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qomoc

Montenegro o
niais.

pavaldi-

KARAS ANT BALKANŲ. Europoj mano, jog karas 
uks ilgai, turkai statys vi-

Nėra pas mus išrinktinių ir su
prantančių žmonių.
pogi, kad musų
išgalvoti, kur ir

taraujančias svietan siunčia ži
nias: žinios iš Konstantinopolio

rti.c

nu ;v *

grekų ir montenegri-

mus turku, c 
raino, sviet;

apie sumusi- 
vieno telek

100
kanuolių, kurias

;ch ir 
70,000 turku.

ivo pajiegas, nes 
;is bent Europoj

mahome-
tonai 'Turkijoj gyvenanti reika
lauja karo su užpuolusiais ant 
jų krikščionims. 'Tokiu budu ka
ras gali persikeisti j karų ma- 

i liomctonu su krikščionimis, tur-

RUSIJA.

caro

rai negalėjo, nes daugumas, nors | <ost< 
ant mūšio lauko nepasisektų, ga-! |i^a nerašo.

rio bulgarai iki šiol paimti ne 
galėjo, nes tos tvirtovės apgyni 

pakaktinai turkiškų kamui v 
reiviu.

ir caro sūnų pašovė. Bet apie

mm caro
nėse 
kias 
vinti

tiek
kanuoles, kokių lauke st<>- ]<a 
bulgarų kariumene turėti ne-1

\'eržimui tvirtovių \ i>ur hCJ
daugiau kareivių. negu

ginančių tvirtovę. Papras- 11V 
tai karuose tvirtoves apgula ir

uniformuotu ir 
ir sargu. per 1< tie

kiu

žimui 
reiviu

tvirtovių neramu 111a

Gaila tai- 
kunigas negali 
kam geriau pi- 
geriau su tais 
Kai]) nori, taippinigais apsieitų.

su tais pinigais ir daro, kų nori

j imu i. Išrc 
be nd ra d a rbį,

įr
inkaJba jam “Šalti 
tas skaito, na tai 
jį visai šventu. Vic- 
šventam M. Bumb-

jau ir padaro
nam tokiam
liui davė 8 šimtus rublių miškui
užimti. Tas užėmė ir tol tuo

vc. Paskui nei miško nei pinigų. 
Tada klebonas sužinojęs, jog 
tai]) atsitiko, sušaukė parapijų ir 
skundžiasi: “Na, kų man dary
ti? Bumbliui daviau 800 rublių, 
o dabar nėra nei miško nei pi
nigų. Ar apsibusite sudėti tuos 
pinigus?” Parapijoms atsake, kad 
nedėsiu kiekvienam valkatai. 
Mes, girdi, ir tai]) daug dėjome,

tic pinigai ir liko ir niekas jų 
nejieško. O mano nuomone, vy
rai, tai mes susi])-askime ir pa
tįs sau bažuA’čia siatykime, negu
kad musų 
nėn eitu, c
ir vėl re ii musų kruvi- 

1! Tik susi- 
vyrai! Klebonas iš pa

mokslo šaukė, kad “L. Ūkinin
kas” til< vogti mokina, o jie 
“Šaltini" skaito ir visgi para-

Taigi žinioms ateinančioms 
nuo karo lauko pilnai negalima 
tikėti, nes abidvi pusės, gyven
tojų raminimui, paduoda žinias 
net apie nebuvusias pergales, o 
slepia nepasisekimus, arba apie 
nepasisekimus tyli. Todėl gauta 
prieštaraujančios žinios apie mū
šius Adrianopolio aplinkinėse.

muo car< >

minėm

Lietuvos Ūkininkas
aut vyrams caro gi

tendento nėra. sos-

kilti maištai, nes daugeliui

kurie
s iŠ kitų caro giminių, 
tokiuose atsitikimuose

Photos by American Press Association.

Turkų kariumene. Viršuj grekų karaliaus sūnūs orlaivyj.

Anglija ir susiartįs su Vokieti
kei taip mananti apsiriko, 
patvirtina ir kalba Francuzi- 
ministeriu pirmininko Poi-

l'a

k u ris

lenkų “Liutnios” afišos, .puoš
tos grynai nukopijuotai^ pagra
žinimais, jiaimtais iš Lietuvių 
Kryžių albumo. Indomu, kad 
jau pasinaudota juom, nors dar

dar porų mokyklų, bet žmonės 
kiek galint prieš tai spiriasi. Tur-

smarkus ir abidvi pusės daug 
kareiviu nužudė. Paduotoms ži- v
nioms apie vienos ir kitos pusės 
užmuštų skaitlių nevisada gali
ma tikėti, nes kiekviena pusė 
arba mažina savo nuotrotas, arba

didina priešo nuotrota
nors

teiktos žinios, jog svei 
inpėdinio pasitaisė ir 
nėra.

riumenę vakariniuose

nų pusiausalio gal 
bežinoti, nes norinti 
drumstame vandenyj 
drumsti vandenį žinot

susi-

nors jis jau ir atspa 
bet dėlei nepriklausomų

M oi iulės

nuo L.
iš spau-

kraut u-

dirbta jos pačios dirbtuvėje, ku-

Lietuvos Ūkininkas

IŠ VELIUONOS, Kauno pav.

Šiemet tankus lietus pagaiši

turkai ir pasigiria neva 
lems, matyt, jog jiems 
niekur nepasisekė priešų 
nustumti, nei jų ilgesniam laikui

toliau.

atsarginių dvi armiji, 
s surinktos — viena 

Lic-

pašauktų
kurios 1:
tarp tvirtovių Dembliu ir
tuviškojo Prasto; kita gi

rišusias ir

MEXIKO.

kariumenės žengia
Iki šiol turkai vien ginasi, bet 
karo ministerija Konstantinopo- 
lyj rengia savo kariumenę už
puolimui, žengimui pryšakin; lau-

so bus sumobilizuota 250000 ka
reiviu. Prie Austrijos rubežiu

traukta trįs kariumenės kor- 
sai, iš viso 170,0000 kareivių. 
Mobilizuoja savo kariumenę ir

Paimtus nelaisvėn mieste

Dailės Draugijos^ išleistoj atvi
rutės. Gaila tik, kad dįvono ga- 
lai padabinti yra raudonai bal
tomis juostomis, kurios sįvo rė
kiančiu Lovičo stiliumi vDhi prie 
tų tulpių nepritinka. k.

Jeigu atsiminti, kad prieš po-

na ja\-ų valymų. Darbininkų ma
žai bėra. Visa jaunuomenė iš
sidangino .Amerikon, o stipre-

rusuosna.
dar šiaip tai]) 1 
dvarai suvėlavo.

javus, o
Dilius.

stančių kareivių, kuris siunčia
mas sustiprinimui kariumenės ant 
Balkanų. Turkija susitaikė su 
sukilusiais arabais, tai ir iš Ara
bijos galės atšaukti savo kariu- 
menę. Bet tuom tarpu veik vi
sur turkai nuo priešų traukiasi,

riškasis teismas pasmerkė mir
tim, kitus oficierus ir valdininkus 
pasiuntė kalėjimai! ilgesniam ar 
trumpesniam laikui. Ar teismo 
insprendimas bus išpildytas, ne

luobeliai buvo padailinti musų 
verpsčių lentelių kopijomis, tai

IŠ GUDELIŲ, Ukmergės pav

sustiprinimui ten stovėjusios ka- 
riumenės. Iš to galima manyti,

IŠ SEIRIJŲ, Suvalkų gub.

Pernai dvasiškoji vyresnybė 
išsiuntė iš Vilniaus musų visuo
menės veikėja “Vilties” redakto
rių kunigų 'Tuma, o štai dabar 
])anašus atsitikimas Seirijuose.

Musu vikaras kun. Tautkcvi- c
cius gavo dvasiškos vyresnybės

Dėl

ša n, Lomžos gub.
Dėlko gi jį taip nubaudė? Dėl 

savo priedermių nepildymo? — 
še. Dėl

palcistuviavimo — Ne. Tai dėl
ko gi? — Del platinimo savo 
parapijonių tarpe apšvietimo ir 
doros susipratimo.

jas, kai]) kum Tumas, bet dzūkų 
iš geriau- 
tuos kelissiu darbininkų. Per

mteus jis atgaivino
centrų — Seirijus: sumažino pra

tvirtoves.
Bulgarai užėmė jau miestų Es- 

ki Baba, terp Adrianopolio ir 
Konstantinopolio ir 
traukti Konstantinopolio 
jį paimti. Susinėsimai 
nopolio iš visur perkirsti 
miestas dega; bulgarai 
bombarduoja.

rengiasi
link ir

miestą

bus Albanijoj miestas Scutari pa
sidavė montenegrinams. Bulga-

miestų Istib, iš kurio be mūšio 
turkai pasitraukė, nes mušyj prie 
Rogana tapo sumušti. Monte- 
negrinai užėmė kalvas Rosai ir 
traukia Ipcko link; prie Sieni- 
cos jų armija, vedama generolo 
Vukotičo, susijungė su serbų 
armija.

ėjimus Louros ir Pentepigadia, 
per kuriuos eina kelias į Janiną, 
Albanijoj. Ji Albanijoj mano su
sijungti su montenegrinais.

Katalikai albanai, kurie ėjo iš 
vieno.su montenegrinais, nuo jų 
pasitraukė, nes įsiveržę Albani
jos montenegrinai jų užimtus 
plotus apgarsina Montenegro 
nuosavybe, o albanai reikalauja 
•ati savįstovystes,

........

ant Balkanų pusiausalio. Prie 
Rusijos rubežių traukiama kariu- 
menė iš Vengrijos. Paleisti ofi- 
cicrai ir kareiviai regimentų sto
vinčių pietiniuose apskričiuose 
šaukiami tarnyston. Laukiama 
mobilizacija kariumenės Krako- 
vo apskrity j. Austrijoj mano,

žinia. Madero dar gali savo tei
smo aukoms miclaširdystę paro- 

jis tai padarys, ne- 
pač Diazui, kaipo 
o per tai pavojin-

žinia. Jis 
tekmingam

simylėjimo vienok reikalauja ir 
daugelis žymesnių mcxikonu, ku
rie siunčia moterų ir vyrų depu
tacijas ir reikalauja, kad Diaz 
nebūtų nužudytas; bet Madero 
deputacijoms nei jokių pažadė
jimų neduoda.

ina išvengti,

duoda.

neš jam priežasčių 
g. susitaikyti nesi-

FRANCUZIJA.

rios kelis kartus buvo 
stojusios, Vokietijos 
Ispanija susitaikė su 
M o rok k o reikalu o s e

su visu su- 
kurstoma

ju ir 
tautų

nija atvirai užmegs su Francu-

šį. Vokietijos besistengimai su-

mat išdavė visai priešingus negu 
Vokietija norėjo vaisius.

Ispanija paveda Francuzijai 
200,000 ketvirtainių keliometrų 
žemės į pietus nuo Agadiro, Pie
tinėj Morokko dalyj, kaipo at
lyginimų už atiduotų Vokietijai 
dalį Kongo valdybos.

Vokietijoj manyta, jog Fran-

doro surengta, kad butų proga

ti. Todėl tai kariumenės dalys

mušyj jį apleido ir per tai jis 
oakliuvo į Madero tyčia sureng
tas kilpas. Ištikro pasielgimas 
mttšvi io kariautoju tokia mio
monę paremia.

IS LIETUVOS.
IŠ VILNIAUS.

Vilniaus dailininkų, draugija 
žada netrukus inkurti Vilniuje 
dailės paišymo mokyklų, kuri 
bus Cies. Dailės Akademijoj 
globoje. .

— Viltis — •

Lietuviai dailininkai 
praneša: Šiomis dienomis buvo

mums

nenori tapti euzija pasitrauks nuo ryšio su pasirodžiusios .Vilniaus gatvėse

iš to galima spręsti, kad sve
timtaučiai lietuvių tautadailės 
gražuma gerai mato. J

— Viltis —

pulkininko Trojanovskio namai 
prie Astrachanės gatvės. Ant 
augšto miegojo dvi moteriškės,

teriškės sužadintos iš miego ilg

kuriomis išeinama iš augšto, ir, 
neradusios išėjimo, žuvo. Ug- 
negesiai užtiko jau tik suanglė
jusius lavonus. Sudegusiųjų pa
vardės: 1) Viktorija Bialozorie-

vičienė.
Viltis

IŠ KAUNO.

gub. dirbamosios žemės

sodžiaus susirinkimas (sūd

Raštininkas prieš balsuo-

nasėdijų naudingumų, vienok ne
mažai buvo ir nenorinčių, o pu-

mo
vi c-

dėjo suprast viensėdijų naudin
gumą. Likšiol Troškūnų vals
čiuje buvo išsidalinę tik porų 
kaimų. Kazelis.

— Lietuvos Ūkininkas —

IŠ PUŠALOTO, Pan. pav.

šviesa, palaikydamas
vakarinius kursus ir

ir blaivininkams arbatnamį, ku
riam gerai sekėsi, ačiū priežiūrai 
jojo motynos p. Tautkevičienės. 
liet nepatiko jisai musų lenkams, 
(o jų čionai yra ne daugiau, kaip 
pirštų ant rankos), kurie sten
gėsi įvairiais budais juo nusikra-

saviškių darbuoties. Kokia kam 
iš to bus nauda, jeigu kun. Taut- 
kevičius sėdės Mozurijoj sudė
jęs ramiai rankas, mes nesupran
tame.

rapijos 
slo.

Nors

Mes tik žinome, kad keli 
lenkai, priešais visos pa- 
norų, pasiekė savo tik-

sunku bus seirijiečiams

kevičiaus

Kauno 
esama dabar 1,145,074 žem. deš. 
tame skaičiuje apsėta žieminiais 
javais 492,919 ž. deš., vasarojum 
502,803 ž. deš.; bulbėmis ir bu-

d. ir kana-

mė praslinkusiais metais padi
dėjo 4963 ž. d.; pievos sumažėjo 
940 ž. deš.

Lietuvos

Iš ZYPLIŲ, Naumiesčio
* V * * . .• Į ' ■ . ' ' " , 1 '

Kunigas Brazaitis buvo pri
kalbinęs žmones šventadieniais 
uždaryti monopolius, bet dabar 
viskas posenovei. /

pav.

muštais
žmona ir sunkiai sužeistas 4 me
tų vaikas. Atrasta darže čeba- 
tai ir geležinis kruvinas šerdeč- 
ninkas, kuriuo, matyt, buvo už
mušti tie žmonės. Viduj viskas 
išversta. J ieškota pinigų, spėja-
ma — rado lig 500 rubl., kurie 
buvo sudėti naujai statomai žydų 
maldynyčiai. Pažymėtina, kad 
tai atsitiko pačiam miestelio vi
dury. Vienas suimtas, bet ar

dai

Iš

Kviet.
Lietuvos Ūkininkas —

darbų, bet turime vil
kini. Markelis, kurs pa- 
Seirijus, ateis mums į

— Viltis —

IŠ PANEVĖŽIO.
20 d. kai-kur apic 

Panevėžį ir Radviliškį snigo, o 
dvarų javai dar buvo nenuvalyti,

•— Lietuvos Ūkininkas

sų apy lenkėj e vi s labyn ir la
byn platinasi laikraščiai ir kįla 
žmonių susipratimas. Pirm 3— 
4 metų būdavo pereisi 3 • 4
sodžius ir nerasi nei vieno nuo
lat einančio laikraščio. O dabar 
kas kita; dabar vargiai besuras-

ADUTIŠKIO, Švenč. pav.
Čia statoma nauja muro baž-.«.<.<> „...a, uau.i 

nyčia. Jau dvylika metų, kaip!turn tokį sodžių, kuriame nebu-
Valdžia būtinai nori*? įsteigti stato, bet vis dar neužbaigta, tų nei vieno laikraščio. Yra jau

1 ’ * < ** . v *

ir tokių sodžių (pav. Steteškiai), 
kur beveik visi ūkininkai ir jau
nimas skaito laikraščius ir seka 
visuomenės gyvenimų. Ypač 
jaunimas pas mus pastaruoju lai
ku žymiai eina pirmyn ; jau dau
guma susilaiko nuo besaikio gir
tavimo, ima šiek-tiek skaityties 
su blaivybe, pradeda išmokti liue
sų laika blaiviai ir padoriai per
leisti, gražiai pasilinksminti 
ir t. t. Labiausia pasižymi Nau- 
sodžio, Stetiškių, Samanynės ir 
kitų sodžių jaunimas. Tasai jau
nimas “Blaivybės” dr-jos vardu, 
padedant apšviestesniems miesto 
draugams, sutaisė jau kelius dai
lius ir dorus vakarus. Per dve
jus metus “Blaiv.” vardu pa
statėme ant scenos šiuos veika
lus: “Gedimino sapnų”, “Šven
tųjų Agnietę”, “Degtinę” ir “Pi-
lenų kunigaikštį”.

“Pilėnų kunigaikštį” ir “Šv. 
Agnietę” vaidinant, vadovavo 
jaunimui musų mylimas draugas 
inteligentas p. St. Balčas, ku
riam mes, jaunimas, širdingai 
sakome ačiū! Apšvietos ir pir- 
myneigos darbe ligšiol pas mus, 
tiesa pasakius, veiklesnės mergai
tės; vaikinai (ne be išimties)1

Blogiausia tai, kad jaunimas 
mėgsta miesto smuklėse girtuo
kliauti. Atsiranda nemaža irmer- 
gaičių, kurios tik ir žiuri, kad jas 

smuklę pakviestų. Ncse- 
dvicm tokiom negudriom

kas 
nai 
mergaitėm vaikinai iškirto šposų. 
Nuvedė smuklėn, nugirdė, pas
kui patĮŲ išėjo neužsimokėję. 
Merginos turėjo skaras palikti, 
kad išsivaduoti. Bešalis.

— Viltis —*

IŠ VAIVADŲ, Panevėžio pav.

Ukin. M. pabudęs iš 
Lole iš trobos žiūrėti, 
aro. Vos spėjo išeiti

oran,

ant vietos krito negyvas. Jį 
įnešė trobon du girtu vaikinu, 
tarsi nieko nežinodami; trečias 
gi, kurs mušė M, — pasislėpė 
tamsumoje. Po kiek laiko M. 
atsigavo. Antrytojaus buvo gy-

tokolą, kuriame kaltina du vaiki
nu, būtent: J. Venc. ir P. Mal.

ra vos) ir kad M. pats pirmas su
manęs skirstyties vienasėdžiais.

Bešalis.
— Viltis — -

IŠ

Šio

*1 
I

UŽVENTOS, Šiaulių pav. 

mėnesio 20 d. apie 3 va- 
po pietų iškrito dar ne

laukiamas sniegas. Vakare, ap
sistojus snigti, tvirtai pašalo, taip 
kad ant vandens buvo ledas. Ne
mažai apgadino daržovių lapus, 
bet ir šaknįs pajuto šaltį, dau« 
giausia runkuliai. K—lis.

— Viltis —

IŠ SKUODO, Telšių pav.

Rugsėjo 20 d. pas mus pasi
rodė nepaprastas gamtoje atsi
tikimas, kokio dar nė seniausi 
žmonės nepamena; mat, iškrito 
sniego tiek, kad visur apdengė 
žemę apie 12 colių gilumo (apie 
vienų pėdų) ir truputį pašalo, 
sniegas užkritęs ant medžių, dar 
visur su lapais tebesančių, dau
geliui nulaužė šakas nuo-pat vir
šūnes, ypač vaisinių. Tokio snie
go taip anksti, kaip senuoliai 
pasakoja, musų krašte dar nė
ra buvę; ūkininkams kuone visur 
apsnigo nękastas bulves ir dar
žoves, blėdies didumų kas begali 
apskaityti! D. Treigys.

— Viltis —

IŠ PAPILĖS, Šiaulių pav.
Čia pasimirė >i20-ties metų se

nutė Šakunskienė, lietuvė val
stietė. Velionė lig paskutinių jų 
metų visa gerai atsiminė ir mo
kėjo iš atminties ne tik

vieno.su


i

7

*

k > , feĮETUVą
bažnytines lietuvių giesmes, bet 
ir daugybę pasakų; tų tai 
kėjusi, kaip praneša “S.-Z*

— Viltis —

mo-

RASEINIŲ VALSČIUS.
r Retai kur rasit taip apsileidu
si valsčių, kaip Raseinių. Tei
sybė, raseiniečiai nelabai mėgsta

šos ndĮkenčia, laikraščius retai 
kuris teskaito — geriau, mat, pa- 
tamsyj apsigrabaliuojant siurbte
lėti “burnikę“ ir užtenka žmo
gui. O tų “burnikių“ čionai gan

kie rinkimai, ar teismas, ar šiaip 
koks “reikalas“, vis tatai be “bur- 
hikės” sunku apseit.

kiniai bei rinktinių sueigos, kur 
nesitikima gauti “burnikės”. Kad 
įvykdžius ingaliotiniu rinkimus, 
prisėjo siųsti vežimą į kaimus 

tataijieškot rinktinių !.... Taip 
musų raseiniečiai rūpinasi

IŠ ŽALPIŲ, Raseinių pav.
'alpiai •— tai nedidis kaimelis

nelis kunigas, jau nuo praeito ru
denio nelaikąs pamaldų. Žmo
nėms labai reikalingas kunigas, 
aplinkui bažnyčios toli 8—10 
varstų. Keliai neišbredami. Ne
mažiau reikalinga čionai ir pra
dinė mokykla, kurios išgavimu 
tečiau mažai kas ligšiol rūpinosi. 
O rūpintis gyvai* visiems reikė-

Ls 1907 — 
dvarininkas p.

bininkų vaikus 
samdytas tam 
lietuvis:

8 metais vietinis 
J. Phiščevski’s 

savo dvare dar- 
mokyti, buvo pa
tikras mokytojas

ateidavo ir iš kaimo 
keletas vaikų — visi džiaugėsi 
vaikus pramokysią, bet sekančią 
žiemą dvarininkas bijodamas po
licijos (tais metais išėjo minis- 
terio aplinkraštis, uždraudžiantis 
slaptą vaikų mokymą), metė mo
kinęs, ir taip vėl viskas iškriko.

1 Reikėtų būtinai visiems, kaij) 
aplinkinių kaimų valstiečiams, 
taip ir pačiam dvarininkui p. 
Pluščevskiui rūpintis išgauti čia 
ministerijinę mokyklą. Tam rei
kia čia pat susirinkusiems pada
ryt nutarimą, kad mokykla rei
kalinga, paskirt bent pusę de
šimtinės žemės, apsiimt suvešt 
medžiagą mokyklos namui, ir su
rašius prašymą paduot “zemskiui” 
su savo parašais. Mokyklą pa
statys ir mokytoją užlaikys val
džia. Vargovaikis.

— Lietuvos žinios —

IŠ ŠIAULIŲ.
Rugsėj'o 23 dieną “Varpo '* 

draugija surengė vakarą. Vaidi
no “Kerštą“. Vaidinimas nusi
sekė gerai, ypač paskutinis veik
smas. Kuogeriausia tvarka, pui
kios dekoracijos, pavyzdingas 
publikos užsilaikymas — visa tai 
kelia lietuvio vardą svetimtaučio 
akyse. O svetimtaučiai matyti 
mėgsta lankyti panašius spektak
lius. Tik vieno dalyko trūksta: 
orkiestro. Paskutinysai visai blo
gas; kaip sako, “kačių muzi
kantai“. Beto reikėtų daugiau 
tautinių šokių ir žaislių.

Br. Žiknevičius.
— Lietuvos žinios —

r§ AKNYSTOS, Ežerėnų pav.
Rugsėjo 21 d. apie 8 valandą 

vakaro Kolnorainių sodžiuj at
sitiko nelaimė. Ūkininkas Pet
ras Dzenis, išrinktas nuo vals
čiaus ingaliotiniu, per 
šautuvo liko peršautas 
22 — 23 š. m. mirė.

Intare Kolnogeidanų

langą iš 
ir naktį

su

su-
nes

sodžiaus 
ūkininkus K. ir P. Ancius, 
kuriais D. nuo senų laikų 
veno nesantaikoje. Ancius 
ėmė ir pasodino kalėjimam
vieno batus sulygino su palikto
mis darže pėd sako m is ir labai 
atitiko pėdsakų didumui.

Apie 10 metų atgal K. An
tis, norėdamas atkeršyti D., bu
vo padavęs skundą, kad jis iš 
revolverio šovęs per langą, bet 
tardymas parodė, kad kulka, pa
puolusi į sieną, buvo įmušta pra- 

ir lig galui ne- 
tokj apšmeižimą' 
kalėjime 8 mė-

gręžton skylėn 
davaryta. Už

nesiūs.
Apskirtai, K. 

deli bylininkai 
apkenčiami, nes nei su vienu tie-
gyvena santaikoje.

ir P. Ančiai 
ir nuo visų

di- 
ne-

IŠ LAUKUVOS, Telšių pav.
šiemet “išmaliavojo“ visą Lau

kuvos bažnyčią lietuviškame sty- 
liuje, kas ligšiol visai negirdėta- 
-neregėta. Žmonėms gan patin
ka, įvairumas, o gal ir prigi
mimas, bet Laukuvos “plikba
joriai“ nenor apie tai nei kalbėti.

Ir dar kas. 
valst. Bankas 
kuriuodu ir
giatt atiduoda) 
stačiatikiams, 
važiavo agronomas-matininkas r tll

nupirko 2 dvaru, 
parduoda (teisin- 

pcrcsclcncams”

žymėti. Sakysime, ar ne gera 
butų 1) L. M. Draugijos kny
gyne surinkti buvusiųjų tos gim
nazijos auklėtinių - literatiškus 
darbus, 2) in taisyti prie Marijam
polės gimnazijos nors vienam 
mokiniui stipendiją,. ■ 3) suvesti 
kruvon gimnazijos'- auklėtinių 
darbus, parašius ir išleidus tam 
tinkamą brošiūrą.

Jei tas sumanymas rastų bu
vusiųjų Marijampolės gimnazi
jos auklėtiniuose prielankumą, 

s u šio r ga n i z uot i ko
sti k a kt 11 v i ų re n gi m u i.

tik nelabai rusai tepuola. nors 
žemė nebloga. Dievytis.

—- Lietuvos žinios —

IŠ KALVARIJOS, Suvalkų gub.

tuviams rinkimu u

Lietuvos žinios

IŠ RYGOS

nomis ir deklamacijoims.

dėl di^teKijos uždaro 
MOKYKLAS.
th ■ C ■■

Mount;fVern,on, III. Šitose ap
linkinėse p-pterp p 
siaučia dilteriją, 
darytos ynokyl^los.
b a ž ny č i o^ t c ipgi uždą ry tos 
kams nę^rintįyns dar 16 metų.

NUŽUDĖ DEIMANTUS UŽ 
ioo,,qoo DOL.

New York. Kokia ten mili
jonierė, kurios' vardo vienok, ne
norėdami konipromituoti, laik
raščiai nepaduoda, užsimanė link
smai naktį praleisti. Su draugais 
vaikščiojo visokiose linksmose 
vietose. Grįžtant namon, dar jai 
linksmumo pasirodė permažai, 
todėl ji atsiskyrė nuo draugų ir 
ant gatvės patikusi jauną vyrą, 

ją palydėtų. Tas 
Buvo su ja dar

Chicago. Maniton kariavo ilgą 
laiką su baltspalviais kolionis- 
tais.

aikų smarkiai
Dėlto tapo už- 

Teatrai ir 
vai-

PERGALĖJO TĖVUS.
Fort ‘ Wayne, Ind. Kadangi 

numylėtos tėvai priešinosi apsi- 
vedimui,. gyvenantis čia 19 metų

mergina j savo

ir ten apsivedė.
merginos tėvai 
nesi p riebiu o d a u gi a u.

Išgirdę apie tai, 
ir 

to-

ležinkeliu, lies' lakiojimui 
merginos tėvai nepritarė.

ore

-- - -- ■---------- - -- -n

mų, gazų ir pelenų, tamsoj nega
li orijentuotiesi, saulės nematyt. 
Saulę uždengia vulkano išmesti 
garai ir pelenai.

PRISIPAŽINO BANKO 
PINIGUS.

Grand Rapids, Mich. Asisten
tas kasieriaus banko First Natio
nal Bank of Manistee, Mich., 
Sibbcn prisipažino, jog vogė ban
ko j)inigus ir su jais lošė

Pavogė jis 44,000 
banko pinigų ir juosliariu

do-
pra-

ŽMOGŽUDE.

statyt. Reikia prisij)ažint, kad 1 
jie gali net ir laimėt. Atsimin
kime, kad gubernijos rinkimuo
se lietuviai gali turėti tik 22. 
balsu, lenkai-gi 12 ir žydai 6. 
Taigi lenkai kartu su žydais tu
ri 18 rinkikų j)rieš 22 lietuvius. 
Tad reikalinga lenkams patrauk .

.. i- * • kolovskis. Deklemavoį savo pusę tik 3 lietuvius ir tuo-' 
met bus 21 prieš [9, na ir išrinksi

J. ir Z. Dargyčios ir 
linskaitė “Tautiečio 
“Dygo, augo žalia rūta

dainą“,
— pa

Li-

Čia moterei vy- 
kad ji jam davė 

100,000 
h otelio

d raugo

Durną.
Pertai renkant į Dūmą reikia 

žiūrėt, kad lietuviu kandidatas 
galėtų ir žydams tikti (kaij) tai 
yra sutartis padaryta Kauno gu
bernijoj), tuomet lenkai negalės

Pertai mes vietiniai gyvento
jai “Šaltinio" politiką rinkimuo
se skaitome labai klaidinga, nes

kaltas*.
— Lietuvos žinios

IŠ VARNIŲ, Telšių pav.

no

IŠ

Kugpiucio 31 d. žemiečių vir
šininkas svarstė vietinio kleb. 
Kasperavičiaus bylą su Banie
ne. Banienė reikalavo iš klebo
no 67 rubl. ’Teisme Banienė pa
sakojo, kad kleb. paėmęs iš jos 
kantraktą ir vekselį ir sudeginęs, 
o pinigus žadėjęs rytoj atiduo
ti, bet iki šiol dienos klebonas 
jiinigu neatidaves. Nors Bau.

raštį”, p-lė N. 
šis”. Vaidino: 
kimo bausmę”, 
macijos pasiscl 
tiečio daina ir
buvo net atkartota*. Publikos bu
vo mažai, mat, mažai darbininkų

Šiaulėniškio 
Dainos ir ( 

:ė gerai. Tatt- 
mušis

Spalių 20 dieną Rygos Kanklių 
draugija rengia vakarą Naujame 
Latvių teatre. Romanų gatvė

\ t lis 11 u 1 L v' I 1J ' ' v? v l 1 ei. 1 1 1 < v > 7 iv 
numdą". Bacas.

— Lietuvos žinios —-

1 noriai sutiko, 
keliose vietose; 
dė ją hotelin. 
ras taip patiko, 
pakavoti deimantus 'už
dol. Rytmetyj pabudo 
lovoj, bet viena; vyriškis 
mantais dingo. Dabar 

I laikraščius pajreško ano 
ir siūlo jam 5000 dol., j e
mantus stigrąžįs. Teip mat link
sminasi Amerikos milijonierės. 
Žinoma, mielas draugas deiman
tų nesugrąžino, nes už juos gali 
gauti daugiau negu 5000 dol.

UŽDRAUDĖ VARTOTI AL
KOHOLINIUS GĖRIMUS.
Washington, D. C. Indijonų 

biuro komisorius Abbot uždrau
dė vartoti indijonų teritorijose 
alkoholinius gėrimus, net vai
stuose; leidžia jis vien laike val
gių vartoti vyną. Vald 
tarnaujantiems indijonų

vai ir savo pasielgimu duoti 
paveikslą

tcrito- 
blai- 
gerą

NELAIMĖS ANT GELEŽIN
KELIŲ.

Worden, Ill. Netoli nuo čia, 
ant Wabash geležinkelio, darbi
ninkiškas traukinys susimušė su 
lokomotivu. Užmušta prie
du geležinkelio tarnai, o penki 
žmonės sunkiai tapo apkulti.

to

NUŠOVĖ SAVO VAIKUS.
Paoma, Colo.

gyvenantis ga
Fox, turbūt gavęs proto sumiši
mą, nušovė

Netoli nuo čia

savo trįs vaikus, iš

mėnesių. Atlikęs 
ir pats nusižudė.

NEŽINIA KENO PASIŲSTAS 
TELEGRAMAS.

Washington,D. C. Laivyno 
departamentas gavo iš Vera Cruz, 
Mexike, nežinia keno pasiųstą bc- 
vieliniu telegrafu telegramą, jog 
čia gyvenantiems amerikonams

Tuoni tarpu pasiųsto į

indijonams.

IŠ AMERIKOS.19 ir 20 d. eta

PASKENDO LAIVAS.

TEISMAN ATIDUOTAS.
ovi-

IŠ REITAVOS, Kauno gub.
apvirtus

11 am u s 
namo, o

1 ir i 
moterį

Middleton, N. Y. Prisaikintie- 
mitarė

važinėti ant upė>

Corpus Christi, Tex. Tcxaso 
krautose užkluptas smarkiosDavatka.

Lietuvos ši ries —

avo žmona
namo. Ra

GASČIUNŲ, Kauno gub.
Klojiu, kaime rugsėjo 3 d. at 
iko nelaimė. Ūkininkas Po 
aitis su

mirė.
— Lietuvos žinios

gua. Iš buvusių ant jo žmo
nių, penki prigėrė, septyni su
sėdo į valtį ir nuo skęstančio lai
vo nuplaukė, bet ar prisigrie
bė kranto, nežinia.

atsirado.

Knygos tos atspaustos
Vagilių vienok pasisekė

Moines” kapitonas atsiuntė žinią, 
jog mieste ramu, jog ir ameri
konams pavojaus nėra.

PAVOGĖ BRANGIĄ KNYGĄ 
IŠ MUZEJAUS.

Washington, D. C. Iš čionykš
čio tautiško muzėjaus likosi pa
vogta brangi knyga apie paukš
čius, 
nėra.
sugauti ir knygą atimti. Ją pa
vogė buvęs knygyno tarnas Mar
ry Rosenberg. Jis tapo suimtas. 
Pakliuvo jis per savo neatsar
gumą,

turtus vengrės Rožės 
25,000

ORANŽIŲ UŽDĖRĖJIMAS.
San Francisco, Cal. Vertė Ka

lifornijoj šiemet surinktų oranžių 
skaito ant 58 milijonų doliarių. 
Pervežimui tų vaisių reikia 55,000 

vagonų.
1110-

bet daktarai, skrozdami kūną, 
plaučiuose vandens nerado, kas

PASISPENDĖ ANT 
MOS.

Norfolk, Va. Netoli jūrių

Beckeris
POLICIJOS OFICIERAS 

KALTAS.

NUNUODINTI.
Milwaukee, 

torį Louisę 
Reikalaujant

Wis. Su 
Lindlof 

k a roneriui 
seniai: paSimirusio

pirmojo minėtos moteriškės vyro

mo-

t ei - 
ka-

Lafayette, La. Čionykštis 
smas pasiuntė visam amžiui 
lėjiman negrę Klcmentiną Bcrn- 
bett, kuri su kirviu sukapojo 19 
žmonių. Visos jos aukos buvo 
teipgi negrai. Žmogžude užtik
rina, buk ji žmogžudystės papil
dė miegodama, sapne. Turbūt jos 
proto šulai nevisai tvarkoj.

musų nuomone, jį rinkdami, męs 
pasistatome mažiausiame pavo
juj savo ateitį. Teisybe pragy
venimas paskutiniais laikais la
bai pabrango, bet jis pabrango 
ne tik pas musč bet ir Anglijoj 
ir Vokietijoj ir kituose kraštuose, 
kur ne Taftas yra prezidentu. 
'Turėjome demokratų valdžią ir 
visi ją pamena — pragyvenimas 
buvo pigus, bet ir to nebuvo už 
ką gauti, nes darbų visai neinivo. 
'Turėjome pereitus rinkimus pa
skutiniais metais Rooscvelto pre
zidentavimo — ir jiamcname tą 
krizį ir stoką darbų, kas trau
kėsi beveik per visus metus. Su
laukėm ir šių metų rinkinių, ir 
seniausi ateiviai, kurie po 20 ir 
30 metų šiofj šalyj gyvena, sako, 
jog n e pa m eitą, kad kad a nors rin
kimų metais butų taip “geri lai
kai”, tai yra, kad darbai taip ge
rai eitų, kaij) šiuosmęt
Laikraščiuose męs niekur nema
tome, kad kur nors butų dabar 
bedarbė.

Todėl, anot patarlės “iš dviejų 
blogų pasirink sau mažiau blo
gą”, šiuosmęt sulyg 
rėmėme tą, kas, sulyg 
m onės, yra iš trijų 
bloga. Męs velytum
stą žvirblį rankose negu lakštyn- 
galą ant medžio šakos. Męs ve
lytum, kad darbininkai turėtų 
uždarbį rankose, negu gražius pri
žadus kitų partijų. Ką męs tu
rime — tą męs žinome, kas išeit 
gali iš prižadų — to nežinome, 
o juk prižadais barščių neuž-

eina.

POLITIKIERIAI BYLI
NĖJASI.

Marguette, Mich. Buvęs prc-

sman laikraščio redaktorių Do
well ir reikalauja 10,000 dol. at
lyginimo už apšmeižimą. Laik
raštis mat pasakė, jog Roosevelt 
kalbėjime ir gėrimuose saiko 
turi.

to męs ir 
musų nuo- 
mažiausiai 
turėti pra-

nc-

KOVA SU ŽIURKĖMS.
Philadelphia, Pa. Miesto

partamentui, nutarė apšaukti ka
rą žiurkėms, kurios prisideda 
prie platinimo limpančių ligų. 
Už kiekvieną negyvą žiurke mic-

o 5 c., nes gyvos mat 
mėginimams sveika-

KELIOS PRIEŽASTIS.
Už keliu dienu bus svarbiausi c- v

šioj šalyj rinkimai — rinkimai, 
nuo kurių priklauso šios šalies 
gerovė per keturis sekančius me
tus. Suprantama, kad partijų pa- 

kiekvienas prisilaikys ir 
už savo partijos kandi- 
Demokratiškos partijos 

balsuos už Wilsona, re- 
iškų pažiūrų piliečiai

balsuos už Taftą, pulkininko pa
sekėjų neatskirsi nuo Rooscvelto.

balsuos 
datus.
rėmėjai

vojancių

mstų partijos 
mūras stos 
atiduos balsi

11
uz savo Kandi- 
apart šitų, pasa- 

partijinių bal
ių yra didelis skaitlius to- 
kurie, nebudami pasekėjais

didatą jie balsuos. Šios rūšies 
balsuotojų informacijos delei męs 
ir darėme šioj vietoj’ politiškas

Tečiaus, paantriname, męs ne
norime paliesti nei paniekinti ki
tų piliečių nuomonės ir jų poli
tiškų persitikrinimų, ir nėra rei
kalo dėlei to su niekuom peštis. 
Kas nesutinka su musų nuomo
ne, lai balsuoja sulyg savo ge
riausio persitikrinimo už tą par
tiją, kuriai jis labjausiai tiki ir 
kuri jam labjausiai patinka. Bet

balsuoti, nes tai yra ne tik jo

surėdymą. At
bus toks “ša-
Jus, piliečiai, 

su rėdytojais ir

Daugumas skundžiasi, daugu
mas dejuoja, o kaip-kurie net ir 
keikia šios šalies 
einantį utarninką 
lies surėdymas“, 
esate šios šalies
ateinantį utarninką busite pil
nais to surėdymo ponais. Tai
gi eikite ir balsuokite visi ir su
rūdykite taip, kaip kiekvienas iš 
jūsų mano butų geriausia. Jei
gu jus nepildysite savo prider- 
mių, kaipo balsuotojai ir savo 
balsu neprisidėsite prie šalies su
rėdymo, tai paskui nedejuoki! ir 
nekeikite, jeigu kas kitas už jus

IŠ DARBO LAUKO.
Washington, D. C. Streikuo

ja čia 300 kelnerių ir virėjų ge
resnių kotelių ir valgyklų. Jie 
reikalauja 8 vai. darbo dienos. 
Net turtuoliai priversti tapo eiti 
valgyti į pigesnes valgyklas, kur 
streiko dar nėra.

ir liudininką turėjo, bet byla 
liko be pasekmių.

Tą pačią dieną kleb. turėjo 
ir antrą bylą su vargoninku. 
Kleb. patraukė vargoninką tie- 
son, reikalaudamas iš jo 16 r. 
nuomos už kambarį. Vargoni
ninkas gavęs “paviestką“ irgi 
patraukė kleboną tieson ir rei
kalavo iš jo 100 rubl. už choro 
mokinimą, dobilų sėklą, visų šv. 
dalį ir dar 6 rubl. 50 kap. 1910 
metų algos. Klebono pasiteisi
nimai gana indomųs. Pavyz
džiui, klebonas žadėjo mokėti 
varg. už choro mokinimą. Tei
sme, klebonas tą pripažino, • bet 
nemokėjęs vargon. už choro ve
dimą dėlto, kad vargonininkas 
blogai chorą mokinęs ir nieko
neišmokinęs.

Žemiečių viršininkas nuteisė 
vargon. užmokėti 16 rubl. nuo
mos už kambarį, o vargoninin
ko reikalavimai liko neišpildyti. 
Kaikurie stebisi, kad klebonas 
vis išlošia. Mat, pas žemiečių 
viršininką turėjo 4 bylas ir visas 
išlošė. P. Šalna.

— Lietuvos žinios —

MARIJAMPOLĖŠ GIMNAZI
JOS ♦ 50 METŲ JUBILIEJUS.

Už dviejų metų sukanka 50 
metų nuo Marijampolės gimnazi
jos įsteigimo. Iš jos išėjo nema
ža naudingų visuomenei vyrų. 
Ar nevertėtų tos gimnazijos bu
vusiems auklėtiniams tas sukak- 

Huves kokiais gerais darbais pa-

litruos gabenantis Mexican gink-

“Nashville”. Pasiųsta mėginti jį 
nuo seklumos nuvilkti kelis ki-

DRAUGIJOS NEGALI MO
KESČIŲ PAKELTI.

Des Moines, Iowa. Teisėjas 
Bradshaw uždraudė valdybai or
ganizacijos Modern Woodmen of 
America kelti mokesčius, jeigu 
to neužgirs visi organizacijos 
nariai.

RADO KŪNĄ GIRIOJ.
Missoula, Mont. Kelios savai

tės atgal prapuolė iš namų už- 
veizėtojas didelių lentų plovyk
lų Montanoj, Thomas Corbett. 
J ieškojo jo, bet nei jokio pėdsa- 
kio nerado, tik dabar rado girioj 
jau pagedusį jo kūną netoli 
Thompson Falls. Matyt jis gi
rioj paklydo ir iš bado mirė.

PANAMOS KANALAS BUS 
PABAIGTAS KASTI 1913 M.

Washington. D. C. Pulkinin
kas Goethals, vedantis darbus 
prie kasimo Panamos kanalo, už
tikrina, jog kanalas bus kasti pa
baigtas 23 spalio dieną 1913 m. 
ir bus atidarytas laivų plauki
mui. Oficiališkai ..kanalas < bus 
atidarytas 1915 mFPirmas laivas 
per kanalą plauks Atr- Jungtinių 
Valsčių kariškas laivas “Ore- 
go«”.

CKER
New York. Prisaikintiejic tei

sėjai pripažino New Yorko j)oli-
cijos oficierą Beckeią kaitų su
rengimo už mūšy stos užlaikytojo 
lošimo namų žydo Rosenthalo. 
Už tokius prasižengimus yra mir
ties bausmė, bet Becker padavė 
aneliaciia. Becker vra vokietis.

chovo, vieno boardingerio |>as mi
nėtą moterį gyvenusio ir brolio 
dabartinio jos vyro, John 
loff. Visų viduriuose radi 
dus—arseniką. Taigi aišk
jie visi buvo niinuodinti.

is, pažymėdami svar- 
ypatybes trijų vyriausių 
r jų kandidatų, nes iš

įš
ilti o-

Gimė jis V01

KALINIAI SUKĖLĖ 
RIAUŠES.

Jackson, Mich. Kaliniai 
dinti čia valstijos kalėjime 
kėlė riaušes? ‘ Jie uždegė t;

sč- 
su- 
ka- 

lėjimo dalį, kur yra dirbtuves.
Ugnis čpadArė nuostolių ant 
50,000 dol. Kalėjimo direktorius 
nuo gubernatoriaus pareikalavo 
milicijoj.

UŽDARĖ

SKUNDŽIA DARBININKŲ 
UNIJĄ.

Lake Charles, La. Valstijos 
prokuratorius pašaukė už užmu- 
šystą teisman darbininkų orga
nizaciją “Brotherhood of Timber 
Workers”. Liudininkų yra 60. 
Prokoratorius žada pertikrinti, 
jog unija padariusi buvo sukal- 
bį laike riaušių Grabovc. Byla 
traukiasi jau penkios savaitės.

sc męs išreiškėme abejojimą kas- 
link demokratų partijos platfor
mos dėlei jos muitų pliano; pa
naikinimas muitu užmuštu šios

<[ Mainierių Konvencija. Spa
lio 26 d. užsibaigė mainierių 
konvencija, laikyta Pottsville, 
Pa. Iš svarbiausių nutarimų reik 
pažymėti šiuos: 1) Sumažinimui 
iškaščių, nutarta sumažinti dis- 
trikto valdybą nuo 8 ypatų ant 
4; 2) išnešta rezoliuciją, kad sa
vininkai parūpintų prie kasyklų 
vietą skalbimui ir mainymui dra
panų, kad nereikėtų tą daryt na
mie, kaip iki šiolei yra; 3) iš
nešta rezuliuciją, kad butų įsteig
tas Valstijos Mainų prižiūrėji
mo biuras su dviem viršininkais: 
vieną kietų anglių, kitą minkštų 
anglių rajonui; 4) parūpinti at- 
mainymą dabartinių sulyg ka
syklų teisių; 5) konvencija at
metė socialistų įneštą rezoliuci
ją, kuri reikalavo, kad butų re
miami socialistiškos partijos kan
didatai.
rių 
kin,

rikai, negalėdami atsispirti prieš 
svetirntautiškus pigius tavorus, 
turėtų užsidaryti ir šimtai tūk
stančių darbininkų nustotų dar
bo.

Męs taipgi nepritąrėm progre- 
sistų arba Rooscvelto partijai 
svarbiausiai todėl, kad Roosevel- 
to plianas, jeigu butų įvykdintas, 
galėtų greitu laiku privesti prie 
panaikinimo pamatų šios šalies 
konstitucijos ir iš laisvos res
publikos padaryti monarchiją. 
Vertimas senovės Romėnų res
publikos į monarchiją ir virtimas 
Francuzų respublikos j tokią pat 
monarchiją Napoleono laikas 
prie lyginai tokių politiškų aplin
kybių, kaij) kad dabar turime 
šioj šalyj, priparodo, kad tai ne 
sapnas, bet galimas dalykas. Męs 
nepritąrėm Rooseveltui ir todėl, 
kad jis j ieško prezidentūros tre
čiu sykiu, kas yra priešinga šios 
šalies papročiui ir ko nei šios 
šalies tėvas Washingtonas pada
ryti nenorėjo. Žodžiu kalbant, 
męs rėmėmė republikonų parti
ją ir jos kandidatą, prežidentą 
Taftą. <-Tą darėme rie todėl, kad 
skaitytum j į be klaidų - arba už 

yra miestas negali toliau plaukti, nes dėl du- ^geriausį prezidentą, bet todėl, kad

r
aU.___ i—_____

PALEISTUVYSTĖS 
URVUS.

DVASIŠKASIS PRISIPAŽINO.

O , . M-

West „Harųmond, III. Miesto 
• • ji 9 ttaryba, ^ųmanius miesto majorui 

Woszczynskiui, nutarė uždaryti 
čia visus sąfiunus ir kitokios 
veislės paleistuvystės urvus. Ko
va traukėsi gana ilgai, bet visgi 
miesto majoras ir mergina 
Brooks viršų paėmė.

PASIMIRĖ 120 METŲ INDI
JONAS.

Traverse City, Mich. Pasimi
rė; savo namuose... netolu. Cedar

Greenville, S. C. Tapo čia su
imtas dvasiškis T. Vaughan ir 
teisman patrauktas už negražius 
darbus su nemetėms mergaitėms 
Oldfellow prieglaudos namų. 
Dvasiškasis namų vedėjas prisi-

rado jį kaltų. Už tokį prasižen
gimą yra mirties bausmė.

VULKANO IŠSIVERŽIMAS.
Cordora, Alaska. Vul kanas 

Katmai, kuris neseniai daug ne
laimių' atgabeno, vėl veikti pra-

indijonas> Joe^ Manitpn, išgyve- dėjo. Tokią bent, žinią atgabe 
nęs 120 metų. Jis paėjo iš gU no žvejų laivas “Doranęs 120 Jis paėjo iš gU-no laivas “Dora“, kuris 
mines Pottawatomi, kuri gyveno bevįeliniu telegrafu pranešė, jog 
toj vietoj, zkur dabar ;

Sekanti metinė 
konvencija atsibus 
Pa.

mainie-
Shamo-

PRA-ANGLIJOJ PIGESNIS 
GYVENIMAS NEGU 

AMERIKOJ.
Komisija išsiųsta iš Amerikos 

Europon tirinėti ten valgio pro
duktų kainas, persitikrino, jog 
produktų kainos brangiausiame 
Europos mieste Londone mažes
nes negu New Yorke; net mėsa 
Londone pigesnė negu Ne,w Yor
ke, nors Anglija mėsos daugiau
sia iš Amerikos parsigabena. 
Mėsos svaras Londone 11—20c, 
New Yorke gi 16—32c. Sviestas 
ten 15% pigesnis, kiaušiniai 20%, 
kava, cukrus, arbata 30% pi- 
gcanfe.



IMETUJULAm

IS VISUR. Mūšy j prie Pjistinps naudingumų apš vietos,-prisirinko 
ig kareivių nužudė, bet ant rytojaus vyrų, kaipL aržuolų,

ir Epi- 
per tai

sumušė

ĮĮ Laikraščiai praneša, buk tur
kų kariumenė Tessalijoj 
re visai sudemoralizuota, 
niekur atstovėti negali, 
kinese Serfidžc grekai
turkus, atėmė amuniciją ir 8 ka- 
nuoles. Prie Dissikata grekai 
teipgi sumušė turkus.

Ir Grekų laivynas užėmė salą 
Lemnos ir paėmė ten buvusį tur
kų garnizoną. Paskui grekiš- 
kiejie laivai apvaldė uostą Pre- 
veza. Dalis grekų kariumenės 
išlipo ant kranto aplinkinėse Sa-

dienas, j
serbai dau^ kareivių nužudė, bęt 
turkai dar daugiau žmonių nu
žudė. Prie Uskiubo turkai per
galėjo savo priešus.

Žengimas montenegrinų Scu
tari link pasiliovė nes turkai ga
vo pastiprinimų ir montenegri
nų pirmin žengimų sulaikė.

Rusijos valdžia prie Austri
jos rubežiaus elgiasi kaip karo 
laike.
pačto siuntinius.
duoja važiuojat
moteris pašaul

Rusijos valdžia sulaiko 
Žandarai revi- 
ius, reviduoti 
t “ochranos”

Žandarai nuolatai ver
žiasi į vagonus ir nuo važiuo-

ap
ku

|| Spaloj, Lenkijoj, sunkiai 
sirgo Rusijos sosto inpėdinis, 
ris Spalon su tėvu atkako. Rusi
jos sosto inpėdinis, vienaitinis 
caro sūnūs, turi 8 metus.

LIETUVIAI AMERIKOJ.

IĮ Ant salos Kubos laukia vėl

nenori imti armijos vadovavimo.

IŠ KENOSHA, WIS.
Subatos vakare, 19 d. spalių, 

naujai užsimezgusi dainininkų 
Dr-stė “Birutė” parapijos sve
tainėje gan gerai sulošė “Audra 
Giedroje”. Veikiančios ypatos

pilnutėlis mokyklos kambarys 
70 vyrų ir 10 mergaičių tuoj pri
sirašė. Stokuojant vietos tame 
kambaryje, reikėjo tuojaus iš
siųsti 13 vaikinų pas kitą mo
kytoją, o 10 mergaičių pas mo
terį mokytoją. Dabar lietuviš
koj klesoj yra 50 mokinių. Ne
stebėtina, kad taip daug prisi
rinko, nes viskas yra už dyką. 
Tik ateik ir mokykis.
kinama nuo 7 iki 9 vai. vakare, 
keturis vakarus į savaitę: pir
madieniais, antradieniais, trečia
dieniais ir ketvergais. Mokyto
jui pirmus metus moka $1.00 už 
valandą, $8.00 už keturių vakarų 
savaitę. Toliaus, rodos, pakelia 
mokestį. Tai vienintelė ir pui
kiausia proga mums lietuviams, 
atkeliavusiems iš tėvynės, susi
pažinti su šios šalies kalba ir 
budu ir abelnai prasikrapštyti 
sau akis.

20 dienoj šio mėnesio Cleve-

Mo-

liktos geriau, bet, dėlei jų trum
pumo, apie jas. v Gri-
miravimas ,ir-gi bųjvo qipkam ne
tikęs, kur prilipo^,įjcok$ pluoštas, 
kur ne. Publikos prisirinko ne
visai mažai, bet Sčižsifaikė gana 
neramiai, gal dėlei blogo lošimo.

Gaila, kad veikalus1 statoma 
taip lyg ant judko. (Tamista, 
matyt, nusimanai'^eriaūs už ki
tus apie sceną, tai kodėl-gi jų 
ant vietos tenai' nepamokinus? 
Butų daugiaus naildos,Aiegu per 
laikraštį mokinti. Red.)

P. Dizmas.

gyvuoja apie 15 metų; ji turi 17 
sąnarių ir $500.00 turto, bet apart 
išmokėjimo pašelpos sergantiems 
sąnariams, susirinkimuose kitais 
dalykais nesirūpina.

Taipogi pereitą žiemą susior
ganizavo knygynas vardu “Lie
tuvių Pasaulio Ratelis” iš apie 
10 ypatų, turi apie 20 knygučių, 
visokio turinio, į knygyną pareina 
šie laikraščiai: “Vienybė Lietuv
ninkų”, “Lietuvos Žinios”, “Lie
tuvos Ūkininkas” ir “Laisvė”;

perskaitęs, gali manyti, kad dau
gelio aktorių nebuvo. Ištikro gi 
tik vienas nepribuvo, nes tą die
ną su kurnu suėjęs, per daug ru
džio ištuštino. Bet jo rolė buvo 
menka, tai jo nebuvimas neuž
kenkė perstatymui, nes jo vietą 
kitas užėmė. Korespondente.

OGLESBY, ILL.
miestelyj gyvena apie

IŠ
Musų

70 šeimynų ir apie 200 pavienių 
lietuvių. Turime tris draugy
stes: 1) šv. Antano dr-stė, už
dėta 1900 m. ir turi 90 sąnarių

są na-
mis ir $1300 isde; 3) 
riaus dr-stė turi apie 
turtas jos kol kas 
zlpart šių draugysčių, čia yra dar

narių, 
nedidelis.
5°

gyno sąnariai prisirašė prie T. 
M. D. 135 kp. ir nutarė: “Lietu
vių Pasaulio Ratelio” vardą pa
naikinti, o 135 kp. T.M.D. užlai
kys knygyną, mokėdami po 25c. 
į mėnesį knygyno išdan. Taip 
žmonėms laikraščių pareina šie: 
“Lietuva”, “Keleivis”, “Saulė”, 
“Draugas” ir “Rankpelnis”, po 
kiek kurių — negaliu pasakyti. 
“Kovos” pareina 16 numerių, nes 
mėnesis atgal susitvėrė čia L.

IŠ LEECHBURG, PA.
Darbai eina čia gerai lygiai 

dirbtuvėse, kaip ir kasyklose; 
žmones uždirba vidutiniškai, tik 
nevedėliams gyvenimas pablogo. 
Iš kitur pribuvusiam darbas ne
sunku gauti.

Čionykščiai lietuviai šviesos

nepuikiausiai pasiek 
vyrukų, kurie laike 
himno (pabaigoje), 
ropėse ir merkė ki« 

Gėda jiems tebu*

ne

žai, skaitančius kiti bedieviais va
dina, o pats už tai maukia rudį, 
lyg kad jis dievuotumo priduotų; 
mėgsta jie ir degtinę.

12 šio mėnesio dieną pas vie
ną lietuvį susirinko linksmintiesi 
keli draugai; ant 
nas pasigedo 102 
žiurėjo vieną iš 
rinkime ir nutarė
Slavinską prisiekti, kad nieks pi
nigų neėmė. Čia nepelnę, užsi
manė pats nužiūrėtąjį nubausti, 
gerai jį sumušti. Kiek jis ten 
smūgių gavo, nežinia, bet jis 
sprūdo laukan, ten šaukti pradė
jo. Atkako policistai ir suėmė 

nuo dėdžių iš-
21 spalio buvo teismas ir 

užmo- 
7 dol., 

su centais; tas, kurio pinigai žu
vo užmokėjo 5 dol., o trečiasis 
užmokėjo 4 dol. Liko dar du kal
tinami to triukšmo 
Juos teipgi ketina 
Skaudžiausiai nubaudė

buvo tikėjęsis Rockford'e pamfy 
tyti tokį vakarą, koks dabar pa< 
sirodė. .Tai yra pirmi žingsniai 
jaunutės draugystėms su tau* 
tiškuoju tikslu. Vakaras buvo 
tikrai pavyzdingas, nes, aplamai 
paėmus, viskas labai gražiai nu* 
sisekė; tik 
gė apie 12 
giedojimo 
sėdėjo lyg
tiems sėstis, 
na ant visados.

Žinoma, kas įieško silpnybių, 
tas jas suras ir šiame vakaref 
tad ir teks laikraščiuose pamaty* 
ti papeikimus. Bet reikia pate- 
myti, jog tai pirmi žingsniai jau
nutės draugystėlės, kuri susitvė
rė su tikslu žadinti tautos meilę 
tarpe lietuvių. Ir be abejonės, 
jog praleidus šitą tautišką šven*

Anglijos ministeris Lloyd 
George sekančiuose metuose ren
giasi Amerikon. Užkvietė jį čia 
gyvenanti valijonai, kurie sekan
čiuose metuose turės .Amerikoj 
tautiškų kongresų. Lloyd Geor
ge gimė Valijoj.

buvo :
žmona

rėjo labai užimantį vakarą. 
Apart šokių ir trumpos prakal
bos apie musų dainas buvo juo
kingų žaidimų ir skrajojanti kra-

Nesenai buvo čia atsilankę Kaslink darbų, tai Cincinnati 
randasi visokių, žmonių be darbo

Bartašius, senis

senmergė sesuo
Bertašiaus J

rytojaus vie- 
dol. Kiti nu
buvusiu susi- v
eiti pas kun.

našius vakarus rengti. Šita pa* 
t i draugystėje rengiasi ant see* 
nos

|| Pasirodė jau pirmos atsisky
rusio nuo Chinų Tibeto pačto 
markės. Ant markių tų yra pa
veikslas Dalai Lamos (vyriau
siojo lamaistų kunigo).

Sulyg žinių surinktų stačia-

riškų ir moteriškų vienuolynų 
889, o juose 800,007 vyrų ir mo
terų vienuolių. Nuo 1906 m. vie
nuolių skaitlius pasididino 15400, 
o vienuolynų 240. Vyrų vienuo
lių vienuolynuose yra 18,800. o 
moterų net 62,200.

Stačiatikiškas synodas

kad kazokas Jeremienko 
garsino, jog jis yra Chr 
Vaikščioja jis po kaimus ir varo

miesto

apsistojusių čigonų užgimė kru
vinas mušis. Revolveriai ir pei-

gonų ir tai labai sunkiai; du 
užmušta.

ro kareivių paėmė miestą Vera 
Cruz ir suėmė rcvoliucijonicrių 
vadovą Feliksą Diazą, nes jo ka
riautojai nenorėjo muštiesi. Ma
no, kad Diaz bus sušaudytas, o 
iš jo kariautojų kas dešimtą lau
kia toks jau likimas.

Netoli Chihuahua, Šiauriniame 
Mexike, tapo sumušta dalis Oroz-

prašalino nuo vietos redaktorių 
rusiško laikr. ‘Novosti Juga’ todėl, 
kad valdžios sutverta 
komisija pripažino jį 
grippa arba influenza, 
ga visai nepavojinga, 
valdžiai nepatiko to
vedimas. Visokiais budais 
valdžia kimba prie žmonių, 
sos jų nuo skriaudų negali ap
ginti.

daktaru v 
sergančių

laikraščio 
mat 

o tie-

|| Grekijos kariu menė Tessa- 
lijoj užėmė miestą Serbia; ap
valdė ir tiltą per upę Ahakmon. 
Serbai paėmė svarbiu miestą No
vy Bazar ir Kumanova. Sujung
ta bulgarų ir serbų kariumenė 
pradėjo smarkų mūšį su turkais 
prie Adrianopolio. Paėmė aplin
kinius fortus ir pradėjo miestą 
bombarduoti. Mušyj prie Kirk- 
-Kilisseh bulgarai nužudė 3000 
kareivių; taip bent turkų valdžia 

^pjfarsino Konstantinopolyj. Prie 
Maras turkai privertė 30,000 bul
garų trauktiesi atgal.

Peterburge gauta žinia, jog j 
Rusijos valdžią atsišaukė 20,000 
rusų liuosnorių norinčių padėti 
Balkanų pusiausalio slavams.

negrinai susipyko su jiems pa
dedančiais albanais katalikais 
molisarais, nes montenegrinai, 
insiveržę į albanų apgyventus ap- 
skričius, paveda juos Montenegro 
karaliui, o albanai nenori jo pa
valdiniais tapti, jie reikalauja sau 
savistovybės. Albanai atsisakė 
remti monteneremti montenegnnus ir per tai 
jų žengimas pirmin pasiliovė.

pastatyti (lapkričio mėnesy* 
“Jaunavedžių Naktis’*. Apič 
išgirdus, socialistų kuopele 
sukruto rengti perstatymų

tai 
irgi

giausiai; taipogi iš kitur pribuvu
siam 
Tai

šius ir James W. Breen. Ragi
no ateinančiuose rinkimuose, 5 d.pinigų. Buvo 

kurios pirko už $11.00, 
ir $18.03 ant sykio. Su- 

už atvirutes suviršs $50.00. 
Pirmą dovaną laimėjo panelė Mi- 

360 atviručių, o 
Skrijokauskiutė su 
Teatrališko choro 

(javo taipgi’uema- 
ir panelė Z. Bag- 

ma-

kų, o

kaitė), 6) Jonas, Bertasiaus sū
nus (Jonas Druktenis), 7) Bar
bė, senio Bertašiaus duktė (E.
Budoniutė), 8) Mikolas Grigai-! kolaiciuke su

■ antrą panelė
285. Abidvi

tis, jaunas
navičia) ir

daktaras (1).

tarnas (J. Druktenis).
Publikos buvo apie 400 ypatų. 

Visi lošimu buvo užganėdinti, 
o nekurie norėjo net ir antrą 
sykį tą patį perstatymą matyti, 
kad tuomi paraginus jaunus scenos 
darbininkus, kurie be mažiausio 
išėmimo savo rolės mokėjo ir jas 
atliko taip, kad geriaus nuo sce
nos mylėtojų nebuvo nei galima 
norėti. Po perstatymo dekliama- 
vo Antonina Viršailaitč, Saliomi-

trįs da jaunos

rutė” sudainavo 5

mą dc-
tiek šiuom sykiu.

Tėvynainis.

žai atviručiuv

džiuniutė. Labai puiku yra 
tyli musų jaunuomenę besilink
sminančią panašiuose vakaruose 
su blaivomis galvomis ir be jo-

mokratiškos partijos. Kiek te
ko patėmyt žmonės buvo užga
nėdinti iš prakalbų ir daugumas 
pasirodė esą republikonais.

Turime čia taipgi savo lietuviš
ką bažnyčią; kas mėnuo atva
žiuoja aprūpinti dvasiškus reika
lus kun. A. Dcksnis iš Spring

IŠ NEW PHILADELPHIA, 
PA.

tris vyrus, kiti 
truko.
visiems prisiėjo
keti: muštasis 1

pelno nema-

Kun. A. Dcksnis labai su žmo
nėmis susitaiko: nei vieno ne
pravardžiuoja, bet visus taiko ir kanauską 
krūvon veda kiek galėdamas; pas 
jį nėra nei socialistų, nei bedie
vių — visus vadina Lietuvos vai-, garsiu

Spalio 19-tą d., š. m., čia du 
jauni, po 20 metų lietuviai—Juo
zas Laukaitis iš čia jau, ir Juo
zas Kukanauskas iš Minersville 
(14 mylių nuo čia), bėgo lenk
tynių šimtą mastų tolumos. Lai- 

, žyboms buvo sudėta abi 
$100.00. Laukaitis aplcnl 

ant 3-jų mastų.
Porą savaičių tam at 
inkai t is turėjo

šu kėli m e. 
areštuoti.

puikiai gyvuoti.

reikia priminti, 
. pradeda gana

Jos choras ir

nonų

“Lai ; rodo, kad minėtai (Irau

"M edžiotojo dainą”

nų buvo šokiai, kurie traukės 
1 ( :3O nakties. Sekmadienyje

sibtivo harmonikos 
kuria aukavo ir lta ra- 

Lai-'
mė teko Stanislovui Sukodol- 
skiui. teatro suflieriui ir “Biru
tės” chorvedžiui. Išlaimėji- 
mui parapijai yra aukauti dar 
Onos Vaičiunytės auksinis laik
rodėlis ir lenciūgėlis, Stanislovo 
Jociaus fonografas su gaidomis

mas. .

IŠ CLEVELAND, OHIO.
9 dienoj spalio visų Clevclan- 

do vakariniu mokyklų mokyto- G ■/ G •/
jai turėjo susirinkimą, kuriame 
buvo daugiausiai kalbama apie
planus mokinimo šių metų va
karinėse mokyklose. Man, kai
po mokytojui lietuvių klesos, 
teipgi teko atstovauti lietuvius. 
Apart prakalbų, kurios buvo vis 
daugiausiai palinkusios ant vaka
rinių mokyklų ir jų naudos ir 
užkabinančios abelnai Suvienytų 

emigrantus, buvo pir- 
sudainuota “America”, 
tarpuose kalbų, korne-

miausiai

to solo.
pervisor)
O. Merriman’o kalbos teko su-

vakari n i 11 mokyklų II.

po silpniausia iš visų klesti. Jisai

mo atkeliavusiųjų, kuria, sako ji
sai, galima išmokyti angliškai kai

ko nemokančius, kaip pavyzdin 
“Lithuanians”. Tas mane labai 
nustebino. Jau ar keturi metai, 
kaip kun. J. Halaburdos įkurta 
šita vakarine lietuvių klesa, ku
riai jis išgavo nuo miesto moke
stį mokytojui ir kambarį, gy
vuoja, mokytojaujant kokiam tai 
Mačiui, ir dar taip nieko nepra
silavino. Tai tas parodo, jog čia 
turėjo būti tam tikra priežastis 
iš pusės mokinių arba mokyto
jaus. Mokytojų šiame susirin
kime, Aųgštesnių (High School) 
ir Viešųjų (Public) vakarinių 
mokyklų, buvo net šimtas dvide
šimt penki. Pasakyta buvo, jog 
14 d. spalio prasidės mokslas.
Išsiskirstėme.

Atėjus minėtai 14 dienai šio 
mėnesio, prasidėjo mokykla. Ger
biamam kun. J, Halaburdai pa

liesto Novy Bazar traukėsi trįs aiškinus per pamokslų vertę įr

kuris gal ramiai kur snausti no
rėjo. Akstu iškis.

IŠ ROCKFORD,

bus
1 ir u
netik'

geriausią
ir

atvažiavau į
keturi mėnesiai, kaip
Clcveland’ą, bet at-

čia
semi vnu. Viskas, c

tai keleto tvirto

dėtų gerus pamatus šitame mieste 
ateinančiai lietuviškai gentkartei.

kad tik butų daugiaus darbininkų 
darbuotis musu žmonelių labui. 

Greičių Vincas,
S. L. 'I'. 1). choro ir Vaka

rinės Mokyklos Mokytojas.

* IŠ BALTIMORE, MD.

5-kių
veiksmų, vardu “Žmogžudžiai”. 
Pats veikalas butų neblogiausis; 
vidutiniškai lošiant, publikai pa

gai, nors mokinosi arti metus. 
Gana svarbiose rolėse buvo pa
statyti aktoriai visai “naujokė
liai”, pirmą kartą ant scenos iš- 
ėjusie, ir tai be jokių sceniškų 
gabumų, arba su priešingais cha
rakteriais. Kur rolė reikalavo 
smarkesnio charakteriaus žmo
gaus, ten buvo lėtesnis, o kur 
reikėjo lėtesnio, ten buvo pa
statytas smarkesnis. Matyt, pats 
teatro vedėjas nesuprato gerai 
rolių. Morta, nors ne viską lošė 
gerai, bet kur kas geriau už kitas 
moteris sulošė ir iš jos galima 
tikietis, kad gal išeis lošėja. 
Kas kita su Nastės role: čia buvo 
pastatyta ypata be jokio gyvu
mo, lyg stuobris be jokio nuda- 
vimo, kas veikalą galutinai su
gadino, nes tai beveik svarbiausia 
rolė. Kiti, nors maži ir lengvi 
atlikimui dalykai, bet ir tie ne
buvo atlikta gerai: kada Anta
nas Mikui davė pinigus, tai davė 
tuščią kumščių, kas, žiūrint iš 
šalies, labai prastai išrodė. Jur
gis, kada nugalabijo Antaną, su
grįžo, kaip pyragą suvalgęs. Kli
mas, kad ir trumpą rolę turėjo, 
bet ir tos neatliko. Kada Nastė 
nusiskandino, Jurgis pasipiovė,

kcliais, kurių j)rašo iš vien dirbti Smith’u (anglu) iš Port-Carbon 
kaip dvasiškuose, taip ir svie-‘ (5-kios mylios nuo čia). Su ši- 
tiškuose lietuvių reikaluose. To- tuo J. L. 
kiti kunipu tai mums reik, kad
jų turėtume daugiaus, tai nebū
tų tarp mus peštynių, visi gra
žiai gyventum ir savo tautos la
bui darbuotumės. J

Iš LA SALlJįM^L;

Šiuoni laiku darb^č:a-gina ne
blogiausiai.

irgi tokia-pat tolumą 
bėgo ir laižybų buvo sudėta po 
$150.00. J. Laukaitis Smith'ą ap
lenkė 2-iem mastais. J. Laukai-

Phitias, atsibuvo tautiškos iškil
mės, kuriomis paminėta Simono 
Daukanto gimimo šventė. Iškil
mes surengė S. Daukanto drau-

vis ačiū dr-stėS 
pasidarbavimui, 

abejonės, Rock- 
ir toliaus butų

gia pastatyti šį rudenį. Beren* 
giant Šį apvaikščiojimą S. Dau* 
kanto draugystei, vienam-kitant 
išgirdus jaunimą besimokinant 
dainas tam vakarui, susitvėrė 
teatraiiškai-giedoriška draugystė* 
lė “Aidas”. Tai 
S. Daukanto 
Jeigu ne ji, be 
ford’o lietuviai
besigėrėję sausais šokiais, kuomi 
iki šiol gėrėjosi. Dabar-gi, ma«4 
tomą, kad jau šokių vieton dyg
sta kas-kitas — dailė ir patrio
tizmas. Ačiū S. Daukanto drau* 
gystei.

Šita draugystė susitvėrė vasa
rio mėnesyje (šių metų), iš ke* 
turiu narių (V. S. Jokubynas, P. 
P. Perėnas, P. A. Deltuva it* 
Kaz. Marcinkevičius buvo orga
nizatoriais), o šiandien jau turi 
per 30 narių ir ižde pinigų artį 
$70.00. Taigi, reikia pasakyti, 
jog draugystė žymiai auga. Ir. 
tegul auga ir gyvuoja!

Jurgis.

i lavintis bėgimuose, bet, matoma, 
kad puikiai gamtos apdovanotas 
greitumu, nes šioj apielinkėj, ne
tiktai tarpe lietuvių, bet ir tarpe 
anglų ir kitų, yra greičiausias.

VictįiM ''lietuviai I J- Laukaitis, 100 mastų tolu- 
ncgali pasigirti dideliu darbštų- mą perbėga į devynes ir pusę 
bu ant tautiškos dirvos: mat' sekundos laiko. Šiaip jau irgi 
nėra čia pas mus gerų ir darbš-' pusėtinai apsukrus, nes gali iš
eiti vadovų, kurie galėtų žmonis ‘ šokti aukštyn į orą septynes pc-

puošta S. Daukanto paveikslu ir 
lietuviškų spalvų dekoracijomis. 
3 valandą, prisirinkus publikai 
salėm (buvo apie 200 ypatų), pa
sigirdo plaktuko balsas: tai va
karo pirmininkas p. Deltuva, pa
prašęs publikos ramiai užsilaiky
ti, pradėjo skelbti programą. 
Pirmiausiai pasigirdo balsas lie
tuviškos dainos ■— žodžiai tau-

su viršum.

tiškomis prakalbomis- du lietuviu 
iš Chicagos: advokatas |. Ku-
činskas ir J. Elijošius.' Agitavo 
už republikonų partiją: už Taftą 
ant prezidento ir už peneeną ant 
gubernatoriaus. Angliškuose vie
tiniuose laikraščiuosė paskui bu
vo pagarsinta, kad '.visi lietuviai 
šiuosmet balsuosią už republiko- 
nti 
čiui

— taip esą laikraš- 
s J. Elijošius, Cook 

<?to komisijonierįus (p. Eli- 
is nėra dabar jokiu komisi- 

jonierium — buvo juom pirmiaųs. 
Red.). Nevertėtų tokių žinių pa
davinėti laikraščiams, nes nei p. 
Elijošius, nei joks kitas kalbėto
jas dar nežino, už ką daugumas 
lietuvių balsuos.

Kiek teko girdėt, tai šie kalbė
tojai važinėjo ir po kitus mieste
lius ir laikė prakalbos. Nckurio- 
sc vietose pasisekė, d kitur ne

ke prakalbų vietiniai socialistai 
sukėlė trukšmą ir pagadino abel- 
ną įspūdį. Juozas Dobyla.

IŠ CINCINNATI, OHIO.
Iš visur matosi koresponden

cijų, bet iš Cincinnati beveik jo
kių žinių nesimato; Todos, kad 
jau čionais visai lietuvių nei ne
būtų. j)

Dėl togi aš noriu .sjupapndinti 
“Lietuvos” skaitytojus} ir <sM Cin- 
cinnato lietuvių gyv^pim,^ Lie
tuvių Cincinnati yra apie 17 šei
mynų ir apie du syk tiek pa
vienių. Lietuviai daų^iautįii dir
ba odų (skurų) diiffyjuvėj;
dirba nuo $9.00 iki $14.00 į są- 
vaitę. Keturi lietuviai turį savo 
nuosavybę, tai yra Hamū'S: du, 
jeigu tikėti žmonių lęalbom, yra 
verti apie po $2o,oodį dtf lietu
viu turi karčiamas, o xitokHj biz
nių visai neturi. Kašlink apšvie
timo, tai lietuviai stovi neaukš- 
čiausia, nes neturi atsakančių 
žmonių, kurie galėtų paaiškinti

už-
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colių aukštas;

IŠ MADISON,
Darbai eina labai

ncblogiausi.

Lietuvių abiejuose 
sc yra nedaug: tikrų 
penkios šeimynos, o 
Iš apsivedusių nei 

skaito, o 
“Lietuva”, 
"Laisvė” 
Tik r ie jie

pareina:

ir 8-niu

Plaušinis.

gerai cio-

miesčiukuo- 
lic tuviu v ra v * 
pavienių 10.

nevedei iams

ir Eaisvoji 
lietuviai su- 

geisti,
Mintis”.
tikime gyvena. Galima 
kad čia butų nevedusių lietuvių 
daugiau, nes lietuviai vedę len
kes, prie lenkų priklauso.

Šią vasarą čia tapo pastatyta 
lenkų bažnyčia, tai tie apsivedė- 
liai prie lenkų parapijos prisi
glaudė, o tikruosius lietuvius 
kvailiais vadina. Bet dauguma 
tų lenkbernių tamsus, nemoka nei 
rašyti, nei skaityti. Netoli nuo

nu- 
ten 
tik-

čia yra East St. Louis, kur 
važiuoti galima už 10c. Yra 
lietuviška parapija, tai ten 
riejie lietuviai ir priguli.

Vidutinis uždarbis čia 
$3.75. Darbų yra visokių, 
giausiai darbininkų dirba geležies 
ir plieno dirbtuvėse arba liejyk
lose. Dirba 9 vai.

Madisonietis.

IŠ CLEVELANDO, OHIO.
“Lietuvos” nr. 41 tilpo iš Clc- 

velando korespondencija kokio 
ten Girdėjusio. Bet, matyt, p.

neviską teisingai aprašė apie sce
niškų perstatymų surengtų 15 d. 
Korespondentas sako, buk per
statymas surengtas po V. Grei
čiaus vadovyste. Tas netiesa, nes 
p. Greičius yra tik dainų teatra
liško choro vadovu; po jo va
dovyste tų vakarų sudainuota ke

dorių kuopelė (pp. Bacevičius, 
Stanaitis, Jokubauskas ir pane
lės: Marcinkevičiūtė, Petraičiutė 
ir Stankiutė), vadovaujant p. Ba
cevičiui. Po himno atgiedojimui

nas su paskaita, kuria nupiešė 
S. Daukanto gyvenimą, darbus ir 
mirimą. Prelegentą publikai nu- 
lydėjus nuo estrados delnų plo
jimu, išėjo su deklemacija “Lie
tuviais męs esam gimę”, 9 metų 
mergaitė, Anele Marcinkevičiu- 
kė. Toliaus išėjo su prakalba S. 
Daukanto draugystės pirminin
kas P. P. Petrėnas, kurs nepa
sirodė “ant greitųjų pasirengęs”, 
bet su gerai apdirbta prakalba 
apie tautos brangumą, meilę ir 
jos grožę. Taipgi ragino klau
sytojus prie skaitymo ir žmo
niškumo. Iš eilės vėl giedorių 
kuopelė sudainavo “Kur banguo
ja Nemunėlis”, o publikoj kilus 
trenksmingam delnų plojimui, 
sudainuota dar “Katrytė ein sau 
taku”. Pertraukoj buvo renka
ma aukos šio vakaro kaštų pa
dengimui. Duosni publika su- 
aukavo apie 7 doliarius. Toliaus, 
ant estrados pasirodė 9 metų vai
kelis (F. Marcinkevičiukas) 
Lietuvos vėliava rankoje ir dek- 
lemavo “Kur giria žaliuoja”. Po 
šios deklemacijos iššaukta kalkė
toj u m F. Harmonas. P-o Har- 
mono kalbos tema, kaipo tokiam 
vakarui, buvo visai neatsakanti, 
nes kalbėta apie kapitalizmą, apie 
darbininkus, apie Taftą, Roose- 
veltą, apie doliarius ir dar dievai 
žino apie ką, bet ko nuo jų kalbė
tojas geidė, ar ko jiems linkėjo, 
buvo neaišku. Toliaus išėjo su 
trumpa prakalba V. S. Jokuby
nas, kurs nuo žodžių “Vardan 
tos Lietuvos, vienybe te žydi”, 
parėjo ant S. Daukanto draugy
stės, prie kurios kvietė kiekvie
ną lietuvį prisirašyti. Pasibai
gus šiai kalbai, apie 15 jaunų vy
rų pasiėmė dekleracijų blankas,

MILLINOCKET, ME.
užsidegus naktyj namams) 

sudegė visa šeimyna Antano Mu-i 
rausko, susidedanti iš jo, jo mo
teries ir 3 vaikų, iš kurių vyriau
siasis turėjo 5 metus, antras 3, 
o trečias Ugniagesiams prie 
gaisro atvažiavus, jau visi buvo 
sudegę. Vieną vaiką išnešė dat 
gyvą, bet taip sunkiai apdegusį, 
kad po 9 vai. ir tas mirė.

Velionis su savo šeimyna atva
žiavo iš Rumford, Me. į Mili- 
nocket’e, nusipirko čia namelį. 
Visų kūnai palaidoti Minocket 
airių kapuose 2 d. spalių su mi* 
šioms.

Velionis prigulėjo į Šv. Roko 
Dr-ją Rumfordė, Me. Nuo drau
gijos buvo atsiųsti mirusių pažiū
rėti, bet laidotuvėse žuvusių tie 
atstovai nedalyvavo.

Antanas Murauskas turėjo 42 
metu, o jo žmona 35. Paėjo iŠ 
Naumiesčio pav., Sintautų para
pijos, Braškių kaimo. Apsivedė 
su Marijona Stankute, paeinan
čia iš Leipumi vai., Gailiumi so
džiaus. Paliko 3 seseris; viena 
gyvena Lawrence, Mass.

IŠ

dar vienas lietuvis, kuris vadi-

iš Kauno gub., Telšių pavieto. 
Lietuvoj liko pati su 4 vaikų. 
Palaidotas drauge su Murausku.

Vincentas Murauskas,
7 Washington st., Nashua, N. H,

IŠ ARGENTINOS.
“Lietuvoj” patemijau kores

pondenciją iš Argentinos, kurioj 
yra daug neteisybės. Korespon
dentas mus visai be pamato že* , 
mina.

Jis sako, kad Argentinoj nėra! ? 
lietuviškų draugijų. Tai netiesa. 
Argentinoj yra keturios lietuvis- t 
kos draugijos: Buenos Airese yra 
lietuviška draugija “Diegas”; ji 
sunkiai laikosi; kita yra mieste 
Ensenada, La Platoj, ji laikosi 
gerai; trečia yra—Susivienyjimas 
Lietuvių provincijoj Sarmiento'; 
ketvirta yra mieste Rosario.

Neteisybę korespondentas ra
šo, buk lietuviškų knygų Argen
tinoj yra tik už 10 pesų. Tas 
neteisybė. Vien knygų esan
čių pas J. Paugą Buenos Ai
rese negalima paimti už 1000

į draugystės narius. Galiaus 
giedorių kuopelė pagiedojo him
nų ir tuomi vakaras užsibaigė.

Publika visų laikų užsilaikė ra- 
išsiskirstydama išsinešė

— tai išrodė kaip ir niekas ne 
atsitiktų. Felčeris nors progra 
me buvo minėtas, bet ant see 
nos nieko panašaus nesimatė.
( Kito* roles nors nebuvo at- Kazimieroj Liet. Karalaičio, kurį"statymui užkenkė. Nevienas, tai įspūdžius gerui* nes niekas ne-

—alkoholis čionais, kaip ir po ki
tas lietuvių kolionijas, (leidęs yra 
gana giliai savo šaknis, <

Draugystes randasi šios: šv.

liškojo lošimo buvo p. J, Kli
mavičius.

Korespondentas šako, jog ne 
visi aktoriai pribuvo, kas per

gų iš Lietuvos, Prūsų ir iš Ame* 
rikos.

Neteisybė, kad pareina tik 3 
laikraščiai

miai
pareina čia visokios 

pakraipos laikraščių apie 30.
Zigm. Mitokas,
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NUO REDAKCIJOS.
Visi lai k rąžė i ui siunčiam! rankraščiai 
turi but pažymėti autoriaus parašu 
ir adresu. Pasirašantieji pseudony- 
mals turi paduoti. Redakcijos žiniai, 
ir savo tikrąjį vardą.
Redakcija pasilieka sau teisę atšilk 
Čiamus jai rankraščius trumpinti x» 
taisyti.
Netinkamus laikraščiui rankraščius 
Redakcija, pareikalauta, grąžina au 
toriui atgal jo lėšomis.
Reikia visada rašyti tik ant vieno.:; 
popierio pusės, paliekant plačius tal
pus tarp eilučių.

Apžvalga.
Prūsų Lietuviai sutvėrė Susi

vienijimą. Spalio 6 d., kaip skai
tome “Birutėj”, įvyko Tilžėj 
antras Prūsų lietuvių susivažia
vimas, kuris užgyrė komisijos iš
dirbtus įstatus ir formališkai su
tvėrė Prūsų Lietuvoj pirmąjį lie
tuvių tautiškąjį Susivienijimą.

Šitas susivienijimas sutvertas 
“tautiniam Prusu lietuviu gyve- 
nimui šelpti”, kaip sako naujai 
susitverusios organizacijos kon
stitucijos pirmas paragrafas. C)f- 
ficiališkas šio susivienijimo var
das yra “Draugijų 'Santara”, o 
jos centralė buveinė bus Til
žėj.

Paskutiniame susivažiavime da
lyvavo iš viso 13 draugijų: “Auš
ra” iš Paskalvių, “Aržuolas” iš 
Rūkų, “Beržas” iš Plikių, “Bi
rutė” iš Tilžės, “Dobilas” iš 
Vainočių, “Jaunųjų Draugija” iš 
Klaipėdos, “Jaunimas” iš Lanku
pių, “Vainikas” iš Katyčių, “Lie
tuvių Giedotojų Draugija” iš Til
žės, “Spindulys” iš Kulminų, 
“Vainikas” iš Vyžių, “Lietuvių 
Draugija” iš Gumbinės ir “Žie
das” iš Grėšpelkių. Šios draugijos 
atsiuntė 21 įgaliotinį, kurie, už- 
gyrę naujos “Draugijų Santaros” 
įstatus, išrinko ir valdybą sekan
tiems metams. Į valdybą įėjo 
šios ypatos: M. Ašmutaitis, K. 
Urėdaitis, V. Vidunas ir J. Va
nagaitis iš Tilžės ir J. Margis 
iš Versmininkų. Santaros or
ganu bus “Birutė” ir “Apžval
ga”. Santaros raštininku išrink
tas M. O. Gudaitis iš Tilžės.

Męs jau pirmiau buvome iš
reiškę viltį, kad, užsimezgus šiam 
susivienijimui, Prūsų lietuvių 
taurinis atbudimas pradės žymiai 
kilti. Šiuom kartu męs siun
čiame “Draugijų Santarai” ame
rikiečių geriausius velijimus 
augti ir bujoti Lietuvos labo 
dėlei.

Įvedė Didžiosios Britanijos 
Skyrių. Pradedant num. 41-mu, 
“Birute”, Prūsų lietuvių laikraš
tis, išeinantis Tilžėj, įvedė nuo
latinį skyrių, pašvęstą Anglijos 
ir Škotijos lietuvių reikalams. 
Šio naujo skyriaus redakto
rium yra pakviestas K. Pilėnas iš 
Glasgovo, Škotijoj.

Savo įženginiame straipsnyj 
Britiško skyriaus redaktorius pa
žymi, kodėl Anglijos ir Škotijos 
lietuviams reikalinga turėti tokį 
skyrių “Birutėj” —

“išeinantis Bellshillyj, Škotijoj, 
laikraštis “Rankpelnis”, išleidžia
mas Lietuvių Socialistų Sąjungos 
— sako p. Pilėnas — toli neatsako 
reikalavimams žmonių, kurie to
li gražu ne visi sutinka su 
“Rankpelnio“ — ypač dabartiniu 
turiniu. Paskutiniame laike ne
retai pasirodė išjuokimas Dievo 
esybes ir be pamato šmeižimas 
dabartinio “Rankpelnio“ redakto
riui nepatinkamų ypatų.“

Naujas redaktorius Britiškojo 
“Birutės” skyriaus pasižada to
kių užsipuldinėjimų ir šlykščių 
ginčių vengti.

Ten pat pranešama, kad “Bi
rute” greitu laiku žada pasidi- 
dint.

Lenkai naudojasi lietuvių dai
lės rinkiniais. Vilniaus lietuviai- 
-dailininkai praneša laikraščiams, 
kad lenkai pradėjo naudotis lie
tuvių Dailės Draugijos surink
tais * tipiškai lietuviškais pagraži
nimais. Taip, lenkų muzikališka 
draugija “Liutnia” Vilniuje iš
leido afišas, papuoštas grynai 
nukopijuotais pagražinimais, pa
imtais iš Lietuvių Kryžių Albu
mo, kurį nesenai išleido Liet. 
Dailės Draugija. Kitoj vėl vie
toj išstatyta divoną, kurį puo
šia didžtulpiai, iš Lietuvių Dai
lės Draugijos išleistų atviručių.

Matyt, vilniškiai lenkai grei
tesni ir rangesni už mūsiškius. 
Pakol mūsiškiai prisirengė iš
leisti senai žadėtą albumą, len
kai jau spėjo juom pasinaudoti.

. Greitas lietuvi®. Mums pra
nešama iš New Philadelphia, Pa., 
kad tenai yra atsižymėjęs lietuvis 
atletas, Juozas Laukaitis.* Iki 
šiolei jo labjausiai atsižymėta ne
paprastu Savo greitumu: jis su

muša tame ne tik visus aplinki
nius lietuvius, bet ir profesijona- 
lius angliškus bėgikus-atletus. 
Platesnes apie tai žinias skaity
tojas ras šio numerio korespon
dencijoj iš New Philadelphia.

Vilniaus gubernijos rinkimai. 
Iš visų lietuviškų gubernijų, iš
skyrus Gardino, Vilniaus guber
nijoj lietuvystė yra mažiausia 
prasiplatinus. Čia lietuviai su
siduria su baltgudžiais, ir lenkai 
giliai savo šaknis įleidę. lik 
paskutiniais metais aplenkinti 
lietuviai pradėjo susiprasti ir bū
riais grįžti prie savo tautos.

Šiuosmet, besiartinant rinki
mams į Durną, lietuviai negali 
tikėtis pervesti Dūmon lietuvį 
atstovą. Kandidatais yra trįs 
lenkai, iš kurių vienas greičiau
siai pateks Durnom

Vilniškė ‘‘Viltis”, savo keliu, 
pataria ir lietiniams statyti savo 
kandidatą: tegu, esą, jis ir ne
pereis šiuosmet, bet reik, kad 
Vilniaus gub. lietuviai išanksto 
rengtųsi prie kitų rinkimų: reik, 
kad lietuviai spiestųsi vienon 
krūvon, kad lietinių rinkėjų bal
sai dangintųsi, nes tada galima 
bus pažeboti Vilniaus gub. len
kus atstovus, kurie dabar at
stovauja ne Lietuvos reikalus, 
bet reikalus Lenkijos, susijungę 
ir išvien dirbdami su lenkišku 
“Kolo”. Reik taip-gi, kad lie
tuviškoji visuomenė išlaiko susi
pažintų su vardais žymesnių vei
kėjų, kurie ateityje galėtų but 
išrinkti Durnos atstovais.

Tokiu kandidatu “Viltis” pa
taria šiuosmet pastatyti Juozą 
Kairinio tį, buvusį Veiverių mo
kytojų seminarijos mokytoją ir 
dabartinį lietuviu kalbos moky- 
toją vidurinėse Vilniaus mokyk
lose. Juozas Kairiūkštis dabar 
darbuojasi taipgi Vilniaus vaka
riniuose mergaičių kursuose.

'Tokios nuomonės prisilaiko ne 
tik “Viltis”, bet ir lietinių rinkė
jų būrelis.

Reik pripažinti, jog tokia nuo
monė yra gera ir verta rėmi
mo.

Ką rašo kiti laikraščiai. “Lai
svė” (num. 86) ir vėl atsiminė ir 
apie kun. Olšcvskį su Tumu, ir 
apie buvusį laikraštininkų susi
važiavimą, kuris, anot “Laisvės” 
nuomonės, jokios naudos neatne- 
šęs. Šis laikraštininkų susiva
žiavimas suvienijęs “Vienybę 
L.”, “Lietuvą”, “Kataliką” ir 
“Tėvynę”, bet aname susivieni
jime “Laisve” nemato nieko gero. 
Ji rašo:

Ją (viršminetą laikraščių) 
“nuopelnai“ sekanti: davė progą 
Olšauskui ir Tumui pasipinigau
ti Amerikoj ir tokiu budu prisi
dėjo prie sustiprinimo juodosios 
gaujos policijos Lietuvoje. Jeigu 
šiandien juodvarni ja taip pakėlė 
snapą Lietuvoje, tai prie to žy
miai prisidėjo pp. Olšauskai, Ta- 
nanevičiai ir comp.

Vienas laikraštis nesenai džiau
gėsi, kad musų korespondencijos 
pasidarė švaresnės, įdomesnės ir 
geresnės. Tife teisybė, bet, kaip 
matyt iš šito pavyzdėlio, nega
lima pasidžiaugti kaikurią mu
sų redakcijų švarumu. Bene ver
tėtų joms pasimokinti nuo tų pa
čių korespondentų. .. .

Čia dar sykį reik pažymėti, kad 
amerikiečiai aukojo pinigus ne 
kun. Olšauskui ir ne kun. Tu
mui, bet “Saulės” mokykloms, 
kurios taip Lietuvai reikalingos 
ir kurios jau tiek naudos ap- 
švietos srytyje lietuviams pada
rė.

Peikti žmonis už jų pasišven
timą, už rinkimą aukų apšvietos 
reikalams gali tik žmonės aiškiai 
nepribrendę.

Įdomu, kad tie patįs laikraščiai 
daugiausiai gal rašo apie apšvie
tos reikalingumą, bet kada kiti 
žmonės pradeda tikrąjį apšvie
tos darbą, tai jie moka tik..., 
juodvarniais ir juodsnapiais juos 
išvadinti.

Kun. Olšauskas ir Tumas jo
kios naudos sau iš to “piniga
vimo” neturėjo. Už savo darbą 
jie gavo gražią užmokestį: juos 
netik kad stengtasi šlykščiausiu 
budu apšmeižti, bet taipgi steng
tasi ir įskųsti rusų valdžiai.

Reikalui esant, męs galėsim 
daugiau apie tai pasakyt.

* *
Tame pačiame numeryj “Lai

svė” pamėgdžioja “Kovą” ir ap
kaltina tautiškus laikraščius, buk 
jie parsidavę ir veda politišką 
agitaciją už pinigus. Ji rašo:

Ir tre#ta& ‘‘nuopelnas“ — taip 
vadinami politiški apgarsinimai 
“Vienybėj“, “Liet.”, “Katalike“, 
kur parslduodama .už. doleri ir 
agituojama už tą, kas geriau ap

moka.... Tai vadinasi, matot, 
“bepartyviškumas.“

Mušą atsakymas, duotas nese
nai “Kovai”, tinka ir “Laisvei”. 
Čia galime dar kelis žodžius pri
dėti: jokia redakcija (net ir 
“Laisvė”) neima atsakomybės už 
apmokamus apgarsinimus, kurie 
telpa visados apgarsinimų sky
riuje. Apie tai žino ne, tik “Lai
svė” su “Kova”, bet ir visi skai
tytojai. Už visus kitus raštus, 
ne apgarsinimų skyriuje, “Lie
tuvos” redakcija atsako, kaipo 
už savo nuomonę, kurios dar 
niekas neįsteigė “papirkti”. Jei
gu “Kova” ir “Laisvė” ir kiti pa
našios rūšies laikraštėliai tam 
netiki, tai męs duodame jiems 
gerą progą išmėginti: lai jie pa
mėgina mus papirkti, ir persitik
rina, ar męs už doliarį agituosim, 
pavyzdin, už ‘Laisvės’ ir ‘Kovos’ 
politiką, su kuria męs nesutinka
me! Mes manome, kad visu “Ko- 
vos” ir “Laisvės” krūvon sudė
tų turtų neužtektų : kad greičiaus 
tie ponai nueitų ubagauti, negu 
jiems pasisektų musų nuomones 
papirkti už doliarį.

Jeigu jums pasiseks, tada ir 
galėsite sau rašinėti, o pakol kas 
visi tie pliauškimai — tai ,tik 
tušti muilo burbulai....

Dėlei “kun. Mickevičiaus areš
tavimo.” Pereitam numeryj pa
gal angliškus laikraščius buvome 
paminėję apie suareštavimą St. 
Clair, Pa., ncpriguliningojo kun. 
M ickevičiaus. Apie tai mums 
buvo pranešta ir vieno musų 
bendradarbio. Nckuriuose lietu
viškuose laikraščiuose taipgi bu
vo apie tai paminėta, Dabar iš 
“Darb. Vilties” patyrėtu, kad tai 
butą ne kun. Mickevičiaus, bet 
kito ncprigulmingo kunigo Sta
nislovo Dyšos. Jis pats apie tai 
rašo “Darbininkų Viltyj” ir pra
neša, kad jis buvo siųstas kun. 
Mickevičiaus ir ncprigtilmingo 
vyskupo Iloduro organizuoti 
lietuvių neprigulmingos parapi
jos. Kun. Dyša turėjęs kišeniu- 
jc tūlas popieras Mickevičiaus 
vardu ir todėl pasidariusi klai
da pravardėse. Toliaus jis pri
sipažįsta, kad buvo užėjęs į vieną 
saliuną ir buvo “truputį išsimė
tęs”, bet užginčina, kad butų su
rinkęs daug aukų: sako, sukolek- 
tavęs tik apie šešis ar septynis 
doliar i its.

“Darbininkų Viltis” praneša 
savo skaitytojams, kad nusipir
kusi savo locnus namus ir grei
tu laiku kels į naują vietą savo 
spaustuvę. Geros kloties nau
joj vietoj!

Ten pat pranešama, jog P. Vi- 
taitis, vienas iš artimų “D. V.” 
sandarbininkų, užsirgęs akių li
ga ir žada išvažiuoti Phildelphi- 
jon gydytis.

Naujas laikraštis. Tilžėje pra
dėjo išeidinėt naujas lietuvių laik
raštis “Lietuviškai-Vokiškas Sa
vaitraštis”, spaudinamas lietuviš
komis raidėmis dviejose kalbose 
— lietuviškoj ir vokiškoj. Šis 
laikraštis, pagal “Birutės” pra
nešimą, skiriamas gilesniam iš
mokimui šnekamosios ir rašomo
sios lietuvių kalbos. Pirmi nu- 
micriai buk daro malonų įspūdį. 
Kol kas, mums dar jo neteko ma
tyti. Antrašas šio savaitraščio 
toks: “Lietuviškai-Vokiškas Sa
vaitraštis”, Tilžėje, Augštoji gat
vė 78.

Interviu* su Basanavičium.
Pirmiaus jau buvome minėję, 

kad šiuosmet bus išrinktas Su
valkijos atstovu į Durną grei
čiausiai ne kas kitas, kaip ger
biamas Dr. Jonas Basanavičius, 
Lietuvių Mokslo Draugijos pir
mininkas. Todėl dabar visų žin- 
geidaujama, ką pats Dr., Basa
navičius apie savo kandidatūrą 
mano, kaip jis veiks Durnoj, prie 
kokios partijos priklausys ir 1.1.

Nors gerbiamas tėvynainis la
bai nenori, kad apie jį barškin
tų laikraščiai, tai vienok “Lietu
vos Žinių” reporteris vis-gi su 
juom pasimatė ir, atsiprašyda
mas, tą pasikalbėjimą apgarsi
no laikraštyj. ' Žemiaus paduo
dame to pasikalbėjimo ištraukas:

Pirmiausiai , pn, Basanavičius 
paaišlcino, kad jaiL pereitą vasa
rą buvo pas jį f Vilkaviškį atvy
kę. kai-kurie žmones, prašydami 
leisti jo kandidatūrą į V. Durnos 
atstovus statyti.'į?” Pats jis labai

: —r • • ' '
* Interviu.^ pasikalbėjimas.
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tuom nesirūpina ir reporteriui pa
sakė: “Išrinks —- važiuosiu.* Ne 
— tai ’ne”;",.'.Tolinus dar pridė
jo : t I

— Gerinus.' butų, kad nei jų.s 
(reporteris), nei kiti laikraščiai 
apie mane nerašytų. “Vilties” 
irgi prašiau, kad liautųsi rašiusi, 
“Šaltiniui” irgi 1 elegrafavau”. Iš 
tolimesnio pasikalbėjimo paaiš
kėjo. kad gerbiamojo dro Ba
sanavičiaus kandidatūrą stato 
tautininkai, bet jis nesitiki but 
išrinktu, nes buk prieš jį eina 
iš vienos puses kuniginiai, kurie 
vadina jį bedieviu (matėme, kad 
kuniginis “Šaltinis” jo kandida
tūrą remia, todėl bene bus čia 
klaida padaryta), o iš kitos pu
ses boikuotoja kas-žin kokie “pir
meiviai” už tai, buk jis esąs ša
lininku Suvalkų gub. nuo Len
kijos atskirimo ir buk net ža
dąs Suvalkiją rusams už pini
gus parduoti.

— Bet kokios Tamsta esi iš- 
tikrųjų pažiūros apie Suvalki
jos atskirimą? — užklaustas, at
sake šitaip:

— Mano nuomone — reikėtų v 
kuoplačiausią ankietą padaryti 
ir iš-pat žmonių patirti, ko jie 
norėtu. Atsiskirimo klausimą 
galėtų tik patįs gyventojai nu
spręsti, o aš taikyčiams prie jų 
nutarimų.

■—■ Kaipgi klotus be 'Tamstos 
musų Mokslo Draugijai?

— Tas mažiausia. Admini
stracijos darbas yra kam vesti. 
'Teisybė, būdamas V. Durnos 
darbais užimtas, turėčiau atsi
sakyti asmeniškai kokį mokslo 
darbą gaminęs, bet “Lietuvių 
Tautą” galėčiau redaguoti ir Pe
terburge. Kas svarbiausia — gy
vendamas ten, nesykį gaučiau 
progos užeiti pas tokius mokslo 
vyrus, Lietuvos senove besirūpi
nančius, kaip Lapo arba Eortu- 
natovas arba ir kiti ir iš jų ne
maža pasinaudočiau musų mok
slui. Raštu su tokiais žmonėmis 
sunkiau susinešti; pasimatymas, 
gyvas žodis didžiau veikia.

— Prie kokios iš buvusiųjų V. 
Durnos kuopų priklausytum 
'Tamsta ?

—■ Nei prie vienos! Sėdėčiau 
tarp bepartijinių, taip vadinamų
jų “wilder.u”. Savo pažiūromis 
stoviu arčiausia kadetų.

— Ketvirtoji V. Durna keti
na svarstyti Lietuvos žemieti
jų klausimą, kokį balsavimą -— 
renkant žemietijos narius — už
tarsite ?

— Žinoma visuotiną, t. y. to
kį, kaip Suvalkijos gminose.

Užbaigdamas savo paaiškini
mus, gerbiamasis Basanavičius 
dar pritarė:

— Jei mane išrinks, savo rin
kikams tuoj pasakysiu: Pradėki
te mane tuoj peikti! Iš kalno sa
kau, kad nepadarysiu daugiau 
už Bulotą! Nes ką aš galėsiu 
vienas, kur opozicija bus tur
būt dar mažesniam skaitliuje, ne
gu trečioje V. Durnoje, kur vei
kė Bulota.

Šis pasikalbėjimas buvo L. M. 
Draugijos apytamsiam bute, kur 
gerbiamojo Basanavičiaus sto- 
vyla ir jo rimta, užsimąsčiusio 
mokslo vyro išveizda taip pui
kiai harmonizavo su knygų kim
šte prikimštomis spintomis, su 
spauzdintų lapų krūvomis ir vi
sokiais musų senovės paminklais. 
Stovėjo jis čia it gyvas musų 
garbingos iš užmiršimo dulkių 
kįlančios praeities simbolius.... 
Ir skaudu darėsi, kad šių dienų 
žiaurus politikos nagai to sim
bolio neimtų mums darkyti....

Kaipgi neims darkyti? Pas mus 
esama tokių vyrukų, kuriems nie
kas neyra gerbtina, šventa.

Dar apie Basanavičiaus kandi
datūrą ir girdėti nebuvo, o jau 
mūsiškėj “Kovoj” jis buvo bjau
riai išdergtas. ... Dras Šliupas 
jau išdergtas pardaviku, galės iš
dergti!.ir <<Jr. Basanavičių. Juk, 
anot rpatarJies, girtam ir jūrės 
iki kelią..-.!
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VANDENS PARUPINIMAS
* AUSTRALIJOJ.

t G ________

Iš visą žemės dalią, Austra
lija yri salisiausia, todėl vaisingi 
kraštai yra* tik jurią pakraščiais, 
o viduryj sausžemio, dėl stokos 
drėgntimd'/į yra tirai. Bet ir 
Australijoj#į, imdami ‘ pąveikslan 
franeurą -llarbus Sacharoj, jau 
mėginama aprūpinti vandeniu 
nevaišingus tirus, kad juos vai
singais padarius. Po žeme van
dens ' Australijoj netrūksta, ten 
giliai suširitikę vandens reverzua- 
rai ir juos papildo lytaus vanduo, 
kurio būva po 20 colią į metus.

Photos by American I’rcss Association.

Bulgarų Raudonojo Kryžiaus sesers. Apačioj regykla miesto Adrianopolio, aplink 
kurį dabar eina,karščiausi mūšiai.

išvesti. Aprūpinimą vandeniu 
laukų labiausiai rupinasi kolioni- 
ja Queensland. 'Ten yra jau 532 
artezijaniški šuliniai duodanti 
351 milijonų galionų vandens 
kas dieną. Šulinių vidutinė gi
luma yra 1700 pėdų. Bet sau
suose metuose to nepakanka. Dėl 
pašaro ir vandens stokos to
kiuose metuose žūva daugybe 
avių.

Australijos atstovas atkakęs 
Londonan, Cox, užtikrina, jog su

Įima visą Australiją vaisinga 
daryti, visai nevaisingus tirus 
Įima išnaikinti.

PINIGAI KALBĖS.

kaip praneša laikraš- 
rinitai svarsto naują 
kurį įvedus negalima

visai 
ne humbtigas: gal ištikro greitai 
susilauksim laikų, kad pinigai pa
tįs kalbės. Bus bėdos tada ir va
gims, ir netikrų pinigų dirbė
jams.... Nors imk ir kraustykis 
iš tų iki šiolei pelningų “pro
fesijų”.

Anglijoj, 
čiai, dabar 
sumanymą, 
butą padirbti netikrų popieri
nių pinigų, o ir vagiliams riestai 
atsieitų. Sumanymas yra se
kantis. Ant naujo popierinio pi
nigo, padirbto iš tam tikros po- 
pieros, menama “užrašyti” kokį 
nors sakinį. L Įdėjus tokią bu- 
mažką fonografan, ji pati balsu 
atkartos tą patį sakinį: sakysim, 
— aš esu viendoliarinė,—-arba — 
aš priguliu tam ir tam.... Pa
dirbti netikri pinigai, kad ir ge
riausiai nuduoti, galėtą apgauti 
akį, bet neapgaus fonografo, 
Toks yra sumanymas gudraus 
angliko. Galima tikėtis, kad su 
laiku tas ir įvyks, ypač kad da
bar visose viešpatystėse pasiro
do labai daug netikrą padirbtų 
popierinių pinigų. K. Aušris.

TAIPGI LITERATAS.
• Iš ko tamista užsilaikai?

laik-Ar tamista rašinėji į 
raščius, o gal rašai kokias 
gas?

—E, visai ne tas! Aš rašinėju 
po du kartu mėnesyj pas savo 
dėdę, kad man pinigą prisiąstą.

' TAIPGI PRIEŽASTIS.
Teisėjas: Esi nuteistas 

karti. Už valandos teismo 
sprendimas bus išpildytas.

Nusidėjėlis. Pons teisėjau, ar 
negalima butą to atidėti iki ryU 

‘Utenai? Aš šiądien turiu pasiu
tusį galvos skaudėjimą,—nei ne
žinau; kas su manim darosi.

pa-
nu-

Pašnekėlių Kampelis.
132. Kur yra mažiausia para

pija? Mažiausia, turbūt, visame 

lyne, N. Y. Tai yra metodistų 
negrų parapija, kuri skaito iš 
viso lik 19 parapijonų. 
vienok savo bažnyčią 
parapijinę o r ga n i z a c i j ą. 
lyne yra daug mažų 
ir bažnyčių. Tarp jų 
tinos šios: Apaštališkoji bažny
čia, ant Putnam avė.: užima tik

Jic turi 
ir pilną

parapijų 
pažymč-

Ii sutalpinti vos 50 ypatų. Kita 
panašiai maža bažnyčia yra taip
gi metodistų (ant Glason avė.), 
sutalpina apie 80 ypatų. Brook- 
lyno miestą vadina “bažnyčių 
miestu”, todėl ir nedyvai, kad 
greta su didžiausiomis parapijo
mis ir 
randasi

bažnyčiomis, čia taipgi 
ir mažiausios.

-----o------
Koksai knygynas turėjo133.

per pusę milijono tomų dar prieš 
Kristaus Gimimą? Didžiausis 
knygų rinkinys, prieš tai negu 
išrasta būdas knygas spausdinti, 
buvo garsiamjam ' Senovės Ale- 
xandrijos mieste.
— miestas Egipte).

(Alexandria

egiptėnų fa

antrojo, ketvirtam
Kristaus Gim. 

surinktos
Sakoma, 

buvo
Vie-j dangaus ir 1827 metais angelas 

iš dangaus buk jam įteikęs auk
sinę knygą, parašytą nesupran-

raonų Ptolomėjaus 
Ptolomėjaus 
šimtmetyj prieš 
Šiame knygyne buvo 
knygos visose kalbose, 
kad tais > laikais jame 
iki 700 tūkstančių tomų, 
nok reik žinoti ,kad skaitlius ne
būtų lygus šių laikų knygynams, 
nes anuomet visos knygos buvo 
ne spausdintos, bet rašytos ir 
kiekviena knygos dalis vadinda
vosi tomu. T 
šioji Homero kiiri

tais laikais buvo 24 tuomuose.
Mokslo vyrai ir tyrinėtojai iš 

viso pasaulio kraštų traukė į šį 
knygyną, kad pasinaudojus jame 
sukrautais moksliškais turtais.

Kada Julius Caesaras, Rymo 
Imperijos valdokas, apgulė Alc- 
xandrijos miestą, didesnė dalis 
šio garsiojo knygyno tapo sude
ginta. Mark Antonins, vienas 
iš garsiojo senovės Romos 
Triumvirato, padovanojo gražiai 
Egipto karalienei Kleopatrai, di
dėlį knygą rinkinį iš knygyno, 
paimto laike Pergamoso miesto 
apgulimo. ?

Nuo to laiko beveik per ke
turis šimtmečius Alexandrijos 
knygynas vis didinosi ir jame 
galima buvo rasti kuone visas 
knygas, iki tam laikui parašytas. 
Pabaigoj ketvirto amžiaus dalis•’ keliauti toliaus į vakarus ir 1839 
knygyno vėl tapo sudeginta ir į m. didesnė ją dalis apsigyveno

vėl ją atnaujinta. Pagalios apie 
640 metais ją visai sunaikino ara
bai, kurie paėmė miestą. Pasa
kojama, kad arabu kalifas (ka
ralius) Omaras, kada jo prašyta, 
kad nenaikintų knygyno, atsa
kęs tai]>: “Jeigu šitie grekų raš
tai sutinka su Koranu (ma
hometonų šventraščiu), tai jie 
yra be vertės ir nėra reikalo juos 
laikyti, jeigu-gi jie priešingi 
K o r a n u i , tai jie verti pra
keikimo ir privalo but sunaikin
ti.” Todėl visus raštus suvarto
ta, vieton malkų, šildymui 4,000 
miesto maudyklų, ir tų knygą 
tiek daug buvę, kad jų užteko 
šešiems mėnesiams.

--- o----
tai yra mormonai? 
vadinasi pasekėjai 

sektos, kurią sutvė-
pereito šimtmečio tu- 
Smith, su nu s farme- 

rio iš Vcrmonto valstijos. Dau
gumui mormonai žinomi vien iš 
to, kad jų tikėjimas jiems leidžia 
turėti po kelias, ar net kelias de
šimtis pačių. Šiądien šita sekta 
skaito apie 300,000 pasekėjų ir 
jų centru yra Utah valstija su

134. Kas 
Mormonais

Šios nepaprastos sektos trum
pa istorija yra 

1820 metais
tokia :
tūlas Juozas 

vos 15 metų am- 
buk laike tnal-apreiškė

m apsireiškė dvasios iš

as su dieviška pagelba išvertęs ir 
1830 m. jizpirmu kartu tapo at
spausdinta po vardu “Mormono 
Knyga” mieste Palmyra, N. Y. 
Šita knyga buvo neva aprašymas 
senovės Azijos ir Europos gy
ventojų ir mormonai skaito ją 
lygia biblijai šventinybe. Smith’- 
as pradėjo nešioti vardą Pranašo, 
o jo pasekėjai, kurių tuojaus at
sirado nemažas skaitlius, pasi
vadino išpažintojais “Bažnyčios

tąją-
Kadangi, kaip augščiaus minė

jom, šios naujos sektos pasekė
jai, tikėjo ir pradėjo praktikuoti 
daugpatystę, tai nuo pat pradžią 
juos pradėta persekioti. 1831 
metais jie susispietė miestelyj 
Kirtland, Ohio, kur pastatė pir
mą savo dievnamį, ir iki šiai die
nai dar tebestovintį. 1838 m. ap
linkinių žmonių neužsiganėdini- 
mas daugpačiais buvo taip dide
lis, kad mormonai priversti buvo



Mb

^Illinois valst., kur jie įsteigė nau
ją miestelį vardu Nauvoo.
• Savo keliu jų persekiojimas ir 
čia nepasiliovė ir pagalios priėjo 

, prie to, jog minia 1844 metais' 
užpuolė ir užmušė mormonų 

, “pranašą” Juozą Smith’ą ir jo 
brolį, Hiramą, kuris nešiojo ti
tulą mormonų bažnyčios patriar
cho. Užmušto “Pranašo” įpė
diniu liko Brigham Young, ku
ris, surinkęs savo visus pasekė
jus, iškeliavo toliaus į vakarus —■ 
tuom laiku dar visai beveik balt- 
spalviais neapgyventus kraštus.

1847 metais, po ilgos kelionės,

ežero ir čia įsteig 
du Salt Lake City.
buvo vieni tik tyrai, vienok ne
išpasakytas mormonų darbštu
mas, kuriuom jie visi atsižymi,

labjausiai žyd i nei 
vietų.

Dėlei mormonų

var-

šio krašto

tomis valstijomis. 1890 metais 
mormonų bažnyčios prezidentas 
išleido officiališka manifestą, ku- 
riuom pranešė, kad mormonai 
daugpatystę parfaikina ir atei
tyje ves tik po vieną pačią. Vie
nok manoma, kad dar ir šiądien 
mormonai daugpatystę prakti
kuoja paslaptom. Šiaip, jie žmo
nės yra rimti ir neišpasakytai 
darbštus.

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

135. Kur buvo įsteigtos pir
mos mokyklos akliems? Pirma 
mokykla akliems buvo įsteigta 
apie 1178 metus, bet apie ją lie

1260 per

-tą. Pirma mokykla amatu 
liems suaugusiems vyrams

mieste

ir

ni.

nam dideliame- mieste užlaikoma 
akliems mokyklos, kurių prog
ramas yra lygus beveik gimna-

lose, kaip ir kitur, makiniai yra 
paskirstomi j kliasas sulyg savo 
gabumų. Ypatos, kurios apan
ka jau būdamos suaugę, turi pra-

analfabetais', nes būdas mokini-

sai kitokis negu paprastose mo
kyklose. Kad neregį išmokinti 
rašyti, jam duodama paišelį, ku
riuom jis vadžioja po įdubusias 
raides, tam tyčiai padarytas sto
rose lentose. Neregys tokiu bil

du pripranta prie raidžių formų 
ir gali pats rašyti, bet kits ne
regys, žinoma, to rašto per
skaityt negali. Neregiai turi sa
vo knygas, kurios skiriasi nuo 
paprastų knygų tuom, kad jų rai
dės yra iškeltos. Neregys skai
to rankų pirštais. Jis vedžioja 
pirštais paviršium iškeltų raidžių 
ir pajautimu pažįsta jas. Mokyk
loj jie taip pripranta tokias kny
gas skaityt, kad skaito jas su ly
giu greitumu, kaip kad ir mes 
skaitome paprastą raštą. Pirma 
knyga akliems buvo atspausdin-

KLAUSIMAI.
Kur yra brangiausis 

namas su sidabrinėmis
pa- 
du-

Kas tai yra jėzuitai?
Kokia yra krasos ženkle-

saulyj 
rimis?

137-
138.

lių (markių) kalba?
139. Kas tai yra “Halloween” 

ir kodėl amerikonai jį apvaikš- 
Čioja (31 d. spalio) ?
Atsakymai bus kitam numeryj?

NAUJI RASTAI.
Kaip tapti Suvienytų Valstijų

reikalingais klausimais ir 
kymais. Kaina 15c.

Legališki žmogžudarai. 
gėdija 
kiškos 
Kaina

Tra
le n-trijuose aktuose. Iš 

kalbos vertė I. Uktveris.
10.

skylę ir Panele šv. Sasna-Per
voj. Dvi juokingos apysakos iš 
gyvenimo. Parašė* A?, Antonov. 
Kaina 10c.

Amerikoniškos Vestuves. Ko
medija 2-se aktuose. Parašė Ik
sas.

Lietuvių Šeimynų Istorija Juš
kevičiaus dainose. Parašė Z. 
Aleksa.

Kodėl aš netikiu { Dievą? arba 
tikėjimo kritika. Parašė Iksas. 
Visos spauda ir turtu “Keleivio”, 
Ko. Boston, Mass. 1912 m.

,1 
r

Photos by American Press Association.

Bulgarų kariumenė skubina j karą. Apačioj—vežimas su jaučiais turkų kariu- 
menėj. Turkai dar labai atsilikę civilizacijoj.

VIETINES ŽINIOS.
Simano Daukanto dr-tės vaka

ras. Draugyste kas metai rengia

netoli 31-os.

ir muzikos.

kanto

nėra įkurta žmonėms turtingiems, 
kurie gali pasįiamęiyti sau advo- 
katą, bet žmonėms neturtingiems. 
Jeigu matote, kad jus kas skriau
džia neteisingai ir patįs negalite 
apsiginti, kreipkitės prie šios 
draugijos,—galės jums pagelbėt 
arba duot gprą patarimą.

I ' L

Nuo Bridgeport©. Mus prašo 
pranešti, kad Mark White Square

atdaras kiekvieną d i
. . . 1 vakarais iki 9 v ai.,

dėldienius. Knygas galima pa
siskolinti ir imti namo. Gauna
ma čia taipgi lietuviškų knygų.

Vėliausios Žinios.
SHERMAN NUMIRĖ.

Utica, N. Y. Suvienytų Valstijų 
Vice-prezidentas Sherman numirė va
kare 30 d.

Velionis 
datų ant 
jo vardas

Mirimas 
kimus yra 
šios rūšies 
BALSAVIMAS VIENOK NUO TO NE
PERSIMAINO, nes balsuotojai bal
suoja ne už prezidentą ar vice 
zidentą, bet už elektorius, 
dai yra pradžioj balioto. 
riai Illinois valstijoj), 
publikonu Komitetas 
spalio Chicagoj ir išrinks vieton 
rūsio Shermano kitą kandidatą, 
gu republikonų partija laimėtų.

spalio nuo inkstų lygos. | 
buvo antru kartu kandi- 
republikoniško ti kieto ir 
yra ant balioto.
kandidato prieš pat rin-l 
pirmas atsitikimas pana-

Suv. Valstijų istorijoj.

v a r-

Nacionalis re- 
j s i r i n k s 12 d. 

mi- 
jei-I

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
P- 

Pa.
Daukui, Philadelphia

duos ja

<•■111111110

>iiii ano c

(. )

noje
nei

ranku,c ’

n

vei-

tai šoksią

roiiranio b ii-

Orkcstra, vedama p. 
išpildė keletą naujų

su tokiu talenti 
nei sapnuoti apie 
išdrįstama dar ir 
resniais gabumais 
žmones gadinti.

sceną. O jo 
tus su ge- 
išmanymaisir

relis ir vakaras buvo vienas 
gražiausių šiame sezone.

is visos vaidintojų grupos yra 
visgi keletas, kurie, rodos, butų 
maž-daug tinkami scenai, jei kiek- 
tiek pasimokintų. Jeigu neap-

duosime atsakymą kitam "Lietu
vos” numeryj.

W. S. D. Amsterdam, N. Y.
Ledėsiui, nes nepaduoda! savo

niai. visados

notų, kas rašo.
p. V. Strygas, Pittston

sakome laišku.
p. S—s. F c

IM1-

gavome, 
sunaudosime.

p. Gailutis, Law. Ačiū, pa- 
tilps kitan numeriu. Į šitą per- 
vėlai gavome.

p. J. Baniui, Pottsville Prison. 
Jūsų raštelis nętilps; atitaisymą 
padarėm iš paties ( kun. Dyšos 
k ore s po n d c n c i j o s,.

JUOKELIAI

stelio Greenwood Park, netoli 
Šv. Kazimiero lietuviškų kapinių. 
Iš čia galima važiuoti Chicagon 
s<rytkariais už 5 centus, arba ge
ležinkeliu, kurio stotis tik du blo
ku atstu. Sveikas oras, graži 
vieta ir ant 5 akrų žemės, galima 
laikyti karvę, vištas ar kiaules ir 
išrinkti iš to daugiau, negu randa

žemę bulvėmis, daržovėmsi, ar ki
tais javais ir išrinkti savo randos 
pinigus. Dabar laikas žemę dirb
ti, taigi pasiskubink t c. Atsišau
kite į

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

KATARO GYDYMAS.

pacinant is

i

U1O

• j

Ill.

uz-

;cni, bet lankiausiai nuo 
nors suerzinimo, kuris pa-

IMK)

K artaus

su-
teiks 1KC ! 1 jic‘ T) ° r t;;anam a, tai])
kad i k ei ia<; < ■ienas jie vėl at-

kiek \ ienoj

>0.
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APVAIKŠČIOJIMAS I SEIMO
CHICAGOS
DRAUGIJŲ

LIETUVIŲ
SĄJUNGOS.

jog
I .ie tri

v m

cio

ii Aubnrn Pradžia 7 va- 
žanna visiems

veltu.
Programas Apvaikščiojimo yra

čiojime gubernatorius Illinois 
valstijos, majoras miesto Chica
go, ir kiti žymus amerikonai, o 
reikaluose Sąjungos kalbės virši-

DIDELIS TEATRAS IR BALIUS 
rengia Tėvynes Mylėtojų Draugystės 
118 kuopa, Cicero, (Grant Works), 
Ill., atsibus 10 d. lapkričio (Nov.), 
1912 m., Petro Jukniaus naujoj sve
tainėj, 1434 So. 49th Ct. 
scenoje trijų veiksmių 
“Audra Giedroje”, prie to 
prakalbos ir dekliamacijos.
6 vai. vakare. Inžanga: 
50c ypatai.

Kviečiame visus lietuvius ir lietu
vaites, senus ir jaunus atsilankyti, 
nes minėtas veikalas yra labai juo
kingas, todėl busite visi užganėdin
ti. Po perstatymui visi galės gra
žiai pasišokti prie geros muzikos. 
Kviečia visus tan teatran ir baliun

Komitetas.

Sthtoma 
komedija 
bus dar 
Pradžia

25c, 35c ir

H. LEIBOWITZ persikėlė iš 727 
Maxwell st. į 1615 W. Van Buren 
st., Chicago, 111.

Paj ieškoji mat
Pa j ieškau vaikino prie fotografijos 

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

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

Pajieškau savo vyro Jono Požds, 
parapijos Pašušvčs, red. Kauno, pav. 
Šiaulių, kaimo Volodkaičiai; 10 įlie
tu Amerikoj, paskutinį laišką gavau 
iš St. Louis. Kas žino apie Joną 
Pozą, meldžiu pranešti jo pačiai se
kančiu antrašu:

Barbora Pozas,
4 08 Tabor st., Pittsburg, Pa.

Pa j ieškau 
Kazlauskio ir 
veno Montreal, 
atsišaukit, turiu

dviejų draugų Mateušo 
Vladislovo Masio, gy- 

Canada. Meldžiu 
labai svarbų reika-

Vincas
18730 Houston a

Maniokas,
\, So. Chicago, 111.

Pajieškau savo vyro Pranciškaus 
I Kiedžio; amžiaus 39 melų, viduti- 
I nio ūgio, plaukai gelsvi, galva pra- 
i plikus, ant kalbos lipšnus. Jau 9 
Į mėnesiai kaip mane apleido, palik- 
i damas su 2 mažais vaikučiais. Mel- 
j džiu atsišaukti pačiam arba kas kitas 
i žinantis gal duos žinią apie jį, kur 
jis yra.

Juozefą. Kiedienė, 
2089 Canalport avė., Chicago, Ill.

Pajieškau Damašo Kripo, Plungės 
parapijos, Kauno gub., Sodos Pakęru. 
Turiu svarbų reikalą. Prašau 
šaukti, arba kas kitas pranešti 
adresu:

Leonard Birentas, 
2911 W. 22nd st., Chicago, Ill.

tusevičiaus, 
mo, Lukšių 
metų kaip 
bu reikalą, 
jį žinotų
ant šio adreso:

atsi- 
šiuo

savo dėdės, Juozo Ma- 
paeina 
parapijos. 
Amerikoj.

tai
arba

iš švediškų kai- 
Jau apie 18 
Turiu svar- 

meldžiu jei kas apie
jis pats atsišaukite

Box 450,
Didžbalis,

Millinocket, Me.

5
!.'!................... ■

Reikalaujame gero buče/daus su 
patyrimu (experience), geras moke
stis, darbas ant visados, atsišaukite ‘ 
greitu laiku: Lithuanian Commercial 
Co., 301 E. 115th st., Kensington, III.

Reikalaujama 600 darbininkų prie 
miesto ir užmiestinio darbo Michi- 
gano ir Wisconsino giriose, fabrikuo
se, porteriai, džianitoriai, duonkepiai 
ir bučeriai; geros algos; atsišaukit 
tuojaus arba rašykit, Įdėdami už 2c. 
markę atsakymui.
Lietuviškas Agentas J. Lucas, Mgr.

775 Milwaukee avė., Chicago, Ill.

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.

Ant
Ant Randos.

rendos puikus kampinis 
atnaujintas iš vidaus ir 

elektriką apšviestas, prie 
lietuviškos salės,, kam- 

Gera 
A t si-

lauko,
naujos
pas 32-ros ir Halsted st.
bizniui vieta, re nd a pigi.
šaukite į A. Olszewskio Banką

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

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 Bankas.

Ant Pardavimo
PARSIDUODA grosernė, pigiai, 

gražus ir naujas ta voras; geroj apie* 
linkėj, gerai biznis eina, iš prie- 

ligos tur but parduotas šį 
1828 Canal-

žasties 
mėnesį. Atsišaukit pas: 
port avė.

PARSIDUODA keturios lietuviškos 
valgomų daiktų krautuvės, seniausios 
Chicagos mieste, West Side, lietuvių 
apgyvento] vietoj; taipgi du namai 
vieni mūriniai, kiti mediniai ir vie- 

j nas saliunas prie pat lietuviškos 
bažnyčios; taipgi viena farma 240 ak
rų. Tie visi bizniai turi but parduo
ti į greitą 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

Gerai sekasi. Šiomis dienomis 
Keistučio Paskolinimo ir Buda- 
vojimo Dr-ja No. 1, gyvuojanti 
ant Bridgeport©, išdavė savo me
tinę atskaitą, iš kurios matyt, kad 
šiai draugijai puikiai sekasi. 
Draugijos turtas rugpjūčio 2 d. 
siekė *$86,333.50, o įeigų per pe
reitus metus turėjo $69,816.50. 
Tame skaitliu jo įnešimų įplaukė 
$31,126.00 ir gryno procento gau
ta $5,309.88.

Draugija 
k i m u i ir

skolina pinigus pir- 
budavojimui namų, 
net ir vaikai, gali 

pirkti joj akcijas po 25 centus. 
Draugijos reikalus gabiai veda 
jos valdyba ir direktorių tary
ba. Valdyboj yra: B. Butkus, 
prezidentas; Jonas Bijanskas, vi- 
cc-prezidcntas; J. P. Evaldas, 
sekretorius ir J. Ridikas, kaste
riu s. Apgarsinimų skyriuj telpa 
smulki šios naudingos draugijos 
atskaita. *

Aleksandravičiūtė. Prie jų gal 
dar galima butų, nors ne be bai
mės, pridėti Z. Laurinavičiutę. 
A. M. Barčius turi neblogą bal
są, turi taipgi trupučiuką takto, 
nujautimo; J. Sedcmko, rasit, ga
lėtų būti komikas; E. Alek
sandravičiūte, nors yra gan “šty- 
va”, bet savo verkimu parodė, 
jog gali būti aplamdoma, — dau
giau padirbėjus, gal įsigytų gra
cijos ir pramoktų, kaip elgtics 
scenoje. Z. Laurinavičiutę ne
daug savęs teparodė, bet, rasit, 
ir joj atsirastų šioks toks gabu- 

Šie keturi vaidintojai yra
medžiaga, iš kurios kas-nors ga
lima butų padaryti. Bet kol-kas 
ir jie scenoje yra netikę; kaip

mas.

“Be Vardo”. Tlietuvių. Jauni
mo Ratelis nuo Town of Lake,

kalbėjo, bastės, durstės, skėtrio- 
jos pagrindyse be jokios tvar
kos ir sąmones. Iš kaikurių da
lykų matės, kad jie yra kieno 
nors labai apgadinti, kad užmuš
ta juose ir tai, kas juose pačiuose 
butų gal gera. K. J.

PRANCŪZIŠKAI.
Turtingas ūkininkas užsimanė 

leisti sūnų mc^yticsi franeuziš- 
kos kalbos. Kaune buvo koks 
nuplyšęs poniukas, kuris buk mo
kėjęs franeuziškai kalbėti; todėl 
ūkininkas jam savo vaiką ir pa
vedė, kad išmokytų. Žinoma, tas 
būdavo savo visokiais niekais 
užsiėmęs ir negalėjo mokyti taip, 
kaip buvo sutarta. Tai jis vieną 
dieną pamokys, tai kitą ne. O 
toliaus tai ir po kelias dienas 
tas jo mokinj’s valkiodavosi po 
laukus, varles mušinčdamas. Ka
da po kiek laiko tasai ūkininko 
sūnūs sugrįžo namon, tai tėvas, 
mokėdamas du ar tris žodžius 
franeuziškai, ėmė su savo sunum 
franeuziškai kalbėtis. Tėvas už- 

lė fransc?” O su- 
Varlė mušė po prunūs

mą I>e V; 
vo vaidinta 
laiku buvo

rdo”. Dramą jau bu- 
pirmiati ir apie ją tuo

Legališkos Pagelbos Draugija.

IŠTIKRO STEBĖTINAS 
DALYKAS.

—- Klausyk tu, mekleri, apga
vai mane nesąžiniškai su tuom 
arkliu, kurį man pardavei.

-— Kaiptai apgavau?
—• Na-gi taip: vos keletas die

nų kaip pirkau, o jau ėmė besti-

menkas, visai menko “bulvari
nio” romanėlio scenizavimas ir 
tai dar surašytas pasibaisėtinai

nes 
pas mane niekados) jis to neda
rydavo.... Į

— Hm,

NESMAGUS PRILYGINIMAS.

bos bus labai trumpos, idant duo
ti progą svečiams gėrėtis puikia 
muzika, dainomis choro Birutes, 
ir čžymių musų dainorių Solistų, 
Duetų ir Kvartetų.

Be viršpaminėto, kiekvienas 
j svečias gaus dovaną!

Komitetas tikisi,1
> vaikščiojimai! ateis 
kunigai, biznieriai, 
visuomenės veikėjai 
lietuvės prijaučianti

Pajieškau Joną Kiudj, paeinantį iš 
kaimo Sauslaukio, par. 
Raseinių pav., Kauno gub. 
tų gyveno Kensingtone, III. 
note,

Kviedaines, 
Pirm me- 

Kas ži- 
meldžiu pranešti šiuom adresu:

Baltramiejus Ruigis,
Princeton avė., Chicago, Ill.5300

jog tan Ap- 
visi musų 

literatai, visi 
ir letuviai ir 
bendram lie

tuvių veikimui tautiškuose rei
kaluose, praleisti maloniai vaka
rą prie lopšio to didžiausio vie
nų metų kūdikio, Chicagos Lie- žuvo, 
tuvių Draugijos Sąjungos, kurios 
sukaktuves pirmųjų metų gyve
nimo tą dieną apvaikščiosime.

Ateikite kiekvienas! Ateikite 
visi! Su pagarba, Komitetas.

Pajieškau Jono Penkaucko, Vil
niaus gub., Trakų pav., Jiezno gmi- 
no, kaimo BanČekiomio. 22 metai 
Amerikoj, gyveno Richmond, Va., 
apie 10 metų ir paliko moteriškę su 
trim i vaikučiais, jau yra antri metai 
nuo rugpiučio 16 dienos, 1912 metų, 
moteriškė paliko 2 vaiku: Edvardą 
ir Rinaldą paliko Richmonde, o pati 
atvažiavo į Baltimore su viena mer
gaite, kurios vardas Alena, apie 7 
metų amžiaus; čia pragyvenus apie 
3 mėnesius, palikus tą mažą mer
gaitę be jokios prieglaudos, pati pra- 

Malonėkite pasigailėt tos ma
žos siratos nors vienas iš dviejų — 
tėvas ar matona, nes kitaip busime 
priversti atiduot ją miesto globon. 
Atsišaukite ant šiuo adreso:

J. Skilpša, 
221 Pearl st., Baltimore, Md.

Lietuvių kolionljoje Mason ir Lake 
apskričiuose, Michigan valstijoj, kur 
jau 105 lietuviai turi nusipirkę tar
mes. Ten turiu dar daug geros ne
išdirbtos žemės plotų parduoti. Taip
jau turiu gyvenamų farmų su trio 
borais ir sodnaic. žemė kuogeriausia, 
su moliu, juodžemiu ir smėliu mai
šyta. Parduodu lengvomis sąlygomis 
ir pigiai, norintiems lengvais išmokė* 
jimais. Rašykite tuojau, prisiųsiu dy« 
kai savo žemių žemlapį ir informs* 
cljų knygelę.

ANTON KIEDIS,
Peacock, Lake County, Michigan.

Parsiduoda pulkus kampinis, 19 m. 
senumo, saliunas, tarp lietuvių, prie
šai parko ir netoli mokyklos. Vie
nas blokas nuo 2 didelių dirbtuvių. 
Biznis gerai Išdirbtas Ir duoda gerą 
pelną. Važiuoju Lietuvon. Kaina 
prieinama. Kas nori gerą vietą gau<>W’ 
ti .tegul atsišaukia pas: 1437 So. 3
Jefferson st., cor. 14th Pl. Phone W 
Canal 149. V

a

Garu šildomi kambariai išsirauda
vo j a pigiai. Atsišaukit pas Mrs. 
Henry Dwyer, Fiat A., 3246 South 
Halsted st.

LINKSMA NAUJIENA!
Dėl visuomenes Lietuv. Politiškas 

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

Bus 
vertes 
šokiai, 
gerką, 
$3.00; 
Apart
porgramai laikų Grand March.

Kviečia Komitetas.

duodama išlaimėjimui $15.00 
daiktų. Taipgi bus lietuviški

Kas pašoks gražiausiai Ven- 
gaus pirmą dovaną vertes 
antrą dovaną vertės $1.50. 
to šokėjams dalysis puikus

KAS RADO žieduką, kurį aš pa
mečiau pereitą nedėlios vakarą, 27 
d. spalio, laike Simano Daukanto 
dr-stčs baliaus, South Side Turner 
svetainėj, 3143-45 South State st.; 
tas žiedas yra pirktas pas A. N. 
Junevičių, 3303 So. Halsted st, Chi
cago, Ill. Meldžiu radėjo pranešti 
man

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

2024

III. Meldžiu radėjo 
apie tai šiuom antrašu:

Joe Petrušauskas,
Peoria Road, Springfield, Ill.

Reikalavimai

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 konkurenciją. Dė
lei ligos savininkas turi išvažiuot 
Lietuvon. Atsišaukit tokiu adresu: 
T. Liutkevičius arba T. Link, 926 — 
4 avė., Moline, III.

subjaurota lietuvių kalba. Toks 
“dramos” sulipdymas butų at
leistinas jei bent tąsyk, jeigu bu
tų tas darbas atlikta kokie 400 
metų atgal, bet ne šioj gadynėje.

Vaidinusieji šią dramą “akto
riai” pilniausiai parodė, kad nei 
vienas jų neturi nei mažiausio 
supratimo apie scenos meną. 
Kas, žiūrėdamas į vaidinimą, jieš- 
kojo nors menkutyčių to meno 
krislelių, tas turėjo tik progą ga
lutinai visam vakarui sugadinti 
savo nervus. Šiada-tada vai
dintojai galėjo susilaukti . aplo
dismentų tik todėl, kad musų 
publika yra visai ir visai be pre- 
tensijų. Tiek be pretensijų, kad, 
leiskim, kuomet scenoje buvo bu- Chicagos labdaringu draugijų; jį

Jos ofisas 
w. Lake st.,

kli rios mieriu yra suteikti Icga- 
lišką pagelbą ir patarimą įvai
riuose reikaluose tiems, kurie 
negali patįs apsiginti prieš ne
teisybę ir neturi už ką nusisam
dyti savo apgynimui advokato. 
Šita draugija yra labdaringa 
draugija ir laike kelių metų sa
vo gyvavimo padarė bėdiniems 
žmonėms daug gero.
yra po num.
North-Western University Build
ing, Room 230. Kad palengvinti 
žmonėms, ypač svetimtaučiams, 
prie jos dasigauti, šita ,drątigija 
atidarė savo skyrių ant West 
Side, Henry Booth House, pej 
num. 701 West 14th Pl. ir jos 
atstovas atsilankys šioj vietoj 
kas pėtnyčios vakarą. ^Reikalui 
esant, galite ten atsišaukti. Pa-, 
antriname, kad tai yra labda
ringa, o ne bizneva jstaiga; ji 
užsilaiko iš aukų ir yra vedama

<

pirlhlanltis turguj žu- 
senbs pardavė- 

ir p ri

f'dSdpi1 j* pYuA Z?* ’''I • Ų ų' ■e'**'* ■ -J ' ’.i-
■ ■ ■ V' ... . /'

Tarnas 
vis, klausia 
jos, kiek žuvis kaštuos i 
deda: 1^,(1

— Ar tik ftfjta žuvis šviežia?
— Na-gi tamista matai, 

dar gyva....;.
— O, tai nitjjco nereiškia, 

mista taipgi ęyvaj.,... bet 
visai nesviežia, 1{f;

kad

Ta- 
jau

L PGARSINMAI
PUIKI VIETA ANT 

RANDOS.
Naujas namas jr 5 akrai žemės 

pigiai ant randos ar pardavimo. 
Chicagos priemiesty;, ant 109-tos 
gatvės JįCedzie avė., prie mie-

L.IETUVIŲ GIESMININKŲ DRAMA
TIŠKA DR-STĖ,

po priegloba šv. Cecilijos. Statys 
scenoje dvi labai juokingas komedi
jas po vardu: “Tarnas Įpainiojo” ir 
“Jaunavedžio Naktis”, Nedėlioję, 3 
lapkričio (Nov.), 1912, Meldažio sve
tainėj, 2242 W. 23rd PI., tarpe Leavitt 
st. ir Oakley avė. Sale atdara 4 vai., 
o teatro pradžia 5 vai. vakare. Po 
teatrui Balius ir Tautiški šokiai. 
Įžanga 25c, 35c, 50c ypatai.

Viršminčta Dr-stė užkviečia visus 
lietuvius ir lietuvaites atsilankyti, 
ant šio gražaus vakaro ir Baliaus, o 
mes visus atsilankiusius svečius pa
sistengsime užganėdinti kuonogeriau- 
siai. Komitetas.
■I'1 1     .....       .....— ... — --u r---f įį- į -.-į  į —į ~H’• in-|-|-r

LINKSMA NAUJIENA!
Dramatiškas Ratelis L. S. S. kuopų 
Chicagoje statys pirmą syki scenoje 
garsaus rusų rašytojo M. Gorkio 4 
aktų dramą “Ant Dugno”, nedėlioj 
lapkričio (Nov.) 10, 1912, Svetainėje 
C. S. P. S„ 1126 W. 18-ta gatvė, arti 
Center* avė. Pradžia lygiai 8 vak. 
Svet. atsidarys 7 vak. Įžanga 25c. 
ir augščiau.

Jei nori pamatyti kaip žmonės gy
vena ant pat gyvenimo dugno, jei 
nori pažinti Jų sielą, Jų ilgesius Ir 
kančias — tai atsilankyk ant šito 
perstatymo.

Tokio įdomaus ir pamokinančio te
atro lietuviai da neturėjo, taigi ne
praleisk progos, gylečĮa Komitetas,1

Lengvai su vienu vakaru
Uždirbsi $10

Rašyk niurni įdėdamas 
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.

Parsiduoda dvi stubos, naujos gra 
žioj vietoj, pigiai; atneša $22.00 ran 
dos kas mėnuo. Savininkas prasiša 
liną j kitą vietą. Pasiskubinkit, kat 
norite gerai nupirkti gerą vietą. 
Joe Narushis, 316-314 Pottsville st., 
New Minersville Co., Minersville, Pa.

Parsiduoda pigiai groserne su bu- 
černe, geroj išdirbtoj tarp lietuvių 
vietoj. Kas nori pirkti pigiai, teik
sis atsišaukti tuojaus. 821 W. 34 st 
.... ......... ........................... . ....... ...... . .....

Parsiduoda geras, geroje vietoje 
saliunas, laisnis 500 dol. metams, 
randa pigi, bussinis gerai eina; par- _ 
siduoda tik dėlto, kad turiu du biz
niu. Atsišaukite pas J. Tamuliuna. 
1443 — 49 avė., Cicero, III.

REIKALINGA dora mergina fotografo 
ofise; turės progą prasimokinti dar
bo ir biznio. Kreipkitės pas J. P. 
Rashinski, 3213 So. Morgan st., Chi
cago, HL
S.,.-;!,.——........  --.ii. ..................................................

REIKALINGAS yra geras darbinin
kas dirbti stalduose, valymu iarklių 
ir Jų prižiūrėjimui, turi gerai būti 
apsipažinęs su tokiu darbu. Kreip
tis Jack Lewis, 3401 Parnell avę., 
Chicago, Ill.

Už $85.00 parduosiu* savo moto- 
Ciklj “Excelsior”, 1911 m. modelio. 
3353 Emerald avė., F, W. Derdzinskt

REIKALAUJAM AGENTŲ, parda
vinėti musų drukuojamas mašinėles, 
The Typewriters, rašykite šiądien, 
kas norite uždirbti po $lf)8.' | sa
vaitę. Antrašą parašykite tikrai ir 
aiškiai. A. Maliauckas, 687 3rd avė., 
Brooklyn, N. T.

10 TUZINŲ TIK Už $1.00.
Gražiausios gromatoms popieros su 

gražiausiais i>asįskaitymais ir pasvei
kinimais, tinkamos kekvlenam ii 
kiekviename laike; už 10 tuzinų tih 
$1.00 ir su kopertomis, arba 1000 ui 
$6.00. Taipgi užlaikome didelę kraw 
tuvę visokių knygų už pigią prekę. 
Turime geriausios Palangos Trajan^ 
kos. Su prisiuntimų, už baksuką 30a 
Knygų ir kitokių daiktų ka tai i ogiu 
išsiunčiame už 4c. Reikalaujame pan* 
davėjų ir duodame gerą pelną.

M. ZUKAITIS,
449 Ak T.
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Severos vaistai visur yra žinomi savo gydymo gerumais.
Joseph J. Hertmanowicz 

Lietum Notaras
nuo kimulio,

nuo bronchito,
Severos sulaiko kosulį, 

palengvina Sniokulį,

nuo kosulio, Balsamas pertraukia bronchitu,

nuo meftlingumo krupo

nuo sunkaus kvapo, Plaučiams
palengvina kvėpuoti,

užbėga plaučių ligoms,

(SEVERA’S BALSAM FOR LUNGS)

Suaugeliai užsitiki juo. Vaikai mėgsta

25 ir 50 centų.

Ar turi norą valgyti? Ar gerai virškini?

Severos Skilvio Kartuoles
(SEVERA’SOSTOMACH BITTERS)

Sužadina norą valgyti—pagerina apskriti} atsigaivinimą,—pagelbsti virškinti—su
taiso vidurius. Taipgi sustiprijančiai veikia į visi} kuni}. $1.00.

Severos Gothardinis Aliejus
(SEVERA’S GOTHARD OIL)

vartojimui išlauko
Ramatų skausmai, 
nęuralgija, 
skaudėjimas krutinėję, 
suputimas sąnarių, 
laužymas strėnų,

skausmai kokioj nebūk kūno dalyj nuo jo veikmes praeina.

Kaina 50 c.

sprando sustirimas, 
pamaitinimas sąnarių, 
skausmas pečiuose, 
mėšlungis, 
sumišimai,

Visur aptiekose. Insitikrink, ar vardas “Severą” yra ant pakelio. 
Jai aptiekininkas negalėtų parūpinti, rašyk mums. Jai reikalauji gy
dytojo patarimo, rašyk mums.

- ... .. . , A.......... .. ... x
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CEDAR RAPIDS

Išdirba Dovifcfcennostis, Kont
raktus, Bill of Salps, Affidavi- 
tus, Notas, Šiaip visokias 
teisių popierių. Suteikia pata
rimus reikaluose italių Lietu
voje ir kituose dalykuose. : : :

Kreiptis adresu:

J. J. Hertmanowicz,
A. Olszbws||i Bank

3202 S. Halstifl SĘ Chicago
OFISO VALANDOS:

Nuo 8 ryto iki 6 vakaro kasdien. Su- 
batoma nuo 8 ryto iki 0 vakaro. Node 
jioma nuo 1 iki 3 po pietų.

RUSIJOS-AMERIKOS LINU^.
Puikiausi, Didžiausi ir Greičiausi Laivai, 

regu liūtiškai kas dvi eąvaiti vaikščioja tarp 
Rusijos ir Amerikos, nestodama pakeliui nė 
jokiame porte. Nauji dvišnubiniai Pasažie- 
riniai Garlaiviai

CZAR, KURSK, RUSSIA
8 dienomis į Rot- 11 dienų į 

tci damą.
$31.00
45.00
60.00

IŠPLAUKS
Birma, Gruodžio

Gruodžio 28;
žinių meldžiame kreipties i 
arba j Vyriausjjį Keleivių

is

klase $33.00
klase 50.00
klase 70.00

YORKO:

III
II
I

NEW
7; Czar, Gruodžio

14; Russia,
Del artesnių 

musų agentus,
Agentą:
A. J. Johnson a

ASM

Co., 27 Br ord way, New York

Dr. J. KŪLIS
•ydlytejM tr Ohkrwrgae

FBI* Ml MO VALANDOS:

Lietuviškas Graborius.

METINE ATOKAITA
Keistučio P askolinimo ir Būdavojimo Drujos No, 1 

Užbaigiant metus Rugpjūčio 2, 1912
TURTAS IŠKAŠCIAI

Paskolos ant Real Estate, etc..............$81.150.00
Procentai, premijos, etc........................ 226.50
Įnešimai nedamokėti ............................... 1.790.25
Bylos atmokamos ................................... 106.75
Intaisymai ir Rakandai ...................... 395°°
Pinigų Kasoj ........................................... 2.665.00

Visas turtas $86.333.50

Įnešimai ant knygučių įmokėti .... $65.553-°°
Įnešimai įmokėti iš kalno .................. 1-1I9-5O
Įnešimai nedamokėti .............................. 1.790.25
Procentai įmokėti iš kalno ................... 32-8i
Bylos mokamos ...................................... 7.200.00
Augantis Fondas...................................... 800.00
Pelnas išdalytas ...................................... 9.836.19
Pelnas neišdalytas .................................. J-75

Visi iškaščiai $86.333.50

Atskaita
Nuo Rugpjūčio 4 d., 1911 iki Rugpjūčio 2 d., 1912

Kasoj pinigų pradžioje metų $ 2.502.28

Procento
Premijų

įplaukė per
<4 H

meti is .........
44

U 44 44

44 44 44

y “ u 4i
• • • •

atmokėta .

5-309-88
245.00
27375

Bausmių
“Taxes”
Paskolos užsibaigė ir atmokėtos ....,
“Insurance” atmokėta ......................
Bylos Mokamos .................................. . . .

Visa Įciga

Akcijų per metus parduota .
Akcijų per metus ištraukta .

6.00
70.94 

22.880.00
22.50

6.750.00

.. 1095

Paskolos ant Real Estate .......... .. . .
Įnešimai užsibaigė ir išimti ..............
Procentas už įnešimus atmokėtus . .. . 
“Insurance” atmokama ..........................
Bylos mokamos (atmokėta) ..............
Bylos atmokamos ..................................
Procentai....................................................

Rakandai ir įtaisymai
Kasoj Pinigų ............

Akcijų per metus 
Akcijų veikmėje .

$32.620.00

2-474-95 
15.00

8.450.00

286.30
274.00
240.50
62.60

195.00
2.665.00

102

2620

KALENDORIAI 1913 METUI
Jei nori kad tavo biznį lietuviai žinotų ir remtų, tai i 
pasidaryk Lietuviškus Sieninius Kalendorius su sa- | 
vo biznio apgarsinimu ir išdalink juos terp lietuvių. |

Lietuviškus kalendorius su lietuviškomis šventėmis dir- | 
bame tiktai mes. Niekas kitas Amerikoje jų negali g 
padaryti. Todėl jei reikalauji kalendorių, tai kreipkis | 
prie mus. Ir pasiskubink, nes atsišaukus vėliaus, nesu- | 
spėsime pirm Kalėdų jų padaryti. |

Consolidated Printing Co. i
3252 So. Halsted St., Chicago, 111. |

Le veskio
(Dienine ir Vakarine Mokykla, g 

..................... Mokinama:;... '■ ....H 
1. Pradinis tPrirengiamasai) Kursas,
2. Prekybos Kursas pagal Amer, plianų, Į|
3. Prekybos Kursas pagal Rusijos plianą H

(del manančių grįžti Lietuvon), > 1 
.......  '-.■.;-i:Kalbnsr.”.?L..Jt.-....i -.!.'■■■■ :...... •; K 
Lietuviška, Angliška, Vokiška ir Rusiška E 

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

arba per laišką siuom antrašu: w

bu numirusių Ir už-Užsiimu laidojftj 
laikau automob^lų; .^parsamdau ant 
veseilių, krikštytųUf pagrabų už pi
gesnę prekę, kaip visi kiti. Pribu- 
nu | visas miesto dalis labai greitai, 
— dienų, ir nakt|.

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

Telephone Drover 2186.

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

Reikalaujant Armonikų

Viršminėta atskaita yra peržiūrėta ir patvirtinta Rugsėjo 5-tų, 1912, per Inspektorių iš Springfield, 
------  (Signed) J. lir. V.acharcwicz, Notary PublicIllinois.

GARBUS LIETUVIAI IR LIETUVES:—
Aukščiau paduota metine atskaita parodo stovį šios Draugijos (Spulkcs), užbaigiant metus Rug

pjūčio 2, 1912. Pagal pažymėtų atskaitų matoma, kad nėra kitos Lietuviškos Draugijos (Spulkos). Chi- 
cagoje, kuri turėtų geresnį uždarbį ir atneštų akcijonicriams geresnį nuošimtį, kaip Keistučio Paskolinimo 
ir Budavojimo Draugija No. 1.

Ši draugija suteikia tūkstančius paskolų Lietuviams, ir per tai daėjo į turtą, ir teipogi sutaupino 
atsakančias sumas pinigų, kurie kitokiu būdu niekada nebūtų galėję prisisiekti, jeigu ne ši Draugija.

2. .-Ik ei j a kainuoja 25e. Susirinki- 
ie, 3251 Illinois Court, kampas 33-mai atsibuna kas ketvertas,

žios gatves.
Todėl kviečiame visus

čėdijimui pinigų, mokant po
Ši Draugija skolina pinigus pirkimui arba budavojimui namų lengvomis 

Mortgičiaus (Mortgage).

7 :30 vai. vakare,

be skirtumo prisirašyti prie šios Draugijos, nes tai 
kelis dolerius savaitėje.

yra geriausis būdas su-

išlygomis, ant pirmo

Dėltogi reikale kreipkitės į šią Draugiją.
Su guodone,

J. P. EWALDAS, Sekretorius 
3236 S. Morgan St.

JUOZ. RIDIKAS, Kasierius 
3253 Illinois Court

J. W. ZACHAREWICZ, Notary Public
911 W. 33rd Street.

B. BUTKUS, Prezidentas 
843 W. 33rd St.

J. BYANSKAS, Vice-prezidentas
840 — 33rd PI.

X’alstijos.

Vyrai Išgydomi į 5 Dienas Dr. G. M. Glaser

ANOLA anti-pain balm
■■—    — '■ '■ Nuo peršalimo, Kosulio, Kataro, Užd
gimo pažandžių, Nervų skausmo, Gerkles skaudėjimo, i
Užkimimo, Galvos skaudėjimo, Strėnų ir muskulų skau-
dėjimo, Grypos, Reumatizmo, Podagros ir daug kitų
skaudulių Anola yra geriausiu ir pasek ml ogiausi u iš- A
laukiniu vaistu kaip seniems, taip jauniems ir vaikams. g JfK I jį 
Prekė 50c., K rasa 55c, M įį Ifl Įfll M

Atsiųskit 10c prisiuntimul mažos bandymo 
skrlnutės Anolos ir persltikrinkit apie jos 
gerovę. Adresuokit:

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

/
• • •I*

xconcertinku ar kitokių 
muzikališkų instrumentų.

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

7ašyk šendi man, pridedams už 2c., markę ir 
savo adresą o gausi mano Katalogą dovanai. Ad.

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

Seniausia Lietuvių užeiga paa

JUOZUFfJ RIDIKij
Užlaiko visokius pirmo 
skyriaus gėrimus ir kve« 
penčius cigarus Ir

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

8253 Illinois Gt.. Korte 33rd

kad

MOKYKLA ŠOKIŲ.
Prof. Julius Silsko užtikrina, 

išmokys šokti kiekvieną jaunę, 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 6 
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.
Miss. Antanina Kietnier, 
na Walets, Prof. Julius 
So. Halsted st., Chicago,

Phone Canal 3762*

Mokytojas: 
Miss. Joan- 
Silsko, 1836 
III.

Dr.O.C.HEINE
DBNT1STAS

OFISAS-Kampas 31 ir So, Halstad gat 
(ftrontoas vlrSaptlakqa.) X CHICAUO, HL

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

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

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

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

(Nemokėk už neižgydymą—Neišgydo, nemokėk) .

VYRU LIGOS
Pražudytas Vyriškumas, 
Ligos Kepenų ir Inkstų. 
Nerviška negalo, Silpnu
mas, Pražudyta pajioua, 
Nuovargį,Kraujo užnuodlji- 
mą, Slapumo bėgimą.

Plaučiai
Dusulys, Bronchitis, Kvėpavi
mo ligos Išgydomos visiškai 
mano vėliausia metodą.

Rodą Dovanai.

Išgydo, kad būtum sveikas

Specialistas 
rų ir Moterų Ligų

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

L i gos IV1 o terų
Vidurių Ligos, Skausmai Strė
nose, Baltosios tekėjimas ir 
kitos ligos išgydomos visiškai, 
Žarnos, įsisenėjusios ir nerviš
kos ligos moterų išgydomos 
Ištyrimas DOVANAI.

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

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

"CL*",ST- CHICAGO
E avėsi gydymą savo ligos 

ančio gydymo, o išlygos

Dr.ZINS;l83 Tarpe Randolph Ir Lake
Valandos: 8 ryto iki 8 vak. Nedalioms, 8 ryto iki 4 po pietų.

TAI BUVO JUOKO! NET VISOS TVOROS JUOKĖSI.

A5 ČIA PA5I- 
SLĖPąS ŽIŪ
RĖSIU -TA L 
BUS JUOKO!

TA PATI BOBA 
MA5NĄ' VĖL2 
PASIIMA — D

/Vi \

J O.NE,JI NEBUVO TU5CIA. 
' Af>, INDĖJAU 20 DOLERIŲ, 
KAD PAMATYT, AR RADĖJAS 
6U5 DORAS ŽM06U5, AR NE

žinomi aprūškiu pagodotai visuo- 
nieniai, jog esu seniausias gydytojas 
ant Bridgeporto praktikuojant per 21 
metus, perkėliau savo ofis$ ir gyveni
mų j savo locnų namų po numeriu

3149 S. Morgan St.
Kerte °?-ros gatvės.

Telefonas Yards 687.
Mano ofisas aprėpiu tas naujausiais 

budais gydymo. Visus ligonius 
stengsiuosi užganėdinti kaip ir lig šiol. 
Pasitikėdamas, jog gerbiama publika 
ir toliaus mane rems, esiu namie 
ant kiekvieno pareikalavimo dienų ir 
naktį. Esiu specialistas ligose vai
kų, moterų ir vyrų ir užsendlntose 
ligose. Darau visokių operacijų. 
Liekuosi su pagarba

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

Kertė 32-ros gatvės.

J. KULBOKAS
Užlaiko

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

GULĖ ANT 5TRYTKA- 
RIO RELIŲ, NOj___ r
RĖDAMAS
SUSTABDYT) gypP 
MIESTO ( 
JUDĖJIMĄ f IgjF/Xa

KZ) JIS DARg?

į^-MS



t

PIGUMAI!)IPIGUMAI!

3443 SO. HALSTED ST

LAPKRICZIO 2, 1912, 10 v. ryte

etbmh

p.

9.99

V.

M.

Neužmirškit vietos, 3443 S. Halstcrt St,

J.

K.

Atminkite datą, p resides Sub. Lapkričio 2,

F.

ii

G.

D.

Skaityk naujausio mokslo knygų 
apie sveikatų ir kų reikia 

daryti apsirgus.

Mes turime vertės tūkstančių dolerių MOTE
RIŠKŲ RUDENINIŲ ir ŽIEMINIŲ SIUTŲ, SE- 
JONŲ, PLOŠČIŲ, JAKIŲ, PUŠŲ, ETC., taipgi 
VYRŲ ir VAIKŲ DRAPANŲ. Visas tavoras vie- 
no iš Chicagos DIDŽIAUSIŲ ir GERIAUSIŲ ŠTO- 
RŲ bus parduota po numeriu:

už 50 centų nuo dolerio 
laike musy 15 dieny išpardavimo, prasidedančio

Proga kaip šita yra siūloma labai retai. Pasi
naudokite jaja. Neapleiskit jos. Ateikit greit 
ir galėsit pasirinkti, kol turime pilną eilę tavo- 
ro. Čia parodome keletą iš daugumo pigumų.

Moteriszki Siutai, geriausios materijos; pa- -gYj 
dirbti geriausių kriaučių, verti $30.00, dabar
Moteriški ploščiai, puikios materijos, vėliausių^ £3 O 
madų. Verta $15.00 ir augščiau, specialė kaina**"***®
Sejonai verti nuo $6.00 augščiau. Pakol jų 
turėsime, parsiduos po
Vyriszki siutai; vilnoniai; kriaučių padaryti.
Labai puikus. Verti §25.00. Speciale kain;
Overkotai, paprastos kainos nuo §10.00 iki
§25.00. Pakol turėsime parsiduos nuo 5.48 ikii^v®
Kelnės vertos §2.00 ir augščiau. Pakol 
jų turėsime parsiduos už

REIKALINGI! Patyrę Vyrai ir Moters Pardavėjai

OLSZEWSKI BANK
3252 S. Halsted st., Chicago.

Priima bankon pinigus ir moka 
3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parsamdo bankines skryneles (boxes) 
po $3.00 metams. Parduoda šifkor
tes ir siunčia pinigus Į visas svieto 
dalis.

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

Daktaras

LIETUVOS” AGENTAI.

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

BROOKLYN,
J. Ambrozėjus,
Vincas Daunora,

J. I. Bagdžiunas, 
Ad. Gimbutas, 
Antanas G riši us, 
J. Janusas, 
Zen. Jucevicze, 
Adomas Jodelis, 
Julius Kaupas, 
Vnic.
J. A. 
Vine. 
Jonas 
Ant.
Petras Vaitiekūnas, 
P. Zmudzinavičia, 
Ant. Zelnys,

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

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

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

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

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

OFISO VALANDOS: Panedėliais, 
geredom, ketvergais ir subatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedėlioms, utar- 
ninkais ir petnyčioms nuo 8 ryto iki 
S vakaro.

*03atitik

DYKAI $15.oo

ii’ ft

st.

Ct.

st

st.

st.

st.

st.

st.

>v?<yry^u

St.

st.
st.

ILL.
Box 708.

st.
st.

Gvarantuotą vyrišką arba 
moterišką laikrodėlį, paauk
suotą tikru auksu, dailiai 
graviruotą, su trimis koper- 
tomis ir pauksuotu ciferblatu, 
su puikiu verku, šilkinėj dė
žutėj, gali gauti pas mus tik 
už ,$4t48. Iš Amerikos pri
siųskit' mums tik 48c, o li
kusius $4.00 užmokėsit gavę 
šitą puikų laikrodėlį. Kam 
laikrodėlis nepatiktų, gali jo 
nepriimti. Kanadon ir abel

nai į užrubQž|&££ laikrodėlį siunčiame tik gavę iškalno $4.48.
7 Adresuoki! šiteip:

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

ir sveikiausia stalava degtine

120 Grand et
229 llėdford Avo.

1 8 2

6 3 4.

7 9 5

ILL.CHICAGO,
2334 S, Oakley avo. 

3036 Union avė.
708 W. 17th Pi.

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

921 — 33rd
8139 Vincennes Rd. 

avė.
PI. 
st.

Linka, 
Rimkus, 
Stulpinas, 
Visockis, 

Vizbaras,

st. 
St. 
St. 
St. 
PI. 
PI. Turėk Savo Namuose

3327 Lowo
827 — 33rd

913 W. 32nd
3240 S. Morgan

CAMBRIDGE. MASS.
Pet. Ratkevičius, 877CambridgQ

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

CICERO, ILI 
A. K. Boczkus,

HARTFORD, 
Kar. Lesevičius,

HERRIN, 
T. Adomaitis,

Geriausią Degtinę* (arielką) jei
nori būti1 sveikas ir turėti kuom

pavaišinti savo mylimą svečią.
Daktarai rekomenduoja už geriau
šią degtinę

Kaipo Skanų, Tvirtų ir sveikų gėrynių
Geriausiai pastiprinanti, priimna, skani

ED AND BLENDED

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

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

rit. Rašykit šiądien ir įdėkit štampų prisiuntimui.

CORONA COMMERCIAL CO.
448 E. 16 st. Dent 50. New York, N. Y.

1318 So, 49th
CONN...

40 Mulberry

INDIANA HARBOR, JND.
Yaslulis. 3604 'Deador

LOS ANGELES, C AL.
O. Maukus, 319 Gerųiain Bldg.

LEWISTON, ME. .t '
Vilaniškls, 14 Summer st

MINERSVILLE, PA.
Ramanauskas, Box 538.

NICVV YORK, 
Lcsniauskas,

N. J.
178 Ferry
CONN.
510 Main
PA.

2400 Fifth avė.
46 So. 22-nd

4 45 Sta<«ruin

NEWARK, 
Ambrazevičia,

NEW BRITAIN,
J. Cheponis,

PITTSBURG,
Baltrušaitis Bros., 
Jonas A. Ignotas, 
Pius Zaviackas,

PETERSON, N. J.
A. Varaškevičius, 70 Lafaybtte

PLYMOUTH, PA.
S. Poteliunas, 345 E. River

PITTSTON, PA.
J. Kazakevičia, 103 N. Main

PURITAN, PA.
Jonas Martinkaitis.

SO. CHICAGO. IT/L.
Kvietkauskas, 8602 Muskegon

SHENANDOAH, PA.
Kryžanauskas, 38 E. Centro 

SCRANTON, PA.
1419 N. Main

1514 Ross .ave.
MASS.

224 Athen st. 
W. Broadway. 
233 Broadway

T. Metei ionis, 
J uoz.

Nek.
J.
K.

av.

st.

av

Gaunama visuose goresniuose Saliunuose 

STRAUS BROS. CO. Išdirbėjai, DEP'T L. CHICAGO, ILL 
216 W. Madison SL T. PODLASKISir A/ CHAPOSKE, Lietuviai agentai

Naujiena Kuri Nudžiugins ir
Palinksmins Daugel Sergancziu, 
Silpnu ir Nualintu Vyru
viškas, nupuolęs sveikatoje? Ar peržengei tiesas sveikatai 
arba gamtos? Ar manai apsivesti? Ar ėsi tinkančiam padė
jime užimti užduotis žeuybinlo gyvenimo? Jeigu yra mažiau* 
so abejonė jog randasi užsivilkusi chroniška liga dugnyje 
tavo klaoatų, tai atsišauk ant žeiniaus paduoto adreso, o ap. 
turėsi patarimų ir ištirinėjimų dykai! Mes ištirinesime tavg 
visa i dykai, ir jeigu išgydymas bus galimas, tai mos iŠgydy- 
Sime už kožemiuusių kainų. Ne užsidedi aut savęs jokių pa- 
keigųatsišaukdamas pas mus dėl beinokestlnio pasiteiravi
mo. Męs perstatysime padėjimų viso dalyko tikroje šviesoje* 
o tada galėsi gydytis jeigu norėsi.

Hol Dd>"cho bereiks Mokėti Pakol Nebusi Užganėdintas Savo LocnoJ 
Mintyj kad Mes /same Teisingi, Pilnai Atsakanti ir Uisltlklml.
nesveikumų inkstų, pūslės ar šlapumo ravelių, jeigu jauti nesmagumų ir skausmų, jeigu raudasi . 
koks padėjimas dėl kurio nesinori kreiptis prie Šeimyniško gydytojaus, kaipo tai: silpnumas, ner
viška negale, šilima arba sumažinta atmintis, nemiegojimas, gėdingumas, nubėgimai, nuvarvėjimai. 
Silpninanti sapnai ir išnaudota gyvybe; jeigu turi guzuotas ir susisukuses gyslas, jeigu kenti nuo 
užsikrečiamų ligų kokios nebūt rūšies kurios tamistai daro nesmagumų; Jeigu turi nors vienų ii 
skaitlingų ligų kuriom vyrai gali bu'; apimti; jeigu kenti nuo pertankiųdasileidimų; jeigu turi vo
tis, skaudulius burnoje ir aut liežiuvio; jeigu plaukai tavo slenka; jeigu turi slaptingų lig^; j<dgu 
turi užnuodintų kraujų arba nors vDrų iš ligų kurių auka tampa vyrai—T?\I MES GALIME TAVE 
IŠGYDYTI IR TA PADARYSIME. Ateik pasikalbėti su nuimi didžiausiame privatiškume ir se
krete, o mgs padėsime atsikrivyG nuo visų kliūčių kotrumpiausiam laike. Mes turime labai didelį 
patirimų gydyme tokios vašios ligų ir užtikriname išgydymų. Mes netiktai palengviname, bet išgy
domo tikrai ir ant visados. Ateik ir pasižiūrėk ant skaitliaus lietuvių kuriuos mes išgydėme. Mes 
Išgydysime teip tikrai kaip atsišauksi pas mus. Silpni vyrai, kurie nustojote viltį pasveikimo besi- 
gydydami kur kitur, ateikit pas mus, mes atkreipsime ant jus musų specijuliškų atydų teip jog at
gausite savo vyriškumų ir busi',e vadovais terp savo sandraugų.

PATARIMAS IR IŠTIRINFjlM.4S VISAI DYKAI. GYDUOLES DYKAI IKI IŠGYDYMUI

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

Jklusų ofiso vclanaos yra nuo 10 valandos ryto iki 4 po piet ir nuo 6 iki 7 vakare. Jeigu negali
\ at&waukw. tarp tiį valandų, tai gali atsišaukti terp 10 ir 12 Nodčlioin, Atsišauk asabiškai.

Mes kalbame Lietuviškai.Hes Išgydom Vyrus
Mgs trokštam, kad visi, kurie yra. neužganėdinti su Irisais 

gydymais, ateitu pas mus ir pamėgintu musų tiarų ir ištiki
mų gydymų. Mes paaiškinsim tau dėlko kiti gydymai tavgs 
neišgydė ir kaip mgs tavo išgydysim.

Kiailjo UŽHlIOdyjimaS ™oarba priežasčiųdėlku-
* * rių ligonis nenori kreip«

tis prie šeimyniško gydytojaus, rudos plėmos, lopai burnoje, 
skauduliu' ant liežiuvio, slinkimas plaukų, skausmas kauluo
se, sąnariuose, plėmos ant kūno, jauslus tekanti skauduliai, 
MES IŠGYDOM ŠITOKĮ PADĖJIMĄ—MES NELOPOME. 
M nhniYEmni Ar kankina tavg nubogintai paeinanti niii IvllOuP llllul Paržengimo gamtos tiesų, vyriški silpnu- 
: © niai, nualinimas, silpna atmintis, galvos
skaudėjimai, pieniai priešai akis, nerviškumas, skausmai strė
nose;? Ar pats ėsi apimtas nors vienu iš tų ženklų? Ateik pas 
mus, mgs tave išgydysim nes kitaip nereikalauji mum niokoti.

Abeta Nusilpnėjimas» a m irsi
mus, negalingumas prie darbo arba linksmu
mu gyvenimo, nuilsimas, yvairus gėdinanti 
silpnumai, ir tt. AT1DĖJIMAI YRA PAVO
JINGI PASIRODAVIK SU MUMI DABAR.

Odos Nesveikumai
lopai, netobu

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

Inkstu, Pūsles ir Sėbrus Nesveiku- 
mni Sikstų nesveikumas gali išsivystyti 
llldi [.pavojingas komplikacijas, ir jeigu ne- 
atbūtas, pagimdys kitas ligas ir konųilikaci- 
jas. Ar manai apsivesti? Ar esi tikrai sveikas? 

Specialists.

r*

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

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

Phone Canal 1208
Valandos:

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

Nedėlioms
nuo 0:30 iki 12:00 vai. ryto

RezidencijaPetrikys, 
SO BOSTON, 

Gendrolius, 
Gegužis, 

Yurgeliunas,
SPRINGFIELD, ILL. 

Tachilauckas, 1217 W. Jefferson st.
ST. CHARLES, ILL.

Kibia, 575 W. 6th
WATERBURY, CONN, 

žemaitis. 827 1/a
UNION CITY, CONN.

F. Eimaitis, 65 Brennat,

5208 W, Harrison Street
G. 28

Tel. Austin 737

Sim.

J n r. st

Valandos:

&

*

tiktai iki 9:00 kiekviena rytj
skirturno Noksta-

lusiKinisiinai y™,jeigu tamistų kankina de
ginimai, plikinantis šlapiu imas, pūslės nesveiku
mas, erzinimai, tankus noras ištuštinimo, nigs 
išgydom viršui minėtus padėjimus be vartojimo 
peilio ir be siuntimo į ligonbutį.

min Uždegimai, sutinę ir skausmingi 
sunarwi, kantrybę 
užsisenejg ligos

gyve n imu n ola i m i n g u <4SG Y DO M OS 
iSADOS BE ŽUDIMO LAIKO.

Gužuotos ir Susisukę Gyslos

SESIOS KVORTOS
DEGTINĖS $1.00

K ELI A U J ANT I Ii J r AGE NT AI.
Jonas Kulis.
Jonus Dabulskis, 
Ben. Grabauskis 
Andrius Jurevičia
Petras Pilėnas
M. K. Wilkevic'.u

atimančios 
kurios padaro 

ANT ViSZITO.I KNYGOJ “DAKTARAS” neliki 
pamokina kaip ir kur nuo visokių ligų gerai 
išsigydyti, bot teip-pat labai gražiai, kaip tik 
ras tėvas pamokina ir kaip nuo visokių ligų 
apsisaugoti.

KNYGOJ “DAKTARAS” labaidaugap- 
rašoapie vyrų ir moterų lytiškų gyveninių ii i 
aiškiai, atvirai teip išdestineja, jog kitose 
knygose apie tokias paslaptybes negalite at
rasti Šita knyga kiekvienam vyrui ir mote- 
rei labai reikalinga turėti, kad žinoti kaip ir 
Uždaryti, seniems ir jamniems ir kaip lai
mingai gyventi. Čion viskį negalima apra
šyti. l>et tik perskaičius knygų atrasite,

SZITA KNYGA i liustruota puikiais mok-Į 
slinkais paveikslais ir apie žmogaus kūno su- 
budavojiinų, su visokiomis paslaptybėmis.

Apie MEILES DALYKUS” Dakta ras” 
nemažai rašo.

YPATINGAI serganti, nusilpnėjg, stiklių- 
rg, pasigadinę per jaunystės klaidas ir vargi
nami visokiomis kaip paprastomis šviežiomis: 
teip užsisenėjusiomis ir užsikrėtusiomis ligo
mis, šitoje knygoje atrasite tikrų rodį.

, JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pir 
minu nokaij) kreipsies prie kokio nors gydy
tojaus. arba vartosi liekarstas, reikia perskai
tyt knygų “Daktaras", nes didelės daugybės 
žmonių, kurie lik perskaitė šitų knygų išsi
gydė.

TODĖL kad ta knyga del labo visuomenės 
išduota, tai kiekvienas jų apturės visai dova
nai, kuris tik atsiųs keletu štampų už prisiun 
timų.

REIKALAUK dar šiandien, išker
pant šitų apgarsinimų ir adresuok teip:

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

TEMYKIT, VYRAI IRMO- 
RY SI Kad sergi, jautiesi kokį nors nesvei
kumų ir reikalauji gero specialisto pagelbos, 
kad trumpam laike būtumei išgydytu, tai atsi 
šaukte prie Profesionališko Daktaro, l’h. M. 
Klinikos, aprašant savo ligų lietuviškoj kalboj 
• Atsilankantiems ašabiškal ofiso valandos 
yra šitos kasdien: •

Nuo 10 iš ryto iki l p. p. Nedėl. nuo 10 iki 3, 
o Utar. ir l’ėtn. vakare nuo 6 iki 8.

KUR GAUTI “LIETUVĄ
Galima

>>

us in 5 d.
NUO PASLAPTINGU LIGŲ

Šitokios 
gyslos ran

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

Atsišauk tuojaus jeigu esi klapate.

International
14 SO. CLARK ST., arti Madison gatves ęHICAGO. ILL,.

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

&
I

whiskey

Specialistas kuris 
išgydo ko kiti no-

Ateik pas 
mane, o aš 
išgydysiu 
jus ant visa
dos. Aš gva- 
r a n tuoj u 
kiek v ien am 
u ž gano di- 
nima, kuris 
atsilankys į 
mano ofisą. 
Aš išgydysiu 
jus už pigiau 
ir geriau, ne 
gu daktarai 
mieste, ku
rie turi mo- 
ir turi dido-

gauti kiekvieną savaitę 
’ už 6c. oas šiuos agentus:

BROOKLYN, N. Y.
227 Bedford i

73 Granu
65 Hudson i

222 Berry
166 Grand 
87 Grand

Ant. 
Balt. 
Jan 
Ant.

avė.
st. 

avė 
f st 
. S t.

st.

p.

st.

4WhiskevĮM WhlSKCY

money orderiu
laišku, o mes

puikų gra
li kusi us

SENIAUS $3O,oo DABAR TIK $15.00
Puikus plytinis gramofonas su 

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

TRADING HOUSE W. GREKO CO.
Ill E. 7th st. Dep. B 8. New York City.

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

Aš kalbu ietuvlškal.

Western Medical Institute
1827 Bine Island Ąve., 2 lub. vir
šuj Rankos, prie* 18tos gatvės, 
Chicago, Ill.

DR. RENFBR, Specialistas.
Valandos: 8 ryto iki 8:30 vakare 
Nedėliomis: 8 ryto iki 12 dienos

Jonas Bičkunas, 
E. Fromes, 

Jankauskas, 
Juozupavičius, 

Milev/ski, 
Plochocki,

BALTIMORE, M D. 
Zebrauckas. 112 N. Green 

CLEVELAND. OHIO.
Šukys, 2118 St. Clair ava. 

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

HARTFORD, CONN,
A. Kiškiunas, 51 Charter Oak ave.

LAWRENCE, 
A. Ramanauskas, 

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

PATERSON. N. J-
Atklnds Bros., 273 River

PORTLAND, OREG. 
Bowman News Agency. 

RACINE, WIS.
J. Philipavičia, 609 Sixth

J uoz. B raku is. 
SOUTH BOSTON, MASS.

248 W. 4th St.

Kad išplatinus žmonėse musų paskubusius 
gėrimus, pasiųsime kiekvienam, savo lėšomis, 
“ZANOL” šešias pilnas kvortas degtinės už 
$1.00, sulyg jūsų pasirinkimo. Pasakykite ko 
norite — Ruginės, Burbono, Kornų ar Rūgš
čios Braginės degtines, Džino, Romo, Persikų, 
Obolių, Abrikosų, Konjako brandės, Slyvi
nes, Boroviskos Rasalkos, etc. ?
NEDUOKITE PIRKLIAMS DIDELIU PELNŲ.

Parodysime kaip. Mes esame prityrė deg
tines dirbėjai, ir parodysime, kaip kiekvienas 
gali pasidaryti gėralus namie, SUTAUPANT 
PENKIASDEŠIMTĄ NUOŠIMTI PIRKLIU 
PELNO su pagelba “ZANOL” Ext rakto, 
įstatymų leista. Padaroma j dvi minuti. 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.
PAMEGINIMUI VIENA KVORTA DEGTINES DYKAI*

Pamėginkite, kaip tik lųs sau norite, Ir 
jeigu tai nebus geriausia degtinė, sugrą
žinkite likusią mums atgal musų lėjomis, o 
mes sugrąžinsime jums pinigus. Siųskite už
sisakymus Šiądien, o mes pasiųsime “ZANOL’ 
ŠEŠIAS PILNAS KVORTAS DEGTINES U2S1.00, 
Viską mes apmokėsime. Reikalaukite, ko
kios rųšies tik norite. Dvylika pilnų kvortų, 
$1.50; dvidešimt-keturios pilnos kvortos, $2.80. 
DYKAI knygute ‘’Paslaptis ir Istorija Deg
tinės Dirbimo Namie” pasiųsime Jaekvitnau^ 
kuris tik suteiks mums savo adresą.

UNIVERSAL IMPORT CO.
4950 Universal Bldg., Cincinnati, O<

st.

B. P. st.

A. st.

st.M. A.

sL

st.

Paul
3252 So.

st.
i

st.

841—33rdKą

st.
st.

7 
A

MASS. '
101, Oak 

MASS.
35 Arthur

Whitesboro 
MASS.

15 Millbury 
121 Green

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

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

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 
8%. Už sudėtus pinigus mūsų ban
ko j duodamo čekių knygutę, iš ku
rios parašyti čekiai tinka visur. Sko
lina pinigus ant Real Estate. Perka 
ir parduoda namus ir lotus. Išs a in
do bankines skrynelės (boxes) 
po $2.50 metams. Parduoda šlfkor* 
tea ir siunčia pinigus Į visas svieto 
dalis.

BANKOS VALANDOS: Paaedi lala, 
seredoms, ketvergais Ir subatom nuo 
8 ryto iki 9 vakaro; nedėliom, r.tar- 
ninkais ir petnyčioms nuo 8 ryto iki 
H vakaro.

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

Priima bankon pinigus ir moka 
3%. Skolina pinigus ant Rea) Estate, 
Perka Ir parduoda namus ir iotua. 
Parsamdo bankines skrynelei (boxes) 
po $2.50 metams. Parduoda šlfkor- 
les ir siunčia pinigus Į visas svietą 
dalis.

BANKOS VALANDOS: Panedėliais 
Eeredom, ketvergais ir subatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedėlioms, utar- 
ninkais ir petnyčioms nuo S ryto iki 
• vakaro. 1

F. P. BRADCHULIS
Attorney & Counselor at Law 

0 N. LaSalle St, Cor. Washington St. 
Stock Excbanga BMg., Room: 1107-1114 
. _____  Telephone Franklin 1I7S

balH* te4»‘9 mokslą Amt- 
1 bylas, cAriliJkas ir kri-

m ma hi teismuose (saduose).

ž j. . ..ilait st., aril 31-mos

HIRAM TIKTAI 
INEJIMAS DYKAI 

kas gali but matyta 

GALERIJOJ 
MOKSLO

526 SO. STATE ST. 
CHICAGO, ILL.

near Harrison St

fageidumai Patologijos 
ŽingeidujiaJ Ostcologijos 
Žingeidumai G^omolisvi-

0*0 Organu
Tiri ne k pradžia ir iszslvysf Ima Ž/nogiazkoa 

Rasos nuo Lopszta.iki Grabui. Vr,matyk Kel
etu mua Gamtos. Žingeidumus 'tit Milžinfsz- 
kumus.

Tlrlnek intekme Ilgos ir paleistuvystes, per
statytas gyvo didumo figūrose.. sveikuose ir 
ligotuose padėjimuose. Lavas Ifzrodinetojas 
atsakinėja visokius kiansyttitis. Dldžlaužte 
proga tavo gyvenime.

INŽENGA DYKA!

UUOSA GALERIJA M9KSL0

P. Mikalauskas, 
UTICA, N.

W. S. Tarczynski, 130
WORCESTER,

M. Paltanavičia,
J. J. Kalakauskas,

Parsiduoda furničiai, labai pi
giai gana 
išvažiuoju 
Atsišaukit

5 kambariams,., nauji; 
į tėvynę Lietuva, 

adresu: 546 — 42 PI.,

Reikalauju meseninko. (bličie- 
rio), gerai žinančio savo amatą 
ir kalbančio lietuviškai; " lenkiš
kai ir angliškai/ Atsišaukite po j 
ntithęrįttt 3414 Auburn Wė

Gaunamos “Lietuvos” Knygyne. 1 't '
Auštant. Eiles J. Mikuckio. Telpa čia 

34 jvairios dainos. Pusi. 62. 35c 
Gaila Ūsų. Vieno’•'veiksmo komedija. 

L. A. Dmuševski’o. Verte A. Vė
gėlė. Pusi. . .T......... 20c

Kaminakretis ir kal&iininkas. Dvi
veiksmė Operetė JV\N. Kaminski’o. 
Vertė A. Vegelė. (Teatras No. 7) 

Pusi. 64.............. r*.*.................. 40c
Mirtų Vainikas, ^Triveiksmė drama

Jurgio žulavskl’o, įvertė J. Jau
nutis. Vilniuje 1S0L2, pusi. 102. 
Kaina ................... <Jį............... 60c.

Japonija seniau ir dabtlr. Paraše Dė
de. Pusi. 13.- ....<.......... 5c

Tikri Juokai. Lietuvių palinksmini
mui parašė, suruošė įr sugraibė Jo
nas Viskas. Didelį ir maži, ap
šviesti ir prasti, be skirtumo Visi 
kviečiami j Juokų pagaulę: juoki
tės ir tųkklt! Pusi. 206. ...; 50c 

Lietuvaites, Trijų veiksmų 4 paveik
slų komedija. Parašė žmona. 
Vilniuje 1912, pusi. 48...,.. 40c 
Pasakojo Dėdė Daktaras valkui- 
-giminaičiui. (Pradinės lyties 
klausimo sritiea žinios). ParaSė 
Dr-as Oker-Blom. Vilniuje, 1812, 

pusi. 16 ................ ......   10c
Tėvynes keliais. Eilės Liudo Giros.

Vilniuje 1812, pusi. 64...♦ 45c

Kultuvą ir Spauda. Parašė Dr. Emil 
Loebl. Lietuvių kalbon išvertė 
Vaidevutis. čia aprašo kokią 
svarbą turi spauda kultūroje, 
laikraščių ir knygų veikme žmo
nių gyvenime ir 1.1. Chicago, III. 
1912, 

Siunčiant
LIUOSO INZENGIMO MUZF.jJS
Moksliszku Žingeidumu.Žinojimr.š-Galybe

GERA PROGA!
Gramatika anglišk c įkalbos mo- 
kytisbe mokytojo(apdaryta)$1.00 
Vaiku Draugas arba kaip moky

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

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

dų, su paveikslais (apdaryta). .35c

Kas atsiųs iškirpgs šita apgarsi
nimais “Lietuvos” ir $1.00 per 
money orderį, tai gaus visas 4 
knygas 60q; pigiau.

P. Mikolainis
Box 62 New York City

Mes esam baimin
gai ir įdomini su
tverti. Vyrai, tikrai 
atsilankykit į Sitį 
stebėtiną liuoso in- 
žengimo Muzėjų. 
Šimtai interesuo
jančių pavydaių 
žmogaus kūno svei
kam ir sergančiam 
stovyje. Chirurgiė- 
kos operacijos, 
žingeidumai, keis
tumai, milžinišku- ’ niausiu 
mai. Teipgi pilnas 1 - 
istoriškas sanrln- > . - ’
kis kuris niekad ’ biznierių atkreipti j tai atydą ir pa
ne buvo parodytas [ remti savo tautietj. 
dykai Siam krašte.

TĖMYKIT VISI LIETUVIS 
KI SALIUNČIKAI IR BIZ 

NIERIAI!
Chicago Baltos Rožės (Chicago White 
Rose Bottling Works) tikrai lietuvišku 
pabstą—saldę, džindžerail ir kitus 
visokius mineralįškus gėrymus išdlr- 
binėja. Išdirbėjas yra vienas iš se- 

Chicagos lietuvių biznierių 
Jonas žilvitis. Meldžiu visų lietuvių

Esi užprašomus tirinStl nuostabumus Astronoroi- 
JV-S» Fiziologijos, Chemijos ir Patholiogijos.

Iszpaniszka Inkvizicija. Valkatų Galerija.
Paveikslai Iszkllmln Ir Pagarsėjusiu Asnl;nn.

INLEIDŽIAMI TIKTAI VYRAI

LIUOSO INZENGIMO M UŽĖJUS 
MOKSLIŠKU ŽINGEIDUMU

Riekalaujant vi
sokiuose atsitikimuose viršminėtų 
minerališkų gėrynių atsišaukit visa
dos pas 
dėkingas.

mane. Busiu Jums už tai 
Su godone, 

Jonas žilvitis,
st, . Chicago. Ill.

Phone Yards
II ■>**«■■ ■>—IW|!* I......—.......

Garsinkite 
Lietuvoje

14 S. Clark Street
•rti Madison Gatves 

Atdttnuo 10 valandos ryto Iki 19 vidurnakčkg



'Žemiaus paduodame tikrą kopiją balsavimo balioto iš 4-to kongresinio ir 4-to senatorisko distrikto (Chicago miesto 
dalies), Cook pavieto," Illinois Valstijos. Kad gerai balsuoti, reik'žinoti, kaip balsuoti. Daugelis lietuvių, sugadina savo 
balsus todėl,’kad nežino, kaip reik juos paženklinti. Tokius sugadintus balsus Įlieta laukan: jie nesiskaito. Todėl 
žemiaus po baliotu męs ir paaiškiname balsuotojų naudai, kaip reik balsuoti už bile kokią partiją. Kitose Valstijose 
ir vietose yra kitoki baliotai.

REPUBLICAN DEMOCRATIC PROHIBITION SOCIALIST PROGRESSIVE 
PARTY

WILLIAM H. TAFT
For President of the 

United States

JAMES S. SHERMAN
For Vice-President of ho 

United Stalos

WOODROW WILSON
For President of the 

United States

THOMAS R. MARSHALL
For Vice-President of the 

United States

EUGENE W. CHAFIN
For President of tho 

United States

AARON S. WATKINS
For Vice-President of tho 

United Stales

EUGENE V. DEBS
For President of tho 

United States

EMIL SEIDEL
For Vice-President of thn

United States

ARTHUR E. REIMER
For President of tho 

United States

AUGUST GILHAUS
For Vico President ol tho 

United States

THEODORE ROOSEVELT
For President of the 

United States

HIRAM W. JOHNSON
For Vice-President of tho 

United States
FOR ELECTORS 

and
FOR ELECTORS
President and Vice-Of

FOR ELECTORS
President and Vice-Of

FOR ELECTORS
President and

FOR ELECTORS
Of President and Vice-Of President and Vice-Of President and Vice-Of President and Vice-Of President and Vice-
-President of the United-President of the United-President of the United-President of the United-President of the United-President of the United

States
Walter- H. Bennett
James
L.
A.

FOR ELECTORS 
Of President, and Vice

- v States 
George Postel 
Solon W. Crowell 
George W. Dixon 
Axel Chytraus 
Max Goldenberg 
James Rosenthal 
Harry B. Staver 
Edward R. Lltzinger 0 
Isaac Shapiro 0
Ninian H. Welch 0 
Irwin R. 
John F. 
John R. 
Benjamin 
Edw’ard S. 
Samuel D. 
Delos W. 
William J. 
John C.
James O. Jones 0 
Edward G. Schaefer 0 
Thomas G. Vennum 0 
Frank M. ShonkwilerQ 
Theodore S. Chapman 0 
Frank 
Louis 
John 
Noah 
George E. Martin 

For Governor, 
Charles S. Deneen 

For
□ John G. Oglesby 
For Secretary of State,For 
0 Cornelius J. Doyle 0 H
For Auditor of Public For 

Accounts,
□ James S. McCullough0 James J.

For State Treasurer, 
0 Andrew Russel 
For Attorney General, 

0 William H. Stead 
For Trustees of 

University of Illinois, 
(3 to 

n a. p. 
n Carrie

□

□

VAIL.W.HON. CHAS.

States 
Fahrbach 

Naergaaard 
Anderson

Wellman 
Raise

Stahlknecht 
Meyers 
Pappe

Roux
John H. Weyer 
C. F. Matter 
W. H. M. Barnes 
John It 
C. A.
C. W. Fellows 
Angelo Partel 
G. Gutekundt 
W.

States
John F. Harmon
William A. Mathews 0
Eldon G. Burritt [~1
Charles A. Blanchard 0 
Axel Gustafson 0
H.
Paul

n States 
C. A. Carroll 
A. Prince
G. A. Jennings 
A, Johnson
J. Manu 
James A. Trainer 
Thomas Lyman 
Felix Hanzl 
J. Goddes 
Louis Nagy 
E. Wohosky 
Frank Kuchenbecker 

W. Neebe 
T. Holmes 
Frits wold 
Winsdorfer 
Lindner 
Hamerly

Adolph Š. Carm 
Oscar Nordstrom 
John Sefton 
C. Seaholm
H. J. Friedman 
J. I Ten wall 
Wm. Veal 
Frank Zermann 
A. Young 
W. II. Carroll

States
E. D. Telford 
William Prentiss 
George W. Mueller 
Wm. Chalmers Covert 
A. Alonzo Stagg
P. J. McShane 
Stephen J. Napieralski
F. J. Bilek 
Burton F. Hales 
John F. Schmidt 
Geo. E. Hooker
La Verne W. Noyes 
Arthur L. Currey 
Beauregard F. Moseley 
Chas. Lyle Daniels 
Edward Kline 
Oscar R. Zipf 
A. G. Abraham 
George A. Anthony 
W. J. Conzelinan 
J. Y. Chisholm 
William A. Coney 
F. K. Robeson 

Rich 
W. Vance 
I leimberger 

Wat kins 
Scott 
H. Porterfield 
Governor,

M.
Ed w i u

C. Denvir
Whitnel
Gash
Miller 

Levy 
Robbins

Baumann
Mrazek

□□O. 
D.

George 
Louis 
W. D. 
William 
Leo L. 
John D. McGregor 
Hans Blase 
Frank W. Koraleski 
John Minwegen 
John Haderlein 
William H. Clare 
C. W. 
August 
Charles 
T. Ross 
Thomas 
Clifford 
James W. Graham 
John E. Andrew 
John Schultz 
John IL Caldwell 
Milton M. Sharp 
Beverly W. Henry 
John W. Thomason 
Miles Fred. Gilbert 

For Governor, 
Edward F. Dunne

Lieutenant-Governor, For Lieutenant-Governor, For Lieutenant-Governor,For
□ Barratt O’Hara 

Secretary of 
irry Woods
Auditor of Public 

Accounts, 
Brady 

For State Treasurer,
□ William Ryan, Jr. 
For Attorney General,

□ Patrick J. Lucey 
For Trustees of

University of Illinois,
(3 to be

□ John

n □□□
□

. Rittenhouse
McClanahan

Ter well
Frederick
Harper

□

Hazen
Haas □
Philp □
H. Miller 0

Eno □
Holderman □
Baxter □
Graham 0

Work

Faltz
W. Thode

J. Scofield 
i Moore

Cahill
Quisenberry

MilnorF.
F. Lumaghi 

Brown
C. Balnum
J.

□□
El□

□□
n
□
□

A. M. 
John 
William B. Rose 
John Nelson 
O. F. Sorrer 
Charles R. Jones 
Nicholas L. Johnson 
Charles T. Farrell
F. D. Lahman 
Ivory Quimby 
C. W. Williams 
Lorenzo J. Kendall
G. L. Wright 
Ben T. Baird 
Daniel H. Henschie 
L. E. Chamberlain 
Jacob L. Lipe 
Jonathan Seaman 
William R. Bonham *

O. 
A. 

For
Edwin

Frank 
Win.
M. J.
Edwin 
Chas.

□□
□

II.
1 lallbeck 
Du Bo is 
Governor, 

R. Worrell

State,For Secretary of
□ Henry Wakeman 
For Auditor of Public

Accounts,
□ John IL Shup

For State Treasurer, 
r ] Frank B. Vennum
For Attorney General,

□ Charles Temple
For Trustees of

U niversity
(3 to bebe elected.)

Grout
A. Bahrenburgįj Helen M. Henrotin į

□ Florence E. WatsonQ Bettie P.
For Representatives in ~ “

Congress,
(State at Large- 

be elected.)
□ Lawrence B. S

□ □
□
□

. Yahn 
Gustafson

O.
E.
R.

□
□

B. Braucher
E. Blackford 
Wo Ike 
J. Conrad 

Campbell 
. Goodall 
L Goss

M. Potts
. Larsen 
Vi nd 
McGinnis 
Wachter 
Governor,

□ John C. Kennedy
Lieutenant-Governo

W.
J

n□

M □

Geo.
J. J
J.
Jas.
T. J

□□
□ C. M.

For For Governor, 
John M. Francis

Lleutenant-Gove

For

For

For

Auditor of Public
Accounts,

O. Anderson
State Treasurer,
F. Taemer 
Attorney General,

□
LFor

□ Gottlieb Renner
State,For Secretary of State,For Secretary of

□ Gustave Larson
For Auditor of Public

Accounts, 
Lingenfelter

State Treasurer, 
Bloemsma

Attorney General,

□ Albert
For

of Illinois,
For Trustees of 

University of Illinois, 
(3 to 1)0 elected.)

□
□ 
El

□
□□
□

Court
Jis

vo
vertas, kad jį 
tame pačiame

ant Klerko Superior 
)k County.
yra šioj tarnystėj ir sa- 

parodė, kad jis yra 
ir antru kartu palikti 
urėde.

R

WILLIAM HOWARD TALI
Balsuokit už Taftą ant Prezidento ir 

už visą republikonų partiją.

H. W.
Joseph
II 
H 
W. F. 
Robert 

For
Frank II. Funk 

rnor, For Lietenant-Governor,
□ Dean Franklin

State,For Secretary of State, 
[2] Edw. O. Peterson 
For Auditor of Public 

Accounts,
□ Edwin Winter

For State Treasurer,
□ Philip Decker
For Attorney General,

□ Fletcher Dohyns
For Trustees of 

University of Illinois, 
(3 to be elected.) 

B. F. Harris
Margaret D. Robins 

Frederick L. Hatch 
For Representatives in 

Congress, 
(State at Large—2 to 

bo elected.)
□ B. M. Maxey
□ Lawrence P. Boyle 

For Representative in
Congress,

Fourth District,

For 
0 Philip Veal

For Trustees of 
University of Illinois, 

(3 to be elected.) 
□ Mrs. O. W. Neeb 
0 Marie Mol lb erg 
0 Anna E. Carroll 
For Representatives 

Congress, 
(State at Large—2 

be elected.) 
0 George Martin 
0 Joseph Fenyves 

For Representative 
Congress,

Fourth District,

□

□I food 
Seaman 

Ramsey
For Representatives 

Congress, 
2 to (State at Large—2 

be elected.) 
] Walter H. Harris 

i II. Shaw
For Representative 

Congress, 
Fourth District,

□ Jonathan
[J P. A. Peterson 
For Representatives

• Congress,
(State at Large—2

be elected.)
□ William E. Mason
□ Burnett M. ChiperfialdQ Wm. Elza Williams įj James

For Representative in For Representative in - ~
Congress, Congress,

Fourth District, Fourth District,
□ Charles J. TomkiewiczQ James T. McDermott p]
For Member State BoardFor Member State BoardFor

of Equalization,
Fourth District,

□ John Palt

In

to

in

to

For

zcl Black-Cherney 
ry O’Rellley 
Conger-Kaneko 
Representatives 

Congress,

be
Large—2 

elected.)
Huggins 

Thomas

to

in
□

to

For Representative 
Congress,

Fourth District,
□ Carl F. Gauger

in

of Equalization, 
Fourth District,

□ Dennis F. Sullivan 
For Representatives

General Assembly, 
Third District,

□ John P. Walsh
□ Henry M. Ashton

For State’s Attorney,
□ Maclay Hoyne 

s, For Recorder of Deeds
□ Joseph F. Connery

n in For

Į ] I. <U 1 I’ . r-i

Member State BoardFor Member State BoardFor Member State BoardFor Member State Board
of Equalization, ' ”
Fourth District,

InRepresentatives 
General Assembly, 

Third District,
□ George W. Doolittle
□For State’s Attorney,

of Equalization,
Fourth District,

□ Ed. J. Boulger
For Representatives

General Assembly,
Third District, 

Aaron L. Voorhees

of Equalization
Fourth District

of Equalization,
Fourth District,

in
General Assembly,

« Third District,
□ Robert R. Jackson
□ William Ostrom

For State’s Attorney,
□ Lewis Rinaker
For Recorder of Deeds,For Recorder or ueeas,por
□ John C. Cannon q Joseph F. Connery p, r. Van Sant
For Clerk Circuit Court,For Clerk Circuit Court,For Clerk Circuit Court,For Clerk Circuit Court,FJor 
[J Joseph E. Bidwill, Jr.[j John W. Rainey p-j a. e. Coleman Jos. F. Uhlenbrock r-i
For Clerk Superior Court,For Clerk Superior Court,For clerk Superior Court,For Clerk Superior Court,For 
” q Richard J. McGrath - -...............

For Coroner,

For Representatives 
General Assembly, 

Third District,

In For Representatives In 
General Assembly, 

Third District,
1 F. E. J. Lloyd

PAVIETO

For State’s Attorney,
□ Wm. A. Cunnea 

Recorder of Deeds,For Recorder of Deeds,For
□ Bernard McMahon n

For State’s Attorney,
□

Recorder of

Clerk Circuit

□ Charles W. Vail
For Coroner,

□ Peter M. Hoffman 
For Members Board

Assessors, 
(2 to be elected.)

□ Walter E. Schmidt
□ Charles Krutckoff 
For Member Board

Review, 
Q Matthew Mills

For County Surveyor,
□ Walter A. Olsen 

For Trustees Sanitary
District of Chicago, 
(3 to be elected.)

□ Thomas J. Healy
□ Adolph Bergman
□ Edward I. Williams
For President Board of 
County Commissioners, 

D A. A. McCORMlCK 
For County Commis-. 

sioners, 
(10 to be elected.) 
A. A. McCORMlCK 
Will C. Moody 
E. L. Roberts 
Carl R. Chindblom 
William 
William 
Joseph 
Samuel 
Edward 
Louis Seldon

For Clerk Municipal 
Court,

□ Leland S. Rapp 
For Bailiff Municipal

Court,
□ Joseph P. Kinsella 

For Chief Justice
Municipal Court,

□ Harry Olson 
For Judges Municipal

Court,
(9 to be elected.) 

Arnold Heap 
Edwin K. Walker 
William W. MaxwellQ 
Freeman K. Blake 
Isidore IL Himes 
Edward A. Dicker 
William N. Gemmill 
William N. Cottrell 

0 David M. Brothers
For Judge Municipal 

Court,
_(Vnder Ordinance City 

Council.) 
2 Year Term.

0 Benjamin. B. Morris 
For Judge Municipal 

Court,
(Under Ordinance Cffy 

Council.)
4 Year Term. 

0 William Beebe
For Judge, Municipal 

Court,
(Under Ordinance City 

Council.)
6 Year Term. 

0 Samuel H. Trude

□

of of

II. Blencoe 0 
F. Armknecht0 

Beifeld 0
E. Thomason 0
F. Kounovsky0

ofFor Members Board 
Assessors, 

(2 to be elected.)
□ Michael K. Sheridan
□ David M. Pfaelzer 
For Member Board

Review,
□ Brederick W. Blocki 

For County Surveyor,
□ George C. Waterman 

For Trustees Sanitary
District of Chicago, 

(3 to be elected.)
□ James M. Dailey
□ Fred D. Breit
□ Charles E. Reading 
For President Board of 
County Commissioners,

□ Peter Bartzen
For County Commls-. 

s sioners, 
(10 to be elected.) 
Peter Bartzen 
Daniel Moriarty 
John E. Maloney 
Frank 
Joseph M. Fitzgerald 
Bartley Burg 
Daniel J. Harris 
Stanley Kuflewski 
Charles Glennon 

Albert Nowak
For Clerk Municipal 

Court,
Frank P. Danisch 

For Bailiff Municipal
Court,

□ Anton J. Cermak 
For Chief Justice

Municipal Court,
□ Spencek Ward 
For Judges Municipal

Court, 
(9 to be elected.) 

John K. 
Harry M.

John 
John Courtney 
Edward
Joseph P. Rafferty 
Joseph S. La Buy 
Stephen A. Malato 
John J. Sullivan 

For Judge Municipal
Court, 

(Under Ordinance City 
Council.) 

2 Year Term.
□ Frank IT. Graham 

For Judge Municipal
Court, 

(Under Ordinance 
Council.) 

4 Year Term.
□ David Sullivan 

For Judge Municipal
Court, 

(Under Ordinance 
Council.) 

6 Year Term. 
Q Hugh J. Kearns

□ n

Ragen

Prindlvilie 
Fisher 

A. Mahoney

T. Wade

Ant Šito balioto yra šešios par
tijos. Pirmoj vietoj iŠ kairėsės pu
sės yra republikonų partijos tikletas 
ir toliau seka paeiliui: demokratų, 
prohibicijonistų, socialistų, socialistų 
darbo ir progreslvlškos partijos tl- 
kietai. Yra lengva balsuoti už blle 
kurią visą partiją. Sakysim, norite 
balsuot už republikonų partiją. Ta
da reik pastatyti kryželi viduryj ra
telio, kaip matote viršuj, pirmoj 
eilėj iš kairiosios pusės. Pastatę ten 

ryželį, jys balsuosite ne tik už 
aftą, bet ir už visus republikoniš- v* « 4 I h /J * A**j*» ą*4*J -

□ J. G. Olson
For Coroner,

□ John IL Boynton 
• Members Board

Assessors, 
to bo elected.)
B. Brooke

□ Robertson Cook
For Member Board 

Review,
□ Arthur J. Rich

For County Surveyor,
□ O. F. Sorber

For Trustees Sanitary
District of Chicago, 

to be elected.) 
J. W. Rust 

B. Rose
Paul

For

(2
n p-

BALSUOKIT Už
DR. E. F. NAPIERALSKI 

Progresyviškos Partijos kandidatas 
ant

CORONERIAUS 
COOK

Rinkimų diena 5 lapkričio, 1912.
Dras Emanuel F. Napieralski yra 

žymus veikėjas ir gerai žinomas tarp 
lenku ir Cechų, 
lio tų tautų 
giasi
geras obyvatelius ir 
gus. 
yra

Priguli prie dauge- 
organizacijų ir džiau- 

dideliu populiariškumu, kaipo 
sąžiniškas žino-

Sulyg abelnos nuomones jis 
atsakantis savo urėdui ir ver 

tas parėmimo.

For State’s Attorney,
□ George I. Haight 

»For Recorder of Deeds,
□ Walter Willis

Court,For clerk Circuit Court,
□ William W. Carnes 

Court,For Clerk Superior Court,
□ Lawrence Nelson 

For Coroner,
n E. F. Napieralski 

°^For Members Board 
Assessors,

(2 to be elected.)
□ William A. Burmeister
[j Charles A. Raggio

Member Board or 
Review,

Deeds CHARLES DENEEN, 
BALSUOKIT UŽ DENEENA, REPUB
LIKONŲ KANDIDATA ANT GU

BERNATORIAUS ILLINOIS 
VALSTIJOS.

BALSUOKIT Už
CHARLES KRUTCKOFF

REPU BLIC A N CA NDI DATE
For Member

BOARD OF ASSESSORS
SuperiorClerk

□ Louis J. Engdahl
For Coroner,

0 J. W. Zeh 
ofFor Members Board

Assessors, 
(2 to be elected.) 

0 Wm. Cherney
□ Fred. H. Krahl 
For Member Board

Review,
□ Benj. N. Olin 

For County Surveyor,
□ Benj. Efting

For Trustees Sanitary 
District of Chicago, 
(3 to be elected.) 

0 Jos. P. Buckley 
0 Gustav Ebeling

For Coroner,

of For

(2

Members Board 
Assessors, 

to be elected.)

of ALEXANDER A. McCORMlCK
of of For

For

Member Board
Review,

of For yra geriausis ateivių draugas
County Surveyor, County Surveyor,

Trustees Sanitary

(3 
E. 
W.

. . D-For President Board 
County Commissioners,

□ John H. Stehman 
For County Commis-, 

sioners, 
be elected.) 

E. Ostergren 
S. Wanquist 
Erickson

Rowe 
Reed 
Stehman 
Bacon 

Adamson

□
of

□

□

For 
District of Chicago, 

(3 to bo elected.)

(10 to 
Claus 
Chas.
E. W.
Harry
Joh n
John
Albert A 
David

M.
H.

J. P. 
For

D.
Scovern

Ellacott
Clerk Municipal

Court,
□ John E. Larson

For Bailiff Municipal
Court,

□ Arthur J. Tryon
For Chief Justice

Municipal Court,
□ Orpheus A. Harding
For Judges I' ' \

Court,
(9 to be elected.)

□ Joseph E. Harvey 
n Samuel II. Brooke

Justice

Municipal

MunicipalFor Judge
Court, 

(Under Ordinance 
Council.)

2 Year Term.

City

For Judge Municipal 
Court, 

(Under Ordinance 
Council.)

4 Year Term.

For Judge Municipal 
Court, 

(Under Ordinance 
Council.)

6 Year Term.
□ J. M. E. Caley

0 G. T. Fraenckel H 
For President Board of 
County Commissioners,

0 Geo. Koop
For County Commls-. 

sioners, 
(10 to be elected.) 
Geo. Koop 
Daniel N. Donohue 
Jos. Novak 
Chas. Kissllng 
Fred Ebeling 
A. L. Liesemer 
I. Goldenstein 
John 
Nels Anderson 
Jas.

For

□

Fl
Fedosky

Bodegraven
Justice 

Court, 
Murthy 
Municipal

H. Dolsen
Clerk Municipal 

Court,
/ey P. Moyer

For Bailiff Municipal 
Court,

□ Wm. Van 
For Chief

Municipal 
0 Henry E. 
For Judges

Court,
(9 to be elected.) 

Marcus H. Taft 
Wilbur C. Benton 
Mary E. Miller 
Samuel Block 
—John C. McCoy 
E. Vai Putnam 
Louis J. Delson 
Chas. IT. Schroeder 
Peter Sissman

For Judge Municipal 
Court,

(Under Ordinance City 
Council.)

2 Year Term.
□ W. E. McDermott 

For Judge Municipal
Court, 

(Under Ordinance City 
Council.)

4 Year Term.
□ Robert II. Howe 

For Judge Municipal
Court, 

(Under Ordinance City 
Council.)

6 Year Term.
□ Charles W. Phillips

n
□□

jeigu norite balsuoti už visą progre- 
sistų partiją — statykit kryželi še
što rėdo ratelyj viršuj, jeigu norit bal
suot už socialistų partiją, dėkit kry
želi ketvirto rėdo ratelyj viršui, 
ir taip tollaus. Tas vadinasi bal
suoti visą tlkietą (strait ticket).

Bet tankiausiai pasitaiko taip, kad 
balsuotojas nori, balsuot už visą, sa
kysim, soclalistišką tlkietą, apart 
kelių pažįstamų sau žmonių, kurie 
yra ant kitų partijų tikieto. Tada 
jis jaus turi, kaip sakoma, "skaldyt” 
tikietą (to split the ticket, arba to

or President Board of 
County Commissioners,

□
For

For
□ Harry I. Orwig
For Trustees Sanitary 

District of Chicago, 
(3 to be elected.) 

George E. Fbrnald 
Fred C. Ben die 
J. W. Guest

For President Board of 
County Commissioners,

□
E'J JANE ADDAMS sako

JULIUS ROSEN
WALD sako:

(10

For

For

County Commls-. 
sioners, 

to be elected.)

Clerk Municipal 
Court,

Bailiff Municipal
Court,

For Chief
Municipal

Justice 
Court,

For

(9

For

MunicipalJudges
Court, 

to be elected.)

Municipal

□

For County Commis
sioners, 
be elected.) 
Kelleher 
Mertlik

Charles 
George 
Thomas 
Charles

“Alexander A. McCormick

(10 to 
Į John

J. P.
F. Thoms
A. Yuille
Pearson

II. Serum□
□ Joseph Dainiam
□ James Jasper
□ Charles Chubbuck□

For Clerk Municipal 
Court,

□ Wilkie C. Lumb
For Bailiff Municipal 

Court,
Loucks
Justice
Court,

□ Charles N.
For Chief
Municipal

Municipal

□

For Judges
Courts 

(9 to be elected.) 
John A. Watson 
Jonathan G. Latimer 
George B. Byron 
Nils Olson
Janies J. Sheridan

Judge
Court,

(Under Ordinance City
Council.)

2 Year Term.

For Judge Municipal 
Court,

(Under Ordinance City 
Council.)

4 Year Term.

For Judge Municipal 
Court, 

(Under Ordinance 
Council.) 

G Year Term.

□
For Judge Municipal

Court, 
(Under Ordinance City 

Council.)
2 Year Term.

0 Ralph. D. Stevenson 
For Judge Municipal

Court, 
(Under Ordinance City 

Council.)
4 Year Term.

0 Walter F. Heinemann 
For Judge Municipal

Court, 
(Under Ordinance City 

Council.)
6 Year Term.

0 Julius Goldzier

yra vyras neabejotino sąžiniš
ku mo ir gabumo. Sergantis] 
ji ir biedni žmones bus aprū
pinti jo rankose. Jis išmintin
gai, be baimes ir rūpestingai 
ves Cook pavieto reikalus.”

“Dėlei šimpa tiško supratimo 
reikalų, rūpestingo manadž- 
niento, ir atsidavimo savo dar
bui, niekas kitas taip netin
ka stovėti sargyboj svetimtau
čių reikalų Cook paviete, kaip 
Alexander A. McCormick.”

Balsuok du sykiu už

Alexander McCormick
Ant prezidento ir nario Pavieto Koniisijonieriii Tarytos

Repu bl i ko n iškas k a n d i d a= President Board of County Commissioners:
X

tas Indorsuotas Pro ALEXANDER A. McCORMlCK
Member Board of County Commissioners:

gresistų Partijos ALEXANDER A. McCORMlCK
KIEKVIENAS PROGRESISTAS, KURIS NEPADĖS KRYŽIAUS PRIE

ALEXANDRO A. McCORMICKO VARDO, BALSUOS UŽ PETERĮ BARTZENĄ

JIS NĖRA GIMINAIČIU TURTUOLIŲ McCORMICKŲ.

balsų eina per niek, nes daugelio 
nemokama tokiuose atsitikimuose 
teisingai balsuot. Jeigu norite bal
suot už kelių partijų kandidatus, tai 
pirmiausiai pamykit, kad nerelk ju
dinti ratukų, kurie yra viršui balio
to. Tada reik taip balsuoti, Pavyz- 
dis iš šito balioto. Sakysiip, aš no
riu balsuoti už visą progresistų par
tijos tikietą Ir už Alexander A. 
McCormick ant pavieto icomislonie- 
rlaus ir komisijonierių prezidento iš 
republikoniško tikietą ir dar už John 
C. Kennedy ant gubernatoriaus iŠ

paženklinti baliotą.
Pirmiausia surandu Alexander A. 

McCormick pirmam stulpe ant re
publikoniško tikieto dviejose vietose 
ir dviejuose keturakampjuose prieš 
jo vardą pastatau kryželius; tollaus 
imu ketvirtą stulpą > socialistų parti
jos, surandu jame vardą John C. 
Kennedy Ir prieš jo vardą pastatau 
taipgi kryželj. Tada... jau einu prie 
progresistų partijos stulpo, kuris šia
me baliote yra paskutinis. Jokiu 
budu negaliu statyt kryželio viršuti
niame ratelyj, nes tuom sugadinčiau

nuo viršaus, statau gryžellus prieš 
visus vardus, išskiriant tuos urėdus, 
už kuriuos jau pastačiau kryželį re
publikonų ir socialistų partijos stul
puose. Taigi apleidžiu be kryželio 
keturakampį prieš vardą “Frank H. 
Funk”, nes už tą urėdą balsavau ant 
socialistų tikieto ir keturakampius, 
kurie* yra ' tušti komisijonierių urė
duose, nes už juos balsavau repub
likonų tikiete. Taipgi neženklinu 
visų keturakampių, po kurių nėra 
vardų. , Taip: paženklintas baliotas 
bus gera«.L TUomi jau bus balsuota.

skyrius tik tas ypatas, už kurias 
balsavau ant socialistų ir republiko- 
nų tikieto. Jeigu aš nenoriu balsuot 
už jokią visą partiją, bet tik už tūlą 
ypatą, tai pastatau kryželį tik prieš 
tos ypatos vardą, nejudindamas ra
telių viršuj. Iš šito matosi, kad 
“splityt” tikietą nors nėra sunku, 
bet reik but atsargiu, kad visai ne- 
pagadintl savo balso. Kas nemoka 
"splityt”, lai geriaus balsuoja už visą 
partiją, pastatydamas kryžių tik vie
nam Ii viršutiniu rateliu.

Apart šito balioto bus dar mačas 
baliotas su penkiais klausimais. Pir
mi trįs klausimai veda prie padidi
nimo taksų ir todėl reik balsuot 
pHeš juos (statyk kryželi po "no”), 
4-as Ir 5-as klausimas yra geri ir 
galima balsuot už jų priėmimą, pas
tačius kryželj po žodžiu "yee”

k


