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POLITIŠKOS^ŽINIOS.
BALKANŲ PUSIAUSALIS.

Karas ant Balkanų pusiausa- 
lio jau ištikro prasidėjo: kariu
menės visų keturių susitarusių 
viešpatijų įsiveržė į Turkiją ir 
traukia vis giliu, paima vieną po 
kitam miestą. Iki šiol turkai 
niekur neįstengė atsiremti, bet 
ar jie neatsirems sutraukę prieš 
įsiveržėlius visas savo kariškas 
pajiegas, nežinia; dabar traukia 
ji kariumenę iš Azijos; atliks jai 
keli tūkstančiai kareivių susitai
kius su lt«J’ja; tie iš Tripolio 
kareiviai bus pergabenti Euro
pon. Turkija gali karau statyti 
daugiau kareivių negu visos ke
turios ją pakvietusios karau vieš
patijos, tik surinkti savo pajiegas 
ji greitai negali. Jeigu nieks iš 
didžiųjų Europos viešpatijų ne
įsikiš karau, Turkija gali savo 
priešus įveikti. Turkijos senato 
prezidentas Kiamil Paša mano, 
jog kilęs ant Balkanų karas tai 
tik pradžia, jis apims visą Euro
pą. Jau dabar, kaip matyt, ka
rau rengiasi Europos viešpatijos, 
turinčios ant Balkanų pusiausa- 
lio svarbius reikalus. Korespon
dentas Londono laikraščio ’’Daily 
Chronicle” pranešė, jog 'Turkijos 
valdžia gavo žinią, kad Rusija, 
besinaudodama iš karo Europi
nėj Turkijoj, mano įsiveržti į 
Mažają Aziją ir ją apvaldyti. 
Bet jeigu rusai ta darytų, į Al
baniją įsiveržtų Austrija, o tą
syk jau karo vienu Balkanų pu- 
siausaliu aprubežiuoti nebūtų ga
lima, jis apimti turėtų visą Eu
ropą.

Išvažiuojantį karan Serbijos 
karalių gelžkelin lydėjo Ru
sijos pasiuntinys, kas rodo, jog 
Rusija karui pritaria ir gal pati 
karan stūmė Balkanų pusiausalio 
viešpatijas, nors neva jas nuo 
karo mėgino sulaikyti. Atvirai 
drauge su Austrija neva stengėsi 
nuo karo sulaikyti, o slapta ka
ran stūmė ir drąsino slaviškąsias v 
viešpatijas. Tą rodo ir tas, kad 
karą pradėjo mažiausia iš tų 
viešpatijų, bet labiausiai Rusijai 
atsidavusi Montenegro.

Iki šiol įsiveržusiems susiri
šusių viešpatijų armijoms visur 
sekasi gerai. Montenegrinai ima 
svarbias pozicijas ir miestus. 
Sosto įpėdinis Petras pranešė sa
vo buvusiems draugams Heidel
berge, jog paėmė nelaisvėn 10,000 
turkų, daug kanuolių ir amuni
cijos; bet viename mušyj nie
kur tiek turkų nebuvo. Turkai 
traukiasi pietų link, o monteneg
rinai žengia Skutari link ir tikisi 
nerržilgio tą miestą paimti. Tur
kai laukia juos remiančių maho
metonų albanų pastiprinimo, ku
rie buk Turkijai pagelbon siun
čia io,ooo kariautojų; dalis al
banų jau atėjo.

Dalis Serbijos kariumenės įsi
veržė į Naujo Bazaro apskritę ir 
traukia ant imesto Gusinje; kita 
kariumenės dalis per Bulgariją 
ištraukė į Macedoniją, susijungė 
su bulgarų kariumenė ir drauge 
su bulgarais prisiartino prie Ad- 
rianopolio.

Grekų kariumenė įsiveržė /į 
Epirą ir Tessaliją. Dalis kariu
menės, vedama sosto įpėdinio, 
sumušė turkus prie Ellassonos ir 
tą miestą užėmė; kita dalis Epi- 
re užėmė kalvas prie Gonishova. 
Prie Epiro pakrančių atplaukė 
trįs grekų laivai su kariu mene 
ir ją nori ant kranto išsodinti.

'Turkų kariškiejie laivai mėgi
no bomborduoti Bulgarijos por
tą Varną, bet * kad bulgarų tor
pediniai laiveliai pagadino vieną 
jų laivą, kiti pasitraukė. Paskui 
turkų laivai su visu pasitraukė 
iš Juodųjų jūrių ir susirinko Ege- 
jos juroj prieš grekų laivyną.

Iki šiol Rumunija kilusiame 
kare nedalyvauja ir jai karas vi
sai nepageidaujamas, bet ir ji 
sumobilizavo savo kariumenę. Jai 
laba! nėparankus butų susidruti- 
nimas Bulgarijos ir Serbijos, o ji 
pati Turkijoj neturi ko jieškoti. 
Bet jeigu kiltų laukiamas didy
sis karas Europoj, Rumunija bu

tą karan įtraukta ir ten, katra 
pusė nelaimėtų, Rumunija gali 
šį tą pelnyti, nes yra dar dideli 
plotai rumunų apgyventi, bet ki
tiems prigulinti: rumunų apgy
venta Rusijai prigulinti Besara
bija, o Vengrijai priguli dar di
desni žemės plotai rumunų apgy
venti. 'Todėl ir Rusija ir Austri
ja gerinusi Rumunijai ir sten
giasi ją savo pusėn patraukti ir 
žada rumunų apgyventus kraštus 
jai atiduoti, jeigu karą laimėtų. 
Rusijos caras Rumunijos karalių 
padare savo kariumenės feldmar
šalu, taigi vyriausiu vadu. Bet 
kas Rumuniją savo vežiman in- 
kinkys, dabar inspėti negalima.

Labiausiai neparankus karas 
butų Vokietijai, nes įsipainioju
si į karą ant Balkanų pusiausa
lio Austrija negalėtų jos paremti, 
karo Tripolyj paalsinta pritarian
ti Prancūzijai Italija remti gal ir 
nenorėtų, tai Vokietijai \ ienai 
prisieitų stoti prieš Erancuziją. 
Angliją ir Rusiją.

MEXIKO.

Netikėtai kilusi nauja revoliu
cija Mexike, sukelta giminaičio 
išvytojo iš Mexiko prezidento 
Diazo, Pelikso Diazo greitai pla
tinami. Apie Diazą lygiai vieti
niai gyventojai, kaip ir svetimi 
pasiuntiniai kuogeriausi ąturi 
nuomonę. 'lame tai ir yra di
džiausias Madero valdžiai pavo
jus. Iki šiol visi revoliucijų va
dovai negeriausią Mexike turėjo 
garbę, todėl ir daug žmonių prie 
savę patraukti negalėjo, o be 
žmonių paramos nieks nieko gero 
nei blogo padaryti negali.

Diaz viešai apreiškė, jog jis 
pats sau nieko nejieško; jis gei
džia vien laisvės žmonėms ir įve
dimo tautos sudrutinimui refor
mų, o to prezidentas Madero 
padaryti neįstengia. Kol Diaz 
tikėjo, kad Madero tas reformas 
įves, pryšakin nelindo; bet pa
matęs, kad jis savo pažadėjimų 
nepildo, prieš jį revoliuciją su
kėlė ir krašto pakėlimui reika
lauja reformų ; tuom tarpu refor
mos tos nedidelės, jas įvesti ir 
Madero galėtų, jeigu norėtų.. Diaz 
reikalauja: kad vietiniai žmonės 
galėtų naudotiesi iš valstijos že
mių, kad jos nebūtų duodamos 
svetimų kapitalitsų išnaudojimui, 
o dabar krašto turtus išnaudoja 
svetimos kompanijos. Diaz rei
kalauja apsaugojimui nuo išnai
kinimo girių įvedimo girių re
zervacijų; dabar jas naikina sve
timų kapitalistų kompanijos. Rei
kalauja jis, kad butų investi val
dininkų egzaminai ir tik egzami
nai svertų apie vietos gavimą, bet 
ne politika. Pagerinimą teisių ir 
teisėjų, nes dabar Mexiko tei
smuose negalima žmogui teisy
bę rasti. Panaikinimą teisių lei
džiančių žmonis areštuoti ir be 
teismo kalėjimuose laikyti. Pa
ėmimo geležinkelių ir kitokių vie
šos naudos įtaisų tautos savastin, 
kad tokiu bildu jas išliuosavus 
nuo svetimų išnaudotojų.

Diazo programų! pritaria dau
gumas Mexiko gyventojų; kadan
gi jis sau nieko nereikalauja, tai 
galima manyti, kad jam nesipric- 
šys nė kiti revoliucijonierių va
dovai — Orozco ir Zapata, nes 
besipriešindami, nužudytų žmo
nių užsitikėjimą ir prilankumą.

Jis mano, jog turi pakaktinai 
pajiegų privertimui tas reformas 
įvesti; jam netrūksta žmonių jį 
remiančių, nei pinigų.

Madero kariumenės 21 bata
lijomis, stovėjęs forte Uluca 
perėjo į Diazo pusę ir fortą ati
davė rcvoliucijonicriams. Diazui 
pasidavė ir du prezidento laivy
no kanuoliniai laivai, “Bravo” ir 
“Moralos”. Revoliucijonieriai pa
ėmė ir salas prie Vera Cruz tvir
tovės; jie užėmė ir fortą Alva- 
redp, 30 mylių nuo Vera Cruz; 
užėmė jie ir miestą Tuxpan, 145 
mylių nuo Vera Cruz. Jungti
niai Valsčiai siunčia kariškus lai
vus į Vera Cruz, bet abejotina, 
kad jie mėgintų remti vieną ar 
kitą pusę. \

Diaz užėmė miestus Zalepa,
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Tampico Ir Matamores. Mano
ma, kad iškeliavęs Europon iš
vytasis prezidentas Diaz sugrįž 
Mexican. Madero renka visas 
savo pajiegas ir siunčia jas prieš 
Diazą, bet geriausiai savo kraš
tui patarnautų, jeigu pasitrauktų 
nuo prezidento vietos; tuom jis 
sulaikytų kraujo praliejomus ir 
krašto naikinimus.

Kilus revoliucijai Vera Cruz 
valstijoj, subruzdo rcvoliucijo- 
nicriai ir šiaurinėse valstijose, 
organizuojasi revoliucija ir Me
xiko sostinės aplinkinėse, kur iki 
šiol dar buvo ramu. Revoliuci
jonieriai suorganizavo naujas ka
riautojų dalis Jungtinių Valsčių 
pusėj ir su ginklais perėjo į Me- 
xiką. Revoliucijonieriai renkasi 
miesto Juarez aplinkinėse ir ma
tyt, rengiasi miestą tą veržti.

VOKIETIJA.

Vokietijoj žmonės vis smar
kiau reikalauja atidarymo rube- 
žių mėsos atgabenimui iš kitų 
kraštų, nes tas svarbiausias val
gio produktas taip pabrango, kad 
neturtingi žmonės nusipirkti ne
gali. Rods palengvinta gabenti 
Mėsą iš kaimyniškų kraštų ir iš 
Argentinos, bet dėl to ji ne
atpigo. Žmonės reikalauja, kad 
butų leista gabenti mėsą iš šiau
rinės Amerikos, bet prieš tai ke
lia protestus dvarponiai ir galvijų 
augintojai, o valdžia jiems bijosi 
nusidėti, todėl nesutinka leisti 
Vokietijon mėsą iš Amerikos. 
Bet valdžią gali žmonių atstovai 
priversti tai daryti. Dabar jau 
žmonės gazdina valdžią sukilimu, 
jeigu ncatpigs mėsa.

IS LIETUVOS.
IŠ VILNIAUS.

Dar pavasarį inžinierius Ber
natavičius, pradėdamas tyrinėti 
žadamojo Lietuvos geležinkelio 
liniją nuo Mintaujos ligi Naujo
sios Vileikos, tarėsi tuo dalyku 
su miesto taryba. 'Tarybos na
riai išreiškė jam tuomet pageida
vimą, kad tasai geležinkelis ei
tų pro patį miestą.

Dabar inž.-Bernatavičius pra
nešė miesto pirmininkui, jog ga
lima esą nutiesti geležinkelio li
niją ligi Vilniaus Pogulenkos, bet 
tuomet reiktų nutiesti šalutinė 
linija ligi Ukmergės. Bereiktų 
tiktai ištirti dabar tas šalutinis 
kelias. Tnž. Bernatavičiaus nuo
mone reiktų paskirti tam tikslui 
4,000 rubl. Bet miesto taryba 
paskirti tų pinigų neprisiėmė.

-- Viltis —

Vilniaus gubernatorius išleido 
du įsakymu: vieną apie katalikų 
procesijas, antrą apie slaptąjį mo
le vm a. »• C-

• Pirmuoju įsakymu draudžiama 
katalikų procesijoms iš kitų gu
bernijų eiti Vilniaus gubernijon 
be Vilniaus vyresnybės leidimo. 
Procesijoms draudžiama turėti 
savo kapelijos ir ’cechų Vėluvos, 
taip-pat draudžiama giedoti tas 
šventas giesmes, kurių gaida pri
mintų patrijotines lenkų dainas.

Antrasai įsakymas draudžiąs 
duoti bustus vyriausybės nelei
stosioms mokykloms, taip pat 
šelpti jas pinigais ir tose mokyk
lose mokytojauti.

Prasikaltusicji prieš vieną ir 
antrą įsakymą busią baudžiami 
500 rublių, arba 3 mėnesiais kalė
jimo.

— Viltis —

Šlapelionės-Piaseckaitės knygy
ne galima gauti pirkti naujas at
virutes, dailininko A. Žmuidzi
navičiaus paveikslų kopijas: “Ap
leista šalis’’, “Marti” ir <(Prie 
darbo”. Tos atvirutės spaustos 
tokioms-pat spalvomis, kokios yra 
to dailininko paveiksluose, bu
vusiuose Liet. Dailės Dr-jos tai
somose parodose.

— Lietuvos žlnlcs —

Bekasinėjant miestą kanaliza
cijos reikalais anoj pusėj už Au
šros ,Vartų užtiktą kokius tęn

senovės gaurus. Spėjama, jog tai 
esą senovės miesto pylimai. Mie
sto archaiologijos komisija pra
neša dabar, kad toliau tyrinėti 
tų svarbių miesto istorijai iš
kasenų ji negalinti, kol negau
sianti Peterburgo archaiologijos 
komisijos leidimo.

— Viltis —

Vilniaus draugija Iro vos su 
džiova turi jau susirinkusi savo 
tikslams 25 tūkstančius rublių. 
Žinoma, tai neperdavg, bet vis 
dėlto šį-tą padaryt jau galima. 
Dėl to šiomis dienomis buvo su
šauktas daktarų pusėdis, kur bu
vo svarstoma, kas daryt su tais 
pinigais. Daktaras Šabadas buvo 
pataręs dar šiais metais inkurti 
ambulatoriją, o jau 1913 metais 
pradėti statyti nors nedidukę sa
natoriją džiovininkams; gydyti. 
Galutinai betgi sanatorijos klau
simą nutarta atidėti tolimesniam 
laikui. t

Rugsėjo 25, 26 ir 27 dieną 
šaukiami visi atsarginiai, Vil
niaus gyventojai, patikrinti, kad 
jie čia tebegyvena. <

— Viltis -■

IŠ KAUNO.

Kauno vyrų gimnazija įsigijo 
sau šiomis dienomis didelį 4 di
dinimų teleskopą-reflektorių, ku
rį gimnazijos direktorius Medve- 
dievas išnetyčių nusipirko Peter
burge. Dabar gimnazijos moki
niai galėsią pasimokyt praktiškai 
astronomijos.

— Viltis —

IŠ ŠIAULIŲ.,

Šiaulių pravoslavų b na: j a krei
pėsi į Kauno gubernatorių, aiš
kindama, kad skirstant valsčius 
į rinkimo apskričius buvę pra
leista trįs valščiai, kuriuose esa
ma daugiausia rusu-rinkiku.

Be to suvažiavimui rinkimams 
esą paskirtos tokios \ ietos, į ku
rias rusams-rinkikams prisieitų 
dešimtimis verstų prasčiausiu 
keliu važiuoti. Jei tvarka pasi
liksianti tokia- pat, kaip dabar — 
tai rusai-rinkikai negalėsią daly
vauti valsčių rinkimuose.

v

Rugsėjo 18 d. buvo Šiauliuose 
smulkiųjų dvarininkų ingalioti- 
mų rinkimai. Iš 481 žmogaus, 
kuriems priguli 24,789 žemės de
šimtinių ir turinčių cenzą, — į 
tuos rinkimus atvažiavo vos 28, 
tame skaičiuje 21 kunigas, dak
taras R. Šliupas ir 7 dvarininkai.

Išrinkti: kunigas Jasinskis 25 
balsais prieš 2; kunigas Juozas 
Tumas 24 balsais prieš 3; ku
nigas Novickis 23 balsais prieš 
4 ir kunigas Jarulaitis 15 bal
sais prieš 12. Jie visi dalyvaus 
pavietų rinkimuose drauge su 
stambiaisiais dvarininkais.

— Lietuvos žinios —

IŠ PANEVĖŽIO.
Reąlines mokyklos tėvų komi

tetas' šiemet neišrinktas. Teiso- 
tam susirinkimui įstatų reikalau
jama 2/į visų tėvų ar globėjų, 
gyvenančių mieste. Tuo tarpu 
neįvykus pirmam susirinkimui, 
į antrą atvyko 90 žm., vietoj 120. 
Susirinkimai buvo paskirti šio
kiomis dienomis, kas neparanku 
ypač sodiečiams. Taigi, nebetu
rėsime užtarėjų!

— Lietuvos žinios —

RINKIMAI.
Rugsėjo 13 d. per didžiažemių 

rinkimus kunigų ir jų šalininkų 
agitacija buvo taip didelė, kad 
statydami savo kandidatus, rin
kimų tvarkytojui skundė ūkinin
kus : Andrių Matulaitį, Liudviką 
Matulaitį, Juozą Lelešių, Fėlik- 
sv Sirutį ir Motiejų Akįlį, kai
po sėdėjusius už politiką kalėji
me ir vyrįaušybei neištikimus 
žmones. Nežiūrint to viso, Šiuo
se rinkimuose,
-kitą itvlrą kunig^DBėbia, liko 
išrinkta daugumai švies^niu ir 
pirmeiviškęsniy žmonių. J

1....... Dripkus.

■ c.. L

Šakių klebonas Duobas platino 
“Šal.” išleistus lapelius prieš pir
meivius. Kokiam tai Užupiui in- 
teike pundą jųjų, kad išnešiotų 
po kaimus žmonėms ir vieną 
atnešęs davė į vietinę vaistinę. 
Pastaruoju laiku kunigai vien va
žinėja po kaimus patardami rink
ti tikrus katalikus. K.

Naumiesty j kum Mikelkcvičius 
per pamokslą prisakė nc- 
rinkti nei vieno skaitančio “L. 
Ūkininką”, “L. Žinias” ar “R. 
Naujienas”. Pasibaigus pamok
slui ant šventoriaus buvo dali
nami juodašimtiški Šaltinio lape
liai. T-tis.

Lukšiuos. Išrinkta Lukšių zak
ristijonas Juozas Jakštys ir Jo
nas Bumbulas abudu kuniginiai. 
Kieno tai buvo patarta rinkti 
Lukšių ūkininką B. Bet kaž
kas atšovė: mums ponų nerei
kia. Ar tu neskaitei to Šaltinio 
lapelio? Ten liepė rinkti tik do
rus žmones. (Ar ūkininkas B. 
koks nors nedorėlis? Red,). Mat 
kaikurie musų mažažemiai nori, 
kad į atstovus pakliūtų Seinų 
vyskupas Karosas. Nežinia, ar 
jie patįs iš savęs tai prasimanė, 
ar gal kas agituoja. Kurmis.

Smulkiųjų žemvaldžių (ūki
ninkų) ingaliotinių rinkimai dar 
bus:

Naumiesčio paviete: 18 rug
sėjo (r spalio) Šakiuose nuo Sin
tautų ir Plokščių gm.; 19 rugs. 
(2) spalio) Šakiuose nuo Griška
būdžio ir Gelgaudiškio gm. ir 20 
rug. (3 spalio). Naumiestyje nuo 
Lcstnictvos.

Vilkaviškio paviete: Vilkaviš
kyje 18 nigs.— (1 spalio) nuo Pa
ežerių gminos. Vilkaviškyje 19 
rugs! ((2 spalio) nuo Gižų ir 
Karklinių gm.

Kalvarijos paviete: Alytuje 18 
rugs. (1 spalio) nuo Ūdrijos gm.; 
Simne 19 rugs. (2 spalio). Sim
no, Krasnos ir Kirsnos gm.; 
Simne 20 (3 spalio) nuo Rudomi- 
no ir Krokelaukio gm.

Mariampolės paviete: Veive
riuose 18 rugs, (t spaliol nuo 
Veiveriu ir (Indeliu gm. Pilviš- 
kiliose 19 nigs. (2 spalio) nuo 
Pilviškių ir Antanavo gmin. ir 
Mariampolėje 20 nigs. (3 spalio) 
nuo Jevaravo, Šumsku ir Kvie
ti šk i ų gm.

Seinų paviete. Sieri juose 19 
nigs. (2 spalio), Sierijų ir Miros
lavo gm., Šventežeryje 20 rūgs. 
(3 spalio) Šventežerio ir Metelių 
gm.

— Lietuvos Ūkininkas —

IŠ VILKAVIŠKIO, Suk gub. 
h

Apylinkės dvarininkai laužo 
sau galvas, kai]) da labiau apsun
kinus ir jau taip sunkų savo dar
bininkų padėjimą. Kaip jau bu
vo kartą rašyta, dvarininkai ke
linti metai parsigabena darbinin
kus vasaros darbams iš tolimų 
Rusijos ir Lenkijos gubernijų. 
Tiems drbininkams moka daug 
didesnę algą ir kiekvienam žmo
gui kelias į čia ir atgal apmoka
mas. Bet dar, kaip pasirodo, su 
atėjūnais musų dvarininkai turi 
labai daug nuostolio: kur vieti
niai darbininkai dirba du, tai atė
jūnų reikia trijų. Šią vasarą be
dirbant su atėjūnais visi javai ant 
lauko supuvo. Dabar dvarinin
kai šaukia savo senuosius darbi
ninkus, kurie būva ant ordinari- 
jos, kad pasirašytų po kontraktu, 
jog sutinką nelaikyti jokių gyvu
lių, nesodinti bulvių ir nesėti li
nų ir daržovių. Už viską siūlo 
pinigais 300 rublių su antrininku 
(antrininkas turi būtinai būti) ir 
butus gyvenimui. Darbininkai 
ant tokių sanlygų nesutinka ir 
reikalauja tokio mokesnio be 
antrininko. Dvarininkai tiek ne
duoda. Darbininkai nė vienas 
nelieka kitiems metams ir žada 
neiti per žiemą iš butų, nes tam
sesni kalba, buk tai pavasarį bu
sią koki tai “ukazai.”

Katilėlis.
•— Lietuvos Ūkininkas

IŽ PIVAŠIŪNŲ, Trakų pay.
X •

Šiomis dienomis pasikorė ūki
ninkas Rd. Lukša, 52 m. senas, 
' ■ ■ ■ ,• .. . *; •

* . > j* - i . ■-* ;’e. r • ■ ■ • .1 . T-iT'’ * ’ ■ , . '

Ant sienos rado parašą: “Kiaulė 
eina kartis”. Kaimynai spėja, 
kad nusižudymo priežastis, tai 
bylos pralošimas. Vietinis.

■— Lietuvos žinios —

........... .

IŠ VIKIENŲ.

Rugsėjo 4 d. buvo čia ■—• kai]) 
rašo “Kur. Lit.” — šliubas Vil- 
kienų grafaitės Janinos Broel- 
-Platcraitės su Švėkšnų grafu Jur
giu Broel Plateru. Paminėsime 
čia tos iškilmes nepaprastumus: 
grįštančius namon jaunavedžius 
drauge su jų gimine sutiko ir 
Švėkšnos valsčionių būrys. Vie
nas iš valstiečių ingaliotas vardan 
kitų sveikinęs jaunuosius ir iš
reiškęs jiems savo linkėjimus. 
Kalinėjęs ilgai ir gražiai lietuviš
kai ir inteikęs dovaną: Aušros 
Vartų Motinos Švenčiausios pa
veikslą.

Iš atėjusių sveikinti valstie
čių, 80 l)ii v o pakviesti pietau
tų ir jaunavedžių vaišinami. Prie 
tos progos buvęs V. Tarybos at
stovas Kretingos grafas Tyškcvi- 
čia, gerdamas visų sveikatą, iš
tarė šitokį linkėjimą: — “My
lėkime liaudį kaip brolius, nes 
laikas jau mums taip daryti.”

Indomu, dėlei kokios tai prie
žasties pas didžiūnus tokie sen
timentai prie “klopų” atsirado?

— Lietuvos žinios —

IŠ KALVARIJOS, Suv. gub.

Rugsėjo 8-21 d. atvykę į teismą 
Šimanauskas su Matukaičiu “su- 
sigeravo” ir kaip paprastai nuėjo 
“ant magaryčių”. Gėrė per iš
tisą dieną. Apie 9 vai. vakare 
išsikraustė namo. Kelyje vėl 
susipešė. Bet jau ne juokais! 
Matukaitis drožė Šimanauskui 
pagaliu į galvą, kad net nelaimin
gojo ir smagenį ištriško. Galu
tinai pribaigęs, išmetė iš veži
mo ir nuvažiavo namo. Matu- 
kaičio pagelbininku buvo kaimy
nas Mačiulis. Girtuoklis Mačiu
lis pabėgo, o Matukaitį suėmė. 
Matukaitis tai turtingo ūkininko 
sumis. Liaur.

— Lietuvos Mnioc —

IŠ DAUGAILIŲ, Ežerčnų pav.

Rugsėjo 8 d. iš Daugailių va
žiavo vežimas girtų sentikių. 
Ketvirtame varste nuo Daugai
lių juos pavijo automobilis, va
žiuojąs nuo Kauno į Dinabur- 
ką. Važiavo neišpasakytai greit, 
tarytum traukinys: toks trenk- 
smas-užimas. Nežiūrint to, ma
skoliai negirdėjo: dainuodami va
žiavo. Automobilis norėjo juos 
aplenkti. Maskolių arklys pasi
baidė ir šoko iš kelio. Vežimas 
apvirto. Penki maskoliai atsi
kėlė, o vienas liko begulįs. 
Pirmieji pradėjo gulintį barti, 
ko jis nesikelia. Manė, kad jis 
juokauja. Bet jam nejuokai. 
Šiaip tai]) inkėlę į ratus parva
žiavo namo. Tą patį vakarą su
važiuotasis ir mirė. T. L.

*— Lietuvos žinios —•

IŠ AUGUSTAVO.
Šį mėnesį ir pradžioje lapkri

čio m. viešės Suvalkų gub. mie
stuose lenkų kilnojamoji paro
da. ...

Dabar toji paroda vieši Augus
tave. Paskui paeiliui aplankys 
Suvalkus, Seinus, Kalvariją, Ma
rijampolę, Vilkaviškį, Naumiestį 
ir Kybartus. Naumiestyje žada 
būti nuo spalių 31 d. iki lapkri
čio 4d. Priimama eksponatai 
nuo vietinių gyventojų be užmo
kesčio. I liejimas parodon 20 
kap.; mokiniai ir valstiečiai mo
ka tik po 10 kap. Laike parodos 
bus pašnekesiai, (bet, deja, len
kų kalba), kinematografas, gy
vieji paveikslai ir grieš muzika. 
Parodos tikslas supažindinti 
gyventojus su vietine pramone.

J- st.
— Lietuvos žinios —

Iš ANTANAVO, Mariamp. pav. 
tų, taip sakant, L. Mokslo Dr-:

Plioplių kaime yra kapinynas, 1-jos globoje. Į tą redakcijos ię 
kuriame jau bus arti 30 metų darbo organizacijos komisiją, be

kaip nieko nelaidoja. Rugpiu- 
čio 17 d. atsibeldė į tuos ka
pus iš vietinio dvaro nepažįsta
mas ponas su keliolika tarnų ir 
pradėjo kasinėti kapus ir rink
tis atrastuosius palaidotų lavo
nų kaulus.

Tą patėmijo Plioplių kaimo 
gyventojai. Jie tuoj susirinko 
ant kapų ir pamatę, kad nepa
žįstami, neprašyti svečiai ardo 
jų tėvų, senių, prosenių kapus, 
užklausė pono, ar jis turi leidi
mą ir kam jis nieko ncsiklaus- 
damas, ardo kapus? Tada ponas 
aiškino, buk jis esąs universite
to profesorius, buk valdžia ne- 
draudžianti tokių senų kapų ka
sinėti ir 1.1., o antrą vęrtus, kad 
jam esą kaulai reikalingi. Bet 
žmonės, nežiūrėdami į jo pasa
kas, pasakė, kad ponas daugiau 
nebekasinėtų kapų ir atiduotų iš
kastuosius kaulus. Paskui ūki
ninkai vietinei policijai paraše, 
pranešimą apie šį atsitikimą. Pa- 
vakarop į kapus atsilankė poli
cija, kuri surašė protokolą ir iš
važiavo į Antanavo dvarą suži
not, kas tai buvę tie kasėjai. Vie
tinis dvarininkas Š. su tuo ne
pažįstamu ponu kiek anksčiau 
buvęs pas ūkininką M. P. (kurio 
lauke kapai) ir prašęs, kad M. 
P. apsiimtų jiems prikasti kaulų, 
už ką žadėjo gausiai užmokėti.! 
Bet P. neapsiėmė to padaryti, 
paaiškinęs, kad neturįs tiesos ka
sinėti kapų. Žiūrėsime, kas iš to 
išeis. Juozas Keturakis.

—• Lietuvos žinios —

IŠ RYGOS.

Rugsėjo 11 d. įvyko “Kank
lių” artistų ratelio susirinkimas, 
kuriame aptarta kaikurie ratelio 
dalykai. Buvo nutarta intaisyti 
prie ratelio dramatiškus kursus, 
kuriuose vaidintojai galėtų lavin
tis, deklamuoti, sakyti monolo
gus ir apskritai pratintųsi prie 
scenos. Nuo šio laiko nutarta 
samdyti sau butas, kur galima 
butų rinktis lavinimuisi ir pa
dėti butaforiją. Butaforijos pa
didinimui paskirta pinigų, kurie 
atliko nuo svarbesniųjų išlaidų. 
Padidinimui ratelio kasos nutar
ta daryti vakarai. Šiemet suma
nyta vakaras padaryti po Kalė
dų. Išreikšti buvo pageidavimai 
tą vakarą atlikti geriau, kaip 
tikrai priderėtų dramatiškai kuo
pai. Susirinkimas, išrinkęs sce- 
nerijas ir pavedęs konstiumieriaus 
pareigą valdybai, pasibaigė.

Poterčliailis.
— Lietuvos žinios —

IŠ PLUNGĖS, Telšių pav.

Kaip rašo “S. Z. T.”, kuiiL 
gaikštienės Oginskienės dvaro 
laukuose dar tebestovį daug ja
vų, nes nesą darbininkų.

— Viltis —

PALANGOS GIMNAZIJA.

Nuo sausio 1 dienos 1913 me
tų Palangos progimnazija pertai
soma pilnojon 8 klasiy gimnazi
jom Gimnazija turėsianti visas 
vyriausybės gimnazijų teises ir 
busianti vyriausybės laikoma.

•— Viltis —

LIET MOKSLO DR-JOS OR
GANIZUOJAMAS DARBAS.

Amerikos Olševskis kreipėsi { 
Liet. Mokslo Dr-ją, prašydamas, 
čia Europoje organizuoti tos en
ciklopedijos leidimą, kurs jam 
susibarus su Jurgelioniu ir La- 
liu Amerikoje sutruko.

Liet. Mokslo Dr-jos komite
tas savo posėdyje rugsėjo 17 d. 
Olševskio sumanymą priėmė ir 
išrinko taip vadinamąją darbo 
organizacijos ir redakcijos komi
siją, susidedančią daugiausia iš 
pašalinių žmonių, j kurią ineina 
tečiau du L. Mokslo Dr-jos ko
miteto nariai: d-ras Jurgis Sla-i 
pel i s ir Mykolas Biržiška, idant 
ta naujai sutverta komisija veik



Jau minėtų komiteto narių, inėjo: 
mokytojas-istorikas Untulis, ju
ristas St. Šilingas, juristas ir mu-

tis, d-ras St. Matulaitis ir litera
tė G. Petkevičaitė.

— Lietuvos žinios —•

KAUNO GUB. VALSČIAUS 
INGALIOTINIAI.

Zarasų (Ežerėnų) pav.: išrink 
ta 2 ingaliotiniu: P. Kazla iš Pa 
samanės vienkiemio ir J. Kar

pagelbininkas, valdžios šalinin
kas. Stončaitis.

Ukmergės pav. Kupišky j: K a z. 
Adamavičius iš Aukštupėnų, Ku
piškio valse, viršaitis, žmogus 
nieko neskaitantis, žmonėms ge
ras. Gavo balsu 40 ir 18 prieš.

viršaičio kandidatas.

kandidatai. Taip,
gavo

Panevėžio pav. Biržiuose iš- 
iktas pris. advokato pagclbi- 
nkas Martynas Yčas, reforma-

Lietuvos Ūkininkas

MAŽAŽEMIŲ INGALIOTI- 
NIŲ RINKIMAI SUVAL

KŲ GUB.
Vilkaviškio pavietė: Pilviškiuo-

kalbama tarp žmonių, kad, girdi, 
“parėjęs toks raštas, kad rinkti 
gexus katalikus”. “Šaltinio” juo-

čįa išplatintas. Z.
Bartininkuose išrinktas d-ras 

Jonas Basanavičius ir Venclavas, 
“Vilties“ skaitytojas. 1 rinki-

Basanavičių

agituoti už Basanavičių, tai ir 
agitavęs ant šventoriaus.

Marijampolės pav.: Kvietiškio
gminoj Lušaitis ir Mentvila.

Iš Mokolų gminos rinkimų ne
buvo, nes neatėjo reikalingas

noj (valsčiuj yra 340 žmonių, 
rinki muosna gi atvyko tik apie

buvo manę rinkti pirmeiviu

Tamošbudžio gm. nebuvo su si
lke užtektinai rinkiku, todėl

rinkimų nebuvo.

ko: 1) Juozą Sipailą. Gavo 107

dą, gavusįjį 138 prieš 36. Abu
du skaito įvairius laikraščius.

y Kalvarijos pav. Liudvinave 
mažažemiai išrinko vieton A. Bu
lotos vieną žydo malūno darbi
ninką, o antrą kelių margų ūki
ninką, tamsų žmogelį. Per rin
kimus 
rinkėjų 
Bulotą 
Bulota
go prikalbinėjimą visgi gavo 55 
balsus.

Krokelaukyj išrinko Praną Kli
mavičių ir Smaidžiuną.

visą laiką maišėsi tarpe
ir smarkiai agitavo prieš

kunigas Stcpanavičia.
nežiūrint į smarkų kuni-

kuniginius. Puknis.
— Lietuvos Ūkininkas —

TAISYKIM SPAUDOS 
RODAS!

PA-

Lengvesniam susekimui ir aiš
kesniam parodymui kultūros, pa
žangos ir plėtojimosi, kaip jiji ap
sireiškia raštuose, įvairios Euro
pos tautos tarpais daro spaudos 
parodas. Ten, kur spauda jau 
labai pakilus, kaip pav. Vokie
tijoj, Anglijoj ir k., yra taisomos 
jau net atskirų spaudos šakų pa
rodos.

spaudos parodoje, kuri buvo Pe
terburge surengta, ne tik visi 
praėjusiųjų 1911 m. spauzdiniai 
rusų kalba buvo išstatyti, bet ir 
visų kitų, Rusijoj gyvenančių, 
tautų spauda buvo parodyta.

tą buvo ir keletas lietuvių laik
raščių ir knygelių vienoje gru- 
poje kaipo “lietuvių literatūra” 
prie sienos iškabinėta.

Kas yra matęs šia “lietuvių li
teratūros” parodą, galėjo pigiu 
budu įsitikinti, kad joje vos ke
linta, maža dalis lietuvių litera
tūros buvo surinkta, tik toji bū
tent —« ir tai ne pilna — kuri 
pas mus Lietuvoje buvo pasiro
džius 1911 m.

Manydamas, kad ir pas mus 

galima butų surengt — ir tai 
kur-kas pilnesnę — spaudos pa

inteligentijos darbai literatūros 
srityje, aš per šių metų L. Mok- 

liati sumanymą taisyti kas metai

tų spauzdinių, kurie 
Lietuvoje, pasirodo 
kitu, kurie lietuviu kalba C 7 V 

mus, 
, bet ir visų 

eina

m.
metų visuotinio susirinkimo die
nomis, maž-dau 
metuose.

but su

Reikalinga todėl, idant 
Draugijon butų atsiųsti

Prusnose.

la ik raščiai.

skelbimai
kainoraščiai.

mapos.
at- 

tokiai paro-

lietuvių kalba buvo spauzdmta 
tais metais, pradėjus nuo laikraš
čių, baigiant menkiausiais lapc-

Apie šį L. M. Draugijos \ i- 
suotinio susirinkimo nutarimą 
pranešdaams lietuvių visuome
nei. kviečiu

au
torius, knygų Ic 
vininkus ir kitu? 
nes, kurie turėjo 

tą metams atsiusti

niuje. ate. .\o. /).
J. Basanavičius.

Viltis

SNIEGAS.
ir

žiemą, dideliais sniegtioliais. \ i- 
sa žemė, visi laukai buvo balti, 
kaip gerą rudenį, ar žiemą.

—- Viltis —

IS AMERIKOS.
ANGLIŲ KAINOS
Wilkesbarre, Pa.

mingiejie operatoriai 

KĮLA.

ajrba $1.00 brangiau negu pernai. 
Toliau nuo kasyklų, žinoma, ang-

ŽYDELKAITĖ BYLĄ 
IŠLOŠĖ. nais.

Kakamo, Ind. Belle Richelt, 
juodplaukė žydelkaitė Kentucky

kompanijosžinkelio 
tai, kad ją palaike uz negrę 

važiuoti negrams
ir

ski
namuose

DEIMANTINIAI ŽIEDAI 
VIES PILVE.

Charleston, S. C. Koksai 

rado du deimantiniu žiedu, 
no, kad žiedai tie prigulė j 
kiai moteriškei prigėrusiai 
laivu “Titanic”vir kad žuvis

ŽU-

Ma-

su
nuo

krantes.

TRŪKSTA GELEŽINĖS 
RUDOS.

. Pittsburg, Pa.

žines rudos. Nors šiuose metuo
se atgabenta 42 milijonų tonų 
rudos, bet to nepakanka, nes rei
kalavimai daug didesni. Dėl sto
kos rudos gali prisieiti uždaryti 
geležies ir plieno dirbtuves Ho
mestead, Carnegie, Braddock, 
Duquesne, McKees Rocks ir Pitt- 
sburge.

majoro ir 
urėdninku. Net visos dirbtuvės 
buvo iš tos priežasties sustabdy
tos per valandą laiko. Dalyvavo 
apie 15 tūkstančių žmonių. Ren
kama aukas1, kad karžygiškam 
vaikinui pastatyt mieste pamink
lą. Vaikinas buvo našlaitis ir 
pardavinėjo ant gatvės laikraš-

Icokia ten arklių liga, nuo kuriosčius.

ISNYKO ARKLIŲ LIGA.
Topeka, Kans. Čia atsiradusi 

išgaišo 20,000 arklių, išnyko ne
tikėtai, kaip netikėtai atsirado. 
Bet ji farmeriams pridirbo nuo
stolių ant 2 milijonų doliarių.

FARMOS AMERIKOJ.

tų žinių f(jio metuose buvo ant 
viso Jungtinių Valsčių ploto 
r.327,439 farmos su skoloms, o 
2,621,283 he skolų. 58,104 far
inas prižiūrėjo didelių žemės

(>

prižiūrėjo ir ve 
ninkai. Vertė t

los jų siekia $1.726.000,000 arba 
metuose 18902/ 1 J U 

farm u s
farmcriu

SUĖMĖ SOCIALISTUS.
su

ėmė miesto majorą Lunn ir še
šis jo pasekėjus socialistus. Ma

GAISRAI.
San 

enieža
Francisco, Cal. Mieste 

sudegė kariumenės ar- 
kuriame, apart amunici

jos, buvo 60000 karabinų. Nuo
stolius, ugnies padarytus, skaito 
ant 4 milijonų doliarių. Kas gai
sra pagimdė, nežinia.

Hanley, Kanada. Išdegė visas 

liai ugnies padaryti dideli.

AREŠTUOJA SOCIALISTUS.

ii prakalbų; suimtas ir 
s miesto Schenectady 
Lunn. Kadangi miesto

kauciją, jfyi nuvežė jį

miesto
gubernato-
majorą ir

panaikinimo.
r m s

IŠTEKĖJO EŽERAS.
Ludington, Mich.

tu-
re jo vieną 
imliu il<?io.

n

STUDENTŲ RIAUŠĖS.
Champaign, Ill. 1000 studen

tų Illinois universiteto, kadangi

Indianos, užsimanė užimti

Užgimė sma’ 
m policistais ir 
Daug žmonių 

sužeista.

muš-

NELAIMĖS ANT 
ŽINKELIO.

GELE-

nuoGreeen Bay, Wis. Netoli 
čia pasažierinis Green Bay 
ležinkelio traukines susimušė su 
prekių traukiniu. Prie to sun
kiai sužeista penki žmones.

DAVĖ ATPJAUTI SAU KOJĄ, 
KAD MERGINĄ IŠGELBĖTI.

Gary, Ind. Jaunas vaikas, var
du Rugh, dagirdęs, jog viena

atpjauti savo

rios jis niekados nei nematė. Vai
kinas buvo raišas ir pašventė sa
vo netobulą koją. Daktarai at- 

tino mirties, bet vaikinas nuo to 
netikėtai numirė. Tai tikras did-

nuo miesto 
mažiausiu

■■*

AR BUS ŠIUOSMET IŠRINK
TAS DEMOKRATIŠKAS 

PREZIDENTAS?
ą---- xžL.

ku iškalno pranašfluti, kas šiuos- 

dabar įvairi laikraščiai ir politi
kos žinovai’’band'd atspėti, kuris 

šiai šansų būti išrinktas.
Jeigu šiuosmet' butų, kaip ki-

tairepublikonų ir
nebūtų nei mažiausios abejonės, 
kad republikonai išplauktų vir
šun. Bet šiuosmet Rooseveltas 
sugadino visą reikalą, sutverda
mas są vo naują progresistų par- 

progresistų partija su- 
atskilusių republikonų 

ir todėl, žinoma, ji labai užkenks 
rinkimuose republikonų partijai. 
Demokratai tuomi džiaugiasi, nes 
tai “vanduo ant jų malūno”.... 
Jeigu šiuosmet liks išrinktas de
mokratų partijos kandidatas, tai 
už tai reikės padėkavoti narsiam 
pulkinikui Rooscveltui. .. .

'Tokiu budu demokratų partijos 

dentuosna.- Daugumas vienok 
spėja, kad gali but nei Taftas, 
nei Rooscveltas, nei Wilsonas ne
gaus didumos balsų ir tada pre
zidento rinkimai eitų Atstovų

Jeigu vienok išrinktų ne Taftą, 
bet Wilsoną, tai ištikro žingeidi! 
butų, ar pasiantrintų vėl prezi
dento Clevelando laikai. Dau-

veniman

monos ir išdirbvsčiu 
j c

tiniu
tai pic- 
Pictinės 
vergiją

vilišką karą, k a (Ja šiaurines Vai

vergijos

111 išlupta vęrgą-negrą.

liolika negrų (jhčavimų ten pat 
pietinėse valstijose ir dar nela
bai senai net vienas iš Pietinių 
Valstijų gubernatorių (žinoma 

sėk iot i galvažudžius, kurie be jo
kio teismo, tankiai nekaltai pa
karia arba sudegina negrus. De

laikais ir dabar palaiko teises, 
leidžiančiančias mažiems vaikams 
dirbti dirbtuvėse. Pietinės val- 

nes (bovelnos) plantacijomis ir 
išdirbystėmis. Maži vaikai ir 
moterįs tose dirbtuvėse dirba il
gas valandas už pamestiną mo
kestį. Nesanai buvo Lawrence’o 
medvilnių dirbtuvių milžiniškas 
streikas. Žmonėms ten mokėta

pakelta, vienok ne
it iek ištikro už dar-

nūs su kitomis išdirbystėmis.

uoli, kad labajr jų pakelti negalės. 
Dalykas tame, kad nors medvil
nės išdirbystė yra apsaugota 
muitais nuo svetimtautiškos pi
gios išdirbystės, bet ji šiaurinėse 
valstijose nėra apsaugota nuo 
pietinių valstijų konkurencijos, 
kur suaugusių žmonių darbą at
lieka maži vaikai už ccntincs mo-

Tokiu buriu net ir čia demok-

paantrįųamcy nesistebėkim, 
, ačiūRoosevelto užvirtai

prezidentu įWil§pną. Tada liks

ir
vesti.

IS DARBO LAUKO.
New York. 12 streiklaužių 

Coller and Son . dirbtuvėse nuo 
valgio pavojingai apsirgo, pasi
rodė, kad valgis buvo užnuodiif- 
tas, bet kas į valgį nuodų pribė- 
re, nežinia. Streiklaužiai valgį 
pats sau vi<S.
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Lawrence, Mass. Byloj Et

|| Montenegro kunigaikštis Pet
ras sąvp draugams Heidelbergo 
(Vokietijoj) universitete prane- 

toro Ir Gipvdnnitti, čionykščių še apie didelę pergalę turkų; buk 
audyklų darbininkų vadovų ^ri- montenegrinų nelaisvėn pateko

fene t uvą
saikintiejie teisėjai tapo jau visi 
išrinkti. Utarninke prasidėjo liu
dininkų klausinėjimas. Vietiniai 
angiai darbininkai labai nekenčia 
susidedančios iš svetimtaučiu t 
darbininkų organizacijos ir tą 

snio rodo. Rodo jie tą ir teisme.

li Gly, Nev. Čia streikuoja dar
bininkai Nevada Consolidated 
Mining Co.; šerifo pagclbininkai 
nušovė jau du greku darbininku.

<T

Illinois

rinkimai, kandidatai

J " r

rinktas, dar nežinia.

|[ Pottsville, Pa. Vietinė East-
11 Steel Co. šiomis dienomis 

tonų plieno. Darbas turi but at
liktas iki vasario mėnesio, o dar
bininkų trūksta. Daugelis čia 
dirbusių svetimtaučių, paeinan
čių iš Balkanų pussalio viešpa
tysčių, apleido darbą ir išvažiavo 
į karą su turkais. Darbo yra 

rasti atsakančio skaitliaus darbi
ninku.

Pataria but atsargesniais.

kuric nagrinėjo Minersvillės, Pa. 
teisme priežastis minties A. Urbo
no, užmušto Glen Dover kasykloj, 

dimą) : Alex. Urbonas buvo už
muštas netikėtai, be niekeno kai

mainieriai butų 
ypač kada turi 
rais.

reikala su pilio-

šiame atsitikime

žuvusio
nebuvo niekeno 
ties 
nok 
mes 
mo,

ne dėlei mainierių neatsargu 
bet todėl, kad kompanijos at-

mainas 

prasi- 

tų\Amerikos Angliakasių konven

tų. Susirinkimai laikoma prie 
uždarytų durių ir tik teisuoli de
legatai gali but posėdžiuose. Pa

distrikto stovis yra labai geras:

Konvencija rinks naują distrik
to prezidentą. Karšti ginčai ki
lo, užėjus klausimui rinkimo au
ditoriaus. Juose dalyvavo ir lie

zatoriu iš Shenandoah, Pa. ir 
Benik — taipgi iš Shenandoah,

ll Anglijos parlamento darbi
ninkų partijos atstovas Keir 
Hardie atsilankė Amerikoj tiri- 
nėti čia darbininku padėjimą.

sykių distrikto, Hardie apreiškė, 
jog jis čia rado blogesnį darbi
ninkų padėjimą negu tikėjosi, 
blogesnį negu kur nors Europoj, 
išėmus gal Rusiją. Algos čia 
mažesnės, darbas ilgesnis, iš
naudojimas darbininkų pajiegų 
daug didesnis negu kur nors Eu
ropoj.

Charleston, W. Va. 
inkiasi čia angliakas 
s. Iki šiol kasyklų savininkai 
savo namų išmetė 600 strei- 

strei-

šeimynos nakvoja laukuose 
ant

ir
keliu.

IS VISUR.

Porca kėlė vestuves 
užprašė 200 svečių.
tuvių terp svečių užgimė muš
tynės, kuriose užmušta penki 
žmonės, o 20 sunkiai sužeista.

|| Londonan atėjo žinia apie 
pirmą muši grekiškos kariume-

buk grekonys insiveržė. Patvir
tinimo tos žinios vienok dar nė
ra.

10,000 turkų su kanuotėms ir 
ginklais. Bet tai greičiau bus 
tuščias kunigaikščio pasigyrimas, 
nes vienoj vietoj turkų kareivių 
tiek nebuvo sutraukta. Garnizo
nas 'fuse, pasidavęs monteni- 
grinams, susidėjo iš 6000 karei
viu, c

Pasidavė montenegrinams tur
kų tvirtovė I lomus, terp Tuši ir 
Scutari; pasidavė ir visas tvir
tovės garnizonas. Terp paimtų 
nelaisvėn yra 62 turkiški oficic- 
rai.

Visos keturios Balkanų pus
salio viešpatijos vienbalsiai pa
reikalavo nuo 'Turkijos įvedinu 
autonomijos Macedonijoj. Adria- 
nopolio, Senosios Serbijos, Al
banijos, Epiro ir Tessalijos pro
vincijose. Laikas Turkijai palik
tas 48 valandos. Pasiuntiniai 
Bulgarijos. Grekijos ir Serbijos 
pasirengę iškeliauti iš Konstanti
nopolio.

|| Daboti besilankantį Lenkijoj, 
dvare Spala, rusišką carą pašauk
ta du regimentai kareivių iš tik
ru rusu, nes mat vietiniams ka- 
rciviams valdžia neužsitiki. 
Traukia Lenkijon daugiau kariu
menės iš Rusijos, nes valdžia bi
josi, kad sumobilizuoti rezervus 
kareiviai nekeltų riaušių.

Rusiškiejie nacionalistai stumia 
valdžią karau su Austrija. Au
strija, neužsitikėdama Rusijai, 
teipgi šaukia tarnyston rezervas, 
o atitarnavusius kareivius, kurie 
turėjo but paleisti, tarnystoj pa
laikė.

|| Chili pakrantėse, į pietvaka
rus nuo salos Juan Fernandez, 
kapitonas Glenabron užtiko tris 
naujas, kokių čia nebuvo, salas. 
Ant tų salų nėra dar nė augme
nų, nė g'yvulių, tai, matyt, kad 
jos vulkaniškų pajiegų tapo ne
seniai augščiau jūrių paviršiaus 
iškeltos.

Amerikos pasiuntinys Wei
tzel, Nicaraguoj. pranešė Wa- 
shingtonan, jog revoliucija ten 
pasibaigė ir valdžia paleido 6000 
pašauktų tarnyston kareivių, nes 
jų nereikalauja.

|| Belgijoj susekta prigavystė 
su akcijoms vienos geležinkelio 
kompanijos. Paleista ant 12 mi
lijonų doliarių netikrų akcijų. 
Dėl tos prigavystės nusibankruti- 
no keli Francuzijos ir Belgijos 
bankai.

Francuzijoj, aplinkinėse 
Ištampęs, franeuziškas orlaivi- 
ninkas Forny, be nusileidimo į 
13 valandų ir 17 miliutų nulėkė 
1610 kyliometrų. Taigi jis lėkė 
greičiau negu greitiejie geležin
kelio traukiniai. Teip toli be nu
sileidimo iki šiol dar nieks nenu
lėkė. Ir geležinkelio traukiniai 
be paėmimo vandens, taigi be 
sustojimo teip toli nenubėga.

Franeuziškas orlaivininkas Lc- 
gagnen, ant Blerioto orlaivio pa
sikėlė 5720 metrų į augštį, taigi 
5 verstus. Teip augštai iki šiol 
dar nieks oran nepasikėlė ir ma
nyta, kad tas yra negalimu.

Chiniškoji kariumenė, in
si veržusi Mongol i jon, išskerdė 
10,000 mongolų. Chiniečiai 
traukia miesto Urga link, kurį 
nori paimti.

|| Dovana iš Nobelio užrašo, 
už pastumėjimą medicinos mok
slo pripažinta šiemet Drui Car
rel iš Rockcfcllcro instituto New 
Yorke, kuris išrado būdą perke
linio gy\ ų organų vienų sutvė
rimu ant kitu. Dras Carrel vic- V v
nok yra ne amerikonas bet fran- 
euzas. gimęs 1873 m. Jis už sa
vo darbus gaus dovaną 40.000 
d oi.

|| Itališkas lakstytojas perlėkė 
jūres iš Pisos į Cagliari, ant sa
los Korsikos.

|| Pasimirusi Edinburge, Ško
tijoj, 82 metų moteris Jame Ka- 
bepen užrašė visus savo turtus. 
38000 dol. airių vadovams: bro
liams Redmondams ir socialistui 
Hardy.

|| Naujos Škotijos pakrantėse, 
netoli jūrių žiburių Halifax su
degė nežinomo vardo laivas. Kas 
atsitiko su buvusiais ant jo žmo
nėmis, nežinia.

Į| Vokietijoj žmonių maistui 
pradėjo pardavinėti šunų mėsą; 
daugiausiai šųnienčs suvalgo 
žmonės Saksonijoj. Už šunienos 
svarą mokama 4a pfenigių, taigi 
per pusę pigiau) negu už jau
tieną |

|| Varšuvos teismo rumuoso 
perkratinėjo bylas buvusių poli
cijos šnipų: Michalovo, Laskio 
ir Svięcickio, kaltinamųjų už tai, 
jog išspaudimui nuo žmonių ky
šių, pats dirbo bombas, jas pa
in ezdavo keno nors namuose ir 
žinoma, pats jas ir razdavo. Tei
sme kaltė jiems tapo prirodyta ir 
teisėjai juos pasiuntė 4 metams 
į areštantų rotas.

ii “ Tygodnik Suvalski” garsi
na, jog Suvalkuose šiuose metuo
se yra 24740 gyv., tame žydų 
i3<y;o, katalikų 9048, stačiatikių 
728, sentikių 168, evangelikų 804. 
Suvalkuose kariumenės yra 10,- 
000 kareiviu, v

II Lenkiški laikraščiai praneša, 
buk Krakovo chirurgiškų instru
mentų fabrikantas Ornatowski 
padirbo prietaisą skęstančių laivų 
gelbėjimui. Bet ant ko paremtas 
tasai ištikro svarbus, jeigu laik
raščiai teisybę rašo, išradimas, 
nežinia, nes jie išradimo pamatų 
nepaduoda.

|| Netoli Karaliaučiaus, į sugrį
žusį į savo villę, fabrikantą Ka- 
minskį, išsėdus jam iš vežimo, 

įkas sode pasislėpęs paleido į jį 
šešis šūvius, kurie pataikė jam į 
pečius. Kaminski patemijo, jog 
į jį šaudė buvusi jo gaspadinė 
Ona Back. Ant rytojaus netoli 
villės rado ją nusišovusią.

|| Po 10 dienų apgulimo ir mu
sių, montenegrinai paėmė turkų 
tvirtove Beraną. Paėmė nelai
svėn 700 turkiškų kareivių. 14 
kanuolių teko montenegrinams.

»
|| Turkiškiejic pasiuntiniai 10 

spalių dieną apleido Grekiją, 
Serbiją ir Bulgariją.

|| Mexike, valstijoj Vera Cruz 
kilo nauja revoliucija. Revoliu- 
cijonicriai, vedami Felikso Diazo 
apvaldė du uoste buvusiu kanuo- 
liniu laivu. Naująjį revoliucijo- 
nierių vadovą miesto gyventojai 
entuzijastiškai priėmė.

|| Montenegrinų vadovas, gene
rolas Vukotič pranešė Cetinijon, 
jog jis užėmė visus Turkijos pa- 
rubežinius apskričius nuo Belo- 
polje iki Legus, visuose tuose 
distriktuose turkai arba pasida
vė, arba pabėgo. Turkų vado
vas Seredin Bey mušyj prie Sci- 
roki tapo užmuštas.

|| Bulgarija oficijališkai apšau
kė karą su Turkija. Didėsės 
Europos viešpatijos toliau atsi
sakė kištiesi į vaidus ant Bal* 
kanų pusiausalio. Turkija susi
taikė su Italija ir bentv^ienu prie
šu turės mažiau; bet gali atsirasti 
nauji "pYješai.

Pašaukti tarnyston Lenki
jos atsargos kareiviai Skernevi- 
cliose sukėlė riaušes, kuriose da
lyvavo 3000 kareivių. Vienas 
oficieras, norėdamas nugazdinti 
kareivius, pradėjo į juos šaudyti, 
bet kareiviai minėtą oficierą vi
sai sudraskė.

Sumobilizuota kariumenė ne 
tik Lenkijoj, bet Padoliaus, Vo- 
lyniaus Kijevo ir Gardino guber
nijose. Visi laukia karo Rusijos 
su Austrija.

|| Vokietijos valdžia pasiren
gusi išvyti Amerikos kerosine 
kompaniją Standard Oil Co. Ame
rikos gi valdžia žada užstoti 
kompaniją, tik nežinia kokios buj 
užstojimo pasekmės.

|| Garsus bevielinio telegraft 
išradėjas Marconi, važiuodamas 
automobiliu, sunkiai apsikulė ii 
dar serga. Daktarai mano, kad 
jis gali netekti regėjimo.

|| Berlyne gauta* žinia iš Peter
burgo, jog caras pasirengęs iš
leisti manifestą, kuriuom bus pa
naikintas siuntinėjimas prasižen
gėlių Siberijon, nes prieš tai 
smarkiai protestuoja Siberijos gy
ventojai. Prasižengėliai bus so
dinami į kalėjimus pačioj Rusi
joj, o juose atbuvę bausmę, bus 
atiduoti policijos priežiūrai. To
kiu budu ir politiškiejie prasi
žengėliai nebus Siberijon gabe
nami.

|| Kilusi revoliucija mieste Ve
ra Cruz, Mexike sukelta genero
lo Felikso Diazo greitai platina
si. Prie Diazo pristoja vis dau
giau gyventojų. Diaz Vera Crųz 
apskrityj pasigarsino prezidentu. 
Miestai Zalepa, Tampico ir Ma- 
tamores be pasipriešinimo pasi
davė Diazui. Pcrdėtinis muštis



raw riiwiM

nes mieste Verą Cruz atidavė 
Diazui pinigus, pusę milijono 
doliarių auksu. Manoma, kad 
Diaz neužilgio pamėgįs veržti 
Mexiko sostinę, kurios aplinkinė-

kija ir apėmt6 kąrįumęnės vįjdo-

Konstantinfopolin atėjo žinia, 
buk turkiškiejie kariškiejie lai
vai ant jūrių suėmė transporti
nį rusiškų laivų gabenantį bul

goj Nusitvers tikraš t Jięjtayiškas 
ligonbutis Ir v Jeigu jis reikalaus 
aukų, tai apie tai Chicagos lietu
viški laikraščiai nepamirš visuo-

1

menei pranešti.

zuoja revoliucijonierių pajiegas. 
Prezidentas Madero renka krū
von visas kariškas pajiegas, bet 
ar jam pasiseks pergalėti Dia-

į Varna. Jeigu žinia ta teisin
ga, tai Turkija gali su Rusija 
susivaidinti. )

žinia,

Turkijai. Tokių budu jau visos 
keturios Balkanų pusiausalio vieš
patijos veda karų su Turkija.

IŠ BALTIMORE, MD.
Seiliaus, “Liet.” num. 37-mc, 

aprašytas didelis streikas Bal- 
timorės lietuvių kraučių su Ham-

tas Juan Estrada nuo Nicara- 
guos nori atskirti Bluefield ap-

prigulmingų republika ir apsi- 
trarsinti ios orezidentu. Bet visa 

milijo-Nicaragua ne 
no gyventojų.

mušė dalį albanų padedančių 
turkams, užmušė jų 200; Serbų 
kariumenė dviem keliais įsiver
žė Turkijon : viena dalis eina pie
tų link, o kita dalis per Bulgari
ja nori insiveržti Macedonijon. 
Anglijoj mano, jog Turkija nie

liu darbininkų laimėjimu.
Visi darbininkai, kurie pirmiaus 

mažiau uždirbdavo, gavo pakel
tas mokestis ant 10—20 ir dau
giau procentų. Pirmiaus dirbda
vo po 58% valandos į sąvaitę, da-

ll Chinuose, Chavon distrikte, 
provincijoj Fu Kiču terp chi- 
niečių apsireiškė nckentimas 
krikščionių, kas gali pagimdyti

Balkanų pusiausalio viešpatijas 
ir šauks karau visus mahometo
nus.

Pasimiręs Varšavoj Dras 
Hasseivicz užrašė visus savo 
turtus—180000 rublių lenkiškoms 
mokykloms Ciesino apskrityj ir 
visokioms apšvietos įstaigoms ir

LIETUVIAI AMERIKOJ.

Visi darbininkai Hamburgero 
firmos, kurių buvo 400, gerai lai
ke streiko elgėsi, todėl ir laimė
jo. Streikas traukėsi beveik visą 
mėnesį, nes prasidėjo 5 d. rug
pjūčio, o pasibaigė 3 d. rugsėjo. 
(Taigi žinia labai suvėlinta. Red.)

Darbininkai išlošė visus punk
tus, dėlei kurių buvo pakeltas 
streikas. Visi streiklaužiai tapo 
prašalinti iš dirbtuvės, o visi pir-

aplinkinėse siautė vėtros ir snie-

IŠ BROOKLYNO, N. Y.
Po Brooklyn© vakarėlio, kitur 

vakarėlio neturėjome, 
su vakarėlis atsibus c
subatoj. Bus rodyl 
liški paveikslai.

Teip ilgos pertraukos buvo to-

Kitas mu- 
Patersone 

orin i na

imti; priimta teipgi ir tuos, ku
rie pirmiaus be reikalo tapo iš
mesti. Stilyg padaryto kontrak
to
Company iš vienos pusės ir tarp 
“ United
America

Hamburger Brothers

Garment Workers of 
ir “The Lithuanian 

ers Union” iš kitos pu
joj spalio mėnesyj labai retai 
atsitinka.

|| Rusija vėl mano j 
t i 1,500,000,000 rublių, 
sutinka duoti Francuz 
kai.

daru buvom sutarę važiuoti su 
paveikslais. Kvedaras buvo pasi
žadėjęs pradžioj spalio mėnesio 
leistiesi kelionėn, bet pradėjus

važiuoti. Danielius.

kei iavo karau; palydėjo jį Ru
sijos pasiuntinys, kas rodo, jog 
Rusija pritaria Balkanų pusiau- 
salio viešpatijoms, o jos, ta ži
nodamos ir pasidarasino karų

IŠ DE KALB, ILL.
aukos

tamente taip vadinamą “Shop 
Chairman”, kuris turi but uni
jos nariu ir kurio pareiga bus su
taikinti visus nesusipratimus, ku
rie galėtų įvykti tarp unijos ir 
darbdavių.

Šitas streikas, laimėtas labj.au- 
siai lietuvių 
mis, ;
firmų.
kitos firmos,

S. U. A. kuopų (r šv. Antano 
dr-st£, prie kurių «prigffHnti pri
sipažįsta tikrais Uetuyjjus esu. 
Toliaus pasirodė feikalas pasta
tyti bažnyčių ir triasu :fcelių lie
tuvių, su pagelba kitų, pastatyta 
nedidelė medinė bųžnytėje. Kun. 
Jonaitis čia klebopauja.f Tuom 
kartu žmonės jau misljjo, kad 
yra visame užganėdinti, ,nes ne
dalioms nereikėsią jau į sve- 
timtautiškas bažnyčias vaikščiot. 
Bet neilgai taip buvo: atsirado 
žmonės, kurie manė, kad dar ne
viskas yra, kad reikia tautiško 
namo, kad butų kur susirinkti 
savo reikalus ir užmanymus ap
kalbėti. Sumanymas tapo visų 
pagirtas, pasipylė aukos, bet jos 
tuojaus nustojo, ir dabar testovi 
tiktai nupirkta vieta; draugystė 
to namo pastatymui darbuojas 
kiek galėdama, bet patįs vieni ne
gali išstengti, o kiti nors pritaria, 
bet tiktai žodžiu, o darbu nei 
kiek. Pastaruoju laiku praside
da atsirasti taukiaus laikraščiuose 
žinios apie lietuvių gyvenimų 
So. Omahoj. Pradžioje šių metų 
vienam laikraštyj buvo pranešta 
apie So. Omahos lietuvius, kad 
čia jų dikčiai esama. Tas pri
traukė musų miestan visokių rei
kalingų ir nereikalingų žmonių.

Vieni važiuoja, kad darbus ge
resnius gauti, kiti vėl kad 
vius išnaudoti. Yra čia 
kai, kurie dar nelabai senai 
svetimtaučių sukinėjosi, o 
prie lietuvių prisiglaudė.

Yra čia ir lietuviškas
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trįš mokintojai. Gu’dąS iš
guldo lietuvių Raibą Ir aritmetiką, 
anglų kalbos, geografijos ir kitų 
mažmožių mokina airiška mer
gaite, o tikybos dąlykus ir pir
mą 
Toj 
ryta

skyrių veda vargoninkas, 
pačioj mokykloj tapo atida- 
vakarinė mokykla. Ją veda 

Gudas. Pasirodė reikalingu 
ryti trįs skyriai -—• anglų 

kalbos, analfabetų ir lietuvių kal
bos čia gimusiems. Į anglų 
kalbos skyrių užsirašė 20, į anal
fabetų 9, į lietuvių kalbos sky
rių 8. Kas nedėlią mokykloj 
atsibuna prakalbos arba paskai
tos. Jas laiko Pr. Gudas. Ka
dangi tai atsibuna tuoj po miš- 
paro, tai publika visad esti la
bai skaitlinga. Pr. Gudas.

diafragmų
ir jėjo

IŠ PITTSTON, PA.

tainėj 
Nors 
mėta, 
žinau,

yra

jau uc.

siliepė ir ant visų kitų
Po streiko tuojaus visos 

matyt bijodamos, 
ižcitis ir pas jas

velionis 
kulka

kruti-
buvo
Me-

temijo; ant Jo drabužių kraują, o 
kitas patemijo šautuvą gale lo
vos gulintį. Pašaukta daktarą, 
bet pakol tas atėjo Jarmauskas 
buvo jau negyvas. ? 
lavoną, pasirodė, kad 
šovė sau 
permušė 
nę plėvę)
nčn. Apatiniai marškiniai 
dikčiai parako apdeginti.
narna, kad patžudys atrėmė šau
tuvą sau j pilvą ir stūmė šautu
vo gaidį dešinėsės kojos pirštu. 
Stebėtina, kad apart vieno neg
ro vaiko niekas šovimo negirdė
jo.

Jarmauskas paliko pačią, kuri 
apie du menesiu atgal buvo nuo 
jo prasišalinusi, ir tris sūnūs: vy- 
riausis Jonas 12 metų, Pranas 
9 m. ir jauniausias Vincas 3 m.

Jarmauskas nuo tūlo laiko pra-

stijos gubernatorius pastatė; re* 
publikonų, demokratų, progresis* ( 
tų ir socialistų partijos. Sočia- z 
listų partijos kandidatas vargiai 
gali tikėtis but išrinktu; taip pat 
mažai vilties turi ir progresistų 
partijos kandidatas. Todėl, kaip 
visur, taip ir čia, karščiausia ko
va eina tarp republikonų ir de
mokratų partijos. Republikonų

lietu- 
vyr u-

dabar

neva

o redaktoriau j a

jau ne sykį musų laikraščiai mi
nėjo, tatai nėra čia reikalo daug 
apie tai kalbėti. Kiekvienas, šiek 
tiek nusimanąs žniogus turės 
pasakyt, kad toki “laikraščiai” 
tai tik gėda. Čia dar noriu pa-

buvo Nurengtas vakaras, 
pliakatuose nebuvo pažy- 
kas vakarą surengė, bet 
kad jį rengė “Lavinimosi 

i”. Programas susidėjo iš
atskirų scenų ir monoliogų, koki 
geriau buvo atlikti aktų tarpuose 
didesnio sceniško veikalo. Pro
gramų numerių buvo 8, bet terp 
jų nebuvo nei vieno svarbesnio, 
minėjimo verto. Bet už menką 
programą negalima rengėjų peik
ti, nes tai buvo tik mėginimas. 
Gal vėliau Lavinimosi Ratelis 
surengs mums geresnį, labiau

jams užmesti, kad nepasirūpino 
geresnę svetainę, vietoj saliuno 
lindynės.

Publikos prisirinko su virš 200 
asmenų. Visi jie užsilaikė gra-

Pittstonietis.

IŠ LEECHBURG, PA.

Rumunija mobilizuoja savo ka- 
riumenę tik nežinia prieš ką. Jai 
pavojingas didesnis sutvirtėjimas 
Bulgarijos, o jai 'Turkijoj nėra 
ko jieškoti, nes Balkanų pusiau- 

. salio rumanų apgyventus kraštus 
ji jau turi, o Rusijoj yra dar 2 
milijonai rumunų, Austrijoj gi 
4 milijonai.

Grekijos pasiuntinys Londone 
užtikrina, buk turkų gydytojai 
atgabeno įjuniną bakterijas šil
tinės ir choleros ir mano tų ligų

gerai žino. ... ir
si, “ožio ragan”, pra
geri 111 i darbininkams 
tėmyta, kad bosai ir

tėmyt, kad nors ano 1 
leidėjas ir redaktorius 
kad darbuojasi ant lietuvių 
tiškos dirvos, bet nei prie 
nos lietuviškos draugystės 
nepriklauso. Tai koks jau

sakosi, 
tau- 
vic-

nės; lietuvių yra 13 
apie 70 pavienių, 
skardu dirbtuvei, o

Bet apie teisingumų tos žinios 
reikia abejoti.

Grekijos kanuoliniai laivai at-

bordavo. Paėmė ir vienų turkų

li Ant Filipinų salų siautė tai
fūnas ir labai daug nuostolių pri
dirbo. Skaitlių 
nių paduoda ant 
jalius nuostolius 
milijonų doliarių.
kentėjo salo Ccba.

užmuštų žmo- 
400, o .materi- 
skaito ant 15 
Labiausiai nu-

kilėliai paėmė trįs prezidento Ma
dero kanuolinius laivus; uoste 
yra dar vienas laivas, bet kaip 
mano, ir tas pasiduos sukilėliams.

|Į Turkai išskerdė gyventojus 
trijų serbiškų kaimų netoli miesto 
Kruševac.

ĮĮ Serbijos 7-tas kariu menės re- 
gimentas, perėjęs Turkijos ru-

minos ir jos expliozijos tapo su 
visu išnaikintas. Serbai užėmė 
visus perėjimus kalnuose vedan
čius į pietus: išvijo turkus iš 
Moravos slėnies.

Bulgarų kariumenė atsirado jau 
prie Adrianopolio.

parsitraukia seniau juose sudėtų

Pinigai tie bus apversti karui. 
Turkija oficiališkai apreiškė ka
rų Grekijai ir Serbijai. Turkija 
daug kariumenes sutraukė ant

|| Anr salos Tasmania, Austra
lijoj, užsidegė Lyeel anglių ka
syklos ir apatinėse olose buvu
siems 45 darbin. užkirto išsigel
bėjimo kelių; mano, kad tie žmo
nės turėjo užtrokšti oloj. 51 dar
bininkų iš viršutinės olos išgel
bėjo.

nanda#
Bulgarijos karalius Ferdi 

iškeliavo j karą su Tur

tytojų patėmijo 41-me “Lietu
vos” numeryj raštelį apie aukas 
musų miestelyj, kurias 3 d. spa
lio, šių metu, rinko, tūlas vvras, 
pasivadinęs save “daktaru Wil
lowitch”. Aukos, sakė, eisią sta
tymui Lietuvių Ligonbučio Chi
cagoj. Po tos žinutės pasirody-

pats “daktaras” Willowitch pri
siuntė visiems aukavusiems de- 
kalbiečiams po laišką ir po ban-

no buvo anam ligonbučiui au
kota.

Šitas laiškas skamba sekančiai

AMERICAN LITHUANIAN 
HOSPITAL

Chartered hy the State of Illinois 
Chicago, Ill. October, 8. 1912.

Guodotinas Tamista: — Padie- 
kavojame tamistai už justi geršir- 
dinga auka kuren aukavote Oct, 

ligonbu-

toje 
buvo 

ligonbuti 
auka v imas

au- 
ir 

ne
buvo 
žmo-

3. 19'.2. del Lietuviška 
čio. 
ši ūmi paaiškinam kad 
ka mums nereikalinga 
jokiu auku del 
renkame. šis
bandymas ir tyriniejimas 
niu nuomonei apei ligonbuti pa
leista ant auku (charity).
Pienai likosi patirti, ir su nuošir
džia padiekavone prisiuntam če
ki (kiek buvai aukavęs) kuren 
timistai išmainis bile koke ban
ka. 

Su Guodone 
American Lithuanian Hospital 

Per W. B. W.

Kas nore aukaute del 
biednuju kūrins mes

gydom, mes su padiekavo- 
Jeigu nori 

intencijos

pa
kas

p. s. 
gelbos 
diena 
ne jas prijamame.
aukaute ant tokios 
siunsk pinigus ar tapati čeki I 
indieta konverta.

Čia anas p. Willowitch nori 
pasirodyt teisingu prieš visuo
menę, bet dekalbiečiai labai apie 
tai abejoja, nes kam-gi tam po
nui reikėjo dangstytis po dak
taro vardu, kuomet jis jokiu dak
taru nėra ir niekados nebuvo. 
Matyt bėdos pasibijojo, kaip da
lykai aikštėn išėjo, tai ir grą
žina aukas. Bet kam dar prašyti 
“biedniems” auku?

J. K. Guokas.

Nuo redakcijos. Nors čia mi
nėtas “ligonbutis” yra čarteriuo- 
tas, bet su lietuviais jis nieko 
bendro neturi: nei vieno daktaro- 
-lietuvio, kiek mums teko sužino
ti, čia nėra ir rinkimas aukų 
“biednų gydimui” niekuom ne
yra pamatuotas. Tokias aukas 
lietuviai gali siųsti tik tada, kada
tam pritars kokia nors gerai žino
ma ir ištikima įstaiga, draugyste 
ar ypata. Męs tokių aukų siųsti 
nepatariam. Jeigu kada Chicą-

superintendentai visur pradėjo 
švelniau ir žmoniškiau su savo 
darbininkais elgtis.

Pirma Hamburgerio firmoj keli 
mažesni departamentai neprigulė-

ninkai gerai susiorganizavo ir 
susirišo vienatį ryšiu.

lietuviai gerai ir išmintingai už
silaikė laike streiko ir tuomi la-

J. Lietuvninkas.

IŠ AMSTERDAM, N. Y.
Spalių 13 d. atsibuvo pas mus 

prakalbos, kurias surengė vie
tinis klebonas, kun. J. Židana- 
vičius. Kalbėtojais buvo p. Ra- 
kauckas, p. Mačiulis ir p. Stri- 
kulis. Žmonių prisirinko . pilna 
bažnvčios svetainė.

kanų Pusiausalį. Aiškino dėlei 
kokios priežasties užgimė nesu
tikimai tarp Turkijos ir kitų vieš-

savo gyvenimo atsitikimus: kiek 
turėjo nukentėti nuo rusų val
džios, pakol išmoko lietuviškai 
skaityti, ir toliaus aiškino nekal
tųjų skriaudas revoliucijos laike 
1905-tais metais. Iš viso ko ma

gana marga; jeigu surašytum vi
sus tuos atsitikimus, tai išeitų ga
na užimanti istorija. P. Striku- 
lis (iš Valparaiso) išguldinėjo 
nuotikius iš lietuviškos istorijos. 
Aiškino, iš kur lietuviai paeina; 
parodė, kaip plati buvo Lietuva 
laike viešpatavimo kunigaikščio 
Vytauto; ant galo kalbėjo, kaip 
reikia godoti Lietuvą ir nesigė
dyti lietuviškos kalbos; užbai
gė eilėmis “Auka Nemuno Jau
nuomenei”, kurias puikiai padek- 
liamavo. Žmonės užsilaikė laike 
prakalbų puikiai, nors gal ir> ne- 
visiems patiko visi kalbėtojai, 
bet nėra ko kaltint, nes pirma 
pradžia visuomet sunkiai eina. 
Musų klebonas, kun. Židanavičia, 
ketina 
rengti

kiekvienų nedčlvakarį 
tokias prakalbos.

IŠ SO. OMAHA, NEB.
Lietuviai šitam miestelyj ap

sigyveno jau apie 20 metų atgal. 
Tuom laiku buvo tik pavienios 
ypatos, išsisklaistę terp lenkų ir 
airių. Metams bėgant, skaitlius 
lietuvių didinasi: atvažiuoja tai

jamasi, tai greičiau keno kito, 
tik ne lietuvių nauckii. *

Pispaliokis.

o

IŠ AURORA, ILL.
Šitas miestelis neyra visai ma

žas: gyventojų skaitlius išneša 
apie 37 tūkstančius. Lietuvių čia 
yra taipgi nemenkas skaitlius: 
skaitoma apie 70 šeimynų ir ki
tą tiek pavienių. Iš lietuviškų 
draugijų Auroroj randasi dvi pa- 
šelpinės draugystes, gyvuojan
čios jau keturis metus ir 123 L.

nedaug tegalima pasakyti — mie
ga sau saldum miegeliu. Paga
lios čia atsirado ir darbštesnių 
vyrukų, kurie sukurstė vietinius 
lietuvius šiek-tiek pasidarbuoti 
ant tautiškos dirvos. P. Šurnos 
sumanymu ir pasidarbavimu su
sitvėrė čia nauja T. M. D. kuo
pelė iš 6 sąnarių. Tikimasi, kad 
toliaus jai neblogai klosis, nes 
žmonės, kaip teko patėmyt, už
jaučia šios draugijos micriams, 
tik dar nedaug apie ją žino.

J. Bručas.

IŠ SPRING VALLEY, ILL.
Čia gyvena apie 300 lietuviš

kų šeimynų ir virš 100 pavie
nių. Uždarbiauja vien minkštų 
anglių kasyklose, nes jokių dirb
tuvių čion nėra. Dirbti tose ka
syklose nėra pavojinga. Darbas 
labai gerai eina. Chicagos lietu
viams—debarbiams reikėti^ at
kreipti ant to savo domą. O prisi
artinant žiemai, gal tokių bedar
bių nemažai atsiras. Lai apsirūpin
tų čia darbu. Atvažiuoti nuo “La 
Salle” stoties prekiuoja ' apie 2 
doliarių. i f<

Šis miestelis yra nedidelis; lo
tai pigus ir pačednam dubinin
kui lengva įsitaisyti Bšavus na
mus. Namų savininktpčiortcii yra 
virš 200. Daugelis lietuvių lai
ko naminių gyvulių. d’Ne 'dienas 
turi karvę, būrį žąsų? arba an-

Tarp biznierių žinoma pir
mą vietą užima saliuninkai. Jų 
yra apie 30. 
čion nemažai 
suojama.

Dvasiškus 
čia aprūpina

čių.
* 4 ‘ t *-• *Suprantama, kad 

biru o j ar Ui snap- 

reikalus 
", kun. A. Deksnis. 

Yra nedidelė niedinė bažnyčia 
ir parapijinė mokykla, kuri tik šį 
rudenį tapo atidaryta. Ją lanko 
160 mokinių. Yra šeši skyriai.

tautu zmo- 
šeimynų ir 
Dirba jie 

kiti anglių 
e jie stovi

žemai, nes perdaug mylėdami 
smukles, neturi laiko šviestiesi. 
Laikraščių ateina mažai ir tuos 
pačius ne visi perskaito. Drau
gijos čia nėra nei jokios, o ji bu
tų labai reikalinga. Draugystei 
čia lietuvių yra pakaktinai.

Vejalis.

IŠ VANDERGRIFT, PA.
Atvėsus orui čia žmonelės pra

deda rengti mieste visokius pasi
linksminimus. 12 spalio d. D. 
L. K. Vytauto draugija parengė 
balių. Programas buvo siauras, 

tik šokiai. Svaiginan- 
nebuvo pardavinėjami, 
miestelyj toki gėralai 

viešai pardavinėti. To- 
nebuvo ir visą laiką 
gražiai linksminosi, 

jog draugija šiek-tiek
pelno turėjo.

nes buvo

lies musų 
Uždrausta

žmoneles

jo Amerikos atradėjo, savo tau
tiečio Columbo dieną. Einant 
jų parodai Grand gatve, susto
jęs neišmanėlių pulkelis koliojo 
ir niekino einančius. Prie italu 
prisidėjo ir greitai. G rėk a i
ka re i v i šk u os c d raliu ž i u ose, 
jie buvo pasirengę važiuoti 
vynėn karau su turkais. 1
girdėjau, iš čia karau išvažiavo 
200 grekų.

Kelios savaitės atgal musų 
miestelyj tapo atidarytas knygy
nas, kuriame yra su viršum šim
tas knygų, 
ko turinio, 
sų žmonės 
tyti, 
si a s

nes
tė-

o yra 
baido.

datigiausiai moksliš- 
Gaila vien, kad nnt- 

nelabai mėgsta skai- 
ir toki, kuriuos mok- 

Vejalis.

IŠ HUDSON, N.

savi n i n- 
Victinis 
Evening

kas Germania hotelio. 
laikraštis “The Hudson 
Register” taip rašo apie 
paprastų nelaimingų atsitikimų:

Apie 7 vai. iš ryto Jarmauskas 
užsikėlęs nuėjo viešbučio viryk- 
lon ir paprašė savo giminaites 
Marės Kubaitės nueiti į krautu
vę ir pirkti porų citrinų, paskui 
užeiti į bufetų ir paimti geros 
arielkos. Sakė, kad turįs didelį 
šaltį ir norįs sutaisyti sau nuo 
šalčio gerų gerymų.

Kubaitė, sugrįžus atgal, rado sa
vo gaspadorių gulintį lovoj ir 
sunkiai kvėpuojant. Manydama, 
kad jis apsilpo, ji nubėgo į vieš
bučio valgomai! kambari ir ora-

gimines, tai pažįstami ir apsigy
vena čia So. Omahoj. Darbš 
tesni vyrai, kad prilaikyti lietu-lyra mokinami laike pertraukų
yįus krūvoj, pasistengė sutverti įvairių lietuviškų žaismių. ’ (Yrabalusį ir bestenant

Ačiū klebono rupestingumui tvar
ka mokykloj yra gera. 1 Mokiniai

nešė. apie tai keliems svečiams 
Keletas vyrų tuoj aus nuėjo Jar- 
mausko kambarin ir rado jį iš-

~ 5 Vienas pą-

gai paskutiniais pusantrais me
tais. Jo žmona papasakojo, kad 
“Jonas buvo visados geras žmo
gus, kada negerdavo, bet išsigė
ręs buvo neapsakomai blogas, 
ypač laike paskutinių dviejų mė
nesių. Apie pusiaunaktį kas 
nakt, būdavo, užsikels, paima savo 
du revolveriu ir šautuvą ir pra
deda grasinti, kad mane užšau
siąs ir pats paskui užsišausiąs. 
Būdavo beda, pakol aš jį įguldy- 
davau lovon atgal. Pagalios jis 
pradėjo taip keistai elgtis, kad aš 
turėjau nuo jo prasišalinti. Jis

natorius Deneen, o demokratų 
partijos — buvęs Chicagos ma
joras Dunne.

Kadangi Illinojaus valstijoj di
džiausią rolę lošia miestas Chi
cago ir Cook pavietas, tai galų 
gale visas politiškas sūkurys ap
ėmė Chicagą. Nors šitą miestą 
dabar valdo demokratai ir šiuos 
metus paprastai skaitoma de
mokratiškais metais, nes tikima
si, kad suskaldyta republikonų 
partija negalės atlaikyti suvieny
tos demokratų partijos ir demok
ratas Wilsonas greičiausiai gali 
but išrinktas prezidentu, tai vie
nok kaslink 
riauS labai 
taip išrodo, 
nai atlaikys
nccn’ą priešais Dunne, 
šiam majorui Dunne užmetama 
daug gana rimtų nedateklių iš 
laikų jo majorystės. Tarp kitko 
jam užmetama tai, kad per jo 
nerangumą miestas nustojo di
džiausios šiądien dirbtuvės. Dirb
tuvė, kuri šiądien randasi Gary, 
Ind., turėjo but So. Chicagoj ir 
tik Dunne komisijonieriai ją ko
kiais ten galais nubaidę, o šitoj 
dirbtuvėj šiądien dirba keliolika 
tūkstančių darbininkų ir miesto

Illinois gubernato- 
abejojama. Dabar 
kad čia republiko- 
savo ir išrinks De- 

Buvu-

nors gali įeiti kambarin”. Matyt, 
žmogaus butą aiškiai ligūsto.

Velionis buvo 44 metų amžiaus. 
Šiame krašte išgyveno apie 
metus. Apie io metu atgal

23 
n ii-
ii a-

ma
4.

Tula

Ant. K. Bublauskas.

IŠ MONTELLO, MASS.
ictuviai čia jau nuo gana sc- 
ansisrvvenc. Nors gero susi-nai

taikinimo pas juos nėra, bet vis
gi čia yra keletas gražių drau
gysčių, būtent: šv. Roko, šv. Ka
zimiero ir Lietuvių Ukėsų Kliu-

niausia ir didžiausia iš visų ir 
turi apie 350 narių. Taip pat ne
menkas skaitlius narių yra ir Lie
tuvių Ukėsų Kliubc. Šv. Kazi
miero draugystė yra dar jauna, 
— tik du metu, kaip įsteigta, bet 
jau turi 250 narių ; tai yra darbš
ti draugystė: turi savo knygyną, 
kuriame yra 250 ekzempliorių 
knygų; taipgi turi įsitaisiusi gra
žius ženklus ir kitus draugystėse 
vartojamus papuošalus.

Besiartinant Koliumbo dienai, 
visų tautų atstovai kreipėsi

milijonų doliarių. Tai vis Chi- 
cagai gyvas nuostolis. Toliaus 
jam užmetama ir nerangumas 
Chicagos pinigų valdyme. Sa
koma, kad vienas tik “Board of 
Education”, jam išeinant iš ma
jorystės, liko su arti vienu mili
jonu doliarių skolos.

Savo keliu reik jiripažinti, kad 
Dunne, kaipo žmogus, turėjo re
putaciją sąžiniško žmogaus, bet 
buvęs netikęs administratorius.

Chicagos mieste demokratai 
prasimanė visokius “triksus”, kad 
rinkimų dienoj sau pagelbėjus. 
Tarp paskutinių tokių triksų yra 
naujai įvedamos balsavimo ma
šinos. Balsuotojai nebalsuos ant 
popicros, bet įspaudžiant tam 
tikrus guzikus naujų mašinų. 
Tuomi norima, kad balsavimas 
butų teisingesnis. Tas gali but, 

I bet demokratai, kurie dabar yra 
ponais Chicagos miesto, sutaisą 
plianus taip, kad šios naujos ma
šinos žada but pastatytos tik 

!tirščiausiose republikoniškose var- 
' dose. Demokratų gi vardose

ir | balsuosią po senovei. Šposas yra 
a-1 tame, kad sulyg naujų tiesų kiek- 

iškil- vienam balsuotojui prie mašinos 
. Roko pavedama tik viena minuta lai-
as, ne

mi juos dalyvaut tą -diena 
m i ngoj parodoj, vienok

žinia kodėl, atsisakt 
micro-gi draugystė

Tuom tarpu šiuosmet reiks 
balsuot ant 53 valstijinių urėdų 

pakvietimą ir 29 prezidentinių elektorių. Buk 
dyvavo. 9. toks gudrus ir suspėk tiek atbal- 

suoti j vieną minutą! Atstovai 
Morton D. Hull ir Franklin S. 
Catlin padavė už tai skundą 
augščiausiam teismui, kuris ti
kimasi naujų mašinų vienaminu- 
tinę teisę panaikins.

W’liaus sužinojome, kad ištik- 
teismas jas panaikino.

te išmaršavo su muzika 
lietuvių b a ž n y č i o s
miesto Brockton, kur

nuo
centrą miesto Brockton, kur su
sijungė su kitų tautų draugijoms. 
Laike parodos lietuviai gražiai

svctim-

tuvių draugystę; nemažai plota 
rankomis, ir ant rytojaus Brock- 
tOno angliški laikraščiai pažymė
jo apie lietinių dalyvavimą labai 
prielankiai. K. Montellietis.

iš BRIGTHON, MASS.
I d. spalio sustreik avo 

’o.” 30 dar
bininkų, reikalaudami padidinimo 
algos nuo 17 centų ant 20 cen
tų už valandą. Kompanija nusi
leido ir darbininkų reikalavimai 
tapo išpildyti.

15 d. spalio čia tapo suareštuo
tos 3 moterįs lietuvės ir nuteis
tos po 6 mėnesius kalėjimai! už 
vogimą “skarmalų” iš “The

skustosios padavė apeliacija į 
augštesnį teismų ir jas paleido, 
užsidėjus kaucijų po $500.

Gėda už tokius darbus!....
P. Marcovas.

IŠ ILLINOJAUS POLITIŠKŲ 
PADANGIŲ.

Besiartinant rinkimams pradė
jo bruzdėti netik kandidatai į Su
vienytų Valstijų prezidentus, bet 
ir kandidatai i ivairius valstiins

ro

NAUDINGI PATARIMAI.

, Kaip išvirti trukusį kiaušinį.
Jeigu kiaušinis trukęs, tai jo 

negalima virinti, nes jis pro ply
šį išvirs . Įdėdami trukusį kiau
šinį vandenin, apvyniokit jį 
minkšta popiera. šlapia popiera 
prilips prie lukšto. Šitas būdas 
privalo but pasekmingu visados, 
jeigu tik plyšis yra neperdaug di
delis.

Merginoms gal tiks.
Labai nemalonų įspūdį daro, 

jeigu kas turi lyg riebų veiclą 
arba vasaros laiku piegmas. Dau
gumas naudoja įvairius brangius 
vaistus, — nevisados pasekmin
gai. Galima, kam yra reikalas, 
pabandyti sekantį pigų ir nekenk
smingą “vaistą”.

Įspauskit keletą lašų citrinos į 
vandenį, kuriuom prausitės.

Tas turi prašalinti odos riebu
mą ir žibėjimą ir padarys ją švie
žia ir gryna. Patrinus truputį 
citrininio šoko ant veido prieš 
ėjimą gulti ir leidus jam uždžiu- 
ti, galima prašalinti vasarines 
piegmas ir išbalinti odą; jeigu

prašalins visus odos nevalumus, 
kurie paeina ne iš kraujo nevff- 

___  lumo, arba ne nuo kitų vidujinių 
met kandidatus į Illinojaus vai-priežasčių. •

uredus. Svarbiausis urėdas po 
Su v. Valstijų prezidento, yra. 
rinkimas gubernatoriaus. Šiuos-

K'
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NUO REDAKCIJOS.
Vist laikraščiui siunčiami rankraščiai 
turi but pažymitt autoriaus parašu 
ir adresu. Pasirašantieji pseudony* 
mals turi paduoti* Redakcijos žiniai, 
ir savo tikrąjį vardą.
Redakcija pasilieka sau, teisę atsiun
čiamus jai rankraščius trumpinti ir 
taisyti.
Netinkamus laikraščiui rankraščius 
Redakcija, pareikalauta* grąžina au« 
toriui atgal jo lėšomis.
Reikia visada rašyti tik ant vienos 
popierio pusės, paliekant plačius tar
pus tarp eilučių.

Apžvalga.
Apskundė “Lietuvos Žinias”. 

Dar nespėjo šiaip-taip užsibaigti 
trukšmas tarp Bulotos ir “Šal
tinio”, kurį Bulota buvo žadėjęs 
patraukti teisman už kriminališ- 
ką apšmeižimą, o jau turime kitą 
skandalą.

Kauno gubernijoj šiuosmct sta
toma kandidatūra į Durnos atsto
vus p. Yčo, juristo lietuvio-re- 
formato. Yčo kandidatūrą remia 
“Viltis”, kauniškiai katalikiški ku
nigai ir lietuviai protcstonai-ku- 
nigai, bet jo kandidatūrai labai 
priešinasi “Lietuvos Žinios”, — 
taip priešinasi, kaip kad “Šalti
nis” priešinosi Bulotos išrinki
mui Suvalkų gubernijoj.

“Lietuvos Žinios” pripasakojo 
įvairių gražių ir negražių daly
kėlių apie p. Yčą, taip kaip “Šal
tinis” buvo pripasakojęs apie Bu
lotą. Yčas pareikalavo nuo “L. 
Ž.” tuos šmeižimus atšaukti ir 
kada “L. Ž.” su tuom nesutiko, 
padavė redakciją teisman. Pa
kol kas, nežinia, kuom tas viskas 
užsibaigs.

P-as Yčas baigė Tomsko uni
versitetą ir tenai atsižymėjo savo 
gabumais. Jo net prašyta, kad 
liktų prie universiteto ir prisi
ruoštų užimti ten katedrą. Vie
nok jis velijo grįžt Lietuvon. 
Viena aplinkybė mušasi į akis: 
p. Yčas nėra katalikas, jis yra 
reformatas, bet visgi jo kandi- 
daturą uoliai remia klerikališka 
“Viltis” ir pastorius Jokubėnas. 
Tas parodo, kad p. Yčas, kuris 
turi vardą gero lietuvio, yra žmo
gus rimtas ir taktiškas. Retai kas 
gali pas mus sutaikinti tokius du 
elementu kaip atstovai kata
likybės ir protestantizmo.

Reik taipgi pasveikinti “Viltį” 
už jos tolerantišką taktiką, ku
rią ji parodė, remdama kandida
tūrą gero lietuvio, neatsižvelgus 
į jo tikybą. Reikaluose, kurie pa
lyti visus lietuvius, taip ir priva
lo būti. “Lietuvos Žinios”, užsi- 
puldamos ant p. Yčo vien tik 
todėl, kad jis yra remiamas “Vil
ties”, ir apšmeiždamos žmogų 
labai abejotinos vertės užsipuoli
mais, pasielgė taip, kaip “Šalti
nis” su Bulota.

Savo keliu paprotys bylinėtis 
po teismus yra peiktinas. Mu
sų Lietuvos inteligentija privalo 
atkreipti įx tai atydą, »es tokių 
apsireiškimų pasitankinimas su- 
demoralizuos žmonės. Panašiuo
se atsitikimuose, męs manome, 
kad tie, kurie provokuoja (iš
šaukia) skundimą yra labjaus nu
sidėję už tuos, kurie apgynimui 
savo garbės ir teisių yra priver
sti skųsti.

h IIIįl .d

Parlamentų atstovų konferen
cija. Nesenai atsibuvo mieste 
Genevoj, Šveicarijoj, susivažiavi
mas atstoviu didžiumos Europos 
ir Amerikos parlamentų. Susi
važiavime dalyvavo arti 200 ypa
tų. Susivažiavime taipgi daly
vavo atstovai Tautų Sąjungos, 
susitvėrusios pernai Paryžiuj, 
tarp jų vienas lietuvys, — p. J. 
Gabrys, tos Sąjungos administra
toriaus.

Svarbiausiu tikslu susivažiavi
mo buvo 'surasti būdą, kuriuo 
galima butų sulaikyti valstybes 
nuo karų. Parlamentų atstovams 
tapo išdalinta kelios brošurėlės 
apie Lietuvą ir jos reikalus.

Lenkų-endekų fondas. “Vil
tis” (num. 104) praneša, jog eina 
gandas, buk Vilniuj lenkai-ende- 
kai turėjo savo susirinkimą. Šia
me susirinkime sudėta apie ke
turi tūkstančiai rublių. Kai-ku- 
rie kunigai aukavo po kelis šim
tus rublių. Šitas fondas skiria
mas lenkui, kunigui, kuris turės 
daboti Ryme vilniškių endekų rei
kalus ir suteikti italų laikraš- 
čiarris prielankias endekų darbams 
Lietuvoje žinias.

Dr. Šliupas ir “Kova**. Perei
tam numery] minėjome, kad “Ko
va” visus nesocialistiškus laik
raščius, kurie neagituoja už so
cialistų partiją, bet remia kitas 
politiškas partijas, subruko j 
“darbininkų pardavikų kliubą. Iš 
pereito “Kovos” nr< matome, kad 

apart laikraščių, papuolė iš “Ko
vos” malonės į šitą patį kliubą 
ir Dr. Jonas Šliupas. Kandidatu 
yra' taipgi ir SLA. prezidentas F. 
Živatkauskas. Dr. Šliupas, laike 
savo prakalbų, laikytų Chicagoj 
ir apielinkėse, patarė klausyto
jams balsuoti už progresistų par
tiją, nes ji žadanti žmonėms daug 
gerų dalykų, kurie gali but įvyk- 
dinti, o socializmas, anot dak
taro Jono Šliupo, nors ir gra
žus idealas, bet dar nežinia, ar 
jis kada įvyks, ar ne. Tuomi 
“Kova” baisiai pasipiktina ir, už- 
sirgus pardavystės liga, apšau
kia Drą Šliupą “lietuvio darbi
ninko pardavikų”.

Štai, kas tame laikraštyj ra
šoma :

Vienok d r. šliupui, dėl jo ypa- 
tiškos garbės, patartam pasidėt 
į šalį agitaciją už kokią ten (?) 
“progresistų” partiją, nes jau 
eina gandai, kad jis ir F. ži
vatkauskas už pinigus parsisam
dė agituot už minėtą partiją.... 
Jeigu dr. šliupas brangina savo 
vardą, kaipo tikro demokrato ir 
kaipo darbininkų reikalų užta
rėjo; jeigu jis nenori liktis lie- 
tuvių darbininko pardavikų, — 
tai tegul liaunas agitavęs už va
gių ir budelių partiją.

Na, ir ką, mielas skaitytojau, 
į tą pasakysi ?

Tai yra tikra gėda visai So
cialistų Sąjungai, kuri savo poli
tikos išreiškėjais turi tokias bur
nas; tai yra įžeidimas visos lie
tuviškos visuomenės. ...

Štai prieš jus stovi žmogus, 
kuris kelias dešimts metų, kaip 
stulpas, stovėjo už lietuvių rei
kalus; kuris, besidarbuodamas 
lietuvystės labui, pražilo ir anot 
jo locnų žodžių, “jau kuproti 
ęina”; kuris prisidėjo netik prie 
lietuvių dvasios atgimimo, bet ir 
tą pačią Lietuvių Socialistų Są
jungą, galima sakyt, pagimdė. .. . 
Ir štai pasirodo, atsiprašant, vai- 
kiozas ir išdrįsta mesti žmogui 
akysna tų pačių lietuvių parda- 
viko vardą!....

Gražių “vadovų” susilaukė ne
laiminga L. S. Sąjunga: vienas 
Bostone skundžia valdžiai lietu
vių tautiškas organizacijas, ki
tas Philadelphijoj dalina ‘‘parda
vikų” vardus seniausiems ir, be 
abejonės, užsitarnavusiems lietu
vių veikėjams ir laikraščiams.

Nereiks dabai stebėtis, jeigu 
toki nepažeboti LSS. taktikos 
išreiškėjai išspardys su laiku L. 
S. S. ant keturių vėjų.. . .

Tame pačiam numeryj “Kova” 
dar pasiremia savo nuomonėj 
apie dr. Šliupą savo korespon
dentu iš Waukegano, tulu “drau
gu Bcrbylu”, kuris “Kovos” 
num. 42-me taip rašo:

Taigi ar dr. šliupas nori dar
bininkus paskatint ant parsida
vimo, jei užgiriu meklerių parti
ją ir niekšą Rooseveltą? Keista, 
kad dr. šliupas, velydamas lie
tuviams labo, agituoja už dar
bininkams, ypač ateiviams, ži
nomus tranus, kurie jau po ke
lis syk žadėjo rojų, o suteikė 
pragarą. (Kasžin, ar tik ir čia 
mamona nepridėjo savo rankos. 
“Kovos” redakcijos patėmijimas).

Kcleivio”-gi 42-me num. tas 
pats “draugas Berbylas”, kores
pondencijoj iš Waukegan, III., 
rašydamas apie tą patį atsitiki
mą ■— Šliupo prakalbas, — taip 
Šliupą charakterizuoja:

......daktaras šliupas žmogus re- 
ališkas, teisus, doras ir pasišven
tęs darbo apšvietos ir solidaria- 
kumo....

Nors keistai išrodo, sustačius 
ši-dvi to paties asmens nuomoni 
krūvon, tai vienok reik pripa
žinti, kad korespondentas turi 
daug daugiau takto už pačią 
Kovos” redakciją.

Pargrįžo iš Lietuvos. Šiomis 
dienomis pargrįžo iš Lietuvos p. 
A. J. Povilaika, TMD. išdinin- 
kas ir apėmė vėl savo urėdą. P. 
Povilaika buvo išvažiavęs po 
V-to T.M.D. Seimo Lietuvon at
lankyti savo gentis ir pažįsta
mus. Aplankė Vilnių ir daug 
kitų vietų Lietuvoj. Sako, kad 
tas, kuris išvažiavo iš Lietuvos 
prieš kokius 7—8 metus, dabar 
jos visai nepažintų, — taip visa
me kame toli ji nužengusi pir
myn. ,

Suareštavo kun. Mickevičių. 
Angliškuose laikraščiuose randa
me žinutę apie suareštavimą pa
garsėjusio tarp lietuvių neprigul- 
minko kun. -Mickevičiaus. Pra
nešama, kad kun. Mickevičius 
“suklupo” miestelyj St. Clair, 
Pa., kur jis rinkęs aukas Sęran- 
tono parapijinės mokyklos nau
dai. Surinkęs buk apie -kelis 
šimtus doliarių. Laikraštis “Pot
tsville Republican” praneša, kad 
Mickevičius rode žmonėms lyg

tikras savo popieras-įgaliojimtis 
ir kunigiškus tikietus Pennsylva
nia geležinkelio. Spalio 16 d. jį 
rado pasigėrusį vienam St. Clair 
miestelio saliune. Duota žinią 
vietiniam kun. Degnan ir len
kiškam kunigui, kurie paėmė jį, 
buk sergantį, į Degnano klebo
niją. Čia išsiaiškino, kas Micke
vičius yra per vienas.

Jį paėmė prie teisėjo McCarthy, 
kuris nusiuntė nelegališką aukų 
rinkiką pavieto kalėjimam Ar 
jį toliaus persekios, kol kas ne
žinia.

Redaktoriaus permaina. Kun. 
Justinas Staugaitis, dabartinis 
redakto’rius “Vadovo”, mėnesi
nio žurnalo, išleidžiamo Seinuo
se, praneša, kad jis pasitraukia 
nuo “Vadovo” redaktoriaus vie
tos; jo vietą užimsiąs kun. Pran
ciškus Kuraitis* Teologijos Ma
gistras ir Filozofijos Daktaras.

Įsteigė akušerijos mokyklą. 
Scrantone, Pa., įsteigta mokykla 
akušerėms, vardu “The Interna
tional College of Midwifery”. 
Įsteigėjais yra Dr. Jonas Šliupas, 
Dr. Kulczyckas ir Dr. Carlucci. 
Mokykla inkorporuota sulyg 
Pennsylvanijos teisių reikalavimo. 
Kursas trauksis 4 mėnesius ir 
lesiuosius $100. Mokinėmis ga
lės but priimtos merginos ir mo- 
terįs, nejaunesnės kaip 20 metų.

VOKIEČIŲ SOC.-DEMOKRA- 
TŲ SUSIVAŽIAVIMAS.

Vokiečių social-demokratų su
sivažiavimas atsibuvo pereitą 
mėnesį mieste Chemnice. Vo
kiečių social-demokratų partija 
yra didžiausia socialistų partija 
visam pasaulyj ir geriausiai iš 
visų socialistiškų organizacijų ve
dama.

Sulyg partijos vadovų prane
šimo, partija randasi šiądien ge
rame padėjime. Pinigiškai par
tija yra gerai aprūpinta, kas ma
tyt iš paskutinių Reich
stago rinkimų: tiems rinkimams 
tik viena centralinė kasa išleido 
820 tūkstančių markių, o pridė
jus ir vietinių rajonų kasų iš
laidas, pasirodo, kad priešrinkimi
nei agitacijai social-demokratų 
partija išleido , apie du milijonu 
keturis šimtus tūkstančių markių.

Nors vokiečių social-demokra
tų partija politikos reikaluose 
eina iš vieno, tai vienok ir joje 
yra du sparnai: pirmeiviai so
cialistai, vadinami radikalais ir 
“atžagareiviški” socialistai, vadi
nami revizionistais. Laike kon
ferencijos ne sykį jie aštriai tarp 
savęs susirėmė ir tik Bebelis, 
partijos vadovas, savo įtekme ir 
autoritetu įstengė įsikarščiavusius 
šiaip-taip ,sutaikintu

Didelis skandalas! vienok išėjo, 
kada prasidėjo teismas vieno iš 
revizijonistų, Ilildebrands’o, ku
rį apkaltinta už socializmo mok
slo pamatų nepripažinimą. Kal
tintojai rėmėsi ant jo parašy
tos knygos “Die Sschuetterung 
der Industriehcrrschaf u nd des 
Industrie-Socializmus” (Svyravi
mas industrijos viešpatavimo ir 
industrijos socializmo), kurioj jis 
buk prasikaltęs prieš socializmo 
pamatus. Pasidarė didelis trukš
mas. Advokatas Heine stačiai 
pasakė, kad šita konferencija tei
sia ne Hildcbrandsą, bet sąžinės 
ir žodžio laisvę, liuosą mokslo 
tirinėjimą.

Jis prilygino radikalus prie 
protestonų sinodo, kuris nesenai 
išmetė kun. Traubą už panašų 
prasikaltimą, kaipo “eretiką”, ir 
pasakė, kad social-demokratų 
konferencija,- taip elgdamasi su 
Hildebrandsu, seka Inkvizicijos 
pėdomis. 11 ildebrandsas savo 
paskutiniu žodžiu padarė di
delį įspūdį, bet tas jam negel
bėjo. Įsikarščiavę radikalai ar
ba kairiejie socialistai nedavė bal
so Hildebrandso draugams ir 
didumu balsų išmetė Ililde- 
brandsą iš partijos. Užsikarščia- 
vimas daėjo iki tokio fanatizmo, 
kad išeinant išmestam Hildeb- 
randsui iš salės, kairiejie linksmai 
šaukė, kad “eretikas” išmestas.

Vokietijos laikraščiai, net prie
lankus social-demokratų partijai, 
pasipiktino tokiu teismu ir už
meta jam netolerantišką ir vien
pusišką pasielgimą.

Iš naujų nutarimų nieko svar
besnio pažymėt. negalima: nieko 
naujo nenutarta nei militarizmo, 
nei gyvenimo brangumo, nei ki
tuose klausimuose.

Reik tikėtis, kad partijos vado
vai mokės užlopyti tą plyšį, ko
kį padarė Hildebrandso vien
pusiškas teismas lt kad social
demokratų partija nuo to nenu

kentės ateityj, M. Jurkšas.

LIETUV.&>

Ar galėtų but Suvienytose Vaistuose 
Revoliucija, šiuosmet neišrinkus 

“ Prezidento?
k .—

Šiuosmet yra . labai žingeidus 
metai, kol^ių dar nebuvo Suvie
nytų Valstijų istorijoj. Už dvie
jų sąvaičių bus .šios šalies prezi
dento rinkimai ir gali taip pasi- 
taikyt, kad šalis gali likti visai 
be prezidento.

Daug apie tai pastaraisiais lai
kais rašyta ir kaip-kurie net iš
reiškė mintį, kad Suvienytos 
Valstijos, niekam šiądien to ne
matant ir niekam to nertu j au* 
čiant, gali pakliūti didelės re
voliucijos arba naminio karo su
kuriu.

Ištikro, dabartinis politiškas 
šios šalies padėjimas yra nepa
prastas. Daugumui, kurie ne
pažįsta užtektinai gerai šios ša
lies surėdymo, (o tokių, kurie 
pažintų yra sulyginamai labai 
nedaug), kalbėjimas apie revo
liuciją ir naminį karą išrodo juo
kingas, vienok reik žinoti tai, 
kad dideles revoliucijas ir dide
lius karus paprastai sukelia maž
možiai, iš šalies žiūrint, menki 
atsitikimai. Suvicnytose-gi Val
stijose šiuosmet gali atsitikti vi
sai ne mažmožis, nes kraštas ga
li likti be prezidento, t. y. be pil
domosios valdžios. Suvienytų 
Valstijų Konstitucija tam butų 
kalta, nes joje nerandama jokio 
įstatymo, kuris panašiems daly
kams užbėgtų už akių. Pažiurė- 
kime-gi, kame dalykas.

Iš dešimties žmonių devyni 
mano, kad šioj šalyj kas keturi 
metai žmonės patįs balsuoja ir 
išrenka prezidentą. Taip vie
nok nėra. Prezidentą renka ne 
žmonės visuotinu balsavimu, bet 
taip vadinama Rinkėjų Kolegija 
(Elektoral College).

Pagal Suvienytų Valstijų kon
stituciją, žmonės lapkričio mė
nesyj išrenka tik rinkikus, o šie 
pastariejie susirenka pirmą pane- 
dėlį sausio mėnesyj ir išrenka 
savo balsais Suv. Valstijų prezi
dentą. Paprastai šie rinkikai iš 
kalno pasisako, už ką jie balsuo
sią ir todėl jau lapkričio mėne
syj, tuojaus po visuotino balsa
vimo, žinoma, kas bus sekančiu 
šalies prezidentu.

Konstitucija sako, kad Suvie
nytų Valstijų prezidentu lieka 
tas, kas gaus didesnę dalį visų 
rinkikų balsų. Jcigtt-gi nei vie
nas iš kandidatų tos didumos bal
sų negautų, tai tada rinkimas 
prezidento pereina į rankas 
Kongreso; viena to kongreso ša
ka, būtent, Atstovų Rūmas, ren
ka prezidentą, o kita kongreso 
šaka — Senatas, renka vice-pre- 
zidentą. Jeigu Atstovų Rūmas 
neišrinktų prezidento, tai sena
to išrinktasai vice-prezidentas 
liekasi Suvienytų Valstijų pre
zidentu.

Šiuosmet kaip sykis gali taip 
pasitaikyt, kad sulyg šito augš- 
čiau minėto konstitucijos pada- 
vadijimo negalima bus išrinkti 
nei prezidento, nei vice-preziden- 
to.

Pakol Suvienytose Valstijose 
buvo tik dvi didelės partijos, tai 
retai kada pasitaikydavo, kad 
vienas iš kandidatų į prezidentus 
negautų didumos visų balsų Rin
kėjų Kolegijoj. Bet šiuosmet 
turime tris dideles partijas, ku
rios turės savo atstovus Rinkė
jų Kolegijoj, būtent: Republiko- 
nų, Demokratų ir Progresyvišką 
partiją. (Socialistų partija nors 
pastaraisiais metais gavo dau- 
giaus pusės milijono balsų, ne
turi savo atstovo Rinkėjų Kole
gijoj, nes negali pervesti savo 
tikieto nei vienoj valstijoj, o mi
nėti prezidento rinkikai renkami 
nuo kiekvienos valstijos atski
rai).

Esant trijoms partijoms Rin
kėjų Kolegijoj ir trims tokiems 
stipriems^karididatams, kaip Taf
tas, Wil^na^’ir Rooseveltas, la
bai lengvi si.uosmet gali pasi
taikyt, kytd nVį vienas iš jų ne
gaus konstitucijos reikalaujamos 
didesnes visų balsų. Tada, 
sulyg k^stifijįcijos, prezidento 
rinkimai eit$£/kąį{> augščiau bu
vo mihętfc jįbngresan: Atstovų 
Rūmas prezidentą, o Se
tt a ta s r i nRtų '.§vice-p rez id e ntą.

Pažiūrėkim dabar, kaip šiuos
met dalykai stovi Atstovų Rū
me ir kaifj rinkiniai gali iš
eiti. -

Perėjas ^prezidento rinkimams 
j Atstovų* Rtįmą,' sulyg konsti
tucijos .padftvadijimo, už prezi- 
Mentą balsuoja ne kiekvienas at
stovas (kongresmanas), bet val- 
stijos, t. y. nors kiekviena valstija kovo,

turi po kelis, keliolika ar kelias 
dešimts savo atstovų (sulyg tos 
valstijos gyventojų skaitlingu- 
mo), bet, renkant prezidentą, 
kiekviena valstija turi tik vieną 
balsą. Prezidentas privalo but 
renkamas tik iš trijų kandidatų, 
gavusių daugiausiai balsų Rin
kėjų Kolegijoj. Išrinkimui pre
zidento čia taipgi reikalaujama 
didesnės pusės visų valstijų bal
sų, t. y., prezidentu gali būti 
išrinktas tik tas, kuris gaus ma
žiausiai 25 valstijų balsus (Su
vienytos Valstijos dabar suside
da iš 48 valstijų, todėl mažiau
sia didesne jų puse bus 25).

Jau nuo kelių mėnesių bandyta 
išskaitliuoti, kaip-gi išeitų, jeigu 
šiuosmet prezidentą turėtų rink
ti Atstovų Rūmas, o vicc-prezi- 
dentą Senatas.

Vieną iš galimai teisingiausių 
apskaitliavimų randame “North 
American Review” žurnale, su
lyg kurio tyrinėjimų dalykai taip 
persistato: valstijų Maine, Ne
braska, New Mexiko ir Rhode 
Island kongresmanai lygiai pa
siskirstę tarp republikonų ir de
mokratų ir tokiu budu šios val
stijos, užsispyrus kiekvienos pu
ses kongresmanams, nei viena 
neturės didumos balsų ir todėl 
negalės balsuoti už prezidentą 
(atmykit, kad čia valstija turi 
tik vieną balsą rinkimuose). Iš 
likusių 44 valstijų—22 turi didu
mą republikoniškų ir 22 valstijos 
turi didumą demokratiškų kong- 
resmanų, arba kitais žodžiais,—22 
balsuotų už republikonišką par
tiją ir 22 už demokratų partiją. 
Tokiu budu aišku, kad nei vie
nas iš trijų kandidatų gali ne
gauti reikalingų išrinkimui 25 
balsų, o tada Atstovų Rūmas ne
gali prezidento išrinkti.

Dabar, jeigu nei vienas kandi
datas į prezidentus negaus didu
mos visų balsų Rinkėjų Kolegi
joj, tai greičiausiai taipgi negaus 
didumos balsų nei vienas kandi
datas į vice-prezidcntus. Tada 
Senatas privalo rinkti vice-pre- 
zidentą. Sulyg konstitucijos, 
kiekvienas senatorius balsuoja 
atskirai, o ne nuo valstijos 
(kiekviena valstija —- didelė ar 
maža — turi du senatorių). Jie 
renka vice-prezidentą ne iš tri
jų, bet iš dvicjij kandidatų, ga
vusių daugiausiai balsų Rinkėjų 
Kolegijoj. Šiuom laiku senate 
yra nominališkai 50 republikoniš
kų ir 44 demokratiški senatoriai 
su dviem vakansijom (iš Illinois 
ir Colorado valstijų), kurios dar 
nežinia kokios partijos kandi
datais gali but išpildytos atei
nančiuose rinkimuose lapkričio 
mėnesyj. Tarp republikoniškų 
senatorių šeši yra taip vadinami 
insurgentai, kurie sykį palaiko 
republikonų pusę, o kitą sykį de
mokratų. Kadangi labai gali at
sitikti taip, kad daugiausiai balsų 
gaus Marshall ir Johnson (de
mokratų ir progresistų kandida- 
tai)* ?ai nei negalima dabar at
spėti, kokia košė gali išeiti iš 
Senato rinkimų. Tas tik aišku, kad 
susitaikyt ant bile, kurio kandida
to butų labai net nelengva.

Priėjus prie tokio dalykų pa
dėjimo, pasidaro toks politiškas 
galvasukys, kurio niekas tuom 
tarpu išrišti negali. ?

Kilą klausimas, kas tada butų 
Suvienytų Valstijų prezidentu, 
kas vestų visos šalies reikalus?

Daugumas mano, kad atsitikus 
tokiam padėjimui, t. y., jeigu 
kongresas neišrinktų nei prezi
dento,. nei vice-prezidento, tai ta
da įeitų veikmėn Konstitucijos 
aktas apie prezidento urėdą (už- 
girtas Sausio 19 d. 1886 m.) ir 
prezidentu liktų Valstijų Sekre
torius (Secretary of State), o 
jeigu jo nėra, tai karo sekreto
rius ir taip toliaus pagal rangą. 
(Apie tai buvo rašyta ir vienam 
iš lietuviškų laikraščių, ■—• rodos, 
“Darbininkų Viltyj”).

Tas vienok yra visai klaidin
ga nuomonė. Minėtas konstitu
cijas paragrafas kalba apie perė- 
jirrtą prezidento urėdo tik “atsi
tikime prašalinimo, mirties, re- 
zigjnavimo arba negales preziden
to ir vice-prezidento”. Dabar
tinis atsitikimąs neyra nei pra- 
šalinimas, nei mirtis, nei rezig- 
navimas, nei negalę (inability), 
bet stačiai aptuštinimas preziden
to vietos delei jo neiSrinkitno.

Sulyg konstitucijos, kiekvieno 
prezidento urėdas traukiasi tik 
keturis;. .?m,ctus ir . baigiasi 4 d.

Neišrinkus prezidento, po 

4 d. kovo šalis lieka bet preziden
to, arba kitais žodžiais, — be 
pildomosios valdžios, ir—kas svar
biausia, — nei konstitucija, nei 
joks kitas statutas nepaduoda 
jokios išeigos iš šito keblaus pa
dėjimo. Konstitucijoj buvo vie
nas aktas nuo 1792 m., kuris 
panašiuose atsitikimuose pada- 
vadijo apšaukti naujus rinkimus, 
vienok tas aktas tapo panaikintas 
1886 metais ir pataisytas taip, 
kad vienas iš prezidento kabi
neto narių turi sušauktį kongre
są ir kongresas turi elgtis pana
šiame atsitikime sulyg savo ge
riausio išmanymo. Bet, kaip jau 
augščiau minėjome, šitas naujas 
aktas palyti tik “prašalinus, nu
mirus, rezignavus, ar sunegalėjus 
prezidentui” ir todėl prie šių 
metų atsikimo nepritaikomas.

Nors reik tikėtis, kad visgi 
kaip nors šiuosmet gal ir neprieis 
prie to, bet priėjus, butų labai 
žingeidus ir iš kitos pusės pavo
jingas dalykas. Pavojingas tuom. 
kad susibėgimas panašių aplin
kybių, kada šalis lieka be tei- 
suotos valdžios, lengvai gali pa
gimdyti suirutę visoj šalyj. Isto
rija mums parodo, kad panašiuo
se atsekimuose tankiai užtenka 
tik vienos kibirkšties, kuri galėtų 
sukurti didžiausios revoliucijos, 
arba naminio karo ugnį. Reik 
tik vieno populiariško miniose 
žmogaus, kuris tą galėtų pada
ryti. Šiais laikais, kaip sykis, tu
rime tokį žmogų, kuris, jeigu pa
norėtų, galėtų panašiame atsi
tikime sukurti didžiausią ugnį, 
pasinaudojus ta aplinkybe, kad 
šalis lieka be legališkų įstaty
mų. Tokiu žmogum yra garsus 
pulkininkas i.Rooscveltas, kuriam 
užtektų panašiame atsitikime tik 
surikti, buk nuo jo “pavogė” 
prezidentūrą Chicagos republiko
nų konvencija, kad jis buvo prie
šais žmonių norą nuskriaustas 
republikoniškų politikierių, kurie 
jam nedavė nominacijos ir t. t. 
Taip jis šaukia dabar prieš rin
kimus, kodėl jis taip pat nega
lėtų sušukti ir vėliaus, kada ša
lis, ačiū stokai konstitucija pa
žymėtų įstatų, įeitų anarchijos 
srytin? Panašiuose atsitikimuo
se, kada šalyj perstoją veikti įsta
tymai, delei jų panaikinimo, ar 
stokos, didžiausią galę turi ka- 
riumenė, kuri tik viena gali už
vesti šiokią-tokią tvarką ir pa
kreipti dalykų stovį vienon ar ki
ton pusėn. Šiuom laiku, kaip ty
čia, pasitaiko taip, kad vyriausiu 
vadu Suv. Valstijų armijos yra 
generolas Leonardas* Wood, di- 
džiausis Rooscvclto prietelius ir 
draugas.

Viską tą krūvon sudėjus, pa
sirodo, kad Suv. Valstijos nekaip 
yra susitvarkę, kad jų konstitu
cijoj yra spragos, kurios, susi
bėgus nepatogioms aplinkybėms, 
gali privesti šalį prie didžiausios 
nelaimės — revoliucijos arba na
minio karo. Tuomi pradedama 
dabar labai rūpintis; daug apie 
tai rašoma, kalbama ir pataria
ma, kad šalies konstitucijoj butų 
užtverta ta didžiausia spraga, per 
kurią gali įsiskverbti revoliuci
ja. Istorikai ir politiškieji rašy
tojai jau ne sykį skaudžiai už tai 
valdžią ir legi$liaturą kritikavo ir 
peikė, vadindami Suv. Valstijų 
parlamentą labjausiai netikusiu 
parlamentu visame pasaulyj. Iki 
šiolei iš tokių kritikų juoktasi, 
bet dabar, nors visgi nesitikima, 
kad ištikrųjų taip išeis, kaip 
augščiaus buvo minėta, bet vie
nok dabar visi mato, kad taip 
išeiti gali.

DAR SYKĮ JOVARO ŪKĖS 
REIKALE.

Aš noriu ištarti ponui Šmėklai 
viešą ačiū už taip karštą Jovaro 
ūkės pirkimui pritarimą. Net 
$100.00 pasiūlo tam tikslui!

1. P-s “Šmėkla” rodyja pas
kirtį apribojamą aukų rinkimo 
laiką.... Pirma, negu dar vei
kiantis komitetas galutinai su
tvertas, tokis laiko pasiskyrimas 
butų lyg perankstyvas apsiru- 
bežiavimas.

2. (a) Išdininkas — Lietuvių 
Dailės Draugija.... man rodosi 
vieton L. D. D. laikiniu išdinin- 
kų, j’eigu malonėtų apsiimti, ge
riausiai mums patarnautų S. 
L. A. iždininkas, p. J. Skritulskas. 
Veik visuose miesteliuose yra S. 
L. A. kuopos, tai aukų rinkėjai, 
per S.L.A. kuopų raštininkus ži
notų kaip, kur. .ir kam Jovaro 
ūkės pirkimui aukas siųsti. Daug 
keblesni dalykai su L. D. D. ir 
pinigų siuiitifne. ir. atskaitose 
už priimtus pinigus.

(b) Tikruoju Jovaro ūkės pir
kimo iždininku galėtų būti L.

M. D. jau vien dėl to, kad su 
L. M. D. jau yra užmegsti pir
mutiniai ryšiai ne vien sumany
me, bet ir susirašinėjimuose. Ga- 
lų-gale, ne svarbu kuri iš minė
tųjų tautiškų draugijų butų Jo
varo ūkės pirkėja. Jeigu pirktu- 
mc historišką vietą, kaipo Javaro 
ūkę, tai musų historikai, kurie yra 
L. M. D. nariais ir vadovais, bu
tų gana atsakanti parinkti to
kią vietą,

3. P-o “Šmėklos” pagerinimas 
yra geras, jeigu nuoseklumo dė
lei, vieton L. I). D. butų dalei- 
džiama L. M. D. tą patį daryti 
kas skiriama LDD. 4-as p. Šm-os 
pagerinimas, rodosi lyg tyčia da
rymas “audros giedroje”. Su ši
tuo “pagerinimu” visai permai
nomas Jovaro ūkės pirkimo tik
slas. Galiausiai p. “Šmėkla” vi
sus padrąsina, kad ‘‘u 'ciktų bi
jotis kad $25000.00 — įai didelė 
suma pinigų !”, bet tą \ isą drąsą 
ir atsidėjimą stato ant labai ne
pastovaus pamato, beje, — tar
mės: “jei pas mus butų vie
nybė”.... Gyvenimo patyrimais 
pamokinti, mes išdrįstame ponui 
“Šmėklai” priminti seną patarlę, 
kad “pragaras yra išgrįstas ge
rais norais”.

Pirmučiausia Jovaro gelbėji
mo sumanymas yra, lyg tyčia, 
iškreiptas į visai kitonišką pras
mę. Vieton Jovarui daromos 
prieglaudos p. “Šmėkla” nori 
pirkti “kokią nors senovėje žy
mę historišką vietą” ne ūkę ir 
tiktai likučiais nuo tos nupirktos 
historiškos vietos aprūpinti Jo
varą ir “kitus biednus rašėjus.” 
'Toliaus p. Šmėkla' rašo: “Sa
kau, ne poetui būti ūkininku ir 
poetu tuom pačiu laiku.”

Kiek man žinomas L. Tolsto
jaus gyvenimas, tasai vyras kas 
dien rytmečiais apie namus triū
sė, o tasai darbas nenustelbė jojo 
dvasios ir jo nesulaikė nuo rašy
mo.

Dabar paklausykime ką pats 
Jovaras šitame reikale sako: “Bu
čiau laimingas, kad nors sau vie
nas trįs dešimtines žemės su 
menkomis triobomis turėčiau ir 
kad niekeno netrukdomas ūki
ninkauti galėčiau.... tada galė
čiau prasigyventi ir viską geriau 
įsitaisyti.... galėčiau kokį pa
dėjėją vaikiuką prie žemdirby
stės pasisamdyti, o aš pats dau
giau užsiimti rašymu ir visuo
menės darbu.” Tai-gi mes ir no
rime Jovarui parūpinti tokią ma
žą ūkę, kurią Jovaras prisižada 
savame “Atsiliepime” (žiūrėkit 
“Vienybės Lietuvninkų No. 12, 
1912), pavyzdingai užlaikyti. 
Štai Jovaro žodžiai:

“Kad aš turėčiau savo atskira v 
žemę, tai galėčiau ūkę sutvarkyti 
pagal naujausios agronomijos 
mokslą”. Vėliaus Jovaras į ma
ne laišku rašė, kad ant mažes
nio negu septynios ar dešimts 
dešimtinių žemės sklypo sunku 
butų pragyventi. Musų suma
nymas, (nupirkti ūkę ne Jova
rui, bet tautai ir tąją ūkę pa
vesti Jovaro valdžiai, kol jis gy
vas). buvo daromas todėl, kad 
suminkštinti tokias kaip p. 
Šmėklos tarmes: “Jovaras bus 
pasodintas ten, kaipo žmogus ant 
loskavos duonos.’.” '

Jovaras kaip buvo ir bus liau
dies mylėtojas ir tautos darbinin
kas. Musų-gi sudėti pinigai ne 
bus Jovarui auka, bet musų pa
čių amžinas turtas. Jojo turto, 
taip sakant, nuošimčiais maitysis 
užsitarnavęs tautos darbininkas: 
dabar — Jovaras, po jo mirčiai 
— kas kitas. Man rodosi nėra 
reikalo apriboti aukų rinkimo 
laiką, neigi iš anksto rinkti Jo
varo ūkės pirkimo direktorius, 
neigi užsiimti pirkimu historiškų 
vietų, kaip antai Trakų pylies 
arba Gediminkaln’o, bet pasku
binkime nupirkti musų jiego- 
mis išgalimą ūkę ir veikiai ją pa
veskime Jovarui....

Meldžiamieji! Vieton musų 
jiegoms galimos ūkės nupirki
mo, nemėginkime statyti “Ba- 
bilionijos Bokštą”.... Neva 
trokšdami vienybės, ir tą pačią* 
kokią dabar turime, galime su
ardyti, jeigu nebusime atsargus. 
Žingeidaujantieji, ras platesnes 
žinias “Tėvynės” 43 ar 44 nu
meryje, 1912. Seiliaus pagar
sinti šitame reikale raštai galima 
sujieškoti “Tėvynės” 37 nr., 
1912, “Lietuvos” 36 ir 37 n.n., 
1912, “Vienybės Lietuvninkų” 
12, 19, 37 nm., 1912 metų.

Geistina, kad Jovaro ūkės pir
kimo pritarėjai nesislapstytų po 
slapivardžiais* bet dėl bendro 
darbo žemiaus pasirašusiam sa
vus antrašus prisiųstų.

Antanas Kazis Rutkauskas, 
2338 S. Leavitt st., Chicago, I1Į
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Pašnekelrų Kamįpelis.
12S. Kas išrado verpimo rate

lį? Verpti siūlus žmones mokė
jo dar labai gilioj senovėj. Tais 
laikais žmonės buvo stabmel-

dievus ir dievaites. Jie tikėjo, 
kad geri dievai pagelbsti ž'mo- 
gui jo įvairiuose užęiėmjmuose, 

šitos 
))pač 
ž mo
tu lų

Anot tokios

o blogiejie kenkia. Sulyg 
nuomonės senovės žmonės, 
graikai, visokius naudingus 
nėms išradimus vadindavo 
dievų išradimais.
jų nuomonės ir išradimas verpi
mo siūlų priklauso Minervai, iš- 
mintybės dievaitei.

Kiti vėl pasakodavo, kad Ar
kas, Akadijos karalius, išmokino 
savo pavaldinius verpimo apie 
1500 m. prieš Kr. Gim. (Arka
dija — senovės karalystė, dabar
tinės Graikijos rybose). Ant se
novės Aigipto paminklų vienok 
randama paveikslus verpiančių 
moterių; tie paveikslai keliais 
tūkstančiais metų senesni už mi
nėtus graikų padavimus ir todėl

verpimo būdas buvo jau labai se
nai pažįstamas. Senovėj susu
kimui siūlo žmonės vartodavo 
tik kuodelį ir ilgą virbalą; šį 
paskutinį sukdavo terpu pirštų 
ir tokiu budu susukdavo siūlą.

nės 
tik

prasimanė daug vėliau, nes 
1530 metais. Vienok pama- 
ir šitas verpiamasai

nyksta. Jo vietą užimajau
įvairios mašinos, kurios gali ant 
karto susukti po keletą šimtų 
arba ir daugiau siūlų.

------o —
129. Kas išrado

plunksnas? Seniau žmonės 
davoj žąsų plunksnomis, 
reitame 
stengtasi

rašomąsias« V rasv-

šimtmetyj buvo 
kokiu nors-A 

tas žasines plu

taisv-
mis ‘— greitai pagesdavo 
dėl tankiai reikalaudavo 
mo. Pirmiausiai .įvairi 
jai stengėsi pridirbti prie žąsinės 
plunksnos metalinį galą, vienok 
iš tų bandymų niekas neišėjo.

Pereito šimtmečio pradžioje 
pradėta daryti bandymus su me
talinėmis plunksnomis: paėmę 
dūdelę plieno,' užaštrindavo ją ir

/.asinėmis 
ir tokios 

pasekmės:
plunksnomis. Vienok 
plunksnos neturėjo 
jos buvo perbrangios ir per kie
tos. 1820 metais Juozas Gillot 
pirmas išrado dabartinį plunk-

Birminghame, Anglijoj. Pirmas 
grosas tokių plunksnų tapo par
duotas už $36. (grosas=i2 tu
zinų). Birmingham miestas ir 
iki šiolei yra bene didžiausia vi
same sviete plunksnų išdirbystė. 
Čia kas metai jų išdirbama nuo 
10 iki 20 milijonų grosų.

------o------
130. Kas tai yra Trustas? Tru- 

stu, plačioj šio žodžio prasmėj, 
vadinasi susivienijimas kelių ypa
tų arba korporacijų su tikslu 
kontroliuoti tūlo tavoro prekes. 
Su tuom tikslu susijungę ypa-

tūlo tavoro į savo rankas, išnai
kinti savo priešus, dirbančius to
kius pat tavoms ir vėliaus už-

kios jiems patinka. Šitą savo sie
kį tokios susijungusios ypatos 
arba korporacijos stengiasi pada
lyti tokiu budu, kad tas nesi- 

nubausti už nelegališką 
vedimą.
aplenkus šalies įstatymus, 
ypatos arba korporacijos

vadinamą trust-kontrak- 
Praščiausis iš tokių kontrak-

galėtų 
biznio

Kad 
tokios 
padaro 
prastai 
tu.
tų yra sekantis:

Visos susitarusios tarp savęs 
ypatos ar korporacijos nuspren
džia, kad kiekvienas iš jų ves 
savo “biznį” atskiriai, kaip ir vi
sados, bet nei vienas iš jų ne
gali parduot tokio ir tokio daik
to žemiaus sutartos minimum 
(mažiausios) čienios. Pavyzdžiu 
tokios sutarties gali būti kontrak
tas tarp anglių savininkų Penn- 
sylvanijoj ir “trade unijų”.

Kitokia forma trustinės sutar
ties yra sekanti:

Trusto nariai susitaria, kad 
kiekvienas iš jų varys savo “biz
nį” atskiriai viens nuo kito, bet 
visi uždarbiai turi eiti į vieną 
abelrią kasą ir padalinti 
tarp trusto narių sulyg iš kalno 
sutartos proporcijos, — vadinas, 
vienas gaus tokią ir tokią dalį, 
kitas tokią ir tokią ir 1.1, (da

lies didumas priklauso ntfo to, 
kiek kapitalo toks sąnarys įdeda 
“biznin”). Dalinimas pelno visai 
nepriklauso nuo to, 
narys ištikro uždirbo.

kiek kuris 
Jis gali ir 
visas trus- 
gavo galetas, abclnai paėmus, 

metų uždarbį, tai kiekvienas na
rys gauna to uždarbio sutartą

Pavyzdžiu tokios trusting su
tarties yra kelių geležinkelių su
sijungimai į vieną “systemą”.

to arba sutarties yra tada, kada 
viena korporacija paima randon 
kitos korporacijos dirbtuvės ir 
visus jos “orderius”, arba kada 
viena tokia didelė korporacija 
priima kitą panašią korporaciją į 
partnerius. Šitokia vienok sutar- 

nes tankiausiai tokia sutartis yra 
kenksminga visuomenės gerovei. 
Šios šalies teismai atsisakė pri

kais, o 
sutartis 
girna is.

ku- 
tik-

nckurie pripažino tokias 
kriminališkais prasižen- 
Išvengimui tokio teismų 

persekiojimo korporacijos ] 
simanč naują būdą sutarties, 
rią galima pavadinti trustų, 
roj ir šiądien vartojamoj to 
džio prasmėj.

Šita sutartis tarp korporacijų 
yra sekanti:

Kiekviena korporacija, kaip ži
noma, susideda iš akcijonierių, 
arba, kaip pas mus vadina, “šėr- 
Itolderiu.” Visos tok v 
rių akcijos — visų susitariuTi 
korporacijų — sujungiama vienon 
krūvon ir pavedama kelioms ypa- 
toms, kaipo anų korporacijų trus- 
tisams. Tokiu budu kokiam tu
zinui ypatų duodama pilna kon
trole visų akcijų, kurios išneša 
kelis ar kelias dešimtis milijonų 
doliarių ir kurios priguli tukstan- 
čiarns įvairių — didesnių ir ma
žesnių—akcijonireių. Kadangi mi
nėtos ypatos yra tik trustisais, 
bet ne savininkais tokių akcijų, 
tai tokiu budu išvengiama įstaty
mų ir valdžios persekiojimo.

Prie tokios formos sutarties 
arba trusto priklauso pagarsėjęs 
“Standard Oil Trust”, Cukraus 
trustas, Tabako trustas ir daug 
kitu, v

Senis Rockefelleris ir jo “Stan
dard Oil Trust” buvo pirmi, ku
rie tokį trustą prasimanė. Šią
dien jis yra vienas iš didžiausių 
trustų visame pasaulyj. 1898 me
tais Ohio valstijos teismas pri
pažino tokią sutartį nelegališka 
ir pagrąsino atimti čarterį. Ta
da “Standard Oil” persikėlė i
New Jersey valstiją ir ten ją 
inkorporavo. Kadangi atskirios 
valstijos pagalios negalėjo su
valdyti šitų milijoninių milžinų,

valdžia
gal “Standard OiT trustas ir ta
bako trustas tapo patraukti tei
sman už pražengimą taip vadi
namų Šermano prieštrustinių 
įstatymų, kurie draudžia bile ko
kioj formoj tverti monopolinius 
trustus.

vertė milžiniškus trustus išsis- 
kyrstyt į atskiras korporacijas. 
Paskutinė tokia byla buvo Su

E.MJ

IF/WY COME-
DUKNELO IF I KNOW

> Jom mat

Nebagas tėvas—Pėde Šamas—nežino, kfį daryt sa savo vaikais—poli iškomis partijomis

mėsos trustuF kurį sutvėrė ir. kon
troliuoja Chicagos - Stočkjardų 
mėsininkai. ? .

Trustų persekiojimas prasidė
jo geruoju tik laike dabartines 
Tafto administracijos ir dar toli 
gražu nėra užbaigtas.

Šių trustų išardymas ir regu
liavimas yra šiądien vienu iš 

klausimų, nes amerikoniški trus- 
tai greitu laiku taip įsivyravo 

keldami ant visko čienias, kad 
žmonės pagalios pradėjo reika
lauti pilno jų panaikinimo.

----- - o----- -

131. Koki paveikslai yra vi
sam pasaulyj garsiausi ir bran
giausi? Paprastai visų dailės kri
tikų sutinkama su tuom, kad 
garsus italai Michael Angelo ir 
Rafaelitts buvo garsiausi ir ge
riausi visame pasaulyj teplioriai- 
-dailininkai. Garsiausieji Michael 

kutinis Teismas”, “Šv. Povylo 
Atsivertimas” ir “Šv. Petro nu- 
kryžiavojimas”. Garsiausi Ra- 
faeliaus paveikslai yra: “Ginčius 
apie šv. Sakrementą”, “Madon
na di Foligno” ir “Madonna del 
Pisce” arba “Žuvu Madonna”.

ne, Ryme, išskirus “Madonna del 
Pisce”, kuris yra Ispanijos sos
tinėj Madride. Daugelis dailės 
kritikų vienok mano, kad geriau
siu Rafaclio paveikslu yra “Ma
donna ii San Sisto”, kuris ran
dasi Drezdeno paveikslų gale
rijoj, Saxon i joj.

kitų garsių visame pa
liksiu reik paminėt 

“Paskutinė Vakarienė” Leonardo 
da Vinci, “Nuėmimas nuo Kry
žiaus” Rubens’o (Antverpene) ir 

iri — vienas Corregio dailininko, 
o kitas Guido Reni tepliotas. Mi
chael Angelo minėti paveikslai 
teplioti ant sienos. Visi jie šią
dien skaitomi neapkainuojamos 

tesnius” paveikslus šiądien moka
ma po kelis šimtus tūkstančių 
d oi i ariu.

KLAUSIMAI.
132. Kur yra mažiausia para- 

Pija?
133. Koksai knygynas turėjo 

per pusę milijonų tomų dar prieš 
Kristaus gimimą?

134. Kas tai yra mormonai?
135. Kur buvo įsteigtos pir

mos mokyklos akliems?
Atsakymai bus kitam numeryj.

VIETINES ŽINIOS.
Lietuvis čekerių čampijonas. 

P-s Tadas Balakas (angliškai jo 
pavardė rašoma Bulluckus), įžy
mus lietuvių žaidėjas čekeriais 
(šaškomis), apsigyveno Chicago- 
je. P-s T. Balakas yra Los 
Angolos čekerių žaismes čampi
jonas; turi Los Angelos čekerių 
ir šachų klubo auksinį medalių.

žaidžia 
Checker
14, žai-

Chicagos South Side 
klube. Panedėlyj, spalių 
dė su tvirtu Chicagos čekeristu 
p. Barnes, ir jį sumušė: Balakas 
išlošė 3 partijas ir viena nieku 
pasibaigė. Barncs iki šiol stt- 
mušdavo kitą tvirtą žaidėją

:as yra tvir-
’ą. Lapkri“

3 dieną Chicago j prasidės
agos čekeM9tųl*turnamentas,

Hąwkins’ą, 
tesnis ir už H|rwk: v ♦ - - -- -CIO 
Chicagos 
kuriame dalyvaus ir T. Balakas. 
Linkėtina, kad jis ir čia liktų 
čampijonu.

T. Balakas taipgi neblogai žai- 
džia ir šachais. 17 lapkričio žai
dė “Aušros” salėje 4 partijas su 

lošė ketvirtą praloš^. T. Bala- 
ko žaidimas šachais yra taisyk
lingas ir indomus

•M

Nuo
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West Side. 18 spalio, 9 
ryto, netikėta mirtis pati- 
metų Juozo Katouskio 

mergaitę. Atsitiikmas buvo
“North Western Brg.

vežėjas važiavo su vežimu pilnu 
alaus 23 PI. gatve, tarp Leavitt 

toks:

kis bėgo skersai gatvę ir nežino
ma kokiu budu papuolė po ve
žimu , kuris mirtinai vaiką su
važinėjo. Tą pačią dieną, 3-č.ia 
vai. po pietų, buvo sušauktas 
teismas iš šešių teisėjų. Tarpe 
jų buvo trįs lietuviai: 1. Ado- 
mavičia, 2. Aitutis, 3. M. Juška; 
kiti trįs buvo anglai. Po 
sinėjimo tėvų, liudininkų 
žėjo, vežėjas tapo išteisintas ir 
tuojaus jį paleistą. M. Juška.

išklatt- 
ir vc-

Nuo

33-ciu

Bridgeporto. Pereitos sa- 
vakare ėjo dvi moteriški 
“pleisu” linkui llalsted

Priėjus joms prie

rų ir įtrauktos tamsion siauron 
“elėn”, kur doriškai jas nuskriau
sta. Viena moteris yra vokietė, 
kita — mergaitė lenkė.

Minėta vieta yra centras lietu
viškos Bridgeporto kolionijos.

moju laiku privyso-visokių mu- 

dėlei kurių sutemus pavojinga 
žmogui kelis block’us pereiti. Męs 
taipgi buvome atkreipę į tai aty- 
dą Chicagos Lietuvių Draugi
jų Sąjungos, kuri turi paskydus 
tam tikrus komitetus.

Šitas bjaurus'- atsitikimas dar 
sykį primena tai, kad vertėtų 
nors sykį ką nors 'pradėti, kad 
nors šiek-tiek a'pgrynijus Bridge- 
portą nuo tų negeistinų ir pavo
jingų galvažudžių, -vagių ir už
puolikų.

Bridgeporto piliečiai turėtų įsi
dėti sau galvon tai, kad kas šią
dien atsitiko su lenke ar vokie
te, rytoj gali atsitikti su jo žmo
na ar dukterim.1

t

Tokiu 
“Dra- 
sulošė 
veik-

“Gyvieji Nabašninkai”. 
vardu pereitą nedėldienį 
mos Draugijos” artistai 
Liscnsko-Konyčiaus trijų 
smų juokus šv. Jurgio parapi
jinėj svetainėj. Šis juokingas 
veikalėlis lošiama jau antru kar
tu. Sulošta gerai, kaip ir pirmu 
syk, tik gal iš scenerijos atžvil
gio čia kiek prasčiau atrodė, nes 

ti tik viena scenerijos permaina. 
Publika turėjo juokų iki ausų. 
Ypač, matomai, patiko musų jau
nimui. Esą, čia tai kaip tikras 
amerikoniškas “šio” — gali žmo
gus ir diegiiaus iš juokų gauti...

Abelnai matosi, kad “Dramos 
Draugija” nčužilgio išsidirbs sau 
čikagiškės publikos simpatiją. 
Dramos Draugijos artistai tik 
laukia, kada bus užbaigta nauja 
“Lithuania Hali”, p. Olševskio 
statoma ant Halsted, tarp 31-os 
ir 32 gatvių. Ten žadama turėti 
gerus techniškus įtaisymus ir ge
ras scenerijas ir tada Chicaga tik
rai tralės pasididžiuoti savo ar- 

sios jiegos susispietę dabar prie 
Dramos Draugijos.

Sako, kapines daro 
įspūdį. “Lietuva” turėjo 
gią progą susiginčyti su 
gu” dėlei šv. Kazimiero 
tiškų 1 
ginčuje 

jai vadovavimąsį tūlomis tenden
cijomis, tai “Liet.” pagalios bu
vo priversta pagarsinti dalį tų 
apie kapines žinių, kurios ran
dasi jos rankose, būtent: beveik 

darytos kapinių revizijos. “Drau
go” redaktorius, gerb. kun. A. 
Kaupas, paskutiniame numeryj

Kazimiero kapines, kurias jis ty
čiai atlankęs. Męs norime apie 

straipsnis yra netiesioginiu, bet 
visgi atsakymu “Lietuvai”. Ger
biamas rašėjas, atlankęs kapines, 

“išsinešiau iš lietuvių kapinių 
per tris kartus vien malonų įspū
dį” ir dar—■“mačiau ne vienoje 
vietoje lietuvių kapines, bet 
niekur tokios gražios tvarkos ne- 
užtėmijau, kaip šv. Kazimiero

Męs priimame tą nuomonę už 
atvirą ir neveidmainingą gerb. 
rašėjo ypatišką persitikrinimą. 
Pečiaus čia pat norėtum patėmyt, 

nepajog tas 
gelbsti: parapijonįs turi kitokią 
nuomonę ir tuos parapijoms ve
da ne bile “tautiečiai ar bedie
viai”, bet gerų geriausi katalikai

tad arba juos pertikrint, kad jų 
nuomonė sulyg kapinių užlaiky
mo yra neteisinga, arba ištikro 
arčiaus ir giliaus visą kapinių 
reikalą reik ištirti, žmonių rei- 

iš- kala vimus 
pildyti ir 
sinti.

Męs toj 
mė, nurodydami
bėdos ant “tautiečių ii* bedievių” 
panašioj situacijoj nedaug ką ga
li gelbėt. “Draugas” teikėsi mus 
už tai pabarti ir bereikalingai pa
mokinti apie minių psichologiją. 
Jo priversti męs turėjome su ne
smagumu įtraukti tan rcikalan ir 
daugiaus ypatų. “Draugas” pa
sižada ateityj ir daugaiu dar apie 
tai parašyti. “Draugo” valia. 
Jeigu jis matys reikalingu tą pa
daryti teisybės geresniam paži
nimui, męs su mielu noru jam 
pagelbėsim, kad mums prisieitų 
ir dar daugiau vardų į tai įtrauk
ti.

Tą darydami, męs nesivado- 
vausim, kaip nesivadovavome iki 
šiolei, jokiu kerštu prieš ypatas 
ar prieš ką kitą, bet tik noru, 
kad — p r i m o — pats nesuti
kimas ir rugojimai greičiau užsi
baigtų, įvedus reikalingas refor
mas ir — s e c u n d o — kad 
gerb. ^Draugas” nejieškotų kalti
ninkų ten, kur jų nėra ir mums 
neprikaišiotų visokių, atsiprašant, 
nesąmonių. Jeigu prireiks, rem
simės ne ypatiškais įspūdžiais, 
bet tikromis, jau priparodytomis, 
žiniomis, kurios gal pagalios ir 
gerb. “Draugą” privers perkeisti 
savo nuomonę ir persitikrinti, 
kad “tautiečiai” ir “Lietuva” tiek 
turi bendro su šių “kapinių bun- 
tu” ir su neprigulmingos para
pijos tvėrimu ant Town of Lake, 
kiek gerbiamo “Draugo” redak
torius turi bendro su rašymu šio 
straipsnelio.

Kun. Skripka pargrįžo. Kun. 
Alex. Skripka, šv. Kryžiaus par. 
nuo Town of Lake klebonas, par
grįžo pereitą panedėlį vakare iš 
Lietuvos, kur jis keliems mė
nesiams buvo išvažiavęs paviešėti 
ir gimines bei pažįstamus atlan
kyti. Englewood stotyj pasitiko 
jį jo brolis, sesuo ir p-as A. J. 
Bieržinskis, kuris savo automobi
liniu parvežė “svečią-nebuvėlį” 
namo.

Dramos Kursai. Kl. Jurgelio
nis, Dramos draugijos režisie
rius, spalių 20 d. atidarė dramos 

L^ursus miįsų mylėtojams ariį«-

JUOKELIAI

A

Atci-

t uotui

APGARSINIMAI

-♦

Patžudyste ant West Side. Pc-

BE SKAUSMO.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

ačiųv

V elionis 
dirbtuvčse

na- 
ant

Męs žinome, kad bal- 
buti garsus, bet kvaps- 
jau perdaug stebėtina, 
to sūrio kvapsnys yra

ir pirma rašc- 
kad vertimas

PUIKI VIETA ANT 
RANDOS.

■?
A
>
1 
y

P-ui Greičiui V., Cleveland, 
Ohio. Ačiū — peržiurėsim.

Kova tarp Bartzeno ir McCor- 
micko. Besiartinant rinkimams, 
tarp dabartinio Pavieto 'Tarybos 
prezidento Bartzeno ir tarp

Vlad. Bonikaucką, kuris pajieš
ko užsišovusio sesers Adolfos ir 
brolio Antano, kurie yra Ameri
koj, bet nežinia kur. 
kas nežino,

P-as Petras Sarpalius, “Biru
tės” choro vedėjas ir žinomas 
musų artistas smuikorius, perei

P-ui J. A. G., Ken., Wis. Bus 
kitam numeryj

Republikoniškas Mitingas.
nantį nedėldienį ant Bridgeporto, 
šv. Jurgio parapijinėj svetainėj, 
atsibus 3:30 po piet republiko- 
n iškas

mic, įvarydamas revolverinę kul
ką sau ausin. Mirtis buvo mo
menta Ii ška.

lietuvis Juozas Vaitkus, 
amžiaus, gyvenantis po
2339 So. Hoync avė., ant

Niekas kol 
kas privertė jauni- 
sau gyvastį.
dirbo McCormick 

liejikloj.

p. Vincą Pūką, seną lietuvį 
veikėją, pereitą savaitę patiko 
nelaimė: dirbtuvėj sutrinė jam

malonų 
nesma- 
“Drau-

ir Tau-
apinių. Kadangi šiame 
“Draugas”, tyčiai ar ne- 
>uvo užmėtės “Lietuvai”

ronė Kriščiokiutė. Geriausi veli
jimai jaunavedžiams!

20 min. po piet, užsišovė jaunas
22 m. 

num.

tams pasilavint. Bus mokinama: 
iškalba ir deklamacija, mimika 
ir gestikuliacija, žaidimas ir dra
mos istorija. Toki kursai galės 
daug prisidėti prie musų scenos 
pasigerinimo, ir velytina, kad šia 
proga musų lošėjai-mylėtojai pa
sinaudotų. U.žsirašymas utar- 
ninkais nuo 7 vai. vakare ir ne- 
dėldieniais nuo 10 vai. ryte. Mė
nesinė mokestis už kursų lanky
mą $3.00. Vieta—režisieriaus 
muose, 3327 Lowe avė.,

mitingas, rengiamas 4-os 
kliubo. Iš kalbėtojų ža

da but: gubernatorius Deneenas, 
Alex. A. McCormick, kandidatas 
į komisionicrius ir komisionierių 
prezidentus, A. Olševskis, J. M. 
Tanancvičia, Vabalas, Radomskis,

rio kandidatūrą remia labjausiai 
visi svetimtaučiai, tame tarpe ir 
lietuviai, kova vis eina aštryn. 
Bartzenas per llcarsto laikraš
čius iššaukė McCormicką, kad jis 
viešai pasakytų, ką jis gero 
emigrantams padaręs ir kam jis 
dabar j ieško urėdo. Tą jo pa
kvietimą priėmė žinomas filant
ropas Julius Roscnwald, kuris 
ilgu laišku išdėstė McCormicko 
gerus darbus1, padarytus atei
viams. Jeigu šiądien ateivės 
mergaitės, atvažiavę Chicagon, 
nepapuola į paleistuvystės na
mus, kaip seniau būdavo, jeigu 
ateivių neaplupa šiądien nesą- 
žiniški vežikai, jeigu dabar yra 
užvesta tvarka priėmimui emig
rantų ant Polk st. stoties, tai 
už visą tai reik labjausiai padė- 
kavot Aleksandrui A. Cormickui, 
kuris, būdamas Immigrantų Glo
bojimo Lygos prezidentu, daug 
pasidarbavo apsaugojimui atei
vių nuo įvairių skriaudų. Todėl 
ir aišku, kodėl męs svetimtaučiai 
šiuose rinkimuose jį remiame. 
Laike tik paskutinių kelių metų 
McCormickas padarė ateiviams 
daugiau gero, negu Bartzenas 
per visą savo gyvenimą ir todėl 
jis privalo turėti ir turės visų 
svetimtaučiu: lietuviu, lenku, 
serbų, bulgarų, cechų, žydų ir 
kitų parėmimą.

P-ui Singeliui, Pottsville, Pa. 
Jūsų korespondencijos negalime 
talpinti, nes po ja nepaduoda! 
savo tikros pravardės. Apie tai 
skaitėme angliškuose laikraščiuo
se. Palauksim, pakol mums pri
siusi! daugiau apie tai teisingų 
žinių su savo tikru parašu.

LINBURGER SURIS. )
Daugumas lietuvių nežino, kas 

tai do suris tasai Limburger.
Tasai suris yra labai pagar

sėjęs savo kvapsniu. Juokinga, 
ar ne, kad kvapsnys gali būti 
garsus? 
sas gali 
nys, tai 
Vienok, 
taip didelis, kad jei jį paslėptum 
kur kambaryje, tai namų savinin
kas tuojau išardytų padlagas, 
j ieškodamas padvėsusios katės. 
Neveizint į tai, jį kaikurie vo
kiečiai taip mielai valgo, kad net 
po svarą ant syk suvalgo. Lie
tuviai jį nei mirdami nevalgytų.

Limburger sūrį galima padary
ti sekančiu budu : Pirmiausiai pa
sirūpink labai seno pieno puodą. 
Ar jis jau gana senas, galima iš
tirti taip: užvarvink jo lašą šu
niui ant nosies; jei šuo kauk

čiau kaip į antrą dieną,* tai pie
nas bus geras. Tada tą pieną 
užkask į žemę ir laikyk šešis 
mėnesius. Išbuvus tiek laiko, jį 
išimk iš žemės, gerai suplak ir 
padek ant saulės. — Sakoma, kad 
labai tankiai į tą sūrį perkūnas 
muša; bet toks mušimas, žino
ma, jam visai nieko nekenkia. —♦ 
Lauke jį laikyk per kiauras nak
tis ir dienas, tegul ant jo rasa 
krinta ir saulė jį kepina tol, kol 
jo paviršius bus gerai sutirštė
jęs. Tada turėsi tikrą Limburger 
sūrį.

V ienas vokietys laikais sirgu
liuodavo; tikrai nežinia, bet gal

Kaip ten nebuvo, vistiek, bet 
daktaras jam prisakė valgyti vis
ką, ką jis tik gali užsimanyti. 
Jis toXlėl pasišaukia savo pačią 
ir sako, kad jis manąs, jog jam 
labai patiktų Limburger. Pati 
buvo labai Širdinga žmonelė; ji 
nuėjusi nupirko visą dešimtį sva
rų to sūrio ir parnešusi namon, 
visur, visuose kampuose, ant 
stalo, ant langų ir kėdžių pridė
liojo po šmotą, kad kur tik jis 
nepasisuktų, visur galėtų atrasti 
šmotą ir valgyti, kada tik jam 
užeina noras.

Po nakčiai daktaras atėjo pa
žiūrėti, kaip jo ligonis pasilaiko. 
Suskambino varpelį. Kada pati 
pravėrė duris, daktaras atbulas, 
tarytum kulka, nuo durių atšoko. 
Bet po valandėlei, atsipeikėjęs( 
nusišluostė nuo kaktos prakaitą 
ir užklausė: “Kada jisai numirė?”

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

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

Beveik kiekvienas bijosi skau
smo ir nori jo išvengti. Skausmas 
stumia žmogų pas daktarą arba 
prie tokių vaistų, kurie praša
lina skausmą. Kiekvienas tikisi, 
kad vaistas prašalins skausmą 
greitai ir be jokių nesmagumų. 
Tokiu vaistu yra Trinerio Ame
rikoniškas Kartaus Vyno Elixi- 
ras visose ligose grumuliavimo- 
organų. Jis gerai išvalo visus 
šituos organus, sustiprina juos 
ir paragina prie veiklumo. Atsi
tikus blogam apetitui, blogam 
kvapui iš burnos, konstipacijai, 
galvos ir strėnų skauduliams, 
atakuose reumatizmo ar neural
gijos, diegliuose ir vėmimą turint 
visados vartokit Trinerio Ame
rikonišką Kartaus Vyno Elixirą. 
Jis taipgi suteiks palengvinimą 
moterims jų sirguliavimuose. Ap- 
tiekose. Jos. Triner, 1333-39 So.
Ashland avev Chicago, Iil»
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Draugijų Reikalai.
19-tas METINIS APVAIKščIOJIMAS 

IR BALIUS
rengia 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 
vai., prasidės 4 vai. po pietų. Inžan
ga 50c ypatai

(Anksčiau galima tuos pačius ti- 
kietus nusilprkti tik už 25c, šiose vie
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.)

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

PUIKU VAKARĄ.
rengia Dramatiškas Ratelis L. S. S. 
kuopų Chicagoje, nedėlioję, spalio 
(Oct.) 27-tų dienų, 1912 m., Hull 
House svetainėje, kampas Halsted ir 
Polk gatvių. Statys scenoje du vei
kalu: “Legališki žmogžudžiai” ir “Va
gis”. Abudu veikalai pasirodys da 
Pirmų Sykj ant vietinės scenos. Pir
mas veikalas labai aiškiai perstato 
Rusijos valdžios žiaurumų, persekio
jime laisvės kovotojų, antrasai — 
yra parašytas garsaus amerikonų ra
šytojo Uptono Sincklairo ir parodo, 
kokiu budu atsiranda vagįs.

Pradžia lygiai 8 vai. vak. Svetai
nė bus aticktra nuo 7 vai. Inžanga 
50c, 35c ir ^5c. Kviečia

Komitetas.

DIDELIS IR IŠKILMINGAS 
VAKARAS

parengtas Draugystės Rūtos No. 1. 
Bus Teatras, Dainos, Dijalogas ir Ba
lius su lietuviškais šokiais, tas vis
kas bus nuveikta, subatoje, 26 dienų 
spalio Oct.), 1912 m., M. Meldažio 
svet., 2242-44 W. 23rd Place, tarpe 
Oakley avė. ir Leavitt st. Svetainė 
atsidarys kaip 7-nios, uždanga pakils 
lygiai 8-nios. Orkestrą pono Sarpalio. 
Inėjimo tikietai 25c, 35c ir 50c ypatai.

Meldžiame atkreipti savo atydų ant 
šio mus Vakara ir skaitlingai atsi
lankyti, kur galėsit prisijuokti į va
lias ir linksmai laikų praleisite. Bus 
puikus perstatymas, užvardintas "Vir
šaičio Vargai". Tiktai kų gautas iš 
Lietuvos ir pirmų syki statomas ant 
scenos, jame telpa pilnas maišas 
juokų. Bus Dainos gražiausios visai 
negirdėtos, dainuos vietinis Rūtos 
choras, ir bus juokingas Dijalogas 
"Girta Boba"; potam bus lietuviški 
šokiai, kaip tai: Pavasarėlis, Ven- 
gerka, Aguonėlė, Lakštutė ir t. t.

Dar kartų meldžiame nepamiršti 
šio mus linksmo vakaro, bet pribūti, 
o tuom sušelpsite mus Draugystę Rū
tų ir neduosite jei nuvysti, nes Rūta 
geidžia žaliuoti, žiemų ir vasarų ir 
trokšta papuošti galvas mus lietuviš
kos jaunuomenės. Visus širdingai 
kviečia, Draugystė Rūta No. 1.

Pasarga’. L. Teat. Dr-stės 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 ketverge 
vakare, pradeda dainuoti lygiai ant 
8-nių, M. Meldažio svetainėje, 2244 
W. 23rd PI.

LIET. MOTERŲ DR-JA "A Pš VIETA” 
IR S. P. C. B., CICERO, ILL.

rengia labai puikų pasilinksminimo 
vakarų su prakalbom, dainom, dekle- 
macijom, ir monologu, nedėlioj spa
lio (Oct.), 27 d., 1912 m., J. Jukniaus 
svetainėj, 4837 — 14 st., Cicero, III. 
Pradžia 4-ta vai. po pietų. Inžanga 
25c. porai.

Gerbiamų publikų širdingiausia mel
džiam atsilankyti ir smagiai pasi
linksminti, nes vakaras bus pui
kiausia iš vsų, kokiuos kada Cicerie- 
čiai turėjo. Po programui Šokiai ir 
lekiojanti krasa.

LINKSMA NAUJIENA!
Dėl visuomenės Lietu v. Politiškas 

Kliubas parengė Dideli Pasilinksmi
nimų, subatoj, lapkričio 2 d., 1912, 
M. Meldažio svetainėj, 2242-2244 W. 
23rd Place. Pradžia 6:30 vai. vak. 
Inžanga 25c. porai.

Bus duodama išlaimėjimui $15.00 
vertės daiktų. Taipgi bus lietuviški 
šokiai. Kas pašoks gražiausiai Ven- 
gerkų, gaus pirmų dovanų vertės 
$3.00; antrų dovanų vertės $1.50. 
Apart to šokėjams dalysis puikus 
porgramai laikų Grand March.

Kviečia 'Komitetas.
t——————-------- - —-----------------------------------------

TEATRAS!
LIETUVIŲ JAUNIMO RATELIS 

nuo Town of Lake, stato scenoje 4-rių 
veiksmų Dramų "BE VARDO". Vei
kalas statomas scenoje antru kartu. 
Parašytas per narį L. J. Ratelio 
J. J. Zolp. Nedėlioj, 27 d. spalio, 
1912, šv. Jurgio par. svetainėje, 32-as 
PI. ir Auburn avė. Pradžia lygiai 6-tų 

vai, vakare. Po teatrui kaip ir pa
prastai Balius,

Garbus lietuviai ir lietuvaites Chi- 
cagos ir jos apielinklu. Nepraleiski
te šios progos, nes tai bus vienas iš 
žlngeidžiausiu lietuvišku perstatymu; 
atsilankę kiekvienas busite užganė
dinti iš virš minėto perstatymo.

šitas veikalas susidedantis iš ga
biausiu lošėju L. J. Ratelio. Inžan
ga 25c. ir augščiaus.

Kviečia L. J. Ratelio Komitetas.
C----- į- , ___________________ _______________ __________  - -

IŠKILMINGAS BALIUS 
parengtas Dr-ės Prastų darbininkų, 
nekaltų bernelių. Nedėlioj 27 d. spa
lio (Oct.), 1912, Gavrila v ičiaus sve
tainėj, 2301 W. 22nd PI., kampas 
Oakley avė.

šokiai prasidės 5-tą vai. vakare; 
užprašom visus kuoskaitlingiausiaj 
atsilankyt, o męs pasistengsim visus 
užganėdinti. Su pagarba. Komitetas.

Paj ieškojimai-
Pajieškau vaikino prie fotografijos 

darbo, truputį suprantančio apie dar
bų, arba norinčio mokytis.

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

Pajieškau savo trijų brolių: Pra
no, Stasio ir Antano Dulkių, pa
einančių iš Betygalos miestelio, Kau
no pavieto ir gubernijos. Apie 7 
metai, kaip Amerikoje gyvena. Pir- 
miaus gyveno St. Louis. .Jie patys 
ar kas iš šalies meldžiu suteikti man 
žiniųs ant šio antrašo:

Alexandra Dulke,
4 Smith st., Ansonia, Conn.

Pajieškau savo brolio Bernardo 
Ulozo, Kauno gub., Kauno pav., Rum- 
šiškio vol., miestelio Rumčiški, Dvar
uos ui. Prašau atsišaukti šiuo ad
resu:

Tony Lozza, 
Nipissing Mine, Cobalt, Ont., Canada.

Pajieškau Frano Rupajnio, kuris 
būdamas finansų sekretorium D. L. 
Ukėsų, Des Moines, Iowa, prasiša
lino isinešdamas draugystės pinigų 
$35.50. Kas apie ji žino, malonėsite 
man Pranešti Tokiu adresu:

Kranas Taraškus,
250 E. 20th st., Des Moines, Iowa.

Pajieškau savo brolio Petro Ja
nulio, Kauno gub., Vabalninku mie
stelio, sodos Bartkumi. Labai mel
džiu atsisaukt, ha aš turiu labai 
svarbų reikalų pasakyti jam paskuti
nį sykį, o gal daugiaus ir nesusieis 
ma su juom. Prašau atsisaukt per 
laikraštį ar laiškų. Taipgi pajieš
kau ir Krank Ridlauskio, Kauno gub., 
Vabalninku miestelio, sodos Raman- 
galių. Mano adresas:

Joseph Janulis,
342 — 157 st., Harvey, Ill.

Pajieškau A. Domkaus ir Domku- 
kės iš Kauno gub., Šiaulių pavieto, 
Raudėnų parapijos. Meldžiu atsi
šaukti šiuo adresu:

John Glodenis,
219 Atwood st., Pittsburg, Pa.

Pajieškau savo brolio Jurgio Ma- 
jerio; pirmiaus gyveno Vilmington, 
Deliwery; turiu svarbų reikalų. Mel
džiu atsišaukti šitokiu adresu:

Martinas Maieri,
226 Troy st., Dayton, Ohio.

Pajieškau Stanislovo ir Gasparo 
Dantų ir Kazimiero Gusto, paeinan
čių iš Kauno gub., Šiaulių pav., Nau
josios žegaros miestelio. Jau 5 metai 
Amerikoj, gyveno Aurora miestelyj; 
dabar nežinau kur. Turiu svarbų 
reikalų ir meldžiu jų atsišaukti tokiu 
antrašu:

Sr. Stanislav Radovich, 
155 Avenida Krancia 155 

Rozario de Santa Fe,
Republica Argentina.

Pajieškau savo dviejų draugų Ka
zimiero Mičiudos ir Juozapo Baruolio, 
abudu Kauno gubernijos, Mičiudas 
Vilkmergės pav., Subačiaus par., kai
mo Tiltagalių, o J. Barnelis Pane
vėžio pav., parai) i jos Vabalninku, 
kaimo Sodelių. Meldžiu atsišaukti 
šiuo adresu:

Povylas Markūnas, 
6202 ITeisley avė., S. E., Cleveland, O.

Pajieškau Magdės Paliokienės, kaip 
jos vyras buvo gyvas, tai gyveno 
Naugatuck, Conn., o dabar nežinau 
kur ji yra, tai meldžiu jos, ar ko 
kito pranešti; turiu svarbų reikalų: 

Mr. Motiejus Paliokas,
1116 Woodlawn avė., Zanesville, O.

Pajieškau savo brolio John Chrza- 
navičiaus iš Kauno gub., Šiaulių 
pav., Radviliškio par. ir sodos Pa- 
obelių, girdėjau gyvena apie Hart
ford, Conn., ant farmų. Meldžiu at
sišaukti jis pats ar kas kitas. Tu
riu svarbų reikalų. Mano adresas:

Mr. J. Chrzanavicz,
50 Bridge st., Ansonia, Conn.

Pajieškau savo vyro Jono -Požos, 
parapijos Pašušves, rėd. Kauno, pav. 
Šiaulių, kaimo Volodkaičlai; 10 me
tu Amerikoj, paskutinį laišku gavau 
iš St. Louis. Kas žino apie Jonų 
Pozų, meldžiu pranešti jo pačiai se
kančiu antrašu:

BarboM Pozas,
408 Tabor st., Pittsburg, Pa.

Reikalavimai.
Lengvai su vienu vakaru
Uždirbsi$1O

Rašyk munii Įdedamas 
2c. markę, o mes 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 
sidarbuotl 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.

REIKALAUJU kriaučių (siuvėjų) 
prie vyriškų ir moteriškų drapanų. 
Taipgi reikalauju kriaučkos prie mo
teriškų veistų ir dresių. Atsišaukit 
tuojaus: L. Geležinis, 4601 South 
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 avė., St. Louis, Mo.

REIKALINGA dora mergina fotografo 
ofise; turės progų prasimokintį dar
bo ir biznio. Kreipkitės pas J. P. 
Rashinski, 3213 So. Morgan st., Chi
cago, Ill.

REIKALINGAS yra geras darbinin
kas dirbti Stakiuose, valymu iarklių 
ir jų prižiūrėjimui, turi gerai būti 
apsipažinęs su tokiu darbu. Kreip
tis į: Jack Lewis, 3401 Parnell avė., 
Chicago, Ill.

REIKALAUJAM AGENTŲ, parda
vinėti musų drukuojamas mašinėles, 
The Typewriters, rašykite šiądien, 
kas norite uždirbti po $108. į sa
vaitę. Antrašą, parašykite tikrai ir 
aiškiai. A. Maliauckas, 687 3rd avė., 
Brooklyn, N. Y.

REIKALINGAS KRAIKIUS prie 
vyriškų drapanų, darbas ant visados. 
Atsišaukit adresu: 3355 S. Morgan st.

AGENTŲ PAJIEŠKAU.
Kas norit užsidirbti vakarais po ke

letą doliarių; reikalaukit informa
cijų ir katalogo, prisiusdami 2c. mar
kę atsakymui:

THE STRUPAS CO.
Photo Jewelery 123 Ferry st,

Newark, N. J.

DIDELE SANKROVA 
visokių lietuviškų lenkiškų Ir ru
siškų knygų. Reikalingi išparda- 
vinėtojai po visus miestus. Reika
laujant kataliogo, reikia prisiųsti už 
2c. krasos ženklelį. Adresas:

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

Ant Randos.
Ant rendos puikus . kampinis 

storas, atnaujintas iš vidaus ir 
lauko, elektriką apšviestas^ prie 
naujos lietuviškos sales,kam
pas 32-ros ir Halsted st. Gera 
bizniui vieta, rcnda pigi. Atsi
šaukite į A. Olszewskio Banką.

Ant rendos gyvenami ruimai 
4 ir 5 ruimų, naujai ištaisyti, 
Atsišaukite į A. Olszewskio Ban
ką.

Ant Pardavimo.
Parsiduoda gresernė ir mėsos krau

tuvė gerai išdirbtoj tarp lietuvių vie
toj. Kam reikalinga, atsišaukit | 
trumpų laikų. Parsiduoda iš prie
žasties išvažiavimo Lietuvon-.-" 

821 — 34th st.

PARSIDUODA saliunas, geroje vie
toje, lietuvių apgyventoje aplinkeje. 
Noriu parduot kogreičiausia iš prie
žasties išvažiavimo į Ritų miestų. At
sišaukit po nr. 833 W. lėifi street.-

Parsiduoda liotuvjškąs saliunas vie
toje lietuvių apgyventoje Savininkas 
turi kitų biznį^^todėl šį parduoda. 
Atsišaukltė pas savininkų: Jurgis 
Andziulis, 2325 S. Leavitt st., Chica
go, Ill.
---------- r.......................................................................... ........ _

PAR SI DUODAS^ greyer nė, pigiai, 
gražus ir naujaįs tavomis; geroj apie- 
linkėj, gerai Ihznis Ateina, iš prie
žasties ligos tiį?;. bu!? parduotas šį 
mėnesį. Atsišaukit pafe: 1828 Canal- 
port avė. &■

!---------------------1-----------------
PARSIDUODA^ ketll^ios lietuviškos 

valgomų daiktų’^krautuvės, seniausios 
Chicagos mieste| West Side, lietuvių 
apgyventos vietoj; taipgi du namai — 
vieni mūriniai, ‘Įeiti mediniai ir vie
nas saliunas prie pat lietuviškos 
bažnyčios; taipgi viena farma 240 ak
rų. Tie visi bizniai turi but parduo
ti į greitų laiką, nes manom užsidėt 
didesnį biznį. Kas greitesnis, tas 
galės pasiskirt kokį norės biznį.

Frank Staponaitis and Co.
1967 Canalport avė., Chicago, Ill.

PARDUODU FARMAS.

Lietuvių kolionijojo Mason ir Lako 
apskričiuose, Michigan valstijoj, kur 
jau 105 lietuviai turi nusipirkę far
inas. Ten turiu dar daug geros ne
išdirbtos žemės plotų parduoti. Taip
jau turiu gyvenamų ;Iarmų su trio- 
bomis ir sodnai:1. žemo kuogeriausia, 
su moliu* juodžemiu ir smėliu mai
šyta. Parduodu lengvomis sąlygomis 
ir pigiai, norintiems lengvais išmokė
jimais. Rašykite tuojau, prisiųsiu dy
kai savo žemių žemlapį ir informa
cijų knygelę.

ANTON KIEDIS,
Peacock, Lake County, Michigan.

Parsiduoda puikus kampinis, 19 m. 
senumo, saliunas, tarp lietuvių, prie
šai parko ir netoli mokyklos. Vie
nas blokas nuo 2 didelių dirbtuvių. 
Biznis gerai išdirbtas ir duoda gerų 
pelnų. Važiuoju Lietuvon. Kaina 
prieinama. Kas nori gerų vietų gau
ti ,tegul atsišaukia pas: 1437 So. 
Jefferson st., cor. 14 th Pl. Phono 
Canal 149.

EXTRA! Parsiduoda forničiai labai 
pigiai, gana 4 rūmams. Atsišaukit 
tokiu antrašu: 3465 Armour avė. 
John Mironas (bučernė).

PARSIDUODA Lotai Chicago], tarp 
Kedzie 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 
2’4—5—10 akerius po $225 už akerį. 
Delei artimesnių, žinių, kreipkitės pas 

Z. S. JMickięwicz,
2342 So. LeavitV?st.,^'- Chicago, Ill.
----------------------- -------------------------------

Garu šildomi ^kąhiiariai išsiranda- 
voja pigiai. Atsišaukit pas Mrs. 
Henry Dwyer, Flat -A., 3246 South 
Halsted st.

PARSIDUODA! bučė‘r*ė ir grosernė 
Indiana Marbord^t Jndg' - Labai gerame 
miestelyj ir ant geriausios vietos. 
Apgyventa: lietuvių,' lenkų ir kitų 
svetimtaučių. Biznis išdirbtas kuo- 
geriausiai, su viskis gerais įtaisymais: 
yra arklys ir vežimas; prie to yra ir 
stubos rakandai (Furniture). Par
duodame viską už pigių prekę. Ge
ra proga norinčiam gero ir pigaus 
biznio. Kas pirmiaus, tas ir gaus. 
Pardavimo priežastis: dviejų savi
ninkų nesusitaikinimas. Platesnėms 
žinioms kreipkitės šiuom adresu:

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

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
kio Ban kasi

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

PARSIDUODA saliunas geroj vie
toj, 3247 So. Morgan st., Chicago, Ill. 
Parsiduoda su visais lakančiais. Prie
žastis: savininkas išvažiuoja į kitų 
miestų. Atsišaukit pas J. Yuknis, 
3247 So. Morgan st.

PARSIDUODA grosernė ir bučer
nė, labai geras biznis, kuogeriausioj 
vietoj visame mieste Moline. Tarp 
lietuvių ir lenkų tik vienas biznierius, 
biznis prie katalikų bažnyčios, nėra 
kam daryt biznyj konkurencijų. Dė
lei ligos savininkas turi išvažiuot 
Lietuvon. AtsišaukiŲ tokiu adresu: 
T. Liutkevičius arba T. Link, 926 — 
4 avė., Moline, III.

Nuo senai žinoma žmonėms JUO
ZAPO BUDGINO , .ĘUČERNfi IR 
GROSERNft tapo pagerinta ir turi 
dabar pirmos kllasos valgių. Krau
tuvė randasi ant Main st., kampas 
15-os, Tollestone, IND., Juozapas Bud- 
ginas, P. O. Box 1, Talleston, Ind.

Joseph J. HertmanDWiczlKam laikyti Batikoje Pini-
UGUHIkS Notaras gUS anf 3 procento, kada už

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

Kreiptis adresu:

J. J. Hertmanowicz,
A. Olszewski Bank

3252 S. Halsted St,, .Chicago
OFISO VALANDOS:

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

RUSIJOS-AMERIKOS
Puikiausi. Didžiausi ir Greičiausi Laivai, 

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

CZAR, KL’RSK, RUSSIA
8 dienomis j Rot- 11 dienų j 

terdamų. Lietuva.
$31.00 HI klase $33.00
45.00 II klase 50.00
60.00 I klase 70.00

IŠPLAUKS Iš NEW YORKO:
Kursk, spalio 5; Russia, spalio 19; Czar, 

lapkričio 2.
Del artesnių žinių meldžiame kreipties j 

musų agentus, arba j Vyriausjjj Keleivių 
Agentų:
A. J. Johnson a Co., 27 Brondway, New York

juos gali gauti 4, 5 6 proc.
i

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 mortgečiai.

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

TeMonas Varis f M3
Dr. J. KŪLIS

(lydytojas ir Otdrurgw
*255 S. Halsted St Chicago, HL

PKIKMIXO VALANDOS: 
Mee • ryte iki lit 6 iki 9 vakare 

MeMLi nan 9 iki if po pietį nao fl iki • vali.

Lietuviškas Graborius.

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 ant 
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. Geresnčses Bankos žino kurie 
Bondsai yra geri, o kurie prasti, ir todėl perkant, reikia pirkti 
geroje Bankoje, kuri Bondsų vertę žino.

A. OLSZEWSKIO BANKA perka ir parduoda Bondsus tik
tai bagočiausių kompanijų ir randavus, ir jų vertę gvarantuoja. 
Mes turime Bondsus sumose, $100, $200, $500 ir $1,000, teip 
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 platesnės informacijos, Bondsų reikale kreipkitės asa- 
biškai ar raštu į

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

I

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

J. A. PETROŠIUS
3218 So. Halsted st., Chicago, Ill. 

Telephono Drover 2186.

MOKYKLA ŠOKIŲ.
Prof. Julius Silsko užtikrina, kad 

išmokys šokti kiekvienų jauną ar 
senų. Išmokinu valsų 6 rūšių, taip, 
kad’ gali drąsiai eiti šokti publikoj. 
Taipgi išmokinu ir kitus .šokius su 
keletą vakarų. Mokinu kas vakaras. 
Lekcijos yra nuo 7 valandos vakaro 
iki 11 vai. Prof. Julius Silsko pra
neša visiems, kurie nori išomkti šokt 
ateiti 2119 So. Halsted st., nuo G 
vai. vak. Taipgi mokinu visokius šo- 
kuis Buck &' Wing, Buck Skirt, Irish 
Jig, Clog, Spanish Waltz, Waltz, Two 
Step, Side Step. Pirma Lietuviška 
Mokykla Amerikoj. Mokytojas: 
Miss. Antanina Kietnier, Miss. Joan
na Walets, Prof. Julius Silsko, 1836J 
So. Halsted st., Chicago, Ill.

Phone Canal 3762.

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 tropų, fabrikų, ar vedimui gele
žinkelio, išleidžia savo Bondsus, parduoda judįbankom ir gauna sau rei
kalingus pinigus. Paveizdan“ geležinkelio kompamia stato naują dypų arba 
veda naujų geležinkelį, sakysime vertės 20 milijonųWlolieriu. Užbaigimui to 
darbo kompanijai trūksta 10 milijonų dolierių. Kų ji daro? Ji išleidžia 
savo Bondsus sumoje 10 milijonų dolierių, parengtus (ant pilnos vertės dir
bamo geležinkelio, parduoda juos bankom ir gauira^jxikalingus? 10 milijonų 
dolierių užbaigimui vedamo geležinkelio ar statomo dypo. Bankos laiko 
tuos Bondsus kaipo pirmą mortgečį (nes Bondsas tai ir yra pirmas mort- 
gečius), ir ima už juos tokį procentų kokis ant Bondso rašytas, žmones, 
turinti pinigų ir norinti už juos gauti didesnį 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 kožnų dienų. 
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 mortge.čius 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 tūlų 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 procentų ir dar prastesni 6 procentų. 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 syle Bondsų vertė, tai Bondsai prastesni, ir tokie neša di
desnį procentų.

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 kontraktieriui išbrukavimų gatvių vertės penkių šimtų tūkstančių 
dolierių ($500,000.00). Tam reikalui miestas pinigų neturi, o kol juos 
sumokės namų ir lotų savininkai, ims G metus laiko, o kontraktoriui reikia 
už darbų tuojaus užmokėti. Kų 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.

I KALENDORIAI 1913 METUI!
tii Jei nori kad tavo bizni lietuviai žinotu ir remtu, tai I------------ biznį lietuviai žinotų ir remtų, tai 

pasidaryk Lietuviškus Sieninius Kalendorius su sa-
' vo biznio apgarsinimu ir išdalink juos terp lietuvių.

T.ietuviškus kalendorius su lietuviškomis šventėmis dir
bame tiktai mes. Niekas kitas Amerikoje jų negali 
padaryti. Todėl jei reikalauji kalendorių, tai kreipkis 
prie mus. Ir pasiskubink, nes atsišaukus vėliaus, nesu-

Dr. O.C. HEINE
DBNTISTAS

QFISAS-Kampas 31 Ir So. Halsted 
(IBjVMkMS vlršaptlekos.) X CHICAOOl UL

Consolidated Printing* Co. j
3252 So. Halsted St., Chicago, III. |
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Dr. G. M. Glaser
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šiuomi apreiškia pagodotal visuo- 
nioniai, jog esu seniausias gydytojas 
ant Bridgeporto praktikuojant per 21 
metus, perkėliau savo ofisą ir gyveni
mą į savo locną namą po numeriu

3149 S. Morgan St.
Kertė ?3-ros gatves.

Telefonas Yards 687.
Mano ofisas aprūpintas naujausiais 

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

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

KevtS ’ 32-ros gatves.

Seniausia Lietuvių užeiga pas

JUOZUI KlDIKtį
j Užlaiko visokius pirmo ; 

skyriaus gėrimus ir kve- 
penčins cigarus ir

Oražią Naują Svetainę 
Susi rinjk i mains, vestuvėms, ba
ilumą ir tt. Širdingas priėmi
mas ir broliška rodą kiekvienam 

8253 IllinoisGL Korte 33rtl

VICE-PREZIDENTAS SHERMANPREZIDENTAS TAPT

Republikonų Partija kviečia visus piliečius balsuoti 5 d. lapkričio už šiuos 
kandidatas už Taftą ant prezidento ir už Shermaną ant Vice-Prezidento

LSUOSO ĮNŽENG1M0
Moksliszku Žingeidumu.Žino]iin?s-Galybe
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tikėli, kad vaistas, kuris su 
pasekme buvo vartojamu visos 
daugybės sergančių žmonių su 
neru gauti pagalbą nuo išlau
kinių skausmų- mums taipgi 
pagelbės. Taigi pasirūpink į

PATVARIAI
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Mg Severus
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Mos esam baimin
gai ir įdėmiai su
tverti. Vyrai, tikrai 
atsilankykit į Šitą 
stebėtiną liueso iii- 
žengimo Muzejų. 
Šimtai interesuo
jančių pavydulų 
žmogaus k u no svei
kam ir sergančiam 
stovyje. Chirurgiš- 
kos operacijos,
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Gothardišką Aliejų
(Severa’s Gothard Oil)

50 centą bonkele
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Jeigu norite turėti Gar
sų ir žinomą WALTHAM 
arba ELGIN laikrodėlį, 
kurie yra pagarsėję kaipo geriausi,
te šitą galvosūkį, sudedami numerius taip, kad

kaip neskaitytum, visados, sudėjus, išeitų 15 ir tą išrišimą mums 
prisiųskit. Jei gerai atminsit, tai dovaną męs prisiusime kredi- 
tavą čekį ant $15, kuris bus geras prie pirkimo bile 
musų WALTHAM arba ELGIN laikrodėlių. Taipgi nusiųsiu! jums 
katalogą, kad galėtut pasirinkti laikrodėlį, lenciūgėlį ir brel 
kokį norit. Rašykit šiądien ir įdėkit štampų prisiuntimui.

CORONA COMMERCIAL GO.
443 E. 16 St. Dent- 50. : : NOW YorK, N. Y.

kurio iš

^HISKEV

istoriškas sanrin- 
kis kuris niekad 
ne buvo parodyt:.s 
dykai šiam krašte. 

Esi užprašomas t.irineti nuostebumus Astronomi
jos, l''iziolotrijos, Chemijos ir Patholiogijos.

Iszpanlszka Inkvizicija. Va’katu Galert’a, 
Paveikslai Is/.kilmiu ir Pagarsėjusiu Asmenį!. 

1N LEIDŽIAMI TIKTAI VYRAI

LI'JOSO INŽENfilMO MUZEJUS 
MOKSLIŠKU ŽINGEIDUMU
14 . Clark Street.

Erti Madison Gatves
Atdar ,s nuo 10 valandos ryto iki 12 vidurnakčiui
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Jai užeina galvos skausmas 
Jai gresia Neuralgija

Imk

Severos Plotkeles 
nuo Galvos Skausmo 
ir Neuralgijos.
(Severn’s Wafers for Headache
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KNYGŲ RODYKLE
v r u

7 v vardus.
smogus,

25 centai dėžutė su
dvylika plot kelių

i U

M

kata, o
ėdamas
s randa pamokinimus

O

pamokinimus apie svei- 
; perka 

astrono-randa apie

Burnos prausimu i, 
kūdikių prausimai, 
apskritam naminiam vartojimui,

Plaukt| trinkimui, 
galvos odos pratisi m u i.
Nei sveikatoj, rmj ligoj niekas 
neperdėta.

Severos Gydantis
Odinis Muilas

(Severa's Medicated Skin Soap)

Kaina 25 centai

Pardavinėjama aptiekoso. Žiū
rėk, ar ant kiek vieno pakelio yra 
Severus vardas. Jai tavo aptieki- 
ninkas negali tau parūpinti, rašyk 
į mus. Norėdamas gauti nemo
kamą gydytojo patarimą adresuo- 
kit laišką į
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W. F. Severą Co?
CEDAR RAPIDS. IOWA 4

J. KULBOKAS
Užlaiko

Puiku Saliuna

rniją ir t. t.
d'odel męs sumanėme šioje rodyklėje aprašyti 

vaite po vieną knygą, nurodant jos įturą, apie ką ji
sau-

pcrkantis

Kad išplatinus žmonėse giusų paskubusius 
gėrimus, pasiųsime kiekvienam, savo lėšomis, 
“ZANOL” šešias pilnas kvortas degtines už 
$1.00, sulyg jūsų pasirinkimo. Pasakykite ko 
norite —Rugines, Buriib'ii'o,"Komų ar Rūgš
čios Braglncs degtinės, Dž'i'no, Romo, Persikų, 
Obolių, Abrikosų, Konfodto >brandčs, Slyvi
nės, Boroviskos Rasalkos, etc. ?
NEDUOKITE PIRKLIAMS DIDELIŲ PELNŲ.

Parodysime kaip. Mes esame prityrę deg
tinės dirbėjai, ir parodysime, kaip kiekvienas 
gali pasidaryti gėralus namie, SUTAUPANT 
PENKIASDEŠIMTĄ NUOŠIMTĮ PIRKLIŲ 
PELNO su pagelba “ZANOL” . Extrakto. 
Įstatymų leista. Padaroma j dvi minutL Gė
ralas padarytas su “ZANOL” yra labai ska
nus ir grynas. Gauta Aukso, Medaliai Co- 
lumbijos Parodoje. Tūkstančiai patenkintų 
vartotojų. Gvarantuota sulyg Suv. Valst. 
Gryno Maisto ir Vaistų Įstatymais.
PAMEGIHIMU! VIENA KVORTA DEGTINES DYKAI-

Pamėginkite, kaip tik jus sau, norite, ir 
jeigu tai nebus geriausia degtinė, sugrą
žinkite likusią mums atgal musų lėtomis, o 
mes sugrąžinsime jums pinigus,. Siųskite už
sisakymus šiądien, o mes pasiųsime “ZANOL’ 
ŠEŠIAS PILNAS KVORTAS DEGTINES Už $1.00, 
Viską mes apmokėsime. Reikalaukite, ko
kios rųšies tik norite. Dvylika pilnų kvortų, 
$1.50; dvidešimt-keturios pilnos kvortos, $2.80. 
DYKAI knygutę “Paslaptis ir Istorija, Deg
tinės Dirbimo Namie’’ pasiųsime kiekvienam, 
kuris tik suteiks mums savo adresą.

UNIVERSAL IMPORT CO. 
d»5o Universal BldgM Cincinnati, O.

AKYVI APSIREIŠKIMAI SVIETE ANT KURIŲ 
ŽMONĖS NUOLATAI ŽIURI, BET JŲ

GERAI NESUPRANTA.”

Paraše Kazimieras Promykas.

Knygos No. 471. Puslapių 79. Kaina 25c

Apie ką šita knygele traktuoja?
1. — Oras. Visi žino, kad yra oras, bet kas jis tikrai yra,

nevisi tai supranta. Tie, kurie suprato oro ypatybes, sunau
dojo jį varymui visokių mašinų ir daugybei kitų dalykų,, ir 
net išmoko ore lekioti, kaip paukščiai. ‘ •

2. — Kaip pritaisomos pumpos pumpavimui vandens ir
kitokių skysčių. . , .

3. — Barometrai oro svėrimui, parodymui giedros’ ir

susideda ir iš kokių.
prietaisos mieravirnui šilumos

ore.
jie pasidaro.

r

MM TIKTAI 
INEJIMAS DYKAI 

kas gali but matyta 

GALERIJOJ 
MOKSLO 

526 SO. STATE ST. 
CHICAGO. ILL. 

near Harrison Sb

Žingeidumai Patologijos 
Ž.ingeidujj»J Osteologijos 
Žingeidunu..’. <Gromuliavl- 

£f»4> Organu

Tirinek pradžia ir iszsivystima Ž/nogiszkos 
Rasos nuo Lopszio> ikvGrabui. P maldyk Kei
stumus Gamtos, žingeidumus iv Milživisz- kumus.

Tirinek intekme ligos ir' paleistuvystes, per
statytas gyvo didumo figūrose, sveikuose ir 
ligotuose padėjimuose. Lavus ijzrodinetojas
atsakinėja visokius klausymus. Didžiausia 
proga tavo gyvenime.

INŽENGA DYKAI
Atdaryta kasdiena nuo 8 ryto iki v idurnakeziui

LIUOSA GALERIJA I13KSL0

Daugumas iš musų koslumcrių, kurie pirko namus pas 
mus, parduodami juos, uždirbo po kelis šimtus doliarių ir 
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 Tiiitnų 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 7

7

4(4) — 2
2

465 — 3

aukštų medinis namas, 4 gyv. po 4 r. .... $30. — $2500. 
aukštų medinis namas, 14 ruimų, 2 gyv. 1 vana $32. — $2600. 
ruimų medinis, garu apšildomas, labai puikus, $30. — $2500. 

> ruimų medžio ir muro, geroj tvarkoj .... $35. — $2500. 
aukštų medinis, storas ir 2 gyv. 5, 5 ir 2 ruimai $50. — $3000. 
aukštų medinis, 4, 4 ir 8 ruimai..................$40. — $3000;
namai, mūrinis, gražu
gyvenimai 6 ir 4 ruimų ...................
aukštų muro ir medžio 3 gyv. 6, 6 ir 
r. naujas, puikus mūras ir 2 aukštų 
mediniai namai ant 2 lotų, 4 gyv. po 
aukštų puikus mūras, 3 gyvenimai su

2 gyv. po 4 r. ir medinis
$37. — $3000.
$45. —$3500.8 r. — 

medinis
6 r. — 
vanotus

$40.—$3500.
374 — 3
Biznieriui. 2 aukštų puikus mūras, vanos, biznio vietoj $31.—$3900. 
447 — 2 aukštų mūras, 4 gyv. 6, 6, 4 ir 4 r., 1 vana $50.—$5000. 
z.07 — 2 storai ir 2 gyv. po 6 ruimus, mūras, kampas -— $57. — $5300.

mūras, 2 po 6 r. su vanoms, 2 po 4 r. $55.—$5500.į 
akmeninis, 5 gyv. 5, 5, 4, 4 ir 2 ruimai $55.—$5800.1 
mūras, storas ir 3 gyv. po 6 ruimus — $44. — $42.00 
mūras, 6 gyv. po 4 ruimus, 3 vanos — $64. — $64004 
mūras, storas ir 3 gyvenimai^*Naujas $65. — $65004 
mūras, štoras ir 5 gyvenimai ........  $80.—$8000.

murai ant 3 lotų, 8 gyvenimai, 6 vanos, puikus $111. — $9500.' 
aukštų mūras, 2 storai, 4 gyvenimai. Lotas |

,/................... $105. —$12500/
gyvenimai. Lotas /
..........................$140. —$13000.

-4 aukštų mūras, storas ir 7 gyvenimai. Puikus $130. — $14000.
- 2 muro ir 1 medžio, 3 storai ir 8 gyvenimai. Kam

pinis lotas 76x125 pėdų. Puikus namai..........$166. — $15500.

440 — 2 aukštų
478 — 2 aukštu C-
102 — 3

inkštu
210

o

inkštų mūras, 3 storai, 4

5 metų. Kiekvienas, kuris pirks namus iš 
musų, už kelių metų turės puikias propertes ir pinigus sa
vo kišenini. Visi, kurie pirko namus pirm kelių metų, šian- 
(lien yra turtingi, nors pirkdami pasidarė ir daug skolės. 
Musu kostumeriams mes duodame lengvas išlygas išmokė- 
jimui skolčs. Ateikite musų bankon persitikrinti, kad mes 
parduodam gerus namus pigiausiomis kainomis, ir duoda
me sąžiniška ir gerą patarnavimą pirkėjams namų. Nemo
kėkite raudos, nes mokėdami randą, kitiems namus perkate. 
Gyvenkite savo namuose.

(ttamnaaai

BALSUOKIT UŽ

Or. E. F. Napieralski
Progrcsyvlšuos Partijos kandidatas 

aut

CORONERIAUS
COOK PAVIETO

Rinkimu diena 5 lapkričio 1912

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

4. — Iš kiek dalių oras
5. — Termometrai, arba 

ir šalčio.
6. — Balionai lekiojimui
7. — Vėjai, kokiu budu
8. — Kaip pasidaro miglos.
9. — Rasa, šalna, šarmos, apšalai, kaip ir kokiu budu tas 

viskas darosi.
10. — Kaip

Kaip
Kaip
Kaip
Kas yra perkūnsargiai ir kaip žmonės juos išrado.

arba laumes 
juosta), kurią po lietaus matome ant dangaus skliauto.

Naujiena Kuri Nudžiugins ir 
Palinksmins Daugel Sergancziu, 
Silpnu ir Nualintu Vyru
viškas, nupuolęs sveikatoje? Ar peržengei tiesas sveikatos 
arba gamtos? Ar manai aj vesti? Ar ėsi tinkančiam padė
jime užimti užduotis ženyb lio gyvenimo? Jeigu yra mažiau* 
se abejonė jog randasi užsivilgusi chroniAka liga dugnyje 
tavo kiapatiį, tai atsižauk ant šeiniaus paduoto adreso, o ap. 
turėsi patarimu ir iStiriuejimg dykai! Mes iStirinesime tavg 
visai dykai, ir jeigu išgydymus bus galimas, tai mes iSgydy- 
sinie už kožemlausi$ kaiiiį. Ne užsidedi ant savęs jokią pa
reigų atsišaukdamas pas mus del bemokestinio pasiteiravi
mo. Męs perstatysime padėjimu viso dalyko tikroje šviesoje, 
o tada galėsi gydytis jeigu norėsi,

Noi Oo.aio Nereiks Mokėti Pakol Nebusi Užganėdintas Savo Locnoj 
Mintyj kad Mes .'same Teisingi, Pilnai Atsakanti Ir U įsitikimi.
nesveikumu inkstų, pūsles ar Slapumo ravelių, jeigu jauti nesmaguniį ir skausmu, jeigu raudasi 
koks padėjimas del kurio nesinori kreiptis prie šeimyniško gydytojaus, kaipo tai: silpnumas, ner
viška negalė, silpna arba sumažinta atmintis, nemiegojimas, gėdingumas, nubėgiroai, n u varve j imat, 
Silpninanti sapnai ir išnaudota gyvybė; jeigu turi gOSUotas ir susisukuses gyslas, jeigu kenti nuo 
užsikrečiamų ligų kokios nebūt rūšies kurios tomistai daro nesmagumu; jeigu turi nors vienį ii 
Skaitlingų ligų kuriom vyrai gali bu'; apimti; jeigu kenti nuo pertankių dasileidimų; jeigu turi vo
tis, skaudulius burnojo ir ant liežiuvlo; jeigu plaukai tavo slenka; jeigu turi slaptingą ligę; Jeigu 
turi užnuodinlį krauju arba nors vianąlš ligųkurių auka tampa vyrai—TAI MKS GALIME TAVE 
IŠGYDYTI IRTA PADARYSIME. Ateik pasikalbėti su murai didžiausiame pri vatiškume ir Se
krete, o męs padėsime ateikratyti nuo visų kliūčių kotrumpiausiam laike. Mes turime labai didelį 
pfttirimį gydyme tokios rūšies ligų ir užtikriname išgydymu. Mes netiktai p;ilengviname. bet išgy
domu tikrai ir ant visados. Ateik ir pasižiūrėk ant skaithaus lietuvių kuriuos mos išgydyme. Mes 
išgydysime teip tikrai kaip atsišauksi pas mus. Silpni vyrai, kurie nustojote viltį pasveikimo besi- 
gydydami kur kitur, ateikit pas mus, mes atkreipsimo ant jus musų specijališkį atydį teip jog ab* 
gausite savo vyriškumu ir husito vadovais terp savo sandraugų.
PATARIMAS IR IŠVIRINĖSIMAS VISAI DYKAI. GYDUOLES DYKAI IKI IŠGYDYMUI

CHICAGO MEDICAL CLINIC
256 SO. STATE ST., arti Harrison gatves CHICAGO, ILL
U Jdusų ofioo valandos yra nuo 10 valandos ryto iki 4 po piet Ir nuo 6 iki 7 vakare. Jeigu negali 
\ ateižfiukti terp tiį valandą tai gali atsišaukti terp 10 ir 11 Ncdoliom. Atsišauk asabiškali 

Mes kalbame Alėtu v iŠ kai.

■*

&

Specialistas kuris 
išgydo ko kiti pe-

jus už pigiau 
ir geriau, ne 
iru daktarai 
miesto, ku
rie turi ino- 
ir turi dide-

Ateik pas 
mane, o aš 
išgydysi u 
jus ant visa
dos. Aš gva- 
r a n t u o j u 
kiek v ien am 
u ž g a n ė di- 
nima, kuris 
atsilankys į 
mano ofisą.

keti aukštais randas 
liūs iškaščius. Aš vartoju ir fab
rikuoju pats savo medicinas pri- 
provas, kutins aš pats importuoju. 
Dabar laikas išsigydyti ir būti 
sveiku. Rodą iy isegzaminavoji- 
mas dykai, ar gydysiesi ar ne’ Aš 
pritaikysiu mano maža užmokosnį, 
pagal jūsų išgalėjimą.' Nctrukdy- 
ki bet atsilankyk šiądien.

Aš kalbu letuvlškal.

Western Medici) Institute
1827 Blue Island Ąve 
Šuj Bankos, prie 
Chicago, Ill,

DR. RENFER,
Valandos; 8 ryto
Nedėdiomis: 8 rvto iki .12 dienos

šgydysiu 
Jus in 5 d. 
NUO PASLAPTINGU LIGŲ ffRWWyHWWF

Reikalaujant Armonikų 
3s:oncertinky ar kitokią 
muzikaii&ką instrumentų.

Pakol kur pirksit, pirma 
parašykite man, aš prisiu
siu Jums savo Kata iŠ 
kurio matysite jog pri 
nęs galima gauti visokias 
piriklflustas Vokiškas 
Itališkas Armonikas už ėe- 
mtfinę kaina negu kur kitur.

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

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

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 
$6.00. Taipgi užlaikome didelę krau
tuvę visokių knygų už pigią prekę. 
Turime geriausios Palangos Trajan- 
kos. Su prisiuntimų, už baksuką 30c. 
Knygų ir kitokių daiktų kataliogug 
išsiunčiame už 4c. Reikalaujame par
davėjų ir duodame gerą pelną.

M. Z ('KAITI S,
449 Hudson avė., Rochester, N. Y.

W!

TĖMYKIT VISI LIETUVIŠ
KI SALIUNČIKAI IR BIZ

NIERIAI!
Chicago Baltos RožŠs (ČliicaLO White 
Rose Bottling Woi’fc&) tiftkrai lietuvišką 
pabstą—saidę, džindžerail ir kitus 
visokius mineraliskns gėrynius išdlr- 
bineja. Išdirbejas yrk vienas iš se
niausią Chicagos lietuvių biznierių 
Jonas žilvitis. Meldžiu visų lietuvių 
biznierių atkreipti j tai atydą ir pa
remti savo tautietį Riekalaujant vi
sokiuose atsitikimuose, viršminetų 
minerališkų gėrynių atsišaukit visa
dos pas mane. Biišiu Jums už 
dėkingas. Su godone,

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

Phone Yards 2^2.

Leveskio
Dienine ir Vakarine Mokykla.

'..irrss- Mokinama." 1 r /,■?■■■:... r 1
L Pradinis tPrircngiamasai) Kursas,
2. Prekybos Kursas pa^al Amer. plianą,
3. Prekybos Kursas pagal Rusijos pliauą 

(dc! manančių grįžti Lietuvon).
======s=Kalbosr-r; y-.—
Lietuviška, Angliška, Vokiška ir Rusiška 

(pagal norą ir Lenkiška).
Del smu'kcsnių žinių kreiptis yfratiškai 

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

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

LIETUVOS” AGENTAI.
debesis ir ūkanos.
debesis ore ir kaip pasidaro lietus.
sniegas ir ledai.
žaibai, griausmai ir perkūnai.

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

užsilaiko
Visada šaltas alus, skani degti-

ILL.

c
tai

III.

Visockis,
Chicago, III.

W. 18th
W. 24th

Link a, 
Rimkus. W. 2Cth

- 83rdSpecialistas.
iki 8:30 vakare

v ir- 
lStus gatves,

BROOKLYN.
J. Ambrozėjus, 
Vincas Daunora,

11.
12.
T3-
14-
15. — Kas yra orarykšte (vaivorykšte

MMMNHHMiMM

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. Mg., Room! 1107-1114 
n. . TeUphot. >rankHn 1178
Lietuvis advokatas, % teisių mokslą Ame
rikoje. Veda vHokia , bylas, civiliškas ir kri- 
minahskas visuose teismuose (suduose).

Sp. 3112 S. Halsted St., aril 31-inos
Tele, booe Yards 2J9Q

Visus šiuos dalykus išaiškina labai suprantamai ši maža 
knygelė Ją perskaitęs, desižinosi daugiau žingeidžių da
lykų negu iš perskaitytų kelių didelių knygų.

Prisiųsk 25c. pačto markėmis, paminėdamas knygelės 
vardą ir numerį 471, ir gausi ją pačtu į savo namus. Rašant 
adresuok šitaip:

A. OLSZEWSKI
3252 So. Halsted St Garsinkites

Lietuvoje

KELIAUJANTIEJI AGENTAI.
Jonas Kulis.
Jonas Dabulskis, 
Ben. Grabauslds 
Andrius Jurevičla
Petras F’.lčnas
M. K. Wilkevict*.

J. 1. Bagdžlunas, 
Ad. Gimbutas, 
Antanas Grišius, 
J. Janušas, 
Zen. Jucevlcze, 
Adomas J odei is, 
Julius Kaupas, 
Vale. 
J. A.
Vine. Stulpinas, 
Jonas 
Ant. Vizbaras, 
Petras Vaitiekūnas, 
P. Zinudzinavlčia, 
AaL Zeluys,

N.
120 Grand st

229 Bedford Ave.

CHICAGO.
2334 S. Oakley avo.

3036 Union avo.
708 W. 17th PI.

2015 Canalport avė.
118 E. 115th st.
818 
2232
1813 String
920 “•

921
8139 Vincennes Rd.

3327 Lowo a ve.
827 — 83rd Fl.

913 W. 32nd st.
1240 8. Morgan st.

St. 
St. 
St. 
PI.
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RAINKOT AI

ŠTAI MUSŲ RAINKOTŲ SUMAŽINTOS KAINOS

Iszgelbejai!

Adresas

siu

BRIDGEPORT CLOTHING CO
CHICAGO, ILL

Vyrai Išgydomrį 5 Dienas
conrac

Išgydo, kad botum sveikas

Moterų ir vaikų ligų specialistė

5208 Wi Harrison Street
Tel. Austin 737

Valandos
tiktai iki 0:00 kiekvieną ryt

Žinomas Rytų Fabri« 
k a n t a s re i k a! a v o t u o j a u s 
pinigų, todėl męs tuojaus 
nupirkom šitą didelį rin
kinį tavorų praktiškai už 
mažiau negu jums kaš
tuotų pats materijolas 
perkant jardais.

Ateikit is 
nepaprastą

LATAS 1: 
ir mergaičių, 
brangakmenio

Dusulys, Bronchitis, Kvžpavi- 
mo ligos Išgydomos visiškai 
mano vėliausia metodą.

Rodą Dovanai.

w Turėk Savo Namuose 
9 Geriausią Degtinę* (arielką) jei 
r nori būti sveikas ir turėti kuom 
'pavaišinti savo mylimą svečią. 
Daktarai rekomenduoja už geriau
sią degtinę

k i $30.00.
miesto dalyje vy- 

r visokiu auksiniu

Ta dykai gauta knyga yra wertčs 
$10.00 kožnam sergančiam 

vyrui. <

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

Phone Canal 1208
Valandos:

n no 9:30 iki 12:00 vai ryto 
nuo 7:00 iki 8:00 vai. vak.

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

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

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

BANKOS VALANDOS: Panedčlials, 
aeredom, ketvergais ir subatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedėliotas, utar- 
ninkais ir petnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

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

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

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

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

TOWN OF LAKE SAVINGS 
BANK, J. J. E 1 i a s, Savininkas. 
4600 So. Wood st., Chicago, 

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

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

Dabar
pigus.
Laikas
madų
Musų storas yra did 

rišky drapanų, ir b i 
ir sidabrinių graznų 

atdaras i

atidūlionia tur pa- 
iš tu stebuklingu 

katrie žada apsivesti 
—vyrai, katrie pasi- 

katrio parcidava 
vielai ir katrie pervirš davė 
ilię—-vyrai silpni, nervouti ir 

sava sveikata—vyrai, 
pri darba ir katrie ne 

pylna

Iki Naujų metų paprastai neesti didelių šalčių ir iki tam 
laikui vyrai dėvi lengvus overkotus, vadinamus Rainkotais. 
Męs turime pilna eilę gražiausių Rainkotų, ir kad atituštinti 

vietų žieminėms drapanoms, parduodame dabar Rainkotus už 
sumažinta kaina.

P. Mikolainis
Box 62 New York City

Pražudytas Vyriškumas 
Ligos Keponų ir Inkstų 
Nerviška negali, Silpnu 
mat, Pražudyta psjiega 
Nuovargį,Kraujo užnuodiji 
mą, Slapumo bėgimą.

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

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

OFISO VALANDOS: Panedčlials, 
seredom, ketvergais ir subatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedčlioms, utar- 
ninkais ir petnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

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

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

BANKOS VALANPOS: Panedėllals, 
seredom, ketvergais ir subatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedėliotas, utar- 
ninkais ir petnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

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

Priima bankon pinigus ir moka 
3%. Už sudėtus pinigus mūsų ban- 
koj duodame čekių knygutę, iš ku
rios parašyti čekiai tinka visur. Sko
lina pinigus ant Real Estate. Perka 
ir parduoda namus ir lotus. Išsam- 
do bankines skrynelės (boxes) 
po 152 .50 metams. Parduoda šlfkor- 
tęs ir siunčia pinigus į visas svieto 
dalis.

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

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

tur šilkinius (1 
nios del guzikų 
užsegimo

SENIAUS $30.00 (DABAR TIK SIS.oo
Puikus plytinis gramofonas su 

didele triuba ir Šešiais skrituliais, 
puikaus balso ir artistiško skani* 
bėsio, kuris jums grieš polkas, vai* 
cus, maršus, mozūrus ir abelnui 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 G skrituliais, likusius 
$12.00 užmokėsit, gavę gramofonų. 
Kam gramofonas nepatiks, gali jo 
nepriimti. Kanadon ir abelnai | 
užrubežius siunčiame tik gavę iš- 
kalno $15.00. Adresuokit aiškiai:

TRADING HOUSE W. GREKO CO. 
111 E. 7th st. Dop. B B. Now York City.

nas, nevedog arba apsivedęs, ligot 
No naikinkiet sava sunkei uždyrbtus piningus 

vysai. 
ir resnu 

už

IS'Jfdbimnimni Nedaro skirtumo koks ta- oZblKIliluliHdl rnist<’3 nesveikumas yra, 
jeigu tamistą kankina de

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

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

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

Atsišauk tuojaus jeigu esi klapate.

International
14 SO. CLARK ST., arti Madison gatves CHICAGO, ELL

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

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

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

D r.’Z IN S,’ 1CHICAGO,
Valandos: 8 ryto Iki 8 vak. Nedčlioms, 8 ryto Iki 4 po pietų.

• gaukit šitą 
“Bargainą” 

$10.00 moterų 
“kava kulio”

Siutai yra labai puikus, gero ma- 
terijalo ir pagal madą sukirpti; 
padirbti kuogeriausiai, modeliai 
vėliausi, taip juodi ir mėlyni— 
Overkotai yra padirbti 46 ir 50 
colių ilgumo, lygaus ir šiurkštaus 
materijalo,aksominiai /psį
ir perkeičiami kalnie-^uk N 
riai a.t y tižiai padirbti;JĮ Ę 

k i 4 4 i*

A KAIP VIS0KI DAKTARAI, profesoriai ir į
Į JŲJŲ VAISTAI NEGALĖJO IŠGYDYTI! jį
į Teip rašo žmones, išgydyti nuo visokių ligų. J

GARBINGAS DAKTAREI Širdingai dekavoju už labai geras liekarstas ir Išgydymą 1 
J mano moteries. Dabar parašau visa teisybę: iki H5 m. amžiaus gyvenau su savo pačiulo c 
w Varšuvoje, bet ji per kiauras d,ienas nuolatos sirgo, net lovoj gulėdama. Kad išgydyti krei- B 
fį piausi prie Profesoriaus Dr. Baranauskio, Varšuvoj. Ištyrinėjęs užraše vaistus ir pasakė, v 
\ kad Migrena, neišgydoma liga. Vėliau nusldaviau prie Dr. Grudzinskio ir teipat prie patels J
5 Ordinatoriaus Szventos Dvasės ligonbučio Dr. Krukowskio, kurio ištyrę ligų pasakė kaip ir
X Profesorius, kad migrena neišgydoma. Amerikoje apart kitų buvau pas Dr. Rubin; nors J 
I užrašė liekarstas, bet pasakų, boreikalo kaštuotis, nes liga, neišgydoma. Vienok ir po to J 
J troškau, kad savo mielų pačiutę nors ant senatvės išgydyčiau. Ir štai 1912 metai yra dideliu if 
ct mums skarbu, kaip iš dangaus. Kaip visas svietas stovi, tai atsirado vienatinis Daktaras, į 
■ Phil. M. Klinikoj, kuris išgydė mano pačiulę kaip nieks negalėjo pagelbėti. Dabar tikrai S 
L galiu pasakyti, kad moteriškė yra visiškai Sveika, išgydyta ir dėkavojame už suteiktų gerų j 
H sveikata. - J

’ Ant. Zorzyckls su Motore Ir Dukrele, 133 High St., Now Britain, Conn. < g
6 AŠ FRANK POŠKA, dėkayodamas danešu, kad skaudėjimų nuo romatizmo sąnariuose, V 
w rankose, teip-pat mėšlungio ir nervų li fį išgydėt, kaino kankino mane per 18 mėnesių. Da- J 
" bar jaučiuosi visai sveikas nuo Jųsų liekarstų I r persitikrinęs, kad esi labai geras daktaras ; * 
2 ir savo draugams pasakysiu kaip pasekmingai Klinikas išgydo.
T Su pasveikinimu Mr. Frank Poška, Box 1, Farley, Mass. i
£ GUODOTINAS DAKTARE! Apturėjau liekarstas, kurias bevartojant, nustojo skaudeji- ffi 
W rnas krutinės, kosulis ir galvos skaudėjimas. Dėkingas, linkiu Tamistai laimės. F
V Su guodohe P. Sakalauskas, 3231 Emerald Ave., Chicago, Ill. f!

Dideles daugybės padėkavonlg ateina kasdiena, tik del mažumo vietos negalima j 
j sutalpinti, nors Ir prašo. KAIP KITI NEJSTENGE, TAI KLINIKAS TRUMPAM LAIKE J 
S IR TUOS IŠGYDĖ. V
* KAM SIRGT IR VARGINTIS, KAD KLINIKAS IR TAVE GALI ŠGYDYTI, TIK S
’t ATSIŠAUK ASABIŠKAI, arba lietuviškai parašant kas kenkia, nelauk Ilgiau. J
5 THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC paties gubernatoriaus legalizuotas, apie t
* tai tikrai galima tikėt. ’
* W GERESNIO DAKTARO IR LIEKARSTŲ kaip KLINIKO negalite rast. KAD JAU- J 

1 TIESI kokį nors nesveikumą, bei liga vargina ir tikrai nori būti sveikas, tad kad g
S Kliniko Daktaras speciališkai pripažins, kad tave gali [išgydyti, tad gali tikėti, jog aptu-
7 vesi nuo Profesionališko Daktaro gydymu ir pritaikytas, speciališkal sutaisytas liekarstas, w 

kurios kaip tūkstančius jau paliuosavo teip ir tave gali paliuosuoti nuo ligos jungo, šviežiai
6 užpuolusi ii arba ir užsenetų visokių ligų, teipat nuo: niežėjimo kūno, negero kraujo, silpnų į 

J| ir nesveikų nervų, ska udčjimo i r svaigimo galvos, nedirbimo ir užkietėjimo vidurių. Nuo /j 
u saužagystes sekios nubėgimo, nerimastingumo abelno Ir lytiško nusilpnėjimo, skaudėjimo ■

strėnose, kojose bei rankose i r sąnariuose, kosėjimo, skrepliavimo—bronchitis, visokių slo.
t* gų, i nkst ų i r užsikrečia m ų pasla pt ų ligų i r kitų, kurios tik varginimui žmonių užpuola, vi- 
j sas išgydomas ligas, BE PEILIO, BE OPERACIJOS. SEKRETAI UŽLAIKOMI. p.
S Visada reikia adresuoti teip: o

s The PHILADELPHIA M. CLINIC s 
j lllf Walnut St. Philadelphia, Pa. • g

! Valandos: Nuo 10 Iki 4 plot. Nedėliojo nuo 10 iki 3. Vakarais Utar. Ir Pet nuo 6-8. V

Šitas apgarsinimas ir padčkavonės teisingos. Klinikui galit tikėt.

laikas pirkti gerą Rainkota, kad; 
kol yra iš ko pasirinkti.

pirkti ir overkotus, kuriuos dabar turime naujau 
r geriausio darbo, nuo $7.00 

žiausiu pietinėje 
ijos, laikrodėlių 

Ateikite pamatyti.
Storas atdaras ir vakarais apart utarninko ir pėtnyčios 

Kas neturi laiko dienų, tai vakare ras musų storų atdara.

Geriausiai pastiprinanti, priimna, skani 
ir sveikiausia stalava degtine. 1

Gaunama visuose goresniuose Saliunuose 
STRAUS BROS, CO. Išdirbėjai, DEP'T L. CHICAGO, III. 
216 W. Madison St< T. PODLASKISir A. CHAPOSKE, Lietuviai agentai

Atsiųskit 10c prisiuntimui mažos bandymo 
skrinutės Anolos ir persitikrinkit apie jos 
gerovę. Adresuokit:

ANO LA ANTI-PAIN BALM
-r-.. ;...... .. -r-Tr-r^----- r-.-,■;:r,iss: Nuo peršalimo, Kosulio, Kataro, Užd

gimo pažandžių, Nervų skausmo, Gerkles skaudėjimo, k .
Užkimimo, Gal vos skaudėj imo, Strėnų ir muskulų skau- 
dėjimo, Grypos, Reumatizmo, Podagros ir daug kitų 
skaudulių Anola yra geriausiu ir pasokmingiausiu iš- 'M
laukiniu vaistu kaip seniems, taip jauniems ir vaikams. g | fį 
Preke 50c., Krasa 55c. M mBn Slffl

••X SftlCAG*?..

Kožnas vyras be 
reikalauti vienų 
knygų. Vyrai, 
—vyrai ligoti 
gere per m i erų 
namo 
sau \ 
katrio prastoi 
katrie negabe 
gale nauduoti pylnai linksmumą 
gamtos—vysi tie vyrai tur pareika
lauti vienų iš tu dykai duotu knygų. 
Ta knyga pasakis kaip vyrai naikia 
sava sveikata, kaip jie užsikrčta li
goms ir kaip jie gal pylnai sugra
žinti sava sveikata, stipruma ir 
energiškuma į trumpa laika ir su 
mažais kaštais. Jeigu nori būti vyras 
tarp vyru ta knyga 
pasakis 
gali tų 
pasekti.

Užnuodijimu Krauja arba Brantais, 
Triperiu, A beinu Prastoimu Spėkų, 
Prastoimu Gyvastinos Skystibės, 
Naktiniais Išleidimais, Prastoimu 
Vyriškumą, Lytišku Nusilpneimu, 
Džiūsna, Užsi veržimu šlapiname 
Kanale, Reumatizmu, Organiškame- 
si Ligonio.si, Skiives, Kepenų, Pūs
lės ir Inkštu lagoms?

Jeigu turėt skausmus strenosi, 
prastoima apetitą, eurugusi pylva, 
bjauru skausmu galvos, tulžinius pri- 
puolimus, 1 cgalct miegoti, jausta- 
tesi pavargesiu ir silpnu iš rita, 
pyktas ir aržus,—turėto gauti tų 
knygą. Knyga ta pasaka prastais 
ir aiškicis žodeis dielko kenti ir kaip 
gali būti sveiku.

Tūkstančiais vyru atgava sava 
pilna sveikata su pagelba (uos bran
gios knygos. Knyga ta yra krau
tuve žinios ir talpina tam tykrus 
daiktus, katrus kožnas vyras, jau
nas arba senas, lagotas arba bied- 

arba sveikas tur žinoti.
mokėdami už nekingas, bevertės 

vaistus ikikolaik neparskaitistė tų knygų vysai. Knyga ta užčedys jums daug dole
riu ir pasakis kaip galėto stotis tvirtu ir resnu vyru. Atmink j tą, jog ta knyga yra 
siustą jums vysai dykai. Mes užmokant ir už paczta. Nekokie varda medikališka 
arba daktariška norą ant konverto. Ne vienas nežinos kas tas yra tyk jus. Jšrašikiet 
sava varda ir pavarde ir adresa aiškei idėkiet ta dikini kuponą ir prisiuskiet mums 
o gauste tą knygą.

G varan (uotų vyriškų 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- 
siąskit mums tik 48c, o li
kusius $4.00 užmokėsit gavę 
šitą puikų laikrodėlį. Kam 
laikrodėlis nepatiktų, gali jo 
nepriimti. Kanadon ir abel

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

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

Specialistas 
Vyrų ir Moterų Ligų

Kalbu Litttuviikai.
VISIŠKO IŠGIJIMO kiekvienas įieško. AŠ tamstą išgydysiu visiškai, jeigu tamsta tik 
E avėsi gydymą savo Ilgos man. Mano preke yra žema ir pritinkanti prie mano atsa- 

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

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

gydymais, ateitu pas mus ir pamėgintu musų tlkr% ir ištiki- 
m? gydymu. Męs paaiškinsim tau delko kiti gydymai tavgS 
neišgydė ir kaip męs tavo išgydysim.

Kraujo Užnuodyjimas* J* rių ligonis nenori kreip.
tis prie šeimyniško gydytojaus, rudos plėmos, lopai burnojo, 
skaudulia' ant liežiuvio, slinkimas plaukų, skausmas kauluo
se, sunariuose, plėmos ant kūno, jauslus tekanti skauduliai, 
MES IŠGYDOM ŠITOKĮ PADĖJIMĄ—MES NELOPOME. 
HlnhfifYimni Ar kankina tavę nubegimai paeinanti nuo 
11 UDuElIlIiuI peržengimo gamtos tiesų, vyriški silpnu* 

D mal, nualinimas, silpna atmintis, galvos
skaudėjimai, plemai priešai akis, nerviškumas, skausmai strė
nose? Ar pats ėsi apimtas nors vienu iš tų ženklų? Ateik pas 
mus, męs tave išgydysim nes kitaip nereikalauji mum mokėti.

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

Odos Nesveikumai .“..s 
lopai, netobu

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

Inkstu, Pūsles ir Sėbrus Nesveika- 
mni I’dcstų nesveikumas gali išsivystyti 
Illdl į pavojingas komplikacijas, ir jeigu ne- 
atbotas, pagimdys kitus ligas ir komplikaci
jas. Ar manai apsivesti? Ar esi tikrai sveikas? 

Specialists.

K r a u j o
* ............■nil. ■!■>! ... .......... ...... ...

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

L i gos Moterų

GERA PROGA!
Gramatika angliškos kalbos mo- 
kytisbe inokytojo(apdaryta)$1.00 
Vaiku Draugas arba kaip moky

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

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

dų, su paveikslais (apdaryta), ,35c 
Viso 8(1.60 

Kas atsiųs iškirpes šita apgarsi
nimą iŠ “Lietuvos” ir 81.00 per 
money orderį, tai gaus visas 4 
knygas 60c. pigiau.

III* B
HALSTED. 201” STS AN“ 
CANALPORT AVĖ M

Rainkot vertas 
$7.50, už $ 5.56
Rainkat vertas 
$10.00, už 8.00
Rainkot vertas 
$12.00, už 10.00
Rainkot vertas 
§15.00, už 13.00
Rainkot vertas 
$16.50, už 13.50
Rainkot vertas 
$18.00, už 15.00
Rainkot vertas 
$20.00, už 16.50

1


