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POLITIŠKOS ŽINIOS.
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— Lietuvos žinięs !—•
Vo-su

RUSIJA.

sekly
skyriam.

Sek-

ridėdamas. Bet sueigojeužtikrina, jog

PLATELIAI, Telšių ap. Kol

se neapsileidžia vyrams. Aplin-u tjmo ministerijai skiriama tik 160

paskui 
kovoti

Mexiko revoliucionierių eilėse 
yra daug moterių, kurios h) u ši u 0-

T.’
CIO

dangus 
matyt,

NAUMIESTIS, Raseinių ap. 
Kauno gub. valdyba leido Nau 
miesčio (Rasein. ap.) šventadie 
niu jomarkus: sausio i d., vasa

nėse Juarez moteris Alanis yra 
t vadovė revoliucionierių puk 
lio. '

Vol once v 
vičiutę;

tai bent nesibijo naujo karo, ku
riame, be abejonės, grekai butų 
sumušti.

■— “Kur. Kraj.” redaktorius tie- 
son traukiamas už skelbimų ži
nių apie Vilniaus policijos tar-

esama 
apijų.

rupįsis priemonėmis, 
su miškų gadintojai* 
vabalais, kirmėlėmis

— šaltinis —

Policija energingai jieško pra
sikaltėlio.

tautos naminius reikalu

platinasi.
, S. j. šviesunelis.

— šaltinis —

arkliai didžiųjų, sunkiųjų
veislės. Geriausiems ar-

— Kauno gubernatorius nelei
do įsteigti skaityklų Pabaisko ir 
Linkavos “Blaivybės” draugijos

kam laivynui. Abudu kraštai pa
sižada ginti vieps kito pakrantes. 
Abudu kraštai pasižada eiti iš
vien, jeigu kas nors norėtų Po ta

statytojai. Jie išreiškia tuomi sa
vo nepasitenkinimą dabar Kicve 
n agr i n ė j a max žydo - J B e i 1 io by 1 a.

giama statyti. Šiomis dienomis 
bus čia mašinos gabenamos. Pa-

Entered as Second-Class Matter July 13th, 1893, at the Post Officfe of Chicago, Illinois, under Act of Ma

sutarimą, jeigu kiltų karas, Pran
cūzija gali nuo Ispanijos rubežių 
savo kariumenę karau paimti, ir

savo teritoriją, bet ir 
ką Morokko sultanetą.
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žiaurumus, tai

minimos'p
Veronikos
Gdanskio, Lomžos netarė Baraž

tokiu budu padauginimo kariume- 
nes nuo jos pareikalavo Prancū
zija, nes jeigu kiltų karas, jį 
Prancūzijai vienai su trimis ga
lingais priešais prisieitų vesti,

niai, reikalingi vandens leistuvei. 
Kiekvienas šulinys suteikia 3 
tūkstančius kibirų vandens kas 
valanda, o, pasinaudojus pompo-

dėjimu, o ne kaip prie ko-noiĄ 
kasdien pasikartojančio. į

Bandymo šulinys, kuris turės 
300 metrų gilumo, jau iškastas 
iki 200 metrų. O.

— Lietuvos žinios —

RADVILIŠKIS, Panevėžio ap. 
Čia ketinama įsteigti lietuvių jau
nimo būrelį vardu “Žvaigždė.” 
Būrelio tikslas: lavinti savo na
rių protą ir dorą.

neva ^Europoj 
prasišvaistė, bet,

talus. Kacg galima butų 
įkurti; reikia Ibęnt "15 

pirkliams ir f\amdniiNn^ams su 
si rink t i ir 
ridus jkur

mergaitę, o Kybysuose įkando 
dvi mergaiti ir berniuką. Tasai

mokama čia vyrui I r u b; dienai, 
o moterims ta*ip pat dienai už 
bulvių kasimą 60 k.

'F a r p J s p a n i j o s, ir F r a n c u z i j o s 
padaryta naujas sutarimas, sulyg 
kurio Ispanija tampa Prancūzijos 
padėtoja, nors prieš tai Barcelo-

\ imą jų atstovas O btiaiignnessy 
perdavė H nertos sekretoriui Ra- 
baga pereitos subatos dieną ir

čiama didžiųjų Europos viešpa- 
tvsčiu, ant galo Mexiko prezi- 

11 nertai pastatė ultima- 
pareikalavo, kad jis pa-

milionų rublių. Surinkimai pasi
didino tifc 140,700,000 rubl., taigi 
daug mažiau negu išlgldps,

<usi su Rusija, susiartino su 
Francuzija, didžiausiu Vokietijos

Atėnuose, vardu

— Lietuvių įkalba bus jau pen
kiose Vilniaus vidurinėse mo

e buvę ^o rublių. Po
me tris''merginas: Tek- 
u š k e y i č i u t ę, Vladislava 
ičiutę ir Joanną Juzepa-

įregistravo šias 
Kauno lietuvių 
2) skaitymo mė- 

Aleksandravoje, 
ap. J; 3) Joniškio vidurinei

mokyklai įsteigti ir laikyti drau
giją ; 4) Žarėnų ūkio būrelį, Tel
šių ap.; 5) Užvenčio ūkio būrelį, 
Šiaulių ap.; 6) Kamajų*ūkio bu-
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greito paženklinimo neprigulmin- 
gos Albanijos rubežių, o tą žen
klinimą 'Grekija trukdo, tikėda
ma, kad tas trukdymas nusibos 
komisijai ir ii preku užimtus

oliau nuo jo gali būti svarbios 
jcrmaipos. Austrija, supykusi, 
<ad \ okietija nerėmė ganėtinai,

LIŠKEVA, Seinų apskr. Rug
sėjo 12 d. nežinia iš kur atbėgęs

■— “Ruggėlės” (“vasilko”) die
na davusi žydų įvairioms prie
glaudoms ir ligonbučiams 8 tūk
stančius rublių pelno.

miestelyje (Rasein. ap.) kas tre
čiadienis mugės ir keturi jomar
kai : sausio 6 d., vasario 2 d., lie-

ėmė rūpintis ..įgyti 
ir kreipėsi į 

prašydami su-

\|JI1Q j/J 1 VI J L 1 j < ’/V

miesto valdyba tą 
griežtai atmetė.

TRAKAI. Trakų bažnyčioje 
per pamaldas pavogė aukų dėžu
tę, kurio, 
licija suė

— Kauno gubernijoje 
viso labo 10 liuterių par 
Dviejose — būtinai Jurbarko ir 
K ėd a i n iu—t r u k s ta d v a s i n i n k ų.

atrasta pąs Juzepavičiutę.
— Viltis —

sižada išvieno veik.ti 
sultanate, viens kitam

IŠj/radžių miestas 
r buvo norėjęs tą reikala-

ženklinančios Albanijos rubežiu.- 
Bet tarp vienos ir kitos komisi

* $ ah#

*

*
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f
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BALKANŲ PUSSALIS. [ PIRENĖJŲ PUSSALIS.
Portugalijoj karaliaus šalinin

kai vėl sukilo prieš republikoniš- 
ką valdžią. Prie karaliaus šali
ninkių prisidėjo ir kariūmenės da
lis.

tenai, dėlko ir aludžių mieste tėra 
tik viena, nors monopoliui gerai 
sekasi. “Tikrasis.

— Lietuvos žinios -•

dentui 
turn ir
sitrauktų nuo prezidento vietos ir 
kad jos nepavestų nei karo nn- 
nisterini Blanquctui, nei kitam, 
nes su jų pagclba galėtų toliau

tų iš Mexiko pasitraukti, diplio- 
matiški susinėsimai %butų per
traukti; arba išpildyti reikalavi
mą. Ką jis padarys, nežinia. 
Mexiko valdininkai mano, jog 
prezidentas \\ ilson norįs remti 
revoliucijonierius ir padėti Car-

Nedėlios vakare Ilucrta pa
kvietė pas save atstovus kitų 
kraštų, bet nežinia ko nuo jų 
norėjo. Ambasadoriai susirinko, 
nepribuvo vien pasiuntiniai Vo- 

R u si jos,kietijos, Norvegijos ir 
nes jie buvo iš sostinės 
vę į Vera Cruz, kur jie 
su specialiu pasiuntiniu
nių Valstijų prezidento John 
Lind. Jie užtikrino Lindą, jog 
Rusija, Norvegija ir Vokietija 
palieka Jungtinėms A'alstijoms 
laisvę'griebtis tokio revoliucijos 
Mexike raminimo budo, kokis 
joms pasirodys geriausiu.

Mexiko iždo ministeris apreiš-

laikraščio “Frankfurter Ztg,” buk 
1 įnerta Francuzijoj gavęs 25 mi- 
lionus doliarių ir jam tų pinigų 
užteksią iki pabaigai šių metų. Bet 
franeuziškieji laikraščiai, kurie 
turėtų apie tai žinoti, to nepa
tvirtina. Gal Iluertos agentai 
Francuzijos bankuose jieško pa
skolos, bet jos' dar negavo.

Jungtinu Valstijų valdžia, ma
tyt netiki, kad 1 Įnerta paklausy- 

—-tų- jos reikalavimo ir pasitrauk
tų nuo prezidento vietos; todėl 
traukia vis daugiau kariūmenės

keliams prisakyta turėti pakak
tinai ten vagonų kariūmenės per
vežimui. Gabenimui kariūmenės 
prirengti ir kariško laivyno trans
portiniai laivai. Mexiko pakran
tėse yra šeši Jungtinių Valstijų 
šarvuočiai laivai ir dvi kanuoli- 
nės valtįs. Tų laivų vadovas, ad
mirolas Fletcher, 
į šešias valandas 
geležinkelį nuo 
Mexiko miestą.

Revoliucionierių vadovas Car
ranza mėgina susitarti su. Jung
tinių Valstijų valdžia. Jis žada 
Išversti Iluertos valdžią, jeigu 
Jungtinės Valstijos jam padės; 
jeig^u atidarys rubežių ginkhj ga
benimui. Jis žada įvesti Mexike 
tokias reformąs, kokių Jungtinės 
Valstijos reikalaus. Bet nežinia, 
ar tokios reformos patiks mexi- 
konams, nes jos butų primestos 
kaimyno, kurio nekenčia mexiko- 
tiai. Nuolankumas Carranzos tam 
kaimynui prieš jį galėtų sukelti 
mexikonus, ir prieš jį kiltų vėl

Albanijos rubežius yra 'didžiųjty 
Furopps tautų laidžių paskirta; 
jos su Grekija nešiaus, bet gali 
ir prievartą vartoti, jeigu ji jas 
išdrįstų įžeisti kokiu no.rs budu, 
kad ir stabdant ženklinančios Al-

>riesu; ji gali visai is ryšio su 
Vokietija pasitraukti ir prisijung
ti prie Francuzijos, kaip prie jos 
prisijungė Ispanija. Tąsyk Vo- 
<ietija liktų viena ir nieko svar
baus politikoj veikti negalėtų. 
Buvo pagedę ir prietikiai Pran
cūzijos su Rusiją; juos taisyti 
lankėsi Paryžiuj Rusijos užsienių 
ministeris, bet ar tas pasisekė, 
tikrai nežinia. Grįždamas vienok 
namon, jis lankėsi ir Berline, to
dėl, kaip mano, Rusija stengian
tis! su si d ra u gaut labjaus

Aors 
truputį 
nevisai; tam prasišvaistymui nie
kas neužsitiki. Vokietija atsisakė 
dalyvauti parodoj mieste San 
h'rancisco ir, kaipo svarbiausią 
atsisakymo priežastį, padavė 
įtemptus politiškus prietikius Eu
ropoj, iš ko gali kilti didelis ka
ras. Rusija, rudenyj atitarnavu- 
sius kareivius palaikė iki naujų 
metų, jų nepaleido. Išleista Ru
sijoj caro manifestas, kuris ap
reiškia, jog tarnavimas kariunie- 
nęj tampa pailgintas, reiks tar
nauti tris mėnesius ilgiau. Ma
nifestas sako, jog, dauginant ka- 
rittmenes kituose kraštuose, Ru-

prisirengusi; jai visuomet reikia 
prisirengimui ilgo laiko, kol savo 
kariumenę, kur reikia, spėja su
traukti. Todėl pradžioj Rusijai 
karai vis nesiseka, nes jos prie
šai nelaukia, kol ji prisirengs.

Rusijos iždo ministeris padavė 
durnai, sekantiems metams biu
džeto sumanymą. Tikimasi nuo 
žmonių surinkti 3,521,697,282 rb. 
'Kokios jau sumanyta ir išlaidos. 
Išlaidoms skiriama 252,700,000 
rublių daugiau negu šįmet. Nors 
Rusija yra vienas iš vargingiau
sių kraštų, bet užtai valdžios pa
laikymui ji apverčia ^augiausią 
pinigų, ir tos išlaidos kasinėtai 
milžiniškai pasididina. Beveik 
ketvirta dalis surinkimų eina ka- 
riumenes reikalams, užtai apšvie-

VILNIAUS GUBERNIJA
VILNIUS.

ti lietų nuleidžiančias trubas. 
Vandens į vada .pradės jau veikti 
šią žiemą.

Aplankėm naują rūmą Bernar
dinų sodne. Pastatytas jis iš 
raudonų plytų gotų styliaus, pui
kiai išrodo tarp žaliuojančių mc-

— Rugsėjo 22 d. buvo šešių 
Šiau r-Vakarinio krašto fabrikų 
savininkų įgaliotinių suvažiavi
mas. Vietos komiteto pirminin
kas Gordonas paskaitė susirin
kusiems naujai sudarytą apdrau
dimo įstatų sumanymą, kuris bu
vo priimtas. Valdybos buveinė 
skiriama Vilniuje. Sulaukus įsta
tymų patvirtinimo, nutarta Dar
bininkų Apdraudimo Draugijos 
visuotiną susirinkimą sušaukti. 
Tame susirinkime ketinama rink
ti valdybą ir paskirti apdraudimo 
mokesčius.

— Vilniaus lenkų laikraščių 
sekmadienio (rugsėjo 29 d.) nu
meriai išėjo beveik ištisai pavesti 
lenkų šįmet minimomsioms Ho- 
rodliaus unijos sukaktuvėms. Tos 
unijos aktas pasirašytas buvęs 
spalio 2d. (n. kai.) 1413 metais, 
taigi prieš 500 metų.

Aticį elien Vilniuje, Peterburgo 
spaudos komiteto įsakymu, kon
fiskavo apie 1,500 egzemplioriių 
Peterburgo laikraščių: “Sovrem. 
Slovo,” “Rieč,” “Pra^da” ir 
“Trud.”

KOVA SU MIŠKŲ GADIN
TOJAIS.

Kauno gubernijon vienam mė
nesiui atvažiuoja iš Peterburgo 
miškų reikaluose specialistas Na
zarovas, departamento \icc-di-

— Miesto, v aktini n kai jair keli 
metai atgal 
nuosavius butus 
miesto valdybą, 
teikti jiems tuo 
išmokėjimui. Išj

šų manymą 
Ixetina miestas 

fiats sau |>riklau.sahčioje žemėje 
statyti savo valdininkams pato
gius butus, už kuriuos bus imama 
kuopigiausi nuoma. Bet valdi-

ir iš jam tokiomis sąlygomis su
teikto buto pasitraukti. Tokiu 
budu bus užkirstas kelias speku
liacijoms panašioms, kokios da
romos yra Montvila- įkurtoje ko- 
lionijoje.

— Smulk. pramoiy. ir prekyb. 
suvažiavimų taryba, kurios įsta
tai buvo šių metų birželio 5. d. 
caro patvirtinti, kreipėsi dabar į 
Vilniaus miesto *valdybąj kvies
dama .suorganizudify tos tarybos 
vietos skyrių. ' Tų-, suvažiavimų 
tikslas l— kinti, sniulk. pram, ir*

BOGUSLAVIŠKIĄI, Vilniaus 
gub. ir apskr. Nesenai Bogusla- 
viŠkiuose btlvo lietuvių vakaras. 
Vietiniai scenos mėgėjai vaidino 
“Gyvieji nabašninkai,” “Į mok
slą” ir “Jonukas-jheJhgiš.” Vis
kas pavyko palyginamai gerai. 
Scena buvo prirengta vietinio 
klębono kun. P. Bertulio kluone, 
kuri visai gražiai išrodė, tiktai 
kai-kam sunku buvo matyti. Pa
galiau s uždyką negalima reika
lauti didelės įstaigos.

Neapsiėjo,1 žinomą, ir be truk
dytojų. Iškarto viskas ėjo gerai, 
bet antroj pusėj vakaro atsirado 
du girtuokliu, kurie pradėjo kel
ti netvarką, tačiau ir jiedu pri
versti buvo nurimti. •

Daug dar yra BoguSlaviškiuose 
tamsių žmonių, o tai dėlto, kad 
maža kas teskaito laikraščius. 
Sako, kad geriau butelį alaus iš
sigerti, negu nusipirkti kokį laik
raštį, ar knygelę.

Vietias iš publikos.

— Visos Rusijos gyventojų są
rašas skiriamas 1915 m. Vilniaus 
gubernatorius išleido dabar ap
linkraštį, draudžiantį kol-kas šio
kiu ar kitokiu tikslu daryti gy
ventojų sąrašą. Norima, kad 
žmonės prie busimojo vienos die
nos, sąrašo ruoštųs kaip prie ko- 
toors M^jęprastp, jrlgu saxfi aUj-- km i£ Pj&S

ŽAŠLIAI, Trakų ap. Rugsėjo 
24 d. naktį, geležinkelio stotyje 
išsedo iš traukiniol jatiha, graži, 
poniškais rūbais apsitaisiusi mo- 
terė ir nuėjo pėsčia į Gurancų 
sodžiaus pusę.

Netrukus išlipo aiiciefas iš va
gono ir jis kaži-kUr dingo. Pa
laukėjęs, tas vyras sugrįžo, ir 
nuvažiavo tą pat ifaktį pirmuoju 
traukiniu Vilniun.
^Išryto du vietos- Valstiečių :— 

Sladkevičius ir Červiakas atrado, 
Gurancų sod. keliu. Vos vieną 
verstą nuėjusią mio Žaslių sto
ties, jauną, keliauninkę nužudytą. 
Prie jos galvos, gulėjo- taip va- 
dinamas finų’ Be vienos
žaizdos krutinėję; ^lavone nužu
dytosios ąužeidiinų neųiatyti. Ne
toli Žaslių, rašta piųtinukąs su 
užkandomis!,' degtine, kitais menk
niekiais ir dokųmęįitąiSj kuriuose 

itkovskio,

KAUNO GUBERNIJA.
KAUNAS.

— Kauno guhernijinio kalėji
mo kaliniai, kaip girdėjęs “S.-Z.

, nuo sausio 1 d. ligi rugpju- 
1 d. uždįrbe 10 tukst. 800 rb. 
kp. Visų kalinių šiuo 
esama 300 žmonių.

— šaltinis —

TELŠIAI, Kauno ęub. Rug- 
sėjo 21 d. į'vyko lietuvių-rusų va- 
karas-spektaklis vietinės gimna
zijos naudai. Toksai vakaras 
manoma buvo surengti gegužės 
mėnesyje, tik kasžin dėlko užsi
tęsė iki šio laiko. Buvo sulošta 4.
“Kurčias Žentas,” ir prieš vaidi-

rugpjūčio 10 d., rugsėjo 29 d. ir 
lapkričio 10 d. nukelti į artimiau- 
sįjį trečiadienį. Be to, leista dar 
5 nauji jomarkai, taip-pat trečia
dieniais. Tokiu budu Naumiesty
je busią dabar jomarkai kiekvieno 
mėnesio pirmąjį trečiadienį.

-— Rugsėjo 15 d. Kauno Ūkio 
draugija buvo sušaukusi čia ūkio, 
pramonės ir prekybos įgaliotinių 
suvažiavimą pasitarti dėl busimo
jo Vilniaus pramonininkų suva
žiavimo. Suvažiavimas buvo su
šauktas Vilniaus suvažiavimo or- 
ganizacijinio komiteto pasiūlymu. 
Suvažiaviman atvyko apie 70 
žmonių. Susirinkusiems plačiai 
referavo tam tyčia atvykę iš Vil
niaus tenykščio komiteto nariai: 
dvarininkas P. Konča ir d-ras 
A. Damaševičius. Po kalbų ir 
ginčų nutarta sutaisyti Kaune 
tam tikrą, komitetą, kuriu iš- 
r į n kta apię 20 žmonių.

navo kelias liaudies daineles. Lo
šimas nusisekė pusėtinai: kai- 
kuriems artistams truko gyvu
mo. Choras dainavo pusėtinai, 
nors kai-kur ir jautėsi trukumų, 
tačiau kaltinti jo negalima, nes 
tai juk ne nuolatinis, o tik šio 
vakaro surengtas choras. Nuo jo 
daugiau ir negalima reikalauti.

Rusti kalba buvo vaidinta trįs 
veikalėliai. Publikos buvo net 
perdaug, turbūt dėlto, kad Tel
šiuose panašių vakarų retai buna. 
Didelė salė prisigrūdo pilnutėlė.

Juze.

TELŠIAI. Telšių mieste skai
tosi šiuo metu šitiek gyventojų: 
išviso 7,215 žm,. iš jų: 2,654 lie
tuviai, 3,076 žydai, 270 rusų, 208 
lenkai, 10 vokiečių, 4 latviai. Pa
gal tikėjimų Telšitj gyventojai 
skirstosi: 3068 katalikai, 3076 žy
dai, 270 stačiatikių ir 261 kitų ti
kėjimų.

) — Kauno gut>. draugijų reika 
lams komisija 
draugijas: 1) 
kliubą “Avilį’’;
gė j ų 
Ras.

t

— “Litovsk. Rus,” kuri nesykį 
jau pirmiau už lietuvių laikraš
čius paskelbė įvairias iš Kauno 
lietuvių gyvenimo žinias, rašo sa
vo N209, kad einąs gandas, jog 
jau galutinai nutarta nuo Naujų 
Metų leisti Kaune dienraštį.

PATUMŠIAI, Telšių ap. Rug
sėjo 15 d. (s. k.) buvo Barvydžių, 
sodžiuje pas p. Jogminą Patinu
sių valsčiaus vyrijos sueiga. Nu
tarta statyti Beibelėje, prie nau
jai statomosios bažnyčios, dvi- 
kliasę mokyklą. P. Barusevičius, 
patumšiečių starasta, išsirūpino 
mokyklai piečių, nemaža ir savo 
žemės
visgi atįirado ir neišmanėlių, ku
rie šaukė: “nereik, nereik mums 
mokyklos!”; Patumšiečiai ligšiol 
neturi arčiau mokyklos, kaip už 
dviejų mylių. Valstietis.

■— Čia dar tebėra užsilikusi 
mada kelti ilgas vestuves, gau
singas svaigalais. Tokiosna ves- 
tuvėsna paprastai priguža nepra
šyto jaunimo, kuris pasigeria, 
sukelia muštynes.

Toksai atsitikimas nesenai pa
sikartojo visame savo gražume.

Bet apšjcritai ėmus, visgi toji 
mada nyksta, nes musų parapi
joje, ačiū Dievui, blaivybė spar
takai « I 

t .

. RASEINIAI. Sulyg apyskaitos, 
rugs. 1 d., Raseiniuose (Kauno g.) 
buvę: lietuvių 3,086, žydų 2,016, 
pravoslavų 481, lenkų 206, vokie
čių" 168 ir kjitažemių 30 žmonių.

i—j baltinis rs

VELIUONA, Kauno ap.. Rug
sėjo 22 d buvo vienos dienos 
gyvulių paroda. Parodbn statė 
savo karves ir arklius daugiausia 
smulkiųjų ukių^savininkai. Arklių 
viso labo buvo 18^., karvių ' 47.

— tai maišytos 
gyvuliais veis-

Karvių dauguma 
olendrų su vietos 
lesi Kur kas už karves gražesni 
buvo 
belgų 
klianls ir karvėms skyrė dova
nas, kurioms suteikė Žemės Ūkio 
Departamentas 100 rub. ir Vy
riausi Valstybės arklių augini
mo Valdyba—75 rub. Beto vie
tas gyventojai paaukojo dova
noms 150 rub. pinigais ir už 75 
rublius visokių padarinių, 
ir t. t. 

— Lietuvos žinios —

DARBĖNAI, Telšių ap.
madienį, rugsėjo 22 d.pįkurta čia 
Vartotojų Draugija. Narių prisi
rašė 34, pajti sudėta iki 123. Pi
nigų, rodos, nestokiios. Žmonės 
užsiinteresavę,- kad tik Valdyba 
iškarto viską tvirtai pastatytų. 
Sankrovų savininkams?; tas nela
bai patinka, šnairiai žiuri į nau
ją draugiją.

Misa Barzdytė-

UKMERGĖ,-K^uno g. Dva
re L. ponia R. sutaisė retą iškil
mę. Nesenai tame dvare pabai
gė visus lauko darbus, taigi, dva
rininkė sumanė atsilyginti. Ji 
nupirko degtinės ir alaus keletą 
bosų.' Nedėldienyj suvadino vi
sus darbininkus ir davė kiek
vienam pavalgyti bei išgerti iki 
valei. Šitos ponų vaišės pasibai
gė labai triukšmingai. Vieni už
ganėdinti, kiti ne. Daukas.

riaus, vietiniams gyventojams 
buvo labai neparanku gauti ko
respondenciją, o dėl siuntinių ir 
pinigų reikėdavo net Salantus 
pasiekti. Grafas Šuazelius įsteigė 
dabar savo lėšomis pačto-telegr. 
skyrių. Su to skyriaus įkūrimu, 
žymiai padaugėjo gaunamų laik
raščius skaitlius. Skaitlinę pa
duodu vien tik Platelių miesto 
ir apielinkės, nes Gintališkės vai. 
yra už 5 verstų nuo Platelių, iš 
kur to valsčiaus valstiečiai at- 
siiminėja laikraščius. Šiais me
tais Plateliuose gaunami išviso 
apie 100 egz. ,

tesant t valsčiui toli nuo miesto, 
yąlstįečiąį su reikalais kęliąųją

ŽAGARĖ, Šiaulių pav.
na i apleido Žagarę visų čia ger
biamas mokytojas-lietuvis A. Vo
kietaitis. Paskirtas jis dabar į 
Kuršėnus. Jo vieton į Žagarę at
vyko rusas. J. Kutra, mokytojas- 
-lietuvis, irgi iškeltas. Lietuvių 
kalbos mokytojo dar nėra.

EŽERĖNAI.
yra Lietuvos miestas, bet, 
durus jo gatvėse, reikia manyti, 
kad kasžin kokiame lenkų mieste 
esi. Tik retkarčiais, sekmadie
niais, arba antradieniais, kai esti 
turgai, užgirsti šnekučioujant lie-

kės lietuvius. Žinoma, ir iš mies
to gyventojų yra tokių, kurie dar 
tebešneka lietuviškai. Tik jie gė
dijąs gatvėse balsiai kalbėti, kad 
neužgirstų kas-nors. Jie dargi 
savo vaikus mokina lenkiškai, 
kad “nebūtų gėdos,” kai užaugs 
dideli.”

Yra ir lietuvių inteligentų ir 
taip dar keletas šiek-tiek “apsi
trynusių.”

Retai kas skaito laikraščius. 
Štai vienas jaunikaitis labai nu-

raščiai “Liet. Žinios,” “Liet. Uk.” 
O šis jaunikaitis baigė miesto 
mokyklą, tai ko-gi norėti i-š so
diečių, kurie dar tebėra apsemti 
tamsiose lenkinimo bangose ir tik 
dabar pradeda susiprasti.*

A. Jaunikaitis.
— Lietuvos žinios —

SUVALKŲ GUBERNIJA.
GARLEVA, Marijampolės ap 

Rugsėjo 28 d. buvo “Blaivybės’’ 
susirinkimas, kuriame dalyvavo 
ir pirmininkavo atsilankęs iš 
Kauno ““Blaivybes” centro se
kretorius J. Naruševičius. Didelį 
įspūdį padarė jo graži ir įturin- 
ga prakalba^ už kurią susirinki
mas padėkojo trukšmingu delnų 
plojimu.
.Tarp kit-ko, nutarta parsiga
benti blaivininkų kalendoriaus 
“Dieve Padėk.”

Simanas Jokubauskas.

JĖVARAVAS/ Marijampolės 
apskr. Nesenai, Žirniškių kaime 
pas ūkininkų V. Gruzdą buvo $š- 
leistuves Amerikon sesers, mer
ginos 24 m. amžiaus. Susirinko 
ir aplinkinių kaimų daugybė jau
nimo, kuris per ištisą naktį gir
tuokliavo, o rytojaus, dieną' apie 
5 valandą ryto pradėjo skirsty
tis kas sau. Vienas tų berniukų, 
J. Varnis, 25 nk kuris norėjo, 
kad toji išeivė su juo apsivestų 
ir kartu eitų Amerikon, bet ji 
nesutiko, likęs su ja atvirame
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ją ir save sužeidė. Abudu sužeis-

J. Bucas.
—- šaltinis —

MARIAMPOLĖ. Šiomis die
nomis nusiųsta iš čia gubernato
riui užtvirtinti naujos draugijos, 

Drau- 
Suval-

blaivy-

vardu “Sietynas,” įstatai, 
gijos siekimas — platinti 
kų gub. gyventojuose 
jausmo, skonio, švarumo,
bes, kūno dailumo bei sveikumo 
auklėjimą. Rodosi, dar tokios
kombinacijos draugijų pas mus 
nebūta. Busimoji draugija
ketinanti daryti visokių vakarų, 
konkursų, paskaitų, gražinti na- 

t. t. 
žinios —Lietuvos

i čia buvo surengtas 
vakaras. Vaidinta 

ir Milinė.” Publikos 
prisirinko pilnutėlė salė. Dauge
lio buvo vietos moksleivijos.

Pasibaigus vaidinimui, buvo 
dainos, šokiai ir žaislai.

Al. Žaslietis.

<•

SUVALKŲ GUBERNATO
RIAUS ATSIŠAUKIMAS. ■

prejanovas tam-tikrais, visoje 
gubernijoje išlipintais, atsišauki
mais kviečia einančius į Vokieti
ją uždarbiauti darbininkus pasi
naudoti vietinių darbininkų sto
ka ir pareikalauti didesnio užmo
kės n io ir geromis sąlygomis pa
darytų kontraktų. “Šį laika — 
rašo p. gubernatorius — šimtas 
tūkstančių suviršum fabrikų ir 
kaimų darbininkų Vokietijoje yra 
atitraukti nuo savo užsiėmimų ir 
pasaukti kariumenėn, nes ne
senai išleistu įstatymu yra pa
dauginta Vokietijos kariumenė. 
Iš to paeina tenai darbininkų sto-

Kitu atsišaukimu p. guberna
torius žada šimtą rublių tam, ku
ri > padės pagauti ,kokį-tai Lu- 
šąitį. kuris šį rudenį užmušęs Vil-

Abudu atsišaukimu spausdinti 
ir lietuvių kalba. Kalba ten nors 
ir neperptiiki, bet visgi suprasti 
galima.

Nežinia tiktai, kodėl musų vy- 
riausvbė ne visus savo atsišai’ki- 
mus verčia lietuvių Tatbmv,

Lietuvos žinios

tinasi pasibaisėtinai.

iŠ Suvalkų gub. miestų, kurių žy
dai netaip smarkiai apleidžia, 
kaip krikščionįs gyventojai: Vil
kas iškyje, krikščionims išsidangi- 
mi", paliko 79 nuošimčiai žydų; 
Šakiuose—84 nuoš. žydų; Mari
jampolėje—72 nuoš. žydų; Kal- 

Seinuo-vari joj e

- 58 n uos. žydų.
Kad išeivybė ir sodžiuose ne 

mažesnė, liudija nors ir tas fak
tas: Suvalkų Žemės Ūkio Dr- 
jos susirinkime buvo dvarininkų 
keliamas klausimas, bene parga
benus sau ch
sumanymas atmestas, nutarta bet 
vis dėlto prastesnių žemių ne
bedirbti ir mokėti darbininkams 
nuo darbo, ne nuo dienos.

u žemei dirbti. Šis

“RYTO” VEIKIMAS.

25 skyrius šiose vietose: Naujieji 
Švcnčionjs, Valkiųinkai, Labano- 
riai, Balusiai, Gilučiai, Kietaviš- 
kis, Kaltinėnai, Pivošiunai Kon- 
sipuoliai, Rūdiškis, Šešuoliai, 
Merkinė, Gontovninkai, Alytus, 
Snmcliškis, Korgovdai, Poden- 
biai Nemunaitis, Lingmenai, Di- 

' via n iškis, Košedarai, Melagėnai.
Paduoti patvirtinti “Ryto” kur

sai Vilniuje. Kursuose bus •vi
sokio amžiaus vaikinai i? mergi
nos leisti prie egzaminų liaudies

y F T
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susirinKinuis,! tik gaila, Kad ne
turi susirinkimams svetaines.

Čia gyvena) apie 50 šeimynų ir 
suviršum 109 pavienių lietuvių. 
Dirba visi anglių kasyklose. Ap
švietimas nedidelis, gyvuoja 5 
draugijos su 2 knygynėliais; laikl 
raščių ateina apie 12 egzemplio-^ 
rių. Paukštelis.

tų Jungtinių Valstijų konsuliauš 
Jeruzolimoj. Nežinia vienok, ar 
kunigas priims siūlomų vietų, nes 
Amerika nepuikiausiai apmoka 
savo atstovus svetimuose kraš
tuose.

........... D( į IK
Jackson Mich. ,ų

kai,

MAŽOJI LIETUVA.

dvi bažnyčios^ pačto trioba.
rt' -nTtT>1

IŠ DARBO LAUKO.

|| Šiaurinėj Afrikoj, Morokko' 
pakrantėse siautė smarkios vėt
ros. Vėtra išmetė ant kranto tris 
laivus, kurie tapo sudaužyti. 
Įgula vienodaivo prigėrė.

šiame susirinkime aukų surinkta 
?73-75- lai gana daug, nes su
sirinkime dalyvavo, net gėda sa
kyt, nepilnai 40 žmonių, iš kurių 
dar keliolika tuoj, prakalboms pa-

čionai dirba 
mėuždarbis mažas. Į 

10 valandų darbo 
uždirba vos

su

U Indianapolis, Ind. Tarnau
janti ant gatvinių ' karų apšaukė 
čia streiką.

|| Prusnose, mieste Breslau, 
prasidėjo antra byla teisman pa
trauktų už paleistu viavimą su 
mokyklų mokinėmis. Kaltinamų 
yra 15 vyrų,į užimančių draugijoj 
svarbias vietas.

Prakalbdms pasibaigus, aš tu
rėjau progą pasikalbėti su gerb. 
Dr. Basanavičium. Užėjus kalbai 
apie Amerikos lietuvių socialis
tus, štai ką išgirdau iš gerb. 
Svečio: “Visur aukavo įvairiau-

stovime.
Anglių 

gerai, bet 
nesį prie
nos žmonės 
$40.00 iki $80.00. Už dienos da 
bą mokama $2.10.

Ne socialistas.

nuo

Kaip yra laikomi susirinkimai. 
“Lietuvos” skaitytojai, rasi, įdo
mauja, kaip “nulaikomi” susirin
kimai Maž. Liet. ' Štai atsibuvo 
tūlo “Marynęs ir Vaisko Verei- 
110” (jurininkų ir kariumenės su
sivienijimo) susirinkimas. Susi
rinkimas nulaikytas tokioje ir to
kioje gaspadoje. Atvėrus susirin
kimą “nušaukta ciesoriui ant gar
bės." Paskui tas “kalbėjo žodį,” 
tas kalbėjo ir 1.1. Tada tapo dai
nuota “Deutschland, Deutschland 
uber alles” (Vokietija, Vokietija 
už vis augščiaus), ant ko tas ir 
tas pranešimą laikė ir t. t. O ta
da jau “sekėsi linksmoji dalis.’’ 
Ta linksmoji dalis susideda iš šo
kių 1bei gėrimo, po kurio kitą die
ną kai-kada viens “veikėjas” ran
dama kur patvoryje įstrigęs, ki
tas šalę kelio be žado gulintis ir 
panašiai. Tokios tai draugystės 
neša prusiečiams vokišką apšvie- 
tą ir kultuvą^.

NUŠOVĖ JĮ SEPTINTOJI 
PATI.

Williamson, W. Va. Sar
Sloan nušovė savo vyrą 
Sloaną, kada tas džiaugėsi 
aštunta savo pačia. Sarah bu
septintoji jo pati. Sloan į trum
pą laiką su septyniomis pačiomis 
persiskyrė ir su viena persisky- 
ręs, veda tuoj kitą. Užmušėją 
suareštavo. Ji visai nesigaili sa
vo darbo ir sako, jog' už moterių 
suvadžiojimą teisingai nubaudė 
buvusį savo vyrą.

St. Clairsville, O. 50,000 są
narių United Mine Workers of 
America organizacijos nutarė, su- 
šelpimui Colorado streikierių kas 
mėnesis mokėti po 1 dol. nuo gal
vos. ’ L, .

|| Žinomam raštininkui ir pro
fesoriui Kopenhageno universite
to, Jurgiui Brandes, rusiškoji val
džia neleido atkakti Rusijon, nes 
Brandes yra žydas.

1$ AMERIKOS.
LYTIŠKOJI HYGIENA 

MOKYKLOSE.

taip ir St. Louise publiškose mo
kyklose mokiniai bus mokinami 
lytiškos hygienos. Iki šiol lytiš
kieji prietikiai nuo vaikų buvo 
slepiami, bet slėpimas pasirodo 
blėdingu.

AR TAS BUTŲ BESIRENGI- 
MAS KARAN?

Chicago, Ill. Gauta čia žinia, 
jog 15 raitelių regimentas, stovin
tis Sheridan! Park, gavo prišą

Antonio, prie. Mexiko rubežių. 
Taipgi ir 1-nas raitelių regim, 
rengiasi traukti prie Mexiko ru
bežių. New Yorko"milicijai taip
gi prisakyta prisirengti. Manoma 
todėl, kad Amerikoj bus Sumobi
lizuota visa kariumenė ir 

an.

ANČIŲ MEDŽIONĖ IŠ AERO- 
PLIANŲ.

Hammondsport, N. Y. T. P. 
Jaquith surengė medžionę ant 
ančių iš aeropliano. Kadangi 
aeroplianas lekia greičiau negu 
antys, tai jam nesunku buvo le-

jas pasivijęs, šaudė ir į valanda 
laiko užmušė 20. Užtai vienok 
medėjas tapo teisman patrauktas, 
nes dabar uždrausta antis šau-

riu menės savanorių, bugalterių ir
t. t. . •

Beto, tuose kursuose bus pri-

STONEYBURN, Škotijoj.
Ačiū pasidarbavimui kun. Keme
šio, nesenar tapo sutverta čia 
lietuvių-kata^kų “Blaivybės” 
draugijėlė, į kurių prisirašė 31 
narys (jų tarpe kelios moterįs). 
šita jauna draugijėlė po truputį 
pradeda darbuotis: fetė

KATALIKŲ KUNIGUI SIŪLO 
KONSULIAUS VIETĄ.

De* Moines, la. Užsienių mi- 
nisterp Bryan pasiūlė katalikų

GAL SUMAŽĖS SALIUNŲ 
SKAITLIUS.

Madison, Wis. Valstijos le-

5 kliasą gimųazijos. Tokiu būdų 
“Ryto” kursai galės priruošt vai
kinus ir į dvasinę seminarijų.

“Ryto” valdyba.
— Viltis —■

PATRAUKTA TEISMAN 141 
VARIO KASYKLŲ DAR

BININKAS.,
Calumet/ Mich. Allouez dis- 

trikte, kur streikuoja vario ka

man 141 darbininką. Tie darbi-

mo uždraudimo, prisiartino prie

NUO GUBERNATORIAUS
REIKALAUJA $xoo,ooo.

Kadangi Massachusetts valsti
jos gubernatorius - laike streiko

Labor Union Bostone, Jamesą 
Moriarity, tas gubernatorių teis
man patraukė ir nuo jo reikalau
ja $100,000.

NEW YORKO IŠLAIDOS.
Šiems metams miesto New 

Yorko išlaidos siekia $192,966,551, 
arba tik $284,110 daugiau negu 
pernai. Kitais metais išlaidos pa
sididindavo kasinėtai po io nu

kiši kitų metų galėsianti tūlus 
1 n ok e s č i u s s u m a ž i n t i.

PERSUNKUS EXAMINAI.
Washington D. C. Iš norinčių 

pastoti į karišką akademiją West 
Point, 60% neišlaikė examino, 
nors visi buvo baigė augštesnę 
mokyklą. Todėl karo ministerio 
užmanyta examinus norintiems 
akademijon įstoti palengvinti, ar
ba įtaisyti prirengimo kursus, nes 
kitaip akademijai pritruks stu-

DIDELI ŠALČIAI PIET- 
VAKARUOSE.

Kansas City, Mo. Piet-vaka- 
riuose lapkričio 1 d. užstojo toki 
šalčiai, kokių ten nuo 25 metų 
nebuvo. Texase termometras nu
puolė iki 160 žemiau ..zero.

fl Indianapolis, Ind. Pačio kler
kai, tarnaujanti gęležinkejių va
gonuose, gauna didesnes algas: 
pridėta jiems po 100 dol. me
tams. Bet padidintas algas gau-

tė Francuzijon aficierą Torovą 
pakviesti dvikovon žinomą Fran- 
cųzijos kariško laivo kapitoną 
P|ierre Loti> kuris, būdamas Fai-

gyvenanti Indianapolise.

li East Liverpool, O. Streikuo
ja darbininkai puodų dirbtuvių 
East Liverpoolyj ir Wellsvillcj, 
Ohio; taipgi Chestere ir Max
well, W. Va. Streikuoja 5,000 
darbininkų. Jie reikalauja geres
nių algų.

■i

Newk York.“ Streikuoja I25 
šoferiai postai ^Trąnsfer Co. Iš - 
syk automobilių bėgiojimas pasi
liovė, betį paskui kompanijai pa
sisekė surasti pakaktinai streik
laužių. ' Streikieriai reikalauja 10 
vai, darbo diėtioS, $3.75 už dienos 
darbą ir unijos pripažinimo. Iki 
šipl jie gaudavo po 
nėšiui.

$100 dol. mė-

Traukiasi ši-If Trinidad, Colo 
tose aplinkiilėsė anglių kasyklų 
darbininkų Streikai. Susirėmimai 
streikierių sti kasyklų sargais, po
licija ir šerifo žmonėmis nuola- 
tai atsitinka. Pereitos savaitės 
utarninke 'suširefni ne užmušta 1 
sargas, o septyni žmonės tapo 
sunkiai sužeisti, o tame du vaikai. 
Kruvini susirėmimai buvo Har-

Ind. /Užgimėfl Indianapolis
čia gatvinių kąru (arnų streikas, 
Kompanija • Iširki 
71'11 VnriA 
globa.

ko streiklau
žių, kurie važmęjįi po policijos 

Pertai 1 pasitaiko gana 
tankiai streikierių Susirėmimai su 
policija ir su streiklaužiais.

fl Harrisburg, Pa. Įgavo gale 
teisės, reguliuojančios Pennsylva- 
nijoj moterų darbą. Naujos tei
sės sutrumpino ilgį moterių dar
bo nuo 60 iki 54 vai. savaitėj. 
Nuo to išskirtos vienok tarnai
tes ir farmų darbininkės.

siautėjęs, laikraščiuose paskelbė 
apie žvėriškus pasielgimus krikš
čioniškų ..tautų kariu menių ir tei
sino turkų kariumenę. Loti yra d e tnariu Frąncuzijos akademijos.

Ji v|| Vidurinėj Amerikoj, respub
likoj San Salvador, nuo smarkių 
lytų kilę tvanai labai daug nuo
stolių pridirbo. Skaitlių prigėru
sių žmonių paduoda ant 54, bet 
ištikro gal jų but daug daugiau.

pos dar niekur nieko nedavė. 
Passaic’ės socialistų kuopa tai be
ne pirmutinė, kuri aukavo. Nors 
maža tai auka, liet ačiū ir už ją.’’ 
Dabar kasžin už tokį “prasižen
gimą” prieš lietuvišką “socializ
mą” ar tik neišmes 45 kuopos iš 
Sąjungos?

Laike prakalbos gerb. Basana
vičius paskelbė, kad jau esą su
rinkta aukų šioje šalyje virš 
$20,000; o tas jau aiškiausiai liu
dija, kad visuomenė tam darbui 
karštai prijaučia ir neklauso įvai
rių ponų, kurie skelbiasi esą žmo
nių reikalų užtarytojai, o ištik- 
rųjų gi tiktai ardo kiekvieną ra
mų ir ne jųjų naudai pradėtą kul
tūros darbą.

|| Dėl bylos žydo Beiliso Kie- 
ve, kaltinamo užmušime stačia
tikio mokinio Jusčinsko, neva, 
kad iš jo išgavus kraujų žydų 
macoms, Varsa vos žydiškose 
dirbtuvėse nedirbo žydai darbi
ninkai ir per tai žydiškos dirbtu
vės sustojo. Panašiai žydai ir 
jiems pritarianti krikščionįs dar
bininkai elgėsi taipgi ir Odesoj 
ir; Vilniuje, 
pr'otcstuoja
buk tikėjimįškiems 
vartoju krikščionių

bei pradeda nebūti vietos tarp lie
tuvių, kad pažangus darbas visuo
menėje ima viršų ir, rasi, netoli 
tas laikas, kuomet < demagogija 
paskęs savo tamsiuose darbuo
se • • ,

IŠ PHILADELPHIA, PA.
Svečių atsilankymo atbalsiai. 

Čia noriu trumpai paaiškinti, ko
dėl Philadelphijos' lietuviai taip 
mažai aukų sudėjo Vilniaus Tau
tos Namams.

Philadclphijoj lietuvių yra apie 
15 tūkstančių, o draugijų suvir
šum 30. visos draugijos šį-tą 
veikia, žinoma, daugiausia kelia 
balius; apie sceniška perstatymų 
joms nei užsiminti negalima. Iš 
balių kartais uždirba ir po 100 
dol. Todėl draugijos viena kitų 
remia ir savo, narius po bausme 
varo į kitds draugijos balius ir 
draugijos iš 'iždo paskiria pinigu 
pragerimiu; todėl daug skystimė
lio išgeriama laike balių, nes 
žmonių netrūksta; vieni eina at
sigerti, kiti—kad nuo bausmes 
išsisukus.

Kaip draugystės laikėsi vieny
bės, balius rengdamos, taip nutarė

P. Sakatauskas.

Tokiu budu žydai 
apkaltinimus, 
tikslams jie 

kraujų.

kandidatūra v 

vietai Felix
li btates savo 

Mexiko prezidento 
Diaz, bijodamas, kad jo Huer
ta nelieptų suimti ir nužudyti 
taip, kaip nužudė Maderų, su ke
liais draugais pasislėpė ant Jung
tinių Valstijų kariško laivo 
Wheeling, o paskui jį pergabeno 
•ant didesnio kariško laivo “Loui
siana.”

|| Perdėtinis Berlino eksperi- 
mentualės medicinos instituto, 
profesorius August Wassermann, 
savo kalboj išreiškė pasitikėjimų, 
kad trumpame laike, bus surastas 
gydantis vaistas nuo iki šiol ne
išgydomo vėžio.

ANGLIJOS SUFRAGEčfŲ 
VADOVU CINCINNATI, O.
Cincinnati, O. Atsilankė čia 

žinoma Anglijos sufragečių va
dovė Emelina Pankhurst. Savo 
kalboj ji apreiškė, jog Amerikos 
moterįs nereikalauja griebtis to
kiu kovos budo kaip Anglijoj, nes 
čia moterų padėjimas kitoks. Gal 
but taipgi, kad prie tokio kovos 
budo Amerikos moterįs nesiduo
da prikalbinti. ’

SUGRĮŽO IŠ SIAURINU 
KRAŠTŲ.

New York. Iš tolimų šiauriu
V v*

sugrįžo čia tyrinėtojas Dillon 
Wallace, apie kurį manyta, kad 
jis pražuvęs. Tyrinėjo jis Labra’ 
doro vidurius ir prisigriebė iki 
vietai, kur 10 metų atgal nuo 
bado išmirė visa tyrinėtojo Hub- 
bardo expedieija.

fl Trinidad, Colo. Streikuojanti 
šįto distrikto kalnakasiai, parei
kalavus milicijos perdėtiniui, ati
davė jam I,ioo karabinų, nes ge
rai žino, jog su ginklu sunku ka- 
riumenei pasipriešinti. Darbinin
kams pažadėta, jog, jeigu jie iš-

|| Ant jūrių sudegė franeuziš- 
kas laivas “La Patrie.” Jo įgulą 
išgelbėjo į laiką atėjęs vokiškas 
garlaivis “Kronprincėssim Ceci- 
lie.”

LIETUVIAI AMERIKOJ.

ge-

STAIGA PASIMIRĖ 
MILIONIERIUS.

Cody, Wyo. }Privatiškame 
ležinkelio vagone nuo apopleksi
jos pasimirė milonierius Charles 
W. Gates, sūnūs nesenai mirusio 
JohnlW. Gates. Velionis tikėjo
si vakaruose pataisyti savo svei
katą, bet tas jam nepasisekė.

v’

kuris reikalauja, kad galiūnų ne
būtų daugiau, kaip vienas ant 
250 gyventojų ir kad saliunų, jau 
leistų, kiton vieton nebūtų gali
ma kilnoti. Saliunininkai mėgi
no per teismą ta bilių panaikinti, 
bet ir teismas jį pripažino geru. 
Gal todėl Wisconsino valstijoj 
sumažės saliunų skaitlius.

sianti.
PASSAIC, N. J.

atsilankymas- Paga-
musų mažytėlis naujo-

EXPLIOZIJA.
Hartford, Conn. Lapkričio 3 

d. krautuvėse Levelando prie N. 
Front gatvės, nuo nežinomos 
priežasties atsitiko smarki explio- 
zija, kuri triobos pienas išvertė 
ant šalo stovinčitp medinių na
mų. Manoma, kad prie to už
mušta mažiausia septyni žmo
nės.

IŠ VISUR
|| Gauta žinią, j c 

rjumenė iš miesto
g Iluertos ka- 
Chihuąliua pa- 
o Chihuahua

užėmė revolįucijor ieriti vadovas 
Vilias. '

lt *

MOKESTIS JNUO PELNO.
Washington, |D. C. Nuo lap

kričio 1 d. Jungtinėse Valstijose 
tapo įvestas mokestis nuo pelno, 
bet mokestį tą turės mokėti tik 
turintieji suviršum $3,000 pelno į 
metus. Tarp lietuvių mažai bus 
tokių, kurie tų fnokestį turės mo-

UŽSIMANĖ BADAUTI.
St. Louis, Mo. 50 studentų 

Smitho akademijos^ kadangi už 
riaušių kėlimą juos nubausta, nu
tarė badauti, bet akademijos per
dėtinis lengvai juos pertikrino, 
kad badavimas yra tai netinkan
tis akademikams kovos būdas. 
Matyt, studentai valgyti norėjo, 
todėl lengvai davėsi pertikrinti.

|| Bavarijoj tapo
4 * L

|| Bavarijoj tapo galutinai nuo 
sostq prašalintas beprotis kara
lius Otto, o karaliumi pagarsin
tą valdęs jo vardu regentas, ku
nigaikštis Liud^igas. * x < .

|( Sulyg Franeuąijos darbo mi
nisterijos surinktų žinių, Fran- 
c izijoj yra f?švt4d i 1,317,434 šei
mynų, o tadie dl'805,744 šeimy
nos neturi vaikų/W,967,57i šeimy
na turi tik po vieną vaiką, 2,261,- 
978 po du I vaiku. Tris . vaikus 
turi tik 1,643,42k po keturis 
987,392 šeiittyno«ę po penkis 
>566,768, po šešis 
septynis 
turi tik 94,729 Šeimynos, po d c-

327,241, po 
182,998; po aštuonis

IŠ
Svečių 

liaus ir 
kynas susilaukė savo “atpusko.
Spalio 22 d. atsilankė gerbiama
sai musų tautos žadintojas bei 
veikėjas Dr. J. Basanavičius, 
rinkdamas aukas musų Tautos 
žydimui—Tautos Namams. Jisai 
papasakojo mum/ apie dabartinį 
Lietuvos stovį, apie greita pasku
tiniųjų laikų musų apleistoje tė
vynėje kultūros ir gerbūvio pa
žangą. Paaiškino mums taipogi 
savo atkeliavimo bei L. M. Dx- 
jos tikslus ir visa tą, ką lietuviai 
šiądien turi nukęsti nuo svetįm- 

v • taucių.
Antru kalbėtoju m buvo su Dr. 

Basanavičius iš Brooklyno atva
žiavęs p. Liutkauskas. /Šisai kal
bėtojas savo prakalboje nurodė, 
kaip tūli musų laikraščiai eina 
preišais mokslą, priešais kultūrą, 
priešais pažąngą. Ištraukomis iš 
tųjų laikraščių parodė, ko jie ver
ti ir į kur veda tų «musų visuo
menės dalį, kuri yra jųjų įtekmė
je-,. ... ’ v ?

IŠ ROCKFORD, ILL.
Vakaras. S. Daukanto gimimo 

dienos paminėjimas. Spalio 25 d. 
vietinė draugija “Kanklės” su
rengė trijų aktų dramos vaizde
lį: “Švarkas ir Milinė.” Visą pel
ną skyrė Tautos Namams. Žmo
nių prisirinko vidutiniškai; todėl 
ir pelno galėjo likti. Lošimas iš
ėjo gana silpnai. Pilnai galima 
priskaityti prie pavykųsiųjų Bliu- 
džiaus-(S. Jokubauskas) ir Bliu- 
džienės (p-lė K. Urbiūkė) roles.

roles ir supratę, kaip aukščiau 
minėtos ypatos, tai lošimas gali-

siu. Vaidinimui pasibaigus, baž
nytinis choras, vadovaujant vie
tiniam vargonininkui, sudainavo 
porą dainelių, kurios nusisekė 
gan gerai.

Spalio 26 d. Simano Daukanto 
draugystė turėjo vakarėlį pami
nėjimui Simano Daukanto gimi
mo dienos. Programas 
iš paskaitų, prakalbų, 
dekliamacijųb V akaras 
vidutiniškai, nes, apart

dainų ir 
pavyko 

vietinių, 
buvo ir svetimas kalbėtojas; p.
S. Biežis iš Chicagos, kuris daug 
naudingų dalykų pą^ąkė. Gaila, 
kad žmonių buvo nedaug, nes, 
viena, daug užkenkė blogas oras, 
o antra, tą pačią 1 valandą bu
vo kitos draugijos susirinkimas.

A. M.

IŠ THOMAS, W. VA.
Vietos draugijos ir lietuviai. 

Čia lietuvių yra apie šimtas šei
mynų ir apie du kartu tiek pa
vienių. Suaugusių merginų yra 
7, kurios, išskirant vienų čia gi
musią, visos yra atvažiavusios iš 
Lietuvos. Draugijų yra, sulygi
nant su vietos lietuvių skaitlium, 
gan daug. Seniausia, 1896 m. su-

Krik., turinti narių apie 180. Vė
liaus, 1905 m., susitvėrė Šv. Juo
zapo dr., kuri j turi apie 150 narių. 
Tame pačiame mete tapo sutver
ta taipogi ir Šv. Jurgio kareivių 
dr-ja, kurios narių skaitlius sie
kia 28. Toliaus turime. Uk. Kliu- 
bą (narių 45) ir Thomas Mainie- 
rių Pašelpinę draugystę. Pasta
roji susitvėrė šiais metais, turi 42 
nariu ir prie jos gali prigulėti 
kaip vyrai, taip ir moterįs. Apart 
šitų visų draugijų, yra čia dar L.

tiviška Draugija, kuri,’nežiūrint, 
kad įsikūrė praeitame rugsėjyje, 
žada atidaryti savų valgomųjų 
daiktų krautuvę. Nors kažkurie

draugijos pietinėj Philadelphijos 
dalyj, kur yra daugiausia lietu
viškų draugijų, nutarė priimti 
Svečius kuoiškilmingiausiai ir tam 
išrinko komitetus. Toj miesto 
dalyj yra gana turtingų draugi
jų, kaip tai: Šv. Kazimiero, kuri 
turi apie 400 narių ir apie 2,000 
dol. pinigų; Šv. Mykolo Arka- 
niolo ne kiek menkesnė, Šv. An
tano turbut seniausia; Laisves

kitos yra menkesnės. Tos drau
gijos be skriaudos, galėjo paau
kauti 100—200 dol. Bet veikiant 
visoms vienybėj, viskas kitaip 
virto. Visą valią atidavė komi
tetams, o kad Tautos Namams— 
tai ne partijų reikalas, pakliuvo 
ten ir socialistų; Laisvės Kliubo 
komitetas buvo iš socialistų, o tie 
nemiegojo. Kitų draugijų komi- s
tetai susidėjo iš tautiečių, nors 
ir jų eilėse nemažai buvo socialis
tų, o tie juk Tautos Namams ne

ko m i te t u v 
buvo ne

iš ' iždo

pritaria; todėl ir 
darbavimosi pasekmes- 
kokios.

Pašelpinės draugijos
nieko neskyrė; jos laukė, ką ko
mitetas nutars. Tuom tarpu į 
komitetus papuolė visokių pažiū
rų žmonės, tai komitetų konfe
rencijoj, balsuojant, nutarta iš 
draugijų iždo nieko neskirti. 
Vien visos draugijos susidėju- 
sios paėmė svetainę susirinkimui 
ir kiekvienam paliko liuosą valių 
aukauti kiek nori. Žmones gi, 
matydami draugijų nedidelį pri
jautimą Tautos Namams, taipgi 
aukavo po mažiau negu butų au
kavę, jeigu draugijos iš savo iž
dų butų skyrusios didesnes au
kas. Visi buvo perimti socialistų 
dvasiosį net karšti katalikai aukų 
klausime patikėjo socialistams, 
kurie įkalbinėjo, kad Tautos Na
mų mums nereikią; todėl ir šuka
vimas nereikalingas. Laike pra
kalbų surinkta vos 187 dol. o ti
kėtasi surinkti mažiausia kokį 
tūkstantį. Socialistai, matydami 
savo agitacijos vaisius, džiaugė
si ir delnus tryliė. Gėda už tai 
pietinęi Philadelphijos miesto da
lies lietuviams ir jų draugijoms!*

Pietinės
viai pašiepia rytinius vadina juos 
tainsunais, bet tie neva tamsunai 
geriau suprato savo pareigas ir 
noriau Tautos Namams aukavo 
pinigus; draugijos iš savo .iždo 
skyrė, kiek išgalėdamos. Šv. Jur
gio draugija paskyrė iš iždo 100 
dol., o kitos pirko bent po siek
snį žemės (Dar laikas atitaisyti 
klaidą, ir tą vertėtų padaryt. 
Red.).

Nors kun. Kaulaki^ per pa
mokslus ^ragino žmonės dėti au
kas Tautos Namams, bet jo ragi
nimai pasiliko šauksmu tyruose, 
atsimušė į atšalusias Philadelphi
jos lietuvių širdis it žirniai berti 
į sieną. Plunksna.

hiladelphijos lietu-

žinomų priežasčių, pakenkti šiai 
draugijai, tačiąus tas jųjų nelem
tas darbas eiiJa niekams^ neatneš-1 
damas jokio nuostolio draugijai.

Abelnai imant, vietos lietuviai 
žengia pirmyn. Žymiai daugina
si o laikraščių skaitytojų eilės iš 
vietos lietuvių, čia pastebėtina 
vienas įdomus dalykas: žmonės 
išsirašo daugiausia laikraščius- iš' 
Lietuvos. Prieš keletą metų čia 
ateidavo laikraščių vos .3 egzem
plioriai, Dabar visur j4u 
pamatyti jeigu ne vieną, .tai kitą

Laike p,„ LiiftkaUsko prakalbos 
gerb. Dr. Basanavičius rinkę au
kas. Iš didesiuųjų aukų reika
linga pažymėti Sekančios: Drau
gystės Šv. Kazimiero iš Paterson, 
N. J.—$21,50; vietinės draugys
tės Šv. Jurgio rU $10,50, SLA. 
47 kuopos — $5,00, L, S. S. 45 
kuopos $3>5Q^ pavienių žmonių 
daugiausia aukavo p. P. Norkus 
—— $10.50; p? Kolyta —, $5«00; 
p. Sakatauskas, — $3.00 ir t. L 
Dramajtiškas Ratelis gi- uždengė 
yakaro surengimo lėšas/ Viso Ilaikraštį Abelnai, ne ant vietos

JŠ LOWĘLL MASS.
Tamsi lietuvių kolionija. Tur

būt, niekur nė^a tokios tamsios 
lietuvių kolionijos, kaip Lowell- 
yje. Tai galima prirodyti pasku
tinių dienų atsitikimais, būtent: 
Dr. J» Basanavięio ir p. M. Yčo, 
Liet. Mok. Dr. pasiuntinių, atsi
lankymu.

Į Naujosios Anglijos komiteto 
sutaisytų Svečiams maršrutų pa
teko ir musų Lowell. Svečiai ap-

yyms t- 44,72^, po desimti — 
20,639) po vienuoliką tik 8,305, po 
(Įlvyliką — , 3,508, jpo 13 jau tik 

po 15 —■ 249, 
' 79, o pd> vaikų tu- 

ranctizijoj yra

437 po H — 554

rinčių šeiipynų. J7
GAISRAI.

Winnipeg, Manitoba. Sudegė 
čia salyklų krautuvės' Canada 
Melting Co. Nuostolių ugnis pa
darė ant 150,000 dol. Iš kur ug

)*11 
nomos, Anglijo

rjkon ir duktė 
s sufragetes.

pąsi- msterp nryan pasiuio Kaiaimų 1 
linksminimo vakarėlius "ir ^daro’kunifui Franciškul Nufent, vie-Jnis atsirado, tikrai nežinia.

j
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7§ ATHOL, MASS

esąs caro

visoms 
nariui 

dalyvauti 
prisiųsti 

larbų ko-

$5.00 įstojimo 
dabai

buvo ' parengtos 
Vienybės” prakalbos. 
Grikštas, Smelstorius 

dekjia- 
tį. gerai

kad 
Library, 

nitų abejonės, kad il-

ganėdirisiu tuo, kad pranašiu ger- 
biamicmsiems Tamstoms) tik apie 
tuos dalykus; kutie paliečia ma
ne, kaip Draugijos sekretorių.

iš Lietuvos 
ir D u mos ; 
rengia 
chorui 
jiiųo.

riebėsi da
” Matyda

leidinius
Vienybė Lietuvninkų

Tėvynė, Draugas, Lais
Mintis, Laisvė

nėra must I 
kataliogas 
nei laiko, 
tik tiek, 
Library) 
rinti ir pi
duotąjį b

“Lietuvos”
p. Šernas;
ir išlėistuvę
“Moksleivio’
p. S. Tananevičią
nešė
negali, bet kiek vėliaus
prie Spaudos Draugijos

8. Atskirai priduodu Suvažia-
m ei d žiu

iant Centralin Knygy 
ir periodinius leidi 

reikia šitaip adresuoti:
E. H. Anderson, Directęr, 

New York Public Library, 
476 Fifth Ave.,

Spaudos Dr; 
mane įgaliotų 

sutvarkymu 
Centralio

:1 A m'e r
Lictuvo

ėjo p 
buvęs 
redaktorium, ir 
kreipė va į . New 
Knygyno direkciją 
musų 
sius ir 
ia, norime

Lietu
Lietuvos. Ūki

V id u no 
ėvvnės” lei-

IS MONTELLO, MASS.
Įvairumai. Spalio 26 d. buvo 

trukšmingas susirinkimas 17 kp. 
SLA. Mat nuo tūlo laiko Bostono 
aikraščiuose pradėjo atsiradinė- 

ti korespondencijos, šmeižiančios 
cam nors neturėjusius laimės pa^ 
tikti nionteliečius. Išplūdo kuo-t 
oos susirinkimą bjauriausiais žo
džiais II. S. Tas padavė kuopai 

‘skundą. Iš to kilo trukšmas, ku- 
Laisvės” agentėliai.

tatyti baž- 
tarp lietuvių 
lai. Mat

kalbėti, bet 
jį -užkvietė 
pinta apie , 
tai, bet pliakatus tuojaus, Grikš-I 
to priešai nudraskinėjo. Pasirodė, 
kad tai darė socialistai (KokiįJ 
Red.k ' ž '

Spapb 28 <d. Mokslo draugijos 
choras parengė vakarėlį. Buvo 
choro dainos, dekliamacijos, I 
skambinta an<\ piano. Viskas pa

lei tk o buvo ♦ 
onėliai 75

neteisingai ap- 
, kuri nei jokios 
eprigyjlminguoju 

“Kova” ją 
Pareikalaų- 

ta buvo nuo “Kovos” atšaukimo 
melagingos žinios, bet ji to nepa
darė. Šmeižti mat jai geriau pa
tinka, negu šmeižimą atitaisyti. 
Minėtas choras jau viešai pasi-

pačiame knygyno 
išsinešti

Laisvė;
ivos Žinios;
tvos Ūkininkas

1 D ra u g 
nore, M d 
ynį'

susirinko,
oro, labai 
ytojų: su 
vos kokia

čia yra 500).
imu su v

tokio mažo 
iaus priežas- 

, daugelis p.
kalbant.

viešuose susirinkimuose

s var
lį a u d in- 

varomamjam 
Yra net tokių, 

ikštinėja po namus ir at- 
1 žmones nuo

—D-ro Basanavičiaus
Atstovo Yčo, o dabar 

koncertą. Visi geidžia 
gero pasisekiipo, sutvirtė-

ir ekspensu 
musų 

pranešu
ir šiaip 
ėvynės” 

: atspausdinimą 200 
s kviečiau 
prie įsteigimo Cen- 

išleista

sekretoriaujant Lietu yrį -Spaudos 
Draugijai, i 
pasidžiaugti
Draugijos d^trbų vaisiais. Tie 
vaisiai gal paaiškės iš musų pe
reitais metais išrinktų komisijų 
raportų, kurktos čia turėsime iš-

Nepusėtinai” 
publika, 
nekėiosi

galima, nesą ten nėra 
rgiai knygynas (Pub- 

samdytų lietuvį tik- 
skyriaus dėlei, nes tą 
retai kas teatlanko;

. Iš WINNIPEG, KANADOJ.
Vietos draugijos. Paskutiniuo

se laikuose tarp lietuvių kilo čia 
nesusipratimai. Čia'.gy viloja dvi 
lietuviškos draugijos -—.Didžiojo 
L. K. Vytauto nuo gruodžio 3 
<E 1911 m., kuri turi 200) dol. 
ir per savo gyvavimo laika pa
šėltos sergantiems Thnokejo 24 
dol. Dabar gi Susitvėrė, kaip jau 

/oj’ minėtu draugija 
n i g a i k š č i o Keistučio, 

priklauso prie SLA. ir ku- 
Bet ta hau- 

šulatikė daugybę prie- 
albinėja žmones, kad 
tų, nes, buk ji ji bu- 
hė. Iš kur tos drau- 

tai išsvajojo, neži-

jimą New Yorko Viešajam Kny« 
gynui, drauge pasižadėdamas 
siuntinėti Knygynan savo leidi
nius ir parūpinti kitų išleistuvių 
išleistas knygas ir laikraščius.

8. Viršiaus minėta, kad reika
lauta iš Sp. Dr-jos valdybos įga
liojimo padaryti 
toki butų, tvarkant 
tralį Knygyną. Čia 
ekspensu pridaryta $4.31 
jie paskirstoma: $1.50 “1 
spaustuvei už 
laiškų, kuriai; 
ves prisidėti ] 
t ralio Knygyno; 
krąsos ženkiialiam 
ihuose su išleistuvėmis ir Viešuo

tautos meilę, til 
tautos darbininku: 

kad tokiu bttdu ka 
palengvinti išnaudoji 

1 buvo šauksmai te 
politikieriaus.
t vėžius Šliupui 

“Kas yra Tautos Na 
Basanavičius?!, Yčas?!’ 
Nįamai tai esą šoviniz 

Janavičius— 
buvo kovotojas už' laisvę 
—esąs juodosios armijo?

Yčas

Naujai sutverto choro reikalai. 
Vieton užmigusio maišyto cho
ro, čia likosi sutvertas vienų mer
ginų choras, kuris, npfs nesenai 
tapo sutvertas, bet jau pusėtinai 
padainuoja. Sutvėrė jį ,taip ne
gražiai “Kovos 
šmeižta p-nia ( 
pažinties su 
kunigu neturi, o 7
jo gaspadine padare., 

nuo “Kovos

Vakaras. Spalio 18 d. priklau 
santis prie šv. Baltramiejaus dr 
stės jaunimo rateli 
noje veikalą “Pin
Vaidintojai atliko savo darbą pu 
sėtinai 
susirinkusioji 
laike lošimo 
plojo ir abelnai parodė

Kiti laik- 
kolingi: “Laisvoji 

įstojimo $5.00 
, taigi iki I d. 

kolinga — 
v ra sko-

Kodėl taip elgiasi musų low 
iečiai, kodėl į Svečių 
neatėjo, kodėl nenori 
Tai aiškiai galima bu 
jeigu pamatysime, k;
lietuviai šlan 
kaip namuose 
pasigėrę, pešasi 
kausi u s daužo.
bai atima ne tiktai visą 
ir pinigų 
kiam nors

ratas
liktis į kitą ptu

kad visi nusigąs tų 
įasakų, kaip vaikas bau- 

prie socialistų. Bet 
ris butu u 
i gaudę s.

j. 
mo namai 
sen iaus 
o dabar 
šalininkas’ 
bernas.” 
kiau nereikia 
Basanavičius kuniginis, Yčas 
ro bernas, kad 
nuims nereikalingi, nes juose dy
kaduoniai prieigą turės, o darbi
ninkai ten negalės kojos jkelt. 
Ir ko mums daugiau reikią? Męs 
galime tik džiaugtis, kad toks 
“geradėjas” mums daug “naudin
go” papasakojo, nors pliauškė, 
anot lenkų patarlės: “J?k Pie-

ir Paltanavičius. BĮ 1 
(nacijos. Visi savo 
atliko. .

čia jam pribuvus r 
Ant greitųjų išli 

ii pranešanti jdtaka

atsišaukiau 
dybą, kad 
iždininką.
iždininku i 
antras “V 
Kazys Brazi

Truputį 
uolio ir Onos 

Abelnai

ntvo Lietui 
Žemaičių K u 
<uri
ri turi jau 20 narių
■ a (Irau
šų, kurie atk

ją neširašy 
si auti ktinigi 
gijos priešai 
nia, nes S. L. A. konstitucijoj 
nėra tikėjimliškos prievartos,-tai 
ir prie prigulinčios draugijos jos 
vartoti negalima.

A. M. Virbalas.

IŠ CAMBRIDGE, MASS. 
»«•

Vietos draugijos ir statistiškos 
žinios. Lietuvių čionai yra apie 
4,000. Seniausia vietos “Lietu- 

D r a u g y s t ė” s u s i t v ė r ė 
iądien turi narių apie 

Keli metai vėliau dėl tikė- 
ų pažvalgų atsiskyrė ma-

tuves; krivūlėje 
Spaudos Dr-jos 
džiaii 
kėjo ir kiek skolingos, 
drauge su tuo meldžiau 
(skolingosios) teiktųsi 
gija atsilyginti. Šitos 
nuorašą čionai pridedu. To mano 
atsiliepimo pasekmės buvo tokios: 
nė viena išleistuvė nesuteikė man 
atsakymo, krivūlė pas mane, kai
po ' Draugijos sekretorių, nesu
grįžo ir nežinau, kur.i išleistuvė 
ją palaidojo. Po .tam mano Pa
raginimui tur būti tik viena iš
leistuvė teprisiuntė savo mokes
tis, tai “Kataliko” išleistuvė.

Taigi, iš šio surašo matome, 
jog Centralin Knygynan neat
siųsta ir nesiunčiama šitų laik
raščių ir periodinių leidinių: Auš- 

Darbininkų Viltis, 
, Keleivis, Liė- 
Moksleivis, Ry- 

Rygos Naujienos, 
Pavasaris, Vadovas, 

Vaivorykštė, Teatras. 
>i ir musų mirusiųjų 
kaip Lietuvių La ik ras
is, Vilniaus Žinios, Bi- 
lušra, Apšvieta, Spin-

Draugas f
Katalikas >
Kova;
Kūrėjas, 1900 m., No. 1 iki
19, ėjo Chicago, Ill.;
Laisvoji Mintis, 1913 m.
Lietuva, kompletai nuo 1898

U. L. S. S. 114 kuopa parengė 
prakalbas; kalbėti buvo parkvies- 
tas p. P. Svotelis. Jis savo pra
kalbos pirmą temą turėjo — “So
cializmo principų išguldinėjimas.“ 
Išguldinėjo pusėtinai— viskas bu
vo dorai aiškinama; jeigu taip 
butų sekusi prakalba į pabaigą, 
tai, galima butų paskaityt pra
kalbą nusisekusia ir naudinga, 
pamokinančia. Bet, ant nelaimės, 
pirmoji tema neilgai tęsėsi. Pas
kui kalbėtojas pradėjo karščiuo
tis, keikt visus nesocialistus. 
Dirbo, dirbo Amerikos valdovus, 
išvadino juos mulkiais, besmege
niais, o nabagas W'ilsonas, tai net 
kelis kartus buvo asilu išvadin
tas. (O ar kalbėtojas yra protin
gesnis, ir ką jis protingesnio nu
veikė? \\ ilsonas žinomas profe- 

kas yra tasai išmintin- 
? Red.). Puoš pa
lietuvins, tautinin-

užsilaikė 
kadangi 
juokęsi, 
kad ne

moka rimtai bei tinkamai užsi- 
laikyt
Geriausiai programe nusisekė dia 
lioga
ištikrųjų artistiškai atlikta 
rytojaus atsibuvo prakalbos, ku 
rios žmonėms^gan patiko.

Ten-šian žiur.

2. Prisiųstąjį man 3-ciojo su
važiavimo protokolą išsiuntinėjau 
visoms redakcijoms.'

3. Kreipiausi į 
jos valdybą,- kad 
uzsiiinti galutinu 
Amerikos . Lietuvių 
Knygyno prie New Yorkb Pub-

>rary, nesą komisija savo 
nedirbo taip, kaip, pagal 
mintį, to reikėjo. Ir apie 

nsiu.
Centraliam Knygynui sutvar- 
ti išrinkta komisija, kurion in- 

J. O. Sirvydas, tuo laiku 
“Vienybės Lietuvninkų” 

Laišku atsi- 
Yorko Viešojo 

išaiškindami 
steigiamojo knygyno tik- 
ko męs, Spaudos Draugi- 

Gavusiu atsakymą, 
pasiuntėva jį Spaudos Draugijos 
valdybai. Krivūlė sugrįžo ir Val
dyba pasirašė, kad skaitė musų 
pranešimą. Po tam žygiui vėl 
viskas aprimo tūlam laikui. Pa

lipti s į Spaudos Dr-jos 
kad įgaliotų padaryti 

koki galėtų rastis 
Knygyno steigimo rei- 

Gavus prielankų atsaky- 
įgaliojimą, pirmučiausiai 

[pranešta Public Library direk
cijai, kad Spaudos Draugija ga
iluti nai nusprendė pavesti 
Centralį Knygyną Public Libra
ry globai ir kad neužilgo lietu
vių kalba išėję spaudiniai bus 
siunčiami į Public Library. Po 
tam atspausdinta pora šimtų spe- 
ciališkų laiškų, kuriuose prašyta 
musų laikraščių ir knygų išleis
tuvių, kad siuntinėtų savo perio
dinius ir neperiodinius leidinius 
į naujai įsteigtąjį Centralį Kny
gyną. Tokius laiškus išsiimti nė
jom visoms, kokios sužinota, iš
leistuvėms čia ir Europoje.

Į atsišaukimą atsiliepė ir pa
žadėjo siųsti Centralin Knygynan 
savo leidinius šios išleistuves: 
Lietuva 
Pirmyn, 
voji 
Tarka, Jaunimas 
tojų Draugija, 
ka», Lietuvos

j u Knygynu.
Žinoma čion nerokuojama dar

bas, kurio taipgi šiek-tiek padėta.
4. Susirgus musų gerb. iždi

ninkui, “Vienybės Lietuvninkų” 
leidėjui, p-nui Juozui Paukščiui, 

į Sp. Dr-jos Vai- 
rinktų jo vieton kitą 
Vienbalsiai paskirta 
i šiam suvažiavimui 
L.” leidėjas, p-nas

lietuviai kurk 
neatsilankius, 1 
per laikraščiu 
Namams). Yr; 
msipratusių lie 

ūkavo. Kiti gi Ra 
pinigus atidavė. 
Namams nuo lo 

amžina dėme mu 
(Lowell iečiai, bi 

>ras ir, kaip mum

5. Lietuvių Spaudos Dr-jos iž
do stovis.

Gerame stotyjeJtai yra pilnai 
užsimokėję iki 1 d. gegužės šių 

laikraščiai: 
“Natali

ties .............................
Nuo “Darbininku 

ties” .
Nuo

Kaune, “ 
tuvninkų 
“Kovos,” 
veik visai 
gyno. G: 
kuomet Public Library valtį; 
sulygins komisijos priduotąjį 
augščiaus! paminėtąjį kataliog 
savuoju, i

5. Iš periodinių leidinių 
Centralin Knygynan ateina 
laikraščiai ir žurnalai:

1. Allgemeine Littauischc 
Rundschau (nebeišeina).

2. Birutė; 1912 ir 1913 m.;

Laisvės Cho-
I'eatrališka kuopa, L. S. S. 

71-ma kuopa, bažnytinis choras.
Šiądien čia jau yra trįs lietu

vių užlaikomos krautuvės. Val- 
gontų daiktų krautuvių yra 16. 
1 čėverykų krautuvė, 3 bdrzda- 
skutyklos, 1 fotografistas, 1 gra- 
borius, 1 namų pardavinėtojas, 
laivakorčių agentūra ir pinigų 
siuntimo įstaiga.

Kiek yra iš dietuvių piliečių/ rį sukėlę

mokėta $4.50 
mokjimus nuo

1905 m 
200.
jum
žas būrelis nuę viršminėtos drau
gystės ir sutvėrė naują, vardu 
“Šv. Jono Krikštytojo.” Ta drau
gija dabar turi narių apie 150. 
Metais vėliaus tapo sutverta “Šv. 
Juozapo Draugystė,” grynai ka
talikiška. Šiądien narių turi 400. 
Bet susipykus jai su kunigu, ši
sai griebėsi tverti dar katallkiš- 
kesnę, ir girdė “Rymo-Katalikų 
C’kėsų Kliubas”; tačiaus greit 
nuvažiavo amžinau atilsiu. Pas
kui susitvėrė “Šv, Gabrieliaus 
Draugystė, kuri turėjo 9 narius, 
neilgai pagyvavo ir nuėjo “R.-K. 
I k. Kliubo” pėdomis. Susitvėrė 
“Šv. Stepono Draugystė,” kuri 
tačiaus gyvuoja labai silpnai. Vė
liaus pasirodė moterių draugyste, 
vardu “Nekalto Prasidėjimo Pa
nelės Švenčiausios.” Tos draugi
jos stovis nežinomas. Pastarame 
laike susitvėrė susidedanti iš vy
rų ir moterių draugystė, vardu 
“Lietuvos Dukterų ir Sūnų.” Gy
vuoja labai gerai. Narių turi 
130. Šioji draugija prisilaiko vi
sai laisvos (?) konstitucijos.

Smulkesnės vietinės draugijė
lės yra sekančios 
ras

Viso
Atitraukus 

įplaukimų, ižde lieka grynų pi
nigų $117.50. Jei sumokėtų iždan 
skolingosios išleistuvės augščiaus 
paminėtus $68.00, tai ižde turė
tume $ 185*50.

6. Rengiantis prie
ir Laikraštininkų 
išsiuntinėjau 

kiekviena m 
pakvietimus 

bent
savo

Prisiuntė p. J 
raportą ir j 

j, kuriame plačiai iš- 
avo pažiūras į musų ter- 

noliogijos klausimą.
7. Pirm suvažiavimo išsiunti- 

pakvietimus visoms išleis-
priklausančioms prie 

kad dalyvautu Su- 
Iki šiol gavau atsa- 
Kataliko” išleistuvės;
p. P. Tananevičia, 

p. P. B raudukas.
redakciją atstovaus 

“Tėvynės” redakciją 
'—'V. Račkauskas; 
’ redakcija įgaliojo

Tarka” pra- 
ktid dalyvauti suvažiavime 

prisidės

susirinkimą 
aukauti ?

s suprasti, 
lip vietos

• saliu nūs, 
maukia rudį, kaip, 

vienas kitam pa- 
.. Juk toki dar- 

laiką, bet 
pristinga aukauti ko- 
prakilnesniam tikslui, 
gėda musų lo wellie- 

ciams, jeigu męs atsižvelgsime į 
kitas kolionijas. kurios nesulygi
nant mažesnės, 6 Tautos Na
mams klojo si 
Lincoln, N. 11. 
net ir Svečiams 
stambias aukas 
pasiuntė 'Tautos 
teisvbė, keletas •f*
tuvių; tie ir ; 
gličiu i savo 
$12.00 Tauto 
wčiliečiu liks c.
sų kolionijai 
abejonės, susi 
rodosi, pasistengs pataisyti j 
darytą klaidą. Red.).

Pakeleivis

ra tikras kapitalistų ber- 
š kur tas prakilnus pro
tai žino? Red.). — “Visi 

kapitalistų bernai yra tie, 
kirsto žmones į tautas; nes 

kelbdami 
kursto vienos, 
prieš kitus, 
pitalistams 
ią!” Toki 
sveiko proto 

Pabaigęs k< 
užriko 
mai?!-

i. Apsiėmęs sekretoriauti nuo 
3-čiojo Suvažiavimo, nofSjatl, kad 
musų Spaudos braugija tikrai 
pavirstų į labai gyvą ir veiklų 
kūną? Todėl raginau (keliais at
vejais) išleistuves, kad tarp kit
ko ir reguliariškai mokėtų savo 
mokestis į Draugijos iždą. Ma
tydamas thlų išleistuvių nepaisy
mą, 23 d? balandžio 1913 m., pa

ler visas išleis- 
išdėsčiau visą 
stovį ir nuro- 

kiek kurios išleistuvės mo- 
Žinoma, 
kad jos 
j D rau
ki* i v ui ė s

tai pasku 
makaule: 

to buvo — 
gon i nė n ga 
-aitąja misi

parengė 
dainos, 

'i anf\ piano
jeraif ff Tarp- 

leista išlaii u e JI m 11 i yą r 
dol. verti.’ - r1’

nau, yra su 
paženklinti 
Centraliąme 
Redaguojant 
taliogą 
siųsta į tą 
diniai 
vos,” “ 
ninko,” 
“Rūtos
'dinių. Tokių išleistuvių,, kaip 
Piaseckaitės-šlapelienės, Macie-

>v. Kazimiero Draugijos 
Vilties,” “Vienybės Lie- 
” “Darbininkų Vilties,” 
“Keleivio” ir t. t., be-

i neprisidėta prie Kny- 
al u t in ai bus sužinota,

plaukė rugs. 27 d. Ir štai sve
tainėn Susirenka tiktai apie 50 
ypatų, kurios suaukavo Tautos 
Namams vos $12.00. Aukavo 9 
žmonės po $i.oo, ir smulkiomis 
aukomis sumesta $3.00. Lietuvių 
čionai yra apie 900. Kur gi buvo 
visi kiti. Rasi, nežinojo? Bet vi
sur buvo išskleisti apgarsinimai, 
o ir kunigas 2 nedėldieniu iš ei
lės užsakė. Draugystės turėjo 
Kavo susirinkimus, kame turėjo 
progą susipažinti su L. M. Dr. 
pasiuntinių atsišaukimu. Beveik 
visuose laikraščiuose aiškiai buvo 
pažymėta Svečių atsilankymo 
diena, ir lowellieciai 11c 
nežinoti. Buvo pakeltas ir klau-| 
Minas apie Svečių priėmimą, ir, 
gėda prisipažinti, draugijos atsi
sakė nuo priėmimo, kaip ir nuo 
aukavimo tam prakilniausiam tik
slui. Berods, Aušros Varta B.

Pltidikų bu 
atmesta, to 
iš kuopos,

Spalio * 2^ d
Draugij

Katalikas, 
Tėvynės Mylė- 

Lietuvos Ukinin- 
Žinios, Bendrija, 

| Virpąs, Viltis, Dilgėlės ir p. J. 
Ilgaudo išleistuvė. “Vadovo” iš
leistuvė atsisakė siųsti veltui sa
vo leidžiamąjį laikraštį ir reika
lavo 6 rub. metams, nes, girdi, 
“Vadovas” ir taip neapsimokąs. 
Iš kitų išleistuvių negauta jokio 
atsakymo.

Tai buvo įsteigiamasis darbas. 
I Dabar jau galime 'pasigirti, kad 
Imusų Centralio Knygyno idėja 
įsikūnijo, nors dar toli gražu ne 
visai. Dar daug ko trūksta, kaip, 
Gerbiamieji, matysit iš tolimes
nių raporto žinių.

Dabartinis Centralio Knygyno 
stovis šitoksai:

I 1. Knygos laikomos ne ben
droje slavų sekcijos salėje, bet 
tame skyriuj 
prižiūrima ir apsaugojama drau
ge su latvių ir ukrainiečių to
kiomis pat sąlygomis įsteigtais 
jų centrų knygynais. Knygynui 
yra svarbu tas savo knygas už
laikyti ant visados, ir laiko jas 
tokioje vietoje, kur be skyriaus? 
užveizdos specialio pavelij 
negalima pašaliniems ineiti. 
rintiems knygas skaityti, paveliV 
jama tiktai 
bendrame kambaryj 
knygų nevalia, jei’ bent gavus 
speciali Public Library direkci
jos pavelijimą.

2. Dabar musų knygų katalio
gas nėra dar galutinai sutvarky
tas, bet jau baigiamas tvarkyti. 
Dviem atvejais buvau kviestas,

sekanti
Lietuva

kas” ir “Vienybė Lietuvninkų 
Paminėtieji keturi laikraščiai i 
viso įmokėjo po $25.00 
raščiai 
M intis” 
ir $1.00 
gegužės <5 0 
$ 19.00;

, IŠ LOKENTON, W. VA.
Lietuviai ir darbai. -$>itą kai 

mėlį galima pavadinti tikra tam 
sybės pakampe. Nors 
yra apie 40 šeimynų 
vienių, tačiaus laikraščių pareina 
vos trįs. Draugijų jokių nėra. 
Visa, ką lietuviai čia žino, tai 
girtuokliauti ir peštis. Apie laik
raščio užsirašymą • nei 
jnink. Bedieviais, girdi 
me tapti. Čionai daugiausia gy
veną jš Dzūkijos bei Žemaitijos 
'Xngliif kasyklos dirba gerai 

bet uždarbiai menki.
Laikraščių Agentas.

ra, Dagi 
Ateitis, Draugija 
tuvių Žurnalas, . 
gos Garsas 
Pasiuntinį’ 
Vienybė, 
Nėra talpi 
laikraščių 
tis, Lietuv 
tininkas, 
dūlys ir t.

6. Siunč 
nan knygas 
n i u s

kad Suredagavus Ičątaljogą, ka 
žinoma'
liogas (kortelių sistemoj jau yra 
spaudoje.

3. Musų kataliogas turi paskir
tas

V'iso $68.00
Lietuvių Spaudos Dr-jos ižde 

dabar yra pinigu $117.50. Atskai- 
ta atrodo šitaip:

“Tėvynė’’ ..............
“Lietuva” ..........;..
“Katalikas” ............
“Vien. Lietuvninkų
“Dagis” r..........
“Laisv. Mintis” ...
“Darb. Viltis” ....

Lietuvių čia 
pavienių 600, 

"tuzinų. Čia gy- 
susišclpimo drau- 

bet jos 
pagirti

Šaltinis?
Tarka ?
'Tėvynė;
Vienybė Lietuvninkų 
1897 m«; *897 metų kompl 
te trūksta No. 4;

r m s:
rasas, 
niai, 
QYG 
ezija ir scenos veikalai, QYL — 
kitokių formų literatūra, QYN — 
kalbažinystę, QYP — kalbamok
sliai, QYR — žodynai.

žinojimui, kokių veikalų 
ą knygyne, reiktų visas 
. perrašyti, o, tam nėra 
nei žmogaus. Padaryta 
kad Knygyno (Public 
valdyba sutiko pertik- 
eržiurėti komisijos pri- 
< n y gy n u i P ia see ka i tės - 

kataliogą (kurs, ma- 
yginamai pilnas) ir 
tas knygas, kurios 
Knygyne jau yra. 
musų skyriaus ka- 

patėmyta, kad jau su- 
kyrių beveik i 

šitų išleistuvių 
Kataliko

“Šviesos 
Ilgaudo,- “ 

Tokiu išleistuvių

Šv. dr-stė buvo $10.50 paskyrusi 
žemes .sieksniui nupirkti Tautos 
Namams \ ilninje. Jau ir pinigai 
buvo perduoti dr-stės preziden
tui. bet tą patį vakarą per pra
kalbas atsisakyta ir tą patį siek-

/ Msr i.
vo viršus, nešbet, rodos, ne 

erl 40. Todėl poli 
ar i negalima veikti 

> B. LorenUs.

Jei visi laikraščiai 
savo mokestis iki 1 
iii., tai męs turėtume 
Draugijos iždą:

Nuo “Laisvosios

Prakalbos. Darbai. \ ietos lie- 
tuviu gyvenime nieko įdomaus 
nėra.,- V isi sau ramiai snaudžia, 
sapnuodami nežinia apie ką. Kad 
išbudinus sumigėlius, spalio 22 d. 
surengta prakalbos, kuriose, ka^p 
galima buvo spręsti iš apgarsini
mų, dalyvausiąs labai garsus? kal
bėtojas, p. Pr

I ’rakalbosna 
rint gražaus 
skaitlius klau; 
mis ir vaikais 
nių (išviso lietuvių1 
Kaip teko iš pasikalbėj 
žmonėmis suprasti 
s u s i r i t ik u s i ų j ų s k a i 
tim esą tai, kad.. 
Pruseiką jau girdoj 
.Antru kartu, matyt, 
panorėjo klausyti. Ir reikalinga 
pasakyti, kad vargu galima gin
čytis su tais, kurie taip vertinp 
“garsaus kalbėtojo” gabumus. 
Ko p. Pr. kalboje nebuvo! Ir 
kunigas klebonas (be to negali
ma), ir popiežius ir prusai-kata-

Mandžiurija su 
įvaiki jos afsto- 
Laukaitis,' ir... 

Nelyginant di- 
(lcpartamcnt*inč 
kalbėtojo, visi 
pasaulio) laik-

sau raides QY, ir knygos 
padalintos j sakančius sky- 

)YB — general iškasai su- 
QYC — periodiniai leidi- 
)yE — istoriški veikalai, 
— apysakos, QYI — po-

cl jo šauksmų niekas ne- 
neprisideda prie socialis

tu, pradėjo gązdlnt klausytojus: 
girdi, “jei jus nesusiorganizuosit 
(suprask, neprigulėsit prie socia
listų) tai, užstojus bedarbei Ame
rikoje airiai jus visus išpjaus.... 
Ar ne puikus būdas organizavi
mo! Čia jau galima manyti, kad 
turbūt kalbėtojui ratas galvoje 
pradėjo suktis į kitą pusę ir jam 
pasirodė, 1 
“.baisių” pa: 
Bo ir prisid 
neatsirado nei vieno 
tos baubiškos kalbo:

| 7. Nuo tūlo laiko kaik(iriuose 
musų laikraščiuose rašoma, buk 
nesą knygyne jokios tvarkos, ne
galima esą susikalbėti, susirasti 
knygų, laikraščių ir t. t. Dalis 
tų užmetimų gal ir turi kokį pa
matą; «bet didesnėje dalyje jie 
yra nepamatuoti. Visupirmu, tie
sa, kad knygyne lietuviškai su
sikalbėti neį 
lietuvio; vai 
lie Library) 
|ai lietuvių 
škyrių labai 
pagaliaus kiekvienas gali susikal 
bėti angliškiai, maskoliškai ir len 
kiškai. -Teisybė, butų gera 
lietuvis dirbtų Publ 
Tuokart ne 
gainiui musų skyrius pasidarytų 
visiškai pilnas ir butų galima juo 
pasidžiaugti, kaip tikruoju musų 
raštijos centru. Taigi gal ir ge 
ra butų, jei šis Laikraštininkų 
Suvažiavimas išreikštų tą linkę*

Išmokėta:
Popiera ir konvertai Sp.

Dr-jos laiškams, 1911 m., $3.00 
3-jų čekių sukolektavimas .30 

>s sekreto-
1911-1912 m., 1,20

IŠ SIOUX CITY, IA
Vietos įvairumai 

yra 101 šeimyi] 
o merginų pora 
vuoja Šv. Jono 1 
gija ir 4 kuopa S. I 
nieko neveikia; tai 
negalima.

Pasklidus gandui, 
kon atkako Svečiai 

L..
norėta ir čia jų naudai ką nęr: 
padaryti, bet nesidavė, nes karš 
tai tikintieji manė, kad tai lok 
bedieviai. Vien 4 kuopa S. L, A 
pirko sieksiu^žemėš.'

Nesenai čia buvo vieno biznie 
rio puikios vestuvės. Puikios jjo 
ir buvo, nes svečiams valgių) i _ .<* ...,? gėrimų netruko. 
viens kitam pradęj 
skaldyti. P a s e k m | s 
kad vienus reikėjo 1 
benti, kitus dėdės į 
gabeno.

Dabar čia rengiasi 
nyčia, bet dėl 
gali kilti didel 
sąrą buvęs čia kunigas pa 
rinkti pinigus ir atiduoti v y 
pui, o jis, girdi, bažnyčią p; 
tysiąs. Taip dabar ir daro du 
rai ir nieko daugiau prie to dar
bo neprileidžia.

Spalio 26 d. buvo parapijos 
susirinkinias, bet komitetas nieko 
naudingo žmonėms neįstengė pa
aiškinti, tik liepė daugiau pinigų 
duoti; tar viskas. Žifionės nieko 

6 * * • • • •
gero nesužinojo. Taip ir pasibai
gė susirinkimas, žmonės neuž
ganėdinti, rugodami, namon su

yra
įmokėjo 
mėnesinės
š. m. yra 

taip pat $19.00 
Iinga “Darbininkų Vilt 
gis” įm< 
$5.00 mėnesinės; dabar “Dagis” 
nebepasirodo, taigi kasžin, ar be
bus ši -skola sumokėta Draugijos 
iždan.

uis
s kalbėtoja
ęs, griebė

kus; ypač Šliupą, kad pastai

IŠ) LEWISTON, ME. i * c 7
z

Vakaras. Kooperativiška drau
govė. Nesenai čionai atsibuvo 
vakaras. Vaidinta “Žmones” ir 
“Nuo ausies lig ausies 
geriau at likta, vai 
rolės; kiti gan prastai 
imant, vakaras vaidinimo žvilg
sniu nusisekė vidutiniškai. Žmo
nių buvo neperdaugiausia, ir pel
no liko $26.00 su centais, kuHc 
paskirta — kaliniams. Nutarta 
toliams sulošti “Alkani Žmonės” 
ir “Dėdė atvažiavo^

Nesenai Lietuvių” Darbininkų 
Kooperativiška Draugovė atidarė 
valgomųjų daiktų krautuvę. Se
kasi neblogai, nes išsyk reikėjo 
pastatyti 3 darbininkus. Dabar, 
kaip girdėt, trįs neapsidirba, no
rima pastatyti dar vieną darbi
ninką. Atsižvelgiant į uolų drau
govės viršininkų darbavimąsi, ga
lima tikėtis, kad krautuvė ateity
je išsiplėtos ir bus svarbia bei 
naudinga įstaiga vietos lietu
viams. Yra, žinoma, ir tokių, ku
rie, nesuprasdami reikalo 
bumo ir jiems patiems 
gurno, stengiasi 
darbui pakenkti, 
kurie 
kalbinėja žmones nuo draugo
vės krautuvės. Dėlei kokių prie
žasčių taip daroma, daugelis vie
tos lietuvių supranta. Tačiaus 
yra ir žmonių, kurie tiems piktus 
valios atkalbi lietoj a m s
Bet anksčiaus, ar vėliaus 
nės susipras ir pamatys, 
jų tikra nauda.

Mainešteitietis

Lietuvių Laikraštįniokų (IV-jam 
Suvažiavimui 7, 8 ir i.9 .ęL. spalio 
menesio, 1913 m., mieste Shenan

doah Pa. * ■yį'
Gerbiamieji Tamstos:.? 81.

Prancūzija, ir S 
vas durnoje, kun 
ir... visko buvo, 
delio miesto 
krautuvė. Pasak 
t tai, turbūt, viso 
raščiai yra kapitalistams ir ku
nigams parsidavę; vien “liuobi 
nuo grieko” “Laisve,” “Kova” ir 
“Keleivis^’ ir vienas lietuvių iš
ganymas — tai šąjunga. T rakai- 
boms pasibaigus, atsirado kele
tas vyrų, kurie prisirašė prie tų 
“išganymo vartų.’’ Kalbėtojas 
dar sakė, buk socialistai kovoja 
už 8 valandų darbo dieną. Kal
bėtojas čia, kaip sakoma, liepa- 
sižiurėjęs į kantičkas, užtraukė 
šermenyse Aleliuja, nes Bentley
ville angliakasiai senai jau, ačiū 
C. M. W. of A., turi 8 A alandų 
darbo dieną ir dabar kovoja už 
6 valandas. Darbai musų .apie- 
linkėje pradėjo eiti geriau: ve 
dirbama pilną laiką. " ■

Viską Žinąs.

Spalio 25. JI. tųJCĮ' lietuvio B 
‘boardingieriųs’ apvogė savo šei 
myninką, bet t^ipo siįgautąs. Spa 

Ssmas. Gavo mė 
i užmokėti 15 dol 
Laisvas Vaikas.
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LIETUVA No. 45.

NUO REDAKCIJOS
Visi laikraščiui Blunčlajnt rankraščiai 
turi but pažymėti autoriaus parlašu ir 
adresu. Pasirašantieji pseudonymais 
turi paduoti, Redąkcijbs žiniai, ir 
savo tikrąjį vardą.«
Redakcija pasilieka sau teisę atsiuu* 
čiamus jai rankraščius trumpinti Ir 
taisyti.

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

gėlių-,—žinoma, kiek tai yra lai! 
raščio galėję.

viii laikraščiai atkreips į tai

Dar prie emigracijos klausihao 
Lietuvos laikraštijoje. Jau bu
vome, rods, nekartą minėję ir pa-

Lietuvos laikraštijos įdomavimą

Apžvalgę
“Lietuvos” Inkorporavimas, 

šiomis dienomis laikraštis “Lie
tuva.” Consolidated Printing Co. 
(“Liet.” spaustuvė) ir “Lietu
vos” knygynas, iki šiolei buvusio 
atskirtomis viena nuo kitos įstai
gomis, susiejo į vieną didelę 
korporaciją vardu “Lietuva 
Publishing Co.”. Šita nauja kor
poracija išpirko Consolidated 
Printing Co. š^rus ($30,000.00) 
ir pradėjo naują gyvenimą su 
inkorporuotu kapitalu $100,000.00.

Pranešdami savo skaitytojams 
ir draugams apie tai, męs škai- 

į savo pareiga su
dėti širdingą ačiū visiems savo 
kaip sandarbininkams, taip skai
tytojams ir draugams užu jų iki- 
šiolaikinį parėmimą musų sun
kaus darbo ir užu jų užuojautą, 
nes tik ačiū skaitytojų ir visuo
menės užuojautai šis laikraštis,

tautiškoj ir visuomeniškoj lietu
vių dirvoj prieš 22 metu, galėjo

lietuvių laikraštinę korpora-

n inkais (šėrholderiais) bus pri
leidžiami ir aktyviški laikraščio 
sandarbininkai bei darbininkai, ir 
tokiu budu, jeigu neklystame, 
pirmu kartu tarp lietuvių įveda
ma lietuvių korporacijoj svarbus 
principas, kad darbininkai turi 
progą tapti dalininkais ir imti

Pasiremdamas savo skaitytojų, 
bendradarbių ir draugų parama 
ir visuomenės užuojauta, kurios 
jis nemažai patyrė per 22 metu 
savo gyrawnio, šis laikraštis ir 
toliaus uoliai gins Visų lietuvių 
reikalus, pritardamas ir remda
mas kiekvieną darbą, kuris musų 
broliams-lietuviams gali "atnešti 
nauda, ir kovodamas su kiekvie
nu nekulturišku, arba lietuviams 
ir visai lietuvių tautai blėdingu 
apsireiškimu, saugodamas juos 
nuo išnaudojimo toj ar kitoj for
moj ir už vis labjaus stengda
masis paremti visus tuos darbus, 
kurie veda prie praplatinimo ir 
pakėlimo apšvietus tarp musų 
brolių. — tikros apšvietos, kuri 
yra raktu, atidarančiu duris ge- 
rovėn ir laimėm

Apie “stebuklingus” apgarsini
mus. Taip vadinamųjų “stebuk
lingųjų” daktarų apgarsinimų 
klausimas yra jau nenaujas mu
sų spaudoj. Jį daug svarstyta ir

kalbėta ir paskutiniame laikraš
tininkų susivažiavime, laikytame 
prieš kelias savaites Shenandoah, 
Pa. Tačiaus iki šiolei visgi ne
surasta tinkamo budo, kuris šitą 
skaudulį iš musų laikraštijos pra
šalintų. Lietuvių spauda buvo 
persilpna, kad pati viena butų ga
lėjusi grumtis su šiuom piktu, 
kuris buvo prasiplatinęs ne tik 
po kitų tautų, bet ir po galingą 
amerikonų laikraštiją.

Šiądien, kada bent vienas iš di
delių Amerikos laikraščių (Chi
cago Daily Tribune) pradėjo ko
vą su minėtais “stebuklingais” 
apgarsinimais ir išvedė aikštėn

Mięs manome, kad atėjo laikas 
ir lietuvių spaudai prie to darbo

Todėl vienu iš pirmiausių nau
jos musų laikraščio korporacijos 
nutarimų yra nusprendimas pra
šalint! iš “Lietuvos” visus taip 
vadinamus “stebuklingų daktarų” 
apgarsinimus, ką męs su šiuom 
numeriu ir darome. '

Nors laikraščio redakcija, su- 
lyg abelnai priimtos laikraštinės 
teisės, niekados neima atsakomy
bės už tilpusius apgarsini
mus ; nors musų laikraštis ne sy
kį savo skiltyse,—raštu ir pieši
niais, — stengėsi nurodyti savo

apgarsinimų abelną vertę, tačiaus 
mums išrodo, kad atėjo laikas 
visiškai išravėti musų laikrašti- 
jos darželį, atskyrus žoles nuo

•tavos klausimą. Pastaruoju laiku 
tenykščius laikraščius, tartum
tvanas, užliejo į

priemones sulaikyti išeivystę, o 
jeigu negalima sulaikyti, tai bent

mokytų ko' nors gero, ką, par
grįžęs'atgal tėvynėn, galėtų su
naudoti savo asmeniškai ir savo 
santautiečių naudai; o jeigu jau 
negalima tikėtis išeivio sugrįži
mo atgal, tai bent taip sutvarky
ti išeivystę, kad patįs išeiviai tu
rėtų iš to kuodaugiau naudos, kad 
nepatektų į tą vargą bei skurdą, 
kaip šiądien dažnai destis, kad 
butų šiek-tiek užtikrinta, ąrba 
bent nustatyta artimoji, tamsi 
išeivio ateitis. Išeivystes klausi-

bai “kaisti,” ir kas savaitė atne
ša, jei ne keletą, tai bent vieną, 
du straipsniu vis su naujais re
ceptais. Žodžiu sakant, iš visų 
keturių pusių griebtasi, anot pa
tarlės, rauti ridiką. Kaiį> tasai 

raunama, nurodyta paei-ridikas 
liniuose “Lietuvos” numeriuose.

Lietuvos laikraščiai, matydami 
tą visą subruzdimą Amerikos lie
tuviuose ir tą užuojautą 'Tautos 
Namams, teisingai sprendžia apie 
mus, kad męs neesame ištautėję 
ir tėvynės mtilė dar vis tebelieps- 
ncųa musų krūtinėse, 
gyvenimo
neturėdama 
medžiagos, 
mo, kartais

Ta meilė, 
aplinkybių apnykta ir 

nuolat a i gaivinančios 
nustoja savo aišku- 
vos spingsi. Bet rei- 
pustelt iš tėvynės, ir

ugnis vėl liepsnoja. Tokiu vėje
liu savo laiku buvo “Saulės” de
legatai, kun. Olšauskas su kun. 
Tumu. Dabar tą pačią įtekmę,' 
tiktai didesniame platume, turė
jo L. M. Dr. atstovai, Dr. J. Ba
sanavičius ir p. Yčas. Jie, nors 
pirmoje vietoje atvažiavo visai 
su kitais tikslais — rinkti aukų, 
tačiaus, vaizdingai tariant, jie at
sivežė su savim “tėvynės kvapą,” 
kvapą, kuriame męs praleidome 
puikiausias savo dienas ir kurio 
męs čionai, svetimoje šalyje, taip 
pasiilgę, ištroškę. Ir štai “tėvy
nės kvapas” pirmoje vietoje ir 
buvo ta jiega, kuri nužėrė nuo

ir. užžiebė vėl skaisčią liepsnelę. 
Jie, pasiuntiniai, atvažiuodami.ki
tuose tiksluose, buvo tiiom gyvu 
siūlu, kurisai riša mus su apleis
tąja tėvyne.

■ Tuom, rasi, ir galima išaiškin
ti ir tą pinigišką pasisekimą, ku-

teisingai Mokslo Draugijos 
susirinkime pasakė kun. Žilins- 
skas, kad jeigu aukas tam pa
čiam tikslui rinktų koksai nors,

jc gyvenąs lietuvis, tai jam tasai 
darbas nepasisektų.

Jeigu gi atvažiuotų iš Lietuvos 
vienas-kitas musų tautiečių, ku
rių tikslu nebuttpaukų rinkimas, 
bet tiesiog susipažinimas su 
Amerikos lietuviais, su musų gy
venimu ir podraug amerikiečių 
supažindinimas su Lietuvos gy
venimu, 
dideliais 
myn ir, 
keičiasi,

kurisai pastaruoju laiku 
žingsniais žengia pir- 
reiškia, nuolat žymiai 

tai toksai svečias, prie 
pagamintų sanlygų, su

keltų išeiviuose, kaip sakoma, en
tuziazmą, rasi, daug kartų di
desnį, negu “svečių-nebu vėlių” 
iššauktasai. Laikas nuo laiko 
atsilankantieji iš Lietuvos toki 
svečiai butų gyvu ir stipriu ry- 

jungiančiu likimo perskirtus 
lietuvius. Prie šiądien i n ių 
•ygy> 
pas 
svajonė, bet jisai 
tuos lipus, 
Lietuvos visuomenė stengiasi iš
rišti išeivystes klausimą,‘arba su
mažinti antruosius kraštus jame, 
sunaikinti išeivystes gaminamą 
pavojų Lietuvai.

Kitas išeivystes klausimo pa
statymas yra surištas su sanlyga, 
kad išeiviai, pabuvę tūlą laiką 
svetur, paskui grįžta vėl atgal 
Lietuvon. Kadangi didžiausis iš
eivių skaitlius yra kaimiečiai, tai 
klausiama, ar lietuviai, atvažiavę 
j Ameriką, vieton to, kad eiti į 
fabrikus, kreiptųsi prie ukininky- 
stės, prie Amerikos “farmerių,”

SIU,
t ne siądienmių san- 

žinoma, toksai sumanymas 
mus, lietuvius, yra tiktai 

liškiai nupiešia 
tuos ruožus, kuriuose

kame galėtų išmokti geresnio že
mės apdirbimo, susipažinti su to
bulesniais ūkio vedimo budais, ir 
paskui, sugrįžę Lietuvon, negalė
tų savo prityrimą panaudoti tenai? 
Vieta, patogia lietuvių kolioniza- 
cijai, skaito Kanadą, kurioje kli
mato sveikumas bei panašumas 
į Lietuvos klimatą, butų labai pa
togios sau lygos lietuviams apsi
gyventi. “Vilties” N116 tilpusią- 
me apie tai straipsnyje, straipsnio 
autorius, p. V., prisipažįsta nej 
pažįstąs-.Amerikos gyvenimo san- 
lygų ir svarstąs: klausimas iš gry
nai “teorinės pusės” ir todėlei 
prašo Amerikos lietuvių, geriau 
ir arčiau susipažinusiųjų su 
šiuom klausimu, išreikšti savo 
nuomones apie tokio sumanymo 
naudingumą. >

Amerikos lietuvių tarpe yra

giau, negu Jisai pradėta! Tiktai 
panorėkime, d męs galime,

a.

Atvažiavo “Birutes” 
rius. Pranešama, kad 
jau atvykęs “Birutės,” 
šio Mažosios Lietuvos

redakto-
Amerikon 
svarbiau- 
žadintojo, 
J. Vana-

gaitis. Kiek žinome, jisai atva
žiavo rinkti prenumeratą savo 
laikraščiui, kurisai, ačiū žemam 
iki šiolei prusiečių tautiškam su
sipratimui, neturi dar jiegų išsi
laikyti vien vietiniais skaityto
jais. Kaip teko iš tikrų šaltinių 
girdėti, p. J. Vanagaitis žadąs iš

kurių, būdamas pirmą

me klausime pasakyti žmonių, ir

timesniam siisipažinimui su da
lyku siunčiame .skaitytoją prie 
minėtojo “Vilties” 116 numeryje
straipsnio..

Išvažiavus Svečiams. Praeito
je savaitėje pasibaigė galop L. M. 
Dr. pasiuntinių, Dr. J. Basanavi
čiaus ir p. M. Yčo, misija, ir lap
kričio 1 d. jie sėdo laivan, išsi- 
veždami 45,000 rublių Tautos 
Namams Vilniuje. Kokią reikšmę, 
turėjo Svečių atsilankymas pas 
mus, Amerikos lietuvius, — apie 
tai jau daug kalbėta bei rašyta, 
lir 'klausimas, regis, nuodugniai 
išsemta. Beto kįla klausimas, al
inęs, Amerikos lietuviai, išvažia-

leidomc Lietuvon ir Tautos Na
mo reikalą? Rodos, kad ne. Yra 
daug draugijų, kurios pasižadėjo 
aukauti. Amerikos visuomenes, 
o ir tų draugijų priederme yra 
žiūrėti, kad pažadėjimai neliktų 
vien tiktai pažadėjimais, kad žo
dis ištikrųjų stotų apčiuopiamu, 
gyvu kunti. Yra daug tokių 
draugijų, kurios įvairių priežas
čių dėlei, Svečiams atsilankant, 
"negalėjo prisidėti prie bendro 
darbo. Musų, lietuvių, prieder
me yra paraginti, paskatinti tas 
draugijas neužmiršti atidėtosios 
pareigos. Yra tokių draugijų, 
ktirios, ačftt savo narių nesusi
pratimui, arba piktos valios žmo
nių agitacijai, buvo priešingos 
Svečių kelionės tikslui. Lietuvio 
garbė reikalauja iš musų, kad 
tokių draugijų klaidingai padary
ti žingsniai butų pataisyti, kad 
tų draugijų nariai suprastų pa
darytąją klaidą, suprastų Tau
tos Namų svarbą ir? nors vėlai, 
stentgųsi atlikti laukiamą
jį darbą. Čia dirvai kurios ap- 
šviestesnieji ir daugiau susipratę 
lietuviai neturi teisės apleisti. 
ToliaUs, yra kolionijų, kurių Sve
čiai, laiko stokos dėlei, nespėjo 
aplankyti, ir tų kolionijų daugu
ma neprisidėjo savo auka prie 
bendro darbo. Vietos prakilnes-

kelti klausimą ir pasistengti* jįjį 
tinkamai išrišti. Galop, tose 
vietose, kur Svečiai atsilįnkė, 
dirva vos pajudinta, — ypatingai 
tų vietų, kuriose Svečiai lankėsi 
iš,pačių pradžių, ir daugelis įmo
nių; rasi, ir norėdami prisidėti 
savo auka, bet, laiku apie tai1 ne
sužinoję, neaukavo. Čia susipra- 
tusiems bei aukavusiems žmo
nėtis plati dirva pasidarbuoti. 
Aukavusios draugijos taipogi pri
valėtų raginti savo kaimynes 
prie darbo, žodžiu sakant, Sve
čiai tiktai išarė ir užsėjo lauką, o 
nuo ;nus priguli, kad branda 

įdesnė negu ta, kurios 
patįs Svečiai ųa būdami, susi
laukė. Tiktai panorėkime! Laik
raščiuose buvo išsitarta, kad jei
gu męs, Amerikos lietuviai, pa
norėtume, tai lengvai galėtume 
sumesti nors ir 5° tūkstančių 
doliarių. Ir tai nėra tuščiu pasi
gyrimu. Jeigu Amerikos lietuvių 
visuomenė norės, tai bus at
siekta. Svečiai išsivežė su sa
vim, kaip sakyta, apie $23,000. 
Pastaruoju Svečių kelionės laiku 
norėta pasiekti bent $25,000, bet, 
tūlų priežasčių dėlei, nepasiekta.

ir nesumesime, bet ne tiktai pa
siekti, bet ip perviršinti 50 tūk
stančių rublių —tai tiktai musų 
noro klausimas.

Amerikos lietuviai nepadarė 
sau gėdos prieš močiutę-Lietu- 
vą. Jau ir dabartinė suma yra 
amžinu lapu, įrašytu nntsų tėvy
nės istorijon. Bet męs galime tą 
lapą pagražinti, padaryti dar gar
besniu, dar pasidžiaugtinesniu, 
Užbaigkime darbą dar garbiu*

AMERIKĄ APLEIDŽIANT.
Musų

lietuvių
kelionei po Amerikos 
nau joky nes galui pri- 
kada mums reikia at

siskirti su musų išeiviais, męs šir
dingai gailestaujame, kad nebe
galime jų tarpe ilgiau likti. Męs 
esame "tiek daug malonių, neuž
mirštinų įspūdžių taią) Amerikos 
lietuvių įgiję, tiek daug užuo
jautos musų pasiuntinystės tik
slams patyrę, tiek gausių aukų 
surinkę Mokslo ir Dailės Drau
gijų Namams statyti, kad šią
dien, atsisveikindami su tais ger
biamais musų broliais ir seseri
mis, kurie mus kelionėje įvai
riais biriais šelpė, skaitome di
džiausia' savo pareiga pirmučiau
sia viešai visiems musų pYiete- 
liams tarti nuoširdų “ačiū”!

Susivienijimo Lietuvių Ameri-

pašelpinės 
ir agituo
ti ž Tautos 
įkūnijimą,

mo-Katalikų Amerikoje ir 'Tėvy
nės Mylėtojų Draugijos kuopos, 
taip ir įvairių vietų 
d r a u g i j o s, a u ko d a m o s 
damos tarp savo narių 
Namų idėją ir josios
taipogi labai daug prisidėjo prie 
musų surinktųjų aukų padaugini
mo. Visoms šitoms organizaci
joms, kaip’ ir “Tėvynės” redak
toriui, p. V. K. Račkauskui, kur
sai pildė sekretoriaus priedermes 
ir pašventė daug savo spėkų, kad 
sutvarkiusi-aukų rinkimą, pridera

Lietuvon sugrįžus, malonu bus 
visados atsiminti, kad mums ke- 
‘lip.nės. Įaiku Jęko užtč.myti, jog 
ryšiai 'Šit /Amerikdje gyveliančiais 
lietuviais^ eina t virty n, pasisekė 
daugelyje vietif atgaivinti juose 
Tėvynės meilės jausmus ir nors 
kiek prisidėti prie pakėlimo lie- 
vystės ir vienybės bendrame Tė
vynes , labui darbe. Sitam tarp 
Lietuvos ir Amerikos lietuviu ry- 

. . . \ J šiui paturėti ir jam sustiprinti, 
musų nuomone, reikalinga pa
čioje Amerikoje turėti ypatinga 
organizacija, kuri šiuo laiku ga
lėtų susidėti iš visų žmonių, ku
rie dabar yra įsirašę į Lietuvių' 
Mokslo Draugiją Vilniuje, kaip 
paprastaisiais, taip ir labdariais- 
-nariais. Tuo tarpu, pakolei bus4 
Amerikoje su tvarki nta Lietuvių 
Mokslo Draugijos narių kuopa, 
ką galės atlikti tiktai tosios 
Draugjios Komitetas Vilniuje, 
pačios kuopos organizavimu ga
lėtų užsiimti pav. šitie Mokslo 
Draugijos nariai: d-ras A. K. 
Rutkauskas ir kun. Serafinas 
Chicagojef kun. T. Žilinskas 
Bostone,; d-rė Aldona Jankaus
kienė ir kun. d-ras Varnagiris 
Brooklyne, pasirinkdami kuopos 
sekretoriumi p. V. K. Račkaus
ką, “Tėvynės” redaktorių, New

Lietuvių Mokslo Draugija Vil
niuje, būdama tarpininkė tarp 
Lietuvos įr Amerikos lietuvių, 
turėtų sutraukti saviepi visas 
musų tautos intelektuales spėkas 
bendrame Tėvynės darbe—kultu 
ros augs (y n kėlime. Todėlei bu
tų labai' geistina, kad Amerikos 
lietuviai kuodaugiau rašytųsi 
šitą draugiją, paturėtų ją savo 
Skatiku, ypač šiuo laiku, kada yra 
rengiama statyti Mokslo ir \Dai- 
lės Draugijų, taip svarbus visai 
Lietuvai, namai, kurie bus^ap
švietimo ir kultūros židiniu musų 
Tėvynėje; 1

Tikėdamiesi, jog musų apsilan
kymas ’Amerikoje paliks žymius 
pėdsakus Amerikos lietuvių gy
venime, ir trokšdami, kad 'l'au- 
tos Namų statymas ir jų palai
kymas butų ir ateityje šelpiamas, 
tariame Jums, Broliai Lietuviai 
iš gilumos širdies-—sudiev!gilumos širdies—sudiev!

Dr. J. Basanavičius,
L. M. Dr-jos Pirm.

Martynas Yčas,
į Liet. Atstovas Valstybės 

. į Dū moję.
Brooklyn, N. Y.,

30 d.
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Svečių Išvažiavimas
- (Iš musu specialių korespondentų pranešimų).

po kelių
bavimosi
vių, musų Svečiai, Dr. Jonas Ba
sanavičius ir Durnos Atstovas

mėnesių sunkaus dar- 
tarp Amerikos lietu-

grįždami atgal 'Tėvynėn.

Basanavičių pasilikti 
visai žiemai, ir musu

mm

su ai
tu re j o

šumanymui. Tačiaus ga 
toji viltis neišsipildė: Dr. 
navičius išvažiavo kartu 
stovu Yču, kuris būtinai
grįžti į Durnos posėdžius Peter
burge. Dr. Basanavičius, kaip 
minėjome, išpradžių turėjo norą 
“žiemavoti” Amerikoj, tačiaus 
neatidėliotini ‘ Lietuvių Mokslo 
Draugijos reikalai, kaip lyginai 
rengimas abelnos lietuvių spau
dos parodos Vilniuje ateinantį 
pavasarį prie Mokslo Draugijos 
metinio Susivažiavimo, neleido 
jam ilgiaus pas mus viešėti ir 
pašaukė ii atgal Tėvvnėj darbuo-
t is.

Surinko 45 tūkstančius
Išvažiuodami iš New 

Svečiai išsivežė Lietuvių

rublių.
Yorko, 
Tautos 

Namų pastatymui Vilniuje 45
tūkstančius rublių. < Sulyginus 
šias aukas Tautos Namams su 
rinktomis prieš porą metų “Sau
lės” namams aukomis, kurių bu
vo surinkta apie 36,000 rublių, 
matome, kad Tautos Namai lai- . t mejo apie 10 tūkstančių rublių 
daugiau už “Saules” namus.

Tai yra gana graži auka ir 
amerikiečiai už ją neturi sarma
tos. Visgi, nežiūrint į tai, gali
ma buvo .tikėtis, kad amerikie
čiai aprundins/^abelną sumą iki 
50 tūkstančių rublių. Labai ne
daug iki tai sumai truko, bet vis
gi išleidome Svečius, jiems tos 
jsumos nesuteikę. Męs vienok 
neabejojame, kad amerikiečiai tą 
sumą papildys, nes dar ir šiuom 
laiku yra draugysčių, kurios dėlei 
įvairių priežasčių su savo, auko
mis nesuspėjo pasirodyt.

Iki 50 tūkstančių trūksta ne
daug, ir trūkstančią ją sumą leng
vai gales surinkti iš įvairių drau
gijų, dai\ neaukavusių, iš dalies

jie remia Tautos Namus ir kaip 
jie “myli” savo tautą,- pridės tą 
mažą vuodegėlę, kurios trūksta 
iki 50 tūkstančių, nes reik ma
inyti, kad tos visos jų šaunios 
kalbos ir besigirimai apie “tautos 
meilę” turėtų • būti verti nors 5 
tūkstančius rublių; ypač dabar, 
kada išvažiavo tie “šelmiai,” ku
rie neleido jiems aukauti dėl 
“purvinų jų rankų,” yra paga
lios proga ir jiems pasirodyti su 
darbu ir savo besigirimus patvir
tinti skambučiais.

Iškilmingos išleistuves.
Svečių išleistuvės buvo širdin

gos ir iškilmingos. Spalio 25 d. 
vakare brooklyniečiai buvo su
rengę atsisveikinimui su Svečiais 
iškilmingą 
Mansion 
Vakarėlis
koncertinio pęogramo po p. Mi-

vakarienę Knapp 
svetainėj Brooklyne.
prasidėjo išpildymu

ko Petrausko vadovyste; kon
certas buvo gražiai nusisekęs.

Susodinus Svečius už stalų— 
Dr. Basanavičių ir p. Yčą pagar
bos vietose— prasidėjo vakarie
nė, kurioj dalyvavo apie 150 ypa
tų. Didelį ir netikėtą įspūdį pa
darė momentas, kada p. V. Jath- 
kauckas, bankieto vedėjas, atsi-

mas šv. Augustino minėtinus žo« 
džius: “Mylėsi-Viešpatį Dievą ua 
viską labjaus, artymą savo kaipo 
pats save, o tėvynę savo labjaus 
už save,” gerb. kalbėtojas pui
kiai nuplėšė tėvynės meiles p ra s* 
mę.

Dr. Basanavičius ir p. Yčas sa
vo prakalbose išdėstė Tautos Na
mų svarbumą ir jų reikalingumą;

stojęs, sava prakalba 
Dr. Basanavičių. Tuom, kaip sy- 

uždanga 
už Dr. Basanavičiaus, ir susirin
kusių akims pasirodė didelis Dr. 
Basanavičiaus portretas, p. Stro
paus (fotografo iš Newarko) nu
pieštas. Ir svečiai, ir I)r. Basa
navičius buvo labai sujudinti, ka
da tas paveikslas buvo jam pa
dovanotas.

Apart Svečių reik pažymėti 
šiame bankiete sekančias laiky
tas prakalbtos: p. V. K. Račkaus
ko, “Tėvynės” redaktoriaus, kun.

Visi jie nesigailėjo užuojautos? 
žodžių kaip pačiam Tautos Na
mu c
čiams, 
kalni dirbti.

riko j sekėsi, neužmiršo padėka- 
voti lietuviams už jų duosnumą 
ir užuojautą ir priminė apie tuos 
musų tautos išgamas, kurie veid
mainingai, arba aklai veidmai
nius sekdami, stengėsi Tautos 
Namams pakenkti.

Minėtina yra taipgi karšta p. 
’|J. Liutkausko,* buvusio TMD. 

prezidento kalba, kuris jau žino
mas yra Amerikos lietuviams, 
kaipo vienas iš iškalbingų orato
rių ir gerų tėvynainių.

Apart prakalbų, buvo ir dcklia- 
macijų, kuriomis ypač atsižymėjo 
panelės 
esama, 
prastai gabių mergaičių.

Salėje aukų surinkta $820.00.
Su draugijų aukomis susidarė 

pirmiaus

Petrauskiutės, kurių 
ip pranešama, nepa-

reikalui, taip ir gerb. Sve- 
pasišventusiems tam rci-

Suteikia Dr. Basanavičiui SLA. 
pagarbos narystę.

Susirinkusių bankiete svečių,— 
o jų butą ne tik iš Brooklyno ir 
New Yorko, bet ir iš kitų vietų 
tam tyčiai atvažiavusių iš Scran-

Britain, Conn. (p. J. Skritulskis), 
iš Newark, N. J.,.xF kitų aplinki
nių miestų,—upas buvo žymiai 
pakilęs. Tuom laiku pasikelia 
p. P. Mikolainis, S.L.A. vicc-pre- 
zidentas, ir trumpoj prakalboj 
praneša, kad SLA. centralinė 
valdyba, atjausdama ir giliai kai
nuodama Dr. Basanavičiaus di
delius nuopelnus, lietuvių tautai 
padarytus, nusprendė apdovano
ti Dr. J. Basanavičių SLA. pa
garbos sąnarystės laipsniu, •— ir 
prisegė gerb. Svečiui SLA. są
narystės ženklelį. (Trukšmingas

nintelį SLA. Pagarbos Narį Eu
ropoje sveikino minėtas SLA. vi- 
ce-prezidentas p. P. Mikolainis, 
SLA. k cent, sekretorius p. A. B. 
Strimaitis ir SLA. cent, kasic- 
rius, p. J. Skritulskis. Pražilęs 
gerb. “Senis” buvo, matomai, 
labai tuomi sujudintas ir, priim
damas Pagarbos sąnarystę, kele
tą kartų sušuko “Valio, Susivie
nijimas, valio!” Šie žodžiai vėl 
atkartotinai buvo padengti entu
ziastiškos publikos plojimais. Dr. 
Basanavičius, atsidėkavodamas už 
suteiktą jam garbę, čia pat pado-

kurį augščiaus buvo minėta.
Brooklynas sudėjo arti 18 šimtų.

Ant rytojaus, spalio 26 d. atsi
buvo prakalbos McCaddin sve
tainėj. Žmonių buvo pilnutėlė 
svetainė jau 7 vai. vakare. Vaka
rą atidarė Svečių priėmimo ko
miteto pirmininkas-, kun. V. Var
nagiris. Sudainavus chorui Tautiš
kąjį Hymną po K. Strumskio va
dovyste, kum Varnagiris persta
tė publikai Svečius, karštoj pa
triotiškoj prakalboj ragindamas 
neužmiršti tėvynės ir remti jos 
reikalus, kiek tik galint. Paimda-

$1,409.15, o išviso su 
įteiktomis aukomis Brooklynas 
padarė Tautos Namams $1,776.15.

Brooklyno moterįs, kurios bu
vo pasižadėjusios “subytyt” Chi- 
cagos moteris, išlaikė savo žodį: 
surinko ir paaukavo Tautos Na
mams ya^du Brooklyno lietuvai
čių $157.20. (Chicagos moterįs 
buvo aukavusios $125.) Šių aukų 
surinkime pasidarbavo Moterių 
Blaivybės dr-ja ir Brooklyno lie-* 
tuvaičių Kliubas.

Vaikai sudeda savo auką.
Nepaprastai malonų < ir grau

dingai iškilmingą reginį padaro 
Aniolų Karalienės parapijos ma
ži vaikučiai, kurie, suėję ant sce
nos, pasveikino lietuvių atgimi
mo “Tėvą,” Dr. J. Basanavičių,

kietą, prašė priimti tarp vaiku
čių surinktą auką Tautos Na
mams—visą sieksnį žemės, — ir, 
iškėlę mažas rankutes augštyn, 
prižadėjo visą savo amžį karštai 
mylėti savo tėvynę, jos neužmirš
ti ir jos labui tarnauti, prašyda
mi pražilusio senelio “priimti” 
juos gerų lietuvių tarpan. Regykla 
buvo tikrai iškilhiinga ir įspu-

j'
Didžiausis Tautos Namams 

Aukautojas.
Didžiausiu Tautos Namams 

aukautoju, ne tik visoj Amerikoj, 
bet ir abelnai tarp visų lietuvių, 
pasirodė Brooklyno klebonas, 
Dr. Kun. V. Varnagiris, kuris 
paūkavo nuo savęs penkis 
tus doliarių, sumušdamas 
budu duosnumo< rekordą.
ėmus atydon jo nenuilstantį vei
kimą Tautos Namų reikalams 
ir šitą, galima pasakyti, milžiniš
ką auką, reik ištarti jam gilios 
pagarbos žodžius, kaip karštam 
tėvynainiui. Tas jam juo labjaus

šim-*
tokiu

Pri-

Varnagiris nėra “pinigingu” ir 
turtingu vyru. Šita aplinkybė sy*» 
kiu su jo nepaprastu duosnuma 
didžiam Tautos reikalui yra ga
nėtina, kad jį pastačius pavyz
džiu kitiems kunigams ir : ' 
nai visiems lietuviams. Daug 
tokių tėvynainių!....

našia auką $500.00.

Nekurie Nariai Labdariai
VYRAI, KURIE SAVO PASIDARBAVIMU PASTATĖ WATERBURY PIRMOSE EILĖSE SULYG DUOS* 

NUMO TAUTOS NAMAMS VILNIUJE.

ANTANAS J. POVILAIKA, K. CH. KAŽEMĖKAS, p. j. kaž KAI,
iš Waterbury, Conn., aukavęs Tautos iš Waterbury, Connj bankininkas, iš Watefbury, Conn., krautuvės savi 

Ramams $100.00. aukavęs Tautos Namams $100.00. ninkai, aukavę Tautos Namui $100.0/
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Krutomi paveikslai,
Gcrbiarhi mu<su Svečiai ir Tau-

daugiaus neturėsime malonios 
progos juos pas save vaišinti; ta
čiaus jie liks amžinai musų at
minčiai krutamuose paveiksluose, 
kuriuos prieš jiems išvažiuojant 

kinemato- 
Traukta

pp. P. Mikolainis, Brazis ir kiti 
“Vien. Liet.” leidėjai, p. Mikolai- 
nienė; p. V. K. Račkauskas, “Tė
vynės” redaktorius; p. Mikas Pe-

M artus, p-nia baceviciene 
dtinaitis iš New Britain

ir dar vienu dideliu žingsniu tori- 
siartins prie tos, rasi, svajoja
mos gadynės,' kame vien iš
mintim ir laime žmonija žydes.

------ 0----- ,
341. Iš kur paeina žodis '(‘niko

tinas,”
kas? T 
klojama ant 
jusiam “dūmų karaliui”—tabakui. 
Milionai žmonių kasdien drauge 
su durnais traukia savęn svar-

JUOS

<>

I

i

nutraukti 
Račiūnas.

imta paveikslai

didėlėms lietuvių minioms. Antrą 
syk imta paveikslus, Svečiams 
išvažiuojant,—sėdant ant laivo ir 
laivui išplaukiant. Šie, ytin žin
geidus, krutomi paveikslai bus

imžina atmintim 
pasidarbavimo.

Išleistuvės

11

mu

prie laivo su
žinomų burys.

I arp tų, kurie atėjo ištarti Svi 
čiams paskutinį “Sudiev!” ir p; 
linkėti jiems laimingos kelione

tyčiai atvykusio

lėtinis Ateivių skyriaus ant 
> Island ir p. Jankauskienė, 
Gediminas ir Baniulis, “Vie- 
■s Lietuvninkų” redaktoriai,

buvo širdin-

ir kodėl išsiplatino taba- 
t milionai doliarių 
itikuro taip įsigale-

navicius, ir Atstovą 
kartotinai dėkavojo susirinku - , su

ma

i tintų
I buvo:
Į • •jumis,

Dr.

UZ ]ll V1CS1 ngu- 
r užuojautą Tė-

H* 
i mums dabar net .labai s

su

širdingumo esame prityrę ....
Laivas sujudo ir pamaža pra-

taičiu ir skrybėlių mosavimai ly-

ant laivo denio, tarp minios ki
tų, stovėjo dvi ypatos, — musų 
S več ia i,—k u rie sk ry bėl ėnqy~^i u n - 
tė paskutinius atsi 
Amerikos lietuviams.

u s

kė, stengdamasi sugriebti pasku
tine' meiliu Svečiu išvaizdą, ir
publika akimis lydė]
jis iš akių neišnyko.
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340. Kas tai yra Rentgeno, ar
ba X spinduliai? Rentgeno, arba 
X spindulių atradimas yra vienu 
svarbiausiųjų ir galingiausiųjų šio 
laiko mokslo pasiekimų. Jų kaip 
teoriška, taip ir praktiška pusė 
v ra musų dienose taip svarbios, 
kad kiekvienas, norintis skaityti 
save apsišvietusiu žmogum, ne
gali nežinoti, kas yra tie spindu
liai ir kame

Rentgeno
ne

pri

n e -

jųjų svarba, 
spinduliai pagal 

yra toli-gražu 
paprastai esame 
ti spinduliais.

miausiai, tai yra tam tikri
matomi spinduliai. Jie atrasti 
tapo dar nesenai ir visai netikė
tai. 1895 in- tūlas vokietis,* pro
fesorius \V. K. Rontgen, bedary
damas Wurtzburge bandymus su 
tūla medžiaga, pastebėjo, kad 
prie tam tikrų sanlygų bando
moji medžiaga švietė, nežiūrint, 
kad buvo apglobta tamsia mate
rija. Prof. Rontgen, labai nuste
bintas, užsiįdomavo dalyku, ir 
greitu laiku žmonės išgirdo keis
tą naujieną, kad atrasta spindu
liai, kurie pereina per beveik vi
sokią medžiagą, žmogaus ir gy
vulių kimus ir t. t. Patsai prof. 
Rentgenas atrastuosius spindu-

dangi nežinojo, nei kas jie, nei 
iš ko susideda, nei iš kur paeina; 
jisai tiktai pastebėjo jųjų veiks- 
mę. C) toji veiksme ištiktųjų biu 
vo stebėtina. Jei per tam tikrą

elektfikos jiegą, tai tūlos trubelės 
stiklo vietos tuojaus pradeda 
iš savęs išleisti spindulius. Kaip 
sakyta, tie spinduliai yra nema
tomi; apie juos galima tiktai da- 
siprotėti pagal jųjų veiksmę. 
Taip męs žinome, kad fotografi- 

jinis stiklas, arba, klišė tamsioje 
vietoje nepasigadina, ir atėjus 
reikalui, galima tokia kliše pasi
naudoti, nutraukti paveikslą. Bet 
štai, jeigu męs ant tos tamsioje 
vietoje stovinčios klišės užleisime 
x-spindulius, tai ji susigadins, 
tartum išnešta į šviesą. Dabar, 
jeigu męs tarp klišės ir spindu
lių šaltinio pastatysime savo ran-

reiškimą: ant klišės liks rankos 
ženklas. Bet kokiu budu? Aiš
kiai matyt bus vien tiktai atsi
mušę rankos kaulai. Kitos gi 
dalįs bus vos matomos, kaip vi
sai silpnutis šešėlis. Kitais žo
džiais tariant, X-spinduliai pereis 
per rankos raumenis, kaip pa
prasta šviesa per stiklą; neperleis 
tų spindulių tiktai kaulaL Išsi
tarimas. kad kaulai neperleis 
spindulių per save, nėra visai tei
singas. X-spinduliai pereina r 
per kaulą, bet labai mažai. To
dėl kaulas ir duoda' tokį1 didelį 
šešėlį. Jeigu padėti vieton ran
kos, sakysime, pinigų krepšelį, tai 
ant klišės visai aiškiai atsispaus

gai. Krepšelio gi tisai beveik ne
pastebėsime. Pereina X-spinduliai

ir “nikotinas” yra tapę kuone si
nonimais (vienprasmiais žodžias).

:otinas yra tabako
ios tabakas nustotų
svarbos. Nikotinas yra taja

visos sa-

katai, kaip sakoma, daugiausiai 
kenkianti. Ir visa kova pries ta
baką yra greičiau kova prieš ni
kotiną. Kasdien “pypkoriai,” su 
“blaivininkais” besiginčydami 
apie rūkymą, vartoja tą žorų^— 
“nikotinas.” Tačiaus ar daugel 

tasai žodis yra ki-žino,

pavadinta tuom žodžiu? Apie tai 
pabylosime. Iš pasikalbėjimo tai-

no tabakas.
Daugelis mano

Icieh iš Amerikos a ežias į .An
gliją, o iš čia išsiplatino, kaipo 
nik ymui
ro pa.

tų raštas

ti

Kuropon

je Portugalijos sostapyleje, Lis- 
bone, gyveno prie portugalų ka
raliaus franeuzų ambasadorius, 
vardu Jean Nicot. Kartą jisai nu
ėjo pažiūrėti kalinių, ir kalėjimo

X-spinduliai pereina 
kimus, per kuriuos

ir per įvairius metalus, bet visiš
kai mažai. Jeigu metalo lent'elė 
yra kiek storesnė, spinduliai vi
sai negali pereiti. Taigi, męs ma
tome, kad 
per tokius
paprasta šviesa nepajiegia perei
ti. Tačiaus šie rods galingi X- 
-spinduliai nepajiegia pereiti per 
tokius kimus, per kuriuos pa
prastos šviesos spinduliai perei
na. Taip, stiklas paprastųjų spin
dulių beveik nesulaiko; tuom tar
pu gi X-spinduliams per stiklą 
yra labai sunku pereiti, ir mažai 
jųjų pereina. X-spinduliai yra 
nevienodo -stiprumo. Vieni yra 
stiprus, arba kaip vadina, “kieti,” 
kurie veikia stipriai ir pereina per 
tokius daiktus, per kuriuos an
trieji “minkštieji” spinduliai visai 
negali pereiti, arba pereina su di- 

-spinduliai, pul-dėlių vargu. ) 
darni ant kokio nors kūno, sutei
kia tam pačiam kunui ypatybę 
išleisti spindulius. Tokiu budu 
šieji kūnai tampa taip vadinamais 
antraisiais tų spindulių šaltiniais.

’Yra dar viena X-spindulių ypa
tybė. Męs žinome, kad šviesos 
spinduliai, pereidami per kūną, 
prie tam tikrų aplinkybių persi- 
laužia. Su X-spinduliais yra prie
šingai: jie, nežiūrint per kokį kū
ną ir prie kokių aplinkybių eitų, 
niekuomet nepeSjsilaužia. Jie yra 
visuomet(tiesųs. Kaslink tų spii/ 
dūlių “prigimties,” tai reikalin-

sakė, iš Floridos. Nicot tą 
pasodino savo darže, kur 
pradėjo labai sparčiai augti, 
nas iš Nicot’o tarnų kartą pasa
kė jam, kad tūlas vaikinas y pa
naudojo žolę iškilusiam ant vei
do skauduliui, ir buk žolė pągel- 
bejusi. Užinteresuotas Nicot' iš
tyrė dalyką ir pamatė, kad^tar- 
nas jam .nepamelavo. Neužilgo 
Nicot pats persitikrino tame, buk 
žolė esanti vaistu. Vienas jo vi
rėjų labai persipjovė pirštą. Atė
jus jam pas Nicot, šitasai pirštą 
nuvalė ir apraišiojo tos žoles la
pais. Už kelių dienų pirštas pa
gijo. Žolė (męs vadiname taba
ku) nuo tę, laiko pagarsėjo viso
je apielinkėje, kaipo geras vais
tas, ir žmonės ją vadino “amba
sadoriaus žole.” Neužilgo žolė 
tapo pervežta iš Portugalijos į 
Francuziją, kur keletas augštos 
kilmės ambasadoriaus pažįsta
mų sirgo sunkia liga, kurios dak
tarai negalėjo išgydyti, 
mat, pagydyti ligonius 
doriaus žole.” Ar pas
gydyti—apie tai istorija nieko 
nesako. Šiądien, be abejonės, tie 
visi ligoniai jau visai “išgydyti,” 
bet kaip buvo tuom tarpu—neži
nome. Žolę pradėjo visur žmo
nės vartoti, bet vadino jau ne 
“ambasadoriaus žole,” bet paties 
J. Nicot vardu—nikotinu. Taigf, 
matome, kad toji žolė išpradžių 
išsiplatino, kaipo vaistas, ir tik
tai vėliaus

žolė
Vie-

Norėta, 
ambasa-

tų praėjo nuo jųjų atradimo, ta
čiau mokslininkai iki šiol nesu
geba duoti paaiškinimo, kas yra

da. Yra keletas klausimą aiški
nančių teorijų, tačiaus nei viena 
iš jųjų mokslo vyrų galutinai ne

Jau iš auksčiatis pasakyto, skai
tytojas gali numanyti, kokią di-

dūliai. Neimdami kitų mokslo 
srycių, pažiūrėkime tiktai į tą 
visą svarbą, kurią tie spinduliai 
turi medicinoje. Jųjų pagclbĖęga
lima, nepjaustant kūno, surasti, 
kokioje vietoje yra įstrigus kul
ka arba kitokis pašalinis daiktas;

ir kurioje vietoje perlaužta kau
las, kurį, paskui žinant viską, la
bai lengva jau ir sutaisyti. Ga
lima taipogi matyti, kaip suau
go periužęsXr sustatytas kaulas. 
X-spinduliai prašalino visą tą 
sunkų ir pavojingą trtisą bei kū
no pjaustymą, kuris pirmiau bu
vo reikalingas dalykui ištirti. 
Kai-kurie mokslininkai sprendžia,

gaus kūną esanti gan daug kenk
sminga. Tačiau jeigu tai ir bu
tų teisinga, kenksmingumas nyk
sta, kaip lašas jūrėse, visoje to-

neša. Nesenai dar X-spinduliai 
atrasta, o naudos iš jųjų turime

abejonės, suteiks šito atradimo
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vogtieji dąiktaį Jjuvo slaptai su
grąžinti, kųomet?; apvogtieji pra
dėjo vagis labai keikti. Mat 
kiekvienas dyakąs labai bijos
keiksmo ir ijiano-,jbuk mestas ant 
jojo keiksmas gal; labai pakenkti. 
Dyakas ne tiktai vagystę, bet ir 
melą skaito,įlabaį bjauriu daiktu. 
Tačiaus, nežiūrint to visko, me
lagiams stato paminklus. Da
lykas, mat kame. Jeigu kas pa
meluoja, tai dyakai kur prie ta

'Tai yra paminklas melagiui. 
Kiekvienas, eidamas pro šalį, pri
valo pridėti po šaką ir keikti me
lagį, kurio vardan pastatytas pa
minklas. O keiksmas juk, anot 
dyakų, taip baisiai kenkia. Drau
ge su tuom, paminklas turi kiek
vienam dyakui priminti, kaip ne
geros yra melagystes pasekmės. 
'Tasai paminklas yra persergėji- 
mu( ne tiktai to laiko žmonėms, 
bet 'taipogi ir ateinančioms gent- 
kartėms. Mums rodosi, kad ne
labai kas norėtų turėti sau tokį 
“paminklą.” Taip pat mano ir 
dyakai, ir kiekvienas jųjų sten
giasi nepatekti į “garbinamųjų” 
skaitlių. Kas-žin, ar toki pa
minklai pagelbėtų europiečiams?

I ' -- ----------o-------------

343. Kur yra seniausia geležin
kelio stotis Amerikoje? Tokia 
stotis, kaip sakoma, esanti New- 

Del. Esąs tai seno Ncw- 
ir Frenchtown geležinke

lio ofisas, kame anksčiaus parda
vinėjo tikietus. Namas ofisui pa
statytas 1832 m. Dabar jisai jau 
nėra vartojamas visai. Langai 
užkalti, ir tasai pirmutinis Ame
rikos geležinkelio “ex-ofisas” yra 
dabar vien puikiausiu pavyzdžiu, 
ant kurio galima aiškiai pamaty

laikotarpį gali, ačiū tautos darbš
tumui, nužengti josios kultūra.

KLAUSIMAI.
344. Kaip galima susikalbėti su 

užgriūtais?
345-

poetui
346.

ras”?
347, Kam katinas nešioja usus? 

 

(Atsakymai bus kitam numeryj)

Kur mokama geriausiam

Iš kur paėina ž is “ciga-

Aukos Tautos Namams 
Vilniuje.

.$10.50

Iš BRIGHTON, MASS. 
Sieksniai šėmės:

Antanas Gudelis o.............. 
Aukos:

Po $2.00 aukojo'?-.V. Baltrušaitis, Fr. B»š- 
monas, A. Dabšauskąs. Viso .............  $6.00

$1.00 aukojo: Zid. Bernotas, A. Matu
levičius, J. Raila, J. Seuris, Pr. Markauskas,
J. Smilgius, J. Petrauskas, J. Gedraitis, ».
Valis, J. šarpnickis, B. Ajauskas, A. Vėbras, 
S. Garelis, K. Jautakis, V. Tolonas, A. Ra
dėjus, Z. Pūkelis, Fr. Mačiulis, M. Jonauc- 
kiutč, S. Taujėnaitė, B. Baziulskiute, Fr. 
Galenauskas. Vis6 ................................. $23.00

Po 50c. aukojo: J. Skuminas, 'St. Šąrtinas,
K. širka, S. Klevas, Z, Buccvieins, A. Po
cius, 
J. Banionis, 
Daickis, V, 
J. Ajauskas 
rerauckas, . 
Talalas, J. 
Petroniutė,

Smulkių 
Viso Brighton’e, Mass

J. Kairys, B. Dabravolskis, B. Vasbis, 
, P. Katkevičius, F. Andrikas, j.

Visminas, L. Tarška, J. Rokas, 
;, J. Veseliš, K. Barkna, Fr. Ką- 
A. Btiknis, O. BudoTavioicnft, J. 
Treinavičius, M. Angftwlhrte, N. 
K. Bernotas. Viso ...... $13.50 
šukų — $7.86.

Iš ROCHESTER, 
šv. Jurgio Kareivio dr-j« 

-Labdarių skaičių ' ..............

$60.86.

N. Y.
Jstoj o į Narių-

$10«3W

pradėta jį
------------ 0-------------

melagiams
Netikėtum,

rūkyti.

342. Kur 
minkius? 
kad gali būti tokia šalis, kur me
lagiams statytų paminklus. O 
jeigu patikėtum, tai sakytum, kad 
tos šalies žmonės visi yna mela
giai, kurie stato paminklus sa
viems “melų didvyriams,” tai yra 
tiems savo piliečiams, kurie daiH 
giausia ir pasekmingiausia mo
kėjo meluoti. Jeigu' gi pasaky
tum, kad tokia nuomone yra ne
teisinga ir kad, atpenč tie “mela
giams paminklų” statytojai yra 
vieni doriausių bei teisingiausių 
žmonių visame pasaulyje, neži
nia, ką skaitytojas pasakytų; 
gu net ar tikėtų. Tačiaus 
yra.

Tokia dorų žmoniti tauta, 
tanti melagiams paminklus, gy-

stato pa-
žmogus,

v ar
tai p

kranto, ant salos Borneo. Ta tau
ta vadinasi Dyak. Ant kiek 
tosios tautos žmones yra teišin- 
gi, galima spręsti iš to, kad, iš
eidami medžioti, arba taip su 
reikalais - toliaus, jie niekuomet 
ijeiižrakina savo namų, ir tačiau 
vagysčių tarpe tų žmonių visiš
kai nepasitaiko. Tūlas rašytojas 
išgyveno tarpe dyakų
metų, ir per tą laiką atsitiko

apie 20
vos

Jakavonie ........
K. Urbanavičius
Sakalauskaitė .

Kaz. Urbanavičius
Jakavonie ..........

$104* 
$10.W 
$ 10.3« 
$10.80 
$21.00 
$10.50

$V.(»
$4.S0

Iš BROCKTON, MASS. 
Sieksniai čentes:. ' - 

Bažnytinis choras 
17 SLA. kuopa ............. . .........

Mykolas Arbačinskb 
Mata 
Kun.
Mare 

Aukos: 
x Kun,

Matas
Po $5.00 aukojo: P. Vaičiūnas ir U. 6e- 

petaitė ..............................     $10.00
Po / $2.00 aukojo: V. Daukša, A. Traina- 

vičiuą, K. Vaičiūnas,, P. Balčiūną*, Ant. Nor
kus, J. Gaidys. Viso .................  $12.00

J. Česnulevičius aukojo .................  $3.00
P. Tūbelis ........................ $1.50 
Po $1.00 aukojo: D. Gutauskas, J. Taut- 

vaišis, P. Margis, J; Žilinskas, V. K««nas, 
Fr. Pašakarnis, A. Zletkus, V. Tautvaišis, 
S. Košėta, K. Pigaga, P. Kmaras, Pr. Moc- 
kapetris, P. Kašėtaitė,‘ Ad. Skosola, Z. Piga
ga, A. Košėta, P., Kųpjys, P. Alusevičius, J. 
Neverauskas, Iz. Daunys, J. Vaitkus, J. Sam
sonas, II. Stankus, B. Gaidamavičius, V. Pi
gaga, P. Verveėl^a, J. Tukys, K. Oksas, 
Ad. Rastinis, Al. Linionas, B. Miškinis, A. 
Baronas, D. Kiela, M. Podžiunas, K. Vai
čiūnas, M. Smaliukas?,• ,;J. Štirkas, V. Jurke
vičius, K. Bingelis. A. , Dcipbinskas, L. Jucifc, 
Pr. Cijunskis, R J ‘ Daliausias, Kl. Znotikas, 
N. N., 
Kireiša, 
linskas, 
dviejus, 
Radviliukė,

B 
I).

Bingelis. A. , Dcipbinskas, L. Jucis, 
kis, R.h Danauskas, Kl. Znotikas, 

, Čiurbulėnas, M. Balčiuniutė, J.
Antaųavičicnč, G. Švelnus, L. Žl- 
Budrik'is, J. Jermavičius, A. Šal- 
Valackaitė,.- P. Neverauskas, V.

A. Laučka, Al. Piscrka, J. Pui- 
....... ................................... $60.00

Smulkių aukų -f-7 $22.26.
Viso Brockton’e, Mass. — $195.82,

$10.50
$10.50
$10.M
$10.50
$10.50
$10.50
$10.50

Jonas Laukaitis, P. Ar-

fš CAMBRIDGE, MASS.
Sieksniai ieinčs\
Nekalto Pras. šv. Mar. Pan. Dr-ja

Izidorius K. Dantelius ........ .........
Petra's BartkeVięius
Petras Lužeckas ............
Antanas Belickas ..........
Kazys Laikauskap .........................
Kazys Laikattska's ................... .
Po $2.00 aukojo:

tnonavičia, M. Dapši.s, J. Tatnulinas, R. Gri
galiūnas, j. Pilvclaitis. Viso ........ $12.00

Po $1.00 aukojo: A. Bartkevičius, II. M. 
Garry (amerikonas), J. Degutis, J. Mali
nauskas, Petvon. Cekavičienė, S. Mdrkis, J. 
Beleckas, V. Jackūnas, F. Gricius, D. Zalec-

pagelba žmonijai dar daugiau labo 12 vagystės, bet ir tai vėliaus pa- kas, j. bovidonie, k. Giedraitis, J. Taseckag,

t

—Carter In New Yerk Evening 6un

t

A.

įsto-

$463.318

P.

D.

M.

VIETINĖS ŽINIOS.$103.05.

ras,

$214.00

skaL Worcester’yj, Mass.

N.
K.

kuopa .
Bernotas

$10.5
$10.50

. $10.50
. $10.50

, $10.50 
, $21.00 
. $10.50
. $10.50 
. $10-50

Išviso per “T 
Tautos Namams

$100.00
$100.00
$104.00

na, 
nių

F. Ba- 
Pačaus- 
Rudnic- 
Lozora-
K. Sei-

M. 
D. 

rė
ži-

Cleveland, Ohio, 4226 
J 78 SLA. kuopas iždi- 
« Senų JLamokų kaimo, 

Kauno rėdybo^

V. Kazlauskas, 
P. Bakanauskas, 

Miliauskas, M.
Kriukonis, 
J. Buinic-

iso — $30.00

... $88.00 
$1,069.00.

KOVA.
Neptūnas, jūrių karalius, kuris tiek aukų (laivų ir žmonių) savo galinga ranka nutraukė jūrių gelmes- 

susilaukė stipraus sau priešo—bevielinio telegrafo, kuris Iki Šiolei Jau spėjo Išgelbėti tūkstančius žmo- 
iš Neptūno nagų. (Titaniko ir Volturno nelaimės yra to pavyzdžiai).

“TĖVYNĖS” REDAKCIJĄ: 
žemės:

................ $4.50 
. $5.00 

Arminaitis, A. Glad- 
K. Noreika, J. Šidlauskas, J. Viltra-

Viso ....................  $6.00
. .50 
$20.50

Kiškis 
Normantienė, 

Balt rimaitis 
Simonavičia 
M. Paulis

Norkaitis, 
Montvila, 

St. Kubys, K. Deltuva, U. Joku- 
J. Važalas, J. Bendorius, M. Kil-

P. Lydeckas, J. Geležius, F. Mainota,

Anfajias Vidžiūnas, 
kampas 21-os gat- 

.......... $10.50 
$168.90.

P. Ciras, 
Stravinsklutė, 
J. Kazlauskas, 
kas, F. Velička, J. Prakapas,

Smulkiu aukų — $6.05.
Viso Haverfiill’yj, Mass.

aukų — $6.88.

...J,........... $1.50
Wt8............... $1.00

Thorp, Wis., — 
$1.00: P. Boro-

$5.00 aukojo: Andr. Kupstas, A. Me- 
B. A’aitiekaitis, Juozas Aly ta, M. Mcš- 
Viso ..........................   $25.00
$4.00 aukojo: Kun. P. Meškauskas (ir

$18.50.
$183.00.

kas, S. 
na s,

Urbonas, V.
J. Vitkaus- 

Sokas, S.
Aniesta,

Feliksas ' Balza, 
Magdė Bclska, J.

A. Buika, F.
J. Valeikis, A.
Dovidenas, B.

Krandauskas,
Rimkus, K. Bcliauskas, J. 

Starkis, R. Grigaliūnas, J. Ver- 
Bieliauskas, V. Zerkauskas, A. 
V. Radvilas, P. Zablcckas, A. 
Baircniutė, F. Kvetkauskas, K.

T ra-
F. Dobrovolskis, V. Paulauskis, S.

A. Giedraitis, J. Bertulis, A.

J. Lurauckas, J. Tamienas, S. 
Karačka, J. Kairaitis, J. Skilius 
kas, J. šeškauskasj B. Grigas, J 
Jauga, A. Gricius, A. Kireilis, 

Morkienė, VI. Lepioška, 
Kvietkauskas, 
Ragauskis, 
Ambrazaitis 
Babilius, .4
Levickas, F. 
Vaišnora, J.

Vaišnora, R 
seckas, J. 
Anulevičius, 
Valeika, A.
Matulienė, Jz. Danielius, F, Stungis, K. 
navičius
Rumšą, A. Giedraitis, J. Bertulis, A. Piva- 
runas, P. Sopa, S. Samulis, F. Jatūžia, P. 
Selemenavičia, A. Povilionis, M. šilalis, A. 
Matulis, J. Barpšis, J. Plokštis, F. Alesevi- 
čia. * Viso .............   $79.00

Smulkių aukų
Viso Cambridge, Mass.

is LAWRENCE, MASS.
L. M. Dr-jos Narių-Labdarių skaičiun _ 

jo Lawrence’o klebonas, kun. Antanas Jusai
tis, aukodamas Tautos Namams .... $200.000 
Sieksniai žemės: - X-’' v

4JL SLA. kuopa ........................    $10.50
Antanės Ramanauskas ....................... $10.50
Ona Ramanauskienė .............. $10.50 
Jonas Sekevičius .............................  $10.50
fiv. Elzbietos Dr-ja ...................  $10.50
Kun. A. Jusaitis (ir $200.00) .... $10.50

{'Aukos:
Lawrence’o Draugijos .................

Po' $5.00 aukojo: J. Jusaitis, J.
J. Kerdiejus, J. Arlauskas. Viso 
šv. Elzbietos Draugija ...............

Po $2.0 aukojo: J. Strumskis, 
keičiu tė

Po $1.00
J, Augulis,
Tumasonis,

.... $40.00
Žukauskas, 

.... $20.00 
....... $4.50 
Z. Andriu- 

........ $4.00 
M. Daunys',aukojo: J. Jurgaitis

M? Bulotas, P. Rudaičiukė, A. 
M. Kibildienč, J. Akstinas, J. Vi- 
Valinskas, V. Danilevičius, Fr, 
Em. Baltrenaitč, V. Krasauskas, 
V. Varnas, R. Karsokienė, 

, V. Ciulada, J. Čiurlionis, 
Miciunas, V. Pauliukaitis, S. 
S. Seibutis, P. Kibildis, O.

Balčiunaitė, 
J. Jctušis, 
Vitkauskaitė 
Gavutis, P. 
trikevįčius,
linskiutS, J. Kibildis, R. Jurkoniutė, K. Liauš- 
ka, O. Subačiutė, R. Vainauskas, V. KKlttna- 
šauskas, A. Rakauskas, K. Mačiulskytė, A. 
Valinskas, R. Ainorius, Z. Pupalaigiutė, O. 
Padralskicnė, A. Snapauskas, V. Stankaitie- 
ne, A. Simanoniutė, Įl. Tartoniutė, M. Nor
kūnas, S. M. Mačiulskis, N. Judka.

Viso ......... ..... $46.00.
Smulkių aukų —• $23.83.

M. Yčas už patarimus 2 žmonėms — $7.00. 
Viso Lawrence, Mass. — $408.33.

Iš HAVERHILL, MASS.
Sieksniai šėmės:

šv, Kazimiero Kar. Dr-ja .............  $21.00
Jonas Večkys .................................... $10.50
Liet. Ukėsų Gedimino Kliubas .... $10.50 

‘Po $5.00 aukoją.: Jonas Balčius, Justin. 
Pretkus, Mot. M. Aleksonis ......... $15.00 

Po $8.00 aukojo: K. Vencius, St. Dzinge- 
levičitts, T. Kašėta, Andr, Krušas, K. Kaz
lauskas. Vi^o ........................................ $10.00

Po $1.00\aukojo: Iz. Valiukevičius, Ant. 
Kevličius, Zig. Gudukas, J. Barišauskas, A. 
Naudžiūnas, Agota Večkienė, Marcele Dcstu- 
vienė, J. Truska, P. Jankauskas, Dom. Ciras, 
J. Deltuva, J. Uždayint#, 
And. Buja, J. J. Subačius, 

P. Gardžiulis, P. 
\. Liseckas,
D. ščesnulevičius

$2.00.
K. Barauskas, V. Šlai- 

Vikt. Šlaičiunas, K. Žilionis, S. Za- 
Andn Kvaraciejus, M. Sakalauskiu- 

Gumbrevičius, K. Poška, A. Bielia- 
Skliutas, M. Senisė, K. šiškevičius,

IŠ NASHUA, N. H.
L. Mokslo dr-jos Narių-Labdarių skaičiun 

šstojo šv. Kasitniero Draugija, aukodama 
Tautos Namams ................................. $100.00
Sieksniai žemčs:

Vincas Kvaraciejus
Juozas Žuravlis .. 
A. Bakanauskas ■— 
Po $1.00 aukojo: 

čiunas, 
vadskis, 
tė, A. 
kas, J.
J. Zapėnienė, J. Januškevičienė, V. Petraus
kas, Ig. Vaičiūnas, V. Nadzeika, S. Zapė- 
nas, J. Trafciavičius, J, Januškevičius, P. 
Pavačauskas, V. Tamulevičius, K. Nadzeika, 
F. Kvaraciejus. J. Zubavičius, S. Simutis, 

Kinčinas, M. Kvaraciejieilė, V. Baka- 
V. Semsis, J. Kisielius, J, Kvar- 
Trainavičtus, A. Degėsys, M. Ma- 
Tckorius, J. Sakalausklutė.
........................................Ą... $38.00

p.
naųfkiutė, 
cicjms, A. 
tūzas, A. 
Viso ....

Smulkių
Viso Nashua, N. H. —• $16F.88.

IS WORCHESTER, MASS.
Liet. Mokslo Dr-gijos Narių-Labdarių 

čiun Jfitojo:
šv. Kazimiero Draugija ........
šv. Jurgio Kareivio Draugija
Kun. Jonas Jakaitis
Sieksniai žemės:

Jonas Bulvičius ...............
Marijos Panos Dr-ja ....
Jonas Vaitkus ...............
57 SLA.
Antanas

C

■i

Ignotas Klimas 
Dram. 
Jonas 
Jonas 
Jurgis
Cezaras 
Petras 
Antanas
Feliks, ir Ant. 
Kun. 
Mikas 
Jonas 
Šv,

$10.50 
$10.50 
$10.50 
$10.50 
$10.50 
$10.50 
$10.50 
$10.50 
$10.50 
$21.00 
$21.00 
$10.50 
$21.00 
$10.50 
$10.50 
$10.50 
$10.50 
$10.50 
$10.50 
$10.50 
$10.50

Draugija “Birutė” 
šrupša ...................

Rauktys ........ .
Tutnosas ...............

Vaškelcvičius ...
Jašinskas ....... 

Senulis ‘........
Steponkai

‘r. Meškauskas ... 
Paltanavičius ...

Černius .........
Liudviko Draugjia .

Vaclovas Sutkus ............
Alfonsas Sutkus .......
Juozas Sutkus ........... .
Petras Civinskas .......
Vincas Civinskas ...........
Dom. Stankus <
Vincas Šalčiukas ........... .
Vincas Ginkus .............

Aukos:
Po 

delis, 
kus.

Po
du sieksniu žemės), Mikas Paltanavičius (ir 
du sieksniu žemės), šv. Liudviko Draugija 
(ir du sieksniu žemės). Viso ...... $12.00

A. Karpavičius — $3,00.
Po $2.00 .aukojo: Kaz. Dzetoveskas, Juoz. 

Buinickis, V. Čepavičius, D.
J. Bacevičius, Pr. Matuzas, 
S. Jančauskas, K. Stankus, 
Kaškauskiutė, K. Senkus, K. 
Geleckiutė, J. Povilaitis, K. 
Ramanauskas, P. Žegonis, j 
Viso ..........................................

S. Greiėaitis, 
S. Žaliauskas, 
J. Kedys, U. 
Jurevičius, T. 

Klena vičius, A. 
L Naujokaitis. 
............ $38.00 

Ignotas Klimas (ir sieksnį žemės) .. $1.50 
Po $1.00 aukojo: Jurgis Tautvilą, J. Kup

stas, O. Kudlinskiutė, Ur. Adomavičiūtė, J. 
Puodžiūnas, J. Samanius, M. Ulevičienė, Ma
rė Babrauskienė, (žadėjo duoti $100.00), M. 
Kantramaičiutė, S. Mancevičius, T. Dominai- 
tis, A. Manora, A. Vieraičiutė, J. Jakaitis,
J. Bučinskas, O. Piliačiutlkč, J. 
Ad. Plutnikas, Jer. Montvila, A. 
Vin. Lodą 
bauskiutė, 
dušis,
K. Pupka, J. Pupka, J. Jankauskas, P. Plokš
tis, A. Arlavičius, A. Mačiuliutė, Pr. R a ga
ilute. A. Traupis, K. Sutkus, J. Civinskas, 
J. Dirsa, J. Kedys, A. Purvinskas, P. Ši
lanskas, J. šačkus, J. Glaveckas, M. Rusec-

Galeckas, V. Krikliu- 
J. Kobekas, P. Kuočius, 

Marciaka, . P. Jasiunas,’ 
Blažys, P. Juškevičius, 

V. Rusauskas, A. Dailyda, 
A. Baravykas, M. Baravykas,

D. L. K. Gedimino Dr-ja, Hartshorne, 
Okla.........................    $10.50

“Lietuvos Ūkininko” Dr., I Chicago.
Ill. .....................Į....................\............. $21.00

Jonas Gritė, 
Brooklyn avė., 
įlinkas, paeina i 
Panevėžio pav., Kauno rėdybo^ ...... $10.5

St. Miliauskas, 22 N. New Įšt., Bethle
hem, Pa., (prisiųsta per “Liet.5” Red.) $10.5

J. Gaščiults, $101 Hopkins St., Cin
cinnati, Ohio, ąaliuninkas, paeina iš Su
valkų red., Vilkaviškio pav., Gižų gm. 
Rudos kaimo ..............................

74 SLA. kp. So. Chicago, Ill. 
Aukos ftv Cincinnati, Ohio:

J. GaŠčiulis ............
N. C. Krukonis ..,
Po $1.00 aukojo: J 

kevičius, 
kis, A. Rimkus.

J. Vaičiulis .
Iš Cincinnati, Ohio, viso priimta
L. Stanevičius iš Marshfield, Ore. .. $2.00 
J. Purvis, moksleivis, Badwin Univer
sity, Berea, Ohio . .* .

P. Vaičiulaitis, Beloit
Per t p. F. Mikolaiių iš 

aukojo: A. Malinauskas — 
wik (lenkas) —■ 50c. L Volte raiti?. r °’ 
čttiski z Gc-tikasr~~ir~ J. Hacker (lenkasj po 
25 c.; J. Jokūbaitis ir J. Južaitis po 20c. 
Viso .......................................4................. $2.65

Per A. Vaičiūną is Watervliot, N. Y., 
136 SLRKA kuopos nariai aukojo: Alfon
sas Vaičiūnas $1.25; Jonas Vaičiūnas, Kaz- 
Vaičiunas, Kaz. Perda, Ipolitas Janeviče, Pr. 
Bukoveckas, Andr. Pakajauckas, Juozas Vai
čiūnas, Augustinas Vaičiūnai. Viso .. $9.25

Sieksnis žemės: M. and V. Furniture Co., 
Antanas Maliauskas ir 
savininkai, 687—3 avė., 
vės, Brooklyn, N. Y. .

Viso

Bacevičius, J. 
, J. Galevičius, 
Račkauskas, 1 
Pauliukonis, 1 
ŠvenČiunas, 
Kromilius,
Skliutas, M. Grabauskas, J. Vilimavičius, 
Dailyda, J. Stamonkaitč, A. Pauliukonis, 
Liubinas, K. Žuklys, D. Žcmcikis, D.

Rauktis, A. Stankuvienė, A. Že- 
Kiikštolaitis, R. Baleiuniutė, 

P. Lozoraitis, J. Zakaras, A

Radvičiukė, T. Tautkevičius, 
J. Rukcnčius, A. Ilgumskas, 
Lipantas, O. Anieliauckiutė, 
B. Pupka, J. Budrius, A. 

Ulevičius, M. Visackiutė 
Kirsokas, J. Kurtinaitis,

P.
Rauktis, J. 
mantauskas 
A. Andziulis,
Zakaro, P: Karalius, S. Slauckas, B. Česnu
levičius, Pr. Jakaitis, BĮ. Visockas, Kr. Piga4 
giutė, J. Pigagiutė, M. Sikliutė, J. Micščto- 
naitis, J. Mikolavičius, Z. Dvareckas, U. Ur
bonavičienė, R.

Cisauskieuė,
Kalcckas, J.

J. Račkauskiute, 
Lipnickas, St. Ulevičius, M. Visackiutė, P. 
Sidelis, J. Kirsokas, J. Kurtinaitis, Z. Poš
kus, J. Skliutas, S. Juodauga, V. Ribickiutė, 
A. Skiraičiutė, M. Bulvičienė, T. Migaus- 
kas, A. Bakalauskienė, M. 
Ciplijauskas, M. Achenbach, 
J. Markevičiūtė, J. Pigaga, 
Dabravolskis, K. Mažeika,

Gluovičius, V. 
J. Neinavičtus, 

R, Mažeika, J. 
J. Vaitkevičius,

Elzb. Traineja, J. Česnulevičius, J. Babravi- 
Degutis, A. Černiaus- 
Čirvinskienė, A» Ma- 

Ramanauskas, M. Gla- 
J. Stramila, A. Sifnu- 
Ženiaitis, J. Žaliunas, 

A. Runikis, 
Janulevičius, 

Gičauskas, 
Kveda-

čius, V. Gibavičius, V. 
kas, A. Matlauskas, J. 
žukna, J. Kvetlietis, V, 
viekas, J. Mcnslauckas, 
lionis, P. Naviekis, P.
J. Liutkevičius, A. Mieliauskas,
K. Grigaitis, J. Židockis, P. 
A, Žaliauskas, S. Aleksoms, K. 
A. Simanskiute, P. Bendrauskas, A.

K. Kregždys, J. Simniškis, P. Levona-
vičiutė, K. Galeckiutė, S. Dubickas, K. Pau
liukonis, M. Kupstas, M. Svitonis, S. Prei- 
monas, M. Staliulionis, J. Palubeckas, J. Ke- 
velaitis, K. Drąsuolis, S. Purvinskas, B. Pur- 
vinskas, M. Gnažulis, J. Gilius, J. Gustaitis, 
K. Valatkcvičius, T. KrelavičiutČ, f V. Gra
žulis, S. Gilius, A. Balsiunas, A. Jasiunas, 
M. Siekus, L. Paulauskas, J. Kaminskas, J. 
Galeckas, J. Lukas, K. Jakubauskas, A. Ja
kubauskaitė, A. Jarusavičius, A. Lesevičius, 
A. Pukys, L. Sabonis, L. Baliukonis, 
levičius, J. Ročkienė, P. Dėdinas, J. 
kas, J. Simanavičius, J. Skliutas, J. 
kas, P, Narbuts, M. Lozoraičiutė, J. 
vičius, M. Leonavičiūtė, J. Simaitis,
liūs, N. Vilkelis, A. Vingeliui, J. M. Vie- 
raitis. Viso

Petras Civinskas (ir sieksnį žemės) .. .50 
, Smulkių aukų — $68.00. 

Jeigos salėn dešimtukais
Viso

PER

Sieksniai
81 SLA. kuopa. Butte, Mont. ,.r. $10.50
102 SLA. kp., Weaver, Ill. ...... $10.50
168 SLA. kp., Stamford, Conn. .. $10.50
199 SLA. kuopa, Hartshorne, Okla. $10.50 
šv. Matcušo Dr-stė, Chicago, JįL ». $10.50

PAAIŠKINIMAS SULYG 
MANIFESTO.

Mums buvo prisiųstas sekantis 
užklausimas:

Ar sulyg Manifesto reikės grą
žinti pinigus už “raztratu kazen- 
nago imuščestva” (už išeikvoji
mą randavo turto), kaip tai: už 
pražudymą kareiviškų drapanų, 
etc., pabėgus iš kariumenės?

Durnos atstovas, p. M. Yčas, 
žiniai tų, kuriuos tai apeiti ga
lėtų, praneša, kad už tokius pra
žudytus daiktus, sulyg išleisto 
manifesto, jokio štrafo mokėti 
nereiks,—suprantama, jeigu toki 
vyrai grįš tėvynėn pažymėtu lai

 

ku, t. y. iki vasario 21 d. 1914 m.

“Lietuvos” Redakcija.

Va 
vietos 
kyklos

vietos 
svetai- 
ant 33 
kalbos

rinės mokyklos. Keliose 
prasidėjo vakarinės mo
ngoliškos kalbos uždyką. 

Ant Bridgeporto tokios 
yra Mark White Square 
nė j ir Fellowship House 
place. Apart angliškos
čia bus prirengiama, kaip gauti 
pilietystės popieros. Fellowship 
House prasidės šią pėtnyčią 7:15 
vai. vakare. Apart šių mokyklų 
ant Bridgeporto yra dar ir lietu
vių vedamos vakarinės (ir viena 
dieninį mokykla. Tai p. Levec- 
kio vedama angliškos kalbos ir 
pramonės mokykla prie/ 3108 So 
Halstcd st., kuri, kaip teko gir
dėt, labai pasekmingai gyvuoja, 
ir “Aušros” mokykla prie 3149 
So. Halsted st. Kitose miesto 
dalyse taip pat atsidarė, užtek
tinai vakarinių mokyklų: vienos 
iš jų yra uždyką, kitose reik šiek- 
-tiek primokėti.

Musų jaunimas iki šiolei laba^
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st.Kaz.

DRAUGIJŲ REIKALAI 520

st.

st.

st

c.m„

Ant. st.

J. T. st.

stB.

st.M.

St

Wlad.

st.J.

A. st.

Tail)
M. st.

st

J.

S. st
“fi-

Jonas

gera pirmos klia-

Just.Visi Suvalkų gub. 
Waterbury, Conn, 
juos žino, meldžiu

st.
st.

Jusi; “Kritika ir 
laikraštyj daugiaus 
verta. Sulyg noro,

draugų Serediškio, 
Jurgio Karosos ir 
Jų pačių, ar kas 
atsišaukti adresu:

st.
st.

KUR GAUTI “LIETUVĄ”

8374 Rerkoff
3327 LoWe

1801 S. Johnson
' 708 W. 17th

už’ 
art

Reikalaujama
sos stenografistė, kuri nonetų tui‘ėti 
gerų vietų netoji vidurmieąčio; gera 
proga; lai atsišaukia pati: Suite 310, 
Como Bldg., 441-445 So. Dearborn st.

120 Grand 
229 Bedford Ave.

“LIETUVOS” AGENTAI

st
st.

BROOKLYN,
J. Ambrozėjus,
Vincas Daunora,

Galima gauti kiekvienų savaitę 
“Lietuvą“ už 5c., šiose vietose:

Pajieškau savo 
Jurgio Mjrončiko, 
Alekso Majausko, 
juos žino, meldžiu

Mr. Tony St^cqwfeky, , . .
920 W. 35th place, j .Chicago, 111.

818 W. 18th 
2232 W. 24th
920 W. 2Gth 

8139 Vincennes Rd.
' 3240 S. Morgan bl

Sla- 
Ma- 
pus- 
Bal-

Pirmiaus 
Jų pačių, 
atsišaukti

Pas šluos mus agentus galima 
sisakyti “Lietuvą“ metams ar 
pusėj metų ir užsimokėti.

' 1834 N. Castle
W. Conway

; BURLINGTON, N. J.
S. Petrunas, 413 Earl

CAMBRIDGE. MASS.
Pet. Batkevičius, 877Cambridgo

ATHOL, MASS.
Granickas, 28 Essex

BALTIMORE, MD.
L. Gawlis.
Vincas želvis,

ST. CHARLES, ILL.
Sim. Kiela, 575 W. 6tlj

WATERBURY, CONN.
Jurgis žemaitis, 827 BankI». ii • 

kriaučių dirbtuvė.

CHICAGO, ILL.
Juozas Aleksa
Juoz. Braknis,

■ 4
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gUHIS

mokti,

NEBRANGIAI.

Mano

landos.

už jo darbštumą.

JUOKELIAI.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Marytė. •

• ą.bai nesveika.

iŠ***'- • 1 
musų

V

E'KįlF ?: į.į

Huerta traukloja Amerikos Ereliui plunksnas Iš uodegos. Kas-žln, 
ar kartais t^s jo negriebs snapu ir nagais.... (žiūrėk “Polit. žinios.’’)

bus si 
nieko:

p. P. Kamona^. Sunaudosim.
p. B. Lor. Tas pats.

.p. Al. L. Reik. Ačįn. bet nęthika.
p. Viską žin. Sutrumpinome.
p. Pakeleivis. Sutrumpinome 

švelninome.
p. Mainšteitietis. žinia apie

Dr. atstovo prakalbas yra jau
na, ir todėl ją. apleidome. Melždiame 
nevėlinti taip su žiniomis. I

p. Ten-šlan žiur. Vietos stokos dej 
lei, spalio 18 d. prakalbų aprašymu 
negalime talpinti, žinia apie mušty
nes neverta talpinti. Ačiū.

p. Gegute). Peržiūrėsime.
p. A. J. Pov. Vietos stokos dėlei, 

jūsų laiškas į šį numerį tilpti, ne
galėjo.

ir su

irt.L.
perse-

Pajięškąu . savo bi&o i 
nibčio, Iš Virsolų 
parap., Aleksandra 
■gub. Apie du menei 
manęs ir dingo. Jo 
žino, meldžiu atsiša 

Romusis B
215 N. Watts st

Jisio Kai-[ Parsiduoda:
sod., Panemunio 
to pH., Kauho

i^XjUiavo nuo 
IfatteM.ar kas jį 
(pl a^esu: 
alnieus, 
®ib®lphia, Pa.

Pajieškau Benediktą Ripjio, iš Ro- 
zalino parap., Panevėžio pav., Kauno 
gub. Gyveno pirmiau Pittšburge. Jo 
paties, ar kas jį 
šaukti adresu:

Jonas
538 Bunker st.,

Parsiduoda: — grosernė su kel
sis, (prulsials, prie gražios gatvės, 
nėra arti bučiarnės, Galima pirkti 
su rakandais, arba be. 4 ruimai, tin
kanti didelei šeimynait Biznis gerai 
eina. Parsiduoda pigiai. Pardavimo 
preižastis: savininkas trumpame lai
ke nori išvažiuoti Lietuvon. Reika
laujanti lai atsišaukia adresu:
3258 So. Morgan st., Chicago, III.

žino, meldžiu atsi-

Rimas, 
Chicago, Ill.

Apgarsinimai

Pajieškau Jeronimo' Grubinsko, 
Liongino Kučinsko ir Antaninos Ku
činskaitės; paeina iš Kauno gub., Bir
žų par., Geidžiūnų sodžiaus. Prašau 
atsišaukti adresu:

Ben. Kairiš, 
1214 Union st., Chicago, Ill.

Parsiduoda: — gera bizniškfl, nuo
savybė, 2 augštais išstatyta. Randos 
$75.00. Kaina $7,500. Lengvi išmo
kėjimai. - Kreiptis antrašu:

Mrs. Rademacher, 
3562 So. Halsted st., Chicago, Ill.

KIEKVIENOJE LIGOJE

mažai atkreipia į tokias moky
klas atydos ir, vieton jomis nau
dotis liuosais žiemos vakarais, 
laiką praleidžia u įvairiems- niek
niekiams. buoles kur bebadyda
mas, ar po karčiamas bekalėdo
damas. Proga jam čia pat, saky- 

. turn, ant nosies tupi: tik eik pa
simokyk,—daugiaus žinosi, dau-

NEGALĖJO SUPRĄSTI.
Teisėjas, —.Ar tai buvo kietas 

daiktas, kuriuom • tau ■ apkaltina
ma sai sudavė?

Skundikas. Negalėjau
, pažinti, nes

Pi r m asai gero gydytojo žings
nis kiekvienoje ligoje yra išvalyti 
vidurius, nes jo vaistai negali 
pasekmingai veikti, kol žarnose 
randasi dykos medžiagos. Ąitos 
tai priežasties dėlei, męs dažnai 
esame atkreipę' savo skaitytojų 

Trinerio Amerikonišką 
/yno Elixirą, kurį jie 

turėtų vartoti, kaip tiktai koksai 
nors sirguliavimas yra patemy- 
tas. Jisai prigimtu, b u d ft visiškai 
išvalo vidurius, be skausmo arba 
kokio nors kitokio nemalonumo ir 
nenusilpnindamas kūno. Jisai tai
pogi paskatina virinimo organus 
dirbti, ir tokiu keliu kfJva už svei
katą yra paprastai išlošta. Jisai 
ištikrųjų yra pirmąją didele pa- 
gelba beveik kiekvienoje ligoje, 
ir ypatingai skilvio bei vidurių 
ligose. Išvalyki t kūną bei laiky
kite jį švariu, ir jus išvengsite

t

siausis 
tamsu.

svie- 
buvo

savo būvį pagerinti,—bet 
Jonelis ar Petrukas ir iš- 
tingi ir, vieton šį-tą pra- 

vieton progomis naūdo- 
ip minėjome, vely pralei

džia laiką įvairiems niekniekiams.

įspaus jeigu gyvenimas 
įkns, nesiskiisk ir nekeik v
tankiausiai pats sau esi 

kaip sąų. jcuinas bu- 
pasikloji, taip, vėlesnio

pirkt svetainę. Simano
> dr-’stė nuo 

to, pereitame savo 
tarėsi apie pirkimą

susirinkime 
nuosavios 

svetainės mitingams laikyti. Dr- 
ja žada užinteresuoti tuom pačiu

giją (abidvi yra vienos iš stip
riausių draugijų ant Bridgepor- 
to) ir išrinko tam tikslui dele
gaciją, kuri svetainės pirkimo rei-

jų dr-jai. Vieta svetainei dar. ne- 
apžinrėta, bet draugija jau pa
skyrė nuolatinę komisiją, kuri 
tuom reikalu turės rūpintis.

Įvairumai. Miręs nesenai laik
raščio “Draugo” redaktorius, ku
nigas A. Kaupas, kaip girdėti.
nepalikęs jokių turtų, išskyrus 
savo gyvasties apdraudę (life in
surance), kurią jis testamentu pa
dalinęs tarp savo giminių ir ke
lių labdaringų draugijų.

— Ateinantį nedėldienj ižva- 
žiuoja ..Lietuvon Karolis Glavec-

tės West Side'je. Jo nemažai 
pasidarbuota draugystės gerovei 
ir todėl prieš jam išvažiuosiant

IŠMINTINGAI PATARĖ.
Jisai. •— Kas su Jumis, Ma-
♦ „ i

ATSAJCft.
Jurguti, koksai skirtumas targ, 

šiaudų ir šieno? — Nežinau. — 
Et tu, kvaily! Juk kiekvienas gal
vijas tai žino.

SAUGIAI PADARYTA.
— Dėdule, ar užrašėte man 

ką? — klausia Jonas.
Dėdė. —* Užrašiau tau $iooo,

nes kitaip juos vistiek pralei- 
stum. -

Pajieškau Andrisiuiięi jokįmo, iš 
Šiaulių parap. ir pąYi$ Kaunb ; gub. 
Gyvena apie New Yorkj; \Turiu svar
bų reikalą. Jo paties, ar kas jį žino, 
meldžiu atsišaukti adrefiti;

Stanislava PeČiukaitytė,'
115 Granite st., Šo. fcd^ton, Mass.

Pajieškau Barboros šjagerienė^, iš 
Smilgių parap., Panevė’Moypav 
no gub. Apie 12 mėtų, 
koje. Jos pačios, ar kas 
džiu atsišaukti adresu': ;

Anna Swidrie 
194 New York ave.,;’-l

,r., Kau- 
ktup Ameri- 
j|’ žino, mel-

ęwąrk,. N. J.
- • ;,. •• ’ •’ 

------;---------

Pajieškau savo brolio-KajatOno Ša
milio, iš Veizių kaimo,!! Šeduvos pa
rap., Šiaulių pav., Kauno gub. 25 me
tai kaip Amerikoje. Pirmiau gyve
no, girdėjau, St. Louis. Jo paties, 
ar kas jį žino, meldžiu atsišaukti ad
resu:

Klemencas Sannlis,
101 Bell ave., cKees Rocks, Pa.

RESTAURACIJOJE.
T'ulą prastą žmogelį, užėjus į 

hotelį, pavadino jagamasčiu. Tas 
ir sako. —• Nesmiu bajoru. — 
Tai nieko nekenkia, atsakė tar
nas, nes pas mus jagamasčiu

kainavo tau šitas žiponas?
-- Tiktai du mėnesius augš-

GERAI ATSAKĖ.
Du žmęnės susitiko ant siauro 

liepto. Aš kvailiams niekuomet 
kelio neduodu, rėkia vienas. — 
O aš visuomet, atsakė ramiai 
antras ir.... prasišalino.

. PERILGU LAUKTI.
Atsiprašau, ar tamista 
kuomet išeina iš šitos 

paskutinis traukinis ?
Veltui tamista lauki. Aš 
kad nei vienas iš mti-

nežinot,
stoties

B. —,
manau,

KYTRŲOLIS.
Jonukas. — Ar mamytė valgo 

kietus daiktus?
Mama. — Ne, Sūneli, dantų ne
turiu.

man, mamyte, šituos riešučius ir 
saldainius.

GERAS VAISTAS.
Juozas. — Ak. dėdule!

gėsio.
Dėdė. — Tiktai apsivesk su ja, 

vaikine, tai tupjaus ta didelė mei
lė prapuls.

LAIMINGESNIS.
Vėl šiądien netekau vieno 

dančio, kalba pati į savo vyra, 
o jisai. — Tai tas dantis laimin
gas, nes jam nereikia su tavo 
smailu liežuviu gyventi viename 
name.

p. Wm. task. Ant grubijoniškų ir, 
pasakytum, kvailokų užsipuldinėjimų 
joks, save gerbiantis, žmogus neat
sakinėja. Neatsakinėjo nei p. Yčas, 
ir neturėjo reikalo to daryti, nes, kaip 
ten nebūtų, tie visi užsipuldinėjimai 
buvo nedaugiaus, kaip ir.... ant mė
nulio lojimas. Netilps, nes nei min
ties, nei prirodymų nėra.

p. Plaušinis. Pritrūkom vietos; bus 
kitam numeryj.

p. P. Cer—ka.
Polemika“ užimtų 
vietos negu ji yrą 
grąžiname.

p. Liet. Sūnūs. Sunaudosim.
Amsterdam, N. Y. 

Tilps sekančiam num., bet prishjsklt 
savo pilną. pravardę Ir adresų po ko
respondencija.

p. A. M u r. *us kitam numeryj; 
ačiū.

daugelio ligų. Aptiekose. Jos. 
Triner, 1333-1339 So. Ashland 
ave., Chicago, 111. Jeigu jums 
jūsų naminiuose reikaluose rei
kalinga gero linimento, pavelyki
te patarti jums Trinerio Lini- 
menta.

Pajieškau savo brolio Kazimiero 
Povilaičio, iš Pašišvių parap., Šiau
lių pav., Kauno gub. 13 metų kaip 
Amerikoje. Pirmiaus gyveno Pitts
burgh, Pa. 5 metai atgal išvažiavo į 
Cleveland, Ohio. Nuo pusantrų metų 
nežinau kur. Jo paties,| ar kas jį ži
no, meldžiu atsišaukti adresu:

Mrs. Veronika Alubickiene, 
5618 Dresden alley, Pittsburgh, Pa.

Pajieškau savo dėdės Mykolo Mil- 
kinto, iš Užknuopių kaimo, Kaltinin
kų parap., Raseinių pay., Kauno gub. 
Gyveno keli metai atgal Kanville, Pa. 
Turiu svarbų reikalų. Jo paties, ar 
kas jį žino, meldžiu atsišaukti adresu 

Viktoras M iį kinta s,
2334 So. Oakley ave.; Chicago, Ill.

ANT PARSAMDYMO.
Automobiliai veselijoms, ’ krikšty

noms, pagrabams ir t.t. ywi pigiai 
parsamdomi iš ĮJalsted Garage. Taip
gi automobiliniai trukai perkrausty- 
mui Furničių, nuvežimui į dypus ir 
t.t., yra gaunami pigiai. . Perkrausty
tu i furničių . automobiliniai trukai I 
kaštuoja pigiau kaip arkljąi, ir ge
riau ir greičiau atlieka darbą.

Atsišaukite jžAv • -
HALSTEDGARĄGE,

3222 So. Halsted et.,Chicago.

AUŠROS DIENINE MOKYKLA 
. 3149 So. Halsted St.

\ Mokinama Angliška, Lietuviška 
Lenkiška ir Rusiška kalbos, rokun 
dos (arithmetic), vidutinė ir aukštes 
nė matematika, knygvedystė (book 
keeping), greitraštis (stenography) 
Prekybos Teisėj (Commercial Law) 
etc.

Mokinimo laikas nuo 9 vai. ryto 
iki 4 vai. popietų. Mokestis pigi. 
------—--------------------—-------------------------

ANTANAS ŠLAMAS, 
2436 W. 25th St.

Pirincjs Kliasos Grosernė. Visokių 
valgomų daiktų. Taipgi užsiimu per
krausi ynni, “permufinim'u”. Užlaikau 
ant pardavimo anglis, malkas ir pri
statau į namus.

Atlieku greitai ir teisingai.

$50 PREMIJA TAU.

Parsiduoda: —J 2 1 aųgštų puikus 
mūrinis' namas, su saliunū, Arti 47-os 
Jr Western ave, Į, Ant> pirmo augšto 
šaliunas, ant antro ųugšto 6 ruimų 
pagyvenimas; Namas puikiai įreng
tas, gazu ir elektriką apšviestas, su 
maudykle ir visais reikalingais įtai
symais.'- Atsišaukite 4 A. Olszewskio 
Bankų. ; " '
- ---------------- ................................ f.,. -----------

Ant randos: —Storas ..dėl saliuno 
biznio, prie kampo 33;čios. ir Hal
sted sts. “Saloon license” yra.9 Atsi
šaukite kuogreičiaušia antrašu:

Petras šliakis, 
3321 S. Auburn avė., / Chicago, Ill.

Bile vienas gali uždirbti $25.00 į 
savaitę liuosomis valandomis; paty
rimas nereikalingas. Gavimui visų 
sulyg to žinių, rašykit:

LIPMAN SUPPLY HOUSE 
Dept. 7,

527 S. 5th ave., CHICAGO, ILL.

9Įstatyk skaitlines nuo 1 iki 
į kiekvienų ritinį, taip kad, su
dėjus, gautųsi 20. Prisiimtus 
teisingų išrišimų, męs kiekvie
nam pasiųsime $50 vertės kre
ditinį čekį, svarbų tiktai, per
kant pas mus 4 lotus, arba 
10,000 ketvirtainių pėdų žemės, 
10 mylių atstu nuo didžiojo 
New Yorko (Greater 
York). Tų lotų kaina yra 
Vienok kas • turės musų 
tas apturės tiktai už $69. 
kestis po $5 kas mėnesį, 
kalaudami mapos ir abelnų in
formacijų, rašykite antrašu;

OUTCALT REALTY CO., 
Dept. No. 9,

111 Hudson st., Jersey City
N. J

New 
$119. 
čekf, 
Mo
kei-

DU KART NEOELINIS LAIK 
RASTIS

ŽIRGVAIKIO PASK. IR BUD. DR-JA.
Jau gyvuoja 3 metai ir turi 

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

t! pinigų mokėdami tik po mažų sumų, 
prisirašykit prie šios draugijos. Dr- 
ja laiko savo susirinkimus kas sere- 
dos vakarų apie 8 vai. vak. L. Ažuko 
svet., 3301 Auburn ave., kertė 33-Čios 
gat. Taipgi šią Dr-ja skolina pinigus 
ant namų ui prieinamų procentų.

Nauja 15-ta berija atsidarys spalių 
15 d. Kurie nogite užsirašyti atsilan- 
kykit po viršniinėtu antrašu.

KAS TAM KALTAS
Lietuviai, atkreipkite domą!

Lietuvių Jaunimo Ratelis Vaidįs 
labai puikių 4 veiksmų dramų 

“Kas tam Kaltas?“ 
J. J. Zolp parašytų.

Nedėlioję, lapkričio 16 d., 1913 
šv. Jurgio parap. svet., kampas
pi. ir Auburn ave. Pradžia 7 vai. vak.j

Kaip žinoma Chicagos lietuviams, 
"Lietuvių Jaunimo Ratelis” visuomet 
užganėdina publikų savo lošimu; tai
gi tikimės, jog ir šį kartų neapvilsi- 
mei * Komietetas.

DEŠIMTAS METINIS 
KEPURINIS BALIUS!

parengtas dr-stės šv. Mykolo Arkanio- 
lo II, Nedėlioj, 9 lapkričio (Nov.), 
1913 m. Atlas svetainėje, 1436-40 
Emma st., arti kampo Milwaukee ave. 
ir Noble st. Pradžia 2 vai. po pietų. 
Įžanga 25c. porai

Kurios panelės ar moterėlės atsineš 
navatniaušlas kepures, gaus dovanas 
geros vertės, tiktai, meldžiamosios, ne
pamirškit ir nepatingėkit pasidaryti 
po navatniausių kepurę, dovanų vis 
gausit. Puiki muzika grieš puikiau
sius ir smagiausius lietuviškus šokius.

Komitetas.

TEATRAS ir BALIUS!
Scenoje statoma pirmų kartų C hi- 

cagoj "Išgama,“ dviejuose aktuose 
drama. Nedėlioję, lapkričio (Nov.) 
16 d., 1913 m. Poliak Zwionzek sve
tainėje, 1315 N. Ashland avė., nuo 
Milwaukee avė. 2 blokai į šiaurę. 
Pradžia 6-tų vai. vakare. Tikietų kai
nos: 25c., 35c. ir 50c. ypatai.

Kviečia visus Komitetas.

GRAŽUS VAKARAS!
Parengtas Dr-stės “Aušros Vartų 

š. M. P.” Vyrų, atsibus nedėlioję, 
lapkričio (Nov.) 9 d., 1913 m., M. 
Meldažio svet., 2242-2244 W. 23rd pi. 
Pradžia 5 vai. vakaro.' Tikietų kai
nos: 50c., 35c. Ir 25c.

Bus lošiama dvi labai juokingos 
komedijos: “Jaunikis” ir “Tarnas 
(painiojo,“ taipgi bus dainos ir gar
saus Stepuko Vodevilius^. Po gražaus 
programo bus šokiai, skrajojanti kra- 
sa ir įvairios žasmęs. Grajys geriau
sia, mums visiems žinoma Brolių Sar- 
palių muzika. Ateikit, o nesigailėsit.

Kviečia Komitetas.

Paįįčškojimai.
Pajieškau Jono Kalvaičio, iš; 

bados sodžiaus, Antanavo gm„ 
rlampolės pav., Suvalkų gub., ir 
brolių Segevičių Petro, Juozo ir 
trane, 
gyveno 
ar kas 
daresu:

Ant. Pačkauskas,
1539 Hamilton av. B. Cleveland, Q.

NAS KULIS
3259 So. -4&alsted st., Chicago 

“LIETUVOS” AGENTAS. ‘
Lankosi .Chicago], užrašinėja 

Lietuva”. Renka apgarsinimus 
ir šiaip spaudos darbus. Perka 
namus, Ii otų s ir parduoda. Ir 
šiaip suteikia informacijas biznio 
reikaluose.

A. Olszewski,
“Lietuvos”

$10.00 dovanų tam, kas paduos tikrų 
antrašą, kur dabar gyveni Kristupas
J. Milauskis^dauglausiai jisai vadinas
K. J. Miller;, jisai prasisalino iš Chi
cago, 111., June 8 d. 1913 m. Drauge 
su savo moterim ir duktere 1 metų; 
jisai buvo Moon Coffee & Tea Co., 
korporacijos vadovu. Kalba lietuviš
kai, angliškai ir biski lenkiškai. Dirb
davo už selsmonų. Kas žino arba 
kam tektų sužinoti meldžiu kuogrei- 
čiausiai pranešti apie jį, o gausit 
augščiau minėtų sumų $10.00.

Joseph Blouždis,
733 W. 17th place Chicago, Ill.

PAGĘLBĖKITE RASTI.
Agota Petrokiene, lietuvė moteris 

su dviem kūdikiais, Michalina ir Zo- 
sia, važiavusi pas savo vyrų Mykolą 
Petroką, gyvenanti Detroit, Mich., yra 
užlaikyta Inmrigracijos valdžios Que- 
bec’e, Kanadoje, nes, a^iu blogai pa
rašytam antrašui, kuri -moteris pa
davė, jos vyras negali būti rastas. 
Visos Immigracijos ofiso Detroite 
pastangos atrasti vyrų likosi be nau
dos. šio laikraščio skaitytojai De
troite yra kviečiami pagelbėti rasti 
Mykolų Petrokų ir, jeigu ’’jiems pa
sisektų, išsyk atsiliepti j U. S. Immi
gration Office,, Quebec, P. Q., Canada, 
šeimyna bus sugrąžinta Rusijon, jei
gu vyras negalės būti rastas.

ave. 
aye. 

Ėd. Butkevičia, 3153 Emerald ave. 
John Bimba, 
Antanas Grisius, 
W. Gaižauskas, .10759 S. Michigan 
Adomas Jodelis, 
Julius Kaupas, 
J. A. Rimkus, 
Jonan Visockis, 
Ant. Zelnys,

CICERO, ILL.
K. Boczkus, 1318 So. 49th Ct. 

GRAND RAPIDS, MICH.
Kentraitis, 448 Leonard St. N.W. 

4 GARY, IND.
Melkinis, 1109 Jeferson

HERRIN, ILL.
Adomaitis, 820 So. 16th

INDIANA HARBOR, IND. 
Yasiulis, 3604 Deador

KENOSHA,. WIS.
K. Petrauskas, 415 Middle 

LEWISTON, MB.
Vllaniškis, 14 Summer 

LOS ANGELES, CAL.
O. Mankus, 319 Germain Bldg. 

MELROSE PARK, ILL.
Vaišvila, 2219 Lake st. 

MINERSVILLE, PA.
Ramanauskas, Box 538.

NAUGATUCK, CONN.
J. Inamaitis, 6 Curtis 

NEW YORK, 
Lesniauskąs, 125 E. 7th 

NEWARK, N. J.
Ambrazevičia, 178 Ferry

NEW BRITAIN, CONN.
J. Cheponis, 510 Main

st. 
Pi. 
av. 
st. 
st. 
Pl.

Reikalavimai.
kriaučių ir

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

^’"PITTSBURG, PA.
Baltrušaitis Bros., 2400 Fifth ave.
Jonas A. Ignotas, 46 So. 22-nd 
Pius Zaviackas, 445 Staq/.um

PITTSTON, 
Kazakevičia, 
S. Vaškevičiius,

Reikalaujama
nišerkų” ant moterių - kostumeriškų 
drapanų. Darbas geras ir nuolati
nis, su geru užmokedČIū.*' Atsišaukti 
antrašu: Paul .Straus & Co., 2723 W. 
Madison st., Chicago, Ill,

Ant Pardavimo
.■--------------------------------------.

Parsiduoda:
Pardavimo priežastis: savipinkas iš
važiuoja į Kalifornijų. Kreiptis ant
rašu: 3355 So. Morgan st., Chicago.

Ani pardavimo: — sdliunas lietu
vių ir lenkų apgyventoje vietoje, arti 
lietuviškos bažnyčios.0 Biznis yra iš
dirbtas jau (jnuo 5 metų. Parsiduoda 
Iš priežasties, kad savininkas išva
žiuoja į savo šalį. Atslšiuklt adresu: 
1724 West. 47th Street,West. 47th Street,

kampas Hermitage
Chlcagp,

av.
III.

PA.
103 N. Main

72 N. Main
PLYMOUTH, PA.

Poteliunąs, , 345 E. River
PURITAN, PA. 

Martinkaitis.
SCRANTON, PA.

Juoz. Petrikys, 1514 Ross ave.
SHENANDOAH, PA.

T. Kryžanauskas, 38 E. Centre st 
SOUTH BOSTON, MASS.

Nek. Gendrolius, 224 Athen st.
Paul P. Mikalauskas, 248 W. 4th St.
K. Yurgeliunas, 233 Broadway

SPRINGFIELD, ILL.
G. Tachilauckas, 2145 So. 15th

Ant 
Balt 
M 
Ant.

st.

st

BALTIMORE, MD.
Mandrovickas, 112 N. Green st.

BROOKLYN, N. K..
Jankauskas. 65^JHudsnn ave.
Juozupavičlus,

Mile\zskl,
Plochoekl

166 Grand bt
87 Grand st

Eina jau 25 metai 
Utarninkais ir Pėtnyčiomis 

Prenumerata metams $2.50 
,, „ pusei metų $1.25

Adresuoki! taip:
W. B. B0CZK0WSKI 00

Mahanoy City, Pa.

Petras Vaitiekūnas.
LIETUVOS” Agentas

yra keliaujančiu “Lietuvos“ agentu, 
šiomis dienomis jisai lankosi Michi
gan valstijoj. Užrašo ir priima pre
numeratų "Lietuvos“ ir prie jo ga
lima nusipirkti visokias lietuviškąjį 
knygas.

Petras Vaitiekūnas yra atsakomas 
"Lietuvos” agentas, todėl jam kur 
atsilankius, galima be baimės laik
raštį užsirašyti ir pinigus jam už
mokėti už prenumeratų, o męs laik
raštį reguliariškai siuntinėsime.

A. OLSZEWSKIS,
“Lietuvos“ leidėjas.

.išliuosuoja flegmą!
Kiekvienam, kuris kenčia nuo kosulio, arba už
kimimo, malonu buš sužinoti, kad

Severos
Balsamas
Plaučiams •SLS“

išliuosuoja flegmą ir tuom pačiu suteikia greitą dF 
palengvinimą. Jis yra geriausiai pritaikintas 
prie gydymo kosulio, užkimimo ir kitų panašių 
nesveikumų kvėpavimo organuose.

• 4, Kaina 25 ir 50 centų.

.Aptiekose. Reikalaukit Severos. Jeigu 
neturėtu, parsitraukit stačiai nuo mus.

W. F. Severą Co. CE°Xp'Df|

TAI SENIAUSI IR TURTINGIAUSI
AMERIKOS LIETUVIU PAŠALPINE DRAUGIJA

ĮSTEIGTA 1886 M.
Z

Moka pašalpą ligoje po $6.00 sevaitėje ir 
turi keturis pomirtines apsaugos laipsnius: 
$150.00, $300.00, $600.00 ir 1000.00.

Kiekvieno lietuvio privalumu yra dčtles prie tos Organizacijos.
Iki 1 d. Sausio 1913 metų Susivienijimas 

išmokėjo': našlėms ir našlaičiams pomirtinių 
pašalpų—$72.469.33. Lietuvių apšvietos 
ir kultūros reikalams — $8.651.82. • S.L.A. 
turtas išneša (1 d. Sausio 1913m.) $52.517.97.

Tuojaus prisirašyk prie gyvuojančios tavo mieste S.L.A. 
kuopos. Jaigu kuopos nesiranda, klausk informaciją pas Cen
tro Sekretorių žemiaus paduotu adresu, o gausi paaiškinimus 
kaip suorganizuoti kuopą.

A. B. Strimaitis, Centr. Sekt 
307 W. 30-th St.



\

No. 4S. C I K T XT V A

kas”

‘LIETUVOS’^
SPAUSTUVE^

3252 
South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

VISOKIUS

Spaudos

Atlieka greitai 
pigiai

METRAŠTIS-ALMANACHAS
“ Č V T TTT D V C M

Su Kalendorium 1913 m. Jono 
Rinkevičiaus Išleistas, 2-ri metai.
LITERATŪROS SKYRIUJE TELPA:

L. Giros “Geradariai—eilės . “Be
auštant! aušrelė...”—Pijėsa dviem pa
veikslais. “Dainius ir žmones”—eilės. 
“Ramunes”—eilės.

J. šeiniaus “Sapnas”—gyvenimo pa
saka.

M. Vitkaus 1) “Ant vandens,” 2)
‘Baltasis Gvazdikas,” 3) “Gelsvoji 
rožė,” 4) “Laisvoji lanka,’’-—eilės. 
..L Pelėdos “Dėl saviškių”—Iš gy
venimo vaizdelis. z

A. Vienuolio “Beždžionės”—Iš 
venimo žmonių apysakėlė.

Dagio “širdžių susiartinimas.”
M. Gustaičio “Naujiems Metams,” 

Fragmentas.
Žemkalnio “Blaivininkų Pirminin- 

-Monologas.
Toliaus seka Mokyklos, Musų fab

rikai, šelptini fondai, Musų artistų 
kuopos, Artistų surašąs; Vilniaus 
chronika. feurašas visų lietuviškų 
laikraščių Lietuvoje ir Amerikoje iš
einančių su jų adresais ir kainomis. 
Kronika 1912 m. Sausio, Vasario, Ko
vo, Balandžio, Gegužės, Birželio, Lie
pos ir Rugpjūčio .mėnesių. Ant galo 
Informacijų skyrius. Viso 253 pusi. 
Kaina .......................................................65c

Užsisakant ir pinigus siunčiant 
adresuokite;

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

gy-

KUkvienaa gali išmokti barbery- 
stėe trumpu laiku Ir galit* padaryt 
ptofgą kpl mokinatės. Rašykit, klau
sdami informacijų. Nossokoff’s Barber 
JoUe«ė<xi202> Penn ave., Pittsburg;

ANTlIŠilOKESČIO PO 5C. KASDIEN
Jums pasiųsime dailų 14k. 

auksu spausta (14 k. gold 
filled) laikrodi, tuojaus su 
lenciūgėliu (retežėliu), su 
geriausiais viduriais Elgin, 
arba Waltham; gvarantuo- 
ta ant 20 metų.

Rašydamas dėlei paaiški
nimo, įdėk ir krasos žen
kleli atsakymui:

AMERICAN WATCH COMPANY, 
343 East 9th St., NEW YORK, N. Y. 

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . —'
H

K. ZURAITIS
PIRMAEILINIS BUFETAS

Į gfort^čius įdėti

tie ir parduodame. Par- 
:ortes ant visu linijų I 
krajaus, taipgi tikietus

Amtanas A. Slakis

MIESTO „OFISAS:

Telephone RANDOLPH 1307

s*r chicagos lietuvių Domai. Seniausia Lietuviu užeiga pas
1 . JT■ . Gerbiamoms ______________•_____ * r

&

■J

Garbingai Geri
S Cards

Garsi n kites “Lietuvoje.
5

I

Ą-V

i
'j i&įMf' ...A

*0iniwCr|

Cigarettes

rcn- 
pro-

Valandos: .
tiktai iki 9:00 kiekvj4n$ rytg

Room 510 Ashland Block 
Cor* Randolph and Clark Sts., 

CHICAGO

BRIDGEPORT© OFISAS:
3255 So. Halsted Street 

(Priešai 33-čią gatvę)

VAKARAIS: nuo 7 iki 9 vai., 
išskiriant nedelias

’ Telephone DROVER 5326

Kur (dėti pinigai atneša

DIDŽIAUSIA PROCENTAI
Pinigai laikomi bankoje atneša 3 procentą. Į Wiortgbcius įdėti 

(tai yra paskolinti) atneša 5 ir 6 procentų. O į narais- įdėti atneša 
10 ir 15 procentai / ”‘r 0:1

Kodėl tada neperki namų, kuris duoda tau didesnį procentų 
negu visi kiti pinigų investinimai.

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

Šis 2-jų augstux.mūrinis namas, ant Wallace st. ir 34* gat. 
kurio paveikslas čia, neša rendos $500.oo per metų. Kaina $4.2{X):oo 
Taigi jis neša 12 procentų. Įmokėk tik $1,000.00, o rėštų lengvomi 
mėnesinėmis išmokestimis. t •

2. 2-jų augštų medinis namas, ant Lowe ave. arti 36-tos gat. par
siduoda už $1.500.oo, o rendos neša $250.oo per metų, taigi ncš4a 16 
procentų. Įmokėk tik $500.oo, o ręstų- ant išmokesčiųA

3. 3 kampiniai lot’ai prie dabar rengiamos lietuvių tautiškos baž
nyčios verti $3.500,oo, parsiduoda už $2.200.oo. Įmokėk tik $1.400.oo, 
o ręstų ant lengvų išmokesčių. . .

4. Gerai įtaisyta duonkepe (Bakery) su namu ant Archer ave.,
’ parsiduoda labai pigiai. ' v

5. Ant Halsted st., kur eina geriausis biznis ir brangiausios 
dos, gali d*a pirkti už žemų kainų namus, nešančius nud 10 iki 12 
centų, ir labai lengvomis išmokestimis.

Dasižinokite x

umt 0’> vmli

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

Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje. 
Valdo kelesdešimts bagočiausiu Būdinku ant Bridgeport 

Įsteigta 1893 metuose.

gražiai

3SE

t

Baltas alus, gera deg
tinė, kvepianti ciga
rai. Priima svečius 
: kuoširdinglausiai. :

3200 SO. HALSTED ST.

t

8252 
South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

3.»f”.

A. OLSZEWSKIO BANKOJE
3252 So. Halsted St., : ; CHICAGO, ILL

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolierio iki didžiausių sumų ir moka u ž 
juos 3 procentų, metams. f

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų 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 ji^pinigus paliktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų iį amerikoniškus ant ruskų.
SIUNČIA pinigus į Lietuva, Rosi jų ir visas dalis svieto pigiai ir greitai.
PARDUODA Šifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Rosijos konsulio pas- 

portus važiuojantiems Lietuvon, Rosi j on. . s .
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. Joįds biznierius be bankos čekių negali šią
dien atsakančiai savo biznį vesti. ’ •

PADARO Dovierennastis, ir visokius kitus rejentališkus raštus gerai ir pigiai.
/. 4 ’ ° ; *■ *

PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai įrengtoje Bankoje, prie 
kurios ne vagis, ne ugnis negali prieiti,

.- ■ < ■ j .

Kaip tai 
Knyga^,

Konstitucijas,
Vizitines ir Biznio 

H Korteles, 
» Uzprašymus 
■k Ant vestuvių,

Perstatymams ir 
u Baliams

Programas, 
b Afišas,

Takeles, 
H Cirkuliorius, . 
S Bankas čekius, . 
"K Laiškams ir 
j Konvertams '• 
M Antgalvius, 

Biznieriams
K Sieninius 
4 Lietuviškus Ir

Angliškus
3. Kalendorius, 
R Etc. Etc. *

Naujausio stiliaus 
raidės 

graži spauda

I ‘LIETUVOS’ į
8 SPAUSTUVE S

F. P. BRADCHULIS
Attorney & Counselor at Law

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

. Telephone Franklin 1(78
Lietuvis advokatas, baigęs teisiu molesi) Ame
rikoje. Veda visokiu bylas, civiliškas ir krl- 
miaališkas visuose teismuose (suduose).

Sp. 3112 S. Halsted SI., arti 31-mis
Telephone Yards 2390

RUSSIAN AMERIKAN LINE 
KRusiškai Amerikoniškoji Linija). 
Pięr 31st street, Brooklyn, N. Y.

Laitfai eina stačiai tarp Rusijos ir Amerikos, 
geriausi, didžiausi ir greičiausi su Rusijos 
pact u laivai, nauji dubeltavų šriubu garlaiviai 

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

' CZAR — 13,000 tonų
l ROTTERpAMĄ j 9 dienas be permainos 

j 11 dienų be permainos i LIEPOJŲ. 
$31.00 — -r 3-čia kliasa — — 833.00
$45.00 — — 2-ra kliasa — —- $50.00
$65.00' — — 1-ma kliasa — — $75.00

IŠPLAUKIA KAS ANTRĄ SUBATĄ 
Artimesnėms informacijoms rašykit pas:

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

arba pas vietini autorizuotų agentą.

I '-KAZI8 KRAUČUNAS.
; ometns Skyriaus VlrSinlnku, Inenek' 
. pįtSnvlenytų ^Valstijų Immigracljos' 

turi visas tįesas kaipo Attorney, Advocate; 
Pro-tor, Solicitor ir Councelor-at-Law. Veda 
visokias bylas (provas) visuose teismuose Ir 
departamentu skyriuose. Gavimui patarimu 
kreipkitės laiškais, įdedami krasos aenklėlį 
ni«akrmul. Vedimui svarbiu bylų ir reikalų 
pribuim VpfttiMtwt į visas Valstijas ir mies
tusSidyg. pareikalavimo. Adresas:

KAZIS KRAUČUNAS 
attorney-at-law

403 Lyon Building SEATTLE, WASH,

.■■i Į. ......I,.IIW... " '
. Geriausios Siuvamos Mašinos yra 

“SINGER”

Męs jag Dftrduodarno Ir Išmokinamo 
siūti.' 'Turime atspaudą Lietuviškojo 
kalboje knygas, pagal kurias galima 

Į greitai ir gražiai išmokti niutl viso- 
' kius siuvinius/ Męs parduodame ma- 
šluas nebrangią!, pradedant nuo $3.00

JI iki $59.00 gvaratttuojam kiekvieną ma
li šiną ant. 10 metų, Taipgi sutaisome 
£ sęoas mašinas, Mums nedaro skirtu

mo, kur pąašlną,reiktų pristatyti, nors 
Rusiją. Musų Storas randasi po šiuo- 

ml adretu:
ANTANAS VISBARAS, 

B239 8. Halsted st., ' Ch’cago, III, 
*•- . Telephone Yards 4K?

A

jeh»
r

Al >VOK AV AS i , .
B. 1

Vedai visokias bylas, civiliškas ir kriminališ 
kas visuose teismuose (suduose). Peržiūri 
Obstraktus ir padirba visus kitus legališkus 

dokumentus.

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

------------------------------------* 
' u . .

Rezidencija i .

5208W, Harrison Street
į Tel. Austin 737

Ofisas
1725 West 18th Street 
Tarp Paulina ir Woodgat.

Phone Canal 1208
Valandos:

nuo 9:80 iki 12:00 vai ryto 
duo7;00 iki 8:00 vai. vak.

Nedalioms 
puo9:30 iki 12:00 vai. ryto

, > .<b

Kodėl Nerūkyti Geriausius

MEBO| ...........
Jk CORK TIP,< of

CIGARETTES“"”
, < 1 -.’Vf.' -

Negali Būti Jiems Lygiu

Pinigus turi tik tie kurie čedyja, o sučedyja tik tie kurie Bankoų deda. 
Užčedyk tik vienų dolierį sanvaiteje padedamas jį Bankon ant 3 procento, tai

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

Tai kų padaro vienas dolieris, o vienų dolierį sanvaiteje gali užčedyti kiekvienas žmogus. 
Tik reikia pradėti. Taigi pradėkite Čėdyti.
"Kurie šiton Bankon pinigus dėjo, tie šiandien perka namus, o kurie pinigus kuparėliuose 
kavojo, tie dabar gaudo vagius”.
Šioje Bankoje gali pasidėti pinigus ir kitų miestelių lietuviai. Rašykite niurni, o gausite 
pilną informaciją.’

Rašydami adresuokite šiteip:

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

Atvažiavusius IŠ KITUR MELDŽIAME aplankyti Ir musų Banką.

$ 52.70
279.82, 
604.56 

1418.26

BANKOS VALANDOS:
Utarninkais, Ketvertais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vakaro 
Panedėliais, Seredomis ir Pėdnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vakaro. 

Nedčliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų

Chicago* Dr* i 
-atBrna Ir vl« 
•lemt, kurie 
tik rengs ba- J 
liūs, vakarus,

. teatrus ar ki
tokias pramo
kite* ateinan
čiai* metai*,, 

apskelbiu, kad ai esu pasirengę* vi
suose atsitikimuose , sutašyti Jum*; 
kuogratiauslą muziką. Todšl, ren
giant teatrus, balius Ir t.L su muziko* I 
dalykais, krelpkltčs prlįf manęs.

Taipgi pranešu, kad savo, namuos* 
duodu valkam* Ir suaugusiems pa
mokas ant smuiko* Ir plano.

P. V. SARPALIU8, 
8259 So. Halsted st., Chicago, lll.j

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

Priima bankon pinigus ir moka 
3%. Už sudėtus pinigus musų ban
ko] dupdame čekių Knygutę, iš ku
rios parašyti čekiai tinka visur. Sko
lina pinigus ant Real Estate. Perka 
ir parduoda namus ir lotus. Išsam- 
do bankines skryneles (boxes) po 
$2.50 metams. Parduoda šifkortes ir 
siunčia pinigus j svieto dalis.

Batikos Valandos: ' Panedelį^Įe, se
mtoms, ketvergais ir subatomis nuo 
8 rytd iki 9 vakajo; nedėjiomls, utar- 
pinkais ir pštnyčiomis nuo ryto iki 
• yakaro.

JUOZUI RIDIKU 
Užlaiko visokius pirmo 
skyriaus gėrimus ir kva* 
penėtus cigarus ir 

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

8255 Illinois GL Korte ASM

Gaunama “Lietuvos” Knygyne 
“VAIVORYKŠTĖ” 

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

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

Kaina $1.00.
Pinigus siunčiant adresas: 

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

J. FILLIPOVIČIUS IR 
P. JOVAIŠAS 

pardavėjai namų, lotų ir 
farnių už labai žemas 
kainas (prekes) turi di
džiausi pasirinkimą; ap
saugoja nuo ugnies na
mus, biznius ir forničius 
geriausiose kompanijose; 
perkantiems propertes iš
dirba visokias reikalingas 
popieras; peržiūri ab
straktus ir parūpini! pa
skolas, mortgečius; "par- 

____  duoda lotus visose dalyse 
miesto Chicagos nuo $500'00 *r aug&čiau, o 
taipogi , apsaugoja žmonių gyvastį patalpa li
gos ir rjeJaimės atsitikimuose. Reikalinga agen
tai Chicago, Waukegan, Chicago Heights Jr 
West Pullman. Norintis tokio darbo, teiksitės 
atsišaukti ypatiškai paskirtose valandose.
Vyrams, mokantiems rašyti, geras’ U^‘V 
darbis, pirksit propertes, o jysų pt- >
nigai j trump) laika dvigubai pasididins. Tai- Europą. \ 
pogi turime pardavimui bizniu ir biznevų na- ' J4usų Banka Išdirba visokius raštu* 
my. kaipo: galiūnų, bučernių su ®r jr dokumentus visose kalbose ir duo
be namų dikčiat apgyventose lietuviais kobo-„ j#1 / nA*.. w<ama '-lanki ima n ntal
nifose. Reikalaujantie fttsiSauklte žemiau p*- dft rodą lietuviams visokiuose StS! 
rodytu antrašu: ' ■iitytnųose ir reikaluose ypatiSkai ir
858 w. 33rdwst., Chlcagd, Bu oHteo Hl.f p ' iai§kus. Tik kreipkitės virimin*- nuo 8 iki M a ryt.,Jr „uo 4 4J »' Mikm. « • . £££

Telefonas Drover 2250.

LIETUVIŠKA BANKA
Town of Lake Savings Bank 

Joseph J. Elias, Savininkas 
4600-4602 S. Wood St., Chicago.

Priimame pinigus i Banku užčėdi- 
jimul nuo vieno doliario ir daugiaus 
ir mokame trečią procentą natomis 
ant metų. Siunčiame -pinigus i vi
sas svieto dalis pigiai, greitai ir tei
singai, o svetimų žemių pinigus mai- 
lioųio, perka 
duodame 6if 
krajų ir iš 
ant geležinkelių po visą Ameriką ir 

' Musų Bankai išdirba visokius raštus



No

South Halsted furniture house
3224-3226 South Halsted Street, CHICAGO. g 

f*- -* -o/*. zJ -o z-1 n, n i-i m n LT< -t -t 1 ''AC''-, L®Turi didžiausia Fufhičių pasi- m 
rinkimą ir parduoda pigiau K 
kaip visi kiti. Q
KODĖL MĘS GALIME PIGIAU S

PARDUOTI? B
Todėl, kad musų storas talpi- g 
naši savame name, ir užtai ran- » 
da mumi nekaštuoja. Męs per- N 
kame visus tavorus stačiai iš R 
fabriko už gatavus pinigus ir už 
tai juos gauname pigiau kaip S 
kiti. Męs turime savo automo- hj 
bilius ir .todėl pristaty mas tavo- » 
rų kostumeriam kaštuoja mumi || 
pigiau n^gu tiem, kurie ark- g 
liais vežą. Todėl tai męs ir gali- JJ 
me parduoti pigiau kaip kiti. H

į GERAWPROUA!
Ix
, Gramatika angliSkoskalbcHmi- 

ky tisbe mol<yU>jo(apdaryta)$il .00
Vaiku Draugas arba kaip moky

tis skaityti ir rašyti be mokyto
jo,............ .  ......... ,, 15c
Naujas Budas mokyt is pašyti be 

mokytojo................      10c
Aritmetika mokinis^usi rokun- 

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

,s i

Kas atsiųs iškįrpęs' šita apgarsi
ni m a iš “Lietuvos” ir $1.00 per 
mbncy order’,' tai gaus visas i 
knygas 60c. pigiau.

. j P. Mikolainis
t Box 62 ' New York City

■»

Lietuviškas Graborius

V Turėk Savo Namuose 
|y Geriausią Degtinę* (arielką) jei 
Fnori būti sveikas ir turėti kuom 
rpavalšinti savo mylimą svečią. 
Daktarai rekomenduoja už geriau
sią degtinę 4 f *

Kaipo Skanų, Tvirtą ir sveiką gėrymą 
Geriausiai pastiprinanti, priimna, skani 
ir sveikiausia stalava degtine.

[>AND biinvEi}

Gaunama visuose goresniuose Saliunuose
STRAUS BROS. CO. “g DEP'T L. CHICAGO, III.
216 W. Madison St. A. CHAPOSKE, ir T. PODLASKIS Lietuviai agentai

Turime didelį pasirinkimą visokių pečių: apšildymui kambarių, virimui bei 
kepimui valgių, minkštomis bei kietomis anglimis ir gazu. Kiekvieną pas, 
mus pirktą pečių gvarantuojame. Jeigu gerai nekeptų arba netrauktų durnų, 
apmainome ant naujo pečiaus arba įmokėtus.pinigus gražiname. Musų kai

nos yra pigesnės negu kitose krautuvėse, patarnavymas greitas.

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

Užsiimti ląidojimu numirusių Ir už
laikau automobilių, parsamdau ant 
yeseilių, krikštynų ir iiagrabų už pi
gesnę prekę, kaip visi kiti. Pribu
ktu i visas miesto dalis labai greitai, 
— dieną ir naktį. v

J. A. PETROŠIUS
3218 80. Halsted St., Chicago, III.

Telephone Drover 218G.

AR TURI KATALIOGĄ?

ŽIEMA ARTINASI

CHICAGO

0 musų kainos visada 

pigesnes kaip kitų

Ateikite apžiūrėti 
musų drapanas ir per-

ĮM • .sitikrinkite apie jų ge- į|HHg||
rūmą ir kainų pigumą.

musu Storas yra atidarytas ir vakarais:
Utarninkaiš, Ketvergais ir Subatomi iki 10 vai/

THE BRIDGEPORT CLOTHING CO
A. N. MASIULIS, Manager

3246-3248 So. Halsted St

Ar turi šiltą overkotį apsisaugojimui nuo šalčio?
Jei daz neturi, tai

Gausi puikiausius Overkotus pas

The Bridgeport Clothing Co.
3246-3248 S. Halsted St., Chicago

Męs turim didžiausią sankrovą
• gražiausių drapanų, siutų ir over-

kotų, dirbtų geriausių firmų, kurios 
ant apsirengusio guli gražiau kaip 

HUM keno ant orderio Idirb- M-

M MAIL 0tM3 MNS£ 

812-814 WcIwmWmO, ILL

3252 So. III

dąlnoms deklamacijom®
Adresuokite:

A. OLSZEWSKI,
Halsted st, Chicago,

• t t Phone Drover S052

DR. K. DRANGELIS 
LIETU VVmOchTISTAS

VALANDOS; nuo 9 vyto lig 9 vakare
3261 So. HalsteėiSti Chicago, III.

Į Priešai A.. OlscVfikio Banką

k I
RAŠYK ADRESU: a

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

Brooklyn, N. Y.

MUSU STORAS YRA ATIDARYTAS IR VAKARAIS:
Utarninkaiš, Ketvergais ir Subatomi.

Kas neturite laiko dieną, galite pribūti vakarais.

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

tara

Vkll lictuvi51c,t KNYGŲ nuo 
■ seniausios»iki naujausios 
laidos, pilnas naujas katalogai,’ 
80 pust, bus prisiųstas DYKAI. 

; Tik iškirpti šitą apskelbimą ir, 
prisiųsk draugo su savo adresu, 
į; MYLĖTOJAI MUZIKOS, čia gali fauti 
gerų muzikatiškų instrumentų 
katalogą, |vairinnsil| armouiktĮ, 

. koncertinktĮf klarnetų ir t, t, 
Kašant man laišku, adresuokite:

Z T i___ —

,2^ metų senas laikraštis^ 

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

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

enumerate kaštuoja metams tik $2.oo;
j pusei metų $1.oo. Užrubažiuose; metams 
į $3.oo; pusei metų $1.50.

MOKYKLA ŠOKIŲ.
P9VL Julius Šalkauskas užtikrina, kad 
išmokys šokti kiekvieną, jauną ar se- 

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 7 vai, vak. iki 11 vai. 
Prof, Julius Šalkauskas praneša vi
siems, kurie nori išmokti šokti, atei
ti ^ienomis nuo 9 valandos ryto ir 
net iki 11 valandai vakare. Taipgi 
moli Inu visokius šokius Buck & Wing, 
BucJ Skirt, Irish Jig, Clog, Spanish 
Waltz, Waltz, Two Step, Side Step. 
Pirnpa Lietuviška Mokykla Amerikoj. 
Mo 
Miss 
daus' 
Kas 
kina

y tojai: Miss Antanina Kietnier, 
Joanna Walets, Prof. Julius Sal- 

kis, 1843 S. Halsted st,, Chicago. 
Pėtnyčios ir Subatos vakarą mo
rn šokti dovanai.

Pitone Canal 3762?

ATPIGO LIETUVIŠKI REKORDAI!

Męs dabar tuvirtie 30 lietuviškų 
įvairioms dainom#'rekordų, kurie Iki 
šiol parsidavė po? $2.00, dabar par
traukėme didelį ^transportą iš Lle< 
tuvofr ir gavome pigiaus, taip kad da
bar narduodama po $i,oo su prl- 
siuntimu.

Parašykite mums savo *■.adresą,' o
mes 'prisiusime katalogą, iš-kurio ga
lėsite) pasiskirti ir apsisteiiuoti llė- 
tuvlškom 
rekordus.

I Geriausia Lietuviška Aptieki
F. A. Jozapaltis, aptiekorius ir sa

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

360I S. HALSTED ST., CHICAGO
Telephone Yards 155 arba Yards 551

Dr. J. KULIS
•‘-lietuvis Gydytojas ir ^Chirurgas
3259 So. Halsted St., Chicago, 111.

Gydo visokia^ ilgas moterių, vaikų ir 
vyrų. Specialiskai gydo limpančias, už- 
sUcnėjusias ir paslaptingas vyrų ligas.

Dr. G.. M. Glaser
, šiuomi apreiškia pagodotai visuo

menini, jog ėšu seniausias gydytojas 
ant Bridgeport©, praktikuojant per 22 
metus, perkėliau savo ofisą ir gyveni
mų j savo lociją 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
tį. Esiu specialistas ligose vaikų, mo
terų ir vyrų ir užsenc itcse ligosa. 
Darau visokią operaciją.

Liekuosi su pagarba

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

Kertė 32-ros gatvės.

Šviesa Namams
OFISAS—Kampas 31 ir So. Halsted gal 
(ftymlBM viri aptiekei.) X CHICAGO, ILL

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
nės šviesos už by kokią kainą.

Rayo lempos apšviečia daugiau negu tris milijonus 
namų.

The Lamp
Uždegama, nejudinant kamino arba dangsčio. Lengva išvalyti ir įdėti knatą. Neda 

L ĮėšuoĮar Ekonomiška. Padaryta įvairiuose stiliuose, ir visokiems tikslams.

Pas Vertelgas Visur,

STANDARD OIL COMPANY
(An Indiana Corporation)

“'V

Bdl (7 System

‘Atgal prie Laukų
Long Distance Telefonas” įvykdo stebuklus, 
padarius gyvenimą Amerikos ukėje maloniu ir nau
dingu. T^sai telefonas padeda vyrui, arba mote
riai kaime gelbėti save patį. ;

kad

Jisai vadeda miesto vyrui ir moteriai bendrai dirbti 
su ta’s, kurie kaime, visų naudai.

Gamintojas ir vartotojas, sodauninkas, komisijinis 
namas* ptekčjąs, vietinis pirklys, miesto “whole-

■ į/M * *'< J '.'ČŠ

salenįnkąs,' gyvulių vertelga ir pienininkas, 
atsidėta ant Long Distance Telefono.

f -X , V • 
C; v Y’/.O

-v

Į-£4.iUtĮ

<:;£hfcago Telephone Company 
Bell Telephone Building 
PO Official 1OO

■l^llli ii • . .............. . ......... ....................... ................ ..................

visi

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

pažandžių, Nervų skausmo, Gerklės skaudėji
mo, Užkimimo, Galvos skaudėjimo, Strėnų ir 
muskulų skaudėjimo, Grypos, Reumatizmo, 

L Podagros ir daug kt^ų skaudulių. Anola yra 
. geriausiu ir• pasekmiogiausiu išlaukiniu vaistu 
kaip seniems, taip' ir jauniems ir vaikams. 
Prekė 50 centų, su prisiuntimu 55 centai.

Atsiųskit 10c prisiuntimui mažos bandymo skrynutes * . 
Anolos ir persitikrinkit apie jos gerovę. Adresuoki!:

Dept. 6»
LJSį „4, ■■■>

A &į.: 74 2;

Chicago. III.
* - • < - * ‘ .. .a-a 1

■iii

w;a, n.r

Dr. O. C. HEINE
DENTIST AS

Naudinga ir kiekvienam reikalinga 
užsisaayti

KATALIKAS”
“Katalikas” yra 12-kos pusla

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

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

viename laike. Rašykite tuojaus, o 
gausite, vieną “Kataliko” numerį pa
matyti veltui. 1 '

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

Ar matei. kada-nors laikraštį 

“DRAUGĄ“? 
“DRAUGAS” yra 8-nią 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, pusei m. $1 
Užsieniuose metams S3, pusei mėty ?i.6O 

Rašydami laiškus adresuokite 
DRAUGAS PUB. CO. 
2634 W. 67th St.’ Chicago, 111.

Ley eskio
Dieninė ir Vakarinė Mokykla. I
============= Mokinama: t; : H
1. Pradinis įPrirengiainasai) Kursas,

■2. Prekybos Kursas pagal Amen plianą, 
3. Prekybos Kursas pagal Rusijos plianą 

(del manančių grįžti Lietuvon).
.■ ..............:;,=sK albos::--------
Lietuviška, Angliška, Vokiška ir Rusiška 

(pagal norĮį ir Lenkiška).
Del smulkesnių žinių kreiptis ypatiškai 

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

' Vedėjas Mokyklos , ■
3106 So. Halsted St., Chicago, Ill.

PUPAUSKY BROS, i
JEWELERS 

i >* tlįliHo ' 1

Jubilieriška Krautuve
_ „ Deimantų, Auksinių ir :

Sidabrinių tavorų^ IžiA 
ųrodžių ir Laikrodėlių dideliame pa- < 
sidnkime. .
3114 So. Halsted St. Chicago, 111, '

Telephone Yards 2750 
IAUSIA ŠOKIŲ MOKYKLA 

GHICAGOJE.
Kuribje-gali kiekvienas 

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

mokytis, meldžiu, atsilan- 
numęriu:po

— W. 33RD ST., CHICAGO, ILL 
Arti Morgan gatvės, . <

Mokinama: Panedėlyję, Utarninkė ir 
Ketvergė nuo 8 iki 10:30 vak. J

Mokytojai Prof. F. L. Jankauskai 
? > > . < . . B> T|la|tu .........




