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POLITIŠKOS ŽINIOS
MEXIKO.

erta, išvaikydamas mcxiko pai- 
lianicnta, suareštuodamas tautos 
atstovus, suspenduodamas šalies 
konstituciją ir pats pasigarsin
damas diktatorium, greitai :.xi-

snnku tikrai permatyti.

suirutė,
a nuo dienos laukiama iau<u 
bin atsitikimu, nuo kurių ga-

Kaip jau buvome pirmiaus mi
nėję, Suvienytos Valstijos, užgir
dė apie viršminėtus atsitikimus 
Mexike, pranešė diktatoriui Hu

ra ko laiKyii reginiai iskii pivz.i- 
dento rinkimų, kurie turi atsi
būti 26 d. šio mėnesio, nes Suv. 
Valstijos nepripažins tų rinkimų 
legališkais, vis viena kas nebūtų 
išrinktas. Huerta, kaip praneša 
žinios, apskelbė, kad, nežiūrint į 

Suv. Valstijos, rin- 
atsibus, nepaisantkimai

Sekančios priežastįs yra pa
duodamos, kodėl Suv. Valstijos, 
pirmiaus reikalavusios tokių riif 
kimų, dabar, pasinaudoję proga, 
atsisako juos pripažinti. Pir
miausiai, žinoma, tvirtinama, 
kad suspendavus konstituciją, 
rinkimai negali but atlikti 1 tei
singai.

'Pačiaus esama ir kitokių prieš 
žasčių. Šio krašto valdžia yra 
griežtai pasirengusi kokiu nors 
budu Huertą nuo Mcxiko val
džios prašalinti. Ji todėl nenore-, 
jo ir nenori pripažinti jo laiki
nės valdžios, ji nenori pripažinti 
ir jo dabartinės diktatūros; pa
galios ji reikalavo, kad Huerta 
atsisakytų nuo kandidatūros 
šiuose rinkimuose. Huerta atsi- 
sakė/ Tačiaus dabar spėjama, 
kad, nežiūrint į tai, Huerta vis

it- pogi gali likt prie valdžios 
rinkimų.

Mcxiko dabartiniuose 
muose mat dalyvauja 
kios partijos: 
kitos silpnesnės

rinki- 
pen- 

vienos stipresnės, 
; tačiaus nėra nei 

)rios partijos, ku
ri, sulyg Mexikos konstitucijos, 
galėtų savo kandidatą į prezi
dentus pervaryti, nes toji kon
stitucija reikalauja, kad išrinkta- 
sai prezidentas turėtų didesnę 
pusę visų balsų, o to, esant pen
kioms partijoms, nei vienas kan-

jiegų, gauti negali. Tokiam at
sitikime, negavus nei vienam 
kandidatui absoliutiškos balsų di
dumos, prezidentą renka kabine
tas. Čia vėl painus dalykas. Hu
erta savo kabinetą sutaisė taip,

šingų pažiūrų žmones, kurie jo
kiu budu susitaikinti ant bile ku
rio kandidato, sakoma, negalės 
ir greičiaus paliks tą patį Hu
ertą, negu nusileis vienas ki
tam.

Kada pačiam Mexike verda to
ki mali-maliene, jos “draugai,” 

, pasirodo, taipgi negali tarp sa
vęs susitaikyti. Pirmiaus paskly- 
dęs gandas, buk Anglija ir Vo
kietija susitaikė su Suvienytomis 
Valstijomis priimti tūlą vei
kimo plianą, pasirodo neteisingas.

/Vnglijos atstovas Mexike, Sir 
Lionel Carden, antrytojaus po 
apgarsinimui Hucrtos diktatūros, 
pripažino savo valdžios vardu 
Hucrtos diktatūrą, perstatydamas 
iam savo įgaliojimo dokumentus.

Suvienytų Valstijų valdžia bai
siai tuom pasipiktinusi', nes iš
tikto tai nėra kas kitas, kaip tik

tikai, kuri jokiu budu ir pirmiaus 
Hucrtos valdžios pripažinti ne
norėjo. Vokietija skubiai išsiun
tė savp šarvuotą laivą į Mcxiko, 
bet .ar ji norės veikti ranka ran
kon su S«v. Valstijomis, apie tai 
reik abejoti.

Taigi iš to viso, kaip lyginai
labai drąsaus Huertos pasiel- kurse—40; antrame—4
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gimo, kuris, matoma
Valstijų visai nedaug

kas nors kitas stovi, 
nors remia. Ar tai da 
kuri taip skubiai liti

o ne kitaip, išrodo.

nesama,

tuose.

paiso, ga- 
ertos pečių

erta pripa-
Istijų noro,

i c 11 to atsto- 
tiškai pra

sti teisman 
stę, — sun- 
isuosc k ras

is pa Ii uosuotų at-

atiduc

stovuv 
muose su> šiauri lyti valstijų rd- 
voliučijonicrių vadais ir bendro
mis, jiegomis stengėsi išdirbti 
slastus, kuriuose norėta pagauti 
Huertą, t. y. nuversti dabartinę 
valdžią ir į revoliucijonicrių ran
kas pavesti valdžios vadeles

irtimuose susinėsi

nesenai pats Huerta su buvusiu

apkaltinimo patvirtinimo iki 
negauta.

EUROPA.
Senutėj Europoj taip pat 

galima galutinai nusiraminti. 
Balkanuose, kol kas, didesnių 
gaisrų nesimatyt, išskyrus Alba
niją, kur po senovei albanai su 
serbais pešasi. Austrija, amžinas 
serbų priešas, yra albanų pusėj 
ir šiomis dienomis pasiuntė į 
Belgradą, Serbijos sostinę, aš
trų reikalavimą, kad Serbija sa
vo kari u menę ištrauktų. Nors 
sunku dalcisti, kaip Serbija, įsi
painiojusi į tą kovą su albanais, 
dabar galėtų su murzinomis ranko
mis ir su gėda iš ten trauktis, 
Austrijos beklausydama, tačiaus 
sulyg neoficialių žinių, ji buk tai 
padariusi.

Iš kitų svarbesnių Europos po
litiškai atsitikimų reik pažymėti 
susiartinimą Ispanijos su Fran- 
euzija. Šiomis dienomis Francu- 
zijos prezidetans Poincare atsi
lanko Madride, kur turi būti už
tvirtinta nauja sutartis tarp Is
panijos ir Francuzijos. Sutartis 
buk paly tinti šių abiejų viešpa
tijų bendrą veikimą Marroko ap
skrityje, šiaurinėj Afrikoj, tačiau 
nėra niekam paslaptis, kad šita 
sutartis turi ir kitus paslaptus 
punktus, būtent :^atsispyrimo-už- 
puolimo sutartį," karui iškilus. 
Per šį susirišimą su Francuzija, 
Ispanjia tokiu budu įeina į ben
drą politišką ryšį Francuzijos- 
-Anglijos-Rusijos prieš trigubą

ne-

Šis Ispanijos prisijungimas žy
miai nusilpnina Vokietijos-Aus- 
trijos-Italijos kombinaciją ir 
pirštu grąsinimas Vokietijai, 
dyvai todėl, kad žinia apie 
naują sutartį padarė 
smagų įspūdį Berline.

Jeigu didesnės ir 
viešpatystės turi savo
karų ir revoliucijų pavydale, tai 
kodėl jų 
sakysim 
dien ir 
buntas”: 
manevrų

labai

yra

ne

mažesnes
‘zobovas”

negalėtų turėti ir tokia, 
sau, Šveicarija? Ana- 

ten pasitaikė “kariškas 
po užsibaigusių kariškų

rijos armijos pakėlė “buntą” ir 
atsisakė nuo paklusnumo. Prie
žastimi to buk buvęs neteisingas 
to pulko traktavimas. Kareiviai 
patįs sau išmaršavo iš Davos ir 
tik vėliaus juos dasivijo jų pul
kininkas, kuris juos smarkiai su
barė ir išlaikė, už bausmę, de
šimts Verandų po ginklu. Naba
gas pulkininkas gavo daugiau, 
negu norėjo: už tai, kad taip 
lengvai kareivius nubaudė, jį 
statyta nuo vietos.

IŠ LIETUVOS.

ir ketvirtame 
alumnų—26.

me—33 
dinamų alumnų—26. Vidurini 13 
reikalų ministerija neleido nė vie
no priimti, kurs nebūtų lankęs 
bent-kokios valdžios mokyklos.

— Susekta, kad policijos areš
tuose kaliniams duodama duona, 
esanti nciškepta ir supelėjusi.

Donas, kurs už tai buvo tieson 
traukiamas ir nubaustas 10 rub. 
arba 2 dienoms arešto.

gilt-)
kelių baudžiamųjų k 
riaušės. Feldfebelis V 

i.vė paliepimą nurimti, 
liepimą baudžiamas!

kovu) per galva
lazda Vol

to, Užsipildamas krauju. Tuoj 
pašauktas aficierius, tris sykius 
paliepęs riaušininkams nurimti, 
įsake šaudyti. Nagibinas tuoj 
krito/mirtinai sužeistas, ir dar 
vienašy sukilėlių buvo sužeistas. 
Boto, yra pašautas kareivis Lc- 
bedevašį kuris, riaušėse nedaly-

Volkovas sunkiai ser-

- • Lietuvos žinios

—■ Nepcrsenai vyriausiosios 
Vilniaus pašto-telegrafo valdybos 
namuose (telegrafo skyriuje) įtai
sė automatą apdraustiemsiems 
laiškams priimti. Dabar tokį pat 
automatą įtaise ir geležinkelio 
stotyje, pašto (Skyriuje; automa
tas priima apdraustuosius laiškus 
kiekvienu laiku, dieną ir naktį. / v v

— Vilniaus mokslo apygardos 
globėjas pareikalavo iš Vilniaus

sų tų aplinkraščių, kuriuos vy
skupijos administratorius kun. K. 
Michalkevičius yra išleidęs į ka- 
oelionus del tikėjimo pamokų 
<albos.

— Viltis —

PERLOJA, (Trakų apskr.). 
Pas mus pro Perloją bėga Mer
fio upė,' kuri pro Merkinę įbė
ga Nemunan. Perlojiečiai turi 
gerą uždarbį, leisdami medžius į 
Nemuną, tik gaila, kad savo už
dirbtąjį skatiką lengvai atiduoda 
žydui už degtinę ir alų.

Girios Liudukas.
— šaltinis —•

VIDENIŠKIS, Viln. g. ir ap.

8 vai. vai. kilo gaisras. Sudegė 
klojimai; nuostoliai dideli.

B. Kaimynas.
— Rygos Garsas —

KAUNO GUBERNIJA.
sąvaičių at- 
fabriko kon- 
kita panele

KAUNAS. Porą 
gal, važiavo Šmidto 
trolcro žmona su 
keltu per Nemuną
Panemunį. Nuo kito kranto pa
sirodė beplaukianti valtis, bal
tais būriais beplevesuojant. Ar
kliai pasibaidė, šoko smarkiai at
buli ir nulaužė barjerą. Pasku
tinieji ratai nusmuko vandenin 
ir ėmė traukt žemyn visą važį 
su arkliais. Panelė suskubo iššokt 
iš ratų, poni gi su vežėju ir ar
kliais nugramzdėjo -vandenin. 
Priskubę žmonės su laivėmis iš
gelbėjo ponią, vežėją ir vieną ar
klį, (kitas-gi arklys, nuo 300 rub., 
prigėrė. A. Būro.

—' Rygos Garsas^ —

VILNIAUS GUBERNIJA.
VILNIUS.

Vilniaus seminarijoje tarpe pro
fesorių matome šiemet du lie- 
tuviu: kun. Petrą Kraujelį, pro
kuratoriaus vietą užimantį, ir ku
nigą Teodorą ^razį-Frejį.—Au
klėtinių esama šiemet pirmame

trečią- M. PąĮiulipnis,

Rugsėjo 10 df buvo vysku
pas Girtautas iškilmingai palai
dotas, Laiptuvėms buvo, at
vykę keturis vyskupai: Seinų— 
Karosas; Vloclavio—Zdzitoviec- 
kis; Sandomiro—RyksašnV Mogi- 
levb sufraganas' Čieplakas. Ku
nigų suvažiavusių iš Kauno vy
skupijos buvo aipc 150. Be to 
dalyvavo laidotuvėse daugybė 
augštų valdininkų, ponybės, įvai
rių njokyklų mokiniaų vedami 
savo mokytojų. Kūnas buvo su
dėtas į rūsį po Kauno katedros 
didžiuoju atloriu, kur ilsiasi jau 
ir a. a. Motiejus Valavičius ir

a* ■

....... .

1879-

Rugsėjo 15 d. darbininkų įkur
ta Kaune naują 
Kredito Draugiją.

Narių ši Kredito 
rinti dabar 114 ir 
kapitalo 250 tukst.

— Lietuvos žinlės

Savy tirpinio

Draugija tu- 
gvara lituoto

Kauno gubernijos valdyba 
įvesti turgus seredomis Ši-leido 

moniii miestelyje

Katine nc-

Dobkesą (Mikalojaus g. No. 25). 
Rasta 327 netikros 20-kapeikinės.

Kelių ministerija leido miru
sio .ministcriii pirmininko bro
liui Stolypinui užsiimti j ieško
jimu tinkamiausios vietos, pro 
kurią galima butų tiesti-'gėlžkelį 
nuo Kalkunų (Liejį Romn. gelž
kelio stoties), p et* Ukmergę į 
Kauna. Kelio ilgis turėtų būti V t-
bent 200 varstu, v

— Lietuvos žinios —

Palangoj steigiamas /lietuvių 
kliu ba s-su si vi e n i j i m as at važ mo
jančių vasarininkų' sutartinam

Telšių privat. gimnazijoj lotynų 
ir lietuvių kalbos mokytoju pa
skirtas Bron. Untulis.

UŽPALIAI, Ukmergės apsįzr. 
Tai nedidelis miestelis, stovin
tis gana gražioje vietoje,1 apau
gęs medžiais ir sodnais, ir' ap
riestas upe. Užpalių bažnyčia iš 
oro labai daili ir gana didelė, 
nors vidus ir neatfcįžymi puiku
mu.

Apšvietimas pas į Vietinius gy
ventojus vidutini 
taipgi neatsižymi 
gurnu.

Žeme gcį*a, nors ir ne visur. 
Į vienkiemius žmonės noriai da
lijasi, ypač paskutiniu laiku.

Nesenai čia gubernatoriaus už
tvirtinta uki<\ draugija, kurios 
veikimui dirva gana plati.

J.- Šnekutis.
— šaltinis —

Girtuokliai 
savo skaitlin-

LIEPLAUKĖ, (Telšių aps.). 
Yra čia bažnytinis choras, bet 
sunku įprašyti giesmininkų, nes 
tėvai nenori leisti savo vaikų, ne
matydami chore nieko gero, nie
ko dailaus.

Daugelis Lieplaukės jaunimo 
mėgsta laiką leisti aludėse, gu
žynėse,' arba kur norint (laužosi.

Ąžuolas.

UTĖNOS apylinkėje šią vasa
ry buvo kareivių manevrai. Nuo jų 
žmonėms teko daug vargo pa
tirti. Priėjo iki tol, kad toje apy
linkėje viešintis atstovas Ja
nuškevičius mušė telegramą ka
ro ministėriui į Peterburgą, skųs
damasis ant kareivių daromu vie- 
tos žmonėms įvairių skriaudų. 
Po to buvo atvažiavusi čionai 
kokia-tai komisija, pasitikusi ke
letą žmonių, paklaususi, ar jiems 
padarę kokią skriaudą kareiviai. 
Šiems atsakius, kad ne, visas 
tardymas tuo ir pasibaigė. At
stovas Januškevičius net nepaju
tęs, kaip toji komisija “tardžiu
si,” ir todėl per tai jo skundas 
komisijai 'pasirodęs be pamato. 
Dabar atstovas renkąs iš nuken
tėjusiųjų nuo kareivių paliudi
jimus, parodančius, kad jo skun
das tikrai teisingas buvo, 
sugrįžęs Peterburgan, žadąs 
teikti juos karo ministerijai.

— Lietuvos žinios —

AUKMERGĖ. Rugpjūčio 25 
dieną čia buvo lietuvių vakaras. 
Programa vakar&įįgan didelė ir 
įvairi.. Ars-tistai-ftegejai su vai; 
(lino K. Puidos drŽmą “Undine”

• • iir kom. “Žilė galvon — velnias 
uodegon.” “Undinė” dar pirmu 
kartu pasirodė ant scenos. ' Siu
žetas tos aimtas iš. šių 
dienų. 'lietuvių* gywnimo. , Valdi- 
nimas pasisekė. Pinigų surinkta 
350 rub., kurie skiriami neturtin
giems moksleiviams vietinių gim- 

Svečias.nazijų. a I

SUBAČIUS, Pan. p. Rugsė
jo mėn. buvo vietine ūkio pa
roda. Dotęinas (valdžios pini
gų) skyrė; raguočiams ir ar-
kliains.

RASEINIAI, Kauno g. Rug- 
sėjo 5 d. apie 10—11 vai. ryto 
smarkus perkūnas trenkė į pa
tį vidurį miesto—į arbatnamius. 
Namai, tvirti, mūriniai, geleži
niu stogu, todėl nei uždegė, nei 
sugriovė tiktai pusę kamino lin

kčiotą* langų išdaužė, 
uju aukų Mūra, tik ke- 

apsvaigino, vieną 
daugiau, dar Vita

vertė ir
Iš gy 

lėta bobelių v v
mažiau, kitų

SANČIUOSE, K^uno priem. 
Girtuokliavimas nesiliauna. Pa
skutiniu laiku 5 žmonės per gir
tybę išėjo iš šio pasaulio. Trįs, 
degtines prisigėrę, numirė, vienas, 
mirdamas, net šitaip pasakė: mo
tinos, ginkit savo vaikus nuo 
gėrimo, nes ir aš per degtinę ga
lą gaunu. Kitas traktieriuje kri
tęs negyvas. Nesenai vėl atra
sta vieną skenduolį Tvardauskį. 
Jis po darbo iš Tilmanso fabifiko 
nuėjęs su draugais aludčn ir 
neparėjęs. Pati su vaikais visur 
išjieškojo, klausinėjo, bet niekur 
nerado. Tiktai 4 rugsėjo žmonės 
rado Nemune. Koja išlaužta, 
galva smėlio prinešta, kad net 
pažinti nebegalima, tiktai iš 
drabužių pati pažino. Kišenėje 
rasta 52 kap. A. Bur—lis.

U- Rygos Garsas —

VIEKŠNIAI, Šiaudių ap. Kaip 
iš kitų Lietuvos miestelių ir so
džių bėga jaunimas Amerikon, 
taip ir viekšniškiai tame dalyke 
neatsilieka. -Liepos mėnesyje j iš 
Sovaičių sodžiaus išvažiavo į 
Ameriką pasiturinčių ir švieses
nių ūkininkų vaikai. Visi jie 
traukė pas savo gimines, kurie 
jau keletą metų kaip gyvena ten. 
Per rubežių važiavo visi be gu
bernijos pasportų, nes Viekšnių 
miestelyje apsigyveno koks tai 
agentas,. kuris prižadėjo už ma
žesnį mokesnį Tervesti Pcr i’tibe- 
žių, greičiau nuvežti į pajurę ir, 
nupirkęs laivakortes, susodinti 
gar la v in.

Suderėjo —- išvažiavo; kaip tik 
pervažiavo Salantų miestelį, tuoj 
pradėjo juos sargybiniai gaudyti 
ir vieną vežimą su daiktais su
gavo, bet žmonės nakties laike 
pasislėpė. Paprūsėje vežėjas ati
darė keliauninkus kitam agentui 
pervesti rubežių. Paskutinysis— 
paėmęs savo globon keliaunin- 
kuį>, pradėjo sakyti, kad atiduo
tų jam savo pinigus, kol pereis 
per rubežių: jeigu juos kartais 
suimtų ant rubežiaus, tuokart jų 
pinigai j 
rubežių,

neprapultų. Išėjus per 
susodino keliauninkus i 
lig pa jūrės, sakydamas, 
taipgi važiuosiąs jiems 

išpirkti. Nuvažiavę
kad jis 
laivakortes 
pajurėn, agento—nei balso. Koks 
jų ten buvo padėjimas, pasilikus 
be skatiko svetimame krašte? 
Ta,S gal būti pamokinimu tiems, 
kurie rengiasi keliauti, kad ne
siduotų1 išnaudoti visokiems ap
gavikams—agentams. Mes bė
gam iš tėvynės 
j ieškotų, nežiūrint 
nei į vargą. Kad

be abejonės, jinai 
rikietiškai.

svetur laimės 
nei į kasta, 

tiek vargo ir

išrūdytų ame- 
Simas-Silvae.

— Rygos Garsas —

VEIVIRŽĖNŲ, Raseinių pav. 
Ūkio ratelio valdyba, pakvietusi 
į savo susirinkimą 
sulų iš Klaipėdos, 
pas save žąsų ir 
paukščių prekybos

vokiečių kon- 
nutare įkurti 
kitu naminių v v

«— Lietuvos žinios —•

. ŠIAULIAI. Šiaulių pav. dva
rininkas Nariškinas gavo leidimą 
tiesti igelžkelį ritio. Žagarės mie
stelio iki gėl-žkelio stoties Be- 
ren (Rygos-Orlo gelžkelio lini- 
Ijos). Ta nauja gelžkelio linija 
I turėsianti 30 varstų ilgio.
i m Lietuvos žinios **

.. | ■

JONIŠKĖLIS, Pan. pav. Šis 
nedidelis parapijos miestelis iš
rodo švarus, vietomis dailus, 
nes čionai prie miestelio gyvena 
Karpius.
Klebonija irgi 
daili. Paklausus,

Bažnyčia daili, muro, 
muro ir taipgi 

as statė, at- 
Bet kiti už

ginčija, sako, kad tai parapijos 
bažnyčia ir klebonija. Matyt, 
Karpius tik gerokai prisideda. 
Yra ligonbutis, statytas prosene
lių dabartinio Karpio. Joniškėlio 
parapijos žmones veltui gydo. 
Kitiems reikia mokėti. Yra dar 
prieglauda, kuri, berods, prigu
li iiiio Pušaloto labdaringosios 
draugijos. Butas- duotas Karpio. 
Yrą pačiam Joniškėlyj ūkio mo
kykla vardu Igno Karpio, bet jo
je temoko bendros apšvietos da
lykų. Mokytojauja trįs rusai, 
mokinama ir lietuvių kalbos.

Visos viešos įstaigos ir palai
komos Karpio. Taip, kad tūlo 
užklausus, atsako, kad čia viskas 
Karpio. Tuomi rūpinos prose
nelis, o ir dabartinis Karpius, be
rods, taip-pat labdaringas 
Prie dvaro didelis parkas, 
dvaro jau inatytis mūriniai 

jau
ūkio da- 

trįs rusai.

mokyklos namai, ten 
koma labjau specialių 
lykų. Mokytojauja irgi
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čius, bet didesnio judėjimo ne
simato.

Draugijų čia nors yra: “Ži
bu rvs,” “Blaivvbė” ir “Krikščio- 
nių Darbininkų,” bet apie jas 
nė žodelio negirdėti — matomai 
ramiu miegu snaudžia.

Vicnintėle įstaiga vilkaviškie
čiai gali prieš kitus pasigitri—’ 
“Lietuvių automobilių draugija.” 
Automobiliai kursuoja jau porą 
metų ir puikiai tarnauja visai

Ma- 
Vir- 
Sto? 
pra-

ir puikiai tarnauja 
ų gub., vienydami 

rijampolę, Vilkaviškį, Alvitą, 
balį, Kybartus ir Vilkaviškio 
tį. Vilkaviškiečiams gerai 
dėjo kloties pastaruoju laiku, pa
šalinus iš valdybos neveiklias

rankose
draugijos rėdymas yra 
inž. P. Vitkausko, p.

esąs.

ūkio
mo-

Svobiškyj 
žmones 

Mokytojas

Netoli Joniškėlio, s. 
yra dar viena mokykla, ž 
sako —evangelikų.
esąs lietuvis, mokina ir lietuvių 
kalbos. Kiek matyt, joniškėlie- 
čiains mokyklų trukumas ne- 
atjaučiamas.

Pušaloto ir Pumpėnų parapi
jos dar visai mažai skirstos vien
kiemiais, joniškėliečiai gi jau ge
rokai išsiskirstė. Jau išsiskyrė 
ar skirstosi apie i o didesnių so
džių (Meškalaukiai, Gustonai, 
Viendžindžiai, Duvydai, Norgė
la, Valdaikiai, Vildunai Pamaž- 
upiai, Šikštoniai). Beto kiti dar 
tarias. Visgi daugumas didesnių
jų sodžių išsiskirstė; lieka maži, 
kurie ne taip atjaučia sodžiaus 
sunkumą.

Pačto 
žmogus 
lio. Už 
raščius

Labai 
nesteigiama jokios 
Šviesuomenės, rodos, 
lietuviai.: gydytojas, 
kas, felčeris, kamendorius, 
vienas klebonas, kaip sake 
“bajorų” (iš lenkų) paeina, 
jiems platesni visuomenės daly
kai nelabai rupi.

Iš kitų vietos įstaigų reik pa
minėti pieninę aplinkinių dvarų. 
Yra tik 3 aludės ir 1 trak.
hŽmonės, kiek matyti, pasitu

rinčiai gyvena, žemė—gera. At
kreipia domą ne tik miestelio, 
bet ir sodžių stogai dokalkomis 
(čerpėmis) 
dengia vienkiemiais išeinantieji. 
Visgi matos, kad šis kampas kiek 
Dakiles. Va.

PUNSKAS, Suvalkų gubern. 
Rugsėjo 21 d. vietinis “Žiburio” 
draugijos skyrius surengė čio
nai šeimyninį vakarėlį. Buvo 
vaidinama “Pirmasis degtinda- 
rys.” Vietinis choras, vargonili
ko p. Miltakio vedamas, padai
navo keletą lietuvių dainų: “Kur 
bėga Šešupė/’ “Kur banguoja 
Nemunėlis,” “Lietuva, tėvyne 
musų,” “Putinėlį” ir t. t. Ne
žiūrint bjauraus oro — purvyno, 
nei lietaus, vakarėlis turėjo pil
nai gerą pasisekimą. Salė, laiki? - 
nai įtaisyta p. Balytos naine, v 
buvo pilnutėlė prikimšta. Pasi
lieka tik tarti ačiū p. Balytai, 
kad leido savo name įtaisyt ga
na patogią, kaip ' Punske, vietą 
šiai pramogėlei. Apie patį va
karėlį reikia pasakyt, kad jis nu
sisekė vidutinai. Ir vaidinta, ir 
dainuota, rodos, neblogiausiai. 
Tarpe vaidinUųę-fofoTĮt'^bM^b-- 
yo pasišventusių šiam sumany- 

tik ačiū tam, sulaukėm 
vaisiu. Visi ansilan-

ėję. Kadangi už be

skyriaus nėra. V ienas 
atveža kra^ą iš Pasva- 
gautus laiškus ir laik- 
žmonės jam užmoka.
gaila, kad Joniškėlyj

mui, ir 
neblogų 
kiusieji, 
nesigaili
taus ir purvyno daugelis ir no
rinčiųjų negalėjo atsilankyti, dėl
to nutarta pakartoti šį vakarėlį, 
paįvairinus programą naujomis 
dainomis ir nykstančiais paveik
slais. - Saulogrįžis.

— šaltinis —

draugijos, 
butų; yra, 

vaistinin- 
tik

pač taip

su-

SUVALKŲ GUBERNIJA.
VILKAVIŠKIS. Čionai gat

vėje neretai pasitaiko susitikti 
įvairaus amžiaus
žeistomis kojomis arba antakiais. 
Atvykęš svečias Vilkaviškin, be 
abejo, gal pamanyti, kad tai prie 
darbo nelaimė daugelį ištikusi, 

ištiktųjų to visko prie- 
yra girtuokliavimas, ka- 
pavakarėmis nenaujiėna 
trotuaru bekreveizuojan-

Jie tai bado nu-

tačiau 
žastimi 
daugi 
sutikti
čių žmonelių.
sirpusiomis nosimis ir kaktomis 
į mūrų kampus, norėdami visa- 
ką nuo tako prašalinti... bet 
veltui, —vargšų skįla nosįs, trūk
sta antakiai, ir kaip ant mielių 
auga visokios aludės.

Ligšiol tokiais muraverčiais 
galėjo tapti vien pas svetimtau
čius, bet šiomis dienomis “su
simylėjo” ir mūsiškis, nes ati
darė “traktirą.” Barštis.

— Šaltinis —

— Norinti Vilkaviškis ne visai 
mažas miestas ir gyvena nemažas 
•inteligentiškesnių žmonių skai-

KALVARIJA. 3 d. rugpjūčio 
čia susitvėrė “Blaivybės” sky
rius. Į valdybą pateko šie žmo
nės: pirmininku kun. J. Petriką, 
jo padėjėju J. Grinevičius, sekre
torium J. Dereškevičius 
rium L. Sinkevičius, 
nariu K. Kudžmiutė.

Į revizijos komisiją 
1) kun. Vt Borisevičia, 
rius Zdebskis, 3) Jonas 
kevičius.

;, kasie- 
Tarybos

išrinkta:
2) And-

Rin-

prisiraše jau apie 200.
J. Dereškevičius.

— Šią vasarą Kalvarijos para
pijoj atsitiko daug nelaimių.

Vienas žmogus prigėrė Orijos 
ežere. Š-kį iš Santakos kaimo 
primušė kumelė; ją vedė patsai 
ūkininkas pavakare pagirdyti; 
kumelė spyrė ir pataikė vedikui 
į krutinę. Nežiūrint į gydytojo

na sužeistasis mirė.
Trečią, Kvietkinės kaime,, len

dant su šieno vežimu į- kluoną, 
sėdintį murlotas sugniaužė taip, 
kad jį beveik be jokio valdymosi 
parnešė į grinčią. Panaši nelai
mė patiko P-ką iš Santakos. Pa
starasis, lįsdamas su šieno veži
mu į kluoną, taip neatsargiai pa
dėjo ranką po smakru, kad toji 
atremta į murlotą butiį pasmau
gus, jeigu jo tėvas, išgirdęs rik
smą, nebūtų atmušęs atgal ar
klių, v

Pažymėtina, kad Kalvarijos
parapijoj šiemet buvo dar dvi 
staigi mirti. Teisybė, Skariškių 
kaimo K. pasirgo apie dvi sa- 
vaiti, bet dar paskutinę gyve
nimo dieną išleido savo tėvą 
miestan; neužilgo suėmė jį smar
kus skaudėjimai, pametė nuovo
ką, taip kad atvažiavęs kunigas 
jau negalėjo susikalbėti, tuojau 
ir mirė.

Taipogi greitai mirė vienąš 
žmogus nuo Bartininkų pusės.

z



2

šiam viena diena prieš mirtį su
tino kojos, ant rytojaus jau gu
lėjo ant lentos.. I V. B.

— Šaltinis —

gub.
musuv

va-
ir

SOFIJSKAS, Mogilevo 
Rugpjūčio 30 d. aplankė 
sodžių šundaktariai, kurie 
dino ^save užsienio daktarais, 
gyrėsi išgydę daugelį tokių 
gbnių, kurie sirgę 15 metų 
Rusijos daktarai jų negalėję 
gydyti. Šundaktariai, pam< 
kad žmonės prie jų linksta, ėmė 
dar labjau meluoti. Pasisekė 
jiems surinkti daug pinigų, nes 
tamsuoliai ėjo lyg musės prie 
medaus. " Daktarams” išvažia-

11

sirgę, o kai-kurie pasiskubino 
numirti^ Kvietkas.

» | — šaltinis —

Kazimieras Gurauskis, baigęs 
šį rudenį Kijevo medicinos fakul
tetą. gavo vieta Liepoiaus mie-

- - Trumpame laike Šiaur-\ra- 
karų geležinkelio valdyba ketina 
įvesti naują greitąjį "žaibą-trau- 

/aikščios vieną s 
tarp Peterburgo

kinį, 
per ir

ū-

• GAUSIOS AUKOS.
New York, N. Y. Tap 

dengtas nesenai čionai mirusio 
milionieriaus ir departamentinės 
krautuvės savininko, B. Altmann 
testamentas. Velionis paliko lab
daringiems tikslams $500,000, ke
liems ligonbučiams po $25,000; 
neužmiršo ir savo departamenti
nės krautuves tarnautojų. Ištar
navusiems po 20 metų paliko po 
$2'502, po 18 metų tarnavusiems 
po $1,500,-15 m. išbuvusiems jo 
krautuvėje paskyrė po $1,000, savo 
dviem

iti-

sekretoriam—po $10,000. 
mirusiojo milionieriaus 

apkainuojamas su virš 15turįt as 
milionų doliarių.

VOKIETIJA BUS ATSTO
VAUTA PANAMOS

", ' PARODOJ^------
Washington, D. C. Kaip rodo 

žinios iš Suv. Valstijų sostinės.

vo atsisakiusi dalyvauti rengia
moje 1915 m. Panamos parodoje, 
tačiaus bus atstovauta. Ne tiktai 
Vokietijos pramoninkai mano da
lyvauti ^parodoje, bet taipgi ir 
įvairios dailės, sveikatos, bei ki
tos įstaigos pradeda rūpintis 
tuom pačiu dalyku. Manoma pa
daryti savą, vokišką, skyrių pa
rodoje Air tam tikslui pastatyti

džia,,kuri buvo pirma susirupinus 
kitų valstijų atsisakymu daly
vauti parodoje ir buvo net ren- 
gusis siųsti tam tikrus agentus 
Vokietijon, dabar aprimo ir net 
paliepė savo konsuliams Vokie
tijoje susilaikyti nuo kokio nors 
agitavimo Panamos parodos nau
dai.

SUSIDAUŽĖ TRIS PREKI
NIAI LAIVAI.

Highland Light, Mass. Anglių 
prikrautas laivas "R. Meade” ar
ti gelbėjimo stoties Gaboon už
šoko ant povandenininės olos ir 
susidaužė. Manoma, kad prie to 
žuvę keturi žmonės. Vėlesnės 
žinios praneša, kad toje pačioje 
apielinkėje žuvę dar du preki
niai laivai. Priežastimi esanti 
siautusi čia smarki audra.

LIUDININKAI PAVERČIA 
TEISMĄ Į ŠOKIŲ SALĘ.
Cleveland, Ohio. Čionykščiame 

teisme buvo nagrinėjama, gan 
įdomi byla. Kai-kurie doros sau
gotojai būtinai norėjo, kad ži
nomas šokis "tango” .butų už
draustas, ir ne tiktai viešose 
salėse, bet net ir šokių mokyk
lose. Buvo teisme užvesta tam 
tikra byla, kurioje vienos vieti
nės šokių mokyklos vedėja Alsa

niūkė. Prirodymui, kad minėtas 
šokis visai nėra toksai, kaip tai 
piešia jį priešai, liudininkė su 
vieną savo mokinių teisme prieš

parodė visų šokį. Teisėjui šokis 
labai patiko, ir tapo leista ir to- 
liatts visur jį šokti.

SUVIENYTŲ VALSTIJŲ 
UŽSIENINĖ PREKYBA.

Washington, D. C. Kaip pre
kybos skyriaus skaitlinės parodo, 
Suvienytos Valstijos išvežė

b

■

Mrs.
sufragečių

704,195. Praeitais 1912 metais 
tuom pačiu menesiu išvežta pre
kių už
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ritua-
žmogžudyste”.

ne tik išliuosuos Beilisą iš po-

LIETUVIAI AMERIKOJ.

sve-Tiktai kuomet
nėra.

J

pa'

šaltinių

mas.
turi vartoti

neužsi-ga-

nojo neblaivaus papročio.

V.

as-

Mire Taro Katsura, buvęs

ti svar-

ju- Moteriu
1914 metuose.

ar-
užgriuti.

leisti per savo legisliaturą bilių, 
sulyg kurio bus paskirti tam tikri 
komisionieriai prižiūrėjimui pub- 
liškų skaityklų, kuriose manoma

žmones, per visą bee 
labai blaivai užsilaikė

Uolias, 
Dėlei

įšventinimą į kitnigystę

ir laivo 
daroma 
pirmu-

s it-

be t ir 
admini-

kom- 
apic 
100

labai neuž- 
klebono

FR. INCH, "VOLTURNO” 
KAPITONAS, GAUS 

KITĄ LAIVĄ.
New York, N. Y. Valdyba

Uranium kompanijos, kuriai pri-

Amerikos sufragetės Mrs. Pank
hurst neįleidimu labai sujudintos 
ir prieš jos neįleidimą, smarkiai 
protestuoja.

—Dr. 
Yčas, 
kymo 
gijas,

ir 
ke
ti e- 
la-

tai antrasai
mų punktas,
rūšies (prieš dorą prasižengusi

ir užkirs' kelią rengiamam Rieve 
žydų "pogromui”. —->

su- 
inžinai,’ 

nuo 
jie. 
ap-

apie 500 žmonių. Tolimesnį gel
bėjimą sustabdė pasidaręs nuo 
expliozijos gaisras. Išgelbėtieji

netoli
mtraeilinių išėji-

su-
Stl

jos

šiame kon-

bes i t raukusia i pas

tinis to "nerašyto įstatymo” 
laužymas.

*1

prieš tai. Prezidentas

mą šovinistiškai propagandai, ku
ria norima suerzinti Vokietiją 
su Francuzija.

lų dalyje, toli nuo sprogimo vie
tos. Kiti gi darbininkai tapo 
ba sudeginti

IĮ Dorrisvilel, Ill. O’Gara Coal 
kompanijos anglių kasyklose po 

mus 
darbo pertraukai, dabar, šio mė-

MOKINS ATEIVIUS.
Boston, Mass. Massachusetts

kareiviško Traukinio 
SUSIKŲLIMAŠ.

Miss. Praeitame ne- 
spalio 19 d. netoli 
Miss., susikūlė trati-

lime.
Po 1 
kaipo 
stratorius. Laike Japoniškai-
-Chiniško katb jis gabiai vado
vavo' Nagoya divizija ir užsi
tarnavo sau karžygio vardą. Vė
liaus buvo Formožos gubernato
rium. *’■

kietijos social-dempkratų parti
ja negali kęsti sayo tarpe len
kų socialistiškos partijos, kaipo 
savistovios organizacijos, ji tu
ri susilieti visiškai su visa Vo-

PRIE VOLTURNO NELAIMĖS.
Viršui didvyriai Volturno tragedijos, nuo kairgsės Iš eil6s: William Sėd don, beyielinlo telegrafo operatorius 
ant laivo Volturno, kuris, šaukdamas pagelbos, išsilaikė savo vietoj iki paskutiniųjų; p-le Van Kriiger ir laivo 
kasiėriaus pagelbininkas H. G. Lang, su pasišventimu pasidarbavę pasažierių gelbėjime. Apačioj — Carmanija, 
pirmas pribuvęs pagelbon laivas. Viduryj laivas Grosser Kurfuerst — daugiausiai Volturno pasažierių iš
gelbėjęs. (Skait. ant 5 pusi, kapitono pranešimą)? *1

Gelbėti buvo sušaukta visos gais
rininkų jiegos, kurias tiktai ga
lima buvo gauti. Gaisrininkų pa- 
jiego£ buvo atkreiptos daugiau
sia į tai, kad ne tiek gaisrą ge
sinti, kiek apginti aplinkinius 
triobėsius. Pagelbon buvo 
šaukti iš visos apielinkės
kurie traukė karus toliaus 
gaisro, kad neužšidegtų ir 
Ugnis buvo matyt 1’0 mylių 
link.

M*

prekių šių metų rugpjūčio 
mėnesyje užsienin už $20,000,000 
daugiau negu praeitais metais 
tame pačiame mėnesyje. Taipgi 
pranešama, kad įvežta prekių per 
tą patį laiką už $17,000,000 ma
žiau, negu pernai rugpjūtyje.

Imant skaitlines, pasirodo, kad 
šiame/ rugpjūtyje išvežta prekių

SULZER PRIPAŽINTAS 
KALTU IR DAUGIAU 

NE GUBERNATORIAUS. 
Albany, N. Y.

prieš 12) pripažintas kaltu ir dau
giau jau nebe New York valsti
jos gubernatorius. Jo vieta už-

gubernatorius

priešininku

•x-X- Y

m
• 5

■ V' Syį

f

sako, ap-
ii“

ANGLIJOS SUFRAGEČIŲ 
“GENEROLĄ” NELEIDŽIA 

SUV. VALSTIJOSNA.
New York, N. Y 

Pa n k hurst, Anglijos 
vadovė, kurią Anglijoj valdžia iš
sivarė iš savo ša 
kiek Francuzijoje, dabar 
žiavo Suvienytosna Vals 
bet tapo sulaikyta ir, sulyg immi- 
gracijos valdininkų nutarimo, bus 
sugrąžinta atgal. Kuomet sulai
kytoji išgirdo apie tai, tuoj ap-

,Wireless Vpenrtor,

4 Sieiaurdess J/id H-O. LAtlG, Assistant Vttrjen

valdžia Washingtone apie 
įleidimą, atmetė streiką į 
Svarbiausia neįleidimo priežastis, 

immigracijos įstaty
si! lyg kurio tūlos 

sie- 
sėdėj tįsieji žmonės

"Volturno,” pranešė, kad kapi
tonas Fr. Inch, žuvusiojo laivo 
kapitonas, gaus kitą laivą. Tarp 
jurininkų viešpatauja paprotys, 
kad niekuomet negali kapitonas, 
kurio laivas jūrėse žuvo, gauti 
kito laivo. Tačiaus jaunas Fr. 
Inch, kaipo kapitonas, didžiausio 
pavojaus valandoje parodė tokią 
drąsą ir tokį sugebumą, išgelbė
damas važiavusius žmones 
tarnaujančius, kad jam

vių mokinimui, teisingiau gal pa
sak i us,—j ų a m e r i ko n i za v i m u i.

Tuom tarpu šio darbo sutvar
kymas pavesta gabiai Miss J. 
Campbell, kuri išdirbinėja visą 
plianą, kaip geriaus prie ateivių 
priėjus. Ji mena, kad kiekvienas 
publiškas knygynas privalo kuo- 
daugiausiai turėti ateivių kalboj 
įvairių knygų apie Amerikos 
istoriją, apie Su vien. Valstijų bū
dą vaidymosi, apie hygieną ir t. 
t., nesą tik • tokiu budu ateivius 
galima pritraukti ir iš jų pada
ryti "gerus” piliečius, sako Miss

Kiek mums žinoma, ji jau pra
dėjo susirašinėti ir su nekurtais 
lietuviais, besiteiraudama, kokios 
knygos lietuvių kalboje butų tin
kamos' laikymui tokiuose viešų 
knygynų skyriuose.

DIDELIS GAISRAS. $1,000,000 
NUOSTOLIŲ.

E. St. Louis, Ill. Spalio 20 d. 
iš nežinomos priežasties sudegė 
geležinkelio vokzalas, kurisai yra 
vienu didžiausių visoje Ameri
koje. Čia pat netoli buvo sukrau
ta labai daug visokių grudų, ku
rie taipogi sudegė. Nuostolių pa
daryta daugiau $1,000,000. Žari
jos 'nuo gaisro taipogi padarė 
daug gaidrų kitose miesto dalysę.

s*',/.:

žydai savo “macoms” vartoja 
krikščioniškų vaikų kraują,, ku
riam tai tikslui, žinoma, jie 
bull turį krikščionį užmušti. To- 
kiąĮ žmogžudystę vadina 
Ic
joks apšviestas žmogus tam ne
tiki. Vienok Rusijos juodašim
čiai dar ir dabar vartoja tokį 
skundą, kad . sukėlus žmones 
prieš žydus. Keletą metų atgal, 
paleidus tokius paskalus, ištiko 
baisi žydų * skerdynė Kišineve.

atsitikti Kieve, kur teismas for- 
mališkai tyrinėja bylą Beiliso, 
apskųsto buk už tą patį prasi
žengimą. Minios žydų bėga iš 
miesto, nes laukiama antro "po
gromo”. Prasidėjus Beiliso by
lai, vietinis juodašimčių laikraš
tis "Kievlianin” (labai savo ke

pino aštrų straipsnį prieš teismą, 
vadindamas visa tai komedijo
mis, o "rituališkas užmušystes” 
— burtais. Matyt, jau net ir 
"Kievlianinui” pasirodė tos by
los perdaug. Jo balsas, be abe-

li Norėjo užmušti Saksonijos 
karalių. Dresdene, Vokietijoje, 
miesto teatre tapo suareštuotas 
nepažįstamas žmogus, pas’ kurį 
rado revolverį ir peilį-kinžalą. 
Tą vakarą buvo laukta einant į 
teatrą Saksonijos karalius ir ru
sų 
Suareštuotąjį įtaria norėjime už 
mušti tuos augštos kilmė 
čius, tačiaus prirodymų, 
riant rastus ginklus, jokių

met pamačiusi, kad vienas po
licijos nariųCužmuštas, pradėju
si vartoti kulka.sįyaidį prieš strei
kininkus. Kaip heoficiales žinios 
praneša, 4 streikininkai užmušti 
ir keli sužeisti.

yra savo tėvų verste verčiami 
likti kunigais. Šitas popiežiaus 
nusprendimas bene duos progą 
daugumui tokių kunigų pasiliuo- 
suoti nuo priverstinos kunigy
stes.

Meridian 
dėldienyje, 
State Line, 
kinis, su 
pajūrinės artilerijos dviejų 
panijų kareiviais. Užmušta 
dvidešimts ir sužeista apie 
kareiviu, v

MRS. PANKHURST ĮLEISTA.
New York, N. Y. Neįleidus 

immigracijos komisijai ponią 
Pankhurst, Anglijos sufragečių 
vadovę, 
vietines 
protestą
Wilson, su kuriuom immigracijos 
komisija įleidimo klausime susi
nešė, nutarė ponią Pankhurst 
įleisti į Suvienytas Valstijas. 
Įleistoji turės įvairiuose Suvien. 
Valstijų miestuose visą eilę pra
kalbų apie dabartinį moterių 
dėjimą.
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IS DARBO LAUKO.
f[ Gary, Ind. Darbai čia blogai 

eina. Daug darbininkų paleidžia
ma iš plieno dirbtuvių; tarp jų 
yra dikčiai ir lietuvių be darbo; 
kiti jau nuo rugpjūčio 1 d. ne
dirba. Nepatartina čia važiuoti 
darbo jieškot, nes galima ir su 
ponu alkiu susipažinti. Vietiniai 
lietuviai nežino, ką daryti, nes 
yra ir tokių, kurie buvo nusipir
kę namelius lengvomis išmokesti- 
mis, (dabar jos jau persunkios).

J. J. Žilinskas.

fl Forbes, Colo. Čionai Jškilo 
tarp streikuojančių darbininkų ir 
policijos kruvina kova, kurioje 
pavartota net ku'lkašvaidis. Poli-' 
cija, kaip JiMbama/’'buvo atsi
vežusi kufka’s^aidj T vien "savo 
(tėkmės padidinimui/’ bet kuo-

f[ Decatur,j Ill. Illinois State 
Federation of Labor pranešė čio
nykštės moterių unijos atsto
vams, kad artimiausiame miesto 
legisliaturos posėdyje buvo įneš
tas apsvarstymui bilius apie ap- 
r u b c ž i a v i m ą m o t e r i ų 
t u o n i o m i s v a 1 a n d o m i s.

|| Pirmas panašus atsitikimas. 
Jaunas italų ktinigas Arena Roc
ca padavė Neapdliatis (Italijoj) 
arcivyskupui ’ prašymą, kad ta
sai jo įšventinimą 
panaikintų, nėš jisa 
gu prieš savb1 ndrą ir tik savo 
tėvų verčiamas. Kun. Rocco by
la perėjo per visas dvasiško, tei
smo instancijas ir pagalios atsi
dūrė Ryme, kur išduota jam prie
lankų nusprendimą, panaikinantį 
jo kunigystės šventinimus. Po
piežius, sakoma, pirmu sykiu, 
kaip katalikų bažnyčia stovi, ši
tą nusprendimą patvirtino, ir pats 
savo ranka po juom pasirašė.

Lietuvoj yra daug panašios rų- 
šies atsitikimų, kur jaunikaičiai

krauta 200 pistoletų, 100 šautu
vų ir apie tūkstantis patronų.

Į

|| Kalbantis laikrodis. Tūlas 
išradėjas Berlyne pkdirbo įdo
mų laikrodį, kuris, vieton mušti 
valandas, žmogaus balsu jas pa
sako. Šiam dalykui sunaudota 
fonografo ypatingą prietaisą. Su
sitvėrė jau ir kompanija šitų 
laikrodžių dirbimui. Vienas toks' 
kalbantis laikrodis kaštuosiąs 130 
markių. d

|| Dr. Friedmann vėl atvažiuos. 
Dr. Fr. Friedmann, kuriam,’ kaip 
laikraščiai skelbė, nepasisekė 
Amerikoje džiovos gydymas, ža
da vėl atvažiuoti. Jisai -dabar 
drauge su žinomu profesorium 
K. L. Schleich daro bandymus 
Berlyne savo mažoje klinikoje, 
ir pasekmės, kaip pranešama, 
esančios gan geros. Dr. Fried
mann neužmiršta savo pacientų 
Amerikoje ir akyvai seka jų 
gydymą: pasekmės esančios ne 
tiktai ne taip blogos, kaip, Fried
man n u i išvažiuojant, buvo skel
biama bet atpenč, daugelio pa
cientų sveikata geryn einanti.

|| Pirma orinė krasa. Orlaivi- 
ninkystėje franeuzai stovi tarp 
visų kitų tautų pirmoje vietoje. 
Jie pirmutiniai pradeda naudoti 
lekiojančias mašinas ir krasai. 
Spalio 15 d. kariumenės leitenan
tas Andre Bonin pervežė savo 
aeropliane 27 ' svarus krasos iš. 
Villacouplay į pajūrinį miestą St. 
Julien-Bcychevillc, iš kur atvež
toji krasa buvo pasiųsta į Va
karines Indijas. Taii pirmutinis 
bandymas suvartoti įlakstytuvus 
krasos tikslams.

IŠ CAMBRIDGE, MASS.
Aukos Taut. Namams. Naujas 

laikraštis. Spalio 2 d. Šv. Juo
zapo draugystė savo laikytame 
ketvirtiniame susirinkime pasky
rė Tautos Namams Vilniuje 200 
rub. ($104.00). Ta draugystė 
puikiai gyvuoja. Ji yra viena iš 
jauniausiųjų ir skaitlingiau
sių jų narių skaitliumi vietos 
draugijų, nes turi apie 4<yo narių. 
Kun. J. Krasnickas rinko bažny
čioj aukas Tautos Namams Vil
niuje; surinkęs aukas pasakė, 
jog tie pinigai eisią kokiems ten 
kardinolo reikalams, (išpradžių 
buvo sakyta, kad dalis eisianti 
Tautos Namams, dalis—kardinę^ 
lui). Tautos Namų naudai pa
darė koncertą pobažnytinėje sve
tainėje su įžanga 50c. Žmonių 
prisirinko apie 15, ir tokiu budu 
Tautos Namams nieko nebeliko.

Vietiniai lietuviai 
ganėdinti tokiu savo 
si oi girnų.

Man teko iš tikrų

II Žuvo 400 angliakasių. Pra
eitoje savaitėje, kaip praeitame 
"Liet.” No. minėta, Cardiff, Va- 
lijoje, anglių kasyklose ištiko 
baisiausia expliozija, kuri pra
rijo suviršum 400 žmonių gyvy
bių. Priežastis—gazo užsidegi-

su- 
eiti 

iš Bostono naujas tautiškas laik
raštis. Kuomet pradėsiąs eiti— 
dar nežinia. Nesmagi Bostono 
laikraščiams naujiena, bet tau
tiškas laikraštis Naujoje Angli
joje senai jau reikalingas.

■ B. Lorentas.

|| Po socialistų kongresui Je
noj. Nesenai 'atsibuvusiame, so
cialistų kongrese Jenoj (Vokieti
joj) svarstyta,ir nutarta apie se
kančius svarbesnius’ dalykus:

1. Ar socialistai 
visuotiną streiką, ,
i š reišk i m u i piiole tari j ato 
ganėdini-mo ir kaipo įrankį išga
vimui Prusnose visuotino balsa
vimo. Po ilgų ir karštų ginčų 
333 balsais prieš<142 atmesta vi
suotiną streiką, kaipo dalyką pa
vojingą. • . J „

2. Kaslink balsavimo apie įlei
dimą Vokietijon jėzuitų, nutar
ta, kad socialistai išimtinų tei
sių remti negali. -

3. Kaslink balsavimo už padi
dinimą vokiečių kai’iunfenės (so
cialistai atstovai mat už tai bal
savo Vokietijos parliamente) pa
aiškinta, kąd balsuota todėl, kad 
piniginės > išlaidos dėlei armijos 
padidinim'o puola išimtinai ant 
t u r 11 ilges n i ų k 1 ia s ų; |

vo 93P-žmogus. Išgelbėta apie 
500 žomnių. Tokiu budu kasyk
lose liko suviršum 400 žmonių. 
Išpradžių buvo manyta, kad juos 
pasiseks išgelbėti, bet neužilgo 
pasirodė, kad tai neišpildoma sva
jonė. Expliozija ištiko spalio 15 
dieną apie 7 vai. išryto, kuomet

dirbti. Sprogimo jiega tapo su
gadintos visos mašinos, tame 
skaitliuje ir keliančios. , Kokia 
buvo sprogimo Jiega, galima 
spręsti iš to, kad vienas darbi
ninkas, kuris buvo 60 pėdų at
stu nuo sprogimo vietos, tapo su
draskytas į gabalėlius. Kadangi 
keliančios mašinos ir, reiškia, 
svarbiausis išėjimas tapo ^suga
dinta, subėgusieji prie kasyklų 
gelbėtojai puolėsi prie kitų išėji
mų iš kasyklų 4 Laimei, 
buvo vienas iš
mų, per kurį įsileido gelbėtojai 
prie nelaimingųjų angliakasių.

bttvo todėl nei deĮegato į kon
gresą atsiuntusi.

Abelnai paėmus, 
grėsė gavo viršų taip vadinamo
ji Bernsteino pasek 
ri atmeta visus uri

ėjų grupa, ku- 
zikaunus” ko

vos įrankius ir prisilaiko konser- 
vatyviškos taktikos, atmesdama 
šalin "rcvoliucijonieriškąją” tak
tiką,' kurios išreiškėjais ir vado
vais yra Liebknechtas, 
Rose, Ledebour ir kiti.
tos pridžasties, karštesnių socia
listų tarpe kįla didelis neužsiga- 
nėdinimas. •

|| Teisia ųž "ritualę , užmušy- 
stę.” Rusijoj, ir kaip kur kitur, 1 
dar yra neišnykęs manymas, kad

IŠ MINERSVILLE, PA.
Laukia Svečių. Spalio 12 d. š. 

m. kun. J. Dumčius pranešė iš 
sakyklos, kad pabaigoje spalio, 
atsilankys čia svečiai iš Lietuvos

J. Basanavičius ir adv. M.

tikslą, ragino, kaip drau- 
taip ir pavienius asmenis 

prisidėt aukomis prie Tautos Na
mų pastatymo Vilniuje. Girdė
jau, kaip išsitarė p. Paulauskas, 
1 ietuvis-graborius, 
tai svečiai pribus, tai tuojaus 
aukausiąs $15.00. Čia yra ir dau
giau pasiturinčių lietuvių-biznie- 
rių; todėl, reik tikėtis, kad pa
seks p. Paulauską ir neišleis 
geri), svečių tuščiomis. Draugi
jos žada irgi prisidėti.

Plaušinis.

|| Nori sugrąžinti karalių. Iš 
Al mados, Lissabon apskričio, 
Portugalijoje, pranešame, kad te
nai atidengta naujas išgytojo ka
raliaus šalininkų suokalbis. Suži
nota, kad šiaurinėje Portugalijos 
dalyje buvusio jūrių aficieriaus 
Acebedo Coutinho organizuojama 
kariumenė. Tas pats buk susekta 
ir pietinėje dalyje, kame buk 
darbavęsis Vicomte Boulio. Su
lyg susekto pliano, monarchistai

IŠ TORONTO, ONT., CAN.
Auka Taut. Nam. ir kilimd die

na. Vietinė šv. Juozapo draugi
ja, suprasdami visą svarbą Tau
tos Namų Vilniuje, Lietuvos so- 
stapylėje, ir išgirdus apie L. M. 
Dr. atstovų, Dr. J. Basanavi
čiaus ir p. M. Yčo, atvažiavimą 
Amerikon, buvo pasikvietusi ger
biamus Svečius atsilankyti 
musų kolionijon. Tačiaus, 
lionės tolumo dėlei, Svečiai 
galėjo to padaryti. Nors ir 
bai geidė torontiečiai pamatyti 
Svečius pas save, bet, virtus da
lykams kitaip, nenuleido, kaip sa
komą, nosies. Extra laikytame 
susirinkime šv. Juozapo draugi
ja nutarė aukauti iš savo iždo 
$10.50 žemės sieksnio nupirki
mui Tautos Namams. Apart to 
nutarta dar spalio 25 d. šv. Petro 
svetainėje,' kampas Bloor in Bat
hurst gatvių, surengti balių tų 
pačių Tautos Namų naudai. Ka
dangi baliaus tikslas yra labai 
svarbus, tikimas, kad Toronto 
lietuviai, .atjausdami bei supras-

■-■■■.f

kelti įvairiose Portugalijos daly
se maištų, nukreipti į tenai val
džios atydą ir vienu laiku įžengti 
su savo kariumene į Portugaliją. 
Vienoje vietoje rasta monarchistų | darni dalyko svarbumą ir maty- 
ginklų sandėlis, kame buvo su- darni, kaip iš kitų Amerikos lie
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tuvių kolionijų aukos šimtais 
plaukia, prisidės savo atsilanky
mu prie tos aukos musų busia- 
niajai tautos šventinyčiai.

Spalio 5 d. draugijos laikytame 
ketvirtiniame susirinkime, Dr. J. 
Basanavičiaus gimimo dienai pa
minėti, nutarta lapkričio 22 d. 
parengti prakalbas, įvairuotas 
gražiu ir atsakančiu programėlių. 
Smulkmenos bus vėliaus apskelb
tos plakatuose. Geistina butu, 
kad Toronto lietuviai, sekdami p. 
Mulevičiaus sumanymui, paau
kautų tos dienos (lapkričio 22) 
savo uždarbį Tautos Namams. 
Butų tai labai gražus ir sektinas 
pavyzdis visoms kitoms lietu viii 
kolionijoms.

Mylintis Tautą.

išsižioti: pirmas jokitj bildu są- 
vo pusės negalėjo užbaigti.... 
Publika išsiskirstė, palikdama 
“mokytą debatantą” svetainėje su 
jo visais “faktais”....

'ten buvęs.

ILL.

IŠ BROOKLYN, N. Y. r
Vakaras Tautos Namų nauda:. 

Spalio n d.*^McCaddin svetai
nėje Lietuvaičių Kliubas statė 
antru syk Brooklyne dramą “Iš 
meilės.” Lošė visi aktoriai, be 
išėmimo, gana gerai; roles visi 
gerai mokėjo, kalbėjo aiškiai ir 
nudavimai buvo atsakanti. Žy- 
mesneses roles turėjo: Liutkaus- 
kaitė, Karaliūtė, Kriaučiūnas ir 
Kačergius. Žmonių buvo neper- 
daugiausia, vargiai ką uždirbo, o 
pelnas buvo visas skirtas Tautos 
Namams; rodos, reikėjo pripil
dyt pilną svetainę, vienok ne
žinia, dėlko brooklyniečiai neno- z

rėjo susirinkti skaitlingiau. Juk 
pirmas dar teatras šiame sezone 
buvo, ir prie to gų pelnas buvo 
skiriamas visos tautos reikalams.

“Lietuvaičių Kliubas” gyvuoja 
jau kelinti metai, bet ką jis ne
bando parengti, visada turi su 
nuostoliais išeiti, nors darbas bu
na visada pavyzdingai atliktas. 
Tarpe brooklyniečių tankiai gali
ma girdėti nusiskundimai, buk 
moterįs nieko neveikiančios. Vie
nok kada veikia, tai jųjų darbo 
nenori paremt ir tuom duot dau
giau energijos prie tolimesnio 
veikimo. Zarasiškis.

h

IŠ NEW PHILADELPHIA.
Atsargiau su ugnim! Spalio 

13 d., Antanų Kubilių 4 metų 
mergaitė su kaimynų vaikais žai
dė ant kiemo, apie sukurtą ugnį. 
Liepsna užgriebė mergaitės dra
bužėlius, ir akies mirksnyje viskas 
ant mergaitės kūno sudegė. Kuo
met pagelba pribuvo, ji jau vos 
gyva buvo. Nugabenta Potts- 
villės ligonbutin, kur tą pačią 
dieną mirė.

Spalio 10, pavakare, atsilankė 
pas musų kleboną, kun. Matulai
tį, gerb. Dr. J. Basanavičius ir 
M. Yčas: mat 9 spalio kun. M. 
buvo Shenandoah’ryje ir užkvie
tė svečius pas save. Spalio 27 d. 
atsibus gerbiamų svečių prakal
bos ir pas mus.

Plaušinis.

I§ MONTELLO, MASS.
Neužbaigė debatų. Kaip vi

sur, taip ir pas mus, paskutiniais 
laikais įėjo madon “debatai” ir 
“diskusijos” —mat, “moksliškai” 
skamba. Juos rengdavo papras
tai vietos socialistai ir vadindavo 
“diskusijomis.” Diskusuodavo 
visa publika. Dabar o sumanyta 
padaryti permainą if diskusijas 
permainyti “debatais” — vadinas 
tik du priešu sustoja ir tegul tarp 
^avęs ginčijasi. ,

Spalio 5 d. vietinė socialis\ų 
kuopa ir parengė tokius “deba
tus’,’ ant temos: “Ar literatūra 
atneša naudą, ar blėdį?” 
. “Draugas” kuris turėjo priro
dyti, kad literatūra atneša blė
dį, atsinešė su savim susirašęs 
keletą tonų popieros su “faktais” 
(butų daugiau negu Kudirkos 
raštų). Skaitė kokias 4 valandas. 
Publikai nusibodo klausyti įvai

kių nesąmonių, kurių nemažai 
tuose “faktuose” butą, ir pradėjo 
skirstytis.

Pirmininkas tad ir sako įsi
smaginusiam “deb'atantui”: Say, 
beveik visa publika jau išėjo; ar 
greitai baigsi?” O tas atkirto: 
— O tegu eina, ką aš kerinti? 
Dar tik pradėjau skaityt,”—ir vėl 
pradėjo skaityt savo “faktus” 
apie tai, kad “tautiečiai jau pa
siuto” (O kągi bendro tas turi 
su literatūra ir jos blėdimi, ar 
nauda? Išrodo taip, kad šiaučiai 
siuva kelines, o kriaučiai batus. 
Red.).

Taip tie “debatai” ir neužsi- 
ligė, nes kitas neturėjo progos 

tik literatūros naudos apgin- 
bet vyras negavo progos nei

IŠ ENGLEWOOD,
Vietos lietuviai. Šitoje Chica- 

gos dalyje gyvena gan didelis 
lietuvių skaitlius, t Nors tikrų 
skaitlinių neturime, bet, regis, 
bus nelabai apsirikta, jeigu pa
sakysiu, kad yra apie 150 šei
mynų ir dvigubai tiek pavienių. 
Taigi, nors gan didelis lietuvių 
būrys, bet mažai ką čia veikia
ma. Gal, išdalies tame kalta ta 
aplinkybė, kad lietuviai ne gy
vena vienoje vietoje, bet yra iš
simėtę ir įsimaišė tarp anglų, 
airiu ir kitų tautu. Kita musu v G M v
menko veiklumo priežastis—; tai 
mažas apšvietimas, teisingiau sa
kant, beveik visiškas tamsumas. 
Retai kur tarp lietuvių čia gaii 
užtikti ne tiktai laikraštį, arba 
taip knygelę pasiskaityti, bet net 
ir paprastą maldaknygę ne visur 
rasi. Todėl nieko stebėtino, jei
gu čia gyvuoja vos tiktai viena 
draugija — S. L. A. 251 kuopa, 
bet ir ta pati, vos 20 narių tu- 

Į rėdama, ką tik, kaip sakoma, dū
šią kūne laiko. Daugelis nenori 
prisidėti, nes draugija, girdi, be
dieviška (?!). Bet ne tiek čia 
tas bedieviškumas kaltas. Visas 
“sekretas” tame; kad prie kampo 
61 ir So. State gatvių yra žydo 
užlaikomas “lietuviškas podva- 
las,” kuriame labai lengvai ga
lima praleisti laikas ir sunkiai 
uždirbti skatikai; prie progos, 
žinoma, galim’a viens kitam ir 
antausius pakasyti, arba ir pa
kaušių tvirtumą pamiklinti. Prie 
tokių sau lygų jokiu budu žmo
gus negali turėti nei kcletos cen
tų laikraščiui išsirašyti, nei lai
ko prie draugijos prigulėti.

Beje, yra dar prieš 4 mėnesius 
susitvėrusi draugija, kuri pasi
vadino save “Šviesos, dainavi
mo ir lošimo draugija.” Prie ši
tos draugijos yra prisirašę jau 
apie 60 narių. Mat, įstojimo mo
kestis tiktai 25c. ir tiek pat mė
nesinės, o susirgęs narys (drau
gija yra pašei pine) gauna po 
$5.00 į savaitę. Draugija dar 
jaunutė, ir kas išeis iš tokio su
rėdymo, nežinia. Spalio 5 d. ta 
draugija nutarė surengti ant 
Town of Lake balių, užpakali
nėje tūlos smuklės svetainėje, 
kuri prižadėta duoti uždyką. Vė
liaus tas nutarimas pakeista nu
tarimu taisyti balių čia pat En- 
glewoode. Du nariai, norėdami 
būtinai rengti ant Town of Lake, 
po mitingui, kaip girdėt, nuvažia
vę vienon spaust u vėn ir užsakę 
apgarsinimus baliui ant Town 
of Lake. Tai yra, matyt, žmo
nės, kurie nesupranta, ką reiškia 
dauguma ir draugijos vienybė. 
Labai peiktina vienas dalykas: 
išrinkimas kelių mergaičių, ku
rios nešiotų svaiginančius gėri
mus. Iš gražių merginų rankų, 
girdi, girtuokliai daugiau ger- 
sią, ir busiąs didesnis pelnas 
draugijai.

M. Panemunėlis.

tai męš juos apšaukdavome tam
suoliais,ęirtuokil ’ais 4r neragė- 
liais, bet kada dabaru^ntonės ei- 
na ir naudojasi prakalbomis, tai 
męs gąsčiojamės. Labai keista.

Gal Racino Pęrkuiiąs jdelto 
persigando, kad tie žmonės su
sirinko ne į socialistų, bet/ į Sus. 
Liet. Am. parengtas prakalbas? 
Taigi, jeigu tuomi sykiu butų 
buvę prakalbų, socialistų pareng
tų, gal žmonės butų 
o jeigu nebūtų ėję, 
nepriversi.

Darbai pas mus 
silpnėjo, žmonių be

”7 • - , - l&įįįįf SW'Rt

socialistai nieko geresnio* neįsten
gia nųveikt^jčaipSStfe šrneižįjlįfė^ 
resnius veikėjus, 
darni į gan pėiktirl 
vėžes. 5). p. Jonit 
gero nepasakė y ting VęH 
leistaudamas “Lai||ę”

įžnai nusryp- 
kir ^vengtinas

' W i!*eko 
11,-ąpgai- 
ir “Kclei-

£ ‘r 5Š

nuėję į jas, 
tai jau čia

visiškai stt- 
darbo dau-

Jeigu kas norėtumėte važiuoti 
į Racine, tai dabar nėra ko sku
bėti. Toliaus, gal pradės dirbti 
labjau, bet tuom tarpu tyku.

Ignas Mačiulis.

IŠ MILWAUKEE, WIS.
Vietos lietuviai ir darbai. Kaip 

daugelyje kitų vietų, taip ir Mil
waukee yra nemažas lietuvių bū
relis, kuris tačiaūs labai mažai

keletą teisingų ppsjžengimų iš1 
socialistų pusės w apt galę pa
sakė, kad nereikia Aptfeftų rašy
ti prieš tuos musų redąktorius, bet 
geriausiai pašaukti 7 profesorių- 
-gydytoją, kad ištirtų redaktorių 
galvas, ar kartais nesisuka ratai 
į kitą pusę? 7.) p. Neviackas 
kalbėjo ilgai, bet tvirtų argu-

tinę baliui parengti,\kame galima Jjųkės su jappnų .(pavardė nesu- 
butų . “pilnav^dusia” pagarbinti sekta), kuris tarnauja kariškame 
mylimiausįjį |[įęvaitį Rugutį, kuo 
kiėkvienaš db'ras ir Susipratęs 
Žmogus vien „pasibjaurėti tegali.
Tokiems tikslams aukauti, anot 
tų “narsių Vytauto karžygių,” 
tai ne niekams pinigus, leisti.

Bet tik viena tokia dr-stė at
sirado. Kitos, kaip augščiaus ma
tėme, kiek išgalėdamas, aukavo. 
Vietos lietuviai taipogi suprato 
reikalo svarbumą ir ne tiktai au
kavo tuom tarpu, bet ir toliaus 
žadėjo neužn'iiršti aukomis pra
kilnios Taut. Nam. idėjos. Musų 
neva socialistai, matydami tai, ir

laive. Tos nepaprastos vestuvės 
su svetimtaučiu geltonskuriu pa
darė didelį įspūdį į čionykščius 
lietuvius. Vestuvių rengimas bu
vo slepiamas net nuo geriausių 
draugų ir pažįstamų. Tik su
tuoktuvių dienoje sužinota vis
kas. Sėdant jauniems į automo
bilių, susirinkusių lietuvių būrys 
sveikino jaunavedžius gan ne
mandagioje ir net negražioje for
moje. Brooklynietis.

mentų nepastatė. Dručiausis jo kad-kaip nors sustabdžius aukų

tuvių čia skaitoma apie 300 žm.; u 
tačiaus daugelis dėlei savo ne-

plaukimą ne jųjų. tipenu, parsi
traukė sau “pryčėrį,” socialistų 
centro sekretorių'. Rugsėjo 7 d.

argumentas buvo tai,’ kad girdi, 
p. Dragasius kalbėjęS,Htiktai no
rėdamas, kaipo tos S. L. A. na
rys, apginti Susivien?; organą. 
Galų gale pasirodė, kad p. Dra
gasius net nepriklauso prię S. L. 
A., ir p-as “Laisvės” redaktorius

i liko su gan ilgoka “nosim.Pa
baigoje kalbėjo p. Trunila. Sa-

I vo aštrioje ir teisingoje kalboje 
išrodė, kokius nešvarius ginklus

a r toj a musų 1
socia.listiškieji” ,.... -j...........t r- ............v.

voje su priešais, ir j norintiems; kliuvo ir Dr. Basanavičiui.

“Misionieriaus” kalboje, ir su 
“gončais” (kurtais) per visą die
ną gaudydamas, nepagautum nei 
temos, nei.... paprasto proto.

viešpatavimo, greitai iš senovės 
Rymo peršoko į dabartinę Chica-

taip vadinamieji go, paskui pradėjo vaikytis va- 
■ laikraščiai ko-! žinėjantį po Ameriką p. Yčą ;

LIETUVIŲ LAIKRAŠTININ
KŲ IV-tojo SUVAŽIAVIMO 

PROTOKOLAS.

Lietuvių Laikraštininkų 
suvažiavimas įvyko spalio 
ir 9 dienomis, 1913 m 
doah, Pa 
ne visų 
mališko 
nebuvo.

Tilman 
atvykusių

IV

Shenan- 
salėje. Dėlei 

delegatų, for- 
spalio s 7 d

kailyje ir bijo save lietuviais va
dinti. Kun. R. Sutkus ragino pa
rapijomis statyti naują bažnyčią, 
bet parapijonai nelabai nori su
tikti sųJcunigėlio sumanymu, nes 
nenori,parapija pakliūtų į

lietuvių jaunimas

bininkų Chorą.” (Taigi, šis-tas 
yra. Red.), ir dar yra socialistų 
partijos skyrius. Tai ir viskas. 
Gaila, kad vietos lietuviai visai

draugijomis. O jos čia butų la
bai reikalingos. Dirvą, rodos, 
taipogi gerą jos čionai rastų.

Darbai čionai dabar labai su
mažėjo; daug darbininkų vaikš
čioja be darbo. Pas mus yra dau
giausia < odų dirbtuvių; darbai 
sunkus, bet ir tų pačių . nėra. 
Daug žmonių apleidžia miestą 
ir važiuoja į girias duonos jieš- 
koti* St. Dementis.

IŠ SO. BOSTON, MASS.
Protesto atbalsiai. Tarpe So. 

Bostoniečių protesto klausimas 
uZsibaigė tuom, kad “Laisvė” su 
/Keleiviu” nieko nepešė; visos 

*x.
dr-stėš pritarė komitetui už pri
sidėjimą prie protesto.

Apie Liet. Ukėsų Kliubo susi
rinki ipą tame klausime jau buvo 
“Liet.” N40 (puslapis V) gan 
plačiai parašyta. Iš ten žinome, 
kad socialistai drauge su “Lais-

pralošė savo bylą, užvestą prieš 
o. Turgeliuna už prisidėiima dr-
stės vardu prie protesto'

Šv. Kazimiero susirinkimas, 
me protestas likosi priimtas 
jokių suiručių, 
buvo

be
Spalio 1 d. atsi- 

susiri ūkimas Labdarystės 
Čia lermo sukelta lie

vo, kad net susirinkimą reikėjo

žastį, nurodyta į tai, kad susi
rinkime dalyvavo daug ir ne na
rių. Nutarta * laikyti extra susi-

i patirti dalykų stovį patarė kreip-Įdžiu sakant, buvo matyt, 
tis prie visos , eilės įpusų tautiš-į kalbėtojas norėjo smagiai 

“ i „tikiniąsi, 
vietos lietuviai supras tokių 

esą negražių kovojimž) būdų mo- bėtojų” Vertę, taipogi supras, ko- 
kykįa. Buvo taipogi statyta iš kią skriaudą dhro jie sau ir savo 
abiejų pusių klausimui savo prie
šininkams. Galop prieita prie 
balsavimo, kuris parodė, kad pro
testui pritaria 140, o prieš 102. 
Tokiu budu p. Lękavičia likosi 
išteisintas, ir musų neva "so
cialistai, sumušti iš visų pusių, 
su didele gėda turėję; atsitraukti. 
Tūlas nelaimingas ųiusų socia- 

vadas, užgirdęs . balsavi-. 
pasekmes, trenkė savo ke-

kų jų laikraščių 
laikraščiai, sulyg kalbėtojo žodžio,

Sp. Bostono kolioti. .Tačiaus

mo
purę ant stalo, išsiėmęs Labda
rystes dr-stės ženklelį,į# ątida-

■ - 'A; i* ; -jV-SL ■ ■
rystės dr-stės ženklelį,Mr atida- 
vė p rmininkui, tuo.na atsisveikin
damas su draugija. ;Wat,-.?jam ne
patinka, kad bostoniečiai nešoka 
pagal musų 
leivininkų” 
Lain 
lietu

i ingos 
Hams

Jai šviečiu” ir “ke- 
dudą. Ką daryti? 

kelionės! Nepakeliui 
su tokiai^ žmonėmis.

Reporteris.

IŠ UNION CITY,; CONN.
Svečių prakalbos. Lietuvių by

la. Ačiū kažkurių draugų pasi
darbavimui, rugsėjo 4 d. įvyko ir 
pas mus prakalbos gerb. Svečių 
iš Lietuvos. Prakalbos buvo pa
margintos gražiomis ir atsitiki
mui pritaikintomis dekliamacijo- 
mis. Pirmiausiai padekliamavo 
p-lė Čižauckiutė eiles: “Ne tas 
yra didis.” Antra dekli&mavo p-lė 
Al. Bekeriutė: “Sunku be vieny
bės.” . Trečia dekliamavo p. M. 
Bražįutė: “Lietuvos šviesuo
liams.” Dekliamacijoilis pasibai
gus, gerb. Dr. J. Basanavičius 
trumpoje kalboje nurodė Tautos 
Namu reikalingumą. Antras kai- 
bėjo p. M. Yčas. Tuom pačiu 
tarpu Dr. J. Basanavičius ėjo

išsi- 
kad 
kal-

Posėdis I.
Spalio 8 d., 11 vai. iš 

vėrė suvažiavimą p. S. 
nanevičia, Lietuvių

ryto at-

Spaudos
Draugijos Amerikoje pirmininko

tautai, ir žengs tuom keliu, ku- 
riuom kiekvienas lietuvis, neišga- 
ma, privalo žengti.

Nesenai vienas vietos- “šulu”, 
tūlos draugystės susirinkime, iš
vadino vieną savo draugą va
gim. Tarp “draugų” iškilo byla, 
kurią smarkių žodžių mėgėjas 
pralošė ir turėjo ne tiktai “drau
gui” už savo užsikarščiavimą 
užmokėti $400.00, bet ir padengti 
teismo išlaidas sumoje $82.70. 
Jau dabar, turbūt? ne draugai.

Vienas iš Rengimo Prakalbų.

IŠ GARY, IND.
Lietuvių čia bus apie 800 ar 

1,000 ypatų. Prasidėjus blogiems, 
darbams, ir lietuviai pradėjo virs
ti blaiviiiinką.is. Bų.va , įr Mokių 
atsitikimų, kad karčiamninkams 
išdaužo langus, kodėl jie prie 
blaivybės neprisirašo (Tai, rodos, 
išeitų taip, kaip kad muštum ožį, 
kodėl jis kopūstų nenori išsižadėti
Red.). \

Čia jau ir parapija organizuo
jasi; bėda tik, kad kunigo gauti 
negali. Parapija todėl paj ieško 
lietuvio kunigo, kuris apsiimtų 
prie naujos parapijos gyventi. 
Artimesnes žinias galima gauti 
pas žemiaus pasirašiusį.

J. J. Žilinskas, 
1448 Adams st., 

Gary, Ind.

IŠ CUMBOLA, PA.

Ypatingas vanagas. Spalio

Suvažiavimai! pribuvo atstovai 
nuo šių laikraščių: “Lietuvos”— 
pt L. Šernas, “Kataliko”—pp. S. 
P. Tananevičia ir P. Brandukas, 
“Vienybės Lietuvninkų” — p. J. 
Sirvydas, “Darbininkų Vilties” 
— p. V. Šliakys, “Tėvynės” — 
p. V. K. Račkauskas, “Laisvo
sios Minties” — Dr. J. Šliupas, 
“Moksleivio” ■— p. S. P. Tana- 
nevičial Prie to “Tarka” rašė, 
kad dabar atstovo prisiųsti ne
gali, bet ketina prie L. S. D. A.

Suvažiavimo tvarkai vesti iš
rinko: pirmsėdžiu — S. P. Ta- 
nanevičią, I sekretorium, — J. 
O. Sirvydą, II sekr. — P. Bran
duką.

sekretorius, V. K. Račkauskas, 
perskaitė III-jo suvažiavimo pro
tokolą, kurį po tam visi vien
balsiai užtvirtino.

Uždaryta posėdis 12 vai. dieną 
ir nutarta susirinkti ant 2 vai. 
popiety.

musų raštų kataliogas. Šios re-< 
dakcijos ir išleistuvės pasižadė
jo savo leidinius Cent raliu Kny
gynai! siųsti: “Lietuva,” “Vie
nybė Lietuvninkų,” “Pirmyn,” 
“Tėvynė,” “Draugas,” ^Laisvo
ji Mintis,” “Laisvė,” ^Katali
kas,” “Tarka,” “Jaunimas,” “Tė
vynės Mylėtojų Draugija,” “Lie
tuvos Ūkininkas,” “Lietuvos Ži
nios,” “Bendrija,” “Varpas,” 
“Viltis” ir J. Ilgaudo išleistuvė. 
Siunčiant Centralin Knygynan 
knygas ir periodinius leidinius, 
reikia šiaip adresuot:
E. H. Anderson, Director,

New York Public Library,
476 Fifth Ave.,

New York, N. Y.
Raportas priimta, ir komisija 

palikta ta pati (V. K. Račkaus
kas ir J. O. Sirvydas) ant toliaus 
Centraiį Knygyną tvarkyti. Be 
to suvažiavimas nutarė per laiš
ką padėkoti New Yorko Viešojo 
Knygyno direkcijai už prielankų 
pagelbėjimą mums savo Centraiį 
Knygyną įsteigti, podraug su pa
linkėjimu, kad lietuvį knyginin
ką tau skyrių n įstatytų.

c) Statistikos komisija' išdavė

V. K. Račkauskas pranešė, kad 
medžiaga renkama, bet vistiek 
iki šio suvažiavimo dar nesutvar
kyta. P. Brandukas pranešė, kad 
turi surinkęs medžiagos, kurią 
ir įdės “Kataliko” jubilėjinin 
numeriu šiemet.

Raportas priimtas, ir 
palikta ta pati.

d)
(Dr.

komisija

komisija*

jogei
pranešė,

IŠ RACINE, WIS.
S. L. A. prakalbos. Rugsėjo 

28 d. (truputį vėlokai prisiųsta. 
Red.) čionai atsibuvo prakalbos, 
surengtos S. L. A. 100 kuopos. 
Kalbėtoju buvo kviestas iš Chi- 
cagos Dr. A. K. Rutkauskas. 
Kalbėjo daugiausia apie Susivie
nijimo Lietuvių Am. organizaci
ją ir jos naudingumą. Tolesniai 
priminė Lietuvos praeitį ir da
bartį. Ragino lietuvius, kurie tu
ri kiek turto, grįžti į Lietuvą ir 
tenai geriaus tapti pramonin
kais, arba pirkliais, negu čionai 
bernauti.

S. L. A. 100 kuopa, kaip gir
dėjau, yra labai dėkinga Dr. 
Rutkauskui už jo prielankumą 
ir patarnavimą; kalbėtojas ne tik 
nereikalavo atlyginimo už savo 
triūsą, bet dar ir kelionės iš
laidas pats padengė savo lėšomis.

Prakalbose buvo > tiek daug 
žniohių prisirinkę, kad net vie
tos stokavo svetainėje. Kas ste- 
bėtiniausia, tai tas, kad tūlas Ra
cino p. Perkūnas persigando ir 
sutarškėjo “Kovos” N41, buk S. 
L. A. 100 kuopa socialistams no
rėjusi užkenkti. -Regis, čionai 
musų perkūnams reikėti) ne gąs- 
čiotis, bet džiaugtis jeigu musų 
žmonės lankosi į susirinkimui.

Kada Racino lietuvių negali
ma buvo į prakalbas atkvieąti,

atsibuvo susirinkimas Šv. Petro 
ir Povylo Dr-stės. Ši draugystė 
ne tik pritarė protestui, bet ir 
paaukavo Tautos Namams $104. 
Spalio 12 d. atsibuvo susirinki
mas dr-stės Šv. Kazimeiro Rymo- 
-Katalikų, kuri irgi pritarė pro
testui bei paaukavo $104 Tautos 
Namams Vilniuje.

Spalio 15 d. atsibuvo extra su
sirinkimas Labdarystės dr-stės, 
kuriu pribuvo net “Keleivio” ir 
“Laisvės” redaktoriai. Tempera-

ta $34.10. Šv. Jurgio Dr-stė pa
aukavo — $50.00, Šv. Petro Dr- 
stė $25.00, Lietuvos Dukterių 
Dr-stė — $25.00, 20-ta kuopa S. 
L. A. — $10.50, Fr. Vaičaičio 
Teatrališka Kuopa — $10.50, Lie
tuvių Ukėsų Kliubas — $10.50,

Sieksnius žemės pirko ir 
paaukavo po $10.50 

Hčius, p. Juozas Nor-
tam tiksli 
p. T. Ralk 
kevičius, p.4 Augustas Kundrotas 
ir p. Kazys Kundrotas. Po $2.00 
paaukavo p. Pranciškus Sirtautas 
ir p. Blažaitis. Viso surinkta

Lekavičius, 
protestu, ir

, Atsisakė aukauti ^Didžiojo K. 
Vytauto dr-stė, norint ji ir glau
džiasi po tautiška vėliava. Ap
gailėtina, kad tos neva tautiškos 
dr-stės komitetas susideda vien 
iš tamsesnių gaivalų. Ęrieš kiek 
laiko..dr-stės laikytame susirin
kime buvo pasiūlyta paaukauti 
nors $ioq Tautos Nąmąms. Pre
zidentas paaiškino,. kąęj, girdi
nemato reikalo metyti;, t pinigus 
niekams (?!) ir tąjp, s įnešimas 
tapo atmestas. (Didžiausia gėda 
tokiai draugystei! Kan), dar ji 
nešioja Lietuvos didvyrio vardą? 
Jisai jai visai netinka po tokio 
jos pasielgimo. Red.). Kitos dr- 
stės, kurios nešioja šventųjų var
dus, skiria ir tautiškiems reika
lams, o tautiška dr7stč Didžiojo 
Kunigaikščio Vytauto vadina to
kį darbą pinigų mėtymu niekams. 
Tačiaus toji “tautiška” draugija 
nieko blogo nemato tame, kad, 
vieton prakilniam Tautos Namų

džios buvo augštaj Iš abiejų pu
sių pribuvo narių 242. Preziden
tas P. Stanis paaiškino, kad šia
me susirinkime nebus duota vi
siems kalbėti, bet tik abiejų pu
sių atstovams, kurių iširnkta po 
tris. Skundėjas V. Klemka išsi
rinko pp. S. Michelsoną, J. Ne- 
viacką (pirmas “Keleivio” redakto
rius, o antras—“Laisvės”) ir J. 
Joniuną. 
si rašęs
tai skundžiamas, išsirinko apgi- 
nėjais pp. K. Jurgeliuną, J. Dra- 
gašių ir Jok. Treinilą, ir prasi
dėjo “prova” tarp socialistų ir 
tautininkų. Pirmiausiai kalba p. 
Klemka ir nurodo p. Lekavičiaus 
“prasižengimus” prieš dr-stę. 
Antras aiškinasi p. Lekavičius. 
Trečias p. Michelsonas, atkarto
ja Klemkos žodžius. 4) p. Jur- 
gcliunas nurodo, kad So. Boston1 tikslui aukauti, praleisti pusšim-

MRS

syliaus tvartuko vanagas išnešė 
20 vištų ir 5 antis. Matomai va
nago neprasto butą, nes ant tos 
vietos, kur vištos tupėjo, pa
liko $250.00 ir nuo miesto taksų 
kvitą. J. Vosylius, kol-kas viš
tų nešėjo vardą užlaiko slaptai, 
tiktai tiek pasakė, jog vanagas 
paeinąs iš New Phila-jos ir juo- 
mi esąs lietuvis-saliuninlcas. Vo
sylius reikalauja, kad vanagas 
jam vištas sugrąžintų, tai jis ati
duosiąs $250.00, o jeigu tas nebus 
padaryta, tai V. pareikalaus viš
tų ir ančių pavieto teisme tuo
met, kuomet teismas dalįs saliu- 
ninkams “license.” Gėda lietu- 
viams-biznieriams.

Plaušinis.

IŠ CANTON, MASS.
Lietuvių gyvenimas ir uždar

biai. Čia bus apie 100 apsigyvenu
sių lietuvių. Nors tai skaitlius ir 
nedidžiaųsis, bet visgi galima bu
tų jau kokią nofs draugijėlę su
tverti’; tačiaus, kol-kas, jokios 
dar nėra. Yra nemažas skaitlius 
ir tokių, kurie yra laikraščius 
užjsirašę, bet visgi dauguma dar 
greičiau prie stiklelio negu 
laikraščio palinkę.

Uždarbiai čia nedideli: 
$7.00 iki $10,00 j ’savaitę.

Laisvas Vaikas.

prie

nuo

IŠ BROOKLYN, N. Y.
Nepaprastos vestuves. Šio me

nesio 10 d. atsibuvo čionai ves
tuves lietuvaitės p-lės Onos Žįo

Posėdis II.
Posėdį atvėrė pirmsėdis S. P. 

Tananevičia, 2 vai. popietų.
1. Laiškų skaitymas.

Dr. A. K. Rutkauskas iš Chi- 
go širdingai sveikina laikrašti
ninkus ir duoda keletą patari
mų, kurie atidėta į paprastą nau
jų reikalų programą.

L. S. D. A. pirmsėdis, J. M. 
Tananevičia, draugiškai sveikina 
visus laikraštininkus, nurodo, 
kaip tai svarbią rolę musų gy
venime sulošė laikraštininkų su
važiavimai, visus ragina ir pat
sai pasižada iš visų jėgų dėl 
musų laikraštijos darbuotis.
2. Komisijų raportai:

a) Lietuvių Spaudos Draugi
jos Amerikoje sekretorius V. K. 
Račkauskas perskaitė raportą. 
Draugijon priklaus# šie laikraš
čiai: “Lietuva,” “Katalikas,” 
“Vienybė Lietuvninkų,” Tėvy
nė,” “Laisvoji Mintis,” “Darbi
ninkų Viltis” ir “Moksleivis.”

Pilnai užsimokėję iki 1 d. ge
gužės š. m. šie laikraščiai: “Tė
vynė,” “Lietuva,” “Katalikas,” 
ir “Vienybė Lietuvninkų”; jie 
įmokėjo po $25.

Skolingi šie: “Laisvoji Min
tis” mokėjo įstojimo $5 ir $1 
mėnesinės (skolinga iki 1 d. ge
gužės š. m. $19). “Darbininkų 
Viltis” taipgi skolinga $19.; “Da- 
gis” mokėjo $5 įstojimo ir $5 
mėnesinės (dabar “Dagis” nebe
išeina). Jai visi skolingiriki spa
lių š. m. sumokėtų, tai į L. WS. 
D. iždą pareitų $68, būtent nuo 
“Laisvosios Minties” $24, “Dar
bininkų Vilties” $24, “Tėvynės ’ 
$5, “Vienybės Lietuvninkų” $5, 
“Lietuvos” $5, “Kataliko” $5.

Buvo ižde pinigų $122.00.
Iškaščiai: popiera ir konvertai 

L. S. D.-' laiškams $3; čekių iš- 
kolektavimas 30c.; sekretoriaus 
išleidimai $1.20.

Tą atitraukus, ižde lieka pini
gų $117.50.

Raportas vienbalsiai priimta.
bj Centralio Knygyno komisi

jos raportas pranešė, jogei New 
Yorke Viešas Knygynas mielai 
sutinka savo globon priimti ir 
užlaikyti “lietuvių literatūros ir 
1.ituanicos skyrių, tuotarpu vi
sų slavų ir latvių" literatūros sa
lėje. Dabar yrą spausdinama

Panamos Parodos 
J. Šliupas, J. O.
Hertmanavičius)

buvo vesta susirašinėjimai
su parodos komitetu San Franr 
cisco ir galų gale pasirodė, 
kad visgi bus negalima lietu
viams dalyvauti. Todėl, rapor
tą priėmus, komisija tapo nuo 
pareigų paliuosuota. To vietoiį,^ 
išreikšta linkėjimas, kad ^lietu
viai amerikiečiai verčiau' pasirū
pintų dalyvauti Lietuvių Spau
dos Parodoje, kuri atsibus Vil
niuje ateinančiame pavasaryje.

e) L. S. D. A. konstitucijos 
komisija (L. Šernas, P. Brandu
kas, K. Jurgelionis) pranešė, 
jogei konstitucijos škicas jau su- 
rengtas. Nęjižitgd bus laikraš
čiuose išspausdinta, ir tada ko
misijos redakcija peržiūrės, ga
lutinai sutaisys ir perduos Sp. 
ID r-j ai priimti. Raportas priimta 
ir komisija palikta ta pati.

f) Terminoliogijos Komisija 
(Dr. J. Šliupas, L. Šernas, K. 
Jurgelionis) pranešė maž-daug 
sekančiai: kad lietuvių terminolio- 
gijai yra renkama medžiaga, ku
ri bus perduota terminoliogijos ir 
rašybos vadovėlio redakcijai, kuo
met tas vadovėlis bus leidžia
mas. Dabar gi laikraščiams pa
tartina tik taikinties su termino- 
liogija ir rašyba musų pavyzdin- 
gesniųjų laikraščių, ypač Euro
poje einančių.

g) Apgarsinimų komisija (Dr. 
J. Šliupas, V. Šliakys ir J. M. 
Tananevičia) pranešė, jogei šiuom 
žygiu klastingųjų ir visuomenę J 
suviliojančių apskelbimų klausi
mas tebėra atviras ir komisijos 
tinkamai neišrištas. Mat, nebu
vo komisija ant tiek toli įgalio
ta, kad galėtų prigavikus paimti 
nagan. Todėl ^šis suvažiavimas 
reorganizuoja komisiją ir išrenka 
jon: Dr. J. Šliupą, S. P. Tanane-

V. K. Račkausko sekančią re
zoliuciją: “Nutarta įgalioti iš
rinktąją komisiją, kad atsišauktų 
į visuomenę ir rinktu skundus iš 
žmonių, kuriuos įvairi apgarsini-? 
mai prigavo. Surinkus tokią me
džiagą, komisija turės surasti 
kelius, kaip' priversti išleistuves, 
kad jos išmestų visuomenę klai
dinančius apgarsinimus. Be to 
komisija atkreipia laikraščių do- 
mą, kad nuo šios dienos neturi 
rasti musų laikraščiuose vietos 
aiškiai šlykštus apgarsinimai, 
pav., paj ieškojimai merginų ir 
matrimonališki apskelbimai.”

3. Jaunuomenės fiziškas lavi
nimas. Suvažiavimas plačiai ap
svarstė ir rado labai reikalingu 
sekti kultūrines tautas, kurios ' 
ypatingai rūpinasi išauklėti kū
niškai stiprią ir sveiką jaunuo-' 
menę. Todėl suvažiavimas kar
štai pataria visiems laikraščiams, 
kad nuolatos rašinėtų straipsnius 
apie naudingumą gimnastikos. 
Taipgi, kad davinėtų patarimus 
lietuvių kolionijoms, kad staty- 
damos savo viešas svetaines, vi
suomet įrengtų jose visas rei- 
kalingas gimnastikai prietaisas.

(Pabaiga bus).
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ŠUO REDAKCIJOS
IVlsl UHcraMHui siunčiami rankraščiai 
turi, but pažymėti autoriaus parašu ir 
ftdresu. Pasirašantieji pseudonymais 
turi paduoti, Redakcijos žiniai, Ir 
Havo tikrąjį vardą.
Redakcija pasilieka sau teisę atsiu>« 
člamus jai rankraščius trumpinti Ir 
Įtaisyti. ’į

Netinkamus laikraščiui ratikraSčtas 
Redakcija, pareikalauta, grąžina au
toriui atgal <Jo lėšomis.
Reikia visada rašyti plunksna Ir tik 
ant vienos popierio pusės, paliekant 
plačius tarpus tarp eilučių. '

Tautos Namuose labai didelės 
svarbos fralktą, bet Šimtai tukstati- 
«iy Amerikos lietuvių, paimti 
kaipo viena minia, yra atskirti ir 
nub Lietuvos, ir nuo busimojo Lie
tuvių Tautos Namo. Taigi, Tau
tos namas
Amerikos darbininku menamft^ai 
apgynėjas — yra mums, amerikie
čiams, privatiškas, atskiru žmo
nių, o ne musų visų, ne visuome
nės reikalas.

fllozofuojfc šitas

Apžvalga
Amerikiečiai, socialistai ir Tau

tos Namas. Nesenai męs, pažy
mėję musų socialistų atsinešimą 
prie Tautos Namų klausimo ir 
prie Mokslo ir Dailės Draugijų 
pasiuntinių, kurie pas mus atvy* 
ko su tų Namų reikalais, paga
dinome juos (musų socialistus) 
nudžiuvusia, supuvusia ir kiaurai 
nukirmijusia šaka lietuvių tautos 
medžio. 

t

Tai męs padarėme, neatsižvel
giant į tai, kad jų organai gar
siai kalbėjo, buk jie Tautos Na
mų idėjai užjaučią ir ją remią, 
o neužjaučia tik pasiuntinių ypa- 
toms, kurios jiems, lietuviškiems 

nepatinkančios. Šu
tą paskutinį jų fortelį męs drį- 
some pavadinti aiškia, paprasta 
ir nachališka veidmainybe, tvir
tindami, kad ne tik pasiuntinių 
ypatos, bet ir pati Tautiškų Na
mų idėja jiems nepatinka ir jie, 
socialistai, jai nepritaria.

Męs neapsirikome. Yla greit 
išlindo iš maišo. Vienas iš so
cialistų laikraščių, būtent “Pir
myn,” kuris andai rugojo, kad 
niekas iki šiolei dar neišstenge 
išaiškinti Tautos Namo klausimo 
rimtai, dabar pats pasiryžo tą 
klausimą išaiškinti, — naudai 
'Amerikos lietuvių ‘darbininkų,’ be

O kad parodyti, jog pas mus 
amerikiečius jau laimingai už
viešpatavo laikai “internacional- 
kos,” social istiškos tarptautystės, 
kurią tasai pats “Pirmyn” redak
torius pirmu kartu, jeigu neapsi
riksime, įskiepijo musų Socialistų 
Sąjungai, anuomet viešėdamas, 
kaipo social-dcmokratų atstovas, 
—taigi sakome, kad pasidžiaugti 
savo jau įvykintais socializmo 
laikais, gerbiamas “Pirmyn” re
daktorius neturi nei mažiausios 
abejonės, kad, akyvaizdoje virš- 
minėtų jo išvadžiojimų,

Kaipo visuomeniškas reikalas, 
jisai [t. y. Tautiškas Namas] 
mums gali rūpėti ne ką (langiaus, 
kaip panašios įstaigos Šveicari
joje, Vokietijoje ir t.t., o jau tik 
rai mažiau, negu mokslo įstaigos 
Amerikoje.

socialistams,

- Tam savo “rimtam ir moksliš
kam” išvedžiojimui “Pirmyn” re
daktorius prirašė net visą puslapį, 
dar ir su uodegėle. (Po straip
sniu pasirašo p7 P. Grigalaitis, 
“Pirmyn”

Ir kaip 
narna ?

fautos
• me, ankštai surištas su lietuvių 
Mauros klausirftiv ąp klausimu 
mokslo ir apšvietos. Sakyti, kad 
kultūra, mokslas ir apšvieta lie
tuviams nereikalinga, butų per- 
drąsu net ir drąsiausiam laik
raščiui. O visgi reik parodyt, 
ir pertikrint, kad lietuviai ameri-f 
kiečiai Tautos Namų neremtų.

Jeigu vilko negali pagauti už 
snukio,—perdaug kandžioja,—tai, 
rasite, galima jį pagauti iš už-' 
pakabo, už uodegos.... Taip ir 
daroma.

Čia paduodam keletą ištraukų 
iš to ilgo “Pirmyn” redakt. 
išvadžiojimo, kodėl, anot jo, lie
tuviai amerikiečiai neprivalo, ar 
neturi reikalo, Tautos Namų 
remti. .

Pirmiausia, sulyg “Pirmyn” 
nuomones, Amerikos lietuviai 
darbininkai daug kuo skiriasi nuo 
Lietuvos darbininkų. Čia esą ki
toks gyvenimo būdas ir kitokie 
žmonių reikalai,—negu Lietuvo
je; ir todėl

• .1

Ilgiaua pagyvenęs Amerikoje lie
tuvis išpalengvo pertraukia ma
teriališkus ir dvasiškus ryšius .su 
savo tėvyne, taip joge! daugelis 
dalykų, kurie tinka ir reikalingi 
Lietuvos gyventojui, Amerikos 
lietuviui darosi netinkami ir nerei
kalingi.

Toliaus randame dar tokius iš-

Įbridus balon iki kelių, kodėl 
nebristi jau tuo pačiu sykiu ir 
iki kaklui? Taigi, jeigu sykį pri
ėjome prie išmintingo išvedimo, 
kad Tautos Namas inus turi ma
žiaus apeiti negu Amerikos mok
slo įstaigos (kurios, beje, dėlei 
nemokėjimo anglų kalbos, be
rods spėjama, mažai prieinamos 
ir pačiam ponui “Pirmyn” redak^ 
toriui), tai kodėl nepasakius, kad. 
Tautos Namų rėmimas yra sta
čiai ir blėdingas visuomenei? 
Taip jo atvirai ir pasisakoma:

i 
Griežtai priešingas šitokiam 

veikimui, ne visuomeniškas [nes 
augščians pripažinta jis privatiš- 
ku”,J visuomenei kenksmingas 
darbas yra, kada nepaisoma žmo
nių gyvenimo sąlygų ir nukreipia
ma nbo tų sąlygų žmonių doma.

redaktorius).
gi tas klausimas aiški-

Namai yra, kaip žino-

O toji žmonių doma, skaitome 
žemiaus, tie visuomenės reika
lai, kurie, Amerikos lietuviams iki 
šiolei rūpėjo ir turi toliaus rū
pėti ir kuriems Tautos Namai 
užstoja Už akių, yra, sulyg ne
klaidingos .“Pirmyn” nuomonės, 
sekanti: organizaciją, apšvieti
mas (?), dalyvavimas kovoje po
litiškoje ir ekonomiškoje ir t. t.* *

Visa tai, ką męs čia iš šešių 
“Pirmyn” špaltų filiozofavimo su
glaudėme, galėjo būti ir buvo, 
musų nuomone, bereikalinga, 
nes žemiaus pasakytasai trumpas 
sakinėlis, su kuriuom męs pilnai 
sutinkame, yra 
teisingesnis už 
džioj imtis.

Tas sakinys 
visą klausimą
jį ne sykį pabriežėme ir męs, 
ir kiti lietuvių (ne tiktai lietu
viški) laikraščiai. Štai tas “Pir
myn” sakinys, kuris yra pamatu 
viso klausimo išrišimui, ir tai be 
jokių filiozofavimų:

daug geresnis ir 
visus ilgus iš va-

išriša 
ir jo prasmę .r

Ar aš didelę svarbą dedu — 
rašo “Pirmyn” — ant to dalyko 
[Tautos Namų statymo], tai pri
klauso visų-pirma nuo to, ar aš 
save dar tebeskaitau Lietuvos pi
liečiu, ar jau mintyje ant visados 
atsisveikinau su ja.

^ai'^ttojančlų socialistic tiČlną Ir- sunkia} -už4W>taWr įmonių pra
kaltu aptaisytas ^ęątikks. Tą pa-: 
stebi Lietuws laikraščiai ir pa- 
briežią. yifriiškę/‘Viltis” rašo: f

persistatė save Irmusų socialise 
tu s (kurie jam “Kovoj,” “Lais*: 
vėj” ir it, t. pritaria) jų tikroj>

Męs visados velijame turėti 
reikalus su atvirais lietuvių tau
tos priešais, negu su tais, Jcurie, 
tarsi voverįs, riešutį krimsdamOs,

davo ir daro tie, kurie šūkauja: 
Męs užjaučiam ir remiame Tau
tos Namus, tik ve mums, ahot 
to, pasiuntinių barzdos ir ūsai- 
nepatinka...-. > -

Tas suprantama, ir nedovanai 
gi patarlė sako: Viešpatie, ap
saugok mus nuo 
nuo “neprietelių” 
apsisaugosime....

“Taip Stat' Amerikos Lietuva, 
aukodama. TaW>s Namams Vil
niuje, mflPf savo, ^užuojautą ne šal
tiems busimiems mūrams, kurie 
■puoš senovės lieftuvių sostinę, bet 
gyvajai musų tautos idėjai, išau
gusiai iš garsiosios praeities griu
vėsi]. Tie namai fous musų atgiji
mo bei atgimimo simbolas
kaip suprattta^ielęvienąs jų rei
kalingumą, štdl kodėl visi trokš
ta kuogrėičiąusiai išvysti juose 
įkūnytą mūšų tautybės idėją.

štai

Viltis”
“prietelių,” o 
męs jau patįs

von.

* *
Po visų tų išvadžiojimų “Pir

myn,” suprantama, pripažįsta, 
kad visos tos “draugų ’diskusi-l 
jos,” karias per^ kelis mėnesius' 
matėme “Kovoj,” “Laisvėj,” “Ke- 
Icivyj” ir t. t.> gali sakyt, išaiš
kino Tautos Nainį klausimą nuo
dugniai ; “Pirmyn” sakosi, kad 
jam lieką jas tik sutraukti kru-

Tą jis ir daro. Neturime
reikalo jų atkartoti, nes musų 
skaitytojams tos “draugų disku
sijos” jau gerai žinomos.

Po tomis nuomonėmis, kaip 
sakoma, pasirasęs ir žymę pridė
jęs, “Pirmyn,” matomai, mane,' 
kad šitas visas jo 7 špaltų doku
mentas, gali pasirodyt galų-gale 
neinteresingas visuomenei. To
dėl užsigardavimui duodama ant 
pabaigos toks juokelis (Jus žino
te, kad didžiausis juokdarys yra 
tas, kas pats serijoziškai, rimtai 
kalba, o publika turi iš to už 
šonų laikytis). Šitas juokelis yra, 
kaip sykis tokis “pirmos kliasos” 
juokelis. Taigi,—-laikykis drūčiai 
kėdes,-—štai jis:

Tegul rėkauja sau žmones [su
prask tie, kurie palaiko Tautos 
Namo reikalą ir nurodo socialistų 
nelemtus darbelius], šimtą karty 
mažiaus nuveikusio Lietuvos nau
dai, negu Jietuviąi socialistai, ku
rie ir darbą ir pinigą aukavo ir 
tebeaukauja Lietuvos žmonių ge
rovei (Gal męs ir neatspėsim, bet 
bene amerikiečių tūkstančius do
llar! ų. aukų, revoliucijos laiku pa
aukautus, rašė jas turi omenyje. 
“Liet.”). Tegul jie sau rėkauja: 
męs jiems £ryn& sąžine galime at-‘ 
sakyti, kad męs pildėme, ko rei
kalavo ift mus musų pareiga, kaipo 
Lietuvos piliečių!

“Pulkit ant kelių,” malonus 
skaitytojai,—jeigu jus jau ir be 
to nuo kėdės nenusiritot....

Kaip Svečiams Sekasi
(Iš musų specialių korespondentų pranešimų).

Amerikos lietuviams daug šan
kiau prieinamas Lietuvoje sutver
tas mokslas ir jiems tasai mokslas, 
daug mažiaus naudingas, negu1 
Lietuvos gyventojams. i < 
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Daug mažiau naudingas eęąs 
todėl, kad amerikiečiui lietuviui 
reikia pažinti anglų kalba, šios 
Šalies politika, unijų dalykai ir 
t. t., o tame jiems, mat, beveik 
Visiškai negali padėti nei Lietu
vių Mokslo Draugija, nei jokia 
kita Lietuvos įstaiga. Taigi • ir 
Seka stambi šio laikraščio išvada, 
kad “Lietuvos mokslas Amerikos! 
darbininkui yra mažai naudingas 
ir juo toliaus, juo jisai jam frUs 
nereikalingesnis.”

Ogi tie, kurie mano grįžti Lie
tuvon? Su tais visai kitaip ;esąJ 
Tiems gal ir naudinga butų, bet 
čia pat kompetentiškas rašėjas^ 
tvirtina, kad grįžta Lietuvon la
bai maža lietuvių dalis. Todčį 
šis laikraštis prieina prie tokio 
įdomaus išvedimo:

Taigi, Tautos Namas yra ne 
fiimtų tūkstantių Amerikos lietu
vių reikalas, o tiktai nedidelės j^ 
dalelės..... Atskiri, Amerikoje

Iš viso ko męs sprendžiame,; 
kad “Pirmyn” atsisveikino. Kad 
musų socialistai atsisveikino, apie 
tai jau męs ne sykį turėjome 
progą patirti. Atsisveikino su 
lietuvių , tauta, sutraukdami ne 
fiziškus, taip sakant, ryšius—ne, 
jie tarp lietuvių gyvenaf jie lie-, 
tuviams laikraščius leidžia arba 
stebuklingas klinikas ir kitokius 
•biznius varo ir iš lietuvių centųf 
m.iptą,—tuos ryšius sutraukti bu
tų jiems nenaudinga, — bet jie, 
atsisveikindami su lietuvių tau-, 
ta, sutraukė dvasios ryšius,’ 
spjaudami ant jos (kaip vaizdin
gai, ą^ųomet, rodos, “Keleivyj” 
buvo, jįrireikšta), kada apie jos, 
kaipo tautos, gerovę eina.

Už. tai męs juos ir pavadino
me nudžiuvusia is sudrunėjusiaj 
lietuvių tautos medžio šaka; už 
tai męs .priversti buvome pasa
kyti, kad tokios gyvybės, kurios 
čiulpia iš lietuvių kūno syvus, 
■kurios tą kūną ėda gyvai ,tada, 
kada jis spiriasi sveiku ir tvirtu 
pastoti,—tokios gyvybės nešioja 
vardą parazitų. į

Nors lietuviams nesmagu ir, 
gaila; kad tarp Jų tokių .atsiran
da; tačiaus visados yra saugu ži-.: 
noti tikrą dalykų padėjimą. \

Ir męs labai esame ; dėkingi 
“Pirmyn,” lead jis turėjo aižtek-į 
tirtai civiliškos drąsos nusimesti 
nuo savęs ir nuo su Ju© weli*

Svečių keliones atbalsiai Lie
tuvoje. Pasiuntusi Liet. Mokslo 
Dr. savo atstovus, Dr. J. Basa
navičių ir p, .M. Yčą, Amerikon, 
visa Lietuva nekantrai lauke ži
nių, kaip Amerikos lietuviai pri
ėmė gerb. svečius, kaip jiems 
sekas atsiękimas to tikslo, ku
rijom jie čionai atvyko, kaip įvai
rios Amerikos lietuvių visuome
nės dalįs atsineša į tą projektą 
ir t.t. Kelionė tolima, ir ne taip 
greit žinios su vaikščioja. Bet ga
lop turime pirmus atbalsius to, 
ką Lietuvoje pasakė, užgirdąs, 
kad svečiams sekasi: ką ji taipo
gi pasakė apie tuos, kurie prie 
bendro darbo neprisidėjo ir jį 
net kliudė. Džiaugiasi Lietuvoje, 
kad sekasi Amerikoje aukų rin
kimas Tautos Namams. Ir ar 
gali būti kitaip? Imant klausimą 
vien medžiagišku atžvilgiu, rei
kalinga pasakyti, kad prie da
bartinių .politikos aplinkybių Lie
tuvoje, nors ir didžiausis butų 
entuziazmas, nedaug ką galima 
nuveikti. Viešos rinkliavos yra) 
uždraustos, o, slaptu bu du ren
kant, netotausiar nuvažiuosi. Iš. 
kitos puses, iųiant neaugštą, su-, 
lyginant su Amerika,-medžiagiš
ką Lietuvos laipsnį;-jeigu ir ga
lima butų atrištomis rankomis 
veikti, reikalinga paabejoti, ar į 
trumpą laiką, o tai yra svarbu, 
galima butų atsiekti šiokių-tokių. 
žymesnių pasekmių. Bet tai yra 
vien medžiagiška ’ dalyko pusė. 
Amerikoj lietuvių prielankus, tei
singiau pasakius, entuziastiškas 
atsinešimas prie Tautos Namui 
ir rėmimas tų namų gausiomis 
aukomis turi dar ir kitą pusę, ku
ri, musų nuomone, yra, rasi, net 
svarbesnė ir brangesnė už pir
mąją. Toksai prielankumas Taut/ 
Namams — aiškus prirodymas/ 
kad Amerikos lietuviai neištau-. 
teja,—bent taip greitai, ^aip tai' 
daugelis nori įkalbėti? Yra tai 
prirodymas, kad lietuviai, atva
žiavę į Ameriką ir nors ilgą lai
ką čia pabuvę, nepertraukia ry
šių su apleistąja tėvyne. Ir tie| 
prirodymui—?tai ne tuščias rėka
vimas, j žodžių bUrtftymas, bet

taipogi permato tą 
svarbą, kurią atneš, ir jau atnešė, 
mums, Amerikos lietuviams, Sve
čių atsilankymas. Nors męs, per
siskyrė su tėvyne, neištautejame/ 
neužmirštame jos., bet daugelis 
iš musų, per ilgą laiką būdami 
svetimoje šalyje, svetimose ap
linkybėse, pasidųodam to naujo 
musų gyvenimo įtekmei, taikin- 
damiesi prie -čionykščių apysto- 
vų ir, ačiū tam, nustodami kai- 
-kurių savo ypatybių, kurias at- 
sivežėme su savim iš Lietuvos, ir 
įgaudami čionai kitų, lietuviškai 
dvasiai svetimų, budo ruožų, męs 
{puolame į, tartum, miegą. Lie
tuviška dvasia nors nenumiršta 
mumyse, bet, negaudama atnau
jinančio maisto, išpalengvo ap
snūsta. Vaizdingai tariant, mu
sų sielose ne aiški liepsna dega, 
bet tik rusi po. pelenais pasislėpu
sios žarijos. Reikalinga kokios 
jiegos, kuri nužertų šalin sveti
mus pelenus, ir rusčjusipš žarijos 
vėl virsta skaisčia ir karšta ug
nim. Ta jiega ir buvo gerb. 
musų Svečių atsilankymas iš Lie
tuvos. Kiekvienas, išgirdęs Sve
čių balsą, pajuto, kad jisai yra 
lietuvis. Kiekvienas, dėjęs skati
ką ant bendro musų tautos au
kuro, pajuto, kad jisai nėra at
skirtas nuo. tėvynes, nuo savo 
tautos; kad yra bendras, visus 
jungiantis ryšys, nors ir plačiau
siai mums po svietą išsisklai
džius.
kėlė mumyse

mums
Svečių atsilankymas su- 

! dvaisą.
Lietuvos laikraščiai, pastebėda

mi visas gerąsias L. M. Dr. at
stovų keliones puses, neužtyli ir 
tamsiųjų, tr reikalinga pabriez- 
ti, kad Lietuvos laikraščiai be 
pakraipų skirtumo ‘ pasmerkė vi
sus bendro* darbo ardytojus, ku
riuos Svečiai/ susitiko. Kaip 
pirmeiviškoji, Taip ir klcrikališ- 
koji Lietuva pasakė, kad L. M. 
Dr. atstovų darbo trukdinimas 
— Vistiek kokioje formoje, ar 
kokių priežasčių dėlei — yra 
peiktinas. Ypač, skaudžiai yra 
“Vilties” peikiamas Liet. Mok. 
Susivienijimas už jo atsinešimą 
prie, tariant, “Svečių klausimo” 
(omenyje turima žinoma rezo
liucija, po kuria pasirašė to su
sivienijimo pirmininkas). Jiems 
Lietuvoje stačiai sunku tikėti, 
kad lietuviai moksleiviai galėtų 
taip pasielgti. Nenori net pri
pažinti, musų moksleiviams mok
sleivių vardo ir ji stato kabliukė- 
se.

Abelnai imant, kiek galima 
spręsti iš iki dabar pasirodžiusių 
Lietuvos laikraštijos ir, reiškia, 
visuomenės nuomonių, Lietuva 
savo atsinešime prie L. M. Dr. 
atstovų atsilankymo nei kiek ne-, 
siskiria nuo tautiškosios Ameri
kos lietuvių visuomenes dalies. 
Nėra jokio pamato manyti, kad: 
ateityje butų kitaip. Tat, juo mą-:. 
Ionian bus Amerikos lietuviamsį 
varyti * savo* 
.pirmyn, nes jausis, kad 
yra už juos ir su jais.

Kaip

darbą
Lietuva

Lietuvė-redaktorė kalėjime.1 
Prieš kiek laiko Kaune leidžia
mas juokų laikraštis “Garms”! 
valdžios tapo nebaustas 500 rub? 
Atsisakius -laikiraščiui užmokėti; 
paskirtą bafedąj jo redaktorei, p- 
lei Ja st r ze kiškaitei, prisiėjo ’trims) 
/menesiams ‘’^ėstl’’kalėjiman. 5
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DtLEI AUKŲ RINKIMO
lietuvĄj Jautos na-

MA»i| ■Vilniuje. '
■ x. jrai ’L..'." ■ . .Siuomi /hucĮĮjįma, kad Lie

tuvos” redaktorius, p. B. K. Ba-r 
Irttis, musų įgaliuotas rinkti au
kas Lietuvių; s Tautos Namams,, 
pastatyti. - ‘

Dr. J. Basanavičius,
i Liet. Mokslo Dr-jps 

Pirmininkas,
> Martynas Yčas,

Lietuvių atstovas

Kelionė baigiasi.
Ilga ir sunki Svečių kelionė 

jau artinasi prie galo. Dr. Ba
sanavičius ir atstovas Yčas jau 
prisiartino prie New Yorko ir 
Brookylno, kurie bus paskiausiu 
jų keliones punktu. Dabar dar 
anksti daryti abelilą suglaustą 
jų kelionės po Ameriką apžvalgą, 
Musų skaitytojai turėjo progą

bėgį ir maž-daug galėjo išdirbti 
sau nuomonę apie tai, ko yra 
verti įvairių' Amerikos kolionijų 
lietuviai, tautiškojo susipratimo 
žvilgsniu.

Svečiams išvažiavus, męs, ti
kimės, turėsime progą padaryti 
abelną apžvalgą, tuom tarpu gi 
pažymėsime plačiau paskutinius 
jų kelionės žygius.

Aname nunieryj męs buvome 
išreiškę savo nusistebėjimą, kad 
Philadelphia nedaaugo aukomis 
iki tam didumui, kokio nuo jos 
tikėtasi. Dabar? skaitytojai ras 
žemiaus ir to, gali sakyt, nenusi- 
sekimo priežastis; ■ o jų but'a net 
dviejų: užsifanatikavę Philadel- 
phijos cicilikai buvę iš vienos pu
sės ir užsifariatikavęs kunigužis, 
iš kitos. Graži ir garbinga kom
panija!

Štai, kas mums iš ten rašoma:

kantrumu laukė Svečių pasiro
dymo. Pagaliaus uždanga pasi
kėlė, ir ant estrados, papuoštos 
kvietkomis, pasirodė Dr. Basana- 
vičiu’s ir p. Yčas tarpe mažų, bal-’ 
tai apsirėdžiusių mergaičių ir vie
tinių draugysčių delegatų. Mo
mentas buvo labai įspūdingas ir 
trnkšmingam *delnų plojimui ne
buvo galo. P. Masickas, vakaro ’ 
vedėjas, trumpoje prakalboje per
statė Svečius, ir Dr. Basanavi
čius tuoj pradėjo kalbėti. Pasi
baigus daktaro prakalbai; vieti
nės draugijos per savo delegatus 
atidavė paskirtas aukas. Potam, 
p. Yčui kalbant, daktaras perėjo 
per salę su kolekta. Viso tabo 
ant Richmondo surinkta $406.80.

Įapšaukė J| blogu tautiečiu ir Igt 
rtoravo Ir ačiū tokiam susi
skaldymui žmonių visai nedaug 

: teprisirinko: apie 200.
Vakaro programas buvo labai 

įvairus ir turtingas. “Aušros” 
choras, benas Ir atskiri daininin
kai pavaišino svečius puikiomis 
dainomis. Ypač atsižymėjo p-le

Kun. Milukas vienam kaliošyj su 
socialistais. - 'i

“Kovos” socialistai smarkiai agi
tuoja prieš Tautos Namus.

Spalio 5 ir 6 d. musų mieste 
lankėsi Gerbiami Svečiai iš Tė
vynės,—Dr. Basanavičius 4f P*

Philadelphiečiai rengėsi prie 
Svečių priėmimo per visą beveik 
mėnesį. Iš pradžios manoma bri- 
vo ruoštis visiems. Philadelpliijos 
lietuviam išvieno. Pagaliaus-gi 
tautiečiai nup Richmondo (Phila
delpliijos dalis) užsimanė atski
ria! prisiruošti, kas pabaigoje pa
sirodė labai išmintingu. Mat, 
Philadelphijoje lietuviai gyvena 
dviejose atskirtose vietose. Pieti
nėj miesto dalyje (South) yra 
labai didelė kolionija su daugeliu 
visokių organizaeijuv Y ra tenai 
daug ir Socialistų,' susirinkusiųjų 
aplinkui “Kovą.” Richmondo ko
lionija yra daug mažesnė, turi 
apie 15 draugijų ir yra labai ge
rai susiorganizavusi aplinkui 
“Lietuviškąją Svetainę.” Taigi/ 
besirengiant Svečių priėmimui,- 
pietinėj miesto dalyje socialistai 
pradėjo smarkiai’ agituoti įvai
riose draugijose prieš aukavimą 
Tautiškiems Namams; užtai pie
tų darugijos, gali sakyt, suvis prie 
aukų neprisidėjo. Richmondiečiai, 
neturėdami tarpe -savęs socialis
tų, galėjo dirbti Timčiau, ir su-į 
siorgaiiizavo Svečių priėmimui 
daug geriau. , ų

Spalio 5 (nedėldienyj) prakal
bos buvo laikytos Pietinėj miesto 
dalyje. Daktaras Basanavičius 
atvažiavo pats, kadangi p. Yčas 
kalbėjo tą vakarą Connecticut 
valstijoj. Atsilsėjęs nuo kelionės 
kokį pusvaląndį pas kun. Kau- 
lakį, vietinį kleboną, Dr. Basana
vičius nuvažiavo į svetainę ir 
tuoj pradėjo prakalbą, kurioje pa
aiškino tikslą ^savo atsilankymo^ 
į Ameriką. Potam kalbėjo at va
žiavusis drauge su1 Dr. Basana
vičium “Tėvynes” redaktorius, p.; 
V. K. Račkauskas, o Daktaras 
tuo tarpu nuėjo rinkti kolektos. 
Žmonių šuširinko apie 500, ir ko- 
lektoje sumesta $187.00.

Didelės iškilmės Richmondo 
dalyj.

Spalio 6 d. atsibuvo prakalbos 
ant Richmondo. Richmondiečiai 
prisirengė prie progos daug ge
riau negu “Southiečiai.” Drau
gystės iškaliio savo susirinkimuo
se buvo paskyrusios aukas, sulyg 
savo išgalės; komitetai įvairiems 
dalykams aprūpinti buvo išrink
ti/— žodžiu, viskas buvo prireng
ta, kaip reikia. Visą spalio 6 d. 
Dr. Basanavičius parleido, belan
kydamas' žymesnes bei akyvenes 
Fhitadėlphijos vietas. Apie 8-tą 
valandą vakare tam tikras ko-? 
mitetas šu automobiliu pasiėmė} 
Svečius iš paskirtos vietos ir nu
važiavo su ? jais į “Lietuvišką i 
Svetainę.” Besiartinant Svečiams 
prie svetainės, pasitikta juos su) 
bengališkomis ugnimis, benas už-? 
rėžė maršą, mažos mergaitės ir 
vielinė Kareivių Draugija, atsi-^i 
stoję eilėmis, ištiesė kelią prie! 
’durių ir įleido Svečius į svetainę.;)

i Žmonių svetainėje prisigrūdo la- 
; Vitat^hės Durnoje, y bai daug ir Susirinkusieji surte*

i

Nors kolekta, sulyginant su 
nedideliu skaitlium Richmondo 
lietuvių, ne buvo maža, vienoki 
galėjo surinkti daugiau. Mat, 
kaip Southiečiai su socialistais, 
taip Richmondiečiai turėjo kliu-; 
čių su vietiniu ‘prabaščium/ kun. 
Miluku. Kun. Milukas ne tik, 
kad pats nieko nepaaukavo Tau
tiškiems Ramams, bet dar ban
dė, kiek išgalėdamas, atkalbinėti 
žmones, ardydamas vietinių drau
gijų ir prakilnesnių žmonių dar
bą. Tokie kun. Milukai, ir jam 
panašus, savo nešvariais darbais 
pilnai užsipelnė sau garbę stovėti? 
vienoje eilėje su karžygiais iš 
“Kovos” ir “Laisves.’

Pasibaigiant prakalboms, Rich
mondiečiai parengė pokylį atsi
sveikinimui su Svečiais. Poky-, 
lyjz dalyvavo apie 115 ypatų. 
Laike pokylio (banketo), žinoma 
Philadelphijos lietuvaitė-artistč, 
p~lė Marė Karužiutė, padainavo 
savo dailia j skambančiu sopranu 
kelias tautiškas dailias, ;kuomi 
labai pradžiugino kaip Gerbia
mus Svečius, taip ir visą publiką. ’ 
Potam kalbėjo sekantieji: p, J. 
O. Sirvydas iš “Vienybės Lietuv
ninkų,” p.V. K, Račkauskas, 
“Tėvynes” Redaktorius, p. A. L. 
Reikow, p.
(pirmsėdis Moksleivių Ratelio 
“Meteoras”)', pagaliaus Dr. Ba
sanavičius ir p. Yčas, Bankietas 
tęsėsi iki 12:30 vai. nakties.

Richmondiečiai išnešė labai di
delį įspūdį iš Gerbiamųjų Svečių 
atsilankymo. Tautiškas susipra
timas, tėvynės meilė, paaiškėjo 
ir pasigilino. Žmonės ketina rink
ti dar daugiau aukų Tautiškiems 
Namams, nes kai-kurię žmonės, 
apkvailinti socialistų agitacija ir 
kun. Miluko, dabar suprato sari) 
klaidą ir nori ją pataisyti..

Prakalbos Plymouth, Pa.
Iš Pittston svečiai, pono St. 

Tananevičiaus lydimi, važiavo į 
vieną iš seniausių kolionijų, kur 
gyveno ir mirė garsus musų ra
šytojas ir vienas iš atgaivintojų 
Amerikos lietuvių tautiškos dva
sios, kun. Aleksandras Burba. 
Ši vieta buvo žinoma/kaipo mu
sų literatūros žydinys. Čia lietu
viai būdavo gerai susipratę, tu
rėjo šviesius dvasiškus vadovus, 
kaip kun. A. Burba ir kun. Jonas 
Žilinskas, čia ilgą laiką jie leido 
“Vienybę Lietuvninkų” ir dau
gelį lietuviškų knygų.

Bet, kaip greitai lietuviai iš
kriko, ėmė dalytis į partijas, tai 
ir jų dvasia nupuolė, gerų va
dovų netekus, ypač -kuomet |ų? 
vietą užėmė ir parapijos prie
šakyje stovėjo visai neatsakanti 
žmonės. Užteko pabūti j me-; 
tus 'kun. ŠaulinskiuL ir visas 
darbas, visas triūsas jo pirmta-' 
kūnų tapo beveik panaikintas. 1

Svečiai važiavo į Plymouth, 
tikėdamies rasti čia tvirtą orga-! 
nizaciją, gerus ir darbščius tauM 
tiečius ir taipgi gerą Tautos Na
mų paramą. Bet pasirodė kas; 
kita. Jau į Pittstoną delegatai,' 
atvykę svečių pas save kviesti/ 
prašė nevažiuoti pas kleboną,1 
kun. P. Gugį, kuris, jų nuomoiije,' 
esąs neprielankus šiam reikalui. 
Jau šis vienas faktas liudija, kąd 
vienybės pas Plymoutho lietu*, 
vius nebėra, jei išvieno visi ne-1 
gali susitelkti, kad syečius .pa-' 
sitiikps ir jų darbą parėdus. :J

Prakalbos buvo rengiamos
* ' 1 J 1

dviejų draugijų—šv. Juozapo ir 
Lietuvos Sūnų, visai ignprįio-’ 
jaut viršminėtą kunigą F. <xUjgfį. 
Kuomet kunigas P. Gugis pa-J 
tarė paruošti prakatį^s ’bąžny-

rengėjaif’1

Prakalbos

tarė paruošti p: 
tioėje svetainėje

Dambrauskas

v

f

dainavo “Kur bakūžė samanuo- 
ta” ir padekliamavo su dideliu 
gabumu “Jau baigė staugt ka- 
nuolės.” P-le Ona Kardokiutė 
padainavo gražiai “Yra šalis” ir 
Jonas Šilkauskas “Barkarolę.”

Susirinkimo vedėjas, p. Jonas 
Mališauskas, perstatė pirmuoju 
kalbėtoju p. Živatkauskį, Susiv. 
L. A. prezidentą, kuris karštoje 
prakalboje kvietė visus dėti au
kas Tautos Namams ir ragino 
lietuvius prisidėti prie S. L. A., 
nurodydamas, kokią naudą žmo- • 
gus iš to apturi. Daktaras Ba
sanavičius šį vakarą negalėjo kal
bėti, nes bevažinėdamas persi
šaldė gerklę ir Shenandoah už
kimo, todėlei vos tik 10 minučių 
tegalėjo kalbėti. Dar kiek dainų 
ir muzikos įpynus, buvo persta
tyta kalbėtojas iš Chicagos, p. 
St. Tananevičia, kuris papeikė vi
sas nesąmones socialistų laik
raščių apie Tautos Namus pla
tinamas ; nurodė, kaip rėmė šį 
sumanymą visi tautiečiai ir tau
tiškoji spauda ir kaip gausiai 
aukojo kitos kolionijos. Chica- 
giečiai sudėjo Tautos Namams 
$6,000, bet, sakė kalbėtojas, dar 
to negana: jie pasižadėjo dėti, 
kol tie namai nebus pastatyti,
o, pastačius, aukaus dėlei jų už
laikymo.—Todėl ir jus aš kvie
čiu pasekti gbrus kitų pavyz
džius !” — užbaigė savo kalbą
p. St. Tananevičia.

Laike jo prakalbos D-ras Ba
sanavičius rinko aukas. Aukų 
rinkimui pasibaigus,skalbėjo at
stovas M. Yčas. Aukų surinkta 
labai mažai: 8 žmonės sudėjo 
$12.00 ir smulkiomis aukomis 
sumesta $8.00 su centais. Ply
mouth© lietuviai neįstengė pa
laikyti augštai tos Vėluvos, ku
rią per tiek metų laikė: jų drau
gijos visai neprisidėjo savo ska
tiku prie taip prakilnaus darbo. 
Be to pasirodė didele netoleran
cija rengėjų, kaslink kunigo P. 
Gugio. Kuomet jis atvyko su- 
sirinkirųan ir, norėdamas pavyz
džiu paraginti žmones aukauti, 
paprašė pavelyti jam porą žo
džių pratarti ir pranešti, kad 
jis vienas $50.00 aukojąs, jam 
to neleista padaryti, nes, girdi, 
laiko nesą; o leista visai pašali
niam žmogui (lenkui) kalbėti, 
kuris nieko bendro su Tautos 
Namų idėja neturi, o tiktai savo 
privatišką biznį varo: mat “runi- 
ja” ant kokio ten valdininkėlio. 
Negražu, vyrai, niekinti savo tau
tiečius, kurie nori savo darbais 
ir žodžiu paraginti žmones prie 
prakilnesnių reikalų. Arba, jei 
jau kitųą pagelbos nereikalauja
ma, - tai bent patiems reik tin
kamai darbą atlikti. Ačiū pai
kiems kivirčiams, Tautos darbas 
medžiagiškai nukentėjo ir pats 
Plymouthas sau gėdą pasidarė 
kitų lietuviškų kolionijų akyse.

Sunkus darbas prie pabaigos.

Jau yos keletas dienų liko mu
sų Svečiams viešėti tarp ameri
kiečių ir ant pat galo išpuola 
sunkiausis darbas, Dr. Basana
vičius, per tiek savaičių tiek 
vargo ir trankymosi iškentęs; 
šiaip taip iki šiolei -besilaikyda
mas, pagalios, gali sakyt, prisi
baigė: jau Shenandoah gerklės 
stygos pasiliuosavo ir musų ger
biamas veteranas, gali sakyt, vi
sai užkimo—gerklę skauda. At
stovas Yčas, kuris dar pačiam 
amžiaus žydinyj ir stiprus vyras, 
visjgi taip pat per kelis mėnesius 
“nusikamavo” ir, kaip mums 
pranešama, visiškai nuvargęs.

Nežiūrint i tai, paskutinės die
nos jų buvimo reikalauja nuo jų 
dar didesnio spėkų įtempi mo. 
Daugelis kolionijų prisipyrę rei
kalauja Svečių atvykimo pas sa
ve, ir New Yorko apielinkės Sve
čiai turėjo tarp savęs pasiskirsty
ti. Apart to dar priversta juos 
prižadėti atlankyti New Phila
delphia ir kitas vietas. Paskuti- 
niomis keturiomis dienomis 27, 
28, 29 ir 30 spalio Svečiai turės 
atlaikyti po dvejas prakalbas kas
dien, išviso 8 vietose.

Lapkričio 1 d., be jokio atsil- 
sio po to vargingo ilgo darbo, 
Svečiai žada «ėsti ant laivo *Tm- 
peratof” ir iš New Yorko pradė
ti savo kelionę atgal Lietuvon.

i
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Kapitonas laivo pasa
koja APIE SAVO LAIVO 

ŽUVIMĄ.

Sudegusio laivo “Volturno” 
kapitonas Inch, pribuvęs į New 
iYorką su kitais išsigelbėjusiais 
pasažieriais, papasakojo apie sa
vo laivo sudegimą. Tai buvo pra
stai jūreivio pasakojimas, bet 
visos baisenybės ir. pavojus, per 
kurį perėjo Volturno pasažieriai, 
aiškiai jame atspindi. Štai jo pa
saka : 

ryto, kada laivas buvo 490 12’ 
geogr. platumos ir 340 51 ’ geo
grafiškos ilgumos, gavau prane
šimą nuo vyriausio oficieriaus, 
kad yra ugnis laivo skyriuje No. 
1. Į penkias miliutas po tam pa
sirodė liepsnos per denio duris 
tame pačiame skyriuje No. I, 
kurios uždegė visus ant denio 
esančius medinius įrankius.

— Aš sumažinau laivo greitu
mą ir atkreipiau jį prieš vėją, 

ugnies gesinimui prietaisas. 
Liepsnos tuom tarpu vis labjaus 
pradėjo plėtotis ir greitu laiku 
jų viršūnės pasiekė net priešaki
nio mačto liampos augštumo, 
tokiu bu du atkirsdamos iš apa
čios kelią sėdinčiam mačto “liz
de” sargui-jureiviub kuris ten pat 
ir sudegė, pildydamas savo parci-

— Visa eilė explioziju pasidarė 
ir išdraskė saloną ir laivo ligon- 
buti pačiam laivo viduryj, tuom

kompasą ir vairo mašinerijas*. 
Kaip tik liepsnos pradėjo muštis 
per denio (palubos) duris, 'aš 
paliepiau šaukti pagelbos per be- 
vielinį telegrafą.

— Kadangi buvo aišku, kad 
laivo nuo pražūties negalima bus 
išgelbėti, tai aš liepiau prirengti 
gelbėjimosi valtis, pripildyti jas 
reikalinga provizija ir nuleisti į 
jūres su pasažieriais. Laivas siū
bavo ir vartėsi neišpasakytai.

, Valtys No. 13 ir 5 tapo sudau
žytos, bet valtis No. 2 tapo nu
leista į vandenį su II kliasos 
pasažieriais po priežiūra vyriau
sio oficieriaus II. P. Miller. Kaip 
tik ši valtis spėjo nuo laivo at
sitraukti, ji apvirto ir visi pa
sažieriai sukrito į jūres. Po to 
valtis atvirto atgal ir keletas 
jūreivių sugebo nusistverti už 
jos ir įsirioglinti į ją atgal, — 
.vyriausi* oficierius buvo vienas 
iš tokių.

Valtis No. 6 tapo nuleista ir 
išplaukė laimingai su 3-Čios klia
sos pasažieriais ' po vadovyste 
ketvirtojo oficieriaus Langsel. 
Valtis No. 7, laike jos nuleidimo, 
buvo įmušta po įdubusiu laivo 
užpakaliu ir tapo sudaužyta į 
skiedras.

Tuom tarpu vyriausis inžinie
rius, du jūreiviu ir aš pats kovo
jome su liepsnomis, ir išrodė lygį 
kad būtume jas apgalėję. Aš iš
daviau paliepimą neleisti dau-| 
giaus valčių, nes tuom laiku bu
vau gavęs žinio nuo Carmanijos, 
kuri sakėsi, kad ji tikisi 'pasiekti) 
mus apie u vai. prieš piet. Gel-

uždėti kiekvienam pasažieriųi. 
Pasažieriai dabar pradėjo maž
daug nusiraminti. Maistas tapo 
jiems išdalintas.

— Devintą vai. išryto surado
me, kad anglių aruodas buvo vL. 
sas liepsnose. Kadangi, dėlei pa- 
sidarusio gazo, negalima buvo 
sustabdyti ugnį anglių aruode, 
tai hermetiškos aruodo durįs ta^ 
po uždarytos ir paleista ant ug
nies vanduo į aruodą per duris 
No. 2; nežiūrint į tai, visą lai-) 
ką ugnis vis augo didyn.

— Apie u vai. atvyko Carma- 
nija ir nuleido valtį, bet, iš prie
žasties smarkiij vilnių, ji nega
lėjo laivo pasiekti. Paprašiau 
Carmanijos j ieškoti musų nusii- 
leidusios valties No. 2. Laivas 
Seydlitz atvyko ir taipgi nuleis 
do valtis, kurios vienok taipgi 
negalėjo musų laivo pasiekti.) 
Apie 3 vai. popiet Carmaniją 
sugrįžo ir mėgino pasiekti mu| 
sųx laivo, nuleisdama gelbėjimo m 
troptus, bet visi jie tapo vilnių 
pernešti toli nuo musų laivo.

— Sutemstant atvyko dar ke
letas laivų. Laivas Kroonland 
nuleido savo valtis, kurios ke-( 
turis sykius mėgino prie mušu 
laivo priplaukti, bet vis pernieks 
kiekvieną sykį jos tapo vilnių ša+ 
lin numestos.

Pusiau dešimtą vakare salionas 
ir jūrinių žemlapių kajutes tapo) 
liepsnų apimtos. Dėnis, kapitono 
tiltas ir viskas priešakyje laivo

nų pleškėjo item 
pę>s ir dinamo-masi
kaminų pleškėjo liepsnose* Pom-; 

nos sustojo; 
dėlei garo stokos. Marconi (be-; 
vielinio telegrafo) operatorius 
siuntė telegramas su pagelba; 
akumuliatorinės/ (zoposto) bate
rijos net iki u vai. vakare, kada 
nauja expliozija nunešė visą ka
pitono tiltą ir nutraukė bevieli- 
nio telegrafo vielas.

— Keletas laivų tuom tarpu 
arčiaus degančio laivo prisiarti
no ir kalbino Volturno pasažie-( 
rius šokti jurėsna. Kurie tai pa-; 
darė, tapo iš jūrių valtimis iš
gaudyti. Apie vidurnaktį pagel
ba tapo pertraukta, nes buvo 
pertamsu ir negalima buvo vai-, 
įių įžiūrėti. Ugnis tuom tarpu 
persiėdė per IlI-čios kliasos mo
terių kajutas į užpafcialinę laivo, 
dalį, bet męs slėpėme šitą žinią 
ųuo pasažierių (kad nesukėlus; 
didesnės desperacijos) ir jie pra
leido tą baisią naktį gana ramiai.i

— Vyriausis inžinierius, be
ri el inis telegrafistas, jūreiviai ir 
aš praleidome naktį, dirbdami, 
mažus troptelius, kurie butų rei
kalingi, jeigu kartais ugnis butų 
prasimušusi per denio lubas pirm 
Ipradėsiant aušti.

— 5 vai. 15 min. išryto atplau
kė pirma valtis. Šturmas ir Jū
rės truputį nusiramino, ir gelbė
jimo valtį* galėjo prie musų lai
vo prieiti; pasažierius pradėta 
greitai nuo degančio laivo kelti 
į valtis. Visi laivai, stovinti ap-; 
link Volturno, išsiuntė savo val
tis. Dabar męs jau galėjome pri
pildyti pasažieriais tris valtis iš-.

Pasažieriai užsilaikė tvarkiai,' 
jokios panikos nebuvo ir tik mo- 
terįs, pamatę, kad pagelba jau 
čia pat, neišlaikė ir pradėjo verk
ti iš didelio sujudimo. Apie 8 
vai. išryto visi pasažieriai ir jū
reiviai, skaitliuje apie 400, lai
mingai tapo nuo degančio laivo 
nukelti. Aš apjieškojau laivą pats 
ir, nerasdamas daugiaus nei vie
no ant laivo, nusprendžiau jį ap
leisti, nes liepsnos jau persimušė 
per denio duris No. 3. Taigi, su 
likusiais jūreiviais ^persikėliau ant 
Kroonland.

— Iki šiol nieko negirdėjome 
apie dvi pražuvusias valtis. Pra- 

kad dabotų, ar kartais jų 
suras kur jūrėse.”

ne

yra 
|de-

šitą rašteli, kurio autorius 
mums žinomas, kaipo socialistas, 
Jame vien todėl, kad jis, mename, 
nerastą sau vietos socialistą laikraš
čiuose, ir todėl, kad musą socialistai 
turėtą progą išgirsti balsą savo iš- 
miDtingesnią draugą. Už jos “švel
numą” męs nenorime imti atsakomy
bės. Redakcija.

Žinodamas, kad “Lietuva” vi-, 
sados duoda vietos išreikšti nuo
mones visokioms sriovėms, pra- 
šyčiaus, kad ir šiam straipsne
liui suteiktų vietą savo skiltyse.

Viskam yra rubežius, savo ry- 
bos, savaį^ kelias, kuriuom bile 
koks darbas, ar judėjimas priva
lo eiti. Jeigu bile koks judėji
mas išeina iš aiškiai proto lei-, 
džiamų rybų, jeigu bile varomas 
darbas iššokta iš savo vėžių, ta
da nesunku atspėti, kad ar anks
čiau, ar vėliaus jam gręsia spran
do nusisukimo pavojus.

Tos mintįs ypačiai grūdasi į 
galvą, atsižvelgus į tuos duobė-, 
tus kelius, kuriais pradėjo pasta-, 
raišiais laikais ristis musų lietu-) 
viškas socializmas. ■

Musų socializmas ‘Amerikoje 
neturi jokių išminties diktuojamų 
rybų; jis, jeigu spręsti pagal pa
skutinius prajovus, neturi jokio 
kelio, kuriuom jis sąmoningai tu
rėtų eiti; jį nešioja vėjas, drasko 
audros, ir jis, vietoje neštis vi
suomenei šiokią-tokią gyvenimo 
viltį, šiokią-tokią naiidą, priešin
gai virsta į banditą, kurisai; 
vidurdienyj ant tiesaus kelio už
puldinėja ramiai einančus savo 
keliu žmones.

Ištikto arčiaus prisižiūrėjus 
paskutinių laikų hecoms, kuriasį 
musų taip vadinami socialistai 
išdirbinėja, atvykus čia Mokslo 
ir Dailės draugijų pasiuntiniams,? 
ir sulyginus juos su darbais pa
garsėjusios Rusijos taip vadina-į 
mos juodašimtiškos partijos, sun
ku surasti jų taktikoje bent kokį, 
skirtumą. į

Kaip anos menkos šlovės juo-i 
došios Rusijos šimtinės daro Ru-i 
sijoj žydų pogromus ir, pasirem
damos žmonių tamsumu bei jų 
aidu fanatizmu, platina tarp Ru
sijos tautų neapykantą, taip čia 
latiii panašus įrankius ir panašų
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sulyg savo tendenčŲos darbą va- Alškinimaslą, buk tik ant ypatų; 
ro musų Lietuvių Socialistų Są-i užsipuolama,1 TaįiitėS Namams,
junga, atvykus Amerikon Mok^ 
slo ir Dailės Draugijų atstovams,! 
—gerb-iems Dr. J, Basanavičiui: 
ir M. Yčui. -

Kas gali išdrįsti plėšti garbę; 
tokiam užsitarnavusiam vyrui, 
kaip Dr. J. Basanavičiui? Ištik- 
ro, niekas kitas to neišdrįso pa
daryti, kaip tik juodašimtis, ar
timiausioj to žodžio prasmėj.’ 
Kas gali išdrįsti viešai per laik- 

tojus tokiu kiaurai supuvusiu 
maistu, tokiomis malagystėmis ir; 
apšmeižimais tų ypatų, kurios 
su taip dideliu pasišventimu dar
buojasi labui lietuvių liaudies?1 
Kas, paantrinu, gali turėti drąsą* 
panašiai darbininkus mulkinti,; 
kaip tai musų “Laisvė” arba' 
“Kova” — tie oficialiai ir pusiau:

i 
oficialiai Lietuvių Socialistų Są-į

daro? : jungos organai,
Pats būdamas socialistu, 

prisižiūrėjęs tiems jų niekingiems 
darbams,, nesidroviu vienok ap“! 
kaltinti viešai visą Socialistų Są
jungą prieš visuomenę, kaipo juo
dašimtišką partiją, kuri šiądien 
tarp lietuvių varo bjauriausi ir 
purviniaiisį darbą, kokį kada-nors; 
lietuvių tauta yra vmačiusi; kaipo 
partiją, kurioj Šiądien padoriam 
^žmogui yrą perangšta, pertvanku; 
ir gėda priklausyti. Ir prie šitos 
savo riešai išreikštos nuomonės' 
pasiliksiu pa t oi, pakol tiedu laik
raščiu, jų vedėjai, pasekėjai ir; 
pritarėjai neatšauks savo to nie-į 
k i n go d a r bo, kurį jie- varo, idant' 
suardyti lietuvių vienybę, idant' 
paskandyti lietuvių liaudį tam
sumos bangose, idant padaryti iš 
lietuvių dvasios ubagus ir civi
lizuoto pasaulio pastumdėlius.

Širdis plyšta, matant tuos tik
rai chuliganiškas Lietuvių Socia
listų Sąjungos vadovų dąrbus, 
varomus viešai raštu ir gyvu žo
džiu, ir vis kad kuobiauriausiai 
apšpieižus, nežmoniškai išnieki
nus Dr. Basanavičių ir M. Yčą, 
idant sukėlus kaip nors visuome
nę, idant sugriovus Tautiškojo 
Namo Vilniuje statymą.

Štai nesenai tilpo ir “Darbinin
kų Viltyje” (num. 39) viešas 
“papeikimas” tiems,, kurie pasi
rašė po protestu prieš nešvarią 
“Kovą” ir dar nešvaresnę “Lais
vę.” Jis yra padarytas vartįuį 
Liet. Soc. Sąjungos 28-os kuopos.’ 
Jis, teisybė, yra mandagioj for-? 
moj parašytas ir bent už tai šiai 
kuopai galima duoti kreditą. Ta
čiaus, kaip** najivųs yra jo mo-? 
tyvai! Kuopa aiškinasi, kad “męs 
duodame ląįsvę ŽP^Žįo kiekvie
nam išreikšti savo nuomonę...”' 
Klausiu: kokią nuomonę? Ar 
tai tame yra laisvė, kad minė
tuose laikraščiuose išreikšti “lais
vi” šlykščiausius melus, pilti’ 
paguodos vertiems žmonėms ki
birus pamazgų už tą darbą, ku
rį patįs jus neva pripažįs
tate geru? Ar laisve yra tame, 
kad žmonėms garbę plėšti, lei
džiant įvairiausius šlykščius pa- 
skalus? Ar tai tame yra žodžio, 
laisvė? Ar tai tame yra socia- 
Įizmas ir jo principai?.....

Dar, tarsi juokams, priduria
ma ten pat: “tas klaidų nedaro, 
kas nieko neveikią,” ir tuomi lyg 
pripažįstama tų laikraščių klaida. 
Tačiaus, ar nežinoma, kas su 
“klaidų“ darejais daroma? Sykį; 
dovanojama (jeigu tai buvo są
žiniška klaida), antrą syk duo- 
doma patėmijimą, o trečią syk ir 
“rykštele pagrąsinama”.... O 
kas gi šitų “klaidų” darėjus 
(“Kovą” ir “Laisvę”) bandė pa-; 
mokinti, pažaboti?

Ar jus, tie patįs peikėjai, ban
dėte bent puse lupų pakelti bal
są ten, kur jus turėjote tiesą tą 
balsą kelti; ten, kur jūsų pačių 
vardas, kaipo tos organizacijos 
narių, yra mindžiojamas ir dar
komas jūsų pačių -organų negir
dėtai purvinais pasielgimais. Ko
dėl gi jus, mylinti ramybę ir 
vienybę (kaip jus sakotės) ne- 
pakėlėt balso, prieš tą šmeižikui 
kliką, susidariusią prie jūsų or
gano? Ant jūsų pačių puola di
delė dalis tos kaltės, nes jus, ma*/ 
tomai, solidarizuojat su anos kli-? 
kos nešvariais dąrbąis, kuriems 
akyse visuomenes, akyse išmin-į 
tingų žmonių jokių išteisinimų^ 
surasti negalima. i

Rasite, kas pasakys, kad ne-į 
galima kaltinti visą Sąjungą, tik' 
jos vadovus.... f!Ne, visa Sąjun
ga, neišskiriant iięj ,vieno nario, 
yra kalta, nes tylėjimu pritaria,; 
atsiprašant, iŠ galvų išėjusių savo- 
vadovų niekingiems kultūros; 
griovimo darbams^ ' ' ,

as,
-

girdi, socialistai pritaria, buvo 
ir yra veidi^inmgas. Tai buvo 
ir yra šiaudinis« užsidengimas5 
prieš pasipiktinu^ visuomenę. 
Apie tai visyžiųop ir pagaliau*; 
patįs viešai si apien tai pasisakė

*■ ; i:-i.’, /

S cPašnekeliŲ Kampelis.^!
fatZ—. " Tr.ydll;

332. Kaip planetos gaudo ko
metas? Kometos yra
tais dangaus kutiais, apie kuriuos* 
iki šiolei galima mažiausia ko 
nors tikro ir tvirto pasakyti.! 
Tuom tarpu, kaip saulė, planetos t 
ir šiųjų palydovai yra kūnai, apie 

Apie t uos j u

mus ir t.t. astronomija gali pa
sakyti daug griežtai ir galutinai? 
ištirtų tvirtinimų, apie kometas? 
galima kalbėti, remiautisis beveik 
vienais spėjimais. Teisybė, nega
nia sakyti, kad astronomija ne
galėtų visai nieko tikro apie ko
metas pasakyti. Prie tikrai žino-, 
mų ir ištirtų dalykų priguli ko
metų judėjimai 
dėjimus galima' daug kas paby
loti. Kometų judėjimai taipogi 
rodo, kaip auga saulės sistemos 
narių skaitlius, arba kitais žo
džiais, kaip atlekiančios iš bėga-, 
lines ir berybinės erdvės kome-- 
tos prisiartina prie saulės siste
mos, tampa čionai, dėlei priežas-. 
čių, kurios žemiau išguldytos, 
sulaikomos ir pradeda suktis apie 
saulę, t. y. pasidaro tikrais saulės 
sistemos nariais.

Pradedant apie tai kalbėti, męs 
turime suprasti, kas tai yra ko
meta? Kiekvienas^ žinoma, grei
tai atsakys, kad tai yra dangiškas 
kūnas, kurisai kol netampa sau-? 
lės sistemoje pagautas, yra am
žinu skraiduoliu berybineje erd
vės platumoje. Kometa nežinia 
iš kur pasirodo, išneria iš tam-, 
sios erdvės anoje saulės sistemos 
pusėje, prisiartina prie saulės, 
tampa matoma, kaipo dangiškas 
kūnas su silpnai šviečiančia gal- 
va-kamuoliu, kuri apgaubta leng
va apvalios ūkanos skraiste, ir 
nuo galvos einančia ilga šviečiau-- 
čia uodega, kurią žmonės, pa- • 
matę, pradeda hugastauti, laukti 
svieto pabaigos, maldauti dievų 
pašalinti jųjų įsivaizdintą bausmę 
ir t.t.; jeigu kometa netampa 
saulės sistemoje nuveikta, ji, ap
sukus apie saulę, lėtai ir išdidžio. 
išeina vėl berybinėn tolumon, 
kad daugiau jau čionai nesugrį- 
žus, kad amžinai iš musų akių 
išnykus. Bet nelengva užklydu
siai pas mus “į svečius” planetai 
vėl išlysti. Tartum musė vor-' 
tinklyje, dažniausiai lieka ji sau
lės sistemoje pagauta ir privers
ta keliaut apie saulę, kaip ir kiti 
saulės palydovai.

Kaip tai atsitinka, ir ar lie
ka kometa lygiu su planetomis 
saulės sistemos nariu? Pažiurę-;

l 

kime. Kas per priežastis verčia 
kometą prisiartinti prie saulės?? 
Męs žinome, kad .gamtoje yra ga
lingas įstatas, kurio vardas yra 
“pritraukimas,” arba paprastai 
sakant, sunkumas. Kiekviena me
džiaga pritraukia prie savęs ki
tą medžiagą. Jeigu tai yra' liuoj 
soje erdvėje, vienas kūnas sku
binasi prie kito. Saulės jiega pri
traukia prie savęs planetas, pri
traukia iš tolumos ir kometas. Į 
Bet kodėl jos nepuola tiesiog) 
ant saulės ir tenai baisioje ug-: 
nyje nesudega? Taip butų jeigu? 
nebūtų kitos jiegos, pritraukimo 
jiegai priešingos. jqTai yra judė
jimo jiega. planetos, nors jas 
saulė ir labai trąšia prie savęs, 
nepuola, nes greitai sukasi apie 
saulę. Jas judęjifnas norėtų nu
nešti visai šalin nuo saulės, nu-? 
nešti toli į bę^ybinę erdvę. Ta
čiaus saulės pritraukimas neleidžia 
joms ten nu^ęsjį. Bet vistiek/ 
jeigu saulės ^ri^iukimas butų 
didesnis už penėtos bėgimo jie-- 
gą, planeta turėti^ pulti ant sau-? 
lės. Taipogi,, jeigu planetos' bė
gimo jiega bufij didesnė už sau
lės pirtraukini^,•’‘planeta turėtų 
nuskręsti nuo saules tolyn. Ta-? 
čiaus abi šios jiegos yra lygios. 
Todėl planetos, negalėdamos, ačiū* 
saulės pritraukimui, nuskręsti, 
turi sUktis apie saulę. Tasai pla
netų judėjimo kelias yra maž- 
-daug apvalus. " •’ , >

Pažiūrėkime dabar, kaip yra 
su kometomis.; Jos, saulės trau-; 
kiamosį, eina prie saules artyn.

JUl 1.1 linltitohwii
L ’

“Birmynr “Laisvėje”
etc..,,x y

Gėda, amžina geda už panašios 
rųšies. nekulturiškus dat-bus. To
kios gėdos męs lietuviai susi
laukti nesitikėjome.

St. Milįauckas.
Bethlehem, Pa.

Juo tolumas tarp saulės ir ko-į 
mėtos mažinasį, juo pritrauki
mo jiega didinasi, ir kometai 
greičiaus lekia. Jeigu nebūtų 
saulės pritraukimo, kometa pra
eitų pro šalį. Bet saulė traukia } 
ją prie savęs. Pasiduodama tai: 
jiegaį, kometa pradeda lenkti ■ 
savo taką, kol neprieina arti prie 
saulės. Čia iš vienos pusės di- 
džiausis saulės pritraukimas, iš 
kitos —• neišpasakytas kometos 
greitumas. Kometa pasiduoda 
saulei, aplenkia ją. Bet bėgimo' 
jiega didelė, Ir štai kometa, iš
trūksta iš;: saulės, tariant, nagų 
ir pradeda tolintis į ten, iš kur 

' • s ' .‘.JI

atėjo: bėgalinėn erdvėm Sau
lė jos, kometos, neapveikė. Ra
miai šioji grįžta sau atgal. Bet 
ne taip lengva tai yra padaryti,: 
Saulė turi daug šeimynos—pla
netų. Jos už savo močiutę už-į 
stos ir pagelbės jai išlošti jau 
pražudytą kovą. Gerai, jeigu ko
meta pataikė išsprukti tokiu tar
pu, kur planetų . nebuvo tuom 
kart. Bet jeigu ji pakelėje užeisi 

pradeda silpnėti, netekt! jiegų Ir 
galop visai apmiršta, afba, kaip 
sakoma, atrofuojasi. Taigi, am
žinoje tamsoje akįs nerCikalin- 
gos. Daugelis jūrių gelmių gy
vūnų akių ir neturi. Yra tai am-, 
žinai akli sutvėrimai. Bet ne vi
si jie tenai toki. Esama tokių/ 
kurie ir toje amžinoje tamsoje 
akių nenustojo. Tokie gyvūnai, 
neturėdami gamtos duotos švie
sos, įsitaisė savąją. Gilių van
denų žuvį s turi, savo kūne tam 
tikras lampeles, kurias pagal sa-; 
vo norą gali užžiebti, arba vėl J' 
užgesinti. Kuomet jos patėmiją, ? 
kad artinasi koksai nors pavojus/ 
tai užgesina savo lempelės ir, to
kiu budu pasislėpdamas tamsoje,;, 
išvengia pavojaus. Tos žuvįs pa-į 
prastai turi vieną arba dvi lem-' 
peles savo kaktoje, viršuj akių/ 
Kai-kurios tų žuvų turi iš šonų' 
po keletą lempelių, kartais net. 
po visą tuziną. Yra tokių, kurios 
šviesą turi prisikabinusios aut 
tam tikro neva šniūrelio toli niio. 
savęs. Visa žuvis yra pasislėpu
si toliaus tamsumoje. Tokiu bū
du ji, pati būdama nematoma,; 
puikiai mato, kas dedasi aplin
kui. z

Yra viena įdomi gilių vande-t 
nų žuvų ypatybė. Kaip žuvįs,1 
gyvenančios vandens paviršiuj 
negali gyventi gilumoje, taip gi-' 
lumos žuvįs tuoj aus miršta, jei-; 
gu jas ištraukti iš gelmės. Ne-? 
tiktai miršta. Jeigu jas ištraukti 
ant viršaus, tai jos trūksta, arba 
sprogsta. Taip yra dėl sekančios1 
priežasties. Vanduo juo giliau, 
juo labjau spaudžia. Didelėse 
gilumose yra labai stiprus spau
dimas. Tat žuvies kūnas, idant 
vanduo jo nesutrintų, yra taip 
sutaisytas, kad iš vidurio yra 
stūmimas, lygus vandens spaudi-, 
mui. Ištraukus žuvį ant vir-i 
šaus, vandens spaudimas išnyk-j 
sta, ir išvidurinis stūmimas, ne-’ 
rasdamas sau iš lauko pasiprie
šinimo, susprogdina žuvį. Pavir
šiaus gi žuvįs tampa, dėlei tų pa
čių, tiktai atbulai paimtų, prie
žasčių, 'sutrintos. ' -

prasidės kp.ya, ir šį kartą sunku? 
kometai tikėtis išlošti, nes ji jau,? 
‘nuvargus/ vis lėtyn ir lėtyn pra
deda bėgti. Planeta, pro kurią 
kometa keliauja atgal, patraukia 
ją savęsp. Ir išnatijo turi kometa 
lenkti savo kelią. Apibėga ir apie 
planetą. Bet čia saulė jau vėl ją 
traukia prie savęs. * Noroms-ne-; 
norom s iįfipmeta turį vėl atkartoti? 
savo kelią apie saulę. Bet dabar? 
jau ji nebėga betybinėn tolumon/ 
Ji ateina Iki tai vietai, kur pla-! 
neta užkirto jai kelią ir vėl grįž
ta prie'1 ;sątrlė$‘ atgal. Tokiu budu 
amžina įLįaiduolę rado sau na-* 
mus. Nuo dabar jiji reguliariai 
darys savo paskirtą kelionę.

Tokių “pagautų” kometų ke
lias, kaip iš augščiaus pasakyto 
galima buvo suprasti, žymiai? 
skiriasi nuo planetų kelių. Pla
netų keliai, arba kaip sakoma,' 
orbitos, yra daug-maž apvalus. 
Kometų' gi kėlias yra labai pa-; 
ilgas. Planeta savo judėjime su-, 
lyginamai' yra maž-daug vieno
kiame atstume nuo saulės. Ki-J 
taip yra su kometomis. Jos tai 
visai prisiartina prie saulės, tai 
nueina labai toli nuo jos, taip 
toli, kad su geriausiais žiūronais 
negalima’ kai-kųrių iš jųjų ma
tyti. Kaip ir planetos, kometos 
nelygiai padaro Savo kelionę apie 
saulę. Vienos pilnai apibėga sa
vo kelią j 5-—6 metus ; tuom tar-; 
pu kitos užtrunka po kelias de
šimtis ir kelis šimtus, o rasi, ir 
tūkstančius metų.

Daugiausia yra pasidarbavusios 
kometų gaudyme taip vadinamo
sios viršutinės planetos, tai yrą 
Jupiteris ir sekančiosios už jos, 
toliaus. Žinoma visiems Halley’oj 
kometa, kurią męs matėme 2% 
metai atgal,.buvo “pagauta” Nep
tūno, tolimiausios mums iki šiol 
žinomos planetos. Ta kometa 
pilnai apibėga savo kelią į beveik 
76 met. Jupiteris, didžiausia iš 
planetų, saulės sistemoj, yra “pa
gavusi” apie 30 kometų. Kitos j 
didžiosios planetos ir gi yra pri
sidėję

334. Kur yra didelis tiltas, pa
darytas iš vieno medžio gabalo? 
Toksai tiltas yra California val
stijoje, permestas per' San Joa
quin upę. Tasai tiltas turi su- 
viršum 100 pėdų iįgumo. San 
Joaquin upė išpradžių teka kai-? 
nuošė ir yra labai smarki. 
Ačiū srioves greitumui, paki
lusi upė labai dažnai nuneša per- 
tiestus per ją tiltus. Tai atsi
tinka ypač, kuqmet pradeda tirp-1 
ti sniegas Sierra kalnuose. Kad 
išvengus visų nemalonumų ir 
trukdėsių, surištų su tiltų nuplo
vimu, vienoje vietoje, ties Sierra. 
National Forest, yra pertiestas 
100 pėdų tiltas. Tasai tiltas per
tiestas tokioje aukštumoje, kad. 
pakilęs vanduo negalėtų jo nu-? 
nešti. Visas to tilto ypatingu
mas yra tame, kad jisai yra pa
darytas iš vieno medžio gabalo. 
Tiltui statyt, atvežta milžiniškas 
medis ir permesta per upę. Per
mestojo medžio viduris paskui 
išpjauta, ir tiltas jau padarytas/ 
Kuomet keletą galvijų eina per 
tiltą, jisai visas juda ir supasi. 
Idant nelaimių išvengus, iš kraš-] 
tų jisai apkaustytas geležim. To
kiu budu tasai tiltas ant tiek su
stiprinta, kadi jisai atstoja kiek< 
vieną, kad ir brangiausią tiltą/ 
Jo pastatymas apsiėjo tiktai apie 
$1,000. i 1 ’! ;

prie “kometų gaudymo-”

Kokios žuvįs turi savo 
lempas? Rods, tai yra

333- 
locnas 
nuostabus dalykas, bet tokių žu-, 
vų ištikrųjų esama. Yra tai gilių? 
vandenų žuvįs. Jos tuH savo ku-' 
ne tikras lempeles, kurių pagel
ba apšviečia sau kelią. Kiek vie-i 
nas žino, Lad vanduo nors ir pra-; 
leidžia šviesos spindulius, bet 
vis-gi dalį jų sulaiko. Ir juo van-J 
dens sluogsnis yra storesnis, juo? 
daugiau sulaiko j įsai šviesos spin-į 
dūlių. Kitais žodžiais sakant, juo' 
didesnė gelmė, juo tamsiau joje.* 
Galop, į labai gilias vandens viep
tas šviesa visai nepasiekia; te
nai viešpatauja amžina tamsa. 
Tačiaus gyyunų yrą ir labai di-; 
delėse gelmėse,, Ačiū amžinai 
tamsai, tenai yra .susitvėrusi gan" 
įdomi “kolionija.”. Kaip žinoma,? 
jeigu gyvūnas nevartoja kurio 
nors savp, ^organų, tąsai organas1

...; .u
335. Keksai laikraštis ilgiausiai 

gyvavo? ^Seniausiu laikraščiu ga-; 
Įima skaityti chinų laikraštis? 
“King Bao,” kurisai nesehįaį? 
ačiū dabartinio Chimjos iprėri*? 
dento Yuan Shi Kai persekio-- 
jimams, turėjo paliauti ėjęs. Ta-į 
sai laikraštis buvo uždėtas 400: 
metuose po Kr. užgimimui ir per; 
suviršum 1,500 metų buvo regu- 
liariškai leidžiamas. • Išpradžiųi 
jame tilpo žinios vien iš Chini-; 
jos, vėliaus iį* iš kitur. Pirmasai 
to laikraščio numeris buvo at-? 
spausdintos ant 10 lapų geltono 
šilko ir išsiuntinėtas visiems; 
augštiems Chinijos valdininkam

KLAUSIMAI.
336. Kas toks buvo Dante? ;
337. Kaip nuvalo laivų dugnus, 

nuo prisišliejusių gyvūnų?
338. Kur yra medis žemes sa

vininkas? . ? •' !į
339. Kuomet įtaisytaJbiĮkrdai? 

(Atsakymai bus kitam ųumeryj).

VIETINES flHHK.
Simą no Daukant o dr-jos 20 m. 

ąpvaikš^iojimas atsibuvo iškil
mingai pereitą nedėldienį šv. |ur- 
gio parapijinėj svetainėj ant 
Bridgeporto. Ap vaikščiojimas
buvo surengtas sujungtomis spė
komis Sim. Daukanto dr-jos, “Bi
rutės” ir “Dramos” draugijų. 
“Dramos draugijos” artistai įga- 
biai sulošė Lisensko-Koničiaus 
trijų veiksmų juokus “Gyvieji 
Nebašninkai,” “Birutės” daino- 
riai, vadovaujant p. Pociui, pa
vaišino skaitlingai susirinkusią 
publiką dainomis, kurios, reik 
pripažinti, nusisekė labai gerai. 
Nuo muzikališko program© da
lies, kurią išpildė “Lietuvos” be- 
nas po p. -Sarpaliaus vadovyste, 
taip pat nieko daugiaus negalima 
butų reikalauti.

Kulminacijinis iškilmės punk
tas buvo apdovanojimas užsitar
navusių senų šios draugijos na
rių dovanomis pavydale auksinių 
žiedų su Simano Daukanto pa
veikslu žiedo akyje. Ant scenos 
įteikta šias dovanas sekantiems 
Simano Daukanto draugijos ve
teranams: A. Olševskiui, “Lietu
vos” leidėjui, P. Jonaičiui, J. Pa- 
■linioniui, J. Baukui, J. Bacevi
čiai, J. Žymančiui ir M. J. Da
mijonaičiui, kurie visi turėjo ir 
tam tinkamas prakalbas. Ap- 
vaikščiojimas padarė malonų į- 
spudį. Velytina šitai draugijai 
susilaukti ir laimingo 'sidabrinio* 
jubilėjaus.

Iškilmės ant Town of Lake, 
Ateinantį nedėldienį atsibus di
delės iškilmės ant Town of Lake, 
kur tą dien žada būti pašventini* 
mas statomas lietuviškos-sv.^Kry- 
žiaus bažnyčios. Iškilmėse, ^apart 
skaitlingos dvasiškuos, dalyvaus 
19 įvairių lietuviškų draugijų. £ •

Įvairumai. Pereitą nedėldienj 
“Aušros” svetainėj atsibuvo su* 
sirinkimas, komiteto, kurio už* 
duotim yra išdirbti programą 
rengiamam Chicagos apskričio 
S LA. kuopų susivažiavimui.

Pats Chicagos ir aplinkinių St 
L. A. kuopų atstovų susi važia* 
rimas atsibus Sekantį nedėldknį 
“Aušros” svetainėj, nuo lo vai, 
išryto.

Spalio 14 d. tapo palaidotas 
Juozas Belinis nuo Burnside, ku
ris, prieš 3 dienas nelaimingai ta
po pagautas tarp karų ir, nu
trenkus jį žemyn, tapo po ratais 
sutrintas. Belinis dirbo prie III. 
Central geležinkelio karų ir buvo 
besirengiąs jau eiti namo, kada 
ta nelaimė atsitiko. Velionis pa
ėjo iš Vilniaus gub., Švenčionių 
pa v., iš Astraviškių sodžiaus. 
Lietuvoj paliko jauną moterį ir 
dvi dukteri. Velionis prigulėjo 
prie 113 TMD. kuopos Kensing- s 
tone, buvo “ Lietuvos” skaityto* 
j u. Amerikoj buvo išbuvęs 4 me
tus, amžiaus turėjo 33 metus.

Chicagiečiai buvo nustebin
ti pereito utarninko rytą, kada, 
užsikėlę, pamatė visą miestą ap
klotą keliais coliais sniego—pir
mo sniego šiais metais. Sniegą 
atnešė smarki vėtra iš šiaurių, ir 
nors Chicagoje ji pridirbo ne
mažai nesmagumų, tačiaus tas 
buvo niekis, sulyginus su tuo, 
ką ji pridirbo Wisconsin© ir ki
tose šiaur-vakarinėse valstijose, 
kur vėtra su sniegu pasiekė tik
ros viesulos laipsnio, išvartė dau
gybę stulpų, sutraukė telegrafų 
.ir. telefonų vielas ir sustabdė 
komunikaciją. Ant Didžiųjų 
Ežerų visi laivai, kurie galėjo tai 
padaryti, jieškojo užvejo arti
miausiuose uostuose; mažesnės 
vaitus ant ežero tapo apverstos 
ir keletas žmonių prigėrė.

— Pereitą sąvaitę vėl pasitaikė 
drąsus hold-upas ant Bridgepor
to. Apie 9 vai. vakare, keletas 
bomų, įėję j Stankūno saliuną, 
ant 32-os gatves ir Halsted st. 
ir išsitraukę revolverius, sustatė 
ten buvusius tuom laiku “sve
čius” veidais į sieną, iškraustė 
kišenius ir saliuno register!, ir 
pabėgo. Vienas iš bomelių vė
liaus, bėgdamas 32-ra gat. linkui 
Auburn avė, įpuolė į policisto 
glėbį ir tapo sulaikytas. Sakoma, 
tai buvo vieni iš lenkų bortelių 
šaikos, -kuri jau nuo senai ant 
■Bridgeporto operuoja. Tai dar 
vienas pavyzdis tam, kad Bridge
porto piliečiai,—-kaip biznieriai, 
taip ir namų savininkai ir šiaip 
gyventojai-r-turėtų ką-riors dary*



Š. kad Bridgeport^ nuo tų bomų 
apvalyti. Turėtų būti sušauktas
tam tikslui susirinkimą^ ij* sutai
sytas tam tikras reikalavimas.
kuris

grajys lietuviškus ir 
“Bi- 

■ de- 
rasa.

I '   ] 1 '■ 1  -1-' 1 i'  -.,7. 

Nedėlioję, Sp?Ho 26* ^ 1913 m. švJ Visos Jmmigracijol^ offio . Detroite PIGIAI FARMOS PARSIDUODA(
Jurgio parap. svet., 32ras tfl. if» Ali- [pastangos atrasti vyrą likosi be 
burn avė. Pradžia 7 vai. vakare.
Vaidinimui pasibaigus, bus Balius.

jimus.
'To reikalauja nauda 

Bridgeporto lietuvių.
— Pranešama, kad vieton kun.

visu

nun ZTlM 25c-> Pavienei moterei ar
merginai 10c.

Puiki muzika 
amerikoniškus 
rutės” choras, 
kliamacijų; taipogi lekiojau
Dvi daugiausia atviručių gavusios 
merginos laimės puikias dovanas. 
Bus žaislų.

Tai yĮra pirmas Lietuvių Progre
syviškos 
bus sur

Visu

Draugystes vakaras. Todėl 
engtas kaip galima geriau. 
S užkviečia KOMITETAS.

■  — --------------- --------------1—

Pajieškojimai

dos. šįo ląikrąščil 
troite yra kvlęčiaij 
Mykolą Petroką ir! 
sįsektų, išsyk atsilij

nau- 
skaitytojai ,De- 

: pagelbėti rasti 
jei jiemą pa- 

, - - c fr 8. immi
gration Office, Quelwc, P, įQ., Canada, 

Rusijon, jei-

Steponavičiaus, klebono Apveiz
dos Dievo parapijos, paskirtas 
kun. Krušas iš Waukegan, Ill. 
Kun. Steponavičius jau perdavė 
raktus ir turi 8 dienas savo rei
kalų sutvarkymui, 
šaukta paskutinių 
kiniais parapijoj.

— Namų pardavinėjimo firma

Permaina iš- . *»laiku nesu t i-

kas p. A. Vizbaro, kuris nuo da
bar veda reikalus jau ant savo 
locnos rankos.

1 iet li
viii viešas knygynas po 
1815 So. Union avė.

nu m.

siuosmet teisių skyrių North
western ^Universitete, išlaikė ga
lutinus kvotimus ir tapo prileistas 
į advokatų profesiją; jaunas ad
vokatas netrukus žada atidaryt .> I
ofisą ant Rridgeporto.

— “Liet.” redakiiją atlankė
kun. 
kuris šiomis dienomis vieši

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
su-

už-

p. St. Mil. įdedame šiek-tiek 
švelninę.

p. J. Jusevičius. “Ko pykstat” 
sim į kitą numerį, jei tik vietos 
teks.

p. J. J. Žilinskas. Męs norėtume 
gauti kopijų nuo tų dokumentų, po 
kuriais verčiama darbininkus pasira
šyti; tada męs apie tai galėsim pla
čia u parašyt.!

P. Pivorunui. Labai gaila, kad 
I?’os suvėlintos. Jas reik tuo- 

iaus pranešti, nes į "Vietines žinias” 
r viena savaite suvėlintos žinios bū

va paprastai persenos. Todėl pri
versti esame tik paminėti apie tat

Patrimpas, F.
Sūnūs, St. Ba- 

Juozas B., Spar-
Peržturėsim ir,

pp. Burdingierius, 
Kuzbarskis, Lietuvos 
kanas, A. M., J. Oš. 
nelis, X. Y., Jonužis,
jeigu galėsim, sunaudosim sekančiam 
numeryj.

šv. Jurg. dr-jai, Rochester, N. Y. 
Turime dar keletą panašių protestų,

užtektinai išreiškė savo pasipiktini
mą tam griovimo darbui. Leisite to
dėl ir jūsų protesto netalpinti, nes ir 
vietos dabar mums labai trūksta.

p. A. Slavin. Ačiū, sunaudosim, bet 
turit prisiųst savo antrašą.

p. P. šopis. Ačiū, kad patėmijot. 
Kitam numery] apie tai paminėslm.,

p. A. Mik. Amsterdam. Netilps.
p. J. J. Dorrisville. Beveik apie vis

ką buvo tilpę praeitame "Liet.” nu
meryje. Kas buvo naujo, panaudojo
me.

p. BrooklynieČiui. Paminėdami pa
tį faktą, visaką kitą apleidžiame, nes 
tai niekuom neparemti spėjimai.

p. Mylinčiam Tautą. Tamistos raš
telis nėra nutarimas, kadangi neturi 
draugijos patvirtinimo, bet paprasta 
korespondencija, kokioje formoje męs 
jį ir talpiname.

p. Vincui špokui. Peržiūrėsime.

Apgarsinimai
SURŪGĘS MAISTAS.

Labai nemaloni 
yra maisto išrėmimas. 
kia, kad jūsų skilvyje 
gūsio maisto, kurisai 
išvalytas kaip 
idant išvengus 
mo. Geriausiu

galima 
svarbio 
vaistu

Tai re iš
yra suru- 
turi būti 
greičiau,

tokiuose
atsitikimuose yra Trinerio Ame-

ras, gerai žinomas vaistas 
skilvio ir viduriu susirgimo.

li uo

jo nesusilpninant. Trinerio Ame
rikoniškas Kartaus Vyno Elixi- 
ras visuomet pilnai išvhlys ir 
tuom pačiu laiku sustiprins kūną. 
Jisai yra labai geras, netekus 
apetito, silpnume, užkietėjime, 
nerviškume, ligose iš prie
žasties netyro kraujo, silpno su
dėjimo ir daugelyje moteriškų 
ligų. Aptiekose. Jos. Triner, 
Manufacturing Chemist, 1333- 
r339 So. Ashland Ave., Chicago, 
III. Greitam palengvinimui skau
dėjimų raumenyse ir sunariuose 
nėra nieko geresnio už Trinerio 
IJnimentą. Jūsų aptiekininkas 
jums jj užsakys.

DRAUGIJĮJ REIKALAI
LINKSMAS VAKARAS.

Parengtas Lietuvių Progresyviškos 
Pašelpos Draugystės, subatoje, spalio 
(Oct.) 25 d., 1913 m., Cazlno svet., 
644-647 W. 12th st.
ys 

dės

1913 m
Svetainė 

6-toje vai. vak. Vakaras 
7 vat įžanga porai 25c.

atisda-
prasl-

Pavie-

KIO PASK. IR BUD. DR-JA. 
gyvuoja 3 metai Ir turi 
pitalo suvirs $12,000.00 
lietuviai, kurie norit sučėdy- 
mokėdami tik po mažą sumą,

Pajieškau savo dėdės Juozapo če- 
snos, iš Laukuvos parap., Raseinių 
pav., Kauno gub. 15 m. Amerikoje. 
Buvo kelis metus Chicagoje. Kas ži
no apie jį, meldžiu 
antrašu:

Aleksandras
P. O. Box 616,

pranešti šiuom

česna, '
Westville, Ill.

ŽIRGVA
Jau 

ka
Taigi, 

tl pinigų
prislrašykit prie šios draugijos. Dr- 
ja laiko savb. susirinkimus kas sere- 
dos vakarą apie 8 vai. vak. L. Ažuko 
Bvet., 3301 Auburn avė., kertė 33-čios 
gat. Taipgi šita Dr-ja skolina pinigus 
ant namų už prieinamą procentą.

Nauja 15-ta serija atsidarys spalių 
15 d. Kiirie norite užsirašyti atsllan- 
kykit po viršminėtu antrašu.

Pajieškau savo tikro dėdės Tamo
šiaus Naruševičiaus. Girdėjau, buk 
rugsėjo i^ėn. atvykęs Amerikon. Tu
riu svarbų reikalą. Jo paties, ar kas 
jį žino, meldžiu atsišaukti adresu:

Mr. Pranciškus Naruševičius,
49 James st., Flushing, N. Y.

šeimyna bus sugrąžyta ’&u '
gu vyras negalės bu® rastas.

Reikalayirtįai.
-------- i

,-■«*< ’ , “51

Reikalaujama: —1 kriaučių ir 
nišerkų” ant moteritį kdstumeriškų 
drapanų. Darbas geras ir nuolati
nis, su geru užmokesčiu. Atsišaukti 
antrašu: Paul Straus & Co., 2723 W. 
Madison st., Chicago, Ill.

“fi

241 akras; apie 10 akrų galima 
urnai arti, yra užsėta dobilais. 100 
akrų lapuotos giį’los,“ kitą visą žemę 
lengvai galima išdirbti. Didelis na
ujas, graži vieta lietuviškoj kolionijoj. 
Laukas prieina prie gražaus ežero, 
5; mylios nuo geležinkelio stoties; į 
^iem-vakarius nuo Birchwood, Wis. 
kabai gera proga norinčiam pirkti 
farmą. Kompanija pigiau ten nepar- 
duoda> kaip 12 doliarių už akrį,. Pla
tesnėms žinioms atsišaukite pas savi
ninką šiuom antrašu:

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

Phone Drover 5052

DR. K. DRANGELIS
LIETUVYS DENTISTAS

VALANDOS-, nuo 9 ryto lig 9 vakare

3261 So. Haisted St. Chicago, III.
Priešai A Olševskio Banką

DIDELIS IŠKILMINGAS BALIUS 
parengtas Jaunų Lietuvių Lavinimosi 
Kliubo hed., spalio 26 d., 1913 m., 
Freiheit Turner svet., 3417 S. Haisted 
st. Pradžia 5 vai. po pietų, 
tas 25cJ porai, 
visus atsilankyti, 
slų,
smagiai pasilinksminti, 
nas gražiausių balių, 
muzika. 
silankiu$iems 
kite šio

Laukminiškių 
Vilkmergės 

atvažia- 
reikalą. 
meldžiu

Reikalingas: — moterių arba vyrų 
drapanų kriaučius, turi: turėti $300.00 
iki $500.00 pinigų, vedęs arba neve
dęs, turi būti geros išminties ir no
rintis didelio uždarbio? tokiam turi
me labai gerą propoziciją. Adresuok 
lietuviškai: Manager^ Room 25, 154 
W. Randolph st., Chicago, Ill.

Ant pardavimo: — saliunas lietu
vių apgyventoje vietoje, biznis gerai 
per daugį |netų išsidirbęs. Gera vieta 
darymui pinigų. Atsišaukit šiuomi 
antrašu: 17Q1 Washburne avė., kam
pas Paulina st., Chicago.

y.

Bf|l

Į.Z?<
1^1

-

Tlkie- 
širdingai kviečiame 

Bus visokių žai- 
ir kiekvienas galės gražiai ir 

Tai bus vie- 
Grajins graži 

Meilingai patarnausime at- 
svečiams. Nepamirš- 

baliaus. Užkviečia 
Komitetas.

Pajieškau savo pusseserės Barbo
ros Rudinskaitčs, iš 
sod., Alizavos parap., 
pav., Kauno gub. Girdėjau,
vo Amerikon. Turiu svarbų 
Jos pačioš, ar kas ją žino, 
atsišaukti adresu:

Romald Vainauskas, 
101 Oak st., Lawrence, Mass.

•Pajieškau savo pusbrolio Juozo 
Nikodemo Kazimiero Vahipaso, iš Na- 
kriaučių kaimo, Radviliškio parap., 
Šiaulių pav., Kauno gub. Apie 20 
metų, kaip Amerikoje. Jo paties, ar 
kas jį žino, meldžiu atsišaukti ant
rašu:

Justinas Motejunas, 
2145 W. 24th st., Chicago,

Reikalaujama: •— agentų, parduoti 
milteliuose koncentruotą alų ir skys
time ištrauktą esenciją ’dėl Rye degt, 
degtinės už $1.00, pasiųstą jūsų kal- 
Kiekvienas namie galį padaryti 
kvortas gero alaus ir vieną kvortą 
degtinės už $1.00, pasiųstų jūsų kal
boje per krasą antrašu;

J. Lucas, 
4739 So. Elizabeth st., Chicago, Ill.

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 VarJ4i bažnyčios, 
gražiai lietuvių apgyventoje vietoje. 
Parsiduoda, nes savininkas, dėl ne
sveikatos, yra priverstas apleisti šią 
brangią vietą. Geriausia proga lietu
viui pasinaudoti. Norintieji pirkti, 
atsišaukite šiuom adresu: 
2301—2303 W. 22nd Place, kampas 
So. Oakley dve., Chicago, 111.

JONAS KULIS
3259 So. Haisted st., Chicago.

“LIETUVOS” AGENTAS
Lankosi Chicagoj, užrašinėja 

“Lietuvą”. Renka apgarsinimus 
ir šiaip spaudos darbus. Perka 
namus, botus- ir parduoda. Ir 
šiaip suteikia informacijas biznio 
reikaluose.

A. Olszewski,

III.

1913 m., South Side 
svet., 3143-47 So. State st.

DIDELIS PUIKUS BALIUS! 
parengtas Siinano Daukanto Jaunuom. 
Teat. Kliubo, atsibus nedėlioję spalio, 
(Oct.) 36 d. 
Turner
Balius prasidės 5 vai. vakare. Įžan
ga 50c.,, prie durių svetainės.

Iš kalno perkant tikietus, galima 
gauti po 25c. sekančiose vietose: pas 
kliubo narius, Miko Tananevičiaus 
Bankoj, 670 W. 18 st., A. Olszewskio 
Rankoj, 3252 S. Haisted st., J. M. 
Tananevičiaus Bankoj, 3249-53 So. 
Morgan st., ant West Sides pas Miką 
Palionį, krautuvėj 2323 So. Leavitt st.

Nepraleiskite šios progos, nes kitos 
tokios šį metą nebus. Balius bus 
padailintas įvairiais šokiais, spalvuo
tu sniegu (snow ball) ir kitokiomis 
žaismėmis pagal publikos norą. Pusė 
pelno nuo vakaro yra skiriama įren
gimui Viešo Knygyno pietvakarinėj 
dalyj miesto ant Union ir 18-tos gat
vių; taigi Tamista savo atsilankymu 
šin vakaran prisidėsite prie taip pra
kilnaus darbo įsteigimo Viešo Kny
gyno. Visus kviečiame atsilankyti,

Simano Daukanto J. T. Kliubas.

Pajieškau Kalnaišo Jono, iš Slaba
dos kaimo, Antanavo gm., Mariampo- 
lės pav., Suvalkų gub., ir pusbrolių 
Segenisukų: Petro, Juozo ir Bal
traus, paeina iš Suvalkų gub. Girdė
jau, gyvena apie Waterbury^ Meldžiu 
atsišaukti adresuj ■

Kas. Pašarkas,
1539 Hamilton av., Cleveland, iOhio.

Pajieškau pusseserės Stepunės že- 
lingiaučiutės, iš Pasvalio miesto; 
Mortos • Bositės, iš Raseinių pav., 
Jurburko parap., Kožemėkų kaimo; 
Petro ir Vinco Pazemeckų, iš Norių 
kaimo, Vaškių parap.; Kazimiero 
Astraucko, Emeliko ir Kazimiero La
penų, ir Antano T. Gudo. Visi Te
tervinų kaimo, Pasvalos parap., mel
džiu atsišaukti šiuo adresu:

M. Martin Gurųbelevich, 
P. O. Box 382, Manchester,

Pajieškau savo vyrą Petrą 
kuris prieš 7 mėnesius paliko
su 10 mėnesių mergaite. Jisai yra 
24 met; amž., 5 pėdų, 8 colių augščio, 
plaukai tamsiai-geltoni, apskritaus 
veido, raudonas, be ūsų, tankios kal
bos. Jeigu kas tokį žmogų pažįsta, 
meldžiu pranešti adresu:

Anna šadis, 
3416 Wallace st., . Chicago, Ill.

Conn. 
šadį, 
mane

Ant Pardavimo
Parsiduoda: 

savybė, 2 augštais išstatyta. 
$75.00. Kaina $7,500. 
kėjimai. Kreiptis antrašu:

Mrs. Rademacher, 
3562 So. Haisted st., Chicago,

gera bizniška nuo- 
Randos 

Lengvi išmo-

Parsiduoda: — 2 augštų puikus 
mūrinis namas su saliunu, arti 47-os 
ir Western avė. Ant pirmo augšto 
saliunas, ant antro augšto 6 ruimų 
pagyvenimas. Namas puikiai įreng
tas, gazu ir elektriką apšviestas, su 
maudykle ir visais reikalingais įtai
symais. Atsišaukite į A. Olszewskio 
Banką.

III.

Parandavoju: — bučiarnę gražioje 
ir geroje vietoje, vienatinę visame 
lietuvių apgyventame miestelyje. Biz
nis gerai išdirbtas, prie didžiausios 
gatvės kampo. Prie bučiarnės visi 
reikalingi įrankiai. Galima pradėti 
su visai mažais pinigais. , Parandavo- 
jimo priežastis: savininko silpna svei
kata. Atsišaukti adresu:

B. Kareiva,
503 Moen avė., Rockdale, Ill.

Tel. 3619 W.

Parsiduoda: — fotnlčiai labai pi
giai. Pardavimo priežastis: savinin
kas nori išvažiuot Lietuvon. Atsi
šaukti , antrašu: i

Jonas Šulcas,'
3220 Illinois et., netoli Haisted st.

Parsiduoda: — 2 lotai prie Morgan 
st., arti 35 st. Galima pigiai nu
pirkti. Meldžiu atsišaukti: Jonas Miš
kinis, 930 W. 35 Pl., Chicago, Ill.

Parsiduoda: — kriaučių dirbtuvė. 
.Pardavimoz priežastis: savininkas iš
važiuoja į Kaliforniją. Kreiptis ant
rašu: 3355 So. Morgan st., Chicago.

7 vai. vak. iki 11 vai. 
Šalkauskas praneša vi- 
nori išmokti šokti, atel- 
nuo 9 valandos ryto ir

Parsiduoda: — saliunas po nume
riu 3502 So. Haisted st.

Severos
ANT PARDAVIMO.

Parsiduoda 2 lotai,; ant /Lowe ave.> 
arti 35 gatvės. Gątvčs išmokėtos. 
Kaina 

3546 
namas.

Gothardiškas

Pr^
50c., 36c.

Drar..?tišku Ratelio Prie VIII Rajono 
L. S. S. A. Vakaras.

Nedėlioj, spalio (Oct.) 26 d., 1913, 
Hull House svetainėj, kampas Haisted 
ir Polk gatvių, Chicago, Ill.

Scenoje statoma Br. Vargšo 3 veik
smų drama "Svetimas Dievas”, 
džia 8 vai. vak. Tikietai: 
ir 25c. j

šitas veikalas yra tik ką išėjęs iš 
spaudos. Jisai perstato jauno žydu
ko perėjimą į katalikų tikėjimą ir 
kaimiečių įnirtimą ant žydų.

Ir viskas tas dedasi dėl “Svetimo 
Dievo.”

Užbaigiant vakarą, padainuos Chi- 
cagos Lietuvių Socialistų Vyrų Cho
ras. Kviečia KOMITETAS.

Pajieškau savo švogerio Laurino 
Bardausko, iš Padvarnikų kaimo, Lau- 
kavos parap., Raseinių pav., Kauno 
gub. 20 metų, kaip Amerikoje. 4 
metai atgal gyveno West Frankfort, 
111. Turiu labai svarbų reikalą. Jo 
paties, ar kas jį žino, meldžiu atsi
šaukti adresu:

Miss Agota Wasiliauskaite, 
P. O. Box 527 \ Harrisburg, Ill.

Randos per emuts $480.00. 
$3500.00.
Emerald

Storas ir 3 fjatai, mūrinis
Randos per metus atneša

avė., kampas 38th

$1,100.00. L
Lowe avė., Z flatų medinis 

Randos pęr metjUS $480.00. 
Kaina $1600-00. $

3725 Wallace st., U/ flatų mūrinis 
namas.
Kainai

3758 
gatvės, 
namas.
$600.00. Budinkas kaštuoja $6,000.00, 
dabar tik $3,800.00. Parduosiu ‘cash’ 
arba ant lengvi) išlygų.

Męs parduodame namus šitoje apie- 
linkėje, $300 iki $500 išpradžios.

DAVID J. BURKE,
751 W. 35th St., Chicago, III.

PROGRAMAS
Dienoje apvalkščiojimo šventinimo 

Kampinio Akmens parapijos Švento
Kryžiaus

spalio (Oct.) 26tą d., 1913
maršavimo, 2 valandą po-

Nedėlioję,
Pradžia 

pietų, visos draugystės sustos į pa
red ką, dėl maršavimo ant Wood gat
vės, tarpe 45-tos ir 47-tos gatvių. 
Kareivių gvardijos sustos į pirmą 
diviziją link 47-tos gatvės, o kitos 
draugystės bus padalintos į dvi di- 
vizijas—sulyg žemiau sutaisyto pro- 
gramo.

MARŠAVIMAS.
1. Joseph J. Elias, parapijos 

sėdis, General Maršalka..
Jonas Viskontas, pagelbininkas, 

General Maršalka.
Stanislovas AnuČauskis, pagelbinin

kas, General Maršalka.
Pirma Divizija

2. Lietuviškas Benas "Lietuva.”
3. .Gvardija Didžiojo Kunigaikščio

Vytauto No. 1. '
4. Leity-Gvardija Didžiojo Kunigaik. 

Vytauto No. 1.
5. Leib-Gvardija Didžiojo Kunigaik!-

Algirdo No. 1. 1
6. Gvardija Karai. Mindaugio No. 1.
7. Gvardija Apveizdos Dievo No. Ii
8. Lietuviškas Teatrališkas KJiubas 

"Lietuva.)”
Antra Divizija.

9. Lietuviškas Benas 
Lake.
10. Draugystė 
reušo.
11. Draugyste 
ir K.
12. Draugystė
13. Draugystė 
vos.
14. Draugystė
15. Draugystė 
vylo.
16. Draugystė 
ralaičio.

švento

švento

pirm-

nuo Town of

Vincento Far-

Stanislovo, V.

švento
švento Antano iš Pad-

Kryžiaus.

švento
švento

švento

Juozapo SS.
Petro ir Po-

Kazimiero Ka-

Aliejus
(Severa’s Gothard Oil)

dabar parduodairias aptiekose 
buteliuose dviejų didumų: po

Trečia Divizija.
17. Lietuviškas Benas nuo 18-tos 
vės.
18.
lo.
19.
20.

Drauglystė

gat-

švento Petro ir Povy-

Draugystė
Draugystė

llsto.
Visi maršalkos, kareiviai, gvardijos, 

ir nariai draugysčių, esate prašomi 
sustoti į savo vietas laiku, maršuoti 
tykiai, ir daboti eilės.

Su pagarba visiems,
Kun. Alex. Skrypko, kleb.
Joseph J. Elias, Parap. Pirm.
John Vlscont, Pirm, pagelb. 
Stan. Ąnučauskie, Pirm. pag.

Apveizdos Dievo No. 1. 
švento Jono Evange-

PIRMU KARTU SCENOJE!!! 
Lietuvii. 

noje puik
Jaunimo Ratelis stato see- 

ą trivelksmę dramą 
“VAGILIAI”

Parašė J. J. Zolp

. Telephone Yards 2750 
GERIAUSIA ŠOKIŲ MOKYKLA 

CHICAGOJE.
Kurioje gali kiekvienas 

gerai ir gražiai Išmokti 
| šokt j trumpą laiką ir už 
I labai mažus pinigus. Vai
kinai ar merginos, 

k nemoka šokti, niekuomet 
■ negali užganėdinti savęs 
J ir negali turėti linksmus 
klaikus, nes yra taip, kaip 
I numirę, o kuomet moki 
Rgerai šokti, visuomet busi 
I linksmas ir kitų paguo- 

dojamas.
mokytis, meldžiu, atfcilan- 
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. Tisaiti.

NEW CITY SAVINGS BANK 
4601 So. Ashland avė., Chicago. 
Geo. L. Ukso pres., St. Marcinkiewicz 
vice-pres., A. J. Bierzynski 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. Pei na 
ir parduoda namus ir lotus. Išsam- 
do bankines skryneles (boxes) po 
$2.50 metams. , Parduoda šifkortes ir 
siunčia pinigus į visas svieto dalis.

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

MOKYKLA ŠOKIŲ.
Prof. Julius Šalkauskas užtikrina, kad 
išmokys šokti kiekvieną jauną ar se
ną. Išmokinu valsą 6 rūšių, taip, kad 
gali drąsiai eiti šokti publikoj. Taipgi 
išmokinu ir kitus šokius su keletą 
vakarų. Mokinu kas vakaras. Lekci
jos yra nuo 
Prof. Julius 
siems, kurie 
tl dienomis
net iki 11 valandai vakare. Taipgi 
mokinu visokius šokius Buck & Wing, 
Buck Skirt, Irish Jig, Clog, Spanish 
Waltz, Waltz, Two Step, Side Step. 
Pirma Lietuviška Mokykla Amerikoj. 
Mokytojai: Miss * Antanina Kietnier, 
Miss Joanna Walets, Prof. Julius Sal-; 
dauskls, 1843 S. Haisted st., Chicago. I 
Kas Pėtnyčlos ir Subatos vakarą mo j 
kinam šokti dovanai.

Phone Canal 3762.

PUPAUSKY BROS.
JEWELERS

n Jubilieriška Krautuvė
JI Deimantų, Auksinių ir 

Sidabrinių tavorų, Lai- 
ųrodžių ir Laikrodėlių dideliame pa
sirinkime
3114 So. Haisted St. Chicago, Ill.

Boll (f A? SystemOC Al

I ONG 
DiSTANCl

Pajieškau Antano Indrikaičio, pa
einančio iš Skirsnemunės parap., 
Kauno pav., kuris pas manę gyven
damas, vadino save Antanu Navickų. 
Jis yra apie 6 pėdų aukščio, turi apie 
43 ar 45 metus, geltonplaukis, ūsai 
nemaži, geltoni, mėlynos akįs, dulsiai 
kalba, angliškai menkai moka, kal
bėdamas visada turi akis žemyn nu
leidęs, lyg nusiminęs. Jis, neužmo
kėjęs man už gyvenimą, 7 spalio 
1913 m. slapta prasišalino nuo ma
nęs. Tuom pačiu laiku patyriau, kad 
man pražuvo 40 dol. pinigais, vyriškas 
laikrodėlis $9.00 vertes, moteriškas 
laikrodėlis ir lenciūgėlis $33.00 vertės 
ir britva $2.50; viso ant $84.50. Po
licija jo jieško. 
tam, 
dasi.

ANT PA R t) AVIMO.
Archer ir Kedzle Avenues

Naujas piet-vakarinės pusės biznio ir 
apsigyvenimo centras. Tiktai vienas 
blokas tolumo nuo Crane kompanijos 
naujos fabrikinės" vietos, turinčios 160 
akrų, kame dirbs 10,000 žmonių. Ne
judinamas turtas tikrai bus dvigubos 
vertės kitą metą. Pamatykite vietą 
ir pirkite išsyk.

GEO. W. EULETTE, 
Archer & Kedzle avės.

skausmus bile kurioj dalyj 
kūno, jeigu jūsų sunhriai ir 
muskulai yra sustirę ir apti- 
nę, jeigu kenčiat nuo skausmų 
nugaroj, šonuose ar krūtinėj, 
jeigu jus vargina reumatiz
mas arba lumbago—pamėgin
kit šito puikaus linimento. 
Busite užganėdinti.

Severos

3305

Skiriu dovanų $5.00 
kuris nurodįs, kur jis dabar ran-

Stanislawas Gelažius,
Auburn avė., Chicago, Ill.

Parsiduoda — kampinis saliunas 
bowling alleys ir Ball pool, tarp di
delių fabrikų, gerai išdirbta vieta. 
Kasdien uždirba $25—$50. Parduodu, 
nes esmių vienas. Meldžiu ateiti per
sitikrinti. Tai yra aukso kasykla iš
mintingam žmogui. Kreiptis antrašu: 
Albert Glod, 2601 W. 21st Place and 
Rockwell st., Chicago, Ill.

Gydantis Odinis
Muilas

(Severa’s Medicated 
Skin Soap)

Long Distance Telefonas garsina 
pats save.

Kuomet žmones kalbase apie biznį, politiką arba

sportą; kuomet moterįs šnekučiuojasi, žodis Tele 
fonas yra da žnai minimas

Vienas su pasididžiavimu aprašo naują ir gudrią 
naudą, kurią jis radęs tarnystei. Kitas stebisi iš 
greitą mokslo ž ngsniu. Trečias širdingai užkviečia 
“Oašaukitejnane”. Iš visą naudingumotir paran- 
kūmo dalyką nėra kito, kurisai butą taip dažnai 
minimas, kas rodo, kak tai yra Patarnavymas pa
sauliui tinkamas.

Pajieškau Mateušo Yurkšaus, pa
eina jš 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 savo draugus Joną ir 
Amilcę, su kuriais susipažinau, va
žiuodamas Amerikon, ant garlaivio 
Frankone. Pasimetėme Bostone, rug
pjūčio 27 d. Meldžiu ateiti arba at
siliepti adresu:

Petras Jonickas,
644 W. 18th st., Chicago, Ill.

Pajieškau Karolio Urbatao, iš Kle
bonų kaimo, Miškinčių parap., Šiau
lių pav., Kauno gub. Gyveno *So. 
Boston, Mass. Jo paties, ar kas jį 
žino, meldžiu atsišaukti adresu:

Petras Jankauskis,
266 Beach st., .Indiana Harbor, Ind,

Pajieškau savo vyro Antano Genio, 
Suvalkų 
Aleksoto 
13 metų 
bar yra 
teisingą
$5.00. Atsišaukti 

Agota 
789 Bank st„

gub., Mariampolės pav., 
gm., Gaižėnų kaimo. Apie 

Amerikoj. Manoma, kad da- 
Chicagoje. Kas prisius jo 

adresą, tam duosiu dovanų 
antrašu:
Genienė,

Waterbury, Conn.

PAGELBĖKITE RASTI.
Agota Petroklenė, , lietuvė moteris 

su dviem kūdikiais, Michalina ir Zo- 
šia, važiavusi pas savo vyrą Mykolą 
Petroką, gyvenantį Detroit, Mich., yra

bec’e, Kanadoje, nes, ačiū blogai pa
rašytam antrašui, kurį moteris pa
davė, jos vyras negali būti rastas.

Parsiduoda: — Kotelis visai pigiai. 
Pardavimo priežastis: savininkas iš
važiuoja į Kaliforniją. 'Taipogi par
siduoda visai pigiai konsertina. No
rintieji pirkt, kreipkitės antrašu:

Hotel, J. Z. S.
1123 W. Madison st., Chicago, Ill.

Ant pardavimo: — saliunas lietu
vių ir lenkų apgyventoje vietoje, arti 
lietuviškos bažnyčios. Biznis yra iš
dirbtas jau nuo 5 metų. Parsiduoda 
iš priežasties, kad savininkas išva
žiuoja į savo šalį. Atsišaukit adresu: 
1724 West. 47th Street,

kampas Hermitage av.
yy Chicago, III.

Parsiduoda: — Grosernė ir bučiar- 
nė su 6 ruimų gyvenjpiu} Įąbai geroje 
lietuvių, čekų ir kitų tautų apgyven
toje vietoje. Biznis per 25 metus ge
rai išdirbtas, gerame padėjime ir turi 
visas vigadas: elektrbs lanas, regis- 
teris, bankas, telefonas, geras arktis, 
pakinktuvai, vežimaspakinktuvai, vežimas £— visa kas nau; 
ja ir gerai įtaisyta, pardavimo prie
žastis: draugų nesutikiiųas. Kreip
kitės adresu: ",
627 W. 18th st., kamp. String st., 
Telefonas: Canal 3739, Chicago, Ill.,

ANT PARDAVIMO 
Automobilius.

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

HALSTED
3222 So. Haisted St

visas 
(overhauled), ge- 
talp kaip naujas. 
Dasižinokite 
GARAGE,

Chicago.

Ant pardavimoAnt pardavimo: — lotu turime Chi- 
cagos priemiestyje ir kitur. Norin
tieji pirkti, atsišaukite,) tiesiog pas 
savininką: V. Rumchajts, 3551 So. 
Wallace st., Chicago, Hi.

antiseptiškas muilas, kuyra
ris ne tik nuplauna ir nuvalo 
lygią odą, arba plaukuotą odą 
ir rankas, bet lyginai nelei
džia užakti porams, kas pa
prastai būva priežastimi įvai
rių spuogų, odos nelygumo ir 
kitų odos subjaurinimų. Pui
kus skutimuisi — nesulygina
mai geras kūdikių maudymui.

Kaina 25c.

Aptiekose. Reikalaukit, kad 
jums duotų Severos. Neim
kit kitų. Jeigu neturi—par- 
sitraukit tiesiog nuo mus.

F. Severą C3!
CEDAR RAPIDS. IOWA

Naudinga ir kiekvienam reikalinga 
\ užsisaayti

KATALIKAS”
“Katalikas” yra 12-kos pusla

piu, didelio formato ir suteikia 
svarbiausių žinių iš Amerikos, 
Lietuvos ir iš viso pasviečio.

“Katalikas” metams $2, puseej mėty $1.
Užsirašyt "Katalikas” galima kiek

viename laike. Rašykite tnojaus, o
gausite vieną "Kataliko” numerį pa 
matyti veltui.

J. M. TANANEVICZ,
3249 S. Morgan 8t., Chicago

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 1OO

ANOLA ANTI-PAIN BALM
Nuo peršalimo, Kosulio, Kataro, Uždegimo 

pažandžių, Nervų skausmo, Gerkles skaudėji- 
mo, Užkimimo, Galvos skaudėjimo, Strėnų ir )»jj 
muskulų skaudėjimo, Grypos, Reumatizmo, m A lai 
Podagros ir daug kitų skaudulių. Anola yra AltlU 
geriausiu ir pasekmingiausiu išlaukiniu vaistu JįI 3^ 
kaip seniems, taip ir jauniems ir vaikams. J 
Prekė 50 centų, su prisiuntimu 55 centai. V

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

1725 W. 18th St. Dept. 6 Chicago, til

10 Cigarettes

MARCHES
* cork T#r

Kodėl Nerūkyti Geriausius

r'ir1 a dfiwc LlbAKM lijk>

Negali Būti Jiems Lygiu

Garbingai Geri



‘■'*1

Kur įdėti pinigai atneša

DIDŽIAUSIĄ PROCENTĄ!
PEW

Pinigai laikomi bankoje atneša 3 procentą. Į mortgecius įdėti 
(tai yra paskolinti) atneša 5 ir 6 procentą. O į namus įdėti atneša 
10 ir 15 procentą!

Kodėl tada neperki nam uktiris. duoda tau didesnį procentą negu 
visi kiti pinigų investinimai.

Męs turime pardavimui daug gerų namų, didelių ir mažų, kurie 
neša nuo 10 iki 15 procentų, h* parduodame juos labai lengvomis 
išlygomis. i ' y f

_  YJei k J
P^tonwEjDzU?5M

^TNED AND PLENDf^

S-O1.-O Rye
. Kaipo Skanų, Tvirtų ir sveikų gerymą g 

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

Gaunama visuose goresniuose
STRAUS BROS. 00 - Išdirbėjai, DEP’T L. CHICAGO, ILL
216 Wo Madison St* T. PODLASKIS ir A. CHAPOSKE, Lietuviai agenlal 

___ _____________________ . . . .... . ............ . ........ .. ......

-tos gat.
Kaina $4.200.oo

Įmokėk tik $1.000.oo, o reštą lengvomi

1. Šis 2-jų augštų mūrinis namas, antWallacc st. arti 34 
kurio paveikslas čia, neša rendos $500.oo per metą. 
Taigi jis neša 12 procentą, 
mėnesinėmis išmokestimis.

2. 2-jų augštų medinis namas, ant Lowe avė. arti 36-tos gat. par
siduoda už $1.500.oo, o rendos neša $250.oo per metą, taigi neša 16 
procentą. Įmokėk tik $500.oo, o ręstą ant išmokesčių.

3. 3 kampiniai lotai prie dabar rengiamos lietuvių tautiškos baž
nyčios verti $3.500.oo, parsiduoda už $2.200.00. Įmokėk tik $1.400.oo, 
o ręstą ant lengvų išmokesčių.

4. Gerai įtaisyta duonkepe (Baker-y) su namu ant Archer avė., 
parsiduoda labai pigiai.

5. Ant Halsted st., kur eina geriausis biznis ir brangiausios ren
dos, gali d*a pirkti už žemą kainą namus, nešančius nuo 10 iki 12 pro
centų, ir labai lengvomis išmokestimis.

Pasižinokite * !

T x i • P8”! *■ e VARIQOC.ELE
Isgydau < 5 dienpj,y,pagadintas gyslas^ 

.... .... .....................................................................................i.....

Aš noriu išgydyti kiekvieną vyrą kenčiantį nuo Varicoceles, Stfikturos, Užkre
čiamų Kraujo nuodų, Nerviškos negales, Hydrocelea nr ypatlškų vyrų ligų, Vyriško 
Nusilpimo, Raudonųjų, Fistulos, Kepenų ir įvairių Pušies ligų.
AR TAMSTA SERGI*AR ESI SILPNAS?

Tas laisvas pasiųlinimasyra 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 vienintėlį būdą, 
kuriuom tikrai Ir ant visada išgydau,

ATGAUK SAVO SVEIKATĄ
Ateik į mano ofisąir 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 Inkstą nesveikumus 
_____ (Nemokėk už neišgydy m ą - Neišgydo nemok Sk)

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

Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje. 
Vaido kelesdešimts bagočiausiu Budinku ant Bridgeport® 

Įsteigta 1893 metuose.

H

A. 0LSZEWSKI0 BANKOJE
3252 So. Halsted St., ė : 1 CHICAGO, ILL

F. P. BRADCHULIS
Attorney & Counselor at Law

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

Telephone Franklin 1173
Lietuvis advokatas, baigęs teisių mokslą Amą- 
rikoje. Veda visokias bylas, civiliškas tr kn- 
miaališkas visuose teismuose (suduos*).

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

KAZIS KRAUČUNAS.
Buvęs pmetus Skyriaus VlrJinlnku, Inspek 
torluin Suvienytų Valstijų Immigraoljos 
tnri visas tiesas kaipo Attorney. Advocate; 
Proctor, Solicitor ir Councelor-at-Law. Veda 
visokias bylas (provas) visuose teismuose ir 
departamentu skyriuose. Gavimui patarimu 
kreipkite laiškais, įdedami krasos ženklelį 
Atsakymui. Vedimui svarbių, bylų ir reikalų 
pribuna ypatiškai į visas Valstijas ir mies
tus sulyg pareikalavimo. Adresas:

KAZIS KRAUČUNAS 
ATTORNEY-AT-LAW

403 Lyon Building SEATTLE, WASH.

Slaptos 
Vyrų Ligos 
Išgydomos greitai, ant 
visada su pilna slaptybe. 
Nerviška negale, Silpnu
mas, Pražudyta paiiega, 
Nuovargį, Kraujo uzruio- 
dijinią, šlapumo bėgimą.

Plaučiai
Dusulys, Bronchitis, Kvė
pavimo ligos išgy/jomos vi
siškai mano veli/.usia meti 
RODĄ DOVANAI.

Ifigydo kad būtum sveikas Kraujo Užnuodlįlmą
ir visos odos ligos, kaip 
Spuogus, Piktąją dedervi
nę, šunvotes, Patinusias 
Gyslas, Naikinančius Nube 
gimus, Įsisenėjusias Ligas.

Ligos Moterų j
Vidurių Ligos, Skausmai 
Strėnose, Baltosios tekėji
mas ir kitos ligos išgydo
mos. • ’p
IŠTYRIMAI DpVANAL |

—........................   N .......... R....,,,..—............  ■ ........... . ......................... ............... ■ .......   —
VISIŠKO P/dįGlJIM.b kiekvienas įieško. Aš tamstą išgydysiu vislškaii jeigu tamsta 
tik pavesigydymą savo ligos man. Mano preke yra žema ir pritinkanti jniė mano 
atsakančio gydymo, o išlygos labai lengvos. Ateik šiądien ir pasiliuosuokantiQ kančių

DR. ZIN S 183 CHIGASr
Valandos: nuo 8 ryto Iki 8 vakare. Nedėliornp nuo 8 ryto Iki 4 po pkrt j

•''i t

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

Ofisas I "’”;r 

1725 West 18th Street 
Tarp Paulina ir Wood gat.

Phone Canal 1208*
Valandos: * * ' ; 

nuo D:80 iki 12:00 vai ryto 
nuo 7:00 iki 8:00 vai. vak.

Nedelioms 
nuo 9:80 iki 12:00 vai. ryto

Rezidencija

5208 W. Harrison Street
Tel. Austin 737

Valandds: 
tiktai iki 9:00 kiekvieną ryt?i

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

I.aivai 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 ROTTERDAM* i 9 dienas be permaino, 
i 11 dienų be permainos j LI EPOJ y- 

$31.00 — — 3-čia kliasa — — $33.00
$45.00 — — 2-ra kliasa — — V?-®®
$65.00 — — l*ma kliasa — — $75.00

JSPLĄUK1A KAS ANTRĄ SUBATĄ 
Artimesnėms informacijoms rašykit pas:

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

arba pas vietinį autorizuota agentą

K. ZURAITIS
P1RMAEIL1NIS BUFETAS

Saitas alus, gera deg
tinė, kvepianti ciga
rai/ Priima svečius 
: kuoširdingiausial. :

3200 SO. HALSTED ST. K
............ • ’■ 1

LI *^.1 L t bS
1

' v* E

Skaitymui, siuvimui, vaikų mokymuisi, visokiam 
vartojimui namie — geriausia lempa, .kurią jus galite 
nupirkti, yra Rayo. Jokio žėrėjimo, jokio mirgėji
mo. oviesa minkšta ir aiški. Jus galite prie jos 
skaityti arba dirbti, nepakenkdami savo akims. Rayo 
yra žemos kainos lempa, bet jus negalite gauti geres- 
šnėsviesos už by kokią kainą.

Rayo lempos apšviečia daugiau negu tris milijonus 
namų. •

The Lamp
Lengva išvalyti ir įdėti knatą. Nedali 

stiliuose ir visokiems tikslams.
Uždegama, nejudinant kamino arba da 

lėšuoja. Ekonomiška. Padaryta

Pas

STANDARD
(An Indiana

Visur.

COMPANY

> o !

ir norite išvengti to be- 
įgyti inžiną nuo I H C li- 
I H C yra sustatyti ištisai

ICadaisia
KADAISIA ištikrąją nebuvo ūkininkui išėjimo. Pareidamas nu
vargęs, dienai baigiąnties, su savo padvada iš lauko namon, 
jisai matė prieš save daugelį jį laukiančių darbą apie namą, 
tvartus ir kieme, darbą, kurie ėmė laiko ir darbo ir rodėsi 
niekuomet nepabaigiamais. Vandens turėjo būti pripumpuota, mal
ką prlpjaustyta, įvairios mašinos turėjo būti ranka varomos. Liūd
nas tai reginys — bet taip kadaisia tai buvo, šiandien daugu
moje farmą jus galite rasti smagą mažiuką, inžiną, visuomet 
norintį nuimti nuo savo savininko pečią naštą viso šito darbo, 
prie kurio gali būti pritaikyta jiega.

Jeigu jus branginate atilsio valandas 
reikalingo sunkaus darbo, jus privalote 
niją, inžiną su pastovumu ir geru vardu,
atsakančiai ir tvirtai, idant pasekmingai dirbti per nietdi/. Ar 
jus norite jį pjovimui, pumpavimui, aplaistymui, elektriškos ‘švie
sos įtaisymui, separatoriaus varymui, arba dirbtuvei pataisyti, 
arba visokią rąšią alsinančią ir jiegas eikvojančią mą|ą ‘ (įarbą 
atlikimui ūkyje, privalote turėti Z)^ >Bl

H. C. Afiiejiriį ir gazinį Inžiną
I H C inžinas išplėtoja nuo dešimties iki trisdešimti^ liuošhn- 

čią daugiau negu jo apskaitliuota nuojiega. Puikus degįmasdąro jį 
ekonimišku malką sunaudojime. Jos prastumas daro jį praktiš
kai užtikrintu nuo trukdėsiu.

I II G inžlnai yra pritaisyti vertikališkai, horizonta^šk^lf pa
stovus, pernešami, gali būti sulaikomi, orą ir vandeni vėdinanti, 
pritaikyti pjovimui; pumpavimui Ir laistymui. Didumai nuo 1 iki 

t 50 arklią jiegos. Jie varomi gazu, gazolinu, kerosimi, naftą, distL 
latu ir alkoholiu. I II C aliejiniai traukėjai Įvairuoja didume tarp 
12 iki 60 arklią jlegos. W <

Tegul vietinis I H C pirklys jums parodo ir paaiškina Įvairius 
jo tikslus. Gaukite ųuo jo katallogus arba rašykite Į ■’ i

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

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namij Chicagos mieste.
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. 
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus paliktus kitose bankose. 
IŠMAINOruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų. 

^SIUl^CIA pinigus į Lietuvą, Rosi ją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai.
PARDUODA Šifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Rosijos konsulio pas- 

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

bilas ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra praktiškiausias ir lengviausias 
būdas vedimo rokundų biznyje. Joki s 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.

Pinigus tori tik tie kurie čedyja, o sučedyja tik tie kurie Bankon deda. 
Užčėdyk tik vieną dolierį sanvaiteje padedamas jį Bankon ant 3 procento, tai

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 užčedyti kiekvienas žmogus. 
Tik reikia pradėti. Taigi pradėkite čėdyti.
“Ktirie Šiton Bankon pinigus dėjo, tie šiandien perka namus, o kurie pinigus kuparėliuose 
kavojo, tie dabar gaudo vagius”.
Šioje Bankoje gali pasidėti pinigus ir kitų miestelių lietuviai, 
pilną ihfortnaciją.

■ ■ . Rašydami adresuokite šiteip:

$ 52.70
279.82
604.56

1418.26

Rašykite mutni, o gausite

asHenaB^awm

W CHICAGOS LIETUVIŲ DOMAI

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

Atvažiavusius IŠ KITUR MELDŽIAME aplankyti ir musų Banką.

BANKOS VALANDOS:
Utarninkais, Kętvergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9
Panėdeliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 

Nedėliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

Gerbiamoms 
Chicagos Dr* 
-Btėma Ir vi
siems, kuris 
tik rengs ba- 

’ liūs, vakarus, 
' teatrus ar ki

tokias pramo
gėles atelnan- 
člals metais, 

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

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

P. V. SARPALIUS, 
6259 So. Halsted- st, Chicago, III. Į

Kiekvienas gali išmokti bai bėry- 
fltes trumpu laiku Ir galite padaryt 
pinigą kol mokinatės. Rašykit, klau
sdami informacijų. Nossokoff’s Barber 
College, 1202 Penn avė., Pittsburg, 
Pa.

vakaro.
vakaro.

International Harvester Company of America
I. (incorporated)

Chicago f, , j , U S A
?.* /j J7, 6 A •*. • 1 • ■ • • • * ■

tMUBl

GERIAUSIA LIETUVIŠKA APTIEKA.
F. A. Jozapaitis, aptiekoriUs ir sa

vininkas, savo aptiekojo užlaiko vi
sokią vaistą ir išpildo visokius recep
tus. Taipgi mano aptiekoje galima 
gauti visus lietuviškus daktarus; po
draug ir angliškus. f Majio- aptiekoje 
suteikiama gęyi^usi. patarimai ir kas 
ko reikalauja. Laiškais tik tiems at
sakom, kurįe prisiunčia už 2c. įtampa.

F. A. JOZAPAITIS/ Aptlekorlus, 
3601 S. Halstedst., Chicago, III. 
•Telephone Vargs .1&5, arba Yards 551

Seniausia Lietuvių užeiga pas 
JUOZUFfJ RIDIKU 

Užlaiko visokius pirmo 
skyriaus gėrimus ir kve- 
penčius cigarus ir

Oražią Naują Svetainę 
Busi rinkimams, vestuvėms, ba
liams ir tt. Širdingas priėmi
mas ir broliška rodą kiekvienam 

8253 Illinois 6L. Korte 331U

Gaunama "‘Lietuvos” Knygyne: 
“VAIVORYKŠTĖ” 

Literatūros ir dailės laikraštis 
Išeina kas 3 mėnesiai iš Vilniaus.

‘‘Vaivorykštėj” telpa apysakos, 
kaipnovelės, dramos, eilės 

originales, 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.

ir LIETUVIŠKA BANKA

K. J. FILLIPOVIČIUS IR 
. JOVAIŠAS 

pardavėjai namų, lotų 
farmų už labąi žemas

\ kainas (prekes) turi di- 
\ džiausi pasirinkimą; ap- 
m saugoja nuo ugnies na- 

mus, biznius ir forničius 
geriausiose kompanijose; 

f®; periantiems propertes iš- 
JK dirba visokias reikalingas w popieras; peržiūri ab- 
9 straktus ir parūpina pa

skolas, mortgecius; par
duoda lotus visose džl^sc 

nuo $500.00 ir augščjau, o

Reikalinga agen

tę orintis tokio darbo, teiksitės 
ypatiškai paskirtose valandose,

mokantiems rašyti, geras 
uuruis, pirksit propertes, o jųsų

nigai j trumpa laika dvigubai pasididini, lai *■ t • s • ♦ < • • . • 1. !___ *«««

miesto Chicagos nuo $500.00 ir augsciau, o 
taipogi apsaugoja žmonių gyvastį pašalpa li
gos ir nelaimės atsitikimuose, r.. _
tai Chicago, Waukegan, Chicago . Heights ir 
West Pullman. 1-----—
atsišaukti ypatiškai paskirtose

j Vyrams, mokantiems rašyti, geras už
darbis, pirksit propertes, o JUSU PJ‘ 
nigai į trumpa laika dvigubai pasididini. Tai
pogi turime pardavimui biznių ir biznevų na
mų,- kaipo: saliunų, bučernių su naųiais ar 
be namų dikčiai apgyventose lietuviais kolio- 
.pijose. Rcikalaujantie atsišaukite žemiau pa
rodytu antrašu: ; * ■
858 W. 33rd st., Chicago, 1U., ofiiso vai.: 
nuo 8 iki 10 is ryto, ir nuo 4 iki 9 vakare.

Telefonai Drover 2250.
j

Town of Lake Savings Bank 
Joseph J. Elias, Savininkas 

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

jiinui nuo vieno doliario ir daugiaus 
ir mokame trečią, procentą ratomis 
ant metų. Siunčiame pinigus į vi
sas svieto dalis pigiai, greitai ir tei
singai, o svetimų žemių pinigus mai
nome, perkame ir parduodame. Par
duodame šifkortes ant visų linijų į 
krają ir iš krajaus, taipgi tikietus 
ant geležinkelių po visą Ameriką ir 
Europą.

Musų Banka Išdirba visokius raštus 
ir. dokumentus visose kalbose ir duo
da rodą lietuviams visokiuose atsi
tikimuose ir reikaluose ypatiškal Ir 
per laiškus. Tik kreipkitės vlršmlnfr 
tu antrašu.

?«
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ATPIGO LIETUVIŠKI REKORDAI!

3259 So. Halsted St., Chicago, 111.
Gydo visokias ligas moterių, vaikų ir 

vyrų. Speciališkai gydo limpančias, už- 
sisenejusias ir paslaptingas vyrų ligas.
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Dr. O. C. HEINE
' DBNTISTAS

OFISAS—Kampas 31 Ir So. Halsted gal.
(Gyvenimas virš aptiekus.) CHICAGO, ILL

Dlenine ir Vakarine Mokykla.
....................... Mokinama:; ‘t.-.t—

1. pradinis (Prircngiamasai) Kursas,
2. Prekybos Kursas pagal Amer. plianą,
3. Prekybos Kursas pagal Rusijos plianą

(del manančių grįžti Lietuvon).
?   - ■' T-!  - Kalbos:— j-------
Lietuviška, Angliška, Vokiška ir Rusiška 

(pagal norą ir Lenkiška),
Del smulkesnių žinių kreiptis ypatiškai 

arba per laišką šiuom antrašu:

z G. J. LEVESKIS, 
Vedėjas Mokyklos

3106 So. Halsted St., Chicago, Ill.

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 metams $2, pussl m. $1 
Užsieniuose metams $3, pusei $L60 

Rašydami laiškus adrccyc-k’ie.
DRAUGAS PUB. CO. 
2634 W. 67th St. Chicago, III.

Lc veski oir

imi H usia f imtum housiT

3224=3226 South Halsted Street, CHICAGO

V-y.

Turi didžiausia Furničių pasi
rinkimą ir parduoda pigiau 
kaip visi kiti,
KODĖL MĘS GALIME PIGIAU 

- PARDUOTI?
Todėl, kad musų storas talpi- 
nasi savame name, ir užtai ran
da mumi nekaštuoja. Męs per
kame visus tavorus stačiai iš 
fabriko už gatavus pinigus ir už 
tai juos gauname pigiau kaip 
kiti. Męs turime eavo automo
bilius ir todėl pristatymas tavo- 
rų kostumeriam mumi pigiau 
kaštuoja negu tiem, kurie ark
liais vežą. Todėl tai męs ir gali
me parduoti pigiau kaip kiti.

Turime didelį pasirinkimą visokių pečių apšildymui kambarių, virimui, bei 
kepimui valgių, minkštomis bejudėtomis anglimis irgi gazu Kiekvieną pas 
mus pirktą pečių gvarantuojame. Jeigu gerai nekeptų arba netrauktu 
apmainome ant naujo pečiaus arba įmokėtus pinigus gražiname. • u . v mai

nos yra pigesnes negu kitose krautuvėse patarnavymas greitas.

Męs parduodame už pinigus ir ant išmokesčių. 
nigų ant sykio, męs duosime ant išmokesčių. 
vorus netiktai Chicagos mieste, bet ir į kit

Kas neturi visų pi-
• ' *- V’ >. t /* y*’ ’ ;

jardu oda m c savo ta- 
1 estelius juos pristatome,

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

Kas neturite laiko dieną, galite pribūti vakarais.

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

ŽIEMA ARTINASI
Ar turi šiltą overkotį apsisaugojimui nuo šalčio? 

Jei da neturi, tai . :
Gausi puikiausius Overkotus pasThe Bridgeport Clothing Co.

3246-^248 S. Halsted St Chicago

Męs turim didžiausią sankrovą gražiausių drapa
nų,

GERA /PROGAI
Gramatika angliškoskttlbtnmo- 
ky tisbe mokytojo(apdary ta)$ 1.00 
Vaiku Draugas arba kaip moky

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

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

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

Kas atsiųs iškirpęs šita apgarsi
nimu iš “Lietuvos” ir $1.00 per 
money order5, tai gaus visas 4 
knygas 60c. pigiau.

I’. Mikolainis
Box 62 New York City

Lietuviškas Graborius

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

J. A. PETROŠIUS
3218 So. Halsted St., Chicago, III. 

Telephone Drover 21 "3.

Geriausios Siuvamos Mašinos yra 
“SINGER”

AR TURI KATALIOGį?

Ujoil lietuviškų KNYGŲ nuo 
■ seniausios iki naujausios 
laidos, pilnas naujas katalogas, 
80 pusi., bus prisiųstas DYKAI. 
Tik iškirpęs šitą apskelbimų ir, 
prisiųsk drauge su savo adresu.

MYLĖTOJAI MUZIKOS, čia gali gauti 
geri), muzikališkų. instrumentų ' 
katalogą, įvairiausių armonikų,

Rašant man laiški’-, adresuokite: «
M. J. DAMIJONAITIS

MAIL ORDER HOUSE
812-814 W. 33rtLSi.GHICA80, ILL

Na-gi popieriai laiškams rašyti 
visokiais gražiais pasveikinimais ir 
tam pritinkančiomis dainelėmis, 
auksinėmis raidėmis, su gražiomis šil
kinėmis kvietkelėmis ir visokiais pa
veikslėliais, parsiduoda
Kas prisius 25 centus pačto markė
mis, tas aplaikys 12 popierių su kon- 
vertais; kas prisius 1 Įdoliarį per Mo
ney Orderį arba registruotame laiške, 
tas aplaikys 5 tuzinus popierių su 
konvertais ir dar pridėsiu dovanų ka
balą, kaip ištirti savo laimę su pagel
ta kazyrų (kortų). .

/ F. NOREIKA,
Salem, N. J.

VYRA
SENI VYRAI

tUMMUIM VYRAI
, Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie būdams 

neprotingi dasileida perviršuma—vyrai nusilpnei, nerviški, sunaikinti 
ir kurie sulaukia amžio. katram negale pylnai nauduoti priininuma 
gamtos.— vysi tio vyrai tur pareikalauti viena Iš tuo knygų. 
Ta knyga pasakis keip vyrai sunaikin sava sveikata, keip jie įgauna 

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

vyrai kurie tur Užnuodljima kraujo, ^ytoa syfill, 
Triperi, arba gonorrhoea, Nusilpnelma, Abel- 

pragaišti špoku, Pragaišti gyvybes sky
stimo, Naktinius nubeglmua, Rheuma- 
tizma, Organiškas ligas, Pylva, Kepenų, 
Pūsles ir Inkštu ligas, gali but galiutina r 
išgydyti sava nuomusė, privatnai ir slapta, su ma
žais kaštais. z

Tuksiančiai vyru atgava sava tobulą sveikatą, spėkas 
ir stiprumą per pagčibą tuos knygos. Ji i ra krautuvė ži
nios ir talpina šiam tykrus slaptibes, kurios vyras turi 
žinoti. Netrotikiet sava piningu mokiedami už prastus, 
bevertės, vaistus iki kolaik neperskaitisti šitą knygą Ji 
pasakis kodiel jus kentėti ir keip galot galiutinai isigy- 
dyti. Atmini:, jog ta knyga yra duodama VYSAI DYKAI. 
Męs užmokam irpačta. Išrašik aiškeie sava varda, pa
varde ir adresą ant šio kuponą ir išsiųsk ji mums šendena.

Kuponas dykai gautos knygose
Siusk ji šendena.

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

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

Vardas ir pavarde

Adresas

S teitas

Męs ja^ DarflUoda.mo ir. išmokiname* 
siūti. Turime atspaulę Lietuviškojo 
kalboje khygas, pagal kurias galima 
greitai if 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. ,, j nedaro skirtu
mo, kur ni’ašiną reiktų pristatyti, nors 

Rusiją, Musą storas randasi po šiuo- 
mi adresu: ,

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

Telephone Yards 4528

Išgydysiu 
Jus in 5 d.
NUO PASLAPTINGU LIGŲ

žmonėms.
Tie, kurie ilpa laiką sirgo landžiodami nuo vieno daktaro prie kito ir daug pinigą išmokė

jo tiems, kurie netik neišgydė, bet. dar paarčino labiau užsendinant ligą: per kį negalėjo 
gerai dirbti; tad apturėjo duboltavą nuostolį, — ve be naudos išmokėtus pinigus ir nustojimg 
uždarbio; tik todėl, kad užsidėjo su menkos vertės daktarais, kurie negali išgjdyt.

BET KITI, KURIE SUSIPRATĘ, NORS SILPNI IR SERGANTI ŽMONES;
bot su visokioms šviežioms ir užsendytoms ligoms atsišaukė prie garsaus, visiems žinomo kai
po giria usrio Amerikoje PlilLADELPHIJOS MEDICAL KLIN1KO mokslinčių daktarų, tad ta
po išgydyti trumpam laike, netrotljant dovanai pinigą ir uždarbio; per ką apturėjo didelį 
dubeltavą pelną, sveikatą, drūtumą ir pinigus sučėdlįo.

IŠ TŪKSTANČIŲ IŠGYDYTŲ NUO VISOKIŲ LIGŲ ŠTAI KĄ PATYS ŽMONES RAŠO 
PRIS1UNČIANT SAVO PAVEIKSLUS DĖKAVODAMI:

•GARBINGAS 1’111 LA. M. CLINIC! Siunčiu didžiausiu padėkavong už greitą išgydymą 
nuo skaudėjimo galvos, strėnų, vidurių ligos, negalėjimą valgyt ir miegot ir nuo susilpnėjusio 
viso kūno. Pirmiau gydžiausi pas daugelį daktarą, bet anie tik vietoj pagelbos daug pinigą iš- 
kause’, o ligą labiau paaršinb. Vienok kai]) prisiųstas Jus liekarstas suvartojau, tad pasilikau 

S pilnai išgydytas, sveikas ir laimingas. Už tai dar kartą ištariu ačiū Phila. M. Klinikų! ir Jus 
A garbingą vardą gaišinsiu terp savo tautiečių, kad išgydot ir tada kaip kiti neįsteuge. Su gucdo- 
a ne J- Bernot, 42 Franklin St., Springfield, Mass,
I GUODOTINAS DAKTAREI

Wk Labai dėkingas už t ikrą išgy-
dymą ir už liekarstas, nuo ku- 

. , pastojau kaip nanjaf luit
svieto užgimps, išgelbstlnt nuo 
slaptos ligos. Taip gerai dabar 
jaučiuos, kad į trumpą laiką 
net 15 svarą daugiau sveriu. 
Prisiunčia savo paveikslą, lik
damas sveikas ir džiaugdama
sis, pilnas gnodonės S. Kolom- 
Čiukas, 41 Avė, L., Salveston, 
Tex.

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

Mr Žukas.
Mrs Zofija Bustrykene.C. M. and St. Paul si. Sobieski, Wis. štai ką rašo: Nesuskaitytus 

kartus labai gražiai dėkavoju Phila. M. (Tulikui, už išgelbėjimą manos išgydant nuo moterišką 
nesveikumą ligos kaip nusilpnėjimo, teip ir skaudėjimą. Dabar esu pilnutėliai sveiku ir duu-

GERESNIŲ FAKTŲ nieks negali reikalaut; ką užtvirtina didelės daugybės išgydytą. į KAD JAUTIESI NESVEIKAS, SZSZ

V kreipsies, nes liekarstas išsiunčia po visą Ameriką ir kitas dalis svieto, o busit dėkingi kaip ir 
visi, kuriuos Phila. M. Klinikas apdovanojo tuoin didžiausiu turtu, tai yra sveikata.

I THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC
w todėl greičiau už kitus daktarus išgydo ir tokias ligas, kurių kiti neįstengė; kad čionai kiek-
V vienam atsišaukusiam užrašo ir sutaiso speciali?!?::i liekarstas išgeriausią gvnrantuotą medika- 

mentą naujausią išradimą, kurie pasaulyje, yra žinomi kaipo gerinusi ir todėl, kad prie Phila.
A M. Kliniko yra netkeletasProfesionališką Daktaru, terp kurią yra net Amerikos valdžios meda- 
« lią apdovanotą.H ŠITIE GARBINGI mokslinčiai, Profesonal. Daktarai, pirma ranka prie Klinikoj
<1 Daktaras ALEX. BROWN AS, Superintendent, Dr. \\ INCAS YODER, .Medical Director.

ĮSITEA1YK, kad slaptybes ligų saugiai užlaikoma, visada.
i IT A~Fb I7QT MFWFIlf A Q bet nori pastoti sveiku ir lai-

v K—ii J? U/t. O MINGU, tad atsilankyk, o jeigu toli gy.
T veni, tad apršyk savo ligą bei nesveikumus lietuviškoj kalboje kas kenkia, o tikėk, kadapturėsi 

tikrą pagelbą sveikatai kaip tūkstančiai, kurie jau džiaugiasi Trdgkavoja, nes Čionai išgydgjr 
• A tokias, kuriąkiti negalėjo išgydyti kaip šviežias teip ir užsisenėjusiaS -UcaJT nuo skaudėjimo: 

pečiuos,rankose, kojose, sąnariuose, krūtinėj, strėnose, galvos, fonų; išbėrimai spuogais nuo
■ blogo ir neČystokraujo, nuo saužagystes sėklos nubčgimo, nusilpnej mo, vidurių nedirbimo, už- 
0 kietėjimo slogos, greito pailsimo, nerviškumo, baimės, silpno ir numažėjusio kraujo, užkrečia- 
imą slaptą lytišką ligą. Širdies, kepenų, inkstą, silpną plaučių, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, 

nu peršalimo slogą, blogą sapną, nemigos, neturėjimo apetito, be peilio, be pjaustymo be ope
racijos, bet su liekarstoms, kurios tūkstančius išgydė. Telppat moteris nuo skausmingą mė
nesinių i r kitokią ligą, kurios užpuola varginimui Žmonių, VYRŲ ir MOTERŲ. Reikalaujant

M rodos nuo daktaro, visada adresuok arba ateik po šiuo adresu:į THE PHILADELPHIA M. CLINIC,
| 1117 WALNUt STREET, PHILADELPHIA, PA.
S VA LANDOS ; nui» 10 iŠ ryto iki 4 po p. Šventadieniais nuo 10 iki 3. Ctarn. ir PėtnyČiomis nuo

A 6 iki 8 vak. Reikalaukit nuo Kliniko dovanai (r skaitykit knygą ,,Daktaras”.
Pasarga: kurie daktarai negali išgydyt, tai gali kreiptis prie Phiia. M. Clinico, 

| o apturės rodą.

Ateik pas 
mane, o aš 
išgydysiu 
jus ant visa
dos. Aš gva- 
r a n t u o j u 
kiekv ien am 
u ž g a n e (li
nini a, kuris 
atsilankys į 
mano ofisą. 
Aš išgydysiu 
jus už pigiau 
ir geriau, ne 
gu daktarai 
miesto, ku
rie turi mo- 
ir turi dide-

moteriškė. Pažįstu moterių 
Jeigu kenčiat nuo api- 

vaisingumo, arba ko
kios kitos .ligos, tai 
puolimo, plyšimo, 
baltųjų tekėjimų, ne
galite išsigydyt na
mie labai pigiu bu- 
du. Rašykit man 
tuojaus, aprašydama

savo kentėjimus ir jdėkit už, 2c. mar
kę atsakymui. Adresas tolHs:

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

siutų ir overkotų dirbtų geriausių firmų kurios

0 musų kainos visada
pigesnes kaip kitų Prekybos

kitur.

t

S

3

S

h

'r

-i

kv^i

ant apsirengusio guli gražiau kaip 
keno ant orderio dirbtos. Jeigu to 
netikit tai atsilankikit ir persi 
rinkit o pamatysit kad teisybė.

Ateikite ir apžiūrėkite 
musų drapanas ir per 
sitikrinkite apie jų ge
rumą ir kainų pigumą, 
ųirksit ar nepirksit vis 
galit ateiti ir apturėti 
musų nuolankų patar- 
riavymą.

THE BIDCEPORT CLOTHING
A. N; MASIULIS. ManagerN. MASIULIS, Manager

3246-3248 So. Halsted St

o b

Si s:

Męs dabar turime 30 lietuviškų 
įvairioms dainoms rekordų, kurie iki 
šiol parsidavė po $2.00, dabar par
traukėme didelį transportą iš Lie
tuvos ir gavome pigiaus, taip kad da
bar parduodama po /$i.oo su Pa
siuntimu. t

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

, A. OLSZEWSKI,
3252 So. Halsted st., Chicago, III.

Prašau gerbia- / 
mų draugų ir \ 
draugių atsi
lankyti i įriti
no jubilierišką, 
krautuvę, kur 
jus rasite vi

sokio tavoro, 
kokio jums tik 
reikia, ir pi
giau, negu kur

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

Jeigu turite pagadintą laikrodėli ir 
norite turėti gerai pataisytą, atneški
te pas mane, o busite užganėdinti.

Su pagarba,
K. MICHALOWSKIS, 

322^ So. Morgan st. Chicaao. III.

Specialistas kuris 
išgydo ko kiti ne

gali.
keti aukštas randas 
liūs i-škaščius. Aš vartoju ir fab
rikuoju pats savo medicinas pri- 
provas, kurias aš pats importuoju. 
Dabar laikas išsigydyti ir būti 
sveiku. Rodą ir išegzaininavoji- 
mas dykai, argydysiesi ar ne’ Aš 
pritaikysiu mano mažaužmokesnį, 
pagal jūsų išgalėjimą. Netrukdy
ki bet atsilankyk šiad’en.

Aš ulbu ietuvlškal.

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

DR. RENFER, Speci alistas.
Valandos! 8 ryto iki 8:30 vakare 
Nedeliom.is:, 8 ryto iki 12 dienos

Dr. J. KŪLIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

e 28 metų senas laikraštis

VIENYBE LIETUVNINKU
EINA KAS SEREDA, BROOKLYN, N. Y.

Ir paduoda daugiausiai gerų lr svarbių ži
nių Iš Amerikos, Europos Ir viso svieto, o 
prenumerata kaštuoja metams tik $2.oo;

■ ?*. ,.i.oo. UžrubeŽiuose; metams 
$3.oo; pusei metų $1.50.

RAŠYK ADRESU:

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

Brooklyn, N.

i

HH1 ft Witt ■

Dr. G. M. Glaser
šiuomi apreiškia pagodotai vlsuo- 

meni'ai, jog esu 
ant Bridgeport©, 
metus, perkėliau 
mą | savo locną

seniausias gydytojas 
praktikuojant per 22 
savo ofisą ir gyveni- 
namą po numeriu 

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

Mano ofisas aprūpintas naujausiais 
budais gydymo. Visus ligonius steng
siuosi užganėdinti kaip ir lig šiol. 
Pasitikėdamas, jog gerbiama publika 
ir toliaus mane rems, esiu namie ant 
kiekvieno pareikalavimo dieną ir nak- 
tj. Esiu specialistas ligose vaikų, mo
terų ir vyrų ir užsendintese ligose. 
Darau visękią operaciją.

Liekuosi su pagarba

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

Kertė 32-ros gatvės.




