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POLITIŠKOS ŽINIOS.
BALKANŲ PUSSALIS.

s n

nopolj ir Kirkkilisseh, taigi mie
stus, kurių paėmimas labai daug 
kareivių gyvasčių paėmė. Nors 
susitaikymo išlygos Bulgarijai 
gali nepatikti, bet kad kitokio iš
ėjimo nėra, tas išlygas turi pri
imti, nes naujo karo su 1 urkija 
vesti negali, o padėti jai nieks 
nepadės.

Korespondentas laikraščio “Ko
ine Tageblatt” iš Konstantino
polio pranešė, buk, susitaikius 
bulgarams su turkais apie rube
žius, prasidėjo tarybos apie su
sirišimą Bulgarijos su 
prieš Serbiją ir Grekiją. 
ma tuojaus su Grekija 

Turkija 
M a ne

pradėt i 
Turki- 

susitai-

Rumunija,

jos pasiūlytas galutino 
kymo išlygas. Tokiu budu nors 
ant Balkanų karas neva pasibai
gė, bet Balkanų tautų santaikai 
tikėti negalima; ten gali kilti 
trečias karas trijų tautų prieš 

karau stotų prieš sa
ne viena Bulgarija, 

be karo gavusi tuos 
plotus, kokių norėjo, 

trečiąjin karan, turbut, nesikiš
tų, nes daugiau neturi ko jieško- 
ti, o Bulgarija su Turkija, prie 
jų dar prisidėjus albanams, leng
vai grekus, serbus ir montenegri- 
nus įveiktų, ypač kad tarp mon- 
tenegrinų ir serbų jau kilo nesu
sipratimai, ženklinant naujus ru
bežius.

Grekai taipgi dėl Rusijos ir 
Anglijos atstovų atsisakė priim
ti tarptautišką komisiją,, atkaku
sią tyrinėti laike karo papildytus 
žiaurumus. Grekų valdžia komi
sijai pranešė, jog dabar tyrinėti 
yra per vėlu, nes paskerstieji tapo 
palaidoti, o sužeistų žaizdos už
gijo. Baimė tyrinėjimo geriau
sia parodo, kad kaip serbų, taip 
grekų sanžinė negryna, nes nie
ko pikto nepapildęs, tyrinėtojų 
nereikalauja bijoti; priešingai, to
kie tyrinėjimai gali būti tik pa- 

bet Balkanų tautos, laužydamos 

nevertos tokių tautų vardo. Ar 
tarptautišką komisiją priims Bul
garija ir Turkija, dar nežinia. 
Bet Turkijai nėra reikalo komi
sijos bijotiesi, nes ji ir taip gal 
labiau juodinama negu yra verta.

Šiaurinėj Albanijoj malisarai 
pasipriešino montenegrinams, už- 
-čiųųisięms jų apgyventus žemės 
plotus. Buvo jau keli malisarų 
susimušimai su montenegrinais. 
Jie pareikalavo nuo montenegri- 
nų, kad jie pasitrauktų iš jų ap- 

na karu. Malisarai gali pasta
tyti be mažo tiek kariautojų, kiek 
ir montenegrinai, nes jiems, be 
abejonės, ateitų pagelbon liuos- 
noriai iš kitų albanų giminių.

Iš Salonikų, taigi nuo grekų, 
kuriems vienok užsitikėti nega
lima, platinama žinios, buk dėl 
intrigų prieš serbus ir grekus 
Albanijoj įsiviešpatavo tikra 
anarchija, buk jau susimušė ša
lininkai Mafido pašos su šalinin
kais Esado pašos. Prie Serbijos 
rubežių renkasi su naujaisiais 
karabinais albanų pulkai; jie mė
gina sukelti albanus Serbijos pu
sėj. Bet kaip ten nebūtų, jeigu 
Albanijoj gimtų anarchija, bus 
kam be serbų ir grekų anarchijai 
galą padaryti. preičiau grekai 
šūkauja apie anarchiją kitur, kad 
civilizuoto svieto akis nukreipti 
nuo nauji} negražių grekų darbų, 
ačiū kuriems grekai žudo simpa
tiją civilizuoto svieto.

valdininkai griebėsi 
Koricoj amerikoniš

kos misijos mokyklos, kurioj mo
kinosi šimtas albanų mergaičių. 
Suėmė jie ir kalėjiman pasodino 
daug žymių albanų, nesenai iš 
Amerikos sugrįžusių. Jiems pa- 

ka provincija, arba nešdintiesi 
kitur. Anglijos konsulius Mo- 
mfstire, dėl žiauraus grekų pa
sielgimo su amerikonais, Greki- 
jos valdžiai padavė Anglijos var
du smarkų protestą. Grekai te
rorizuoja albanus pietinėj Alba
nijoje, kurios plotus nori prie Gre- 
kijos priskirti; todėl stengiasi do
rais ir nedorais budais juos gre- 
kiškais padaryti. Dabar mat atka
ko didžiųjų Europos viešpaty
sčių atstovai pažeklinti pietinius 
Albanijos rubežius. Šitos komi
sijos jau Grekija negali nepriim
ti, priešingai, ji Grekijos valdžiai 
gali prisakymus davinėti; todėl 
nenorinčius greitais pasivadinti 
albanus nori išvyti iš tų apskri
čių, kokius nori paglemžt. Bet 
tai tuščias darbas, nes didžių
jų viešpatysčių atstovai turi ge
resnes informacijas ir informaci
joms meluojančiu grekų nepasi- 
ganėdins.

Grekai užsimanė su prievarta 
paimti amerikoniškos misijos mo
kyklą, kurioje vaikai mokinami 
buvo albanų kalboj, bet mokyk- 

t us. Todėl pašaukė kariu menę,

apdaužė ir kalėjiman nuvilko. Be 
abejones, Amerikos valdžia stos 
savo misijos apgynime ir Grekija 
turės vaidus ir su Amerika; ma
tyt, vaidų ?su Balkanų tautomis 
jai dar nepakanka.

Grekai prieš savę sukūlė be
veik vienatinį savo svarbų užta
rėją — Frąncuziją. M^t, Greki- 
jo's karalius ilgai svečiavosi Vo
kietijoj, ir prie kiekvienos pro-j1 
gos garbino Vokietiją. Tas, ži^’ 
noma, franeuzams nepatiko. Ka<v 
jų piktumą kiek sumažinus, Gre
kijos karalius iš Vokietijos iške
liavo Francuzijon ir gal mėgins 
dabar 
pirma 
eitis.

garbinti franeuzus, kaip 
garbino jų priešus vokie-

MEXIKO.
Mieste Michocan likosi per

šautas užmušėjas buvusio prezi
dento Madero, oficieras Corde- 
nas. Huerta ten jį buvo pasiun
tęs užimti vietą kariumenėj.

Washingtone gauta žinia, buk 
revoliucijonierių vadovas Carran
za ^ėngiasi su savo kariautojais 
traukti į sostinę, miestą Mexi- 
ko. Bet Carranza turi tik 800 
kariautojų. Kad jo mieriai ga
lėtų pasisekti, jis turėtų sumušti 
didesnes Huertos pajiegas.

Mcxikan iš Paryžiaus sugrįžo 
Felix Diaz. Jo draugai ir pase
kėjai laike rinkimų prezidento 
Spalių mėnesyj stato jo kandi
datūrą. Jį žada remti liberalai 
ir katalikų partija, vien konstitu- 
cijonafistai ketina rinkimuose ne
dalyvauti. Manyta buvo, kad 
Huerta nestatys savo kandida
tūros, bet visomis savo paj jė
gomis rems Diazą, o už tą paramą 
tas jam paves vietą ministerių 
perdėtinio. Dabar vienok laik
raščiai praneša, jog Huerta ne
atsisako pats kandiduoti, nes, jo 
nuomone, valdžia turi turėti sa
vo kandidatą. Bet ypač Mexike 
paprastai valdžios kandidatus ir 
išrenkama, nes valdžia ten savo 
šalininkams padeda, o savo prie
šų ir balsuoti neprileidžia.

Prie stoties Vanegas revoliu- 
cijonieriai su dinamitu į padan
ges išmetė geležinkelio traukinį. 
Dinamitas explidavo ir expliozi
ja užmušė 50 žmonių. Mat Me- 
xiko revoliucijonieriai mėgsta ge
naus su ramiais keleiviais ka
riauti negu su Huertos karei
viais, nes kareiviai, nors butų bai
liausi, turi ginklus ir gali šaudyti, 
o iš keleivių retai kuris turi nors 
revolverį, kurio šūviai netoli sie
kia. Revoliucijonieriai . traukinį 
išplėšė ir ištuštino keleivių ki- 
šenius; paėmė ir jų daiktus. Ex
pliozija užmušė ir 40 kareivių. 
Skaitlius sužeistų nepaduotas. 
bet, be abejonės, sužeistų yra 
daugiau negu užmuštų. : Trauki- 
nyj buvo ir vienas amerikonas 
iš San Francisco. Expliozija jo 
neužgavo, bet užpuolikai .visus kąM penktadienis gi paskirta gmįjdąntis kaž-kpkįąis žmonitj jr

jo daiktus paėmė. Expliozija 
pirmos kliasos vagono neužgrie
bė, bet už tai du vagonai 2 klia
sos, taipgi pasažierių daiktų ir 
pačto vagonai tapo išardyti.

CHINA!

Nors prezidento Juanshikai ka- 
riumenė nuo revoliucijonierių 
paveržė svarbų miestą Nahkin- 
gą, bet tuom revoliucijos neper
galėjo. Revoliucijonieriai dar vis 
laikosi pietvakarinėse provincijo
se ir ar juos pasiseks suvaldyti, 
sunku įspėti, nes juos remia ja
ponai, kurie revoliucijonierius or
ganizuoja, mokina karo vedimo 
ir suteikia jiems naujausius gink
lus, geresnius, negu yra ginklai 
prezidento Juanshikai kariume- 
nės.

Nuo Japonų su Rusija karo 
Chinai jau daug nužudė; dabar 
prie Chinų pasiliko tik Tikrieji 
Chinai ir Chinų Turkestanas, o 
kitas valdybas, jie jau, galima sa
kyti, suvisu nužudė. Mongoli
ja, rusų kurstoma, pasigarsino 
neprigulminga. Mandžurija tik 
iš vardo priguli Chinams, o iš- 
tikro pietinė dalis priguli Japo
nijai, o Šiaurinė Rusijai. Tibe- 
tonai taipgi pasipurtė nuo Chinų 
valdžios ir nuo jos visiškai pasi- 
liuosuos ir ant galo turės pasi- 
dįioti Anglijos įtekmei.

ti Mongoliją, nes tąsyk ji įsipai
niotų į/icarą su Chinais ir susi
erzintų su Japonija. Laikraščiai 
atvirai rašo, jog teigti . Vokieti
ja riori Frąncuziją įveikti, turi 
pirma Rusiją j karą Azijoj įpai
nioti, kad ji negalėtų Francuzijai 

syk .su trimis galingais priešais 
Francuzijai reiktų vienai karą ve
sti, nes Anglija, mažai kareivių 
turėdama, mažai ant žemės fran- 
euzams padėti galėtų. Jeigu fran- 
euzai butų galutinai pergalėti ir 
po kojų paminti, Rusija butų vi
sai Vokietijos ir jos draugų ma
lonei atiduota ir ją lauktų toks 
jau linkimas kaip ir Frąncuziją, 
o tąsyk germanai butų svieto 
valdytojai. .Taigi ne meilė riša 
liberalus fraųcuzus su reakcijo- 
nieriais rusaiš; bet rcališkas reika
las, nes kitaip vokiečiai svietą 
valdytų/ jų Visi turėtų klausyti.

IŠ LIETUVOS.
VILNIAUS GUBERNIJA.

VILNIUS. Miesto valdyba, su- 
rinkusi žinias, kaip kovojama su 
mėsininkąis-brangininkais kituose 
miestuose ięaip va: Maskvoje, 
Gardine ir, Kišiniove, sumanė 
įsteigti 10 mėsos sankrovų., Pi
nigų tam ^tikslui reikią 60 tūk
stančių rubl. Kaip rašo “Vieč. 
Gaz.”, valstybės ir privat. ko-1 
inercijos bankai sutinką pasko
linti miestui tam reikalui 
100 tūkstančių rubl.

iki

— Paskutiniuoju Vilniaus gub. 
statistikos komiteto apskaitymu 
sausio 1 dieną 1913 metų Vil
niaus gyventojų buvo išviso 
287.220 žmonių drauge su .karei
viais, tame skaičiuje 148,724 vy
rai ir 138.496 'moterįs.

— Pereitais 1912 metais Vil
niaus gub. sirgo užkrečiamomis 
ligomis išviso 406.394 žm. Nau
josios Vileikos pamišėlių ligoni
nėje buvo 1705 ligoniai. Valdiš
kųjų ir privatinių ligoninių ir 
ambulatorijų buvo Vilniaus, gub. 
ir mieste išviso 92.

mokslas . Vilniaus vargonininkų 
kursuose (prie J. Montvilos /pai
šymo mokyklos).

,'r . ;;r-c į
— Pažadętasai lietuvių (ir gu

dų) muzikos vakaras atidėtas tp- 
limesniam laikui. Ketvirtądiep^ 
užuot liet, muzikos, buvo groja
mi rusų ir k. kompozitorių vei-

---------- *------ .......—— 
vien Moniuškos ir dar poros len
kų kompozitorių reikalams.

— “K. L.”, paskelbė surink
tųjų šiais metais lenkų kalbos 
mokytojams Vilniaus : mokyklo
se apmokėti aukų sąskaitą. Sau
sio 1 d., 1913 m. lenkų kalbos mo
kytojų apmokėjimo kasoje, buvo 
616 rubl. 74 kap 
ligi liepos 
per “Kur.
kap., išviso tat 1608 r. 24 kap. 
Išmokėta Į) e r tą laiką 985 rubl. 
50 kap. Kasoje tatai liko 622 
74 kap. “Kur. Lit.” šaukia 
niaus lenkus ir toliau aukoti

mėn. s

— Gaz. Cociz. praneša, Kad 
Il-je vyrų gimnazijoje, panaiki
nę katalikams maldas, lekcijoms 
pasibaigus., Katalikai mokiniai, 
drauge su stačiatikiais, turį klau
sytis visi savo kliasose stačiati
kių maldos.

VARĖNA. Rugpjūčio to die
ną iš Gardino buvo atlėkę 2 or- 
liaviai: vienas išryto 5 vai., o 
antras vakare 7 vai., abudu buvo 
sustoję ant smėlyno prie-pat mie
stelio. Pirmutines nuvažiavo į 
lagerius, o antras nakvojo toje 
pačioje vietoje. Ant rytojaus, 
abudu pakilę, ilgai skraidė ap
link lagerius ir per miestelį. Vie
name sėdėjo 2 aficieriai; o antra
me vienas. > Iš Gardino į Varėną 
85 varstai, lėkė 50 minučių. 
Prieš ‘dvi savaites buvo atlėkęs 
ganą didelis orlaivis iš Berlyno, 
bet nebuvo sustojęs:, apsukęs ap
link lagerius, nukeliavo toliau.

Giraitės Mačukas.

SEMELIŠKES, Trakų pav.

stas ir tamsus. Visai; parapijai, 
kurioje yra 8 tūkstančiai gyven
tojų, ateina laikraščių tik 7 eg
zemplioriai. Užtat aludžių turi
me penkiolika.į Net pavydas ima, 
žiūrint į kitas parapijas, kur 
žmonės šiek-tiek šviesesni, la
biau susipratę. Sakysim, Rieta
viškio parapijoj, kur žmonių tė
ra 5 tūkstančiai, laikraščių ateina 
80 egzempliorių. Pas' mus nei 
vaikai nei tėvai nemoka skaityti, 
o apie mokėjimą rašyti nėra ko 
nė kalbėti: .gavusi įš J^ur laišką, 
beveik nėra kam perskaityti! Ki
tose parapijose žmonės turi mo
kyklų ir kitokių naudingų įstai
gų, o męs beveik nieko. Musų

kiaulės kiiisa, <numirėlių kaulus 
nešioja. Choro taip-pat neturim 
ir juo niekas -nesirūpina. Bet rei
kia tikėtis, kad ir męs -ilgainiui 
atbusime iš-miego ir busim ne
prastesni už kitus. ‘

Serneliškietis.
'L’

ŽASLIAI, Trakų pav. Nors ir 
iš visos Lietuvos labai važiuoja 
į Ameriką, bet, tur būti, retai kur 
galima rasti tokią apieĮi'nkę, kad 
tiek butų išvažiavę. Seniaus va
žiavo vaikinai, dabar-į lygiai ir 
merginos. Yra tokių sodžių, ku
riuose nerasi vyresnio vaikino, 
kaip 17 — 18 metų, o, merginos 
f’5—16. Dabar ima dar jaune
snės važiuoti; girdi, jaunai nuva
žiavus, greičiau galimą vyrą gau- 
tj. ■ Yra, tokių-; namij, kur liko 
vieh seneliai, nėra kam dirbti.

Agentai, kurie vežą žmones, 
dažriai juos apgauna. Birželio 
mėnesyj čia koks be rankos agen- 
tas-žydclis prikalbino daugel jau
nų merginų ir vaikinį it nuo jų 
visus pinigus suėnie.’ Tas agen
tas, per vedęs per sieną, spruko 
kaž kur, palikęs j yisi^ Jie . pinigų, 
ir šiandien nėra jo, o ’riamiškįai 
turėjo nusiųsti .’įjo 80^99 rublių.

Neraviškis. 

PERLOJA, : Trakų pav. šioi 
mėnesio 19 d. 2 yąląndą po pietų, 
kaitinant saulei 30°,
be jokio debesė^ . (?), ūmiai 
išlijo dideliais'yltsąį^Įietus;' 5-tą 
gi valąndą tą pačią-d-ferią po pie
tų umiąr pasįrpd,ėj tAip-pat 
šildant |ąuĮčL iki y Reoniiuro 30 
laipsnių/ tirštas: jttųk’aib baisiai

gyvulių degėsiais, kuris aptrau
kė, kiek akimis galima buvo ma
tyti, visą žemę ir, pabuvęs 5 mi
nutes, pradėjo nežymiai nykti.

Kun. J| Šopara.

KAIŠĖDORĮS, Vilri. gub. Vi
daus reikalų ministerija leido sta
tyti Kaišėdoryse naują katalikų 
bažnyčią iš geležies ir betono, 

aukas 
trejus

Tam tikslui leista rinkti 
Kaišėdorių parapijoje per 
metus.

Viltis —

KAUNOjGUBERNIJA.
KAUNAS. Dažnaus ir didelio 

lietaus dėlei, patvino Nemunas. 
Vanduo iškilo pusantro aršino 
augščiau negu visada. Nuo kran
tu, „ir salų skubiai imamos 
kos, kurių dalis jau ‘ dabar

mal-
van-

— Lietuvos žinios

pra— Šiomis dienomis, kaip 
neša “Birž. Vied.”, . patraukta 
Kauno apygardos teisman 112-jo 
Uralo pulko štabš ^kapitonas Jo
nas Mačukas, nušovusis kelyje, 
tarp Vaincronių ir Kastantinavo 
sodžių, valstietį Petrulevičių.

Mačukas su savo pusbroliu grį
žo iš Vaineroniu sod. Kastanti- v 

pasivijo tris sodiečius-kaimynus, 
kurių tarpe buvęs ir Pętrulevi- 
čius; Macuko broliui su jais susi
ginčijus, Mačukas ėmęs grasyti 
šausiąs, jei jie nenustosią ginči- 
tis. Valstiečiams pradėjus iš 
to juoktis, M., išsiėmęs revol
verį, šovė į Petrulevičių, užmuš
damas jį ant vietos.

Po to, Mačukas buvo pabėgęs 
Vladivoštokan, kur jį suėmę ir 
patraukę teisman.

— Viltu —

Pastaruoju laiku Kauno gub. 
daugelis bitininkų ėmę dirbti avi
lius iš storo popierio (kartono), 
Tokie aviliai esą labai geri.

kad iš pasienio ribų Kauno gub. 
ketinama išsiųsti daug žmonių, 
intartų slaptame gabenime užsie
nin bepašparčių keleivių.

— šaltinis —J >
1 ........ . ....— r-.; 1

KALVARIJA, Telšių p. Vie
na didžiausių Lietuvos socialių 
bėdų -— emigracija, o kaipo jos 
pasekme -G- darbo rankų stoka.

ir pas mus.voj, nėr
Kol darbininkų buvo pasiski- 

riant, to! ir ūkininkai samdinin
kams galėję> pigiai temokėti, da
bar gi prisieina algas padidinti.

Bernui mokama 40—70, o taip 
vadinamieji “gaspadoriai” dide
liuose ūkiuose (jie visą ūkį ve
da) gauna iki 100 rubl. Mergoms 
moka 25—35 rubl., piemeniui — 
J5 rubl. Už rugių pjoviką (pa
dieniui) mokėjo iki 130 k., o 
moterims už rinkimą iki 70 k. 
Pas mus labai retai kas samdi
ninkų nešioja savo drabužį, vis 
sudera ūkininko drabužiu.

Bernų, pilnoj to žodžio prasmėj, 
beveik nebėra — visi Amerikoj. 
Lygu tik atlieka kariuomenę, 
tuoj ir Amerikon sprunka,. Pa
skutiniu laiku daug kas ir kariuo
menės nelaukia.

Pasilieka vaikinai 18—21 metų, 
tai ir bernai. Didesnėse vieto
se, kame pirma buvo 3 bernai, 
dabar apsieina su 2—1 bernu.

Jei ir toliau vyrai taip plauks 
Amerikon, tai moterims prisieis 
dirbti vytų darbus. Tiesa, iš- 
dalies tas pats pastebiama ir da
bar.

Blogieji ūkininkai, t. y. kame 
valgis, drabužis blogas, ir toki 4 
bernų nebegauna, tai per metus 
keli susimaino; Apskritai, dabar 
šanidininkai nepastovus, \ ypač 
dar prastose vietose: . nepatiko 
kas, — uždėjo kepurę ant galvos 
ir A., sudiev. Tai .ypač pąvasa- 
ryj praktikuojama. Mat, pava- 
saryj jau nebepražųsi, greit .vietą 
rasi* ’ Ūkininkams tai labai, nepa-

I C- x ' * * ’% t

togu. ( Dabar kai-kurie didesnieji 
Ūkininkai štai kaip, praktikuoja: 
karite nors gale lapk’o pastato t r o
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, druskos 
Daržo 2 pu- 
Malkų 1 su 
ilgumas, pla- 
— 1 mastas.augs t u mas

Karvė ir avis ganoma
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belę ir leidžia į ją kumiečių. Tu
rėdamas tokių kumiečių, ūkinin
kas yra tikras, kad jis . turi dar
bininką visiems metams, nes ku- 
miečiui sunku vienu užmanymu 
išbėgti ir 'štai dėlko. Kumiečius 
paprastai pareina per šv. Jurgį, 
tuoj užsėja savo sėkla daržą, bul- 
bes ir 1.1., na, o be to juk turi
galvijų, baldų....

Žodžiu, kumiečius yra lyg ir 
pririštas.

Kumiečius turi dirbti kiekvie
ną dieną, o jo žmona 30 
dienų, o jei per visus metus mel
žia karves, tai dienų nebreik eiti.

Apskritai kumiečio užlaikymas 
kainuoja apie 180 rubl.

Štai smulkmenos.
Rugių duoda 45 pudus, mie

žių — 30, avižų — 20, bulbių 6 
purus (pūras 28 gorčiai), arba 
300 ketvirt. sieksnių žemės (vi
sa sėkla, kokią tik sėja, buna kil
ni iečiau s), lynų 4 gorč., arba 200 
ketvirt. siekiu, žemės 
4 gorč, kanapių 3. 
ru bulbių sėjama, 
puse, ašies (ašis — 
tumas,
Mastas truputį trumpesnis už ar- 
šiną).
drauge su visais galvijais.

Šieno 6 birkuvos, varstinių 
šiaudų — 5, rugių —- 1 vežimas. 
Be to viso pinigais 30—35 rubl.

Reik pastebėti, kad ūkininkai 
dabar ktfr-kas švelniau elgiasi su 
samdininkais, gerina valgį, dra
bužį, duoda šiokių-tokių “pyra
gų”: ką-nors nuperką, drauge va
žiuoja kur-nors į atlaidus ir 1.1. 
Samdininkai gi moraliu žvilgsniu 
žemiau stovi, negu pirma. Su
tarties tarp ūkininkų nėra, vienas 
nuo kito dažnai .pavilioja samdi
ninką. Pašportų darbininkams, 
ar kokių kitų gudrybių, kaip tai 
sugalvojo suvalkiečiai, pas mus 
nepraktikuojama, nė nekalbama 
apie tai.

Amatninkų uždarbiai šitokie:
Siuvėjos už bliuzės pasiuvimą 

ima 30—50 k., sijono — 50 kap.
Vyro kostiumas — 2 r. 50 kap.

— 4 rubl. Tai savo duona. Ma- 
tykit, pas mus dauguma siuvėju- 
-vyrų važinėja po kiemus ir siu
va, siuvėjos gi visos miestelyj.

Jei siuva pas ūkininką, jo duo
na, ta už kostiumą ima 1 rubl. 
50 kap. — 2 r. 50 kap.

Už porininkų ratų -padirbimą 
(pasivažinėjimui) ima 7—8 rubl. 
Duona ūkininko. Už tokių ratų 
apkalimą 25—30 rubl. Duona kal
vio.

Už aulinių batų pasiuvimą 2 
rubl. Duona — kurpio.

— Jau 2 savaiti kaip kiekvieną

pjauti. Kai-kurie suspėjo rugius 
suvelti, bet daugumas tebėra ant 
lauko. Daug kas ir šieno dar 
turi. . Reikėtų jau ir vasarojus 
pjauti, bet bijo, kad, nupjovus, ne- 
suputų. Ūkininkai labai susirū
pinę. Ir išties, jei dar taip kiek 
palynos, tai visai ne kokie po- 
periai. J. Vanagas.

— Lietuvos žinios —

TVERAI, Telšių pav. Beveik 
šešiolika metų praslinko, kada 
buvo aplankiusi fnus ugnelė. Bet 
štai šįmet 1 d. rugpjūčio (s. kai.) 
beširdė ugnelė sunaikino beveik 
ketvirtą dalį miestelio. Antrą 
valandą po pietų, kada visi dar
bavosi laukuose, -ištiko gaisras. 
Pradėjus skambinti varpu, subė
go daugybė žmonių, bet be ge
sinimo įrankių (ugniagesių drau
gijos pas mus 'nėra), nega
lėjo ugnelei užkirsti kelio. Grei
tu laiku duota žinoti artimom- 
sioms Rietavo ir Varnių ugniage
sių draugijoms. Ačiū jų pribuvi
mui, — ugnies plėtojimasis buvo 
sustabdytas.

Kiek 
sunku ir apsakyti: 
giai -

nuostolių padaryta 
šienas, 

viskas žuvo ugnyje.
A. Stončius.

— Šaltinis —

ru-

TAURAGĖ, Kauno gub. Mu
sų miestelis turtingas mokyklo
mis. vYra čia privatinė vyrų gim
nazija (6 kl., šįmet bus ir sep
tinta), mergaičių progimnazija ir 
kelios pradedamosios mokyklos;
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dvikliasė liaudies mokykla, “para
pijinė”, mergaičių pradedamoj i ir 
dar kelios. Didžiau'sia mokinių 
dalis yra miestelėnų lietuvių ir 
aplinkinių ūkininkų vaikai. Mu
šti žmonės į pradedamasiąs mo
kyklas, kur nereikia didelių išlai
dų, dar leidžia vaikus, bet toliau 
ne labai, nors yra daug ir pasi- f 
turinčių. Nežiūrint J tai, kad Į 
dauguma mokinių lietuviai, nei^ 
gimnazijose, nei pradedamosiose, 
mokyklose nėra mokoiha lietuvių1 
kalba. Gimnazijose sunkiau yra 
to reikalauti, nes nėra nei lėšų, 
nei tinkamo mokytojo, bet kad 
kitose mokyklose nėra lietuvio 
mokytojo ’ arba bėnt mokančio 
lietuvių kalbos, tai jau dalimi kal
ti ir tėvai. Vyriausybė pati, nie
ko neprašoma, žinoma, neskirs 
čia lietuvio mokytojo, bet patįs 
tėvai, atiduodami savo vaikus, i- %. / mokyklas, turėtų, rodos, pasirū
pinti, kad greta rusų kalbos, butų 
mokoma ir gimtosios.

Em. Ęn.

SKUODAS, -Telšių pav.
Žemaičių miestelis, netoli Kuršo,* 
didesnis už pačius mažuosius 
Lietuvos miestelius; čia yra: pač-įj 
ta, valsčiaus raštinė, valse, mo
kykla, aptieka, gydytojas, žemie
čių viršininkas ir kitos įstaigos. 
Traktierių ; ir aludžių taip-pat, 
kaip visur, įpilna. Yra dar kelios 
lietuvių krautuvės; iš jų geriau
siai sekasi Orvydui, kui's turi 
net dvi: vieną kolonialių ..pre
kių, kitą mastinių. Keliatas me
tų, kaip jis atvyko' čia su mažu 
kapitalu, q dabar, veizėk, kelio
likos tuksiančių vertos krautu- 
vės. Per jo krautuvę eina apie 
40 cgz. įvairių liet, laikraščių.

i

pąv.
Tori

— Viltis 
'] —... ; . .

RUDYŪAI, Ukmergės 
Atidengta nauja mokykla, 
mokyklon buvo paskirtas moky
tojas rusas, bet/ padavus prašy
mą direktoriui, iškelta kiton mo
kyklon. Taigi nuo pernai metų 
musų mokykloj nėra jokio mo4 
kytojo. Labai geistinas butų lie| 
tuvis mpkytojas. Mokyklą kol- 
-kas savo namo dar neturi ir ima 
nuomon namą. Butas mokytojui 
ir pati mokykla geri. Jei kas 
nori, tai prašom užimt Rudylių 
mokytojo vietą.

PUŠALOTAS, Pan. pav. Vie
tinė bažnytėlė sena, nes pasta
tyta lenkų karaliaus Vladislavo 
IV 1639 m. Bažnytėlė jau taisy
ta, keista. Prie jos yra kapiny
nas, kame daug senų lietuviškų ♦ ,
kryžių. Kad nežūtų be naudos, 
but gerai kam dailininkų užsu
kus.
24 var.

Nuo Panevėžio vieškeli^
Va.

PANEVĖŽYS. Panevėžio ap
skrityje nuo rugsėjo I d. (š. m.) 
atidengsią 26 liaudies mokyk
las. Viena jų busianti dviklias^.

Kauno gubernijoje esą 300 va- 
kansijų liaudies mokytojams, įr 
prašymų buk paduota apie 600.1

KUPIŠKIS, Ukm. pav. Kupiš
kio “Ūkio draugija”, kaip tik 
įsisteigė, norėjo surengti vakarį, 
ir liepos 28 d. suvaidinti “Švar
kas ir milinė” ir “Velnias ne bo 
ba”. Prašymą padavė, bet leid| 
mo negavo, nežinia dėlko; prie 
žasčių, rodos, jokių nenurodė.

P. B. Vientautis.

STULGIAI, Ras. pav. Stulgių 
parapijos klebonas turi iškasčs 
savo lauke keletą didelių tarii 
tikrų tvenkinių žuvims auginti.

S. metų rugp. 16 ir 17 dienose 
jisai žvejojo tuose tvenkiniuose; 
karpių sugavo už keletą tūkstan
čių rublių. Klebonas buvo pa
skelbęs, kad tomis dienomis gau
dys žuvų, ir visus, kurie nori 
susipažinti su žuvininkyste, kvie* 
tė apsilankyti į Stulgius.

— Lietuvos žinios

- ŠIAULIAI. Šiaulių apskrityje 
viename sodžiuje šio menesio 19 
d. užmušę garsųjį žmogžudį Pa* 
etiką
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ROKIŠKIS, Ukm. pav. Rugp. 
18 d. rytą sudegė čia virvių fab
rikas. Aplinkui fabrikos visur 
buvo arti namų, bet nesant nė 
mažiausio vėjo ir padedant gai
srininkams, daugiau niekas nesu
degė, nors gretimieji namai du 
kartu buvo bepradedą degti.

M.
*—■——-4

PANEMUNĖLIS, Ežerėnų p. 
Rugp. x5 d. beeinančią bažnyčion 
griaustinis nutrenkė vieną mer
gaitę. Antra moteriškė ėjo gre
ta tosios, bet ji sveika liko. V.

PANEVĖŽYS. Šįmet į Pane
vėžio mokytojų seminariją teat
vyko laikyti egzaminų 2 lietuviai, 
kuomet kitais metais privažiuo
davo lig 50. Ir tuodu pačiu du 
at vyk tįsiuoju negavo iš ministeri
jos leidimo. Tat neįstojo nė vie
nas lietuvis. Tiesa* pakliuvo.vie
nas gudas-katalikas. Ir taip kas 
metai įstodavo vis mažiau ir ma
žiau lietuvių, kol galop nė vie
nas nebeįstojo. K—žas.

■n—
VAŠKAI, Panevėžio pav. Dar

bininkai dabar pas mus tiek už
dirba, kaip ir Amerikoje: rugius 
pjaudami, vyrai ėmė po 1 rubl. 
20 kap. — i r. Ju kap., o moterįs 
po 80 ir po 1 rublį. Už linų ro
vimą dar daugiau gauna: moterįs 
ligi 3 rublių, vyrai 3 suviršum. 
Be to, darbininkai dažniausiai 
gauna dar pavalgyti ir dirba svei
kam ore. Svieto Parejunas.

— Viltu —

mokytojas, galėtų padaryti daug 
blogo. Vertėtų jauniems šįmet 
seminariją baigusiems mokyto
jams asmeniškai paprašyti virši- 
'ftinko direkcijos to paskyrimo, 
nes tą kampelį direkcija skaito 
lenkišku ir gal paskirti lenką mo
kytoją, o butų labai gaila.

Gintaras.

LEIPALINGIS, Seinų pav. 
Čia yra pagarsėjęs šundaktaris. 
Savo gudrumu jisai turėjo didelį 
pasisekimą. Gudrumas jo toks: 
šundaktaris gyvena viename kam
baryje, o kitas yra tuščias. At
važiavus žmogui, šundaktario pa
ti išeina su juo kalbėtis kitan 
kambarin, o šundaktaris klauso 
už durų. Po to jam, žinoma, 
lengva daug kas “įspėti”.

Nubudęs.
— šaltinis —

Jie daužė vaikus kumščiomis ir 
lazdomis. Visi, paklausti, vaikai 
patvirtino, kad su jais elgėsi 
biauriai, kad juos mušdavo tan
kiai be jokios priežasties.

EUROPOS HUMORISTIŠKI 
LAIKRAŠČIAI IŠJUOKIA 

BRYANĄ.
Europos humoristiški laikraš

čiai vėl griebėsi Amerikos išjuo
kimo; ypač išjuokiamas užsienių 
minister is Bryan, kuris, nepa
žindamas tarptautiškų formų, iš- 
tikro nekartą savę ant išjuokimo 
pastato. Dabar išjuokia jo mėgi
nimus tarp tautų santaiką' įve
sti ^išjuokia ir jo paskaitas, lai
komas už pinigus. Bet ypač su 
įvedimu ramumo svetur jam mat 
visai nesiseka.

EIETUVA No. <

SUVALKŲ GUBERNIJA.
ŠILAVOTAS, Marijamp. pav. 

Kas metai čia laikraščių skaity
tojų randasi vis daugiau. Šįmet 
ateina Šilavotan 37 egz. “Šalti
nio”, 12 — “Spindulio”, 6 —; 
“Vienybės”, 5 — “Pavasario”, 
2 —- “Aušros”, 25 — “Šaltinėlio” 
mokyklos vaikams ir 26 Šv. Ka
zimieru Dr. nariams, 2—“Žmonių v
knygyno”. Taigi, neskaitant mo
kyklos “Šaltinėlių”, parapijoj 90 
suaugusių žmonių turi sau nu
sipirkę ar laikraščių ar knygų 
pasiskaityti.

Išpažinties einančių parapijoje 
ajjrpžmonės, vadinasi, pre- 
'numeStorh> y,a kas 2O’tas žm0’ 

bu mažais parapijoj 2415 
žm., tai prenumeratorių bus kas 
26-tas žmogus.

Pamažėl, Dievas duos, žmonės 
susipras ir bent kas grinčia turės 
po vieną kokį laikraštį, tada Ši
lavote butų 422 prenumęraįu.

— šaltinis —

IŠ RYGOS.
Šįmet Rygos mokyklas baigė 

šie lietuviai: Rygos Politechniku
mą — Glodėnis ir Breimeris (in
žinierių skyrių) ; Rygos Alek
sandro gimnaziją: Leonardas Šer
nas (įstojo Dorpato universite
tan, teisininkų skyritin) ir Lon
ginas Tūbelis; Rygos Mikalojaus 
gimnaziją —• Fabijonas Remei
ka .(įstojo teisininkų skyriun 
Maskvoje) ; Rygos miesto realinę 
mokyklą — Vytautas Landsber
gis (įstojo Rygon, architektoriuo- 
sna) ; mergaičių gimnaziją Dėp- 
rėo — M. Mašiotaitė; komercijos 
Mironovo mokyklą: K. Mikalau
skas ir Stasys Sutkus.

Meška.
.— Lietuvos žinios —
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MAŽOJI LIETUVA.

SU DINAMITU SUGRIOVĖ 
SAVO NAMUS.

Bloomington, Ind. 50 metų 
mūrininkas Mack Iluerst savo 
namuose padegė dinamitą. Ex- 
pliozija užmušė jį patį ir dukte
rį ir namus sugriovė; dvi kitos 
dukterįs tapo pavojingai, gal 
mirtinai, sužeistos; pati gi ste
buklingu budu išliko. - Surinkęs 
visą savo šeimyną viename kam
baryj, jis į grindis metė dinamito 
bombą. Turbūt, jis gavo proto 
sumaišymą.

Photos by American Press Assor’"'i*:’* ..

ANGLIJOS SUFFRAGISTĖ 
SVEČIUOSE AMERIKOJ.
New York. Atkako čia Ang

lijos suffragiste Noan Wickham. 
Ateivių užveizda prie jos nekibo, 
leido jai išlipti ant kranto. Ji 
teisinasi, jog Anglijos suffrage 
stės negali kitaip clgtiesi ir turi 
taip clgtiesi, kaip elgiasi, nes val
džia moteris užmuštų (?), Weck-

|| Bulgarijoj prasidėjo agitaci
ja už perkeitimą stačiatikiško ti
kėjimo į uniją, nes tokiu budu bul
garai gali pasilousuoti nuo spau
dimo grekų stačiatikių bažnyčios 
perdėtinių.

Pr a si dė j u s persekiojimą m s 
Finlandijos gyventojų, iš jos ne
išpasakytai pasididino išeivystė: 
rugpjūčio mėnesyj per Gange iš
sinešdino 1879 išeiviai. Ant 3 
milijonų gyventojų per vieną mė
nesį išeita labai daug žmonių ir 
tai tik per vieną portą.

|| Iš karo ant Balkanų pussalio 
Europa sulaukė vienos dovanos 
— tai choleros. Vengrijos sosti
nėj Pešte cholera siaučia gaila 
smarkiai: buvo ten jau suviršum 
du tūkstančiai apsirgimų. Val
sčiuose : Szolyva ir Bolosz buvo 
25 apsirgimai. Berėk komitate 
buvo taipgi keli apsirgimai kai
muose. Chorvatijoj cholera taip
gi siaučia; siaučia ji Bosnijoj ir 
Rumunijoj. Rusijoj cholera ap
sireiškė pietinėse ir pietvakarinė
se gubernijose, o ji atėjo nuo 
Balkanų pussalio.

Vokietijoj, mieste Koburg 
vienuose namuose expliodavo ga- 
zas ir cxpliozija sugriovė namus. 
Užmušta prie to 8 žmonės, o 7 
sunkiai sužeista.

|| Airijos sostinėj, mieste Dub
line, sutreikavo suviršum 10,000 
darbininkų. Jiems pritardami, 
sustreikavo taipgi darbininkai Li- 
verpoolyj.

KAUPIŠKIAI, Vilkav. pav. 
Liepos mėnesį rinkome naują 
viršaitį. Po visų ceremonijų, vir
šininkas užvedė kalbą apie nau
ją mokyklą. Bet męs tuojau su
šukome: “Nereikia mums mokyk
lų ; męs ir be mokyklų esame ga- 
bųs. Tegul jas steigia kur žmo
nės tamsus!.... Męs ir taip jau 
mokesčių negalime išsimokėti I” 
Bet kai viršininkas prabilo apie 
traktierių, kad butų patraukta 
nuo mokyklos ir raštinės arba 
visai kad butų panaikinta, tai męs 
tuojau sušukome: “Tegul buna 
vietoje, tegul buna! Męs nctokic 
paikši, kad traktierius naikintu
me!” Kai reikėjo pasirodyti, ku
rie nori traktieriaus, o kurie ne 
— tai musų traktierininkų tuoj 
dvi dalįs pasidarė. Tai kokie męs, 
kaupiškiečiai, fain vyrai!

— šaltinis —

ŠVENTEŽERIS, Seinų pav. 
Šventežerio parapija labai kal
nuota. Tarp kalnų yra daugelis 

^durpynų ir 21 ežeras. Žemė yra 
stipri, pilna didelių ir mažų ak
menų. Šįmet pas mus javai už
augo visur geri. Ūkininkai tiek 
pripjovė, kad ir į kluonus netel
pa. Rugiai jau kluonuose, bet 
avižos, miežiai, kviečiai dar ant 
laukų. Per lietus negalima va
lyti. Bulves nuamaravo ir nu
džiūvo; pradeda puti.

Musų parapijoj ūkio mašinų 
nėra: ariama paprasta žagre, ja
vai kertama daugiausia pjautu
vais. Mineralų trąšoms žmones 
dar nenoromis tiki.

Motiejūnas.
— šaltinis —

KUDRONIŲ VAL., Seinų p. 
Nors čia ir tamsus žmoneliai, 
bet prie šviesos, mokslo gana 
prielankus. *—• Pavasaryje val
sčiaus sueigos nutarimu atiden
gė 7 mokyklas.

Geistina butų, kad Josna pa
tektų lietuviai mokytojai, nes sy- 
kįu įflįkįlimu Jaučias! It* lenky-

Nušovė sūnų. Rogalimtose tū
las ūkininkas Schaner, perstaty- 
damas namuose rakandus, išne- 
tyčių nušovė savo keturių metų 
sūnų. Bekrausiant, reikėjo nu
imti nuo sienos šautuvas, kuri- 
sai buvo užtaisytas. Gaidis, ma
tomai, atlenktas, patraukta, ir šū
vis kūdikį padėjo ant vietos.

Berlyno lietuviai. Bloga su 
musų tautiečiais svetur. Skun
džiamės męs Amerikoje, kad 
atsitoliname nuo saviškių, už
mirštame savo tautą. Sakome, 
kad musų Amerikoje ginusi gent- 
kartė ištaustanti. Daug tame tei
sybės, bet nors ir teisybė, tačiaus 
neramina. Pasižiūrėkime kaip 
yra su lietuviais Vokietijoje. 
Kaip žinoma, ištautėjimo dvasia 
pačioje Maž. Lietuvoje yra smar
kiai įsivyravusi. Spėjama, buk 
toji mums kenksminga banga 
tenai dabar mažėjanti. Labai 
linksma, jeigu ištikrųjų taip bu
tų. Tikrų prirodymų ištautėji
mo sumažėjimui Maž. Liet, lig- 
šiol dar neturime. Taigi, kol kas 
męs tenai ncpcrlinksmiausiai ga
lime žiūrėti jos ateitim 
Prūsų lietuviai savo “Ameriką” 
turi Vokietijos gilumose. Išei- 
vystė į Vokietiją yra tenai be
veik tokia pat liga, kaip pas 
“didžiuosius” lietuvius į auksa- 
kalninį užjurį. Didžiosios lietu- 
vos išeiviai savo tautiškame su
sipratime daug aukščiaus stovi 
už prtisiečius. Tai atsiliepia ir 
jų gyvenime svetur. Amerikos 
lietuvių jaunoji gentkartė nors 
žymia savo dalim ir ištautėja, 
tačiau visgi pasiseka gan daug 
ir sulaikyti nuo galutino persi
skyrimo su savo tauta. Atsiran
da dažnai iš čia gimusių net ir 
gerai susipratusių tautiečių.

Kas kita yra su Prūsų lietuvių 
išeiviais. Štai Berlyne, Vokieti
jos sostapylėje, yra nemažas bu
ris; išeivių iš Maž. Liet. Patįs 
išeiviai yra paskendę savo rų- 
šies tautiškame snaudulyje. Ne
daugelis bcrlyniečių-lietuvių ruT 
pinasi savo tautai jos atgijimu. 
Ką gi kalbėti apie tuos, kurie 
tenai pat Berlyne ir gimę? Su 
berlyniečių jaunuomene dalykai 
stovi visai ne kaip. Ištisai ne
moka jie ne tiktai skaityti bei ra
šyti lietuviškai, bet net jau nei 
nesupranta savo tėvų kalbos. Ten 
gimusio jaunimo didžiausia dalis 
galima skaityti jau ištikrųjų žu
vusia musų tautai. Retai kuris 
pasiliks musų tarpe (gerai, dar 
jeigu atsitaikys tokių).

Yra Berlyne ir susipratusių lie- 
tuvių-tautininkų skaitlius, bet tik 
labai mažas. Jie stengiasi iš vi
sų jiegu pažadinti savo užsnudu- 
sius santautiečius, stengiasi su
laikyti prie savęs ištaustančią 
jaunuomenę. Tieji lietuviai de- 
širnts mętiį gigai ansitvėrg “Ber-1

PRIE BAISIOS ŽMOGŽUDYSTES
Pereitam numery] buvo pranešta apie baisią žmogžudystę, kokią papildB kun. Hans Schmidt New Yorke, 

užmušęs ir supjaustęs merginą Aumuller. Jis apskųstas taipgi už dirbimą netikrų pinigų ir policija mena, 
kad jis buvo vadovu internacljonalčs šaikos kriminalistų. Nekuriu menama, kad jis yra nesveiko proto, bet 
daktarai sprendžia, kad protas jo sveikas, kad jis yra tik nepaprastas kriminalistas. Paveikslas parodo jį, 
merginą ir bažnyčią, kurioj jis buvo asistentu.

lyno Lietuvių Draugystę”. Rug
sėjo 27 d. ta draugystė švenčia 
savo dešimtmetines sukaktuves; 
Nedidelė draugystė; tat, ir nu
veikti ką nors ypatingesnio negai
lėjo nors ir per tokį ilgą laiką. 
Be abejonės,!! ne vieną lietuvių 
sužadino, paskatino mylėti savo 
tautą, prikėlė! iš ilgamečio snau
dulio.

Draugystei labai apsunkina 
darbą lietuvių išsimėtymas po 
vist/s Berlyno kampus/ Su Ame
rikos lietuviais yra^siame atve
jyje kitaip. Jie, atvažiavę į ko
kį nors miestą, dažniausiai ap
sigyvena krūvoje, sudaro kolio- 
niją tikroje to žodžio prasmėje. 
Tat ir dirbti bendras tautiškas 

f
darbas yra daug lengviau. BcrJ 
lyno gi lietuviai, kaip; minėta, iš
krikę, kaip prairusio] maišo žir
niai. Begalo daug vargo pa
deda berlyniečiai vien tam, kad 
šiaip taip tarp savęs susipažinus, 
viens kito ąntrąsą sužinojus, lat, 
darbas, ir taip labai mažai jiegų 
turintis, dar labiau trukdosi.' Ga
lima tikėtis tačiaus, kad berly
niečiai nepasibijos tų visų truki 
(lesių ir kuomet nors — rasi, 
ir neužilgo — galės varyti pla- 
čiaus pradėtą tautišką darbą. Die
ve padėk!

Amerikoje buvęs berlynietis.

tikro yra tokių, tą turės specia
listai daktarai ištirti. Netoli ku
nigo tėvų namų Vokietijoj rado 
taipgi kūną nužudytos merginos; 
todėl mano, kad ir toji užmušto
ji mergina yra to kunigo auka.

ii C 
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prAPuoLfi Liudininkas.
New York. Prapuolė turėjęs 

liudyti prieš valstijos prašalintą 
nuo vietos New Yorko guberna
torių Sulzcrą liudininkas Frede
ric L. Colwell. Tyrinėtojai sako, 
kad jis, Sulzero prikalbintas, tyčia 
prasišalino. Jeigu tai teisybė, tai 
matyt svarbus liudininkas buvo.

republikonų partiją, melsti daly
vauti Panamos parodoj rengia
moj mieste San Francisco tuos 
kraštus, kurie dalyvauti atsisakė. 
Parodoj dalyvauti atsisakė Vo
kietija, Anglija ir Rusija.

MEDŽIONĖS AUKOS.
Prasidėjus medžionei, giriose 

pirmutinę savaitę North Dakotoj 
neatsargių medėjų užmušta pen
ki žmonės, o du mirtinai sužeista. 
Matyt, ten medžione užsiima vai
kai, arba žmonės, nežinanti, ką 
daro, kurie vietoj į žvėris, šaudo 
į žmones. Panašiai yra ir kitose 
valstijose.

IS AMERIKOS.
NEPAGEIDAUJAMA DO

VANA. "
Los Angeles, Cal. Leidėjas 

laikraščio “Times” vėl gavo do
vaną — pragarišką mašiną. Jei
gu mašina neexpliodavo, tai laik
raščio leidėjas, gcneroląs Otis, 
gali padėkoti tarnui japoniečiui. 
Nužiūrimi draugai pasmerkto bu
vusio darbininkų vadovo McNa-| 
mara. Galėjo tai padaryti,ir Me- 
xiko revoliucijonieriai, keršydami 
laikraščiui už rėmimą Hucrtos 
valdžios.

DAR APIE KUNIGĄ 
ŽMOGŽUDĮ.

New York. Iš tolesnių tyri
nėjimų užmušystes kunigo 
Schnjidto [Pasirodo, jog jis, drau
ge su dentistu Mtiret, . kuris 
taipgi suareštuotas, dirbo netik
ras dešimtdoliarines ir, kaip sa- 
lėo, darė tai todėl, kad jam Die
vas prisakė su jų pagelba padėti 
beturčiams. Muretą laiko bro
liu kunigo Schmidto, bet jo tė
vas užtikrina, jog daugiau jo vai-! 
kų nėra Amerikoj, apart vieno 
kunigo. Kunigas Ščhmidt; išrodo 
nenormaliSko proto, bet fą 
normališkumą Jis nuduodu iŠ-

JUO TAMSESNI PASIRODO 
KUNIGO UŽMUŠĖJO 

DARBAI.
New York. Susekta, kad ku

nigas Schmidt ir jo draugas dan
tistas Dras Murct turėjo ir kitą 
gyvenimą ir ten turėjo netikrų 
pinigų dirbtuvę. Ten abudu ant 
moterų ir merginų už brangius 
pinigus atlikinėjo uždraustas ope
racijas. Kunigas Schmidt lošė 
daktaro rolę ir * vadinosi taipgi 
Dr. Molicre, neva iš Paryžiaus.

Dabar ’policija jieško Schmid
to pagelbininkės, merginos Green, 
kur iš New Yorko prapuolė ir, 
kaip sako, Chicagon iškeliavo. 
Čia jos jieško Chicagos policija.

Dantistas Murėt sakosi Lon
done kaipo daktaras praktikavęs, 
bet iš Loųdono gauta žinia, kad 
ten tokio vardo daktaras neprak
tikavo, bet praktikavo vokietis 
Dr. Ernst; jis pabėgo, nes už 
mergų prekystę buvo policijos 
gaudomas. Mano, kad tai buvo 
tas pats Muret.

ATGABENO KŪNĄ NEW 
YORKO MIESTO MAJORO.
New York. I .aivas “Lusitania” 

18 rugsėjo atgabeno čia kūną stai
ga pasimirusio nuo širdies ligos 
New Yorko miesto majoro Gay- 
noro. Jis mirė ant jūrių ir jo 
kūną atgabenta Londonan, iš čia 
New Yorkan, kur jį palaidota.

AUGŠTESNĖS PIENO 
KAINOS.

St. Louis, Mo. “Milk Produ
cers Association of Illinois” pa
gausino, jog žiemai pieno kainos 
bus pakeltos nuo 17 ant 19c. už 
galoną.

ham, tarp kitko pasakė, jog iki 
šiol suffragistės su noru žmonių 
neužmušinėjo, bet ir tas gali atei
ti, jeigu bus reikalas.

GALĖJO TAI JAU SENAI 
PADARYTI.

Washington, D. C. Amerikos 
užsienių ministeris Bryan jau už
baigė savo keliones su prelekci- 
jomis, laikytomis, už pinigus, ir 
grįžta Washingtonan. Galėjo 
apmokamų prelckcijų visai ne
pradėti.

hb >
CAMINĘTTI IR DIGGS 

NŲTĘISTI. !
San Francisco, Cal. Už neme- 

čių merginų**isuVadžiojimą ir jų 
nemotaiiškieftis5 ’ tikslams išveži
mą teismas 'ūžpėlūytai, bet gana 
skaudžiai, nubaudė, du draugu, 
abudu vedus>i(h' -Ti'valstijos archi
tektą Diggsądir ;§tmų ateivių už- 
veizdos perdė$in!b Gaminetti. Pir
mutinis gavo du metu kalėjimo 
ir turi 2000 dot pabaudos mokėti, 
antrasis gi gavo 18 mėnesių ka- 
ėjimo ir 1500 dol. pabaudos.

•i . '
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ROOSEVELTĄ PREZIDEN
TAS NORI SIŲSTI

z. EUROPON,
Washingtoll, H, C, Laikraščiai 

pranešu buW ptezjdęntag Mtilson 
nori slHsti Europa Kuvitsl pr<j- 
zjdęnta Rd0Welt& gusKaldžiušį

MAŽAI REIKALAUJANTIS 
PASTORIUS.

Cleveland, Ohio. Čia yra pa
storius danietis Rev. Bast, kuris, 
pakviestas Cincinnatės protesto- 
nų vyskupo Andersono, apvaži- 
nėja Suvienytas Valstijas. Bast 
apreiškė, jog, turint namus gyve
nimui, pastoriui nereikia į metus 
daugiau mokėti kaip 700 dol., nes 
gyvenimui to pakanka. Kasžin, 
ar bent Amerikoj rasis dvasiškių, 
kurie pasiganėdintu taip mažu 
pelnu, kokį jiems skiria pastorius 
Bast?

BEPROČIŲ NAMAI INDI- 
JONAMS.

Canton, S. D. Čia pradėjo sta
tyti speciališkus bepročiams-in- 
dijonams namus, nes mat ir tarp 
raudonodžių atsiranda vis dau
giau bepročių.

NEGERI PRASIŽENGĖLIŲ 
AUKLĖTOJAI.

Ppntiac, III. Dėl skundu ant 
ttžveizdos vaikų pataisos namų, 
kur tapo taip sunkiai sumuštas 
vaikas, kad nuo sumušimo ligo
ninėj pasimirė, tapo paskirta ko
misija ištirti skundų teisingumą. 
Pasirodė, jog prižiūrėtojai ir na-

^veizėtojai Jankiai su vai- 
kal§ elgėsi nepaprastai žiauriai. |

MUITŲ NUO KNYGŲ 
-NEBUS.

Washington, D. C. Dėl prote
stų neangliškai kalbančių Ame
rikos piliečių, sumanymas muitų 
15% knygos vertės nuo įgabena
mų Amerikon knygų neangliškoj 
kalboj naujoj muitų tarifoj liko
si išbrauktas. Knygos ne angliš
koj kalboj galės but įgabenamos 
be muitų taip, kaip ir angliškos. 
Prieš muitus labiausia protestavo 
vokiečiai.

, ............-t--;

TURTUOLIAI PABŪGO.
New Yorko. Suviršum 30 ban- 

kierių, turinčių bankas ant Wall 
street, atsišaukė J Washingtoną 
su prašymų atsiųsti daugiau ka- 
riumenės į miesto dalį Governors 
Island, nes jie bijosi minių už
puolimo ant jų bankų. Washing- 
tono valdžia vienok nesiskubina 
tą prašymą išpildyti; užtikrina 
bailius bankierius, kad Londono 
ir Paryžiaus bankai, kur yra mi
lijardai pinigų, nėra geriau nuo 
užpuolikų apsaugoti negu Wall 
streeto bankai įTew Yorke.

VERTĖ NEKRUTANČIŲ 
TURTŲ NEW YORKĖ.

New York. Sulyg apskaitymo 
mokesčių komisijos, vertė nekru
tančių turtų New Yorke siekia 
8,010,000,000 ♦dol., arba 150 mili
jonų daugiau negu pernai. Bet 
vertė tų turtų, be abejonės, bus 
daug didesnė, nes komisija pa
prastai labai būva maloni turtuo
liams.

JUODSPĄLVIS ŽMOGŽUDYS.
Detroit, Mich. Išmestas iš ka

ro negras George Davis, už tai 
perpykęs, išsitraukė revolverį ir 
pradėjo šaudyti; pašovė trįs žmo
nes, iš jų vienas pašautas mirti
nai. Policistas viepiu šuviu neg
rui suskaldė petį. Susirinkę žmo
nes norėjo negrą lynciuoti, bet 
policistąms pasisekė jį apginti ir 
areštan nugabenti.

ORANŽIŲ DERLIUS.
Los Angelos, Cal. Oranžių šį

met Californijoj surinkta 40,000 
vagonų, arba 15% mažiau negu 
pernak Ir vynvuoglų surinkta 
šįmet mažiau negu pernai

|| Šiaurinėj Afrikoj sukilę mau
rai Centos aplinkinėse netikėtai 
užpuolė ispaniškos kariumenės 
dalį ir užmušė 100 kareivių, ne
skaitant sužeistų; pasiųstas už
pultiems pastiprinimas taipgi 
tuėjo grįžti, nes priešų įveikti 
negalėjo.

|| Ant prigulinčios Vokietijai 
dalies salos Naujos Gvineo^ 
žmogėdžiai papuas pagavo ir su
valgė vokietį tyrinėtoją, minero- 
logą Wamerą, gimusį Amerikoj.

• o- ... ;

| Berline, tepliorius profesorius 
Henirich Moas, laike trečiųjų 
teismo, gavęs nuo pulkininko 
Westernhageno per atlsį, išsitrau
kė revolverį ir ant vietos paguldė 
savo priešą. Tarp abiejų nuo 
senai buvo nesutikimai, todėl 
trečiųjų teismas mėgino juos su
taikyti.

Holandijos karaliene mani
feste į tautą apreiškė, jog mini
sterija rengiasi parlamentui pa
duoti sumanymą pripažinimo mo
terims balsavimo teisių.

Sulyg žinių, surinktų “Met
raščio Vokietijos ciesorystės už 
1913 m., 1889, 1893 ir 1903 m.”, 
Anglijoj buvo didžiausi streikai. 
1893 m. streikavo 600,000 darbi
ninkų, kurie nužudė 30 milijonų 
darbo dienų. Dideli streikai 1909 
m. būro Bvedijoj, 
vavo Švedijos darbininkų. 
Kiekvieną dieną darbininkai žudė 
7 milijonus markių. Francuzijoj 
1908 ir 1909 m. buvo dideli te
legrafistų streikai. Rusijoj di
deli streikai prasidėjo po karui 
su‘ Japonija, 1905 m.; tik Eu
ropinėj Rusijoj buvo 13,000 strei
kų, o streikuojančių 3 milijonai. 
Darbininkai nužudė 40 milijonų 
darbo dienų, o algomis 40 milijo
nų markių, o darbdaviai nužudė 
300 milijonų markių. 1902 m. 
dideli streikai buvo: Belgijoj, 
Francuzijoj, Italijoj ir Austrijoj. 
Suvienytose Valstijose per pa
skutinį dešimtmetį dėl streikų 
darbininkai kas metas vidutiniš
kai žudė po 10 milijonų markių. 
Vokietijoj dideli streikai buvo: 
1900, 1905 ir 1906 m. Paskuti
niuose metuose streikavo 275,000 
darbininkų, 3300 įstaigų. Iš visų 
streikų tik ) ketvirta, daugiausia 
penkta jų dalis, laimėta; kitus 
darbininkai pralošė.

|| Vokietijos universitetus lan
ko 60,350 studentų, tame skait
liu]’e buvo 55,519 vokiečių ir 
4841 svetimtautis, arba 8,1% . sve
timų. Per paskutinius 5 metus 
į Vokietijos universitetus, suva
žiavo daugiau svetimtaučių mo
terų. Pirma jų j Vokietijos uni
versitetus visai nepriiminėjo į da
bar Vokietijos universitetuose 
yra apie 400 svetimtaučių mote-? 
rų. Prųsų universitetus lankų



Bugarija jau susitaikė 
Turkija, 
sis tarp 
rubežius 
Maricos

ciausi

rai

nuo

ir uz

virs

me

LIETUVIAI AMERIKOJ.

Pasisakė

epojuj policija nuo užlai 
kinematografų pareikala

IŠ MANCHESTER, N. fH 
Rugsėjo 14 d., vadovaujant

|| Danij 
ne atliko

sipriešino jos apsivedimui su su 
nu svarbiausio Vokietijos bąnkie 
riaus Blorchroedero.

so prie 1. W. \ 
aštriai kovoja U

O’Gara 
kiti vėl

turkai 
lenkai

Lloydo garlaivi t 
naują. garlai 

nuo Bremos Bortą

41,9
daugiau negu kitose Rusijos gu
bernijose yra mokančių rašyti 
bet visgi tokių yra mažiau negti 
pusė gyventojų.

|| Hamburge suėmė direktorius 
Hansos banko 
Boetto, 
000 dol

sus chorus

paži
nes

Clausbruchą i 
nes banke trūksta 775

kiti-gi, prisiskaitę 
Kovos” ir kt.,. sten-

Į| Bremos 
kompanija įren 
vių liniją 
nan ir New Orbansan

gyven 
Vokie 
trijoj 
000 d 
yra i:

Rumuni 
Ispanija -ii 

taipgi, žinoma, ir Me

IŠ SO. OMAHA, NEBR.
Kaip ir kitose kolionijose, laiks 

nuo laiko atvyksta ir pas mus 
arba

bus 
tais

“Keleivio” 1 ir 
Daugiausiai lietu

viai dirba cukraus dirbtuvėje.
Ant Tautos Namų paaukavo* 

18 doliarių. (Vardai aukavu- 
bus vėliaus pagarsinti. Pini
gauti ir persiųsti. Red.).

Naujai pribuvęs.

IŠ CLINTON, IOWA.
Clintone yra išviso 25 lietuviai: 

vedusie trįs (dar viena šeimyna 
sulenkėjusių) ; pavienių 21. Laik
raščių pareina 5 egzemplioriai: 
“Lietuvos 
“Laisvės”

buvo visuotinas vietos lietuvių 
susirinkimas, kame svarstyta 
klausimas- kaslink dalyvavimo 
apvaikščiojime Kolumbo dienos. 
Vienbalsiai nutarta visiems daly
vauti. Susirinkime.dalyvavo apie 
Ižo žm

W., kad reikalautų, kad minėti 
du vadovai iš U. G. W. unijos 
butų prašalinti.

Patariama taipgi pasisaugoti 
žiponų siuvėjams ir kituose mie
stuose, nes kalbama,^buk minėti 
organizatoriai įieško skebų ir. ki
tuose miestuose.

Presos komitetas:
Ig. Naruševičia,
P. Vaitekūnas.

metu vis 
Mažiulskis.

Į| Mieste Heidelberg, Vokieti
joj, j8 rugsėjo nusišovė nepapra
sto gražumo mergina, kunigaikš- 
čiutė Sachsen Weimar-Eisenach 
kunigaikštystės, Sofija. Mat val
dantis kunigaikštis Wilhelm pa

ll Norvegams jau nusibodo ka 
ralius, nes jis prie norvegų de 
mokratiško budo nemoka prisi 
taikyti, 
ralienei. 
vegijoj. 
iš savo

|| Mažoj valtyj iš Triesto į jū
res išplaukė penki žmonės pasi
važinėti. Ant jūrių valtis apvirto 
ir visį žmones vandenin supuolė. 
Jie tikėjosi kranto prisigriebti, 

Tuom

negu
Aus*
400,- 
nors

H Vokietijos socialistai pasida
lino j dvi dali. Didesnėji dalis, 
socialistai tautiečiai, Jenos kong
rese 336 balsais prieš 140 radi
kaliu užgyrė balsuoti už padau
ginimą Vokietijos kariumenės, 
kam radikalai priešinasi.

nes visi plaukti mokė 
tarpu visai prie jų iškilo rėki- 
nas (žmogėdė žuvis) ir pagrie
bė 20 metų merginą Mariją Neu
mann. Kita mergina persigan
do ir, apmirus, taipgi paskendo; 
tik likę trįs prisigriebė valties 
ir joje priplaukė prie kranto.

II Anglijos suffragistės sude
gino geležinkelio stotį Keitonę. 
Nuostolių ugnis pridirbo ant 
20,000 dol.

s sostinėj Kopenhage- 
mėgmimus su nauju 

žmonių naikinimui išradimu, kurį 
praminė automatišku kareiviu. 
Toji prietaisa, atsakančiai nu
statyta, išmeta 400 šūvių, taigi 
ji užvaduoja tiek gyvų kareivių. 
Šūviai lekia iki 9 verstų. Toji 
prietaisa ypač tinka gynimui ka
riumenės stovyklų prieš didesnes 
priešų pajiegas.

II Sulyg valdžios surinktų sta
tistiškų žinių, pradžioj šių me
tų Rusijoj buvę 171 milijonas

|| Francuzijos bankai traukia 
krūvon pinigus, nes jie kitiems 
kraštams pažadėjo paskolinti 
900,000,000 dol. Paskolos Fran- 
euzijoj jieško: Turkij 
ja, Serbij 
Austrija 
xika.

gystės, kurios išpradlių galvojo, 
ar duot ką iš sava kaws Wwu- 
tos Namams ar ne, išgirdę “cici- 
likų” riksmus, viena po kitai pra
deda skirti gerokas sumas pini-

1000 
apie 
bro

li 17 rugsėjo Francuzijoj pasi 
baigė kariumenės manevrai, ku 
riuose dalyvavo 120,000 kareivių 
dalyvavo ir aeroplianai. Manev 
rams prisižiūrėti atvažiavo ir pre 
zidentas Poincarė.

įVainų sviesos
— anot jų pačių pasakos 
“mokslo vyrų”. Kokie yra tie 
“paukštukai”, galima matyti iš 
vieno, nesenai pas mus užlėkusio.

Prieš kiek laiko atvyko pas 
mus “mokslo vyras” net su lie
tuvių kunigaikščio pavarde. Ma
tyt, kiek pamokytas, bet dvasioje 
tikras ubagas 
net kunigu, primicijas Chrcdgoje 
pas kunigą Kraučiųną lailfęs, bet 
dabar esąs suspenduotas 8 me
tams
kia baisi nelaimė sutiko. Iš syk 
pasirodė karštu veikėju: prisira-

| Seniausis ant svieto parla
mento atstovas yra Vengrijos 
parlamento narys Joseph Mada- 
rasz. Jis turi jau 100 metų. Par
lamento nariu jis tapo išrinktas 
1848 metų. Laike Vengrų suki
limo buvo sukilėlių pulkininku 
ir tapo iš Vengrijos išvytas; at
gal sugrįžo 1861 m.

2390 vyrų svetimtaučių ir 182 
moterįs, kurių daugiausiai (81) 
lanko .filologijos fakultetus. Tarp 
svetimų moterų studenčių 88 bu
vo iš Rusijos, 30 iš Amerikos, 26 
iš Austrijos, u iš Anglijos, 8 iš 
Rumunijos, po 9 iš Serbijos ir 
Šveicarijos, po 3 iš Holandijos, 
Norvegijos, Danijos ir Bulgari
jos, 2 iš Švedijos, po 1 iš Fran
cuzijos ir Italijos; 3 buvo iš Af
rikos, 2 iš Australijos.

Tarp vyrų studentų buvo: 289 
iš Amerikos
Afrikos

|| Chinų pakrantėse 19 rugsėjo 
siautė baisios vėtros. Telegrafų 
vielos nuo Honkongo į Cantoną 
tapo nutraukytos. Kiek žuvo 
žmonių, kiek laivų paskendo, ne
žinia.

kytojų
vo, kad į tokius teatrus neleistų 
mokinių, jeigu jie neturi mokyk
los užveizdos speciališko leidimą.

IS LENA PARK, IND.
Tai yra naujas, dar tik pradė

tas statyti miestelis. Jau nuo 
1909 m. pradėta tenai parduoti 
liotus ir statyti namus. Girdėti, 
kad ir kai-kas iš lietuvių nori j 
tenai važiuoti ir apsigyventi. To
kiems reikalinga pirmių-pirmiąu- 
siai pranešti, kad jokių dirbtuvių 
tame naujame miestelyje nėra. 
Buvo 
tai dirbtuvė

184 iš Azijos, 45 iš 
3 iš Australijos ir 4320 

iš Europos. Tarp europiečių bu
vo: 2392 iš Rusijos, 839 iš Au
strijos ir Vengrijos, 313 iš Švei
carijos, 143 iš Anglijos, 155 iš 
Rumunijos, 68 iš Bulgarijos, po 
73 iš Turkijos ir Grekijos, 47 iš 
Serbijos, 41 iš Francuzijos, 33 iš 
Italijos, 46 iš Holandijos; iš 
Montenegro 2. Buvo taipgi Šve
dų, Norvegų, Ispanų, Belgų 
ir Danų.

kad 
rei-

Anglijoj rengiami vėl dideli 
streikai. Dubline sustreikavo 
darbininkai; Liverpoolyj dokų 
darbininkai atsisakė iškrauti iš 
Dublino atėjimus laivus. Strei
kuoja taipgi darbininkai ' Bir- 
tningharrre. Dubline sustreikavo 
mokiniai katalikiškų mokyklų to
dėl, kad mokyklose vartojamos 
knygos leidėjo, kuris yra priešin
gas unijų darbininkams.

Šelpimo 
kad atei- 
remiama

kur visi gyventojai 
rašyti, daugiausiai 

raštą yra Estijc 
Liflandijoj 77,7%, Kur

šėj 70,9; paskui eina Kauno gu
bernija, kur mokančių rašyti yra 

Kauno; gubernijoj nors

|| Mexike, Sonora valstijoj,' J 
pietus hito Guaymas sukilo mili
jonai Yagui giminės. Indijonai 
turi gerus ginklus, ir jie yra pui
kus šovėjai. Prie Buena Vista 
IInertos kariumenė turėjo su In
dijon 
nok

PJUC10 
sėjo susilaukėm, o algos 
neišmokėtos.

Vienų kalbama, kad 
Coal Co. subankrutijusi, 
sako; kad kompanija angliakasyk- 
las parduoda kitai kompanijai ir 
todėl yra vargas su algų išmokė
jimu. Kitų yra uždirbta po $50 
—60 ir net po $70 už dvi savaiti, 
o pinigų negauna. Gaila butų, 
jeigu jie žūtų. (Anglų laikraščiai 
praneša, kad kompanija jutpuo- 
lusi į piniginį nedątę|diiį^bet sa
koma, kad bus gauta užtektinai 
pinigų, kompanija busianti per
organizuota, ir algos todėl, gali
ma tikėtis, bus išmokėtos. Red.)f

|| Mexiko tuomtarpinis prezi
dentas Huerta paliepė grįžti na
mon Felixui Diazui, kuris dabar 
yra Europoj. Todėl spėjama, kad 
Huerta nesipriešys Diazui, jeigu 
jis ateinančiuose rinkimuose pa
statys savo kandidatūrą prezi
dento vietai ir jo kandidatūrą pa
rems. Tokiame atsitikime Diaz 
ištikro butų išrinktas. Iki šiol 
Diaz ir yra vienatinis kandidatas 
prezidento vietai; su kitais kan
didatais nieks nesiskaito.

|| Maskvoj pakorė šešis mirtin 
pasmerktus vyrus už sukėlimą 
riaušių Butiro kalėjime.

sėkmingai atlikti, kada visuome
nė stovės už jos pečių ne tik su 
savo užuojauta, bet ir su savo 
krepšiu. Jos palaikymui aukos 
yra reikalingos.

M. F. Trakimas,
Liet. Imm. Šelp. Dr-jos atstovas.

kalingai ant žmonių užsipuldinė- 
jus, dargi ne savo vietoj.

Iš draugijų Tautos Namams 
iki šiol aukavo vien Simano Dau
kanto draugija. * Neatsiliks, be 
abejonės, nuo šios ir kitos; paro
dys, kad ir jos tautiškai yra su
sipratusios,

Rugsėjo 27 d. atsidaro žiemi
nis teatro sezonas “Kanklių” 
^draugijos statomu veikalu: “Mul
kintojai ir mulkinyčia”.

Žioplys.

IŠ DORRISVIELE, ILL.
Vietinėse angliakasyklose,. No. 

3, 4 ir 9, nedirbama. Darbinin
kai neina dirbti todėl, kad jiems 
algos neišmokamos. Paskutinė 
alga išpuolė mokėti 30 d. rug- 

o dabar jau ir 15 d. rug- 
vis dar

nijos susirinkimams dar neatsi
laikęs. Pabaigus svarstyti reika
lus, mokintasi maršuoti, kad ne- 
atsilikus nuo', kitų tautų ir nepa
darius lietuviams, kąip sakoma, 
'‘sarmatos”.
. Turime čia taipogi dar lietuvių 
beną. Benas yra gan gerai išla
vintas ir vakaruose gražiai pa- 
grajina. Gaila tik, kad, šalę 
visokių angliškų two stepsų, ne
moka, arba bent negrajina, lie
tuviškų tautiškų šokių. Šieji gi 
lietuviams, regis, daug malone
sni.

Rugsėjo 3 d. bęnas grajino Na
shua, N. H. ir, matyt, pasekmin
gai, kadangi svetimtaučiai drauge 
su miesto valdyba jį pagyrė .

D. L. K. Vytauto dr-stės pirm, 
p. Zig. Kundrotas, įnešė draugi- 
jon sumanymą pakviesti Lietu
vos . Svečius, Dr. J. Basanavičių 
ir p. C. Yčą. Viši vienbalsiai, be 
partijų skirtumo; sutiko užkvie
sti Svečius rugsėjo 27 d., kuomet 
jie bus Nashua, N. H., atsilan
kyti ir pas mus. A. Zubkus.

IŠ DUNBAR, WIS.
Šitas miestelis turi apie 

gyventojų. Lietuvių tiktai 
15 pavienių, kurių dvejetas 
lių turi nuosavus namelius, 
sas miestelis daro sau gyvenimą 
iš esančios čia lentų pjovyklos. 
Dabar' ta pjovykla, medžio^ stokos 
dėlei, turi sustoti ir nedirbs ko
kius 3 mėnesius. Todėl patarti
na kitiems lietuviams į čia tuom 
tarpu nevažiuoti. Kadangi lietu
vių kolionija yra labai maža, tai 
neturime nei jokių draugijų, nei 
vakarų, nei kitokių pasilinksmini
mų. Visas širdies nuraminimas 
— tai prie kortų. Liūdna....

Buvęs čia.

Laikraščiai praneša, buk se
kančiuose metuose susipažin|į su 
Amerika čia atkaks sūnūs Vo
kietijos ciesoriaus Friedrich Wil
helm. Atkaks jis neva kaipo; pri- 
vatiškas asmuo po pseudonįymu 
grafas Ravensbarg. Bet žinoma, 
amerikonai žinos, kas po tjuom 
vardu slepiasi. į '

išpradžių pastatyta kokia 
bet paskui sugriuvo. 

Taip ji dabar ir stovi, ir niekas 
joje nedirba 
sako, miestelis tasai vargu 
kils. Tat, ir įmokėti tenai ^už 
nuosavybę pinigai vargu ar gali 
kiek nors žymiai užaugti’; ne taip, 
kaip dideliuose žmonių apgyven
tuose centruose, kur įdėtų pinigų 
kaina su kiekvienu 
Lugštyn kįla

Rugsėjo 17 . d4 buvo susiriki
mas Brooklyno visų chorų Sė
dėjų, kuriame nutarė sujungti yi- 

vieną milžinišku 
chorą sudainavimui keletos dainų 
laikant prakalbas Dr. Basanavi
čiui ir p. Yčui. Daly vau sšiečlio- 

C. Brooklyno, WiliiamsJ>nr> 
‘Aido” ir Atletų kliubo.

Zarasiškis.

Sulyg sutarimo, nauja- 
Bulgarijos ir Turkijos 
bėgs nuo įtakos upės 
ir atsirems į Juodąsias 

jūres j siaurins nuo Midia. Tur
kija gauna ne tik Adrianopolį, 
prie kurio žuvo 30,000 bulgarų, 
jai tenka taipgi Demotika ir 
Kirkkilisseh. Bulgarija gi gauna 
Tirnovo, M tįstu fa Paša ir Or- 
takoi.

Iš paskutinių Japonijos rei
kalavimų Chinų valdžia sutiko 
išpildyti tik mažesnius dalykus. 
Laikraščiai užtikrina, jog Japo- 

erzi-

ais smarkų mūšį, kuris vįe 
nežinia kaip pasibaigė.

Ir karaliui, ypač gi ka- 
nepatinka santikiai Nor- 
Karalius labai pačėdus, 

200,000 dol. algos mažai 
pinigų išleidžia, Jįodėl ir savo pi
liečiams niekuom nepasiduoda. 
Parlamentas nuolatai aprubėžiuo- 
ja karaliaus valdžią ir dabar jis 
yra, tikroj to žodžio prasmėj, vien 
šildąs, bet ne karalius. Kara
lienės, sesers Anglijos karaliaus, 
Norvegijos gyventojai nemyli. 
Ji per ilgą laiką nei krašto kal
bos neišmoko ir ant kiekvieno 
žingsnio rodo, kad Anglija jai 
geriau patinlęa negu naujoji jos 
tėvynė. Kadangi Norvegijoj nė
ra aristokratijos, tai karalienė nei 
moterų draugystės neturi tokios, 
kokios ji norėtų.

|| Airijos sostinėj Dubline, 21 
rugsėjo buvo ant gatvių smarkus 
susirėmimai streikuojančių dar
bininkų su policija. Sužeista prie 
to iš abiejų pusių nemažai žmo
nių; ligoninėse yra 42 sužeisti, o 
tame 7 policistai. Nedirbančių 
darbininkų Dubline yra apie 
20,000.

tektinai su savim pinigų, kad ten 
nuvykus.Reik mtišti telegra
mas, kol kas nors iš giminių ar 
pažįstamų atsišauks ir išims atei
vį iš tų “namų nevalios”. Tan
kiausiai tokie telegramai lieka be 
atsakymų, todėl reik nabagui 
ateiviui parūpinti darbas, kad ne
grąžintų jo atgal. O kas gi tai 
padarys? Žinoma Immigrantų 
Šelpimo Draugijos atstovas.

Teisybė, jis daro, kiek išgali, 
ir šiądien lietuviai ateiviai yra 
daug geriau aprūpinami, negu 
kad buvo prieš kelis metus, 
čiaus dar daug ko trūksta, 
viskas butų atlikta taip, kaip 
ketų. Atlikti gi tai1* galima 
tik tada, kada Immigrantų 
pimo Draugija vartos fondus di
desnius, negu ji šiądien vartoja.

Nekuriu vietų lietuviai nemažai 
šios draugijos palaikymui au
kuoja, tačiaus Illinojaus (iš Chi- 
cagos) ir Michigano( iš Detroit) 
valstijų lietuviai, nors ten daug 
ateivių, kaip minėjau, keliauja, 
su aukomis mažai prisideda.

Šio patemijimo tikslu yra at
kreipti chicagiečių ir detroitiečių, 
lygiai ir kitų kolionijų lietuvių, 
atydą
Draugiją ir pasirūpinti 
tyje ji butų labiaus 
negu buvo iki šiolei.

Ši draugija yra, kaip kiekvie
nas supranta, labai svarbi ir jos 
palaikymas yra ytin reikalingas.

|| Rinkimams prezidento Mek
sike Felikso Diaz stato savo kan
didatūrą ir jį remia dabartinis 
prezidentas Huerta, nes prie 
Diazo jis taptų ministerių perdę- 
tiniu ir taip Mexiką valdytų kaip 
ir dabar. Mexiko katalikų par
tija taipgi sutarė remti Diazą. 
Vien konstitucijonalistai žada 
tvesikišti į rinkimus.

IŠ ROCKFORD, ILL.
Senai jau čia yra susitvėrusi 

S. L. A. kuopa, tačiau iki šiol 
apie jos veikimą galima buvo pa
sakyti, kad jisai yra “tykus”,—ne
lyginant, žmogaus miegas. Galų 
gale parengė prakalbas, į kurias 
pakvietė p. Kl. Jurgelionį, S. L. 
A. Illinois valstijos generališką 
organizatorių. Prakalbos, kurio
se dalyvavo ir vietinės kuopos 
organizatorius p. Hormonas, bu
vo įvairuotos muzika bei deklia- 
macijomis.

Pirmiausiai vietinio vargoni
ninko vedamas “Kanklių” cho
ras, susidedantis vien iš vyrų, 
padainavo lietuvišką hymną, ir 
padekliamuota S. L. A. agitatyvi- 
nės eilės, nusisekusios, kaip ir 
hymnas, labai gerai. Tiktai žmo
nės nesuprato, ką reiškia raidės 
S.L.A., kadangi nepilnas susivie
nijimo vardas eilėse minėta. Pasi
baigus p. Jurgelionio gan nuosek
liam SLA. tikslo aiškinimui ir ra
ginimui rašytis prie organizaci
jos, rinkta aukų susirinkimo iš
laidoms padengti. Surinkta su-

$6.00. Toliaus, kalbėjo vie
tinis organizatorius, kuriam pa
baigus, dekliamuota: “Oi, likis, 
Tėvynei Aš vėl išvažiuoju”. Vi
sas programas galima skaityti 
pilnai' nusisekusiu. Kuopa, kaip 
matyt, pradeda po truputį gy
vuoti.

Pastebėtina vienas papeiktinas 
kuopoje apsireiškimas. Buvusia 
iki šiol kuopos pirmininkas, ne
žinia už ką, užsipuolė ant p. 
Petrėno. Iš užsipuolusiojo kal
bos stačiai negalima buvo su
prasti, ko jisai nori iš p. Petrėno.

Buvęs chiniškų revoliucijo- 
nierių vadovas Dras Sunjatsen; 
iš Chinų pabėgęs Japonijon,jkaip 
sako, užsidengęs pseudoiiymu 
Wongkwoktin, atkako ant salos 
Vancouver. Keliauja jis 
jon. Norėjo jis užsukti 
vienytas Valstijas, bet 
užveizda, nežinia kodėl, 
krantą neleido.

IŠ ST. JOSEPH, MO.
Nedidelis čia lietuvių būrelis 

yra apsigyvenęs. Nežiūrint ta
čiaus į mažą kolionijos skaitlių, 
čionai yra susitvėrusi pašelpinė 
D. L. K. Algirdo draugystė, prie 
kurios priklauso visi prakilnesni 
vietos žmonės. Draugija išgir
do Amerikon atvažiavusiųjų L. 
Mok. Draugijos atstovų balsą ir 
praeitame rugpjūčio mėnesiniame 
susirinkime nutarė prisidėti prie 
Tautos Namus rėmimo: nutarta 
paaukaut iš draugijos iždo tam 
tikslui penkis doliarius; Apart 
to, išrinko dar porą vietos lie
tuvių ir įgaliojo juos eiti po vie
tos lietuvius ir dar rinkti aukų iš 
pavienių žmonių. Aukų rinkė- 

išrinkta p. K. Čikinskis ir p. 
Vaitkus. Surinktos - aukos 
drauge su draugijos paskir- 
pinigais pasiųstos spalių mė

nesyje.
Rugsėjo 7-tą dieną laikytame 

D. L. K. Algirdo dr-stės susirin
kime buvo pakeltas klausimas, ar 
negalima butų prie paaukautų 
$5.00 pridėti dar $5.50, idant pasi
darytų suma vienam žemes siek
sniui Tautos Namams. Visi na
riai labai prielankiai sutiko tą su
manymą. Tačiaus, tūlų prieža
sčių dėlei, nutjyta palaukti dar 
iki spalio mėnesio. Metisų drau
gystės, be abejonės, Mepasfiiks 
užpakalyje savo seserų kitose'ko
lionijose. ■ , į ;

Gaila, kad musų kolipnįjojej ne
daug yra susipratusioj lietuvių. 
Dauguma, nesuprasdami visos 
tos naudds, kurią atnešajdtąvgy- 
stės, nenori prie jų priklausyti. 
Be abejonės, laikui bėgant,? jie 
susipras. Lietuvos Jaunus.

Rugsėjo 13 d. pas mus atsi
tiko pasibaisėtina nelaimė. Tą 
naktį 12-toje valandoje vienas 
vietos . senų gyventojų-lietuvių 
Kaz. Služinskas ė|jo gult. Matyt, 
einant į lovą, rūkė pypkę 
sikrėtė iš pypkės žariją ant dra
bužių. Kuomet užmigo, ugnis 
įsigalėjo, ir nelaimingasai sudegė 
mirtin. Drauge toje pačioje lovoje 
gulėjo jo draugas, kuris tiktai ap
degė ir tapo nugabentas į ligon- 
butį. Butų ir visa šeimyna su
degusi, jei ne vienas praeivis-lie- 

eidamas, pastebėjo 
namuose ūgių. . Greitai pasišau
kė poliemoną, ir abu, išmušę du
ris, įsiveržė į degantį namą. Vi
sa šeimyna miegojo, tartum iš
mirusi. Ugnį pasisekė užgesin
ti. Puolė prie K. .Služ. kamba
rio, ir rado nelaimingąjį klūpantį 
prie lovos ir jau nebegyvą; visi 
drabužiai ant jo buvo sudegę. •

Velionis Kaz. Služinskas išbu
vo Amerikoje 13 metų, visą laiką 
gyvendamas čia pat Amsterdame, 
N. Y.; buvo 42 m. amžiaus ir 
prigulėjo prie šv. Kazimiero 
draugijos. Jisai paėjo iš Pašile- 
lių kaimo, Truskavos par., Ra- 
migalos vol., Panevėžio pav., 
Kauno gub.

Lai buna lengva jam svetimos 
šalies žemelė!

V. S. Dančiunas.

IS BALTIMORE, MD.
Nuo 22 d. rugpjūčio čia jau tę

siasi kriaučių streikas, kilęs ži
ponų dirbtuvėse Slios Bros. Co. 
firmoj.

Streikicrių skaičius siekia 2000 
žmonių. Šio streiko priežastimi 
buvo keturi darbininkai, kuriuos 
kriaučiai įtarė firmos šnipais 
esant ir pareikalavo, kad šie šni
pai butų iš darbininkų tarpo pra
šalinti. Taipogi pareikalauta 
10% ir 15% mokesčių pakėlimo 
(15% tiems, kurie uždirba ma
žiaus negu $12.00 savaitėn, o 
10% tiems, kurie gauna virš $12 
savaitėn ir visiems nuo štukų 
dirbantiems).

Beveik visi streikieriai priklau- 
, prieš kurią 
G. W. orga

nizacija, ypačiai vietiniai jos or
ganizatoriai Gorden ir Abe Coun, 
kurie organizuoją streiklaužius ir 
keliose “šapose” jau tokių turį.

Daugiausiai skebauja žydai, 
priklausanti prie U. G. W. Strei
kieriai bandė prašyt jų, kad ir 
jie liautųsi dirbę, bet tie nesuti
ko ; sako sustosią dirbti tada, ka
da gaus apie tai nuo savo orga- 
nižatorių paliepimą.

Taigi šiuomi kviečiama visus 
kriaučius, kad skyrių susirinki
muose išneštų protestus prieš ške- 
baujančius ir jų organizatorius,

nija, susitarusi
naši su Chinais, kad turėti progą 
griebti kokį Chinų žemės plotą 
ir ten savo įtekmę labiau išpla
tinti. Dabar mat buvę priešai, 
Japonija ir Rusija, eina išvien, 
gal jos eitų išvien ir kilus karui 
su Amerika, o jeigu ir neitų 
drauge, tai tikrai žinia, kad Ru
sija Japonijai karą vesti netruk-

IŠ MONTELLO, MASS.
18 rugsėjo buvo susirinkimas' 

“Lietuvių Piliečių Kliubo”, su
šauktas aptarimui, ką daryti su 
dabartiniu lietuvišku vertėju tei
sme, kuris esąs netikęs, neteisin
gai išverčiąs ir per tai net tie, 
kurių pusėj yra teisybė, bylas 
pralošia. Susirinkime buvo su- 
viršum penki šimtai žmonių, tarp 
kurių buvo ir tokių, kurie kalti
no vertėją už jo negerą išverti
mą, (o kas tas vertėjas — lietu
vis, ar žydas? Red.). Išrinkta ko
mitetas, kuris iki kitam susirin
kimui turi surinkti faktus prieš 
vertėją. Nutarta stengtiesi pra
šalinti jį iš teismo.

Tame susirinkime buvo taipgi 
svarstyta apkaltinimai vieno ver- 
teivio, kuris laike streiko W. W. 
Cross Co. buk maitinęs ir važio
jęs automobiliu skebus. Svar
stant tą dalyką, kilo toks triukš
mas, kad tapo pašaukti du veži
mai policijos. An.

juos nutikti ir kuodaugiausia pi 
nigų surinkti 
“Laisvės
giasi kuolabiausiai platinti tas pa
skalas, kurias tie socialistų orga
nai paleido. Bet, Brooklynas — 
tai ne “Kovos” ar “Laisvės” re
dakciją. Čia jau yra žmo
nių, kurie supranta tautos reika
lus ir tinkamai moka jais rūpin
tis. Juo labiau priešingoji pusė, 
ar, tikriau pasakius, užagituotie- 
ji, stengiasi atstovus juodinti ir 
grąsihti, kitus nuo aukavimo Tau
tos Namams, judi labiau užjalu- 
čiančioje pusėje kjla didesnis no
ras ne tiktai patiems aukauti, bet 
ir Mtus ragint prie aukų. Drau-

Kaip matyti iš vi 
ar iš

Į San Diego iš Vakarinio 
Mexiko laivu “Buffalo” * atkako 
139 amerikonai, kurie Mexike pa
liko savo nuosavybę. Tie pabė
gėliai sako, jog jie Mexika ap
leido tik todėl, kad apleisti jiems 
liepė prezidentas Wilson; jie ma
nė, kad Amerika nori su Mexiku 
karą pradėti, bet bent dabar 
jiems ten pavojus nei iš vienos, 
nei iš kitos pusės negrėsė. Jie 
todėl iš Suvienytų Valstijų iždo 
reikalauja atlyginimo už Mexike 
paliktus turtus.

Šiaurinėj Afrikoj, atimtame 
turkų Tripolyj, aplinkinesie 

Benghari, arabai užpuolė ant ita
liškos kariumfenės dalies. Užv 
mušti tapo: generolas Torclli ir 
33 oficierų; kareivių, žinoma, už
mušta daug daugiau.

še prie L.S.S. kuopos, tapo iš-! 
rinktas 'tėatrališkan komitetan, 
pasižadėjo net ir prelekcijas lai* 
kyti kas savaitė vietos lietuviams. 
Puolėsi -prie tautininkų, meiliai 
ir į klerikalus žiurėjo. Žodžiu 
tariant,. pasirodė baisiai “plačiu 
veikėju”, visai Lietuvos čigonų 
madoje: ir man, panuži, ir tau, 
ir jam. Bet kuomet pamatė, kad 
jam pačiam nieko ypatingo ne
gali tekti, išdūmė iš So. Omahos. 
Sakoma, buk ne tik už valgį ne* 
užsimokėjęs, bet dar ir kitų “špo-» 
sų”, išvažiuodamas, pridirbęs.

Ona Balčiunyte. ‘

|| Grekijos karalius, kuris ga
na ilgai svečiavosi pas Vokieti
jos ciesorių} 19 rugsėjo atkako į 
Paryžių. Mat, jo besisvečiavimas 
Vokietijoje suerzino franeuzus, o 
Francuzija ^biausiai rėmė Gre- 
kiją po karui su Bulgarija ir tik 
dėl Francuzijos paramos, ji ga
vo daugiau, negu užkariavo.

|| Italijoj, mieste Milane, pra
sidėjo tarptautiškas alkoholio 
priešų kongresas, kurin susirin
ko atstovai 30 kraštų. Daugiaii- 
siai delegatų yra iš Anglijos ir 
iš Amerikos.

IŠ NORWOOD, MASS.
Pas mus prakalbos tai ne nau

jiena, bet paskutinės ištikro nau
jiena, nors ir liūdna. ’ L;S.S. 133 
kuopa laikė prakalbas rugąęjo 14 
dieną, bet tokias norwoodieciai 
pirmą sykį užgirdo. Kalbėjo p.p. 
Šmelstorius ir Svotelis. •

P. Šmelstorius nurodinėjo ne- 
tikumą S. L. A. ir S.IįR^^., 
išpeikė pašelpineš draugijas, tik 
soc. partiją išgyrė ir ragino pri
gulėti prie joą: tik tąsyk, girdi, 
išsigelbėsi iš nelaimės; o jei ne
prigulėsi tai, girdi, išvys iš šios 
šalies (jeigu taip kalbėjo, tai ma
kaulė turėjo but netvarkoj. Red.). 
Toliaus didžiavosi, neą ;liuk jo 
bočiai, pra-pra-pra-prab6čiąi bu
vo beždžionės. Ir daug kitokių 
nesąmonių pripliauškė. i

P. Svotelis pasižadėjo kalbėti 
apie tautų kov'ą už laisvę. Iš
skaitęs visus paskutinio Šimtme
čio karus, matyt medegos pritru
kus, kaip pradėjo musij i gerbia
mus svečius koliot, tai klausyto
jams net . plaukai ant galvos , at
sistojo: bjauriausiais žodžiais 
burnojo ir rėkė ant visiems myli
mų svečių p. M. Yčo ir J. Basa
navičiaus. M. Yčui užmetinėjo, 
buk jis susidraugavęs su kuni
gais ir caru (klituš-baiduš 1 
Red.), darbininkus parduoda; net 
kelioliką sykių rėkė: Judošius 
Yčas! Net ąmonės pradėjo bėgti 
iš salės. Gerb. Dr. J. Rasąpa- 
vičių sutepta ranka' pavadino, 
tik nežinia uiž ką, gal už kalbėto
jo suteptą, nemazgotą liežuvį. 
Vietoj užgirst laisvės žodį, kaip 
buvo pažadėta apgarsinimuose, 
užgirdau, kad iš beždžionės kal
bėtojas paeina, ir kad organizaci
jos nereikalingos, o civilizuotos 
tautos tas laiko už svarbiausią 
dalyką. Musų gerbiamiems sve
čiams nesigailėjo tulžies ir viso
kių jų, išniekinimų.

Lietuv. Sūnūs.
t-.,,11

-Ojų, taigi daugiau 
;ijoj, Francuzijoj ir 
drauge. V yru buvo 
uigiau negu moterų, 
etų, kur moterų yra dau

giau, oaveikslan Varšavoj. Tirš-
i apgyventos yra Varšavoj 
rakavo gubernijos. Tarp 
ojų daugiausia yra rusų 
e su rusinais): jize tveria 

viso gyventojų skaitliaus; 
ir totoriai tveria 10,6% 
6,2%, finai 4,6%, žydai 
lietuviai 2,4%, vokiečiai 
Ant 1000 gyventojų 771 

yra ūkininkas, o 107 miesčionįs 
ir 15 bajorų. Fabrikų darbinin
kų yra 2,068,832. Imant visą 
siją, ant iooo^ gyventojų tik 299 
moka skaityti ir rašyti. Išskyrus 
Finland 
moka 
stančių

IS ELLIS ISLAND, N. Y.
Ant Ellis Island salutės (pa

prastai vadinamos “Kaslegarne”) 
Lietuvių Immigrantų draugija 
aprūpina Illinois; valstijos ateivių 
daugiau, negu kokios kitos valsti
jos ateivių. Tankiai atsitinka, 
kad Illinois ir Michigan valsti- 

skaitlius musų kolio-jos keliaujanti ateiviai neturi už*

|| Paryžiaus laikraščiai praneša, 
jog paskutiniuose laikuose Vo
kietijos karo ministerija pirko 
Francuzijoj 130,000 arklių ka- 
riumenei. Laikraščiai prieš tai 
persergsti valdžią, nes paskui 
arklių gali pritrukti Francuzijos 
kariumenei.

|| Rusijos iždas apskaitė sekan
tiems metams išlaidas ant 4,150,- 
000,000 dol., taigi trissyk daugiau 
negu Suvienytų Valstijų iždo iš
laidos.

IŠ BROOKLYN, N. Y, '
Žmonės pas mus, laukdami tot 

stovų L.M.D., ūžia, it bitės avily 
je: vieni . ruošiasi iškilmingiat

. ■ v.
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url but pažymėti autoriaus parašu Ir 
adresu. Pasirašantieji pseudonymais 
turi paduoti, Redakcijos žiniai, ir 
savo tikrąjį vardą.
Redakcija pasilieka sau teisę atsiun
čiamus jai rankraščius trumpinti Ir 
taisyti.

Netinkamus laikraščiui rankraščius 
itedakcija, pareikalauta, grąžina au
toriui atgal jo lėšomis.
Reikia visada rašyti plunksna ir tik 
ant vienos popierio pusės, paliekant 
plačius tarpus tarp eilučių.

sukelti “buntą* prieš redaktorių 
If pakurstyt “išmesti” jį lauk ii 
jo vietos. P. Račkauskas, kaip 
žinome, dar yra sulyginamai jau* 
nas “amerikonas”, nepapratęs 
prie “amerikoniško” kovos budo 
ir tas stipriai atsiliepia ant jo 
nervų. Mums teko girdėti, kad

w.    .—  ...........-.... —

Save*^bendrams 1š-pq Grtt» 
Cmwaldo, Oršos ir Polocko *4 lai-

Apžvalga
Įpatingi kovos budai. Pe

reitam numeryj* męs buvome 
paminėję, kad paprastai yra leng
viaus kritikuoti ypatą, negu idėją, 
kurią tas asmuo gina, arba at
stovauja. Žmonės, kurie negali 
“įkąsti“ pačios idėjos, paprastai 
stengiasi “įkąsti” patį žmogų.

Tarp lietuvių, arba, teisingiaus 
pasakius, tarp tūlų lietuvių, ypa
tingai tas tankiai pasitaiko. Kaip 
sykis, tas apsireiškia ir dabar, 
kada kilo trukšmas tarp Ame
rikos lietuviškų socialistų iš prie
žasties atvykimo pas mus Lietu
vių Mokslo ir Dailės Draugijų 
atstovų.

pasiuntinių. .Tas tačiaus nelabai 
sekasi, nes jiedu (pasiuntiniai) 
perdaug yra lietuviams žinomi. 
Taigi visa tulžis dabar pradeda-

“Tėvynės“ redaktoriaus, ypatos, 
už tai, kad jis, vadovaudamasis 
ne tik Susiv. Liet. Amer įstatais, 
bet ir savo sąžine, užstojo už lie
tuvių tautos kultūros darbą, gin
damas Pasiuntinius nuo 
žimų, kurie pradėjo 
vų piltis.

Kiekvienas save 
laikraštis niekados
ginčų, neigi užsipuldinėja ant re
daktoriaus ypatiškai.

Ginčai, jeigu jie vedami, yra 
tik laikraščio su laikraščiu.
yra pamatinė, amžiais Nustatyta 
ir pilnai liogiška laikraštijos tai
syklė, kurios nevalia peržengti. 
Kaip matyt iš paskutinių dienų

pavojus pilno nervų suirimo. 
Kodėl gi jo nenustumti visai gra
ben ir tokiu budu nepasiliuosuo- 
ti nuo vieno iš savo idėjinių prie
šų, kurių negalima pergalėti ar
gumentavimo budu? Reik žmo
gui “daėsti” iki gyvam kaului, kad 
jis pagalios, spjovęs ant visko, 
dėlei šventos ramybės, dėlei savo 
sveikatos apsaugojimo pasitrauk
tų šalin iš viešojo gyvenimo. Ta
da aniems ponams bus lengvinus 
savo ypatingą agitaciją varinėti.

Taip buvo daroma iki šiolei, ir 
taip daroma dabar. Klausimas 
tik, kada toks nešvarus kovos 
būdas pas mus pasibaigs. O jis 
pasibaigti turėtų, nes jis musų 
kultūrai garbės nedaro: tai yra 
labai žemos rųšies būdas, laik
raštijai visai netinkantis.

Męs pamename, kad dar nela
bai sulyginamai senai toks kovos 
būdas buvo pasekmingas, tačiaus 
męs manome neklysime, pasakę, 
kad šiądien jau žmonės yra tiek 
apsišvietę ir tiek susipratę, kad 
moka atskirti ne tik reikalą nuo 
ypatos, bet moka apkainuoti bei 
surasti ir patį motyvą, kuris to
kius užsipuldinėjimus pagimdo.

Reik tikėtis, kad toks nevalus 
kovos būdas greit visai iš musų

©vę mylįntiems lenkams, ų 
Ir artimiems latviams, ka<L už
slėgti despotišką, bizantišką ir 
vandališką Maskvą.

Tu/i lenkai Dmovskp (žinomas 
lenkų Vadovas durnoje), ir pa
našius moskaflofilus ir belaisvės 
bei despotizmo šalininkus. To
dėl lai jie (lenkai) nesistebi, kad 
ir tarpe musų atsiranda atsime
tėliai, panašus į Informacijų 
Biurą Paryžiuje, kuris po mas
kolių cenzūros ir policijos glo
ba siekia ne prie progreso ir 
neprigulmybės, bet prie to, kad 
paversti (lietuvius) maskoliais... 
Musų geresnė ateitis, kaip ten 
nebūtų, ne su maskoliais, bet 
ten, kur galime but “wolni z 
wolnymi, rdwnl — z rdwnymi” 
(laisvi — su laisvais, lygus — 
su lygiais — vadinasi, su 
kais).” 9

len-

per
Tai

apsiijiei- 
ant jų gal-

Tai nėra civilizuotų tautų įran
kis. Tai yra įrankis pigių kar- 
čiaminių politikierių.

godoj antis 
n e varine j a

taisyklė yra rašyta visiems, iš
skyrus keletą musų kairiųjų laik
raštėlių, kurie be jokių skrupu
lų, atmesdami ne tik etiką, bet 
ir paprastą gėdą, knisasi po savo 
priešų^ -privatišką gyvenimą, 
stengdamiesi 'surasti ten medžia
gą savo purviniems * užsipuldinė
jimams.

Jau ne sykį patėmyta, kad kiek
vienam didesniam susirėmime, 
kur kovojama už šiokią-kokią 
idėją, tūla dalis musų laikrašti- 
jos, kurios “Laisvė” ir “Kova” 
yra exponentais, visados vartoja 
tokią taktiką: “Užmušti sau prie
šingą idėją, užmušant (žinoma, 
visuomeniškai) svarbiausi tos idė
jos apginėją“.

Grįžkime prie pavyzdžio, kuris 
ypačiai dabar mušasi į akis, tai
gi prie užsipuldinėjimų ant “Tė
vynės“ redaktoriaus, p. V. K. 
Račkausko.

Visos kanuolės, rodos, dabar 
atkreipiamos ne tiek jau 
prieš-'Pasiuntinius (atkando mat 
sau dantis), bet prieš p. 
kauską ypatiškai. Pradėjo 
tis anonimiški paskviliai, 
tikslu yra kerštas: kam jis

• Tautos Namus ir Pasiuntinius, 
kam jis drįso pasirašyt po pro-

. Irgi protestas. Lietuvių Infor
macijų Biuras Paryžiuje, kuris 
pasiuntė Londone susirinkusiems 
įvairių tautų ambasadoriams pro
testą prieš lenkų memorandumą, 
kuriame jie (lenkai) “reikalavo” 
atnaujinimo Lenkijos sykiu “su 
Lietuvos provincijomis“, nesu
tiko užuojautos lietuvių laik
raštijoj. Teisybė, berods, visi su
tinka su pačiu protestu, tačiaus 
dauguma laikraščių užmeta In
formacijos Biurui, kam jis tai da
ręs lietuvių tautos vardu 
neturėjęs legalūs

—- jisai
teisės to da-

didelio prasi-

turėtų
tautos
savo 

neturi.

, vargiai 
tokią įstaigą, kuri tik- 
le^alį teisę kalbėti vi- 
vanju, nes tokios tau- 
oficialių reprezentan- 

Berods, ir vieni, ir

Rač-

kurių 
gynė

Stengiamasi išknisti viską, • kas 
tik prieinama, iš jo grynai priva- 
tiško gyvenimo; satyriškos, ar 
neva satyriškos, pašaipos prieš 
jį pasipylė tuose laikraščiuose, 
kaip iš maišo; įvairus neva “at
siminimai” apie jo pirmesnį gy
venimą (po anonimais pasislėpu
sių rašytojų ir tokį kur būtinai 
“žandaras“ figūruoja) — visa 
tai naudojama kaipo medžiaga dis- 
kreditavųnui žmogaus, kuris, pil
dydamas savo pareigas ir sąži
niškai tarnaudamas savo organi
zacijai, gynė tai, ką kiekvienas 
žmogus, ypačiai gi tokia tadtinė 
organizacija, kaip S.L.A., ginti

mena, kad tame 
žengimo nėra, pakolei pats sa
vimi dalykas nėra: visai tautai 
blėdingas; sulyg šių laikraščių 
nuomonės, tauta, kuri neturi po
litiškos neprigulmybės 
gali turėti 
rai 
sos 
tos 
tU
kiti laikraščiai turi dalį teisybės. 
Šiuom kartu, vienok, męs norė
jome, sąryšyje su tuom pastebėti 
apie ką kitką.

Lenkų laikraštis “Robotnik 
Polski” (socialistiškas), išeinantis 
New Yorke, paduoda gana įdo
mų protestą “nuo lietuvių gru- 
pos” prieš Informacijų biurą Pa
ryžiuje. Vardų po tuom prote
stu redakcija nepadeda, užsiga
nėdina tik pasakymu, kad tai pa
davusi “grupa Litwinow”.

Praleidę visą jeremijadą apie 
bendras lenkų ir lietuvių kančias 
ir visą litaniją apie “chvvalą”, ku
rios 
von 
rios 
m u
susijungimui), 
nekurias ištraukas. Čia reik tu
rėti omenyje, kad tai buk rašo 
“litwini

Lietuvoj reikalai esą stovi la
bai blogai, 
p rask, 
laikosi gerai, 
šiolei Lietuvos kūne pasirodė vo-
tįs: visi kaimai yra apgyvendina
mi kacapais; todėl musų liaudis 
ištautėjanti - ir pasibaisėtinai 
greitai virstanti baltgudžiais, pri
imdama jų kalbą. (Matomai šita 
“grupa Litwinow” yra tiek mtl-

lietuviai įgijo, susidėję kru- 
su lenkais, ir apie gerovę, ku- 
jie datyrė ačiū “dobro wolne- 
polączeniu się” (liuosnoriam 

paminėsime tik

savo vardu:

Inteligentija (su- 
bajorija ir dvarininkai) 

bet sveikam iki

Nesunku dasiprotėti, kas 
“Litwini” tokį plianą parašė, 
yra toki “lietuviai“, su kuriais 
didžiausia kova dabar verda pa
čioj Lietuvoj už lietuvių kalbos 
teises bažnyčiose ir kitur, 
yra toki “litwinai”, kurie, 
siūdami lietuviams, , tarsi
ka'ms, sumaskolėjimo šmėkla, 
traukia juos už apikaklės į “am
žinų bracių poliakų“ abazą, 
yra toki “litwinai”, kurie 
tikslo pasiekimui nesidrovi 
sti niekingas apšmaižas ant 
lietuvių tautinio judėjimo,
darni, buk tas judėjimas yra pa
laikomas maskolių pinigais ir po 
maskolių cenzūros ir policijos

Tai
‘i 

vai-

savo
me-
viso

Bet kas jiems šiądien tiki? Lie
tuviu tautinis judėjimas eina sa
vu ir tiesiai ištiestu keliu. Lietu
viai nemanė ir nemano pulti ru-

reikalauja ir lenkų “pomocy” 
(pagelbos).f Turėjo jos užtekti
nai per penkis šimtus metų.

Prie laikraštininkų suvažiavi
mo. Prasidėjo gan keistas klai
džiojimas kai-kurių tų laikraš
čių, kurie priklauso prie Lietuvių 
Spaudos Draugijos, rengiančios 
šįmetinį savo suvažiavimą She- 
nandoah’ryje, Oficialiu 

suvažiavi
mui paskirta spalio 7, 8 ir 9 die
nos. Tasai laiko paskyrimas nė
ra atšauktas. Reiškia, tomis die
nomis ir bus suvažiavimas. Bet 
štai “Darbininkų Vilties” No. 36 
pranešama, kad p. Petrauskas 
busiąs Shenandoah’ryje tiktai iki 
spalio 6 d. Jisai suvažiavusiems 
svečiams palinksminti galėtų su
ruošti koncertų ir muzikališkų 
perstatymų.
ties prašoma: 1) paskirti 
laiką suvažiavimui ir 2) 
vos Svečių pasistengti,

Dėlei tos prieža- 
“tikrą” 
Lietu- 

susine-

į Shę-“tikrai” paskirtame laike 
nandoah’rį. Prašoma paskirti 
laikraštininkų suvažiavimą, “kad 
tik nebūtų vėliaus kaip spalio 
6 d.”; vadinasi, kol p. Petrauskas 
dar neišvažiavęs.^ Ir štai vienas 
musų laikraščių a 
girdėjęs, kad jai 
paleisti krivūlė į 
r i tat ir nutars kol

esą manomą

iomis dienomis 
turės būti šįmet laikraštininkų 
suvažiavimas.”

Kada atkreipsime atydą į tai, 
kodėl šiame atsitikime visos už
sipuolimo jiegos sukoncentruota 
ant p. V. K. Račkausko, o ne ant 
kurio kito iš redaktorių, tai re
gykla bus dar liūdnesnė.

Redaktoriai visų kitų laikraš
čių yra neprigulmingi, ir jiems 
nieko padaryt negalima, apart 
mažo apie juos “paambrinimo” 
savo laikraščiuose. Čia gi redak
toriui organizacijos organo gali
ma pridirbt įvairių nemalonumų, 
nes kiekvienas narys gali jam 
mesti akysna užmetimą: “Ma.no

Kad “Darbininkų Viltyje” pa
duota toksai sumanymas — nie? 
ko stebėtino. Bet jeigu jau ir 
laikraščiai, o dar ir pati L. Sp. 
Dr. valdyba pradeda kalbėti apie 
nutarimą nutarto dalyko, ir dar 
pradeda apie krivūles svajoti, li
kus vos keletai dienų iki suva
žiavimui — tai, vyįrai, išrodo jau 
visai keista. Keisti Svečių ke
lionės plianas, ir dišnaujo kelti 
galutinai nutartas klausimas — 
dalykas visiškai bereikalingas? 
Oficialiame pranešime aiškiai pa
sakyta, kad suvažiavimas atsi
busiąs spalio 7, 8 ir 9 dieniose, ir 
atliktas, kaip sakoma, kfųukis. 
Neužsimoka apversti viso dalyko 
aukštyn kojomis vien dėl/ vieno' 
žmogaus. Jeigu jisai gali išbūti 
Shenandoah’ryje iki spalio 6 d., 
kodėl dar trijų dieiių nęgali už
tęsti. Butų labai i^alonų turėti 
tenai tuom laiku koncertas arba 
koksai nors vaidinimas. Bet jei-

versti gi visko išnaujo.
Cook matė šiaurinį polių). Bet 
paklausykime, ką sulyg šitų “lit- 
vvinų” reik daryt. Nors lietuvius 
slegia valdžia, »

“betgl męs iš kieto plieno! — 
rašo šitoji “grupa Litwindw* — 
Užsuktoji sprenžina tik dabar 
pradeda atsisakinėti. Nuo šio 
laiko turime žingsnis po žing
snio, nors ir po žeme dirbdami, 
sutverti stiprią, a t ramią ir švie
sią tautą su locna kultūra..r. 
Suprantame, *kad patjs nega
lėsime Maskvos. Turime todėl 
vėl paduoti brolišką ranką Mži-

,, 
num. 38 tilpo T. M. D., Law
rence, Mass., 7-tos kuopos pirmi
ninko laiškas kaslink draugijos 
reikalų, teisingiau sakant, kas
link neveikimo. Už draugijos 
užsnudimą yra kaltinama centro 
valdyba. Laiško autorius daro 
gan sunkius užmetimus centro 
pirmininkui, kurisai yra kaltina
mas ae tiktai asmeniškame ne*

T. M. D. reikaluose. “V. ]

jfciKjįramSj.bęt 
narltj, norinčia 

veikti. Sakoma, buk pirminin- 
kas,'pcF kurio tankas 
tąl^ina < organai!, neperleidžiąs 
net| Jokit^ raštų, nušviečiančių 
dabartinį Tėvynės Myl. Draugi- 
jos-tėikalus. Taipogi pakeliama 
klausimas apie kun. J. Žilinsko 
raštus, Kuriuos T. M.r D. jau 
senki žadėjusi išleisti, bet apie 
kuriuos iki šiolei nieko negirdėti. 
Sakoma, Uad tasai ccntralės val
dybos rieVeiklumas atsiliepiąs ir į 
visą draugiją. Daugelis prisira
šę vien dėl žadėtų kun. J. Žilin
sko rastų. Dabar tie prisirašiu
sieji, nesulaukdami ir negirdėda- 
mi nieko apie pažadus, nekan
traują ir suteikią daug nemalo
numų organizatoriams beį agita
toriams, kurie juos prie draugi
jos prirašė. Žodžiu sakant, mi
nėtame laiške yra gan daug užme
timu T. M. D. centralei valdy
bai. Iš savo pusės, męs niekiek 
neabejojame, kad visi tie užme
timai, kaip ir valdybos neveik
lumas, yra kokio nors nesusipra
timo t.arba iki šiolei neprašalina
mos klinties vaisius, kurį valdyba 
pasiskubins išaiškinti, tuom už- 
kirsdama kelią tolimesniems už
metimams arba vidujiniems orga
nizacijos nepasiganėdinimams, 
kurie nieko, išskiriant . V . ..Jįdraugijai atnešti negali.

blpgą,

at-Peštynės apie Duonelaičio 
mintį. Nieko męs negalime pada
ryti be to, kad tarp savęs ne
susi pesus. Paprasčiausia prieža
stini buna tai, kad męs vienas 
kitam garbes užvydime. Taip 
yra ne tiktai musų darbuose. Net 
ir darbų sumanymų garbės nega
lime pasidalinti tarp savęs. Jei 
vienas sumanė ką nors, kitas tai 
nutyli, kadangi ne jisavarba jo pa
kraipos žmogus iškėlė ?tą suma
nymą viešumam Patylėjęs kiek 
laiko, kol iškeltas sumanymas 
šiek-tiek visuomenės omenyje ne
išdilo, antrasai, garbės ar ko ki
to “jieškotojas” su savo viena
spalviais bendrais kelia tą patį 
klausimą, tartum jo prieš tai nie
kuomet ir nebuvę. Pirmasai su
manytojas paprastai pakelia pro
testą, ir prasideda peštynės už 
tai, kam priguTli garbė arba kaip 
jaja pasidalinus. Toksai pasiel
gimais iššaukia, be abejonės, su
irutę' ir kenkia nors ir geriau
siam bei naudingiausiam suma
nymui. Tai viena.;Antra, tai da
ro labai mažo kultiiringumo įspū
dį. Taip yra, kuomet dalykas 
liečiasi paprastų kasdieninių da
lykų. Bet jeigu tokie riejimaisi 
prasideda apie kokio nors užsi
tarnavusio didvyrio atmintį, kuri 
tautai yra 'brangi ir šventa, tai 
toksai pasielgimas labai-labai ne
malonų daro įspūdį ir veržia iš 
lupų šauksmą, daug aštresnį, ne
gu pavadinimas tokio pasielgimo 
nekulturingu.

Šitos karčios mintįs ateina 
omenių, kuomet atsimeni musų 
raštininką Duonelaitį, kurio 200 
metų gimimo sukaktuves kitą 
metą7 lietuvių tauta ruošiasi pa
minėti.

Birželio 25 d. š. m. Lietuvių 
Mokslo Draugija paskyrė tam 
tikrą komisiją išdirbti plianą pa
gerbti musų tautai didžiai užsi- 
pėlnijusius poetą Krist. Duonelai
tį ir istoriką Sim. Daukantą. Duo
nelaitis yra kilęs iš Prūsų Lietu
vos, ir prusiečiai rengiasi, kaip 
jy Didžioji Lietuva, apvaikščioti 
jo sukaktuves. Kaip musų laik
raščio Maž. Liet, skyriuje savo 
daiku buvo minėta, prusiečiai su
manė pastatyti Duonelaičiui ant 
Rambynkalnio paminklą. Tam 
tikslui išrinko komitetą, suside
dantį iš Dr. Gaigalaičio, Dr. Ste- 
ptitaičio ir . kitų. Ar tas komite
tas veiks savystoviai, ar susidės 
su L. "M. Dr. išrinktąją komisi
ja —- nežinia.

Dabar; per “Bir.” num. 36 tū
las “Pą^lijątis” užsipuola ant Dr. 
Gaigaląičio, ( kad tasai, paduoda
mas sumanymą statyti Duonelai
čiui paminklą, nei žodžiu neuž
siminė t apięjTai, kad p. J. Vana
gaitis f£ą sumanymą jau prieš 
dvejetą;mętų buvo padavęs ir ka*m 
p. J. Van.uvisai nebuvo į Prūsų 
lietuvių;komisijos rinkimus kvie
stas.

> ; ■
Visame tame gal daug tiesos, 

bet tokios varžynės apie garbin
go tautos didvyrio atmintį yra la
bai negražios ir meta šešėlį kaip 
ant vienų, taip ir ant kitų.’ Ar gi 
negalima butų bent tokie dalykai 
atlikti, nekišant juosna asmeniš
kumui

Žaislai, “Draugą” 38 
kelta klausimas, judintas ne kar
tą kaip “Lietuvoje”, taip ir ki- 
tuose Jalkraščiųose. Tai yra kū
no mankštinimų klausimas. Tai 
yra viena retų temų, kibiose męs, 
lietuviai, be pakraipų skirtumo 
sutinkame. Ir nuostabus da
lykas. Patįs saves vadiname 
nerangėliais, tinginiais ir pana
šiai, tačiaus.... pasimušę sau į 
krutinę, paaimanavę, aptilstame

tiškų pasekmių iš visų savo kal
bų neištraukdami. Mėgstame 
“pafiliozofuoti” ir tuom užbai
giame. Principe męs sutinkame 
suUabai daugeliu gerų ir naudin
gų darbų, pripažįstame juos ku- 
nytinais, bet.... tiktai principe. 
Praktikoje tos visos musų kal
bos ^turi išėsto kiaušinio vertę.

Tai labai aiškiai matyti mušu 
kalbose apie viršminėtą kūno 
mankštinimų klausimą. Šaukia
me: “Mums reikia žaislų! Reikia 
sportu daugiau ^užsiiminėti! Ga
na jau būti sutingėliais!” ir taip be 
galo. Praktikoje gi męs stovi
me prie tų obalsių nearčiau, kaip 
prie Marso arba ir ,dar toliau. 
Dar ir šiądien mumyse įsiviešpa
tavęs prietaras, buk rimtumas ir 
kūno gyvumas yra du priešingu 
dalyku. Taip yra net tarpe tų, 
kurie šaukia pamesti senąjį savo 
sutingumą “Męs lietuviai, girdi, 
esame perdaug rimti.” Ne, vyrai! 
Męs esame ne perdaug rimti, bet 
perdaug sutingę. Tai, kad męs 
vaikščiojame tartum mast; 
riję, jokiu budu negalima 
tyti rimtumu. Patįs save 
me apgauti ir savo akyse
girti. Vadinkime daiktus tikrais 
jųjų vardais ir, jeigu jie kuom 
nors blogi, stengkimės be jokių 
šauksmų arba pasigyrimų, pa- 
tėmytą blogą panaikinti.

p ra
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Kaip Svečiams Sekasi
< /*! » » * -

Chicagos ir apielinkių lietuviai 
buvo palinkę pasigirti, kad, at
vykus Svečiams iš Lietuvos — 
Dr. Jonui Basanavičiui su atsto
vu Yčui, —1 jie davė gerą pradžią 
Lietuvių Tautos Namams, užri- 
sdami diktoką kertinį akmenį, — 
kitais žodžiais tariant, sumesda- 
mi Tautos Namų Vilniuje staty
mui apie šešis tūkstančius dolia- 
riu. c

Kad pradžia buvo gera, tas 
matyt nors ir iš to, kad Svečiams 
dabar gerai sekasi, bet Vakarų 
lietuviai, ir ypač chicagiečiai, bi
josi, kad kartais įsismaginę Ry
tinių kolionijų lietuviai neišplėštų 
iš Chicagos lietuvių rankos 
m i n y st ės Vėluvos.

O kad taip atsitikti gali, 
sprendžiant iš atėjusių žinių, 
dalykas labai galimas.

r’.. 'u 'T.' 1 * * " -• i

nėrę rankas bendran ratan, visi 
išvien darbavosi kuoenergiš- 
kiausiai. Tautiečiai, klerikalai, 
laisvamaniai įr socialistai, kaip 
ir išpuola subrendusioms vyraihs, 
visi ėjo išvien, remdami benįrą 
kultūros darbą. Kitur, kaip jau 
žinome, socialistai buvo baridę 
daryti šiokias ar kitokias pinkles, 
stengdamiesi, sulyg “Laisvėj” ir 
“Kovoj“ tilpusių pamokinimų

tai, 
yra

Taigi, su sporto klausimu? 
Tai, kad męs išgalvosime naujų 
žaislų, labai gerai. ■ Bet juk ir 
“gatavų” turime tiek ir tiek. 
Pasinaudokime jaisiais. Turime 
begales įvairių draugijų, kurios 
regis, kitokio tikslo neturi, kaip 
tiktai rengti įvairiausius pasilink
sminimo susirinkimus. Štai tos 
draugijos daug kame ir galėtų tą 
darbą atlikti. Jos rengia žiemos 
laiku vakarus, vasarą — pikni
kus. Ar jos negalėtų tuose savo 
s u si ri n k i m uos e kultivuoti 
rius musų žaislus, pratinti 
nes prie jų? Rods, vargu 
butų parankiau tai atlikti,
dėlei, visiems kūno mankštinimų 
idėją praplatinti norintiems ge
riausia butų eiti į tas draugijas 
ir skelbti savov “mękslą”. Ame
rikos lietuvių jaunuomenė jausli, 
ir skelbėjų darbas, be abejonės, 
niekams nenueitų.

įvai- 
ž mo
ka m
To-

“ Daugo” redaktorius apsirgo. 
Apsirgo “Draugo” redaktorius 
kunigas A. Kaupas. Redakto
rius susirgo nervų liga ir, kaip 
“Draugas” praneša, gan sunkiai. 
Ligonis 
Sacred 
waukee,

išvažiavęs gydytis į 
Heart Sanitarium, Mil- 
Wis.

Naujas laikraštis Škotijoje. Ša
lę dabar einančio Škotijoje 
“Rankpelnio”, žadąs eiti naujas 
laikraštis, vardu “Žvakė”. Lei- 
siąs jį kun. P. Kemėšis, gyvenan
tis Glasgowe.

“Tėvynė”, žingeidumo 
paduoda klausimą: Kas 
giausiai įspės, kiek I 
Mokslo ir Dailės Draugijų atsto
vai' surinks Amerikos Tautos 
Namams?

“Laisvė” rašo:

dėlei, 
teisin-

Visi padorus žmonės mato, kad 
“Kova” 
pritaria 
visokie 
tai....

ir “Laisvė” daug daugiau 
Tautos Namams negu 
storpilviai ir renega-

“Tėvynė” prie to deda 
pastabą:

tokią

Paklauskite, ar daug ji 
s ve”) prisidėjo prie aukų 
mo Tautos Namams?

GirkitSs, bet ir gėdos turėkite!

(“Lai- 
rinki-

Kam čia dar klaustis? Jų “nuo
pelnai” Tautos Namų reikale taip 
dideli ir aiškus, kad męs visai 
nesistebėtum, jeigu Amerikos lie
tuviai nupirktų 
kurie, matyt, ir 
nuojaa*

joms po medalį, 
sapnė joms sap-

ir
is

Aukos eina gausyn.
Išvažiavus Lietuvių Mokso 

Dailės Draugijų pasiuntiniams 
Chicagos į Rytus, viena po kitai
pradėjo ateidinėti linksmos ži
nios, kad visur Svečiams sekasi 
puikiai. Viena žinia už kitą ge
resnė; visur juos priimama ne 
tik atviromis rankomis, bet ir at
virais kišeninis. Visuomenė, ge
idaus apsipažinus su svarbumu to 
reikalo, kuriam darbuojasi musų 
iš Lietuvos atvykę Svečiai, ati
darė savo krepšius ir aukos pra
dėjo plaukti gausiai, — rasite net 
gausiau negu Chicagoj ir apie- 
linkėse, kur lietuviai nespėjo, kaip 
reik, prisireiigti.

Jeigu didumu aukų nei viena 
atskira kolionija nesumuš Chica
gos, tai užtai savo duosnumu ne 
viena ją jau, rasite, pralenkė.

Aukaujama gausiai, ir aukų 
upelis, prasidėjęs Chicagoj, juo 
tolyn, juo eina platyn ir platyn; 
kas lašą, kas viedrą, o kitas ir 
bačką į tą aukų upelį įpila; pi
lasi šimtinės labjaus pasiturin
čių, sieksniai perkami jau ne pa
vieniais, bet, taip sakant, “whole
sale” (ypačiai tuomi atsižymi 
draugystės), doliarinės, pusdolia- 
riai ir “kvoteriai”, tarsi grudai iš 
prakiurusio maišo, pasipylė.

Mums praneša apie vieną at
sitikimą, kur apysenė moterėlė, 
gali but pirmu kartu išgirdusi 
apie tą didelį musų tautos darbą, 
— Lietuvių .Tautos Namų sta
tymą, — išklausiusi ir savo aki
mis persitikrinusi, su kaip dide
liu pasišventimu visų lietuvių la
bui darbuojasi būriai apšvieste-

sieji čia amerikon Svečiai, dreban
čiomis rankomis, su ašarotomis 
akimis, atriša skepetaitės mazgą, 
ir, išėmusi “kvoderį”, neša savo 
“našlės skatiką” į abelną krūvą. 
Paaukavus savo dalį, jau buvo 
besirengusi eiti pro duris namo. 
Staiga sustojo prie durų, pavartė 
savo skepetaitės mazgelį, padū
mojo, atrišusi jį antru kartu, nuo 
durų sugrįžo prie stalo, kur au
kas dėta, išėmė kitą “kvoderį” ir 
vėl jį abelnon krūvon įmetė.... 
Ištikro, kaip brangios tokios au
kos, iš “pat širdies” duodamos!

“Du tūkstančiu!” — Pittsburgo 
' obalsis. g,

Svečiams, ir podraug 
Namui Vilniuje, puikiai

Clevelande.

Taigi 
Tautos 
sekasi.

Jau buvome rašę užpereitame 
numeryj apie širdingą priėmimą, 
Jcurį Dr. Basanavičiui ir atsto
vui Yčui surengta Grand Rapids, 
Mich, ir

Iš Clevelando, sulyg Ipirmiaus 
padaryto pliano, Svečiai išvažiavo 
į Pittsburgą, kuriam su apielin- 
kėmis buvo paskirta visa savaitė 
laiko. Čia jų tiekantriai laukta, 
ir belaukiant, pittsburgiečiai ir 
Pittsburgo aplinkinės kolionijos 
pasiryžo nupinti Svečiam gražų 
vainiką lygiai už du tūkstančiu 
doliarių — ar žūt ar but. i..

Ir nebuvo tai tuščias pasiryži
mas. Pittsburgiečiai savo žodį 
išlaikė: išviso Pittsburge ir apie- 
linkėse surinkta gyvais pinigais 
$1716.00. Keletas draugysčių (iš 
jų vienos jau paskyrė, kitos, be
laukdamos mitingų, dar žada 
skirti) dar nespėjo savo aukų 
įduoti. Suplaukus šioms užsili- 
kusioms aukoms, tikimasi, iš 
Pittsburgo bus du tūkstančiu do- 

o rasite 
$2,000.00

liarių, “kaip baranka”, 
dar ir vuodegėlė nuo 
atliks viršaus.

Pačiam Pittsburge ir
linkėse puolė akin tas fąktas, kad
Čia visų pakraipų lietuviai, su-

jo apie-

kad socialistai nėsolidarizuęja, 
nesutinka su “Laisvės” ir “Ko
vos” vadovais ir lygiai su kitais 
darbavosi, kad viskas butų kuo- 
geriausiai.

Ypačiai tuomi atžvilgiu atsižy
mėjo Wilmerdingo, Pa. sociali
stai. Čia Svečių priėmimu ir pra
kalbų surengimu užsiėmė p. Kon
dratavičius, žinomas ne tik kaipo 
geras socialistas, bet ir kaipo pla
čiai žiūrintis žmogus. Jis ir vie
tinė Lietuvos Sūnų draugyste 
daug triūso padėjo Svečių pri
ėmimui ir daug užuojautos paro
dė šiam kultūros darbui. Lie
tuvos Sūnų draugystė, iš Wil
merding, Pa., kurioj yra gana 
skaitlingas socialistų būrys, ne
tik tuščiu žodžiu, kad ve “męs 
nepriešingi Tautos Namams ir 
jiems pritariam”, bet ir darbu 
savo užuojautą parodė: draugy-4 
stė ne tik davė už dyką svetainę 
prakalboms, bet dar ir iš savo 
iždo paaukavo Tautos Namams

D-rė Johanna Baltrušaitienė, 
žmona “Dilgėlių” leidėjo p. Bal
trušaičio (taip patt žinoma socia
liste) paaukavo $104.00 ir tokiu 
budu pastojo Lietuvių Mokslo 
Draugijos Vilniuje Nariu-Labda- 
riu. Jos ypatoje turime pirmą 
narį-labdarį iš socialistų tarpo.

Berods, berengiant prakalbas 
kun. Sutkaičio parapijoj, bikvo

riems dar neišgaravo “Laisves” 
ir “Kovos” pripompuoti garai, ir 
jų, sakoma, rengtasi trukdyti pra
kalbas ir aukų rinkimą. Reika
lauta nuo prakalbų komiteto, kad 
užleistų ant pagrindų jų “spyke- 
rį”, bet komitetas griežtai atsi
sakė ir “lermo” kelti neišdrįsta. 
Tas vienok yra mažmožis, kuris 
nei kiek nesumažina rimtesnių 
vietinių ir apielinkės socialistų 
užsitarnavimo. Jie pasirodė ir 
pasielgė vyriškai, suprasdami, kad 
nevalia kultūros darbų maišyt su 
politika. Tokį išmintingą ir pa
girtiną viešą prajovą, kol kas, 
tarp lietuvių socialistų męs už- 
temijame pirmu kartu (tikimės ir 
nepaskutiniu). Ir tai pastebėti 
mums yra labai smagu.

Stambesnes Pittsburgo aukos.
Pilnas surašąs Pittsburgo aukų 

bus pagarsintas vėliaus. Dabar 
gi galima pažymėti tik stambe
snius aukautojus, kurių butą ne
mažai. Pittsburgo ir apielinkių 
draugystės pasirodė taipgi gražiai 
ir “visu buiru” išėjo su aukomis.

Nauji Nariai-Labdariai, auka
vusieji po $104.00 (kad padarius

įstatų, įneša Nariai-Labdariai), 
yra sekantie:
.. 1) Kun. Jonąs J. Sutkaitis, šv. 
Kazimiero parapijos klebonas, S. 
Pittsburge;

2) D-rė Johanna T. Baltrušai
tienė, “Dilgėlių leidėjo, p. Bal
trušaičio, žmona;

3) Kazimieras Petras Vasi- 
liauckas, žinomas pramoninkas;

4) Kun. Aloizas Jurgutis, lie
tuvių parapijos klebonas iš Ex
port, Pa.

5) Kun. Steponas Juozas Čepa- 
nonis, lietuvių parapijos klebo
nas iš Homestead, Pa.

6) Pasižadėjo iki 15 d. kovo 
1914 m. prisiųsti $104 ir dabar 
įmokėjo $25.00 Kun. J. Vaišnoras.

Tarp lietuviškų draugysčių pir
mą vietą Pittsburge užėmė Lie
tuvių Mokslo Draugija, paauka
vusi iš savo iždo lygiai 200 rub
lių ($104.00). Kitos draugystes ir-^ 
gi duosniai aukavo:

1) Lietuvių Piliečių Kliubas 
aukavo $26.00; 2) Švento Jono 
Krikštytojo dr-stė iš McKees 
Rocks pirko 4 sieksnius $42.00;
3) D. L. K. Gedimino draugija 
atrėžė lygiai 5 sieksnius ($52);
4) Lietuvių Dąinorių Kliubis — 
1 sieksnį; 5) So. Lietuvių Pašel- 
pos Draugija — 2 sieksniu 
($21.00); 6) Lietuvių Pašelpos 
Draugija — 1 sieksnį; 7) Susiv 
Liet. R.-Kat. 38-tą kuopa —į vie
ną sieksnį; 8) Lietuvos Sūnų
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VIETINĖS ŽINIOS.
rašo

Įsidėti prie protesto prieš

Jurgis Smailis

■ -I ■

tenai 
vieto-

10.50
10.50
10.50
10.50
10.50
10.50
10.50
10.50
10.50
15-00
10.50
10.50

, kuris nenuil- 
rochestericčius

Piešiniai padaryta tose 
kaip gyvūnas ištiktųjų 
tai stebėtino teisingu-

sukak
Birutė*

m ai, 
kuriais 
eivis”

21.00
10.50
10.50

męs 
vietoje

Ir štai praeitoj' 
vietos kui 
galima sa

męs turime
nuo sie-

Rengiamie- 
tal grynai mokslo 

kurioje talpinsią: tautos mu- 
knygynas, archyvas,' dailės 

Šiems na*

— Chicago, chica 
Tarsi musų Water

Svečius v • čia
Nariu-

l£aip j pasidaro atbalsis 
yra vienu įdo- 

apsjįreiškimų gamtoje, 
balso, 

nuo

Vokietija
Chinai taipgi atmetė, amerikonu 
pakvietimą “su padėka”. Jeigu 
dar pridesim, kad ir lietuviai joj, 
turbut, nedalyvaus, tai bus aišku, 
kaip ant delno, kad ši garsi paro
da gali visai nueiti, kaip tas sakė, 
“ant šuns vuodegos”. ,

tai arabo gydytojaus 
Medicinos 

Jo puslapiai turi apie

Brooklynietės irgi ruošiasi.
Jeigu vvaterburiečiai užvedė 

medžioklę ant visų chicagiečių 
abelnai, tai Brooklyno moterįs ir 
merginos užsimanė tą patį pa
daryt su Chicagos moterimis ir 
■•^rginomis, kurios pačios ntfo

Allengheny, Pa. •— 
Vr Petro ir Povylo 

pašelpoš draugija iš 
vieną sieksnį, 

kaip minėjome

visi delegatų
Bostono “Lai- 

atsižymėjo, nu- 
lar aršiau: jie 

bostoniečių gausiose 
Fž tai, bostoniečiai,

BELLEVUE, KY.
Ir aš sutinku padėti savo vardą po 

protestu prieš “Laisvę” ir “Kovą**, 
nes minėti laikraščiai, arba ją rašy
tojai, pasivadinusieji save socialistais, 
nors nuo pat lopšio lig grabui min
ta duona, nupirkta . už lietuvių 
sunkiai uždirbtus centus, bet, lietu
vių reikalus visame kame ignoruoja, 
taipogi biauroja brangias visai Lietu
vai ypatas, kurios pasišventę dirba 
labui visų lietuviu, ir sykiu labui vi
sos žmonijos.

Visų gerbiamo Dr. Basanavičiaus 
darbus ir nuopelnus, musų tautos, la
bui, už daugelio metų, kad net ir so- 
cialistiškoji, Lietuva .kaišis laurų vai
nikais, bet šiądien “Kova” ir dauge
lis sąjungiečių, drista biauroti visą 
gerbiamą Tautos darbininką, Dr. Ba
sanavičių. Aš, kaipų ligšiolaik esan
tis Liet. Socialistų Sąjungos narys, 
nuo dabar skaitąu sau už didžiausią 
gėdą ir panieką prigulėti prie tokios 
sąjungos, kur nėra socialistų, bet 
tiktais akli fanatikai (arba dar biau-, 
riaus), kurie nieko kito negali žinoti, 
apart Rosijos šnipų kanceliarijos vir
šininkų.

mums 
spondenta 
kaip toj 
są laiką tik ir klausyk: Chicago, 
chicagiečiai 
gieciat....
buris nei špigio jau butų never
tas. Palaukit, gausim ir męs pro
gą. nuskusti jums, chicagiečiams, 
pakaušį”....

Nors toks “komplimentas” chi- 
cagrečiams nelabai gal malonus, 
bet, imant domon gerus norus,— 
ne ką jie galės padaryt. Rasite, 
vvaterburiečiams toji operacija ir 
pasiseks, o chicagiečiai galės tik 
tuomi atkeršinti, kajd inerzinti ki
tą kartą gali ‘'‘dar ilgesnę uode
gėlę prisegti”....

Prasidėjus teatrų ir balių se
zonui, tenka vis taukiaus išgir
sti, kad tai vienur, tai kitur ski
riamas visas nuo jų pelnas Tau
tos Namams. Visa tai matant ir 
girdint, ištikro smagu , darosi. 
Musų visuomenė visgi nėra lietu
viai tik iš vardo, bet ir iš darbo. 
Geros kloties ir toliausi

žinome, jeigu

ryvavo nuo 
draugysčių

CHICAGO, ILL.
S. L. A. 36 kuopa savo susirinkime 

vienbalsiai nutarė vardu kuopos (250 
narių) 
musų taikos darbą ardančius laikraš
čius ir jųjų sėbrus. Visos kuopos 
vardu protestuojame

Vincas Paplauskas, pirm.
Ben. Andrešiunas, sekr.

So. Bostonas vienose prakalbose 
sumetė per tūkstantį.

Prieš pat laikraščio uždarymą 
atėjo žinia iš So. Bostono: z
BOSTONE MILŽINIŠKA KO- 
LEKTA; VIENOSE TIK PRA
KALBOSE SO. BOSTONE SU
RINKTA VIENAS TŪKSTAN
TIS IR DEŠIMTS DOLIA- 
RIŲ. j

Milžiniška žmonių minia, ku
rios skaitlius, sakoma, • galėjo 
siekti apie 1500, pripildė prakalbų 
svetainę pereitą nedėldienį. Dva
sios pakilimas pas žmones buvo 
dideliu ir, kada priėjo prie aukų, 
pasidarė ta$, ko dar niekur iki

Nieko jau nerašoma apie gas- 
padinių reikalus su burdingieriais 
Turbut, susitaikė gražiuoju, to
dėl karo nėbus.

BROOKLYN, 
Męs, žemiaus 
su protestu, 
“Lietuvos” ir, 
protestojam prieš “Kovą”, “Laisvę” 
ir “Keleivi” už drapstymą purvais 
Mokslo Draugijos atstovų Dr. L Ba
sanavičiaus ir Martyno Yčo.

P. Ramanauskas, 
Ona Ramanauskienė, 
Anthon. Dyrgall, 
Marijona Dyrgall.

Męs, gavome kelis užklausimus 
sekančioįturinio:

Rašoma, kad Panamos visa- 
s vietinė j parodoj, kuri žada at
sibūti San Francisko 1915 metuo
se, atsisakė dalyvauti Anglija, 

Japonija ir

LISBON,
Ne tik 

“Keleivį” 
stuojame 
tarėjus, 
į akis musų nenuilstantiems veikė
jams, Dr. Basanavičiui ir durnos at
stovui M. Yčui 
bo mums, lietuviams

sti rusų valdžios 
iki 21 sausio, 1914 ml, 
žusieji po virš minėto 
valdžios nubausti visam 
katorgą 
senelis,

Dabar E 
viai 
ir nežino, ką daryti

Christian Heinecker, gi* 
Lubecke, Vokietijoje,^ 1721 
pirmutinio meto jisai pa

savę ir buvo neišpasakytai nuste
bintas tuom ištiktųjų nepaprastu 
vaiku. Daug žadėjo žmonijai 
mažas Heincckeris, bet prižadų 
neišpildė: nesulaukęs pilnai pen
kių metų, apsirgo ir numirė.

322. Kuomet ir kur gyveno ga
biausia vaikas? Tokiu vaiku buvo 
tūlas 
m tįsis

Netik vvaterburiečiai ir brook- 
lyniečiai rengiasi. Rengiasi ir 
kitose vietose su nemažesniu en
tuziazmu. Štai Lawrence, Mass., 
Lietuvos Sūnų Draugija surengė 
pikniką ir visą pelną ($40.00) 
paskyrė Tautos Namams. Šv. 
Lauryno dr-stė iš ten pat nuta
rė paaukauti $100.00. Kitos drau
gystės taipgi rengiasi nelikti už
pakalyj.

Minėtinas yra Clintono, la., 
lietuvių pasidarbayimas. Tenai 
esama vos 25 lietuvių, o visgi jų 
sumesta $18.00 aukų Tautos Na
mams. Subruzdo ir Susiv. Lietu
vių Amerikoj kuopos. Iš SLA. 
organo “Tėvynės” ir kitų laik
raščių ir privatiškų laiškų matyt, 
kad jau visa eilė SLA. kuopų 
atsiliepė į savo prezidento ir savo 
organo priminimą ir prisideda su 
pirkimu sieksnių.

pasilikti Amerikoj 
kad kunigas nemeluos 
meldžiu “Lietuvos” r 
pridėti nuo savęs 
apie tikrą dalykų

Su pagarba B 
Cambridge, Mass.,

Rugsėjo 17 d., 1913 m

Gerbiamoji Redakcija!
Rugsėjo 14 d. vietinis kun. J. 

Krasnickas per pamokslą pasakė: 
“Aš apturėjau telegrama,iš Pe
terburgo, kuriame praneša, kad 
lietuviai, kurie nenori būti bau- 

turi sugrįžti 
o sugrį- 

laiko bus 
amžiui į 

nežiūrint, ar butų žilas 
r jaunas vyras.

Cambridge’io lietu- 
andasi dideliame rupestyj 

: ar tuojaus 
ant Visados 

Mat, jie tiki, 
Todėl 

idakcijos 
paaiškinimą 

stovį.
Lorentas,

rode ne tai kad nepaprastus, bet 
tiesiog stebėtinus gabumus. Dar 
būdamas 10 mėnesių, jisai galėjo 
kalbėti ir lengvai atkartodavo 
kiekvieną žodį, jam pasakytą. 
Būdamas 12 mėnesių, jisai at
mintinai žinojo daug vietų iš 
Biblijos. 3 metų galėjo Ulbėti, 
skaityti ir rašyti franeuzų bei 
lotynų kalbose taip pat lengvai, 
kaip ir savo prigimtoje. Eida
mas ketvirtus metus, jisai pradė
jo mokytis tikėjimo bei bažnyčios 
istoriją, ir labai pasekmingai. 
Kalbos apie nepaprastai gabų 
vaiką taip praplito, kad net Da-

tuviai tuom nesirūpina. Už ką 
baus, už ką nebaus, kas ir kada 
gali pargrįžti j tėvynę, a’pie tai 
buvo savo laiku gana plačiai 
“Lietuvoj” rašyta.

NAUJI KLAUSIMAI.
323. Kas buvo didžiausis ky 

niečių galvočius?
324. Kur yra didžiausi pašau 

lyje vandenpuoliai ?
325. Kuomet atsirado pinigai-
326. Kur yra didžiausios 

nyčios?

Jeigu kas sugrįžtų dabar Lie
tuvon, pasiremiant manifestu ’ ir 
butų imtinas kariumėnėn, — va
dinas, neturetų> 33 metų amžiaus, 
— ar jį imtų 4tuojaus kariumė- 
nėn, ar lauktų “prizivo 
liosų. ■

prakalbose suriiikta $1010.00. 
Bostoniečiai aukavo, galėtum pa
sakyt, “pasiutusiai” duosniai, tar
si tuomi norėdami atlyginti savo 
Svečiams už tuos nemalonumus 
ir už tas morales skriaudas, ku
rias Svečiams 
nuo neva 
čių quasi 
—♦ Laisvės

Bostoniečiai

sį numerį 
ir todėl ati- 
iam

321. Kur yra mažiausia apgy
venta sala? Mažiausia apgyven
ta pasaulyje sala yra prie piet- 
-vakarines Anglijos dalies, netoli 
Plymouth. Ant tos salos stovi 
jūrių žibintuvas Eddystone. Kuo
met jūrių vanduo stovi žemai, 
ji turi 30 pėdų skersai. Kuomet 
vanduo pakįla, jisai užlieja visą 
>alą, išskiriant tą dalį, ant kurios 
stovi žibintuvo pamatas, turintis 
26^ pėdos platumo. Ant tos 
salos gyvena trįs žmonės.

CHICAGO, ILL.
“Lietuvos Ūkininko” draugystė, už

jausdama Tautos Namams, nupirko 
du sieksniu žemės ir paaukavo juos 
L. M. ir D. draugijų statomiems na
mams, išviso skirdama 21 doliarį. 
Taipgi, neapkęsdama visus tuos da
lykus, kurie kenkia šiam tikslui, pro
testuoja prieš VIII L. S. S. rajono 
rezoliuciją.

J. Biežis, pirmininkas,
J. Raugevičia, raštininkas*.

CHILAUU, ILL.
Meldžiu ir mano vardą prie protesto 

pridėti. Juozas A. Krlukas.

tikimasi, Waterburio visos 
gražų prezen- 

Fautos Namams —
- “Smagiau ir 

eciams bus atvažiuoti 
kada jie iškalno žinos,

pasirašusieji, sutinkam 
tilpusiu 35-tame num. 
po juom pasirašydami. 

Kovą

kad
— rašo musų
- Girdėtis iš 
vvaterburiečiai

kad *nu-

CASTLETON, N. Y.
Ir mano vardą prie protesto mel- 

pridėti.

mama kiekvienas tikrai lietutis ii* 
lietuvaitė aukauja pagal savo išgalę; 
o “Laisvė” su “Kova” su savo sėbraią 
viešai varo nepadorią agitaciją. Tai
gi protestuojaihe prieš tų laikraščiu 
taktiką, išreiškiančią tame, jog Jie 
savo skiltis pašvenčia drabstymui 
purvais žmonių — Dr. J. Basanavi
čiaus ir M. Yčo, — kurie pasišventę 
dirba tautos labui. Garbė Mokslo 
Dr-jos delegatams tebuąa už jų pa
sišventimą dirbti tautos labui, o musų 
kultūrinių darbų ardytojams — gėda 
akyse XX-to metašimčio žmonių!

Vardan Sim. Daukanto dr-stės:
J. Bubnis, pirm.
J. M. Bacevičius, prot. rašL 
J. J. Petraitis, fin. rašt.

Draugija 
$25.00; 9) 
brolišk.
Braddock
Kitos draugystė 
pirrniaus, dar savo aukų neprida- 
vė ir žada netrukus tai padaryti. 
Išviso vienų sieksnių Pittsburge 
parduota 44.

Visą šitą priėmus atydon, ga
lima drąsiai pasakyti, kad Pitt- 
sburgo rajonas savo priderinę at
liko vyriškai ir tuomi jis teisin
gai gali pasididžiuoti.

WATERBURIO DRAUGY
STĖS ŽADA $500.00

PREZENTĄ.
visur priimama Lietuvos 
ir kaip jų laukiama, gali 
apart kitko, nors ir šė

pa vyzd is:

savęs, kaip žinome 
Tautos Namams $125.00.

Dabar pranešama, kad tarp 
Brooklyno gražiosios lyties kilo 
sumanymas, “subytyt” chicagie- 
tes, — vadinas padaryti dar di
desnę dovaną. Brooklyno Lie
tuvaičių Kliubas jau net užsiėmė 
tuom darbu ir 11 spalio statys 
scenoj dramą “Iš Meilės”. Visas 
pelnas skiriamas Tautos Na-, 
marus. Girdėti, kad brooklynie
tės nori sudaryt du syk tiek, kiek 
chicagietės, — taigi $250.00.

Riestai, riestai, kaip matytųsi! 
Chicaga!....

Juo toliau, juo geriau.
Jau pereitam numeryj buvo 

minėta, kad Rochesterio lietuviai 
pasirodė puikiai, suaukaudami 
$850,00. Ištikro, Rochesteryj Sve
čių priėmimas buvo milžiniškas 
ir širdingas. Visų lietuvių dar
buotasi karštai: kiekvienas, su- 
lyg savo išgalės, stengėsi paro
dyt savo užuojautą ir Lietuvių 
Tautos Namų reikalui ir patiems 
Svečiams. Ir atskiri žmonės ir 
draugystės ėjo tarp savęs lenkty^ 
nėsna aukose ir užuojautos iš
reiškime. Trįs draugijos, bū
tent: šv. Petro ir Povylo, D. L. 
K. Gedimino ir šv. Jurgio ka
reivių dr-ja pastojo Nariais-Lab- 
dariais. Kitos draugystės taip 
pat paskubino su savo aukomis. 
Taigi šv. Marijos dr-ja pirko 3 
sieksnius; Liet. Draug. Politiš
kas kliubas, šv. Cecilijos choras 
ir S.L.R.-K.A. kuopa po du siek
sniu ; TMD. 52 kuopa vieną siek
snį. Pjrivatiškos aukos buvo taip
gi gausios. Labai daug, tarp ki
tų, pasidarbavo vietinis klebonas 
kun. J. Kasakait 
stančiai kvietė 
prisidėti prie tautiško darbo. Pa
sekmės, kaip jau minėjome, buvo 
tikarai 
niškos. Už tai prieš Rochesterio 
vadovus ir visus Rochesterio lie
tuvius reik kepurę nusiimti. Na- 
riu-Labdariu čia pastojo kun. J. 
Kasakaitis.

Amsterdame 
priimta taip labai širdinga 
surinkta apie $450.00 
-Labdariu pastojo vietinis kle
bonas, kun. J. Židanavičius. Čia 
reik patėmyti, kad į šitą sumą 
neinejo dar vietinių draugysčių 
aukos: iki šiol suspėjo tik Sima- 
no Daukanto Ukėsų kliubas pa
skirti savo auką, o kitos dr-jos 
dar ruošiasi. Reik taipgi primin
ti, kad Amsterdamo lietuviai lai
ke Žalgirio apvaikščiojimo buvo 
išsiuntę Tautos Namams Vilniuje 
apie $150. Priėmus visa tai aty
don, amsterdamiečiai sau sar
matos nepasidarė ir nuo kitų ko- 
lionijų neatsiliko.

6. L. U. Pol. Kliubas..
7. L. Ukesų Nepr. Kliubas 

(ir suteiks svetainę)
8. Teatrai Aido dr-ja....
9. S.L.A, 11-ta kuopa ....

10. TMD. 5-ta kuopa ....
11. šv. Vardo Jėzaus dr-ja
12. Šv. Petro ir Povylo d r.
13. Šv. Jono dr-ja.............
14. Martyno Liuterio dr-ja
15. “Rūtos” moterių dr-ja
16. “Šviesos” knyg. ir dr.
17. D.L.K. Gedimino dr-ja
18. Pilnųjų blaivininkų dr.
19. “Aušra” ........................

Taigi viso labo $421.50.
— Vienok nereik manyt, 

tai butų viskas, 
korespondentas, 
visų pusių, kad 
išsijuosę gelanda peilį 
skalpuoti chicagiečiams pakaušį 
—- vadinas, nori Chicagą ‘suby
tyt’ aukų duosnumu. -

— Jus, chicagiečiai 
vaizdingai” kitas korė- 

— įgrisot mums
1 silkė laike gavėnios. Vi-

CHICAGO, ILL.
Męs, visi sąnariai ir sąnarės liet, 

teatr. kliubo “Lietuva”, vienbalsiai 
protestuojame prieš musų tautos iš
gamas, kurie, prisidengę socialistų 
vardu, burnoja ir prieštarauja darbui 
musų gerb. tautos veikėjų Dr. J. 
Basanavičiaus ir p. M. Yčo, kurie 
vardu Liet. Mokslo Dr-jos Vilniuje 
nenuilstančiai darbuojasi tarp musų, 
kurie nesigaili savo sveikatos ir 
brangaus laiko taip didžiam kultūros 
darbu, kaip Tautos Namuq Vilniuje. 
Protestuojame prieš tų cicilikų laik
raštukus “Kovą”, “Laisvė” ir k., iš
drįstančius vadinti net žvėrimis tuos 
garbingas vyrus, kurių vardas už tą 
jų pasišventimą negali išnykti iš 
lietuvių tautos. Protestuojame prieš 
visus tuos, kurie stengiasi apjuodinti 
musų tautos veikėjus ir nori užkenkti 
taip didžiam Jųjų darbui.

Po protestu, savo draugijai nutarus, 
pasirąšome:

St. Anučauskis, pirm.,
M. Druktlenaitč, vice-pirm.,
Juoz. J. Pelekas, rašt.
Joe A. Druktenis, knygius,

\ Petras žudickis,. iždininkas, 
Tamošius Petrokas, maršalka.

Penkmetines “Birutės 
tuves. Rugsėjo 21 d. 
šventė penktinetines savo gyva
vimo sukaktuves. Nors toji šven
tė turėjo būti iš teisybės šven
čiama praeitame pavasaryje, ta- 
čiaus, įvairių priežasčių dėlei, 
draugijas valdyba visaką perne
šė ant rudens 
savaitėje atsiliko toj 
turiniame gyvenime, 
kyti, svarbiausios draugijos šven 
tė. Atsižvelgiant į “Birutės* 
svarbą, į jos per tą laiką atlikt? 
kultūros darbą, negalima praeiti 
pro šitą šventę, jos nepaminėjus. 
“Birutė” už savo darba, atliktu 
ir atliekamą, pilnai užsitarnavo 
iš visuomenės karštos padėkos 
žodį. Ir visuomehė savo skait* 
lingu, netoli 800 žmonių, atsilan
kymu šventėn parodė, kad “Bi
rutės” ji neužmiršo, kad ji gali 
apkainuoti naudingą kultūros dar
bą, kad jį atjaučia ir motea pasa
kyti savo padėkos žodji tiems, 
kurie dirba jos naudai.

Šventės programas susidėjo iš

ME.
prieš “Kovą”, “Laisvę” Ir 
protestuojame, bet prote- 

lygiai ir prieš visus jų prl- 
kurie drįso drėbti purvais

garsiai ištarti. Tokiomis pat ypa
tybėmis atsižymi Ispanijoje se
novės arabų pastatyti Algambros 
rūmai, o taipogi salė Bremeno 
miesto tarybos namų (Rathaus) 
skiepe. Įdomaujantis, atsitikus 
keliauti per Bremeną, galėtų ta
me persitikrinti. Yra ir daug 
tokių “stebuklingų vietų”. Idant 
suprasti, kaip tai pasidaro, reika
linga susipažinti su fizikos mok
slo šaka, vadinama akustika (mok
slas apie balsą, ar garsą). Trum
pai aiškinant, galima nurodyti į 
tai, kad sienos, į kurias atsimuša 
tokie “stebuklingi 
apvaliai įgaubtos 
į jas 
savo linkmę 
vietą

vo tuodu laikraščiu 1 
pilnai tą padarė, paroc 
bile kas jų 1 
negali.

Visi kursty 
niekinimai, E" 
svė” ir ‘-Jtel 
ėjo pernim 
paskendo \ ’ 
aukose. fj 
bravo!

Smulkesnių žinių į 
paduoti neįstengiame i 
dedam jas iki sekanč 
riui.

ax:!-.' c-ii^^ss^giEii •jv- ;-'ii===^

Pašnekeliiį Kampelis

Taip niekingo £dar- 
negalėtų* pa

daryt nei bjauriausia svetimtautis (o 
mūsiškiai mat padarė) 
darbininkų, bet slapta išgamų gauja, 
kuri, kaip matyt iš jų vadovų pasiel
gimų, stengiasi nuslėgti musų tautos 
kilimą. Jie minta iš lietuvių, ir grą
žtai lietuviams už tai atsimoka, steng
damiesi sukvailint prastus darbinin
kus ir sukelti juos prieš musų svar
biausius ir ištikimus tautos veikėjus, 
kad patiems drumstam vandenyj gau
dyti žuvis, 
kiai tamsus darbininkėlius. Męs, kaip 
ir visa lietuvių visuomenė, išreiš- 
kiam savo gilią ir širdingą užuojautą 
Dr. Basanavičiui ir atstovui Yčui ir 
apgailestaujam, kad čia pas mus 
Amerikoj jiems prisiėjo' susitikti su 
panašionus inusų tautos išmatoms.

Parėinimui savo protesto, męs, že
miaus pasirašusieji, aukaujam Tautos 
Namams $5.00 Ir po tiek pat prižada
me aukauti kas metai lig gyvos mu
sų galvos.

Antanas Gurklis, Povylas Gurki i s, 
Jonas Gurklis ir Konstantas Gurklis.

garsai, yra 
Atsimušusios 

garsinės bangos perkeičia 
subėga į vieną 

Toje vietoje tos visos ma
žo garso bangos sudaro vieną 
didelę bangą, kuri ir padidina 
garsą. -

Nuo Redakcijos. Mums 
do, kad klebonas turėjo mintyje 
tą manifestą, apie kurį jau bu
vo nesykį ir musų laikraštyje ra
šyta, tik (jeigu jo žodžiai čia tei
singai yra perduoti) suklysta ta
me, kad manifestas siūlo sugrįžti 
iki 21 d. vasario (ne sausio), 
1914 metų.

Kad kas butų baudžiamas ka
torga visam gyvenimui už sugrį
žimą' Lietuvon, nėra ko nei kal
bėti, nes- tai yra negalimas daik
tas: panašiai gali but nubausti 
tik kriminališki prasižengėliai, ir 
tai ne visi. Todėl, jeigu laiške 
pažymėtoji ištrauka iš kun. Kras- 
nickio kalbos yra teisingai cituo
ta, tai galima pasakyti, kad toks 
klebono pasakymas yra perdėtas 
ir su teisybe prasilenkia.
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(echo) Atbalsi 
m ia usių
Kaip žinome,, kiekvienas 
arba garso, įspūdis paeina 
to, kad sujudintos oro bangos at
simuša į musų ausį. Oras gali
ma ^sulyginti kai-kuriuose daly
kuose su vandeniu. Taip, jeigu 
męs vandenį sujudiname kokioje 
nors vietoje (pvzd., metę į jį ak
menį), tai vanduo nuo sujudi
ni mo vietos pradeda skritulingo- 
mis bangomis eiti į visas puses. 
Lygiai Us pats yra su oru. Kuo
met jisai yra vienoje vietoje 
smarkiai "sujudinamas, į visas pu
ses pradeda eiti bangos. Tos 
bangos atsimuša į musų ausies 
bubnelį, Sudrebina jį ir męs ap
turime b'al^o, arba garso, įspūdį. 
Žinoma, tos, kaip jas vadina, gar
sinės bangos nėra vienodos. Jų 
yra tiek skirtingų rųšių, kiek yra 
įvairių garsų. Bet garsų įvairu
mas nėra musų šiądieninio pasi
kalbėjimo užduotis.,

Oro bangos, kaip ir vandens, 
atsimušę į kokį nors dalyką, su- 
siskaldo ir dalis jųjų grįžta at
gal. Grįžtanti banga vėl už
gauna ausį, >;ir męs antrą kartą 
apturime to paties balso įspūdį, 
arba, kaip sakoma, girdime atbal
sį (echo). Kaip 
žniogusįatsistos prieš kokią nors 
sieną, tai jisai, šaukdamas, ne- 
visuomet išgirs atbalsį. Jisai tu
ri atsistoti ant tam tikros tolu
mos, nuo senos, j kurią jo balsas 
atšįmuša. Kaip didi yra ta to
luma? Yra žinoma, kad žmogus 
gali atskirti vieną nuo kito tik
tai tokius garsus, kurie yra at
skirti vienas nuo kito bent vie- 
tra\ devinta sekundos dalim. Tiek 
laiko reikalinga, kad išnyktų au
syje gautas įspūdis. Tatai, jeigu 
męs norime, šaukdami prieš sie
ną, išgirsti atbalsį 
atsistoti tiek tolumos 
nos, kad atbalsis ateitų į ausį ne 
greičiaus, kaip iuž vieno 
dos deviijtdalioj Per tą sekun
dos dalį garsas prabėga 37 mo
terius (meteris = truputį daugiau 
negu mastui). Reiškia męs turi
me atsistoti nuo sienos nemažiau 
kaip 18^2 meterių (kad garsas 
nuo musų iki sienai ir atgal pa
darytų bent 37 meterius). Jeigu 
oro sanlygos bus parankios, męs 
tuomet galėsime išgirsti atbalsį. 
Žinoma, jeigu atsistosime toliaus, 
atbalsį girdėsime dar vėliaus ir, 
vadinasi, aiškiaus. Jeigu 
atsistosime tinkamoj 
tarp dviejų sienų, užtektinai toli 
viena nuo kitos stovinčių, tai ga
lima bus išgirsti net keletą at
balsių. Mat, balsas, atsimušęs 
nuo vienos sienos, prieina prie 
kitos, į ją atsimuša ir grįžta prie 
pirmos sienos; čia atsimušęs, eina 
vėl prie antros sienos ir 1.1, ir 
kiekvieną kartą užgauna ausį. Jei
gu balsas yra užtektinai stiprus, 
jisai gali būti girdimas daug 
kartu. Taip, Italijoje netoli Mi
lano miesto yra namas, vardu 
Simonetta, tarp kurio sienų re
volverio šūvis atsikartoja net 50 
kartų. Vokietijoje prie Reino 
up^s yra uola Lerlei, uętoli kurios 
atbalsis girdisi 17 kartų.

Jejgu męs stovime nuo balsą 
atimišančios sienos gana toli, męs 
galime, šuktelėję keletą kartų 
paeiliui, išgirsti visus šūktelėji
mus, ir, kaip žinome, tokioje pat 
tvarkoje, kaip męs juos ištarė
me. Toksai sudėtinis atbalsis ga
li atsikartoti ir gi keletą sykių.

Taip, Čekijoje yra vieta, vadi,* 
narna Aders^ąch. Jeigu 
atsistojus tam tinkamoje 
je, šūkteltu trumpai ir greitai sep
tynis sykius, tai tas^| tariant, 
“septyngafsisv atsikartoja 3 sy
kius. Kav-katla, ačių apielinkiij 
ypatybėms; atbalsis buna labai 
įdomus. Nėtiill Glasgowo, vietoje 
Rosnitz WgiU sugrajiiita trumpa 
dainelė atsikartoja 3 sykius. Ste- 
bėtinjausia žM, kad pirmą sykį 
meliodija'Batfcikartoja\ dviem to
nais žemiau/antra įr trečią sy
ki— dar \MėkaJi'čiu tonu žemiau.

ijos kalnuose girdisi dau- 
vietų taipogi labai įdomių

320. Kur yra keisčiausis kny
gynas? Tasai knygynas yra Tur
kijos sostapilėje, Konstantinopo
lyje, Šv. Sofijos mečetėje (ma- 
hometonų šventiiamyję). Pir- 
miaus toji mečetė buvo krikš
čionių bažnyčią, bet, užvaldžius 
turkams Konstantinopolį, baž
nyčia paversta 1 į mečetę. Kny
gynas yra turkų sultanų įsteigtas 
12-tame šimtmetyje ir nėra dide
lis: vos 2000 tomų jame randasi, 
įdomiausia tai, kad visame kny
gyne nėra nei vieno spausdinto 
lapo. Visos knygos susideda vien 
iš rankraščių. Kitas dalykas — 
tai tas, kad reta kas gali pasi
girti, kad moka skaityti tas kny
gas. Knygyne yra viena labai 
įdomi šėpa. Viena, ji yra labai 
sena; apie 2000 metų; antra, yra 
visa padengta; "labai brangiais 
akmenimis ir yra dailės žvilg
sniu tikru stebuklu. Šėpoje yra 
tiktai 12 rankraščių. Bet koki 
tie rankraščiai! Kiekvienas jų 
kainuoja mažiausia apie $1000. 
Kai-kurie rankraščiai parašyti se
novės turkų kalboje, kurią dabar 
vos keli mokslininkai pažįsta. 
Vienas rankraščių 10-tame am
žiuje parašytas senovės totorių 
kalboje. Yra tai, kaip sako, po
ema vieno garsiausių totorių po
etų. Ji yra įdėta. į auksinį ir la
bai brangiai papuoštą apdarą, tu
rintį suviršum 3% mastus ilgio 
ir suviršunl 3 mastus pločio. Vi
sas rankraštis susideda iš 104 
puslapių, kuopuikiausiai papuoš
tų. Kiekvienas puslapis turi la
bai puikų apvadą, susidedantį iš 
įvairių geometriškų figūrų, iš
pjautų iš aukso lapų ir įvairios 
spalvos popierių. Čia pat yra 
du rankraščiai, parašyti sanskri
tų kalboje. Yra rankraščių ir 
persų kalba. Įdomiausis rankraš
tis yra 
Aucinejaus veikalas 
Kanona 
pusšešto masto ilgumo ir netoli 
4 mastų pločio. Yra tai ne patsai 
originalas, bet tiktai kopija, kuri 
yra tuom ypačiai brangi ir įdo
mi, kad seniausia, nes pažymėta 
i’22o m. Beveik visi dideli kny
gynai Europoje turi to veikalo 
kopijas, bet jos yra daug nauje
snės. Rankraštis turi 300 pusla
pių. Visas rankraštis parašytas 
tokiu puikiu raštbudžiu, kokį sau 
žmogus tiktai gali įsivaizdinti. 
Ant kiekvieno puslapio yra 
plunksna padarytas tai augmens, 
tai vabalo, tai kokio nors gyvulio 
piešinys, 
spalvose, 
išrodo ir 
mo.

Žodžiu
ne, teisingiau rankraštyne — ta 
kas rankraštis, tai turtas, ir di 
delis turtas.

WORCHESTER, MASS.
Kadangi gerbiamiems “Lietuvių 

Mokslo Draugijos” atstovams atvy
kus pas mus, Amerikos lietuvius, kad 
fnumyse sužadinus tėvynes meilė bei 
parinkus aukų “Lietuvių Tąutos Na
mui” sostapylėje Vilniuje pastatyti, 
savaitraščiai “Laisvė”, “Kova” ir “Ke
leivis” ėmė kuošlykščiausiais žodžiais 
šmeižti gerb. Dr. Basanavičių ir gerb. 
advokatų, dūmos atstovą p. M. Yčą — 
vyrą, kursai už savo veikimą lietu
vių tautai tapo paskirtas sandraugų 
Dr. Basanavičiaus ir už atsižymė- 
jimą moksle gavo nuo Tomsko uni
versiteto auksini medali; ir kadangi 
“Laisvė”, “Kova” ir “Keleivis” savo 
šmeižimais prisideda prie lietuvių tau
tos priešų, sėdami nesutikimus tarp 
tautiečių, ir kenkia labai svarbiems 
musų tautos reikalams, kaipir pasta
tymas “Lietuvių Tautos Namų”, męs, 
žemiau pasirašiusieji Worcesterio 
lietuvių organizacijų valdybų nariai 
bei delegatai, paremiame brooklynie- 
čių protestą ir sykių protestuojame 
prieš “Laisvės”, “Kovos", “Keleivio” 
ir jų sėbrų nešvarų veikimą.

Kun. J. J. Jakaitis, klebonas, pirm, 
priėmimo komiteto.

Tamošius Daminaitls, pirmininkas 
ir deleg. šv. Jurgio Draugijos.

Stanislovas Juodauga, deleg. ir sek
retorius šv. Jurgio Draugijos.

Jonas M. Vieraitis, deleg. nuo šv. 
Jurgio Draugijos.

Mikolas Ruseckas, pirmin. jr deleg. 
Birutės Teatrališkos Draugijos.

Jurgis Bendoraitis, deleg. Birutės 
Teatrališkos Draugijos.

Marijona Jablonskiutė, pirmininkė 
Lietuvos Dukterų Draugijos.

Petronė Galeckienč, deleg. Lietu
vos Dukterų Draugijos.

A. P. Kvederas, lietuviškojo choro 
vedėjas. *

Tam. Dominaitis, pirm. 41 kuopos 
S. L. R.-K. A.

Elzbieta DominaitienČ, pirm. šv. 
Vardo Marijos Pašalp. Draugijos.

Ona Saldukienč, šv. Vardo Marijos 
Pašalp. Draugijos.

Antanas Staponkus,
Antanas čiginskas,
Juozas Geležius,
Mikolas Dusevičiuš,
Kun. Pranys Meškauskls,
Jonas P. Vaitkus,
Pranas Bartkus, pirm. 98 kuopos 

S. L. R.-K. A.

prisiėjo nukęsti 
Bostįone išeinan- 

socialistiškų laikraščių 
• “Keleivio”.
tarsi, 'pasiryžo nu- 
kuriąįant jų bu- 

ųžtraukę ir 
lodami, kad 

nosies vadžioti

5 vėčius 
liudyt, 
kanti

Waterburio draugystės, kaip 
matyt, pasiryžo, susidėję krūvon, 
pasitikti Svečius su $500.00 ga
tavų pinigų, kuriuos jos įteiks 
Lietuvių .Mokslo ir Dailės drau
gijų pasiuntiniams. Beveik visa 
suma jau sudėta ir laukia Svečių 
atvykstant: devyniolika Water
burio, Conn., draugysčių pasky
rė iki šiolei $421.50. Dar yra 
keletas draugysčių, kurios ne
laikė savo susirinkimų, ir su jo
mis 
draugystės sudaru 
tą Lietuvių 
lygiai $500.00 
musų S 
pas mus 
kad Waterburio draugystės 
jau parengusios musų tautos 
mams ‘mažą’ dovanėlę” — 
mums vienas iš musų korespon
dentų.

Tuom tarpu Waterburio lietu
viai rengiasi iškilmingai nenuil
stančius musų veikėjus priimti.

Laike paskutinio Waterburio 
dr-jų atstovų susirinkimo išdirb
ta galutinai plianas Svečių pri
ėmimui. Pirmą vakarą atsibus 
kalbos parapijos svetainėj; antrą 
vakarą — Liet. P. U. Kliubo sve
tainėj prie 48 Green st.; trečią 
vakarą atsibus draugiška vaka
rienė, kurioj Dr. Basanavičius ir 
atstovas Yčas bus pagarbos sve
čiais.

Šiame atstovų susirinkime da- 
19-os Waterburio 

po du delegatu.
dalyvavusios šiame 

Nusirinkime, pasižadėjo sekan
čiai aukauti:

1. Lietuvos Sūnų Dr-ja 
(apart tautiškų centų, 
aukauja kas metai).

2. Šv. Stanislovo Dr-ja
3. ŠV. Juozapo Dr-ja ..
4. Lietuvos Jaunik. Dr-

Daniunas, 
(“Kovos” skaitytojas)

Pargrįžus tuojaus ima 
nelaukiama. >

M. Yčas.
Lietuvių Atstovas pumoje

gelyje 
atbals

Londone Šv. Povylo katedroje 
yra galerija,, turinti 43 iheterius 
ilgumo. Jei tam tikrojvieno 
tos galerijos galo vietoje pasaky
tipašnibždomis keletą žodžių, tai 
kitame galerijos gale tie žodžiai, 
girdisi taip

Štai atsakymas ant šito 
simo:

ROCKFORD, ILL.
Męs, Simono Daukanto draugystės 

nariai, savo mėnesiniame susirinkime, 
14 d. rugs.; š. m., nutarėme prisidėti 
prie protestų, tilpusių laikraščiuose 
prieš “Laisvės” ir Liet. Socialistų 
Sąjungos organo “Kovos” užsipuldi
nėjimus ant Liet. Mokslo dr-jos dele
gatų Dr. J. Basanavičiaus ir M, Yčo. 
Protestuojame prieš tų dviejų laikraš
čių nešyArią agitaciją, 
ji Taųt6s Narnai 
įstai 
zėjus, knygynas, archyvas;
daiktai ir kitokį rinkiniai
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dviejų trumpų prakalbų ir vien
vardes su draugija Žemkalnio pa- ga. Jisai išgyveno Amerikoje 20

dus krautuvininkas p, K. StuL

rašytos dviejų veiksmų melodra
mos “Birutės”, kuriai muzika yra 
p. M. Petrausko pagaminta. Pir- 
masai kalbėtojas, “Birutės” pir
mininkas p. J. Ilgaudas, trumpai

jos istoriją, nurodė priežastis, iš
šaukusias “Birutės” gimimą; pa-

vargti, kiek jiegų padėti, kol jau
nutė draugija ir jos darbas nepa
sisekė šiek-tiek sutvarkyti, 
rasai kalbėtojas “Birutės”

metų. Lietuvoje apsigyvensiąs 
Skaudvilės parapijoje, Kauno g., 
kur jisai turi nusipirkęs tris va
lakus žemės. Mano ūkininkau
ti. Apart to, p. K. Stulga yra 
prisižadėjęs paaukauti Tautos 
Namams visą šimtinę. Paaukau
siąs, kuomet pats nuvyks į 
nitu J. J.

žolinei jų; bet, jeigu jau šis klausi- 
svarbu buvo 
Seimas žiuri 
idėjų ir ar' 
susivienijimo 
nekulturiško- 
VIII. L. S. S.

Seimas, neiš-

šalinti jums butų reikalinga te 
palo, vartokite TrineH$ Iffimen 
tą. Jisai yra geriau^; “v

ti
K

į- pajieškau savo brolio Antano šauk

v

Ant-

kus, kalbėjo apie “Birutės” tikslą 
ir jos reikšmę musų visuomenėje. 
Karštoje ir nuoseklioje kalboje 
nurodė susirinkusiems visą tą 
naudą, kurią turi visuomenė iš 
“Birutės” veikimo, liečiančio dau
giausia musų jaunimo auklėjimo 
srytį. Karštai ragino tėvus at
kreipti daugiau atydos į šią drau
giją-, arčiau su jaja susipažinti. 
Pasibaigė programas “Birutės” 
suvaidinimu.

Nėra reikalo kartoti veikalo tu
rinis, kadangi kiekvienas lietuvis 
žino arba patį veikalą arba isto- 

idavimą, kurisai paimta 
turiniui. Atlikimas 

paskaityti geru, 
rašytojui tęko 

, kitame to veikalo 
n oro m s- n e n o ro m s 

sai turi prisipažinti, kad patsai 
atvaidinimas buvo jam labai 
dideliu siurprysu. Gera buvo pa
ti Birutė. Rasi, vietomis truko 
ekspresijos, bet abelnai Birutės, 
— išpradžių kryžuočių persekio
jamos Palangos mergelės-našlai- 
tes, vėliaus dievams pažadėtos 
vaidelytės — typas 
gas. Balselis, nors 
malonus, liūdnose 
pasakodamas apie 
visų apleistą našia 
mas augščiausių dievaičių užta
rimo ir išgelbėjimo nuo nevido
nų-kryžuočių, graudino klausyto
ją, žadino užuojautą apleista- 
jai.... P-lė Morodeckaitė nž 
“Birutės” atlikimą gavo gražų 
gėlių bukietą.

veikalo 
kalinga 
eilučių 
viename, 
dymų, ir

rci

būti 
ban- 

ji-

duota neblo-

meliodijosc 
nelaiminga,

kurių balsais “Birute” ištikrųjų 
gali pasigirti. Ypatingai malo-

žus skambantis sopranai;-kitas 
— gilus žavėjantis altas. Manau, 
senai jau kapuose gulintieji stab
meldiškos Lietuvos dievaičiai, jei
gu butų girdėję, kaip gražiai jų 
garbintojų ainiai juos garbina 
(nors ir scenoje), tikrai butų pa- 

puikus altą 
balsas.

sidžiaugę. Ypačiai
dainavusios solistės

melodramos 
ir persona-

nutylėsime

balsų turi

ne

se-

svarbiam pirmame 
veiksme dainininkui 
žui, daug ko galima būti užmesti. 
Nors jisai visai nedavė jauno 
prakilnaus kryžuočių vado typo, 
nors balsas visiškai silpnas 
ir tai rolei netinkantis, bet iškil
mingose šventėse 
kalbama; todėl 
męs.

Tvirtą ir gerą
nis-vaidyla (p. Z. Stogis). Rei
kalinga tiktai apdirbti, ir jame 
męs savo laiku galėtume turėti 
gan gerą dainininką.-

Vietos stoka neleidžia plačiaus 
rašyti. Užbaigiant, paminėtina 
patsai visos veikalo muzikos ve
dėjas p. A. Pocius. Už visą jo 
pasišventimą ir uolų pasidarba
vimą “Birutės” pastatyme “Biru
tes” draugija yra, be abejonės, 
jam dėkinga ir nepanorės veik
laus ir gabaus darbininko išleisti 
iš savo tarpo.

Linkėtina “Birutei” ilgų metų 
bei pasekmingo darbavimosi ir

Baisi nelaime darbe. Praeito-

VVood- st., ištiko baisi nelaimė. 
Jisai dirbo taip vad. “Round 
House” prie anglių išsėmimo iš 
karų. Palindus J. Vitkui po ka
ru, idant atidarius apačioje ka
ro esančias duris, per kurias iš
byra anglįs, durįs pačios atsida
rė, ir pradėjusios staigiai byrėti 
anglįs nušlavė Vitkų su savim 
drauge žen/yn į skiepą, kur ne
laimingąjį ypklojo storu sluog- 
sniu. Savo sunkumu, anglįs su
spaudė ne laiminga ruja rn vidurius. 
Ligonis yra labai pavojingame 
padėjime, tačiaus, kaip jį gy-

S. A. Brenza tikisi,dantis Dr. 
pasveiksiąs.

Išvažiavo P* K. Stulga. Rug- 
išvažiavo į Lietuvą 
agos lietuviams ži-

nomas “Town of Lake”

Vil-

Įgaliojimas rinkti aukas 
tos Namams. S. L. A. 36-tą 

Šatkauską ir 
rinkti aukas 
Kaz. Satkau- 

po. Chicagą, o 
po South Chi- 
Indiana Har- 

Chicagos prie- 
nuo Chicagos 

Pa-

pa įgaliojo Kaz. 
Motiejų Bleitgį 
Tautos Namams, 
skas rinks aukas 
Mot. Bleizgys — 
cagą, Gary, Ind., 
bor, Ind., ir kitus 
miesčius ir netoli
esančias lietuvių kolionijas. 
rinktųjų vyrų teisingumą 
rina kuopos pirmininkas V. Pap
lauskas, savininkas namo 922 W. 
35th place.

Tau- 
k ne

S. L. A. 129 kp. vakaras. SLA. 
129 kuopa parengė vakarą rug
sėjo 21 d., M. Meldažio svetainė
je su gražiu ir -įvairiu programė
lių. Savo turiniu šis vakaras bu-

dinimo nebuvo, tik šiaip buvo 
prakalba, monoliogas, dckliama-

Kalbėjo Dr. A. Draugelis apie 
SLA., ir I. S. Vitkus laikė pa
skaitą toje pačioje temoje. Pu
blikos atsilankė labai mažas 
skaitlius, taip kad iš medžiagiško

kuopai nepergeriausiai 
Eskulapas.

Apsisaugokite vagių. Praeito-

gįs, matyt, yra iš apielinkės, ka
dangi gerai žino ne tiktai kuo
met šeimyninkų nėra namie, bet 
ir tur raktus nuo namų. Atsira
kinę A. Stuko butą, jie paėmė 
kelis rastus doliarius pinigais, 
žiedus, laikrodėli bei šautuvą, ir, 
užrakinę vėl duris, ramiai sau iš
keliavo. Apsisaugokite.

Garas nuplikino lietuvį. Rug
sėjo 20 d. atsitiko nelaimė su lie
tuviu A. Pobincku, 4357 So. 
Wood st. Jisai dirbo prie Ar
mour & Co. taip vadinamo “ga
rinio kambario” (steamroom). 
Bedirbant A. Pob., važiavusis 
pro šalį vežimas, nežinia kaip, už
gavo dirbantįjį, ir šisai kokiu tai 

nulaužė tambudu 
tikrų 
garų. užraščiui, karš
tas garas šovė į A. Bob. ir bai
siai šįjį nuplikino. Nors sužei- 
stasai yra ir labai pavojingame

S. A. Brenza mano, kad 
liksiąs gyvas. J.

jisai is-

Negerų kelių vaisiai. Rugsėjo 
21 d. prie iQtos ir Leavitt gatvių 
buvo šokių vakaras, lenkų dr-jos 
“Gwiazda Wolnosci” paruoštas. 
Baliuje priėjo prie vienos mergi
nos 17—18 m. jaunas lenkas Her- 
manovski, kviesdamas ją šokti. 
Kaip liudininkai tvirtina; jiji at
sisakiusi ir Hermauovski kirtęs 
jai veidan. Už tai tapęs išvestas 
iš salės. Neužilgo tačiaus sugrį
žęs ir vėl prilindęs prie tos pačios 
merginos. Tuomet poliemonas 
suareštavo jį ir' išsivedė. Belau
kiant atvažiuojančio patrolės ve
žimo, susirinko suimtojo draugai 
ir, norėdami paliuosuoti suim
tąjį, užpuolė ant poliemono. Pa
sinaudodamas proga, suimtasai 
ištruko ir pradėjo bėgti. Kitas 
poliemonas, patėmijęs užpuolikus 
ant poliemono ir bebėgantį Her- 
manovskį, šovė į pastarąjį ir pa
taikė jam į sprandą. Kitą rytą 
pašautasai numirė. Jisai dar vos 
pusantro mėnesio atgal pasiliuo- 
savo 
savo 
tų.

iš Joliet kalėjimo, kame už 
darbelius išsėdėjo pusę mc-

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
,p. J. V. C., Norw., Mass. Eilučių 

sunaudoti negalėsim.
p. D. B. Pratapul. Jųsų komiteto 

“Atsakymas ’Lietuvai’ ” negali tilpti 
jau vien tik todėl, kad padėta pasta
ba “Taisyti uždrausta”, — o, matote, 
jis visgi yra, net ir gramatikos at
žvilgiu, taisytinas. Jūsų “Atsakyme1 
motyvai yra grynai techniški ir 
dėl nesvarbus. Visai nesvarbu, 

biznie-’jųs butumėtė išnešę “protesto”

i” 
te
ar

mas buvo pakeltas, tai 
išnešti rezoliucijų, kaip 
į pačių Tautos Namų 
jis randa tinkama savo 
prezidentui po panašiai 
mis rezoliucijomis (kaip 
rajono) pasirašinėti,
nešdamas jokios savosios rezoliuci
jos, ir atmesdamas jai paduotų pro
testo Įnešimų (nota bene, gana 
paikų įnešimų, nukreipusį Seimo do
mų visai kiton pusėn), įpuolė duo
bėn, kurių jam iškasė socialistai-mok- 
sleiviai ir liko šalininku Dr. Basanav. 
ir p. Yčo šmeižikų. Męs žinome, kad 
didesnė Moksl. Sus-mo dalis yra ki
tos riuomonės, bet tas oficialiu keliu 
nėra parodyta.

j. F. J. Staslukells. Bukit malonus 
perskaityti atydžiai “Nesubrendimo 
ženklai” ant 4 pusi, pereitame nume- 
ryj, tai tada, rasite, ir suprasit, “ka
me Čia dalykas”. M. Yčas priklauso 
durnoj prie konstitucijinių demokratų 
partijos (paprastai, nuo pirmų rai
džių, vadinamų kadetais), šita 
partija yra priešvaldiška partija, 
reikalaujanti tikros konstitucijos Ru
sijoj, ir lygių teisių bei savivaldos 
ir laisvės visoms tautoms, todėl ki
taip ji dar vadinasi “žmonių liuosy- 
bės partija”. Tai yra vienatinė pa
žangi partija, kuri turi didelę įtekmę 
tarp liberališkų sluogsnių rusų tautos 
ir kuri dar šį-tų gali Rusijoj padaryt. 
Atstovas Yčas taipgi sutvėrė iš į du
rnos atstovi] valstiečių kuopų, kuri 
rūpinasi išimtinai valstiečių reika
lais; jis yra jos vice-pirmininku. Visi 
nešvarus užsipuldinėjimai ant jo ne
turi nei morališkos nei',, praktiškos 
vertės nei tiek, kiek už nago juoda.

Tai yra aklo, fanatiško partizan- 
tiškumo vaisiai.

p. Ten Buvęs, Cedar Point, III. 
Męs buvome irgi pasibarę už tai„ bet, 
rodosi, ir męs ir tamista, bent iš da
lies, gal ir suklydę; iš kitų korespon
dencijų matyt, kad noras ten buvo 
ir net viešai buvo užsakyta iš sakyk
los, bet visa tai nevykusiai atlikta. 
Chicagos komiteto narys padavė, kaip 
persitikrinome vėliaus patįs, klaidin
gų valandų. Girdėjome, kad ten ža
da patįs parinkt aukų, tad reik jiems 
duot progų pasitaisyti. Tuom tarpu 
todėl Jūsų raštelio netalplnsim.

p. Pov. V it. Labai Tamistai už
jaučiau) (nes, rodos, tamista apie sa
ve aprašinėjot), bet dėti laikraštin 
to nedėsim, nes tai 
kas dalykas, kuris 
menei negali apeiti.

p. A. Mai., Phenix,
nepalietė mokesčių už pašportus (pa- 
sportnych pošlin), nes šie mokesčiai 
eina ne valdžios iždan, bet palaiky
mui “Raudonojo Kryžiaus.” Todėl 
juos gali panaikinti tik “Raudonojo 
Kryžiaus” valdyba. Mums išrodo, kad 
Tamista turėsit užmokėti bent dalį 
pošlinų už neatnaujinimų užrubežinio 
pašporto, kurį turėjot, žinoma, jeigu 
parodysit, kad nieko neturite, tai 
nieko ir neims. Atsitikimas su fabri
kantu škopu (jis yra žydas) yra 
išėmimas ir nežinia, kuom jis užsi
baigė. Tokio amžiaus' niekados ka- 
riumenėn neėmė ir dabar neima. Tu
rėjo tai būti prisikalbinimas už kų 
nors kitų; mat, prie žyįdų, ypač tur
tingų, visados kabinamasi.

p. Ona Balčlunytel. Šutrumpiųome 
ir apie pirmąjį praleidome, kadangi 
nepaduota jokių faktų. . ,

' T. Lakštingalų! (Detroit, 
žinutė apie prakalbas ne
nedėsime. Pataisyma apie

pats daktaras ant visų li- 
buti specialistu, nors ir 
apie savę giedotų. Mat 
Klinikas turi net keletu

parengla labai juokingą 
TEATRĄ IR PUIKŲ BALIŲ 

Bus vaidinta pirmu kartu Chicagoje 
labai juokinga vieno veiksmo kome
dija: “KURČIAS ŽENTAS”, pagal 
francuziškų sutaisė Marė. Monoliogas 
“ŠYKŠTUS RAITELIS”, kurį atliks 
p. Kl. Jurgelionis, nedelioj, spalio 
(Oct.) 5 d., 1913 m., M. Meldažio 
svet., 2242 W. 23rd PI. Svetaine atsi
darys 6 vai. Lošimas prasidės 7 vai. 
įžanga teatrani 35c, 50c ir 75c.

Teatrui pasibaigus, balius su įvai
riais šokiais, įžanga 25c. Orchestra 
Brolių Sarpallų. Kviečia visus atsi
lankyti Komitetas.

Pantvardės sod., Skirsnemunio 
Raseinių pav., Kauno gub. Jo 
ar kasųjį žino, meldžiu atsi- 
adresu:

Kazimieras šauklis,
653 W. 14th Place, Chicago, Ill.

llo, Iš 
parap, 
paties, 
šaukti

Pajieškau savo dukters Magdelenos 
Brazauskaitės, paeina iš Buknaičių 
kaimo, Šiaulių pav., Kauno gub. Gy
vena, girdėjau, Chicagoje. Jos pačios, 
ar kas jų žino, meldžiu atsišaukti 
adresu:
'■ Kazimieras Brazauskas, 
2025 Canalport avė., Chicago, Ill.

ANT PARŠAM DYMO.
Automobiliai veselijoms, krikštys 

noms, pagrabams ir t.t. yra pigiai 
parsamdomi iš Halsted Garage. Taip* 
gi automobiliniai trukai perkrausty- 
mul Furničių, nuvežimui į dypus ir 
t.t., yra gaunami pigiai. Perkrausty- 
mui furničių automobiliniai trukai 
kaštuoja pigiau kaip arkliai, ir ge
riau ir greičiau atlieka darbų.

Atsišaukite į
HALSTED GARAGE,

3222 So. Halsted st., " Chicago.-
-— ............... 'i -——i————i... . .

PIGIAI FARMOS PARSIDUODA.
241 akras; apie 10 akrų galima 

urnai arti, yra užsėta dobilais. 100 
akrų lapuotos girios, kitų visų žemę 
lengvai galima išdirbti. Didelis na
mas, graži vieta lietuviškoj kolionijoj. 
Laukas prieina prie gražaus ežero,

H
s

kavonę už išgydymą, manęs

ib/ .
Labai ggrsys pasisekimaL!
tūkstančiai, bet diįnig jaugiau, 

kurie buvo kankinami, Jvairių ligų, 
tai Philadelphijos M. Klinikai išgydė 
ir išgydė tuos, kuriuos "ikiti (faktūrai 
neįstengė išgydyt/ TodėJ tas J<jinikas 
turi didelį pasisekimą, kad čionai yra 
ne vienas, bet keletas/ ‘j^rofe^ionalų 
Daktarų. Vienas daktaru, kaip jisai 
nebūtų išmintingas gali būti specialis
tas tam tikro vieno skyriaus ligų, bet 
visokias ligas negali pasekmingai gy
dyti ir tas 
gų negali 
labiausiai 
Phila. M.
daktarų, tad iš ir ant daug ligų 
gali būti specialistų ir todėl jie gali 
geriau už kitus visdkias ligas išgydyt.

Iš daugybės išgydytų, nuo kurių pa- 
dėkavonės ateina kasdieną, štai ką 
mums pats apie savę rašo Mr. Kolo- 
meičiukas ir net pridėdamas savo pa
veikslą.
Garbus Daktare Phila. M. Kliniko: 

Geisdamas įšreikštl jums savo šir
dingą pade
nuo sunkips ligos, siunčiu nesuskai
tytą kai;k 
esu kabZ naujai ant svieto užgimęs, 
tik pttl-jklėkavojant Jūsų augštam mok
slui ir teisingam gydymui. Jeigu bu
tų kas prieš jūsų gydymą matęs ir 
dabar, tai nebūtų tikėjęs į tokį ste
buklingą, greitą permainą taip trum
pame laike; dabar sveriu net 15 sva
rų daugiau ir jaučiuosi geriausioj 
sveikatoj. Už tai aš Veliju kiekvienam 
sergančiam ir nesveikam, kreiptis dė
lei į sveikatos prie Daktarų Phila. M. 
Klinikoj j

Garbingas Daktare, meldžiu priim
kite dar kartą nuo manęs širdingą 
padėkavonę. Su guodone

Mr. Kolomeyčiukas,
41 Avė. L, Galveston, Tex.

ačiū. Dabar dėkui jums,

ŽIRGVAIKIO PASK. IR BUL\ DR-JA,-
Jau gyvuoja 3 metal Ir turi 

kapitalo suvlrš $12,000.00
Taigi, lietuviai, kurie norit sučėdy- 

ti pinigų mokėdami tik po mažų sumų, 
prisirašyklt prie šios draugijos. Dr- 
ja laiko savo susirinkimus kas sere- 
dos vakarų apie 8 vai. vak. L. Ažuko 
svet., 3301 Auburn avė., kertė 33-čios 
gat. Taipgi šita Dr-ja skolina pinigus 
ant namų už prieinamų procentų.

Nauja 14-ta serija atsidarė Liepos 
16 d. Kurie norite užsirašyti atsilan- 
kykit po viršminėtu antrašu.

LIETUVIŲ JAUNIMO RATELIO

grynai privatiš- 
platesnei visuo-

B. C.,Manifestas

DAILYDeMS ŽINOTINA!
Dailydžių Draugija laiko savo susi

rinkimus pirmame mėnesio Ketverge 
ir pirmame Ketverge po kiekvieno 
menesio 15 dienai, 7 valandą vakare, 
J. Mikalajūno svetainėje, 2334 
Leavitt st., kampas 23rd Place.

SVARBU AGENTAMS!
Pajieškau agentų visucįsė miestuose, 

geras pelnas, be iškaščių, reikalaukite 
kataliogo su informacijomis; prisių- 
sdapoi 2c. štampą prisiuntimui.

A. ST RUP A 4, ‘
Photo Jewelry Co.

123 Ferry st., Newark, N.

Lietuvių Jaunimo Ratelis stato sce
noje labai gražių, juokingų ir vienkart 
užimančių J. J. Zolp, 3 veiksmų dra
mų, vardu “NAŠLAIČIAI”, nedelioj, 
Rugsėjo 28 d., 1913 m., šv. Jurgio par. 
svetainėje, prie 33-čios ir Auburn avė. 
Prasidės 7:30 vai. vakare.

Tai yra* kiekvienam, norinčiam pa
matyti įdomų ir tikrai gerai atliktų 
veikalų, puikiausia proga išpildyti sa
vo norų. Jei į kitų vakarų atsilankęs, 
atminsi jį savaitę, tai šio veikalo ir už 
metų laiko nebusi užmiršęs, nes ren
gėjai yra pridėję visas savo pajiegas, 
kad nudarius šį vakarų atmintinu at
sitikimu. Vaidinimui pasibaigus, kiek
vienas galės atsisekti į valias. Taigi, 
visi lietuviai, nesnauskite! Visus už- 
kviečla Komitetas.

So.

J.

esame gavę 
patarnavimų

dalykai, to

p. S.
Mlch.).
svarbi;
muštynes, jeigu norite patalpinti, pri-
siųskite atskirai ir pasirašykite tikra 
savo pavarde.

p. žiopliui. r Turėjome, sutrumpinti 
ir pertaisyti, kadangi kitaip, kiltų vi
sai bereikalingų polemikų.

p. F. Mačiulskiui. Ačiū. Sutrumpino
me.

p. Sniegelis. Tilps kitam numeryj. 
Siunčiam Jums keletą pirmesnių nu
merių; sieksniai kaštuoja po 10 do
liarių ir 50 centų Amerikos pinigais.

Shen. Mainieris. Jau 
kitą apie tą patį: už 
visgi labai ačiū.

p. A. Rag. Nesvarbus 
dėl talpinti negalima.

p. A. K. Lašas. Neužtenka mums 
vietos, bus kitam numeryj. Ačiū.

p. Kalv-tis. Likusią dalį sunaudo- 
sim sekančiam numeryj.

p. Alf. Mikėnas. Sunaudosim 
kantį numerį.

p. A. Daniunas. Taip pat.
p. Ant. Vaitk. Taip pat.
p. E. G. Klimas. Taip pat.
p. J. Aug. Geriau “nedrukuokit”,— 

eitut į kalėjimą už tai. *
p. A. Kalv. Peržiurėslm įr atsaky

sim
p. St. Millauck. Gavome, 

sim sekančiam numeryj,
p. Alex. Gigevič. Atsakysim kitam 

numeryj arba laišku..^
L. M. A. S. Presas komitetui. Vie

tos stokos dėlei, netilpo.

laišku.

i se-

Paskelb-

Apgarsinimai
LINKSMUMAS IR LAIMĖ.
Męs turėtume stengtis ištrauk-, 

ti iš gyvenimo tiek linksmumo ir 
laimės kiek galima. Buk lai
mingas ir daryk kitus laimingais. 
Pirma laimės sąnlyga yra svei
kata, ir pirma sveikatos sanlyga 
yra tobulas maisto virinimas. Jei
gu virinimas tampa blogu, ne
žiūrint nuo kokios,^ priežasties, 
Trinerio Kartaus Vyno Elixiras 
atvųų jį vėl prie reguliariško vei
kimo. Jisai išvarys iš kūno visą 
į ten neprigulinčią medžiagą ir

imti užtektinai maisto. Jisai pa
gelbės virinimui. Vartok jį ape
tito netekęs, užkietėjime, vidurių 
skaudėjimuose ir mėšlungyje, ner
vingume ir silpnume. Skįlvio ir 
vidurių ligose jisai yra labai bran
giu vaistu, veikiančiu greitai ir 
bepavoj ingai. Aptiekose. Jos< 
Triner, Manufacturer,<1333-1339 
So. Ashland, avė., Chicago, Ill. ( 
Jeigu kada skaudėjimamiĮ yra-

Pajieškau Frenkio Budreikos, Gikių 
sod., Svėdasų par., Vilkifiėtgės pav., 
Kauno gub., ir Benedikto Rimkaus, 
Bajorų spd., Svėdasų parap. Kas apie»5 mylios nuo geležinkelio stoties; | 
juos žięfote, ar jie patįs, malonėkite 
atsišaukti adresu:

Juozas Kavas,
P. O. Box 209 E. Arlington, Vt.

Pajieškau savo sesers Petronėlės 
Elijošienės ir savo švogerio Motiejaus 
Kazlausko (yra vedęs Karoliną Rallu- 
kę). Mano sesuo gyvena Chicagoje, 
bet jau metai kaip nerašo. Mot. Kaz
lauskas paeina iš Dvariškių sod,, La
lų par., Raseinių pav., Kauno gub. 
Gyveno pirmiau Chicagoje. Paskui 
iškeliavo į Lietuvą. Dabar, girdėjau, 
vėl sugrįžęs Amerikon. Pačių pajieš- 
komųjų, ar kas juos žino, meldžiu at
sišaukti adresu:

R. Elijash
145 E. Cherry St., Butte, Mont.

žiem-vakarius nuo Birchwood, Wis. 
Labai gera proga norinčiam pirkti 
farmų. Kompanija pigiau ten nepar
duoda, kaip 12 doliarių už akrų. Pla
tesnėms žinioms atsišaukite pas savi
ninkų šiuom antrašu:

V. Martinaitis,
1970 Evergreen avė. Chicago, Ill.

Parsiduoda — medinis namas ir 
lotas: arba sykiu, arba atskyrai; 
4 flatai. Labai pigiai. Fabrikai ne
toli. Atsišaukit pas: Simon Sala- 
monas, 9220 Ellis avė., Chicago, Ill.

Reikalavimai

ATYDA.
Dėlei kito biznio parduodu savo 

grosernę, saldainių, cigarų, mažmožių 
ir mokyklai reikalingų knygų krau
tuvę. Viskas gerai sutvarkyta, gera 
vertelgystė. Ice cream vertelgyste 
apmoka visas išlaidas.

Agentų atsišaukti nereikalauja. Pa- 
simatyk su savininku krautuvėje ant
rašu: 2242 W. 21st Place, Chicago.

Reikalaujama: — 10 pardavėjų, ap
simokanti vieta. Kreiptis antrašu:

ELLIS CO., 5728 So. State St.,
CHICAGO, ILL.

atsakantis vyras

Pardavimui: 
pusantro loto, 
Court. Kaina 
A. Olszewskio

— Mūrinis namas, ant 
po num. 3208 Illinois 
$2000.00. Kreiptis į 
Bankų.

SPAUSTUVE IR SANKROVA.,
Visokių lietuviškų, lenkiškų ir ru

siškų knygų, laiškams jpopieHų, tre- 
japkių. Užlaikome biznieriams puikių 
kalendorių, parduodame šifkortes ir 
išleidžiame į krajų su kohsulfo paliu
dijimais. J

Daiktų pardavinėjimui reikalinga 
agentų.

F. Milašauskas,
25—2nd St., • So. Boston, Mass.

IŠKILMINGAS BALIUS!
Parengtas Dr-stės Tėvynės Mylėtojų 

Lietuvos, (Penkių Metų Sukaktuvėms) 
Nedėlioję, Spalio 12, 1913, Jono Bau- 
kaus svetainėje, 8430 Vincenhes Road. 
Pradžia 2 vai. po pietų. įžanga 25c. 
porai.

Bus kalbos įžymių kalbėtojų, dek- 
liamacijos, monoliogai, muzika ir abel- 
nai pasilinksminimai

Užkviečiame visus 
apielinkės lietuvius 
šiai dalyvauti šitoje
je, o užtikriname, kad praleisite la
bai naudingai ir gražiai liuosų laikų 
ir busite visi pilnai užganėdinti.

Po viskam gražus Balius, 
su įvairiais šokiais.

Reikalingas:
su $800 prisidėti pusininku prie hote- 
lio biznio ir vesti visų gaspadorystę. 
Savininkas yra pavienis ir laiko du 
hoteliu ir vienas abiejų negali apeiti. 
Partnerio reikalaujama teisingo. Jei
gu neturi visų pinigų, bet yra atsa
kantis vyras, lai atsišaukia, ir męs 
susitaikysime, 
didelį pelnų. 
John Ambrose, 
Chicago, Ill.

įnešti pinigai duoda 
Atsišaukti antrašu: 
1023 W. Madison st.,

Parsiduoda: — saliunas lietuvių ap
gyventoje vietoje. Priežastis parda
vimo: nusipirkau savo namą ir noriu 
persikelti. Atsišaukit antrašu: 3601 
So. Morgan st., Chicago, Ill.

■■■■ -..........    w;------------------------------------------------------*

Parsiduoda: — ant greitųjų saliu
nas Gary, Ind.; geriausioje vietoje. 
Pardavimo priežastis: savininkas mi
rė. Kreipkitės pas jo brolį antrašu: 
Kaz. Kudulis, 1942 Canalport avė., 
Chicago, Ill.

i

DRAUGIJŲ REIKALAIH
i

DIDELIS VAKARAS!
Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiškas 
Kliukas surengė Didžiausį Vakarą, 
bus TEATRAS, KONCERTAS IR 
BALIUS! Rugsėjo (Sept.) 28 d., 1913, 
M. Meldažio svet., 2244 W. 23rd pi. 
Pradžia 5 vai. vak. įžanga: 35c 50 ir 
75c. Į balių 25c.

TEATRO SKYRIUS. Stato scenoje 
pirmu kartu Br. Vargšo 3-jų aktų 
dramų “LIZDAS NAMINIO LfUTO”. 
Yra tai gražus ir naudingas žčdnam 
lietuviui ir lietuvaitei pamatyti, nes 
yra stebėtina iš musų praeities laikų, 
yra dabartiniame laike, kas atsitinka 
musų mielai Tėvynei Lietuvai.

KONCERTO SKYRIUS. Viršminė- 
to Kliubo mišrus Didis Choras deda 
visas savo pastangas,, kad • atsilan
kiusioje publikoje paliktų' ilgai at
mintyje malonus įspūdis iš to vakaro.

Taipgi bus ir kiti .Lietuviški Cho
rai iš kitų miestų. Chorai sudainuos 
dainų gamtiškų, svėtiškų ir meiliškų. 
Apart chorų, bus solistai ir, įvairus 
muzikališki mokiniai. , .

Taigi, turėsite progų pasiklausyti 
gerų muzikališkų veikalų, kurie atgai
vina musų, gyvenančiųjų 
je, liūdnas sielas.

Po programo linksmas 
Balius!

Gerbiami lietuviai ir

šioje šaly-

ir didelis

lietuvaitės, 
nuoširdžiai kviečiame skaitlingai at
silankyti į viršminėtu Iškilmingų Va
karų. Benų vadovaus V. Stims.

Iki malonaus pasimatymo
J. L. A. T. Kliubo Komitetas.

“AUŠROS” DR-JOS F'ĖflAI.
Atsibus Rugsėjo 25, 26,’ 27 Jr 28 d., 

1913 m., “Aušros” svetaine,y 3149 S. 
Halsted st. Kiekvienoj t dienoj bus 
šokiai. Muzika brolių ^arpdlių, ir 
kiekvieną dieną atskirus programas. 
Taip, Ketverge, Rugsėjo. ,25 d., bus 
81-os kuopos Choro vakanąli (*žes visą 
to vakaro programą išpildys 81-os 
kuopos Choras ir jo nariai)į”.

Pėtnyčioj; 26 d., bus pąpngtas 
listų vakaras.

Subatoj, 27 d., 
karas ir

Nedėlioj, 28 d.,
nės” Choro vakaras. ,

įžanga 10c. ypatai; pradžia Rugsėjo 
25, 26 ir 27 d. nuo 7:30 vai. vakare, 
o 28 d*., Nedėlioję, nuo 2 vaL po piet.

Programo įvairumas užganėdins vi
sus, senus ir jaunus, merginas ir vai
kinus.

Meldžiame visus atsilankyti ir pa
rėpki “Aušrą,” kurį užlaiko knygyną, 
skaityklą (skaitymas visada dovanai), 
o taipogi kaip dieninę, taip ir vaka
rinę mokyklą.

j/U.*
Birutės’*' Ch'ėro 

■jssj« c.

so-

va-

Laisvosj^aunuome-

publikai.
vietinius ir iš 
kuoskaitlingiau- 

dideleje iškilmė-

Reikalingi 5 geri kriaučiai prie mo
teriško darbo ir vienas gerui supran
tantis prie primieravimo ir kirpimo. 
Mokestis gera, darbas ant visados. 
Atsišaukti pas: 1. Gudas, 2431 Mil
waukee ave„ Chicago, Ill.

Parsiduoda: — bučernė ir grosernė 
su visu tavoru, arkliu, vežimu ir 
visomis įtaisomis. Biznis iš senai iš
dirbtas ir lietuvių apgyventoje vie
toje. Atsišaukti antrašu: 1715 So. 
Canal st., Chicago, Ill.

saliunas labai pi-

TAUTOS NAMŲ NAUDAI.
Su Liet. Mokslo Draugijos Pasiun

tinių, Dr. J. Basanavičiaus ir p. M. 
Yčo, žinia ir sutikimu atspausdinta 
labai dailios atvirėlčs (postal cards) 
su Jų paveikslais, kiekvieno pasiun
tinio skyrium. Visas pelnas nuo tų 
atvirelių skiriama 
Vilniuje. "

Pardavinėkite tas 
kiniuose, kur kalba
davinėkite šiaip prie bile progos, kad 
ir tuo keliu padauginus Tautos Namų 
fondų. Kiekvienos atvirėlčs kaina— 
5 centai.

Reikalaukite atvirelių ir pinigus 
siųskite Pasiuntinių Įgaliotiniui V. K. 
Račkauskui šituo adresu:

307 W. Mth St., New York, N. Y.

Reikalauju: — agentų ir taip vyrų 
Chicagoje ir apielinkės miesteliuose. 
Gera proga prasimokinti biznio ir už
sidirbti $35.00 į savaitę, vakarais, 
parėjus iš savo dieninio darbo, o ir 
taip dienomis.

Darbas,

Parsiduoda:
giai lietuvių ir lenkų apgyventoje vie
toje, yra puiki didelė svetainė drau
gijų baliams ir mitingams. 20 metų 
saliunas. Parsiduoda, nes savininkas 
turi du- bizniu. Atsišaukti antrašu: 
P. F, K. S. 1500 Wentworth avė., 
Chicago Heights, Ill.

Tantos Namams

atvirėles susirin-
Pasiuntiniai, par

M

Room 25

kur esi. Rašyk lietuviškai;
Manager,

154 W. Randolph St.
Chicago, III.

prityrusių pardavl-Reikalinga:
kių (moterų) dirbti apvilktuvų krau
tuvėje (Cloak Store). Gera užmokes
tis ir nuolatinis darbas. Kreiptis 
antrašu:
4746 So. Ashland avė., Chicago, Ill.

Reikalauju: — agentų Chicagos ir 
apielinkės miestams. Gera proga pra
simokinti biznio ir užsidirbti $20 į 
savaitę vakarais ir taip dienomis. 
Rašykite pas

B. Jasudes & Co.
1574 Milwaukee avė., Chicago, Ill.

Pajieškojimai

- --- i-——............— . .

Reikalauja: — 6-šių patyrusių rub- 
siuvių prie moteriškų kotų. Gera 
užmokestis. Ateiti tiesiog darban. 
M. Wallanth, 913 So. Western avė., 
Netoli Taylor st.

<, Ant pardavimo: — grosernė ir bu- 
čiarnė geroje vietoje, biznis gerai 
eina. Pardavimo priežastis: savinin
kas išvažiuoja į Lietuvą.. Atsišaukite 
antrašu: 4456 So. Honore st. Chicago.

Parsiduoda: — 23 ruimų hotelis 
labai pigiai. Pardavimo priežastis: 
savininkas išvažiuoja į kitų miestų. 
Arba galiu priimti partnerį su nedi
deliu kapitalu. Atsišaukti adresu: 
316 So. Halsted st., Chicago, 111.

Parsiduoda: — pilnai įrengta “job” 
spaustuve. Gera vieta lietuviui. Ar
ba priimsiu už partnerį. Kreiptis va
kare antrašu: 1755 W. 47th st., cor. 
Wood, Chicago, Ill.

Pajieškau savo tikro brolio Zigmo 
Pučausko, Marcikonlų Kaimo, Trakų 
pav., Vilniaus gub. Meldžiu atsišauk
ti adresu:

x Peter PuČauckas, 
3204 Emerald avė., . Chicago, Ill.

Reikalingas: — bučeris, atsakančiai 
mokantis visų darbų. Geram vyrui 
gera mokestis. Turi mokėtį biskį ang
liškai ir lenkiškai. Atsišaukti ant
rašu: Joseph Atkinson, Box 188, Ste
ger, Ill. Telephone 257.

Parsiduoda: — karčiama netoli lie
tuviškos bažnyčios. Biznis gerai iš
dirbtas, parsiduoda biznis atskirai 
arba su namu; kaip nori, taip gali 
pirkti. Pardavimo priežastis: savinin
kas laiko du bizniu. Justinas Ta- 
muliunas, 1433 So. 49th avė., Cicero, 
III.

įįjoMiF’'-

keptuvę gražioje

Pajieškau savo dėdės Simąno Ven- 
ciaus. Jisai yra vedęs ir apie 50 
metų amžiaus. Gyveno seniaus Bal
timore, Md., ir Wilmington, Del. Da
bar, jau keli met«(l, gyvena Chicago, 
Ill. Jo paties, ar kas jį žino, meldžiu 
atsišaukti adresu:

Mrs. Ona Mockaitienė. 
224-226 So. Main st., Shenandoah, Pa.

Pajieškau savo vyro Antano Vaiče- 
kauskio, paeina iš Viekšnių miestelio, 
Šiaulių pavieto, Kauno gub. Jau * treji 
metai, kaip atsiskyrė su maniiff, mel
džiu pranešti antrašu:

Uršulė Vaičekauskienė
1713 So. Canal st., Chicago, Ill.

Pajieškau: — darbo už šoferį. Mo
ku automobilius taipogi ir taisyti. 
Jeigu kam reikalinga, meldžiu atsi
šaukti adresu:

Mr. Charles A. Smith
1938 So. Halsted St., Chicago, Ill.

Pajieškau Konstantino . Kuizino, 
Stiukų kaimo, Raseinių pav., Kauno 
gub. Girdėjau, turi farmą Wisconsin 
valstijoj. Jo paties, ar kas < jį žino, 
meldžiu atsišaukti adresu:

Jonas Gudlitis,
833 W. 16th St., Chicago, Ill.

‘Auiros" HomitetM. ‘ P. O. Box 447

J:

Ant Pardavimo

Parandavoju
ir geroje vietoje; vienatinė visame 
miestelyje. Pardavimo priežastis: 
savininkas numirė, o aš dabar neno
riu laikyti. Smulkesnėms žinioms 
kreipkitės antrašu:

T. SUPRINSKI, 
Ęox 192, Phpne 468,.. Steger, Ill.

Saliunas lietuviųParsiduoda:
apgyventoje vietoje, Bridgeporte, ne
toli šv. Jurgio bažnyčios. Pardavimo 
priežastis: savininkas serga. Taipgi 
parsiduoda ir namas. Gera proga. 
Norintis pirkti tegul greitai atsišau
kia šiuom adresu:
3321 So. Auburn Ave., Chicago, III.
-----------------------  —-— ------------------------------------- ...a

/' ANT PARDAVIMO ‘ 
Automobilius.

Puikus Limosine, 7 pasažierių au
tomobilis, Peerless išdirbimo, visas 
naujai pertaisytas 
riausioje tvarkoje, 
Parsiduoda pigiai.

HALSTED
3222 So. Halsted St

t

(overhauled), ge- 
taip kaip naujas. 
Dasižinokite 
GARAGE,

Chicago.

10 Cigarettes

Pajieškau savo brolio Petro Luk- 
savičiaus ir pusbrolio Jono Lukaše- 
vičiaus; abudu paeina iš Senų ^Ra- 
manų kaimo, AndrajaVo gm„ Suvalkų 
pav. ir gub. Meldžiu atsišaukti šiuom 
adresu: >

Adomas Lukseyičius,
Crystal Fallg. Mioh. 1

l 
t

EBO
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t

23 AKMENŲ 
Belėžinkello Lalkrūdėl s

Ausies u*suklmHs. Vy
rams ir Moterims didu
mas. 20 METŲ 60L8 FILLED, 
dubeltavrs medžiotojų 
kopertos,puikiai ivgra- 
viruot< s. VISIŠKAI TEISIK- 
6AI hiikj rodantis, ypa
tingai imud Junasant

JMMHTIKilri 
l.
8j>ec'H)itk’S pasiūly
mas: IMųsim gitu laik 
rodėlį blle kam U.O.D. 

(užmokusi, jį atsiimdamas) F&.75 Ir peMunLmo 
iėSas ir galėsi pilnai jį apžiūrėt. Jeigu n mitiks 
ir nebus toks kaip čia aprašom. NEMOKRKIT 
NEI CENTO. PAMYMIT. kad turėtumėt užmo
kėt gal t2M0 už ocl-aitla krodėli >igu pirkt 111 
kur kitur, bal ai ler s i4 kartini GOLD PLATED 
LENCIUGF.LTS 1R BRELIOKAS DYKAI su 
kiekvienu laikrodėliu.
EXCELSIOR WATCH CO. 900 AtheDMUm BIQ., CHICAGO.

tingai nuud ] unns ant 
6ELEilNKEl!V,du* REIKALAI! 
JAMAliTIKiMU LAIKIMELIU. 
GVARANTU0TASANT2J »ET{. 
Si>ec'HlBk» pasiuly-

Kodėl Nerūkyti Geriausius

MEBO
JL ^1 CORK TIP

CIGARETTES

Negali Būti Jiems Lygiu

“Garbingai Geri

«
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3252 So.

LIETUVOS” AGENTASVartodami

p

KRAUTUVININKŲ IR AGENTŲ
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GERIAUSIA LIETUVIŠKA APTIEKA. SU
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BANKOS VALANDOS

1.1

Jflgr CHICAGOS LIETUVIŲ DOMAI.
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f

M

LIETUVIŠKA BANKA
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f

var-

ATPIGO LIETUVIŠKI REKORDAI!

120-124 Grand Str,
Brooklyn, N. Y

M F. Severą Co?
CEDAR RAPIDS. IOWA;

dainoms Ir deklamacijoms 
Adresuokite:

A. OLSZEWSKI,
Halsted st., Chicago, III.

3252 So. Halsted St
Atvažiavusius IŠ KITUR MELDŽIAME aplankyti ir musą Banką.

5

5^

‘4
1

b!

f

»

■OOMMMP'9 * 4«’X* t> V?.A) -PVT

'I,

'T

.i

Sveiką
Apetitą

Severos 
Skilvinis 
Biteris
(Severn’s Stomach Bitters)

SVARBU: — kas tiktai norite pa
puošti savo mirus|y giminių arba pa
žįstamų kapus, kreipkitės į mano ge
ležinių kryžių dirbtuvę. Parašykite 
šiądien, pridedami štampų, ir parei
kalaukite mano kataliogų, o aš jums 
jį prisiųsiu uždykų. Rašykite antra
šu: '

Gaunama "‘Lietuvos” Knygyne 
« »

iS

turi tiktai žmogus, kuris kaip 
reik perk re m ta ir sugt u anu
liuoja maišia.

C. KENTRAITIS,
448 Leonard st. N. W., Grand Rapids

Z, Mich

■CJ.-.Y

X

Mik ' iifi ji TiT

pagelbsti tiems, kurio negali 
kaip reik sugrumuliuoti mais
to. Jis yra pagelba grum ui la
vinto veikmėj, prašalina išpū
tima, rukštų atsimušimą, re- 
mulį, užkietėjimu ir abelna 
apsil paėjimu.

Kaina Sl.M

Sustiprinki!
Savo Nervus

SEVEROS 
NERVOTONĄ
Jis patariamas kaipo vaistas ¥
nuo

Nervų nuplyšimo, 
Nerviškumo, 
Nemiegos, 
Hysterijos

ir nuo kitų nerviškų betvar
kių. | Kaina $1.00.

Aptiekose, arba stačiai nuo musų, 
prisiuntus klek kainuoja.

F. A. Jozapaitis, aptiekorius ir sa
vininkas, savo aptiekoje užlaiko vi
sokių vaistų ir išpildo visokius recep
tus. Taipgi mano aptiekoje galima 
gauti visus lietuviškus daktarus; po
draug ir angliškus. Mano aptiekoje 
suteikiama geriausi patarimai ir kas 
ko reikalauja, Laiškais tik tiems at
sakom, kurie prisiunčia už 2c. štampų.

F. A. JOZAPAITIS, Aptiekorius, 
3601 S. Halsted st., Chicago, III. 
Telephone Yards 155 arba Yards 551

DIDELI LOTAI, PIGIAI 
parsiduoda prie 33-čio PI. ir Ashland 
ave.; šalitakiai ir cemento gatvė. Jei
gu pirksit lotų su mažu įnešimu, męs 
pastatysime namų, kok| jus norėsite, ar
ba kaip paprastai, yra statomi lengvu 
Išmokėjimu; arba kaip randa neš. 
Nepraleiskit šios progos: su mažais 
pinigais turėsit sau namų.
..Nepirk namo kitam, pirk sau, nes, 
mokėdamas randas, nupirksi kitam 
namų, o pats sau vis neturėsi. Jeigu 
turi porų šimtų, leisk juos į darbų, o 
uždirbsi tūkstančius. Męs turime daug 
namų ir lotų pardavimui, ir ant leng
vų išmokėjimų. Reikalaujantieji 
kreipkitės šiuo antrašu:

Z. S. MICKIEWICZ, 
2342 S. Leavitt st., Chicago, III.

JONAS KULIS.
3259 So. Halsted st., Chicago.

Lankosi Chicago], užrašinėja 
“Lietuvą”. Renka apgarsinimus 
ir šiaip spaudos darbus. Perka 
namus, liotus ir parduoda. Ir 
šiaip suteikia informacijas biznio 
reikaluose.

A. Olszewski, 
“Lietuvos” leidėjas.

•• Męs esame importeriai ir wholesa- 
leriai Ištisos eilės dalykų, kurie yra 
ypatingai įdomus lietuviams, kaip tai:

Gražus laiškai su lietuviškomis ei
lėmis

Atvirlaiškiai su lietuviškais tekstais
Kortelės gimimo ir varduvių dienai 

lietuvių kalboje
Lietuviškos maldaknyges
Paveikslai ir jiems rėmai
Rąžančiai
škaplieriai
Medalikai
Mukos
Bažnytinės lempelės (prie švenčiau

siojo ir 1.1.)
šaltiniai šventintam vandeniui 
šventųjų stovylost .
Apskelbimų kalendoriai tlkėjimiško 

turinio
Brankagmenįs
Vaškiniai vestuvėms vainikai
Vaškiniai laidotuvėms vainikai 

lietuviškais tekstais
Lietuviškos kortelės Kalėdoms
Lopšiai Kalėdoms
Nosinės skepetaitės su lietuviška 

Ir Amerikoniška vėliavomis ir dau
gelis kitų daiktų, įdomių lietuvių ver- 
telgijai.

PAREIKALAVUS BY KOKIAM 
KRAUTUVININKUI ARBA AGEN
TUI, PILNAS KATALIOGAS PRI
SIUNČIAMA UžDYKA.

Męs varome tiktai wholesalininį biz
nį ir kataliogų prlvatiniems žmonėms 
visai nesiunčiame.

THE LIPMAN SUPPLY HOUSE, 
527 S. Fifth ave., Chicago, III. Dept. 7.

GAL KAS RADO?
Prapuolė mano bankinė knygele, 

išduota A. Olszewskiq Banko, 
9273. Jeigu kas jų rado, meldžiu 
grąžinti man šiuom antrašu:

John dumuliauskis, 
3403 Union ave., Chicago,

ANT RANDOS.
Ant išrandavojlmo geras Storas: 

bučernė ir grocernė, nuo senai išdirb
tas, per 20 metų biznis lietuvių ir 
lenkų apgyventoje vietoje. Atsišau
kite pas A. Chilecki, 3301 So. Morgan 
st., Chicago, Ill.

Literatūros ir dailės laikraštis.
Išeina kas 3 mėnesiai iš Vilniaus.

• “Vaivorykštėj” telpa apysakos, 
noveles, dramos, eiles s—* kaip 
originalės, taip geresniąją sveti
mą literatą raštą vertimai.
Pirmoji knyga 1913 m., pusi. 208 

Kaina $1.00.
Pinigus siunčiant adresas:

A. OLSZEWSKI,
3252 S. Halsted St., Chicago, Ill.

Męs dabar turime 30 lietuviškų 
įvairioms dainoms rekordų, kurie iki 
šiol parsidavė po $2.00, dabar par
traukėme didelį transportą Iš Lie
tuvos ir gavome pigiaus, taip kad da
bar parduod^/na po $1.00 su pri- 
siuntimu. i\‘"

Parašykite' mums savo adresą, o 
mes prisiusime katalogą, iš kurio ga
lėsite pasiskirti ir apsisteliuoti lie
tuviškom 
rekordus.

kitur,
už

Prašau gerbia
mų draugų ir 
draugių atsi
lankyti į ma
no jubilieriškų 
krautuvę, kur 
jus rasite vi
sokio tavoro, 
kokio jums tik 
reikia, ir pi
giau, negu kur

Elgino laikrodėlius aš parduodu 
$5.40, nikeliuoti; auksuotus gvaraA- 
tuoju ant 20 metų; Elgino laikrodis, 
su viduriais 12 didumo, už $11.00.

Jeigu turite pagadintų laikrčdėlį ir 
norite turėti gerai pataisytų, atneški
te pas mane, o busite užganėdinti.

Su pagarba,
K. MICHALOWSKIS, 

3222 So. Moraan st.. Chicaao. III.

MOKYKLA ŠOKIŲ.
Prof. Julius Šalkauskas užtikrina, kad 
išmokys šokti kiekvienų jaunų at se
nų. Išmokinu lįhlsų 6 rūšių, taip, kad 
gali drąsiai eiti, šokti publikoj. Taipgi 
Išmokinu ir kitus šokius su keletą 
vakarų. Mokinu kas vakaras. Lekci
jos yra nuo 7 vai. vak. iki 11 vai. 
Prof. Julius Šalkauskas praneša vi
siems, kurie nori išmokti šokti, atei
ti dienomis nuo 9 valandos ryto ir 
net iki 11 valandai vakare. Taipgi 
mokinu visokius šokius Buck & Wing, 
Buck Skirt, Irish Jig, Clog,. Spanish 
Waltz, Waltz, Two Step, Side Step. 
Pirma Lietuviška Mokykla Amerikoj. 
Mokytojai: Miss Antanina Kiėtnier, 
Miss Joanna Walets, Prof. Julius Sal- 
dauskis, 18y }S. Halsted st., Chicago. 
Kas Pėtnyčfos ir Subatos vakarų mo 
kinam šokti dovanai.

Phone Canal 3762.

Naudinga ir kiekvienam reikalinga J 
užsisaKyti '

“KATALIKAS”
“Katalikas” yra l^-kos pusla

pių, didelio formato ir suteikia 
svarbiausių ziųių iš Amerikos, 
Lietuvos ir iš viso pasviečio.

“Kataiikas” metaįns $2, puseej moty $1.
Užsirašyt “Katalikas” galima kiek

viename laike. 1 Rašykite tuojaus, o 
gausite vieną “Katalikb" numerį pa
matyti veltui, g; i t ui

J. M. TANANEVICZ,
3249 S. Morgan St., Chicago.

NEW CITY SAVINGS BANK 
4601 So. Ashland ave., Chicago. 
Geo. L. Ukso pres., St. Marcinkiewicz 
vice-pres., A. J. Blerzynski iždininkas.

Priima bankon pinigus ir moka 
Už sudėtus pinigus musų ban- 

duodame čekių knygutę, iš ku- 
parašyti čekiai tinka visur. Sko- 
pinigus ant Real Estate. Perka 

Išsam-

koj 
ries 
liną 
ir parduoda namus ir lotus.
do bankines skrybėlės (boxes) po 
$2.50 metams. Parduoda šifkortes ir 
siunčia pinigus į visas svieto dalis.

Bankos Valandos: Panedeliais, se- 
redoms, ketvergais ir subatomis nuo 
8 ryto iki 9 vakaro; nedčlioinis, utar- 
ninkais ir pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

RUSSIAN AMERIKAN LINE 
((Rusiškai Amerikoniškoji Linija). 
Pier 31st street, Brooklyn, N. Y.

Laivai eina stačiai tarp Rusijos ir Amerikos, 
geriausi, didžiausi ir greičiausi su Rusijos 
pačtu laivai, nauji dubeltavų šriubu garlaiviai 

RUSSIA — 16,000 tonų
KURSK — 13,500 tonų 

CZAR — 13,000 tonų
Į ROTTERDAMĄ i 9. dienas be permainos 

j 11 dienų be permainos j LIEPOJŲ. 
$31.00 — — 3-čia kliasa — — $33.00
$45.00 — 2-ra kliasa —• — $50.00
$65.00 —i —• 1-ma kliasa — — $75.00

IŠPLAUKIA ..KAS ANTRĄ SUB AT Ą 
Artimesnėms informacijoms rašykit pas:

A. E. JOHNSON & CO. General Pass. Agent, 
27 Broadway, NEW YORK.

arba pas vietini autorizuota agentą.

KAZIS KRAUČUNAS.

Buvęs 9 metus Skyriaus VlrSlntnku, Inapek 
torium Suvienytą Valstiją Immigracijos, 
turi visas tiesas kaipo Attorney, Advocate; 
Proctor, Solicitor ir Councelor-at-Law. Vedą 
visokias bylas (provas) visuos© teismuos© ir 
departamentą skyriuose. Gavimui patarimą 
kreipkitės laiškais, įdedami krasos ženklelį 
atsakymui. Vedimui svarbią bylą ir reikalą 
pribuna ypatiškai į visas Valstijas ir mies
tus 8ulyg pareikalavimo. Adresas:

KAZIS KftAUČUNAS 
ATTORNEY-AT-LAW

403 Lyon Building ; SBATTLB, WASH.

K. ZURAITIS
PIRMAEILINIS BUFETAS! --------------- T-----------------  

šaltas aluą, gera deg
tinė, kvejpiąntj ciga
rai. Priima svečius 
: kuoširdingiausiai. :

3200 S0. HALSTED ST

F. P. BRADCHULI5
Attorney & Coniselor at Law

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

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

Gp. 3112 S. Halsted St., arti 31-mos
Telephone Yards 2390 «

JKI ĮAUK 
MMXIHC

HHIr ftf’Hn vaimVj 
<y* »nim

A. OLSZEWSKIO BANKA
3252 So. Halsted Ši., CHICAGO, ILL.

Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje
Valdo kelesdešimts bagočiausiu Budinku ant Bridgeport

Įsteigta 1893 metuose.

r t \ .
PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolierio iki didžiausių sumų ir moka už 

juos 3. procentą, metams. V
SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chicagos mieste.
PERKA ir parduoda namus ir lotus ir stato kitiems namus ir Storus ant lengvų 

išmokesčių.
PERKA'lr parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 procentą. 
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagouiškolektuoja jų pinigus paliktus kitose bankose. 
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant rūskų. 
SIUNČIA pinigus į Lietuvą, Rosi ją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai.
PARDUODA Šifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Rosijos konsulio pas- 

portus važiuojantiems Lietuvon, Rosi j on.
BIZNIERIAMS duoda Čekių knygeles, su kuriais tai čekiais jie apmoka algas, 

bilas ir visokias kitas išmokestis. čekiai yra praktiškiausias ir lengviausias 
būdas vedimo rokundų biznyje. Jokis biznierius be bankos čekių negali šią
dien atsakančiai savo biznį vesti.

PADARO Dovierennastis, ir visokius kitus rejentališkus raštus gerai ir pigiai. 
PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai įrengtoje Bankoje, prie 

kurios tie vagis, ne ugnis negali prieiti.

III.

No.
su-

p Phone Drover 5052

DR. DR ANGELIS 
LIETUVYS DENTISTAS 

VALANpOSi nuo 9 ryto lig 9 vakare 
3261 So? Halsted St. Chicago, III.

Prješai A, Olševskio Banką

Pinigus turi tik tie kurie čėdyja, o sučedyja tik tie kurie Bankon deda. 
Užčedyk tik vieną, dolierį sanvaitėje padedamas jįjBankon ant 3 procento, tai

Per 1 metą turėsi...................... .............. $ 52.70
Per 5 metus turėsi....................... ............. 279.82
Per 10 metų turėsi............ .......... ............. 604.56
Per 20 metų turėsi..................................... 1418.26

i
Tai ką padaro vienas dolieris, o vieną dolierį sanvaitėje gali užčėdyti kiekvienas žmogus. 
Tik reikia pradėti. Taigi pradėkite čėdyti.
“Kurie šiton Bankon pinigus dėjo, tie šiandien perka namus, o kurie pinigus kuparėliuose 
kavojo, tie dabar gaudo vagius”.
Šioje Bankoje gali pasidėti pinigus ir kitą miestelių lietuviai. Rašykite mumi, o gausite 
pilną informaciją.

Rašydami adresuokite šiteip:

A. OLSZEWSKI BANK
CHICAGO, ILL

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vakaro 
Panedeliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vakaro. 

Nedėliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų

r-

Du milijonu kartų kasdien telefono rodyklė tam
pa jieškojimo listu 2,000,000 kasdieninių pašaukimų 
telefonu.
Prie jos dažniausiai kreipiasi dėlei gatvių antrašų, 
inicialų ir kitų žinių.
Kuomet draugai, gimines ar kostumeriai įieško 
s ų vardo, ar jie yra apvilti?

Musų nauja'Modyklė eis spaudon
Spalio Pirmą

Užsisakykite telefoną dabar, jei norite, kad jųsų 
d as butų įdėtas.

Chicago Telephone" Company 
Bell Telephone Building 

Official 100

Pirkite Mechanišką vergą
DAUG , spraudą laužiančio darbo turi žiemos metu vidutinis ūki
ninkas, linguodamas ant senos rankinės pielos, zr-r-p, zr-M’iauda- 
mas nors dėl malkų virtuvės pečiaus reikalams. Bet išmintingieji 
dabar to nedaro. Jie turi tinkamų inžinų pielai varyti; tuom 
tarpu jie patįs ilsisi ir stato plianus sekančios vasaros darbams.

Tas inžinas yra beveik darbščiausia ir parankiausia mašina, 
kokių išmintingas žmogus turi savo ūkyje. Jisai pumpuoja van
denį galvijams, namo ir tvarto reikalams ir apsaugoja nuo ugnies. 
Jisai varo sviestinį separatorių, skalbiančių mašinų^ pąšaro grū
stuvų ir tekėlų. Dažnai jisai varo šieninį presų, žalio pašaro 
pjaustytuvų, mažų kuliamųjų mašinų arba pataisymų sopų. Iš
tisų metų jisai dirba ir vergauja savo laimingam savintrikui, su
taupydamas žmogaus jiegų naudingesniems dalykams, b Jisai pa
daro gyvenimų lengvesniu ir malonesniu ūkininko pąčįąj ir vai
kams. Išmintingiausia žmogus turi ■

1 H C Aliejinį ir Gazinį Iiižiną 
nes šitasai padaro jam daugiausiai darbo prie mažiailsnj1 išlaidų. 
Jo prastumas suteikia visiškų apsaugų nuo trukdėsių. Jo kon
strukcija daro jį lengvu pradėjimui ir vartojimui, klišai eko- 
nomiškiausis kuro naikinime. Geriausi gaunama medžiaga eina 
jų padarymui, ir, kuomet reikalinga, išduoda 10 SO^nuošim- 
čių daugiau, negu jo paskirta arkline jiega. I H C atsakomybė 
tęsiasi visus metus, kol. inžinas yra vartojime.

I H C inžinal yra padaryti visokiuose stiliUose-^ertikališkl 
ir horizontališki, pernešami, pastovus ir sustabdomi, orų ir van
denį vėsinanti. Juose padarytos pumpavitno, pjovimą in.vląisty.mo 
prietaišos. Didumai nuo 1 iki 50 arklių jiegos; galima varyti 
gazu, gazolinu, nafta, distiliatu, kerosinu ir alkoholium. Alleji- 

: niai traukėjai, 6-12 iki 30-60 arklių jiegos, suteikia jiegos ma
žuose ir dideliuose ūkiuose arimui, akėjimui, sėjimai,- javų pjo- 

; vlmui, kūlimui, /valkiojimui ir t. t. >
^Vietinis I H, C pirklys parodys jums inžinus ir pasakys viską 

apie juos. Gaukite kataltoguS nuo jo arba rašykite į

Gerbiamoms 
Chicagos Dr- 
-stėms Ir vi
siems, kurie 

/ tik rengs ba
lius, vakarus, 
teatrus ar ki
tokias pramo
gėles ateinan
čiais metais, 

apskelbiu, kad aS esu pasirengęs vi
suose atsitikimuose sutaisyti jums t 
kuogražlauslą muziką. Todėl, ren-j 
giant teatrus, balius Ir t.t. su muzikos 
dalykais, kreipkitės prie manęs.

Taipgi pranešu, kad savo namuose 
duodu vaikams Ir suaugusiems pa
mokas ant amulkos Ir plano.

P. V. SARPALIUS, 
8259 80. Halsted st, Chicago, III.]

nMHR!

Seniausia Lietuvių užeiga pas 
JUOZUHJ RIDIKU 

Užlaiko visokius pirmo 
skyriaus gėrimus ir kvo- 
penCius cigarus ir 

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

1253 Illinois GL Korte 3311!

! c 28 metų senas laikraštis v
VIENYBE LIETUVNINKU

; EINA KAS SEREDA, BROOKLYN, N. Y.

Ir paduoda daugiausiai gerų Ir svarbių ži
nių Iš Amerikos, Europos Ir viso svieto, o 

i prenumerata kaštuota metams tlk$2.oo;
pusei metų $1.oo. Užrubežluose; metams 

$3.oo; pusei metą $1.50.

RAŠYK ADRESU:

riti

Chicago
(Incorporated) U S A

Kiekvienas gali- išmokti barbery- 
Btės trumpu laiku ir galite padaryt 
pinigų kol mokinatės. Rąšyklt, klau
sdami informacijų. Nossokoff’s Barber 
College, 1202 Penn ave., Pittsburg, 
Ta.

brJgoofasSfankiis^
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa.

Vienatinis lietuvis daktaras ; 
ir chirurgas cieioįe Philadel- ;■ 
phijoj. Gydo visokias ligas 
Šviežias ir užsenėjusias: vyrų, 
motėrų ir vaikų. Ligas, ku- ' 
rias negalima išgydyt i Iškar
štomis, gydė su elektriku ir 
darymu operacijų. Turi savo 
locną SANATORIJĄ kur už- j 

l alko visokius ligonius. Čionai randasi viso- } 
Idos Iškarštos, kok-ios tiktai yra ant svieto, > 
elektriko mašinos, su kurių pagelba galima j 
permatyti, visą žrnogaua kūną. Atsišauku- ? 
siems su laišku arba ypatiškai daktarišką ro- | 
dą dykai. Gyduoles išsiunčia I kitua mieshis. t

K. J. FILLIPOVIČIUS IR
J. P. JOVAIŠAS

pardavėjai namų, lotų ir 
farmų už labai žemas 
kainas (prekes) turi di
džiausi pasirinkimą; ap
saugoja nuo ugnies na
mus, biznius ir forničius 
geriausiose kompanijose; 
perkantiems propertes iš
dirba visokias reikalingas 
popieras; peržiūri ab
straktus ir parūpina pa
skolas, mortgečius; par
duoda 4otuš visose dalyse 

nuo $500.00 ir augščiau, o 
žmonių gyvastį pašalpa H- 

Reikalingą agen-
miesto Chicagos 
taipogi apsaugoja 
gos ir nelaimės atsitikimuose. _
tai Chicago, Waukegan, Chicago Heights ir 
West Pullman. Norintis tokio darbo, teiksitės 
atsišaukti ypatiškai paskirtose 
Vyrams, mokantiems rašyti, 
darbis, pirksit properte.% o . 
nigai j trumpa laika dvigubai pasididins. Tai
pogi turime pardavimui biznių ir biznevų na
mų, kaipo: saliunų, bučernių s.u namais ąr. 
be namų dikčiai apgyventose lietuviais kolo
nijose. RcikaUujantic atsišaukite žemiau pa
rodytu antrašu:
858 W. 33rd st., Chicago, Ml., offiso vat: 
niio 8 iki 10 iš ryto, jr nuo 4 iki vakare.

Telefonas Drover 2250.

valandose.
geras už

jųsų pi

Town of Lake Savings Bank 
Joseph J. Elias, Savininkas 

4600-4602 S. Wood St., Chicago.
Priimame pinigus į Banką užčėdi- 

jimui nuo vieno doliario ir daugiaus 
ir mokame trečią procentą ratomis 
ant metų. Siunčiame pinigus į vi
sas svieto dalis pigiai, greitai Ir tei
singai, o svetimų žemių pinigus mai
nome, perkame. ir parduodame. Par
duodame šifkortes ant visų Unijų į 
krajų Ir iš krajaus, taipgi tikietus 

‘ant geležinkelių po visą Ameriką ir 
Europą.

Musų Banka išdirba visokius raštus 
ir dokutnentus visose kalbose ir duo
da rodą lietuviams visokiuose atsi
tikimuose . ir reikaluose ypatiškai Ir 
per laiškus. Tik KreiękU^ TU«min4- 
tn antrašu

f ''w
• IA -'

: t’®



50,000
KNYGŲChicago

CHICAGO

PARDUOTI?
Steitas

216 W Madison Si

Išgydau į 5 dienas

Išgydo kad butum sveikas

Kraujo uzniio

' Lietuviškas Graborius

čiomis nuo 0 iki 8 Vak. Reikalaukit nuo Kliniko dovanai ir skaitykit knygą „Daktaras

Subatomi iki 10 vai Kreiptis adresu

THE BRIDGEPORT CLOTHING CO
OFISO VALANDOS

CHICAGO

Dabar išparduodame Vaiku Vežimėlius ir Ice Boxius už 
teip sumažintas kainas, kaip niekur kitur negalite gauti.

BUK 
VYRAS

Specialistas kuris 
išgydo ko kiti na-

Nuo 8 ryto iki 6 vakaro kasdien. 
Subatoms nuo 8 ryto iki 6 vakaro. 
Nedalioms nuo 1 iki 8 po pietą,

Joseph d. Hertmanowicz
Lietuvus Notaras

. Kas pamato apsivilkusį Siu
tu, pirktu pas mus, kiekvienas 
sako kad tai yra $35.oo siutas, 
dirbtas ant orderio.

reltai, ant

/pU QUART,

Ateik pas 
mane, o aš 
išgydysiu 
jus ant visa
dos. Aš gva- 
rantuoj u 
kiekvienam 
u ž g a n C Gi
nimą, kuris 
atsilankys į 
mano ofisą. 
Aš išgydysiu 
jus už pigiau 
ir geriau, ne 
gu daktarai 
mieste, ku
rie turi mo- 
ir turi dide-

Turi didžiausia 
Furničių pasi
rinkimą ir par
duoda 
kaip visi

Męs parduodame už pinigus ir ant išmokesčių..^ Kas neturi visų pi
nigų ant sykio, męs duosime ant išmokesčių. Męs parduodame savo ta- 
vorus netiktai Chicagos mieste, bet ir į kitus miestelius juos pristatome

Ateikįte ir apžiūrėkite musų tavorus, o patįs 
persitikrinsite apie jų gerumą ir kainų pigumą.

Rezidencija

5208 W, Harrison Street

turime savo automobiLus
vorų kostumeriam mumi pigiau kaštuoja negu tiem, 
kurie arkliais veža. Todėl tai męs ir galime par
duoti pigiau kaip kiti.

MUSU STORAS YRA ATIDARYTAS IR VAKARAIS 
Utarninkais, Ketvergats ir Subatomi.

Kas neturite laiko dieną, galite pribūti vakarais.

W Turėk Savo Namuose 
Hr Geriausią Degtinęw (arielką) jei 
y nori būti sveikas ir turėti kuom 
r pavaišinti savo mylimą svečią. 
Daktarai rekomenduoja už geriau
sią degtinę

Męs jas parduodame Ir išmokiname 
sinti. Turime atspaulę Lietuviškoje 
kalboje knygas, pagal kurias galimą 
greitai ir gražiai išmokti siūti viso
kius siuvinius. Męs parduodame ma
šinas nebrangiai; pradedant nuo $3.00 
iki $59.00 gvarantuojam kiekvieną ma
šiną ant 10 Taipgi sutaisome
senas mašinas. Mums nedaro skirtu
mo, kur mašiną reiktų pristatyti, nore

Rusiją. Musų Storas randasi po šiuo- 
mi adresu: . •

ANTANAS VISBARAS, 
3239 S. Halsted st., Ch'cago, Ilk 

Telephone Yards 4529

Kraujo Užnuodljimą
ir visos odos ligos, kaip 
Spuogus, Piktąją dedervi
nę, Šunvotes, Patinusias 
Gyslas, Naikinančius Nube 
gimus, Įsisenėjusias Ligas.

P. Mikolainis 
Box 62 New York City

Valandoe: 
tiktai iki 0:00 kiekvieną ryų

Kas atsiųs iškirpes šita apgarsi
nime iš “Lietuvos” ir SI.00 per 
money order’, tai gaus visas 4 
knygas 60c. pigiau.

Geriausios Siuvamos Mašinos yra 
“SINGER”

GERIAUSIAS KONCERTINKAS Ir Armonikas 
gausi pas mane, taipgi visokius muzik. 
Instrumentus ir lietuviškas knygas. 
Rašyk man Katalogo reikalaudams, kurį 
pasiunčiu visiem dykai. Adresas:

M. J. Damijonaitis, 
812-814 W. 33rd St., Chicago, Ill.

Užsiimu laidojimu numirusių ir už
laikau automobilių, parsamdau ant 
veseilių, krikštynų ir pagrabų už pi
gesnę prekę, kaip visi kiti. Pribu- 
nu į visas miesto dal’.T labai greitai, 
— dieną. Ir naktį, s

J. A. PETROŠIUS
3218 80. Halsted 8t., Chicago, III.

Telephone Drover 2186. .* 'šdirba Dovierennostis, Kontraktus, 
. Jill of Sales, Affidavitus, Notas ir 
liaip visokias teisių popieras. Su
teikia patarimus reikaluose dalių 
Lietuvoje ir kituose dalykuose.

J. J. Hertmanowicz,
A. Olszewski Bank

3282 S. Halsted St., Chicago

Ligos Moterų
Vidurių Ligos, Skausmai 
Strėnose, Baltosios tekėji
mas ir kitos ligos išgydo
mos.

IŠTYRIMAS DOVANAI.

Dr. G. M. Glaser 
šiuomi apreiškiu pagodotai visuo- 

meniai, jog esu seniausias gydytojas 
ant Bridgeporto, praktikuojant per 22 
metus, perkėliau savo ofisą ir gyveni
mą j savo locną namą po numeriu

3149 S. Morgan St.
Kertė 32-ros gatvės.
Telefonas Yards 687.

Mano ofisas aprūpintas naujausiais 
budais gydymo. Visus ligonius steng
siuosi užganėdinti kaip ir lig šiol. 
Pasitikėdamas, jog gerbiama publika 
ir toliaus mane rems, esiu namie ant 
kiekvieno, parejkalavimp dieną ir nafc 
tį. Esiu specialistas ligose vaikų, mo
terų ir vyrų ir užsendintose ligosi. 
Darau visokią operaciją: ' ' *

Liekuosi su pagarba

Dr. G. M. Glaser
( 3149 S. Morgan St.
, Kertė 32-ros gatvės.

> Slaptos 
VyrųLigc
Išgydomos 
visada su pilna slaptybe. 
Nerviška negalė,.. Silpnu
mas, Pražudyta pajiega, 
Nuovargį Kraujo uznUo- 
dijimą,šlapumo bėgimų.

Plaučiai
Dusulys, Bronchitis, Kvč- 
pavimo ligos išgydomos vi
siškai mano vėliausia’ met;
RODĄ DOVANAI.

A. N. MASIULIS, Manager

3246-3248 So. Halsted St., : :

Ar matei kada-nors laikraštį 

“DRAUGĄ“? 
“DRAUGAS" yra 8-nių puslapių, 
didžiausio formato, vedamas ge
riausių. redaktorių,. Rasi jame 
geriausių raštininkų raštų ir vi
sokių žinių iš Lietuvos, Amerikos 
ir iš viso pasaulio. “DRAUGAS” 
gvildena svarbiausius gyvuosius 

lietuvių reikalus.
“DRAUGAS" atsieina metalus $2, pusti 09. $1 
Užsieniuose metams $3, pusti $1.50 

Rašydami laiškus adresuokite

DRAUGAS PUB. CO.
2634 W. 67th St. Chicago, III.

Išgydysiu 
Jus in 6 d. 
NUO PASLAPTINGU LIGŲ

VARICOCELE 
HYDROCELE 

p.y.pagadintas gyslas' 
Lbeperšulų, skausmų.

Aš noriu išgydyti kiekvieną vyrą kenčiantį nuo Varicoceles, Strikturos, Užkre
čiamų Kraujo nuodų, Nerviškos negales, Hydroceles ar ypatiškų vyrų ligų, Vyriško 
Nusilpimo, Raudonųjų, Fistulos, Kepenų ir įvairių Pųslčs ligų.
AR TAMSTA SERGI«AR ESI SILPNAS?

Tas laisvas pasiulinimasyra atviras visiems, kurie praleido dideles sumas pini
gų ant daktarų ir gyduolių be jokios naudos ir mano noru yra parodyti žmonims 
kurie buvo gydomi daktarų be jokios pasekmės, kad aš vartoju vienintelį būdą, 
kuriuoin tikrai ir ant visada išgydau.

ATGAUK SAVO SVEIKATĄ
Ateik į mano ofisą ir pasiteirauk su manim draugiškai. Kalbu visose kalbose 

Tamsta gausi geriausią patarimą ir pasinaudosi iš mano 16 metinio patyrimo kaipo 
specialistu vyriškų ligų. Aš tamstai parodysiu kaip būti išgydomu.

Tikrai išgydau Skilvio, Plaučių ir Inkstų nesveikumus 
(NemokSk už nelšgydymą—Neišgydo nemokėk)

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, argydysiesi ar ąe’ Aš 
pritaikysiu mano maža už mokesnį, 
pagal jusiį išgalėjimą. Nėtrukdy-. 
ki bet ateilankyk šiad:en.{ -

Aš albu ietuviškal.

Western Medical Institute
1827 Blue Island Ąvo., 2 lub. vir
šuj Bankos, prie IStos gatvės, 
Chicago, 111. . - -. ■

DR. RENFER, Specialistas.
Valandos! 8 ryto .iki 8;30 vakarė 
Nedėliomis: 8 ryto iki 12 dienos

SOUTH HALSTED FURNITURE HOUSE
3224-3226 So. Halsted St., CHICAGO.

Visur gali pirkti Drapanas, bet teip gra
žiai pasiutų Drapanų niekur kitur nerasi 
kaip pas:

The Bridgeport Clothing Co.
3246-3248 So. Halsted St., CHICAGO.

Kaipo Skanų, Tvirtų ir sveikų gėrynių | HR Oj 
Geriausiai pastiprinanti, priimna, skani W 
ir sveikiausia stalava degtine.

Gaunama visuose genesniuose Saliunuose
STRAUS BROS. 00. OEP'T L. CHICAGO, ILL.

T. PODLASKIS ir A. CHAPOSKE, Lietuviai agentai

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

Knyga ta prastais, suprastais žodžiai? pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, iėigyditi nuo užnuodijama kraują 
arbasYpili,nubiegimąsicklos, patrotitu stypribe, pučkus 
ir - kitus išmietimus, <negromulavima, pattotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir - pūsles lįgas, ruma- 
tizma, gonorrhoea ar/>a triperi, naujai įgautas lygas, 
Strictura ir vysis vyru lygas, gal būti išgidomas sava 
namuse privatiškai, slapta ir labai pygiąi* 4 < 
> ^a, dykai įgauta, knyga, pasakis Jums kode! jus 
kęntat ir kaip galėt galutinai isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvė Žinios, katrus ture žinoti kožnaa vedes ,arba 
nevedes vyras. Ta knyga yra 'parašita par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalisku 
lygu. Temykit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai, 
užmokam už pačto, in g užpečetita kon verta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir’adresa ant 
Žemiaus paduotu kuponu, katra siusk mums šendena.

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER & CO.. L 802 22 Fiftli Avenue. Clkųo:

Godotinas Tamista: Pajai Tamlstos prižadiejma, aš norlečjan 
jog Ta in i s ta prisiųstų mei man vysai dykai vėna jusu knyga del vyra.

KODĖL MES GALIME PIGIAU
Todėl, kad musų storas talpinasi savame name 

ir užtai randa mumi nieko nekaštuoja. Męs per 
kame visus tavorus stačiai iš fabriko už gatavus pi
nigus ir užtai juoą gauname pigiau kaip kiti. Męs 
turime savo automobiLus ir todėl pristatymas ta-

Dr.O.C.HEINE
DBNT1STAS

OFISAS-hmpai 3t ir Se, Halsted gd, 
(Smakus viri aptieksi.) X CHICAGO, ILL

South Halsted furniture horse
3224=3226 South Halsted Street

VISIŠKO PAGIJIMO kiekvienas jieško. Aš tamstą išgydysiu visiškai, jeigu tamsta 
tik pavesi gydymą savo ligos man. Mano preke yra žema ir pritinkanti prie mano 
atsakančio gydymo, o išlygos labai lengvos. Ateik šiądien ir pasiliuosuok.nuo kančių 

DR.ZINS 183 tarpe Randolph Ir Lake gatvių CH IGAGOt 
Valandos: nuo 8 rylo Iki 8 vakaro. Nedalioms nuo 8 ryto iki 4 po pietų.

m sveikata Augai
KAIP IŠMINTINGAS ŪKININKAS PATAIKO į 
TINKANČIĄ DIRVĄ PASET SĖKLĄ; kuri gra 

tĮVįJ. Pi Alai sudygsta, puikiai auga ir gausius vaisius at-
JRSK II neša, TEIP SUMANUS PROFESIONALIŠKAS

DAKTARAS, pažysta gerui Ilgį, pritaiko atsakau- 
į t Clai liekarstas prie visokių nesveikumų, silpny-
v* ' bių.kurios pasėja vaisius sveikatos, panaikina 

9/ bgį, užmezga išgydymu, sugražina pajėgas ir iš- 
Jy augina puikiu sveikatą ir drūtumu, kas suteikia 

žmogui lainig ir linksmybę. PH1LADELPHIOS 
M. KLINIKAS bei daktarai tūkstančius žmonių 
padare sveikais ir laimingais išgydant nuo viso- 
kių ligų

1. Cl JE.iI/n nm YRA tai didžiausias
Iff \ ^VrKn I n turtas žmogaus, BE* \wllwllMlIll sveikatos nėra lal

mBSNB LINKSMYBES ANT SVIETO.
Phil. M. Klinikas, turi net kelis PROFESIONALIŠKUS DAKTARUS, kurie greitam 

laike pataiko sergantiems pagelbėti todėl, kad gydo išsyk, o nedaro experamentu ant sergan- 
čių. Vyriausias Klinikos Daktaras, per Amerikos valdžią, net medaliu apdovanotas. To
kiam jau tik galima tikėti.

Privatiškoj LABARATORIJOJ Ph. M. Kliniko, atsišaukusiems sutaiso kiekvienam 
liekarstas iš šviežių gvarantuotų medikamentų, seniausių ir naujausių išradimų, kuriuos 
tik aukščiausias mokslas išrado pagelbai žmonių.

Iš daugybes išgydytą štai ką patįs žmones rašo:
GARBINGA.S PU. M. CLINIC! Pranešu, kad liekarstas subaigėm ir esame labai užga

nėdinti už tikr§ pagelbėt greitį ir gėrį išgydymį. Mano moteris telpa t jau yra sveika, užkį 
siunčia, širdingiausiį padekavong<Ju'5<i pamačlyvį ir teisingį budį gero gydymo, skelbsim 
tarp savo pažystamų, kadangi tnTjųs broliškai žmonėms tarnaujate Pasiliekamo dekavoda- 
ml su moterla A. Antonickas. Iron and Metal Co. Sb. Richmond, Va.

Mrs. K. Jurevičienė, Box 226, Glens Falls, N. Y., teipat šimtais kartų delcavoja, už 
išgydymį nuo ligos galvos skaudėjimo, nerviškumo, dieglių kojose, nusilpnejusios ir suiru
sios sveikatos —• teipat moteriškų ligų. Nemažiau dėkingi: L. KLIMAS, 55 Ellsworth St., 
Worcester, Mass., Mr. M. KOLIAGA. Box 192. BosWell, Pa. Mr. J/TYMCZUKAS, 306 Cen
ter St., Freeland. Pa. Tolpat išgydyti nuo visokių paslaptingų ligų, kurių jokiu budu ne- 
galiraa sutalpinti.
ISITEMYKIT, kad slaptybes' ligą saugiai užlaikoma, visada.

KAD NFWFIKAS bet nori pastoti sveiku V |R LAIMINGU, tad atsilankyk,
o jeigu toli gyveni, tad aprašyk savo Ilgį bei nesveikumus lietuviškojo kalboje kas kenkia, 
o tikėk, kad apturėsi tikrį pagelbį sveikatai kaip tūkstančiai, kurie jau džiaugiasi ir dėka- 
voja, nes čionai išgydo ir tokias, kurių kiti negalėjo išgydyti kaip šviežias teip ir užsisenč- 
jusias ligas nuo skaudėjimo: pečiuose, rankose, kojose, sąnariuose, krūtinėj, strėnose, gal
vos, šonų; išbėrimai spuogais nuo blogo ir nečysto kraujo, nuo saužagystčs sėklos nubėgi- 
mo, nusilpnėjimo, vidurių nedirbiino. užkietėjimo, slogos, greito pailsimo, nerviškumo,bai
mes, silpno ir sumažėjusio krauto, užsikrečiamų slaptų lytiškų ligų. Širdies, kepenų, ink
stų. silpnų plaučių, kosėjimo sunkaus kvėpavimo, nuo peršalimo slogu, blogų sapnų, nemi
gos, neturėjimo apetit e, be peilio be pjaustymo be aparacijos, bet su lickarstoms, kurios 
tūkstančius išgydė Teipat moteris nuo skausmingų mėnesinių ir kitokių visokių ligų, 
kurios užpuola varginimui žmonių, VYRŲ ir MOTERIŲ. Reikalaujant rodos ir pagelbos 
nuo daktaro, visada adresuok arba ateik po šiuo adresu:

THE PHILADELPHIA M. CLINIC, 
iii? walnut street, Philadelphia, pa.

’A/U r w ’ • V /

Drapanos i

D-re Maria, Dowiatt-Sass
Moterų ir valkų ligų specialistė 

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

K Phonę Canal 1208
Valandos: 

nuo 9:80 iki 12:00 vai ryto 
nuo 7:00 ikį 8:00"vat vak.

JJjf/• Musų siutai parsiduoda nuo 
SP $10.oo ir augščiau ir jie guli 

' ant apsivilkusio gražiau kaip 
keno nors ant orderio dirbti. Kam ta
da mokėti kriaučiui už siutą $35.oo, 
kada tokį pat siutą gali pas mus pirk
ti už pusę.to.

Atminkite, kad pirkdami pas mus 
gausite puikias Drapanas ir užčėdy- 
site daug pinigų.

Ateikite ir pamatykite kaip gra
žiai padirbtos musų Drapanos, o pa
tįs persitikrinsite.

MUSU STORAS YRA ATIDARYTAS IR VAKARAIS:
Jtarninkais, Ketvergais

GERA PROGA!
Gramatika angliškoskalbcnmo- 
kytisbe moky tojo(apdaryta)$ 1.00
Vaiku Draugas arba kaip moky

tis skaityti ir rašyti be mokyto
jo.........................................................15c
Naujas Budas mokytis rašyti be 
mokytojo........................................ 10c
Aritmetika mokinimuisi rokun- 

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

-X. ShiCAGQ,

Lejieskiijf^
g Dienine ir Vakarine Mokykla?" gĮ 

Mokinamaius-= nj 
S 1. Pradinis tPrirengiamasod) Kursas, >
H 2. Prekybos Kursas pa&cj Amer. plianą, || 

3. Prekybos Kursas -pagak:Rusijos plianą
g (de 1 manančių grįžtKLietuvon).
M L-ar-../ 1 1 z;.;.,7‘Kalbgs;TOi.'-:l'v.ri". r.v:.-::r=.x=- ||
H Lie ui viška, Anglišką, (Vokiška ir Rusiška g| 
į| (pagal norą irtLinkiŠka).a Del smulkesnių žirtiųjkrfejptis ypatiškai E) 

arba per laišką Kiudin antrašu: į|
G. J. LEVESKIS, 

Vedėjas Mokyklos
B 3106 So. Halsted St., Chicago, HI.

Vardas

Dk Adresas




