
i

Metai XXII No. 40

žmonių, tik kėlios bobutės ir mer-
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IŠ LIETUVOS.
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MEXIKO. die

Atkakus į Chinų pakrantes ja
ponų kariškiems laivams ir nuo 
jų išlipus kareiviams ant kranto,

prietikių 
santikiai

Iš- 
gir- 
pra-

Bet valdžia ne
iki naminio ka- 

gali vien riaušes 
sdkilti neįšdrys.

tas Prizrend iš visų pusių albanų 
apstotas ir, kaip mano, ilgai gin

ki lęs tarp 
gali visai 
komisijos, 
vis labiau

že
li ž-

nu-
SLl

— Miesto 
komisija savo 
tadienį vienu

—- Kai-kuriose Kauno gub. 
vietose užaugo labai daug obuo
lių ir grušių; jų gorčius tose vie
tose pardavinėjamas po 2 iki 5 
kap.

audeklų
audimų
gražių.
surinko
Taip tad ir lenkai liko susigėdę 
pamatę lietuvių puikius 
nius.
žada dar

pradeda 
ir. traukia į 

žinoma

zario dešimtis Suvienytų Val
stijų raitelių įsiveržė per rube- 
žių į Mexiko pusę gaudyti ten

naz'ijų ir progimnazijų laikyto
jai turės pakeisti mokytojais ru- 
sais-pravoslavais. B. B.

šymus priima Vilniaus 
draugijos raštinė. <

Draugų’’

barns nesiseka, nors jų yra 
viršum dusyk daugiau negu alba
nų.

Pb smarkiam mūšiui albanams

Felixo Diazo; katalikai stato 
užsienių

ko, jie gyrėsi savo
' narsumu, savo aru

kaipo geriausių ant svieto

du butelių degtinės 
apsimetęs girtu, pa-

skirtas vyresnysis instruktorius
K. Teibergas. 1

Norinčiųjų stoti į kursus pra-
Ukio

rengėjams klebonui 
vargonininkui ir. ki

ten susideda iš 6000 kareivių.
Iš grekams tekusios Avlonos 

gauta žinia, jog po smarkiam 
mūšiui albanai paėmė miestų 
Ochrida.

kovų. Netoli esantis albanų ap-

labiau Žemaitijoj, dabar žadama 
pradėti tyrinėt po Panevėžio pavt 

Va,. .
•* Lietuvos žinios

lai, abiem rdikia atsiremti 
serbus ir nekenčiamus ant 
kanų grekuš, kur jie lošia

šiai blogi. Lietuvninkas.
— Aušra —
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Taigi tas žmogus,
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ka Mexiko rengiasi jau prie pre
zidento rinkimų. Suvienytos 
Valstijos reikalauja, kad dabar
tinis tuonitarpinis prezidčntas 
Huerta savo kandidatūros [.ne
statytų, nes mano, kad tik dėl 
jo asmens ten laikosi puldancios 
visų kraštų revoliucijos. Hūer- 
tos valdžios nepripažįsta, d be* pri
pažinimo jo, jam sunku paskolų

KUPIŠKIS, Ukm. pav. Pasku
tiniu laiku apie mus nelaimes, 
rodos, kas sėte ėmė sėti. Štai 
kėlios atsitikusios nelaimės: 1) 
liepos 12 d. vidudienyj užsidegė 
žydo K. Šmito Kupiškio mieste
lyj esųs vėjo ir kartu motoru 
varomas malūnas. Motoras, ku
ris stovėdavo žemėj prie durų, 
nuo didelio ir beperstogės va
rymo plyšo ir, užsidegus naftai, 
išėjimas pro duris užtvino liep
sna. Žmonių malūne augštai 
buvo nemažai. Persigandę, ne
žinodami kų bedaryti, iš karštų 
durnų turėjo šokti iš trečio augs- . 
to žemėn pro langus. Bet kai- 
-kuric tai apšuto garuos, tai 
apdegė liepsnoj, dar kiti susi
trenkė, šokdami. Iš apdegusių
jau vienas mirė. Kiti gal visi
pagis. 2) Palėvenės par. At. so
džiaus bernai, besivalkiodami nak
tį su šautuvu pagal klėtis, ko 
ten pasibaidę, bėgo; susitrenkęs 
šautuvas netyčia iššovė ir patai
kė vienai moteriškei petin. Mo
teris dabar mirtinai serga, o ber
nus policija tampo. 3) Palėv. par. 
Akmen. sodž. ūkininkas K., norė
damas už kų ten “pamokyti” kai
myno piemenį, bemokydamas, 
taip primušė, kad vaikas netru-

bus liudytojas. Žinoma, kaip nu
tarė, taip ir padarė; už tiek deg
tinės atsirado “norinčitjįjų”. net 
du. Visi išsisklaistę, o “akvat- 
ninkai” atsitūpė už tvoros. Ir 
neilgai jiems prisiėjo tupėt. 
ėjo iš kitos smuklės būrelis 
tuoklių, ir-prieję prie vežimo,
dėjo jį laužyt: ištraukė sierdeč- 
ninkų, nulaužė jienas ir drangas. 
Tuo laiku iššokęs sargas suriko 
^kų jus dirbat!”.... O ši ie gir
tuokliai/ pametę vežimų, j>rišoko 
prie jo ir pradėjo mušti kitas 
sargas taipo jau iššoko : norė
jęs buvo ginti savo draugo, bet 
ir jani gerokai teko kailin.... To- 
kiuo budu vieton degtinės, už
sidirbo nabagai kailin. Ant ry
tojaus ratus rado pas vienų ūki
ninkų. Tai paprasti degtinės.

NEMAJŪNAI. Liepos 22
nų Nemajūnų bažnyčioje buvo 
didelė iškilmė. z\tlaįdžii šv. Ma-
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rijos Magdelenos'č" '^Pasibaigus 
pamaldoms, nuo ketvirtos vai. po 
pietų buvo surengtas,klebono ir 
kitų vietinių žmoifįį ? rupesniu 
vakaras. Vaidino (lo|ė) “Degti
nę”.; Klebonas raginė^ y įsus savo 
parapijomis, kad atši’Į^hkytų į va
karų pasižiūrėtų degtinės kenk1- 
smingumo, ir rūpinosi Visaip a|i-
traukti juos nuo girtuokliavimo, vaisiai. _ . , ,
« . » ___i— Vienas iš tos kompanijos* skų pagadino, O kapai, šakės, kas dabar slapstosi nuo policijos.

PUŠALOTAS, Pan. pav. Sod. 
Jusėnuos jau treji metai kaip 
atidengta mokykla. Iškarto mo
kytojavo rusė, kuri buvo žmo
nių gerbiama, vaikų mylima; 
ntokino ir lietuvių kalbos. Pa
skiau atkeltas iš Pušaloto mok., 
kuris jau buvo tiek negerbiamas; 
lietuvių į kalbos mokino. ' Dabar » 
baigiami statyti mokyklos na
mai; prie statymo prisidėjo 4 so
džiai. Pastebiama, kad mokyto
jo dalis gerokai didesnė už pa
čios mokyklos kambarį. Jei vai
kų butų virš 60, žada atkelti 
antrų mokytojų, bet klausimas — 
kur vaikai tilptų?

Apskritai, pas mus žmonės pri- 
jaučia mokykloms ir keliose vie
tose žadama atidengti naujų 
mokyklij. Gaila tik, kad . nėra 
rimtų iniciatorių.

— Žinomas L. Krziwicki, 16 d. 
rugpjūčio kasinėjo Rėpčįų ties 
Gailiunais milžinkapius. Jų yra 
6 kapai, kraštai apdėti akmeni
mis; vienas kapų dvilypis, taip 
vadinamas su prieangiu. Bet 
apgailėtini rezultatai darbo, nes, 
mat, jau nuo seniau radosi vi- 
sokįų; f pinigų jieškotojų” ir ne
rimtų kasinėtojų, kurie tik vi-Įkus mirė. Tas žiaurus ukinin

__________ \

VILNIAUS GUBERNIJA.
VILNIUS. Vilniaus Ūkio drau

gija steigia G. K. Vagnero Di
džiųjų Šalčininkų dvare (Binęko- 
nių stotis) trijų mėnesių gal
vijų auklėjimo ir pienininkavimo 
kursus. Kursai prasidės spalių 24 
d. Už mokslų, butų ir pragyveni
mų per tris mėnesius reikia mo
kėti 60 rublių, kurie padiiodami 
kartu su prašymu.

Į kursus priimami visi tie, ku
rie moka skaityti ir rašyti. / Pa
baigusiems ktų*sų įvesti egzami
nai ir išlaikiusiems egzaminus 
duodami paliudijimai.

Kursg vedėją y^riauSybes pa-Bet j yąkar% atėj’^ visai maža , /
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BALKANŲ PUSSALIS.

Ant Balkanų pussalią prasidė
jo trečias karas. Tuom tarpu 
stojo karau albanai su serbais, 
nes didžiųjų Europos tautų am
basadoriai pusę milijono albanų 
atidavė serbams; o paskirti mon- 
tenegrinams žemės plotai yra al
banų apgyventi. Europos amba-

kijos žemės plotus, matyt, manė, 
kad pakaks jiems pasakyti, kad 
tie plotai tenka serbams, ir jie 
bus serbų, o ten gyvenančių Jtau- 
tų ir klausti nereikia. Tuom tar
pu pasirodo, kad be gaspadoriaus 
jo tėviškės kitam duoti negalima, 
tokiam sauvališkam disponavi
mui svetima nuosavybe gaspado- 
rius turi pasipriešinti, ir pasiprie
šino.

Pergalėjus bulgarus, nors per
galėjo ne vieni, bet keturi susi
dėję, serbams net galva apsisu

ka ri u menės 
ja garsino 

bet
ser-
Sll-

Belgrado laikraščiai šaukia, jog 
reikia albanus išnaikinti nuo že
mės paviršiaus, bet tai tik tušti 
gazdinimai. Atsiras visgi Euro
poj toki, kurie padarys galų ser- 

**bų žiaurumams, jeigu jie vėl jais 
mėgintų civilizuotų svietų nu
džiuginti. Kų gi serbai sakytų, 
jeigu kokio krašto laikraščiai 
bintų serbus išnaikinti nuo 
mes paviršiaus? Už albanus 
stos, neleis juos per daug

gal ir dabartinį karų pradėjo, kad 
atgavus visus albanų apgyven
tus žemės plotus. Tas gi dar 
gali atsitikti, nes ties Balkanais 
dangus vėl apsiniaukė, ir, kilus 
naujam karui, jis gali kitaip iš
pulti, negu serbai ir grekai no-

Albanų vadovas Essad paša 
pranešė Turkijos sultanui, jog jis 
mano autonomiškų Albanijos 
viešpatystę sutverti po Turkijos 
globa. Tokia neva po Turkijos 
globa, bet autonomiška viešpa
tyste buvo išsyk ir Rumunija 
ir Bulgarija,j bet jos visai savisto- 
vėmis tapo. ’ Turkijos globa gali 
but albanams labai naudinga, nes 
Turkija, kaipo jų globėja, turi 
Albaniją gelbėti nuo svetimų 
priešų.

Grekijos karalius, savo neiš
mintinga kalba įžeidęs svarbiau
sius savo iki šiol užtarėjus fran- 
euzus, kad įtikus Vokietijos cie
soriui, sutrumpino savo besilan
kymų svetur ir urnai grįžta na
mon, nes Grekijoj laukiama nau
jo karo su Turkija, kurį šiuom 
laiku jau prisieitų vesti vienai 
su serbių vien pagelba, nes svar
biausia pirmame kare Bulgarija, 
serbų ir grekų prigauta, jau 
antrų kartų nepadėtų, priešingai, 
gal greičiau panorėtų savo bu
vusiems veidmainingiems drau
gams atkeršyti ir eitų iš vien su 
Turkija. Rumunija, negalėdama 
pati daugiau nieko laimėti, žino
ma, taipgi serbams ir grekams 
nepadėtų, nes ir jai nebūtų pa
rankus dar didesnis serbų ir gre
kų susidrutinimas. Ypač grękai 
visų yra nekenčiami, o jie^nors 
kare su Turkija žudė mažiausiai, 
bet gauna daugiausia ir dar tuom 
nepasiganėdina, Šūkauja, kad turi gauti, be jos gi jis laikytfesi ne
gauti Acgejaus jūrių salas ir gali. ' ' . 1

Mažosios Azijos pakrantes, nes 
ten miestuose taipgi yra daug 
grekų.' O L

Turkijos ministerių pirminin
kas pasveikino bulgarų atstovus, 
pasibaigus taryboms, ir susitai
kius, linkėjo viso labo Bulgari 
jai. Jos atstovas taipgi išreiškė 
viltį, jog dabar bus galima už- 
megsti draugiškus ryšius tarp 
'l'urkijos ir Bulgarijos. Toks ry
šis lengvai gali užsimegsti, nes 
abidvi tautas riša tie pats reika- 

pneš

Kavala, kurį gavo tik Francuzi- 
jai reikalaujant ir dėlto už gre- 
kus užtarimo ji net buvo susi
pykusi su Rusija, kuri norėjo, 
kad Kavala tektų Bulgarijai. 
Turkija vėl gabena Europon ka- 

ju karu, jeigu Kavalės neatiduos.
Atkako jau ant Balkanų pus- 

salio didžiųjų Europos tautų pa
skirta komisija paženklinti Alba
nijos rubežius. Bet 
albanų ir serbų karas 
supainioti plianus tos 

o tuom pačiu turi sumažėti ir jų 
užtarėjų skaitlius." Kilęs karas 
gali priversti tarptautiškų komi
sijų paženklinti visai kitaip ne- 
prigulmingos Albanijos rubežius, 
negu ambasadorių Londone bu
vo nutarta.

nimo pasekmių ir sutiko išpil
dyti ir svarbiausių japonų reika
lavimų: privertė savo kariume- 
nės generolų Čang-llsun’ų per- 

užmušimų Nankin- 
japonų. Generolas 
lydimas raitų gvar-

gc kelių 
Čang-Hsun, 
dijos kareivių, atkako į japoniš
kų konsuliatų Nankinge ir persi
prašė. Paskui su savo kareiviais 
apėjo apie japonų vėlavų ir tokiu 
budu ja pagarbino.

Tokiu budu kilę nesutikimai 
tuom tarpu išnyko, bet jie gali 
išnaujo kilti. Londono laikraš
čiui spėja, kad Japonija j ieško 
progos su Chinais karų pradėti,* 
kad juos įkinkius į savo vežimų, 
kad į savo rankas galėtų paimti 
Chinų kariumenės organizacijų.) 
Jeigu Chinai geruoju nenorės su
tikti, tai Japonija ras naujų prie
žastį nesutikimams ir statys vis 
sunkesnius reikalavimus, kol ant 
galo Chinai jų išpildyti negalės.

Chinai su Rusija užbaigė tary
bas Mongolijos reikaluose. Chi
nai sutinka pripažinti po neva 
savo fgloba Mongolijai savistoyy- 
stę, o valdžių ten pavesti dvasiš
kam mongolų vadovui Kutuchtai, 
arba Chanui. Dabartinis Mongo
lijos valdonas Kutuchta yra’’Ru
sijos šalininkas ir po jos globa; 
jam valdant Mongolijoj, toje ne
va po Chinų globa esanti buvusi 

provincija, kol ji, 
atsitikus, galutinai jos savo val
dyba nepagarsintų. Jeigu dabar 
dar to nedaro, tai vien todėl, kad 
mano, jog Japonija pasielgtų pa
našiai ir užimtų taipgi su Ru
sija

„ i ' o........... ................... i.,...,,..................... . te;.-....... 1 . 1 .... L . |g
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Dabar partijos stato jau kan
didatus prezidento vietai; tarp jų 
Huerta nepaminėtas; gal but, 
kad jis ištikro nekandiduos. Li
beralai savo kandidatu pastatė 
pulkininkų de la Fuente prezi
dento vietai, o vice prezidento 
Drų Gregorio Mendizabel. Dar
bininkų partija remia kandidatū
ra v 
kandidatūra dabartinio 
ministerio Gamboa.
buvusio prezidento Porfirio Dia
zo manė jį iš Europos parsikvie
sti ir jo kandidatūra statyti, bet 
tas turi jau suyiršum 80 metų, 
tai jau butų personas valdyti taip 

dėjo šaudyti; šūviais atsiliepė ir 
mexikoniski medžių kirtėjai. 
Amerikonai, turbūt pamatę I savo 
klaidų, leidosi atgal per rubežių 
ir vienas kareivis, narsiai dum
damas, Mexiko pusėj paliko savo

uždrausta pereiti ru- 
parubežinėms val

džioms prisakyta ištirti mexiko- 
nų pasiskundimų. Bet kaip ten 
su tuom rubežiaus pcržeiįgimu 
nebūtų, kaimyniškų 

ANGLIJA.

Dėl rengiamo pripažininįo Ai
rijai savivaldos 
nai kelia riaušes, jie nenori sa
vivaldos, nes tųsyk airiai katali
kai valdytų Airijų. Protestonai 
gazdina sukilimu, jeigu katali
kams butų pripažinta savivalda, 
o Ulstero apskritys, kur gyvena 
suanglėję airiai protestonai liktų 
prie Airijos; protestonai reika
lauja, kad tas apskritys butų prie 
Anglijos priskirtas, arba kad jam 
butų atskira savivalda pripažinta.

Anglijos konservaty vai prita
ria riaušininkams, bet airiai na- 
cijonalistai nuo savo reikalavi
mų neatsisako; dabartinė'gi Ang
lijos ministerija, sykį davtįsi ai
riams tautiečiams pažadėjimų, jo 
atgal atsiimti negali, nes tųsyk 
jų apleistų airiai tautiečiai įr mi
nisterija laikytiesi negalėtų.

Protestonai sudėjo sukilimo 
reikalams 3 milijonus doliarių, 
nes jie kur kas turtingesni už 
katalikus, ir, kaip jie užtikrina, 
turi jau 11,000 kariautojų su nau
jaisiais ginklais.

ro. Protestonai 
kelti, bet tikrai

Dėl uždėtų mokesčių ant di
delių žemės savininkų, Anglijos 
lordai, kurie vieni ten beveik vi
sų žemę valdė, pradeda savo 
dvarus pardavinėti 
miestus, arba nešdinasi 
su pinigais, į Anglijos valdybas.

Angliškų Indijų sostinėj-, mie
ste KalkiUtoj ant gatvės likosi 
nušautas konstabelių perdėtinis. 
Užmušėjai buvo trįs indiečiai ir 
jiems

— Vilniaus mokslo apygardos M f
globėjas, remdamasis tam tikru 
švietimo ministerio‘ aplinkraščiu, 
išleido įsakymų, kuriuo reikalau
ja, kad rusų kalbos, istorijos ir 
geografijos žydų privatinėse gim
nazijose ir progimnazijose pa
tįs žydai nebemokytų;

Tty dalykų mokytojus, kur.ligi.

— Lietuviu laikraščiai buvo ■'i' c ' *paskelbę, kad rugpjūčio mėli. Bo
tanikos sode Vilniuje busįųs lie
tuvių muzikos koncertas. Bet 
rugpjūčio 25 d. vasaros sezonas 
jau pasibaigė, o lietuvių muzikos 
vakaro taip ir nebuvo. Sutruk
dė ta vakarų p. Moravskis, nėpri- 
siųsdamas Čiurlionies veikalų, 
kurie pas jį buvo nuo Peterbur
go koncerto užsilikę, nors buvo 
ne kartų prašomas ir žadėjęs at
siųsti.

balsu nutarė, jog 
kad parduodamoji 

Katchės vyrų gimmazija butų 
nupirkta ir laikoma paties mie
sto. Girdėt, kad tų pačių gimna
zijų nori nusipirkti ir "Vilniaus 
evangelikų-reformatų parapija.

Lenkų' “Mokslo 

ja, kaip skelbia j6s (1912 : metų 
apyskaita* gavo tai? etais savo 
knygynui 1333 veikalus 1831-me 
tome; draugijos mpzėjun tais 
metąįs paaukota- 1444 įvairių 
daiktų ir nupirkta I167. Dabar 
tvarkomas draugijos knygyno 
katalogas, kurin intraukta jau 
11.860 numerių, tebėra dar nein- 
trauktų 13,246 veikalai 21,644 to
muose.

— Darbininkų draudimo, arba 
vadinamojo ligonių iždo reikalai 
ne kaip eina pirmyn. Taip antai 
išpradžios buvo kilęs sumany
mas įsteigti vienų bendrų kasų 
didesniųjų Vilniaus spaustuvių 
statytojams ir darbininkams. Da
bar tasai sumanymas skilo į du. 
Manoma įsteigti dvi kasi: viena 
— Zavadzkio, Kuktos, kun. Rut- 
kovskio ir “Ruskij Počin” spau
stuvėms ir antrų — Sirkino, Ma- 
co, Rommo ir Klečkino (žydų 
spaustuvės).

— Viltis —

— Dėl atsitikimų šv. Jono baž
nyčioje Vilniuje,Alabar ministras 
pareikalavo iš toVbažnyčios kle
bono kun. A. Čehiiaitskio pasi
teisinimo. į 1

o ; .

Senobinių žydų daiktų muzė- 
jus. Žydų senobinių daiktų my
lėtojų draugija neužilgo įkurs 
muzėjų. Butas muzejui bus prie 
gatvelės, rusiškai Prochodnoj 
per. vadinamos, žydu maldos 
mų valdybos name. ; f

— Lietuvos žinios /—

TRAKAI, Viln. gub. Dangun 
Ėmimo dienoje, 15 rugpjūčio,' iš 
Vilniaus dviejų parapijų atvyko 
procesijos į Trakus. Beto šįmet 
atėjo procesija ir iš Rudziškių, 
vedama kun. A. Žemaičio. Atlai
dai nusisekė. Maldininkai 
mirigai grįžo -Vilnium. 

nes tų, (kiirie nogėjo ateiti, nelei
do ant kelio bestovį su peiliais ir 
akmenais keli vyrai. Jie beeinan
čius į vakarų priversdavo grįžti 
namo. Gėda baisi taip nesusipra- 
tusiems žmonėms. Reiktų jau 
atskirti gera nuo blogo ir ne tik 
kitus nesulaikyti, bet ir patiems 
reiktų geru tikslu nueiti tokin 
vakaran, o ne girtuokliauti ir iš
juokti gerus darbus, kaip tai bu
vo per minėtąjį vakarų.

V akaro 
Bu rbuliui
tiems prie vakaro rengimo prisi- 
dėjusiems širdingai ačiū.

Jonas D.

NEMUNAITIS. Nors žmonės 
čia šviečias, skaito laikraščius, 
taiso vakarus, yra draugijų, bet 
visiems neįkvepia geros dvasios. 
Atsiranda dar tokių tamsuolių 
Nemunaičio parapijoj, kurie tik 
girtuokliavimu užsiima ir pešas 
tarp savęs. Vieno sodžiaus vai
kinas kaftų taip nusigėrė, kad 
nuo žemės pasikelti nebepajiegė, 
o žydui jį pastūmėjus, girtasis 
pabėrė taboko pakelį stačiai į 
maišų miltų. Žydas, supykęs, už
dėjo jam tų miltų maišų ant pečių 

visi matytų.
Mergaičių ir yra visokių. Reik

tų būtinai tokius atsilikėlius švie
sti, nes jie dabar juokias net iš 
tų, kurie gražiai draugijose ap- 
seina ir skaitos šviesesniais.

Jonas Vitkauckas.

ŽUKLIJAI, Trakų pav. Žukli- 
jų sodžius stovi ant-ežero kranto, 
vadinamo BaliWsiu. Šiame so
džiuj vien tik lietuviai gyvena, 
bet žmoneliai labai tamsus, dar 
nesusipratę. Knygų ir laikraš
čių neskaito, ir vaikų skaityti, nei 
rašyti nemokina. Žuklij iečiai nė 
nežino, kad yra kokie laikraščiaj. 
Mat, vietiniai inteligentai čia ne
ragina žmonių prie mokslo ir 
laikraščių skaitymo.

Sodžiaus gale stovi augštas 
gražus pilekalnis. Kaip pasako
ja seni žmonės, kad tų pilekalnį 
sųpylę kareiviai. Kokie karei
viai supylė — tai niekas nepa
mena. .. Juozas Andrulionis.

— Aušra —

ŠEŠUOLIAI. Rugpjūčio 6 d., 
buvo čia susirinkę vyrai suei
gom Pasibaigus sueigai apie 12 
valahdų nakties, daugumas parė
jo namo, o kai kurie užėjo Ber- 
kų aplankyti. Ten tol šnekučia
vo ir; gėrė, pakol inėję žmonės 
pasakė, kad vieno girtuoklio nuo 
vežimo ratas numautas; visi iš 
smuklės išėjo pažiūrėti, kas at
sitiko. Išėję, pamatė, kad jau 
ne vieno rato trūksta, bet dviejų: 
pirmagalinio ir pasturgalinio. 
[ieškojo visur apie karčiamų, bet 
niekur nerado, tada, suėję į kuopų, 
pradėjo tartis, kaip čia 
kaltininkų, 
kurio ratai 
užpundavot 
tam, kuris, 
snaustų prie tvoros ir pasergėtų 
vežimų. Mat jis vylės, kad tie 
piktadariai, kai nieko prie ve
žimo nebus, sugrįžę, dar

GIEDRAIČIAI, Viln. g. Rug
pjūčio 13 d. čia buvo surengta 
gyvulių ir valstiečių audimų pa
roda. Ypač pasižymėjo audeklų 
skyrius, kuris buvo intaisytas di
deliu rupesniu pp. Valeikos, 
Giedraičių aptickininko ir dai
lininko Jaraševičiaus. • Reikia pa
žymėti, kad audeklus sunešė vien 
tik lietuvės, —.lenkai “boikota
vo” ir išanksto juokėsi, kad iš 
to skyriaus nieko dora nebusiu. 
Atsirado net ir tokių, kurie, leis
dami visokias paskalas, varė agi- 

kad valstietes nevežtų 
parodon. Bet vis dėlto 

privežė daugybes ir labai 
Dovanoms p. Valeika 
kelias dešimtis rublių.

dirbi- 
Kitai parodai lietuvaitės 

daugiau privežti.
Ten buvęs.

— viltis —

KAUNO GUBERNIJA.
KAUNAS. Kauno gub. žem

valdžiai, turintieji teises daly
vauti rinkimuose valstybės Ta*- 
rybon, dabar smarkiai tariasi dėl 
kandidatų rinkimo. Jau paskirta 
trįs kandidatai, bet jų pavardės, 
dėl kaikurių priežasčių, kol-kas 
negarsinama.

•—- Šimkaus koncertas (dainų 
vakaras) turėjo didelį pasiseki
mų. Tilmanso teatras buvo pil
nas žmonių, 
choras turėjo 
kartus, o jau 
kartu. Ypač 
kompozicijos 
“Lietuvninkais

Kai-kufiaš dainas 
kartoti net po 4 

mažiausia po 2 
patiko Šimkaus 

Sauerveino eilės 
męs esame gimę”.

VIDIŠKIS, Ukm. pav. Prieš 
trejetų metų Demeikių sodžiuje 
susipyko trįs broliai su savo dė
de. Broliai užpyko ant dėdės 
už tai, kad dėdė, pjaudamas pie
vų, buk perpjovęs kiek jų ru
bežių. Kartų, susitikę pievoje 
dėdę ir nieko nesakę, puolė bro- 

lio vinimis perskėlė dėdei galvų. 
Nuo sumušimo dėdė apkurto ir 
nebyliu tapo, beto pradėjo nenu- 
valdyti rankos ir kojos vienos. 
Pasidavė teisman (sudan). By
la tęsėsi du metu.
teisė brolius 8 mėnesiams kalė
jimo. Vyresnysis brolis pamišo. 
Gal nekaltai pralietas kraujas su
maišė jam protų.

indomųs savo išvaizda. Rastas 
pažaliavusis piršto kaulelis nuo 
žalvario, liudija senumų kapų. 
Spėjama, kad tie kapai senovės 
vietos turtingo gyventojo.

Dar kartų reiktų primint mu
sų žingeiduoliams, kad niekuo
met nekasinėtų senovės vietų
praneštų tik tam tikriems ži- 
novams-archeologams.

NAUJA BENDROVĖ.
Pastaraisiais laikais iš Ame

rikos daug grįžta lietuvių, ten 
susidėjusių nemažus pinigus. 
J)ažnai atsitinka, kad atsiveža 
po 10 ir daugiau tūkstančių rub
lių. Tie lietuviai, prisižiūrėję 
Amerikoje į visokias kompani
jas, kurios pradeda su nedideliu 
ištekliu ir paskiau sukrauja auk
sinius kalnus, taipgi nori tais 
pinigais kų nors. padaryti ir iš 
tautiško jausmo grįžta su dolia- 
riais į savo tėvynę, norėdami ra
sti gerų ir pelningų gyvenimų. 
Bet daugumas tų amerikiečių 
lietuvių, atvažiavę į tėviškę, pa
mušto, pamušto, kų veikti su sa
vo pinigais, neranda kaip pra- * 
dėti, nežino kur ir kaip savo pi
nigus indėti, kad butų pelnas 
jiems ir tautai, nupuola dvasia ir 
grįžta vėl į šalį auksinio teliuko.

Kad lietuviai amerikiečiai, šit- 
grįžę su pinigais'į Liefuvų, gali 
čia apsigyventi ir turėti gerų už
darbį, rodo sekantis pavyzdis. 
Vabalninke pradėtas vykdinti 
naujas sumanymas, kad sutver-1 
ti amerikiečių lietuvių kompanijų1 
vesti prekybų ir pranioni ’ * 
tai: įsteigti eleyatuHus supilti 
visokius grūdus ir kitokių ūkio 
išdirbinių;' įsteigti skolinamųjų 
bankų, steigti fabrikas: muilo, 
aliejinę, malūnų, degtukų ir 1.1.

Su reikalais, norintieji prisidė
ti lai kreipiasi prie P. Žitkevi
čiaus, Vabalninkas, Kauno

— Lietuvos žinios —
gub.

Rug- ' 
seno- 
vadi-

ŽAGARĖ, Kauno gub. 
pjučio 10 d. kas metų iš 
vės latvių įvestas turgus, 
namas “Labrincųi” (šv. Laurino 
diena). Šį metų buvo dvi dieni, 
— šeštadienį ir sekmadienį. Tarp 
kitų dalykų buvo 4 budos vien 
latviškų knygų, ir apie tas kny
gas jaunimas, apstojęs, rankiojo, 
sklaidė ir bent po kelias kny
gas pirkinėjo. O lietuvių jauni
mas? — gi apie monopolius ir 
aludes stumdėsi, rėkė ir barėsi.

Deja!.... kada musų jauni
mas susipras ir apšvietimo kny
gose, kaip latvių jaunimas, jieš*- 
kos ? Bernų dėdė.

— Lietuvos žinios — 1
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4) liepos 29 d. ūkininkas Al. va
žiavo per Kup. miestelį su sie
nojais, pakalnėn arklys ėmė bėg
ti, ūkininkas nukrito po ratais, 
ratai pervažiavo, ir ūkininkas, pa
rą pagyvenęs, mirė. Tai, rodos, 
pats likimas mus nelaimėms ap
sėjo. Bet vis tai žmonių neat
sargumas, neapsižiūrėjimas ir ne- 
/susivaldymas, nežinojimas ką pa
tįs daro. A. Tauškutis.

— Lietuvos žinios —

KELMĖ — ŠIAULIAI. Rug
pjūčio 14 d., 2 verstu nuo Kel
nės miestelio atsitiko nelaimė su 
pasažierių automobiliu: per ne- 
apžiurėjimą truko tormazas, ir 
automobilius su 25 keleiviais nu
sirito pakalnėn, išėjęs iš kelio 
vėžių. Pastarasai sudužo, nes 
atsirėmė į sutiktą kalnelį.

Sužeisti 7 keleiviai. Vienas be 
vilties išgyti. Girdėt, nuostolio 
busią į 4000 rublių. Važiavęs.

—« Lietuvon -iriot —

TRYŠKIAI. Kauno guberna
torius nubaudė Tryškių kleb. Re- 
meikį 800 rubl. “už slaptą mo
kyklėlę”, mokytoją Mantvilaitę 
— 25 rubl., pristovą Popovą — 
3 dienomis arešto, uredninką vi
sai iš vietos išmetė. Rusų 
raščiai išnešiojo žinią, kad 
nigą nubaudę už lenkišką

— Viltis —

laikraščių konfiskavimo.Del

Viltis —

išrado prietaisą,

Konfiskuotų- 
nebeišsiunti-

lietu- 
kitos 
į tai, 
skait- 
toms

sti
prio

laik- 
ku- 
mo-

są- 
jau

ŽYDAMS DUOS VAKACIJĄ.
Washington, D. C. Žydai, tar-

TEISĖJAI MILIJONIERIAI.
New York. Tarti apie bylą ku

nigo Jono Schmidto, kuris už
mušė merginą Aumueller, korone
ris Feniberg išsirinko teisėjus iš

turi
su-

kokią kalbą var- 
Livonijos Augintinis.

— Viltis —

priešta- 
gyveni-

IŠRADIMAS KARŲ PRAŠA- 
LINIMUI.

Laikraščiai praneša, buk kok
sai William’ Burr Gibson iš Sche
nectady, N.

Gumbi- 
lietuvių 
yra > Dr.

lietuvių muzikos vakarą ir su
ruošti lietuviškų išdirbinių pa
rodą. . .

tų; mokslo pradžia rugsėjo 8 d. 
{rašo kun. Matulionis, bažny
čios už Nevos vartų klebonas, 
bažnyčios namuose.

A. Busilas.
— Lietuvos žinios —

RYGA. M iesto valdyba suma
nė padaryti šįmet gyventojų 
rašą; statistikos komisija 
baigia prirengiamąjį darbą, 
užrašomuosius lakštus buvo 
manyta nedėti klausimo,
kokios tautos priguli užrašoma
sis žmogus, tik pažymėti, kokią 
kalbą jis vartoja. Prieš tą su
manymą pradėjo rašyti vietos 
laikraščiai; paskui jį svarstė mie
sto durna rugpjūčio 19 d. Ten 
buvo kilę nemaži ginčai, bet 
dauguma nutarė, kad lakštuose 
butų indėta rubrika: “kokios 
tautos”, o ne: 
toj a”.

burge gavo įsakymą nebeišsiun- 
tinėti dienraščių ligi iš cenzūros 
komiteto nebusią pranešta, jog 
jie . nękonfiskuoti.
j ii numerių pačtas 
nėsiąs.
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ODESAS. Čia yra trįs bažny 
čios. Viena sena jau bažnyčia

Iš oro negraži,
mūras juonas, Det is viuaus pa
naši į Seinų katedrą ir į Vilniaus 
švento Jono bažnyčią. Pamal
dos čia atliekamos penkiom kal
bom: italų, franeuzų, vokiečių, 
lenki! ir lietuvių. Vieną kartą 
į metus, apie kalėdas, atvažiuoja 
armėnų kunigas. Reiktų čia dar 
latvio kunigo, nes daug yra lat
vių,* kurie turi naudotis lenkų 
arba rusų kalba.

Antroji bažnyčia prie pat gelž- 
kelio, ant Balkanų gatvės. Iš 
0.0 labai gražiai atrodo, raudo
nų plytų, bokštai augšti, švento
rius plytomis tvertas ir medžiais 

Ši bažnyčia jau 15

Viliojimas*. Pietų Amerikon. 
Užsienių reikalų ministerija pra
nešė policijos departamentui, jog 
Urugvajaus vyriausybės (Pietų 
Amerikos respublika) konsulai ra
giną rusų pavaldinius valstiečius 
keliauti Urugvajui!, pažadėdami 
jiems dykai žemės, neapmoka
mą kelionę ligi Montevideo ir 
kitas lengvenybes. Tuo tarpu 
rusų konsulas iš Rio-dc-Janeiro 
reikalaująs, kad rusų pa valdinių 
išeivybė Urugvajui! butų visai 
uždrausta, kadangi tos valstybės 
vyriausybės atliekamos žemės 
išeiviams apdalinti visai neturinti 
ir savo agentų pažadęjimų nė- 
kiek nepildanti, todėl visi tie, ku
rie, intikėję viliojimais, inukeliau- 
tų Urugvajun, butų baisiausiai

Viltis

MAŽOJI LIETUVA.

? 
jaunuolių kasmet vis auga, o lie
tuvių mažinasi — kitais žodžiais, 
ištautėjimas tarp Prūsų lietuvių 
jaunimo žengia pirmyn.

Kaip atsineša liaudis į tai? 
Ugi, labai ramiai. Savo keliu rei
kalinga pripažinti, kad įžegnoji
mo šventę liaudis labai gerbia. 
Lietuviškose bažnyčiose tą die
ną, tartum, gruste-prigrusta. Ma* 
tyt, liaudis myli tą šventę 
viškai apvaikščiojamą. Iš 
pusės, gan ramiai žiuri ir 
kaip lietuvių įžegnojamų 
liūs mažinasi, kas gręsia
šventėms išnykimu lietuvių kal
boje. Keistas prieštaravimas 1 
Daug yra tokių “keistų 
ravimų” Prūsų lietuvių 
me.

Lietuvių susirinkimas 
nėję. Gumbinėje yra 
draugija, kurios vedėju 
Steputatis, karalystės seimo at
stovas. Minėta draugija turėjo 
savo susirinkimą, kame buvo 
kalbėta apie busiantį Duonelai
čio paminklą ir nutarta padaryti 
keliatą lietuviškų prakalbų su 
prakalbomis < i|e tiktai pačioje 
Gumbinėje, bet taipgi ir Įsrutyje, 
bei Stalupėnuose. Išskiriant tai,

Gaisrai Klaipėdoj e. Rugsėjo 5 
ir 6 d. Klaipėdoje buvo du di
deli gaisrai. Nakčia iš ketvergo 
į pėtnyčią sudegė Laaser ir Neu
mann firmai prigulinti “špykėrė” 
ir Sekančią naktį sudegė namas, 
kame prieš kiek laiko social-de- 
mokratai laikė savo susirinkimus. 
Ypatingai didelis buvo pirmuti
nis gaisras, kurisai padarę apie 

io.30,000 markių nuo>

1$ AMERIKOS.

o®.

Crowe iš Hammond, Indiana 
(visai netoli Chicagos). Fort 
Peck rezervacija yra tai paskuti
nis didesnis plotas, dalinamas no
rintiems farmeryste užsiimti 
Jungtinių Valstijų piliečiams.

gose, laike žydiškų švenčių gaus 
vakacijas. Pačto įstaigose tar
nauja suviršum 5000 žydų. Bet 
žydams gavus vakaciją, jų darbą 
turės atlikti ne žydai, kuriems 
gal žydai ir nemano padėti.

KUNIGO SCHMIDTO TĖVAS 
KELIAUJA AMERIKON.
New York. Gauta čia žinia, 

jog keliauja Amerikon iš Vo
kietijos senelis, tėvas pagarsėju
sio kunigo Schmidto, kuris už
mušė merginą Anmuller. Sene
lis nori persitikrinti, ar tas pri- 
gavystes ir žmogžudystes papildė 
jo sūnūs; tėvas mano 
but kas kitas, kuri; 
naus vardą paėmė.

Photo convrlKht. 1913. bv American Press Association.
y THOMAS A. EDISON. '

Garsus Išradėjas elektrikos srytyje, kuris ^ turėjo pertraukti 
moksliškus tyrinėjimus dėlei užklupusios jį ligos, 
tik geniališkais gabuma s, bet ir nepaprastu darbštumu,
į savo darbą ir ipoksliskus tyrinėjimus yra taip didelis, kad per aštuo
nis metus jis dabar pirmu sykiu pertraukė savo kasdieninį darbą, ir tai iš 
priežasties ligos.

savo
Edisonas atsižymi ne 

Jo įsimylėjimas

nario po 4c., tai nuo too^ooo są
narių surinks 4000 dol. Kada gi 
lietuviai isteups aukštesne 1110-

VĖL ĮNEŠA DILLINGHAMO 
PRIEŠ ATEIVIUS BILIŲ.
Washington, D. C. Ateiviu 

priešai kongrese vėl rengiasi 
įnešti, prezidento Tafto vetuotą, 
prieš ateivius Dillinghamo bilių. 
Sulyg to biliaus, Amerikon ne
būtų įleidžiami suaugę ateiviai, 
nemokanti rašyti ir skaityti nei 
savo prigimtoj kalboj.

LYNČAVIMAI.
Harriston, Miss. Du, matyt gir

ti, mulatai pradėjo šaudyti į ei
nančius gatvėmis baltspalvius. 
Užmušta 3 baltspalviai ir keturi 
negrai, o daug žmonių sužeista. 
Abudu mulatai lynčuota.

t ■ T,

GAISRAI.
Milwaukee, Wis. Sudegė čia 

anglių krautuvės Gross Coal Co. 
Sunkiai apdegė, per liepsną va
žiuojant, 10 gesintojų. Nuostoliai, 
ugnies padaryti, labai dideli.

■' 4’7
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metai kaip laikomos'mišios, bet 
dar nepabaigta. Dabar klebo
nas skubina ją užbaigti, nes lau
kia vyskupo atvažiuojant, tai, 
progai atsitikus, nori bažnyčią 
pašventintų.

Trečia bažhyčia labai greitu 
laiku pastatyta. Pernai rudenį 
mirė vienas tortingas franeuzas. 
Jis buvo nevedęs, gyveno su se
serim. Prieš mirtį vieną z savo 
namą Gavanės gatvėje atidavė 
bažnyčiai. Jis turėjo 25 namus 
Odesoje. Po jo mirties prisidėjo 
kiti franeuzai ir italai, suardė 
namus, o pastatė bažnyčią, nedi
delę, be bokštų, balto akmens. 
Toji bažnyčia prigulės tik fran- 
euzams ir italams. Jie atsiskirs 
nuo bažnyčios, po pašventinimo, 
ir turės savą, gražiausioje miesto 
dalyje. Visas bažnyčias ketina 
skirti į parapijas, nes iki šiol bu
vo viena parapija.

Dobiliukas.
— Aušra —

PETERBURGO LIETUVIŲ 
MOKYKLOS.

Nuo šio rudens Peterburge 
turėsime jau keturias mokyklas. 
Taigi prie tos mokyklos, kuri gy
vavo jau pereitais metais, šįmet 
prisideda dar tris. Tokiu budu 
Peterburge dabar yra sekančios 
lietuvių mokyklos:

1) Vosiliaus salos mokykla; 
mokslas prasidėjo rugsėjo 2 d. 
Įrašyti vaikus galima kasdien 
vakarais nuo 7—9 vai. mokyklos 
buste (Veselnaja ui. 19 kv. 7).

2) Už Narvos vartų rrjokykla; 
mokslo pradžia rugsėjo 2 dieną. 
Rugsėjo 1 d. 9% vai. ryto šv. 
Kazimiero bažnyčioje už Nar
vos vartų pamaldos mokyklos 
intencijai, o 4 vai. po pietų mo
kyklos busto pašventinimas. Įra
šyti vaikus galima panedėlio bei 
ketvergo vakarais nuo 7—9 va
landų mokyklos buste: Peter- 
gofskaja ui. 48—1, b. 18.

3) “Centro” mokykla; pamo
kos žadėjo prasidėti irgi rugsėjo 
2 d. Įsirašyti galima pAs a) kun. 
Senkų.(Nevski 34) rytais, b) pas 
p. Matulaitį (Fontanka 45, b. 
6) kasdien nuo 5 vai, vakaro ir 
c) mokyklose buste (Preobra- 
ženskaja 4—5, b. 1) trečiadie
niais bei penktadieniais nuo 7—8 
yal. vakaro.

4) Mokykla Už »Nevos yar-

Vokiečių rūpinimasis lietuvių 
jaunimu. Mažojoje Lietuvoje yra 
prasiplatinusios tam tikros drau
gijos, kurių tikslu yra “rūpini
masis jaunimu”. Tačiaus po 
priedanga rūpinimosi jaunimu 
eina paprasčiausias lietuvių jau
nosios gentkartės vokietinimas. 
Tenai kur pasirodo tos draugi
jos, tai tikra- nelaimė Prūsų lie
tuviams. Varydamos stiprią ir 
nuolatinę agitaciją, jos greitu 
laiku pasiekė gan žymaus Prūsų 
lietuvių jaunuomenės suvokieti- 
nimo. Taisoma yra jauniems 
įvairiausių pasilinksminimų, žai
dimų ir 1.1. Visakas tuose su
sirinkimuose yra vedama kuo- 
aiškiausioje vokiškoje dvasioje, 
prie kiekvienos tinkamos ir ne
tinkamos progos yra iškišama 
“Deutsches, Vaterland” ir “Deut
sche Sprache” (vokiečių tėvy
nė ir vokiečių kalba). Stengia
masi iš visų jiegų suvokietinti 
lietuvius. Ir savo tikslą gan pa
sekmingai pasiekia.

Kaip gi atsineša į tai vietos 
lietuviai, laikraščiai? Atsakymas: 
gan šaltai. Laikraščiai dažniau
siai patėmija tokios naujos drau
gijos įsteigimą, parašo trumpai 
apie tų draugijų “nulaikytas 
šventes”, kur “ir margos ugnįs 
nudegintos tapė” ir.... tuom 
viską pabaigia. Supranta tų 
draugijų kenksmingumą lietu
viams, bet. tyli. Tačiaus prie 
kiekvienos tinkamos ir netinka
mos progos šaukia: “męs, lietuv
ninkai” (iš tų laikraščių reikalin
ga išskirti p. Vanagaičio leidžia
ma “Birutė”, laikraštis tikrai 
tautiškas ir Maž. Lietuvos at
gijimo troškąs).

VALDŽIOS KONTROLĖ 
GELEŽINKELIŲ.

Washington, D. C. Dėl tankiai 
atsitinkančių nelaimių ant Ame
rikos geležinkelių, vaizbos ir pra
monės komisija padavė reikala
vimą, kad ji galėtų kontroliuoti 
geležinkelius, reguliuoti trauki
nių greitumą, reikalauti visokių 
pagerinimų.

VĖTROS PENNSYI^VANIJOJ
York, Pa. Šitose aplinkinėse 

siautė vėtra, kuri daug nuostolių 
pridirbo. Iš šakiu 
medžių, išvartyta 
fo stulpų. Dvi 
mirtinai sužeistos, 
nuostolių pridirbo
deric, Md., aplinkinėse.

moterįs tapo
Vėtros daug 

ir Prince Fre-

TAS JAU SAVO LAIKO 
NEATSĖDĖS.

Estacha, N. M. Teisėjas Ed
ward L. Mcdler pasodino 160 
metų kalėjimai! Justianą Moya, 
kuris prisipažino, jog, suerzintas, 
užmušė žmogų. Kasžin, ar pa
smerktasis, kad^ teisėjui įtikti, 
taip ilgai gyvęs ant svieto?

VERGUVĖ AMERIKOS 
VALDYBOSE.

Washington, D. C. Kongres- 
manas Jones iš Virginios apreiš
kė, jog ant Filipinų ir kitų Jung-

lų viešpatauja verguvė ir daug
patystė. Ant Filipinų salų par
davinėjamos būva jaunos mer
ginos.

LAIKRAŠTININKŲ MO
KYKLA.

• i / , 11New York. Čia likosi pastaty
ta nauja trioba laikraštininkų mo
kyklai prie .Columbia universite
to. Mokyklą ta įrengta už pini
gus, paliktus ' neseniai, mirusio 
milijonieriaus *iil<raštininko' Juo
zo Pulitzero,,, /

DAIKTAI SIUNČIAMI PARO- 
DON BUS LIUOSI NUO 

MUITŲ.
Washington, D. C. Preziden

tas Wilson, kaip laikraščiai pra
nešė, mano paduoti senatui su
manymą paliųosuoti nuo muitų 
daiktus, siunčiamus Panamos pa- 
rodon į San Francisco, kuri at
sibus 1915 nietuose. Tokiu bu
du prezidentas tikisi daugiau 
svetimų firmų patraukti prie da
lyvavimo. Bet visose tarptau- 
tiškose parodose daiktai, parodon 
siunčiami, įleidžiami būva be 
muitų, nes kitaip svetimi paro
doj nedalyvautų. Ir Amerika, 
jeigu nori, kad parodos pasisek
tų, kitaip elgtiesi negali.

BUVĘS PREZIDENTAS TAPT 
WASHINGTONE.

Washington, D. C. Nuo pasi
traukimo iš Baltojo Namo, buvęs 
prezidentas Taft pirmą kartą at
silankė Washingtone apkalbėti 
reikalą pastatymo paminklo * ver
gų išliuosuotojui Linco! nui. 
Taft mat yra pirmininku pamink
lo statymo komiteto.

vienok jį senatorius Fisher. Tą
syk susirinkę galerijose piemenįs 
ištraukė revcjverius ir norėjo le- 
gisliaturos perdėtinį ir ^senatorių 
Fishcrą nušauti, bet šiems pasi
sekė per šalines duris pabėgti.

PATI CIRKAUS SAVININKO 
REIKALAUJA PERSKYRŲ.
Baraboo, Wis. Atsišaukė tei

sman, su reikalavimu perskyrų, 
Barbara Ringling, mpteris vieno 
iš savininkų garsaus 'Ringlingo 
cirko. Ringlingai 20 metų gy
veno santaikoj ir tik ant senat
vės užsimanė perskyrų j ieškoti.

o

VĖTROS DIDŽIŲJŲ EŽERŲ 
DISTRIKTE.

Fort William, Ont. 22 rugsėjo 
didžiųjų ežerų distrikte siautė 
vėtros. Turinti išplaukti laivai 
turėjo prieplaukose pasilikti,
jau išplaukę turėjo uostau grįžti.

t o—i— --------- - y

MOKINIŲ STREIKAS.
Syracuse, N. Y. Streikuoja tri

jose augštesnėse mokyklose 
mokiniai; suspenduota čia tūk
stantis mokinių. Vaikams nepa
tiko mat naujasis mokslo valan
dų paskyrimas nuo 9 vai. iki 
2:50 vai., todėl jie sustreikavo.

IŠMINTINGAS PADAVA- 
DIJIMAS.

St. Louis, Mo. Policijos per- 
dėtinis Young uždraudė polici- 
stams užeiti kada hors į saldi
ną; gali jie ten užeiti tik su tar
nystes reikalais. Policijos oficie- 
rams prisakyta daboti, kad tas

Įžegnojimai. Prieš keliatą sa
vaičių atsibuvo keliose Maž. Liet, 
vietose . įžegnojimas, arba kon
firmacija. Tai yra viena didžiau
sių švenčių protestonų gyveni
me. Pagal tuos įžegnojimas ga
lima spręsti daug-maž ir apie 
tautišką lietuvių stovį, nes su- 
vokietiej tįsieji lietuviai drauge 
su vokiečiais atlieka pamaldas 
vokiečių kalboje, tuom tarpu fcaip 
tikrieji ir neištautiejusieji lietu
viai atlieka visaką savo prigim
toje kalboje. Pasirodo, kad la
bai daugelyje Maž. Liet, vietų 
skaitlius vokiškai |s!žegnojančių

POLICISTAI MOTERŲ 
DRABUŽIUOSE.

Kansas City, Mo. Du čionykš- 
. I

čiai policistai, norėdami sau pa
lengvinti vagilių gaudymą, apsi
rėdė į moterų drabužius. Ir iš- 
tikro ant vieno užpuolė plėšikas 
ir iš rankų išplėšęs sidabrinį 
krepšiuką, leidosi bėgti. Polici- 
stas mėgino vyti, bet kojos įsi
painiojo į moteriškus drabužius 
ir jis parpuolė, o kada atsikėlė, 

plėšiko nei ženklo nebuvo.

KALTINA AMERIKOS 
KAREIVIUS.

Perdėtinis mokyklų ant Havai 
salų, Perley Horne, atsišaukė Wa- 
shingtonan su pasiskundimu, jog 
Amerikos kareiviai ten stovinčios 
kariu menės ' 'demoralizuoja čiabu
vių merginas. Pareikalavo p ra- 
šalinimo mokyklų instruktoriaus 
oficiero Ttirnero." iri. c j

peržengę policistai kad butų bau
džiami. Chicagoj gi policistą tik 
saliune ir rasti gali.

\ ......... ......................

FARMERIŲ KONGRESAS.
Plano, III. 23 rugsėjo prasidė

jo čia farmerių kongresas. Kon
gresai! suvažiavo suviršum 400 
delegatų iš visokių Suvienytų

jau

PASIBAIGĖ LENKŲ 
ZWIĄZKO SEIMAS.

Detroit, Mich. Pasibaigė lenkų 
Związko seimas. Iš Związko 
viršininkų tik dalis palaikė savo 
vietas. Vieton ikišioliško Związ- 
ko organo “Zgodos” redaktoriaus 
Siemiradzkio likosi išrinktas 
Dangei. Išrinktas ir naujas ka- 
sierius; liko tik tas pats prezi
dentas ir keturi direktoriai. Ap
švietei, ypač stipendijoms, pasky
rė 4000 dol. Lenkų augštesnei; 
mokyklai nutarta rinkti nuo pa-,

PASIMIRĖ SENAS LAIKRAŠ
ČIO REDAKTORIUS.

New Yoęk. Pasimirė čia Pat
rik Ford, Redaktorius laikraščio 
“Irish World”.Redaktorių to 
laikraščio ,jią bųyo nuo 1879 me
tų* Jis vięų^s ^Amerikoj surinko 
Airijos reikąlan}S pusę milijono 
doliarių.

PARAKO EXPLIOZIJA.
Gibbstown, N. Y. Dirbtuvėse 

Dupont Powder Co. expliodavo 
parakas, ir expliozija į šmotus su
draskė keturis darbininkus. Ex- 
plioziją pagimdė didelis karštis, 
nuo ko parakas užsidegė.

SKANDALAS. TENNESSEE 
LEGISLIATUROJ.

Nashville, Tenn. -Čianykščioj 
legisliaturoj be mažo neužgimė 
kruvinos muštynės. Legisliatu- 
ros perdėtinią, matydamas, kad 
negali besikdiįojančių valstijos 
gyventojų atstovų nutildyti, už-, 
darė posėdj. Dėlto, įsikarščiavę 
kiti atstovai puolė ant perdėtlnią

PRASIDĖJO ŽEMĖS DALIŲ 
TRAUKIMAS,

Glasgow, Mont 23 rugsėjo 
prasidėjo traukimas žemes dalių. 
Fort Peck indijonų rezervacijoj. 
Išdalinimui žemės yra 1,345,000 
akrų; plotai /tie yra Šiaurvakari
nėj , Montanos dalyj. Norinčių 
žemės šmotą gauti yra suvir-. 
šum 40,000. Pirmą liosą ištrau
kė 8 metų duktė vietinio miesto 
majoro Friedto Zita. Pirmą že
mes šmotą, kurio liosą ištraukė'
toji mergaitė, gauna Samuel A l auksas { geležį persikeitė.

rus. Išradėjas užtikrina (jis vie
nas tik darė mėginimus), jog su 
ta prietaisa pasisekė uždegti di
namitą nuo penkių mylių. Prie
taisą tokią gali lengvai su savim 
nešioti vienas žmogus. Prietaisa 
toji siunčia oran ultravioletinius 
šviesos spindulius, kurie gali nuo 
toli uždegti visokias sprogstan
čias medegas.

Ar td&ai karųį panaikinimui iš
radimas pasirodys geresnis už iš
radimą italo, su kuriuom prieš 
kariumenės komisiją jis Francu- 
zijoj darė mėginimus, nežinia. 
Italas išradėjas, pasirodžius jo iš
radimui be vertės, pabėgo iš 
Prancūzijos.

I mil «

ATIDARYTA NAUJA 
REZERVACIJA.

' Washington, D. . C. Neužilgio 
bus atidaryta kolionizacijai 
North Platte Forest Reservacija. 
Bus išliosuota 300,000 akrų že
mės.
1

Pittsburg, Pa. Viduryj šito 
miesto siautė gaisras, kuris pri
dirbo nuostolių ant 250,000 dol.—

GIRIŲ GAISRAI.
Santa Cruz, Col. Užgimė čia 

didelis girių gaisras. Ugnis pri
siartino prie taip vadinamos Big 
Baine Sequoia Hain, kur auga 
milžiniški sequoia medžiai.

NELAIMĖS ANT GELEŽIN
KELIŲ.

New York. Netoli College 
Point susimušė du elektriško ge
ležinkelio traukiniai ir susidaužė. 
Prie to užmušta keturi žmonės, 
o sužeista 40; iš sužeistų vienas 
turės mirti.

IŠ DARBO LAUKO.i

Užsirašyti bus galima nuo 
spalių dienos..,.

DORA KARIUMENĖ.
St. Paul, Minn. Čianykštis 

ėmimo kariumenėn biuras pripa
žino netinkamu kariumenėj 
nauti Wiliamą Barney, nes 
žiūrėdami jo kimo sveikumą, 
jo peties užtiko ištatuiruotą

kuris

U Denver, Col. Colorado val
stijoj prasidėjo organizuotų ang
liakasių streikas. Darbininkai 
nori iškovoti unijoj pripažinimą 
ir didesnes algas. Manoma, jog 
prie streiko prisidės mažiausia 
9000 darbininkų.

i
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veikslą “Rugsėjo Ryto”, 
pcrstato nuogą moterį.

tar- 
ap- 
ant 
pa-

NEVEDĘ VYRAI IR MOTE
RIS MISSOURI VALSTIJOJ.

Missouri Darbo biuras pagar
sino statistiškas žinias apie esan
čius valstijoj nevedusius 
ir moteris nuo 15 iki 45 
Sulyg to biuro surinktų 
valstijoj yra išviso 435,219 
dusių vyrų, o nev
moterų nuo 15 iki 45 metų yra 
tik 308,134. Išviso .gi Missouri 
valstijoj vyrų yra 1,687,813, 
moterų tik 1,605,532.

vyrus 
metų, 
žinių, 
neve-

o

AMERIKOS IŽDO IŠLAIDOS.
Washington, D. C. Šiems me

tams (nuo 1 liepos šių metų iki 
1 liepos sekančių) Suvienytų 
Valstijų paprastos ' išlaidos iš
skaitytos ant 770,000,000 dol., o 
su nepaprastomis pasiekia 900,- 
000,000 dol. Tokiu budu 
nytos Valstijos išleidžia 
negu išleidžia Anglija, 
Vokietija ir Francuzija. 
šiems metams išleidžia

Suvie- 
mažiau 
Rusija, 
Rusija 
dusyk

daugiau negu Amerika, nors šio
ji yra daugiau negu dusyk už 
Rusiją turtingesnė.

NUDURTAS LIGONINĖJ.
St. Louis, Mo. §v. Lukošiaus 

ligoninėj rado ligonį Wm. Caste- 
rą su perpjauta gerkle lovoj ne
gyvą. Ir šonas buvo su pėiliu 
subadytas. Daktarai užtikrina, 
jog jis pats sau panašių žaizdų 
padaryti negalėjo, todėl kas nors

APVOGĖ PINIGŲ KRAU- 
. TUVĘ. J

San Francisco, Cal. Čia likosi 
apvogta krautuvė pinigų dirbtu
vės. Viename maišelyj, kur tu
rėjo but 30,000 dol., viduryj, Vie
toj pinigų, buvo geležgaliai. Gal 
ir keliuose kituose maišeliuose 
pasirodys toki jau stebuklai, kad

Calumet, Mich. Pasiųstas iš 
Washington© į Calumet distrik- 
tą, kur streikuoja vario kasyklų 
darbininkai, taikytojas John 
Mofit, pranešė, jog nesutikimai 
kasyklų su darbininkais yra taip 
dideli, kad juos sutaikyti nega
lima.

Washington, D. C. 25 rug
sėjo prasidėjo čia bertainio metų 
konvencija organizacijos “Ame
rican Federation of Labor”. Iš 
sekretoriaus atskaitos matyt, kad 
nuo rugpjūčio pereitų metų per 
n mėnesių, organizacijos narių 
skaitlius užaugo iki 2,078,597; 
1912 m. išduota čarteriai 304 
unijoms.

Pompton Lakes, N. J. Su
streikavo darbininkai čianykščio- 
se šilkų dirbtuvėse. Darbininkai 
reikalauja 9 darbo valandų die
nos. Dirbtuvių savininkai sten
giasi gauti pakaktinai streiklau
žių.

Portland, Ore. Valstijos ko
misija, svarsčiusi moterų algas, 
nusprendė, jog mažiausia suau
gusios moteries ir merginos alga 
negali but mažesnė kaip $9.25 
sanvaitėj. Ilgiausia darbo diena 
gali but 8 vai. 20 min. Tiesos tos 
bus įvestos Oregono valsltijoj 
nuo 23 lapkričio dienos.

LIETUVIAI AMERIKOJ.
IŠ SO. BOSTON, MASS.

Taigi ir męs pagalios sušilau* 
kėni Svečių. Rugsėjo 21 d. at
sibuvo prakalbos, tarpe prakalbų 
buvo muzika ir dainos. Šios pra
kalbos buvo surengtos visų vie
tinių draugijų (išskyrus D. L. K. 
Vytauto dr-stę) priėmimui Mok
slo ir Dailės draugysčių atstovų, 
Dr. J. Basanavičiaus ir M. ¥&>, 
(O kasim., kam toji dr-stė dar 
Vytauto vardą nęsioja. Red.). 
Prakalbos atsibuvo(av. Augustino 
svetainėj. Publikos buvo per 
tukstantĮ, Ir visi su didele atjr-» 
da klausėsi.
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Basanavi

netik katali*

Kilo

išrinko

au savo

102

ciai savo susi

išrodo, kad

dėti 
žada

paminėtų 
vietiniai

Pradė- 
p radėjo 

trukdyti 
pasibai-

Bet, kaip matyt ir girdėt iš ki 
tų miestų, tai nedaug tokių praš

mas, 
kad 

bent

883#
W. L. Šviesos knygy- 

Kalvietis.

aisro visi

nors nedidelis

iaus vardo

linskis, 
Dr-stės 
siu čia 
Po tam 
vaujant

azus oras. K u g- 
pūtį palijus, štai

ir posmertinės
tą viską sutvarkyti. Tam viskam 
apsvarstyti nutarta laikyti spalio 
26 d. susirinkimas, kame galės ir 
pašalinės ypatos dalyvauti 
sirinkimo vieta paskirta 
Bank st 
no svetainėje

sia-
nuo

buk šioji 
krikti.

Ar toks

Labai nesmagu į tokius, be
veik vaikiškus, vienų su kitais 
santikius žiūrėti.

Grinoriaus Pagelbininkas.

nų susin 
nią I. W. 
ward’u, 
guldymas

visas 
anos

ziai 
micro

užmetimų 
Bark, savo 
ir tos vi- 

$3.00; juk 
už tai pa- 

— reiškia 
antram

lygino lietuvių tautos istoriją prie 
giedros dienos, kada, rytui už
stojus, saulė linksmais spindu
liais visa gamta/ linksmybe pri-

r savo klai- 
jeigu taip

i šitoks biz- 
;yfa teisiu-

. -Red.).
SUSiter- 
tėš gra- 
.. Kazi-

vis 
remia”

e pažiūrų 
svarbiame 

darbe, bet 
Minėta 

savo rei- 
kiek butų 

draugystės 
Nežiu- 

ypatingai

Sulyg šitų dviejų 
reik patėmyti, kad p. 
darbo buvo neatlikęs 

buvo vos

IŠ PAINESDALE, MICH.
Iki rugsėjo viduriui čionai bu 

vo šiltas ir 
sėjo 19 d., 
ga pradėjo snigti, ir snigo per 
tris dienas be pertraukos. Pri
varė sniego sluogsnį apie pėdos 
gilumo. . Kadangi laukuose dar 
butą javų, tat toksai ankstyvas 
ir staigus sniego pasirodymas 
padarė daug nuostolių.

Sniegelis.
, 1L— ' *

Pabaiga ant 5-to pusi.

kad 
susipra

sti ma-

Tat, nėra 
tokių iš- 

Yra čion pašelpinė šv. 
kuri įkurta 

Apie jos 
ką gali- 

turi virš 
draugijos 
surengia 
viskas.

gus klausimus, kurie parodė vieri 
tiktai jųjų pačių tamsumą ir ne
žinojimą, kas dedasi pasaulyje. 
Išeinant Svečiams iš svetainės, 
šie “susipratėliai” pradėjo net 
koliotis: girdi, prisirinkę pinigų, 
dabar išeinate (tartum, Svečiai 
amžinai turėtų pasilikti toje sve-

pranešiinas atsako tei- 
liudija sekantieji fak

tai : Lietuvos Sūnų Dr-stė, kaip 
gyvavo, taip ir gyvuoja; turi 300 
narių ir apie $4,000.00 kapitalo, 

lyg neišrodo. 
buvo 

socia-

tytu Aukų rinkti paskirta dr 
-stės rast. p. Arminaitis ir paša 
linis žmogus Krukonis, kuriuo 
du, perėję per namus, sūria

čių, o vėliaus ir musų klebonas, 
kun. J. Židanavičius, net per du 
nedėldieniu apskelbė iš sakyklos, 
kad 18 d. Svečiai ir musų mie
stelį atlankys, ir karštai ragino iš 
sakyklos, kad visa parapija, visi 
lietuviai remtų gausiomis auko
mis šitą svarbų Tautos darbą. 
Savo pamoksluose-jis aiškiai , ir 
nuodugniai nurodinėjo Tautos 
Namų svarbą lietuvių gyvenime. 
Laukėme su dideliu nekantrumu 
tos dienos. Pagalios ir ji atėjo.

Rugsėjo 18 d. vakare pasirodė 
svetainėj ir musų ilgai laukiami 
svečiai, — Dr. Basanavičius ir 
M. Yčas. . \ ..

Juos perstatė musų klebonas, 
kun. J. Židanavičius, kurisx ilgoj 
ir vaizdingoj prakalboj nupiešė 
viso reikalo svarbumą. lis Pri

viso vienu syku 
$1100.00. Prasi

IŠ WEAVER
Nežiūrint į tai ,kad mu^ų 

SLA. kuopa dar jauna (tik sep
tintas mėnuo, kaip susiorganiza
vusi), bet nepasiliko Užpakalyje 
šenų kuopų. Savo septmtafne su
sirinkime paskyrėm Werfbalsiai 
įš savo iždo (Tautos Namui Vil
niuje vieną/ sieksjiį žemės už 
$10.50 ir pasiuntėm pinigus ant 
Dr. Basana

Anglių kašyklos pas mus pra
deda dirbti dąugiaus: kurios per 
vasarą visai buvo uždarytos, da
bar pradeda dirbti po 5-6 die-

Simonas Kairis.

čių ir p. Martyną Yčą 
aukaujančiųjų draugijų 
liks ir pavieniai žmonės, ir atho- 
liečiai, galima tikėtis, sumes gan 
gražų aukų pluoštelį.

Kaip “Lietuvos” 37 numeryj 
jau minėta, čia susitvėrė iš atsky
ry ypatų komitetas tam tikslui 
aukas rinkti. Nors musų kolio- 
nija yra maža, bet visgi dėlto pa
sisekė sugramdyti keliasdėšiipts 
doliarių. Be abejonės, pasidarba- 

susirinks dar dide-

buk jie Lietuvos Sūnų dr-stę nu
varę į kokias ten klampynęs ir 

dr-stė pradėjusi todėl

čiokų atsiranda, kad šitokiam 
akių mųilinimųj patikėtų.

j 1!1 t. į Mainstaitietis.

(Taigi, rodos p. Lorentas rašė 
apie blogus, o šis rašėjas vėl apie 
gerus socialistus. Dabar skai
tytojai turi abi pusi nušviestas, 
ir todėl mename, kad tuomi šį 
ginčą galima skaityt užbaigtu.
Red.) Pipiras.

Tas ant pakrikimo
Tose korespondencijose 

taipgi pranešta, kad t dėlei 
lįstų neišmokėta P. Bark, 
ga /už vice-prezidentavimą; taip
gi, kad kitam nariui, dėlei tos 
pačios priežasties, neišmokėta pa-

nors
ne, nes

prakalboms. Prisidėjo ir vieti 
nė S.L.R.-K.A. kuopa savo atiko 
mis; neatsiliko ir šv. Kaz. Blai 
vininkų draugystė. Girdėjau 
kad ir šv. Onos moterų draugy 
stė žadanti aukauti.

Tos visos draugystės 
komitetą, kuris priimtų 
ir sutvarkytų visą darbą, 
budu, jei tik Svečiai turės atlie
kamo laiko, tai neužilgo ir męs, 
atholiečiai, gausime progą pa
matyt gerb.. Dr. Joną Basanavi-

Nuo 
neatsi-

slo ir Dailės Draugijų Pasiun
tinių priėmimui. Tai kam gi jau 
ant' jų taip užsipuldinėti?

Nesakau, kad visi socialistai 
tokios .taktikos prisilaikytų; yra 
daugybė ir aklų fanatikų, ku
riems “tas gera, kas raudona”, 
bet kam gi p. B. Lorentui ant

dr-stė
ešioja) susirinL 

sumanymas 
nusipirkti

ir padovanoti jį 
Drau- 

0.50,

nežinomos 
rašoma, tai, tikimasi, 
leista jas paaiškinti.

Minėtose draugijose 
si nariai yra 
“laisviečiai

ą ir puikiai 
po jo, cho- 

užtraukė.
. Yčas. Jo 
/alandą lai- 

musti

Ir žmonės įpradeda griuvėsius 
rinkti, vietą grynyti ir naujus 
namus lipdinti, taisyti.

— Taigi ir šie musų Gerbia- 
miejie Svečiai — traukė kalbė
tojas — atvažiavo čia pas mus, 
kad ir męs, kaipo nariai vienos 
Lietuviškos šeimynos, pagelbėtu- 
me atstatyti tuos Lietuvos na
mus, kuriuos politiškos audros 
išgriovė ir suskaldė; kad vėl 
męs, lietuviai, galėtume sutvar
kyti savo tautiškąjį ūkį, pasista
tydami sau savo sostinėj tinka
mus Tautos Namus. —

Potam kalbėj 
čius, kurisai apipiešė dabartinį 
reikalo padėjimą ir podraug pa- 
briežė, kaip lietuviams svarbu 
tokis namas turėti. Trečias kal
bėjo atstovas Yčas, laike kurio 
prakalbos Dr. Basanavičius su 
kun. Židanavičium rinko aukas. 
Aukavo žmonės gana duosniai — 
vyrai ir merginos; ypač kauniš
kės merginos buvo, duosnios; 
to negalima pasakyt apie vilniš-

K. Račkauskui, “Tėvynės” re
daktoriui, Dr. Basanavičiaus 
vardu. N. C. Krukonis.

IS CAMBRIDGE, MASS.
Teko patėmyti “Lietuvoj” dvi 

korespondencijas iš musų mieste
lio (num. 33 ir 36-am), rašytas 
tūlo B. Lorento, kuriose užsi
puolama ant vietinių socialistų,

IŠ MONTELLO, fj^SS.
Streikas W. W: CroĮš Co. (vi

nių dirbtuvėj) pasibaigė 7 • d* 
rugsėjo po trijų mėnesių sunkios 
kovds. Streike nieko nelaimėta, 
išskyrius tą naudą, kurią gavo- 
ine iš prakalbų. Siuomi t 
ačiū visiems, kurie mus 
aukomis, ar kitu budu, ypačiai 
L. Grikštui, kurio nemažai laike 
streiko darbuotasi. Aukų atskai
tos, dėlei nepriklausomų nuo 
mus priežasčių, išduoti tuom tar
pu negalima.

Presos Komitetas:
J, J. Žemaitis, Z. Mack ir 

S. Sleinis.

IŠ WATERBURY, CONN.
Praeitame Waterburio lietuvių 

draugijų susirinkime, sušauktame 
dėlei Svečių iš Lietuvos priėmi
mo, buvo tartasi ir apie savus 
reikalus. Nutarta daryti bent po 
4 kartus į metus konvencijas, į 
kurias sueitų visų draugijų iš
rinktieji atstovai. Tikimasi, kad 
tokiu budu galima buš suartinti 
visas draugijas, suvesti jas į vie
ną ryšį, o taipogi ir prašalinti 
daug visokių dabartinių labai ne
geistinų ir draugijoms kenksmin
gų apsireiškimų. Dabar pas 
mus yra privisę visokių “bomų”, 
kurie vien girtuokliauja, kor
tuoja, kelia orgijas, muštynes. Iš 
to gauna įvairių ligų, arba ir vi
sai užsimuša. Draugijos turi per 
tai didelį nuostolį, kadangi rei
kalinga tokiems mokėti pašelpos

Draugijos nori

Jau nuo senai ir pas mus bu
vo pasklydusi žinia apie gerb. 
Svečių, Dr. J. Basanavičiaus ir 
M. Yčo, atvykimą. Pirmiausiai

IŠ CLINTON, IND.
Rugsėjo 21 d. atsibuvo čia šv 

Kazimiero Karalaičio dr-stės (ji 
yra “laisva“ dr-stė, nors “šven
tą” vardą 
kuriame dubta 
reikėtų dr-štei 
sieksnį žemės 
Tautos Namui Vilniuj 
gystė paskyrė tam tikslui $1 
nutardama su savo sieksniu 
sidėt. Bet neapsiėjo be to, 
musų taip vadinami 
tėliai” nebūtų pradėję to 
nymo trukdyti. Padavus Įneši
mą, tuojaus šoko keletas sociali
stų ir pasipylė visa eilė “kapi
talistų”, “išnaudotojų” ir kito
kių gražių žodelių, kurių Jie tidk 
prisirenka savo “apšvietus” laik
raščiuose: “Kovoj”, “Laisvėj’ ir 
kituose. Net gėda apie tai" ra
šyti, bet aišku, kad tiems vyru
kams dar reik apšvietos daug — 
labai daug; iš to aišku, kad ‘Tau
tos Namas reikalingas labjąusiai 
tokiems fanatikams, kaip 
nėti musų 
tas Namas padarytų iš jų svei
kus žmones ir šaunus vyrus, nes 
dabar jie tikrai “ panašus į gai- 

kurie užsimerkę kukury-
Jonas / Skinderis.

Rugsėjo 19 d. atsilankė ir pas 
mus gerb. Svečiai iš Lietuvos. 
Prakalbose, Šv. Juozapo draugi
jos parengtose, dalyvavo Sve- 

J. Basavičius ir p.
kun. J. Židanavi- 

čia iš Amsterdam, N. Y. Per- 
stačius rengimo komitetui visus 
atvykusius svečius, prasidėjo 
prakalbos. Pirmu kalbėjo kun. 
J. Židanavičia. Savo karštoje ir 
nuoseklioje kalboje kalbėtojas iš
rodė visą neatbutinamą mums, 
lietuviams, mylėti savo kalbą; pa
rodė, kokia męs buvome tauta se
novėje ir kokia dabar. Ragino 
visus neužmiršti, kad męs esame 
anųjų, senovės lietuvių, ainiai, ir 
mumyse turi žibėti anoji karšta 
tėvynės meilė.

Toliaus, kalbėjo Dr. J. Basana
vičius ir p. M. Yčas. Nuvargęs 
gerb. Dr. Basanavičius: neleng
va perkęsti visi kelionės 
išgamų 
Liūdna 
nekurie 
virsta

got, o patįs žinotė, jkad tik tada 
abi rankos balto$fo?S(ka^ “ranka 
ranką plati ją”. (Męs tikimės, kad 
biznieriai pasitaisys 
dą “užlopius”, . nfl| 
buvo, kaip rašomą® 
n i e r ia m s u ž m et i m w 
gas ir pilnai partiffl

Nors, musų bižųi 
šė”, .tačiaus musų

pasirodys. š|
Karalaičio d^tČ‘21 d. rug

sėjo jau nutarė auguti šimtą do- 
1 Tautos Namams. Kaip gir- 
šv. Juozapo dr-stė taip pat 

Kazimierinei nepasiduoti, 
šv. Jurgio kareivių dr-ja — 
i, kaip beržai, tikra gvardi- 
- girdėtis, žada lięt “byty^” 

draugystes;' girdi, 
dr-stės po šimtinę 

tai argi męs jauni seniam 
duosim

pasi- 
Tą patį galima pasakyt 

ir apie šv. Antano /draugystę. 
Ukėsų Kliubas (bažnytinis), sa
koma, nepasiduos Ukėsų Kliu- 
bui (nebažnytiniam), kuris pa
aukavo $50.00. Motefų Dukterų 
Marijos dr-stė taipgi', tikimasi, 
nepamirš prisidėti.' ,-Tai šiuom 
atžvilgiu pas mus yisi juda, or
ganizuojąs ir mitingų

IŠ CINCINNATI, OHIO.
Kai-kurie Cincinnati lietuviai 

taipogi buvo sumanę prisidėti, 
kiek galima, savais centais prie 
taip prakilnaus darbo kaip Tau
tos Namo rėmimas.

Šv. Kazimiero Lietuvos Kara
laičio dr-stė laikė rugsėjo 14 d. 
savo susirinkimą į kurį buvo at
silankę ir keliatas pašalinių ypa
tų. Norėta išvien b 
skirtumo, dirbti, taip 
ir visiems bendrame 
išėjo truputį kitaip 
dr-stė, greitai-užbaigus 
kalus, ėmėsi svarstyti, 
galima paaukauti 
iždo Tautos Namams 
rint kai-kurių narių, o 
dr-stės viršininkų, geriausių troš
kimų ir aiškinimų, nieks neišėjo, 
nes keli tamsuoliai, nesuprasda
mi dalyko, suardė susirinkimą, 
ir tokiu budu nepasisekė galu
tinai nieko nutarti. Kaip girdė
ti, dr-stė sekančiame 
rinkime mėgins atitaisyti savo 
nesusipratusių jų narių darbą.
(Jei bus tikro noro, be abejonės, 
tai padarys. Red.). Pasibaigus 
susirinkimui tartasi, kad perėjus 
per lietuvių apgyventus namus ir 
parinkus aukų Tautos Namui sta- jus iš lietuvių juk duoną val-ipįs j sąvaitę

ir jų prakalbų trukdini- 
Laike Dr. Basanavičiaus 

kalbos jie jau pradėjo šnibždėtis 
ir kuždėtis tarp savęs, 
jus p. Yčui kalbėti, jie 
visai balsiai šnekėti ir 
prakalbas. Prakalboms 
gus, jie, gavę balsą, pradėjo statyti 
tokius, atsiprašant, neišmintin-

valdys tą namą (reikalingą pa
žymėti, kad visi rėksniai nei cen
to neaukavo). Dr. Basanavičius 
minkštai paprašė: “drauge, nesi- 
karščiuokite”, ir į tai gavo labai 
gudrų atsakymą: girdi 
štukavok su manim, ba aš esmių 
Amerikos ‘obyvatelis’ ”. Ką • gi 
su tokiais “obyvateliais” daryti 
ir kalbėti?

Tačiau nedaug tokių visai mu
sų kolionijai gėdą darančių gu
druolių Schenectadėje yra. Vie
tos lietuviuose toksai pasielgi
mas iššaukia tiktai didžiau
sią panieką. Manytina, kad, lai
kui bėgant, susipras nesusipratė
liai, praregės aklieji ir sanžinės 
balsą išgirs tie “dvasios elgetos”,

Pavasario Aidas ir A. Dan.

Už tai negalima pagirti musų 
biznierių. Teisybę pasakius, tai 
jiems, anot tų žodžių, vertėtų ir 
bizūnu sukirsti.

Vieną tik iš Amsterdamo biz
nierių (p. Stasį Sargelį) galima 
pagirti: žmogus matyt užjaučia 
tautos reikalams ir visados gra
žiai su auka naudingiems dar
bams pasirodo. Kiti biznieriai 
prisidėjo po gurinio (?)—taip sau, 
kad “atsikratyt”; o buvo ir to
kių, kurie ir prie lietuvystės ne
norėjo prisipažinti: tai kas man, 
girdi, iš tos Lietuvos,—ar aš ten, 
girdi, grįšiu?.... < ,

O kaip, prieš keletą metų, ma
tai, biznį užsidėdami, plakatukus 
nešiojo, tai ten galėjei prisiskai- 
tyti: “broliai, lietuviai, remkite” 
savo tautietį, nes
— vienas puodų, kitas drabužių, 
trečias skrybėlių ir 1.1. .

O šiądien, kada jau iš tautie
čių parėmimo pralobote, biznis 
pasididino, tai ir nosį verčiate 
ir prie tautos reikalų prisidėt ne
norit; jumS jau nerupi, kad vi
suomenė tamsi ir skursta, jos ap
švietimui |jus savo aukos gaili
mės. O kas žin, kaip bus jeigu 
toji visuomenė jums cento pasi
gailės ir pas svetimtautį pirkti 
eis? Tada vėl gal graudžiai šauk
site: “Broliai, paremkite, neikit 
pas žydą, ar svetimtautį!”

Ogi, teisybę pasakius, ar jus 
verta remti, jeigu jus neremiat 
to, kas visai visuomenei fupi? 
Žmonės nesigaili jums savo para
mos, bet reikalauja, kad ir jus, 
reikalui esant, nesigailėtut para
mos tautiškiems darbams, nes

kuri panašiomis ne- 
’ Tautos 
i pradėjo 
ikrai kaip 

botagu į vandenį.
Mat pasiskaito žmogeliai mu

sų socialistiškuose laikraščiuose, 
tai jiems
džiausi žinovai ir pirmeiviai. Bet 
gi vis yra tarp jų ir protingesnių 
vyrų. Taigi jie paskui ir įnešė, 
kad pelnas butų per pusę paskir
tas Tautos Namui ir kaliniams. 
Tada pirmsėdis pasirūpino “su
tvarkyti ’ dalyką”: girdi, jo
kių dalinimų nėra ko leist: 
arba vienon pusėn, arba kiton. 
Žinoma, nubalsavo kaliniams.

Kaliniams skirti — nieko blo
go, bet čia metėsi jau perdaug 
akysna, kad tas paskyrimas ne iš 
meilės prie kalinių paeina, bet 
todėl, kad bile tik nepaskyrus 
Tautos Namui. Tai vis vaisiai 
socialistų laikraščių, kurie vesda
mi veidmainingą politiką, 
rėkia, kad 
Tautišką Namą, o bjaurioja tik 
Tautiško Namo atstovus. Iš
eina, kaip 
tai ne aš mūšių, bet lazda mu

IŠ E. ARLINGTON, VT.
“Lietuvos” num. 38-me buvo 

rašyta, kad čia yra dvi kuopos: 
viena SLA. kuopa, o kita —• 
TMD. kuopa. Buvo taipgi rašy
ta, kad "šios kuopos, dėlei neži
nomų priežasčių, ne tik neauga, 
bet vis mažinasi. Jeigu tos prie- 
žastįs tikrai “nežinomos”, kaip 

man bus

noriais 11 
ir po šiai 
džiai rašomi 
sos, nei ;

Rugsėj
streikicrių
Mass.
dpgynėj
už tai $10.00 organizatoriui C 
Howard’u 
ten “ginti 
sės neišmano

Perskaičius laišką, 
pirmininkas pakėlė 

užkviesti* gerbiamus 
Dr. J. Basanavičių ir 

p. M. Yčą ir pas mus. Pasikal
bėję, beveik visi dr-stės nariai 
pilnai sutiko su pirm, nuomone 
ir nutarė kviesti svečius pas 
mus. Idant butų kuom Svečius 
pasitikti dr-stė iš savo iždo pa
skyrė $10.50 Lietuvių Tautos 
Namams Vilniuje. Taip pat pa
darė ir “Aušros” Vartų draugy
stė, kuri nutarė ne tiktai aukauti

musų 
suteikiami nesmagumai, 
jam taipogi žiūrėti, kad 

lietuviai Amerikoje 
gimtinės priešais. 

Ypač tokių yra musų kampelyje. 
Nedaug mus čia yra, bet ir tai 
nesilaikome vienybės.

Dr. Basanavičiui užbaigus kal- 
bėti, kalbėjo p. M. Yčas. Tuom 
pačiu tarpu rinkta aukos. Pra
kalbose buvo susirinkęs apie šim
tas žmonių. Suaukauta $48 su 
centais; už aukas Dr. Basanavi
čius labai širdingai padėkavojo.

Pažymėtina vienas prakalbose 
pasirodęs dalykas: tai begėdiškas 
kai-kurių save socialistais vadi
nančių vyrukų kabinėjimasis prie 
Svečių 
mas.

IŠ LEWISTON, ME.
D. Liet. Kun. Gedimino Dr- 

-stė, savo extra susirinkime, 19 
d. rugsėjo, nutarė paaukauti iš 
kasos $100.00 Tautiškam Namui 
Vilniuje; tokiu budu D. L. K. 
Gedimino Dr-stė pastojo Nariu- 
-Labdariu. Ar tik nepralenkė 
ji kitų miestų draugysčių, pa
skirdama tokią didelę auką, nes 
šį®* draugystė pasiliko sau ka
soj tik $700 doliarių. (Be’ abe
jonės, tai labai gražus draugys
tės pasielgimas. Red.). Narių ji 
turi 80; rodos, vargiai f atrastum 
kitą tokią draugystę, kad, taip 
mažai pinigų turėdama, butų pa
aukavusi $100
D. L. K. Gedimino Dr-stės na
riai supranta Tautiško Namo 
vertę ir naudingumą. Už tai gar
bė Gedimino vardo nešiotojams! 
Koki 3 mėnesiai1 atgal ji taip
gi nutarė prisidėt prie šelpimo 
Imigrantų Draugijos. Kiekvienas 
narys mokės po prievarta 20 cen
tų ant metų tam tikslui.

Taipgi 3 nariai dr-stės susirin
kime prisižadėjo pirkt po siek
snį žemės ir padovanot tai Tau
tos Namui. Toliaus gal 
giau atsiras tokių, kad ims po 
sieksnį žemės. Tik Liet. Soc. 
Sąjung. 105 kp. pasirodę, kad ji 
nesupranta Tautiško Namo ver
tės, nes kada 21 d. rugsėjo per 
jos susirinkimą buvo įnešta, kad 
paskirt pelną nuo rengiamo te
atro, susirinkimo pirmininkas 
atsistojęs paskkę, kad šitas, gir
di, dalykas reikia plačiau apkal
bėti,—na, ir prasidėjo diskusijos. 
Tuojaus “orgąnizatorius” atsisto
jęs ėmė pasakot, kad jis, girdi 
nepriešingas tam Tautos Na
mui, bet pelną skirt nuo teatro, 
tai jis esąs priešingas, (taip jie 
mat užjaučia — tik savo burnele, 
bet ne darbu. Red.), ir nežinia, 
sako, “ar tas namaš atneš kada 

kokią naudą lietuviams, ar 
laikui bėgant, kunigai, 

girdi, uždės kryžių; gali perverst 
į bažnyčią.” (Nedyvai, 
tamsus žmogelis taip pasakoja; 
tą jis pasisėmė iš savo organo 
“Kovos”, 
sąmonėmis "užjaučia 
Namui. Red.). Paski^ 
pliaukšti apie Yčą 
vaikas

laukia, džius 
(Už tai Amsterdamiečiams bus kuoja 
garbė. Red.). . H

Jaunas Berželis ir-<šA» M

kad tas važiuotų juos 
tas gi nieko apie tei- 

streikieriai tapo 
nuteisti po mėnesį kalėjimo, nors 
yra priparodymų, kad jie visai 
nekalti tame, kas jiems užmeta
ma. (Prisiųstoji mums iš “Brock- 
tejn Times” iškarpa nors patvirti
na žinią apie trukšmingą streikie- 

nkimą ir neužsiganėdini- 
W. organizatorium Ho- 

tačiaus smulkmenų iš
yra skirtingas. Red.).

Presos Komiteto narys.

taipgi 
L.S.S. 71 kuopos “ 
ras” taipgi prisižadėjo 
Svečių priėmime.

Taigi, iš augščiaus 
nurodymų aišku, kad 
socialistai tautiškai kultūriškiems 
užmanymams niekados nebuvo ir 
dabar nėra priešingi; jie nėra

IŠ ATHOL, MASS.
Malonu pranešti “Lietuvos” 

skaitytojams linksmas naujienas 
apie musų miestelio lietuvių 
veikimą. Malonumas juo dide
snis, kad męs pradedame supra
sti bendrus tautos reikalus ir 
bendrai tuos reikalus vykdinti. 
Štai, paveikslui, rugs. 14 d. Lie
tuvos Sūnų Draugystės susirin
kime buvo skaitytas laiškas nuo 
Dr. Jono Basanavičiaus ir p. 
Martyno Yčo, L. M. ir D. Drau
gijų atstovų 
draugystės 
klausimą 
Svečius -

IS CLIFFSIDE, N. J
Šitas miestelis 

bet gražu gyventi jame vasaros 
laike: jisai stovi gražioje vietoje 
prie Hudson upės ant puikaus 
kranto, žaliuojančiais medžiais 
bei tankiais krūmais padabinto. 
Randasi čionai ir skaitlingas bū
relis lietuvių, kurie pradėje 
me miestelyje apsigyventi 
1901 m. Dabar šioje apielinkėje 
prigkditoma į šimtą šeimynų ir 
tri< syk tiek pavieniu. Dauge
lis ^uri ir savo nuosavybes, ir 
reikia manyti, kad, laikui bėgant, 
bus, čia pavyzdinga lietuviška 
kolionija. Tačiaus dabar apšvie
time šio miestelio lietuviai labai 
toli yra atsilikę nuo savo brolių, 
gyvenančių kituose Suv. Vals. 
miestuose. Net malonu yra, pa
žvelgus į lietuviškus laikraščius: 
matai, kad kitų miestų lietuviai 
dirba, veikia su pasišventimu vi
suomenės apšvietai ir labui. Pas 
mus gi to viso nesimato.' Dau
gumas čionykščių lietuvių yra 
apsirubežiavę svaiginančiais gė
rimais ir smukle, kur visą liuo- 
są laiką ir praleidžia, naikindami 
sayo protą, ardydami sveikatą.... 
Yra čia ir tokių lietuvių, ką visai 
nenori vienytis su vietos lietu
viais ir lietuviškomis organizaci
jomis. Jie rašosi prie svetimtau- 
tiškų draugijų, o lietuviškas dar 
ir papeikia prieš kitus 
ko ir tikėtis tautai i 
gamų 
Pranciškaus dr-gija 
vasario 23 d. 1908 
veikimą tačiaus mažai 
ma pasakyti. Narių 
20, kai-kada užperka 
vardu mišias, kartais 
kokį balių; tai.... ir

Lapkričio 25 d., 1912 m. susi
tvėrė čion S. L. A. 70 kp., kuri 
sparčiaji auga ir verta pagyrimo 
už įvairių pasilinksminimų ren
gimą. Kartais ir prakalbas pa
ruošta, kas musų miestelio lietu
viams net ir labai reikalinga. 
Šios kuopos rugsėjo 5 d. laikyta- 

susirinkime buvo perskaity- 
Dr. J. Basanavičiaus ir p.

Yčo, Lietuvių Mokslo ir Dai- 
Draugijų atstovų atsišauki

mas. Vienbalsiai pritarta .suma
nymui nupirkti Tautos Namams 
vieną sieksnį žemės, ir paskirta 
iš kuopos iždo $10750. K. Ste- 
ponavičia taipogi paaukavo 
$10.50. Malonu butų, kad ir kiti 
pasektų tam pavyzdžiui ir prisi
dėtų prie šio prakilnaus suma
nymo. Čičkų Kazis.

■wJkMl&aAMMI

vus Ūgiai
sne suma

Taigi, darbuokimės, vyru
K. Lašas.

sos algos
jis buvo net į teismą 
davęs, bet pralošė, — reiškia, jies- 
kojo neteisingai; antram gi pa- 
šelpa buvo“’Neišmokėta sulyg 
įstatų: susirinkime išsiaiškino, 
kad minėtas narys ne dirbtuvėj 
susižeidė, bet ųamie su žmona 
besipešdamas (dargi išsigėręs) ir 
vėliaus ligoje lankytojai jį su
rado namie begeriant, kas taipgi 
įstatams priešinga. Taigi verti
mas bėdos an.f vietipių socialistų, 
man ding, visai nereikalingas ir 
neteisingas.

Kasi ink gi pačios Liet. Sūnų 
draugystės ir socialistų veiklumo 
joje, tai neprošalį bus patėmijus 
štai ką:

Lietuvos Sūnų dr-stė jau ne 
sykį atsižymėjo savo darbais tau
tiškoj ir kultūriškoj dirvoj ir 
tiems jos darbams socialistai nie
kados nebuvo priešingi ir dabar 
nėra. Šita dr-stė anais metais 
aukavo Kudirkos Raštų išleidi
mui $10.00, Lietuvių Mokslo ir 
Dailės dr-jų Namui Vilniuje pir- 
miaus aukavo 25 rublius, Simano 
Daukanto paminkslui 25 rublius.

Ir dabar, susirinkime 5 d. rug
sėjo, tapo įnešta V. Anesto (so
cialisto), kad L. S. dr-ja paau
kautų Tautos Namams 100 do
liarių ; draugystė pažadėjo ir, be 
abejonės, prižadus ištesės.

Svečių — Dr. Basanavičiaus ir 
atstovo M. Yčo — priėmimu ir 
dabar rūpinasi, galima sakyt, 
daugiausiai vietiniai socialistai; 
nuo Liet. Sūnų išrinkta du at
stovu socialistu; pirmininku va
karo Svečių priėmimui vardu vi
sų draugysčių išrinkta p. L. Bie
liauskas, — taipgi socialistas;

Laisvės cho- 
dalyvauti

beveik vi- 
vadinami- 

vadinas, “Lai
svės” ir ‘Keleivio” taktikos pa
sekėjai. Tegul jie sau ir butų, 
bet bėda tame, kad jie prie kiek
vienos progos labai užgauna ka
talikus ir tautiečius, tai šitie, 
žinoma, ir šalinasi nuo tokių 
draugijų. Kaip puikiai įsiviešpa
tavus pas mus mada tojo nelem
to persekiojimo, gali liudyti nors 
ir sekantis atsitikimas:

Nesenai buvo o čia .gai-* 
sras nakties laiku namuose, kur 
gyveno penkios lietuvių šeimy
nos. Subėgo prie 
Pribuvo pasižiopsot lir tų taip 
vadinamų “bedievių”, iš kurių 
tarpo davėsi girdėti toki patė- 
mijimai: “katalikai supleškėjo, 
o bedieviai nedegą^TT^TiKrai 
kvailas patėmij imas, kurį gali pa
daryt tik ne visai sveiko proto 
žmogus. Red.). Neužilgio po 
tam kilo ir kitas gaisras, « 
šiuom sykiu jau degė “laisvama
nis”. Nedyvai, kad dabar jau ir 
iš antros pusės pasigirdo toks 
pat nesusipratusių balsas: “Jau 
bedieviai dega

pildo: visur ramu, gražu, link
sma; visi kruta ir darbuojasi. 
Bet štai, užėjus debesiams, vi/ 
sas dangus apsiniaukia, viesulą 
viską išlaužo ir išvarto, perkūnai 
likučius suskaldo, ir pasilieka tik 
liūdni griuvėsiai iš pirmiaus pa
vyzdingo ūkio. Praslenka ta
čiau audra, ir vėl viskas nusira
mina, vėl saulutė iš po juodų de- 

iltį gražios diene-

Sustreikavus W. W. Cross Co. 
dirbtuvės darbininkams, pribuvo 
čia C. Howard’as organizatorius 
vesti streiką. Atvažiuodavo jis 
čia maž-daug po du kartu są- 
vaitėn pas kasierių A. Vaitkų ir 
laikydavo prakalbas ’'utarninkais 
ir pėtnyčiomis draug'ė su L. 
Grikštu, kuris laike streiko čia 
ir apsigyvenęs buvo ir kartu su 
streikicriais gaudavo tik prami
timui. , '

Kelias sąvaites ėjo viskas ge
rai. Pagalios streikieriai išrinko 
komitetą kasos peržiūrėjimui. 
Šios revizijos pasekmės pasiro
dė, sulyg komiteto pranešimo, 
liūdnos. Sulyg šio pranešimo, 
apkaltinta, kad organizatorius 
imąs iš atsiunčiamų streikįpriams 
aukų net 23 nuošimčius 
tada tarp streikierių sujudimas. 
Išrinkta kitas kasierįus ir pa
siųsta delegatus prie senojo ka- 
sieriaus, kad jis teiktųsi perduoti 
streikierių kasą naujai išrinktam 
kasieriui. Ponas kasierius išva-Z * •

dino streikierių delegatus “gri- 
nieko neišmanančiais, 
dienai, kada,šitie žo- 

neatiduoda nei ka- 
atskaitų.
jo 16 d. atsibuvo trijų 

teismas Dedham, 
Kasierius nedavė pinigų 

bet davė

paaiškindamas Mokslo 
mierius ir su kokiu tik- 
atvažiavo jos atstovai, 
bažnytinis choras, vado- 
p. M. Karbauskiui, ir 

L. Gedimino benui sykiu 
užtraukė “Lietuva, Tėvyne Mu
sų”. Baigiant hymną, du vaiku
čiai atnešė bukietą kvietkų ir pa
davė juos Svečiams.

Pirmas kalbėtojas, dr. J. Basa
navičius, kalbėjo daugiau pusės 
valandos ir, užbaigdamas kalbą, 
pakvietė prie aukų, pridėdamas, 
kad kun. T. Žilinskas jau paau
kavo šimtinę ir pastojo Nariu- 
-Labdariu. Tuojaus čia ir p. Pet
ras Ceplikas su kita šimtinė pa
sirodė. Pasidarius gerai pra
džiai, sieksniai pradėjo pyškėt: 
jų čia nupirkta net 48. Po to 
smulkesnės aukos buvo renkamos 
svetainės viduryj; aukauta taip
gi gausiai ir 
surinkta apie 
dėjus aukomSj 
pasirodė prieš 
atliko keletą dainelių 
ras dar porą dainų

Toliaus kalbėjo A 
kalba^traukėsi apie 
ko, kurioje nurodyta ir į 
veidmainių negražius pasielgi
mus. Musų cicilikiški pravady- 
riai moka lermą kelt ir kitur 
tamsius žmones mulkint, bet čia, 
kaip žvirbliai kanapėse, tykiai 
sėdėjo ir — nei žodelio.

Anot patarlės “Iš > didelio 
griausmo mažas lietus”. Taip ir 
čia: kėlė-kėlė tarp bostoniečių 
“lermą” cicilikai, o kol jie kėlė, 
žmonės, nepaisydami į jų rėki
mą, smarkiai prie darbo ruošė
si,—ypač jaunimas, kuriam už tai 
pagyrimo žodis priklauso. Ir 
savo darbą puikiai atliko: bosto
niečių aukos liudija, kokią įtek
mę “Laisvė” ir “Keleivis” turi I 
namie—Bostone, ir kaip žmonės į 
juos žiuri. Jie gali suvilioti ir 
suklaidinti toliaus esančius lietu
vius, bet bostoniškiai juos pažį
sta,'kaip tą sulūžusį skatiką.

Ant pabaigos užtraukė sykiu 
:horas su muzikantais “Jau sla
vai sukilo”, ir vakaras pasibaigė.

Reporteris.

šie mi
susipratėliai”. Ši-
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yisl laikraščiui siunčiami rankraščiai 
turi 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 
fled akcija, pareikalauta, grąžina au
toriui atgal jo lėšomis.
Reikia visada rašyti plunksna Ir tik 
ant vienos popierio pusės, paliekant 
plačius tarpus tarp eilučių.

Apžvalga

Ką rašo serbai apie lietuvius. 
Išeinantis Chicagoje serbų laik
raštis “Ujedinjeno Srpstvo“ (Su
vienyta Serbija) prieš kiek laiko 
patalpino savo skiltyse straipsnį 
apie lietuvių tautišką judėjimą. 
Idant suprasti kokioje dvasioje 
parašyta visas straipsnis, pavely
sime sau padaryti keletą ištrau
kų iš jo. Tarp kita ko “Ujedin- 
ieno Srpstvo” rašo:

“Kas gali būti atikta žmonių, 
pilnų ambicijos, patriotizmo ir 
besirūpinančių savo tautos gar
be, galima geriausiai matyti iš 
tos pažangos kultūros, apšvietos 
ir ekonomijos srytyse, kurią pa
darė lietuviai čia Amerikoje ir 
svetur. Į paskutinius 30 metų 
šita tauta pakilo iš tamsumos, 
męs galėtume pasakyti, iš ka
po.... Apie tai kokią jiegą, drą
są, susipratimą, narsumą į ir sa
vo tautystės meilę turi šie žmo
nės, galima geriausiai spręsti iš 
to fakto, kad jie į taip trumpą 
laiko tarpą atsiekė visiško pasi
sekimo ir atgijimo.

Iki to laiko per ištisas gentkar- 
tes sloginančios jiegos, iš kurių 
kartaus kaušo męs turime gerti, 
neteisingais ir despotiškais bu
dais apgalėjo lietuvių tautą ir 
beveik išnaikino juose (lietuviuo
se) tautos meilę ir garbę, šie 
žmonės buvo palikti kovoti už 
savo gyvybę be apšvietos spin
dulėlio, bet lietuvių tautai ne
buvo skirta išnykti nuo žemės 
skritulio”....

Toliaus “Ujedinjeno Srpstvo”, 
kalbėdamas apie lietuvių tautos

Die- 
) pa- 

Tal buvo vienas iš jų

“Pasiuntinis, tartum nuo 
vo, buvu jiems (lietuviams 
siųstas.
pačių tautos; žmogus, kuris kilo
iš ūkininkų ir gavo apšvietimą, 
žadėjusį jam puikų ir lengvą gy
venimą, o, rasi, ir bajorystės ti
tulą. Bet jisai metė tą viską ša
lin ir pasišventė tarnauti savo 
nužemintai tautai. Jisai nuėjo 
| josios gelmes, skleisdamas avie
ną ir mokslą, kas buvo tuomet 
.uždrausta lietuvių kalboje da
ryti, mokino žmones pažinti sa
vo tautos didybę. Tas žmogus 
buvo Dr. Jonas Basanavičius.

Daugeliu klinčių buvo išklotas 
jo kelias, kaip ir yra visuomet 
su prakilniais vyrais, kurių vie
natiniu 
kėlimas 
dideliu 
kuriame
tuviai-apšviestunai, jisai nuveikė 
daugiau negu by žmogus dabar
tinėje lietuvių gentkartėje.”

tikslu yra žmonijos pa- 
bei pagerinimas. Savo 
ir nenuilstančiu darbu, 
jam padėjo ir kiti lie-

Toliaus “Ujedinjeno Srpstvo”, 
pasakoja apie dabartinį lietuvių 
stovį, apie įsteigtas mokyklas, 
laikraščius, draugijas visuomenės, 
politikos bei pirklybos srytyse. 
Papasakoja apie dabartinį Dr. J. 
Basanavičiaus ir p. M.į Yčo ke
liavimą po Amerikos lietuvius, 
tikslą, kuriuom jie atvyko. Pa
giria lietuvius, kad šieji išgirdo 
Lietuvos Pasiuntinių balsą ir atė
jo pagelbon svarbiam Tautos na
mų statymo reikalui. Užbaigia 
straipsnį užsitikėjimu, kad

“jie (lietuviai) ir tolinus pasek
mingai gyvuos ir jų Lietuvoje 
pasilikusieji broliai greit išgaus 
sau tai, kas priguli visiems žmo
nėms ir visoms tautoms: “Laisvę 
ir Laimę.”

Feljetonas musų laikraštijoje. 
•Ne kokią vietą užima feljetonas 
musų laikraštijoje. ' Teisingiau 
pasakius, pas mus jo visai ir nė
ra. Visako turime, o feljetono 
nėra. Kalbama, buk jisai pirmiau 
gyvenęs pas mus, bet paskui, 
nežinia kur, išsikraustęs. Gana 
jau senai tai atsitiko. Pajautė 
musų laikraščiai — teisingiau, 
tiktai vienas — feljetono stoką 
ir štai žada jį vėl parvesti pas 
save. “Vienybėje Lietuvininkų” 
žadama įvesti nuolatinį feljetono 
skyrių. Ką gi! Labai geras da
lykas. Velytina kuogeriausios 
kloties. Velytina dar vienas da
lykas, apie kurį pas kitas tautas 
paprastai net ir neminima. Bet, 
mat, musų gyvenimas susidėjo 
taip ypatingai ir eina tokiu sa- 
vokišku keliu, kad dažniausiai 
reikalinga ir labai prastos ir aiš
kios teisybės pasakoti. Ką gi

Pradedame męs paprastai kokį 
nors dalyką labai gerai, lygiai 
kaip ir visur. Prižadame tiek ir 
Įtiek, o paskui, pradėję savai pri-

žadus pildyti, męs greitai atsidu
riame ten, kur musų visai nei 
nesitikėta būti. Pradedame jieš- 
koti pamesto kelio. Pradedame 
vienas kitą šaukti pagelbon, pra
dedame jau bendrai jieškoti ke
lio. Ar pasiseka mums tai? Kol- 
kas dar ne. Vargu ir gali pasi
sekti, jeigu išpradžių visai kitaip 
pradėta. Ir beveik visur taip. 
Kas tame kaltas, sunku įspėti. 
Matyt, yra kokia tai jiega, ati
traukianti mus nuo ten, į kur 
norime eiti. Štai tos jiegos ir 
linkime vėl atsirandančiame m it- 

ti. Lai jisai laimingai praplau-

IŠ Račiūno kelionės.
Račiūnas, kuris 
buvo išvažiavęs v
Lietuvą parinkti 

pereitą vasarą 
iš B rook lyno į

matogratui, Kaip mums praneša
ma, žada netrukus pargrįžti su 
dideliu “lobiu”. Aplankęs pa
keliui Prūsų Lietuvą, p. Račiū
nas daugiausiai darbavosi Kau
no ir Vilniaus gubernijose. Lai
ke šitų kelionių jo nutraukta apie 
400 į vai rili nejudomų paveikslų 
įvairių istoriškų vietų ir 
vaizdelių ir suviršum 5,000 pėdų 
krutamųjų paveikslų; įvairus 
darbai, pasilinksminimai ir t. t. 
davė užtektinai p. Račiukui žin
geidžios medžiagos krutamiems 
paveikslams, todėl ateinančią žie
mą Amerikos lietuviai turės pro
gą pamatyt žingeidžių iš savo tė-

Kelionę galima skaityt pilnai 
pavykusia, nors, žinoma, neap
siėjo ir be tūlų nemalonumų.

čitinas, betraukdamas paveikslus, 
tapo žandarų suareštuotas, ta
čiaus greit pasiliuosavo, kada da-

Račiunas mini, kad nekuriose 
vietose, kur žmonės tamsesni, į 
jį žiūrėta, kaipo į “šnipą” ir so-

P. Račiūnas skubinasi pargrįžt 
Amerikon, kad čia dar “pagauti” 
Svečius iš Lietuvos — Dr. J. 
Basanavičių ir atstovą Yčą — ir 

pa- 
pa- 
jis

daryti atmintinu judamuose 
veiksluose. Tikimasi, kad 
pargrjš apie 15 d. spalio.

Vaizdelis iš Maž. Lietuvos 
laikrašti jos. Kokie yra Prūsų lie
tuvių gotiškomis raidėmis laik
raščiai ir kokiu “dvasios penu” 
maitina jie savo skaitytojus, ga
lima spręsti iš Klaipėdoje einan
čios “Lietuviškos Ceitungos”, ku
ri yra, anot jos pačios žodžių, 
“Lietuviu seniatisis Laiszkas ant 
Pasinaudojimo koznam wienarn 
iszleidzams”. Štai kokių esama 
Mažojoje Lietuvoje baisių nclai-

“Smutna Nepalaima. — Mar
giuose palūžo Karve ūkininko T., 
ant ganyklos bešokinėdama, koją 
ir turėjo but paskersta.”

Šitą žinutę, kiek męs atsime
name, atkartojo dar ir kitas Maž. 
Lietuvoje taipogi gotiškomis rai
dėmis laikraštis, ir.... visai rim
tai. Kaip gi reaguoja į tai Prū
sų lietuviai, tų “ccitungų” skai
tytojai? Štai “Birutė” praneša, 
kad minėta “Liet. Zeit.”, išeidi- 
nėjttsi du kart į savaitę, pradė
sianti dabar eiti tris kartus. Ma
tyt, skaitytojams panašios “smut- 
nos nepalaimos” yra smagiu ir 
tinkamu dvasios maistu.

Dar apie juokų laikraštį Maž. 
Lietuvoje. Męs jau ankščiaus 
buvome pranešę apie naujai stei
giamą Maž. Lietuvoje juokų laik
raštį. Dabar, pasiremdami til
žiškės “Birutės” pranešimu, pa
duodame tolimesnes žinias apie 
jį. Laikraštį leisianti, kaip jau 
minėta, tam tikra kuopelė, ku
ri vadinsis “Sietynu”. Paties gi 
laikraščio vardas bus “Sūkurys”. 
Jisai bus iliustruojamas. Išeidi- 
nės neperiodiškai. Kaip galima 
iš “Bir.” pranešimo spręsti, laik
raštis bus labiausia skiriamasi 
Mažajai Lietuvai. Didžiojoje 
Lietuvoje pavienis numeris kai
nuosiąs 15 kap., Amerikoje su 
prisiuntimu 10c. Dėlei neperi- 
odiškumo, matomai, prenumera
ta nepaduota. Naujojo laikraš
čio reikaluose reikalinga kreip
tis per “Birutės” redakcija (Was- 
serstr. 7-8. Tilsit, Germany).

Paskutines pastangos. Lai
kysies šmėkla, juo tolyn, juo eina 
mažyn Lietuvoje. Daugelyje vie
tų, ‘ kur dar taip nesenai lenkai 

dien galutinai ir griežtai įtekme 

ir visakas kita perėjo J lietuvių 
rankas. Tartum, sniegas, pava
sario saulutės užgautas, nyksta 
ir mažėja ta lenkystės žiemą, ku
ri taip ilgai viešpatavo ir kę- 
rojo Lietuvoje. Su kiekviena die
na mažinasi Lietuvoje tie plotai, 
kuriuos męs galėtume pažymėta 
kaipo “lenkiškos ligos” užgau
tus. Sveiksta išlėto Lietuvos kū
nas. Nors dar yra ne vienas tos 
ligos skaudulys musų tautos kū
ne, nors laiks nuo laiko tie skau
duliai pritvinksta ir trūksta, skau
džiai atsiliepdami visame kūne, 
nors ligai išgydyti daug dar pa
stangų padėti reikės — tačiaus 
patsai ligonis matomai eina ge
ryn, su kas diena vis sveiksta.

Dėlei aiškiai matomų istoriš
kų priežasčių, toji liga pirmiau
siai įsisėdo musų tautos ši rd i n- 
-sostapylėn ir kituosna 
svarbiuosna punktuosna. 
jau ji platinosi toliaus,
Lietuvos dalis užgriebdama dau
giau — kitas mažiaus. Centruo
se jinai ilgiausiai buvo įsigyve
nusį (dar šiądien taipogi yra), 
ir todėl ir didžiausi padaryti nuo
stoliai yra tenai. Dar ir šiądien, 
kuomet jau provincijos daugu- 

mums

vicnas

moję vietų yra galutinai musų 
rankose, savo centruose męs esa
me priversti į vesti smarkią ir 

. Dau- 
sutinka-

Bačiaus šian-4en 
linksta ilgai stovėjusi siena,

giausia pasipriešinimo 
f.me męs čionai.

jau

vėj tįsias musų gimtinės grįteles 
viens už kito veržias saulės spin
duliai. Juodieji musų “nevidonai 
tai mato, jie įbauginti ir deda pa-

Kaip Svečiams Sekasi
specialių korespondentų pranešimų).(Iš musų

Naujos Anglijos Valstijų, 
dabar Dr. Basanavičius ir

.Iš 
kur 
atstovas Yčas, Lietuvių Mokslo 
ir Dailės Draugijų Pasiuntiniai 
iš Vilniaus lankosi, ateina geros 
žinios. Visur čia sutinkama Sve
čius širdingai, gal dar širdingiau 
negu kur kitur; aukos taip pat 
Tautos Namams visur yra taip
gi gausios. Bostonas, Brockto- 
nas ir Lawrence atsižymėjo savo 
duosnumu ir ta užuojalita, su ko
kia Svečius priėmė—Tik Camb
ridge, Mass.,; įsipynė kaip erškė- 
tys į gėlių vainiką ir laikinai per
traukę triumfališką Svečių kclio- 

kas kolionijaš; Minėtame Camb- 

22 d. rugsėjo; tačiaus kilo vieti
niai varžymaisi ir barniai — sa
koma, chorais negalėjo pasida
linti— ir nuo prakalbų paženklin
ta diena reikėjo atsisakyti; už
tai tuoj aus pradėta rengtis prie 
kitų prakalbų, kurios atsibuvo 
26 dieną rugsėjo ir davė pui
kias pasekmes, nes vien pačiose 
prakalbose surinkta $165.75, 
(smulkmenas į.žiūrėk korespon
dencijoje iš Cambridge, Mass.).

Lawrence, Mass. Lawrence il
gai laukiamas Svečių atsilanky- 

nes nekantriai laukė tos dienos, 
ir kada ji atėjo, didelis būrys 
tautiečių — delegacija nuę Law- 
renco lietuvių su vietiniu klebo- 
nu Jusaičiu, kaipo tos delegacijos 
pirmininku, — nuvažiavo ant 
gelžkelio stoties Svečių pasitikti.' 
Svečiai, kaip buvo matyt, atjautė 
ir tinkamai apkainavo tokį Law- 
renco lietuvių mandagumą.

Prakalbos atsibuvo puikioj 
Saunders Hall svetainėj (miesto 
salės nebuvo galima gauti) 24 d. 
rugsėjo. Žmonių susirinko, kaip 
ir visur, didelis būrys, — buvo 
suviršum 700 ypatų.

Svečius publikai perstatė vie
tinis klebonas, kun. Jusaitis. Čia 
pat Lawrence^ lietuvaitės, susi- 
spietusios į “Birutės” kliubą, 
įteikė Svečiams puikų gėlių bu
kietą. Prakalbas pamargino vie
tinės parapijos choras, sudaina
vęs Tautiškąjį Hymną ir keletą 
kitų dainų; orkestrą, p. Paulu- 
kaičio vedama, gabrai išpildė ke
letą muzikališkų veikalėlių, o’ 
p-le Simanoniutė padekliamavo 
gražias, tam vakarui pritaikintas 
eiles. z

Kiek išviso aukų padovanos 
Lawrencas, tuom tarpu tikrai dar 
negalima pasakyt, nes tai iš vie-, 
nur, tai iš kitur aukos vis dar 
plaukia. Vienok sarmatos 
bus. Laike prakalbų surinkta apie 
$409.00. Žrtionės iš prakalbu li-

ne-
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skatinęs pastangas, iš visų jiegų nausko iš

staųčias i'š jų rankų pozicijas, stojo Nariiu-Labdariu Ir paau
Lietuvos laikraščiai pastaruoju 
laiku labai dažtial atneša žinias 
apie vis niauju ir naujų lenkiškt/\ 
laikraščių^ steigimą Lietu vojey 
Norima savo žilstanti galybė pa
laikyti bent skaitlingunru. Bet 
tai, t^rupufį petkeičiant rusų dai
nių, jau tiktai" “paskutinieji iš- f blaškytos0-' audros debesėliai”. 
Veltui stengtis 1 sulaikyti iš po 
žiemos tekėti pradėjusią upę; vel
tui — spirtis prieš pradėjusią 
augti tautos ’ sąmonę. ’ Yra tai 
liglaikinis ir tiktai trumpas ago
nijos pratęsimas, nes likimo /
syarstyklė aiškiai ir griežtai nu
sviro vienon pusėn. Svetima 
dvasia, kuri atnešė mums tiek 
daug vargo ir nelaimės, lai grįž
ta į ten, kur ji žmonėms gali 
būti palaimos ir džiaugsmo šal
tiniu. Pas mus jai ne vieta.

per praėjusį liepos 
atvyko išviso 

laiką 
bildu 
pasi-

Kiek atvyko lietuvių Ameri
kon per paskutinį liepos mėne
sį. Kaip valdžios paduotos ži- 
n ip s
mėnesį Amerikon 
4,039 lietuviai. Per tą patį 
išvažiavo 773 liet. Tokiu 
Amerikos lietuvių skaitlius 
didino 3,266 "inonėmis.

Per visa f iškali ška meta (nuo 
birželio 30 d., 1912 m. iki birže
lio 30 d., 1913 m.) lietuvių į 
Ameriką -atvyko 25,529. 
patį laiką išvažiavo 4,619. 
daugino 

Pasi- 
lietuvių skaitlius Ame

rikoje per tų metų laiką 20,910 
žm. *

•
ko didžiai,,užganėdinti; ant Sve
čių taipgi lawtencieciai gerą įspu- 
dį padarė. j

Gerbiaiiiicms Svečiams vakarą 
rengė susitarę visos Lawrenco 
draugijos/ išskyrus tik vietinę so
cialistų kuopą’ ir šv. Lauryno 
Paša'lpmę dr-stę; pastaroji pir-

atsisakė prie

“u narams” neturėtų but

paskirti Tautos Namams, bet 
prigimdyta 1 Bk'eleiviškių” ir “lais- 
viškių” pasekėjų, dėlei kokių ten 
vietinių BimaVų 
surengimo vakaro prisidėti. (Jo
kiems
vietos, jeigu dr-stė tikrai supran
ta svarbumą tokio darbo, kaip 
kad Tautos Namų statymas; vi
si privalo eit išvien, vieni kitiems 
nusileisdami, vieni su kitais su
sitaikydami. Red.).

Lawrcncas liko laikiniu centru 
Svečių tolimesnės maršrutos. Iš 
čia Svečiai važinėja į aplinkines 
mažesnes kolionijas atlankyti, o 
tokių kolionijų čia yra keletas, 
būtent: Haverhill, Nashua ir 
well, kur prakalbos iš kalno

Lo
jau

pir-Norwood, Mass. Nebuvo į 
mutinį Svečių maršruto progra
mą įdėtas, vienok norwoodieciai 
tuomi nenusiminė: jie užsispyrė 
turėti pas save Svečius ir tol pri
sispyrę reikalavo, kol neišreika
lavo. Taigi 25 d. rugsėjo atsto
vas Yčas išvažiavo atlankyti 
Norwoodo lietuvius. (Pranešėjas 
nesuspėjo dar sužinoti apie tai, 
kaip norwoodieciai aukomis 
žymėjo). .

atsi-

nor-Haverhill, Mas. Kadangi 
woodieciai pagriebė sau p. 
o tą pat dieną turėjo atsibūti pra
kalbos Haverhill’yje, tai Svečiai 
turėjo skirtis. Į Haverhill nu
važiavo Dr: - Basanavičius, lydi
mas A. iIRamanausko, Z. Jan
kausko ir; kun. Jusaičio.

Haverliillio lietuviai taip pat 
susitiko Svečius su choru. Lai-' 
ke prakalbų surinkta aukų Tau
tos Namams suviršum $100.00.

L — I
Nashua^ > N. H. Nashua turbut 

bus vienatinis New Hampshire 
valstijos jriies'tas, kurį Svečiai at
lankė. Čia lietuviai visi, beveik 
išimtinai, (Izukai Vilniaus ir Su-, 
valkų gubernijos. Nedaug jų čia 
sulyginamai yra, bet nedidelį 
skaitlių puikiai gali užvaduoti 
širdingumas. Čia gyvuojanti šv. 
Kazimiero dr-ja jau nuo senai 
uoliai rūpinosi, kad Svečiai jų 
kartais neaplenktų ir atsilankytų 
,su pasveikinimu iš Tėvynės.

Rugsėjo 26 d. atvyko Dr. Ba
sanavičius, lydimas p. A. Rama-
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Wjwrence, Mass. Mi- 
kazimiero dr-ste pa- 
iiu-Labdanu ir paau

kojo Tautos Namams 200 rub
lių ($104.00) ; sieksnius pirko 
Vincas Kvaraciejus, Juozas 
ravi is ir kun. Tyla. Aukų 
mesta apie $160.00.

sy-

Montello, Mass. Rugsėjo 23 
d. buvo iškilminga diena vietos 
ir apielinkių lietuviams, nes tą 
dien atsilankiusieji Svečiai iš Lie- 
tuvos^ laikė čia prakalbas Mas- 
sisoit Hall, Brocktone.

Urbanas. Dr. Basanavičiaus ir 
atstovo Yčo prakalbas žmonės 
sutiko trukšmingiausiu delnų plo
jimu. Svečių priėmimu uoliai 
rūpinosi sekančios draugijos: 
Š. K. D., S LA. 17-ta kuopa, Š. 
K. D. ir nuolatinė Moterų drau
gyste; prisidėti prie Svečių pri
ėmimo 
viškos draugystės: Kliubas, 
•rutės

atsisakė sekančios lietu-

moterų draugystė ir, ži
noma, musų “cicilikai” (Toks jau 
tų draugysčių ir lietuviškumas. 
Red.).

Priimta Svečius iškilmingai: 
buvo lietuviškas benas, po P. 
Dambrausko vadovyste, taipgi ir 
choras; po p. Juškos vadovyste. 
Aukų išviso surinkta beveik du 
šimtu doliarių ($197.56). Vie
nok tai da neviskas. Likosi pel
no nuo vakaro rengimo, dar ir iš 
kitų šaltinių tikimasi šiek-tiek 
aukų, tai iš to pasidarys dar apie 
$50.00, kurie bus pasiųsta Dr. 
Basanavičiui. . Abelnai Montello 
prisidės, iš viso mažiausiai su 
apie pustrečių šimtu doliarių.

Gerai, kad prisidėta su auko
mis, bet gerai taipgi ir tas, kad, 
ačiū Svečių atsilankymui, Mon
tello ir apielinkių lietuviai, taip 
sakant, atgimė Dabar tankiai 
pasitaiko pamatyti susiėjusius 
jaunus vaikinus .į krūvą, ir be
sišnekučiuojančius apie tą vaka
rą, apie musų tautos veikėjus ir 
apie abelną Lietuvių tautos kili
mą. Naują dvasią Svečiai 
atsilankymu įkvėpė.

savo

I
visos

Duosniausi draugija
Sunku pasakyt, kuri iš 

Amerikos draugijų atsižymės di
džiausiu duosnumu Tautos Na
mams. Yra apsileidusių draugi
jų, yra ir duosnių, bet mums iš
rodo, kad didžiausiu duosnumu 
atsižymėjo iki šiol D. L. K. Ge
dimino draugyste iš Lewiston, 
Me., kuri, turėdama vos 80 sąna
rių ir tik $800.00 savo ižde, at
riekė lygią šimtinę Tautos Na
mui Vilniuje, pasilikdama sau 
tik $700.00. Tai išpuola dau
giau s negu po doliarį nuo sąna
rio. Męs, kol kas, nežinome apie 
jokią kitą draugiją, kuri taip pa
vyzdingai butų pasielgusi ir to
dėl mename, kad, kol kas, šiai, 
draugijai priklauso pirmiausia 
šiuohi atžvilgiu vieta.'

Abelnai, kalbant apie draugijų 
aukavimus, išrodo, kad gana ge
ra taisyklė butų, jeigu draugy
stės, turinčios stiprus iždus, sa
vo aukos didumą apskaitliuotų 
nuo sąnarių.

Iš Wat^rburio padangių.
Watcrburio dr-stės, kaip pir

miau s minėjom, žadėjo su $500.00 
Svečius -pasitikti. ^Rbdarč Tlau- 
giaus, negu $500.00. Apart pir- 
iniaus minėtų draugysčių, Bro
lija paskyrė $100.00, Lietuvos 
Brolių dr-stė — $25.00, apaštaly
stės Maldos dr-ja — $10.50. Su 
šitomis aukomis pasidaro suvir
šum pusšešto šimto.

Union City taipgi subruzdo. 
Šv. Jurgio dr-ja skyrė $50.00, šv. 
Petro, dr-ja — $25.00, Lietuvos 
Dukterų — taipgi žadėjo skirti 
(dar nežinia, kiek). Čia atsisa
kė viena tik Vi tauto tautiška 
draugija, kurią turi globoje “ci
cilikai”. (Neverta ji Vytauto 
vardą nešioti, jeigu taip elgiasi, 
— tikra gėda! Red.). Waterburyj 
jy •apielinkes tikrai perviršys tūk
stantinę, — tikimasi, kad bus čia 
apie $1.500 aukų Tautos Namui. 
Žmonės visi labai sujudę ir dar
buojasi Svečių priėmimui, išsky
rus musų socialistus, kurie net 
pradeda kandžioti tuos, kurie tais 
reikalais rūpinasi.

(| Policija mieste Frankfurte 
ant Maino, gavusi iš Amerikos 

no i Schmidto, apreiškė, jog fo
tografija ta labai nepanaši į bu
vusį čia kunigą, todėl gal but, 
kad kas nors kitas naudojasi iš 
Schmidto vardo ir jo dokumen
tų; o gal jo veido išveizda taip 
labai persikeitė.

IŠ VISUR.

|| Mieste Breslau susekė palei
stuvystės lizdą. Į tą skandalą 
įmaišyta suviršum 70 merginų, 
dukterų žymių šeimynų. Suareš
tavo 14 vyrų, o 8, bijodami skan
dalo, nusižudė. Sutepta tokių jų 
dukterų pasielgimų, daugelis vie
tos 
jos

bankierių, daktarų ir polici- 
valdininkų.

|| Vokietijoj Rudos kalnuose 
užtiko didelius plotus Urano ru
dos. Uranas yra tai svarbi me- 
dega, nes iš jos ištraukiamas yra 
radium, kuris randa vis platesnį 
pritaikymą, o jo ant viso že
mės paviršiaus yra labai mažai.

|| Susekta, jog tūlose vietose 
Lenkijoj atsibūva formališki jo- 
markai ant jaunų merginų, ku
rias paskui siunčia į paleistuvy
stės namus į pietinę Ameriką, 
ypač į Braziliją ir Argentiną. 
Agentai sugabena j geležinkelių 
stotis Robicevo ir Babų mergi
nas nuo 14 iki-20 metų, o čia 
jas perka tokių gyvų prekių rei
kalaujanti agentai, žinoma, bė

dai. Kaina merginų 
iki 1000 rublių; tas 
jų gražumo ir kito-

yra nuo 50 
paeina nuo 
kios vertės.

Sulyg paskutinių valdžios 
surinktų žinių, Lenkijoj (tame 
yra ir Suvalkų gubernija) 1910 
m. buvo 1915 daktarų vyrų ir 50 
moterų daktarių, 1630 felčerių 
vyrų, 22 feldčerės moterįs, 648

Sanitariškai organizacijai išlei
sta 4,294,470 rubl. Valdžia tam 
skyrė 284,162 rubl., miestai (iš
ėmus Varšavos) 214,871 rubl.; 
pnvatiškos ir labdaringos drau
gijos 106,244 rubl. Iš kitų šalti
nių įplaukė 2,629,191 rubl.

|| Rusija įgauna vis didesnę 
įtekmę ant Balkanų pussalio ir 
tą įtekmę stengiamasi sudrutin- 
ti apsivedimais; valdonai mat vis 
turi dukterų, kurias gali kitiems 
valdonams atiduoti. Dabar laik
raščiai praneša, jog neužilgio su
sižieduos Rumunijos sosto įpė
dinis kunigaikštis Karolius su 
Rusijos caro dukterim Olga. Gre- 
kijos gi sosto įpėdinis Jurgis ke
tina sisižieduoti su dukterim Ru
munijos karaliaus kunigaikščiu- 
te Elzbieta.

|| Prie Serbijos rubežiaus, tar
pe Dibra ir Jakova buvo smar
kus mušis serbų kariumenės su 
albanais, kuriame užmušta su
viršum 200 albanų, o dar dau
giau jų sužeista. Bet, matyt, al
banai įstengė atsilaikyti, nes pa
skui jie nuo serbų paveržė mie
stą Dibra. Organizatoriais ir 
vadovais albanų yra Austrijos ir 
Bulgarijos oficierai, kurie, bė

Nekurie iš Naujy Nariy-labdariy

L. Šernas, “Lietuvos” 
das” ($250.00)

Kun. S. J. Čepanonis, klebonas Kun. J. Sutkaitfs, klebonas par. 
par. Homestead, Pa. Pittsburgo, Pa.
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abejonės, yra geresni už serbtf 
oficierus.

(| Gyvenančius Mextke ameri
konus apėmė baimė, todėl jie 
šaukiasi prie savo valdžios mel
sdami pagelbos, nors kiti ameri
konai, Mexike gyvenantieji, užtik
rina, kad jiems nei joks pavojus 
negresia. Atbėgęs iš Chihuahua 
amerikonas Shackelford užtikri
na, buk revoliucijonierių vadovas 
Velia paliko amerikonams 25 va-

Mexiko ir su prievarta nuo jų 
atima viską, ką tik jie verto 
turi.

|| Ispanijoj, mieste Algeci
ras, siunčiami į Morakko gvar
dijos kareiviai atsisakė ten ke
liauti. Oficierai stengėsi kardais 
ir revolveriais juos priversti pri
sakymo klausyti. Susirėmime 
tapo užmuštas vėliavnešis, o su
žeista daug kareivių.

|| Dėl albanų sukilimo Serbijos 
geležinkeliai nepriima privatiš- 
kų siuntinių, nes traukiniai pa
imti vien kariumenės pervežimui. 
Paleisti namon atsargos kareiviai 
vėl tapo tarnyston pašaukti. 
Laukiamas trečias Balkanų tau
tų karas.

STREIKININKŲ ATSI
ŠAUKIMAS.

darbinin-

savo už- 
streikuo-

Darbininkai ir -darbininkės! At
kreipkite atydą į Baltimores siu
vėjus, kurie jau keturios savaitės 
kaip streikuoja. Męs stovime už 
geresnį kąsnį duonos, ir už tiesas 
visų darbininkų. Musų laimėji
mas bus laimėjimu ne musų vie
nų, bet visų darbininkų.

Bet mums dabar labai ir būti
nai reikalinga piniginė pašelpa, o, 
nelaimei, musų kišeniai ir unijų 
iždai jau ištuštėjo.

Taigi, esame priversti maldau
ti jūsų, darbininkai ir 
kės, kurie dar dirbate: 
kite nors mažą dalelę 
darbio paskirti mums, 
jautiems, jūsų broliams ir sese
rims. Šiandien męs esame kovoje 
su kapitalistais, o. rytoj gal bu
site jus; taigi, panašiuose atsiti
kimuose gelbėkime vieni kitus, ‘ 
kiek tik galėdami, o tikrai kovos 
laimėjimas bus musų pusėje. Pi* 
nigus meldžiame siųsti musų ka- 
sieriaus antrašu: Iz. Gazauskas, 
604 W. Lombard st., Baltimore, 
Md. Kvitas ir susinešimų laiškus 
šiuo antrašu: P. Vaitekūnas, 305 
So. Paca st., Baltimore, Md.

Streikininkų varde.
Presos Komitetas:

Ig. Naruieviče, 
P. Vaitekūnas, 
K. Geležėlė.

P. S. Meldžiam ir kitų laikraš
čių perspausdinti.

redaktorius, _ kurio “Muzikališkas Fon- 
padovanotas Tautos Namams.



Lietuviai Amerikoj.

IŠ SHENANDOAH, PA.
Viena iš žingeidesnių žinučių, 

kuomi Shen. lietuviai gali pasi
džiaugti ir net pasigirti, tai p. 
Petrausko, rugsėjo 25 d., sureng
tas vakaras, kuriame tapo atvai
dinta dviejų veiksmų istoriška 
melodrama “Birutė” ir operetė 
“Maluninkas ir Kaminakrėtis.”

Kas yra matęs augščiau minė
tus veikalus, tam nereikia aiš
kinti, kiek triūso ir laiko prari
ja jųjų pastatymas. Tačiaus “Sie
tynas” į 2 mėnesiu pilnai prisi- 
ruošė.

Nežiūrint, kad visų popietį ir 
vakare lijo, publikos prisirinko 
daug; tokiu budu, kad jau jeigu 
nepelnijo kiek nors, tai, tikiu, ir 
nepralaimėjo. Pelno butų buvę 
gerokai, jeigu ne brangus rubai 
ir kitos gan didelės prie tų vei
kalų išlaidos. Kadangi abu at
vaidintieji veikalai lietuvių pub
likai yra žinomi, tai, neapsistoda
mi ant jų turinio, eisime prie pa
ties vaidinimo.

Melodramos žvaigždute yra 
“Birutė”, kurios rolę atliko p-lė 
P. Jurgeliutė. Jos lošimas buvo 
švelnus ir punktuališkas (?),

Basanavičių ir M. Yčų. Kuopos miestelį kalbėti). Prakalbos nu- 
pirmininkas pasirodė Tautos Na
mams priešingas ir pripasakojo 
visokių apie juos nebūtų dalykų. 
Tuomi nėra ko labai stebėtis: jo 
mat priklausoma prie tų sociali
stų, apie kuriuos pastaruoju lai
ku tiek musų laikraščiuose gir
dėtis. Šito pono esama “stebuk
lingo” Philadelphijos Kliniko už
vaizdą, tai matomai jam ir iš
rodo, kad musų žmonės bt(s pro
tingesni, jeigu jam pinigus neš 
už “stebuklingus” vaistus negu 
juos Tautos Namams auka
vus. Sakau, sarmata ir tiek,
— kad pas mus bile kas prastus 
žmonelius už nosies gali vedžio
ti. TMD. Narys.

sisekė puikiausiai. Publika ne
tilpo į svetainę; visi užsilaikė 
gražiai. Aukų surinkta $165.75, 
Po sieksnį žemės pirko vietiniai 
biznieriai: Petras Bartkevičia, 
Petras Lužeckas, Izidorius Da
nielius. Vienas paprastas darbi
ninkas, kurio pavardę pamiršau, 
pirko du sieksniu* žemės (Labai 
apgailestautina, kad pavardė pay 
miršta, kadangi tokios aukos yra* 
y tin brangios. Red.). Socialistai 
gražiai pasirodė: dėjo aukas 
kitus prie to ragino.

B. Lorentas.

BOSTON, MASS.
pasirodė

• I 

irt

ųktoriška gestikuliacija 
žavėjo publikų. Atsižyn 
pogi ir 
kauskas

Keistutis — p. A. Vit- 
senas vaidyla — p. A. 
Lizdeika — p. J. Zaka- 
ir vaidelytes — p-lėsrevičius

Ona Kieiihtč ir Alena Rutkau- , . _ *rL .skinte. Kiti
kai lošė.

aktoriai vidutiniš-

minakrčtis”.

10 minučių pertrau- 
“Maluninkas ir Ka- 
Šis veikalas, kaip 

buvo patėmyta, daug daugiau
užėmė publikų negu pirmasai. 
Nors įžanginėje kalboje p. Šlia- 
kis meldė publikom neploti, ta
čiaus, negalėdama iškentėti ir 
parodydama didį užsiganėdijimų, 
publika dėkavojo triukšmingu 
delnų plojimu. Šiame lošime ge
riausiai atliko savo rolę Sabukas 

■— p. S. E. Vitaitis. Tiek gaila, 
kad buvo jisai truputį užkimęs, 
ir giedojimas buvo atliktas tru
putį blogiau negu bandymuose. 
.Tačiaus visos gestikuliacijos bu
vo tikrai artistiškos. Paskui la- 

k

bai gerai sulošė Barboros rolę 
p-lė M. Tarasevičiūtė ir Teklės —• 
p-lė Jurgeliutė. Neblogai buvo 
atlikta Petronės ir Pikliaus rolės.

Žodžiu sakant, abu veikalu bu
vo atlikta labai švariai, ir, kiek 
teko girdėti žmonės kalbant, p. 
Petrauskas ir aktoriai padarė di
delį įspūdį į shenandoriečius.

Spalio 9 d. bus atvaidinta kiti 
du veikalai: “Faustas” ir “Už
burtas Kunigaikštis”.

Antras dalykas, vertas paminė
ti — tai shenandoriečių politika. 
Praėjusiame periode miesto gas- 
padorium buvo lietuvis, bet, pasi- 
dėkavojant nelemtam “aš”, da
ba} bus išrinktas anglas. Mat, s
kadangi anglai negalėjo lietuvius 
sumušti balsais, tai pasinaudojo 
gudrumu. Pirmutiniuose balsa
vimuose kandidatais miesto majo
ro vietai pastatė 3 lietuvius ir 

“ vienų anglų. Rezultatas buvo 
toks, kad lietuvių balsai išsida- 
lino ir tvirčiausis lietuvių kandi
datas, p. Bernatonis, buvo anglų 
pergalėtas apie 18 balsais. Taigi, 
dabar iš abiejų partijų, iš kurių 
tikimasi gauti miesto majorų, 
abudu kandidatai yra anglai! 
Gėda lietuviams, kad davė save 
apmulkinti. Aš tikiu, tai bus lie
tuviams gera lekcija.

♦

Kiek dabar galima matyti, she- 
nandoriečiai priims Svečius — 
Dr. J. Basanavičių ir p. M. Yčų 
taip, kąjp ir kitose vietose, jeigu 
dar negeriau: kelios šimtinės 
kaip girdėti, Tautos Namams jau 
pažadėta. E. G. Klimas.

IŠ PHILADELPHIA, PA.
Čia gyvuojanti, TMD. 74-ta 

kuopa abelnai nekaip stovi, o fi- 
Siansišku atžvilgiu tai ir gana 
blogai su ja yra: turi apie $30 
deficito. Kuopa kaltina savo bu
vusį iždininkų, kuris kuopų nu

skriaudęs. Dabar net išrinkta 
tam tikras komitetas, kuris var
du kuopos apie tai turi per laik
raščius apskelbti. - Tikimasi, kad 
bus vėl skandalas, ir ar tik nepri- 

' seis jį ir iš LSS. mesti, nes jo 
mat ir ten priklausoma.

Paskutiniame kuopos susirin
kime buvo užsiminta ir apie Liet. 
Mokslo Draugijos atstovus, Dr.

IS WESTVILLE, ILL.
Rugs, u d. čia mirė jaunas vy

ras Jonas Girkontas. Mirimo 
priežastis — sužeidimas vietinėse 
anglių kasyklose, kuriose velio
nis, atvažiavęs iš Pennsylvani- 
jos, dirbo nuo praeitų metų. Po 
sužeidimui pasirgo ligonbutyje 
dar keliatų savaičių. Velionis 
Girkontas paėjo iš Stirbiškės kai
mo, Laukuvos par., Raseinių p., 
Kauno gub. Lietuvoje paliko tė
vų, pamotę ir keliatų brolių bei 
seserų. Amerikoje turėjo 2 bro
liu. Iš 
niekur 
nesenai 
žiavęs. 
nyrinęs 
pinėse
lengva jam ši pilkoji

Ant.

IŠ SO.
Kuomet

draugijų protestas prieš tų muH
sų spaudos dalį, kuri visomisl

Bostono'

kenkti Liet. Mok. Draugijos at
stovams, Dr. J. Basanavičiui ir 
p. M. Yčui, ir sutrukdyti jųjų 
darbų, ir tarp kitų protestavusių 
draugijų prie protesto prisidėjo 
Liet. 'Ukesų dr-stė, kurios var
du pasitašė K. Jurgeliunas, Bos
tono laikraščiai prieš pasirašiusįjį

Ištisais straipsniais prirodinėjo

c;x,. !

priėmimo Atsibuvo, pra
kalbos Maąsisoįt salėje^ 6 Malu 
st., Brocktįon^ Prasidėjo pra
kalbos pu$e pQj septynių vakare 
ir traukėsi iki pusei po devynių. 
Perstatė ^vėčius vietinis kleb. 
kun. Urbopas. BSavo kalboje ji
sai nurodė (sunkų lietuvių padėji
mų priespaudoj metais, gražiai 
ir aiškiai apipiešė tų nelaimingų 
padėjimų, j kuriame buvo atsidū
rusi musų tautps, paaiškino Dr. 
J. Basanavičiaus darbus ir nuo
pelnus musų tautos atgijime. 
Kalba, karšta ir turininga, į su
sirinkusius padarė didelį įspūdį^

Pasibaigus kun. Urbono kal
bai, buvo atlikta mažas muzika- 
liškas programelis. Choras, p. 
Juškos vedamas,v dainavo ir pra
kalbų protarpiuose. Pirmutiniu 
kalbėjo Dr. J. Basanavičius. Jo
jo kalba, gan, ilgoka, publikai la
bai patiko. Dideliu delnų plo
jimu išreiškė ji savo padėka gerb. 
kalbėtojui. ,

, Pabaigus Dr. J. Basanavičiui, 
kalbėjo p. IM. Yčas. Tuom tar
pu Dr. Basanavičius su pagelbi- 
ninkais ėjo rinkti tarp susirinku
siųjų aukas; surinko $197.56. Ta
me skaitliuje yra ir aukos nuo ang-

.Arlingtoniečial irgi tur| tokių 
žmonių savo tarpe. Tūli jų, ne
žiūrint į tai, kad yra čia jau 
viena kuopa, užmanė sutverti 
naujų. Jie pritaria S. E. A., pri
pažįsta, kad reikalinga yra mums 
ta organizacija, kad turėtume 
prie jos rašytis žodžiu sakant, 
viskas gerai, tiktai nepatinka 
jiems.... kuopos numeris: 25.

(Argi tkme priežastis? Red.\. 
Daroma senajai kuopai užmeti
mas, buk esą “tenai nešvaru’^ 
Tai yra labai lengva prašalinti. 
Panorėkitne tiktai. Tverdami gi 
naujų kuopų, męs tiktai išblašky
sime savo ir taip menkas jiegas. 
Naudos gi padarysime tiek, kad 
su lempa per piet reikės jos jieš- 
koti. ~ Grinorius. ’

I i Pašnekeliu Kampelis, b

leprigulėjo, kadangi dar 
į Westvillę buvo atva- 
Rugs. 13 d., atlikus baž- 

vietos ka- 
Lai buna 
žemelė! 
Vaitkus.

apeigas, tapo

Jurg. neturėjęs tam tikro clr-jos 
įgaliojimo, ir todėl e i tasai pro
testas esąs be vertes ir t. t. M inė
tieji laikraščiai, sprendžiant iš jų
jų veikimo, visomis jiėgomis 
stengėsi sukurstyti Liet. Uk. dr. 
prie to, kad jinai atšauktų savo 
vardų iš po protesto, ir tokiu bu

Brocktone, paaukavusio $5.00, p. 
Ainbražiiiskio (pirko Tautos Na
mams žemės sieksnį už $10.50), 
p. Jokavoųio 1(paaukavo $15.00) 
ir kitu. I- 

k*

WIS.IŠ KENOSHA,
Ir męs, kenoshiečiai, įtaisėme 

lietuviškų bažnytinę mokykla. 
Mokytoja mergina pribuvo iš

liui lietuvių nežinomas. Šiuom 
kartu mokyklų dar mažai lietu
vių vaikų lanko, nes mokėti nuo 
vaiko pusę doliario daugumui ro
dosi perbrangu; todėl daugelis 
savor*vaikus siunčia į viešąsias 
miesip mokyklas, arba į svetim
taučių, kur reikia mažiau mokėti. 
Nepaiso mat tėvai, 
kyklose jų vaikai 
tik besimokinimas

ir

: vis 
eiso- 

ateisiančiv 
susirinkimu, bausme, ku-

kad tose 
ištautęs;

pigiaus

mo- 
kad 
at-

choras suvi-Musų bažnytinis 
su susilpnėjo, liko vos keturi as- 
menįs. Birutės choras, dėl ko
kio ten nesusipratimo, atsimetė 
ir bažnytiniame chore negieda. 
Birutės choras užsiimdavo ne 
vien giedojimu, bet taipgi reng
davo sceniškus perstatymus, o 
uždarbį iš perstatymų atiduoda
vo parapijos naudai. Dabar 
nėra. Pr. Vanagėlis.

to

MASS.
lietus lijo,
pylė, bet

IŠ CAMBRIDGE,
Rugsėjo 22 d. nors 

tartum kas iš kibiro 
norinčių susipažinti su atvyku
siais iš Lietuvos Svečiais Dr. J. 
Basanavičių ir p. M. Yču, atvyko 
į susirinkimų apie į 1000 žmonių.

Bet kun. J. Krasnickas užvirė 
tokių košę, kad ir pats suvalgyti 
negalėjo. Kilo didžiausis trukš- 
mas svetainėje už tai, kad “Lai
svės Choras” buvo išbrauktas is 
programo. Publika pareikalavo, 
kad butų leista “Laisvės Chorui” 
dainuoti. Kunigas užsispyrė ne
leisti, pašaukė policijų ir norėjo 
kai-kuriuos areštuoti. Tačiaus 
policija, ištyrusi dalykų, liepė 
publikai nubalsuoti, ir išėmus 
tiktai keliatų, visa publika pa
kelė rankas, reikalaudama, kad 
“Laisvės Choras” dainuotų. • Ka
da choras užlipo ant estrados ir 

‘pradėjo dainuoti: “Nors audros 
ūžia apie mus” kunigas pradė
jo trypti kojomis ir mostikuoti 
rankomis, tartum kviesdamas 
savo parapijonus sekti jo pavyz
džiui. Kilo triukšmas, ačiū ku
riam “Laisvės Choras” negalėjo 
dainuoti. Pamatę tai, gerb. Dr. 
Basanavičius ir Martynas Yčai 
išėjo prieš publikų ir, ištarę po 
keliatų karčių žodžių kunigui, 
pasakė, jog čionai prakalbų ne
laikysiu. Sėdo įr išvažiavo.

Vietiniai socialistai, pamatę, 
kad gerb. Svečiai nėra, kaip tai 
tūli laikraščiai rašo, atsidavę ku- 
nigU globai ir visur atvirai pa
sako teisybę į akis, griežtai per
keitė savo atsinešimų į juos. Tū
las vietos lietuvis-socialistas pir
miau labai niekino Svečius ir ra
gino draugystes į “suteptas” Sve
čių rankas neduoti pinigų. Da
bar pats dėjd visas pastangas, 
kad tik surengus prakalbas. Rug
sėjo 26 d. jos .ir atsibuvo. Kal
bėjo p. M. Yčas,'ir “Keleivio” 
leidėjas p. Gegužis, (Dr. Basa
navičius buvo išvažiavęs į kitų

tų “nelemtas ir neteisingas tau 
tin inkų darbas.”

Nei vienam bostoniečių ilicbu- 
vo tuoni tarpu laiko atsak'ii 
tuos kurstančius straipsnius 
daugi visi rūpinosi tuoni, 
geriau priėmus gerb. Svečii 
pasekniingiau padėjus jųjų 
kilniam darbui. Bostono lai 
čiai per tų laikų nesnaudė 
kaišiojo į akis “parašo nei 
tumų” ir baugino 
d r-jos
ria draugija uždėsianti ir t.

Rugsėjo 19 d. atsibuvo 
Uk. dr-stės susirinkimas. P 
mes tačiaus pasirodė tokios;, len
kių kurstytojai, matomai, visiš
kai nelaukė; draugija priėjite iš
duotų raportų ir tuom pačiu pri
pažino pasirašymų po protestu 
teisotu. Čia pat tapo įnešta 
rašytas skundas ant to nutari
mo; draugija sutiko įneštąjį 
skundų perkratyti. Skundų gynė 
patsai jojo įnešėjas, antrasai 
“Laisvės” redaktorius Neyėckas. 
Svarbiausiu “advokato” argu- 
mentu buvo tai, kad tokię! pro
testai, girdi, kenkiu jųjtj laikraš
čio bizniui. Laikraštis nieko 
biauraus neparašęs ir visa, kas 
laikraštyje parašyta, esu gryna 
teisybė. Tuomet K. Jurgeliu
nas, idant dalykų išaiškinti, pa
ėmė “Laisvę” ir perskaitė til
pusias joje “teisybes”. Matyt, ir 
pačiam redaktoriui nelabai malo
nu buvo klausytis savo laikraš
čio “kepsnių”. Pribėgo prie sta
lo, rėkdamas, kad, girdi, ne visas 
straipsnis perskaitytas, taęiau ir 
pats nieko daugiau nesurado. 
Dave susirinkusiems tiktai pro
gų gardžiai pasijuokti. St. Nor
kūnas padavė susirinkimui įne
šimų pripažinti K. Jurgeliu- 
no protestų teisingu. Balsavi
mas davė šitokias pasekmes: už 
protesto teisingumų 36., prieš vi
sai atsisakyta balsuoti,
rinkime kilo suirutė. Vice pre
zidentas dar kartų kvietė bal
suojančius prieš iškelti rankas. 
Matydami, kad nieko nepeš, 
triukšmadariai ^Hkėlė dar dide
snę betvarkę, bet nieko iš to ne-

Kelti niekas nekėlė. To- 
vienbalsiai

Liet.

Susi-

• v •išėjo.
kiu budu protestas
pripažinta teisingu.

Kiekvienas šiek-tiek
rintis žmogus arba

gėdas tu- 
laikraštis, 

gavęs taip skaudžiai per veidų, 
nutiltų. o Tačiaus Bostono laik
raščiai nerimsta. Dabar išranda, 
kad susirinkimas neužbąigtas. 
Laukite, vyručiai, tačiaus ne su
sirinkimo, bet savo darbeliu pa- 

nato, 
osto-

baigos. Kurie jus arčiau 
aiškiau pradeda pažinti, 
niečiai savo milžiniška keilekta 
Svečių prakalbose aiškiai pabrie- 
žė, kaip jie apvertina jūsų dar- 

Didesnio jums paniekos
išreiškimo negali būti. Rąžykite 
daugiau, kad ir visi Amerikos

bus.

m išlietuviai galėtų pažinti, kuo 
tikrųjų jus esate. Reporteris.

Iš MONTELLO, MASĘ 
Rugsėjo 23 d. buvo pas mus

dimas. Dviejų dalykų jisai rei
kalavo iš savo mokinių — ga
bumo ir pasistengimo. “Kuo
met aš”, sakydavo Konfucijus, 
“duodu vienų dalyko kampų, o 
mokinys negali iš paties savęs 
padaryti kitų trijų, aš neatkarto- 
jų savo lekcijos”.

Už dviejų metų mirė jo moti
na. Jisai palaidojo jų viename

Įžanga susirinkiman buvo 10 
centų. Surinkta už įžanga 
$63.10 iš kurių bus apmokėtos 
išlaidos, o likusieji bus pasiųsti 
Dr. Basanavičiui. Kai-kurie vė
liaus, aukavo. Tokių aukų susi
rinko apie $50.00. Tokiu budu 
išviso susirinks apie $252.06.

Š. K. D, buvo paaukavusi 
$100.00, bet kai-kurie nariai — 
matyt, nesuprasdami dalyko — 
pasipriešino.. Sako, esą perdaug. 
Tani dalykui galutinai aptarti 
bus sušauktas susirinkimas. 
(Manome, š. K. D. nepasii-pdys 
blogesne už 'kitus ir, pa
aiškinus besiprįpšijantiems savo 
nariams dajyko svarbumų/ ne
atsiliks nuo. kitų šiame prakil
niame ir bendrame musu tautos y . ‘F..- 'J c , ...
reikale, Red.).

Montelliečiai /paliko labai už
ganėdinti iš Jgerb. Svečių apsilan
kymo. Dabar k,maty t, daugelis 
jaunų vaikinų’/ susieinančių krū
von ir šnekučiuojančių apie tų 
taip gražiai if maloniai praleista 
vakarų. Ilgai jisai pasiliks moti- 
telliečių atmintyje.

Reikalinga ištarti širdingų ačiū 
lietuviškam benui, kuris, vado
vaujamas p. Dumbrausko, savo 
muzika gražiai įvairiavo atsibu
vusias prakalbas.

Gerb. Svečiams priimti., pasi
darbavo šios draugystės: Š. K. 
D., Š. IC D. (?), L.S.A. 17 kp. 
ir Nuol. Mot. Dr. Musų gi kliu- 
bas, “Birutės” moterų ir taip 
vadinamieji “socialistai” buvo 
priešingi Svečių priėmimui.

i P. Kazlauskas.
, ■ .... .....

BENTON, ILL.
dar matyt žinučių

IŠ
Neteko

miestelio! Teisybę pasa
tai ir nedaug kas žingei- 
pas mus atsitinka.
lietuviu yra nedaug. Šiuom 
nepatartina niekam į čia 

Ir štai kodėl:

is

trečias tur- 
Amerilconai

musų 
kius, 
daus

Čia 
laiku
važiuot.

Rugsėjo 21 d. atsibuvo čia 
koks ten rusinu pasilinksmini
mas, į kurį buvo pakviesta ir ke
letas amerikonų. Matyt, nesusi
taikė, tai prasidėjo muštynės; 
šautuvai ėjo darban ir du ame
rikonu užmušta, o 
but taipgi mirs.
dabar labai 1 ant ateivių iš tos 
priežasties įnirtę ir*pradėjo juos 
mušti, kur tik sučumpa. Nors 
lietuviai niekuom prie to nepri
sidėjo, bet įširdimas yra didelis 
prieš visus ateivius, todėl šiuom 
laiku baisu ir ant gatvės išeiti. 
Mieste pagarsinta kariškas sto
vis, nes vietinė policija nega- 

sau rodos, duoti.
J. Vakaras.

322. Kas buvo didžiausis ky- 
niečių galvočius? Viso pasaulio 
mokslininkai noriai atiduoda tų 
garbę žinomam kynų galvočiui 
Konfucijui, gyvenusiam prieš 
Kristaus gimimų nuo 551 m. iki 
478 m. Konfucijaus mokslas, 
nežiūrint to, kad jau daugiau 23 
amžių praėjo nuo to galvočiaus 
gyveninio, dar ir šiądien turi di
delę įtekmę Kynijoje ir gali pa-1 kape su savo velioniu tėvu ir ant 
sigirti tuom, kad didesnė prakil
nesnių kynų dalis laikosi to mok
slo. Konfucijus, nebūdamas jo
kiu pranašu ir save tokiu neskai
tydamas/ sutvėrė tvirtų tikėjimų, 
kuris yra daug senesnis ne tik
tai už mahometonų, bet ir už 
krikščionių tikėjimų. Krikščio
nims ypačiai reikėjo susipažinti 
su Konfucijaus mokslu. Jie te
nai rastų daug tų prisakymų, ku-

miausiai yra svietui ištaręs Kri
stus: “Nedaryk kitiems to, ko 
nenori kad kiti tau darytų!” Kas 
iš krikščioniu nežino šito prisa- 
kymo?,Pirmutinis žmogus, metęs 
pasauliui tų prisakymų, yra Kon
fucijus; Kaip sakyta, ir daug 
kitų krikščionystės^ elementų męs 
galime rasti Konfucijaus moksle. 
Tat, vegis, neprošalį butų 
-tiek arčiai su juom ir jo

šiet- 
mok-

kapo pastatė paminklų. Tai bu
vo pirmas paminklas, kurį ky- 
nietis pastatė ant savo miru
sios giminės kapo. Konfucijus 
pirmas įvedė tų paprotį. Kynie- 
čiai labai gerbė ir gerbia savo 
mirusius protėvius. Tat, Konfu
cijaus įvedimas rado labai gerų 
dirvų ir greit išsiplatino tarp 
visų kynų.

Po tam Konfucijus keliems me
tams nežinia kur dingsta, bent 
istorijoje nėra jokių nurodymų 
apie tai, kur ir kaip praleido jisai 
sekančius kelis metus. Kaip ga
lima manyti, Konfucijus pašven
tė tuos kelis metus muzikai, ku
ria jisai labai mylėjo, ir seno
vės istorijos studijavimui. Tu
rint mokslininkui 30 metų am
žiaus, męs su juom vėl susitin
kame, kaipo su žmogum, visiškai 
ant savo kojų stovinčiu; kaipo

Žmogus turi pildyti pareigas Vtjh 
dan to, kad jisai yra žmogus.

Kyniečiai patįs yra žmonės 
prasti, žemiški, nevaikščioja pa
dangėmis, ir todėl Konfucijaus 
mokslas turėjo, ir iki šiol turi, 
tarp jųjų tokį didelį pasiseki
mų. Daug kame Konfucijus 
yra “atžagareivis”, žmogus, žiū
rįs praeitin, bet daug ką iš jo 
mokslo galima panaudoti į 
sų dienose.

Kaip sakyta, Konfucijus 
rėjo didelį pasisekimų tarp 
vo tautiečių. Kaip didelė
vo jo įtekmė, galima spręsti iš 
to, kad jisai turėjo apie 3000 f 
mokinių. Daugelis sekė jį iš vie
tos į vietų, klausėsi jo kalbų :r 
mokinosi iš jojo paties gyveni
mo. Kaip Konfucijaus mokiniai 
gerbė ir mylėjo savo, mokytojų, 
galima matyti iš to, kad, kuomet 
jisai mirė ir tapo palaidotas, dau
gelis jo mokinių pasistatė šalę 
kapo namelius, kuriuose gailesta
vo savo mokytojo per 3 metus 
(gedulio ilgumas pas kynus).

Konfucijų galima pavadinti ne 
tiktai didžiausiu Kynijos galvo
čium, bet ir vienu didžiausių vi
sos žmonijos mokytojų.

PROTESTAS

Kaip žinoma, Kyi 
pasiekus jau aukšto

a buvo 
kultūros 

laipsnio, kuomet Europa dar la
bai žemai tebestovėjo. Kuomet 
gimė Konfucijus, Kynijos kul
tūra stovėjo ant augšto išsiplė- 
tojimo laipsnio. Tuo laikų Ky
nijos gyvenimas buvo jau aiš
kiai 
mas. 
tam

susidėjęs į tam tikras for- 
Kynai buvo pasidalinę į 

tikrus luomus (beveik tas

vinčių augštesniame luome. Gi
minės “prakilnumas” davė jam 
progų gerai išvystyti savo gabu
mus. Nors, iš kitos pusės, tu
rėjo Konfucijus nemaža

Kaipo -nepaprastas
ir var- 
vyras,

mu-

tu
šą- 
bu-

Dr. J. Basanavičiui ir

NEW PHILADELPHIA, PA.
Męs, žemiau pasirašiusiejie, pilnai 

pritariame protestui, išreikštam prie
šais “Kovą” ir “Laisvę”, koaštriausiai 
pasmerkdami ją nedorus vienybės 
ardymo darbus. Bet, kadangi protestai 
neatlygina skriaudos, padarytos per 
“Kovą” ir “Laisvę” Lietuvių tautai 
ir gerb. Mokslo ir Dailės Draug. At
stovams
M. Yčui, žinomi reikalaujame, kad 
tuodu socialistų organai “Kova” ir 
“Laisvė” viešai atšauktų savo niek
šiškus darbus ir aiškiai atsiprašytų 
prieš visuomenę ir moraliai nuskriau
stus gerb. Dr. J. Basanavičių ir M. 
Yčą.

šiuomi męs iš visos širdies išreiš
kiame užuojautą nuskriaustiems mu
sų tautos gerb. veikėjams — Dr. J. 
Basanavičiui ir M. Yčui, lenkdami 
prieš juos galvas.

Lai gyvuoja Dr. J. Basanavičius Ir 
Yčas ir Jųjų darbai!

S. Bulota,
J. Paliokas,
J. šipaila,
Juozas Bendoraltls, ' 
Antanas Gudaitis, 
Pr. Juodviriis, 
M. Puišys, 
P. Gratis,
J. Peczuraltis.

persitikrinusiu savo pažiūrose.
Kiek laiko patarnavęs pas kai

mynystėje esančio apskričio vir
šininkų, jisai sugrįžo vėl namon, 
kur praleido apie 15 metų, nesi- 
maišydamas j visuomenės gyve
nimų, (jeigu neskaityti jo pamo
kų, kurių turiniu, kaip sakyta, 
svarbiausiai buvo visuomenė ir 
jos sutvarkymas)*. 52 metų am
žiaus jisai buvo paskirtas vy
riausiu miesto viršininku, o ga
lop ir ministeriu. Konfucijus pa
sirodė geru valdytoju. Jisai 
trumpu laiku, anot istoriko, įve
dęs valstijoje kuopuikiausių 
tvarkų. Žmonės jįjį tiesiog gar
binę kaipo kokį stabų. Reikalin
ga pažymėti, kad Konfucijus, su- 
lyg dabartinių nuomonių, buvo 
didžiausiu atžagareiviu. Tai ga
lima aiškiai matyti iš to, į ko
kias rųšis jisai skyrė žmonių san-- 
tikins. Anot Konfucijaus, žmo
nių santikiai galima padalyti į 
penkias rųšis arl^a skyrius: 1) 
valdytojas ir pavaldinys 2) vyras 
ir pati, 3) tėvas ir sūnūs, 4) vy
resnieji broliai ir, jaunesnieji ir 
5) draugai. Valdytojas, vyras, 
tėvas ir vyresnieji broliai turi 
savo rankose valdžios vadeles; 
pavaldinys, pati, sūnūs ir jaune
snieji broliai yra valdomoji da
lis. Vien tik draugų santikiai 
yra lygus. Iš to galime spręsti, 
kad Konfucijus buvo didžiausis 
tvirtos vienose rankose valdžios 
šalininkas. Visa jo ' politika 
varėsi prie to, kad kuogeriau su
stiprinus valdytojų. Tačiaus ne
ilgiausiai galėjo vykinti patsai 
savo principus. Prabuvęs valdi
ninku 4 metus, jisai, 56 metų am
žiaus, nustojo vietos. Nuo šio' 
laiko prasideda jo amžinos kelio
nės iš vieno Kynijos apskričio 
į kitą. Visur skelbia savo mok
slų Konfucijus. Kame gi jo mok
slas? * * I1

Pimiausiai reikalinga pasakyti, 
kad Konfucijus buvo grynai “že
mės pranašas”. Svarbiausių jo 
mokslo dalyku buvo patsai žmo
gus ir visuomenė. Žmogaus 
gamta yra Dievo duota. Dievas 
nori, kad žmogus tobulintųsi, ir 
žmogus privalo Dievo norų pil
dyti. Reikalinga pažinti savo 
pareigos ir jos atlikti. Ir Kon
fucijus mokino tų pareigų. Kaip 
jau iš šios pašnekėlės pradžios 
galima buvo pastebėti, Konfu
cijaus moksle daug krikščiony
stės gaivalų. Ta pati artimo mei
lė, tas pats nuolankumas ir pa
klusnumas, 
linimas etc.
ta “žemiškoje” formoje. Neran
dame tenai gųsdinimų už Dievo 
pareigų neatlikimą, bausmių.

M.

BETHLEHEM, PA.... ------------------
Tegyvuoja-43r. J. Basanavičius ir^**— 

Martynas Yčas! Didžiausia panieka 
tiems, atsiprašant, laikraštpalaikiams, 
kurie pametė žmogišką jausmą ir yt 
bepročiai arba yt nuodingi šllaužu* 
nai nori nuplėšti darbę. nekaltiems 
ir užsitarnavusiems musą tautos vei
kėjams. Gėda ir panieka jiems, o 
garbė ir užuojauta musą mylimiem- 
siems Svečiams!

Siunčiu kartu $10.50 
mes Tautos Namams 

St

>1

už sieksnį že- 
Vilniuje/ 

Miliauskas.go.
jisai nepaprastai ir gimė, 
vas buvo vieno Kynijos 
čio valdovu. Šitasai augštas val
dininkas turėjo jau suviršum sep- 
tyniosdešimts metų, devynias 
dukteris ir vienų sūnų, bet Kon
fucijaus sviete dar nebuvo. Ka
dangi vienatinis sūnūs buvo šlu
bas ir abelnai liguistas, tai tėvas, 
nenorėdamas duoti savo vardui 
išnykti, apsivedė su vieno savo 
pažįstamo .dukterim, visai dar 
jaunyte mergaite. Pagyvenus šiai 
nelygiai porai apie metus laiko, 
gimė Konfucijus, busiamasai gal
vočius ir pamokslininkas. Ne
užilgo, einant kūdikiui trečius 
metus^ numirė senis-tėvas, palik
damas visų šeimynų gan sunkia
me padėjime. Tokiu budu-jau iš 
pat Anažens prisiėjo Konfucijui 
pažinti visus neturtingo žmo
gaus gyvenimo gardumus. Su 
gerų žmonių pagelba šeimyna 
šiaip-taip varėsi pirmyn. Kuo
met vaikas paaugėjo, jisai sten
gėsi iš visų jiegų mokytis. Bū
damas 15 metų, atsidavė visas 
mokslui. Sulyg savo šalies pa
pročių, 19 metų jisai apsivedė. 
Neužilgo jisai gavo tarnystę, iš- 

-pradžių kaipo krautuvių užvaiz
dą, vėliaus kaip sodnų viršinin
kas. Bet neilgai jisai dirbo šio
se tarnystėse. Dvidešimties dvie
jų metų Konfucijų męs matome 
jau kaipo mokytojų. Jisai nebu
vo paprastu mokytoju, kurio už
duotim yra mokyti jaunųjų gent- 
kartę rašyti bei skaityti. Apie 
Konfucijų rinkosi visi tie, kurie 
norėjo pasimokyti teisingo pa
sielgimo ir valdžios sutvarkymo. 
Jau čia buvo matyt busiamasai 
doros mokytojas, giliai persitik
rinęs savo moksle ir karštai no
rintis praskleisti savo pasiektų 
teisybę. Jisai jokio atlyginimo 
nereikalavo iš savo mokinių už, 
pamokas, kaip' tai buvo ir yra 
priprasta; uzmokesties pasiūly
mas butų buvęs^ jam gilus įžei-

apskri- CASTLETOWN, N. Y.
Sutinku ir pasirašau po protestu, 

tilpusiu “Lietuvos” num. 35-me.
A. Danlunas ("Kovos” skaitytojas).

NEW BRITAIN, CONN.
Męs, žeminus pas i rašų šieji, sutin

kame su protestu, tilpusiu "Lietuvoj”, 
“Tėvynėj”, “Vien. Liet.”, "Drauge” ir 
“Katalike”

Jei lietuvius persekioja Rusijos val
džia, tai męs visi jaučiamės savo prie* 
šų skriaudžiami ir slopinami. Męs 
jų darbas vadiname žvėriškais, bar
bariškais ir nežmoniškais. Na, o 
kaipgi męs turime vadinti tokių lie
tuvių darbus ir jų laikraščius, kurie 
visokiais budais stengiasi šmežti mus 
tautos veikėjus ir tokiu budu ardyt 
lietuvių svarbiausias kultūriškas drau
gijas? Sejautiems tokią blogą sėklą 
laikraščiuose męs nerandam tinka
mesnio vardo. Nes ir kaip vadinti 
žmones, kurie drįso Ir drįsta kenkti 
gerinusiems lietuvių sumanymams?

Komitetas priėmimui Svečių — Dr. 
Basanavičiaus ir p. M. Yčo:.

Mateušas Neįmanai, F. E. Fal- 
tinaiti*, J. Sabas, A. J. Mikalau
skas ("Laisvės” skaitytojas), Jo
nas 8 kr i tol s kas, M. J. Čeponis, 
Vincas Alksninis, Petras Pilkio- 
nis, Juoz. Malaška Ir Jurgis Kli
mas.

J.

PHILADELPHIA, PA.
Protestui pritaria:

T. Astramskas, A. Zuikis, Ant. 
Jankauskas, Juoz. Grlgoravičia, 

čarnlauskas, Stasys Vaslko- 
I g notas Medzevičius Ir Juo- 
Ruškys.

---- ;----q---------

laiške!} randame “Tėvynėj”, 
Jis turi gilią

Pr. 
ris, 
zas

Įdomų 
jos redakcijai rašytą, 
mintį, iš kurios galėtų pasimokinti 
nuoseklaus protavimo ne tik paprasti, 
anot jo, “karštligės apimti” musų ne
va “socialistai”, bet ir jų laikraščių 
redakcijos, štai jis:

Prisiunčiu $2.00 Liet. Mokslo 
Draugijai. Darydamas tai, atlie
ku lietuvio priderystę, nes supran
tu pradėto darbo naudingumą. 
Maniau neaukauti, nes esu so
cialistas. Pamačiau iš laikraščių, 
kaip nekuria “karštligės apimti’^ 
pasikėsino boikotuoti Liet. Mok
slo Draugijos pasiuntinius. Tai
gi priešingai tiems karštuoliams- 
aukuoju! Patarčiau tiems vb 

' slems, kurie serga karštlige, kad 
užsimokėtų po du dollariu: klek- 

x vienas lietuvis, privalo remti mu
sų kultūriškas įstaigas. Tokiu 
budu tik įvykdinsime socializmą, r

IŠ E. ARLINGTON, VT.
Juda po truputį vietos lietuviai. 

Kai-kada tasąi judėjimas nueina 
gan keistais tųKais, bet visgi ne 
ant vietos stovime. Yra pas mus 
S.L.A- 25 kuopa. Išlėto darbuo
jasi ji sau: yaro agitacijų, didi
na savo narių skaitlių. Štai ir 
nesenai, kaipo to veikimo vaisius“ 
prie kuopos prisidėjo penki nau
ji nariai. Rodos, ko ir bereik
tų! Bet visuomet atsitaiko, kad

’ reikia. Yra žtnoniių, ku- 
amžinai xeužganėdinsi.

tas pats savitobu
Tas viskas išreikš

ko tai
iškilminga Svečių iš Lietuvosjriuos

*
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įTo. 40
Linkiu Liet, Mokslo Dr-jos pa
siuntiniams pasisekimo Jų dąrbą- 
v Įmesi.

F. Lapinskas, 
Bluefield, W. Va.

fiENTLEYVILLE, PA.
Protestuodami prieš “Kovą”, “Lai

sve” ir “Keleivį”, sykiu protestuoja
me prieš visus jų pritarėjus, kurie 
drįso ir drjsta savo laikraščiuose 
šmeižti musų gerbiamus L. M. Dr. 
atstovus — Dr. J. Basanavičių ir M. 
Yčą.

“Laisvė” ir “Kova” stengiasi, kaip 
matyt, visomis Jlegomis Juodinti ir 
periškadyti musų veikėjams. Tai 
yra nedarbininkiški laikraščiai, tai 
yra matyt, susitariuslų išgamėlių liz
das, kurie nori sukvailinti mus pra
stus darbininkus ir sukelti mus prieš 
musų svarbiausius ir ištikimiausius 
Tautos veikėjus. Betgi tegul Jie ži
no, kad mes, nors prasti darbininkai, 
bet galim atskirti jų pelus nuo svei
kų grudų.

Mes patįs darbinipkai ir be aiškini
mų gerai suprantam mokslo naudin
gumą ir Tautos Namo reikalingumų.

Mes visi dėkavojame Dr.’ J. Basa
navičiui ir M. Yčui už Jų darbštumą 
musų tautos labui ir velijame, kad 
jiems sektųsi kuogeriausiai. šiedu 
vyru, už jų pasišventimų, verti aukso 
vainiko. O “Kova”, “Laisve” ir “Ke
leivis” neverti va^hitis nei sociali- 
stiškais nei darbtninkškais laikraš
čiais už tuos šmeižimus,. kuriais jie I 
musų Svečius apdovanojo.,

J. Kizeil, J. Babarckjs, Vladas 
Kanpinis, Juozas Mazėtis, Sta
nislovas Mazėtis.

pirmieji Juoz. ir Kaf. yjenas 
Smuikininkas, kitas - pianistas. 
Abu visai mažyčiai, bet kaip rė
žė, brace, smuiku ir pianu su
tartinę, tai net miela klausyti. 
Publikai begalo patiko.

Beje, dar kaslink ’ publikos, 
kurios prisirinko labai daug, apie 
700 žmonių. Susirinkusiųjų pa
sielgimas ir užsilaikymas yra 
griežčiausiai peiktinas. Pastabos 
lošikams ir chorvedžiui, įvairus 
patėmijimai, juokai, net kartais 
ir gan garsus šauksmai visų lai
kų ūžte uže salėje ir atydžius 
klausytojus labai trukdė. Šalę 
salės yra bufetas. Laike koncer
to tenai prisirinko gan daug 
“auksinio jaunimo“ ir tiesiog ne
žmoniškais balsais pradėjo daryti 
savo “koncertą“. Tai, vyručiai, 
visiškai nekaip išrodo. Turėtu- 
te vienas kita sudrausti0ir veng
ti tokių mus, lietuvius, žeminan
čių apsireiškimų.

Kaip ” teko iš vakaro vedėjų 
girdėti, sekantį vakarų draugi
ja turėsianti Freiheit Turner sve
tainėje spalio 12 d. Programas bus 
divertismentinis, tai yra susidės 
iš monoliogų, dekliamacijų, dai
nų, prakalbų ir 1.1. R.

Strytkaris sužeidė lietuvaitę. 
Rugsėjo 25 d. apie 4 vai. po pie
tų Indiana avė. karas prie ker
tės 47-tos gatvės ir Indiana avė. 
labai pavojingai sužeidė lietuvai
tę, p-lę G. Kybartaitę, 5707 So. 
Lincoln st. Nors sužeidimas ir 
labai sunktis, tačiau s manoma, 
kad sužeistoji pagysianti.

J. J* B.
Mirtįs. County ligoninėj mirė 

džiova sirgęs lietuvis Jonas Gro- 
benberg (?), 1851 W. 45th st. 
Dirbo 7 metus R. Ivaškevičiaus 
sodos išdirbinio įstaigoje. Ve
lionis rugs. 30 d. tapo palaido
tas Šv. Kazimiero kapinėse.

— Rugsėjo 25 d. pasimirė vie
nas seniausių Town of Lake lie- 
tuvių-muzikantų — J. Bagdo
nas, 42 metų. Gyveno 4514. So. 
Paulina st. Paliko pačių ir ke- 
liatų vaikų. Palaidotas rūgs. 2$ 
d. šv. Kazimiero kapinėse. \

— Rugsėjo 27 d. mirė lietuvė- 
-senutė Petronėlė Kontaut am
žiuje 60 m. Paliko vyrų, 4 sūnūs 
ir 1 dukterį. Velionė pragyveno 
Amerikoje vos vienus metus. 
Rugs. 29 d. palaidota lenkų ka
pinėse Resorekcija. J. J. B.

DRAUGIJŲ RHKMAI.
... * VMk:

. ” { • uiV
ŽIRGVAIKIO PASK. DR-JA.

Jau gyvuoja 3 metąi Užtūri 
kapitalo suvlrš $12,000.00M

Taigl> lietuviai, kurie norit eučėdy- 
ti pinigą mokėdami tiki po ma&ą sumą, 
prisirašykit prie šios i draugijos. Dr- 
ja laiko savo susirinkimus kas sere- 
dos vakarą apie 8 val.ę vak. ^L. Ažuko 
svet., 3301 Auburn avė., kerte 33-čios 
gat. Taipgi šita Dr-Ja JįjįoliM pinigus 
ant namą už prieinamą procentą.

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

Pajieškau savo giminaičio Jono No
reikos, paeina iš Giaąlcą pod., Ra- 
seinią pav., Kauno gub. Tūrių svarbų mo priežastis: savininkas išvažiuoja 
reikalą. Jo paties, ai’ kas jį žino, mel- į krajų. Meldžiu atsišaukti adresu: 
džiu atsišaukti adresu:

Mr. Pet. Guntor,
Box 71, Westville, Ill

Parsiduoda: — 
vietoje, gražiai ištaisytas.

Saliunas gražioje
, Pardavl-

244 Chestnut st., Newark, N. J

------------ --------------- ----------

VIETINĖS ŽINIOS.
Jaunų Liet. Am. Taut. Kliubo 

vakaras. Rugsėjo 28 d. Melda- 
žio svetainėje Jaunų Lietuvių 
Amerikoje Tautiškas Kliubas su
ruošė vakarų su gan plačiu ir 
įvairiu programų. Minėtoji 
draugija, kurios tikslu yra 
pašelpa ir rūpinimasis tau
tos reikalais bei musų teatru, 
gyvuoja jau apie keturi metai. 
Tačiau, įvairių aplinkybių dėlei, 
draugija negalėjo ligšiol užsiim
ti teatro reikalais. Nelabai senai 
galop susitvarkė; dramatiškas 
draugijos skyrius, kurio pirmi
ninku yra p. Juodis ir nuolati
niu režisierium p. B. Vaitiekū
nas! Prieš keletu mėnesių, bir
želyje, susitvėrė ir choras, ku
rio vedėju paskirta p. M. Gir
nius. Kaip matome, choras dar 
visai jaunutis, ir statyti jam to
kius pat reikalavimus, kaip se- 
niemsiems musų chorams vargu 
ar galima. Bet grįšime prie va
karo.__ Kah;> —sakyta^grogramas 
buvo įvairus ir platus, iš~Tlvicjų 
dalių susidedąs. Pirmų vakaro 
dalį užėmė Br. Vargšo triveik- 

;smė drama: “Lizdas Naminio 
Liūto.“ Yra tai veikalėlis, aiškiai 
nupiešiantis vaisius, kokius at
neša tėvo girtuokliavimas ir sa
vim užsitikėjimas. Veikalėlis pa
rodo; kaip išįra šeimynos lizdas, 
jeigu jos galva virsta “naminiu 
liutu“, kuris ne tiktai paliauja 
savo lizdu rūpinęsis, bet savo že
miems geiduliams užganėdinti 
drasko tų lizdų, kaip įmanyda
mas. Veikalas nupiešia tų liki
mų, kurisai patinka tokio “nami
nio liūto“ vaikus, parodo, kaip 
netikusis tėvų pasielgimas prakei
kimo dėme puola ant vaikų. Žo- 

/ džiu tariant, šis veikalėlis, nors 
ir trumpas, vos 30 puslapių, bet 
gražus ir musų gyvenimui labai 
tinkantis; daug męs, lietuviai, iš 
tokių veikalų galime pasimokyti.

Kaslink paties veikalo atliki
mo, tai reikalinga pasakyti, kad 
publikai jisai patiko. Pasibaigus 
vaidinimui, publika gausiu delnų 
plojimu parodo, kad veikalo jiji 
ne tiktai atydžiai klausiusi, bet 
ir supratusi jojo prasmę, paste
bėjusi tų kartų pamokinimų, ku
rį gyvenimas už nuodėmes 
kartais mums duoda. Rolės gi 
atlikta savo daugumoje gan ne
blogai ir, ypač atsižvelgiant į tų 
aplinkybę, kad tai pirmasai 
sios draugijos vakaras — taip 
sakant, “pirmutinis blynas“, męs 
turime su pilnu užsiganėdinimu 
žiūrėti į atvaidinimą. Galima ti
kėtis, kad ilgainiui draugija dra
mos srytyje prasilavins ir duos 
chicagieČiams ištikrųjų dailius ir 
malonius vaidinimus: jiegų tam, 
regis, yfa.

Antroji programo dalis — tai 
gan įvairaus turinio koncertas. 
Žymiausių programo vietų užėmė 
p M. Girniaus choras. Choras, 
kaip augščiaus minėta, dar nese
nai susitvėrė, ir j trumpų laikų 
negalėjo, žinoma, susilyginti su 
kitais musų “seniais-chorais“. 11- 
įgainiui, p. Griniui uoliai pasi
darbavus, prasitobulins.

Koncerto dalyje paminėtina 
•Juoz. bei Kar. Bigeliai ir Ver. 
Bigeliutė, 8, 10 ir 12 metų vaikai, 
atlikusieji net du programo nu
meriu. .Ypač pažymėtina abu

Nori 1000 sąnarių. Pereitų ne- 
dėldienį Chicagos apskričio Sus. 
Liet. Amerikoj kuopų atstovai 
laikė savo susirinkimų “Aušros’ 
svetainėj ant Bridgeporto. Ap
skritys pasiryžo gauti Susivieni
jimui tūkstantį naujų sąnarių iki 
ateinančiam seimui, kuris atsi
bus sekančiais metais Waterbu
ry, Conn. Tam tikslui yra šau
kiama ton pačion vieton, 26 d. 
spalio susivažiavimas visų SLA. 
kuopų iš Chicagos ir aplinkinių 
kuopų Illinois, Indiana, Wiscon
sin ir Michigan valstijų.

Apskričio delegatai išnešė taip
gi rezoliuciją su protestu prieš 
“Laisvę“ ir “Kovą“ už niekini
mą Svečiu iš Lietuvos, v c

Užsišovė. Pereitą, utarninkų 
užsišovė gerai žinomas West 
Sidėje ir Bridgeporte kriaučius 
Ant. Bliumas, turėjusia’ savo 
įstaigų prie 2140 W. 22nd st. 
Priežastis savžudystės, sakoma, 
išaugusi iš nenusisekusio šeimy
niško gyvenimo.

Iš West Side. “Lietuvos Ūki
ninko’ draugija parengė vakarų 
rugsėjo 27 d. M. Meldažio sve
tainėje. Suvaidinta juokinga 
vienaveiksma komedija “Brangu- 
sai pabučiavimas“. Buvo ir dek- 
liamacija, kurių atliko mergaitė 
K. Burduliutė. Ko pirmesnieji, 
taip sakant, nepadarė, tai Stepu
kas (V. Brusokas) su savo vode
viliu dapildė. Šiuomi kartu Ste
pukas išdalies stengėsi pasiro
dyti ir kaipo magikas, kas jam, 
po teisybei, ir pasisekė. Pa pro-, 
gramo, kaip buvo matyt, ž/noniij 
upas buvo neblogas. Vakaras 
užsibaigė šokiais, konfetti, skra
jojančia krasa, etc.

„Žinoma, neapsiėjo ir be lietu
viškų žaismių.

Publikos buvo daug ir, abel- 
nai paėmus, vakaras buvo sma
gus. Eskulapas.

Lietuvė-daktarė Bridgeporte. 
Siuomis dienomis lietuvė Dr. S. 
Aldona Rutkauskaitė, persikėlė 
nuo West Sides į Bridgeportų. 
Apsigyveno po numeriu 3255 S. 
Halsted st. Dr. Rutkauskaitės 
offiso valandos yra tokios: kiek
vienoje šiokioje dienoje nuo 10 
iki 12 vai. rytmetyje ir nuo 4 
iki 7:30 vai. vakare; nedėliomis 
tiktai nuo 9 iki 12 vai. rytme
tyje.

Miestas atėmė sūnų nuo tėvo. 
Miestas už žiaurų pasielgimų su 
savo su n u atėmė šį nuo jo tėvo 
tūlo lietuvio Doršos, gyvenančio 
ant Town of Lake. Vaikas yra 
8 metų. Dorša turi jau trečių 
pačių. . J. J. įB.

Liet. Jaun. Rat. vakaras. Ne
dėlioję, rugsėjo 28 d. Šv. Jurgio 
par. svetainėje Liet. Jaun. Rat. 
statė scenoje J. J. Zolpo iš ang
liško sulietuvintų 3-veiksmę dra
mų “Našlaičiai“. Visos svarbe
snės rblės buvo atliktos gerai, ir 
veikalo atvaidinimas galima skai
tyti pilnai nusisekusiu. Paste
bėtina vienas • malonus faktas: 
kaip ir visuomet, Liet. Jaun. Rat. 
pasirūpino veikalui reikalingas 
scenerijas surengti kuopuikiau- 
siai. Ar tik nebus šitasai Ra
telis vienintele Chicagos lietuvių 
teatro draugija, atkreipiančia už
tektinai atydos į tokį dalykų, 
kaip scenos sutvarkymas, sutin
kantis su veikalo turiniu? Pub
likai atvaidinimas labai patiko. 
Pasibaigus vaidinimui, buvo šo
kiai. Vakarų Ponaitis.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
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p. Mar. Baltr. Negalima suprasti, 
kas tikrai norėta pasakyt; žirniai su 
kopūstais sumaišyti; taip korespon
denciją niekas nerašo.

p. Draugystės Tarnas. r. Ant tūpu
sio p. “Pirmo žaibo” straipsnio num.' 
31-ame buvo platus atsakymas. “Pro
testas” num. 35-me. Po to męs ga
vome p. “Pirmo žaibo” atsakymą į 
tą protestą ir Jo netalpinome, nema
nydami, kad iš tų ilgą polemiką bū
tą kokia nauda; netalpinę Jo straip
snio, negalime talpinti ir Jąsą; galą 
gale, tai Jau pasenę (nuo 3Lmo 
num.) dalykai.

p. A. Jaun., Red Wing, Minn. Kad 
nepadaryt kartais klaidos, pasiun- 
tėm advokatui Yčui. Atsakymą pa- 
garsinsim laikraštyj.

p. C. žvirb. Nesvarbios žinios ir 
tos neaiškiai parašytos. Adreso savo 
taipgi nepaduodate. Netilps.

p. P. V. žalpis, Fieldbr. Camp, Col. 
Aukas Taut. Namui ($34.50) gavome; 
vardai bus pagarsinti kiek vėliaus, 
sykiu su kitomis aukomis. Raštelis 
tilps.

p. žirgvaikio ■ Kardui. Męs taipgi 
užjaučiam minėtai Jaunimo draugi
jėlėj, bet raštelio nedėsime, nes raš
tininkas pats sąve išgiria, kas yra 
priešinga etikos taisyklėms.

p. V. A. Grelč. Tilps sekanč. nu- 
meryj. <

p. O. -ąalč-tė. Ačiū, bet apie tai 
Jau buvo pereito numerio “Apžval
goj”.

p. S. Jagaila. Sunaudosim.
K. J. Jonaitis. įdėsim į sekantį nu

merį.
p. žiedas. Jūsų žinia jau pervėlai 

atėjo, įdėjome kitą.
p. Viską žinąs. Bus sekančiam nu- 

meryj.
p. M. D. Peržiuresim ir sunaudo

sim į sekantį numerį; ačiū.
E. G. Kl. Vietos stokos dėlei, pri

versti buvome trumpinti kiek galima.
pp. A. Dan. ir Pavasario Aidui. Jū

sų korespondencijas sudarėme į vieną.

Apgarsinimai.
ĮVAIRUS ŽMONĖS.

Tarpu žmonių yra didelis įvai
rumas. Kiekvienas turi ką nors, 
kas skiria jį nuo kitų. Kai-kurie 
žmonės gali pernešti visas oro 
permainas, jie nelengvai suserga, 
tuom tarpu kaip kiti yra dideli 
kankiniai. Tokie paprastai pir
miausiai netenka apetito bei jie
gų, ir kiekviename tokiame atsi
tikime męs norime jiems patar
ti Trineriol Kartaus Vyno Elixi- 
rų, kad tų yiskų prašalinus ir sa
ve sustiprihus. Ilgiau vartojant 
šį vaistų, virinimo organai tam
pa stipresnį ir gali atsispirti prieš 
ligos užpuolimus. Vartokite šį 
vaistų, kaip tiktai patėmysite by 
kokį silpnumų,
mų, užkietėjimų,* galvosopį arba 
skaudėjimų sunariuose, nervin
gumų, — žodžiu, kuomet tiktai 
jaučiatės sirgulipjantL Aptieko- 
se. Jos. Triner, Importer aiid 
Exporter, 1333—1339 So. - Ash
land avė., Chicago, Ill. Reumatiš- 
kyose skaudėjimuose, nikstęlė- 
jimuose, išsisukimuose Trinerio 
Linimentas suteiks greitą . pa- 
gelbą. , ,

apetito nustoji-

su 
su 
su

O KAS čl A ?
, Na-gi popieriai laiškams rašyti 

visokiais gražiais pasveikinimais ir 
tam pritinkančiomis dainelėmis, 
auksinėmis raidėmis, su gražiomis šil
kinėmis kvietkelėmis ir visokiais pa
veikslėliais, parsiduoda labai pigiai. 
Kas prisius 25 centus pačto markė
mis, tas aplaikys 12 popierių su kon- 
vertais; kas prisiąs 1 doliarį per Mo^ 
ney Orderį arba registruotame laiške; 
tas aplaikys 5 tuzinus popierlą su 
konvertais ir dar pridėsiu dovaną ka
balą, kaip Ištirti savo laimę Su pagel- 
ba kazyrą (kortą). ’

F. NOREIKA, - h 
Box 245, Salem, N. J.

Pajieškau savo draugo Pranciškaus 
Protapo, iš Butaičių kaimo, Eržvilką 
vol., Raseinių pav., Kauno: gub. Treti 
metai kaip Amerikoje. Gyveno 
cagoj. Jo paties, ar kas jį žino, 
džiu atsišaukti antrašu:

Zidorius Vedeckis, 
551* W. 14th Place, Chicago,

Chi- 
mel-

III.

Pajieškau savo draugo Stanislovo 
Skridulio, iš Andrešiunų kaimo, Joniš
kio parap., Šiaulių pav,, Kauno gub. 
Meldžiu atsišaukti adresu:

Wm. Ratkus^
432 So. Main st., Room"" 46, Los 

Angeles, Cal.

parengia labai juokingą 
TEATRĄ IR PUIKŲ BALIŲ

Bus vaidinta pirmu kartu Chicagoje 
labai Juokinga vieno veiksnio kome
dija: “KURČIAS ŽENTAS”, pagal 
franeuzišką sutaisė Marė. Monoliogas 
“ŠYKŠTUS RAITELIS”, kurį atliks 
p. Kl. Jurgelionis, nedėlioj, spalio 
(Oct.) 5 d., 1913 m., M. Meldažio 
svet., 2242 W. 23rd PI.% Svetainė atsi
darys 6 vai. Lošimas prasidės 7 vai. 
Įžanga teatran: . 35c, 50c ir 75c.

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

Pajieškau savo draugo Zigmanto 
Davoliaus. Jis paeina iš Kauno gub., 
Šiaulių pav., Gruzdžių vol,, kaimo 
Biržių. Jis gyveno Chicagoje, bet 
dabar jau dvieji metai kaip negaunu 
žinios nuo jo ir nežinau, kur jis 
Meldžiu atsišaukti antrašu: 

Mr. A. Berčas,
Box 24, Braddock,

yra.

Pa.

Pajieškau savo pusbrolio Pranciš
kaus Stapaičio, paeian iš Karališkių 
kaimo, Kidulių vai., Naumiesčio pav., 
Suvalkų gub. Apie 8 metai k&ip Ka
nadoje. Girdėjau, kad apsivedęs gy
vena Toronte, Oūt. ,Jo paties, ar kas 
jį žino, meldžiu atsišaukti adresu:

Jonas Endrukaitis,
343 Chateauguay st., Montreal,

Zv Canada.

Parsiduoda: — Saliunas lietuvių 
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. 
—-- - . --- ;-------------------------- .-4

Parsiduoda: namas sykiu su saliu- 
nu už pusę kainos (čienios). Namas 
mūrinis dviejų lubų, ant dviejų lotų 
statytas; ant viršaus graži svetainė, 
o apačioje saliunas. Pool roomis ir 
pragyvenimui gražus kambariai. Ne
toli nuo liet. Aušros Vartą bažnyčios, 
gražiai lietuvių apgyventoje, vietoje. 
Parsiduoda, nes savininkaą, dėl ne
sveikatos, yra priverstas apleisti šią 
brangią vietą. Geriausia proga lietu
viui pasinaudoti. Norintieji pirkti, i 
atsišaukite šiuom adresu: 
2301—2303 W. 22nd Place, kampas 
So. Oakley avė., Chicago, Ill.

PIGIAI FARMOS PARSIDUODA.
241 akras; apie 10 akrų galima 

urnai arti, yra užsėta dobilais. 100 
akrų lapuotos girios, kitą vjsą žemę 
lengvai galima išdirbti. Didelis na
mas,, graži vieta lietuviškoj kolionijoj. 
Laukas prieina prie gražaus ežero, 
5 mylios nuo geležinkelio stoties; | 
žiem-vakarius nuo Birchwood, Wis. 
Labai gera proga norinčiam pirkti 
farmą. Kompanija pigiau ten nepar
duoda, kaip 12 doliarių už akrį. Pla
tesnėms žinioms atsišaukite pas savi
ninką šiuom antrašu: ‘

V. Martinaitis, 
1970 Evergreen avė. Chicago, Ill. 1
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— Mūrinis namas, ant 
po num. 3208 Illinois 
$2000.00. Kreiptis į 
Banką.

Pardavimui: 
pusantro lo(o, 
Courtrt. Kaina

Olszewjskio

Ant 
čiarnė 
eina.

Į kas išvažiuoja į Lietuvą.

pardavimo; — grosernė ir bu- 
geroje vietoje, biznis gerai 

Pardavimo priežastis: savinin- 
Atsišaukite

antrašu: 4456 So. Ilonore st. Chicago.

Parsiduoda: — Grosernė ir bučiar- 
nė su 6 ruimų gyvenimu labai geroje 
lietuvią, čekų ir kitų tautų apgyven
toje vietoje. Biznis per 25 metus ge
rai išdirbtas, gerame padėjime ir turi 
visas vigadas: elektros fanas, regis- 
teris, bankas, telefonas, geras arklis, 
pakinktuvai, vežimas •— visa kas nau
ja ir gerai įtaisyta. Pardavimo prie
žastis: draugų nesutikimas. Kreip
kitės adresu:
627 W. 18th st., kamp. String st., 
Telefonas: Canal 3739, Chicago, Ill.

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

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.

IŠKILMINGAS BALIUS!
Parengtas Dr-stės Tėvynės Mylėtoją 

Lietuvos, (Reikią Metą Sukaktuvėms) 
Nedėlioję, Spalio 12, 1913, Jono Bau- 
kaus svetainėje, 8430 Vincennes Road. 
Pradžia 2 vai. po pietą. Įžanga 25c. 
porai. 1 !

Bus kalbos įžymią kalbėtoją, dek- 
liamacijos, monoliogai, muzika ir abel- 
nai pasilinksminimai publikai.

Užkviečiame visus vietinius ir iš 
apielinkės lietuvius kuoskąitlingiau- 
siai dalyvauti šitoje didelėje iškilmė
je, o Užtikriname, kad; praleisite la
bai ^naudingai ir gražiai liuosą laiką 
ir busite visi pilnai užganėdinti.

Po viskam gražus Balius, 
su įvairiais šokiais.

— —-....—--------------- -—--------- • -..... . .................. . .......... r.-!.u

Birutes Vakaras
1 ** •

atsibus *

NED., SPALIO 5 DIENA 1913 M. 
šv. Jurgio Svetainėje, 32-ras Place ir 
Auburn avė. Pradžia ? 7:30\ valandą 
vakare.. Tikietal: 35q, '50c, 75c, $1.00. 
Scenoje statoma trijų aktąt komedija

“Prieš Vėją Nepapūsi”
Vaidinimui pasibaigus .“Birutės” 

choras padainuos keletą gražių dai
nelių; paskui šokiai ir, ąbelnas pasi
linksminimas prie geros Bartkaus- 
-Jakaičio orchestros. K

Lošiama komedija yra juokinga, 
pamokinanti Ir labai užimanti. Jei
gu nori gerai pasijuokti ir smagiai 
laiką praleisti drauge su jaunimų, 
atsilankyk, į šitą gražų vakarą.

Kviečia visus “BIRUTĖ”.

Pajieškau savo brolio ir sunaus: 
Vlado ir Prano Rutkauskų, abudu iš 
Simno miestelio, Kalvarijos Yiay., Su
valkų gub. Turiu svarbų reikalą. Ma
lonėkite kuogreičiausiai atsišaukti 
resu:

Jokūbas Rutkauskas,
P. O. 65, Bridgeville,

ad-

Pa.

Pajieškau Mateušo Yurkšaus, pa
eina iš Kauno gub. Minėtoji ypata 
turi apie 6 pėdas augščio, geltonais 
plaukais, biski plikas, prišakiniai dan- 
tįs nukirmiję, sveria apie 185—9 sva
rus, plačių pečių. Yra svarbus rei
kalas. Kas praneš jo antrašą, gaus 
$100 dovanų (nagrados). Atsišaukite 
antrašu:

Antonina Plasnis, 
1252 Jefferson st., Chicago, Ill.

Pajieškau Elenos Bucaitės, iš Mor- 
kiškią sod., Telšių pav., Kauno gub. 
Tūrių svarbą reikalą. Jos pačios, ar 
kas ją žino meldžiu atsišaukti adresu:

Feliksas Pukinskis,
481 Ogden avė., Aurora, III.

Pajieškau savo draugės Uršulės 
Kubilicios (vadindavos U. Dauniče, 
ir po vyru vadinos Uršulė Griciene); 
paeina iš kaimo Vilkolių, Čedasų par., 
Kauno gub. Turiu svarbų reikalą. 
Jos pačios, ar kas Ją žino, meldžiu at
sišaukti antrašu:

VinsloviJa Stankiaučltč, 
(po vyrų Kairiene),

5008 Baring avė., E. Chicago, Ind.

Reikalavimai

saliunas lietu-Ant pardavimo:
vių apgyventoje vietoje, biznis gerai 
per daug metų išsidirbęs. Gera vieta 
darymui pinigų. Atsišaukit šiuomi 
antrašu: 1701 Washburne avė 
pas Paulina st., Chicago.

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

kam-

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

T. SUPR1NSKI, 
Box 192, Phone 468, Steger, Ill.

Ar esate nusidėvėję?
Ar jaučiate pailsimą? Netur’le mro prie nie
ko? Stoka jums apetito? Siekkite tuojaus 
prie šią kančią šaltinio. Sustiprinkit visą 
organizmą, imdami

SEVEROS 
BALSAMĄ GYVASTIES

(SEVERA’S BALSAM OF LIFE)

patartiną ir vartojamą prie chroniško užkie
tėjimo,> prie geltonligės, tulžies ir įvairią ki
tą jakninią nesveikumą.

Kaina 75 centai.

Pasiklauskit pas savo aptieko- 
rią Severos gyduolių. Jis turi 

jas pardavimui.
Jeigu negaletut ją, gauti savo 
apielinkėj, parsitraukit tiesiog 

nuo mus.

LIETUVIŲ GIESMININKU DRAMA
TIŠKA DR-STĖS PO PRIEGLOBA 

ŠVENTOS CECILIJOS
parengta 4-tas Maskinis Balius, ne
dėlioję, spalių (Oct.) 5 d., 1913 m., 
1436 Atlas Svetainėje, Emma st. arti 
Noble st. ir Milwaukee avę. Pradžia 
3-čią vai. po pietų. Įžanga 25c. porai. 
Bus duodamos dovanos už madnišką 
pasipuošimą: I-a dovana —- $15, II -r- 
$10, III — $5. . į -

Maloniai užkviečiame visus atsi
lankyti. Muzika grajys puikiausius 
šokius. Užkviečia visus Komitetas..

ATYDAI KENSINGTONIEČIŲ!
Koncertas ir Balius! parengtas 137 
kuopos L. S. S. A. nedėlioj spalio 
(Oct.) 5 d., 1913 m., J. Stančiko svet., 
205 E. 115th st.,- Kensington, Ill. 
Pradžia 6 vai. vakare.. Įžangos ti- 
kietas 25c. ypatai.

Dalyvaus šie chorai: L. M. D. “Ai
do” choras, lenkų “Lyra” ir “Dem- 
binski”. Apart to bus dekliamacijos 
ir kiti programo punktai. Programui 
pasibaigus, bus balius ir lekiojanti 
krasa su dovanomis.

Kviečia visus, lietuvaites ir1 lietu
vius, 137tos kuopos . Komitetas.

Reikalingi 5 geri kriaučiai prie mo
teriško darbo ir vienas gerai supran
tantis prie primieravimo ir kirpimo. 
Mokestis gera, darbas ant visados. 
Atsišaukti pas: I. Gudas, 2431 lyui- 
waukee avė., Chicago, Ill. ' A
i

W. F. Severą Co. CEDS™S

Pajieškojimai.
Pajieškau savo tikro brolio Zigmo 

Pučausko, Marcikonių kaimo, Trakų 
pav., Vilniaus gub. Meldžiu z atsišauk
ti adresu: "

Peter Pučauckąs, 
3204 Emerald avė., Čh’lcago, III.

J
Pajieškau savo dėdės' Šimano Ven- 

ciaus. Jisai yra vėrinė ir apie 50 
metų amžiaus. Gyveno 'šerhaus Bal
timore, Md., ir Wilmington, Del. Da
bar, jau keli metai, gyvena* Chicago, 
Ill. Jo paties, ar kas Jį $fn(| meldžiu 
atsišaukti adresu:.

Mrs. Ona Mockaitienė. 
224-226 So. Main st., Shehanbbah, Pa. 
----------- I—t—1-^—.

Pajieškau savto brolio . *$jtanislovo 
Radzevičiaus, paeina iš Kuršėnų mie
stelio. 4 metai Amerikoje. Atvažiavo 
iš Lietuvos į Chicagą. 3 nietai nėra 
žinios apie Jį. Jo paties, ar kas jį 
žino, meldžiu atsišaukti adresu:

Antonina Radzevičaitė, 
3252 So. Halsted st., Chicago, Ill.

ir * »

Pajieškau vietos dėl saliuno, kur 
galima butų pirkti ar užrėdyti ir kur 
lietuvių apgyventa, bet nėra lietu
viško saliuno. Už pranešima duočiau 
$25.00 dovaną. . Meldžiu atsišaukti 
adresu: 724 Hecox gt, ^eoria» Ilb

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

Darbas, kur esi. Rašyk lietuviškai.

Room 25 .154 W. Randolph St.
Chicago, III;

Reikalauju: — agentų Chicagos ir 
apielinkes miestams. Gera proga pra
simokinti biznio ir 1 užsidirbti $20 į 
savaitę vakarais Ir taip dienomis. 
Rašykite pas :

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

Reikalauju: — kriaučių prie mo
teriško darbo; geram kriaušiui geras 
mokestis. Atsišaukti antrašu: C. K. 
Awgaitis, 3130 W. Harrison st., Chi
cago, Ill. .

Reikalingas: — partneris su nedi
dele suma pinigų prie gerai einančio 
hotęlio biznio. Įnešęs pusę pinigų, 
galės but mėnedžerium arba gaspa- 
dorium. Aš turiu kitokį biznį, ir ne
galiu abiejų apeiti. Kas nori pasi- 
liuosuoti nuo boso ir būti bosu pats 
sau, kreipkitės prie J. Z. Shembel, 
1123 W. Madison st., Hotel Waldo, 
Chicago, Ill.

Ant Pardavimo.
Parsiduoda: — Barbešopė. Parda

vimo priežastis: savininkas nėra ap
sipažinęs su darbu. Taipogi galima 
išrandavoti; arba tegul atsišaukia ge
ras darbininkas, darbas ant visada ir 
gera užmokestis, pagal darbo atlikimą. 
Atsišaukite adresu: 3414 Auburn av„ 
Chicago, Ill.

Parsiduoda: — moteriškų ir vyriš
kų drapanų dirbtuvė, geroje vietoje 
ir daug darbo, atneša , taipogi labai 
daug valymui ir prosinimui. Parda
vimo priežastis: turiu apleisti Chica
gą. Kreipkitės antrašu: S. Sakais, 
604 W. 37th st, arti Wallace, Chicago.

Ant pardavimo: lotą turime Chi
cagos priemiestyje ir kitur. Norin
tieji pirkti, atsišaukite tiesiog pas 
savininką: V. Rumchaks, 3551 So. 
Wallace st, Chicago, 11L

Parankus Pečiukas
Perfection 

" Smokeless ą,

Tankiai reikalaujat šilumos 
'C' ankstyvu rudens laiku, pakol
U dar nepradėjote pečių kūrinti.

Kokiam kambaryj norėtumėt, galite šilumą geriausiai 
ir greičiausiai gauti su Perfection Beduminiu Aliejiniu Pečiuku, 

The Perfection yra ištikimiausias pečiukas, kokį tik galit 
pirkt, ir jį lengvai gali perkeldinėti, kur tik norite,

rradėkit nuo miegamojo kambario ar maudykles ir galėūt smagiai apsirengti 
kad ir Salč'ati’į rytį. PernePklt Į \a'gomįjį kambarį,--Šilta bus laike pusryčiu 
BrukStelk'.t degtuku tutemug, ir turSs t» sn.a'ĮiĮ, šiltį vakarėlį.

The Perfection Bedumiiiis Aliejiniai Pečiukai yra dali ai išdirl ti — v'aur or
namentai. Bubnai iŠ lygaus ornanientuoto mėlyni i plieno; i ikeliuiai kraštai.

Ypatinga automatiška prktiisa m daro duinavimę negalimu Knatie visados 
lygus. Vi Oi ( a įs lengvai valosi. V.ršui juška, Šalta rankena.

Caunan a v;sur; arba prašykit cirkuloio su paaiškinimais U co bile kurios 
musų, agentūros. į

Standard Oil Company
(An Indiana Corporation^

10 Cigarettes

KARETTES
* cork r*

Kodėl Nerūkyti Geriausius

MEBOX CORK TIP

CIGARETTES

Negali Būti Jiems Lygiu
• * • . s • ♦

“Garbingai Geri”



No. 40. ETETŪVA
’TV

Ant pardavimo: — karčiamų gera- 
tne stovyje, biznis nuo senai išdirb
tas ir gerai eina, ant 4 metų leastas, 
galima gauti ui pigių kainų (Čienių). 
Atsišaukite po num. 3502 Halsted st.

4

Parsiduoda — medinis namas ir 
lotas: arba nykiu, arba atskyral; 
4 flatal. Labai pigiai. Fabrikai ne
toli. Atsišaukit pas: Simon Sala- 
monas, 9220 Ellis avė., Chicago, Ill.
—................. ................... —........ ' -...... r „a

ANT PARDAVIMO
Automobilius.

Puikus Limosine, 7 pasažierių au
tomobilis, Peerless išdirbinio, visas 
naujai pertaisytas (overhauled), ge
riausioje tvarkoje, taip kaip naujas. 
Parsiduoda pigiai. Dasižinokite

HALSTED GARAGE, 
3222 So. Halsted St., Chicago.

Telephone Yards 2750 
GERIAUSIA ŠOKIŲ MOKYKLA 

’ CHICAGOJE.
Kurioje gali kiekvienas 

gerai ir gražiai išmokti 
šokt į trumpų laikų ir už 
labai mažus pinigus. Vai
kinai ar merginos, kurie 
nemoka šokti, niekuomet 
negali užganėdinti savęs 
ir negali turėti linksmus 
laikus, nes yra taip, kaip 
numirę, o kuomet moki 
gerai šokti, visuomet busi 
linksmas ir kitų paguo- 
dojamas.

mokytis, meldžiu, atsilan- 
numeriu:

Norinti 
kykite po
936 W. 33RD ST., CHICAGO, ILL

Arti Morgan gatvės,
Mokinama: Panedėlyje, Utarninkė ir

Ketvergė nuo 8 iki 10:30 vak.
Mokytojai Prof. F. L. Jankauskas,

Miss B. Tisaitl.

Gaunama “Lietuvos” Knygyne: 
“VAIVORYKŠTĖ” 

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

“Vaivorykštėj” telpa apysakos, 
novelės, dramos, eiles kaip 
originalės, taip geresniųjų sveti
mų literatų raštų vertimai.
Pirmoji knyga 1913 m., pusi. 208

Kaina $1.00.
Pinigus siunčiant adresas:

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

Naudinga ir kiekvienam reikalingai 
užsisaK-jlti I

KATALIKAS”.
“Katalikas” ?yra >12-kos pusla

pių, didėlio formato ir suteikia 
svarbiausių Žinių iš Amerikos, 
Lietuvos ir iš visd pasviečio.

“Katalikas” metams $2, puseej maty $1.1
Užsirašyt ‘'Katalikas” galima kiek

viename laike/ Rašykite tuojaus, o 
gausite vienų ‘^Katalflco” numerį pa
matyti veltui. & 1??, 1:

J. M. TANANEVICZ,
3249 S. Morgan St., Chicago.' 
■ssnssHSHssasMssHossmassaunuBaaauaSsuei

ANT PARSAMDYMO.
Automobiliai veselijoms, krikšty

noms, pagrabams ir 1.1, yra pigiai 
parsamdomi iš Halsted Garage. Taip
gi automobiliniai trukai perkrausty- 
mui Furničių, nuvežimui į dypus ir 
1.1., 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.

f..................     —

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

SPAUSTUVE IR SANKROVA.
Visokių lietuviškų, lenkiškų ir ru

siškų knygų, laiškams popierių, tre- 
jankių. Užlaikome biznieriams puikių 
kalendorių, parduodame šifkortes ir 
išleidžiame Į krajų su konsulio paliu
dijimais.

Daiktų pardavinėjimui reikalinga 
agentų.

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

ATPIGO LIETUVIŠKI REKORDAI!

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 parduodama po $1,00 su Pa
siuntimu.

Parašykite mums savo adresą, o 
mes prisiusime katalogą, iš kurio ga
lėsite pasiskirti Ir apsisteliuotl lie
tuviškom dainoms ir deklamacijoms 
rekordus. Adresuokite:

, A. OLSZEWSKI,

NEW CITY SAVINGS BANK 
4601 So. Ashland1 ave., Chicago. 
Geo. L. Ukso pres.,* St. Mareinkiewicz 
vice-pres., A. J. Blerzynskl iždininkas.

Priima bankon .pinigus ir moka 
3%. Už sudėtus pinigus musų ban- 
koj duodame čekių knygutę, iš ku
rios parašyti čekiai tinka visur. Sko
lina pinigus ant Real Estate. Perka 
ir parduoda namus ir lotu$. Išsam- 
do bankines skryneles (boxes) po 
$2.50 metams. Parduoda šifkortes ir 
siunčia pinigus į visas svieto dalis.

3252 So. Halsted st., Chicago, III.

PARDUODAMA ŠIE PIGUMYNAI.
Septynių kambarių medin, namas su 

50 pėdų lotu, tik $1,500.00 tik dalis 
įmokėti; 8909 Union avė.

Septynių kambarių med. namas su 
50 pėdų lotu, tik $1,600.00, devyni gra
žus medžiai, tik dalis jmokėti; 8916 
Union avė.

Dešimts kambarių med. namas su 
50 pėdų lotu, tik $1,500.00, tik dalis 
domas, gali but dviems flatams pa
darytas, tik $2800; tik dalis {mokėti; 
8844 Union avė.

Septynių kambarių med. namas su 
31 pėdos lotu už $1,900.00; tik dalis 
įmokėti; 8853 Wallace st.

Taipgi turime 100 pėdų ant Halsted 
st., netoli 89-os gatvės, siueris, van
duo, gazas ir cementiniai šaligatviai 
įvesti; tik $12.00 už pėdų.

GEORGE BRINKMAN, 
8688 Vincenness Road, Chicago, III.

SESE !
Esu moteriškė. Pažįstu moterių 

kentėjimus. Jeigu kenčiat nuo api
puoliam, plyšimo, 
baltųjų tekėjimų, ne
vaisingumo, arba ko
kios kitos ligos, tai 
galite išsigydyt na
mie labai pigiu bu- 
du. Rašykit man 
tuojaus, aprašydama

savo kentėjimus ir įdėkit už 2c. mar
kę atsakymui. Adresas tokia:

MRS. A. S. HON, 
Box W.> South Bend., Ind,

KRAUTUVININKŲ IR AGENTŲ 
ATYDAI

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 maldaknygės 
Paveikslai ir jiems rėmai 
Rąžančiai 
škaplieriai 
Medalikai 
Mukos
Bažnytines lempelės (prie švenčiau

siojo ir t. t.)
šaltiniai šventintam vandeniui 
šventųjų stovylos
Apskelbimų kalendoriai tikėjimlško 

turinio
Brankagmenįs
Vaškiniai vestuvėms vainikai
Vaškiniai laidotuvėms vainikai su 

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 wholesalininj biz
nį ir kataliogų privatiniems žmonėms 
visai nesiunčiame.

THEJJPMAN SUPPLY HOUSE, 
527 S. Fifth avft., Chicago, III. Dept. 7.

Bankos Valandos: Panedėliais, se- 
redoms, ketvergafs ir subatomis nuo 
8 ryto iki 9 vakaro; nedėliomis, utar- 
ninkais ir pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

LIETUVIŠKI JUBILIERIAI.
Pranešam savo tautiečiams, kad 

męs atidarėme musų didelę krautuvę: 
deimantų, {vairių auksinių ir sidabri
nių daiktų. Godotini tautiečiai! At
silankydami pas mus, busite vlsakuom 
pilnai užganėdinti. Su godone,

PUPAJJ'SKY BROTHERS,
/ Jewelers,

3114 So. \ Halsted st, Chicago, III.

GAL KAS RADO?
Prapuolė mano bankinė knygelė, 

išduota A. Olszewskio Banko, No. 
9273. Jeigu kas jų rado, meldžiu su
grąžinti man šiuom antrašu:

John Gumuliauskls, 
3403 Union avė., Chicago, Ill.

Prašau gerbia
mų draugų ir! 
draugių atsi
lankyti į ma
no jubilieriškų 
krautuvę, kurį 
jus rasite vl-j 
šokio tavoro, 1 
kokio jums tiki
reikia, ir pi-G ‘ 
glau, negu kur kitur.

Elgino laikrodėlius aš parduodu už 
$5j.40, nikeliuoti; auksuotus gvaran- 
tubju ant 20 metų; Elgino'laikrodis, 
su viduriais 12 didumo, už $11.00.

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

SU pagarba, l - ' 
K. MICHALOWSKIS,

3222 So. Moraan st.. Chlcaao. III.

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 tonųI ROTTERDAMĄ i 9 dienas be permainos 
j 11 dienų be _ permainos j LIEPOJŲ. 

50’00 
75.00 

IŠPLAUKIA KAS ANTRĄ SUBATĄ 
Artimesnėms informacijoms rašykit pas:

A. E. JOHNSON et CO. General Pass. Agent, 
27 Broadway;/,NEW YORK, 

arba pas vietini, autorizuotą agentą.

$31.00 — — 3-čia kllasa
$45.00, —- — 2-ra kliasa
$65.00 — — 1-rna kliasa

Artimesnėms informacijoms rašykit pas:

MOKYKLA ŠOKIŲ.
Prof. Julius Šalkauskas užtikrina, kad 
išmokys šokti kiekvienų jaunų ar se
nų. Išmokinu valsų 6 rūšių, taip, kad 
gali drųsial eiti šokti publikoj. Taipgi 

Jšmokinu ir kitus šokius su keletą 
tvakarų. 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, 
Pirma Lietuvi
Mokytojai: Miss Antanina Kietnler, 
Miss Joanna Walets, Prof. Julius Sal- 
dauskis, 1843
Kas Pėtnyčios) ir Subatos vakarų mo 
kinam šokti dovanai.

Phone Cana

KAZIS KRAUČUNAS.
Buvgs 9 metus Skyriaus viršininku, Insnek 
torlum Suvienytų Valstijų Immipracljos 
turi visas tiesas kaipo Attorney, Advocate; 
Proctor, Solicitor ir Oounoelor-at-Law. Veda 
visokius bylas (provas) visuos® teismuose ir 
departamentų skyriuose. Gavimui patarimų 
kreipkitės laiškais, Įdedami grasos ženklelį 
atsakymui. Vedimui svarbių bylų ir reikalų 
pribuna ypatlškai į. visas ..Valstijas Ir mies
tus sulyg pareikalavimo. Adresas:

KAZIS KRAUČUNAS 
ATTORNEY-AT-LAW

403 Lyon Building į 5UBATTLB. WASH.

a

K. ZURAITIS R
3IRMAEILlfrlSBUFETAS [JT PIRMAEILIUS

Two Step, Side Step, 
ška Mokykla Amerikoj.

S. Halsted st., Chicago.

1 3762.

Saitas alūs, gera deg
tinė, kvepianti ciga
rai. PriimaJfeve‘čhM
: kuošifdtti^iatiBial; Y *

3200 S0. HALSTED ST.
Į

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

Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje. 
Valdo kelesdešimts bagočiausiu Budinku ant Bridgeporto

... . Įsteigta 1893 metuose.

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Boilerio iki didžiausių sumų ir moka už 
juos 3 procentą, metams.

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chicagos mieste,
j - i? 1 71 « ■ ; • » b

PERKA ir parduoda namus ir lotus ir stato kitiems namus ir Storus ant lengvų 
išmokesčių.

PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 procentą. 
ATVAŽIAV/USIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus paliktus kitose bankose. 
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų. 
SIUNČIA pinigus į Lietuvą., Bosiją ipvisas dalis svieto pigiai ir greitai.
PARDUODA Šifkortes ant visų linij ir parūpina nuo Rosijos konsulio pas- 

portus važiuojantiems Lietuvon, Boston.

BIZNIERIAMS duoda Čekių knygeles, kuriais tai čekiais jie apmoka algas, 
bilas ir visokias kitas išmokestis. čekiai yra praktiškiausias ir lengviausias 
būdas vedimo rokundų biznyje. Jokia 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 ne vagis, ne ugnis negali prieiti.

Le.veskio
Dieninė ir VakarinS Mokykla* ■ 
.......Mokinama: t'.-rs.. , j
t. Pradinis tPrirengiamasai) Kursas,
2. Prekybos Kursas pagal Amen plianą,
3. Prekybos Kursas pagal Rusijos pliaoą ■

(del manančių grįžti Lietuvon).
...... «... ■ Kalbose........ •,r,rT3:.7.TT I 
Lietuviška, Angliška. Vokiška ir Rusiška

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

arba per laUką šiuom antrašu:
< G. J. LEVESKIS,

Vedėjas Mokyklos3106 So. Halsted St, Chicago, I1L I

GERIAUSIA LIETUVIŠKA APTIEKA.
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

Phone Drover 5052

DRANGELISDR. K
LIETUVYS DENTISTAS

VALANDOS', nuo 9 ryto lig 9 vakare
3261 So. Halsted St. Chicago, III.

Priešai * ~,v • • - •

F. P. BRADCHULIS
Attorney & Counselor at Law

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

Telephone Franklin 1178
Lietuvis advokatas, baigęs teisia mokslą Ame
rikoje. Veda visokias bylas, civiliškas ir kri- 
mioališkas visuose teismuose (suduoseb

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

Pinigus turi tik tie kurie čedyja, o sučSdyja tik tie kurie Bankon deda. 
Užčedyk tik vieną dolierį sanvaiteje padedamas JĮ Bankon ant 3 procento, tai

$ 52.70
279.82
604.56

1418.26

Dr. J. KUHS
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas

3259 So. Halsted St., Chicago, Ill.
Gydo visokias ligas moterių, vaikų ir 

vyrų. Speciališkai gydo limpančias, už- 
sisončjusias ir paslaptingas vyrų ligas.

Dešimts tūkstančių naujų vardų bus įtal
pinta į Spalinę Chicagos Telefonų Rodykles 
laidą.
Tai reiškia, kad 10,000 piliečių daugiau realizuo
ja Bell patarnavimo svarbumą.

M

Daugelis skaito įrašymą į telefono rodyklę daly
ku, turinčiu ne ką mažiau vertes.
Jie nori savo vardus parodyti Chicagos teisin
giausioje ir pilniausioje informacijos knygoje.

Spalio Pirmas
bus paskutinė proga įdėti naujus vardus iki ki

lt tam Kovui.
. . . į.«-J -• p.

f.*

Ch ieago Telepho'ne','Company' ;. 
Bell Telephone Building

Official 100

Per 1 metą turėsi
Per 5 metus turėsi
Per 10 metų turėsi
Per 20 metų turėsi

Tai ką padaro vienas dolieris, o vieną dolierį sanvaiteje gali užčėdyti kiekvienas žmogus.
Tik reikia pradėti. Taigi pradėkite ččdyti.
“Kurie šiton
kavoj o, tie d
Šioje Bankoje gali pasidėti pinigus ir kitų miestelių lietuviai. Rašykite mumi, o gausite 
pilną informaciją.

Rašydami adresuokite šiteip: \

Taigi pradėkite ččdyti.
mj Bankon pinigus dėjo, tie šiandien perka namus, o kurie pinigus kuparėliuose 
dąbar gaudo vagius”.

. Olševskio Banką

Kadaisia
KADAISIA ištikrųjų nebuvo ūkininkui išėjimo. Pareidamas nu
vargęs, dięnai baigianties, su savo piidvada iš lauko namon, 
jisai matei prieš save daugelį jį laukiančių darbų apie namų, 
tvartus ir kieme, darbų, kurie ėmė laiko ir darbo ir rodėsi 
niekuomet nepabaigiamais. Vandens turėjo būti pripumpuota, mal
kų pripjaustyta, įvairios mašinos turėjo būti ranka varonjos. Liūd
nas tai reginys — bet taip kadaisia tai buvo, šiandien daugu
moje farmų jus galite rasti smagų mažiukų inžinų, visuomet 
norintį nuimti nuo savo savininko pečių naštų viso šito darbo, 
prie kurio gali būti’ pritaįkyta jiega. >i- :

Jeigu jus branginate atilsio valandas ir norite išvengti'to be
reikalingo sunkaus darbo, jus privalote įgyti inžinų nuo I H C 11- 
jijų, inžinų su pastovumu ir geru vardu. IH C yra sustatyii ištisai 
atsakančia^ ’ ir tvirtai, Idant pasekmingai dirbti per metus. Ar 
jus norite jį pjovimui, pumpavimui, aplaistymui, elektriškos švie
sos įtaisyiįiui, separątpriaus varymui, arba dirbtuvei pataisyti, 
arba visokių rųšių alsinančių ir jiegas eikvojančių (iąa.žų darbų 
atlikimui ūkyje, privalote turėti A

. H. C. Aliejinį ir gazinį Ifižiną
I H C Inžinas Išplėtoja nuo dešimties iki trisdešimties nuošim-- 

čių daugiau negu jo apskaitlluota nuojiega. Puikus dė^inių^ daro jį 
ekonimišku malkų sunaudojime. Jos prastumas daro jį praktiš
kai užtikrintu nuo trukdėsiu. . ■

I H C ihžinai yra pritaisyti vertikališkai, horizont^l^^t Pa* 
stovus, pernešami, gali būti sulaikomi, orų ir vandeąį ■y^sinanti.i 
pritaikyti pjovimui, pumpavimui ir laistymui. Didumai, nuo 1 iki 
50 arklių jiegos. Jie varomi gazu, gazolinu, kerosinu, naftų, disti- 
latu ir alkoholiu
12 iki 60 arklių jiegos.

Tegul vietinis I H O pirklys jums parodo Ir paaiškina įvairius 
jo tikslus. Gaukite nuo jo katallogus arba rašykite t

A. OLSZEWSKI BANK
CHICAGO, ILL3252 So. Halsted St

Atvažiavusius IŠ KITUR MELDŽIAME aplankyti Ir musų Banką.

BANKOS VALANDOS:
IV**

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

Nedėliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų

MT* CHICAGOS LIETUVIŲ DOMAI. 
Gerbiamoms 

Chicagos Dr* 
>st6ms Ir VU 
siems, kurio 
tik rengs ba
lius, vakarus, 
teatrus ar ki
tokias pramo
gėles ateinan
čiais metais^

apskelbiu, kad ai esu pasirengęs vi-, 
suos® atsitikimuose sutaisyti jums 
kuogražlausių muziką. Todėl, ren
giant teatrus/bailus Ir t.t. su muzikos 
dalykais, kreipkitės prie manęs.

Taipgi pranešu, kad savo namuose 
duodu valkams Ir suaugusiems pa
mokas ant smulkos Ir plano.

P. V. SARPALIUS, 
8259 8o« Halsted st., Chicago, III.]

Kiekvienas gali išmokti barbery- 
Btės trumpu laiku Ir galite padaryt 
pinigų kol mokinatės. Rašykit, klau
sdami informacijų. Nossokoff’s Barber 
College, 1202 Penn avė., Pittsburg, 
Pa. , i .

H C aliejiniai traukėjai' Įvairuoja didume tarp
92 e

(Incorporated)
Chicago Į

, '• j- z. i..;. •. i*. . į ' . f

•Dr. Ignotas Stankus'
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa.

a Vienatinis lietuvis daktaras 
ir chirurgas ęieloje Fhiladel- 
phijoj, Gydo visokias H^as 

-Šviežias ir Užsehijusias: vyrų, 
moterų Ir vaiku, Ligas, ku

inas negalima išgydyt i Iškar
štomis, gydo su elektriku ir 
dąrymu operacijų. Turisavo 
locną SANATORIJĄ kur už-

1 aikd, visokius ligonius. Čionai randasi viso
kios IfikAfStO^ kokios tiktai yra ant svieto, 

iriOSi su kurių pagelba galima 
ą žmogaus kūną. Atsisauku- 

laišku arba ypatiskai daktarišką ro- 
i. Gyduoles išsiunčia j kitus miestus.

elektriko maši 
permatyti visą 
siems ait I ’*’“ 
dą dykai

Seniausia Lietuvių užeiga pat 
JUOZUI RIDIKU

Utlaiko visokius pirmo 
skyriaus gėrimus ir kve- 
penčius cigarus ir

Gražią Naują Svetainę
Susirinki m ame, veatuvSma, ba- 
Umas ir tt Širdingas priiaal- 
atiasir broliška rodą kiSkvisnam 

1253 Illinois 6L KertsBSHI
n

K. J. FILLIPOVIČIUS IR
J. P. JOVAIŠAS

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

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

miesto Chicagos 
taipogi apsaugoja ---- , .
gos ir nelaimės atsitikimuose. Reikalinga agen
tai Chicago, Waukegan, Chicago Heights ir 
West Pullman.
atsišaukti ypatiškai 
Vyrams, mokantiems rašyti, 
darbia, pirksit propertes, o 
nigai į trumpą laiką dvigubai pasididins. Tai
pogi turime pardavimui bienių ir biznevų na
mų, kaipo: saliunų, bučernių su namais ar 
be namų dikčiai apgyventose lietuviais kolio- 
nijose. Relkalaujantie atsišaukite žemiau pa
rodytu antrašu:
858 W. 33rd st., Chicago, 1U., offiso vai.: 
nuo 8 iki 10 iš ryto, ir nuo 4 iki 9 vakare.

Telefonas Drover 2250*

Waukegan, Chicago Heights ir 
Norintis tokio darbo, teiksitės j 

etiškai paskirtose valandose.
geras 
jūsų

už- 
pi

j 28 metų senas laikraštis
' VIENYBE LIETUVNINKU

EINA KAS SEREDA, BROOKLYN, N. Y.

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

i prenumerata kaštuoja metams tlk$2.oo; 
į pusei metų $1.oo. Užrubežiuose; metams 

$3.oo; pusei metų $1.60.

RAŠYK ADRESU:

JL J. Pauksztis & Co.
120-124 Grand Str.,

Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŠKA BANKA

Town of Lake Savings Bank 
Joseph J. Eitas, Savininkas 

4600-4602 S. Wood St., Chicago.
Priimame pinigus i Bankų užčėdl- 

jimul nuo vieno doliario ir daugiaus 
ir mokame trečių procentų ratomis 
ant metų. Siunčiame pinigus | vi
sas svieto dalis pigiai, greiti ir tei

 

singai, o svetimų žemių pinigas mat 

 

Home, perkame ir parduodam^. Par

 

duodame šifkortes ant visų Maljų I 
krajų ir iš krajaus, taipgi/tlkietus 
ant geležinkelių po visų 
Europų. _ .

Musų Banka išdirba vIsokius~rkštuF 
ir dokumentus visose kalbose ir duo
da rodų lietuviams visokiuose atsi
tikimuose ir reikaluose ypatlškal Ir 
per laiškas. Tik kreipkitės vlršminS- 
tu antrašu.

erlkų ir
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siškai mano vėliausia met;

South Halsted furniture house I 
3224=3226 South Halsted Street, CHICAGO, 4

kaip visi kiti

No.

Turi didžiausia 
Furničių pasi
rinkimą if par-

KODĖL- MĘS GALIME PIGIAU
Todėl, kad musų štoras talpinasi savame name, 

užtai randa mumi nieko nekaštuoja. Męs per-ir
kame visus tavorus stačiai iš fabriko už gatavus pi
nigus ir užtai juos gauname pigiau kaip kiti. Męs 
turime savo automobilius ir todėl pristatymas ta- 
vorų kostumeriam mumi pigiau kaštuoja negu tiem, 
kurie arkliais veža. Todėl tai męs ir galime par 
duoti pigiau kaip kiti. ; "

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

Ateikite ir apžiūrėkite musų ta vorus, o patįs 
persitikrinsite apie jų gerumą ir kainų pigumą.

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.

• - - , ..

MUSU ŠTORAS YRA ATIDARYTAS IR VAKARAIS:
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomi.

Kas neturite laiko dieną, gali/e pribūti vaZcarais,

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: į

The Bridgeport Clothing Co
5246-5248 So. Halsted St., CHICAGO

-Kas pamato apsivilkusį Siu
tų, pirktu pas mus, kiekvienas 

į sako kad tai yra $35.oo siutas, 
. dirbtas ant orderio.

^’Chicago

BUK 
VYRAS

50,000
KNYGA J

Turėk Savo Namuose
Geriausią Degtinę * (arielką) jei 

nori būti sveikas ir 
pavaišinti savo mylimą svečią. 

Daktarai rekomenduoja už geriau
sią degtinę

S=O=L=O Rye
Kaipo Skanų, Tvirtų ir sveikų gerymą 

Geriausiai pastiprinanti, priimna, skani 
ir sveikiausia stalava degtine.

urėti kuom

pėSTONTUe^^,,

T««>

Vysai Dykai Del Viro
Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk del vyru-/ 

Knyga ta prastais, suprastais 'žodžiais pasaka kaip ga/Į 
atgauti vyriškumą, isigyditi nuoc uznuodijima kraujsžj 
arbasypili, iiubiegiiiia siektos, patrotitu ąįtypribe, pučku-i 
ir kitus, išmiėtimus, f negromulavima, patrotituj 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, rum. 
tizma, gonorrhoea arba triperi, naujai igautas lygai v 
striįtura ir vysas vyru lygas, gal būti išgidomaš saved 
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai. ' ' # •

Ta, dykai ig.auta knyga, pasakis jums kodėl jutf 
kentat ir kaip galėt•galutinajjsigyditi. Knyga ta yra» 
krautuvė žinios, katrų s ture žinoti kožnas v.ėdes arba 
nęvędes vyras. Ta knyga, yra parašita par Daktara.; 
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijaliskri 
lygu. Temykit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai, 
užmokam už pačto, ing užpečetita konverta. Nesiusk: 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, iradresa antA 
žemiaus paduotu kuponu, katrų siusk mums šendena. ,

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER & CO., L 802 22 Fifth Avenne, Chicago: -

Godotinas Tamista: Papa! Taniistos prižadiejma, aS noriečjaty' 
jog Tamista prisiustumei man vysai dykai včua jusu knyga del vyrn,\

Vardas

Adresas: Stellas

I
 Gaunama visuose goresniuose Saliunuose

STRAUS BROS. CO. DEP’T E. CHICAGO, III
216 W. Madison St. T. PODLASKIS ir A. CHAPOSKE, Lietuviai agentai

Išgydau į 5 dienas VARICOCELE
HYDROCELE
t.y.pagadintas gyslas! 
beperšulų, skausmų!

Tt.y,pagadintas gyslas 
įbe peršulų, skausmų.

Aš noriu išgydyti kiekvienų vyrą kenčiantį nuo Varicoceles, Strikturos, Užkre
čiamų Kraujo nuodų, Nerviškos negales, Hydroceles ar ypatiškų vyrų ligų, Vyriško 
Nusilpimo, Raudonųjų, Fistulos, Kepenų ir įvairių pųslės 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 budą( 
kuriuom tikrai ir ant visada išgydau,

ATGAUK SAVO SVEIKATĄ
Ateik į mano ofis^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 
(Nemokyk už nelšgydymą—Neišgydo nemokėk)

Slaptos 
VyrųLigos
Išgydomos greitai,-J ant 
visada su pilna slaptybe. 
Nerviška negalė. Silpnu 
mus, Pražudyta paliego 
Nuovargį, Kraujo u z nu o 
dijimą, šlapumo bėgimą.

Plaučiai
Dusulys, Bronchitis, Kvė-

RODĄ DOVANAI

Išgydo kad bu t um sveikas

SpecIJallstasVyru Ir MoteriįLIgtį

Krąujo Uznuodijimą -
ir visos odos figos, kaip 
Spuogus. Piktaia dedervi-
-x, * alinusias
Gyslas, Naikinančius Nube 
gimus, Įsisenėjusias Ligas.

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

IŠTYRIMAS DOVANAI'.
VISIŠKO PAGIJIMO kiekvienas jieško. Aš tamstų išgydysiu visiškai, jeigu tamsta 
tik pavesi gydymų savo ligos man. Mano preke yra žema ir pritinkanti prie mano 
atsakančio gydymo, o išlygos labai lengvos. Ateik šiądien ir pasiliubsuokjiuo kančių

DR. ZINS 183 CHICAGO
Valandos: nuo 8 ryto iki 8 vakare. Nedalioms nuo 8 ryto iki 4 po pietų.

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

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

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

dų, su paveikslais (apdaryta). .35c 
Viso 81.60

Kas atsiųs iŠkirpęs šita apgarsi- 
nima iš “Lietuvos” ir 81.00 per 
money order’, tai gaus visas 4 
knygas 60c. pigiau.

P. Mikolainis
Box 62 New York City

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 melams $2, pusei m. $1 
Užsieniuose metams $3, pusei rast} $1.60 

Rašydami laiškus adresuokite

DRAUGAS PUB. CO.
f

2634 W. 67th St. Chicago, HI.

Geriausios Siuvamos Mašinos yra 
“SINGER”

į- Musų siutai parsiduoda nuo 
$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- į||| J 
ti už pusę to, • 1

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 ŠTORAS YRA ATIDARYTAS IR VAKARAIS:
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomi iki 10 vai.

sergantiems susipratusioms 
žmonėms.

Tie, kurie ilnę laikę sirgo landžiodami nuo vieno daktaro prie kito ir daug pinigų, išmokė- V 
jo tiems, kurie netik neišgydė, bet dar paaršino labiau užgendinant ligę; per kę negalėjo 
gerai dirbti; tad apturėjo dubeltavę nuostolį, — ve bo naudos išmokėtus pinigus ir nustojimę

A uždarbio; tik todėl,kad užsidėjo su menkos vertes daktarais, kurio negali Išgydyt. n
f BET KITI, KURIE SUSIPRATĘ, NORS SILPNI IR SERGANTI ŽMONES; f

bet su visokioms šviežioms ir ųžsendytoms ligoms atsišaukė prie garsaus, visiems žinomo kai- T 
po geriausio Amerikoje PHILADELPHIJOS MEDICAL KLINIKO mokslinčių daktarų, tad ta- J 
po išgydyti trumpam laike, netrotijant dovanai pinigų ir uždarbio; per kę apturėjo didelį A 
du bei tavų pelnų, sveikatų, drūtumų lt* pinigus sučedijo.

Iš TŪKSTANČIŲ IŠGYDYTŲ NUO VISOKIŲ LIGŲ ŠTAI KĄ PATYS ŽMONBS RAŠO | 
PRISIUNČIANT SAVO PAVEIKSLUS DEKAVODAMI:

GARBINGAS PHILA. M. CLINIC! Siunčiu didžiausiu padėkavong už greitų išgydymu 
nuo skaudėjimo galvos, strėnų, vidurių ligos, negalėjimu valgyt ir miegot ir nuo susilpnėjusio B 
viso kūno. Pirmiau gydžiausi pas daugelį daktarų, bet anie tik vietoj pagclbos daug pinigų iš- ■ 
kaušg, o Ilgį labiau paaršino. Vienok kaip prisiųstas Jus liekarstas suvartojau, tad pasilikau 
pilnai išgydytas, sveikas ir laimingas. Už tai dar kartų ištariu ačiū Phila. M.\Klinikui ir Jus 
garbingu vardį garsinsiu terp savo tautiečių, kad išgydot ir tada kaip kiti neįstenge. Su guodo- A 

ne J. Bernot, 42 Franklin St., Springfield, Mass. * >
GUODOTINAS DAKTAREI 

Labai dėkingas užtikrg išgy
dymų ir už liekarstas, nuo ku
rių pastojau kaip naujai ant 
svieto užgimus, išgelbstintnuo 
slaptos ligos. Taip gerai dabar 
jaučiuos, kad į trumpę laikę 
net -15 svarjį daugiau sveriu. 
Prislunčiu savo paveiksiu, lik
damas sveikas ir džiaugdama
sis, pilnas guodonės S. Kolom- 
čiukas, 41 Avė, L., Salveston, 
Tex: • ,

TEIPAT Mr Zukns, McKees 
Rocks, Pa., prisiunsdamas sa
vo paveiksiu, nemažiau yra dė
kingas už išgydymę nuo sun
kios ir pavojingos ligos. Kiti 
negalėjo išgydyt.

Dr. G. M. Glaser 
šiuoml apreiškiu pagodotai vlsuo- 

meniai, jog esu seniausias gydytojas 
ant Bridgeport©, praktikuojant per 22 
metus, perkėliau savo ofisą ir gyveni
mą 1 savo locną namą po numeriu

3149 S. Morgan St.
Kerte 32-ros gatves.
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- pareikajavimę <^Įoną4r nak
tį. Ėsiū specialistas ligose vaikų, mo
terų Ir vyrų ir užsendintese ligosa. 
Darau visokią operaciją.

Liekuosi su pagarba

. M. Glaser
S. Morgan St.

Kerte 32-ros gatvės.

t

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

M. Jk Damijonaitis,

Męs jag parduotame ir Išmokiname 
siūti. Turime atspaude Lietuviškoje 
kalboje knygas, jpagal kurias galima 
greita! 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 metų. Taipgi sutaisome 
senas mašinas. Mums nedaro skirtu
mo, kur mašiną reiktų pristatyti, nors

Rusiją. Musų Storas randasi po šiuo- 
ml adresu:

ANTANAS VISBARAS, 
3239 S. Halsted st., Ch’cago, I1L 

Telephone Yards 452R

f

Išgydysiu 
Jus in 5 d. 
NUO PASLAPTINGU LIGŲ

Mr S. Kolomčiukas.
Mrs Zofija Bustrykene, C. M. and St. Paul st. Sobieski, Wis. Štai kę rašo: Nesuskaitytus 

kartus labai gražiai dekavoju Phila; M. Clinikui, už išgelbėjimę manes išgydant nuo moteriškų 
nesveikumų ligos kaip nusilpnėjimo, teip ir skaudėjimų. Dabar esu pilnutėliai sveika ir d&u- 
giau gydyties nereikalauju. w

GERESNIŲ FAKTŲ nieks negali reikalaut; kę užtvirtina didelės daugybes išgydytų.
. TAI GERIAU PADARYSI, KAD 
b IŠSYK T1ESIOK PRIE KLINIKO 

kitas dalis svieto, o busit dėkingi kaip ir 
visi, kuriuos Phila. M. Klinikas apdovanojo tuom didžiausiu turtu, tai, yra sveikata.

THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC 
todėl greičiau už kitus daktarus išgydo ir tokias ligas, kurių kiti neįstengė; kad čionai kiek
vienam atsišaukusiam užrašo ir sutaiso speclališkai liekarstas iš geriausių gvarantuotų medika
mentų naujausių išradimų, kurie pasaulyje yra žinomi kaipo geriausi ir todėl, kad prlo Phila. 
M. Kliniko yra net keletas*Profesionališkų Daktarų, terp kurių yra net Amerikos valdžios meda- A 
lių apdovanotų. ■

ŠITIE GARBINGI mokslinčiai, Profesonal. Daktarai, pirma ranka prie Kliniko; 
Daktaras ALEX. BROW.NAS, Superintendent, Dr. WINCAS.YODER, Medical Director.

ĮSITEMYK,* kad slaptybes ligų saugiai užlaikoma, visada. - 
J K" AD FQI AQ bet nori pastoti sveiku ir lai-fw V !ZfJUKXZ*1fc^ MINGU, tad atsilankyk, o jeigu toli gy. Ų

voni, tad apršyk savo llgę-.bel nesveikumus lietuviškoj kalboje kas kenkia, o tfkėk, kad apturėsi 
tikrę pagelbę sveikatai kaip tūkstančiai, kurie jau džiaugiasi ir (lekavoja, nes čionai išgydo ir m 

A tokias, kurių kiti negalėjo išgydyti kaip šviežias teip ir užsisenejusias ligas nuo skaudėjimo: A 
g pečiuos, rankose, kojoce, sąnariuose, krūtinėj, strėnose, galvos, šonų; išbėrimai spuogais nuo B 
■ blogo ir nečysto kraujo, nuo saužagystės sėklos nubėgimo, nusilpnčj mo, vidurių nedirbimo, už- | 
O kietėjimo slogos, greitoipailsimo, nerviškumo, baimės, silpno ir numažejusio kraujo, užkrečia- 
imu slaptų lytiškų! igiį^ Širdies, kepenų, inkstų, silpnų plaučių, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, 

nu peršalimo slogų, blogųjeapnų, nemigos, neturpjlmo apetito, bo peilio, be pjaustymo bo ope
racijos, bet su nekarštoms^kurios tūkstančius išgydė. Teippat moteris nuo skausmingų mė
nesinių irkitokių ligųvkurjios užpuola varginimui žmonių, VYRŲ ir MOTERŲ. Reikalaujant m rodos nuo daktaro, Visada adresuok arba ateik po šiuo adresu: 

į THE PHILADELPHIA M. CLINIC, 
f A A17 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PA.

aVll I B- Fk 1 P1 B B B A H I S. VALANDOS; nu. .10 išryto iki 4 pop. Šventadieniais nuo 10 iki 8. Ūtarn. ir Petnyčiomis nuoII" J i IS 1 I 3 1 i ® I 11 I RIS H " I B @ A6įki8vak. Reikalaukit nuo Kliniko dovanai Ir skaitykit knygų „Daktaras”. \ ‘ 
-p’m irC T ! 3 I - f4 M i irt! 1 B B B I I H I BlB B .1 H (EB S Pasarga: kurio daktarai negali išgydyt, tai gali kreiptis prio Phila. M. Cllnlco,liiL mhhhhtuni uluimiiu uu. s( —roa?-

®*' J KAD JAUTIESI NESVEIKAS
f kreipsies, nesliekarstas išsiunčia po visęAmerikę ir kitas 
£ visi, kuriuos Phila. M. Klinikas andovanoio tuom didžiau;

T|
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A. N. MASIULIS, Manager

3246-3248 So. Halsted St CHICAGO
iį!

Lietuviškas Graborius

Mr Žukas.

Garsihkites “Lietvojue

Užsiimu laidojimu numirusių Ir už 
laikau automobilių, parsamdau ant 
veseilių, krikštynų ir pagrabų už pi
gesnę prekę, kaip visi kiti. Pribu- 
nu 1 visas miesto dalis labai greitai, 
— dieną ir naktį.

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

Telephone Drover 2186.

Ateik pas 
mane, o aš 
išgydysi u 
jus ant visa
dos. Aš gva- 
rantuoju 
kiekv ien am 
u ž g a n e di- 
nima, kuris 
atsilankys į 
mano ofisą. 
Aš išgydysiu 
jus už pigiau 
ir geriau, ne 
gu daktarai 
mieste, ku
rie turi mo- 
ir turi dide-

t

Specialistas kuris 
išgydo ko kiti ne

gali.
keti aukštas raudas 
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 ne’ Aš 
pritaikysiu mano mažaužmokesnį, 
pagal justį išgalėjimu.’1 Netruk i ;• 
ki bet*atsilankyk šiad:en.

Aš albu letuviškal.

Western Medical Institute
1827 Blue Island'Ąve., 2 lub. vir
šuj Rankos, prie 18tos gatvės, 
Chicago, III.

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

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

Ofisas
1725 West 18th Street
tarp Paulina ir Woodgat.

Phone Canal 1208
Valandos:

nuo ©.30 iki 12:00 vaLryto
nuo 7:00 iki 8:00 vai. wak.

Nedalioms
. nuo 0:80 Iki 12:00

Rezidencija

5206 W, Harrison Street

Tel. Austin 737

ryto

Valandos:
tiktai iki 9:00 kiekviena ryt}




