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KARAS ANT BALKANŲ 
PUSIAUSALIO.

Xruvini mūšiai bulgarų su tur
kais aplinkinėse Čatalja traukia
si jau beveik dvi savaiti. Turkai 
dar ginasi, bet jau aiškiai ma
tyt, kad ilgai laikytiesi negalės. 
Kariumenė jų sudemoralizuota, 
išalkusi, pavargusi, labiau ligų 
negu priešų naikinama, ilgai prie- 
šintiesi negali. Čatalija—tai pas
kutinė tvirtovė prieš Konstan
tinopolį, ji yra tik 25 mylios nuo 
Turkijos sostinės. Turtingi tur
kai netiki, kad sostinė ilgai*gin
sis, todėl jie savo turtus ir mo
teris gabena į Azijos pusę, kad 
tie jų turtai netektų bulgarams.

vo kariumenei, nes ji kreipėsi į 
dideses Europos viešpatijas su 
prašymu sulaikyti karą ir sutai
kyti ją su Balkanų tautų koali
cija. Mat šešios didėsės Euro
pos tautos Turkijai gvarantavo 
čielybę jos valdybų, tai jų pa
reiga niekam neleisti savintiesi

tus.
Dideses Europos tautos sutą

nopolį, užimti jį savo kareiviais.

ls u vo

jeigu bulgarai, sumušę turkus, 
trauks Turkijos sostinei! ? Prie
vartą vartoti pavojinga, nes tą
syk karo gaisras apimtų visą 
Europą. Tuom tarpu bulgarai 
Europos persergėjimų neklauso, 
nori žiemai turėti mieste prieg
laudą sav6; kareiviams, nes žie
mos laike lauke juos laikyti ne
galima; užstojus šalčiams, reik
tų kariumenę gražinti atgal, o 
nuo pavasario karą iš naujo pra
dėti. Per žiemą turkai gali iš 
Azijos sutraukti daugiau kareivių 
negu jų turi visos susijungusios 
Balkanų pusiausalio viešpatijos.

Grekijos sosto įpėdinis prane
šė tėvui, jog jis užėmė portą 
Salonikus. Jo gynimui
15000 turkų. Kas su tais karei
viais atsitiko, tikrai nežinia. Ma
noma, jog jie arba tapo nelaisvėn 
paimti, arba išnaikinti mūšiuo
se.

Nors Austrija apreiškė, jog 
Serbijai neleis išsiplatinti iki Ad- 
riatiko jūrių, užimti albanų apgy- 
ventus žemės plotus, bet sujung
tos serbų ir montenegrinų kari li
menęs traukia porto Dorazzo 
link. Albanai savo kraštą ap
šaukė neprigulmingu ir neprigul- 
mingos Albanijos sostą pasiūlė 
Italijos kunigaikščiui Aosta, pa
garsėjusiam savo šiaurinių kraš
tų tirinėjimais.

Grekų viena kariumęnės dalis 
dabar stovi Salonikoj, kita gi 
traukia per Albaniją jos sosti- 
nėn, miesto Janina link ir ima 
vieną po kitam ant kelio gulin
čius miestus.

Austrija, Italija ir Vokietija 
pritaria Albanijos neprigulmys- 
tei, bet serbai prieštarauja, nes 
albanai kare stojo turkų pusėj. 
Kas iš to prieštaravimo išeis, da
bar nieks negali įspėti. Austri
ja prie Serbijos rubežių traukia 
savo kariumenę, kas rodo, jog 

mano neleisti serbams pasi
likti Albanijoj, kad ir su ginklu 
rankoj priversta juos iš ten pa
sitraukti.

Belgradan atėjo žinia, buk Mo- 
nastir pasidavė serbams; jie už
ėmė teipgi miestą Debra, Albani
joj. Serbų majoras Papovič pa
ėmė miestą Dairan ir paėmė ne
laisvėn jogo turkų.

Laikraščiai praneša, jog terp 
turkų kareivių aplinkinėse Catal- 
ja apsireiškė cholera ir smarkiai 
platinasi. Cholera apsireiškė jau 
ir Konstantinopolyj. Ligonbu- 
ciai ten prikimšti cholera ser
gančių.

Bulgarai perkirto dūdas, 'rūpi
nančias vandenį Konstantinopo
liui. Bulgarai prisiartino jau prie 
Btrbas, taigi atsirėmė jau į Juo
dąsias jūres, | šiaurius nuo Kon
stantinopolio.

Prie Konstantinopolio stovi 
kMttkkjie laivai;
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du karišku laivu pasiuntė ten ir 
Jungtiniai Valsčiai Šiaurines 
Amerikos.

nis Šeik-ul-Islam apšaukė šven
tą karą ant Turkijos užpuolu
sioms tautoms, o tas, žinoma, pa
kėlė mahometonų nekentimą vi
sų krikščionių. Visi krikščionįs, 
gyvenanti Konstantinopolyj bi
josi, kad mūšiuose sumušti tur
kai neparengtų 
nių skerdynių, 
vienok garsina, 
mieste 
riaušių

mieste krikščio-
Turkijos valdžia 

jog ji įstengs 
užlaikyti, neleis

bet jeigu Konstantino-

sekmes to ji atsakymo neima.

vo smarkus mušis, kuriame 
to daug kareivių iš abiejų 
šių. Čia turkams pasisekė 
garus nustumti ir miestą

pu- 
bu 1-

butų sumušti, 
Europoj bent, jie neturi 

jų kariumenei pri
sieitų trauktiesi Azijon, o Kon
stantinopolį . palikti globoj sve
timų kraštų nuo laivų išsodin
tu kareiviu.

turkai galutinai 
daugiau, 
kur atsiremti,

raščio “Temps”, J can Rodes, at
kakęs Konstantinopoliu pranešė

mą turkų kareivių. Jis sako: 
“mes matėme pasekmes nepa
sisekimų turkų ir nepasisekimų 
priežastis. Mes matėme iš bado 
mirštančius, puolančius nuo pailsi
mo} ligų apimtus vejamus karei
vius. Aš dar niekada nemačiau 
tokio liūdno paveikslo, tokio 
žmonių padėjimo, kurie be mai
sto, be daktarų pagelbos be vai
stų, priversti muštiesi. Patiko
me kareivį su nutraukta ranka

Eiles išalkusių kareivių traukė 
pas mus ir meldė duonos, o 
negavę, be pasiskundimo ėjo 
liau. Aš mačiau tūkstančius 
žeistų gulinčių kraujo balose 
daktarų pagelbos. ’

“Mieste Čorlu mačiau pi 
kareivių su permirkusiais drabu
žiais, išalkusių, neturinčių pa
stogės, be duonos. Oficieras iš 
duonkepės metė jiems duonos 
šmotelius ir jie kaip žvėrys už 
tuos šmotelius pešėsi, bet tų šmo
telių buvo mažai. Kaip ir kur 
jie savo liūdną kelionę pabaigė, 
aš nežinau. Čia tai galima per
statyti sau tikrą pragaro kančių 
išveizdą. Vienas iš tokių kan
kinių atėjo į musų namus, šauk
damas : imk mano pinigus, dra
bužius, bet susimylėk, duok duo
nos šmotelį. Jis pasakojo, jog 
paeina iš Azijos ir jau nuo 8 die
nų nieko valgyti negavo.”

“Aš nežinau, — sako Rodes, —

jos
to-
su-

krikščionių

tik niekur

ar teisi 
kareivių 
skerdynes, bet kiek pats persi
tikrinau, turkai ne
riaušių nekėlė, ir aš tikiu, jog nei 
vieno krašto kariumenė tokiose 
baisiose aplinkybėse nemokėtų 
taip susivaldyti ir teip kantriai 
kęsti, kaip tai daro turkai.”

Tas franeuzo korespondento 
pasakojimas geriausiai perstato 
priežastis turkų nepasisekimo. 
Mušasi jie drąsiai, bet vargas ir 
badas turkų armiją naikina la
biau negu bulgarai, montencgjr- 
nai, serbai ir grekai. Pergalėms

bet dar labiau reikia, kad karei
viai butų viskuom aprūpinti; sta
tančius gyvastį už tėviškę reikia 
bent nuo vargo ir alkio apsaugo
ti, kiek tas galima.

Adrianopolio dar bulgarai ne
paėmė. Miestas ginasi, nors ir 
čia kareiviams trūksta jau mai
sto, nes netikusi valdžia, turė
dama gana laiko, nors galėjo ži
noti, kad karas užgims, ir į tvir
toves neprigabeno maisto pakak
tinai.

Nesutikimai Austrijos su Ru
sija didinasi, nesutikimų priežas
čių yra daug, tpdėl jas menka 
priežastis gali suįeŽdintl, grei
čiausiai gi jos gali susipešti už 
Balkanų pusiausalį. Jeigu Au
strija mėgintų vartoti prievartą 
prieš Serbiją, be abejonės Rusi

syk Austriją turėtų paremti Vo
kietija ir Italija, o Rusiją —

Austrija sumobilizavo dalį savo< 
karitimenių, bet iki šiol dar ka
rau nesirengia nė Prancūzija, nė 
Vokietija, nė Anglija, nė Italija. 
Rusiškiejie laikraščiai, net pa- 
žangiejie, siundo Rusiją prieš 
Austriją. Tuom pačiu atsimoka 
Rusijai Austrijos laikraščiai.

MEXIKO.
Mexike kįlo dar viena 

liucija. Sukilo gyventojai Pueb
la valstijoj. Savo vadovu suki
lėliai apšaukė pasitraukusį iš pre
zidento Madero kariumęnės ge
nerolą Trevino; jis pakviestas 
tuom tarpu pildyti prezidento 
pareigas. Bet nežinia, ar jis 
kvietimą priims.

Sumušti prie

rcvo-

sa-
sa-

vo nepasisekimą keršyja ramiai 
užsilaikantiems gyventojams. Pul
kai zapatistų skerdžia, žmones, 
užpuola farmas, veržia gyvulius, 
naikina geležinkelius, griauja til
tus.

Mexiko valdžia išgavo tūlus 
dokumentus revoliucijonicrių va

Zapata, kaip ir Orozco nori 
griebtiesi laike l'rancuziškos di
dėsės revoliucijos išmėginto ko
vos budo — taigi žtidynio pasitu
rinčių žmonių, ypač 
pra lobu šių svetini tau
lėliams, n cuž kenčiantiems 
tuolių jų žudymui, pažadėta guilo- 
tina, taigi prietaisa galvų kapo- 
jirpni vartotą franeuziškų revo- 
liucijonierių šimtas metų atgal.

gi j Mexike
itrf Suki-

t u i^-

tas ministerial pirmininkas Cana

IŠ VILNIAUS.
Vilniuje dabar labai daug žmo

nių serga užkrečiamomis 
mis: skarlatina, difteritu, 
riti karštine ir kitomis, 
skarlatina serga vaikai; 
miršta.

— Aušra —

vidų-
Ypač

daug ir

IŠ KAUNO.
Kaunan atvažiavę kelios 

nuolės (zokoninkės) iš A 
kos šv. Kazimiero klioštoriaus.

— Aušra —

vic-

Parduodamas dvaras Miškiniai 
Ukmergės pav. arti Traupiu mie
stelio. Žemė esanti gera, gilus 
juodžemis. Gerai butų jeigu lie
tuviai pasiskubintų tą dvarą nu
pirkti.

— Lietuvos Ūkininkas •—

IŠ MALĖTŲ, Vilniaus gub.
Daug kartų buvo rašyta apie 

šį kampelį, bet apie jo gyventojų 
apšvietimą dar neminėta. Per 
katechizaciją pasirodė, kad dau7 
guma vaikų ne tik rašyti, bet ir 
skaityti lietuviškai nemoka. Su
augę žmonės taip-pat daugiausia 
nemoka rašyti ir skaityti lietu
viškai. Retas kuris moka ra- 
šyti, skaitančių kiek daugiau. O 
rusiškai yra daug daugiau mo
kančių. Dėlto taip yra, kad lie
tuviškos mokyklos nėra. Liau
dies mokykloje nemokina lietu
viškai. Už tai ir yra daugiau 
mokančių rusiškai skaityti ir ra
šyti. Tuo tarpu reiktų pasirū
pinti maletiečiams, kad ir liau
dies mokyklon įvestų lietuvių kal
bos mokymą, nes lietuvių kalba 
yra nemažiau reikalinga, kaip 
rusų.

Reiktų tik ilgai nelaukus su
šaukti sueigą, kurioje valstiečiai 
furėtų nutarti paduoti prašymą 
įvesti lietuvių kalbos mokymą į 
liaudies mokyklą, jei ne Šįmet tai 
ateinančiais metais.

Jonas Jakutis.
— Aušra •—

IS ŠEŠUOLIŲ, Vilniaus gub. 
Pasitaikė man būti Dvarninhj.
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Metai XXI

ka įvairių žaislių (zobovų) daug, 
puikiai dainuoja, nors geriau 
mėgsta šokti prie armonikos. 
Kalba daugiausia dėl '“panaberi- 
jos” lenkiškai; jie nėįtjaučia to 
nesmagaus įspūdžio, kokį pada
ro jų svetima kalba ; grevezoji- 
mas į susipratusį žmogų. Sa
vo kalbą niekina, mindo. Dau
giausia lenkų kalbą mėgsta var
toti visi amatninkai: siuvėjai, 
kurpiai ir kiti. Yra ir laikraš
čius skaitančių. Senesnieji mėg
sta, kamputyj pasislėpę, degtinė
lės po stikliuką išmesti. Vis dėlto 
yra ir bernaičių, kurie mėgsta 
lošti kortomis net iš pinigų. Net 
kailinius pralošia. Gecja taip loš- 

uodziunas.Kazimieras I
— Aušra —l

akų
Dusmenų miestelis įstovi

IŠ DUSMENIO, T pav.
labai 

pusių 
ežerai, tarpe miškų ir kalnų. Baž
nyčia medinė, ant kalnelio, muru 
aptverta. Aludžių pas mus trįs — 
viena žydo, o dvi katalikų. Eina
si visiems gerai. Monopolį jau 
4 metai kaip uždengė. Bet da
bar slaptų monopolių daugiau at
sirado — pas tuos pačius gas- 
padorius, kurie pirma po prašy
mu pasirašė prie monopolio už
darymo. Pradek jiems kalbėti

nori.

piausi ir jie duonos neduos, kad 
jas skaitysi, o-gi ir čėso nėr....” 
Bet jaunieji to jau nesako, jie 
pradeda keltis iš miego ir laik
raščius skaityti.

Prie kunigo Janulionio! blaivy
bė užgimė ir po trimatį augo, 
didinosi, bet jis liko perkel
tas į Linkmenis.
pasidarbavo musų, o ypač musų

D$ug jis čia

ir pats dažnai atvažiuodavo pa
sižiūrėtų, kaip eina mokslas.

Tegul nenuilsta Tavo siela mo
kyti ir., šviesti kitus.

Baltas Mikas.
— Aušra —;

IŠ STAKLIŠKĖS, Vilniaus gub.
Šiame miestelyje pagal sura-

tų stoti šiemet 24, b,et dabar tc- 
bėr jų vos 9 vyrai. Ir tie vargu 
visi stos prie bosų. Vis daugiau
sia Amerikon bėga. Mano nuo
mone, dėl kariuomenes neverta 
Amerikon bėgti ir ąpižinai tėvy
nę apleisti. Verčiau jau tuos tris 
metus kariuomenėje atitarnauti 
ir liuosu būti, negu visuomet bi
jotis grįžti namon.

K. S.... vičius.
— Aušra —•

IŠ VEŽIONIO, Ukmergės pav.
Nedėlioję rugsėjo 2 dieną, Vė

žionių sodžiuje per vakaruškas 
atsitiko baisi žmogžudystė: to 
paties sodžiaus vaikinas peiliu 
nudurė Šapalų galusodės jauni
kaitį P. Jonušką — šiaučiuką.

Piktadaris suimtas; jis prisi
pažino, kad ant nabąšninko ne
turėjęs jokio piktumo, nudūręs 
per apsirikimą, laikydamas jį už 
Virai., kurs išmetęs jį iš vaka
ruškų. A. a. nabašnikas buvęs 
doras ir visų gerbiamas vaiki
nas, užmušėjas gi girtuoklis ir 
ištvirkėlis.

Liūdnas musų tėvynėję atsi
tikimas! Kada gi žmonija nusi
kratys tą didžiausį'• žmonijos 
priešą-žudytoją. — alkoholį!

? Svečias.
— Aušra — {

IŠ VIEVIO, Vilniaus gub.
Netoli nuo Vievio Stoties par

duodama už 15 tūkstančių rub
lių 120 dešimtinių | (desetinų)' 
žemės. Dirbamosios 75 deš., 
pievų 32 deš., miško 8 deš. ir 1.1. 
Žemė nebloga.

2-se varstuose nuo Vievio par
duoda viensėdį už įk takšt, goo 
rubl. Žemės 4 valakai.

Aptiekorius Malančius.
AuSra —•

1 aoncurit mali uuu ju, vai imu7
kaime, per vakarinius žaislus P® PRIENŲ, Marijampolės pav. 
.(pįsibgvijimus). Taunuomsnž mg, Siame miestelyje prekyba žy-

4m

—Morris in Spokane Spokesman*Review.

Ar tik nepames turkas įr savo pantaplių?

dų rankose, išskiriant vieną ma
žą krautuvėlę, kuri yra kataliko 
rankose, bet sulenkėjusio, nuo 
kurio kartais galima išgirsti ir 
nemalonių lietuviui tautininkui 
žodžiu, c

Žydai labai įsivyravę: kuomet 
žmogus sumano pasistatyti krau
tuvėlę, jie visi sukrunta daryti 
kliūtis ir, žinoma, sunku vienam 
atsispirti, be to, ir su pirkikais 
jie kartais mėgsta pasielgti ga-

mokėjo po 1 rubl. ir 150 kap., o 
moterims bent-kiek mažiaus.

Gelžkelio darbininkams moka
ma dienai 80 kap. Darbininkai 
įvairiomis aplinkybėmis apsun
kinti meta gelžkelio darbą ir jieš- 
ko kitur. Jų vieton gabenami iš 
Rusijos darbininkai, o čiabuvių 
naujų nebepjįihLą., J- Madeikis.

’— Lietuvos Ūkininkas —

į Ežerėnus. Taip anais metais 
tą patį Dekcntą, kaip laikraščiai 
rašė, net iš Ežerėlių, kaip mei
tėlį surištą parvežė. C. D.

— Lietuvos Ūkininkas —

Žodžiu sakant, nėra pas 
įstaigos, kuri butų maloni 
sipratusio lietuvio šir 
rioj jaustumeisi savas.

mus 
su- 
ku- 

Daugelis 
treti sau

krautuvėlę: tikėtina, kad ilgai
niui ir daugiau atsiras tokių, ku
rie supras žydelių gudrybes ir 
sueis vienybėn, kad bendromis 
pajėgomis atsispyrus prieš žy
dus, bet kol kas stoka šviesuo
menės, kuri padėtų žmonėms.

Matauškerta.
— šaltinis —

Iš'pRELIŲ, Viteb. gub.
Musų miesčiukas gana didelis, 

lietuvių taipgi yra nemaža, bet 
daugiausia sulenkėję, vadiną sa
ve “Palįaki”. Klebonas — lie
tuvis, gyvulių gydytojas lietu
vis, daugumas namų savininkų 
taip-gi lietuviai, nors ir užmiršę 
savo kalbą.

Puikus bažnytinis 
v u šio vargo ninko P. 
pėsčiu surengtas ir 
dabartinio varg. P.
bažnytinių giesmių ir latviškų 
dainų puikiai padainuoja lietu
viškas dainas. Kaip tai malonu 
girdėt skambant lietuvių dainas 
iš burnos sodiečių, net nekalban
čių lietuviškai. Garbe musų 
darbštiems vargonininkams. Ti
kimės, kad ilgainiui čia pradės 
gyvuoti lietuvių kalba viešai.

Onutė.
■— Lietuvos Ūkininkas —

choras bu-
Bičiūno ru-

Šukio apart

IŠ ANTAZAVO, Panevėžio
Šis miestelis stovi dailioj 

toj, bet savo gyvenime jis 
.kuo neatsižymi, 
vienos draugijos, 
čion “Saulės” ir “. 
riai, bet jie užsi 
žmonių nerangumas, 
biausia, kad nėra pas 
vadovų.

Pirma daug kas

pav. 
vie- 
nie-

Nėra čion nė 
Tiesa, buvo 

Blaivybės” sky- 
2. Kaltas 
bet svar
inus gerų

skaitydavo, 
dovanai.

reik
Dėl

knygynas, 
nes 
Da- 

mokėti 20
tos, o gal 
skaitytojų 

Knygyne

bar už skiatymą 
kap. per metus, 
ir kitos priežasties 
skaičius sumažėjo, 
knygų gana gerų yra.

Vasarojus šiemet buvo men? 
kas, bet ir tas supuvo. Ūkinin
kai dejuoja. ' Sibiras.

— Lietuvos Ūkininkas —

IŠ GIŽŲ, Vilkaviškio pav.
Dabar Gižuose tokios naujie-' 

nos: kas šventadienis pas rašti
nę tie žmones, kurie turi pirkę 
dvaro laukus, visi kalbasi apie 
tuos laukus nieko daugiau nė ne
girdėti, kiti net pliauškia, kad 
steigiamosios ūkio mokyklos ko
mitetas atimsiąs bažnyčią ir iš 
bažnyčios padarysiąs gimnaziją 
ir t. p....

O Gižų jaunimas, geria smuk
lėse, paskui girti gaudosi po 
laukus, pešasi, net gaila žiūrėti. 
Rodosi, tokie gražus vyrukai, o 
taip begėdiškai elgiasi. Gėda Gi
žų jaunimui taip' negražiai elg
tis! Jaunimo draugas.

Lietuvos Ūkininkas —» 
s . i —t

IS KUPIŠKIO, Ukmergės pav.

Pas mus labai pabrango dar
bininkai, Vasaros mgtu vyrams

IŠ MELAGĖNŲ, Švenč. pav.
Rugpiučio 12 d. buvo sušaukta 

valsčiaus sueiga viršaičiui išrin
kti. Kaž-koks Dimbclis iš Ma- 
likų sodž. norėjo but išrinktas 
viršaičiu ir kad pasiekus savo 
tikslą jis išdalino savo drau
gams 6o rubl. Jau Dimbelis bu
vo išrinktas viršaičiu, kada vie
nas rinktinys (vibornas) iš Ras- 
čiunų sodžiaus Kurila, sužino
jęs Dimb. suktybes, sušuko že
miečių viršininkui, kad Dimbe
lis išdalino rinktiniams 6o rubl. 
Zemskis Kurilą nubaudė užtai 
25 rubliais. Bet greit visas da
lykas paaiškėjo ir zemskis visus 
rinktinius padavė teisman, per
tai ir Dimbelis vėl paliko papra
stu valstiečiu. Štai pavizdys, 
kaip svarbu yra valsčiuj turėti 
teisingi rinktiniai. Gile.

— Lietuvos Ūkininkas —

IŠ AKNYSTOS, Ežerėnų pav.
Šitas valsčius yra gana nedi- 

mažiau, 
lat- 
sa- 
?ip- 
net

Yra užsilikęs 
didžiuma

delis: lietuvių truputį 
negu latvių. • Šio valsčiaus 
viai daug kame atsilikę nuo 
vo brolių Kuršo latvių; juos 
švietimu, blaivumu beveik 
lietuviai viršija
ant antros tarnystės 
latvių išrinktas viršaitis latvys 
Dekentas. Žmogus tai jau vi
sai pražuvęs degtinės tvane. Da
bar tą pati Dekentą ir kitą latvį 
Dženjį buvo išrinkę ingaliotinjąis

IŠ PAPILĖS, Šiaulių pav.
Papilės valsčius eina baudžia* 

vą Akmenės- miesteliui i
Mat, iš Papilės į Viekšnius 

eina vieškelis. Nuo to vieškelio 
nepamenu kuriais metais sukas
tas kelias per Dabikinės stotį iki 
Akmenės miestelio ilgumo apie 
5 verstus. Šitą kelią sukasė Pa
pilės valsčius ir jis dabar kasmet 
du ar tris kartus turi važiuoti 
jo taisyti j visai svetimą Akme
nės valsčių. Tas kelias Papiliš- * 

• kiams visai nereikalingas. Prieg- 
tam jie, nuvažiavę kelio taisyti, 
turi pasirūpinti žvyro: ar pa
vogti iš pavenčio, ar nusipirkti 
iš kur-nors. Ponia Goselkienė 
berods duoda rudos smilties ir 
dykai, bet ši keliui, taisyti netin
ka. Kas primėtė mums tą ke
lią taisyti tikrai nežinia — vieni 
sako, kad buvęs viršaitis š. pri
siėmęs, kiti, kad policija pri- 
metusi. Laikas butų nors dabar 
liautis 
mums 
taisyti, 
ties.

Dabargi seniūnui paliepus va
žiuok tu žmogus eklio taisyti, 
nors rugiai birtų, mesk viską 
ir lėk tris mylias dėl 4 kelio 
sieksnių. Duok seniūnui 50 kap. 
— paskaitys už buvusį, neduosi 
ir nevažiuosi « tuoj zemskis 
priteis 5 rubl. užmokėti.

St. Kelpšas. I 
•— Lietuvos Ūkininkas —

. .......

IŠ ALYTAUS, Suvalkų gub. %
Buvo čia inkurta “Žiburio* 

draugija, kuri turėjo savo knygy
nėlį, bet knygos buvo daugiau
siai menko turinio, gal per tai 
mažai kas jas teskaitė. ' 
musų “Žiburys” ir visai 
so.

Be to buvo inkurta a. a. kum ’•f*’ 
Mikolaičio rupesniu “Blaivybės” 
dr-ja ir uždėta arbatinė, kurias 
mažai kas lankė, bet “Blaivybės” 
dr-ja vis dėlto šiaip-taip gyvavo, 
kolei gyveno a. a. kum Miko- 
laitis. Jam gi šį pasaulį aplei
dus 
(<

tą kelią taisius, nes ir 
niekas neatvažiuoja kelio 

reikia patiems rupia-

netrukus mirė ir musų 
Blaivybės” dr-ja su arbatine, 

nunešdama podraug .Vartotojų 
dr-jos 4 rubl. 75 kap., paimtus 
lw*«*»* «*r«i '**' <•>* , W
-jos krautuves. Vartotojų dr-ja 
taip-pat silpnai gyvuoja, nes tu
ri .vos apie 90 narių, todėl ir 
prekyba silpnai teina mažam 
kapitalui tesant. Antra, musų 
žmonės pripratę prie dėrybų su 
žydais: atėjo žmogus dr-jos krau
tuvei! pirkti ko-nors, derasi, kąd

Sr .■'JM:''U 
' ’ * r *

cukrum, arbata ir stiklais iš dr-. 'ir iii
> ■A*’®!Ii
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gauti pigiau, negu pas žyduą. 
O jeigu negalima pigiau gauti, 
tai verčiau eiti pas žydą. Žmo
nės neišmano to, kad dr-jos krau
tuvėj jie gauną teisingą svarą, 
o pas žydą tankiai svarą be 4 
lotų, todėl tai žydai kartais ir 
parduoda pigiau. Esama nema
ža ir pavyzdžių, nors šiam kar
tui užteks ir vieno: kartą žem- 
sargis pirko pas žydą duonos 17 
svarų, o atsinešęs dr-jos krau- 
tuvėn ir gerai pasvėręs terado 
tik I4«% svaro. Taigi, jeigu žy
dė išdrįso apgauti “činauniką”, 
tai labiau išdrįs nusukti prastam 
žmogeliui.

Jeigu dr-jos krautuvė žlugtų, 
tai žydai neturėdami sau konku
rento pakeltų dar ir visų prekių 
kainas. Matomai, tos musų dr- 
-jos dar peranksti musų kam
pelyje inkurtos, perdaug dar mu
sų žmonės mėgsta degtinę su 
alučiu. Tiesa, randasi jau ir 
pas mus vienas-antras labiau su
sipratęs ir apsišvietęs žmogus ir 
galima tikėtis toliau jų daugiau 
atsiras, tuomet ir tos pačios 
draugijos galės gyvuoti.

Silpnas Veikėjas.
— Lietuvos Ūkininkas —

agitacijos priežastis buš tai ge
gužinę rengė žmonės, priešingi 
jo pažiūroms. Todėl ir vargo
nininkui su bažnytiniu choru už
gynė ne tik dainuoti, bet ir eiti 
minėton gegužinėm Vargoninin
kas paklausė savo “duondavio” 
ir neatvyko, o choras, kuris ne
turi nieko bendro su klebonu be
veik visas atsilankė, puikiai pa
dainavo taip malonias lietuviškas 
dainas. Malonu paklausyti dai
nelių, kurių aidas skamba ir at
simuša toli girioj. Atsimeni tuo
met brangius senovės laikus, 
kuomet jaunos Lietuvos mergai^ 
tės linksmai dainuodavo per va
sarą laukuose, bet suskausta šir
dis išgirdus ruščią klebono agi
taciją. p-ieš taip malonų neuž
mirštiną. brangų pasilinksmini
mą, brangius įspūdžius, kurie 
sužadina tėvynės ir nuskriaustųjų 
meilę. Skauda! Ar ilgai dar 
viešpataus tas biaurus paprotis 
— neapkęsti to, ‘ kuris nešoka 
palei mano dūdelę? Kaipo Kri
staus inpėdiniui reikėtų meile, 
o ne neapykanta ganyti aveles. 
Atsiskyrusias-gi nuo pulko ne
privalėtų prakeikti, kelti prieš

vėnų seminarijoje, Sekantis lie
tuvių susirinkimas bus 18-X, pa
žadėtas dr-go Kvieskos prane
šimas apie Prūsų lietuvius. Ste
bėtina vien, kad uniyersantai (jie 
tik ir gali lankytis) taip maža 
lankosi į „ susirinkimus:
studentų kolkas užsirašė į 
rius tiktai 14

iš 50 
na- 

žm. Kuomi tai

Kviečiama, 
gus ir juristus 
Mokslo D ra u gi j ė lės 
muosna ir įnešti kaip galima dau
giau gyvumo.

“Stud. Mokslo Dr-jėlės” val
dybos narys: A. Naujokaitis.

— Lietuvos žinios —

St.
netuv

ypač filolo- 
is “Stud, 
susirinki-

PADEGĖ.

Louis, Mo
>ar-

sudegė jame ir tris žmones.

hotelj “Metropole”, prie lW_. 
33rd, nes k žmonės pradėjo ųuo 
jo šalintiesi. Mat-jame gyveno 
žydas loštas , Rosenthal ir jo 
užmušėjai, kurie, išeinant Iš ho
tel io, jį nušovė;1 Žinoma, už- 
mušystą nė hptelio savininkai 
surengė, Hįt publika nevisada 
prasikaltusius Baudžia.r.*- •

Dlstilling Co. Nuostolių ugnies 
padaryta ant 150,000 dol.

’ „mn. w

NAŠLĖ fiUVIJSIO PREZI
DENTO CLEVELAND© 

RENGIASI TEKĖTI.
• > '"I •

Laikraščiai rpraneša, buk naš

prezidento, Pranciška Cleveland, 
rengiasi vėl tekėti, šiuom kartu 
už profesoriaus Wells Collcgijos, 
Tamošiaus Prcstono. 
diene turi 40 metų, o 
duotinis dviem metais 
nesnis.

Clcvcn- 
jos sttžie- 
už ją se-

NEATSARGUMO AUKA.

Detroit, Mich. Lenkiškiejie 
vaikai užtiko vežimą su bačka, 
iš kurios buvo išpiltas benzinas 
ir užsimanė tą bačką panaudoti 
besikavojimtii. Vienas vaikas

LEDŲ SUSPAUSTI LAIVAI.
Dowson, Alaska. Tapo ledų 

suspaustas pasažierinis garlaivys 
“Vidette”. Pasažieriai, terp ku
rių buvo 8 moterys, o viena iš 
jų turėjo 73 metus, priversti buvo 
eiti krantu 28 mylias.

Tapo ledų suspaustas gabenan
tis mašinas garlaivys “Pauline”.

NELAIMĖS ANT GELEŽIN
KELIŲ.

Carterville, Ga. Netoli nuo 
čia susimušė prekių traukinys 
su ’ darbininkišku. Prie to už
mušta vienas baltspalvis darbi
ninkas ir penki negrai; sužeista 
daug darbininkų.

dėjimų, ir bus bėda, jeigu 
mokratų vadovai nesuteiks šiam 
kraštui geresnės už republiko- 
nišką valdžios. Pats naujai iš
rinktasis prezidentas Wilsonas, 
matomai, taipgi aiškiai tą su
pranta, nes pirmi jo žodžiai po 
išrinkimui buvo: “Aš nejaučiu 
didelio džiaugsmo šiądien, bet 
turiu jausmą didelės atsakomy
bės, kuri manęs laukia....”

Daugelis laikraščių išreiškia 
nuomonę, kad — anot Chicago 
Tribune,
permainą su tūla baime ir su di
dele viltim”. Pats vienok Wil
sonas, jausdamas visą savo urė
do atsakomybę, praneša šios ša
lies piliečiams nuraminimo žodį, 
sakydamas, kad šalies žmonės

Į| Rusiškiejic tautininkai, siun
tinėja visur savo atsišaukimus, 
kuriuose reikalauja karo su Au
strija. Pasiųsta į Mažrusiją iš 
Peterburgo spcciališki agitato-
riai šaukianti karau su

tauta sutinka šią

|| Ant salos Kubos 
prezidento rinkimas, 
sc laimėjo konservativai. 
dentu išrinko generolą 
Menocal.

atsibuvo
Rinkimuo-

Prezi-
Mario

|| Norvegijos pakrantėse likosi 
ledų 
tojų 
nius 
Kas 
laivo

sutrintas
komisija 
kraštus 
atsitiko
žmonėms,

PREZIDENTO TAFTO PROK- 
LIAMACIJA.

Washington, D. C. Preziden
tas Taft, sugrįžęs iš Cincinnati, 
kur buvo iškeliavęs balsuoti, iš
leido prokliamaciją, kurioj 28

IŠ MALĖTŲ, Vilniaus pav.
Valsčiaus sueigoj buvo čia nu

tarta pasirūpinti valsčiaus mo
kyklai lietuvio mokytojaus. Zem- 
skis ir gi pridavė, kad reikalin
ga, girdi 2 mokytoju rusu ir vie
nas lietuvis. Ir išties dabar nėra, 
kas pamoka vaikus lietuvių kal
bos. T. Sodietis.

— Lietuvos Ūkininkas —

tų jų jieškoti, grąžinti atgal, 
kaip kad Kristus darė, pakly
dusią avelę ant savo pečių ne
šė, o jus, dabartės Kristaus in-

EXPLIOZIJA DIRBTUVĖSE.

Toledo, Ohio. N itroglycerinos

Wood pav,
900

Bradner,

nitro-

susirinkusių

IŠ KOVARSKO.
Rugsėjo 18 d. apie 3-Čią 

po piet čia ištiko gaisras.
vai.

degė dveji namai. Spėjama, jog 
tai vaikai uždegė, nes buvo vieni 
palikti namie; didesnieji gi bul
ves kasė lauke. Be mažko nesu
degė tie patįs vaikai. Tai yra 
pamokinimas, kad vaikų be di
desniųjų priežiūros palikti nega
lima. Laimė, kad dar vėjas pu
tė į šoną, tai bent mažai trobų 
sudegė. Nemažas n’r miestelėnų 
apsileidimas. Ugnegesių pada
rai nesutvarkyti: visos bačkos i 
suirę, net ir švirkšla nieko ne
beveikia, nes visur kiaura. Žy
dai ketina sutverti ugnegesių 
draugiją, bet kol kas niekas ne
pradeda. Reikėtų ne vien žy
dams, bet ir visiems miestiečiams 
rūpintis greičiau sutverti tokią 
draugiją. Daironas...

— Lietuvos žlr.iot —

Tik kaip vi- 
ir pas mus, kunigėliai 
pirmeiviams, kas bus 
žemiau aprašyto atsi

Iš JONIŠKIO, Šiaulių pav.
Senai bebuvo rašyta iš musų 

padangės. Lietuviai su lenkais 
pas mus gyvena santaikoje — 
nors paskutinių visai mažai pas 
mus yra — bet yra vienas kitas 
užsilikėlis, ,arba tikriau sakant 
sulenkėjęs lietuvis, 
sur, taip 
kerštauja 
matyt iš 
tikimo.

Šiemet Joniškyje buvo sureng
ta net 3 lietuvių vakarai ir ge
gužinė. Daugiausia pasidarba
vo V. Preikštas. Pirmas va
karas buvo liepos 1 d. Vaidino 
“švarkas ir milinė”, — beto ar- 
tistai-mėgėjai' padainavo keletą 
lietuviškų dainelių, kurias išmo
kino mokytojas Stanionis. Ant
ras vakaras buvo liepos 15 d. 
Vaidino “Vagis”. Po lošimo vie
tinis choras padainavo daug įvai
rių dainelių. Trečias vakaras, 
ir paskutinis šiais metais, buvo 
liepos 22 d. Nors miestelis ne- 
didokas, tečiau publikos būda
vo gerokas skaičius, daugiau
sia aplinkiniai kaimiečiai, kas 

M parodo, jog pas mus žmonės jau 
suprato lietuvių vakarų naudą.

Rugpiučio 12 d. tapo surengta 
“Didžioji Joniškio gegužinė” 
(rašau didžioji, kad atskyrus nuo 
blaivininkų gegužinės, kurią su
rengė kl. Butkus savo sode). Ją 
aplankė didokas jaunimo skai
čius ir tyrame ore turėjo puikią 
progą sveikai pasilinksminti, su
sipažinti ir 1.1.... Nors gegu
žinės — vietos patogiausios pa
silinksminimui, susipažinimui.... 
nors joniškiečių gegužinė buvo 
rengiama labdaringam tikslui 
(neturtingai našlei, kuriai velio
nis paliko krūvą vaikučių), te
čiau musų klebonas kun. But
kevičius, nieko nepaisydamas 
(jam matyt ne sunki svetima naš- 

, ta svetiipas vargas), viešai 
bažnyčioj* P*r pamokslą agita- 

gegužinėm 
papiktinimai, 

W Rcž: iiii4riausia
B A

ifc:r•; K 
į

vais drabstot. . . .
Aplankydamas eilę lietuvių 

pastebėjau: musų kaimiečiai
(nors ne visi, bet dauguma), 
laike tragiškiausių momentų dra
mose ar tragedijose ramiai sau 
žiūrėdami juokiasi. Komedija 
kur kas geriau užganėdina kai
mietį žmogelį. Sako: “Ot, paro-

ir tiek!”
Taigi, ar nebūtų 

kas statyti komedijas 
lengviau priciilamus 
ne 
sų

gėriau kol 
ar taip jau 
veikalus, o 
kurias mugriebtis

kaimietis nenoromis lanko.
Saturnas.

— Lietuvos Ulrica —•

IŠ VARŠUVOS.

pos Draugija” nekaip gyvuoja, 
j Šiemet, kad sumažinus išlaidas, 
musų draugija nusisamdę butą 
drauge su latviais (Wspolna 15— 
17). Pernai visas draugijos vei
kimas apsireiškė ten tame, kad 
jos vardu studentai surengė va
karą. Tuo tarpu gi draugijos 
įstatai skelbia daug ir labai daug. 
Šiais metais draugija irgi snau
džia ir kaip matoma, snaus, kol 
amžinas miegas nenžmerks akių.

Vienok, kaip ten nebūtų, Var
šuvos 
gijai” 
duoda 
šalies 
gija’” 
pagelbėjus studentams.

studentai turi būti “Drau- 
labai dėkingi, kadangi ji 
jiems dovanai butą. Iš 

taip ir išrodo, buk “Drau- 
tam tik ir gyvuoja, kad

tadiėnį minėtame bute studentai 
suruošė šeimynišką vakarėlį. Sve
čių pribuvo arti 50, bet vis tai 
studentai su panelėms, 
gijos” narių buvo vos.
Vakarėlis nieku neatsižymėjo: 
lietuviškumo, kaip ir visados čio
nai, labai mažai — lenkų kalba

“Drau- 
keletas.

lo.
•— Lietuvos žinios

MOKSLAS IR MOKYKLOS.

Peterburgo “Studentų Mokslo 
Draugijėlė” įstojo į 3-Čius savo 
gyvavimo metus. Pirmais me-

vanologija” ir “Litvoviedenija”, 
nuo pernai gi pasivadino “Stud. 
Mokslo Draugijėlė”, tą vardą pa
tiko ir šiemet.1 Šiemet buvo 2 
kuopeles susirinkimai: 25-IX or
ganizacijos darbas ir valdybos 
rinkimai. Išrinkta: Antanas Nau
jokaitis, Jaroslavas Rimkevičius 
ir latvis Blesse. Kitas susirin
kimas buvo 4-X. Paskutiniame 
susirinkime, be naudingų priv.- 
-doc. E. Volterio patarimų apie 
prisidėjimą prie spaudos parodos 
taisymo (kurią siūlo d-ras J. 
Basanavičius), buvo labai gyvas 
pasikalbėjimas apie senovės lie- •

čius papasakojo apie šios vasa
ros prof. E. Volterio kelionę po

paeiti “dievukų”, darytų bemok
slių rankomis, užtiktų Žema>iti- 
j°je;

šiais metais, kaip ir pernai, 
nuo Kalėdų kuopelė darbuosis 
kartu su latviais-studehtais, 
taip kad vieną savaitę bus lietu
vių susirinkimas, kitą latvių. 
Lie&vių susirinkimai buna kas

. u 
jf ■ * -i. t i***’ * 
f . L .

dirbtu vės 
du žmonis.

MEDALIAI IR DOVANOS 
GERUS DARBUS.

UŽ

Pittsburg. Pa. Čia likosi iš
dalintos dovanos už karžygiškus 
darbus žmonių naudai iš užrašo v
turtuolio Andriaus Carnegie. Me
daliai ir dovanos išdalinta 60 
žmonių. Tarp apdovanotų yra: 
našle mašinisto Illinois geležin-

stanciu 
tai naši
20 medaliu komisija išdalino 
Tcxaso gyyentojams, likę me
daliai išdalinta gyventojams vi
sokių valstijų. Tarp gavusių

žuvo. Už

iš vandens ištraukė dvi mergai- 
ti.

SNIEGO DARGANA.
Pereitą savaitę Michigano

sniegas

sniegą?

oras tai sniegas

DIDELĖS IŠLAIDOS.

Washington, Cent rale

kongresui biudžeto sumanymą 
sekantiems metams. Uždengimui 
išlaidų reikalaujama 1,100,000,- 
000 dol., arba po 15 milijonų do
liarių dienai. Daugiausia 
kalaujama užlaikymui pačto, 
275 mil. dol. ir kariumenės
kalams, nes drauge su laivynu 
330 milijonų. Vien Rusija turi di
desnes ... išlaidas; seniau, dar ko- 

atgal didžiau- 
buvo

rci- 
nes 
rei-

kia 10—15 metų 
si surinkimai ir išlaidos 
Prancūzijos, dabar jau ją 
lenkė Rusija ir Amerika.

DIDELĖ DOVANA.

New York. Čionykštis milijo
nierius Tamošius Ryan davė mi
lijoną doliarių naudai statomos

Jono bažnyčios. Ne pirma tai jo 
dovana katalikų bažnyčiai: baž
nyčių naudai jis dovanojo jau 
10 milijonų doliarių. '

GAZDINA PROKURATORIŲ.

New York. Čionykštis proku
ratorius Whitman gauna gaz- 
dinančius laiškus, kuriuose ža
dama jį užmušti, nes jis labiau
sia prisidėjo, kad New Yorko 
policijos perdėtinis Becker tapo 
mirtim pasmerktas.

PRIE BAŽNYČIOS RADO 
DINAMITĄ.

Racine, Wis. Policistas
bs prie naujai pastatytos italų 

katalikų bažničios u patėmijo pa-

ugnį > ir pakele ryšulį ir jį atri
šo. Viduryj buvo keli svarai 
dinamito; jo pakako išgriovimui 
bažnyčios. Kas dinamitą padėjo, 
nežinia.

REIKĖJO KOTELĮ UŽ- 
DARYTI,

New YorW. Prisiėjo čia uždą- 
U# yiMft ii fereMiy hotelių,

Atsitiko 
gazų explio^ija, kuri vaiką iš
metė augštai Hr visai sudraskė, 
o kiti vaikai buvę arti vežimo, 
tapo sužeisti. Užmuštas lenkas 
vaikas vadinosi Tomaszewski.

MOTERIMS BALSAVIMO 
TEISĖS.

Portland, Ore. Rinkimų prog- 
rame šitos valstijos buvo suma
nyta teipgi pripažinti moterims 
balsavimo tiesas. Sumanymas 
tas priimtas 13800 balsų prieš 
12500.

ŽEMĖS • DREBĖJIMAI.

Cleveland, Ohio. Prietaisa pa
ženklinanti žemės drebėjimus, 
vadinama šeismografu, Šv. Ig- 
nato kolegijoj paženklino smar
kius žemės drebėjimus 7000 my
lių nuo Clcvelando. Denvero gi 
Sacred Heart Kolegijos prietai
sa paženkliiio žemės drebėjimus 
2000 mylių nuo Denvero.

PASISPENDĖ4 PASAŽIERINIS
gArlAivys.

Į

Montreal, Canada. Ant šv. Tau
rino upės ant • uolų pasispendė 
Kanadiškas pačto garlaivys, 
“Royal George”. Ant jo buvo 
900 žmonių. Juos visus išgel-

AMERIKOS DARBO FEDE
RACIJOS KONVENCIJA.

Rochester, N. Y. Atsibūva čia 
Amerikos darbo Federacijos su
sivažiavimas. Terp kitų klausy
mų, pakeltas klausymas, ar Ame
rikos darbininkai privalo tverti

Federacijos nariams buvo už
drausta dalyvauti politiškų par
tijų kovoj; Federacijos nariai ga
lėjo balsuoti už tų partijų kan
didatus, už kokius jie norėjo.

VARGŠAS CARNEGIE

New York. Milijonierius Car
negie šiemet New York o valsti
joj nenori nė jokių mokesčių mo
kėti. Jo asabiški turtai mieste 
New York buvo* paduoti ant 10 

/milijonų, bet Carnegie prisiekė, 
ioc>' iie verti tik 3.^00.000, o antjog jie verti tik 3,500,000, 
jų yra skola $8,400.000, 
skolos pustrečio karto yra dides
nis negu turtas. Tikras 
šas mat tas vienas iš didžaiusių 
Amerikos turtuolių, kuris net ne
žino, ką su pinigais daryti.

varg-

ROOSEVELTQ GIMINĖMS 
RINKIMUOSE NEPASISEKĖ.

Cincinnati, Ohio. Šiemetiniuo
se rinki muosfe koiigresan buvo 
pastatytas kaStidid^lu Rooscvclto 
žentas, Nicholas Longworth, bet 
jį pergalėjo ddemOkratas.

apsivedė -suTelegrafo 
PAGEliBA.

Wichita Falls, ^ex. Čia 8 lap- 
• L ■ 1* J ■1

kricio dieną buvo nepaprastos 
vestuvės. Jaunikis,Tin Brick gy
veno čia, o nuotaka Amsterdame. 
Vienas prisiegą“ sudėjo čia, o 
nuotaka prieš, atsakančią įstaigą 
Amsterdame ir; pasiuntė kitam

RENGIASI KALĖJIMĄ 
GRIAUTI.

Detroit, Mich.

SU-

Detektyvai per
su šoke sukalbį 
kalėjime Jack- 

buvo pasirengęšone. Kaliniai
dinamitu išgriauti kalėjimo
>ą. Tas padaryti buvo nu

tarta padėkavonės dieną. Kas 
kaliniams davė dinamitą, nežinia, 
bet dedektyvai kalėjime rado jo 
kelis svarus. Manoma, kad ka
liniai turi paslėpę daugiau dina
mito.

su

NUMIRĖLIS

Sullivan, Wis

ATGIJO.

Neseniai ant

koroneris numirė darbininkas 
Mike Scoffield, Kadangi jis bu
vo beturtis, tai miestui reikėjo 
kūną laidoti beturčių kapuose. 
Vežant ten, pasibaidė arkliai ir 
įvarė karavaną į gilią grabų. Nuo 
susitrenkimo atsivožė karstas ir 
iš jo numirėlis atsikėlė ir dagi 
padėjo vežėjui arklius suvaldyti. 
Vietoj į kapus, tuom pačiu kara
vanu numirėlis parvažiavo na
mon ir išgazdino labai gimines ir 
pažįstamus, nes tie manė, jog 
numirėlio dvasia? namon parėjo.

RADO BRANGUMO 
PRIEŽASTĮ.

New Orleans, La. Čia atsibū
va farmerių konvencija. Terp 
kitko, farmeris Sanford iš Lon
don, Ohio., laikė kaliui, kurioj 
aiškino priežastį brangumo val
gio produktų. Sanfordo nuomo
nė — produktu brangumą gim-

kas trįs kartus valgo mėsą. Gal 
butų dar geriau, kad darbininkai 
visai nevalgytų, tai tąsyk jau tik-

VIENUR IŠLOŠĖ, KITUR 
PRALOŠĖ.

Nors šiuom laiku dar nėra ga
lutinių patikrintų balsavimo 
skaitlinių, tai vienok jau žinoma, 
kad socialistų partija šiuosmet 
žymiai sustiprėjo, jos kandida
tas Debsas gavo beveik du syk 
tiek bakų, kiek buvo gavęs pe
reituose rinkimuose.

Iš kitos vienok pusės socia
listams ir nepasisekė. Buvęs so
cialistas kongressmanas Bergeris 
iš Wisconsin© tapo šiuose rin
kimuose sumuštas. Taip pat su
mušta Schenectady, N. Y. mie
sto majorą, socialistą Lunn, be
veik 
tiška

su visa to miesto socialis- 
administracija.

NAUJA VILTIS.

šešiolikos metu nepertrau-Po 
kiamos republikonų valdžios, de

vadelių, išrinkdami ne tik pre
zidentą, bet ir didesnę dalį de
mokratų abiejuose kongresso 
skyriuose^—- Atstovų Bute ir Se
nate. Nors šita demokratų per
galė buvo didelė ir nušlavė savo 
pusėn beveik visas valstijas, tai 
vienok matyt, kad nevisiems de
mokratams nuo tos pergalės ap
svaigo iš džiaugsmo galvos. New 
Yorko laikraštis “World”, vie
nas iš didžiausių Wilsono rėmė
jų, patėmija, kad šita pergalė 
nėra dar išreiškimas šalies užsi-

... .. .. partijai, tai 
Covington, Ky. Sudegž čia di- tl« mandats tautos, kuri

GAISRAI. 3
Brookmeal, Va. Beveik su 

su išdegė šita? miestelis. Nuo
stolių ugnis pridirbo ant 100,000 
dol. Kas ugnj pagimdė nežinia.

vi-

ra reikalo bijotis tiems, kurie 
atstovauja ir veda šios šalies pra
monę.

Jis sakosi, kad demokratų par
tija, nors persekios be milašir- 
dystės trustus ir visas nelega- 
1 iškas pramonės kombinacijas, 
bet ji nemano griauti šios šalies 
pramonijos. “Męs tikimės ir no
rime, — sako išrinktasai prezi
dentas, 1— suvienyti visos šalies 
progresi viskas jiegas ir sustip
rinti šios šalies gerovę taip, kaip 
niekados dar iki šiolei ji nebuvo.”

Tas parodo, kad busiantis pre
zidentas rimtai žiuri į dalykus, ir 
jeigu jam pasiseks pažeboti ma
žesnius partijos demokratiškus

šios šalies reikalus. Pagyven
sim — pamatysim.

IS DARBO LAUKO.
ft Hazleton, Pa. 5 d. lapkričio 

300 darbininkų prie Jodo No. 5 
kasyklos išėjo ant streiko todėl,

vaikai buvo
die- 
su- 

dar- 
rei-

darbininkai atsisakė prigulėti prie 
Suvienytų Angliakasių Unijos. 
Tai yra jau antras streikas toj 
pačioj kasykloj: prieš kelias 
nas breikerio
streikavę, bet grįžo atgal 
bau, nes jiems pažadėta jų 
k a 1 a v i m u s išpildyti.

Vėliaus pranešta, kad streikas 
po kelių dienų užsibaigė, nes dai- 
lydės ir kiti neunijistai sutiko 
prisidėti prie angliakasių unijos.

ft Geležies ir plieno dirbtuves, 
rodosi, 
“gerų 
Visos 
kaklui.

laikų”, kaip turi dabar, 
dirbtuvės turi darbo iki 

Daugiausiai darbo joms 
geležinkeliai. Nesenai

duota “orderis” ant 140,000 to
nų plieninių relių; spalio mėne- 

ota arti 30,000 įvai- 
vagonų. New York 

jukelis žada užste- 
pasažierinius vago- 
už 5 milijonus do-

rios

liuoti plieno 
nu s, iš viso 
liarių.

Didžiausia dalis šių darbų iš
puola milžiniškoms plieno 
tuvėms . Pittsburge, Pa., 
Ind. ir So. Chicago, Ill.

dirb-
Gary,

Mine 
mieste

ft Perspėjimas. United 
Workers praneša, kad 
McAlester, Oklahoma valstijoj, 
iškilo mainierių streikas ir todėl 
perspėjama darbininkus, kad ne
važiuotų “skebauti”. Kompani
ja, kurios savininkais yra Scran- 
tono kapitalistai,* buk rengiasi iš 
Pennsyl vanijos parsitraukti
streiklaužių. Darbininaki turi 
but atsargus, kad nepatektų į 
streiklaužius.

ft Duluth, Minn. Streikas tar
naujančių ant gatvinių karų, ku
ris traukėsi nuo 19 rugsėjo die
nos, likosi atšauktas, nes kom
panija turėjo pakaktinai streik
laužių. čia tarnaujanti streiką 
pralošė.

ft Rochester, N. Y. Lapkričio 
n d. prasidėjo čia 32-ra metinė 
konvencija darbininkiškos orga
nizacijos “American Federation 
of Labor”. Delegatų pribuvo 
356. Prasidėjo išdavimas rapor
tų už pereitus metus, iš kurių 
matyt, kad pernai išduota 260 
naujų eartėrių. Draugija turi 
1 milijoną 770 tūkstančių ir 145 
pilnai užsimokėjusius narius. 
Įeigos organizacija turėjo per 
metus $207,373. Laikė pereitų 
metų, pagal sekretoriaus raportą, 
buvo 716 streikų, kuriems išduo
ta daugiaus negu du milijonu do- 
ikrijg

su rusiška tirinė- 
išplaukęs į siauri- 

■laivys “Foką”, 
buvusiais ant 

nežinia.
su

|| Dovaną iš
Švedijos akademija šiemet pripa
žino franeuziškam raštininkui 
Anatolui France už jo literališ-

užrašo Nobelio

|| Galicijoj, 
universiteto 
Grzybowski 
Rączna užtiko anglių plotus,
bus parengtos kasyklos.

netoli K r ako vol, 
jrofesorius Dras 
laukuose kaimo 

kur

len- 
vie-

|i Galicijoj, mieste Lvove 
kąi_ stato gražų paminklą 
nam iš geriausių lenkiškų poetų 
—’ Zygmui Krasinskiui. Plia- 
ną padirbo skulptorius Nako;- 
nieczny. 1^.

- ■ .-j (fįįi

|! Tibete atsinaujino karas ti- 
betonų su Chinų kariumene. Ti- 
betonai užpuolė chinišką vienuo
lyną, kur buvo pasislėpę chiniš- 
kiejie kareiviai. Užmušta 40c 
chiniškų kareivių.

Į| Bulgarai prisiartino jau prie 
Čekalje. Yra tai paskutinė tvir
tovė prieš Konstantinopolį. Tur
tingi turkai skubiai gabena iš 
Konstantinopolio į Brušsą, Azi
jos pusėj, savo moteris, duku- 
mentus ir visus brangesnius daik
tus. Bulgarai perkirto dūdas 
vedančias vandenį Konstantino
poliu. Konstantinopoly] jau ofi- 
ciališkai pagarsinta, jog bulgarą* 
pradėjo veržti Čekalje, visą liku
sią dalį Trakijos taipgi apvaldė

Angliškas kariškas skraiduo
lis “Weymouth” perėjo Darda- 
nelių jūrių siaurumą ir atplau
kė prie Konstantinopolio. Lau
kia čia taipgi franeuziškų ir ru
siškų laivų. Iš Pola išplaukė 
nežinia kur ir Austrijos kariš-. 
kiejie laivai.

Austrijos valdžia pranešė Ser
bijai, jog neleis nuskriausti al
banų, neleis jų žemės niekam pa
glemžti, o tą nori serbai pada
ryti. Albanai pagarsino kuni
gaikštį Girkha neprigulmingos 
Albanijos karalium.

|| Prancūzijos pakrantėse, prie
šai La Rochelle, ispaniškas lai
vas Arania susimušė su norvegiš
ku garlaiviu “Eva”. Arania pa
skendo su buvusiais ant jo 18 
žmonių.

-|| Anglijos parlamentas, 314 
prieš 141 bals, atmetė sumany
mą pripažinti moterims balsavi
mo tiesas.

|| Oceanioj, ant salų Tonga pra
dėjo veikti vulkanai; ant vienos 
tik tos grupos salos Nisiafron 
veikia 30 vulkanų, jie perkeitė 
visą salos paviršių.

Ii Po išrinkimui Amerikos 
prezidentu demokrato Wilsono, 
Berline, Vindobonoj ir Lon lo
ne mano, jog demokratai, suma
žinimui prodoktų ir. išdirbinių 
kainų, sumažjs muitus republiko
nų užkrautus ant svetimų kraš
tų prekių. Bet greičiau tos vil
tys neišsipildys.

ll Bulgarai perkirto dūdas ve
dančias vandenį į Adrianopo- 
lį; mieste trūksta jau ir maisto.

|| Turkų vakarinės armijos va
dovas pranešė Konstantinopolio, 
jog jis atėmė atgal nuo priešų 
Salonikų tvirtovę Zeravič. Ap- 
linkinėse Pcrkpe išmušė dalį ser- ‘ 
bų raitelių. .,

|| Chinuose, mieste Kantone 
siautė didelis gaisras, kuris iš
naikino tūkstantį namų. Ugnis 
iš miesto peršoko anf Honan 
salos ir ten daug triąbų išnaiki
no. Nuo ko užgimė gaisr 
tikrai nežinią.

.......
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Į| Pietinėj Afrikoj, deimantų stoja. Pakeltas buvo 

kasyklose “Prenner” iškasė dei
mantą sveriantį 1649 karatus. 
Bus tai didžiausias deimantas. 
Tose Jau kasyklose 1905 m. iš
kasė dar didesnį, nes sveriantį 
3024 karatus deimantą, bet jį 
prisiėjo supiaustyti į 17 dalių.

|| Berlyne, susirinkime gydyto
jų draugystės Dras Friedrich 
Friedmann skaitė pranešimą apie 
naują jo išrastą vaistą nuo džio
vos, kuris pasekmingai gydo džio
vą visuose jos laipsniuose. Jis 
susirinkiman atsivedė ir jo iš
gydytus ligonius ir apreiškė, jog 
gydė 682 ligoniu, ir veik visi 
jie tapo išgydyti. Daugelis dak
tarų, vartojusių Dro Fried manno 
vaistą, patvirtino vaisto išradėjo 
parnešimo teisingumą.

Į Negrių republikoj Liberia 
sudilo juodspalviai jos gyven
tojai. Vokietija į Liberiją, gin
ti vokiečių reikalus, pasiuntė sa
vo karišką laivą “Panther”.

|| Anglijoj gauta žinia, jog tur
kų nepasisekimus dabartiniame 

imdo daugiausia stoka 
kareiviams. Kareiviai su 
pilvu negali kariauti, o 
kartais turi net kelias 

jie laukti.

maisto 
tuščiu 
maisto 
dienas

|| Mexiko revoliucijoriieriai iš
ardė keliose vietose Centralį 
Mexiko geležinkelį aplinkinėse 
Juarez. Chihuahua aplinkinėse 

? dinamitu sugriovė du tiltu.

GENEROLAS FELIXAS CIAZ 
koris šukele nepasekmuigą revoliuciją 
Mexiko, tapo suimtas ir nuteistas su
šaudymui.

\ aisčių globos, jos protestuoja 
prieš mėginimą negeistiną glo
bą primesti.

čiai spraudžiasi į globėjus loty
niškų Amerikos republikų, juo 
labiau tos republikos nuo tos

v 
ar tokiu jau budu negalima ne
vaisingą poterį vaisinga pada
ryti. Daktarai mano, jog tas 
yra galimu, bet pernešami orga
nai turi paeiti nuo tos pačios 
spalvos moteris. ;

|| Atkakęs į Constanza pabė
gęs iš Sebastopolians rusiško ka
riško laivyno jūreivis Smichalov, 
atgabeno žinią apie paskutinį ru
siško Juodųjų jūrių laivyno jū
reivių sukilimą. Smichalov pa
sakoja, jog sukilime dalyvavo 
keturi šimtai jūreivių. Sušau
dyta ketvirta jų dalis, taigi 100 
jūreivių; 
rakintus 
“Prut”.
jog 1 didesnė pusė jūreivių Juo
dųjų jūrių laivyno susideda iš 
revoliucijonierių, todėl negreitai

likusius retežiais su- 
pergabeno ant laivo 
Smichalov užtikrina,

reivių nepaklusnumo dvasią iš
naikinti.

Punta Arena, 
šiai į pietus 
riaušes, 
kų pa:
likos kariški

Amerikoj, 
gulinčiame 
kariumene 

Suvaldymui
du Chili 

laivai.

mieste 
toliau- 
sukėlė 

riaušinin- 
repub-

aplinkinėse|| Mexike, 
vaca buvo didelis mušis

to Madero kariumene.
‘cijonieriai
mušta jų
likusioj ie
Mušis prie Cuernavaca traukėsi 
net kelias dienas.

Italija 
butų

Vokietija, Austriją Ir 
reikalauja; kad Albanija 
jprigulmIngą. ■ & i y...

puolė. Tai pamokinimas toms 
merginoms, kurios nuo viso ko 
šalinas, tiktai prie vyrų pliekia
si be jokio atsargdfho. - O tokių

Jupdasimtiškj pjtrijotai, šašai, į buvo dorus vyrai, ir 
parazitai” ir 1.1 [Taipogi nuta- ’ vietinę Lietuvos Sūnų 
r S protestuoti prieš tą, kad “Ko- rios kaštais tapo pala: 
va” talpina raštus, griaujančius mieras Kulvinskas da

Maskvoj teisman tapo pa
duotas viršininkas Bolchovo ka- 
riumenės regimento Forionov, 
pulkininkas Gvozdiev ir du re
gimento konceliarijos valdinin
kai, už išaikvojimą 100,000 rub
lių regimento pinigų.

'! Mexike baisi vėtra veik su 
visu išgriovė pajūrinį miestą 
“Acapulco”, prie Pacifico. Tai yra 
vienas svarbesnį Mexiko portų 
prie Pacifico.

|| Mexiko prezidentas Madero

tija, kuri jį prezidentu padarė, 
padėjo jam Diazą priversti Eu
ropon keliauti. Vadovu liberalų 
partijos yra prezidento Madero 
brolis.

|Į Chinai nori užtraukti svetur 
paskolą ioo.ooo.ooo dol. Bet ne
žinia, kur tuos pinigus gaus, — 
vienoj Amerikoj, ar bankuose ir 
kitij kraštų. Kaipo užstatą sko
linantiems Chinai nori pavesti 
speciališkus mokesčius ant gy
ventojų uždėtus.

Vidurinės Amerikos republi- 
koj Honduras, susirėmime su 
valdžios kariumene nelaisvėn pa
teko revoliucijonierių vadovas 
generolas Valladaras ir jo gim
tiniame mieste Ojojpua tapo su
šaudytas. Buvo tai pirmas revo
liucijonierių susirėmimas su ka
riumene ir tai susirėmimas nepa- 
sekmingas. Sušaudytasis gene
rolas ypač nekentė amerikonų.

|| Rusija atitarnavusius karei
vius, kurie turėjo but namon pa
leisti, palaiko tarnystoj. Tas reiš
kia mobilizavimą jos kariškų pa- 
jiegų. Mat Rusija laukia Euro
pos tautų ^usirėminSpuž griū
vančią Turkiją.

|| Paryžiaus gydytojų draugi
jos susirinkime, Dras Voronoff 
skaitė savo pranešimą apie per
nešimą vaisingų lytiškų organų 
nuo veinos avies ant kitos Ir to
kiu budu nevaisinga vaisinga pa-

[| Grekijos sosto įpenima pra
nešė tėvui karaliui, jog miestas 
Saloniki paimtas. Gavęs teleg
ramą, karalius tuojaus ten iš
važiavo. Gubernatorių užimto 
miesto tapo paskirtas buvęs tei
sių ministeris Ractivan. Turkai 
renkasi aplinkinėse Čerkesteui ir 
Visa. Iš Azijos ir iš Konstan
tinopolio turkams atėjo pastipri
nimas. .Turkijoj apšauktas šven
tas karas prieš insiveržėlius.

kais nuo kelių dienų traukiasi

didesnis mušis.
25
lio.

mylios nuo Konstantinopo- 
Miestas Delikumnes pasida- 

bulgarams.

|| Didėses Europos viešpaty
stės terp savę tariasi kokiu budu 
geriausia sutaikyti karą vedan
čias Balkanų pusiausalio tautas 
ir karui galą padaryti. Italija, 
Vokietija ir Austrija užmano pri- 

’ pažinti Albanijai neprigulmystę.

R e vol i u- 
likosi numušti, už- 

su viršum šimtas, o 
išbėgiojo po kalnus.

rys

net gerokas burelį&?ęiamė mieste 
atsiranda....; Su T; A. G.

IŠ PITTSTON, PA.
' . C-'' Čia kilo sumanymą^„įsteigti 
viešąjį knygyną, yuoiuf lab j au
siai rūpinasi “Savitarpinio La
vinimosi Ratelis”, kurią 27 d. 
spalio nutarė pakviesti prie to 
darbo visas Pittstono lietuviškas 
draugijas, kuopas ir kliubus. Jau 
išsiuntinėta draugystėms laiškai 
ir nekurios jau spėjo atlaikyti 

Isavo susirinkimus ir paskyrė de
legatus abclnan susirinkinan to 
viešo reikalo apkalbėjimui. Apie 
šių bandymų pasekmes bus pra
nešta vėliaus.

Vladas V. Strygas.

IŠ MAHANOY CITY, PA.

kiu 
tiko 
nori

gauti Albanijos dalį ir to- 
budu išsiplatinti iki Adria- 
jurių, bet to jai leisti ne

baik raščfai praneša, jog visi 
mahometonai nepritaria susitai
kymui su priešais, bet reikalau
ja karo, ypač nepritaria nusilen
kimui prieš krikščionis kariu
mene. Valdžia savo įstaigas no
ri perkelti iš Konstantinopolio į 
Aziją, taigi, matyti, ji jaučia, 
kad Konstantinopolio neįstengs

zapo parapijos bažnytinis choras 
“Birutė”, vadovaujant p. A. So
deikai, davė koncertą. Koncer
tas atsibuvo V. D. Bočkausko 
salėje. Choristai padainavo 15-ką 
dainelių. Dainavo mišras mer
ginų choras ir vyrų choras; buvo 
taipgi dainos solo ir duetas. Visos 
dainelės išėjo vidutiniškai, tiktai 
duetas “Prano ir Teklvtės” (iš 
“Kaminakrėčio ir Malumninkp”), 
kurį atliko J. Kenauskas ir O. 
Budrcvičiutė, blogiau išėjo. Ke
nauskas labai blogai taria žo
džius: negalima buvo suprast, ar 
tai lietuviškai dainuojama, — iš
rodė greičiau vokiškai, bet ne 
lietuviškai.

Publikos l)Uvo apie 250 žmo
nių ir laike dainų ramiai užsilai-

Sus. Liet. Amerikoj, nepriparo- 
dydama faktiškai, kur ir kame 
S. L. A. arba, geriaus sakant, 
jos viršininkai skriaudžia ir iš
naudoja S. L. A. narius; 184 L. 
S. S. kuopa atranda, kad SLA. 
yra viena iš geriausių lietuviškų 
organizacijų visoj Amerikoj. 
Iš šito “Lietuvos” skaitytojai 
galės patėmyt, kad Cincinnato 
lietuviai, ir socijalistai dar svei
kai protauja; tas yra gal dėlto, 
kad dar čionais, nebuvo atsilan
kęs nei vienas iš taip vadinamų 
“garsiųjų kalbėtojų”, o ypatingai 
iš So. Bostono; todėl dar niekas 
neišmokino jų pravardžiuotis ir 
niekinti viską, kas tik yra tau
tiško.

Dar turiu pažymėti vieną daly
ką būtent, kad ir kitų miestų 
socijalistai galėtų nuo mūsiškių 
pasimokinti. Cincinnati yra vie
nas socijalistas A. Gladkevičius, 
priklausantis prie anglų soči j a- 
listų, ir nors yra geras socija
listas ir doras žmogus, ir anglų 
socialistai' jam paveda atlikti

būdamas socialistu, taipogi dar
buojasi ir ant tautiškos lietu
viškos dirvos; dabar yra sekreto
rium T. M. D. 135 kuopos. Yra 
mylinčių bjauroti lietuvystę, bet 
tiktai keletas. Tėvynainis.

IŠ CLINTON, IND.
Šitas miestelis yra dailioje vie

toje ant krašto didelės Wabash 
upės. Dideli ir gražus medžiai 
šaligatviais puošia miestelį; ypa-

Dras tariasi dabar apie tai, kokiu bū
du geriausių neleisti bulgarų į 
Konstantinopolį. Už Balkanų

nroe doktriną, kreipdamasi
Jungtinių Valsčių valdžią, 
sakė: prašome nesikišti į mano tinopolin, nes pati ūori tą mie- 

paglemžti. Austrija siunčia 
daugiau kareivių į Bosniją,

> ji nori priversti serbus grįž-

pa- ji nenori leisti bulgarų Konstan-

teviskes reikalus, nes 
bos nereikalauja.

vice-prezidentas Ramon

but, kruviniausi' dabartiniame 
kare mūšį. Užmušta 2500 ser
bų, o sužeista 6000 kareivių.

|| Iš Washington© pasitraukia 
dabartinis Anglijos 
rius

reiviai parengė jau krikščionių
ambasado-

Amerikoj, James Brycc.

Iš Karo Lauko
buk

ir buk miestan įėjo grekai ir ser
bai, bet patvirtinimo tos žinios 
iki šiol nėra. Paskalai platinasi, 
buk serbai ir montenegrinai pa
ėmė miestą Monastir, kur buvo 
gana skaitlinga turkų kariume
ne. Kas su ta turkų kariumene 
atsitiko, nežinia.. Bulgarų va- 
dovai užtikrina, jog jie iki nedė
lios dienai užims Konstantinopo
lį, žinoma, jeigu juos leis ten 
Europos viešpatysčių laivynai, 
kurie renkasi prieš Turkijos sos
tinę. Iš viso Europos didžiųjų 
viešpatysčių laivų į Konstanti
nopolį išsiųsta: 14 mūšio laivų, 
22 skraiduolių ir 15 torpedų gau
dytojų. Laivų tų pakanka su
laikymui bulgarų.

vyno laivai atkako į Konstanti
nopolio portą; iš Sebastopolio 
plaukia ten dar daugiau rusiškų

|| Vokietijos Raudonojo Kry- 
žaius Dr-ja išsiuntė ant karo 
lauko į Turkiją daktarus, aptie- 
korius ir ligonių prižiūrėtojas ir 
vaistus.

|| Laikraščiai praneša, jog tur
kų kariumenėj apsireiškė liga pa
naši į cholerą. Dar tik choleros 
turkams reikėtų. Jie ir dabar 
savo priešams neįstengia at
siremti, šaukiasi pagelbos didžių
jų Europos tautų, bet nieks gel
bėti nenori, nes gelbėti norintis 
gali nagus nudegti.

j Jungtiniai Valsčiai siunčia į 
Turkijos pakrantes du savo kariš
ku laivu — “Tennessee” ir “Mon
tana”. Konstantinopolio porte 
stovi jau daug svetimų kariškų 
laivų ir atplaukia jų vis daugiau. 
Austrija ir Italija pasižada nesi- 
savinti sau Turkijos žemės, bet 
reikalauja, kad ir Serbija 
gintų per Albaniją jūrių

LIETUVIAI AMERIKOJ.
IŠ KENOSHA, WIS.

pirmą lekciją lietuviškoje mok- 
slainėje, kurioje susirinko apie 
50 ypatų, o užsirašušių yra virš 
70. . Mokynimas užima po 
santros valandos panedėlio, 
redos ir pėtnyčios vakarais, 
si mokinasi angliškos kalbos, 
tuviškos — nei vienas.

10 lapkričio, 3 vai. po piet,

pu-
se-

lic-

Balkanus, kurią skaitys Pr. Ši- 
vickis, mokytojas vakarinės 
kyklos, Šv. Petro parapijos sve
tainėje. Įžanga už dyką. Pre- 
lekcijos bus kiekvieną sekmadie
nį per visą žiemą.

16 d. lapkričio vakare Chica
gos “Dramos Draugija” parapiji
nėj svetainėje loš “Gyvieji. Na- 
bašninkai”, trijų veikmų juo
kus, kuriuos taip pasekmingai 
net porą sykitj Chicagoje vaidi- 

Kenošiečiai tuomi labai žin- 
dabar tiktai apie tai ir 

Prieš lošimą vietinis 
choras pasirodys su

dainomis, o po lošimo .žada but 
šokiai.

23 d. lapkričio, vėl laukiama 
Waukegano artistų, kurie statys 
“Švarkas ir Milinė” naudai ke
lių vietinių draugysčių.

“Birutė” pradėjo mokyties “Va- 
gįs”, kuriuos žada statyt po

no.
geidauja: 
tekalbama.
“Birutės”

mo-

Ka-

ba- 
d.

Šv. Petro Dr-ja irgi turės 
lių Shlitz’o svetainėje, 30 
š. mėn.

3 d. š. mėn. parapijos svetai
nėje atsibuvo priešrinkiminės pra
kalbos. Neminint anglų kalbė
tojų buvo ir F. P. Bradchulis iš 
Chicagos, kurs daug ko gero 
priminė, tiktai vieną menkai te- 
gvildė ir tai tą klausimą, išriši
mui kurio buvo kviestas, būtent— 
apie davimą moterims balsavimo 
teisių.

Tūlas rusas čia buvo suėjęs 
artimom pažintin su viena lie
tuvaite, kurią suviliojęs ir $50.00

priti- išgavęs, vėliaus nežinia kur pra

patėmjus mahanoy’jiečių 'neman
dagumą: giedant Lietuvos Hym- 
ną (“Lietuva, Tėvyne Musų”), 
vieton visiems atsistoti, visi sė
dėjo, kaip žemėn įkasti:

koncertui buvo ; : 
, suktinis ‘

amekoniški
ioj salės( bu y o 
svaiginančiais

šokiai: 
“Noriu 

šo- 
bu-

ro
klumpakojis, 
Miego” ir 
kiai. A pači
tetas” su 
mais ir užkandžiais. t Vakaro ren
gėjai, matomai, pclnyjq, pusėti
nai ; kokiam tikslui., pęhias ski
riamas, neteko man sužinoti.

Plaušinis.
----------- 3 <T-''

IŠ AMSTERDAM?, N. Y.
Lapkričio 3 d. atsibuvo pas 

mus prakalbos, kurias surengė 
Lietuvių Amsterdamo Tautiškas 
Kliubas. 
čius. Į 
Žmonių 
ypatų, 
žmonių 
aiškino,
Tarpuose prakalbų buvo dekliama
cijos, kurias dekliamavo mergi
nos iš Schenectady: Ona Pet- 
rauckiutc, Marė ir Ona Čepaičai- 
tės; visos atliko gerai. Paskiaus

Kalbėtoju buvo Bago- 
ženga buvo 10 centų, 
buvo prisirinkę apie 200 
F. Bagočius kalbėjo apie

tai yra , trustai

no apie socijalizmą ir ragino ra
šytis prie .Amsterdamo Tautiško 
Kliubo, bet niekas 'neprisirašė. 
Žmonės užsilaikė ramiai. Musų 
cicilikams tos prakalbos matyt, 
labai patiko. Po prakalbų F. 
Bagočius pardavinėjo įvairias 
socialistiškas knygasj bet žmo
nės jų neperdaugiausiai pirko. 
Vakare kliubiečiai išlydėjo Ba- 
gočių Schenectadon, kur jis taip- 
gi turėjo prakalbą. “ (Menkas, ma
tyt, šio tautiško kliubo tautišku
mas, jeigu jis kviečia kalbėtojais 
tuos, kurie tautiškas organizaci
jas griauja, net skųsdami jas po
licijai. Red.). - . .4

Nesenai čia viena lietuvaitė iš
tekėjo už italo. Amsterdame ma
žai yra lietuvių vaikinų, o mergi
nų yra daug, todėl mergaitės turi 
tekėti už svetimtaučių.

—■■ bcF ’
IŠ CINCINNATI, OHIO.

.o) ) ,
Pereitą sykį, rašiau, -kad Cin

cinnati susiorganiząyo (fc. S. S. 
kuopa. Todėl šiuQt|i kartu no
riu parašyti kelis j4od£ius apie 
jos veikimą. __ _

Lapkričio 3 d. ji įaikė^savo mė
nesinį susirinkimą liir'; apftrt kitų 
nutarimų (kurių čiępaij^nemine- 
siu) nutarė: reikalaut: nuo L. 
S. S. Pildomojo komiteto, kad 
F. J. Bagočius suj Vasiliausku 
butų prašalinti iš L. Š. S. už 
įskundimą valdžiai. Sus. Liet. 
Amerikoj ir suarėstavimą jos 
prezidento atsilankiusio su pra
kalbomis So» Bostone, Mąss.

NutarS taipgi užprotestuoti 
prieš ''Kovos” redaktorių už var
tojimą biaurlų išsitarimiį \ kaip 
taj f "Juodašimtiški Įautįečiai, ....... .. .

prigulėjo į f metimui iš partijos už kritiku 
dr-stę, ku

rios kaštais tapo palaidoti. Kazi
mieras Kulvinskas dar prigulėjo 
prie S. L. A. 121 kp. ir prįe 
f. M. D. 53 kp. Laidotuvės at
sibuvo 20 d. spalio, nedėlioję, 
dalyvaujant daugybei žmonių iš 
visos apielinkės. Šv. Kazimiero 
ir Lietuvos Sūnų draugystės taip
gi lydėjo kunus kapuosna su lie
tuviška ir amerikon.- vėluvomis. 
Benas grajino liūdną gedulingą 
hymną. Visa procesija su muzi
ke, vėluvomis ir didele minia 
žmonių darė labai didelį įspūdį. 
Lai buna jiems šit'a šalta svetima 
žemelė lengvai Žemaitis.

IŠ WESTVILLE, ILL.
Po misijų pas mus žmones 

šiuom .tarpu stengiasi nuo blogo 
susilaikyti. Pirmiau girtuoklystė 
buvo labai išsiplatinusi: gėrė vy
rai ir moterįs per naktis, dabar 
mažai geriančių liko. Nedėldie- 
niuose negalima lietuvių priver
sti eiti darban. Vis 
dieną visos kasyklos 
Apšvietos Westvilles 
jau nesibaido. Ateina
kių pakraipų laikraščių.
nantį pavasarį norime pradėti 
statyti naują muro bažnyčią. 
Tam dabar renkama aukos. No- 

f rime suorganizuoti giedorių cho
rą ir vakarinę mokyklą.

Darbai čia eina pusėtinai. Ki
tokių darbų čia nėra, tik anglių 
kasyklose.

Antanas Westvilletis.

lietuviai 
čia viso- 

Atei-

calizmo jis netikjs.
Kalbėjo ir 

dar Ir kiti, bet 
atsakymai 
Šaliunas dar’ 
socializmo 
tų blogai. Pruselaitis 
jog socialistai nieko 
katalikais neturi; su 
girdi kovoja ir kunigai, 
nas reikalauja parodymo, kokiu 
budu socialistai kliudo katali
kams tikėjimą? Šaliunas prade
da kalbėti, bet socializmo šali
ninkai trepsėjimais neleidžia jam 
kalbėti. Iš publikos girdėt bal
sai : jeigu neleidžia kalbėti, tai 
einam namon. Pasikelia žmonių 
buris ir eina laukan.

Kalba, nors buvo vienpusiška, 
bet buvo nebloga, žmonės visgi 
galėjo šį tą naudingo išgirsti, 
bet su diskusijoms — tai ge
riau butų buvę, jeigu prakalbos 
butų be jų buvusios; nes vietoj 
diskusijų buvo vien viens kito 
kandžiojimai. Iš tokių disku
sijų niekam naudos nėra. Dar 
vieną blogą turiu patėmytį: kal
bėtojas vis save gyrė, kitus net 
bepročiais ir parsidavėliais išdry- 
so vadinti. Matyt mandagumo 
jo nieks niekada nemokino.

Darbai Waterburyj * eina labai 
gerai; tik tas nedirba, kas dirbti 
nenori. J. Ažunaris.

ir klausymus stafS 
bet klausymai tie 

neteip svarbus.' Beje, 
ar’ priminė, kad prie 
tvarkos tikintiems bu-

Pruselaitis atsakė, 
štai nieko bendro su 
neturi; su socializmu, 
ja ir kunigai. Perku-

Darbai yra anglių kasyklose, 
kurių yra apie 20 “šaptų” išmė
tytų aplink miestą. Darban dau
giausiai veža traukiniais, nes be
veik visos kasyklos yra toliaus 
nuo miesto. Kasyklose darbai 
palengva eina, dirba apie pusę

Lietuvių yra daug, 
gyvena miestelyje, o 
kasyklų stovyklose arba

Dalis jų 
kiti arti

Draugystės čia yra sekančios:
L. A. 121 kuopa, T. M. D.

vietinės pašelpinės draugystės: 
Lietuvos Sūnų dr-stė ir Šv. Ka
zimiero draugystė.

Visos minėtos draugystės tu
ri pusėtiną sąnarių skaitlių. 
Tuom atžvilgiu Lietuvos Sūnų 
dr-stė yra didžiausia. Negalima 
pasigirti, kad šios visos draugi
jos atsižymėtų savo veiklumu 
vietiniuose ar visuomeniškuose 
reikaluose; mat bėda tame, kad 
mes čia neturime inteligencijos, 
kuri mus laiks nuo laiko budintų 
ir žadintų prie darbo. Kituo
se miestuose, kur musų broliai 
turi inteligentiškų žmonių ir vi
suomenes reikalai atliekama 
sparčiau, o kur jų stoka, tai ir 
nėr kam kelią parodyt.

— Spalio 17 d. patiko nelaime 
musų du broliu. Nelaimė atsiti
ko kasykloje No. 1, Oak Hill
Coal Co. “šapte.” Jiedu dirbo va
kare, padegiojo šuvius; visi ang- 
lekasiai jau buvo iškelti laukan. 
Atsitiko expliozija ir jiedu tapo 
užtroškinti durnuose. Veikimas 
expliozijos buvo taip didis, jog 
nuvertė ventiliatorių iš pat jo ce
mentinių pamatų. Sakoma, ex
pliozija buvusi iš priežasties sau
sų anglinių dulkių, kurias sukėlė 
šaudymas. Kūnai jųdviejų buvo 
nesužeisti ir nesudeginti. Tas 
parodo, kad jiedu užtroško karš
tuose durnuose. Jeigu ventilia-

kad jiedu butų galėję išlikti gyvi. 
Bet kasyklon dasigavo tik po ke
turių valandų, nes kilnojamoji 
mašina, arba elevatorius taip pat 
buvo expliozijos pagadintas. Gel
bėtojai buvo priversti leistis že
myn virve; radę karštus durnus, 
buvo priversti nešdintis laukan.

Nelaimingųjų vardai 
mas šitoks: Kazimieras 
kas, 28 metų amžiaus; 
Andrukaitis, 21 metų
Abudu paėjo iš Suvalkų guber
nijos. Kaz. Kulvinskas turėjo se
serį čia Amerikoje, 
tik 2 sanvaiti atgal 
Lietuvos atvykusi, 
motina Lietuvoje. 
Kulvinskas paėjo iš
pavietes ir parapijos, Antanas 
Andrukaitis paėjo iš VladislavoS 
pavieto, Lesniststvos gmino, Sin
tautų parapijos. Kirmiškių kai
mo. Velionis A. Andrukaitis pa
liko dideliame nuliūdime 2 se- 
seri ir vieną brolį Amerikoj, 
kitą brolį Anglijoje ir trečią Lie
tuvoje ir sena motina. Abudu

ir paėji- 
Kulvins- 
Antanas 
amžiaus.

prie savęs; 
ji buvo iš 
liko taipgi 
Kazimieras 
Vilkaviškio

IŠ WATERBURY, CONN.
23 spalio dieną L. S. S. 34 kuo

pa parengė prakalbas. Kalbėjo 
J. Perkūnas iš New York. Jis 
iš pats pradžių apreiškė, jog po 
prakalbų bus diskusijos. Girdi, 
tik tautiečiai ir klerikalai neduo
da balso, socialistai gi kritikos 
nesibiją, todėl ledžią kalbėti 
kiekvienam, kas jam patinka.

Kalbėtojas aiškino, kokia Jung
tiniuose Valsčiuose yra tvarka, 
kaip renkami valdininkai. Pas-

kišenius ir sumesti kiek užden
gimui išlaidų. Paskui aiškino 
demokratu, republikonu, ir procr-

partijų kandidatus su kitais. 
Rooseveltą išvadino bepročiu. 
Patarė klausytojams apsižiūrėti, 
kad laike rinkimų nebūtų išrink
tas katinas peles ganyti. Už 
Rooseveltą užstojo Lukošis, lie-

kalbėtojui, 
baltas, rai- 
bet užmir- 
socializmo

tojas atšovė, jog tas žmogus už 
pinigus kalba (matyt tai buvo 
asmeniški besikandžiojimai bet 
ne diskusijos. Red.). Kunko- 
liauskas apreiškė, jog progresis- 
tų partiją sutvėrė senmergės 
(pataikė su pirštų į dangų. Red.).

Šaliunas užmetė 
kad jis kalbėjo apie 
nas ir juodas kates, 
šo raudonąsias, bet
šalininkai trepsėjimais kalbą su
stabdė, nes jie mat, kritikos ne
sibijo. Perkūnas ir šitą parsi
davėliu pavadino (turbut, jo 
nuomone, insinuacija, — tai atsa- 
kančiausias diskutavimo būdas. 
Red.). Perkūnas pasakė, jog Roo- 
sevclto šalininkai siūlė “Kovai” 
1000 dol., jeigu jo partijos apgar
sinimus talpįs, bet “doroji” “Ko
va”, žinoma, pasiūlymą atmetė. 
Balčiūnas tam netiki, Pruselaitis 
stato 50 dol. prieš Balčiūno 5 
dol., jog parodys nuorašą laiško 
Roosevelto partijos rašyto “Ko
vai”. Balčiūnas išsiima iš ki- 
šeniaus 5 dol. ir reikalauja, kad 
ir Pruselaitis išsiimtų jo žadėtus. 
Pruselaitis stovi ir tyli. Konko- 
liauskas šaukia, jog laižybos ne
vietoj, nes reikia diskusijas va-

Brazauskas 
Vokietijoj, 
mento 
listų, 
Kodėl 
žodžio

kodėl

sočia-

užklausė, 
nors didesnė 

dalis susideda iš
nutarta didinti laivyną?
socialistai sau reikalauja 
laisvės, o pats laisvę var- 
rdi susivažiavimas vokie

čių socialistų vieną narį net iš 
partijos išmetė už parašymą ir iš
leidimą knygos, kurioj kritikuo
jamas socializmas. Trukdy
mą, girdi, galima ir čia matyti: 
jeigu kalba kad ir kvailiausiai 
socialistas, visi socialistai del
nais ploja, jeigu gi nesociąlistai 
mėgina socializmą kritikuoti, so
cialistai trepsėjimais ir švilpi
mais stabdo kalbėtoją. Perkūnas 
atsako, jog Vokietijos parlamen
te yra nedidesne dalis socialistų, 
bet tik ketvirta dalis. Laivynas 
gi socialistams reikalngas, kad 
atėjus reikalui, galima but jį 
kreipti prieš savo priešus. Iš-

‘-------- ... 1
IŠ SCRANTON, PA. f

Ne bile kas gali uždirbti $500 
į pusvalandį, vienok Mikolas 
Stirna, šio miesto lietuvis, ištikro 
padarė gyvais pinigais penkis 
šimtus doliarių į 30 minučių. # 
Stirna yra stiprus vyras. Penn- 
sylvanijos dručiausis vyras (va
dinas “čampionas”) suameriko- 
nėjęs francuzas Fred Fosteris ap~

dų kulį, į pusvalandį laiko. Stir- , 
na-gi manė, kad dar toks fran
cuzas negimė, kuris jį guldytų. 
Kiekvienas sudėjo po 500 dolia- 
rių savo nuomonės patvirtinimui 
ir užkvietė publiką į Auditorium 
svetainę, kur atsibuvo imtynės. 
Francuzas prakišo, nes Stirnos 
paristi negalėjo. Suprantama,
Stirna 500 doliarų gavo ,už pus
valandį darbo. Sportas.

IŠ EASTHAMPTON, MASS.
d. lapkričio, buvo šusirmki-

Ncprigulmingo Pašelpiniomas
Kliubo D. L. K. Vytauto. Nu
tarė surengti didelį metinį ba
lių Kliubo naudai. Balius žada 
atsibūti Padėka vonės
28 d. lapkričio.

Nesenai susitverusi 
ka kuopelė “Atžala”,
lošti vienveiksmį vaizdelį “Deg
tinė”. P. V.

dieną.

teatrališ-
žada su-

IŠ WORCESTER, MASS.
Darbai čia eina gerai, darbą 

galima gauti; tik tas nedirba, kas 
dirbti nenori.

Čia gyvenanti lietuviai nesnau
džia. Prakalbos atsibūva beveik 
kas nedėldienis ir žmonių susi
renka pakaktinai.

Lietuviška neprigulminga pa
rapija, nors pamoksluose ją nie
kina kun. Bukaveckas, ne tik 
nenusibankrutino, bet eina tvir* 
tin; kaip girdėt, neprigulmingie- 
jie žada net kapinės pirkti. Su
rinkimui pinigų parengė 

visus keturis vakarus 
nemažai atsilankė, 
su virš penki šimtai

Laike ferų buvo muzika.

ferus. 
žmo- 

Pelno 
dolia-

nių 
bus 
rių.
dainos ir dekliamacijos. Pasku
tinį vakarą laikė prakalbą An
tonov apie reikalingumą kapinių 
ir apie neprigulmingą bažnyčią, 
kas ji tokia yra. Bet prakalba 
jam nepasisekė, nes, matyt, grie
bėsi aiškinti tai, ko pats nesu

Žinutes.
Minersville, Pa. Depskienė> 

pati žinomo čia kontraktoriaus, 
parvažiavus iš Shenandoah, Pa., 
kur ji dalyvavo vestuvėse, rado 
savo vyrą Juozą Depskį pasi
korusį, 
nežinoma,
ruoju laiku

Patžudystės priežastis 
Sakoma, kad pasta- 
jį užpuolusi melan-

Scranton 
liakasyklose užmušė pereitą spa
lio mėnesį du lietuviu: Gavelį 
Igną ir Vincą Strayincką. Abu
du paėjo iš Suvalkų gub. Gavelis 
iš Kalvarijos pav., Ūdrijos para
pijos, Butrimonių kaimo, o Stra
vinskas iš Seinų pavieto Veisiejų 
parapijos.

Vietinėse ang-

orr

1
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Flsl laikraščiui siunčiami rankraščiai 
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Apžvalga.
Genevos Kongresas ir lietuvių 

klausimas^ Nesenai atsibuvęs 
mieste Genevoj (Šveicarijoj) 
Tautų Taikos Kongresas (pir- 
miaus buvo tilpęs “Lietuvoj” pla
tesnis šio kongreso aprašy
mas), ačiū pasidarbavimui Lietu
vių Tautos Biuro Paryžiuj, 
vo svarstymuose palietė ir 
tuvių klausimą, išnešdamas 
kančią rezoliuciją:

Visuotinas 19-asis talkos kong
resas, sujudintas 
vių, kuriu kalba 
jama, draugijos 
draudžiamos, žemė
ma (atimama), išreiškia kuono- 
giliauslą užuojautą lietuviams, o 
jų prispaudėjus aštriai papeikia 
Ir pataria jiems pripažinti tau
tiškąsias lietuvių teises (“droits 
etniąues”).

Priėmimas tokios rezoliucijos 
kongrese, kuriame buvo oficiališ- 
ki rusų ir vokiečių viešpatysčių 
atstovai, nors tuom laiku gali 
neturėti praktiškos vertės, bet 
be abejones turi didelę morališ
ką vertę.

Apie San Francisco visasvieti- 
nę parodą. Chicagos Lietuvių 
Draugijų Sąjungos Seime Spau
dos Draugijos Komisija, kuri 
buvo paskirta laikraštininkų su
sivagiame ištirti, kokiomis išly
gomis lietuviai galėtų dalyvauti 
visasvietinėj parodoj, rengiamoj 
1915 m. mieste San Francisco, 
apskelbė sekantį parodos direk
toriaus pagelbininko laišką:

“Pranešu, jogei šio mėnesio 
(spalinio) 18 d. apturėjau nuo 
jųsų laišką, kuriame ^teiraujatės, 
ar galėtų lietuviai parodoje da- 
lyvauti.

“Šitos parodos paskirstymas 
turi but nuo pradžios daromas 
ir pristatomieji rodiniai turi bū
ti išdėstyti įvairiuose patociuo- 
se, kuriuos Paroda įtaisys^. Dai
lės dalykai turi eit į Dailės sky
rių; artistiški išdirbiniai ir įvai
rių industrijų padarai, grafiš
koji dailė, knygos, pamfletai — 
prie Liuososios Dailės; taip kad 
itskirų išstatinėjimų negalima 
bus leisti. Toliaus jus rašote, 
kad jūsų tauta yra po Rusijos 
saldžia. Dėl šito fakto yra svar
bu jums nurodyti, idant su ap
likacija kreiptumėtės į Rusų Im
perijos Komisiją, kuomet ji bus 
paskirta, — kadangi męs negali
me kitoniškai tarties su svetim
taučiais parodinijikais, arba ro
dyti išdirbinius, dailę ir mokslus 
Rusijos tautų, kaip tik per tąją 
valdžią.

“Į prezidento Tafto oficialį 
kvietimą dalyvauti parodoje Ru- 
s;ja užvilko atsakymą, bet męs 
tikimės, jogei veikiai gausime 
atsakymą per Rusijos ambasado
rių Washingtone ir musų Val
stijų Departamentą. Jeigu dėl 
kokių-nors priežasčių Rusija tą 
pakvietimą atmestų, tada jūsų 
atsišaukimas bus atnaujintas.

“Aš jums siunčiu egzempliorį 
taisyklių ir reguliacijų. Malonė
kite įsidėmėti, kad parodoje bus 
pripažintas rodinių tautiškumas 
pe pagal to, kokios šalies pilie
tis yra pristatytojas, bet kokioj 
Šalyj yra 
parytas”.

rodinys (exhibit) pa- 
Su pagarba.

A. C. Becker.

K šito matytis, kad piniginę 
pusę šio klausimo gal ir nesun
ku butų aprūpinti. Užtai kįla 
keblumai dėlei ypatingos tvar
kos, kurios prisilaiko Parodos 
Komisija. Lietuvių dailė ir ki
tos rūšies exponatai dar nėra 
taip dideli, kad butų juos patogu 

• po visą parodą įvairiuose sky
riuose išmėtyti. Visgi verta ti- 
rinėjimus varyti iki galo.

Žada grynyti Sąjungą, 
r-.*.»

“Vien.
girdėjusi, kad pabaigoj 

šių metų žadąs atvažiuoti Ame
rikon p. P. Grigaitis, anais me
tais atstovavęs čia Lietuvių So
cial-Demokratų" Partiją. “Lai
svė” taipgi paminėjo, jog “iš tik
rų šaltinių” sužinojusi apie p. 
Grigaičio atvažiavimą.

“.Vien. Liet.” sakosi girdėjusi,
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Tarp kito-ko jame sa-

skundu lietu- 
yra persekio- 
ir mokyklos 
exproprijuoja-

vis
Apart 
ne kuopos 
korespondento”, susideda iš labai
rimtų ir išmintingų žmonių, spa
lio mėnesyj susitvėrė dar kita 
kuopa mieste Bcllshill, Škoti-

sa- 1 
lic-
se-

No kartą tai jau girdėtas pas 
mus lietuviams prikišimas, ta
tai labai aišku, kas inkvėpė tą 
šmeižiančią mintį nieko nenu
sivokiančiam musų reikaluose 
Rymo laikraščiui. Musų ende- 
kams visi siekiai geri, by tik 
pasiekus savo tikslą — suklai
dinus Europos, o svarbiausia Va
tikano nuomonę aplo lietuvius.

kad socialistų sąjungos kai-ku- ,kė kitą$ laikraštis 
rie. rimtesni vadovai rengiasi pa
daryti pas save šiokias-tokias re
formas, ir bene tik su tuom planu 
yra surištas ir p. Grigaičio atva
žiavimas.

Ji taip rašo:

Visy-pirmu jie (vadovai) ma
to, kad reikia parinkti geresne 
taktika linkui visos visuomenes, 
visų veikėjų, visų draugijų ir 
visų laikraščių. šitokia takti
ka, kaip dabar yra “Kovoje” ir 
Sąjungoje, tai tiktai žmones de
moralizuoja ir socializmo idea
lus nuo musų visuomenes atito
lina. Gi įvedimui tokių refor
mų reikia stiprios ypatos, ku
rios. ... tarpe sąjungiečių... . 
nesimato.... Todėl buk esą ma
noma p. Grigaitis prie sąjungos 
apgyvendinti ir paduot į 
kas “Kovos” vadeles.

Kad “Kovai” ir abelnai 
gai reikalinga gera nauja 
kuri išvalytų visus, pastaraisiais 
metais tenai prisirinkusius pelė
sius, tai tas netik pašaliniems, 
bet ir daugumui rimtesnų, są
jungiečių yra gerai žinoma. Jei
gu tą padarys p. Grigaitis, ar 
koks kitas stiprios rankos vyras, 
tai tas, be abejonės, turės išeiti 
“ant sveikatos” netik visuomenei, 
bet ir pačiai Sąjungai. Jeigu šis 
gandas butų teisingas, tai tuomi

c.

p. Jurgelionio straipsnio.Dėlei
“Kovoje” tilpo p. K. Jurgelionio 
straipsnis “P-no A. Olszewskio 
matematika”, palytintis jųdviejų 
santykius enciklopedijos redaga
vime. Nemanydami reikalingu 
kištis į jųdviejų asmeniškus ne
sutikimus, čia norime pažymėti 

prierašą, kuriame p. Jurgelionis 
nusiskundžia ant trijų redakci
jų, būtent ant “Lietuvos”, “Vien. 
Liet.” ir “Tėvynės” už tai, kad 
jos minėto straipsnio nenorėju
sios talpinti taip, kaip jis buvo 
parašytas. Apie “Lietuvą” p. 
Jurgelionis patėmija:

Pirmiausiai žinoma, daviau jį 
atspausdinti “Lietuvai”. Tačiaus 
p. Olševski nieko į mano šį 
straipsnį negalėjo atsakyti to
dėl nepriklausomoji redakcija ne
drįso straipsnio laikraštin dėti 
(Visur musų pabraukta. Red.). .

Skaitome reikalingu patemyti, 
kad rašėjas pamiršo priežastis, 
kurių delei redakcija to straip
snio netalpino. Redakcija butų 
patalpinusi ir šitą jo straipsnį, 
kaip patalpino jo pirmąjį straip
snį tame pačiame reikale. Iš pa
ties rašėjo žodžių pasirodo, kad 
ne tik “Lietuva”, bet ir “Vien. 
Liet.” ir net “Tėvynės” redak
torius (asmeniškas p. Jurgelio
nio draugas) atsilakė talpinti jį 
toj formoj, kaip jis buvo para
šytas ir kaip tilpo “Kovoj”. Iš 
to rašėjas, rodosi, galėtų supra
sti, kad didžiausia priežastimi to 
straipsnio netalpinimo buvo ne
atsakanti, 
daug grubijoniška — to straip
snio forma, kuri jokiu budu ne

pasakytum, per

šimo paties reikalo, nei prie pa
gerinimo tarp jųdviejų santykių, 
ko ‘Lietuvos” redakcija savo 
laiku, kaip pats rašėjas žino, la
bai net geidė. Męs liekame ir 
dabar tos pačios nuomones apie 
ano straipsnio vertę ir prisipa
žįstame, kad p. Jurgelionis ne
mažai mus nustebino, išstatyda- 
mas kitas, augščiau paminėtas, 
priežastis.

“Litwa” žada lenkams 500 rub
lių dovanų, jeigu kas nors iš jų 
prirodys, kad “Litwa” arba 
“Lud” yra šelpiama rusų valdžios 
arba rusų nacionalių draugijų. 
Šitą “Litwos” pasiulijimą iššau
kė lenkiškų endekų šmeižimai, 
kuriuos jie uolai platina, buk “Lit- 
wą” ir “Lud” (du laikraščiu, lei
džiamu lenkų kalboj, bet lietuvių 
dvasioj) pinigiškai remia rusų 
valdžia, nes, girdi, tai valdžiai 
lietuvių kova su lenkas yra la
bai paranki.

Ištikro, Lietuvos endekai, ro
dos, pradeda jau iš galvos eiti.

Lenkai darbuojasi Ryme. Len
kai, neužsiganėdindami ta kova, 
kurią jie veda su lietuviais Lie
tuvoj, deda visas savo pastan
gas, kad nužeminti ir apšmeižti 
lietuvius svetimtaučių akyse, 
ypač akyse , Vatikano^ Tuomi 
jie, matomai, tikisi sulaukti sau 
iš Vatikano pusės paramos. “Lie
tuvos” skaitytojai, be abejonės, 
nepamiršo, kaip lenkai, pasinau
dodami jėzuitų organu “Civilta 
Catolica”, šmedžė lietuvius pe-

Pilenių Jurgutis. Apysaka, su
taisyta- iš tikrų atsitikimų, pa
aiškinanti gerumą amerikoniško-* 
jo gyvenimo. Parašė kun. J. 
Jakštis. “Žvaigždės?, spaustuvė, 

reitą vasarą ir kaip jiems atsa- j Philadelphia, Pa. 1912 m.

“LTtalia”. 
Nesenai, kitam Rymo laikraštyj. 
“Corriere d’Italia”, vėl * tilpo 
straipsnis, baisiai apšmeižiantis 
lietuvius.
koma, kad lietuviai kunigai, po 
priedanga tautystės platinimo, 
tiesiog parduoda bažnyčios rei
kalus už rusų rublius.

Vilniške “Viltis”, pranešdama

rasti sau
daugiau

esančios
anot

Tėvynės Mėly tojų Dr-ste Ang- 
“Firutes” 

pranešimu, 
Anglijoj 

parėmėjų. 
Londo- 

“ Birutės”

“Aušra”, 
einantis 

nuo šių

Naujas laikraštis, 
dvisavaitinis laikraštis 
Vilniuj, praneša, kad 
metų pabaigos sumanyta leisti
Kaune naują laikraštį, skiriamą 
visos Lietuvos kunigams-lietu- 
viams. Tam tikslui buk jau iš
rinktas esąs ir komitetas.

Senovės Lietuvos Aukuras. 
Lenkų laikraštyj “Przyjaciel” 
(No. 37) kun. Gorskis, apraši
nėdamas Sodiškius, Vilniaus gu
bernijoj, sako, kad netoli nuo to 
kaimo suradęs girioj didelį ak
menį apie pusšeštos pėdos augš- 
čio ir penkiolikos pėdų, aplinkui 
mieruojant. Akmuo taip nuta
šytas, jog menama, kad tai buvo 
senovės lietuviu aukuras. Ne- v
senai buvo prie jo surasta du 
akmeniniai kirvukai. Žmonės iki 
šiam laikui vadina jį “velnišku” 
akmeniu.

oficiale 
parodo, 
atvyko

Ateiviai. Paskutinė* 
i m migracijos apiskaita 
kad pereito rugsėjo m. 
Amerikon iš viso 1904 liet. Tuom 
pačiu laiku iš Amerikos iškeliavo 
Lietuvon iš viso 459 lietuviai. 
Grynas lietuvių priaugimas per 
rugsėjį todėl išneša 1,445.

Lietuvos Kryžių Albumas. 
Lietuvių Dailės Draugija prane
ša, kad jos žadėta metinė pre
mija savo sąnariams—“Lietuvių 
Kryžių Albumas”, yra jau iš
siuntinėjama, visiems L. D. D. 
pilnai užsimokėjusiems nariams. 
Jį gali gauti ir nepriklausanti 
prie LDD. už 3 rubl. 50 kap. Ga
lima gauti Lietuvių Dailės Drau
gijos buste (Vilnius, Zavalna g. 
15—11) ir visuose didesniuose 
knygynuose. , f

“Birutė”, laikraštis, leidžiamas 
Prūsų Lietuvoje, vėl padidėjo. 
43-as jo numeris išėjo beveik 
lygaus “Tėvynei” formato. Ne
senai įvestasai jame “Didžiosos 
Britanijos” skyrius taipgi savo 
turiniu auga ir šiame numeryj 
užima beveik pusę laikraščio.

NAUJI KAŠTAI.

Žiemos Vakaras. EI. Oržeš- 
kienė. Verte K. Puida. Spauda 
ir lėšomis “Kataliko’’, Chicago, 
Ill. 1912. . .

Žydas ir Dzūkas. Linksma ko- 
mcdijėlė. Sulietuvino Vaidevutis. 
Spauda ir lėšomis “Kataliko”. 
Chicago, Ill. 1912.

Katekistas arba katekizmo mo
kytojas kūdikių mokykloje ir auk
lėjimo namuose. Sulyg kun. 
Lamberto Nolle lietiAdškai su
taisė kun. Petras Saurusaitis, šv. 
Juozapo Lietuvių Klebonas, Wa
terbury, Conn. “Žvaigždės” spau
da. Philadelphia, Pa. 1912 m.

Amžinai verdantis puodas 
t • *' ’ii.

(Trumpas piešinys apie Balkanus ir priežastį 
dabartinio karo).

----- o-----
(Pradžia pereitam numeryj)’.

Grekų gaujos, užpuolę ant ra
mių gyventojų pietinės Macedo- 
nijos, išskeYsdavo visus bulgarus, 
sunaikindavo visus javus lau
kuose, sudegindavo visus bulga
rų kaimus. Iš kitos vėl pu
sės ginkluotoj bulgarų gaujos, 
prasiplėšę. per šiaurinius Mace- 

tą patį su gyvenančiais Macedo- 
nijoj grekais. ' Turkų valdžia re
tai kada nors kišdavos! ir retai ai
kada bandydavo Macedon i jos gy
ventojus nuo ’šių plėšikų ginti, 
nes ji žinojo, kad pakol krikš- 
Čionįs tarp sa^vęs pešis, tai ne
bus jiems>! talko nei progos su- 
sivienyt prieš turkus.

Kitą kartą vienok pasitaiky
davo, kad ir turkams jau nusi
bosdavo toji betvarkė ir jie siųs
davo savo bašibuzukų pulkus ša
lį “raminti”: ir nelaimingas bu
vo tas krikščionis (vis vien, kas 
jis nebūtų 
ar grekas), kuris papuolė į 
kų “ramintojų” rankas. ...

Daugelis žymių politiškų 
nėtojų yra tos nuomonės, 
šios visos skerdynės, iš bu 
ir grekų pusės, buvo daromos su 
tikslu priversti Europos viešpa
tijas įsimaišyti j Balkanų pus- 
salio politiką. Grckai tikėjosi, 
kad viešpatystėms įsikišus, jie 

■r bulgaras, serbas 
tur-

tiri- 
kad

rėjo panašią viltį, kad Macedo- 
nija jiems tektų. Taip skerdy
nės tęsėsi nuo 1877 metų net 
iki šių laikų.

Paskutiniais metais atsitiko 
netikėtas dalykas. Keturios Bal
kanų viešpatystės — Bulgarija, 
Serbija, Grekija ir Montenegro, 
— kurios iki šiam laikui viena ki
tą už gerklės .smaugė, netikėtai 
tarp savęs susitaikė ir, matomai, 
patarė sutartį, kad jeigu joms 
pavyks išvyti jų abelną priešą, 
turkus, tai jos pasidalins netik 
Macedoniją, bet ir kitus Euro- 
pejiškos Turkijos kraštus. To
kiu budu Europoj, visai netikė
tai, išdygo nauja galybė — Bal
kanų viešpatysčių konfederacija 
(sąjunga). Kaip matome iš pas
kiausių pranešimų iš karo lauko, 
šiai konfederacijai labai gerai se
kasi: bulgarų kariumenė jau stovi 

nėra nei mažiat^ios abejonės, kad 
sujungtos bulgarų, serbų ir gre
kų armijos8' gali išguiti turkus 
per Bosforą į Aziją. Bet ar 
jiems leis tą praryti didės Eu
ropos vie^pjtystps, tai da klau
simas, kurio šiądien atspėti ne- 
galima.

f?teulgfarija.
Svarbiausiu y turkų priešų šia

me kare yra Bulgarija. Rusų ge
nerolas Kuropatkinas, taip ne
lemtai atsį^ynjėjęs laike Rąisų- 
-Japonų karo, nesenai būdamas 
Bulgarijoj laike nianevrų, pąva- 
dlno‘ bulgariiš Europos japonie- 
čiais. Jo žodžiams galima tikė
ti, nes gavęs?.kailin, jis gerai ja-

Paprasta scena Macedonijos mieste, užpuolus ginkluotų lupikų gaujai. 
(Prie straipsnio “Amžinai Verdantis Puodus”).

K. Aušris.

poniečius pažįsta ir todėl gali 
teisingą prilyginimą padaryti.

yra tokios pat apie save nuomo
nės, nes jie tiki, kad jiems skir
ta yra nemenka vieta Europos 
istorijoj. Nuo pat savo pasiliuo- 
savimo iš-po Turkijos globos 
(1908 m.), Bulgarija visą laiką 
rengėsi karan su Turkija. Tur
kija žinojo apie tai. Nesenai, 
prieš karą vienas žymus turkiš- 

visai neturi noro su Bulgarija 
kariauti, —• ne todėl, kad ji bul
garų bijotųs, bet todėl, kad, gir
di, mažai iš’ to jai naudos bu
tų. ‘Kas iš to? — sakė jis, ■— 
męs kariavome su grekais ir iš
lupome jiems kailį, bet nustojo
me Kreto salos” (viešpatystės 
ją nuo Turkijos po to karo at
ėmė). Męs kariausim ir sumu- 
šim bulgarus, bet nustosim Ma- 
cedonijos”. (Šis jo paskutinis 
pranašavimas apie bulgarų su
mušimą kol-kas, kaip matom,

Pagal savo didumą bulgarų ar
mija visų žinovų yra skaitoma 
geriausia armija visoj Europoj, 
nors iki paskutinių laikų jos ge
rumas dar nebuvo išmėgintas.

Bulgarijos šalis yra taip 
maža, kad kiekvienas šeštas vy
ras yra kareivis. Aficieriai yra 
labai gabus ir kareiviai labai iš
našus. Armijos organizavimas 
yra .pagal rusų kariumenės mo
delį; jos didumas laike karo iš
neša 250 kareivių ir 500 kanuo- 
lių (armotų).

Bulgarai yra darbštus ir rimti 
žmonės. Vienam atvėjuj jie la
bai panašus į lietuvius: bulgaras 
labai neišsitiki kitu žmogum, vi
sados atsargus ir tylintis. Tą jie 
paaiškina tuomi, kad per ilgus 
amžius būdami turkų nelaisvėj, 
jie priversti buvo neišsitiketi sve
tingais žmonėmis, kurie tankiau
siai juos skriausdavo.

Kita bulgarų harakteriaus ypa
tybė — tai neužsiganėdinimas 
tuom, ką jie turi: jie visados 
j ieškos daugiaus. Ačiū tai ypa
tybei bulgarai išsidirbo sau var
dą darbščiausių žmonių 
piet-rytinėj Europos dalyj. 
nesisarmatija ir nesišalina 
jokio darbo, nors 
tų ir prasčiausia, 
well, amerikonas, 

visoj
Jie

nuo
> bu-

Po-Alexander 
pasakoja apie

— Besirengiant važiuoti Bulga
rijon, aš užsiminiau apie tai jau
nam apsukriam bulgarui, pas ku
rį vaikščiodavau nusišveisti batus. 
Jis, apie tai užgirdęs, mandagiai 
paklausė manęs, ar aš nenorė
čiau nuo jo priimti rekomenda
cijos pas jo dėdę, kuris gyvena 
Bulgarijos sostinėj Sofijoj, ir ku
ris turi ten šiokią-tokią įtekmę. 
Po kėlių sąvaičių, atvažiavęs So
fijon ir Nustojęs vienam hotelyj, 
aš atsiminiau apie tą rekomenda- Į Serbija yra vienatinė siena, ku- 
eijos laišku Sofija yra mažas Iri skiria Austriją nuo Egejiškų

ho- 
ho- 

ai
ku-

miestas ir beveik visi viens kitą 
pažįsta, todėl, išeidamas iš 
telio, aš parodžiau tą laišką 
telio sargui ir pasiklausiau, 
kartais jis nepažįsta asmens, 
riam šis laiškas adresuotas.

“Ar aš jį pažįstu?” sušuko 
nustebintas sargas. “Oi-gi jis yra 
Pirmasai Bulgarijos Ministras.” • v • •Prie to as galiu dar pridėti, kad, 
kada aš atidaviau tą laišką Bul
garijos svarbiausiam ministeriui, 
jis su žingeidumu pradėjo klau
sinėti, kaip jo giminaičiui sekasi 
Amerikoj ir nei kiek neparaudo, 
dasižinojęs, kad jo giminaits už
siima tokiu prastu šveitimo batų 
amatu. ■— 

das, nors yra
gas valdonas,
kariškas nei Europoj 
savo pavaldinių. Jis

išmintin-
vienok nėra popu- skutinį 

nei tarp 
nedraugiš- 

, “puikus” ir myli
lis įžeisti. Paeida

mas iš Sax-Koburg-Gotha ku
nigaikščių šeimynos, jis yra su
sigiminiavęs beveik su visos Eu
ropos karališkomis šeimynomis, 
vienok niekas jo nemyli. Jis 
tikras aristokratas, valdantis 
mokratišką tautą, katalikas 
karalius stačiatikių tautos.

dc-

kara-

Serbija.
Serbijos karalius Petras, kuris 

užėmė sostą po užmušimo buvu
sio karaliaus Alexandra ir
licnės Dragos 1903 m., yra gero 
budo žmogus, malonus, bet be 
stipraus charakterio. Šeimynoj 
kitų Europos valdonų jis jaučia
si išmeta: nieks jo pas save sve- 
čiuosna neprašo ir niekur jis neiš
važiuoja. Priežastimi tokio boiko- 
tavimo yra tas, kad menama, buk 
Petras t buvo kurstytoju ir kal
tininku/ Alexandra ir Dragos 
mirties, nors tas niekados nebuvo 
aiškiai priparodyta. Jis yra geruo
se santikiuose su savo pavaldi
niais, vienok negalima pasakyt, 
kad butų mylimas, 
trūksta takto ir 
jis išnaudoti tu

nes jam 
nemoka 

mažmožių, 
kurie žmogų daro populiarišku. 
Važiuojant ar einant jam gatve, 
žmonės niekados nepasveikina jo 
šukavimu. Laike franeuziškai- 
- vokiško karo jis buvo aficie- 
riu franeuzų armijoj ir ten už
sitarnavo sau vardą gabaus ir 
drąsaus kareivio. Jis yra labai 
demokratiškas savo gyvenime ir 
apsiėjimuose, lyginai kaip ir visa 
tauta, kurios jis yra karalium. 
Karalius Petras negali pasigirti 
savo šeimynos senumu arba jos 
garsingumu, nes jS diedukas bu
vo paprastu kiaulininku.

Nors miestas Belgradas, iš ša
lies žiūrint, turi europejiško mie
sto išžiūrą, vienok jo gyven
tojai, serbai, mažai kuomi skiria
si nuo paprastų kaimiečių. Jie 
yra širdingi, svetingi, bet papra
sto kaimiečio budo žmonės. 
Serbai neturi savo bajorijos. Tur
tingų žmonių, (toj prasmėj, kaip 
męs tą žodį suprantame) tarp 
jų visai nėra. Dvarų šioj šalyj 
taipgi nėra. Vargiai visoj Serbijoj 
surastum tuziną privatiškų na
mų, kur galima butų iškelti pie
tus dviemdesėtkiam svečių.

Kaip pirmiaus jau minėjome, 

jūrių (pažiūrėk ant žcmlapio pe
reitam “Lietuvos” numeryj). 
Serbai gerai supranta šitą savo 
šalies pavojingą padėjimą ir nuo- 
latai stiprina savo armiją. Jie 
turi dabar apie 250 tūkstančių 
kariautojų — ant popicrio. Iš- 

išneša daugiau negu pusę šios 
skaitlinės. Pėstininkai yra pui
kus, artilerija pusėtina, bet ka
valerija (raiteliai) yra bloga.

Serbai tikisi, jog po šito karo 
jie gaus Novi Bazar distriktą.

Grekija.
Nors grekų armija paskutiniais 

laikais buvo visiškai perorgani
zuota sulyg franeuziško pliano, 
tai vienok tie, kurie pamena pa- 

turkiškai-grekišką karą,
nelabai daug nuo grekų armijos 
tikisi. Aplamai paėmus, "gre
itas myli labai daug kalbėti. Jis 
mano, kad nieko negalima pada
ryti be didelio triukšmo ir kalbė
jimo. Jis visados su noru iškirs 
jums didžiausią prakalbą prie 
mažiausios progos ir visados my
li pasipuošti savo protėvių gar
siais darbais. Sakoma, kad net 
ir šiądien Grekijoj tiek daug kal
bama apie Alexandrą Didij'į, 
viešpatavusį prieš 23 šimtmečius, 
kiek Amerikoj dabar kalbama, 
pavyzdin, apie Rooseveltą. Jeigu 

kaip jis moka kalbėti, tai be abe
jonės iš jo butų didžiusis šią- 
dieninės Europos karžygis.

Grekų armija ant popicrio iš
neša apie 200 tūkstančių, bet iš
tik rujų jie turi vos apie 50 tūk
stančių kariautojų. Artilerija 
yra bloga ir armijos visas su
tvarkymas yra taipgi negeriausis. 
Jeigu dabar jiems sekasi su tur
kais, tai tas tik parado, kad tur
kų kariumenė, prastai kalbant, 
visai “nuėjo ant šunų”.... Gre
kija nelabai norėjo šiuom kartu 
eiti karan su Turkija todėl kad 
ji dar neužmiršo paskutinės gau
tos nuo turkų lekcijos, kuri kaš
tavo jai 18 milijonų doliarių kon
tribucijos turkams už karo lėšas 
ir grekai vos nenustojo Tessali- 
jos, kurią turkai butų užgriebę, 
jeigu ne didės Europos viešpa
tystes.

Montenegro.
Montenegro neturi reguliariš- 

kos kariumenės. Reikalui pri
siėjus, visa tauta ima ginklą ran
kon. Toks reikalas pasitaikė ke
turis metus atgal, kada Austrija 
užgriebė Bosniją ir Hercogoviną 
ir kada tos priežasties dėlei vos 
neiškilo karas tarp Austrijos, 
Serbijos ir Montenegro. Tuom 
laiku visi, pradedant nuo 16 me
tų jaunikaičio ir baigiant senu
ku, galinčiu laikyti savo rankose 
šautuvą, stojo po Montenegro 
veluva ginti savo krašto liuosy- 
bę. Net moterįs, vieton arklių 
(kurių didelė stoka visoj šalyj) 
užsikinkę gelbėjo traukti kanuo- 
les ant kalnų viršūnių. Tokios 
dvasios yra visi montęnegrinai, 
ir nuo senų jau laikų jie turi 
išsidirbę sau vardą karingos tau-, 
tos. Pats šios mažos viešpaty- 
stėlės karalius, Nikalojus, pa
laiko savo žmonių karišką ūpą. 
Jis netik reikalduja, kad kiek
vienas gyventojas visados nėšio*



MAHOMETONŲ MEČETAS (DIEVNAMIS) 
Augšti smaili bokštai-tai minaretai. Mahometonai nevar-

mahometonų dvasiškiai.
(Prie straipsnio Amžinai Verdantis Puodas”).

su savim revolverį, bet

i i
į '

g< 
dos butų tvarkoj. Labai 
kiai pasitaiko, kad jis pats, vaikš
čiodamas gatvėmis, sulaiko sa
vo pavaldinį ir pats padaro jo 
ginklų reviziją. Jeigu randa juos 
netvarkoj, prasikaltėtis kelias są- 
vaites turi patupėti po areštu.

Montenegro ir Austrija yra ar
timoj, bet labai nepatogioj, kai
mynijoj, apie ką lengva persi- 
tikrint, pažiurėjus ant žemla- 
pio. Austrija beveik visai at
skiria Montenegro nuo Adria- 
tiko jūrių, tarsi ranka apgriebda- 
ma Montenegro iš trijų šonų. To
dėl ir santykiai tarp šių dviejų 
šalių niekados nebūna širdingi.

tan-

kojama apie tokį juokingą at-

lijos karalius, kuris yra vedęs 
Montenegro karaliaus Nikalojaus 
dukterį, nusiuntė savo vuošviui

torius Franciškus Juozas iš
siuntė tokią pat kanuolių bateri
ją savo geram draugui Abysi- 
nijos Menelikui (karaliui) Afri
koj, o šis paskutinis, kaip žino
ma, tais laikais buvo bloguose 
santykiuose su Italija ir gręsė 
kaimynėms Italijos kol ioni joms 
prie Raudonųjų jūrių.

Priežastimi Montenegro karo 
su Turkija yra ne tiek pati Ma
cedonia, kiek ginčai už rubežių 
tarp Montenegro ir Turkijos ; ačiū 
kalnuotam kraštui, tie 
niekados nebuvo gerai 
linti.

Nors Montenegro yra 
šia Balkanų viešpatystė,
tiems kraštams ją sunkiausia su
valdyt. Kaip jau minėjome, Mon
tenegro karaliaus duktė yra Ita
lijos karalienė. Pats karalius 
Nikalojus yra labai artimas drau
gas Rusijos caro Nikalojaus II, 
kurio giminė labai arti susigimi-

paženk-

mažiau-
bet ki-

niavus, ačiū ženyboms, su Mon
tenegro karaliaus šeimyna. To
dėl mažiausis Austrijos pasikė
sinimas ant Montenegro, tuoj aus 
iššauktų Romoj ir Peterburge 
stiprinusį pasipriešinimą.

Turkija.

Apie 1 utkiją sunku ką nors 
pasakyti keliuose žodžiuose: pati 
viešpatystė plati ir jos istorija 

Savo plotais ir skait- 
kariumenės ji pervir- 
savo priešus, krūvon 

Jos kariumenė turėjo 
sau vardą narsios ir

geros ’ kariumenės ir, prasidėjus 
karui, niekas neabejojo, kad ga-

sija visus 
sudėtus.

susitaikinimas su Italija paliuosa- 
vo jai rajikas Tripoly j. Paskuti
nės vienok žinios iš karo lauko

šiam laikui tapo 
ir m i • 

jos jau po Konstantinopolio sie
nomis ir milžinas turkas maldau-

visur

Iš kitos vėl pusės, Balkanų pus- 
salio viešpatystės užsispyrė vi
siškai išvyti turkus iš Europos 
ir išstumti juos į Azija. Pasku-

Turkai, griebdamiesi paskutinio 
savo ginklo, apšaukė “šventą ka
rą”, t. y. pakvietė kovon visus 
milijonus muzulmanų apgynimui 
šventos Mahometo Vėluvos. 
Mahometo-gi išpažintojų yra su 
viršum 170 milijonų žmonių —

ir kas gali išeiti, jiems sukilus, 
šiądien sunku permatyt.

Tas, vienok, šiądien jau, rodos, 
yra aišku, kad Turkija turės at
sisveikinti netik su Macedonija, 
bet ir su visomis žemėmis, gulin
čiomis šią-pus Bosforo, Europoj.

Pašnekelių Kampelis.

sesuo
Indo-

iki pabaigos 18-to 
Ačiū Sir William 
Sclilegelio, Wilsono,

šimtmečio,
Jones’o,

Oldenbur-

varto-

140. Ar yra dar tauta, kuri 
vartoja sanskrito kalbą? Sanskri
to kalba yra seniausia 
šeimynoje 'taip vadinamų 
-Europeiškų kalbų.

Sanskrito kalba buvo
jama senovės^ Indijų gyventojų, 
o sanskrito J literatūra pasiekė 
savo didžiausio išsivystimo pas
kutiniame šimtmetyj prieš Kris
taus gimimą. g Nekurie sanskrito 
raštai yra apie 15 šimtmečių se
nesni už krikščionišką erą. Kaip 
kiekviena šiądieninė kalba ski
riasi į dvi dali, būtent į papra
stą, žmonių vartojamą, kalbą ir 
į taisyklišką arba literatūroj var
tojamą kalbą (kuri vartojama 
knygose ir laikraščiuose), taip ir 
sankrito kalba skyrusi į tokias 
pat dvi dali. Žmonių vartojamo
ji sanskrito kalba išnyko trečia
me šimtmetyj prieš Kristaus; gi
mimą ir šiądien niekas jos ne
vartoja, įtaisyki iškoji-gi sanskrito 
kalba užsiliko sanskritiškuoseĮ 
raštuose arba literatūroj, kuri 
pasirodė net labai turtinga esan
ti: joje yra surašytas netik se
novės bramanų šventraštis (“Ve
das”), bet yra daugelis raštų apie 
filozofiją, muziką, poeziją, ma
tematiką ir astronomiją.

Matematiškuose išvedžiojimuo
se (ypač algebros srytyje) san
skritiški matematikai perviršija 
net ir .grekiškus matematikus, 
kuriuos šiądien paprasta vadinti 
matematikos tėvais.

Senovės sanskrito kalba ir li
teratūra labai mažai buvo žino
ma Europos mokslinčiams net

ir darbams, sanskrito literatūra 
savo turtingumu greitai atkrei
pė į save mokyto pasaulio akis.

Iš kalbos panašumo ir iš gra
matiškų formų šiądien nei viena 
kalba taip arti prie sanskrito ne
stovi, kaip lietuvių kalba, ir to
dėl ją skaitoma tiesioj linijoj 
senovės Sanskrito įpėdine.

4-----o------
141. Koks yra sentikių tikė

jimas ir kas tai yra staravierai? 
(Dauko klausimas). “Starovie- 
rie” yra rusiškas, arba teisingiau, 
slaviškas žodis ir reiškia seną 
tikėjimą. Jo pasekėjai vadina
si starovierais. Todėl aišku, kad 
sentikiai ir starovierai/reiškia tą 
patį.

Sentikyba yra pravoslavijos 
atskala, atsiradusi Maskolijoj 
17-me amžiuje. Pats jos vardas 
iš dalies jau išaiškina jos reikš
mę.

Priežastimi šios atskalos gi
mimo buvo taisymas cerkvinių 
knygų. Patriarchas Nikonas 17- 
-me amžiuje paliepė pataisyti vi
sas tais laikais vartojamas baž
nytines knygas, kuriose nuo per
rašinėjimo buvo įsibriovę daug 
klaidų; apart to, tas pats Nikonas 
įvędė tūlas rusų bažnyčion per
mainas dievmaldystėj. Tas su
kėlė didelį judėjimą, žinomą rusų 
istorijoj “Raskolo” (skilimo) 
vardu, kuris užsibaigė tuom, kad 
dalis kunigų nepriėmė naujai pa

starovierais, arba sentikiais todėl/ 
kad jie liko prie
Sentikius Rusijoj vadinama taip
gi “raskolninkais” nuo augščiau 
minėto žodžio “Raskol”. Rusų 
valdžia tik paskutiniais laikais 
pasiliovė juos kuoaštriausiai per
sekiojus ir todėl, suprantama, 
nuo pat pradžių sektos atsira
dimo sentikiai buvo ir dabar dar 
yra aršiausiais rusų valdžios prie
šais. Daugelis jų bėgo nuo 
valdžios persekiojimų į Vokieti
ją, Austriją ir net Kanadon. 
Abelnas sentikių skaitlius dabar 
išneša dauginus 10 milijonų žmo
nių. Šiais laikais sentikiai iš
siskaidė į' daugybę mažesnių sek
telių, iš kurių svarbiausiomis yra 
taip vadinami “popovcai” ir “be- 
popovcai”. Šie pastariejie nepri
pažįsta kuningystės, moterystės 
ryšio, nei valdžios.

—— o-----
142. Kur yra miestas, kuria

me nėra musių? Tokiu miestu,

“senos vieros”.- Aht šito p. Jurgelioniui; tu
riu tiek atsakyti į /

Čia nebuvo klausimo, ar Jur- 
gelionio rengiamoji erįcyklope- 
dija bus geresnė itiž Sapnininką, 
ar ne; nebuvo kl&usimfc, ar lei
dėjas supranta apie još redaga
vimą, ar ne, 
m as, kiek ta 
tuos, ir kada 
viskas.

tiktįi buyo klausi- 
encyklopcfdiia kaš-

Tai
cncyklop^dija 
ji bįs gatava.

Jurgelionis prasėdėjo ant
šios ciicyklopedijoš 14 menesių,

Lizdas Naminio Liūto
Drama 3-ose veikmėse.

Kodėl dabar to nėra ?. ...
Elzbieta. Duos Dievas Rožyte, duos Dievas.... 

ir bus gerai.... Išeisi ir tu už 
mylėk, o jis,

Persimainis
vyro....* Nesipriešink, paklausyk, 
įsitikrinęs, vėl bus tau geru; vis

{[eina Jokūbas.)

VIII.
Tie palįs ir 

suėjusios

Jokūbas.

Suvienytų Valstijų konsulis, 
mieste Pragoj gyvenantis, gavo 
laiškus nuo Amerikos išdirbėjų 
įvairios rūšies, limpamos popie- 
ros, kuria gaudoma muses. Jų 
mat norėta savo išdirbinius pra
platinti Cecilijoj (Bohemijoj) ir 
jie klausinėjo savo konsulio 
tarimų. Konsulis taip jiems 
sakė:

Čia žmonės visai nežino,
tai sietiniai rėmai languose arba 
sietinės durįs, kuriomis Ameri
koj vasaros laiku apsisaugojama 
nuo musių. Visi namai mieste 
yra pastatyti iš plytų, akmenų 
arba cemento. Paupiai išdėti

dėjui $1100.00, ir ką jis per tą 
laiką padarė? “Planavo” ir “pla
navo” ir bendradarbių jieškojo. 
Kada p. Jurgelioniui ipasitraukus, 
leidėjas paprašė priduoti tą 14 
mėnesių planą, tai p. Jurgelio
nis atsakė: “Planas,’kokį aš iš
dirbau, yra tik mano omenyje”. 
Tas planas kastuvo leidėjui 
$1100.00, o p. Jurgeli 
trauk d a m as, išsinešė
omenyje, leidėjui jo 
Socijalistai sako, kad 
bus ant svieto teisybė,
bininkas kiek padare,’ tiek ir pa
siims. Taigi, p. Jurgelionis čia 
pasielgė tikrai socijalistiškai: 
kiek padarė, tiek ir išsinešė, ir 
da yra neužganėdintu, da vis 
skundžiasi esąs leidėjo nuskriau-

nis, pasi- 
jį savo 
nepaliko, 
tik tada 

kada dar-

pa

kas

taippat ištiesti granitinėmis ply
tomis. Visame mieste nėra medi
nių namų, šaligatvių ar trepu.

toj valgių atmetu ar kitokių ne
valumų, kurie labjausiai muses 
platina. Gatvės taip pat kasdieną 
tankiai

Tik tuomi galima paaiškinti

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

Kokios taupos žmonės ne
užmigti minkštam patale?

M3- 
galėtų 
Papratimas, sakoma, yra antroji 
žmogaus prigimtis. Europos ir 
Amerikos civilizuoti žmonės pa-

bet japonietis vietoj patalo pa
sitiesia ant aslos ploną iš šiau
dų austą divonėlį, po galva, vie
ton minkštos paduškos, pasideda 
keturakampį medinį pogalvį, ir 
tokiam “patale” išsimiega kuoge- 
riausiai. Karštų kraštų gyven
tojas miega tankiausiai, kaip ka
tinas, susirietęs žemesniam gale 
pakabinto hamako. Laplandietis, 
vieton lovos, miega šykšniniam 
maiše, į kurį jis ir su galva įlen
da. Tokiu budu jis apsisaugoja 

Indijų gy- 
maiše, ku-

nuo šalčio. Rytinių 
ventojas taipgi miega 
ris jį saugoja ne nuo 
nuo oudų. 
išsimiega, ant 
lodamas, bet

Rūstis geriausiai 
šilto pečiaus gu- 
išsimiegojęs ant 
iš ryto myli šaltą 
ar ežere net ir

van-
maudyklę upėj 
vėlyvu rudens laiku, kada

KLAUSIMAI.
144- Ar galima padaryt ugnį

su pagelba ledo gabalo?
145* Ar yra gyvuliai, kurie

moka skaitliuot ir kokie?
146. 

doma?
Ar vėžio liga yra išgy-

147- Kur yra karščiausis vi-
sam pasaulyj kraštas? 
(Atsakymai bus kitam numeryj).

IR VĖL!

Jau praėjo suvirs pusė 
kaip p. Kl. Jurgelionis,

metų 
metęs 

encyklopedijos darbą, pakėlė di
delį triukšmą Amerikos ir Euro
pos laikraščiuose, pasiskųsdamas 
plačiai publikai, buk jį leidėjas 
išvaręs, “Lock-out” padaręs ir 
1.1. Bet kad minėta encyklopedi- 
ja buvo rengiama ne publikos, bet 
leidėjo kaštais, tai tie skundai 
publikos neužinteresavo ir ji juos 
jau senai užmiršo.

Publika užmiršo, bet p. Jurge
lionis neužmiršo. Štai, “Kovos” 
no. 45, jis vėl atnaujino savo 
skundus. Šiame “Kovos” nu
meryje, p. Jurgelionis prirodinė
ja, kad jo encyklopedija butų 
buvus geresnė už “Sapnininką”,! 
pasigirė savo aukštu mokslu Iri

Jokūbas. Ir vėl 
dar ilgai taip

‘ Kam-gi tu man tą pasakoji...
Tai kam aš turiu pasakoti ?!. . .

jau nebeišgaliu kentėti!
Elzbieta.
Jokūbas.
Elzbieta.
Jokūbas. Tėvo namie nėra, o ar stul-

ti; nėra iš ko pakelio tabokos nusipirkti 
šimts perkūnų! Rapolo, 
ti. . . .

Elzbieta.
neturi. ..

ir to neleido važiuo-
Mergai vi 
Tiesa, jai

liežuvį paleisti.
Nekalbėk

daug reikia, bet ir ji nieko

Judu tik ant manęs žinote

sunau..

gyrė sumedžiojęs Europoje en
ciklopedijai apie 20; šandarbinin- 
kų. Bet p. Jurgelioniui pasitrau
kus, leidėjas paprašė tų bendra-

turi encyklopedijos darbo pada
rę. ir gavo atsakymą beveik nuo 
visų, kad jie niekada tikrai nc- 
prisižadėjo Jurgelionio cncyklo- 
pedijai bendradarbiauti ir nieko 
kol-kas nedarė. Tik vienas p. 
Puida atsakė, kad rašo, bet iki- 
šiol da nemažiausipš dalies savo 
raštų neprisiuntė. 4 O p. Jurge
lionis savo 
kundimuose jau apgailavo ben
dradarbius, sakydamas: “Kuom 
dabar leidėjas atlygins tiems vi
siems encyklopedijos bendradar
biams už jų sunkų' darbą?”

■ ' / i

P. Jurgelionis su savo encyk
lopedija prisidirbo teipj. kaip ta 
jaunamartė, kuri pęr yisą metą 
verpė ir verpė, bet niekad .neau
dė. Kada vyras pareikalavo au
sti, tai ji sumerkė struogas kubi-

pirmešniuose pasis-

“Kuom

kad neperšoktų per kubilą. Vy
ras užsižiopsojo, kalė per kubi
lą peršoko ir visos struogos pa
virto vėl į pakulas. Tada pati 
koliojo vyrą už sugadinimą jos 
verpinių teip, kaip dabar p. Jur-

kad jis per 14 mėnesių rengė 
encyklopediją ir nieko nesurengė.

P. Jurgelionis rekliamuojasi 
esąs aukšto mokslo vyras, gar
sus raštininkas, o leidėjas, anot 
jo, ne išėjęs nė pradinio mokslo, 
kvailas, drįso spręsti kiek jo dar
bas vertas; už tai Jurgelionis jį 
ir pametė.

Jeigu leidėjas taip buvo kvai
las, kad nesuprato garsaus raš
tininko darbo vertės ir nemokėjo 
tiek, kiek raštininkas reikalavo, 
tai gerai ir padarė, kad tokį kvai
lį. pametė. Geram ?raštininkui 
visur yra vieta, gerų raštininkų 
visur laukia vakansijos su gero
mis mokestimis. Kam tada teip 
garsiam raštininkui praleisti su
virs pusę metų ant tuščio, ant 
koliojimų kvailo leidėjo, o nesi
imti gerai apmokamos vietos, rei
kalaujančios gerų; raštininkų? 
Kam teip geram raštininkui, kaip 
p. Jurgelionis, agentauti prie 
“insurance” kompanijos, kurį tai 
darbą ir nemokintas agentas ga
li atlikti? Nejaugi* “insurance” 
kompanija butų literatų akade
mija ir jų agentą! geriausi li
teratai? O gal sekančiame “Ko
vos” numeryje ^.l Jurgelionis, 
prirodys, kad tiktai “insurance” 

., iGf j d . v . .agentai yra geriausiais^ raštinin
kais.

Mačiau “ Lietuvoje’* * pagarsin
ta, kad gruodžio “Auš
ros” svetainėje Chfcagoje, p. Jur
gelionis skaitys pralėkei ją te
moje : “Apdraudos^bXJnsurance^ 
Kompanijos ir Draugijos”. Gai> 
but čia jis ir prirodys, kad “in- 
surartee” agentai yra garsiais li
teratais, o tada, žinoma, leidėjas 
bus priverstas p. Jurgelionį per

prašyk Ir priimti atgal enciklo- 
pjedija planuoti. Ar ne?

•ako, kaip tąi leidėjau v & 0to?ew6kfck

į g;

Elzbieta.
gini. .

Jokūbas.
čia (rodo į krutinę) tai virte-verda!

Elzbieta. Aš tą suprantu....
Jokūbas. Supranti tu, motin, suprantu ir aš!.... 

Butum kitokia!.... Bet ne! Ir girtam rankas 
ir kojas bučiuoja! Nieko nesakai! Męs jau nuo 
mažo įbauginti!. ...

Rožė. Nustok Jokūbai.... ■ • i
Jokūbas. Tylėk jeigu tau gera!
Elzbieta (išeidama su ašaromis pati sau.) Mylėsit 
ir jus vaikučiai.... (Išeina.)

turime

sukandę; mat vaikas, bet

šiaip,

taip 
labai

ir taip,

motinai
ją už-

Rožė ir Jokūbas.
Jokūbas (išlydėjęs motiną akimis.) Pripratusi tik 

tylėti, bučiuoti rankas ir amžinai laukti kokios 
nežinomos ateities (trumpa pauzą.) Visaip ap- 
simąstai.... (Rožė dabinasi.) Ir 
bet vis tiek viskas eina velnop!

Rožė (nedrąsiai.) Kam tu, Jokūbai, 
širdį užduodi ?.... Tavo žodžiai 
gavo....

Jokūbas. Ir tu dar kalbi?.... Duok man kelias 
kapeikas. Nors nuo berno tabokos nusipirksiu.

Rožė (nusijuokia.) Iš kur-gi aš imsiu?
Jokūbas. Kas do juokai?! Sakau duok — pasko

link! Atiduosiu., kaip turėsiu....
Rožė. Neturiu.... Prašiau tėvo, bet nedavė....
Jokūbas. Lyg grintelninkų vaikai.... Tėvas šimtus 

prageria ir ant visako išleidžia, o tu vaike — 
vergauk! (Išeidamas.) Perkūniškas, sakau gy-
venymas!

Rožė (viena.) 
nęs 
tėvo 
būti, 
kam 
na. . 
šis,

{Jokūbas išeina.)

Broliams dar šiaip tai, bet jeigu

kentėti. . . Motina sako jis geras. ...

ma- 
nuo 
Gal 
nie-

apsakyti!.... Julijonas ir perdaug vilki- 
. . Tai kariuomene, tai namų reikalai; tai 
tai tas, o aš laukiu kaip išganymo....

(Julius inkišęs galvą per langą sušvilpia; sušvilpęs 
pasislepia už lango.

Rožė ir Julius.
Rožė (sušunka.) Ui! Kas čia dabar?!
Julius (inkišęs galvą per langą.) A, Rožytė, kaip 

tu sušukai, ar aš toks baisus?
Rožė. Sušukau, nes nežinojau, kad tu čia Juliau.*
Julius. Pamačiau tarnistos tėtušį išvažiuojant taigi 

pradrįsau prieiti prie lango.. (Rožė prieina prie 
lango.) Sveiki. (Bučiuoja į ranką.)

Rožė. Ką tu darai ?....
Julius. Savo karalaitei kas nepabučiuotų rankelėn!
Rožė. Nekalbėk taip garsiai, gali broliai išgirsti.... 

Gana jau aš prisikenčiu. .. .
Julius. Nelaiminga tu mano Rožytė.... Jeigu taip, 

tai einame kur nove į pašalį pasišnekučiuoti, kur 
musų niekas nematys ir kur męs nieko nebi
josime.

Rožė. Eik į pakalnę pirma, o aš tave pavysiu prie 
didžiojo beržo....

Julius. Lauksiu, tiktai neužtruk. (Eina nuo lango.)
Rožė (eidama per duris.) Būti toliau nuo namų, — 

tai visas mano širdies džiaugsmas! (Rožė iš
eina.)

/ ANTRA VEIKMĖ.

Kiemas. Viename šone matosi namo kraštas ir duris.
Suolas.

Uždangai pasikėlus, įeina Nikodemas ir Augustas.
Augustas. Jaši, broli, negali.... Jeigu dėl žmogų 

reikalinga yra, jaši, nieko nepadarysi....
Nikodemas. Tai ir gerai! Matai pats — man reika

lingi, o kitų tu nežiūrėk; aš Čia šeimininkas!
Augustas. Aš tą, jaši ponai, suprantu; ne pirmą 

diena pasižįstamem...,
Nikodemas. Nors tu ir pigini velniškai, bet vesk tą 

paskutinę porą į savo Prusus ir duokš man pi
nigus....'

Augustas. Tamista, jaši ponai, nevelniuok, nes aš 
visada padaviau ranką. Kitas, jaši, nebūtų to 
padaręs -

Nikodėmas. Nuopelnai tavo gęrai man žinomi, bet 
pridėk nors penkinę už paskutinę porą. Gi vis
kas per tavo rankas perėjo, iš ko tu, kaip 
manau, riebiai pasipelnei!

Augustas. Jaši ponai, ir arklys arklio už dyką 
nekaso.... Kam.... kam, jaši, su rubežiu

Į vargti ?!...,
Nikodemas (duoda ranką.) Daugiau neduoti?. Šia

’ ranka ir veskis! Skaityk pinigus!
Augustas. Aš, jaši ponai, nenoriu peklios..*. Jū

sų vaikai, pati šaukia....
Nikodemas (piktai.) Ką? Kas čia galva?! Kas šei

mininkas? Ką? ’
AugustasA Jus patįs, jaši- ponai, išveskite tą ku

melaičių dveitą už kaimo; aš palauksiu ir ten 
pinigus užmokėsiu.... *

Nikodemas. Ką? Ar mano arkliai vogti kad tu bi
jaisi ant jų per kaimą išjoti? •

Augustas. Aš, jaši ponai, nesibijau, bet nenoriu tas , 
“trįs devynerias” girdėti. Aš pirma, jaši, nieko 
nesakydavau, kol visi tylėjo.

Nikodemas. Aš čia galva! Išjosiu pats! Eik, ir 
lauk prie didžiojo beržo!

Augustas. Tai, jaši, kitas dalykas. (Išeidamas.)' 
Ant magaryčių galėtum kartu nujoti.... Be to 
negalima....

( A u gust a s išeina.)

Nikodemas (vienas.) Stipkit visi šaukdami, o aš 
darau kas man reikia.... Aš vyras ir tėvas, 
ir mano viskas. Aš noriu su žmonėmis gy
venti ir su jais sueiti, o ne kur laukuose smir
dėti! Man, ir pristovas ir tyrinėtojas visi drau
gai!.... Turiu kam dirbti, tegul! Tai menk
niekis, jeigu iš polivarko į sodžių parvažiavau, 
ar tai, dėlto turiu jau ir užsidaryti? Niekados! 
Pasiskolinsiu ir vėl turėsiu! Ar aš kokis kampi
ninkas? Sarmata butų senų draugų slapstytis 
ir kelių dešimčių neturėti jų pavaišinimui! Kaip 
namie yra nevisi žino, bet žmonėse su tuo pa^ 
sirodyti, ne “ponui Nikodemui”!
(Pasididžiuodamas eina nuo scenos šalin.)

(Nikodemui nuo scenos einant per duris įeina 
Elzbieta ir nulydi jį akimis.)

Elzbieta (viena, eidama scenon.) Nuėjo.... vėi 
su tuo piktu žmogum turbut prie paskutinių 
likučių.... Į ką, antgalo, męs pavirtome?... < 
Vargas, bėdos, nešlovė, skolos iš visų pusių 
surišo rankas ir kojas.... (Užsimąstė, trumpa 
pauza, jautriai.) Sakė man.... Sakė man žmo
nės, jautė ir mano širdis panašią ateitį.... Bet 
ar mano tame kaltė? Jis apžavėjo mane ir aš 
buvau verge savo jausmų.... (Griaudžiai.)' 
Juk up ir stengiausi ir sakiau ir ant kelių rankas 
ir kojas bučiuodama maldavau, bet jis suprato 
ir žinojo, kad yra pilnu valdonu ant manės 
visos. .. . Dėlto ir, nei per aguonos gruodą 
nenusileido — nepaklausė.... (Sėdasi ant suo
lo.) Koks pavyzdys vaikams? (Per ašaras.) 
Plaukia viskas, po mano akimi, į svetimas rankas; 
svetimose rankose viskas ir liko,... Per gerklę 
viskas perėjo — viskas degtinėje paskendo.... 
(Atsiremia ant kelią uždengdama rankom 
veidą.) ' ’

(Įeina Marrijona.)\

Elzbieta ir Marcijona'.
Marcijona (išeina iš už scenio užpakaliu, Šaukda

ma.) O tu savo veislinį gaidį ant liežuvio pasi
kark! Didelis man daiktas! Mano vištų negai
niosi, lyg bimbilo įkąsta karvė! (Atsigręžia į 
Elzbietą.) Ak tu viešpatie mano.... (Į Elzbie
tą.) Jau ta Jonienie su savo tuo prancūzu gai
džiu viso kaimo vištas gatava iškarti!

Elzbieta. Ne tas man rupi....
Marcijona. Žinau kaimynka, žinau. Štai ir dabat 

mačiau išjojo jūsų vyras su tuo kupčium, mie< 
stelio linkui.

Elzbieta (per ašaras.) Tai jau paskutinius.... Dau
giau nieko neliko....

Marcijona. Ar negera dvasia žmogų apstojo! AŠ, 
rodos, ir patį liucipierių už ragu prilenkusi pri- 
versčia klausyti.... Štai aš savo šlubį kaip 
nutveriu ant dantų, tai ant vienos kojos suki
nėjasi !

Elzbieta. Pas jus, kaimynka, kitokia pradžia, ki
tokia sutartis, kitoks žmogus — vyras....

Marcijona. Teisybė, negaliu rugoti; net perdaug 
kartais liurbis ir nosį nuleidęs.

Elzbieta. Vienok jums geriau einasi.
Marcijona. Teisybe, visaip pasaulis sukasi; tai 

aukštyn, tai žemyn.
Elzbieta (kr o ašaras.) Ir nusisuka.... . •
Marcijon^/ Aš taip pasakysiu. Mums prastuo-i 

liams kur išeiti? Ar męs “ponai”? Ne bent 
kumyste ar pakasynos pasitaiko; nekokie tai iš- 
kaščiai; iškepsi bandą pirago, kumelaitę pa
plaksi. ... Jus tai jau kas kitas.... Kunigų gi
minės, visa policija, visi ponai pažįstami, visur 
reikiamo išsemti, — nesupykit, — netruksi!

Elzbieta. Oi, prisiklausau aš, prisiklausau nuo 
visų....

Marcijona. Gi aš nebloga manydama tai pasa
kiau .... Matant ir liežuvis už dantų nesilaiko.

Elzbieta. Užtenka man, užtenka.;..
Marcijona. Na tai jau ir supykai?....
Elzbieta. Kas mano piktumas? Ką aš pabau- 

gįsiu?....
Marcijona. O aš ant Jonienės, už tą gaidį, taip 

supykau, kad širdis kraujuose užvirė!
(įeina Rapolas ir Rokas.)t įj

Tie patįs, Rapolas ir Rokas.
Rokas. Na, o ką tu čia mieliausioji meluoji? Gerai, 

kad truputj neprigirdžiu, o kaip žmones sako, 
tai už mylios tavo balselis girdėt...,.

(Toliaus bus), .y

ix- .< -jv.tS-i ‘■
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Jeigu tu pasiguosti ant apgarsinimo, kuris žada tau didelius uždarbius be darbo; jeigu už

simanai pirkti velnią, kuris tau pinigus nešiotų ir, užmokėjęs už tai kelioliką doliarių, gauni 
lentgalį; jeigu patiki didžiam daktarui, institutui ar klinikai, kuri žada išgydyt visokias ligas 
į 24 valandas, užmoki jam kelioliką ar kelias dešimtis doliarių ir už juos gauni buteliuką 
uždažyto vandens, — gerai tau: nebūk durnas!

Pr. Gudas.

KAIP MEŠKA NETEKO 
UODEGOS.

Indijonų pasaka.
(Beveik visos tautos turi tokią
v • pasaką. Red.)

apvalios akis pagalios puolė ant 
besilaižančios lapės.

— Žuvįs.... — sumurmėjo 
meška, ir iš jos snukio pradėjo 
seilės dripti.

— Žuvįs! Kur tu jas sugrie
bei, lape-sesute ?

— Kaip tai smagu butų apgau-
Buvo viduržiemis. Storas 

sluogsnis sniego donge žemę,

apie Grigaičio atvažiavimą yra 
neteisingas, arba p. Vidikas apie 
tai dar negirdėjo. Kitaip jis bu
tų jau senai “apdirbęs” savo 
“konkurentą”, kaip apdirbinėjo 
Laukį ir Rąčkauską.

* *
Laikraščiai praneša apie naują 

sumanymą — žinoma, apie naują 
fondą. Šį negimusį dar kudykį

yisasyietinjp pjįjodoj ir be abejo
nės prisidėtų, jeigu bus galima ir 
jeigu mustį didesnės organized- 
jos, k. t. '*SLA!. ir SLR-KA., da
lyvaus.

Valdybą parteko:
Prezidentash’J. Alijošius; Vicc- 

-prezidentaį: Pranas Butkus,

maravičiuį; 4) ištart. Dobriškis; 
Centro Sukretu J. J. Hertmana- 
vičia; Finansų^,sekr. Pranas Ki- 
bartas; 
žinskis 
šeika, 2) Z.
Šlikienė, 4) K? Katkevičienė, 5) 
A. Žemaitis, o) P. Mažeika, 7) 
M. Juška.

Beje, Sąjunga mano išleisti or
ganą, bet koks jis bus — negali
ma iš anksto pasakyti, nes ga
lutinis apskaitliavimas palikta 
taip vadinamai spaudos komisi
jai. Reporteris.

l^ierchs Ant. J. Bier- 
direkt&riai: 1) V. Mi- 

ickevičia, 3) R.

° Aušros Vartų” merginų ir 
moterų draugystė buvo paren
gusi vakarą su programų lapkri
čio 9 d. Meldažio svetainėje, ant 
West Side, galonu patiemyti, 
kad minėta draugystė kai kuriuo
se dalykuose, galima sakyti, pra
lenkė vyrių; bažnytinių draugijų 
Aušros Vartų parapijoje. Šita 
draugyste yrą dar jauna ir di
desnių dalykų nuveikti dar ne
galėjo, vienok tas pagirtina* kad 
ji, rengdama vakarus, neužsiga
nėdina vien tik gėrimais ir ša
kiais, bet 
lį. Šiuom 
kalbos ir 
medicinos 
žis. Pro

surengia ir programe- 
kartu taipgi buvo pra- 
vaidinimas. Kalbėjo 

studentas, p. St. Bie- 
^rame matyt klaida, 

Šiuom 
mergi-

—...... .. .. , ..... .
sekančios prelekcijoš!

1) 24 d. lapkočio, ant femos: 
Iš Lietuvos j Ameriką”.
2) 1 d. gruodžio, ant fethds: 

“Nuo Kolumbo iki ,Washingto- 
nui”. ’ •

ir 3) 8 d. gruodžio, ant temos; 
“Nuo priėmimo Konstitucijos iki 
Linkolnui ir šiądien.”

Visas prclekcijas skaitys A. 
Petratis.

IMiU— it

■it

“Aušros” Prelekcijos. Lapkri
čio 17 d., š. m., atsibus sekančios 
prelekcijos:

1) Ant Bridgeport©, Aušros 
svetainėj, 3149 So. Halsted st., 
skaitys A. Petratis; “Jėzaus gy
venimas pagal Renaną.”

2) . Ant Town of Lake, Auš
ros svetainėj, 1800 W. 46th st., 
kertė Wood st., skaitys V. Mi- 
šeika: “Apie Mokyklas”.

gatvės Jf Kedzie ave., prie mie
stelio Greenwood Park, netoli 
šy. Kazimfeto lietuviškų kapinių, 
tž čia galima: važiuoti Chteagon 
sčrytkariais už 5 centus, arba ge
ležinkeliu, kurio stotis tik du blo
ku atstu. Sveikas oras, graži 
vieta ir ant 5 akrų žemės, galima 
laikyti karvę, vištas ar kiaules ir 
išrinkti iš to daugiau, negu randa 
kaštuoja, arba galima užsodyti 
žemę bulvėmis, daržovėmsi, ar ki
tais javais ir išrinkti savo randos 
pinigus. Dabar laikas žemę dirb-

kite į
A. OLŠEVSKIO BANKĄ, 

3252 S. Halsted st., Chicago, Ill.

.......... ............... . 1 ,

Pajieškau MikQlo J?£ikiavičijlhS, 
Kauno gub., Raseirffų pav., Rlė? 
tavos vai., Kalakutiškių kaimo $ 
4 metai iš Lietuvos; 2 thetu gy* 
veno E. St. Louis, 111., o paskip 
išvažiavo į St. Charles, Ill. JU 
pats ar kas kitas teiksis pranešę 
šiuom antrašu:

Dionizas Puplauskis, 
814 Exchange av. E. St. Louis, Ill 
---------------------- ---- ------------— \ 1

Pajieškau Joną Kiudį, paeinantį iŠ 
kaimo Sauslaukio, par. Kviedaines, 
Raseinių pav., Kauno gub. Pirm mę* 
tų gyveno Kensingtone, III. Kas .ži‘ 
note, meldžiu pranešti šiuom adresu;

Baltramiejus Ruigis,
Princeton ave., Chicago, I1L5300

po piet.
“Aušros” Komitetas.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
p. A. M. Virbalis. Juokai tik

Ont.
rašto

TAUTŲ NUPUOLIMAS.

Istorija mums parodo, kad di
džiausių tautų nupuolimo prie
žastimi buvo ištvirkęs apeti
tas. Gerovė pasiekė tokio laip
snio, kad žmonės atsisakė valgyt 
paprastą sustiprinantį maistą, 
bet jieškodavo delikatesų po vi-

sidarė tinginiais, riebus ir neti
kę prie darbo. Ir tada atėjo ga
las. Tas turėtų but mums vi
siems persergėjimu. Męs mato
me, kaip šios šalies žmonės, pa
siekę tūlo gerovės laipsnio, ban-

Pajieškau savo vyro Jono Skeivalo. 
Jis yra kriaučių apreiteris; metai ai? 
gal jis dirbo Syracuse, N. Y. it 
Rochester, N. Y. Paliko keturis ma> 
žus vaikus; su savim išsivežė 500 do 
liarių; jis yra 56 metų senumo. Kas 
apie jį žino teikitės man pranešti, ai 
dar jis yra gyvas. Aš busiu už tai 
dėkinga ir atnagradysiu. Rašykit t6 
kiu antrašu:

Mrs. Anna Skeval, 
922 Hudson ave., Rochester, N. Y<

daboti s, kad negauti 
su ta lazda. Padarius

pė, nuleidusi uodegą, slimpinėjo 
pamažu. Jau kelintą dieną buvo 
neėdusi. Dabar ji pamatė per me
džius indijoną, velkantį roges pil
nas žuvių. Lapė pakėlė nosį ir 
uostė orą. O, kaip smagu! Kad 
ji gautų nors dvi ar trįs žuvai- 
tes! Tuščias jos pilvas kėlė 
labai nesmagų jausmą. Paleng
va, it šešėlis, sekė lapė indijo- 
no rfcges. Ji pamatė saidoką ir 
vilyčias, nusvirusias nuo jo pe
čių . ir didelę lazdą rankoj. Jai 
reikia 
kailin
ratą, ji užbėgo indijonui už akių 
ir išsitiesus ant sniego išleidus 
liežuvį, akis pusiau pravėrus, lau* 
k ė indijono. Tasai prisiartinęs, 
murmtelėjo: “Koks puikus / kai
lis mano šėtrai!” Ir, paėmęs lapę 
už uodegos, švistelčjo ją ant 
rogių.

Lapė nei nekrustelėjo, pakol 
nepajuto, kad rogės pradėjo pa
mažu slinkti. Tuomet, paleng- 
vėl prisislinkus prie rogių kraš
to ir pagriebus tris didžiausias 
žuvis, iššoko iš 
mė miškan. Čia 
valkiojantį vilką, 
sėjo labai kudas
akįs nedorai sublizgėjo, pama
čius žuvis lapės snukyj.

— Kur sugriebei tas gražias 
žuvis, lape-sesute? — paklausė 
jis maloniai. Bet tai tardamas, 
prigulė prie žemės ir slinko ar
tyn. Lapė, vienok, neišsitikėjo 
vilku ir buvo atsargi. Ji pasakė 
jam, kaip įgijo lobį, bet tuom 
tarpu vis 
atgal, savo 
yilko atidą.

— Kodėl
paryti ? —
Vo kalbą, ir, pirm negu* vilkas 
tai galėjo įsidėmėti, lapė jau 
buvo dingus. Vilkas, matyda
mas pasilikęs apgautu, griežė 
dantis iš apmattdos. Bet jis bu
vo peralkęs ir jam reikėjo gauti 
maistas; tad jis pasiryžo išban
dyti lapės planą. Pamatęs indijo
ną, einantį per mišką, jis blink
telėjo ant žemės taip, kaip tai 
Japė jam buvo pasakojus. Bet 
žmogų neapgausi antru kartu. 
Kaip tik jis pamatė vilką, 
tuojau s 
'pradėjo
vilkui šonus.

kas: pašoko ir sprūdo miškan, — 
gerai da, kad laimingai. Kerštas 
gimė vilko širdyj. Visur j ieško
jo lapės, niekur vienok nega
lėjo jos rasti ir galop nusiminęs 
metė jieškojęs.

Lapė tuo tarpu gardžiai kram
tė žuvis sale didelės olos. Kuomet, 
prarijus paskutinį kąsnį, laižėsi 
ir jautėsi visai laiminga, štai 
tirioglina meška.

—- Kaip kvailai išrodo tas 
tvėrimas su savo didelėmis
tonomis ir ta ilga kudlota uode
ga! — mąstė sau lapė.
^ išalkiui mešką uoątė orą ir jog

rogių ir nudu- 
ji patiko besi-

Vilkas išvei- 
ir padūkęs. Jo

traukėsi ir traukėsi 
uodega nukreipdama

pats negali taip pa- 
staiga ji užbaigė sa-

griebėsi 
dailinti

lazdos ir 
n(?vidonui- 

Neiškentė vil-

a>

su-

t

=—- Ežere pasižvėjojau. Jeigu 
tu nueitum prie ežero ir įmerk
tum savo uodegą aketėn, tai žu-

tu gali jų išblokšti kiek tik 
nori, — užbaigė, lapė, smar
kiau ir tvirčiau tardama pasku
tinius žodžius.

Koks lengvas ir gudrus pla
nas! — tarė meška", ir tuojaus 
leidosi ežero link. Atradus ake
tę ir įmerkus uodegą vandenin, 
lauke. Taip tupėdama, lauke 
ilgą laiką, bet jokia žuvis uode-

teliaucko fondas knygoms leisti.”
Džiaugiamės, —■ jeigu ne kny

gomis, tai bent.... fondu.
* *

Mokslo Draugija Vilniuj kvie
čia visus lietuvius (žinoma, ir 
amerikiečius) rengti kas metai 
lietuvių spaudos parodas.

urbiamoji draugija tu- 
amerikiečių fondų sky-

kartu nemažas skaitlius 
nų ir moterų išgirdo rimtą ir už-

bose merginų pasirodo papras
tai mažas skaitlius. Vaidino.!7. 
Juškauskienčs . trijų veiksmų tra
gediją: “Kę^t^hga meilė”. Ro- 
lės atliko IjiM. Dundulienė (Mil-

gys), K. Šiiirtiiute

rės. 
riti ?

las (Marny^). -Visi
ir J. Dobi- 
apart D u n?

pradėjo stingti nuo šalčio.
— Pavaikščiuosiu ir susišildy- 

siu truputį, — murmtelėjo sau 
meška. Norėjo atsikelti, bet nc-

siu? ~ aimanavo.
Ji traukė ir traukė. Netikėtai 

su triokšterėjimu ji atsiliuosavo. 
Nabagė meška su nusiminimu 
žvilgteriejo į gražią uodegą, pa
silikusią lede....

Tai tokiu budu meška neteko 
savo kudlotos uodegos.

* *

Artinasi Padėkavonės diena. 
Žiūrėk, kad susigautum iki tam 
laikui . kalakutą.

Kur du šunės pešasi, ten tre
čias kaulą nusineša. Pasiklau- 
skit republikonų ir progresistų, 
ar tas neteisybe. . . .

* *

Bagočius sako, kad SLA. vir
šininkai žmonių sudėtus pinigus 
sau į kišenius pilė.

Jis žino, apie ką kalba: Di
desne pusė Staškuno posmerti- 
nės kokiais ten čėrais-monais

APIE ŠĮ IR APIE TĄ.

skelbė prokliamaciją apie ap
vaikščiojamą Padėkavonės dienos, 
kuri išpuola 28 d. šio mėnesio. 
Rodos, nėr labai už ką jam šiuos- 
met dėkuoti, — ypač po rinki
mų....

* *

“Dilgelėms” užniežėjo liežuvis. 
Nori ginčytis su visais, bet\— 
niekas nenori ginčų 
gėlėmis”.

♦ *

Fortūnatus Johannovicz Bago- 
ezius de Bagoczewski!.... “O, 
tai .pravardė!” — stebiasi Bosto
no angliškas laikraštis. Jis ne
žino, kad tai dar nepilnas 
las Jo Didybės Fortunato, 
nas turėtų skambėti ta|p:

Fortūnatus Johannovicz 
goezius de Bagoczewski
Riter Richman’owski etc, etc, etc. 
Pulkim ant kelių męs visi trumpi 
ir paprasti Smailiai, Kairiai, Jo
naičiai ir

= su “Dil-

titU-
Pil-

Ba-
von

Juozaičiai
* *

lie- 
yraTeisybe, Šliupas 

Liet. Socialistu Sąjun-

Šliupas 
tuviams, 
vienas iš 
gos gimdytojų, bet jis netiek pa
tarė lietuviams ’balsuoti už so
cialistų partiją, kiek už progre- 
sivišką partiją ir todėl Šliupas 
yra lietuvių-darbininkų pardąvi- 
kas ir engėjas.... Taip sušuko 
“Kova” ir jos abazas ir prime
na Sąjungos gimdytojui, kad jis, 
agituodamas už 
partiją, parduodąs 
dytą vaiką....

Ir drįsk tu man 
Čyt, kad viščiukas 
nemokina!.... 

* ♦
Vienas iš dviejų: arba gandai

kapitalistišką 
savo* pagini-

dabar užgin- 
senos vištos

u

ir aiškus. Jųsų raštelis nenusi
sekęs ir perilgas. Nerašykit 
daugiau, kaip vieną ar du pusla
piu. Visados stengkitės 
kuotrumpjausiai ir aiškiai.

p. Rašytojui iš Toronto,
Nieko negalėjome iš jųsų
sulesti. Nerašykit apie svetim
taučių gyvenimą; tą męs galime 
rasti angliškuose laikraščiuose, 
rašykit tik apie lietuvius. Ra
šykit kuotrumpjausiai.

p. Eiliadirbiui, Pittsb. Pa. Nie
kas iš jųsų eilučių neišeina, ne
tilps.

p. Draugui, Detr., Mich. Ačiū, 
peržiurėsim.

raštelyj nėra. Rašinėkit geriaus 
trumpias žinutes iš jųsų mieste
lio. Ačiti už velijimus.

dulienės, savo roles atliko silpno- •:

gas. ivięs privalome valgyt ge
rą, sustiprinantį maistą ir nie
kados nepraleisti nei mažiausios 
indispozicijos, žinodami, kad Tri- 
nerio Amerikoniškas Kartaus Vy
no Elixiras visuose atsitikimuo
se suteiks greitą palengvinimą 
ir jiegas. Tai yra geras vaistas 
pilvo, kepenų ir žarnų ligose. 
Jis išgrynis kūną ir tokiu jį pa
laikys. Aptiekose. Jos. Triner, 
I333~I339 So. Ashland ave., Chi
cago, Ill.

Pajieškau savo brolio Jono Shaklio 
jis pereitais metais išvažiavo iš Chfr 
cagos; sakė, kad važiosiąs j mainas. 
Meldžiu pranešti man žinią, — jie 
pats ar kas kitas. Adresas:

Peter Shakalis, 
1700 Mecenik str., Chicago, Ill. 
------- -—*  -----—........—- —- ■■ ....... ■■■«

Pajieškau savo brolio Jono Moc
kaus iš Suvalkų gub., Kalvarijos pav., 
Raudenaus gmino, Rudelių kaimo, 
14 metų Amerikoj, 37 metų amžiaus/ 
taipgi Slmano Mockaus ir Antano 
Rinkvičio. 
juos žino, 
antrašu:

Jie patis ar kas apie 
teiksis man pranešti šiuoni

H

Box 243,
M. M čekus,

Cuddy, Pa.

Pajieškau savo brolienės Elzble^ 
tos Bulotienės, pirmiaus gyveno Sha<‘ 
mokin, Pa.; dabar po vyro mirimo, 
jau nuo apie metų laiko nežinau, 
kur yra; pa(ina iš Suvalkų gub?į 
Mariampolės pav. Ji pati ar kas apiė‘ 
ją žino 
antrašu:

teiksis man pranešti šiuom

K. F. D.
Antanas Bulotas, 

Box 101, Bloomfield, Conn.

kišeniun.
tuom prezidentu buvo pats po
nas Fortūnatus Johanovič Bago- 
čius de Bagočevski). Kitų pa
našių atsitikimų kol kas, ačiū Die
vui, nebuvo. Iksas Smailis.

*
“Lietuva”, likus Wilsonui pre

zidentu, pataria'čėdyt'grašį, kad 
ateityj turėtum už ką gabalą 
“stoiko” nusipirkti.

Jeigu bus geri laikai, tai bus 
ir “stoikų”, o jeigu bus. blogi, 
tai jų nebus ir už pinigus. Tai 
kokių galų čia dar čėdyt?....

Filozofas iš Kanapių.

VIETINES ŽINIOS.

kad

kai. Bet tjis ątleistina, nes kiti 
tik antrą ^ykį ^pasirodė ant sce
nos. Žmąyįų ..buvo skaitlingas 
būrelis. •, 1 Eskulapas,
p j u ' 1 i

Vakar aš *‘$11West $ide. Lap
kričio 10 d/ atsibuvo Apveizdos 
Dievo draugystės vakaras, taip
gi Meldažio svetainėj. “Birutės” 
artistai vaidino dvi komediji: 
“Jaunavedžių Naktis” ir “Be Šu
lo”. Komedijos gana juokin
gos, ypač paskute. Apart., to 
buvo sulošta gerų artistų, taigi 
ir publika buvo tuomi užganė
dinta. Po vaidinimo “Birutės” 
choras padainavo kelias dainas: 
“Kaitink šviesi saulute”, “Eina 
garsas”, “Ant kalno karklai siu- 

1 bavo” ir “Noriu miego”. Po 
linksmų dainų prasidėjo šokiai.

Žmonių atsilankė nemažai.
Eskulapas.

žiūrėsim. Eilėms rašyti reik 
tik tam tikro gabumo,

IŠKILMINGAS METINIS BALIUS! 
parengtas Dr-jos M. Valančausko 
žem. Vyskupo, ned., lapkričio 17 d., 
1912 m., Freiheit Turner svet., 3417-21 
South Halsted st. Balius prasidės 5 
vai. vakare. Tikietas 25c. porai.

širdingai kviečiam visus savo na
rius su savo šeimynoms, o podraug 
ir visus lietuvius ir lietuvaites kuo- 
skaitlingiausiai atsilankyti į šitą Ba
lių, kuriame griež puikiausia lietuviš
ka orkestrą įvairius lietuviškus ir 
Angliškus šokius, kur kiekvienas ga
les linksmai pasilinksminti.

Su pagarba Komitetas.

Auburn
Įžanga

sakyti

visa Pietinė ir Vidurinė

Reikalavimai
Reikalaujama 20 lietuvių darbinin

kų sengeležių jarduose; nuolatinis 
darbas. Feinberg> & Kahn, 1069 W. 
Taylor st.

Reikalingi darbininkai. Gera vieta, 
gera mokestis. Atsišaukit pas: Supe
rintendent of Edward Hines Lumber 
Co., Lincoln st., So. of Blue Island av,
-      ..................................................................——>

Reikalingas vaikinas, apsipažinęs 
šiek-tiek su bučeriaus darbu. Meldžiu 
atsišaukti šiuom antrašu: 1705 So. 
Canal st., arti 18-os gatvės.

Lapkričio 7 ir 8 d. vakarais 
“Aušros” svetainėje atsibuvo • I 
Seimas Chicagos Lietuvių Dr-jų 
Sąjungos. Iš Valdybos raportų 
pasirodė, kad 14 draugijų yra 
atsiuntusios savo delegatus su 
teisėmis dalyvauti seimo posė
džiuose. Sąjunga turi savo čar- 
terį, išimtą Illinois valstijoje. 
Iš visų skyrių daugiausiai pasi
darbavo pernai Immigrantų Ko
misija, kuri drauge su Immigrant 
Protective League, rūpinosi su
mušimu priešateivinių Dilling- 
hamo ir Burnett billių.

Šiuosmet žadama ‘praplatinti 
vekimo rybas, įkuriant šiuos sky
rius: Apšvietos, Pašelpinių Drau
gijų ir Prieglaudos namo, Pi
liečių, Gražiojo Meno, Moterų, 
ir Prekybos ir pramonės. Šie 
skyriai darbuosis atskiriai, kiek- , 
vienas po priežiūra Centro val
dybos. Pasitikima ką-nors nu
veiksiant, kadangi darbas yra 
padalintas J dalis ir jeigu pasi
seks surasti tinkamas . ypataš 
kiekvienam skyriui, vis bus šis- 
-tas nuveikta. Sąjunga išreiškė 
pritarimą sumanymui dalyvauti;

“Baltos Rožes” Kliubo šeimy
niškas vakaras. Pereitą subatą 
atsibuvo A. J. Bieržynskio sve
tainėje, “Baltos ‘ Rožės” šeimy
niškas vakaras. Buvo dainos, 
žaislai ir šokiai, paskui buvo 
vakariene. Jaunimas labai link
smai praleido laiką ir pilnai tuom 
vakaru buvo užganėdintas. Ver
tėtų jaunimui^ ir tankiau pa
rengti tokius vakarus ant Town 
of Lake, nes toki vakarai yra 
vieni iš geriausių ir jaunimas ga
li gražiai praleisti laiką. J. J. B.

ne
bot ir 

apsipažinimo su eiliavimo taisyk
lėmis. Silpnų eilių pataisyt tan
kiausiai visai negalima, . . y.

Tautiečiui iš Donora. Laik
raščiai kalbų, vedamų prie baro 
netalpina, nors jas vestų ir “su- 
siprateliai”. Atskirų žmonių 
nuomones ir kalbos niekam ne
rupiu

p. žingeidžiam. Kaip sanskrito, 
taip senovės grekų ir lotynų kalba 
priklauso prie taip vadinamų miru
sių kalbų todėl, kad jokia tauta jų 
nevartoja; jos užsiliko tiktai raštuo
se. Lotyniška Amerika, prie kurios 
priklauso
Amerika, vadinasi taip ne todėl, kad 
ten butų 
bet todėl, 
ko arba 
Brazilijoj 
ba, daugumoj kitų Pietinės Ame
rikos respublikų —• ispanų kalba.

p. F. J. Bagočiui. Norėtum duoti 
vietos pasiteisinimui, bet jųsų straip- 
snyj, apart arrogantiško užsipuoli
mo, nieko jus pateisinamo nematome. 
Galite sveiki skųsti ir mus ir visą 
Susivienijimą: mums butų smagu jus 
tenai pamatyt.

p. J. A. Tamistos prisiųsta raštelio 
apie ‘Keleivį” nedėsime, nes tamista 
nepamatuotai ant jo užsipuolatė: laik
raštis žinojo apie “Titaniką”, bet ga
lėjo

vartojama lotiniška kalba, 
kad ji apgyventa Lotiniš- 

Romaniško paėjimo tautų 
vartojama portugalų kal- 

Pietinės

“BIRUTĖS” VAKARAS.
Birutė stato scenoj trijų veiksmų 

komediją “Aukso Dievaičiai”, su šo
kiais ir dainomis, nedėliojo 17 lapkri
čio (Nov.), 1912 m., švento Jurgio 
Parapijinėj svetainėj, 33-ios ir 
ave. Pradžia 7:30 vai. vak. 
25c. ir augščiau.

šitas perstatymas galima
tikrai užganėdins musų gerbiamą pub
liką. — Nėra nieko gražesnio kaip 
matyti gražų perstatymą. Persta
tyme, kuriame pamatai žmonių praei
tį, jų linksmybes ir nuliudimus, jų 
meilės svajonės ir širdies jausmus.

Taigi gerbiami Chicagos ir apie- 
linkių lietuviai nepraleiskite šio bran
gaus vakaro ant tuščių zabovų, bet 
atsilankykite kuoskaitlingiausiai.

Po perstatymui “Birutės” choras 
padainuos naujausias dainas; po dai
nų prasidės balius su tautiškais šo
kiais.

Lekiojanti krasa su dovanomis. 
Spalvuotas sniegas vardan “Birutės”.

Tikietai Gaunami: “Lietuvos” red., 
Kulio aptiekoje, 3255 So. Halsted st., 
J. I. Bagdžiuno Rankoje, 2334 So. 
Oakley ave., J. Ilgaudas, 1841 So. 
Halsted st. Komitetas.

Reikalaujam 100 darbininkų j girias 
(miškus) j Wisconsin ir Michigan; 
darbas ant visos žiemos mokestis su 
valgiu ir gulėjimu $30.00 ir $35.00 
ant mėnesio, taipgi darbininkų ant 
gelžkelių ir j fandres. Ateikite tuo- 
jaus. Lietuviškas Agentas Asping 
and Sweet, 503 W. Madison st., kam
pas So. Canal st.

Ant Randos
rendos puikus kampinis 
atnaujintas iš vidaus ir 

elektriką apšviestas, prie 
lietuviškos salės, kam- 

Gera 
Atsi-

štoras, 
lauko, 
naujos 
pas 32-ros ir Halsted st.
bizniui vieta, renda pigi.
šaukite j A. Olszewskio Banką.

'■4 <5
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Liet. Jaun. Ratelio vakaras.

gio fiarap. svetainėj buvo L. J. 
Ratelio vakara^. Buvo lošta 
“Tai politiku”, o potam buvo 
monoliogas ir dainos. Komedijoj 

. rz T—ii-.-

nas ■— Laurynas, E. Aleksandra- 
- Maagi Z. Laurinavi- 
Alenal

vičiutė
čiutė -
Pilypas. Visi at-1
rai. G. Barčiuįs

J. Sedemko — 
:o savo rolės ge- 
asakė monologą 
uvių santykius.

P-
Bus

P-

Buvo ir k^arte 
Strzynecki, J J,E 
Jurgutis), jkur| 
dainavo kelias ę

feštautas ir J. 
į pusėtinai pa- 
Inas.. Apart to 

buvo dar dųeta^r trio, dąinoriai 
taipgi išsirišo’fi| savo užduoties 
gerai. Po tam visam buvo šokiai. 

Publikos buvp . labai mažai. 
Padengimui lėšiį Ratelis bene tik 
turės iš savo išdo pridėti.

A

Nuo Bridgeport;©, Muš pra
šo pranešti, kad Mark White 
Square parkelio svetainėj atsibus

‘ils

1 .'A&i!

nežinoti apie anuos bankus.

S. Gibavlčius, Painsdale, Mich, 
kitam numeryj.

I. K. Mi—kas, Elizabeth, N. J.
Gailutis, Lawrence, Mass.; Newarkle- 
tis: Įdėsim į kitą “Lietuvos” numerį. 
Ačiū.

p. Ch. Sabas, Chicago, III. Priėję 
iš eilės prie jųsų laiško, atsakysim 
ir ant jųsų klausimų, nors ne visus 
galėsim sunaudoti “Pašnekelių kam 
pelyj’”. Turėsite truputį palaukti. Į 
“Pašnekelių kampelį” talpiname tik 
tuos klausimus, kurių išrišimas gali 
but visiems ar daugumui skaitytojų 
žingeidus ar naudingas.

p. J. ž., Lawrence, Mass. “Dieni- 
nfninkuose” paprastai užrašinėjama 
tas, kas rašytojui labiausia į akis 
puola, kas jam labjausiai rupi. To
dėl “dienininkai” paprastai yra svar
biausia medega apšvietimui jų auto
riaus charakteriaus,' gyvenimo etc. 
“pienininkų” (su mažais išėmimais) 
niekados nespausdinama ištisai at- 
skiriais straipsniais ar knygomis, nes, 
kaip minėjome, jie yra tik medega 
kitiems veikalams. “Dienininkų” ve
dimas yra pagirtinas ir kiekvienam 
patartinas,

15-TAS IŠKILMINGAS BALIUS!
Parengtas storone Sąjungos Lietuvių 
Klerkų, atsibus nedėlioję, 17 d. lapkri
čio (Nov.), 1912 m., M. Meldažio sve
tainėje, 2242-44 W. 23rd PI. Pra
sidės 5-tą valandą po pietų. Įžanga 
25 centai. *

Užkviečiam visls lietuvius ir lie
tuvaites skaitlingai atsilankyt ant 
viršmineto Dalaus, nes kaipo visiem 
gana gerai žinoma jogei Sąjunga 
Liet. Klerkų visados puikiausius Ba
lius parengia, kur galėsite puikiausiai 
pasiviešėti ir pasišokti prie puikios 
muzykės. Su pagarba, Komitetas.

Ant rendos gyvenami ruimai 
4 ir 5 ruimų, naujai ištaisyti, 
Atsišaukite į A. Olszewski© Ban-

Nuomai du gražus pagyvenimai, 
vienas 4 ruimų už 15 dol., kitas 5 
ruimų su yana už 17 dol., prie -3?28 
So. Halsted st. Sužinoti: A. Olszews
ki© Bankas.
.---------------------------- ...............................      J....;...

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

s
i

■
f

Pajieškojimai.
Pajieškau savo vyro Franciškaųs 

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

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

Raudon yra geras saliunas, kampas 
ant Canal st., netoli 12-os. Atsišaukit 
pas Ruehl Bros. Brg. Co. Washtenaw 
avė. and Haward st.

r- ‘ ' a'. •

Ant Pardavimo
Parsiduoda kriaučių šapa IŠ prie

žasties išvažiavimę kitan miestan. 
Atsišaukite. 2537 So. Halsted st

APGARSINIMAI
PUIKI VIETA ANT 

RANDOS.
Naujas namas ir 5 akrai žemės 

pigiai* ant randos ar ] 
įhįęagos priėmjestyjj ant 10940s 2031®. įą stĮ

Pajieškau savo brolio Petro Grigą- 
laičio, Kauno gub., Šiaulių pav., Kur
tuvėnų par., Valatkių kaimo; girdėjau, 
gyvena Chicago j. Jis pats ar kas apie 
jį žino teiksis pranešti ir gauti $2.00 
dovanų. Antrašas:

. J, Grigalaitis, 
203 D. St., - So. Boston, Mass.

Pajieškau Mateųšo Baltrušaičio, 
paeinančio nuo Griškabūdžio, Suval-

pardavimo. eub' ««««» atBlSauktl antrašu: 
r > Gustas Justinas,

į ' Chicago, in.

■H

-k

Parsiduoda grocernė ir bučernė lie
tuvių ir lenkų apgyventoje apygar
doje už pigią prekę iš priežasties li
gos. Atsišaukite po num.: 4603 
S. Marshfield ave., Chicago, III.

Parslduoda rakandai (furnlčiai), už
tenka septyniems kambariams, už pi
gią prekę. 1606 So. Halsted st, ant 
pirmų lubų.

Parsiduoda iš priežasties dviejų biz
nių labai pigiai valgykla (restaura
cija). Atsišaukite pas: Ant. Budžiu8( 
1450 S. Halsted bL, Chicago, Ilk

,.rj
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Apie Severos Vaistus pasakome tą tik, kas tiesa.

NUSTOK KOSĖJĘS!

Nusmaugk jį pačioj pra-

L u ngs)

Kepenų Ligos

Severos Pigulkos Jaknoms
(Sevcra’s Liver Pills)

W5WW5BWT

OLSZEWSKI BANK
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: Panedėlials, 
eeredom, ketvergais ir subatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedėlioms, utar- 
ninkais ir petnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

Chicagos Lietuvių Tautiškos kapinės yra puikiausios visoj Vakarų Amerikos dalyj. 
Dabar proga užpirkti gražius lotus. Informacijas galima gaut ant vietos, kapinių 
ofise nedeldieniais. S. Pabedinskis prižiūrėtojas.

Joseph J. Hertmanowicz 
LlBtnvus Notaras

Nudek niekais kosulį dabar ir jis prikibs prie 
tavęs visai žiemai.
tižioj. Imk

Severos Balsamą Plaučiams
(Sevcra’s Balsam for

Yra tai tikriausias vaistas nuo kosulio, ki- 
mulio, kriokulio, žieminio kosulio, bronchito 
ir kitų plaučių ir gerkles ligų.

Kaina 25 ir 50 centų.

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

Kreiptis adresu:
J. J. Hertmanowicz,

A. Olszewski Bank3252 S. Halsted St., Chicago 
OFISO VALANDOS:

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

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

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

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

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

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

OFISO VALANDOS; Panedėlials, 
eeredom, ketvergais ir subatoms nuo 
8 ryto Iki 9 vakaro. Nedėlioms, utar- 
nlnkais ir petnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

t|Jus in 5 d.
4 Ii NUO PASLAPTINGU LIGŲ

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

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

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

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

/kesčių.
4. Perka ir parduoda namus, lotus, “mortgages” ir “bondsus”.
5- Sukolektuoja Pinigus iš kitų Bankų po visą Ameriką.

Išmaino Pinigus visų viešpatysčhj ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant 
kitokių.

Siunčia Pinigus į visas dalis svieto ir parduoda Šifkortes ant visų laivi
nių linijų.

Padaro visokius rejentališkus dokumentus, dovierennastis, affidavitus, 
kontraktus pirkimo ir pardavimo, parūpina pasportus išvažiuojantiems į 
Lietuvą ir užtvirtina juos pas Rosijos Konsulį.

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

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

Priima bankon pinigus ir moka 
3%. Už sudėtus pinigus mūsų ban
ko] duodamo čekių knygutę, iš ku
rios parašyti čekiai tinka visur. Sko
lina pinigus ant Real Estate. Perka 
ir parduoda namus ir lotus. Išsam- 
do bankines skrynelės (boxes) 
po $2.60 metams. Parduoda šifkor- 
tęs ir siunčia pinigus | visas svieto 
dalis.

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

8

B an ko j e, prie

o

miHiĮHįMAi

fg

25 centai bonkele.
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Dr. G. M. Glaser

avė.

P. avė.

avė.

stA.

st.

st.

I
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Specialistas kuria 
išgydo ko kiti no

DR. RENFER, Specialistas.
Valandos*. 8 ryto iki 8:30 vakare 
Nedeliomis: 8 ryto iki 12 dienos

avė.
st

avė.Ant. 
Balt. 
Jau 
Ant.

MASS.
101 Oak 

MASS.
35 Arthur

K. J. INTAS,
P. O. Box 1724, New York, N. Y.

Bak

•an

(kvaitirnas ir galvos skaudėjimas)
(užkietėjimas)
(nevirškinimas)

apsireiškia visur, 
nes jų negalime

galvoj 
žarnose
skilvyj
ant odos 
burnoje

išskiriant pačias kepenis, t 
nei pajausti, nei pamatyti. (

veikia tie?og į kepenis, prašalina daug 
visokių jaknų kančių ir taipgi nedaleidžia 
jų. Pamėgink.

Pardavinejamos visų aptiekininkų. Anų tikrųjų bū
tinai turi būti vardas “Severą”. Neimk nudavimų. 
Nemokamo, gydytojo patarimo rašyk pas:

Lietuviškas Graborius

a

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

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

Telephone Drover 2186.

SESE!
Esu moteriškė. Pažįstu moterių 

kentėjimus. Jeigu kenčiat nuo api- 
puolimo, plyšimo, 
baltųjų tekėjimų, ne
vaisingumo arba 
klos kitos ligos, 
galite išslgydyt 
mie labai pigiu
du. Rašykit, man 
tuojaus, aprašydama 

savo kentėjimus ir {dėkit už 2c. mar
kę atsakymui. Adresas tokie.

MR9, A. S. HON,

šiuomi aprjiškiu pagodotai visuo- 
meniai, jog esu seniausias gydytojas 
ant Bridgeport© praktikuojant per 21 
metus, perkėliau savo ofisų ir gyveni
mų į savo locnų namų po numeriu

3149 S. Morgan St.
Kertė '"-ros gatvės.

Telefonas Yards 687.
Mano olisus aprūpintas naujausiais 

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

Darau visokių operacijų, 
su pagarba

ligose.
Liekuosi

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

K ei'15 32-ros gatvės.

mito TIKTIS 
INEJIMAS DYKAI 

kas gali but inutyt-i 

galerijoj
UOKSU)

526 SO. STATE ST. 
(CHICAGO, ILL 

near Harrison St.

Ateik pas 
mane, o aš 
išgydysiu 
jus ant visa
dos. Aš gva- 
r a n t u o j u 
kiek v ien am 
u ž g a n e di- 
ni ma, kuris 
atsilankys į 
mano ofisą. 
Aš išgydysi ii 
jus už pigiau 
ir goriau, no 
gu daktarai 
miesto, ku
rie turi mo- 
ir turi dide-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 užmokosnį, 
pagal jūsų išgalėjimą/ Netrukdy
ki bet atsilankyk šiądien.

Aš kalbu ietuvlškal.

Western Medical Institute
1827 Blue Island Ąvo., 2 lub. vir
šuj Bankos, prie 18tos gatves,

KUR GAUTI “LIETUVĄ”
Galima gauti kiekvienų savaitę 

“Lietuvų” už 5c. ųas šiuos agentus: 
BALTIMORE, MD.

J. Zebrauckas. 112 N. Green
BROOKLYN, N. Y.

Jonas BIčkunas, 
E. Fromes, 

Jankauskas, 
Juozupavičlus, 

Milewski, 
Plochocki,

CHICAGO,
“Aušros” skaityk., 3149 S. Halsted st. 
“Aušra” % A. Lalis, 1800 W. 46th st. 
Jonas Ilgaudas, 1613 So. Halsted st. 
P. M. Kaltis, 1607 N. Ashland avė. 
Zlg, Mickevičia, 2342 S. Leavitt st. 
M. J. Tananeviče, 670 W. 18th et. 
Mike Valaskas, 345 Kensington

CLEVELAND. OHIO.
Šukys, 2118 SL Clair 

HARTFORD, CONN.
Kiškiunas, 51 Charter Oak

LAWRENCE,
Ramanauskas,

MONTELLO,
P. Miszkinis,

NEW HAVEN, CONN.
A. Makarevich, 255 Wallace

227 Bedford
73 Grand

65 Hudson
Berry st
Grand bt
Grand st

x 222 
a66 
87

ILL.

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

Priima bankon pinigus ir moka 
8%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parsamdo bankines skryneles (boxes) 
po $2.50 metams. Parduoda šifkon* 
tęs ir siunčia pinigus j visas svieto 
dalis.

BANKOS VALANDOS: Panedėllaie, 
eeredom, ketvergais ir subatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedėliotus, utar- 
nlnkais Ir petnyčioms nuo 8 ryto iki 
* vakaro. i

O KAS ČIA?
Ogi popieriai laiškų rašymui, su 

visokiais gražiais pasveikinimais ir 
su tam pritinkamomis dainelėmis, 
auksinėmis raidėmis, su gražiomis šil
kinėmis kvietkolemis ir su visokiais 
paveikslėliais. Parsiduoda labai pi
giai. Kas prisius 25c. krasos marko
mis, tas aplaikys 12 popierų su kon- 
vertais ir dar pridėsiu dovanų labai 
gražių Kristaus užgimimo stoinelę, iš
rodo, kaip altorėlis.» Verta 25c. Už 
$1.00 duodam 6 tuzinus popierų. 
Agentams duodam gerų uždarbi. Ad
resuoki!.

Pirkite Bekernę
Didžiausia ir seniausia beker

pės biznis parsiduoda visai pi
giai. {plaukų yra nuo 800 iki 
900 dolierių per savaitę (cash), 
2 dideli Storai su visais įtai
sais ir bekernė su visomis ma
šinomis dėl kopimo, taipgi 2 
arkliai ir vežimai su visais pa- 
kinkimais. Geriausia proga 
Lietuviams Įgyti vienų iš di
džiausių biznių So. Bostone.

Lithuanian Agency
233 Broadway, Sa. Boston, Mass.
Telefonas So. Boston 1236-W

A. IVAŠKEVIS, Manager.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

P. S. Kam ieks buli Ghicigoje iš tolymesniy miesty neužmirškite apsilankyti ir musy Bankon.

tai atidaryk
tau rokundas

MOKYKLA ŠOKI U
Prof. Julius Silsko užtikrina, kad 

išmokys šokti kiekvienų jaunų ar 
senų. Išmokinu valsų 6 rūšių, taip, 
kad gali drųsiai 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, kurio nori išomkti šokt 
ateiti 2119 So. Halsted 
vai. vak. Taipgi mokinu 
kuls Buck & Wing, Buck 
Jig, Clog, Spanish Waltz, 
Step, Side Step. Pirma 
Mokykla Amerikoj.
Miss. Antanina Kletnier, 
na Walets, Prof. Julius 
So. Hal&ted st., Chicago, 

Phone Canal 3762.

st, nuo 6 
visokius šo- 
Sklrt, Irish 
Waltz, Two 
Lietuviška 

Mokytojas: 
Miss. Joan- 

Silsko, 1836 
ni.

LIUOSO ĮNŽEHGIMO MUZLnJS

Moksliszku Žingeidumu.Žinojim"s-Gatybe

Naujiena Kuri Nudžiugins ir 
Palinksmins Daugel Sergancziu, 
Silpnu ir Nualintu Vyru
viškns, nupuolęs sveikatoje? Ar peržengei tiesas sveikatos 
arba gamtos? Ar manai apsivesti? Ar esi tinkančiam padė
jime užimti užduotis ženybinio gyvenimo? Jeigu yra mažiau- 
so abejone jog randasi užsivilkusi chroniška liga dugnyje 
tavo klapatų, tai atsižauk ant žeminus paduoto adreso, o ap. 
turėsi patarimu ir ifitirinčjiinį dykai! Mes iitirinosime tavg 
visai dykai, ir jeigu ižgydymas bus galimas, tai mes jSgydy- 
sime už kožemlausiį kainįį. Ne užsidedi ant savgs jokių pa
reigų atsižaukdanias pas mus del bemokestlnio pasiteiravi
mo. Męs perstatysime padėjimu viso dalyko tikroje ^viesoj% 
o tada galėsi gydytis jeigu norėsi.

Hsl Dolalo Nereiks Mokėti Pakol Nebusi Užganėdintas Savo LocnoJ 
Mintyj kad Mes Aame Teisingi, Pilnai Atsakanti ir Uisitikimi.
nesveikumu inkstų, pūslės ar Šlapumo ravelių, jeigu jauti nesmagumu ir skausmu, jeigu randasi 
koks padėjimas dėl kurio nesinori kreiptis prie Behnyniško gydytojaus, kaipo tai: silpnumas, ner
viška negalė, siljma arba sumažinta atmintis, ne miego jirnas, gėdingumas, nubėgimai, nuvarvėjimai, 
Silpninanti sapnai ir išnaudota gyvybe; jeigu turi glūdotas ir susisukuses gyslas, jeigu kenti nuo 
užsikrečiamų ligų kokios nebūt rūšies kurios tuinistni daro nesmagumu; jeigu turi nors vionįiS 
skaitlingų ligų kuriom vyrai gali bu'; apimti; jeigu kenti nuo pertankių dasileidimų; jeigu turi vo
tis, skaudulius burnoje ir ant liežiuvio; jeigu plaukai tavo slenka; jeigu turi slaptingą hg^ jeigu 
turi užnuodtntą krauju arba nors vi?rų iŠ ligųkurių auka tampa vyrai—TAI MES GALIME TAVE 
IŠGYDYTI IRTA 1 Vi. DARYSIM. E. Ateik pasikalbėti su inumi didžiausiame prlvatiSkume ir 
krėtė, o ings padėsimo atsikratyti nuo visų kliūčių kotrumpiausiam laike. Mos turime labai didelį 
patirimį gydyme tok’cs r ašies ii< ų ir užtikriname išgydymų. Mes netiktai palengviname,bet išgy
domo tikrai ir ant visados. Ateik ir pasižiūrėk ant skaitliaus lietuvių kuriuos mes išgydomo. Mes 
išgydysime teip tikrai kaip atsišauksi pas mus. Silpni vyrai, kurie nustojote viltį pasveikimo besi* 
gydydami kur kitur, ateikit pas nūs, mes atkreipsime ant jus musų specijallŠkų atydų teip jog at* 
gausite savo vyriškumų ir busi e vadovais terp savo sandraugų.
PATARIMAS IR IŠTIRINEDM?^ VISAI DYKAI. GYDUOLES DYKAI IKI IŠGYDYMUI

CHICAGO MEDICAL CLINIC
256 SO. STATE ST., arts Harrison gatves CHICAGO, ILI 
'j JduBu ofiso velanaos yra nuo 10 valandos ryto iki 4 po piet Ir nuo ū iki 7 vakare. Jeigu negali 
\ ©UUk.ukbi.terp tsį valandų, tai guli atsišaukti terp 10 ir 12 Ncdoliom. Atsižauk asasiŠicab

Mes kalbamo Lietuviškai.

Mes esam baimin
gai ir įdėmiai su
tverti. Vyrui, tikrai 
atsilankyk it į šitų 
stebėtinų liuoso in* 
žengimo Mažėjų. 
Šimtai interesuo
jančių pavydaių 
žmogaus Runosvei
kam ir sergančiam 
stovyje. Ckirurgiš- 
kos operacijos, 
žingeidumai, keis
tumai, milžinišku- 
rnni. Telpgi pilnas 
istoriškas sanrin- 
kis kuris niekad 
ne buvo parodytas 
dykai šiam krašte.

J. KULBOKAS
Užlai ko

Puiku Saliuna
Visada š-ltas alus, skani degti” 
nė ir kvepenti Cigarui. Iš ki.ur 
žmonės at :elevę gauna nakvynę
74- Grand St Brooklyn, N. Y.

Seniausia Lietuvių užeiga pas

JUOZUI RIDIKU Į
Užlaiko visokius pirmo t 
skyriaus gėrimus ir kve- 
penčius cigarus ir

Gražią Naują Svetainę 
Susirinkimams, vestuvėms, ba» 

j lianas ir U. Širdingas priėmi
mas ir broliška rodą kiekvienam

B253 Illinois 6L KGFtOdSrtl

ko
tai 
na- 
bu-

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

Iszpantszka inkvizicija. Valkatų Galerija. 
Paveikslui Iszkilmiu ir Pagarsėjusiu Asnunu. 

INLEIDŽIAMI TIKTAI VYRAI
LIUOSO IHŽEHGIMS MUZEJUS 

MOKSLIŠKŲ ŽIHGETOUNU 

14 S. Clark Street 
. arti Madison Gatves

Atdar jb nuo 10 valandos ryto iki 12 vidurnakČUį

ageiduniai Patologijos 
Emgeidu.’^..* Osteologijoa 
Žingeidj/ccd T/Tt m aliuvi- 

'j ų Organu

J. Fllllpowlch, 
Bartkus 
Budria*

Tirlnek pradžia ir fsz».- rystima Ž > ^iszkos 
Rasos nuo Lopszio.ikl Grabui. P' u.utyk Kei- 
stumus Gamtos. Žingeidumus w Miiž/Jsz- 
kumuc.

Tirinek intekrne Egos ir paleistuvystes, per
statytas gyvo didumo figūrose, sveikuose ir 
ligotuose padėjimuose. Lavus ifzrodlnetojas 
atsakinėja visokius klausymus. Didžiausia 
proga tavo gyvenime.

INŽENGA DYKAI
Atdaryta kasdiena nuo 8 ryto iki vidurnakcatitį

LIUOSA OALERIJA MOKSLO

šiuomi pranešame visuomenei, kad musų dirigentas Edvardas 
ševičia tapo prašalintas nuo savo vietos ir nubaustas $50., už tai, kad 
jis neišsirokavo atsakančiai pinigiškuoso reikaluose sulyg Beno narių. Jo 
vietų užėmė pirm. V. Bukauskas. Guodotinos dr-stės, reikalaujančios muzi
kos, teiksis kreiptis į “Lietuvos” Benų šiuom antrašu: - 3252 4 Illinois 
Court, Juozo Ridiko svetainė. Tenai atsibūva ir beno repeticijos į kiekvie
nos pėtnyėios vakarų, nuo 8:30 iki 11:30 p. m. Telefonas: Yųrdš 2716.

“Lietuvon” Beno Komitetas:
K.
S.
V.

Visi skaitykit 
‘LIETUVA
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MKETAI-SWEATERS■i

■Kavai..-

K

S”

Užrtuo d ė j t m ą

pat laikrodėlio, kaip 
17 akmeny Waltham

jų užteks. Mes ne- 
šitų prekę. Atsiųsk

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

Ištyrimas DOVANAI.

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

Ligos Moterų

H 
A

iHoiHmtHmai NodaTO skirtumo koksu- UZbiKlllIblilIdl lnistos nesveikumas yra,
Jeigu tamistiį kankina de

ginimai, plikinantis šlapiu imas, pūslės nesveiku
mas, erzinimai, tankus noras ištuštinimo, męs 
išgydom viršui minėtus padėjimus be vartojimo 
ixiilio ir be siuntimo į. llgonbutį.

hlKIHB Uždegimai, sutinę ir skausmingi ulHIHInldl sąnariai, kantrybę atimančios 
užsisenėję ligos kurios padaro 

gyvenimu nelaimingu, IŠGYDOMOS ANT VI
SADOS BE ŽUD1MO LAIKO.

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

Atsišauk tuojaus jeigu esi klapate.

International
14 SO. CLARK ST., arti Madison gatves

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

Mes Išgydom Vyiro
Męs trokštam, kad visi, kurie yra neužganėdinti suki“Alf| 

gydymais, ateitu pas mus ir pamėgintu musų tb;rų ir ištiid- 
nųį gydymą. Męs paaiškinsim tau dėlko kiti gydymai tav.-*9 
neišgydė ir kaip męs tave išgydysim.

Krauju Uinuotlyjiiiias Esassss
* * rių ligonis nenori kreip

tis prie šeimyniško gydytojaus, rudos plėmos, lopai burnoje, 
skauduliu ant liežiuvio, slinkimas plaukų, skausmas kauluo" 
se, sunariuose, plėmos ant kūno,_ jauslus tekanti skauduliai, 
MES IŠGYDOM ŠITOKĮ PADEJIM A—M ES NELOPOME. 
UltlhnO! mot kan^’Ra tav£ nubėgimai paeinanti nu) 
ItlluUžIlilluI peržengimo gamtos tiesų, vyriški silpnu.

O mai, nualininias, silpna atmintis, galvoj
skaudėjimai, plėniai priešai akis, nerviškumas, skausmai strė- 
nose? Ar pats esi apimtas nors vienu iŠ tų ženklų? Ateik pag 
mus, męs tave išgydysim nes kitaip nereikalauji mum mokėti.

Abelnas Nusilpnėjimas ~ 
mas, negalinguraas prie darbo arba linksniu* 
inu gyvenimo, nuilsimas, yvairus gėdlnanT 
silpnumai, ir tt. ATIDEJIMAI YKA PAVO* 
J1NGI—PASIRODAVIK SU MUMI DABAR.

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

Inkstu, Pūsles ir Sėbrus Nesveiku-
Inkstų nesveikumas gali išsivystyti 

Hidl į pavojingas komplikacijas, ir jeigu ne- 
atbotas, pagimdys kitas ligas ir komplikaci
jas. Ar manai apsivesti? Ar esi tikrai sveikas? 

Specialists.
CHICAGO

Jei nori kad tavo biznį lietuviai žinotų ir remtų, tai 
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 
padaryti. Todėl jei reikalauji kalendorių, tai kreipkis 
prie mus. Ir pasiskubink, nes atsišaukus vėliaus, nesu- 
spėsime pirm Kalėdų jų padaryti.

Consolidated Printing' Co. |
3252 So. Halsted St., Chicago, Ill. |

:W'-'.*■

PILNAS POSMEBTINIS

prozos ir eilių rinki
nys, jau atspaustas

KAINA TIK $1.oo

Tuos, mus jaunučio poelos, 
poezijos žiedus, galima gauti

AL. STEPONAITIS
745 Glenmore Av., BROOKLYN, N.Y

Turėk Savo Namuose
Geriausią Degtinę (arielką) jei 

nori būti sveikas ir turėti kuom 
pavaišinti savo mylimą svečią.

Daktarai rekomenduoja už geriau
sią degtinę

I^ye
Kaipo Skanų, Tvirtų ir sveikų gėrymų

Geriausiai pastiprinanti, priimna, skani 
ir sveikiausia stalava degtine.

Gaunama visuose goresniuose Saliunuose
STRAUS BROS. 00. Išdirbėjai, DEP’T L. CHICAGO, III
216 W. Madison St. T. PODLASKIS Ir A. CHAPOSKE, Lietuviai agentai

ULENTDEO

Dabar turite progą pirkti $26 vertes Auk
sini Laikrodėli už $10.90

17 Akmeny 
Waltham

Auksinis 
Laikrodėlis

14 k. Solid Gold Filled 
užvožtuvai ant 17 akmenų 
Waltham nutaikoma mašinerija.

Jokia kompanija niekados prieš 
knepadarė tokio pasiulijimo. Mes 

tų ąrom, kad galėtumėte susipa
žinti šit mumis ir patartumėte sa
vo draugams, jeigu patįs busite 
užganėllinti musų šituom pasiuli- 
jimu. uPamykit, kad tai neyra vien 
tik 17' akmenų Waltham, bet jis 
yra taipgi nutaikomas, quick train, 
straight lines escapement, exposed 
pallets, compensating balace, Bir- 
gurt hair spring, hardened and 
temperured in form, patent micro- 
metric reguliatorius, rankena už
sukamas ir rūpestingai padirbtas 
14 k. Solid Gold padengti užvožtu
vai su dubeltavais uždangalais, 
desenlu. Išdirbėjų gvarantlja antGražiai Ingravlruotas gražiausiu

20 metų yra Išspausta kiekvienam užvožtuve. Pasiklauskite pas savo 
štorninkų apie jo prekę, bet reikalaukit tokio 
mes čia aprašėm ir nepamirškit pridėti, kad tai 
nutaikomas. Jis užprašys už j| $26.

Musų prekė dabar jums yra $10.90. pakol 
priimsime orderių nuo agentų ir štorninkų už 
mums 25 centus (markėmis) iškalno ir pasiklausk musų laikrodėlio 
numeris 75, o mes išsiųsim jį su instrukcijoms Jūsų vietos expresso 
agentui, kuris leis jums baksų atidaryti ir išexamlnuoti Ir jeigu jus 
busite užganėdinti, tai užmokėklt expresso agentui likusius $10.65 
ir turėsite šitų dailų laikrodėli. Arba jeigu prislųslt mums pilnų sumų 
$10.90 Iškalno registruotu laišku arba per Money Orderį, tai mes 
duosime jums prezentų, dykai $3 vertės auksinį lenciūgėlį gvarantuo- 
tų 5 metams. Nesibijokit siųsti pinigų iškalno, 
dėlė Ir atsakoma kompanija Ir mes sugrąžinsime pinigus kiekvienam 
neužganėdintam kostumeriul.

šitas paslulijlmas tik trumpam laikui, todėl

DEALERS WHOLESALE CO.
4 East 27th Street, Dept. 71

nes mes esame <11-

nesivėlinkit.

New York.

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

KaHa užeina dideli šalčiai, tai kad ir geriausią tu
rėsi overkotą, vis bus šalta. Bet jei po kotu pasivilksi 
gerą J akėtą (Sweater'), tai ir su lengviausiu overkotų 
ncperšalsi. Mes turime didžiausią eilę puikią, šiltą, gry
nu vilną Paketą—Sweaters.

Štai musų Jaketai—Sweaters ir jų kainos:
Vilnoniai Jaketai—Sweaters.............................
Grynų vilnų.................................. ........................
Geresnių vilnų.......................................................
Geresnių vilnų su kalnieriais............................
Geriausių vilnų su kalnieriais..........................
Geriausių vilnų su labai dideliais kalnieriais
Didžiausia eilė puikiausių Overkotų dabar yra pas mus

$2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
5.00

Overkotų kainos eina nuo $8.00 iki $30.00
didžiausias pasirinkimas naujausių Siu-

rėčių. Puikios drapanos, o žemos kainos
mia musu biznį augsivn. Didelis pasirinkimas Bižuterijos

4

, — tai kas s tu-

Iš kitų miestų lietuviai tegul prisiunčia mumi mierų per kru- 
tinę su money orderiu ant pilnos r,urnos, o mes prisiusime sweater} 
savo kaštais. Apjuosk savo storu siulu per krutinę Ir tų siūlų pri
siusi; nuimi laiške.

BRIDGEPORT CLOTHING CO.I

A. N. MASIULIS, Mgr.

3246-3248 S. HALSTEO ST.. CHICAGO, ILL

LAIKRODĖLIS DYKAI!

50,00
KNYG

Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie budamė 
neprotingi dasileida perviršumą—vyrai nusilpnei, nerviški, sunaikinti 
ir kurie sulaukto amžio, katram negale pylnai nauduoti priimnuma 
gamtos,— vysi tio vyrai tur pa rol kala utį viena ištuo kny&u. 
Ta knyga pasakis kcip vyrai sunaikin sava sveikata, keip jie įgauna 

ligas ir kodiel jie netur apsivesti budame tame padeime.
Ta knyga teip-gi pasakis suprantamoje kalboje keip 

vyrai kurie tur Užnuodljima kraujo, arba ©yfili, 
Triperi, arba gonorrhoea, Nusllpnolma, Abol- 
na

DYKAI DIE L VYRU

pragaišti špoku, Pragaišti gyvybes Sky
stimo, Naktinius nubeglmua, Rheuma- 
tizma, Organiškas Ilgas, Pylva, Kepenų,

• Pūsles Ir Inkštu ligas, gali but galiutinai 
' išgydyti sava nuomuse, privatnai ir slapta, su ma

žais kaštais.
Tūkstančiai vyru atgava sava tobulą sveikatą, spėkas 

Ir stiprumą per pagėlbą tuos knygos. Ji i ra krautuve ži
nios ir talpina šiam tykrus slaptibes, kurios vyras turi 
žinoti. Netrotikiet sava piningu mokiedami už prastus, 
bevertės, vaistus iki kolaik neperskaitisti šitą knygą Ji 
pasakis kodiel jus kentėti ir keip galėt galiutinai išgy
dyti. Atmink, jog ta knyga yra duodama VYSAI DYKAI. 
Męs užrnokam ir pačta. Išrašik aiškeie sava varda, pa
varde ir adresą ant šio kuponą ir išsiųsk ji mums šendena.

Kuponas dykai gautos knygos.
Siusk ji šendena.

DR. JOS. LISTER & CO.
L. 300, 22 FIFTH AVE., CHICAGO.

Godotini: Aš esu užinteresuotas jusu pasiuliminui dykai 
siunstos knygos ir norėčiau, jog jus išsiustumet man 
vieną iš tuo knygų.

Vardas ir pavardė

Adresas

Stejtas

RUSIJOS-AMERIKOS LINIJA.
Puikiausi, Didžiausi 

reguliariškai kas dvi 
Rusijos ir Amerikos, 
jokiame porte. Nauji 
viniai Garlaiv

CZAR,
8 dienomis j 

terdamą.
$31.00

45.00
60.00

IŠPLAUKS
Russia lapkričio 

čio 30.
Del artesnių 

musų agentus, 
Agentą:
A. J. Johnson &

ir Greičiausi Laivai, 
sąvaiti vaikščioja tarp 
nestodama pakeliui nė 

dvišriubiniai Pasažie-

KURSK, RUSSIA
Rot-' 11 dienų j

Lietuvą.
klase $33.00
klase

III
II

Iš

žinių 
arba

50.00
70.00

YORKO:NEW
16, Kursk lapkri-

meldžiame kreipties j 
j Vyriausįjj Keleivių

Co., 27 Broadway, New York

Skaityk naujausio mokslo knygų 
apie sveikatų ir kų reikia 

daryti apsirgus.
6(5

VARICOCELĘ, MVDROCEL.Ę (Be peilio ar skausmo)
Aš noriu išgydyti kiekviena vyrą kenčiantį nuo Varicoceles, Strikturos, Užkrečiamų 

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

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

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

<in-, (Nvinokek už nei^gycyrnų—Neišgydo, nemokėk)
U

Pražudytas Vyriškumas , 
Ligos Kepenų ir Inkstų. 
Nerviška negalė, Silpnu
mas, Pražudyta pajiega, 
Nuovargi,Kraujo užnuodiji- 
rnų, Slapumo bėgimų.

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

Rodą Dovanai.

| — » ^—•4—-*     ■— ■ — — * "K**1—" ** Į

Išgydo, kad butum sveikas j

<1

Specialistas 
Vyrų ir Moterų Ligų 

kalbu Lietuviškai.
VISIŠKO IŠGIJIMO kiekvienas jieško. Aš tamstą išgydysiu visiškai, jeigu tamsta tik 

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.

N. CLARK ST.
Tarpe Randolph Ir Lake UliiUnU® 

Valandos: 3 ryto iki 8 vak. i^cdėlioms, 8 ryto iki 4 po plet^

Kam pirkti laikrodėlį už pini 
gus, kada n gali gauti dykai

Šitas laikrodėlis yra nike
linis (Nickel), išrodo, kaip PA1 
sidabrinis, gerai laiką laiko, 
yra tvirtas ir prie sunkiausio 
darbo jo nepagadinsi irgau- 
ni drukuotą gvarancija apie M 
jo geruma. g|J

Užsimokėk tiktai prenu- įy 
meratą už laikraštį “LIE- gi 
TUVĄ” $3.25, tada eis tau j®l 
“Lietuva” per pusantrų me- gi 

M tų ir gausi šį puikų laikrodėlį dovanų- B
Dabar yra geriausias laikas laikraštį užsira- 

šyti, kadangi artinasi žiemos ilgi ir nobodųs va- 
karai. Pamatysi, kaip bus tau smagus ir trumpi 

R žiemos vakarai, “Lietuvą” beskaitant. Ar žinai, Įo 
|| kad dabar “Lietuva” yra geriausiu laikraščiu || 

Amerikoje? Jei nežinai, tai perskaityk vieną jos 
numerį ir persitikrink. Patark ir savo draugams 

g’’H “Lietuvą” užsirašyti, ir jie gaus šį laikrodėlį do- 
vanų. Siųsdami pinigus už ‘Lietuvą’ adresuokite:

A. OLSZEWSKI ra
3252 S. Halsted St, CHICAGO, ILL gj

Gaunamos “Lietuvos” Knygyne.
Auštant. Eilės J. Mikuckio. Telpa čia

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

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

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

Pusi. 64.........  40c
Mirtų Vainikas, ' Triveiksmė drama

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

Japonija seniau ir dabar. Parašė 
dč. Pusi. 13.........................

Kultūra ir Spauda. Parašo Dr. Emil 
Loebl. Lietuvių kalbon išverto 
Vaidevutis. čia aprašo kokių 
svarbų turi spauda kultūroje, 
laikraščių ir knygų veikme žmo
nių gyvenimo ir 1.1. Chicago, III. 
1912, pusi. 152............... 45c

Siunčiant pinigus reikia adresuoti: 
A. OLSZEWSKI,

3252 So. Halstod'. st., Chicago, HL

SZITOJ KNYGOJ “DAKTARAS” netik 
pamokina kaip ir kur nuo visokių ligų Kerai 
išsigydyti, bet teip-pat labui gražiai, kaip tik
ras tėvas pamokina ir kaip nuo visokių ligų 
apsisaugoti. i

KNYGOJ “DAKTARAS” labaidaugap- 
rašo apie vyrų ir moterų lytišku gyvenimų ir 
aiškiai, atvirai teip išdėstinėja, Jog kitose 
knygose apie tokias paslaptybes negalite at
rasti Šita knyga kiekvienam vyrui ir moto
re! labai reikalinga turėti, kad žinoti kai]) ir 
kįdaryti, seniems ir jamniems ir kaip lai 
minga! gyventi. Čion viskį negalima apra
šyti, bet tik perskaičius knygų atrasite.

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

Apie MEILES DALYKUS “Daktaras“ 
nemažai rašo.

YPATINGAI serganti, nusilpnčję, sukliu
rę, pasigadinę per jaunystės klaidas ir vargi
nami visokiomis kaip paprastomis šviežiomis 
teip užsisenėjusiomis ir užsikrėtusiomis ligo
mis, šitoje knygoje atrasite tikrų rodų.
<9 JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pir
miau no kaip kreipsies prie kokio nors gydy
tojaus, arba vartosi liekarstas, reikia perskai
tyt knygų “Daktaras”, nes didelės daugybės 
žmonių, kurie tik perskaitė šitų knygų išsi
gydė.

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

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

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

TEMYKIT, VYRAI IR MO- 
RY SI Kad sergi, jautiesi kokį nors nesvei
kumų ir reikalauji gero specialisto pagelbos, 
kad trumpam laike būtumei išgydytu, tai atsi
šaukto prie Profesionališko Daktaro, I’h. M. 
Klinikos, aprašant savo ligų lietuviškoj kalboj 
> Atsilankantiems ašabiškal ofisą valandos 
yra šitos kasdien: _

Nuo 10 iš ryto iki 4 p. p. Ncdel. nuo 10 iki 3, 
o Ūtar. ir l’ėtn. vakare nuo 6 iki 8.

Telefonai: Central 1443
Auto. 44-094

Maurice J. Golan
Lietuvių Advokatas

Priima visas prov as visuose teismuose

Leveskio
R Dienine ir Vakarinė Mokykla. 
H ============ Mokinama:============: 
H 1. Pradinis kPrirengianiasai) Kursas, 
F 2. Prekybos Kursas pagal Ainer. plianą, 
g 3. Prekybos Kursas pag«l Rusijos plianą 

(del manančių grįžti Lietuvon).
=====:=-------.-=K ai bo s :=============
Lieuiviška, Angliška, Vokiška ir Rusiška 

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

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

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

TĖMYKIT VISI LIETUVIŠ
KI SALIUNČIKAI IR BIZ

NIERIAI!
Chicago Baltos Rožės (Chicago White 
Rose Bottling Works) tikrai lietuvišką 
pabstą—saidę, džindžerail ir kitus 
visokius minerališkus gėrymus išdlr- 
biuėja. Išdirbėjus yra vienas iš se
niausių Chicagos lietuvių biznierių 
Jonas žilvitis. Meldžiu visų lietuvių 
biznierių atkreipti į tai atydg. ir pa
remti savo tautietį. Riekalaujant vi
sokiuose atsitikimuose viršmlnėtų 
minerališkų gėrymų atsišaukit visa
dos pas mane. Busiu Jums už tai 
dėkingas. Su godone,

Jonas žilvitis,
841—33rd st., Chicago. Ill.
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WEST SIDE OFISAS:
1515 WEST 12th STREET 

Telefonas: Canal 407 
Valandos priėmimui: 7 Iki 8 v v.

513 Ashland BlockGERA PROGA!
Gramatika angliškoskalbosmo - 
kytisbomokytojo(apdaryta,)$1.00 
Vaiku Draugas arba kaip moky

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

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

dų, su paveikslais (apdaryta), ,35c
Visotfl.lJO

Kas atsiųs iškirpgs šita apgarsi
nimu iš “Lietuvos” ir 8L00 per 
money orderį, tai gaus visas 4 
knygas 60o. pigiau.

CHICAGO

Rezidencija

5208 W, Hamson Street

Tel. Austin 737

K.J
lyties

X

Valandos: 

tiktai iki 9:00 kiekvieną rytj

P. Mikolainis
Box 62 New York City, ._ ... ioc

T&vynčs keliais. Eiles Liudo Giros.
: Vilniuje J812, pusi. 94.... 45c
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Reikalaujant Armonikų 
pconcertinkų ar kitokių 
muzlkališkų 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 že
mesnę kaina negu kur kitur.

?ušyk 3cndi man, pridedama už 2c.« markę ir 
savo adresų o gausi mano Katalogą dovanai. Ad.

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

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.

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

Garsinkites Lietuvoje ’

102. 
60c. 
De-

Sc
Tikri Juokai. Lietuvių palinksmini

mui paraše, suruošė ir sugraibė Jo
nas Viskas. Dideli ir maži, ap
šviesti ir prasti, be skirtumo visi 
kviečiami į /uokų pasaulę: juoki
tės ir tukkit! Pusi. 206.... 50c

Lietuvaites. Trijų veiksmų 4 paveik
slų komedija. Patašė žmona. 
Vilniuje 1912, pusi. 48.;.... 40c 
Pasakojo Dėde Daktaras vaikul- 
-glminalčiui. (Pradinės 
klausimo srities žinios). Parašė 
Dir-as Oker-Blom.. Vilniuje, 1812, 
pusi. 16

TiUfonu Yards f M3 
Dr. J. KULIS 

OydytojM ir Uhirargaa 
&8O 8. Halsted St CHcago. HL 

PKIKMIMO VALANDOS!
W«ad ryto iki IBi 6 iki 9 vakar* 

Mc4n»i saa 9 Iki 11 po ploti nao 0 Ud S vak

Dr. O.C. HEINE
DBNTISTAS

OfiSAS—Kampas 31 Ir So. Halsted gąl
jsiwims virš aptlokos.) jS CHICAGO ILL

F. P. BRADCHULIS
Attorney & Counselor at Law

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

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

Gyv. 3112 S. Halsted St., aril 31-mos
Tolei hone Yard# 3890


