilinksminti nega
lima. Bet turime pavyzdžių, kad 
be svaiginamųjų gėrimų galima 
dar geriau ir gražiau pasilink
sminti. Krauklyg,

— Aušra —

IŠ TVEREČIAUS,
Karaličios kaime šiemet pasi

mirė Jurgis Pivoriūnas, kursai 
išgyveno ant šio pasaulio 128 
metus. Jurgis Pivoriūnas gimė 
1784 metais balandžio mėnesyje, 
Vis# savo ainžių išgyveno

tingai, vaikščiojo baudžiavoj 
(panščiznon) ; po baudžiavai ap« 
turėjo valaką žemės. Nuo 6 me
tų jau negalėjo dirbti sunkaus 
darbo ir gyvendamas prie vai- 
kaičio (anūko) šj-tą veikdavę 
prie namų; o paskutiniais -me-t 
tais, tai yra 1912, kada persi-* 
gabeno j kitą vietą ant arendosį 
vaikaitis, prie kurio gyveno Jur-< 
gis Pivoriūnas, visai susilpnėjof 
ir pritruko proto; negalėdavę 
pažinti savo vaikų; žinodavo^ 
kad jo vaikas, bet kuo vardu taĮ 
negalėdavo atminti. Jurgis Ph 
voriunas paliko 4 dukteris; vyT 
resnėji iš jų turi jau apie 90 me«.

ir dirba visus darbus, dar tvirs, 
moteriškė. Vaikaitis. , —

— Aušra —

tu €-
ta

IŠ LIUDVINAVO, Kalv. pav.

Rugsėjo 9 d. Liudvinavan atė
jo smagi, seniai laukiama žinia: 
smukles uždaryti 1 Labai liudvi-. 
naviškiai rūpinosi, kad smuk
lės butų uždarytos ir ilgai kan< 
triai laukė, kada jų prašymai bus' 
išklausyti. Mat, nelengvai tatai- 
ėjo: vis kas-nors įsipainiodavo; 
ir dalyką ardė-trukdė. Daug nu-,'

daug prašymų nuo in ga lietiniųi 
ir šiaip siųsti, daug dalykų te-i 
legramonis aiškinti. Beto, buvo! 
tyrinėjimas, sušaukus šaltyšiusJ 
Galų-gale gubernatorius pasky-' 
rė dar valsčiaus susirinkimą, ku
ris iššaikino galutinai dalyką, ir. 
9 rugsėjo atėjo gubernatoriaus' 
įsakymas uždaryti šventadieniais' 
smukles. L. K.

— Liudvinave parduodama ke-. 
lėtas ūkių. Girdėjau, kad apie

žemė. Liudvinave gi neperbran- 
gi: vieną ūkį (30 margų su trio- 
bomis) žydas pirko, rodos, už' 
3300 rublių. Apie kitus ukius 
irgi suka žydai. Vertėtų norin
tiems pirkti žemę lietuviams pa-* 
si naudoti gera proga. Liudvi-* 
navo pasodos žemė gana gera. 
Keblumas gal būti tame, kad da' 
neišsiskirstę į viensėdžius ir lau
kas (šniūruose) rėžiuose. Skau
du yra, kad liudvinaviškiai taip 
lengva širdžia perleidžia savo žci 
mę į svetimtaučių rankas!

LiudvinavietiŠ.
— šaltinis —

IŠ GULBINIŠKIŲ, Marij. pavK

Rugp. 29 d. čionai sudegė ūki-*,' 
ninko A. Berteškos visos trio-' 
bos, gyvuliai ir padarai.

Sako, buk to ūkininko berniuk 
kas nuėjęs kur-ten į šiaudus už-

J. Akmenis.
•— šaltinis —

gelžk.

didelę

IŠ KEMERŲ, Už Rygos

Yra tai garsus kurortas, 
vasaros metu suvažiuoja 
daugybė žmonių iš visų Rusijos
kraštų. Ypač privažiuoja čion?' 
žmonių sergančių saųslige. Šiais 
metais Kęmerai sujungta su pa-( 
jųriu elektros tramvajų. (Kerne* 
rai stovi atstu nuo pajūrio ^ž 6' 
verstų). Taigi šioji aplirtkybč,^ 
FCgis, dar daugiau Šiemet padidi
no svečių skaitlių. Nemalis1 
skaitlius sezonų mętu apsilanko, 
ęįon ir lictuvlį. Daug * taipogi 
yra pensijonuose tarnaujančių-! 
mygu tautiečių. Tik, deja, ar 
tai dėl aplinkybių, ar tai is apsi,- 
Jejdimo maža kas viešai kalba 
savo prigimta kalba, dažniausia 
naudojasi svetimtaučių kalbomis. 
Del šios tai priežasties v niekur 
nęmatyt pardavinėjant lietuviš
kų laikraščių, knygų-knygelių. 
Paklausus budelėj, kuri kurorto 
viduryje gražiai apkrauta laik- 
rąščiais, lietuviškų laikraščių, 
girdžiu atsakymą “nėra”. (M^t, 
pardavinėtojos esama lietuvaitės; - 
—gi tos budelės savininkė, kaip 
paskiau sužinojau, —» latvė). 
Klausiu tad toliau: “Argi taip 
niekas jų nereikalauja?” Gaunu 
atsakymą: “Kur nereikalavę *—» 
reikalautu, tik kadaugi lietuviai

•..■H--,:,?' »<.; •(•."■'h'.. '--'’ :* ’ f -
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nebėra. Skai- 
užveizdėtoja paklausta

bet 
ku- 
Pa- 
vra

pasitenkina svetimtaučių laikraš
čiais, tai ponia ir neišrašo!”

Pernai ateidavo lietuviškų laik
raščių skaityklon ir, pasak vieti
nio* gyventojo, buvę kam skai
tyti, šiemet gi 
tykios
dėlko nėra lietuviškų laikraščių, 
aiškinasi nežinojimu.

Yra Kemeruose ir katalikų baž
nyčia. Bažnyčia medinė su vie
nu bokštu, nauja, nes tik 1897 
m. statyta, dailiai iš oro ir vidaus 
nudažyta, labai švariai, kaip rei
kia Dievo namams, užlaikoma. 
Kunigas prie jos negyvena, 
vasaros metu pamaldos būva, 
rias atlaiko kunigai-svečiai. 
tarnavimams prie bažnyčios
apsigyvenęs zakristijonas. Pri
dedamosios pamaldos atliekamos 
lenkų kalboje, kai-kada, jei at
siranda darbštus kunigas, tai po 
Mišparų esti ir lietuviškas pa
mokslas. Lietuvių kunigų be
veik niekados čia nestinga, bet 
pamokslai lietuviškai nevisuomet 
sakomi, — mat, pasitenkinama 
vien lenkišku. Tuo tarpu dau
gelio širdįs trokšte-trokšta už
girsti Dievo žodį savo prigimto- 

pa imsime
tarnaujančius.

Jie iš Lietuvos atėję čion daž
niausiai gerai ir temoka lietu-

kymo, svetur užgirstas bažny
čioje savo kalboj pamokslas ne- 
noroms sugriaudina širdį, aša-

mintįs pasineria Dievuje. Ma
tome, jog Kemeruose lietuviškų 
pamokslų klausyti yra kam

Žolynų Petras.
šaltini 31z —

IŠ BALTSTOGĖS.

Baltstogėje Vilniaus Teismo 
rūmai kaltinamus už pravoslavų

netikrumą pasmerkė: Kun. 
Sperskį — 1 ^metams ir 4 
nesiams stiprovėn apribojant 
sės, kun. M. Savickį — 6
nesiams stiprovėn ir vargoninin
ką Lichneravičių — 2 mėnesiams

mė- 
tei- 
mč-

šaltlnis

Iš SVĖDASŲ, Ukm; pav.

daug kas dalinas į vienkic-
Daųgumai ūkininkų pa- 

tokia žeme, kame nėra nė
mins, 
puolė 
vandens šlakelio, vien graužai ir 
akmens, — kuriuos tik perkū
nija daužo. Pasėjus, nei grūde
lis, nei žolelė neauga, — tai bent 
žeme! Nežinau, kaip tie ūkinin
kai galės gyvent, turėdami to
kią žemę. • Ant. Gr.

Lietuvos žinios —

IŠ PAEŽERIŲ, Vilkav. pav.

Čia parvažiavo iš Seinų vys
kupo kancleris kun. Jur. Nari- 
jauskas statyti savo kandidatūros 
Vai. Dūmon. Kelias savaites 
agitavo už save aršiausiais bu
dais. Prispyręs kur kokį tam
sesnį žmogelį inkalbinėjo, kad 
už jį balsuotų. Nors kiek supran- 
tantieji savo reikalus ūkininkai 
kalba: “Ne kunigui, tuo labiau 
Narijauskui, sėdėjusiam visą lai
ką vyskupo rūmuose, atstovauti 
musų reikalus.”

Paežerių Totorka.
— Lietuvos žinios —

IŠ VILUČIŲ SOD< Svėdasų v.

Čia atsitiko baisi žmogžudy
stė. Rugpiučio 22 d. -svirne, iš 
nakties, rasta peiliu subadyta 
mergaite. Spėjama, kad ją pa-

To sodžiaus 
suėmė ir ntt-

Susiedas.
ūkininkai užkurį 
vežė šaltojon.

— Lietuvon

IŠ SVĖDASŲ,* Kauno gub.
Viešų įstaigų pas mus netrūk

sta. K Vartotojų draugija gyvuor 
ja gana gerai: turi daug narių 
ir didelę apyvartą. Vis tai ačiū 
apsuktam vedėjui. “Blaivybei” 
irgi neblogai klojasi, nes harių 
skaičius eina didyn. Draugijos 
arbatinėn ateina “Viltis”, “Šal
tinis”, “Vienybė” ir “Garnys”. 
Tik nežinia dėlko nėra “Liet. 
Ūkininko” ir “L. Žinių”, 
laikraščius žmones irgi
skaito, nes žmonėms jie gal dar 
naudingesni už tuos, kurie iš
rašyti arbatinė n. Be šių intai- 
sų yra dar “Saulės” mergaičių 
mokykla, pačta, dvi vaistini. Bu
tų gera, kad tų viešų įstaigų 
tiek fr tebūtų, arba ir jei butų, 
tąj šifims panašios. Tik nelaimė, *rių ir bučiavo ranlq< Kokia gį

Tuos 
noriai

kad taip nėra. Svėdasuose ran
dame dar ir monopolį ir 3 alu
des, o slaptų smuklių begalės.

Jau keli sodžiai išsidalino vien- 
kiemiuosna, ir labai tuo užga
nėdinti. Patartina, kad ir ki
ti sodžiai išsidalintų, nes tada 
nebereikės po teismus tąsytis. 
O su tais teismais svedasiškiai 
visai pražuvę: bylinėjasi dėl nie
ku. Tuo tik gėdą ir pražūtį sau

• Susiedas.
* Lietuvos žinios —

IŠ UTENOS, Kauno gbu.

Utcniečiai, 
džitii, 
mus. 
vakarai, ūkio ratelio 
mai, moterų draugijos 
kiniai ir t. t. 
(rusai ir žydai) 
iš to namo turi, taisydami savo 
vakarus ir keldami jubilėjus. 
Šiemet keturklesės mokyklos ru
sai mokytojai sumanė atimti tą 
namą mokyklai. Klebonas, pas 
kurį, pritrukus pinigų pastaty
mui, buvo pasiskolinta, many
damas turbūt tokiu budu grei
čiau skolą atsibusiąs, tiko. Bet 
<un. Švagždžiui ir kitiems ne
tikus, namai pasiliko tuo tarpu 

iaudžiai. Kurmis.
— Lietuvos žinios —

ačiu kun. Švagž- 
pastatė gerus liaudies na- 
Jame atsibuna lietuviški 

ūkio ratelio susirinki- 
susirin- 

Bet ir kitataučiai 
nemaža naudos

KURŠĖNŲ, Šiaulių pav.

Rugpiučio 25 d. čia mergina 
N. surengė vakaruškas, kur kaip 
ir paprastai atsitinka, suėjo daug 
darbininkų ir šiaip huliganų.

IŠ

etą bonkų degtinės ir gėi 
ridunakties su darbininku 
anų Račkauckįu. 
štarasis (laupiau 
undijo”, tai jam
o jį Jasas ir iš apmaudos peiliu

Kadangi pa- 
eutinės “ne-

mi-
re. acsitiKedamas, Kaa r>. jau 
nebgyvas, Jasas su Karkalui dar 

ė Račkauckui į nugarą ir 
ir, palikę savo kepurę, pa-šoną

gauti:
iktadanus pasisekė su- 
Karkalį Kuršėnuose, o 
Šiauliuose. A. Vijurkas.
- Lietuvos žinios-. —-

. IŠ TELŠIŲ, Kauno gub.

Vietinės gimnazijos 6 kl. 1

nedorai.
knygyno 
siartinus 
ną, vedė

jis

mo

laikui uždaryti knygy- 
is suskaitė visus pini-

rubl.). rasktii vedėjas papra
šė Kclpšo užkabinti langą, o pats 
išėjo langinių uždaryti. Vagis

jas sugrįžęs manė, kad langas 
gerai užkabintas, užrakino duris 
ir abu išsiskirstė. Rytmetyj su-

Tuoj pas policiją. Nors ir ‘"gud
riai” buvo padaryta vagystė, bet 
kaltininką tuoj sugavo. Pinigų 
išleidęs tik 5 rubl., o kitus visus 
surado. Policijoj “darbuolis” 
prisipažino da kaikuriuosc vogi
muose. Nebcpirmą sykį jam to
kie darbeliai! Vagio tėvai labai 
turtingi žmonės. Klausimas, kas 
jį privertė vogti? — Turbūt gir
tuokliavimas, nes Kelpšas buvo 
prielankus “baltakei”! Ar patai
sys tą jauną vaikiną kalėjimas 
da klausimas! Greičiau visai iš- 
tvirkins. Liūdna, liūdna, kad 
tarp lietuvių moksleivių atsiran
da tokių vaikinų! “Tikrasis”.

—• Lietuvos žinios —•

IŠ PLUNGĖS, Kauno gub.

Rugp. 27 d. buvo čia ūkio pa
roda. Tą dieną buvo gana didis 
turgus užtai ir žmonių vidurdie
nyj atvyko parodon gana daug, 
bet vakarop jau liko beveik vie
ni “branduolio” nariai, jų skait- 
liuje kunigaikštienė. Ji sėdėjo 
“lapinėj” ir dalino dovanas. Pa
roda buvo visai neturtinga. Do
vanų duota: už 13 kumelių, 13 
eržilų, 
Be to, 
darbai, 
buvo, 
dėklų,
paaukavusi tam tikrą sumą pi
nigų, taipgi ūkininkų ratelis pa
aukavo ūkio įrankių už 30 rubl, 
ir šiek-tiek pridėjo dar kunigaikš
tienė. Turiu pažymėti, kad vie
nas begėdiškųjų darbų buvo tai 
varymas bučiuoti kunigaikštie
nę rankon -
yo dovanų. Visi ėjo lie kepu-

11 kumelių ir 3 bulius, 
buvo dar . išstatyti rankų 
bet indomaus nieko ne- 
Dovany gavo už 20 au- 

Parodai valdžia buvo

visų tų, kurie ga

fe***'

ku- 
tai 
bet

nigaikštiene! Galima sakyti, 
buvo ne “arklių paroda”, 
paroda “rankos bučiavimo”, 
labai sąžiniškai butų pad 
“brnduolis”, kad butų parašęs 
ant tos genijališkos iškabos, “ran
kos bučiavimo .paroda !” Tada tai 
aiškiau butų buvę!

‘ ' “Tikrasis.”
— Lietuvos žinios —

BULOTO^1 “ŠALTINIUI” AT
SAKYMO fcoWVlSKAVIMAS.

Iš Alytaus (gpv. gub.) rašo, 
kad ten tująm žmogui buvo at
siųsta kėlėjas egzempliorių Bu-

spėjo adresatas siuntinį atsiimti

PLUNGĖS, Telšių pav.

------- -y- ...................................

IS AMEfilKOS.
žWdžUt>YSTĖ.

Quincy, III. Likosi išskersta 
visa ; šeim)rnaį ;1 farmerio Pfans
chmidto, susidedanti iš tėvo, 1110-

palaikų žuvusio su laivu “Ti
tanic” pulkininko Astdfo. ‘ tTiek 
nuo palaikų vienas žmogus Bar, 
turbūt, niekur neužmokėjo. Tur
tus tuos palaiko žuvusio sūnūs 
Vincas Astor.

IS DARBO LAUKO.

iš pačtos, kaip įėjusi policija jį^tinos, sesers ir jaunos mokyto-

IŠ
Tik 

vuoja 
gan didoką mūrinį- namą ir pa
togioj vietoj. Gal kiek nepato
gu tas, kad jau petdažnai “vis
ką” išperka ir neretai prisieina 
laukti, kol parveš. Mokina kan
trybės, jei kitur nenori pirkt, ar
ba pratina prie kitos rūšies pre
kių. Vargiai tai pažanga! To
liau, sakoma, buk trūksta krau
tuvėse gerų, inpratusių tarnau
tojų. Kame čia žmogus inpra- 
si, kad vos kiek patupėjęs, tuo
jau ar bėga, ar genami krau
stosi kitur. O be pardavėjų ne
pasilieka. Gan senokas priežo
dis sako: “ir šventatėlio nagai 
į save pakumpę”. O kur tau 
paprasto žmogelio prie tokių 
gėrybių ir brangenybių, ar jau 
rankos nukris, ar ką! Toks gan
das.... Pradžioj bent girdčties 
buvo apie įvairias ir gan daž-1 
nas revizijas. Dabar-gi, kasžin, 
ar tiems, kurie kalbėjo apie re
vizijas, ar tiems, kurie reviza- 

amatas nusibodo. Ne 
apie tai iš-

vo, tas
kiek ir teiraudamos 
girsi. Žinoma, tyloj geriau. Ne
vertėtu plungiškiams pramonėj

Purvabredis.
Lietuvos žinios —

Šiauliu v 
čiai žiu

IŠ ŠIAULIŲ.
fabrikai, ypač odų, pla

uni savo nešvarumu, 
administracijos pradėta aš-

toriaus dargi butą ant vietos ap
žiūrėtų tų fabrikų sanitariškojo 
stovio. Perdaug, mat, balsiai 
ėmė šaukti Šiaulių" ir jų apylen- 
kės žmonės. Buvo įsakyta fabri
kantams įsitaisyti tam tikri filt
rai vandeniui perkošti, kad jis 
išeitų iš fabrjkos-švaresniu. Bet 
kadangi tie filtrai hėt>igūš užlai
kyti, fabrikai stengiasi-’be jų ap
sieiti, nešvarumus leizdami iš- 
fabriko pro filtrus. Dabar mė
gina tuos fabrikus prispausti kiek 
miesto durnos sanitariškoji komi
sija. Iš dviejų kartų netikėtai 
padarius reviziją, atrado ji 
Frenkelio ir Nuroko fabrikose 
blogiausiąjį sanitariškąjį stovį.

Gk.
Lietuvos žinios- —

IŠ NAUJAMIESČIO, Pan. pav.
Rugpiučio 26 d. senoje baž

nyčioje buvo jau iš eiles penk
tas visuotinas “Blaivybes” sky
riaus susirinkimas. Pirmininka
vo kun. V. Dambrauskas. Mo
kyt. J. Palukaitis perskaitė: “Ko
dėl žmonės tampa girtuokliais?” 
Toliau kun. D. aiškino ir pasa-

tybes”. O vargonininkas A. Kur- 
mauskis aiškino ir ragino pa- 
sekmingesniai kovai su girtybe 
steigti sodžiuose blaivybės kuo
peles. Paskaitos ir apskritai to
kie aiškinimai, matyti, žmonėms 

visuometpatinka: susirinkimai 
esti gana skaitlingi. Draugija
kas kartą vis
Per šį susirinkimą , užtvirtinta

ir auga.

(siuntinį) (ątėmęr Policija j 
sakė pildanti gubernatoriaus 
liepimą. Kaip matyt, jeigu 
mus žmogų apšmeiž, tai 
šmeižtąjam nei, pasiteisinti
begalima. Ir tai draudžiama!

— Lietuvos žinios —

pa-

ne

VILKAI.
Šimonių valsčiuje atsirado la

ninkams jie daug nuostolių pa
daro. “Ablavpfc”, sako, nieko 
negelbsti ir vilkų skaičius kasmet 
vis didinasi.

— Lietuvos žinios —
i—J

iš Tauragės vartotojų draugijos 
knygų sankrovos draugijos pirm, 
d-ras Paulavičius išmetęs visas 
knyuas, kurios tik nėra dvasiš-
kijos pagirtos.

Lietuvos žinios

IŠ RYGOS. i
Lietuvių čia yra apie 50 tulv 

Staučių. Daugelis jų čia verki! 
ir dejuoja prispausti vargų. DS 
džiausiu gi vargų priežastis Mi 
girtuoklyste. Širdį skauda žiū
rint į nelaimingus vaikelius, ku
rių tėvai viską prageria; negana 
to, kad mokslo vaikams neduoda, 
bet visai juos žudo — bernaičius 
išaugina huliganais, o mergaites 
paleistuvėmis.

Man neseniai teko sužinoti, kad 
vienoje latvių draugijos prie
glaudoje y ja apie 30 lietuvių vai
kų, kurie prašinėjo nuo žmonių 
pašalpų nęva ligotiems tėvams, 
bet paskui -pasirodė, kad tėvai 
visai sveiki, tiktai girtuokliai ir 
siunčia savp vaikus elgetauti. Ar

Tn šaltinis —

IŠ PETERBURGO. 
k r

Rugsėjo J2 cV buvo pirmosios
Lietuvių-;; mokyklos inkurtuvės.

čiau jokiu budu nesurasta paskir
toj vietoj tinkamo mokyklai bu

-mišios,- pamokslas, šiai iškilmei 
pritaikintas, o 3 vai. pačios 1110-

7) josios inkurimas. Pilninteli 
kambariai prisirinko vaikų, jųjų 
tėvų, svečių. Iš svetimtaučių, 
rodos, tebuvo tik vienas Kotry
nos gimnazijos direktorius. Pa
sveikinimų buvo begalės: 
sos, 
no.

Odc-
Kau-

is
Maskvos, Vilniaus, 
. ir vietinių lietuvių

Vaikų jau 25. Užlaikymas
metams 900 rublių. Šiemet — 
1000 rubl.

Gyvenimo šauksmui — šita 
mokykla atsakymas. Jos nauda 
perdaug aiški. Dabar bereikia 
tik gerų norų žmonių, kurie, 
kiek galėdami, ir toliau pradėtą

blausiai, manding, reikalinga 
darbavimosi tų, kurių vaikams 
jiji reikalinga. Tai butų pasek- 
mingiausia. Iš jos nauda ne tiek 
vietiniams, kiek visai musų tau
tai. Taigi kuogeriausios kloties!

Be kitko mažas palyginimas 
kuotik inkurtos įstaigos ir jau 
bene trečius metus gyvuojan
čios universitete studentu kuo- k.
pelės. Ir viena ir kita inkurtos 
pačių sau. Ir čia ir**ten — lavi-Naujų užsirašė — 

viso draugija turi pusketvirto j n*niosb stengimos pažint savo
šimto narių. Tokiam narių bū
reliui, žinoma, mažam mieste
lyj sunku gauti tinkamos susi
rinkimams vietds. Taigi nuo pe
reito rudens pradėta raginti žmo
nes statyti parapijos namus. 
Įvykdinti tą sumanymą nėra 
sunku, kad tik sutiktų prie jo 
inkunijimo prisidėti ir parapijo
ms. Mat, medegos namams bu
tų iš senosios bažnyčios, yra jau 
ir pinigų paaukauta tam tiks
lui (apie 600—700 rubl.). Pra
džia graži, tik reiktų toliau ir 
drąsiau varyti pradėtąjį darbą.

Jonas.
— Lietuvės žinios —

KUNIGŲ PERMAINOS SEI
NŲ VYSKUPIJOJE.

Kun. RoskovMkis perkeltas iš 
Lomžos į Barglavą vikaru, kun. 
Markelis iš Barglavo j Sei
rijus vikaru, kun. Tautkevičius 

iš Seirijų j Vizną vikaru.
•* Baltinis

į

ros,
parmerys«Friesc, netoli šėt- 
kur gyveno užmušto sūnūs 
Pfansehmidt, kasdamas že- 
radd užkastus sukruvintusmę, 

jo drabužius, todėl ant jo puola 
nužiūrėjimas, kad jis užmušė sa
vo tėvus, seserę ir mokytoją. Po
licijos šunės teipgi nuvedė de
tektyvus į jaunojo Pfanschmidto 
šėtrą. Jį.'todėl suėmė.

ANTRA CHICAGOS ADVO
KATO DARROWO BYLA.
Los Angeles, Cal. 21 lapkri

čio d. čia prasidės antra Chica- 
gos advokato Dorrowo byla. Jis 
kaltinamas už mėginimą papirk
ti prisaikintuosius teisėjus. Pir
moj byloj teismas Darrovą iš
teisino, bet jo priešai užvedė ant-

fl Gary, Ind. 2,600 serbų, bul
garų ir 1.1./kurie dirba vietinėse 
fabrikose ir Indiana Harbor, yra 
pasirengę kiekvieną dieną važiuot 
namo ginti savo tėvynės nuo 
turku, 
bas

ginti savo tėvynės
Vietinėse dirbtuvėse dar- 

dėlei tos priežasties šlubuo- 
darbininku stoka.

fl Iš antracito rajono. Iš kie
tųjų anglių rajono Pennsylvani- 
joj pranešama, kad pereitą rug-

iš SENATO TIRINĖJIMŲ.

liais 5,876,496 tonus anglių, 
145,561 tonų daugiaus negu tą 
patį mėnesį pereitų metų.
skaitlinė butų buvus
desnė, jeigu ne streikas

IŠDIRBINIAI IŠ MOLIO 
AMERIKOJ.

I

Washington, D. C. Sulyg vaiz
bos departamento surinktų ži
nių, pereituose* metuose Jungti
niuose Valsčiuose išdirbinių iš 
molio padirbta už 160 milijonų 
doliarių. Vienų plytų padirbta 
2,475,000,000, vertes 50 milijonų 
doliarių. Kitokiu iš molio išdir
binių padirbta už 112 milijonų

DINAMITININKŲ BYLA.

Indianopolis, Tnd. Traukiasi 
čia toliau byla 45 darbininkų ap
skųstų^ už vartojamą kovoj su 
kapitalistais dinamito. Apginė-

savo kalboj užtikrino, jog iš
ėmus trijų dirbusių be darbinin
kų organizacijos pritarimo, kiti 
apkaltintiejic prie suokalbio ne-, 
prigulėjo, todėl ir jokio sukalbio 
darbininkų organizacijoj nebuvo. 
Vienoj Hardingo kalbos vietoj, 
kada jis per daug entuzijastiš- 
kai ir garsiai pradėjo šaukti, 
teisėjas jį sulaikė ir pasakė, jog 
įžengtinėj prakalboj nėra rei
kalo prisaikintųjų ausis plėšyti.

UŽRAŠAS PAUKŠČIAM^.

New York. Sena čionykšte mi-

150000 dol. saugojimui žiemos 
laike paukščių nuo šalčio ir bado. 
Ųž tuos pinigus turi but nupirk
ta apimanti 75000 akrų sala 
Marsh Island, Louisianoj, kur 
žiemos laike susirenka daug viso
kių laukinių paukščių. Prižiū
rinti tą salą turės čia esančius 
paukščius maitinti. Pagirti rei
kia sanjausmą paukščiams jų my
lėtojos, tik kasžin, ar ji teip my
li ir žmones ir ar daug ji jiems 
gero darė? ,

DARBININKŲ BYLA.

Lake Charles, La. Prasidėjo 
čia byla Emersono ir 8 kitų na
rių Timber Workers Union. Ap
skųstų apginėjas Hunter prane
šė, buk Burns ir jo detektyvai 
mėgina prisaikintuosius teisėjus 
perkalbėti. Su išrinkimu teisėjų 
eina labai sunkiai.

TURĖJO ŠEŠIAS PAČIAS.

Mason City, Iowa. Teismas 
neaprubežiuotam laikui pasiuntė 
kalėjimai! W. J. Colomaną už 
daugpatystę. Iki šiol atsišaukė 
šešios jo pačios, bet jis jų tur
būt daugiau turi.

kiekviena partija ir 
kandidatas stengiasi 
žmonėms papasakoti 

blogus savo priešininko

Kada atskirios partijos ir kan
didatai pradeda tarp savęs vai- 
dintis už įvairius urėdus, tai, su
prantama, 
kiek vienas 
surasti ir 
visus 
darbus.

Taip atsitiko ir šiuosmet, kada 
partijos pastatė savo kandidatus 
į Suv. Valstijų prezidento urėdą. 
Pradėjo eiti gandas, buk perei
tais rinkimais ir ypač 1904 me
tuose, kada buvo išrinktas pre
zidentu Rooseveltas, buvo su
vartota priešrinkinei agitacijai 
labai daug pinigų, kuriuos buk 
sudėjo kaikuric milžini trustai, 
tikėdamiesi už tai šiokio ar kito
kio atlyginimo.

totis, kad pagalios /Suv. Valsti
jų Senatas išrinko tam tikrą ko-

po pirmsedžiu, ir pavedė jai iš- 
tirinėti šio gando teisingumą.

darbo ir pakvietė atstovus gar
siojo Standard Oil trusto, kurį 
kaltino tame, buk jis sudėjęs 
Roosevelto išrinkimui milžiniškas 
sumas pinigų. Standard Oil 
trusto galva, J. Archbold, pripa
žino, kad jis paaukavęs Roose
velto kampanijai 1904 m. net 
125 tūkstančius doliarių. Seiliaus 
buvo taipgi išlindusi iš maišo ir 
kita yla, būtent, kad garsus anuo
met geležinkelių karalius Har
riman (dabar jau miręs) “pa
aukojo” to paties Roosevelto iš
rinkimui bene 50 tūkstančių do
liarių. Tas viskas stato Roose- 
veltą labai negeroj šviesoj, nes 
iš jo paskutinės administracijos 
matyt, kad jis, būdamas prezi
dentu, pataikavo trustams.

Rooseveltas taipgi stojo prieš 
senato komisiją ir, žinoma, už
ginčijo, kad jis nieko apie tai 
nežinąs ir dargi liepiąs savo ka- 
šieriui jokių aukų nuo Standard 
Oil nepriimti. Tuom tarpu laik
raščiuose tapo atfotografuotas ir 
kvitas, kuris parodo, kad 100 

doliarių nuo Arch- 
priimta ir sunaudota 
išrinkimui.
senatorių komisija

tapo išrinkta ištirimui ne tik 1904 
metų rinkimų, kuriais buvo iš
rinktas Rooseveltas, bet taipgi 
ir paskutinių 1908 m. rinkimų, 
kuriais išrinkta prezidentu da
bartinis Taftas, tai, žinoma, Roo
seveltas ir jo šalininkai parci-

tūkstančiu u
bold’o tapo
Roose velto

Kadangi

ir Tafto rinkimus ir sužinotų, iš 
kur jo rinkimams buvo gauta pi
nigų. Tuom mat būdų tikėtasi 
įklampinti ir Taftą: jau jeigu 
męs skęsim, tai ir tave, brolau,

Šita 
dar di- 
Panther 
kur kc- 
sustrei-Ii tūkstančiai darbininkų 

kavo todėl, kad keli angliakasiai 
nenorėjo prisidėt prie unijos.

fl So. Chicago, Ill. Pranešama, 
kad vietinės plieno dirbtuvės 
“Illinois Steel Company” negali 
varyti pilno darbo, nes apie 3000 
darbininkų, paeinančių iš

tų Balkanų viešpatysčių, 
darbą, lavinasi muštruose

Serb i- 
ir ki- 
metė 

ir tik
laukia žinios, kada jiems iš Eu
ropos praneš, kad jie reikalingi 
karui su Turkija.

fl Charleston, W. Va. Čia dar 
vis traukiasi angliakasiu streikai.

savo pagelbininkais pradėjo iš 
kompanijos namų mėtyti laukan 
angliakasių šeimynas. Jau du 
mėnesiai pirmiau darbininkams 
buvo apreikšta, jog jie turi arba 
darban grįžti, arba apleisti kom* 
panijos namus.

fl Lawrence, Mass. Kadangi 
streikuoja čia vien svetimtaučiai 
darbininkai ir jie kelia demon
stracijas, tai į juos labai nepri- 
lankiai žiuri ne tik vietiniai ame
rikonai patriotai, bet ir ameri
konai darbininkai. Svetimtau
čiams neprilankios teipgi miesto

rius, kurie svetimtaučių ne
paisydami, drysta juos niekinti, 
kuožemiausiai juos doriškai sta
tyti. Bet jeigu ne tie svetimtau
čiai, jeigu ne jų mokslas ir ran
kos, kaipgi žemai ir šiądien Ame* 
rika dar stovėtų ?

fl Duluth, Minn. Perdėtiniš 
gatvinių karų kompanijos War
ren padavė streikuojantiems ka
rų tarnams savo susitaikymo su
manymą. Jis žada priimti atgal 
prieš streiką tarnavusius, tame

kilo streikas, kurie po 8 rugsėjo 
dienai nedalyvavo užpuolimuose 
ant vaikščiojančių karų. Strei- 
kieriai tų išlygų neatmetė, todėl 
yra viltis, kad susitaikys. Mie
sto valdžia pasirengusi atimti

jeigu ji j tqs dienas nesuras 
gerai išlavintų karų vedėjų, o 
kad čia tokių nėra, tai turės tai- 
kytiesi su streikuojančiais.

fl Charleston, W. Va. Savinin
kai Kanahwa Valley kasyklų mė
to laukan iš savo namų streikuo
jančių darbininkų šeimynas, nes 
darbo vedimui turi pakaktinai

kalbą, savo tautiečius. Rodos, 
patįs saviriti rūpinasi. Gal liki
mui, o ga1‘ nerangumui slegiant 
studentų įkuopėlė kiek 
vietoj pl&?otie$, žydėt 
neva blogas ženklas, 
sime 
ji reikalingesnė/ jaja 
kas rupinei, jokios inkų rėja i ir 
vedėjai bttjj skaistesni.

Ir kitamokykla lietuviams 
(bene Kirllbvskbje gatvėje) pra
dėjo gyvuot'ačiū kun. Senkui.

/ Vepelis.
—* Liėtuvds žinios —

apsilpo, 
Butų 

Netikė- 
nfukykfos taip neapleis, 

daugiau

BYLA NEW YORKO POLICI
JOS KAPITONO.

New York. Prasidėjo čia by
la policijos kapitono- Beckero, 
teisman patraukto už užmušimą 
užlaikytojo lošimo namų žydo 
Rosenthalo. Pirmutinis liudinin
kas buvo vengras kelneris Krau
se, kuris matė užmušystą ir už-

Komisija sužinojo, bet iš to 
jokios naudos Roosevelto šalinin
kams nebuvo. Komisijos t mi
nėjimuose pasirodė, kad didžiau-

fl Des Moines, Iowa. Pasibai
gė čia vežėjų streikas. Vežėjai 
išgavo viską, ko reikalavo.

mušėjus išvardino.

TRUMPA PRAVARDĖ.

GALVOSUKIS.
Vaikinas, atbėgęs k rasoti, < pa-j 

dėjo doliarį ant langelio ir šiaip 
pasakė: “Duokit man vienacen- 
tinių markių dešimts sykių dau
giau negįi dvieentinių, p už li
kusius pinigus duokit man pen- 
.kiacentiirių markių!” ■

Kiek irj l^kių markių jus duo-; 
tumet vaikinui, būdami vietoj į 
pretoriaus?

Freeport, Ind. Pas teismo kler
ką . vietinio teismo atėjo grekas 
Papatheodorekuvomdrapopolos 
išsiimti pilietystės popieras. Ži
noma, kad tokios pravardės ame
rikonas klerkas ištarti negalėjo, 
prisiėjo jam literą po literai sa
kyti. Ir grekui, matyt, tokia il
ga pravardė nepatinka, nes jis 
prašo ją sutrumpinti ir užrašyti 
“Popa”.

MOkESTIS NUO PALAIKŲ,
Albany, N? Y, Valstijos kon

troleris Soli me r gavo čekį ant 
ikolpOi mokestj nuo

to Tafto buvo jo tikras brolis 
Chas. Taftas, kuris yra žmogus 
turtingas. Pašauktas prieš Se
nato Komisija, jis prisipažino prie 
aukavimo savo brolio kandidatū
rai ir paaiškino, kad nei pats 
Taftas, nei jis nenorėjo būti 
dėkingais už išrinkimą nei Stan
dard Oil Co., nei kitiems tres
tams, nes toks dėkingumas nie
kados žmonėms neišeina ant 
naudos. Todėl jis dėlei savo bro
lio ir savo šeimynos garbės au
kavo pats, kiek jis galėjo.

Tas tik dar sykį parodo Tafto 
ypatišką sąžiniškumą. Laike ke
turių metų savo prezidentavimo 
jis nepridirbo tiek trukšmo, kiek 
pridirbo Rooseveltas,„ Kai ku
riuose dalykuose jis paklydo,*tcaip 
ir kiekvienas žmogus paklysti ga
li, bet jis nepaklydo prieš savo 
sąžinę ir visados darė taip, rkaip 
ji jam rodė, nors ne sykį jis 
akyse publikos tuom sau nema
žai užkenkė. •

Ką daugiaus sūrąs Senato Ko
misija, ateityj pamatysim.

fl New Yorke.* Į miesto biu
džeto komisiją atsišaukė keli šim
tai moterų, policistų pačių, rei
kalaudamos savo vyrams didesnių 
algų.

O v

Hartford, Conn. Teismas 
skrybelninkų unijos “Uni- 
Hatters Union of North 

»» - ta i? r

nuo 
te d 
America
Co., Danbury,-Conn. 80000 dot 
ir teismo lėšas. Unija kaltina
ma buvo už suka Ibį prieš tninė<

a

AUDINIŲ KROME<
“Kiek už tą musliną?” paklau

sė skaisti mergina.
“Tik vienui vienas . pabučiavi

mas už aršiną”, atsakė pardavė
jas čiaupydamasis.

“O, tai labai pigiai! Duok man 
dešimtį aršinų.”

“Tai bus dešimts pabučiavi
mų.” i

“Be abejonės!” atsakė mergina, 
paimdama pirkinius. *‘U^J viską 
tomistai užmokės mano 
Nusiųsk jai pareikalą^

'ii** įyj- »

kČiute
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dirbtuvei naujon 
ir lietuviai aplink 
Iki šiolei jų ten

vieton, prade 
ans įgyventi, 
dar nebuvo: 
musu broliai
kiečiai ir amerikonai.

N. Gendrolius.

gyveno Jaugia 
latviai, taipgi

SERVIAN

į?#* 
B

Dariuj

KUCHAKt

BLACK 
SEA

RGAS

pagelbininkų lietuvių, kurie pasi
rodė esą gerais į& sumaniais dar
bininkais ir mechanikais; dau
gelis iš jų atsižymėję ’naujais iš
radimais.

Vėliaus atsirado čia11 konkuren
tas, lenkas Chas! Witkowski, bet 
ilgai konkurencijos išlaikyt ne
galėjo ir susiliejo sd Randall 
Bendrove. '

Geriausia tvarka tižVesta ben
drovėj, esant vyriausiu .gaspado- 
ritini Jonui McGregof’ (lietuvis? 
Red.), Jonui Kasmauškiui.

Nesenai kompanija išsiuntė 
Europon savo atstovą p. Olcot, 
dėlei ištirinėjimo naujausių iš
radimų chirurgiškų instrumentų 
srytyj. Męs lietuviai suteikėm 
jam keletą antrašų mums pažį
stamų lietuvių daktarų, tarpe jų 
ir antraša musų gerbiamo tau-

Jono Basanavičiaus

bams gerai einant, vis daugiaus f Įima 
pribuna lietuvių su gerais bal
sais. Prie “Birutės” gali prigu
lėti abiejų lyčių dainoriai.

IŠ AMSTERDAM, N. Y.

mus ir vėl pasitaikė nc-
8 d, spalio traukinys už- 

dar visai jauną ir nesenai

ir

Pas 
laimė, 
mušė 
atkeliavusį lietuvį Juozapą Vilką.

Neseniai, nes vos 10 mėnesių 
atgal, Juozapas apleido savo tė- 

nukelia- 
vo tolimai! ir svetimai! kraštai!
geresnės laimės jieškoti. Buvo 
jaunas, sveikas ir drūtas ir gyve
nimas jam šypsojosi: manė, čia 
surasiąs laimę, uždirbsiąs pini
gų ir pasiusiąs jų savo senam 
tėveliui. Gavęs darbą, dirbo 
linksmai ir su noru....

tam ir vietos laikraštyj 
pritruktų, todėl pasiganėdinsių, 
pasakęs, kad, abelnai paėmus, be
veik visi aktoriai atliko savo ro
les sumaniai, o nuo tų, kurie lo
šė pirmu kartu, tai ir negalima 
reikalauti geresnio lošimo.

Vieną dalyką gal reikėtų pa- 
tėmyti: kiekvienas lošėjas arba 
lošėja privalo stengtis būti ori
ginaliu, nesekti kito pėdomos, 
bet stengtis pačiam išsidirbti sa
vyje aktoriaus gabumus, arba 
jeigu sekti geresnius lošėjus, tai 
sekti juos nuosekliai ir sumaniai, 
nes 
st a s
abelnai pagirti Maspetho Dailės 
Mylėtojus, kaipo puikų pavyzdį 
darbštumo ir musų tautos gaivi
nimo. Tai yra nedidelis būre
lis, bet veiklus ir turįs labai gc-

Labai smagu matyti 
ir labai malo- 
daugiau tokių

kalbėtojas ir pamokytų kaip reilj 
susitelkti J vieną kuopelę. Tadtf 
gal ir apsireikštų kas nors kjh- 
tesnįo tarp beloitiečių.

- ---- . , Ten buvęs.

IŠ EAST MATERTWAN, 
MASS.

na, dirbtuvės namo,

■Mil

©A

itaip gali išeit tik pra- 
bezdžioniavimas”. Reikia

BALKANŲ PUSSALIO ZEMLAPIS.
Viršuj Bulgarų kariumene; apačioj turkų kariumene

Iš Karo Lauko || Insiveržę j Turkiją monte- 
negrinai apvaldė kalną Dcčič. Vėliausios Žinios.

IĮ Londonan 9 spalių atėjo ži
nios, buk Serbija ir Bulgarija

nešė, jog pradeda karą. Nelaukė

sės Europos viešpatystės. Bul
garija mėgino viename Pary
žiaus banke užtraukti paskolą mi
lijono doliarių, bet Francuzijos 
valdžia uždraudė paskolą duoti.

Konstantinopolyj apšauktos ka
ro laiko teisės. Uždrausta gar
sinti žinias apie mobilizaciją ir 
kariumenės pasikrutinimus. Už
drausta nešioti ginklus ir kelti 
kokias nors demonstracijas.

karo reikalams 8900000 dol.

Žinios laikraščių pereitą
ir

Turkijai pasirodė neteisingos, 
bet kad karą pradėjo Montencg-

tos Bulkanų pusiausalio viešpa
tijos, nes vieną Montenegro tur
kai greitai įveiktų. Reikia ma
nyti, kad Montenegro pasiskubi
no karą pradėti, susižinojus su 
kitoms Bulkanų pusiausalio vieš
patijoms, tokiu badu Europos 
tautoms atėmė progą su taikymu 
kištiesi.

manija rengiasi savo kariu menę

ji bus kreipiama. Berlyno laik
raščiai mano, kad ant Balkanų

rubežiuoti, kad jis užims visą Eu
ropą. Jau dabar savo kariškas 
pajiegas Rusija mobilizuoja Len
kijoj; tą daro ir Austrija. Fran- 
euziškuose ir vokiškuose laik
raščiuose užgimė dar nekruvinas 
karas dėl perkėlimo Francuziš- 
kų kariškų laivų į Tarpžemines

liškų kariškų laivų. M<X Fran- 
euzija apsiėmė atstovėti savo ir 
Anglijos reikalus Terpžeminėse 
jūrėse, o Anglija apsiėmė apgin
ti Francuzijos krantus, jeigu nuo 
jūrių ant jos mėgintų Vokietija 
užpulti.

|| Kaip iki šiol, įsiveržusiems į 
Turkiją montenegrinams gana 
gerai sekasi. Aplinkinėse Padgo- 
ricos buvo gana didelis mušis. 
Pirmą kanuolės šūvį į turkus pa
leido Montenegro sosto inpedi- 
nis, kunigaikštis Petras. Monte- 
negrinų šūviai į 20 minutų 5 
turkų kanuolės privertė nutilti 
ir turkai turėjo apleisti prieša
kines pozicijas, o paskui pasitrau
kė nuo visų pozicijų.

Lygiai Turkija, kaip ir jos prie
šai dirbdina jau orlaivius, todėl 
mušis dabar jau ir ore. Turkija 
dirbdina orlaivius Prancūzijoj, 
Anglijoj ir Vokietijoj, kitos Bal
kanų pussalio viešpatijos 
Francuzijos parsisiųzdina 30 
laivių

• v 
1S

or-

Mon-

IŠ KENOSHA, WIS.
13 d. spalio parapijos Šv. Petro 

svetainėje atsibuvo net trįs su
sirinkimai: 1) Šv. ’'Petro Dr-jos 
mėnesinis susirinkimas, kuria
me paskyrė sąnariui V. Bytautui 
dovaną verčios $10.00 už nesir- 
gimą per 10 metų. Mat šita 
draugija 8 rugsėjo 1912 m. per 
metynį susirinkimą buvo nutaru
si kiekvienam nariui, išbuvusiam 
10 metų ir nesirgusiam, duoti už 
$10.00 pagarbos ženklelį.
..2) Atsibuvo “Vakarinės Mo
kyklos” susirinkimas, kuriame 
buvo kelta aikštėn, kaip lietuviai 

s k riaudžiami.
tenegrinus vedė patsai jų 
liūs Nikaloius. Mušis tr

montenegrinų, ant biržių nupuo
lė vertė visokių procentinių po- 
pierų, nes Europoj mano, jog 
Austrija neleis montenegrinams 
iš pergalės naudotiesi, o Rusija 
remia Montenegro: jos ambasa
dorius paėmė, prašalinus iš Kon
stantinopolio Montenegro pasiun
tinį, pildymą jo pareigų. Au
strija mobilizuoja savo kariume-

Montenegro rubežių. Rumunija 
teipgi nusprendė sušaukti 250,- 
000 kareivių, tik nežinia prieš ką: 
vieni mano, jog ji eis su ru
sais, jeigu kiltų karas. Bet kaip 
iki šiol, Rumunija arčiau rišo
si su Austrija negu su Rusija.

sijos užsienių ministeris Sozo
nov nori nuo \savo vietos pasi
traukti. Jį mat rusiškiejie naci- 
jonalistai stumia į vaidus ant 
Balkanų pusiausalio, iš ko kil-

Vokietija; Sozonov tokio karo 
pasekmių bijosi.

toliau’į Turkiją. Užėmę kalnus
Dečič, kur jiems pasisekė ne-

riumenės, jie užėmė tvirtovę Tu
si ir apgulė miestą Skadar ir 
jį bambarduoja. Skadar tai 
svarbus miestas; ji paėmę, mon- 
tenegrinai turės atvirą kelią į

kelti visus albanus. Paskutinia
me, numalšintame sukilime alba
nai turėjo 80,cxx) gerų karei
vių, taigi daugiau negu jų gali 
pastatyti Montenegro.

re
ni a-zervos kareivius. Iš Azijos 

no pasiųsti 150,000 kareivių 
ropon, tokiu budu čia ji 
420,000 kareivių. Nuo monte
negrinų ji mano vien gintiesi, 
todėl prieš juos siųs tik dvi ka
riumenės diviziji, visą gi savo 
armiją mano kreipti prieš Bul- 

Dzečič kalnuose 
600, montenegri-

Mūšy j

nu gi 400.

!! Turkijoj, Novi Bazar ap- 
skrityj 70 kaimų serbai gyvento
jai pasikėlė prieš Turkiją, bet 
sukilimą turkai suvaldė ir gyven
tojams atkeršyjo: dalyvavusius 
sukilime išskerdė, ir visus kai-

|| Turkų valdžia, bijodama kad 
albanai nepaliuosuotų ir nepaso- 
dytų vėl numestą nuo sosto šai
taną Abdul Hamidą, mano jį iš 
Salonikų, kur jis dabar laikomas, 
pergabenti Konstantinopoliu.

Jio. Vos spėjo išeiti iš dirbtuvės 
Lr užeiti ant geležinkelio vėžių, 
I atbėgo traukinys ir ant vietos 
užmušė jauną neatsargų vaikiną.

pertiestos

gyva žmonių

keturi/is linijos relių, 
traul/inių labai dide

 

lis, o tuom tarpu tarsi tyčiai iš 
vieno galo geležinkelis tuojaus 
užsisuka ir iš tos pusės nematyt 
prisiartinančių traukinių, iš kito 
vėl galo paprastai yra prikrauta

rus norus.
tokius vakarėlius
nėtume sulaukti
iškilmingų pasilinksminimų.

Žmonių buvo pilnutėlė sale;
buvo ir svetimtaučių, ypač lenkų.

i tikėtis, kad visi sugrįžo 
užganėdinti.

Jonas Kulikauskas.

4 spalių d. Hoods Rubber Co. 
dirbtuvėse sustreikavo padinirw 
kai ir moterys dirbančios prie 
kalošų ir rodosi, jog streiką lai-* 
mėjo: pirma už pilną savaitę 
gaudavo 9 dol., o dabar gaus 
$10.50. Pakelta mokestis ir ki
toms darbininkėms.

Panedėlio dieną sustreikavo ki
to departamerio darbininkai, bet’ 
utarniriko dieną, kaip girdėt, jau 
susitaikė. Arrow Rubber Co. 
dirbtuvėse nestreikavo, bet dar
bininkų algas žada be streiko pa-, 
kelti.

Brighton gyvulių skerdyklose 
darbininkai žada streikuoti, bet

namo

Paskiausi telegramai praneša, 
kad spalio 10 d. montenegrai pa
ėmė nuo turkų dar vieną tvirtovę 
Houms, netoli nuo Skutari. Tarp 
turkiškų belaisvių, kuriuos paėmė 
montenegrai, yra 62 aficieriai su 
vienu pulkininku ir tvirtovės ko
mendantu.

Pranešama, kad Turkijos ir Ita
lijos atstovai pagalios susitaikė 
tarp savęs ir todėl karas tarp 
Turkijos ir Italijos užsibaigs.

kas ant Balkanų pussalio.

LIETUVIAI AMEflIKOJ.
IŠ BOSTON, MASS.

Šitame mieste yra viena dirb
tuvė, vardu Randall-Faichney 
Co., kuri nesenai pradėjo krau-

•ją butą netoli Franklin Parko, 
ant Atherton st., Jamaica Main 
Sta. Manau, kad verta parašyti 
apie šitą vietą keletą žodžių, nes 
čia lietuviai lošia nemenką rolę.

Čia išdirbama įvairius abelnai 
daktariškus ir chirurgiškus, ■— 
vadinas, daktarams prie operaci
jų reikalingus — instrumentus iš 
geriausio plieno, sidabro, aukso, 
platinos ir 1.1.

Pačioj dirbtuvėje dauguma yra 
lietuvių, yra taipgi keletas len

Įėjus dirbtuvei! tuojaus “puo
la akiu” tas, kad visur čia už- 
girsi lietuvišką kalbą. Visi kal
ba lietuviškai: perdėtiniai, maši
nistai ir darbininkai; raštininkai 
yra taipgi lietuviai.

Lietuvius čia skiriama nuo len
kų — lietuviai tai lietuviai, o 
lenkai tai lenkai. Lietuviai turi 
šiuom laiku gerą vardą sau iš
sidirbę. Nors per ilgus metus 
čia buvo bandyta įvairių ’ tautų 
darbininkų, tai vienok lietuviai 
savo atlaikė ir šiądien smarkiau- 
sius prie darbo turime čia iš 
lietuvių.

Nekurie iš lietuvių yra nema
žai atsižymėję patobulinime pir
miau išrastų instrumentų. Pas
kutiniais laikais ypač atsižymė
jo čia p. Jonas Kasmauskis, ku
ris netik patobulino keletą se
nesnių instrumentų, bet ir pats 
išrado ne vieną naują.

Lietuvis p. Nikodemas Gen- 
drolius, yra dabar čią perdėtiniu 
(foreman) taip vadinamo “Needle

Galima teisingai pasakyti, kad 
šita vieta yra augščaiusia mo
kykla lietuviškų mechanikų ir

šiame mieste yra
Suėmus lietuvį už
vimą be $10.00 mažai kurį pa
leidžia, o lenkui pakako $4.62

praliejimą. Prie Steigimo vaka
rinės lietuviams mokyklos mie
stas nieko nenori prigelbėti. Tū
las vyras prirodė,: kad' jo neno
rėjo daleisti balsudti, nors jis tu
rįs pilietiškas popierafc ir esąs 
14 metų išgyvcnę.š šioje valsti
joje. Nesusilaukus susirinkimai! 
kviestojo mokytojaus,, v,tapo nu
tarta per laikraščius atsišaukti, 
ar neatsiras kur lietuvis mokyto-

ir panorėtų šitą mokyklą apsiim
ti vesti. Atsišaukimus reik sių
sti šiuom antrašu: Rev. J. A. Ga- 
deikis, Kenosha, Wis.

Trečias susirinkimas 
skleidimui lietuviškos včluvos,

Benedikto draugijos, 
n. A. Briško, iš Chi-

cagos. Jo kalba apėmė lietuvių
tautos žydėjimo laikus, aiškino

ro ir

lietuviams rišties vienybės ir mei
lės tautiškai! ryšiu, kaip reik 
vengti savitarpinių peštynių, ku
rios alina ir baigia kiekvieną tau
tą smaugti. Galiop gražiai pa
pasakojo apie reikalingumą blai
vybės. K1111. M. Krušas iš Wau-

džiausi musų tautos priešą “Gyr- 
tybę.” Vietinis klebonas ragino 
visus, kurie turi gerus balsus, 
kuopties į vieną kuopą ir daina 
žadinti savo mieste žmones, prie 
geresnių ir mandagesnių pasilinks
minimų. Prie šitos progos baž
nytinis choras pu sėtinai padaina
vo penkias daineles. Publikos 
buvo apie 600 
silaikimas buvo 
Nemažai buvo

ypatų. Jos už- 
labai pagirtinas, 
atsilankiusių iš 

ir Racine, Wis., 
nes po prakalbų laukta vaidini
mo “Bomblio atsivertimo”. Vie
nok to nebuvo, nes aktoriai iš 
Chicagos nepribuvo:, unat dasiži- 
nojo, jog 19 spalio, ;Sjubatos vaka
re, vietiniai aktoriai yrft pagar
sinę lošti “Audi?ą( Giedroje”. 
Prakalbos visus užganėdino, nes 
nebuvo partiviškų>sužsipildinėji- 
mų, be kurių retail kum prakal
bos apsieina.

Po prakalbų susitvėrė “Blai
vininkų” kuopelė išbapie 8 ypa
tų, kuri laikys mėnesinius susi-, 
rinkimus kas pirmą? sekfnadienį.

Nesenai susitvėrė hdainoriu 
draugija vardu “Birutė”. Nauja 
draugija turės dainavimo (prakti
kas panedėlių ir ketvergų vaka
rais parapijos svetainėje po va
dovyste S. Suchodojskio. Drau
gijos įstatai bus apdirbti 1 atei
nančiuose susirinkimuose.

Draugijos pirmsėdžiu tapo iš
rinktas P. Beišis, raštininku -— 
A. Kvederis; iždininku

Kaip pirmiaus jau buvo minė
ta, lietuviai šioj dirbtuvėj jau nuo 
senai yra gerą vardą įgiję.

Dar 1895 mttais lietuvis Vla
das Narbutas pradėjo čia išdirbi
nėti taip vadinamas, hipodermiš- 
kas adatas. Vėliaus Narbutas Žilius. ,Yra viltis, kad šita drau- 
pradėjo priimdinėti sau ..daugiau gija turės paremėjų, „nes,., dar-

Jurgis

nevruoja vietinės lokomotyvos, 
beringdamos vagonus trauki

niams. Čia pat, iš vienos ir kitos 
relių pusės, stovi dirbtuvės. Ypač 
pavojinga tiems, kurie turi skersai 
relių pereit, kad dasigavus į 
dirbtuvę. Teisybė, ten buvęs til
telis viršum relių, bet kas ten 
nuilsęs eis per tiltelį? Žmonės, 
sutrumpinimui laiko, eina sker
sai reles ir čia tankiausiai pa
sitaiko nelaimės. Vertėtų šią 
vietą taip aptverti, kad niekas 
negalėtų skersai relių vaikščioti 
ir visi butų priversti eiti skersai

Veliohis Juozapas Vilkas buvo 
dar jaunas, nes vos 22 metų vai
kinas. Amerikon jį parsikvie
tė jo pusbrolis, Kazimeiras Va- 
likonis. Paėjo jis iš Kauno gub., 
Panevėžio pavieto, Truskavos 
par. ^Miskino kaimo. Paskutinį 
nedcldienį prieš nelaimę buvo 
nuėjęs su savo' gaspadorium ant 
vietinių lietuviškų kapinių. Sa
kė, kad labai jam ten patiko: 
kas^ nedeldicnis, sako gaspado- 
riui, ateisim čia pasivaikščiot. Ne-

ant visados ton vieton

Kompanija tapo apskųsta tei
sman.

Velionis prigulėjo prie šv. Jur
gio Kareivių Draugystės. Lai 
buna jam lengva svetima žeme
lė ! V. S. Daučiunas.

IŠ BRIDGEPORT, CONN.
Vietinių lietuvių gyvenime pa

sitaiko gerų darbų, pasitaiko ir 
blogų. Bet turbut jau nieko nė
ra blogesnio už girtuokliavimą, 
kuris tarp lietuvių ne tik pas mus, 
bet ir kitur labai prasiplatinęs. 
Mus žmonės iš t ikro kitą 
jau neturi saiko gėrymui. 
ir nesenai vienas lietuvys 
teismo nusiųstas pataisos
m uos n a ant 30 dienų akmenis 
skaldyt už nežmogišką sumušimą 
savo pačios. Mat, toks narsuo
lis, parėjęs namo, prastai kal
bant, “išsilakęs”, pats nežino, 
ką daro, o nebagė pati turi viską 
nukęsti. Kada' tie musų žmonės 
prieis prie proto ir mes gyvuliš
ką gyvenimą? • S. V.

kartą 
Štai 
tapo 

na-

IŠ BROOKLYN, N. Y.
Spalio 5 dieną vakare, McCad- 
n Hali salėj, ant Berry st.,

IŠ ROCKFORD, ILL.
Šis miestelis jau visiems yra 

žinomas, nes apie jį tenka ret
karčiais ir laikraščiuose paskaity
ti. Šiuom tarpu čionai darbai eina 
kuonuogeriausiai, todėl, ir pra
dėjo lietuviai būriais į čia ke
liauti. Nekurie musų viengenčiai 
pradėjo kreivai į tai žiūrėti: gir
di, valgomi daiktai 
pabrangti, 
bet man
gana juokingos.
daiktai pabrango, tai nėra už ką 
kaltinti atkeliavusius lietuvius, 
nes jie ne t rustai. O jeigu darbai 
eina gerai ir darbininkų trūksta, 
tai nėra ko pavydėti lietuviams, 

kiti užims

Butų gerai čia sušaukus susi
rinkimus ir parengus prakalbas, 
kad geri kalbėtojai paaiškintų 
streikų dalykus ir paragintų dar
bininkus rištiesi į unijas.

A. Vaikinas.

nuo to gali 
Nežinau kaip kam, 

tokios šnektos išrodo 
valgomi

nes jei ne lietuviai tai 
dirbtuvėse jų vietas.

Vietinis.

IŠ SO. BOSTONO, MASS.
6. d. spalio atsibuvo 60-os L1. 

S. S. kuopos susirinkimas Ba- 
gočiaus teismui. Bagočius pri
buvo pats ir “išsiteisino”. Su
sirinkimas buvo labai trukšmin- 
gas. Bagočiaus šalininkai siena 
stovėjo už tai, kad Bagočius ne
padaręs nieko blogo, areštuoda
mas Živatkauską: jis, girdi, gy
nės savo vardą ir savo “garbę”. 
34 balsais prieš 19 pripažinta, 
kad Bagočius nekaltas. Gražus 
turi but lizdas, kuriame toki 
paukščiai auga. “Keleivis” su 
savo šalininkais deda visas pa
stangas, kad Bagočių “išbaltinti”.

Bet kiti teisingesni socialistai 
žada tuom dar nepabaigti ir

su

IŠ MILWAUKEE, WIS.
Miestas pilnas žmonių — daug 
judimo, nes čia dabar automo-

kad 25000 žmonių pribuvo iš ki
tur; šalygatviai kaupini, vidur- 

automobiliais. 
tarsi, Lietuvoj

gatviai užimti 
Abelna regykla, 
ant jomarko.

Miesto vaizbūnai džiaugiasi, 
nes jiems iš to pelnas; apskait- 
liuojama, kad svečiai paliko mie
stui pelno apie $120.000 j vieną 
savaitę daugiau negu kitais me
tais. Bet tai viena pusė to klau
simo, kita pusė labai liūdna. 
Lenktynėse žuvo garsus važiuo
tojas Bruce-Brown ir jo mecha
nikas Scudelari. Priežastis ta
me kad praktikavos su senoms 
šinomis (tires) ir vienai nusly
dus nuo rato automobilius urnai 
sustojo ir išmetė abu važiuotoju.

“Grand Prix” lengtynėse tapo 
sužeistas De Paima, italas, — 
smarkiausis už visus važiuotojas.

Dėlei nepatogaus oro lenktynių 
užmanytojai turėjo $36.000 defi
cito; dabar jie nori sukolektuoti 
tą suma tarpe pramonininkų.

L. S. S. 119 kuopa susivieni
jo su L. S. D. P. šaka. Atsi
naujino choras, kuris kelis sy
kius buvo bandyta palaikyti, bet 
vis mirdavo. Nariai įmokėjo po 
$1.00; linkėtina, kad šiuom kar
tu nepakriktų.

Nesutikimai tarpe parapijos 
valdybos: 
kuris buk 
nigtj, bet

apvaginta sekretorių, 
sau pasilaikęs kiek pi- 
jis tuos pinigus, sako, 
kunigui iš Kenosha,

kuris čion buvo atvažiavęs iš
pažinties išklausyti. Dabar ne- 
kurie žada jį patraukti teisman, 
bet veltui bus darbas.

Šmėkla.

IŠ BELOIT, WIS.
Šitame miestelyj lietuvių 

apie 28 šeimynos ir apie šimtas 
pavienių. Turi vieną pašelpinę 
draugystę -va Šv. Antano, ir 
Socijalistų kuopą. an teko įsi
šnekėti su vietiniai lietuviais, 
buk buvo čia susitvėrusi 
M. D. kuopa, bet šiuom 
yra jau turbut pairus dėlei 
rėjimo gerų vadovų. Iš 
matyt, daugelis šio miestelio lie
tuvių, labiau linkę prie stiklelio, 
negu prie kitko. Manau už tai 
nepyks tie, kurie yra nekalti, o 
tie, kurie kalti tegul irgi nešnai
ruoja, jeigu apie juos kas teisybę 
pasako. Bet iš jų butų galima 
ir ko geresnio sulaukti, jeigu Čia 
atsirastų nors pora darbštesnių 
vyrukų, arba jeigu šio miestelio

yra
N. Y., Maspetho Dailės Mylėto
jai sulošė astuonių veiksmų ko
mediją “Genovaitę.”

Nesitikėjau., pamatyt taip gerą 
lošimą nuo Maspetho Dailės My
lėtojų, kurių daugumas buvo pir
mą kartą ant scenos, išskyriant 
keletą ypatų, kurie jau nekar
tą dalyvavo lošimuose, kaip: pp. 
A. Kvederas,, G. Janonis ir J. 
Animavičius. Šita komedija pir
mą kartą čia buvę ant scenos 
statyta. Labiausiai atsižimėjo 
savo rolėje p. A. Kvederas, no
rėdamas paliuosdoti Genovaitę iš 
kalėjimo, kurikmeji buvo užda
ryta su kūdikiu; abelnai, p. Kve
deras lošė labai originališkai.

Žinoma, kiekvieną lošėją at
skirai girti, ar <kritikuotį nega-"lietuvius atlankytų koks geras

ir T. 
laiku 
netu- 
visko

gos 
eis.

Pažiūrėsim, kas iš to iš*

IŠ BELOIT, WIS.
spalių dieną bus čia ati- 

angliškos kalbos vakari
nė mokykla norintiems jos pa
simokyti; kas norės, galės ir ama
tų mokytiesi, 
Kiekvienai!!
turi but 15 mokinių.
suteikiamas
High School

22

kas kokio norės, 
mokyklos skyriuj 

Mokslas 
veltu. Vieta —’

ruimuose, West 
Grand avė., šalia North Western 
stoties. Todėl lietuviai kviečia
mi mokyklon užsirašyti, ypač 
jaunimas. Užsirašymas bus 22 
spalių dieną. Kaz Didžjūrgis.

IŠ WAUKEGAN, ILL.
Nedėlioj, spalio 13 d. š. m., 

vietine giedorių draugija statė 
čia scenoj triveiksmę dramą 
“Švarkas ir Milinė”. Lošimas 
buvo pagarsintas pusė po šešių, 
bet prasidėjo ant septynių. Lo
šimas nusisekė kuogeriausiai. 
Geriausiai atsižymėjo Z. Zubi- 
kaitė, Bliudžicnės rolėj. Po per
statymo buvo monoliogas “Už- 
kabinskienė”, kurį 
nuogeriausiai J 
Po ' 
lo:
sudainavo “Jau slavai sukilo” ir 
“Jau saulutė leidžias artin va
karėlio”. Viskas nusisekė kuo- 
geriausia, tik vienas yra ncmalo- 
nūs apsireiškimas pas waukega- 
niečius—tai neramus publikos už
silaikymas; kartąis nebuvo ga
lima girdėti, ką aktoriai kalba, 
taip žmonės šnekučiuojasi tarp

monoliogo 
p. J.

išpildė kuo-
Zubkaitė.

buvo so-
Abromaitis,

Po perstatymo buvo šokiai, ku- 
rie traukėsi net iki pirmos valau- J 
dos. P. P. Pėtrėnas.

IŠ BRIDGEVILLE, PA.
Lietuvių šioje apielinkieje yra 

20 šeimynų, o pavienių trissyk 
daugiau. Dirba jie daugiausia 
kasyklose, į dirbtuvės mažai jų 
eina*

Apšvietime ne augščiausiai jie 
pakilę. Draugijos nė jokios nėra, 
bet už tai girtuoklystėj jie* augš- 
tai pakilę. Vos keli lietuviai my
li laikraščius skaityti, todėl laik
raščių ateina nedaug. Pareina 
čia: “Lietuva”* “Saulė”, “Ke
leivis”, “Laisve”, “Dilgėlės” ir 
“Katalikas”.

Darbai čia eina gerai, todėl ir 
iš kitur pribuvusiam darbas ne
sunku gauti; pribuvusiam ilgai 
laukti nereikia. Stasys.

.wwwWSMOfi’R
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NUO REDAKCIJOS.
laikraščiu) BlunčiMii raakraBttat 

turi but pažymėti autoriaus parašu 
ir adresu. PMira&antlejt pseudony* 
mala turi paduoti, Redakcijos žiniai, 
ir savo tikrąjį vardą. 
Redakcija pasilieka sau 
Čiamus jai rankraščius 
taisyti. 
Netinkamus laikraščiu! 
Redakcija, pareikalauta, 
toriui atgal jo Iššomis?
Reikia visada rašyti tik ant vienos 
popierių pusės, paliekant plačius tar
pus tarp eilučių.

teisę atsiun- 
trumpinti ir

rankra&ius 
grąžina au*

Apžvalga
Darbininkų pardavlkai laikraš

čiai. Tokiu antgalviu “Kova” 
patalpino savo “Apžvalgoj” 
straipsnį, kuriame užmeta tau
tiškiems laikraščiams “parsida
vimą” republikonų, progresistų 
arba demokratų partijoms. Ypa
tingai aštriai ji užsipuola ant 
“Vien. Lietuvninkų”, kurią jau 
nuo senai musų soicalistiški laik
raščiai, tarsi kokią tvirtovę, bom
barduoja. Ne musų reikalas gin
ti, ar užstoti už “Vienybė Liet.” 
— tai jos dalykas. Todėl čia tik 
pažymėsime tą, kas lytisi ir kitų, 
anot “Kovos”, tautiškų laikraš
čių.

Kalbėdama apie tautiškų laik-

manytu kad kiekvienas pilietis 
turi mažiaus proto ir padorumo 
negu “Kovos” ir panašių laikraš
čių rašėjai, kurie tankiausiai nei 
piliečiais neyra.

Nereik taipgi savintis sau var
do darbininkų geradėjų, kaip tai 
“Kova” ir kiti, jai panašus, laik
raščiai kiekvienam numeryj da
ro. Tai yra tuščias—ir dar pridė
tum, — bizniškas, pasigyrimas- 
rekliama, kuri privers kitą žmo
gų atsiminti apie aną evangeliš- 
ką pasakojimą apie farizejų.

Ne kiekvienas darbininkas yra 
socialistu, ne kiekvienas socialis
tas yra darbininku iif ne kiek-r 
vienas iš socialistų yra.... dar-

,X_. . ■■■» ■■ . . / I ."I'.'J. ...... -

iš jos keliones, riešvariažodžiavi- 
mą ir kitus dalykėlius, kuriais 
kai-kurie musų laikraštukai žmo
nis demoralizuoja,(f}.rJKur tu jau 
čia jiems pritars), ąf dalyvau
si!..,... ..... ,.Š

Sako, Bagpčius gerai pada
ręs.... “Laisvė”, rašydama ir 
pasipiktindama Bagočiaus ne
švariu darbu, kurį jis atliko, 
jskųsdamas policijai SLA. prezi
dentą P. Živatkauską, taip sako:

Kasžin, ar panorės nors 
lietuviškas laikraštis viešai 
ties aniolu užtarytoju palaimin
tos traicės: F. Bagočiaus, Vasi
liausko ir rymiško Agento Ado
mavičiaus (anot “Laisvės”, šis 
esąs “aklosios rūšies klerikalas.”).

vienaš 
lik-

CT ■! ■
prasikaltimu. Kun. Krashjckas, 
kun. Bukavėckąs ir kiti “Kelei
vio” skundėjai šieundė jį už tai, 
kas buvo blogo, ar kam jie tikė
jo, kad tai yra bloga, —< būtent: 
už kritninai| apšmeižimą, ar už 
įtariamą nemorališkumą.

Bagočius-rgi skunde ir areštavo 
už tai, kas yra gera ir jis žinojo, 
kad vienijimas 'Rietuvių naudin- 
gon organizacijon yra geru, bet 
ne blogu darbu.}

Tai* yra .didelis skirtumas, «— 
taip didelis, kaip tarp dangaus 

organas 
bet

jo, kad tai yra bloga,

.   ,     ■■   *   ^i.i» ■  
į ... . ...... . i i

scenerijas, parinkti tinkamas vei
kalui drapanas, pritaikinti tipus 
lošėjų ir Lt. Todėl yra būtinas 
reikalas, jcad šiądien musų laik
raščiai atkreiptų daugiaus do
tuos į musų scenos reikalus, kad 
nurodytų silpnybes ir pasistengtų 
parūpinti mums daugiaus 
niškų veikalų.

Butų labai naudinga, kad
kurio nors iš rimtesnių
raščių butų tam tikras skyrius 
“Mjusų Teatras”, kur butų apkal
bama musų scenos reikalai. Gal 
netrukus susilauksime ir keliau
jančios trupos, taigi reikia griny- 
ti sceną, neteršti jos, nes geras 
teatras tai yra vieta šventa, tai 
viena iš geriausių gyvenimo mo
kyklų, tai yra veidrodis, į kurį

see-

prie 
laik-

nusiduoda
visuomenė

Bagočiaus 
jo nesuprantąs 

jį supranta....

jis žino, kad juo 
bus ūkio apžiu- 

juo gausesnis ir pa-

1. Skaitymas laiškų bei 
jimų.

2. Organizacijos vardas.
3. Organizacijos tikslas.
4. Nariai.
a. Iš kokių mokyklų ir 

laipsnio ypatos galės būti

linkė-

va” net nulipdo .gražią pasakaitę. 
Girdi, “iš republikonų stovyklos 
telefonuoja (?) ‘Kovos’ redakto
riui vienas politikierius ir siūlo 
$1,000, jeigu įdės ‘Kovon’ straip
snį, agituojantį už Taftą ir pa- 
skiaus vis pritars Taftui”....

Suprantama, “Kova” atmetusi 
pasiūlymą, bet iš to išveda, kad 
tas “kitiems tautiškiems laikraš
čiams — tai tikra kepta gulbė 
iš dangaus tiesiog į burną” ir 
todėl “Kova” užbaigia šiais žo
džiais: “nerasite.... ištaigos, ku
rk taip butų išniekšėjusi, kaip 
mųsų tautininkiškai-bizniški laik
raščiai.

Tame pačiame “Kovos” num., 
kitoj vietoj, išvadinama “Liet.”, 
“Kataliką” ir “Vienybę Liet.” 
darbininkų engėjais už tai, kam 
jie remią kitas, bet ne socialis

Ištikro, juokingi tie ponai! Su- 
lyg jų nuomones visi tie, kurie 
neyra socialistai ir neremia so- 
cialistiškos partijos, yra niekšai 
ir darbininkų pardavėjai. Jeigu 
kas nenori, ,to vardo nešioti; tai 
privalo. tapti socialistu, už so- 
cialistišką partiją balsuoti, arba 
ją remti.

Męs norėtum švelniai pasaky
ti, kad tai labai netikusi ir tuš
čia nuomonė. Šioj šalyj yra apie 
devyniosdešimtįs milijonų žmo
nių ir kelios dešimtis tūkstančių 

. laikraščių. Iš jų tik labai mažas 
nubšimtėlis • yra socialistų, bet 
labai didelis nuošimtis yra dar
bininkų, kurie neyra socialistais 
ir remia kitas partijas — repub- 
likonų ir demokratų. Ar musų 
“Kova” mano, kad ji yra išmin
tingesnė ir doresnė už šituos 
milijonus žmonių ir dešimtis

“Kova” mano, kad jie visi yra 
“parsidavėliai” tik todėl, kad, tu
rėdami savo nuomonę, remia ir 
balsuoja už kitas, o ne už socia
listų partiją?

dar ir į tai, kad šios šalies or- 
ganizųpti 
Amerikos

f. (American Federation of Labor), 
kuri turi du milijonu sąnarių 
darbininkų ir yra viena iš stip
riausių darbininkų organizacijų 
visam pasaulyj, dar nei sykio iki 
Šiolei nerėme ir šiuosmet nere
mia socialistų partijos.

Ar ir jie bus “parsidavę niek
šai”, ar ir jie visi mažiaus pro
to turi ir mažiaus supranta darbi
ninkų reikalus negu “Kovos” ra
šytojai?

Jeigu taip.butų, tai šioj visoj 
šalyj niekur kitur nerastum^ sąži
ningo ir doro žmogaus: jo reikėtų 
jieškoti “Kovos” redakc. Visi kiti, 
kurie yra kitoniškų politiškų pa
žiūrų, turėtų but “parsidavėliai, 
niekšai, vagįs, .grafteriai, darbi
ninkų pardavikai”, neišskiriant ir 
tų apie dviejų milijonų organi
zuotų Darbo Federacijos darbi
ninkų. ' • •
.Męs užtikriname “Kovą” irj^i- 

tus panašios rūšies,rašytojus, kad 
taip blogai nėra. Dar svietas 
nepersiverte kojomis viršun, ir 
doros, bei sąžiniškumo patentas 
nepriguli vienai tik “Kovai”. *•

Męs nieko priešingp neturime, 
priešais socialistų partiją. . Tai 
yra politiška partija, kaip ir ki
tos partijos. Ji turi savo progra
ms, kaip ir kitos partijos. Va* 
lia žmonėms su tųom programų

darbininkai, būtent

Bulota nebus daugiaus atstovu. 
Atkakli politiška kova, kuri pra
sidėjo Suvalkijoj, besiartinant! 
rinkimams į I'V-ąją Durną, terpti 1 
Bulotos ir seiniškio “Šaltinio”,! 
remiamo kitų klerikališkų laikraš- : 
čių, užsibaigė pilnu Bulotos pra- į 
laimėjimu. Bulota buvo kandi
datu iš Liudvinavo ir iš Vilka
viškio, nes abiejose šiose vietose Į 
jis turi rinkiko teisę, 
vinave, ir Vilkaviškyj, 
neša paskutines žinios 
vos, Bulota neperėjo 
rinkikus ir todėl, žinoma, nega
lės nei dalyvauti, nei būti iš
rinktu gubernijiniuose rinkimuo
se.

Prieš pat rinkimus “Šaltinis” 
viešai apgarsino Bulotą “tikru 
katalikų tikėjimo neprieteliu ir 
katalikų Bažnyčios grioviku” ir 
patarė žmonėms už Bulotą, kaipo 
tokį, nebalsuot.

Kiek yra

i"“
Į mynas.
j vienų vienas 
' gi atsirado.

kai-
Caipgi neatsiras? Atsirado
tai artimiausis “Laisvės”

Teisybė, atsirado tik 
užtarėjas, bęj vis- 
Tai F. Bagočiaus 
- “Keleivis”.

41-me jo numeryj randame ilgą 
straipsnį. “Keleivio” redaktoriaus 
]). S. Michelsono parašytą, ku
riame jis sako, kad nesupranta
ma, kodėl visi taip piktinasi Ba-

Gandas apie Vilniaus Univer
sitetą. Laikas nuo laiko musų 
spaudoj pasirodo kalbos apie Vil
niaus universitetą. Sulyg šitų 
kalbų, vieną sykį išrodo, kad Vil
niuj — jau-jau, ir bus universi
tetas. Bet, žiūrėk, už kelių dienų 
ir vėl siūlas nutruko, ir viltis 
įsteigimo universiteto pranyko.

Dabar ir vėl toks gandas pa-

Bet kokia to pasekate? Jova
ras jau ne poetas, jam nerupi 
tos fantazijos bei gyvenimo gro
žybės, nerupi eiliavimas, nerupi 
poezija, nerupi lengvumas plunk
snos ; 
geresnis 
re j imas,
sėkmingesnis bus jo darbo vai
sius. Ne gana to, ūkis dar atim
tų nuo musų poeto tą taip svar
bų laiką, kuriuom jis galėtų pa
sišvęsti poezijos mūzai. Sakau, 
ne poetui būti ūkininku ir poetu 
tuom pačiu laiku, nes tada išei-

simanė vežimą traukti. Jo miu- 
tįs butų pasidalinusios, jo spė
kos suskaldytos, jo energija ap
silpusi. Argi galima tikėtis ge
rų pasekmių prie tokiu sąlygų?

iš Lietu-

tokiame 
is klau

simas, bet savo keliu tai buvo 
peilis, kuris Bulotą papjovė.

Perbėgus visą tą, tik-ką už

galima buvo atrasti 
nužeminimui ir ap- 
ncišskiriant ir loši- 

miniti tikybinių v •/ c

šų kovą, negalima jos pavadinti 
švaria. Joj 
kas, ką tik 
kito asmens 
juodinimui,
mo ant tamsių 
jausmų.

Ateitis parodys, ar Bulotos 
puolimas atneš Suvalkijai ir abel- 
nai Lietuvai kokią naudą, ar pa-

atsto- 
buvu-

Bulotos,, kaipo Lietuvos 
vo, rekordas laike trijų 
šių .Durnų nedaro nei Suvalkijai, 
nei Lietuvai jokios sarmatos.

Basanavičius bus Bulotos jpč-

es, “Šaltinis” pastaraisiais lai
kais išstūmė kandidatais į Du
rnos atstovus nuo Suvalkų gu
bernijos D-rą Joną Basanavičių 
ir kun. Juozapą Laukaitį, Lei
palingio, Seinų pav., kleboną ir

šorių ir “Šaltinio” redaktorių.

Laukaičio kandidatūra tuom tar
pu nebus uoliai remiama.

“Viltis”, kuri politiškuose klau
simuose eina ranka rankon su 
“Šaltiniu”, nemini daugiaus apie 
kun. Laukaičio kandidatūrą, bet 
pataria rinkti Drą Joną Basana
vičių, Lietuvos Mokslo Draugi
jos pirmininką, kuris turi teisę 
but išrinktu iš savo tėvyškčs Su
valkų gub. Jis jau perėjo į pa
lieto rinkikus. Rodosi, nėra nei 
mažiausios abejonės, kad/ Dras 
Basanavičius bus išrinktas, nes 
jis yra šiądien populiariškiausia 
ypata visoj Lietuvoj ir jį rems 
netik šaltiniečiai ir viltiečiai, bet

Jis rašo, kad kada Kun. Kras- 
nickas skundė “Keleivį” (už kri-

pasekretorė Alyticnė (SLA. nie
kados neturėjo ir neturi jokių 
“pasekretorių”, nei sekretoriaus 
pagclbininkų; jeigu sekretoriui

samdo žmones, kurie jokiu budu 
bet pa- 

Rcd.) ap-
nėra SLA. uredninkai, 
prasti samdininkai.
skundė tą patį “K* 
už neva nemorališk 
da pagalios p. A. Ramanattckas 
apskundė “Laisvę”, kuriai tai]) 
pat buvo įtarjama kriminališkas 
apšmeižimas, tai, anot S. Michel
son©,
musų tautininkai nesuriko”, kad 
anie

rimti ir visuomet teisingi

žmonės

darų įnagio.”
Pagalios jis liepia atsiminti, 

kad anais metais “to paties Su
sivienijimo tautininkai įskundė 
valdžiai tą patį F. Bagočių už tai, 
kad tas turėjo dvejas pirmutines
ukėsiškas popieras.

Tada, anot rašėjo, “Vienybė 
Liet.”, “Tėvynė” ir “Lietuva” 
nepavadino anų tautininkų “skun- 
dikų judošiais, bet- plojo jiems, 
rankomis, džiaugėsi ( ?) ir da čie- 
lus puslapius pavesdavo 
čiaus ypatos purvinimui”

Todėl, galų gale, to sti 
autorius klausia:

Bago-

Kuomi Bagočiaus pasielgimas 
blogesnis už pasielgimą Alytie- 
nčs, Ramanaucko ir anų tauti
ninką, kurie slaptai buvo įskundę 
valdžiai patį Bagočių, dagi bu
vusį tuomet to paties Susivieni
jimo narį (ir nelegališką pre
zidentą, —■ męs pridedam. Red.). 
Jeigu ją pasielgimai nebuvo juo
dašimtiškais, kodėl toks pats 
Bagočiaus pasielgimas turi but 
juodašimtišku..-.. Kodėlgi jums 
gali but valia skųsti ypatas ir 
įstaigas, o socialistams — ne?

Taip rašo ir taip Bagočių gina 
keleivis”. — Tas neįstabu: kaip 
gščiau minėjome, jis\vra Ba
liaus leib-organas.

Bagočiaus išteisinimai atsieks sa
vo tikslą. Tarp Bagočiaus ir anų 
“skundikų” yra didelis skirtumas, 
ir jeigu Bagočiaus organas nusi
duoda to nesuprantąs, tai męs 
jam paaiškinsim.

Purvinti galima tik. nepurviną, 
šmeižti galima tik nekaltą. Pur
viną galima tik nupiešti, kaltą 
galima tik nubausti. Bagočius 
tapo nubaustas ir iš SLA. iš
mestas už šelmiškus prasikalti-

zanto Bulotą, reiks tik pasi
džiaugti, kad jo vietą užims vie
nas iš labjausiai Lietuvai užsiėmus, kurie buvo jam prirodyti 
tarnavusiu vyru, nors šiądien dar augsčiausiame SLA. teisme — 
peranksti butų kalbėti 
Basanavičiaus, kaipo, 
gabumus.

Pastariejie politiški

apie Dro j Worcester!© seime, po pusantros 
diplomato,'

b

dienos svarstymo. Iš visos kru-

nusidavi- 
kad “Šal-

tinis” šiądien yra ten politiška, 
amerikoniško tipo, “bosu”, nors 
jam. ir neteko imti lekcijų nuo 
mūsiškių amerikoniškų politi-.

Apie Laikraštininkų < Susiva
žiavimą. / Laikraščiai, kurie ne
priguli prie Lietuvių Spaudos 
draugijos ir kurie priešingi buvo 
susivažiavimui, pradeda talpinti 
savo “korespondentų” išvadžioji
mus. Žinoma, nupeikia susiva
žiavimą ir. nuo savęs prideda 
įvairių “pagražinimų”. Tokių 
pranešimų randame “Kovoj” ir

C , 4/ » , w 4

Nęįątabų.. ; Juk laikraštininkų 
susivažiavimu j^arbiausiii šie* 

sutikti, arba ir nesutikti. Tai kiek- klu yra pageęiųti ifr apvalyti mu
sų lietuvišką laikraštiją, išrautivieno piliečio reikalas. Nereik

kaltimų priminsime tik šiuos:

urėdan saužiniaL nelegališku. bu
du, 2) jis nešvariu Jjudu, būda
mas nelegališku SLA. prezidentu, 
išviliojo iš SLA. nelegališką po- 
smertinę ir Tuž savo tokį patar
navimą” išlupo nuo posmertinės 
pavaldėjo daugiaus .nęgu pusę tos 
nelegališkos posmertinės, 3) jis 
savo išrinkimui panaudojo taip 
nešvarią agitaciją ir Sukėlė orga
nizacijoj tokį trukšmą, kokio lie
tuviai dar nebuvo matę.

Už šiuos ir j daugybę kitų jo 
“šposų”, kurie buvo jam priro
dyti, jis tapo ant visados iš S. 
L. A. prašalintas.

Ar tas vadinas piešimu gar
bės? Sulyg “Keleivio” — taip. 
Bet tada ir kiekvienas vagis ir 
žmogžudys galėti) skustį jį nu- 
teisusį teismą už nuplėšimą jam 
garbės, kurios jis nustojo savo

nizacijos nariais.
b. Narys, apleidęs

organizacijos nariu.
c. Medžiagiškas 

stovis.
d. Tikybinės bei

5. Santikiai su

nonie, 
teatras žmonijos auklėjime, to- 

nercik čia daug apįc tai

kokio 
orga-

mokyklą, 
pilnu tos

organizacijos

politiškos na-

cu ropiečiais

6. Atsinešimas prie draugysčių, 
šelpiančių moksleivius ir reika
laujančiųjų triūso.

7. Organas.

“Vilties” prane- 
miesto valdyba 

rinkti medžiaga
Šimo, Vilniaus 
jau pradėjusi 
projektui atidaryti Vilniaus uni
versitetą ateinančiais metais, bet 
“Liet. Žinios” kelioms dienoms 
vėliau spaudina “Severo Zap. 
Teleg.” pranešimą, sulyg kurio 
ministerija šiuom laiku neturinti 
jokio projekto apie Vilniaus uni-

sekančiais metais išpuola 300- 
-metinės sukaktuvės viešpatavi
mo Rusijoj dabartinės Romano
vų giminė ir todėl Vilniaus 
Universiteto atidarymo šalinin
kai tikisi, kad šio atsitikimo pa
žymėjimui bus vėl atidarytas 
Vilniuj universitetas.

Ir žydams nepatinka lenkų po

straipsnį, kuriame nupeikiama 
lenkų politika Lietuvoj, iškait- 
1 iuojam a skriaudos, kurias lenkų 
endekai Lietuvoj daro ne tik žy
dams, bct> ir lietuviams.

dzienna”, tminędamas apie 
žinoma, pašiepia “Ilaint” ir

Co- 
tai, 
pa- 
lie-

b'
$ena lię^yė.^ Skabeikiuose, Pa-

Kauno guli.
nutė Šakunienė. “Liet. Žinių

Tokiam “Musų Teatro” sky
riui užtektų medžiagos: reikėtų 
nurodyti svarbą teatro, reiktų ir 
publiką mokyti, kaip apsieiti 
teatre; čia tilptų recenzijos nau
jų veikalų, rimta kritiką lošimų, 
— žodžiu sakant, tai butų musų 
scenos mylėtojų vadovas. Šią
dien musų laikraščiuose talpi
nama “kritikos” perstatymų be 
atidos. Iš kitų , vietų prisiųstas 
korespondentų recenzijas negali
ma redakcijai pertikrinti ir abel- 
nai dar labai mažai teturime at
sakančių žinovų, kurie teisin
gai galėtų kritikuoti: tankiausiai 
“kritikas” rašo, kad išgirti savo 
draugą, arba išpeikti sau nepa
tinkamas ypatas. Bet ant vie
tos, karts nuo karto bent, pri
valėtų patįs redaktoriai atsilan
kyti į scenos mylėtojų perstaty
mus, ir išnešti teisingą kritiką, 
nes tokia kritika yra pageidau-

kai-visuomenei. Tuom tarpu tan
kiausia laikraštis vien tik 
ria, — vis vien kaip ten

pagi-

bovi-

yyena 120 metų se- še j ai
ko- 
yra

sveiko proto, gerai atmena 
šokių atsitikimų iš senovės 
kų ir noriai apie viską pasakoja.

Turbūt tai bus seniausia lie
tu vė.

lai-

Kunigaikštienė M. Gediminienė- 
-Beržanskienė-Klausutienė paau-

naudai šimtą rublių.

SCENOS REIKALUOSE.

Iš laikraštininkų paskutinio 
susivažiavimo nutarimų pastebė
jau, kad buvo svarstomi ir mu
sų scenos reikalai, teipgi išrink
ta komisija, kurios užduotimi 
bus parengti surašą veikalų, pa
tartinų scenos mylėtojams vai- 
dinti-lošti.

Aš, būdamas vienu iš užin- 
teresuotų musų scenoj ypatų, ne
galiu tylėti, ifcišreikęs dėkingu
mo laikraštininkams, kad jie pasi
žada rūpintis ir padėti gaivinti j 
musų jaunutę sceną. Manau, kad 
minėtos komisijos užduotis ne
pasibaigs tik; nurodymu veikalų, 
Lurie butų tinkami scenoj 1 sta-

dien esančių atspaudintų sceniš
kų veikalų, (apie 150) mažai yra 
tokių, kurie prieinami butų musų 
artistiškonis spėkoms. Daugybę 
veikalų iųęs ^stačiai sudarkome 
delei stokps apsakančių scenerijų 
ir netobulumo, kitų techniškų 
įtaisymų. , „

Iš nurodymo vien veikalų, ku
riuos but|Y geistina lošti, mano 
nuomone/ mažai bus užsiganėdi- 
nimo, nesą tokjoj kolionijoj kaip,

Tegul jau sau žmonės 
jasi-žaidžia kur ten mažose lie
tuvių kolionijose, nes ten nėra ge
resnių spėkų, nėra ne konku
rentų, bet Chicagojc pagirimas 
bile atloštų daro pragaištį musų 
scenos patobulinimui, nes čia 
pradeda lošti ir toki, kurie nemo
ka gerai skaityti. Jeigu ir toki “lo- 

pagirimus gauna per laik
raščius, tai reiškia, kad geres
niems lošėjams, kurie įdeda savo 
visas spėkas musų scenos pato
bulinimui, nėra reikalo rūpintis 
nei tobulintis, — jų pastangos 
neyra tinkamai apkainuojamos.

Pagalios publika nuo to nu
kenčia taip pat, kaip ir geresni 
scenos mylėtojai: sekanti dabarti
nes musų teatrališkas recenzijas, 
ji neišsidirba sau skonio ir ne 
visados sugebi atskirti geresnį 
lošimą nuo blogesnio.

M. J. Domijonaitis.

AR GALI KAS BUT GERAS 
ŪKININKAS IR PODRAUG 

GERAS POETAS?
sumanymo pirkti

Girdėjome, kad sumany
tojas buvo susinešęs su 
Jovaru ir savo sumany
mą pagarsino, tik gavęs 
jo pritarimą.

šį raštelį todėl talpina
me, kaipo geros šir
dies prajovą.

Redakcija.

— Jovaras .serga! Jovaras ser
ga ! — pasigirdo šauksmas šia
pus jūrių. — Reikia gelbėti!

Sužvangėjo grašiai, atsigavo 
širdis. —• Pagelbėsim tam jau
nam liaudies poetui. Ištrauk
sim jį iš pavojingos gulyklos, iš 
tos ligos, kurioj dingo jau tiek 
musų jaunuomenės, tiek žydin-

Taip, jie dingo, bet jų darbai 
nedingo: jie užsiliko, kad išduo-

geresnės ateities.
pavyzdin,’; Chicago, jau kuone 
visi iš at.jaudintų veikalų (net 
kai-kurie rankraščiai) yra per
košti; buvo “fošta” net ir toki 
veikalai, l<^ip ‘ Schilleri’o “Orlea
no Mergelė”. Neturėdami nau
jesnių veikalų, lošė išnaujo senus! 
nudėvėtus, kaip ve pavyzdin, ne
senai “Birutes” Dr-ja pavadino 
veikalėlį “Amerika Pirtyje” nau
ju vardu “Į Ameriką” ir spalių 
6 d. pastatė ją scenoje. Musų jau
ni lošėjai pradeda išsidirbinėti 
Savotišką taktiką, jie iš veikalų 
padaro vien- parodijas, nedaug 
rūpindamiesi pritaikinti tinkamas*įtaisymais *** ijr Jovaras gyvena.

bai gaila, nes nekick jų turė
jome ; bet ir tų nemokėjome 
auklėti, neįstengėm duoti jiems 
progos gyventi....

Neapsakomai, mane džiugina 
toji dvasia, kuri apsireiškė su
manymuose pasirūpinti Jovaro 
likimu. Štai vienas iš tų suma
nymų: nupirkti Jovarui ukj. Su
manymas neblogas,p tjk reikėtų 
jį gerai apsvarstyti. Taigi ir 
pabandysim,:

GeraL Prllelskim, mes nuper- 
kame gerą uk| su visais naujais

hsh

Man rodos, kad ne. Ūkis bus 
ližhR^es pinigais pirktas ir Jo
varas bus pasodintas ten, kaipo 
žmogus “ant loskavos duonos”. 
Liaudis rėikalaus, kad butų šioks- 
-toks iš to ūkio pelnas, — pi- 
nigiškas, ar literatiškas atlygini
mas. Jovaras turės ]>arašyti kiek 
eilių į metus. Kiekvienas geis, kad 
Jovaras parašytų kuodaugiausia. 
Tai kodėl neduoti jam progos, 
parašyti kuodaugiausia? Kam 
apsunkinti jį bereikalingais 
pašaliniais darbais? Aš ma
nau, kad Jovaras pats nenorės 
tokio dvejopo užsiėmimo.

Pakol dar nėra viskas užbaig
ta, lai man 
keletą minčių 
no, kurį Dr. 
nė.

Štai jos.
Menu, kad

bus leista pridėti 
prie to paties pla- 
Rutkauskas suma-

butų gerai:
laiką aukoms, (aš 

is savo puses skirčiau iki atei
nančiam gegužio menesiui).

2) . Iždininku aprinkti Lietuvos 
Dailės Draugiją.

3) . Męs, amerikiečiai, paskir- 
tunie Jovarą į direkciją tos ūkės 
nupirkimui, o Jovaras turėtų tie
są pasiskirti sau vieną žmogų, 
o du žmones — Dailės Draugija.

geriau atlikti kaip Dailės Drau-

4). Pirkti kokią nors senovėje 
žymią historišką vietą, kas man
ding, butų pageidaujama ne tik 
Dailės Draugijai, bet ir musų 
visuomenei.
. Likusie nuo ūkio pinigai bus ap
versti nupirkimui nuo Jovaro jo 
veikalų — dainų. Tada jis (Jo
varas) jausis esąs užganėdintu, 
nes gaus žmonišką atlyginimą už 
savo darbą. Tais pinigais mes 
galėsime aprūpinti ne tik Jovarą, 
bet ir kitus biednus rasėjus. Te
gul tik tas bus visų darbu te
gul visi jį skaito savo pareiga.

Jei pas mus bus vienybė, aš 
esmi persitikrinęs, kad su pabai
ga gegužės mėnesio męs galėtum 
turėti $is.coo tam tikslui su-
aukotų.v

delė suma pinigų! Vieni chica- 
giečiai, jeigu panorėtų, tai, de
dami po 30 centų, sudėtų augš- 
čiau minėtą sumą, 
pusės, pritardamas

As is savo 
tam sumany- 
surinkti tani

tikslui $ioo.
Taigi visi vienu 

darbo!
kartu prie

Šmėkla.

PROTOKOLAS PIRMOJO 
MOKSLEIVIŲ AMERIKOJE 

SUSIVAŽIAVIMO.

Pirmas L. M. A. Susivažiavi
mas įvyko mieste Chicago, 28 ir 
29 d. rugsėjo, 1912 m.

Susivažiavimą su įžangine pra
kalba atidarė K. Gugis, 10 vai.

mui susivažiavimo, daktaras J. 
Šliupas iš Scranton, Pa., trum
poje kalboje (mat aprubežiuotas 
buvo laikas) nurodė kaip indivi- 
duališkus moksleivių, taip ir vi
sos busiančios organizacijos ke
lius, ragino jaunuomenę prie 
veiklumo, ypatingai dalivaujant 
visuomeniškuose reikaluose; ve-

vo profesiją ir gyvenime, kiek

Toliaus tapo padarytas daly
vaujančių susivažiavime moks
leivių surašąs ir išrinkta sekan
čią posėdžių vedimui valdybą:

A. Petraitis — pirmininkas,
S. Naikelis — pirm in. pagel- 

bininkas.
S. Biežis — pirmas raštinin

kas.
K. Draugelis — antras rašti

ninkas.
Ši valdyba tuoj užėmė savo 

vietas.
Sekanti dienos tvarka buvo 

dirbta ir vienbalsiai priimta.
• v 
iš

9. Centralinė valdyba.
1. Priimti ir perskaityti sekan- 
laiškai: D. Pratopo iš Madison 

Meteoro draugijos
ti
universiteto;
iš Philodelphijos; D-rės Rutkau
skaitės; F. Bagočiaus iš Boston, 
Mass., viens su linkėjimais, ant
ras su patarimais. Valparaiso 
studentų — viens su linkėjimais 
ir antras su patarimais.

2. Vardas: Lietuvių Moksleivių 
Amerikoje Susivienijimas; trum
pai L. M. A. S. Tikslas, kuris 
pagal dienos tvarką turėjo but 
svarstomas, tapo atidėtas iki po
pietinei sesijai. įnešimas prisi
dėti prie laikraštininkų sąjungos 
vienbalsiai tapo atmestas.

4. Nariai: L. M. A. S. nariais 
būti gali ypatos, lankančios Rūgš
tesnės mokyklas ir High schools 
arba tam lygias.

Pirmas susivažiavimo posėdis 
užsidarė pirmoje valandoje.

Antras posėdis.
Antras posėdis prasidėjo 2:40 

po piet. Narys, nepabaigęs mok
slo ir apleidęs mokyklą, gali būti 
nariu bėgyje dviejų metų.

Narine
Nariais

skirtu mo 
žvalgų.

3. —5. Tikslas: Suvienyti lietu
viškąją moksleiviją Šiaurinėje 
Amerikoje; kelti jos dvasišką bei 
medžiagišką stovį; plėtoti tar
pe jos draugiškumą ir stengties 
susiartinti su “aušriniečiais” 
Europoj.

PASTABA: Visokius susine- 
šimus atliks centro valdyba.

Geistina, kad L. M. A. S. na
rys parašytų nors vieną referatą 
į metą.
6. Remti ir prigulėti, pagal norą 
narių, prie organizacijų, šelpian
čiu moksleivius.L.

Pertrauka ant 15 minučių.

mokestis 50c. į metus, 
gali būti ypatos be 

lyties, tikėjimo ir pa-

7. Organas: L. M. A. S. orga
nas — Laisvoji Mintis.

Antras posėdis užsidarė 6:15 
vakare.

Trečias posėdis.
Trečias posėdis prasidėjo 1:30 

po piet, 29 rugs.
Organo vardas: “Jaunimo Sap

nai”.
L. M. 

narius.

profesiją, lieka nariais A 1 u m n i

siškai ir medžiagiškai.
Toliaus nuspręsta:
1) Išrinkti komitetą, kuris pa

sistengtų suvienyti moksleivius 
šelpiančias draugijas “Aušra” ir
“Paskolos Ratelį” į vieną mok
sleivių šelpimo draugiją.

2) Išrinkti literatišką komitetą, 
kuris rekomenduotų draugijoms, 
pagal jų reikalavimą, lektorius 
ir prelegentus.

Šis literatiškas komitetas per
žiūrės referatus ir pagarsįs jų 
surašą organe. Literatiškas ko
mitetas siuntinės reikalaujan
čioms draugijoms referatus su, 
arba be atlyginimo, sulyg Kom. 
narių nuomonės.

8. Sekantis susivažiavimas at
sibus mieste Chicagojc. Laiką 
susivaž. paskirs centro valdyba.

9. Centro vzdcJįba^usides' iš: 
prezidento, jo pagclbininko, nu
tarimų ir susinėsimų raštininko; 
finansų raštin., kasieriaus ir re
daktoriaus.

Charterio išėmimas atidėta iki 
sekančio susivažiavimo.

20 minučių pertrauka.

Pcrskaitimas ir abelnas užgy 
rimas virš minėtų nutarimų.

Centro valdybos rinkimai; iš
rinkta :

A. Petraitis — prezidentas.
K. Draugelis

susinešimų raštininkas.
S. Naikelis
P. Sinkus
S. Biežis -

nutarimų ir

- finansų raštin 
iždininkas, 

redaktorius.



Literatiškas komitetas: 
K. Mikolaitis,

J. Bučinskas.

Sujungimui moksleivius šel
piančių draugysčių komitetas:

K. Mikolaitis,

Moksleiviai dalivavę pirmame 
moksleivių susivažiavime:

1) Steponas Biežis, Chicago 
College of Medicine ant Surgery.

2) Kazys Mikolaitis, Chicago 
College of Medicine ant Surgery.

3) Kazys Draugelis, Chicago 
College of Dental Surgery.

5) K. Gugis, Armour Techno
log. Institute.

7) Josephine Tolcik, 
wood High school.

of Chicago.
9) P. Sinkus

Ilinshow
conservatory.

u) Stasys Petraitis, Loyola 
University.

12) Antanas Gurskis, Chicago 
College of Dental Surgery.

13) A. Karalius, Valparaiso 

so University.*
15) A. A. Šliakis, Northwestern

University.

18) Juozapas Ponelis, 
raišo University.

19) Jonas 
Institute.

Byanskas, Armour

Juška, iš Europos. 
Gedminas, iš Eu- 

%
21) Juozas 

ropos.
Prie^L. M. A. S. prisirašė dar:
Hypatia Šliupas ir Keistutis 

Šliupas, Pond's House State Col
lege, Pa.

Svečiai, atlankusiejie susivažia
vimo posėdžius:

ki-
Lalis, M. Jurgelionienė, 
Strazdas, V. Mišcika ir daug 
ty*............................. ’ ‘

Kažkurie iš augščiau minėtų 
svečių prisidėjo. su patarimais, 
už ką L. M. A. S. ccntralinė 
valdyba ištaria jiems nuoširdų,
ačiu.

Raštininkas.

P. S. Visokiuose L. M. A. S. 
reikaluose malonėkite kreiptis 
prie susinėsimų raštin. šiuom
antrašu

1327 So. 49th avė., Cicero, III.
Kiti laikraščiai malonės šitą 

protokolą perspausdinti.

LAIŠKAS Į REDAKCIJA.

“Lietuvos” 40 nr. tilpo kores
pondencija iš Arlington, Vt., ap
rašanti lietuvių gyvavimą ir su- 
si tvėrimą S. L. A. kuopos. Tū
liems lietuviams korespondenci
ja labai nepatiko, todėl jie pra
dėjo korespondento jieškoti. Ka
dangi jie žino, kad aš minėtos 
kuopos organizatorius ir rašti
ninkas, tai jie pradėjo ant manęs 

. pykti ir į akis išmetinėti, buk 
korespondencijų ra-

šiau.
Todėl aš priverstas atsiliepti ir 

pranešti visų žiniai, jog minėtos 
korespondencijos nerašiau ir nie
ko bendro su ja neturiu.

D. J. Alekšis.
Užtikriname, jog p. Alekšis 

supjudinusios Arlingtono lietu
vius korespondencijos nerašė; ra
šė ją visai kas kitas.

Redakcija.

SVARBUS DOKUMENTAS Iš 
LAIKO KARO 1812 METŲ.

Dokumentas tas, tai raportas 
Rusijos policijos ministerio, pa-

surastus (kareivių kimus ir ras
tus negyvus arklius. Sulyg to 
raporto, surastu: ,

Kalugos
Maskvos
Smolensko
Minsko
Mogilevo
Vilniaus
Bielostoko

2,230
Arklių:

7,355

56,351
50,185
92,243

321

128,739 
3^357 
I7-O5O 
12,778 

734
mėsą be gyvulių pair

Viso 43°>7°7 230,677

i$ VISUR
Mieste Tampico, Mexike, iš

lėkė į padangės dinamito ir pa
rako krautuvės. Expliozija už
mušė 45 žmonis, o sužeidė 500. 
Užmušti ugnies gesintojai ir su
sirinkę prisižiūrėti gaisro.

Vokietijos ir Danijos val-

Zeppelnio kompanija, kad ji su
rengtų orlaiviais pačto susinėsi
mus Vokietijos su Danija.

Streikavę Ispanijoj geležin
kelių tarnai streiką laimėjo. Jiems 
pripažinta didesnės algos ir 

darbo laikas, atlygi- 
]>ensijosnimas už sužeidimus, 

pasenusioms ir visoki kiloki pa
gerinimai. Sutraukti užimti 
streikuojančių vietas kareiviai ne
panorėjo pildyti streiklaužių pa
reigas.

II Amerikoj gauta žinios, jog 
Japonijoj, porte Jokahama apsi- 

ateinanti Amerikon laivai 
komi kvarantanoj.

|| Vokietijos ciesorius 

imti ant toliams pagarsėjusių 
žvaigždžių, nes joms negali tiek 
mokėti, kiek moka Amerikoj. Bet 

poj gieda pigiau negu Amerikoj, 
kur jų giedojimo vertę mažai kas 
supranta.

turtingiausių ant žemės
Apart paprastų iš iždo

giminės turi 5000 ket- 
kiliometru išdirbtos ne

prie
žmonių.
skiriamu c
ras ir jo
virtainiu v
mės su 
tarnų, su gyvuliais ir trioboms.
40-ta dalis viso Europinės Rusijos 
ploto priguli caro šeimynai. Ca
ro šeimyna turi 325 rūmų ir su 
viršum 20000 tarnų.

|| Varsa vos universitetą lanko 
studentų : katalikų 193, žydų 212, 

Toks mat yra 
Varsa vos 

jis, dėl 
• i visai

stačiatikių 1845. 
tasai neva lenkiškas 
universitetas. Pavirto 
lenkų studentų streiko 
rusišką.

Iki šiol Lenkijoj 
moterys negaudavo 
sportų. Dabar vienok vyrų 
leistos gali gauti atskirus 
sportus ir gali apsigyventi, 

vedusios
atskirų pa-

ap- 
pa- 
kur

joms patinka.

|| Pereituose
vaikas Antonio

metuose 14 metų 
Dalbo šovė į Ita- 

siuntė jį 30 metu kalėjimai].

|| Mexike, aplinkinėse Palizada 
60 anglų ir amerikonų dalyvavo 
mušyj kariumenės su sukilėliais. 
Rcvoliucijonicriai pasitraukė į 
kalnus.

t aryziuj gauta žinia, jog 
Lenkijoj valdžia laukia žmonių 
sukilimo. Piniguočiai ir ban
kai gavo slaptus persergėjimus, 
kad svarbius dokumentus ir pi
nigus perkeltų Maskvon. Šiai 
žiniai nelabai kas tiki.

gauta žinia, jog ta-

mos nuo seniai, vėl užkliuvo, nes 

mano su visu pertraukti

sus išmokėjimus auksu, 
mano, kad auksas gali 
rui reikalingas. O

Dėl pažadėtų reformų Ma- 
cedonijoj, Turkijos sostinėj Kon- 
stantinopolyj studentai kėlė de
monstracijas protestuodami prieš 
reformas. 5000 studentų su re
volveriais rankose traukė prie 
augščiausios valdžios rūmo ir 
reikalavo karo. išdaužė jie lan-

Vokietis cheriYikas iš Frank- 
forto ant Maino chemiškoj la
boratorijoj padirbo pieną. Tasai 
padirbtas be karvės laboratorijoj 
pienas turi išvaizdą kaip tikrasis 
ir sudėjimas jo nesiskiria nie- 
kuom nuo tikrojo pieno. Išra
dimas tai labai svarbus. Tai yra 
pradžia dirbti valgio produktus. 
Chemikai jau seniai išreiškė nuo
monę, kad chemiškoj laboratori
joj ateityj bus galima be grudų 
ir duoną 
dirbti.

|| Mexike, pereito ketvergo die
ną 1700 sukilėlių užpuolė prie 
Herman 170 kareivių ir išėmus 
17, visus išmušė, tame 4 ofi- 
cierus.

II Iš Tauridos gubernijos, pie
tinėj Rusijoj, trims metams iš
vyti korespondentai laikraščių 
“Ujezdnyje Vedomosti”, “Jcvpa- 
toryjskije Novosti” ir “Krimskyj

|| Už triukšmą sukeltą Prūsų 
seimo posėdyj, teismas uždėjo 
bausmę 100 markių ant socialistų 
atstovo Borchardto ir 50 markių 
ant leincrto.

siuntė ketui 
tautu rotas

metams į areš- 
ijos perdėtinio 

>. Geras mat 
buvo tvarkos dabotojas: vietoj 
gaudyti netikrų pinigų platinto- 

paprastų policistų ir savo agentų 
ir padėtojų pagclba, tarp miesto 
gyventojų platino. Nebcrei 
tarnaujančių“ policijoj R u 
žmonės taip labai nekenčia, 
jų nenori į savo draugystę 
leisti.

kad

ka
su -

jungimo

mas tas
jūrių dugnu. Kiaušy- 

buvo seniai pakeltas ir 
pdirbti, bet su many 1119 

įvikdinti nebuvo galima, nes Ang
lija, bijodama franeuzų užpuoli
mo, dirbti tunelį leidimo nedavė. 
Dabar Anglija susidraugavo su 
Prancūzija,s todėl neturės pamato 
priešintieji.

Vokietijoj atliko mėginimus 
su nauju laiveliu, kuriam žmonių 
nereikia, jį nuo kranto, su pa
gclba elektrišku vilnių einančių 
be vielų galima pasiųsti, kur no
rima. Mėginimai atlikta Berly
ne ir Musuchene ir pasisekė la
bai gerai. Prietaisą tą galima 
pritaikyti lygiai prie laivų plau
kiančių ant vandens paviršiaus, 
kaip ir prie povadeninių torpe
diniu laiveliu, c v

Afrikoj susibuntavojo 3 oficie- 
rai ir 18 jūreivių vokiško gar
laivio “Lotte Bcnzell” ir norėjo 

valdyti. Laivas tas plaukė iš 
Norfolk, Virginijoj, į Kapenha- 
geną, Danijoj. Maištininkus vie- 

pasiskubinę jurei- 
laivo “Hertha”.viai

|| Ne tik Amerikoj, bet net 
pusiaucivilizuotuose kraštuose kį- 
la kainos produktų, kaip tai ro
do raportai, Amerikos konsulių 
savo valdžiai atsiųsti, 
konsulius 
nešė, jog

Amerikos 
mieste Karachi * pra- 

į penkis metus valgio 
produktų kainos ten pakilo ant

Manchestcryj, Anglijoj, produktų 
kainos šiemet pakilo ant 10%. 
Mieste Karachi už gyvenimus, 
už kuriuos 3 metai atgal raudos 
mokėjo $30, dabar reikia mokėti 
50 dol. Bet į penkis metus ten 
ir darbininkų, algos pakilo ant 
tiek, ant kiek pakilo ir produk
tų kainos. Tas pats yra C 
ne, Mandžurijoj, ir pietinėj 
rikoj — Buenos Airėse ir 
tevideo.

Amc-
Mon-

ta po
|| Varšavos priemiestyj 

Brudno kariumenės dalis 
pasiųsta suimti pagarsėjusį plė
šiką ir žmogžudį Zbrodarskį, ku
ris buvo užsidaręs vienuose na
muose. Tasai, pamatęs ateinan
čius kareivius, pradėjo į juos 
šaudyti; tik iššaudžius visus 
patronus, po dviejų valandų 
riminė išdryso namų vidun 
eiti ir Zbrodarskį suimti.

in-

|| Petrokavo kalėjime, dėl žiau
raus sargų pasielgimo, 
sukėlė riaušes.
kalinius ir du kaliniu

kaliniai
Sargai šaudė į 

užmušė.

menė. Minėtame kalėjime sėdi 
žinomas kunigas žmogžudys, 
Čenstachavo vienuolis Damazy 
Macoch.

|| Mieste Lodz Lenkijoj, su
streikavo 10000 darbininkų med
vilnės dirbtuvių. Darbininkai 
reikalauja didesnių algų, nes da
bartinių išmaitinimui šeimynų 
neužtenką. Prie dirbtftvių su
traukta kariumenė, nės Valdžia 
bijosi maištų. Darbininkų gyve- Jdavo galvą nukirsti.

? f.

nimuose daro kratas ir areštuoja
V V • • 0 V ’’ * • ' •ypač apsviėstesjįius.-darbininkus.

|| Persekiojimįap lenkystės Pru
snose neišduoda.tokių vaisių, ko
kių lenkų priešai tikėjosi su
laukti, lenkystės neišnaikino. Net 
Prūsų Lietuvoj (Rytiniuose Pru
snose), per 10‘paskutinių metų 
lenkai nuo vokiečių. pirko 990 
dvarų, su 120,000 mįrgų žemės. 
Lenkystė silpsta Poznanians pro
vincijoj, bet eina stipriu Prūsų 
vakaruose.

I Matyt Austrija mano, kad 
jai pirmiausia reiks su Rusija 
karas vesti, nes rengimui tvir
tovių nuo Rusijos rubežių šiems 
metams skiria $8,320,000.

dovai pranešė taisantiems gele
žinkelį amerikonams ir tarnams

)g jeigu nesiliaus kelia 
bus užmušti.

tai-

gauta žinia, buk 
to

dėl Turkija turės liuosas rankas, 
jeigu kils karas ant Balkanų pu- 
siausalio.

kariumenės ma-kijo j, d a 
nevruose 
vietiniai kaimiečiai užsidarė savo 
namuose ir atsisakė eiti carą' pa
tikti. Tokiu būdu lenkai pro
testuoja prieš atskyrimą nuo 
Lenkijos Cholino gubernijos. Ne
siimto pas carą deputacijos nė 

linkinėse 
gerai įtaisyta farmą paprastam 
kaimo bernui, bet geram dainiui, 
F c r d i n a n d u i Kuri a s.

DAKTARŲ ; PELNAS.

Daktarai nevienodai pelnija: 
vieni iš pelno išgyventi negali, 
kiti turi perdaug; su tuom teip 
eina, kaip su laimėjimu Loterijoj 
— didieji laimėjimąi/itenka 
mažam skaitliui.

Anglijos karalius Drui 
už išgydymą nuo šiltinės, 
kėjb 20000 kronų. Tą gi'but ga
lėjęs padaryti kiekviehas dakta
ras, nes čia vaistai nedaug sve
ria; viskas čia paeina nuo ligonio 
organizmo tvirtumo.

Aleksandras III profesoriui 
Zacharinui, kuris vienok caro 

labai

Gull, 
išmo-

dvi dieni užmokėjo 300,000 kro
nų, 
nors 

Ta pati išeiga butų buvusi 
butų paėmęs ir pigų dak-

negalima; daktaras gali vien ken
tėjimus šiek-tiek sumažinti.

Vokietijos ciesorius Fricdęrich, 
už prižiūrėjimą jo per 2 savaiti, 
angliškam daktarui Mackcnzio 
užmokėjo 400000 kronų, nors 
daktaras jo išgydyti negalėjo ir
ciesorius mirė.

Persijos šachas Nasr-Eddin 

zowskiui, 
sūnaus, 
nų.

Amerikos milijonierius Van
derbilt užmokėjo daktarui, jį ke
lionėj per 6 savaites prižiūrėju
siam 100,000 kronų; Chicagos 
skerdyklų savininkas Armour, už 
ištaisymą kojos jo dukters Vin- 
dobohos daktarui Lorenzui už
mokėjo 375000 kronų. Amcri- 
koniškiejie milijonieriai ir dak
tarams nemėgsta pinigus mėtyti, 
bet prireikus gelbėtiesi nuo gil
tinės, ar nuo skausmų ir jie pi- 

100,000 k ro

vą McKinley, nors Tokio pašo- 
vimo išgydyti negalėjo, paėmė 
po 170,000 kronų? '

Bristolyj, už išgydymą kelio 
užsigedimo vieno turtuoliaus, 
Dras Guile gavo milijoną kro
nų.

h r.
Anglijos karalius Edvard, už 

vieną gydymo njęnesį Drui Jcn- 
nerui užmokėjot. 200900 kronų; 
bet karalius Edward nuolatai sir
go, taigi, matyt,, daktaras jq iš
gydyti negalėjo. />

Jeigu visiems daktarams ligo
niai taipjau už gydymą mokėtų, 
daktaro profesija butų gana pel
ninga, bet gaila, kad ne> visiems 
teip gerai ligoniai užmoka* Rytų 
valdonai, jeigu kokio iš jų dak
taras išgydyti negalėjo* ne tik 
jam dovanų nemokėjo, bet liep-

Pašnekelių Kampelis.
124. Ar yra vabalai, kurie iš- 

tikro protauja, laiko savo sei
mus, turi kariumenę su aficie- 
rais ir 1.1.? Kiekvienas matė ir 
žino nepaprastą darbštumą ir su
manumą musų skruzdėlių; kiek
vienas matė, kaip jos nepapra
stai giulriai sutaiso skruzdėlynus, 
neša savo namuosna sunkumus, 
kelis kartus už save didesnius 
ir t. t.

Bet to dar negana, kad musų 
skruzdės galima bhtų pavadinti 
protingais gyvūnais. Musų skruz
dės, kai]) ir daugelis kitų gyvū
nų, daro taį ne proto vedamos, 
bet pagal savo instinktą. (In
stinktu vadinasi įgimtas nervų 
sistemos veiklumas, kuris že
mesniems gyvūnams užvaduoja 
])rotą. Instinktas apsireiškia 
dviejuose prajovuose pas visus 
gyvūnus: 1) jis verčia juos pa
laikyti savo ypatišką gyvybę ir 
2) perduoti tą gyvybę ainiams, 
savo vaikų ypatose).

Vienok, jeigu tikėti žymiam 
natūralistui Louis P. Bouwler, tai 
gilumoj Afrikos yra ypatingai 
didelės skruzdelės, kurios savo 
pasielgimais verčia žmogų many
ti, kad bene tie gyvūnai' pro
tauja.

Jos, anot to mokslinčiaus, tu
ri savo kariumenę su vadovais 
arba aficieriais, laiko seimus, tu
ri ypatingą būdą perduoti žinias 
iš vienos vietos į kitą ir t. 
Apie šią ypatingą skruzdėlių vei
slę tilps neužilgio atskiras žin
geidus raštelis.

---------o

125. Kas atrado nikelį ir kur 
jo yra daugiausia? Nikelį, kai
po atskirą metalą, pirmu kartu 
padarė Vokietijoj apie 1751 me
tus, bet nikelio ruda buvo jau ir 
seniau žinoma; ją vadindavo 
“kupfcrnickel” arba Seno Niko 
variu, todėl, kad nors šio me
talo ruda buvo panaši į varį, bet 
iš jos negalima buvo vario pa
daryt. Grynas nikelis yra si
dabriniai baltos spalvos ir ne- 
pajuosta nuo oro veikmei, kaip 
tas pasidaro su variu. Nikelio 
rudos randama daugelyj pasaulio 
vietų, bet turtingiausios nikelio 
kasyklos yra*’ Rusijoj, Švedijoj, 
Vokietijoj, Austrijoj ir Škotijoj. 
Amerikoj yra nikelio kasyklos* 
Pennsylvanijos ir Connecticut’o 
valstijose. Nikelį daugiausiai 
vartoja padengimui kitų metalu; 
Suvienytose Valstijose ir Vo
kietijoj jo daug vartoja išdirbi- 
mui mažesnių pinigų (5-kiacen- 
tinių Suvienytose Valstijose ir 
“pfenigų” Vokietijoj).

o------
126. Koks garinis laivas pir

mas perplaukė skersai Atlanti-

iO ■
Ji

• • ♦ • • •

Regykla sudaužytų vagonų ties 
Wesport, Conn.

(Pereitam numeryj buvo ži
nia apie šito traukinio susi- 
daužymą; 8 žmones žuvo 
apie 50 tapo sužeista).

ką? Pirmi, garu varomi, laivai 
pasirodė Amerikoj. Pirmo ga
rinio, juriomis plaukiojančio, lai
vo vardas buvo “Fcnix”, kurį; 
padirbo pulkininkas John Stevens 
1808 metais. Šis laivas plaukio
jo iš Hoboken, N. J. į Philadel
phia, Pa.

1819 metais tapo padarytas ki
tas garu varomas laivas, vardu 
“Savannah”, kuris pirmu syk per
plaukė skersai Atlantiko vande
nyną. Šis laivas išplaukė iš New 
Yorko į miestą Savannah, Ga., 
o iš ten skersai Atlantiką nu
plaukė Anglijon. Iš Anglijos 
“Savannah” nuplaukė į Petrapi
lį, kur savininkai pasiūlė jį pirk
ti Rusijos carui, Aleksandrui J, 
bet derybos išėjo nepasekmingai 
ir “Savannah” grįžo vėl į New 
Yorką.

Nuo laikų Koliumbo, kuris 
.1492 metais pirmu kartu ])cr- 
plaukė Atlantiką ir surado nau
ją šalį (dabartinę Ameriką), be
veik per kuturis šimtus metų 
žmonės plaukiojo žėgliniais lai
vais. Žinoma, kelionė būdavo 
labai ilga ir pavojinga, nes toki 
laivai pilnai prigulėjo nuo vėjų 
malonės.

Chicagos lietuviai turi progą 
pamatyt, kokiuose laivuose Ko- 
liumbas perplaukė per Atlantiko 
vandenyną. Jackson Parke, įlan
koj prie ežero, stovi trįs žcgliuo- 

| ti laivai. Tai tikros kopijos (su
lyg didumo, išžiuros ir visako) 
tų lai vų, kuriais Koliumbas j ieš
kojo Indijų ir surado Ameriką. 
Šie laivai buvo tyčiai padirbti lai
ke Kolumbo visas vietinės paro
dos, laikytos Chicagoj.

------o------
127. Koki gyvūnai auga kaip 

augalai, prisikabinę prie uolų? 
Daugelis matė kempes, vartoja
mas maudyklėse ir mokyklose 
lentoms nutrinti, bet ne visi žino, 
kad kempe yra gyvūnas, o toji 
dalis jos, kurią pardavinėja virš- 
minėtiems tikslams, yra ano gy
vūno skeletas.

Kempės auga jūrėse ir yra 
žemiausios rūšies gyvūnais, mažai 
kuom iš pažiūros besiskiriančiais 
nuo augalų. Kempės, kaip ir au
galai, auga ant jūrių dugno, pri
kibę prie uolų ir samanotų ak
menų. Jos auga daugiausiai jū
rėse šiltų kraštų. Ta skylėta 
kempė, kurią męs vartojame, yra 
tik gyvūno skeletas, kaip augš
čiau minėjome; tos skylės gyvoj 
kempėj būva pilnos slidžios mede- 
gos, kuri yra kempei tuom pačių, 
kas žmogui yra mėsa ir raumenįs 
— tai yra kempės kūnas.

Išėmus tokią kempę iš jūrių, 
pirmiausiai atidalina jos “mėsą”

nuo skeleto. Tani tikslui jas 
užkasa kelioms dienoms į smil
tis, numarina, ir tada išspaudžia 
skystą ir slidžią medžiagą, iš- 
piauja ir išdžiovina.

Turkijoj kempių žvejai iŠ lai
velio nėra vandenin, laikydami 
rankoj akmenį (greitesniam 
skendimui) ; atplėšę kempę nuo 
uolos, grįžta atgal vandens pa
viršėli su pagelba virvės, kuria 
akmuo yra pririštas. Amerikoj 
yra daugiausiai kempių apie Ba- 
hamo salas ir Mexikos įlankoj, 
Floridos ir Mexiko pakraščiuose.

KLAUSIMAI, v
128. Kas išrado verpimo ra

telį ? ’
129. Kas išrado rašomąsias 

plunksnas?
130. Kas tai yra Trustas?
131. Koki paveikslai yra vi

sam pasaulyj garsiausi ir bran
giausi ?
Atsakymai bus kitam numeryj.

NAUJI KAŠTAI.
Ką pasakojo dėdė daktaras vai

ku i-gi m i naiči ui (Pradinės lyties 
klausimo srities žinios) Dr-as 
Okcr-Blom. Kaina 15 kap. Vil
nius 1912 m. M. Kuktos spau
stuvėj.

Tėvynės Keliais.... Liudo gi
ros eilių rinkinys. Jono Rin
kevičiaus leidinys. Vilnius. 
1912 m. Kaina 45c.

Liudas Gira yra vienas iš tų 
poetų, kurio eilės lengvai ir 
smagiai skaitosi. Ir šį nedidelį, 
bet gražiai išleistą rinkinėlį sma
gu į rankas paimti ir perskaityti.

Jaunimas. Mėnesinis laikraš
tis skiriamas jauniesiems, leidžia
mas Viliu no -Tilžėje. Rugsėjo 
1912 m. numeris.

Kultūra ir spauda. ■ Dr. Emil 
Locbl. Lietuvių kalbon išvertė 
Vaidevutis, 152 pusi. Kaina 45c. 
Chicago, Ill. Spauda “Lietuvos”. 
1912 m.

Ben-Hur. Istoriška apysaka iš 
Jėzaus Kristaus laikų. Sulietu
vino Jonas Montvila. Chicago, 
Ill. Turtu ir spauda “Kataliko”, 
1912 m. \

Parankiausioji Homeopatijos 
knyga. Parašė Dras Bekarma- 
nas. < Vertė T. Žvaigonas. L. 
Jakavičiaus spaustuvė, Rygoje. 
1912 m. Kaina 75 kap.

ADOMO ROJUS.
“Kaip ilgai Adomas buvo ro

juje prieš nusidėsiant?” užklausė 
pati savo mylimo vyrelio.

“Kol neturėjo pačios”, tasai 
atsakė.
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LIETUVIUVIETINES ŽINIOS.
Lietuvių politiškas susirinki

mas ant Bridgeporto. Pereitą 
subatą, šv. Jurgio parapijinėj sve
tainėj atsibuvo lietuvių-piliečių 
susirinkimas su tikslu paremti 
p. Aleksandro McCormick'o, da
bartinio prezidento “Immigrant 
Protective League”, kandidatūrą 
ateinančiuose rinkimuose. A. A. 
McCormick’as yra kandidatu į 
Cook pavieto komisiįdnierius ir 
j šių komisionierių tarybos pre
zidentus. Apart paties 
mick’o ir serbų žinomo 
p. J. R. Palandech, buvo 
tuviai kalbėtojai.

Nors kalbėtojai buvo 
pažvalgų ir vieni buvo'
konai, kiti “bul museriai” (Roo- 
seveltiečiai), treti-gi bepartyviš- 
ki, bet visi iš jų pabraukė p. 
McCormick'o nuopelnus, padary
tus ateiviams, taipgi jo asmens I 
sąžiningumą.

McCor-

dar lic-

įvairių 
republi-

labai uoliai 
svetimtau-

čunas, kalbėtojais buvo pp.: Jo
nas M. Tananevičia, Dr. Zimon- 
tas, B. K. Balutis, A. Olševskis, 
F. P. Bračulis ir J.• v • vicia.

P-ną Mc-Cormick’lį 
remia visi Chicagos
čiai: lenkai, žydai, cechai, serbai, 
kfoatii etc. Lietuviai pirmi su
rengė tokį vakarą.

Visų kalbų čia neaprašysi, to
dėl reik užsiganėdinti patėmiji- 
mu, kad beveik visi kalbėtojai 
ragino lietuvius dalyvauti poli-

imti popieras ir balsuoti.
Publikos, dėl politiško susirin

kimo, buvo gan gražus būrelis 
ir užsilaikymas buvo pavyzdin
gas.

P-as A. McCormick’as neyra 
jokiu giminaičiu žinomų Chica
go) turtuolių McCormickų. Tai 
yra apšviestas žmogus, seiliaus 
buvęs Record-Herald’o, Chicago 
Evening Post ir kitų rimtų laik
raščių redaktorium. Tikimasi,

lengvai galės likti išrinktu, nors 
prieš jį labai pradeda agituoti 
Hearsto laikraščiai
Examiner ir Chicago Evening 
American), kurie gina savo įso
dintą dabartinį prezidentą 
Bartzen’ą.

“Lietuva” pataria savo skai
tytojams, be skirtumo jų poli-

(Chicago

šų už šitą ateivių draugą.

“Audra Giedroje”, Pereit; 
deldienį Dramos Draugija 
statė Hull House teatre T. Rut- 
kovskio triveiksmą farsą “Audra 
Giedroje”. Apie veikalo turinį 
čia neminėsiu: jis daugumui jau 
žinomas.

Kalbant apie patį lošimą, reik 
pripažinti, kad aktoriai atliko sa
vo roles gerai, nors kaip kuriems 
truputį truko judėjimų liuosu- 
mo, arba kaip paprastai sako: 
nebuvo dar “įėję” į savo roles. 
Prie' tokių aš priskaityčiau Ag
nę (p. šlikienę) ir jauną Barta- 
šių (p. Sankuną). Pirmosios 
balsas ir gestikuliacijos, ypač 
apgailėjime, perdaug buvo vie
nodos ir monotoniškos, nors šiaip 
ji gali lošti neblogai. Sankunas,

ne- 
pa-

cle esąs savo vietoj, kaip kitą syk 
būdavo tarno rolėse. Tas ypač 
žymu buvo IlI-me akte.

Pirmu kartu ant scenos buvo 
p-le Stravinskaitė, Katrės rolėj. 
Iš jos su laiku galima tikėtis 
geros artistės. Siuom-gi kartu 
galima buvo patemyt, kad ji dar 
nėra su scena apsipratusi. Kiti 
lošėjai, kaip: J. Briedis (Kupe- 
tis), B. Vaitiekūnas - (Bartašius 
senis), p. Moskienė (Magdele- 
na), M. Montviliutė (Barbė), 
Stravinskas (Grigaitis) ir A. 
Vizbaras * (Ratilas) sulošė savo 
roles labai gerai.

Ypatingai nusisekė scena Il-me 
akte, kada ant scenos susidūrė 
trįs “scenos vilkai” — Vaitiekū
nas, Briedis ir Moskienė: pub
lika vos netruko iš juokų. Viz
baras, senas tarnas, nors turėjo

Sitavičia, pagalios vaivadienės 
tarno rolėj buvo Boblis. Litavi- 
čia Tarnas Vaivadienės. Ge- '• 'r f ' -■
riausiai atliko savo rolę p. J. 
V—ė. (o kas-gi ji tokia? Red.). 
Ji pasirodė turinti nemažai 
bumų. Neblogiausiai lošė: 
Litavičia, Algmanavičienė 
Boblis; visi kiti — žemiaus 
tikos: rolių nemokėjo, o mimiko
je visai silpnais pasirodė. Abel- 
nai, vakaras nepasisekė; publikos 
buvo nedaug, pertai Jkuopai pri
sėjo uždengti apie $20 deficito. 
Mat musų mėgėjai daug 
kai prižada, o nevisada'

teisėjo — K. redakcijos Atsakymai
p c

p. J. W. Stadauek., Mill Creek,
B. C. Jųsų'’iškarpą iš angliškų 
laikraščių gavome, bet sunaudo-

ga-

ir 
kn

ištesi; 
užsiti-

KAPITALAS IR DARBAS.

naudoti.
Pertraukose p/ Pocius gražiai 

pavargonavo.
Veikalas iš techniškos puses 

buvo rūpestingai surengtas. Tu- 
rėjei įspūdį, kad tikrame teatre 
esi. z Gaila, kad publikos buvo 
neperdaugiausia. Unus.

“Lietuvos Ūkininko” vakaras 
“Liet. Uk.” Dr-ja surengė perei
tą nedėldienį linksmą vakarą 
Mieldažio svetainėj ant West 
Side.

Programas buvo įvairus ir su
sidėjo iš prakalbų, perstatymo, 
deklamacijų ir vodeviliams.

Prakalbą sakė gerb. St. Bie- 
žis apie knygų skaitymą. Dailiai 
apipiešė savo kalboje, kokias kny
gas reikia skaityti ir kokią naudą 
iš to žmonės gali apturėti. Žmo
nės čia dar niekaip negali pri
prasti laiku susirinkti ir, lig su
sitarę spraudžiasi per duris, kuo
met jau programas pradėtas. 
Čiužinėdami daro trukšmą, per
tai negalima gerai girdėti pra-

Paskiau buvo perstatymas 
“Vienas iš musų turi apsivesti” 
— gana juokinga komedija. At
lošė Lietuvos Ūkininkas Dr-jos 
nariai: V. Baisokas,

Galima pasakyt, kad

M. Dudas

lošimas nu-
Perstaty-

Ūkininko Dr-jos nariai. Po už
baigimo programo prasidėjo šo
kiai. Žmonių buvo pilna sve
tainė. Galima tikėtis, kad drau
gija 

1 Eskulapas.

“Birutė” važiuoja į Waukegan, 
Ill. Mums praneša, kad ateinan-

ja išvažiuoja su savo aktoriais ir 
choru į Waukegan, -Ill., kur pa
statys ant scenos “Kaminakrėtį 
ir Malūnininką.” Lošima^ atsi
bus tą patį nedėldienį (20 d. spa-

Iš Kensingtono.

raujant p. Kl. Jurgelioniui, sta
tė ant scenos J. Korzcniowskio 
vieno akto komediją 
Daktaras”, Turner

“Medicinos 
Hali sve

tainėj. Roles turėjo pa
siskirstę šios ypatos: Vaivadie
nės — Algiminavičienė; Karo- 
liaus, jos sunaus — Z. Mileika; 
Maršalkicnčs, jos sesers — E. 
Algminavičiutė; Hipolito, jos sū
naus — Kučinskas; pulkininku 
buvo A. Norbutas; jo dūktos ro-

, kad dainuos 
bet užteko tik 

o publikai neteko 
aido”. .. .

kėjimą.
Kaip kitados, taip ir 

buvo pagarsiu 
“Aido” choras, 
pagarsinimo,
girdėti “nei balso, nei 
Jei taip mes mėgėjai 
tai reiks tikėtis, kad 
laike nesulauksime nei 
čio ant musų “vakarų
atrų”. V Z. A. J

trumpame 
vieno sve- 

ir “tc-

Žada statyt naują veikalą. Gir
dėjome, kad Dramos Draugija 
žada pastatyt ant scenos gerą 
naują veikalą — Zudermano “Jo
nines.”

T. M. D. Susirinkimas. Spa
lio 22 d., utarninke, 8 vai. vak., 
atsibus Chicagos Tėvynės Mylė
tojų Draugijos kuopų centro su
sirinkimas, Mildažio svetainėje, 
2242 W. 23 Place. Geistina butų, 
kad visų kuopų pasiuntiniai at-

M. M. Dūda, prez.
S. P. Tananevičia, seki*., 

3249 S. Morgan st.

PROGRAMAS.

Apvaikščiojimo Pirmojo Seimo 
Chicagos Lietuvių Draugijų Są
jungos, 
rapijos, 

1912
nedėlioj, lapkričio 3 d., 

m. Pradžia 7 valanda 
po pietų.

1. Orkestrą.
Atidarymas Apvaikščiojimo...........

J. J. Eiias, Prez. (%.' IŽ D. S, 
Kalba ........................... .........................

Carter II. Harrison, Chicagos
Majoras.

2.

4.

4. Kalba ....................................................
Charles S. Deneen, Illinois Gub.

5. Orkestrą ................... ...........................
Amerikoniškas Tautiškas Ilymnas.

6. Kalba ....................................................
Hertmanowicz, Gen. Sek.

C. L. D. S.
............... Birutės Choras.

L. A. Graičiunas, narys 
Komiteto, ir

7. Dainos
8. Kalbos

Dr.
Ejnmigracijos
Miss Grace Abbott, Directore 
Įmmigrats Protective League.

9. Dainos ................. .. . ...... Kvartetas
J. J. Zolp, J. Geštautas, P. K.
Strzyneckis ir Pr. Jurgutis.

Kalba ....................................................
Pr. Butkus, Narys Apšvietos

Komiteto.

10.

li. Duetas ......................... .........................
P-lės P. Krikščiokaitė ir J.

Micavičaitė.
12. Kalba ......................... ...........................

Mikas Dūda, Narys Finansų 
Komiteto.

13. Duetas ....................................................
Mandolina ir du vyriški balsai. 

Kalba ........................................ ............
A. J. Bieržinskis, Narys Su- 

jieškojimo Darbo Komiteto. 
P-lė P.. Krikščiokaitė. 

Apvaikščiojimo ...........
J. Eiias.

Ilymnas ,,................
Birutės Choras.

14.

15. Solo ....
16. Uždarymas

17. Tautiškas

is. Orkestrą. . , -
Įžanga veltu. Visin lietuviai ir 

lietuvės širdingai kviečiami atsi
lankyti. Su pagarba.

Seimo Komitetas.

bet tai lietuvius mažai apeina. 
Jeigu talpintume: žinias apie vi
sus tokius atsitikimus, tai laik
raštyj nebūtų daugiau apie nie
ką, kaip tik apie užmušystes. 
Mums butų malonu, jeigu tami- 
sta parašytum mums žinučių iš 
vietinio lietuvių gyvenimo.

p. I. C. V., Amsterd., N. Y. 
Apie tą patį gavome žinutę anks- 
čiaus ir ją sunaudojome. Reik, 
mat, ilgai su žinutėmis nelaukti.

p. A. Ž., Rochester, N. Y. 
Apie tai jau ne sykį buvo laik
raščiuose rašyt 
raštelis netilps
šytumčt apie jūsų 
tuvius, 
išmoktut 
vartotut 
sunku,
met pramokti.

p. A. K. Buk., Chicago, 
Tamistos raštelis susivėlino; 
vome jau gavę ir sunaudoję

Jurgis: “Baltrau, kas yra Ka
pitalas ir Darbas?”

Baltrus: “Tai labai lengva iš
aiškinti. Ar turi dešimtį rub
lių?”

Jurgis;, “Turiu.”
Baltrus: “Na, tai
Jurgis: “Te, bet 

man atiduotum!”
Baltrus: “Gausi!

duok man.” 
žiūrėk, kad

Dabar žiu-

Kapitalas; kada tu juos norėsi 
atsiimti, tai bus Darbas.”

todėl ir Jūsų 
Gerinus para- 

miesto lie- 
Butų taipgi gerai, kad
lietuviškas raides ir nė
rusi šk u. Tas juk nc-

III.

ki- 
to-

del dviejų dėti negalime. Savo 
keliu, ačiū už parašymą.

' p. Jonas Jonelis, Lawr., Mass.
Ačiū; peržiūrėję, pranešim.

p. J. K. Guokas, De Kalb,
Bus kitam numery j.

su kita

III.

suVieną 
palauksim :naudojame,

tegul ten viskas išeis aikštėn.
P-i G. Drižas, Steger, Ill. La

bai mums smagu, kad musų laik
raštis patinka. Ačiū už veliji-
mus. Jūsų laisKCiio vienok iaiK- 
raštin nedėsim, nęs nenorime pa-

p. J. Bručąs, Atirora, III. Ačiū, 
sunaudosim į-kitą numerį.

Bakanui. I'š eilių nieko pada

V. Šunkui, Števens Pount, 
Wis. Atsilankymas pas draugą 
farmerį, tai ‘visai privatiška ži
nutė ; 
ka.

tokios laikraščiams netin-

i'

JUOKELIAI.
ĮKALBĖTO JAI.

kar
vę, taip ją gyrė:

“Ji niekada neturės veršių ir 
duos pieną be perstojo metas 
į metą, kol bus gyva, nes ji pa
eina iš tokios karvių veislės, ku
ri niekados neturi veršių.”

Tas1 primena ubagą, kuris mei

“Susimilėkit ant 
džiausio siratos, kuris 
nei tėvo, nei motinos ir 
neturės.”

Praeivis paklausė, iš 
atsirado,

“Mane 
džiausios
ma padauginti svietą”, 
ubagas.

manęs di- 
neturėjo 
niekada

it ad neturėjo 
teta pagimdė,

kur jis 
motinos

iš di

Čigonas atvedė į turgų savo 
arklį. Vienas žmogus sako:

“Ugi, žiūrėk, kad jis aklas.”
Čigonas šokdamas ir plodamas 

arkliui per sprandą sako:
“Ak. tai, pane, kaklas! O tai 

kaklas!”'
šlubas!”

toliaus sake žmogus.
“Tai, pantui, klubas! 

bas!” šaukė čigonas, 
arkliui už kojos.

Tai kin
iui damas

DUONOS MUSŲ.

Vaikas paklausė kunigo.
“Kodėl, teveli, męs prašome, 

kad Dievas mums duotų duonos

sai sąvatei, mėnesiui, arba visiems 
metams ?”

“E, tu mažas žąsuk, <
kad ii visada Imtų švieži;

kunigas.abejonės

BKSSftMl

dčlto,

APGARSINIMAI
PUIKI VIETA ANT 

RANDOS.

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

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

MELANCHOLIA.

Daugelis daktarų sutinka, kad 
melancholia, arba didelis nusi
minimas tankiai yra pasekme 
blogo maisto arba negero gru- 
muliavimo. Melancholikas yra 
visados liūdnas ir nelaimingas. 
Jeigu šios ligos priežastim yra 
kokia nors netvarka virškinime, 
tai reik vartoti Trinerio Ameri
konišką Kartaus Vyno Eliksi- 
rą, kuris greitai išvalys grumu- 
liavimo organus ir kraują. Va
lus kraujas suteiks naują ener
giją, naują gyvybę. Ligonio 
maistas turi but gerai parinktas 
ir gerai sužlepčiotas. Trinerio 
Amerikoniškas Kartaus Vyro 
Elixsiras yra pripažintas vaistas 
stokoj apetito, užsikimšime žar
nų ir
Jeigu bile šeimynos narys pasi-

visose vidurių betvarkėse.

rodys silpnu kūne ar dvasioj, 
duokit jam Trinerio Amerikoniš
ką Kartaus Vyno Eliksirą. Ap- 
tiekose. Jos. Triner, 1333—1339 
So. Ashland avė., Chicago, UI.

DIDELE SANKROVA 
visokių lietuviški; lenkiškų ir ru
siškų knygų. Reikalingi išparda- 
vinetojai po visus miestus. Reika
laujant kątaliogo, reikia prisiųsti už 
2c. krasoš ženklelį. Adresas:

MILASAUSKIS,
25 — 2nd st., So. Boston, Mass

KAM LAIKYTI BANKOJE PINIGUS ANT 3 PROCENTO, 
KADA U2 dOOS GALI GAUTI 4, 5 ir 6 PROCENTĄ.

Žmones deda bankon pinigus, kad gauti procentą. Bankos 
priima pinigus, moka depozitoriams 3-čią procentą ir skolina juos 
kitiems, kad gauti 5 ir 6 procentą. Bet tankiai atsitinka, kad sko
lintojų ikvaliai nesiranda, o bankose susirenka tūkstančiai ir mili- 
jonai dolierių, už kuriuos reikia mokėti depozitoriams 3 procentą, 
tai ką tada bankos daro su pinigais?

Bankos tada perka Bondsus, kurie joms neša 4, 5 ir 6 pro
centą, teip kaip mortgeciai.

Visose bankose susirenka daugiau pinigų, negu skolintojai 
jų reikalauja, ir už tai visos bankos perka Bondsus, kurie joms 
neša 4, 5 ir 6 procentą.

Jeigu visos bankos Bondsus perka ir ima už juos 4, 5 ir 6 
procentą, tai kodėl tu negali pirkti Bondsus ir imti 4, 5 ar 6 pro
centą teip, kaip bankos ima? Kam laikyti bankoje pinigus anti 
3 procento, kada už juos gali gauti 4, 5 ir 6 procentą?

Gal nežinai kur Bondsus gauti? Gal bijai, kad nenusipirktun? 
prastus Bondsus ir nužudytum savo pinigus?

Tiesa, yra ir prastų Bondsų, ir kad apsisaugoti nuo prastų, 
reikia žinoti kur juos pirkti. Geresnėses Bankos žino kurie 

reikia pirkti

Bondsus tik- 
gvarantuoja. 
$i,ooo, teip

Bondsai yra geri, o kurie prasti, ir todėl perkant, 
geroje Bankoje, kuri Bondsų vertę žino.

A. OLSZEWSKIO BANKA perka ir parduoda 
tai bagočiausių kompanijų ir randavus, ir jų vertę 
Mes turime Bondsus sumose, $100, $200, $500 ir
kad kiekvienas, ir su mažais pinigais, gali pas mus Bondsus pirkti 
ir imti 4, 5 ar 6 procentą, koks ant Bondso rašytas.

Mes savo Bondsus gvarantuojame, kad už juos visada gausi 
savo pinigus ir procentus, todėl, kad mes vartojame tiktai “First 
Mortgage Gold Bonds,” kurie visuomet turi savo pilną vertę.

Todėl, jei nori, kad tavo pinigai atneštų tau 4, 
5 ar 6 procentą, tai pirk Bondsą.

Dėlei platesnes informacijos, Bondsų reikale kreipkitės asab- 
biškai ar raštu į

A. OLSZEWSKIO BANKĄ,
3252 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL,

KAS YRA BONDSAI?
Diduma lietuvių dar nežino kas yra Bondsai. Todėl čia nors 

trumpai juos paaiškinsime.
Bondsas yra tai paskolos dokumentas, kaip ir vekselis, tik kitoje for

moje. Didelės korporacijos ir kompanijos, net ir pati valdžia (Randas), 
kada reikalauja pinigų statymui brangių trobų, fabrikų, ar vedimui gele
žinkelio, išleidžia savo Bondsus, parduoda juos bankom ir gauna sau rei
kalingus pinigus. Paveizdan geležinkelio kompanija stato naują dypą arba 
veda naują geležinkeli, sakysime vertės 20 milijonų dolierių. Užbaigimui to 
darbo kompanijai trūksta 10 milijonų dolierių. Ką ji daro? Ji išleidžia 
savo Bondsus sumoje 10 milijonų dolierių, paremtus ant pilnos vertės dir
bamo geležinkelio, parduoda juos bankom ir gauna reikalingus 10 milijonų 
dolierių užbaigimui vedamo geležinkelio ar statomo dypo. Rankos laiko 
tuos Bondsus kaipo pirmą mortgečį (nes Bondsas tai ir yra pirmas mort- 
gečius), ir ima už juos tokį procentą kokis ant Bondso rašytas, žmonės, 
turinti pinigų ir norinti už juos gauti didesni procentą, perka iš bankos 
tuos Bondsus ir bankos parduoda juos su mažu uždarbiu, žmonės, pirkę 
Bondsus, laiko juos ir ima procentus už juos kas pusmetis, o kada jiems 
prireikia pinigų, tai parduoda juos bankai atgal ir gauna savo pinigus, 
Bankos visada Bondsus perka. Iš bankos perka juos vėl kiti žmonės Ir 
teip Bondsų turgus niekad nesiliauja, eina iš rankų į rankas kožną dieną. 
Bondsus perka ir parduoda netiktai bankos, bet ir brokeriai. Matote di
deliuose miestuose parašus ant langų "Mortgages and Bonds.” Tai brokeriai, 
kurie perka ir parduoda mortgeėius ir Bondsus. Vienok yra visada saugiau 
pirkti Bondsus bankoje nekaip pas brokerį, kadangi pas brokerį gali nusi
pirkti prastesnius Bondsus, kuriuos vėliau parduodant gali žudyti tūlą nuo
šimtį.

Bondsai būva išleiždiami visokiam laikui: ant 5 metų, 10 metų, 20 
metų ir ilgesniam laikui. Kada Bondso laikas išsibaigia, kompanija užmoka 
bankai pinigus ir atsiima savo Bondsus. Geresni bondsai neša 4 procentą, 
prastesni 5 procentą ir dar prastesni 6 procentą. Gerumas Bondsų priguli 
nuo didumo turto ant kokio jie yra paremti. Jei kompanijos turtas yra 
vertas du syk tiek kiek Bondsų suma, tai Bondsai yra geri, jai turtas ma
žesnis kaip du syk Bondsų vertė, tai Bondsai prastesni, ir tokie neša di
desnį procentą.

Bondsus išleidžia netik geležinkelio kompanijos, bet ir visos kitos 
kompanijos, kaip tai: telegrafų, telefonų, laivų, mainų, street karių, miestų 
valdžios, ir net pats Suvienytų Valstijų randas, kada jam reikia pinigų 
budavojimui kariškų laivų, statymui fortų, vedimui kanalų, kaip antai Pa
namos kanalas, ir kitokiem reikalam. Prileiskime Chicagos miestas par- 
samdo kontraktleriui išbrukavimą gatvių vertės penkių šimtų tūkstančių 
dolierių ($500,000.00). Tam reikalui miestas pinigų neturi, o kol juos 
sumokės namų ir lotų savininkai, ims 6 metus laiko, o kontraktoriui reikia 
už darbą tuojaus užmokėti. Ką miestas tada daro? Jis išleidžia Bondsus 
ant sumos $500,000.00, parduoda juos bankai ir gauna reikalingus $500.000.00. 
Per 6 metus miestas išrenka tuos pinigus nuo namų ir lotų savininkų, už
moka bankai, ir atsiima iš bankos savo Bondsus. Teip tai yra daroma vi
suose atsitikimuose su Bondsais.

KALENDORIAI 1913 METUI
Jei nori kad tavo biznį lietuviai žinotų ir remtų, tai 
pasidaryk Lietuviškus Sieninius Kalendorius su sa
vo bizn;o apgarsinimu ir išdalink juos terp lietuvių.

Lietuviškus kalendorius su lietuviškomis šventėmis dir
bame tiktai mes. Niekas kitas Amerikoje jų negali

prie mus. Ir pasiskubink, nes atsišaukus vėliaus, nesu- I 
spėsime pirm Kalėdų jų padaryti. I

Consolidated Printing Co. t 
3252 So. Halsted St., Chicago, III. I
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Draugijų Reikalai.

(sulyg 
kurie 

i, ko- 
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Stato ant scenos antru kart i 
reikalavimo daugelio žmonių, 
negalėjo matyti pirmu kart) 
medijų trijų veiksmių vardu: 
VIEJI NABAŠNINKA1”, nedėlioj 20 
dienų, spalių 1912 m., šv. Jurgio par. 
svetainėj, prie 32-ro pi. ir Auburn 
avė. Lošimas prasidės ligial 7:30 vai. 
vakare. Tikintai po 25c. ir augščiau; 
po perstatymui lietuviški ir kitokį 
šokiai, gera muzika.

Daugeliui apgailestaujant, kad ne
teko matyti lošiant “Gyvųjų Nabaš- 
nlnkų“, “Dramos” Draugija pasirū
pino antru kart sulošti ant Bridge
port© visiems žinomoj šv. Jurgio sve
tainėj, kur .galės didesnis skaitlius 
žmonių pamatyti šitų taip stebėtinų 
veikalų, lošiant per geriausius lietu
viškus artistus. Pamatysite, kiek 
baimės ir juokų padare nabašninkai.

Kviečia visus Komitetas.

lankyti, kur galėsit prisijuokti | va
lias ir linksmai laikų praleisite. Bus 
puikus perstatymas, užvardintas “Vir
šaičio Varpai“. Tiktai ką gautas iš 
Lietuvos ir pirmų syki statomas ant 
scenos, jame telpa pilnas maišas 
juokų. Bus Dainos gražiausios visai 
negirdėtos, dainuos vietinis Rūtos 
choras, 
"Girta 
šokiai, 
gerka,

Dar
šių mus linksmo vakaro, bet pribūti, 
o tuom sušelpsite mus Draugystę Rū
tų ir neduosite jei nuvysti, nes-«uta 
geidžia žaliuoti, žiemų ir vasarų ir 
trokšta papuošti galvas mus lietuviš
kos jaunuomenės. Visus širdingai 
kviečia, Draugyste Rūta No. 1.

Pasarga'. L. Teat. Dr-stes Rūtos su
sirinkimai laikomi kas mėnesis po 
pirmam seredoj, ant 8-nių vakare. 
Jurgio Chernaucko svetainėje, 1900 
South Union st. Dainų repeticijos 
atsibuna kiekvienos nedėlios ketvergo 
vakare, pradeda dainuoti lygiai ant 
8-nių, M. Meldažio svetainėje, 2244 
W. 23 r d PI.

Joseph J. Herhnanowicz
LI6MVUS Notaras

MEWA.
Paj ieškojimai

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

PARDUODU FARMAS.

dainuos
ir bus juokingas Dijalogas 

Boba"; potain bus lietuviški 
kaip tai: Pavasarėlis, Ven- 

Aguonėlė, Lakštute ir 1.1, 
kartų meldžiame nėpamiršti

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. Herimanowicz,
A. Olszewski Bank

325! S. Halsted St,, Chicago
OFISO VALANDOS:

Nuo 8 ryto iki 6 vakaro kasdien. Su- 
batoms nuo 8 ryto iki 6 vakaro,. Node 
lioms nuo 1 iki 3 po pietų. .

Pajieškau broliŽironfllAdomavičiaus, 
Suvalkų gub.į Vilkaviškio pav. ir 
gmp'o, Sardokų jkaiiųo. .TrĮa mėne
siai, kaip atvažmvo’ura Minden, W. 
Va. Turiu svarbų reikalą. Meldžiu 
atsišaukti tokiu aMrašiš:

Vincas Ądomavičia,
94 Meeker avė., ‘ ’ Brooklyn, N. Y.
-—r.......... .............y,----------- ____________ Lh__________ _ _

Pajieškau savolfeunaus Antano Kai- 
riavičės iš Kaųfto j&lb., Raseinių 
pavieto, Batakų pąrap^ Mišeikių so
dos (čia jis gimė) ; į Ameriką išva
žiavo iš šliupių dvaro, Užvenčio pa
rapijos, Šiaulių palieto; 9 metai, kaip 
Amerikoj; pirmiau gyveno Mahanoy 
City; girdėjau, kad permainė pravar
dę, ir šaukias Antanas 
džiu atsišaukti šiuoin

Mr. Kazimieras 
N. 16 B st.,

Mockaitis. Mel- 
antrašu:

Kairovičia, 
Detroit, Mich.

19-tas METINIS APVAIKŠČIOJIMAS 
\ . IR BALIUS
r'ėpgla Simano Daukanto Dr-Ja, at
minčiai gim. d. garsaus L. Hist. S. 
Daukanto, South Side Turner Hall, 
3143-45 South State st., atsibus spalių 
Oct.) 27 d., 1912 m. Sale atdara 3 

po pietų. Inžan-

kas tik gyvas, kviečiami šir- 
atsilankyti ir sau smagiai ir 

pasilinksminti. Kiekvienas

tuos pačius ti- 
už 25c, šiose vie-

4-TAS GRAŽUS BALIUS 
parengtas Draugystės Lietuvos Kara
liaus Mindaugio, subatoj, spalio (Oct.) 
19 d., 1912 m., Freiheit Turner svetai
nėje. 3417-3421 So. Halsted street. 
Pradžia 7-tą vai. vakaro. Inžanga 25c 
porai.

Visi, 
dingai 
gražiai
bus maloniai priimtas ir gaus geriau- 
sį patarnavimą. Senieji galės gražiai 
draugiškai pasikalbėti apie savo var
gus — nelaimes ir jas užmiršti, o 
jaunesnieji galės smagiai pašokti ir 
pasilinksminti. — Kiekvienam užtikri- 
nam užganėdinlmą. Komitetas.

A. A.
M AR I JONĄ PETRAUCKIE N£, 

(po tėvų Stružaitė) 
persiskyrė su šiuom pasauliu, palik
dama nuliūdusį vyrą ir 4 nedėlių 
sūnų. Velionė buvo ištekėjusi už Jo
no Petrauskio 26 d. .birželio 1910 m. 
Mirė nuo smagenų uždegimo. A. a. 
Marijona paėjo iš Kauno gub., Pa
nevėžio pav., Biržų valsč., Dirvo- 
naklų kaimo, 
seserį Lietuvoj ir 
Tapo palaidota su 
mėmis ant Vokiškų 
11 d. spalio mėn.

Anžlną jai atsilsi!
Norėdami gaut artimesnių 

kreipkitės šiuom antrašu: 
John Petrovsky, 

50th Pl., Chicago,

Pajieškau vaikino prie fotografijos 
darbo, truputį suprantančio apie dar
bą, arba norinčio mokytis.

Peter Conrad,
3130 So. Halsted st., Chicago, Ill.

Lietuvių kolionijoje Mason ir Lake 
apskričiuoso, Michigan valstijoj, kur 
jau 105 lietuviai turi nusipirkę far
inas. Ten turiu dar daug geros ne
išdirbtos žemės plotų parduoti. Taip
jau turiu gyvenamų farmų su trio- 
bomis ir sodnais, žemo kuogeriausia, 
su moliu, juodžemiu ir smėliu mai
šyta. Pardpp^n .lengvomis sąlygomis 
ir pigiai, norintiems lengvais išmokė
jimais. Rašykite tuojau, prisiųsiu dy
kai savo žemių žemlapį ir informa
cijų knygelę.. ; 

■••'Stftix u • > r ■ -

ANTON KIEDIS, 
Peacock, Lake County, Michigan.

____
Parsiduoda puikus kampinis, 19 m. 

senumo, galiūnas, 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. l<as nori gerą vietą gau
ti ,tegul atsišaukia pas: 1437 So. 
Jefferson st., cor. 14th Pl. Phpne 
Canal 149.-
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Biržų
Paliko tėvus, brolį ir 

brolį Amerikoj, 
gražiomis iškil- 

kapinių Chicago] 
šių metų.

Pajieškau savo dėdės Simano Gri
gą vičiaus iš Kauno gub., Panevėžio 
pav., Pompėnų parap. Meldžiu duoti 
man žinių tokiu adresu:

t Antanas Klivickas,
17 Spring st., Union City, Conn.

žinių

III.

Pajieškau savo brolio Kazio Leona
vičiaus iš Suvalkų gub., Mariampo- 
lės pav., Šumsku gmino, Potašeikių 
kaimo. Jis pats ar kas kitas apie 
jį žinantis malonės atsišaukti 
antrašu:

Mr.
176 Green st.

PARSIDUODA karčiama 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 šokių ir mitingų, tame pa
čiame name yra barzdaskutykla, arti 
dideles dirbtuves. Ka« nori gerą 
vietą, nelaukit, nes parduosiu pigiai. 
Artesnėms žinioms kreipkitės pas: 
S. J. Bartkus, 2065 W. 25th st., kertė 
Hoyne avė., Chicago, III.

<1 r 
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šiuom

Neatidek!
'kk’lrl

Jai sergi inkstą liga, ar turi kokias kepenų kliūtis, 
ka lengvai gali pažinti, tėmydamas 

į šiuos apsireiškimus:
Skausmai sąnariuose arba strėnose

. Poakių suputimas,
Pėdos ir Čiurnies suputimas,
Šlapumines kliutįs,

Labai spalvuotas šlapumas 
Nuosėdos šlapime 
Neskanumas burnoj.

Neatidėk, nedėk niekais to, kovok su liga
iš pat pradžių su pagelba

SEVEROS
Gyduolių nuo Inkstų ir Kepenų

(Severa’s Kidney and Liver Remedy)
f

Vartojijnas jų tikrai suteiks nemažas pasekmes 
Tinka žmonėms visokios lytięs ir amžiaus

Kaina 50c. Didesne bonkelė $1.00

r;
4
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vai., prasidės 4 vai. 
ga 50c ypatai

(Anksčiau galima 
kietus nusiiprkti tik
tose: Tananevicz Savings Bank. 3249 
So. Morgan st., A. Olszewski Bank, 
3252 S. Halsted st. ir M. J. Tanane- 
vičio Banke, 670 W. 18th street.) 

Kviečiame visus lietuvius ir lietu
vaites, senus ir jaunus atsilankyti, 
nes pakviesta geri kalbėtojai ir cho
ras. Bus dainos ir deklemacljos. 
Prie geros muzikos visi susirinkusieji 
galės gražiai pasilinksminti, širdin
gai visus tan apvaikščiojiman ir ba- 
liun kviečia Komitetas.

J. Leonovič,
Green point,

Brooklyn, N.
DIDELIS MITINGAS

20 d. spalio,atsibus nedėlioj, 
antrą valandą po pietų, po num. 4630 
Gross ave., suorganizavimui bučerių. 
Visi maloniai kviečiami. Bus visokių 
tautų kalbėtojai. Alex Melubmvski.

Organizatorius A. F. of L.

Nuo senai žinoma žmonėms 
ZAPO BUDGING BUCERNfi 
GROSERNfc tapo pagerinta ir 
dabar pirmos kliasos 
tuvė randasi
15-os, Tollestone, IND. 
ginas,

JUO- 
IR 

turi 
K ra ri

ant Main et., kampas 
Juozapas Bud- 

P. O. Box 1, Talleston, Ind.

Pajieškau Juozapo Juškos, gyvena 
dabar New Kensington, Pa. Aš. pri
buvau iš Lietuvos ir noriu dasižinot 
jo adresų. Jis pats ar kas kitas teik
sis pranešt man šiuo antrašu:

avė., Kankakee, Ill.

Parsiduoda labai pigiai grocernė ir 
saldumynų krautuvėlė. Atsišaukite 
pas savininkų po numeriu: 4547 So. 
Lincoln st., Chicago, Ill.

EXTRA! Parsiduoda fornič\ai labai 
pigiai, gana 4 rūmams. Ateišaukit 
tokiu antrašu: 3465 Armour avė. 
John Mironas (bučernė).

c2

Kur reikia virškinimo kliūtis prašalinti, skilvio 
raumenis sustiprinti, sutaisyti tikslumų, ir saikumų. 
vidurių,—ten niekas gydomąja veikme nesusily- 
gins su

Severos Gyvasties Balsamu
(Severa’s Balsam of Lite)

i Kaina 75 centai

7
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RUDEN. BALIUS SU PROGRAMŲ 
rengiamas VIH-to Rajono L. S. S. A., 
20 dieną spalio (Oct.), 1912 m., 
Freiheit Turner svetainėj, 3417-3421 
So. Halsted st., Chicago. Pradžia 4-tą 
vai. po pietų. Inžanga 25c ypatai.

Turime pasakyti, kad šitas VI U-to 
Rajono -rengiamas vakaras bus pir
mutinis, taipgi pirmutinis savo gra
žumu ir įvairumu. Ypatcs, kurios 
užims vietą rengiamo vakaro progra
ms, pilnai atsako savo tikslui, o 
patsai veiksmas taipgi bus naujas. 
Pasibaigus programai bus šokiai, o 
kas varbiausia tai Rožinis šokis.

Kas nori linksmai ir ramiai pra
leisti vakarą, meldžiame ateiti.

Vlll-to Rajono Valdyba.

Alexander A. McCormick
PRIVALO BUT IŠRINKTAS 

PREZIDENTU PAVIETO TARYBOS

If All Dabartine Taryba po valdžia Peter 
J UIJtLji atnll Bartzen’o padidino išmokėjimus ant 

■” $1,250,000 į du metu. Tas padaro po
$3.00 ant kiekvieno balso mieste.

s. s.
spaljo

Hull

PUIKU VAKARĄ.
rengia Dramatiškas Ratelis L. 
kuopų .. Chicagoje, nedėlioję, 
(Oct.) 27-tą dieną, 1912 m.,
House svetainėje, kampas Halsted ir 
Polk gatvių. Statys scenoje du vei
kalu: “Legališki žmogžudžiai” ir “Va
gis”. Abudu veikalai / pasirodys da 
Pirmą Sykį ant vietines scenos. Pir- 
mas^rveikalas labai aiškiai perstato 
Rusijos valdžios žiaurumą, persekio
jime laisvės kovotojų, antrasai — 
yra parašytas garsaus amerikonų ra
šytojo Uptono Sincklairo ir 
kokiu budu atsiranda vagįs.

Pradžia lygiai 8 vai. vak. 
nė bus atidara nuo 7 vai. 
50c, 35c ir 25c. Kviečia

Komitetas.

parodo,

Svetai-
Inžanga

DIDELIS BALIUS
parengtas Lietuvių Evang. Lut. Drau
gystės, subatos vakare, spalio (Oct.) 
19 d., 1912, Naujoj Rosensteino sve
tainėje, 632-634 W. 12th st., kampas 
Desplaines st. Prasidės 7 vai. vak. 
Inžanga 25c vyrams, merginoms do
vanai.

Visi Liuteronai ir draugai širdingai 
kviečiami atsilankyti šitame baliuje, 
gražiai pasilinksminsite ir išgirsite 
naudingas kalbas ir puikų monologą.

"BIRUTĖ” Iš CHICAGOS
stato linksmiausį veikalą “Kaminak- 
rėtis ir Malūnininkas” WAUKEGAN, 
ILL. Nedėlioj 20 d. spalių, 1912 m. 
Po lošimui “Birutės” choras padai
nuos gražiausias daineles. Po dainų 
bus Europeiškas Balius su tautiš
kais šokiais, konfeti ir sarpentinais. 
Tlkietai 25c, 35c ir 50c ir augščiau.

. Pradžia 6 vai. vak.
>■ ■>>■■ --............ ■ ---------

PUIKUS VAKARAS 
parengtas Liet. Scenos Mylėtojų Ra
telio, atsibus subatoj, spalio (Oct.) 
19, 1912, J. Stančiko svetainėje, 205- 
-207 E. 115th at., Kensington, III. 
Pradžia 8 vai. vakare. Bus lošiania 
2-jų veiksmų komedija “APSIRIKO”, 
paraše žemaitė, inžanga 25c. ir augš- 

rČTau.
* žemaitė yra viena iš musiį lietu

vaičių plačiai žinoma rašėja musų 
literatūroje. Todėl jei norite susi
pažinti bent su vienu iš jos vaika- 
lėllų -7- ateikite ant šio vakaro. Mu
sų mėgėjai taipgi stengsis atvaizdin
ti JĮ pilnoje prasmėje.

Be to p-lė A. M. Dunduliutė griež 
ant smuiko. Taipgi bus solo dainos. 
Vakaras bus gražus ir linksmas.

Visus širdingai kviečia
X L. 8. M. Ratelis.

DIDELIS* IR IŠKILMINGAS 
VAKARAS

Pajieškau savo pusbrolio Kazimie
ro Olseikos, Kaund gub., Telšių pav., 
Maisedės vol.. Klupių sodos. Jis 
pats ar kas kitas teiksis atsišaukti 
šiuom adresu:

Antanas Olseikis,
1215 Lilly Row st., Camden, N. J.

Pajieškau savo' giminių: Juozapo 
Malinausko (arba po: patėvio šar- 
kiuno) ir Jono Žilinsko; abudu iš 
Kauno gub., Ežerenų pav., Papilio 
par. ir Damininskio viensėdijos. Abu
du gyvena Chicago.!. Jie patįs ar kas 
kitas teiksis pranešti man tokiu ant
rašu:

PARSIDUODA Lotai Chicago], tarp 
Kedz.ie avė. ir Morgan av., po $65.00; 
$10 iš kalno ir po $5 į mėnesį; du 
blokai iki gatvekario, du blokai iki 
geležinkelio stoties; už 5 centus į 
miestų nuvažiuot galima; parduodam 
2!4j~-5—10 akerius po $22y už akerį. 
Delei artimesnių žinių, kreipkitės pas

Z. S. Mickiewicz, 
2342 So. Leavitt st., Chicago, TH.

Kadangi viso organizmo sveikumas dideliame laips
ny j priklauso nuo žarnų stovio ir kepenų veikimo, 
tatai primename žmonėms, turintiems vidut.ių 
kietėjimą, arba jų netikslumą, kad jie imtų

UŽ-

v*
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Garu šildomi kambariai išsiranda- 
voja pigiai. Atsišaukit pas Mrs. 
Henry Dwyer, Flat A., 3246 South 
Halsted st. 

-K

Severos Pigulkas nuo Kepenų
(Severa’s Livor Pilis)

Kaina 25 centai

b 
Lf
9

Pavieto Agento išmokėjimai pasididino 
$6,300 per mėnesį, arba $75,000 per me
tus. Šitas išmokėjimų pasididinimas 
atima nuo biednų anglis, maistą ir dra
bužius, o pinigai eina giminaičiams ir 
draugams Pavieto Tarybos sąnarių. Jei
gu Jųsų taksos yra padidintos, arba rau
das pakeltas, tai todėl, kad Taryba be
reikalingai barsto jųsų pinigus.

Alexander A. McCormick
Sustabdys šitą pinigų eikvojimą

NEPAMIRŠKITE BALSUOTI UŽ d| AUT BALIOTO DU SYKIU
Jis yra nominuotas 

Republikonų“Primary” 
ir indorsuotas Progre- 
siviškos partijos.

Vienų sykį:
President Board of County Commissioners:

0 ALEXANDER A. McGORMICK
ir antrų syk|:

Member Board of County Commissioners:

Ixl ALEXANDER A. IWcGORMICK
*■>

Alexander A. McCormick neyra jokia gimine žinomiems Chicagos McCormickams.
4

iidmundo Steponaičio raštai
pilnas posmertinis eilių ir prozos rinkinys, jau atspaustas.

KAINA TIK $1.oq

M * r **

Tuos mus jaunučio poetos poezijos žiedus, galima gauti pas: J
| AL. STEPONAITIS, s
| 745 Glen more ave., \-s Brooklyn, N. Y. H
if?

Naujiena Kuri Nudžiugins ir 
Palinksmins Daugel Sergancziu, 
Silpnu Ir Nualintu Vyru
vilkas, nupuolęs sveikatoje? Ar peržengei tiesus sveikoms 
urbagarntos? Ar munul apsivesti? Ar ėsj tinkančiam padė
jime užimti užduotis žehybinio gyvenimo? Jeigu yramažiau- 
to abejone jog randasi užsivilkusi chroniška liga dugnyje 
tavo klapątų, tai atsiSauk ant žemiaus paduoto adreso, o up. 
turėsi patarimų ir IStirinėjirnj dykai! Mes IJUiriuėshne tavp 
visai dykai, ir jeigu iSgydymas bus galinius, tai uxea 10gydy- 
sime užkožemiausig kuinę. Ne užsidedi ant savga jokių pa- 
iejgų atsišaukdamas pas mus dėl beįuokestinio pasiteiravi
mo. Męa perstatysime padėjimu viso dalyko tikroje šviesoje* 
o tada galėsi gydytis jeigu norėsi.

ibi Dolerio HerMks Mokėti Pakol Nebusi Užganėdintas Save LoeneJ 
Mintyj kad he* Hearne Teisingi, Pilnai Atsakanti Ir Uisitlkiml. gyS 

' nesveikumu inkstų, puslAs arihMPumo ravelių, jei^u jauti nesmagumu ir skausmg, jeigu raudasi 
koks padajimus dėl kurio nesinori kreiptis prie SeiinyniSko gydytojaus, kaipo tai: Silpnumas, ner
viška nedalė, silpna arba sumažinta atmintis, nemiegojimas,gėdingumas, nubėgimal, nuvarvSjtmal, 
silpninanti sapnui ir išnaudota gyvybė; jeigu turi galuotus ir suslsukuses gyslas, jeigu kenti nuo 
užsikrečiamų ligų kokios nebūt rūšies kurios tamistai daro nesmagumą; jeigu turi nors vieną iš 
skaitlingų ligų kuriom vyrai gali bu*, apimti; jeigu kenti nuo pertankitį dasileidiinųj jeigu turi vo
tis, skaudulius burnoje ir arrft Hežiuvio; jeigu plaukai tavo slenka; jeigu turi slaptingą liga; Jeigu 
turi užnuodintg kraują arba nors vijc^ iš ligų kurią auka tampa vyrai—TAI MEŠ GALIME TAVE 
IŠGYDYTI IRTA PŽ DARYSIME. Ateik pasikalbėti au mumi didžiausiame privatišknme 
krėtė, om^s padėsime st u Įkratyti nuo visų klinčių kotrumplauslam laike. Mos turime labai dldol| 
patirimą gydyme tokios rūšies li$ų ir užtikriname išgydymą. Mes netiktai palengviname, bet išgy
domo tikrai ir ant visados. Ateik ir pasižiūrėk ant ekaitlians lietuvių kuriuos mes išlydėme. Mes 
Išlydysime toip tikrai kaip atsišauksi pas mus. Silpai vyrai, kurie nustojote vilų, pasveikimo besi- 
gydydami kur kitur, ateikit pas mus, mes atkreipsima ant jus musų speoijaUŠkg utydą teip jog at-

parengtas Draugystes Rūtos No. 1. 
Bus Teatras, Dahios, Dijalogas ir Ba
lius su lietuviškais šokiais, tas vis
kas bus nuveikta, subatoje, 26 dieną 
spalio Oct.), 1912 m., M. Meldažio jusite savo vyriškom^ ir bnsi^ vadovais terp tavo sandraugų, 
svet., 2242-44 W. 23rd Place, tarpe 
Oakley avė. ir I-eavltt st. Svetainė 
atsidarys kaip 7-ntos, uždanga pakils 
lygiai 8-nios. Orkestrą pono Karpaiio. 
Inėjimo tlkk-tal 25c, 35c Ir 50c ypatal.

Meldžiame atkreipti savo atydą ant 
l atsi-ftlo mus Vakara u ikAiUingai

Patarimas ir ištibin&:xma3 visai dykai, gyduoles dykai iki išgydymui

CHICAGO MEDICAL CUNIC
2 56 SO. STATE ST.. arti Harrison gatves CHICAGO, ILL 

Mulų ofUo veixuMCA yr« nuo 10 valandos ryto iki 4 po plat ir nuo 6 Iki 7 vakare, Jeigu nagaft
\ Miaukei terp tu valandų, ta' Kali atsmaukti terp lO ir Nedėlioja. Atsmauk asafeUM*di utsiSaukti terp 10 it ' 

M«» kalbame M»tevi3lpd»

Box
Jurgis šąrkiųnas,

-r Steger, Ill.
■ n r’fl.

.............—r—i1 > "i1,., ..

Reikalavimai
Lengvai su viepti vakaru
Uždirbsi $10

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

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

REIKALAUJU ištikimo vyro pa
sidarbuoti vakarais ir nedėldieniais, 
neapleidžiant savo dieninio darbo. 
Geras mokestis. Pasidarysi extra pi
nigų. Darbų gali atlikti tenai, kur 
gyveni. Atsišauk laišku, adresuo
damas: Chas. Urnich & Co. 154 W. 
Randolph st., Chicago, Ill.

.................... .......... .. ...... —  ■ ■■■* s U

REIKALAUJU kriaučiaus/^ kuris 
moka pasiūt kamziolės ir kelnes. 
Geram darbininkui mokestis 20 do- 
liarių į sąvaitę, arba nuo štukų; dar
bas ant visados. Rašyk tuojaus: 
J. H. Franklyn, P. O. Box 81,

Bluefield, W. Va.

REIKALAUJU kriaučių (siuvėjų) 
prie vyriškų Ir moteriškų drapanų. 
Taipgi reikalauju kriaučkos prie mor 

Atsišauki t 
South

teriškų veistų ir dresių. 
tuojaus: L. Geležinis, 4601 
Hermitage avė., Chicago, Ill.

REIKALINGAS siuvėjas, arba 
kriaučius prie moteriškų rūbų. Mel
džiu kreiptis laišku ir greitu laiku, 
ilgai nelaukę. J. N. Wallace, 4904 
Laclede ave., $t, Louis, Mo. 
e. ..................................................... ..omo

REIKALINGA dorą mergina fotografo 
ofise; turės progą praslmokinti dar
bo ir biznio. Kreipkitės pas J. P. 
Rashinskf, 3213 So. Morgan st., Chi
cago, Ill. f

-A '■ 4

REIKALAUJAM penkiij lietuvai
čių merginų-pardavėjų (salesladies) 
įvairiuose departamentuose. Didelė 
alga ir nuolatinį^ da<ba«. Atsišau* 
kit tuojaus, KlelridJBrb^ Departament 
Store, Halsted, st. and Canalport 
ave. *i '4i i^|
■"  ...................... ,T.| ,| ,ri,,i.iiir rį i  .i,iiįifc..m, • , *

REIKALAUJAM trijų patyrusių 
pardavėjų-vyrų. Didelė alga ir nuo
latinė vieta. Klein'Bros. Departament 
Store, Halsted, 20 st and Canalport 
ave. *

Ant Pardavimo
Parsiduoda greserne Ir mėsos krau

tuve gerai išdirbto] tar^ lietuvių vie
toj. Kam reikalinga, atsišauki t į 
trumpų laikų. Parsiduoda iš 
žasties išvažiavimo IJetuvon.

821 —* 34th st

PARSIDUODA bučernė ir grosernė 
Indiana Harbore, Ind. Labai gerame 
miestelyj ir ant geriausios vietos. 
Apgyventa: lietuvių, lenkų ir kitų 
svetimtaučių. Biznis išdirbtas kuo- 
geriausiaL.su visais gerais įtaisymais: 
yra arklys ir. vežimas; prie to yra ir 
stubos rakandai (Furniture). Par
duodame T viską už pigią prekę. Ge
ra proga norinčiam gero ir pigaus 
biznio. Kas pirmiaus, tas ir gaus. 
Pardavimo priežastis: dviejų savi
ninkų nesusltaikinimas. Platesnėms 
'žinioms kreipkitės šiuoin adresu:

Misewicz & Koszis,
136 Deodar st., Indiana Harbor, Ind.

c21 Jai reikalauji vaistų, imk Sevcrioius. Pardavinėjama aptiekose vi
sur. Nepriimk kitokių. Gydytojo patarimą greitai 

suteikiame laišku alei vienam, kas jo prašo pas

5
r
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PIGIAI
Nuomai du gražus pagyvenimai, 

vienas 4 ruimų už 15 dol., kitas 5 
ruimų su vana už 17 dol., prie 3228 
So. Halsted st. Sužinoti: A. Olszews
ki© Bankas.

PARSIDUODA saliunas, gera lie
tuviams ir lenkams sena viet, pigi 
randa arti fabriko. Turiu išvažiuot 
iš Chicago.. Parduosiu pigiai, jeigu 
kas pirktų tuojaus. 1341 So. 52nd 
ave., Cicero, III.

-----------n----- ;---------------------------------
PARSIDUODA saldumynų (kan

džių) ir lengvos groserijos štorelis 
po num. 3118 So. Halsted st. Pre
kė $100.00. E. Kleidon, 3118 South 
Halsted st

PARSIDUODA sallunas geroj vie
toj, 3247 So. Morgan st., Chicago, Hl. 
Parsiduoda su visais rakandais. Prie
žastis: savininkas išvažiuoja j kitą 
miestą. Atsfšaukit pas J. Yuknis, 
3247 So. Morgan st.

PARSIDUODA cigarų, saldumynų 
ir kitokių smulkmenų krautuvė. Par
duosiu pigiai šių sųvaitę. iš prie
žasties mano rakandų biznio. 2107 So. 
Halsted st.

PABSIDUODA^groserne ir bučer- 
n§, labai geras biznis, kuogeriausioj 
vietoj visame mieste Moline. Tarp 
lietuvių ir lenkų tik vienas biznierius, 
biznis prie katalikų bažnyčios, nėra 
kam daryt bizny]. konkurencijų. Dė
lei ligos savininkas turi išvažiuot 
Lietuvon. Atsišaukit tokiu adresu: 
T. Liutkevičius arba T. Link, 926 —* 
4 avė., Moline, 111.

pri©-.

MOKYKIS SOiKię,
Prof. Julius Silsko užtikrina, kad 

išmokys šokti kiekvieną jauną ar 
seną. Išmokinu valsą B rūšių, taip, 
kad gali drąsiai eiti šokti publikoj. 
Taipgi išmokinu ir kitus šoklus 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 st., nuo G 
vai. vak. Taipgi mokinu visokius šo
kais Buck & Wing, Buck Skirt, Irish 
JĮg, Clog, Spam Walts, Waltz, Two 
Step, Side Step. Pirma Lietuviška 
Mokykla Amerikoj. Mokytojas: 
Miss. Antaniną Kįetnier, Miss. Joan
na Walets, Prof. Julius Silsko, 1836 
So. Halted sto Chicago, 111.

FkOhe CįUMM

Daugumas iš musų kostumcrių, kurie pirko namus pas 
mus, parduodami juos, uždirbo po kelis šimtus doliarių iii 
daugiau. Priežastis to yra tame, jog mes turime pardavimui 
labai daug pigių namų. Iš tokių ir čionai garsiname kelis 
naudai tų, kurie nori pirkti namus tuojaus. Štai jie:
433 — 6 ruimų puikus mūrinis namas, su vana ...... $20.—$1900.' 
438— 10 ruimų muro ir medžio, 2 gyvenimai, po 5 r. .. $21. — $2000.
342 — 2 aukštų medinis namas, storas ir 3 gyv. po 4 r. $40. — $2000.
308 — 2 aukštų medinis namas, 4 gyv. po 4 r. .... $30. — $2500.*
441 —2 aukštų medinis namas, 14 ruimų, 2 gyv. 1 vana $32. — $2600.
352 — 8 ruimų medinis, garu apšildomas, labai puikus, $30. — $2500.

$2500.469— 16 ruimų medžio ir muro,, geroj tvarkoj .... $35
379 — 2 aukštų medinis, storas ir 2 gyv. 5, 5 ir 2 ruimai $50.—$3000. 
349 — 2 aukštų medinis, 4, 4 ir 8 ruimai.................$40.—$3000,
466 — 2 namai, mūrinis, gražus, 2 gyv. po 4 r. ir medinis

gyveniniai 6 ir 4 ruimų ................................ $^7. — $3000.
aukštų muro ir medžio 3 gyv. 6, 6 ir 8 r. — $45.—$3500. 
r. naujas, puikus mūras ir 2 aukstii medinis $40.—$3700. 
mediniai namai ant 2 lotų, 4 gyv, po 6 r. — $40. — $3500. 
aukštų puikus mūras, 3 gyvenimai su vanoms $42. — $4000.

2 aukštu puikus mūras, vanos, biznio vietoj $31.—$3900.
2 aukštų mufas, 4 gyv. 6, 6, 4 ir 4 r., 1 vana $50.—$5000.

$5300. 
$5500.

465 — 3 
458 — 6 
398-9 2 
374 — 3
Biznieriui. 
447
407 — 2 storai ir 2 gyv. po 6 ruimus, mūras, kampas — $57 
179 — 3 aukštų mūras, 2 po 6 r. su vanoms, 2 po 4 r. $55 
440 — 2 aukštų akmeninis, 5 gyv. 5, 5, 4, 4 ir 2 ruimai $55, — $5800.
478 — 2 aukštų mūras, storas ir 3 gyy. po 6 ruimus — $44.—$42.00 
102 — 3 aukštų mūras, 6 gyv. po 4 rimbus, 3 vanos — $64. — $6400. 
114-—2 aukštų mūras, storas ir 3 gyvenimai. Naujas $65. -r- $6500, 
216 — 3 aukštų mūras, štoras ir 5 gyvenimai .......... $80. — $8000.
475 — 2 murai ant 3 lotų, 8 gyvenimai, 6 vanos, puikus $111. — $9500. 
450 — 3 aukštų mūras, 2 storai, 4 gyvenimai. Lotas

32x125..............................     $105, —$12500.
320 — 3 aukštų mūras, 3 storai, 4 gyvenimai. Lolas

$140’— $13000.
$14000.476

453

65x136
4 aukštų niūras, storas ir 7 gyveniniai. Puikus $130.
2 muro ir 1 medžio, 3 storai ir 8 gyvenimai. Kam
pinis lotas 76x125 pėdų. Puikus namai.......... $166.-^$15500.

Kiekvienas iš tų namų išsimoka pilnai bėgyje 10 metų, 
o tūli net bėgyje 5 metų. Kiekvienas, kuris pirks namus iš 
musų, už kelių metų turės puikias propette§ ir pinigus sa
vo kišeninį Visi, kurie pirko namus pirm’ kelių metų, šian
dien yra turtingi, nors pirkdami pasidarė ir daug skolės. 
Musų kostumeriams mes duodame lengvas išlygas išmokė
jimui skolės. Ateikite musų bankton persitikrinti, kad mes 
parduodam gerus namus pigiausiomis kainomis, ir duoda
me sąžinišką ir gerą patarnavimą pirkėjams namų. Nemo
kėkite raudos, nes mokėdami randą, kitiems namus perkate. 
Gyvenkite savo namuose.

A. OLSZEWSKI BANK
3252 S. HALSTED ST CHICAGO, ILL
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8

šiuomi apreiškia pagodotai visuo- 
meuiai, jog esu seniausias gydytojas 
ant Bridgeport© praktikuojant per 21 
metus, perkėliau savo ofisą, ir gyveni
mų Leveskio

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

gydymais, ateitu pas mus ir pamėgintu musų tiKtį ir ištiki
mą gydyniį. Męs paaiškinsim tau dėlko kiti gydymai tavgs 
neišgydė ir kaip męs tavo išgydysim.

Kraujo Užnuodyjimas moarbapriežasčhjėK
* ** ntį ligonis nenori kreip

tis prie šeimyniško gydytojaus, rudos plėmos, lopai burnoje, 
skaudulio ant liežiuvio, slinkimas plaukų, skausmas kauluo
se, sunertuose, plėmos ant kūno, jauslus tekanti skauduliui, 
MES IŠGYDOM ŠITOKĮ PADĖJIMĄ—MES NELOPOME, 

llhnrrii l<ankina tav£ Hubegimai paeinanti nuo pjllUuHlllIdl peržengimo gamtos tiesų, vyriški silpnu* 
O mai, nualinimas, silpnu atmintis, galvos

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

Abelnas Nusilpnėjimu
mus, negalingumas prie darbo arba linksmu* 
mu gyvenimo, nuilsimas, yvairus gėdinanti 
silpnumai, ir tt. ATIDĖJIMAI YRA PAVO
JINGI—PASIRODAVIK SU MUMI DABAR. 

Odos Nesveikumai
lopai, netobu

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

Inkstu, Fusles ir Sėbrus Nesveika- 
„ • Inkstų nesveikumas gali išsivystyti 
• Heli į pavojingas komplikacijas, ir jeigu ne- 
atbotas, pagimdys kitas ligas ir komplikaci
jas. Ar manai apsivesti? Ar esi tikrai sveikus? 

Specialists.
CHICAGO. ILL.

Dienine ir Vakarine Mokykla.
============== Mokinama:
1. Pradinis (Prirengiamas*!) Kursas,
2. Prekybos Kursas pagal Amer. plianą,
3. Prekybos Kursas pagal Rusijos plianą

(del manančių grįžti Lietuvon).
l.-z.1--.1.-——r-----—K ai bo s .-==============

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

Del smulkesnių žinių kreiptis ypatiškai 
arba per laišką šiuom antrašu:

G. J. LEVESKIS,
Vedėjas Mokyklos

3106 So. Halsted St., Chicago, III.

OVERKOTAI
Žiema artinasi. Pasirūpink sau gerą 
Overkotą, kad nesušaltum. Mes turi
me šimtus Overkotų, naujausiij madų 

ir visokių kainų.

Štai Musų Overkotų Kainos
Vyrq 
kotai
Vyrų 
kotai

$ 8.00
10.00

SENIAUS $38.00 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
sokių muzikų 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
mofonų su 6 skrituliais, likusius 
$1.2.00 užmokėsit, gavę' gramofonų. 
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.
Ill E. 7th st. Dop. B B. New York City.

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

. Ofisas , . ~ 7

1725 West 18th Street
Tarp Paulina ir Wood gai.

Phone Canal 1208
Valandos:

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

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

Rezidencija

5208 W, Harrison Street
Tel. Austin 737

Valandos:
tiktai iki 9:00 kiekviena ryta

MnMKxxn

Dr. G. M. Glaser

GERA PROGA!
Gramatika angliškos kalbos mo
kytis be mokytojo(apdaryta)$1.00 
Vaiku Draugas arba kaip moky

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

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

dų, su paveikslais (apdaryta). .35c
V įso 81.00

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

kotai po
Vyrų Over- 
kotai po 
Vyrų Over- 
kotai po 
Vyrų Over- 
kotai po , 
Vyrų Over- 
kotai po 
Vyrų Over- 
kotai po 
Vyrų Over- 
kotai po 
Vyrų Over- 
kotai po 
Vyrų Over- 
kotai po 
Vyrų Over- 
kotai po

Visame mieste nerasi daugiau Overkotų įvairiomis 
kainomis, kaip pas mus.

Mes užlaikome geriausias drapanas, gražiai pada
rytos, sukirpimas gerai pritaikintas ir musų kainos vi
sada žemesnės, kaip kitų. Ateik, o persitikrinsi. Musų 
Storas yra didžiausias pietinėje miesto dalyje. Mes už
laikome geriausias vyriškas drapanas, čeverykus, skry
bėles, marškinius, pilną eilę vyrišku parėdu, pilną eilę

ai Nedaro skirtumo koks ta- 0ZSiKimSimaI misto3 nesveikumas yra. 
jeigu tamistį kankina de

ginimai, plikinantis šlapinimas, pūsles nesveiku
mas, erzinimai, tankus noras ištuštinimo, mjjs 
išgydom viršui minėtus padėjimus be vartojimo 
peilio ir be siuntimo į ligonbutį.
QlltinimnS Uždegimai, sutinę ir skausmingiOulllllllldi sunariai, kantrybę atimančios

užsisenėję ligos kurios padaro 
gyvenimį nelaimingu, IŠGYDOMOS ANT VI
SADOS BE ŽUDIMO LAIKO.

Gužuotos ir Susisukę Gyslos ^siooskr1a°ns 
dasi visur ant žemesnės dalies kūno, bet daugiau
siai kairėj pusėj; jos padaro žmogų labai neramų; 
yra silpnas velkantis jautimas daugmaž nuolatai. 
Gyslos yra užčiuopiamos ir nurodo kaip botagas.

Atsišauk tuojaus jeigu esi klapate.

International
14 SO. CLARK ST., arti Madison gatves

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

OLSZEWSKI BANK
3252 S. Halsted st., Chicago.

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

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

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

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

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

savo locną namą po numeriu
3149 S. Morgan St.

Kertė ??-ros gatvės.
Telefonas Yards 687.

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

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

Ke?tS 32-ros gatvės.
L1UOSO ĮHZENGIMO MUZFjJlS
Moksliszku Žingeiduinu.Žinojitnri-Gafybe

Mes Ssam baimin
gai ir įdėmiai su
tverti. V yra i, tikrai 
atsilankyk it į šitį 
stebėtiną liuoso in- 
žengimo Muzejų. 
Šimtai interesuo
jančių pa v y dalų, 
žmogaus kuno svei
kam ir sergančiam 
stovyje. Chirurgiž- 
koc operacijos, 
žingeidumai, keis
tumai, milžinišku- 
mai. Tcipgi pilnas 
istoriškas sanrin- 
kis kuris niekad 
ne buvo parodytas 
dykai šiam krašte.

Seniausia Lietuvių užeiga pas

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

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

S253 Illinois 6L. Kerte 33rš

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

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

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

ANOL

TMl

ko, petnyčios ir nedėlios.

BRIDGEPORT CLOTHING CO
3246-3248 S. HALSTEO ST CHICAGO, ILL

Whiskey
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>y~;y

A

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

Iszpaniszka Inkvizicija. Valkatų Galerija.
Paveikslai Iszkilmlu ir Pagarsėjusiu Asmenis-' 

INLEIDŽIAMI TIKTAI VYRAI

LIUOSO IKŽENGiMO (WEJUS 
K0Z3LIŠKU ŽINGEIDUMU 

14 . Clark Str eet.
arti Maaison Gatves

Atdar ,s nuo 10 valandos ryto iki 12 vidurnakčiui
-""-■--t... . -wmwi <1
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knygų, pilną eilę popicrų ir visokių rašymui reikalingų 
daiktu ir 1.1._ ♦
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Turėk Savo Namuose
Geriausią Degtinę® (arielką) jei 

nori būti sveikas ir turėti kuom 
pavaišinti savo mylimą svečią.

Daktar&i rekomenduoja už geriau
sią degtinę

S=O=L=Q. Rye
Kaipo Skanų, Tvirtą Ir sveiką gerymą

Geriausiai pastiprinanti, priimna, skani 
ir sveikiausia stalava degtine.

Gaunama visuose geresniuose Saliunuose
STRAUS BROS. 00. Išdirbėjai, DEP’T L, CHICAGO, ILL
216 W. Madison SU T. PODLASKISir A. CHAPOSKE, Lietuviai agentai

AND BLENDtn;

Gvarantuotą vyrišką arba 
moterišką laikrodėlį, paauk
suotą tikru auksu, dailiai 
graviruotą, su trimis koper- 
tomis ir pauksuotu ciferblatu, 
su puikiu verku, šilkinėj dė
žutėj, gali gauti pas mus tik 
už $4.48. Iš Amerikos pri- 
siųskit mums 48c, o li
kusius $4.00 Užmokėsit gaw 

: šitą pulką laikrodėtį. Kam 
S laikrodėlis nepatiktų, gali jo 
ji nepriimti. Kanadon ir abel- 

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

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

t®

MMOGOI

ANOL A anti-pain balm Ift

* Vtfl

Į Vyrai Išgydomi j 5 Dienas
O VĄR1COCELĘ, HYDROCELĘ (Bo peilio ar skausmo)

■ O Ai noriu išgydyti kiekvieną vyra kenčiant) nuo Varicoceles, Strikturos, UžkrcčiamtĮ 
Kraujo Nuodų, Nerviškos Negales, Hydrocėles ar ypatingų vyrų ligų.

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

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

(Nomokek už neižgydymą—Neišgydo, nemokėk)

VYRU LIGOS
Pražudytas Vyriškumas, 
Ligos Kepenų ir Inkstų. 
Nerviška negali, Silpnu
mas, Pražudyta pajiega, 

,Kraujo užnuodiji- 
ūmo bėgimą.

Dusulys, Bronchitis, Kvėpavi
mo Hgos išgydomos visiškai 
mano valiausia metodą.

Rodą Dovanai.

Užnuo d i j i m ą
Ir visos odos ligos, kaip Spuo
gus, Piktąją Didervinę, Šun
votes, Patinusias Gyslas, Nai
kinančius Nubėgimus, Įsise
nėjusias Ligas.

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

Ištyrimas DOVANAI.
Specialistas 

Vyrų ir Moterų Ligų
Kalbu Lietuviškai,

VISIŠKO IŠGIJIMO kiekvienas jieško. AŠ tamstą išgydysiu visiškai, jeigu Umsia (ik 
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.

D r .• ZIN S; 1834^,SCHICAGOr
Valandos: 8 ryto iki 8 vak. Nedalioms, 8 ryto iki 4 po pietų

4! v,<

Nuo persalimo, Kosulio, 
Gerkles skaudėjimo,

Kataro, Užd
gimo pažandžių, Nervų skausmo, 
Užkimimo, Galvos skaudėjimo, Strėnų ir muskulų skau
dėjimo, Grypos, Reumatizmo, Podagros ir daug kitų 
skaudulių Anola yra geriausiu ir pasek m i ilgiausiu iš
laukiniu vaistu kaip seniems, taip jauniems ir vaikams. 
Preke 50c., Krasa 55c.

Atsiųskit 10c prisiuntinnii mažos bandymo 
skrinutes Anolos ir persitikrinkit apie jos 
gerovę. Adresuokit:

1725 W. 18th St Dept. 6. Chicago, III.

KNYGŲ
Vysai Dykai Del Viro.

Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk del vyru. 
Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijima krauja 
arbasypili, nubiegimasieklos, patrotitu stypribe, pučkus 
ir kitus išmietimus, v negromulavima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas- runia- 
tizma, gonorrhoea arba triperi, naujai Įgautas lygas, 
strietura ir vysas vyru lygas, gal būti išgidomas sava 
namus© privatiškai, slapta ir labai pygjai.

Ta,- dykai igauta knyga, pasakis jums kodėl jus 
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvč žinios, katrus ture žinoti kožnaa vedes arba 
nevedes vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinejiru tu, specijalisku 
lygu, Temykit, jog.ta knyga yra siustą vysai dykai, 
uŽmokam už pačto, ing uzpečetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir’adresa ant 
žemiaus paduętu kuponn, katrų siusk mums Sender

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS,
DR. JOS. LISTER & CO., L 902 22 Fifth Avenue, CHcaw

Godotinas T'amlsta: Pagal Tamistos prižadiejma, aS noriečjatt 
jog Tamiata pr.jlustumel man vysai dykai vSna jusu knyga del vyru.

Vardas

Steitas

J. KULBOKAS
Užlaiko

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

F. P. BRADCHULIS
Attorney & Counselor at Law

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

Telephone Franklin 1178
Lietuvis advokatas, baigęs teisių mokslą Ame
rikoje. Veda visokias oylas, civiliškas ir kri- 
minališkas visuose teismuose (guduose).

6yv. 3112 S. Halsted St., arti 31-mos
Telephone Yards 2390

NEW CITY SAVINGS BANK 
4601 S. Ashland avė., Chicago. 
Gco. L. Ukso pres., St. Marcinkicwicz 
vice-pres., A. J. Blerzynski iždininkas.

Priima bankon pinigus ir moka 
3%. Už sudėtus pinigus musų bati
koj duodame čekių knygutę, iš ku
rios parašyti čekiai tinka visur. Sko
lina pinigus ant Real Estate. Perka 
ir parduoda namus ir lotus. Išsam- 
<lo bankines skryneles (boxes) 
po $2.t>0 metams. Parduoda šifkor
tes ir siunčia pinigus Į visas svieto 
dalis.

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

1.1 Į.j. ■  .»•>,. nu n .. .... _ II.....

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

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

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

Reikalaujant Armonikų 
KOiiccrlinkų ar kitokių 
muzikališkų instrumentų.

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

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

M. J. Damijonaitis,
812 V/. 33rd St., CHICAGO, ILL.

Skaityk naujausio mokslo knygą 
apie sveikatą ir ką reikia 

daryti apsirgus.Daktaras66 9*

SZITOJ KNYGOJ “DAKTARAS” netik 
pamokina kaip ir kur nuo visokių ligų gerai 
išsigydyti, bot telp-pat labai gražiai, kaip tik
ras tėvas pamokina ir kaip nuo visokių ligų 
apsisaugoti.

KNYGOJ “DAKTARAS“ labai daug ap
rašo apio vyrų ir moterų lytišką gyvenimų ir 
aiškiai, atvirai teip išdčstineja, jog kitose 
knygose apie tokias paslaptybes negalite at
rasti Šita knyga kiekvienam vyrui ir moto
re! labai reikalinga turėti, kad žinoti kaip ir 
kį daryti, seniems ir jamniems ir kaip lai
mingai gyventi. Čion viskį negalima apra
šyti, bet tik perskaičius knygų atrasite.

SZITA KNYGA iliustruota puikiais mok
sliškais paveikslais ir apie žmogaus kūno su- 
budavojilnį, su visokiomis paslaptybėmis.

Apie MEILES DALYKUS “Daktaras” 
nemažai rašo.

YPATINGAI serganti, nušilpneję, sukliu
rę, pasigadinę per jaunystes klaidas ir vargi
nami visokiomis kaip paprastomis šviežiomis 
teip užslsenėj tįsiomis ir užsikrėtusiomis ligo
mis, šitoje knygoje atrasite tikrų rodį.

JCI sergi ant kokios nors ligos, tai pir
miau no kaip kreipsies prie kokio nors gydy
tojaus, arba vartosi liekarstas, reikia perskai
tyt knygį “Daktaras”, nes dideles daugybės 
žmonių, kurie tik perskaitė Sitį knygį išsi
gydė.

TODĖL kad ta knyga del labo visuomenės 
išduota, tai kiekvienas jį apturės visai dova
nai, kuris tik atsiųs keletį štampų už prisiun- 
tiniį.

REIKALAUK dar šiandien, išker
pant Sitį apgarsininlį ir adresuok teip:

The PHILADELPHIA M. CLINIC, 
1117 Walnut St. Philadelphia, Pa.
RYSI Kad sergi, jautiesi kokį nors nesvei- 
kumį Ir reikalauji gero specialisto pagelbos, 
kad trumpam laike būtumei Išgydytu, tai atsi- 
šaukie prie Profesionališko Daktaro, Ph. M. 
Klinikos, aprašant savo ligį lietuviškoj kalboj

Atsilankantiems ašabiškal ofiso valandos 
yra šitos kasdien:

Nuo 10 iš rytb iki 4 p. p. Nėdėl. nuo 10 iki 3, 
o Utar. ir Petnl vakare nuo 0 iki 8.

Kad išplatinus žmonėse musų paskilhusius 
gėrimus, pasiųsime kiekvienam, savo lėšomis, 
“ZANOL” šešias pilnas kvortas degtinės už 
$1.00, sulyg jūsų pasirinkimo. Pasakykite ko 
norite —• Ruginės, Burbono, Kornų ar Rūgš
čios Braginės degtinės, Džino, Romo, Persikų, 
Obolių, Abrikosų. Konjako brandūs, Slyvi
nės, Boroviskos Rasalkos, ctc. ?

NEDUOKITE PIRKLIAMS DIDELIŲ PELNŲ.
Parodysime kaip. Mes esame prityrė deg

tinės dirbėjai, ir parodysime, kaip kiekvienas 
gali pasidaryti gėralus namie, SUTAUPANT 
PENKIASDEŠIMTĄ NUOŠIMTĮ PIRKLIŲ 
PELNO su pagelba “ZANOL” Extrakt o. 
Įstatymų leista. Padaroma i dvi minuti. Gė 
ralas padarytas su “ZANOL” yra labai ska
nus ir grynas. Gauta Aukso Medaliai Co- 
lumbijos Parodoje. Tūkstančiai , patenkinti; 
vartotojų. Gvarantuota sulyg Suv. Valst. 
Gryno Maisto ir Vaistų Įstatymais.

PAMĖGINI MUS VIENA KVORTA DEGTINES DYKAI-
Pamėginkite, kaip tik jus sau norite, ir 

jeigu tai nebus geriausia degtinė, sugra
žinkite likusia mums atgal musų lėjomis, o 
mes sugražinsime jums pinigus. Siųskite už
sisakymus šiądien, o mes pasiųsime "ZANOL’ 

ŠEŠIAS PILNAS KVORTAS DEGTINES UZ $1.00, 
Viską mes apmokėsime. Reikalaukite, ko
kios rųšies tik norite. Dvylika pilnų kvortų, 
$1.50; dvideŠimt-keturios pilnos kvortos, $2.80. 
DYKA J knygutę "Paslaptis ir Istorija Deg
tinės Dirbimo Namie” pasiųsime kiekvienam, 
kuris tik suteiks mums savo adresa.

UNIVERSAL IMPORT CO.
4950 Universal Bldg., Cincinnati, 0.

I Dr. O. C. HEINE 
DGNTiSTAS 

GFtS^S-Kampas 31 ir So. Halsted 
(Gyv&jiimas virš aptiekos.) CHICAGO. ILL

ORAM TIKTAI 
IHEJIMAS DYKAI 

kas gali but matyta 

GALERIJOJ
MOKSLO

526 SO. STATE ST. 
CHICAGO, ILL.

near Harrison St.

žingeidumai Patologijos 
žingeidus,į,.’ Osteologijos 
Žingeidus Ijriomuliavi- 

sro Organu

Tirinck pradžia ir iszsivystima X < Jgiszkos 
Rasos nuo Lopszio.iki Grabui. P.-.niutyk Kei
stumus Gamtos. Žingeidumus ?>■ Mįlž/dsz- 
kumus.

Tirlnek intekme ligos ir paleistuvystes, per
statytas gyvo didumo figūrose, sveikuose ir 
ligotuose padėjimuose. Lavus it/rodinėtojas 
atsakinėja visokius klausymus. Didžiausia 
proga tavo gyvenime.

INŽENGA DYKAI
Atdaryta kasdiena nuo 8 ryto iki v id ur n ak ežiui

Lll'OSA GALERIJA R19KSLO

10 TUZINŲ TIK Už $1.00.
Gražiausios gromatoms popieros su 

gražiausiais pasiskaitymais ir pasvei
kinimais, tinkamos kekvienam ir 
kiekviename laike; už 10 tuzinų tik 
$1.00 ir su kopertomis, arba 1000 už 
$0.00. Taipgi užlaikome didelę krau
tuvę visokių knygų už pigią prekę. 
Turime geriausios Palangos Trajan- 
kos. Su prisiuntimu, už baksuką 30c. 
Knygų ir kitokių daiktų kataliogus 
išsiunčiame už 4c. "Reikalaujame par
davėjų ir duodame gerą pelną.

M. ZUKAITIS,
449 Hudson avė., Rochester, N. Y.

Išgydysiu 
Jus in 5 d. 
NUO PASLAPTINGU LIGŲ

TĖMYKIT VISI LIETUVIŠ
KI SALIUNČIKAI IR BIZ

NIERIAI!
Chicago Baltos Rožes (Chicago White 
Rose Bottling Works) tikrai lietuviškų 
pabstų—saldę, džindžerail ir kitus 
visokius minerališkus gėrymus išdlr- 
binėja. Išdirbėjus yra vienas iš se
niausių Chicagos lietuvių biznierių 
Jonas žilvitis. Meldžiu' visų lietuvių 
biznierių atkreipti į tai atydų ir pa
remti savo tautieti. Riekalaujant vi
sokiuose atsitikimuose viršminėtų 
mlnerališkų gėrymų atsišaukit visa
dos pas mane. Busiu Jums už tai 
dėkingas. Su godone,

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

I . „l... , Phone Yards 2512.

Specialistas kuris 
išgydo ko kiti ne

gali.
keti aukštas randas

Ateik pas 
mane, o aš 
išgydysiu 
jus ant visa
dos. Aš gva- 
r a n tuoj u 
kiek v ien aru 
u ž g a n ė Gi
nimą, kuris 
atsilankys į 
mano ofisą. 
Aš išgydysi u 
jus už pigiau 
ir geriau, ne 
gu daktarai 
mieste, ku
rie turi mo- 
ir turi dide

lius iškaščius. Aš vartoju ir fab
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 maža užmokesnį, 
pagal jūsų išgalė ji ma. Netrukdy
ki bet atsilankyk šiądien.

Aš kalbu lietuviškai.

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

DR. RENFER, Specialistas.
Valandos: 8 ryto iki 8:30 vakarė. 
Nedaliomis: 8 rvto iki 12 dienos *■ •


