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Metai NX II

POLITIŠKOS ŽINIOS.
MEXIKO

ne kartą jau
garsino, kad Jungtinės Valstijos 
tuomtarpiniam Mexiko preziden
tui Huertai pastatė ultimatum, 
taigi paskutinį reikalavimą, kad 
jis į trumpą laiką pasitrauktų 
nuo prezidento vietos/bet vis pa
sirodė, kad tie reikalavimai ne
buvo ultimatum, bet greičiau pa-1 
tarimai. Dabar vienok jau laik
raščiai užtikrina, jog Jungtinės 
Valstijos ištikro Huertai pastatė 
ultimatum ir pareikalavo, kad jis 
j 72 valandi pasitrauktų nuo vic-

v imu, Huerta į Tautišką rūmą 
pasikvietė pasiuntinius didžiųjų

m»>. ir pažadėjo pasitraukti, jeigu 
to nuo- jo reikalaus Europos tau
tos, ne viena Amerika. Bet l£u- 
ropos tautų ambasadoriai apreiš
kė, jog jų valdžios palieka Ame
rikai liuosybę griebtis tokio 
Mexiko raminimo budo, kokį toji 
ras tinkamiausiu. Ar dabarti-

vimui .pasiduos Huerta, nežinia.
Laikraščiai paduoda žinią, jog 

Huerta, vietoj pasitraukti, dau
gina kariumenę, nori kareivių 
skaitlių padauginti iki 500,000, 
taigi šešis kartus daugiau 
jų turi Jungtinės Valstijos 
so, ir tos kariumenės veik 
turi laikyti ant Filipinų 
Jeigu jis gautų pasiskolinti

pusę 
salų, 
pini-

rju menės skaitlių padauginti iki 
pusei miliono ir tąsyk Jungtines 
Valstijos gerai apsvarstytų, kol iš
drįstų Mexikan savo kariumenę 
siųsti ypač, kad pradėjus Mexike 
karą, ir Japonija gal panorėtų sa
vo vaidus su jomis užbaigti. Bet 
reikia abejoti, kad Huertai pini
gus skolinti norėtų, o be pinigų 
ir kariumenę drutinti nesiduoda. 
Ir karą su Ispanija Amerika taip 
lengvai laimėjo, kad Ispanija nie
kur paskolos negavo, todėl ilgiau 
karo vesti negalėjo.

Gauta žinia, jog ifuertos agen
tai j ieško paskolos Francuzijoj, 
bet nežinia, ar ją ten gaus, nes, 
išvertus Huertos valdžią, ne visų 
tautų' pripažintą, galėtų žūti jai 
paskolinti pinigai. Jeigu Francu- 
zija duos paskolas, tai ji turės at
virai remti Huertos valdžią, no- 
roms-nenoroms turės ją- palaikyti 
priešais užsimanymą Jungtinių

prašalinti, arba turės į savo ran
kas paimti taikymą dabar besi- 
pjaunančių partijų. Bet ir dabar 
Il’kcfta gauna ginklus iš Francu- 
zijos, Anglijos ir Japonijos.

Revoliucijonierių konstitucio- 
knalistų vadovas generolas Car

ranza prašo Jungtinių Valstijų 
leisti Mexikan gabenti ginklus ir 
ąmuniciją, o jis žada išversti 
Huertos valdžią. Bet paklaustas, 
kaip jis elgtųsi, jeigu Jungtinės 
Valstijos siųstų Mexikan kariu
menę, atsakė, jog tąsyk visi re- 
voliucijonieriai pasirodytų tikrais 
patriotais, taigi, kad jie eitų iš- 
vieno su dabartiniais priešais ir 
stotų visi prieš įsiveržėlius. Tai
gi aišku, jog Mexike nėra norin
čių matyti Jungtinių Valstijų ka
riumenę.

Buvęs Mexiko prezidentas Por- 
firio Diaz, kuris įstengė per 30 
metų ramumą palaikyti, dabar 
gyvenąs Paryžiuj, patarė 
Huertai, išvengimui karo, pasi
duoti Jungtinių Valstijų riekalla- 
vimui ir atsisakyti nuo preziden
to vietos. ’

Jungtinių Valstijų prezidentas 
Wilson pranešė Anglijos valdžiai, 
jog, jeigu Huerta užsimanys sa
vo viętą palaikyti, Jungtinės Val: 
stijos praneš Europos tautoms, 
kokio budo įsikišimo griebsis. 
Prezidentas Wilson, kaip prane
ša iš Washingtono, nepripažįs, 
koks jis nebūtų, nusprendimo 
naujojo Mexiko kongreso; nėpri- 
pažįs prezidentu nei vieno arti 
Huertos stovinčių. Klausimas' 
atidarymo revoliucijonieriams 
ginklų gabenimui rubežiaus da-

t
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bar yra svarstomas ir gali but, 
kad rubežius bus atidarytas, jei
gu Iįnerta nepasitrauks. Bet jei
gu tik rubežiaus atidarymu ma
noma realinei j ai galą padaryti, 
tai reikės Carranzai palikti išver
timą Huertos valdžios, o tas, 
nors jam ir sektųsi, reikalaus il
go laiko; o turinčios svarbius 
Mexike reikalus Europos tautos 
žudo jau kantrybę ir nuo Jungti
nių Valstijų reikalauja greito nu
raminimo kajmyno, nes, kitaip, 
jos pačios žada užsiimti ramini
mu, nepaisant, ar tas Jungtinėms 
Valstijoms patiks, ar ne.

remia Huertą, bet Anglija užtik
rina, jog tas netiesa.
džia Huertos neremia 
but, bet jį gali remt 
bankininkai. Taipjau da-

kuriems Huerta gali duoti vi-

kierių naudą, ar nori, ar ne, tu
rės užstoti jų valdžia. Mexike ir

RUSIJA.

ka-

traukusi žydo Beiliso byla. Bylą 
tą užvedė žydų priešai, manyda
mi sukurstyti tamsias krikščionių 
minias prieš žydus ir surengti jų 
skerdynes, kaip surengė Baltsto
gėj ir Odesoj. Skerdynės gi, ke
lio jos nebūtų sukeltos, visgi pa
lieka žymę: dalina Rusijos tautas, 
hcleidžia joms krūvon sueiti; o 
besivaidijančius valdžia gali 
visuomet valdyti: vienus, duoda
ma trupinius, nors pati visus iš
naudoja, neva paremia* ant kitų 
siundo ir juos spaudžia. Rusijoj 
negalėtų užsilaikyti tokia netiku
si, visur pajuokiama tvarka, jei
gu visokių tikėjimų tautos tarp, 
savęs nesipjautų, bet viena kitai

siems tiesų. Todėl biurokratai vi
sokiais budais dalina tautas ir 
tikėjimus. Rusijoj valdžiai tar
naujanti laikraščiai siundoz ant 
katalikų, tai ant lenkų, bet) la- 
bjausiai fanatiškas minias siun-

naudoja ir tinkamas, ir netinka
mas progas. Beiliso byloj, pa
naudojo seną žmonių įtikėjimą, 
buk tikėjimiškoms žydų apei
goms reikalingas yra krikščionių 
kraujas. Apšviesti žmonės, žino
ma, tam netiki, bet čia neap
šviestus norėta sukurstyti, tik 
tamsias minias, nes tik tos gali 
surengti žydų mušimą, žinoma, 
vadovaujant kitiems.

Kovo 25 d. 1911 m. molduobėj 
netoli- vieno Kieve priemiesčio 
rado subadytą kūną stačiatikio 
vaiko Juščinskio. Rankos jo bu
vo užpakalyj surištos, o kūne bu
vo 47 žaizdos nuo įdurimų. Tuo- 
jaus mesta apkaltinimas ant žy
dų, buk tai jų darbas, nes Pas- 
chos macoms esąs reikalingas 
krikščionių kraujas; o tiek daug 
žaizdų daryta, kad iš kūno 
visą kraują išsunkus. Tuojaus 
suėmė Beilisą ir jam primetė už- 
mušystę ir laikė jį kalėjime iki 
bylai, taigi suvirstom du metu.

Teisman pašaukta daug eksper
tų, daktarių ir kitokių, žinovų he- 
braiškos kalbas, tarp kurių buvo 
prokuratoriaus iš Taškento pa
šauktas lietuvis, kunigas Pranai
tis. Nuomonės ekspertų buvo ne
vienodos. Liudininkai taipgi ne
vienodai liudijo. Prokuratoriaus 
liudininkai kaltę vertė ant Bei
liso, kiti gi, o tame ir perdetinis 
slaptosios policijos, tyrinėjęs tą 
užmušystę, Krasovskij, nurodė, 
jog vaiką nužudė vagiliai ir 
žmogžudžiai, kurie rinkdavosi 
namuose Veros Čeberiak.

Prokuratoriui nepasisekė pri
rodyti Beilis’o kaltės, nors jis 
užmetė savo apkaltinime žydams 
vartojimą kraujo, todėl teismas 
jį išteisino, bet visgi pripažino, 
kad vaikas likosi užmuštas ply- 
tinyčioj žydo Zaicevo, kur buk 
žydai paschai kepė macas^
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gi čia aišku, jog, jeigu Beiliso 
kaltės negalima buvo prirodyti, 
tai taipgi nenorėta išblaškyti se
no įtikėjimo, kad macoms žydai 
reikalauja krikščionių kraujo. An
tai, Varšavos ir kitų Lenkijos 
miestų žydai macų tiek epą, bet 
juos iš Vindobonbsi parsigabena.

nių kraujo, o tuom tarpu ten jau 
nuo šimtmečio nebuvo bylos teis
me už krikščionio užmušimą, jo 
kraujo išgavimui. Tokios bylos 
gali tik Rusijoj atsitikti ir tai

Vilniaus vyskupijoje opus 
yra dabar kunigų kapelionų pa
dėjimas. Vis mat negali sugrai
byti prigimtosios mokinių kalbos.

Didžiausias vargas su baltaru
siais: rusai juQS>jškaito savaisiais, 
lenkai taipgi svetimais. • Aiš
kins kapelionas ‘baltarusiamsrka- 
talikams tikėjinfą lenkį kalboje 
—neįtinka rusąibs; aiškins rusų

20 šimtmetyj.
Kadangi prieš bylą visame 

sviete mokslo vyrai kėlė pro
testu prieš bepamatinius Bei- 
liso apkaltinimus ir įtikėjimą, 
jog žydams jų apeigoms reikalin-

kalbos patįs baltarusiai nenori, 
nelyginant kai^ A.savos, Rodu- 
nčs arba Joniškio kai-kurie lie
tuviai nenori bažnyčioj klausyti 
pamokslų lietiiviškai. Keliose 
mokyklose jau dabar nėra tiky
bos mokslo tik' dėlto, kad mo
kyklų perdėtiniąį ir vaikų tėvai 
nesutinka dėl kalbos.

-r- Antra

augš^snius mokslus užsienyje', 
papasakojo, prie ko priveda di
desnis, ar mažesnis vartojimas 
degtinės. Naujų narių prisirašė 
31, taip, kad dabar skyriuje yra 
išviso 88; žymi jų dalis abstinen
tai. Tiesa, dėl 4,200 gyventojų 
skaičius labai mažas, bet gal su 
laiku susipras ir daugiau. Pažy
mėti reikia, kad per susirinkimą 
visi laikėsi labai mandagiai ir 
rimtai; matyti, kad susidarė bū
relis tikrai susipratusių žmonių.

v--------- =•
EIGELIONĮS, Pivašiūnų par. 

Eigeloniečiai jau treti metai išsi
skirstė į vienasėdžius, kad geriau 
išdirbus savo žemę ir didesnę iš 
jos gavus naudį. Nors sodžius

norima krikščioniu minias
pa j c ma

su-

skersti, tai Kievan pasku
tinę-bylos dieną sutraukta daug 
kariumenes ir teismą saugojo 
taipgi kariumenė. Bet ar del tos

žinia. Beilisą norima 
išgabenti, nes Rusijoj

kitur, ne- 
Amerikou

IS LIETUVOJ.
VILNIAUS GUBERNIJA.

VILNIUS.

9 vai. išryto, kcpyklon prie To-

-koks miestsargis ir pareikalavo 
sau arbatos. Kuomet kepyklos

jisai prašė, nusigrįžo eiti, miest- 
sargis, išsitraukęs kardą, staiga

Visas kraujais

gatvėn ir čia sugriuvo be žado. 
Miestsargiš gi, iššokęs kieman, 
perlipo iš jo kiton gatvėn (Odi
ninkų) ir pasislėpė. Kaprijoli, 
sako, gerai pažinojęs tą miestsar- 
gį, tik nežinojęs jo pavardės. 
Vos tik gyvą Kaprijolį nu
gabeno šv. Jokūbo ligoninėn, kur 
policmeisterio įsakymu buvo pa
šaukti 160 Vilniaus miestsargių. 
'Fačiau Kaprijoli nė viename s

joli turkų valdinys, 18 metų am
žiaus. Policija tačiaus susekė, 
kas tai padaręs. Esąs tai 7-sios 
nuovados miestsargis Siemfeš, 
kurį policija ir suėmė.

.. MERKINĖ, Trakų ap. Merki- 
nes miestelyje įsteigta vartotojų 
draugija “Dainava.’’

KAUNO GUBERNIJA#
KAUNAS.

— Nauju Žemaičių vyskupijos 
valdytoju, kol nepjskirs vysku
po, tapo kapitulos išrinktas ka
nauninkas Petras Borauskis. Ta
čiau Peterburgas ligšiol išrinki
mo nepatvirtino, dar atsiuntė vi
sus poperius 'atgal del įvairių 
formališkumų.

— Aušra —

ko, buk nuo degtinės greičiau pa- 
sveiksią. Nors daugiausia žino
me tokių atsitikimų, kad nuo 
degtinės miršta, arba sunkiai su
serga.

Nuliūdęs Brolis
— Aušra —

31
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— Nesenai čia atsitiko 
keistas priepuolis, apie, kurį da- 
bar mieste daug* kalbama. .Tula 
nepažįstama motete per langą 

fienės Tiškevič išmetus laiš- 
adresuotą Francijos konsu- 
Varšavoję; laiške nepažįsta- 
pasirašius. “Ona Sagut,” pra- 
išgclbėti ją nuo baisios gra
uš, kuri laiko ją nevalioje,

kankina ir marina badu. Laiškas 
esąs nusiųstas 
turinį pranešė

gana

ma 
šo

konsului, kuris jo 
ir policijai. Eina

Vilniaus darbininkų^ kasų 
sutvarkymas jau pabaigtas. Iš- 
viso sudaryta 18 kasų; iš jų 10 
bendrų, 8vatskiros. Iš bendrųjų 
kasų įsteigTos: 2 — kailiadirbių, 
2 — spaustuvių darbininkų, 1 
metalo darbininkų, 1 — lentpjo
vių, 1 konvertų fabrikų, 1 — 
tabako fabrikų, i — pančekų 
mezgėjų ir 
džiausią metalo f'lrbimųkų kasa ; 
jon pridera 12 įshdgto su tukstaiL 
čiu darbininkų. \
■ ■ i • . i' «• ,

•— Rugsėjo 2^ d. buvo pasi
rodęs sniegas; nąktį pašalo.

VILEIKA. Spalio 1 d. atsi
buvo pašventimas naujos bažny
čios. .Nauja bažnyčia iš betono 
plytų — graži.

PIVAŠIUN AI,. Trakų p. Kaip 
ir kasmet, taip ir šįmet, buvo 
apvaikščiojami užgimimo P. Šv. 
atlaidai. Pirmą kart šią vietą ap-

stebėti įdomaus. Bažnyčia pui
kai visokiu mc- f. .net gražių pa- 

Iš
džių prisodinta^.* 
minklų yra prie bažnyčios, 
visų pusių labai 'gražus reginys.

Parapija labai didelė, bažnytė
lė gi maža, medinė, bet puikiai 
išpuošta vainikais prieš altorių. 
Tą galima daugelyj vietų paste
bėti, kad musų Įietuviiti mėgsta 
Dievo namą papuošti. Švento
rius muro, iš visų pusių yra var
tai.^ Nors lijo, bet žmonių buvo 
daug prisirinkę, visi net netilpo 
bažnyčioj. Ir ju'bil^jus buvo 
kartu apvaikšČioj.aftias. Prasidė
jo nedėlios vakarą su išstatymu 
šv. Sakramento. ,.

Pivašiuniečiaį kaip girdėti, 
garsinami lenkais, bet aš to ne
mačiau, giedojo, visi, lietuviškai, 

bus, ir kuomet bus šį gimnazija I tik tos pačios vkantarkos šį-tą 
steigiama. Globėjas atsakęs,/ jog Į S’ĮeHojo lenkiškai:. “Niech. l^ędzię 
dar negavęs iš švietimo minis- pochwalony.” Užklausus uian 
terijos jokio atsakymo, tačiau vieno žmogaus, Icbažl lenkai ne
prašęs iš miesto biudžeto tos Į gieda patįs, atsakę, kad nėra kam 
pozicijos nebraukti.

— Tarpe išgelbėtųjų “Voltur- 
no” keleivių esama ir kelių Vil
niaus gubernijos gyventojų, bū
tent: Stasys Paškovskis iš Negi- 
sonių sodžiaus, Vilniaus apsĮ<r., 
Mykolas Kalata iš Žabinkų [so
džiaus, Vasilijus Krivenko i iš 
Chatoyičių sodžiaus, Vilniaus ap.

kės.

— Pernai metais miesto diųna 
buvo paskyrusi 25,000 rublių pa-

rų gimnazijai įsteigti. Nesenai 
miesto valdyba kreipėsi. į mokslo 
apygardos globėją klausdama,, ar

giedoti. Nors Pivašiūnų choras 
gyvuoja tik nuo dviejų metų, bet 

— Vilniaus miestas laimėjo ne-|yra puikiausis iš visos apielin- 
senai senate ilgai trukusią bylą chorų. Jį ręjigė varg. p. Sta- 
dėl vadinamosios Sapiegų žemės penius. t Paskui choras ore padai- 
Antakalnyje. Ant tos žemės yra navo publikai kelias tautiškas 
pastatyta kariumenės ligoninė ir daineles, kurios lab^i visiems pa- 
miestas bylojosi su Vilniaus ka- tiko> net ttlrčJ° atkartoti kitas, 
ro vyresnybe. Byla buvo kelis k A* Saliutas,
sykius visur teisiama, pagaliaus' 
pas.kutniuoju senato nutarimui!

A. Saliutas.
r; ".įTrrfrihi.i 1

KAIŠEDORIS. Nesenai čia bū
toji žemė galutinai pripažinta IVo įsteigiamasis “Blaivybės”/dr- 
miestui. Bet* dabar/lcaip rašo Jos skyriaus susirinkimas.. Pir- 
“S.-Z. tasai miesto, laimėj ^įninku papo.išrinktas vietinis 
jimas buąiijs, miesto iždui dideliu fna.®'. P pava-
apsunkinimu. Miestui reikėsią I duotoji* r- J.•_yfoit!|evičiuš> šekre- 
dabar švieti ir. palaikyti tva/1 ~ T ’ 
koje gatvęs toje apielinkėję ir 
tos išlaidok busiančios žymiai di
desnės už pelną, kurj 
to« žemes gausiąs.

miestas iš

torium— J; J.urkupaš, kasięrium 
i-S’ PavloyičM- 
riu-*K. Vrublev<a%^ 
Kaišedorių. Į revizijos marius: 
Švenčionis, S. Jastrzemskaš ir M. 
Jąk^taitė. Kun. Purickis, einąs

į- tąryboš na?, 
aite, —visi iš

ii

Kaip visur dažnai atsitinka, 
taip ir čia daug yra neatsargių 
tėvų. Važinėja vaikus savo ant 
vežimų, pilnų šieno, ar rugių, ir 
pasitaiko įš to visokių nelaimių. 
Ir dabar A. Remiekięnė, vežio
dama šieną, pasiėmė vaiką pavė
žėti, bet užtikus lytui, skubino į 
klojimą įvežti, o durių butą la
bai žemų, tai vaikutį taip pri
spaudė, kad net vidupiai jo išėjo. 
Vos atgaivino su gydytojo pagel- 
ba, gal ir liks jfyvas; bet koks 
bus iš jo darbininkas.

Jonas Jaunikaitis.
. ™ Aušra —-

t

— Paskutinėmis miesto val
dybos surinktomis žiniomis, Kau
ne esą 1,309 namų savininkai; iš 
jų: žydų 631, lenkų 338, lietuvių 
143, rusų 142, vokiečių 42, 
rių 8, latvių 2 ir kilų tautų

toto-

ap./ RADVILIŠKIS, Šiaulių
Via yra puikia* susipratusio jau
nimo, kuris duoda gražų pavyz
dį kitiems, platindamas blaivy
be, dorus pasilinksminimus, skai
tymą gerų laikraščių ir knygų. 
Sektinas pavyzdys gretimų para-

TITAVĖNAI, Raseinių“apskr. 
su- 
be 

pa- 
po-

Šįmet ir męs, titavėniškiai, 
Šliaukėme telegrafo. Dabar 
vargo turime kur telegramas 
duoti. Prie to, man ding, ir 
na s Romer’as prisidėjo.

St. Jaunutis.

tos

PERLOJA. Perlojoje žadama 
padaryti kareiviams stovyklas 
(lagerius). Tuo tikslu buvo at
vykusi Perlpjąn nesenai komisi
ja, siųsta iš Peterburgo, vado
vaujant. gęherolui,- apžiūrėt vie-

Kd n 1 i si j ai vie tą labai pati-t
k« si|. .nes, gi rd i,' vietoinis esanti 

[labai kalnuotą, .vietomis lyguma 
labai atsakanti raitiemsiemš 
nemažai ežerų, .upių ir,balų ; van- 
dėnįs esą labai sveiki.

Todėl žadama užimti nemaži 
plotai žemės abišaliai į Merkio 
upės. Manoma padaryti žiemi
nės ir vasarinės, stovynėš pėsti
ninkams ir jotininkams^ kurių 
stovėsią 2 korpusu (tuntu). Kad 
patalpinus tiek kariumenės, rei
kalinga esą nukeldiiiti kitur 17 
kaimų, atpirkus iš jų žen^ę. Tam 
tikslui buvo šaukiami vyrai iš tų 
sodžių ir klausinėjimi, kiek kas 

[turi žemės ir kiek kainuoja de- 
Į šimtinės. Kur komisijos pripa
žinta žemė pirmosios rųšįfes, ten 
žmonės užsiprašę po 500 rdb. už 
dešimtinę, abelriai gi galva į gal-

esą

VABALNINKAS, Panevėžio 
ap. Vargais negalais ir męs, va- 
baĮninkiečiai,, susilaukėme savo 
krautuvę^. Rugsėjo d,jbuvo
jos pašventimas ir atidarymas? 
Pašventimo apeigas su tam tikrą 
prakalba atliko vietinis klebonas 
kun. Miežinis, išdėstydamas pla
čiai kooperativinių draugijų svar
bumą ir naudingumą, taip-pat 
ragiiįo kuodaugiausia žmonių

nes jau senai pageidavo to-

Jeigu tas vyriausybės užmany
mas įvyktų, . tai Perloja greitu 
laiku pasikeltų ir pasidarytų šio
kiu tokiu miesteliu. Ausis.

PAŠUMINĖ, Kaltinėnų par. 
[Nesenai buvo pas mus daug ka- 
1 reivių 
pardavinėti slaptai degtinę. Bet 
neužilgo atvažiavo asesorius, 
urėdnųikas ir du stražniku ir 
suėmė vieną slaptąjį pardavinė
toją, Čiučiurkį. Rado pas jį 8 
pusbutelius degtinės ir 40 bute
lių alaus. Visi pardavinėtojai gy
rėsi uždirbę, esą po 6—7 rublius.

- Nesenai atvarė pas mus čigo
nas ir žydukas karvę parduoti. 
Pirko ją Urbonavičius už 22 rub., 
nors karvė buvo verta' 40 rublių. 
Urbanavičius ją vėl pardavė už 
18 rub. Tuo tarpu atsivijo žy
das su policija tuos pardavėjus; 
mat, jo butą tos karvės, ir visus 
tris, suėmę, nuvežė šaltojon.

Ten girdėjęs.

Musų šlėktos užsigeidė.

MALĖTAI. Malėtų apielinkė- 
je javų derlius neperpuikus; ru
giai nekoki, avižos vidutinės, 
miežiai atsakanti, žirniai, vikiai, 
pupos, linai i/ grikiai ant šiaudo 
nieko, o grudų nekaip. Bulvės 
taipogi vietomis . geros, pūras 
duoda 12 purų, o tūlomis vietomis 
visai menkos: iš pūro—puspūris, 
nemažai yra supuvusių.

Jau ir malėfiškiai pradėjo vai> 
toti mineralines trąšas. 1911 me
tais Malėtų ^Vklo ratelis” parsi
traukė dirbt trąšų 2 vagonu, 1912' 
m. 4 vagonus, o 1913 m. 6 vago
nus# x ]

Ęygos GatjM j

JONIŠKIS. Liko į čionai par
vežtas ir palaidotas a. a. P. Le- 
parskis, kuris mirė Šiauliuose, 
Jakobsono viešbutyje. A. a. P. 
Leparskis Joniškyje laikė traktie
rių, į Šiaulius atvyko su reikalu. 
Išėjęs į turgų, nusipirko žuve
lių (strimalų) ir pargįžęs vieš- 
butin, bevalgydamas^ urnai pasi
mirė. Policija buvo žuvelių per- 
kupčių suėmusi, bet vėl paleido. 
Kūną gi a. a. Leparskio, išskruo- 
dus ligonbutyje, atidavė gimi
nėms. ' Kaimynas.

ŽEIMIS, Pan. ap. 
kelį, iš Gedeikonių, 
bernatorius nubaudė 
arešto už laikymą jau nuo senai
šautuvo be leidimo ir išgabeno 
į Panevėžį atbūti areštą. M.

— Rygos Garsas —

Bron. Bu- 
Kauno gu- 
ant 1 mėn.

vo

> .
RESNAI. Darbėnuose bu- 

įš teigiami a si s susirinkimas var
totojų draugijos; įsirašė 34 žm 
kurie sudėjo 124 pajus. Pajus 
paskirta j6o 5 rub.

SURVILIŠKIS, Kauno, apskr. 
Šiomis dienomis apleido mus .1110- 
kytojas- 
metus. Čia būdamas, gerb. mo
kytojas atsižymėjo savo da A stu
nt u ne tik mokykloje, bet ir už 
jos sienų. Buvo vienas iš įstei
gėjų “Blaivybės” dr. skyriaus, 
kur ir buvo beveik visą laiką se
kretorium, Bar labai gražiai 
tvirkę prie'"mojcyklęs spdelį *. 
žemes gabalėlį. Jo vietą užėmė * 
rusas. žioplys#

— Viltis —

tuvis, išbuvęs bene 6

PANEVĄŽIS. Panevėžio mie
sto durna paduoda žinių, kad da
bar Panevėžyje gyvena: 1,444 ru
sai, 1,647 lenkai, 283 vokiečiai, 
3,7681 lietuviai, 16 latvių, 6,666 
žydai ir 70 kitų tautų. Išviso
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tą taip Visiems naudingą įstaigą. 
Po to taip pat pratarė kelis žo
džius tos draugijos pirmininkas 
J. Gvildys, ^nurodydamas josios 
atsiradimo istoriją,/ dabartinį pa
dėjimą, jos uždavinius—-prie ko 
ir kaip draugija turi eiti ir iš
reiškė viltį, kad vabalninkiečiai 
supras ir ją palaikys. Ir ištikrų-' 
jų reikia tikėtis, kad vartotojų 
draugija pas mus gyvuos, nes 
žn
kftfefjstaigos. Valdyboje taip pat 
darbuojasi jauni, gabus ir suma
nus žmonės: kaip kun. Gerulis ir 
Gvildys. Vedėjai irgi pakviesti 
teisingi ir nusimaną savo daly
ką: J. Baltuška ir A. Vasiliaus
kaitė, baigusi “Saulės” bugalteri- 
jos kursus. Krautuvė atidaryta 
patogioje vietoje, prie bažnyčios, 
ūkio ratelio namuose. Kaip ma
tome, viskas sutvarkyti ir pada- 

I ryta tinkamai. Taigi mums,- va- 
balninkiečiams, bereikia tik pasi
džiaugti ir kiek galima palaikyti 
savąją prekybą, perkant iš jos 
sau reikalingus dalykus, nes kiek
vieno darbo pradžia sunki, ypa
tingai vartotojų draugijų, ku
rioms pradžiai reikia iškęsti vi
sokių nemalonumų, pavyzdžiui: 
nespėjo atsidaryti krautuvė, o 
jau leidžiamos visokios paskalos, 
buk krautuvėje busią prastesnės 
prekės ir daug brangesnės; per 
tai draugija už kiek laiko žlug- 
sianti, kaip kitkart žlugęs Va
balninko bankas.

Teisybės Mylėtojas.
— Viltis —

KUNIGŲ PASKYRIMAS.
Baigęs akademiją kun. Vladas 

Jurgutis paskirtas Liepojun ka- 
mendorium. Kun. Šultė bus ka
pelionu Panevėžio vidurinių mo
kyklų vietoj kun. Milvido. Kun. 
Dobužinskis, “Vilties” redakto
rius, jau Vilnių apleido, važiuo
damas į Joniškį. Utenos klebonu, 
viefon mirusiojo kun. Švatelio, 
paskirtas kunA Turauskis iš Ma
žeikių.

u

SUVALKŲ GUBERNIJA.
ŠILGALIAI, Naumiesčio ap. 

Nesenai buvo Šilgalių valsčiaus 
sueiga. Iš nutarimij pažymėtini:

1. Mokyklos. Seniau valstie
čiai buvo nutarę visas valdžios 
siūlomąsias mokyklas steigti kar
tu. Bet valdžiai atsisakius, nes, 
visas mokyklas vienais metais 

' steigiant, perdaug 4>utų triūso ir 
išlaidų, mokyklų įkūrimas pa
skirstyta per ketverius metus. 
Pirmutinė mokykla bus įsteigta 
po Naujųjų Metų Pariebiuose. 1

2. Čigonai. Negana, kad ūki
ninkams prisieina išmaitinti ke
lias šeimynas čigonų-dykaduonių, 
dar turi būti baimėje, kad neap
vogtų. Pastaruoju metu musų 
apygardoje ėmė vaginėti arklius; 
kalbama, kad tai dažniausiai či
gonų darbai. Valsčiaus sueiga

I TRAUPIS, Ukmergės p. šią Į vienbalsiai nutarė jų neįsileisti ir 
vasarą labai daug žmonių pas mus |Paskyrė bausmę už priėmimą į 
sirgo kruvinąją. Daktarai pripa-[namus—5 rub., už priėmimą nak- 
žino, kad toji liga paeina nuoĮvynėn—10 rub.
žalių vaisių, daugiausia nuo gai-Į 3- Gyvulių apkasimo vieta, 
linių uogų. Užgynė daktaras vai-1 Valdžios pasiūlymą paskirti tam 
gyti ir gerti rūgšties ir degtinės.[tikrą gyvulių apkasimui vietą, su. 
Bet traupiečiai nenori jam tike-[eiga atmetė. Jeigu kuris ūkininke 
ti ir velija klausyti aptiekininkų, neužsikastų savo lauke nudvės;: 
kurie nieko nesupranta, o įkalba |šio gyvulio, jisai nutarta baus-*- 
jiems, kad daktarai tyčia duodą 3 J* .
tokių vaistų, nuo kurių greičiau ---- —
ligonis numirtų, ir iš jų ima vi- KLEVAI# Seinų parap. Musų 
kokius vaistus, arba geria degti-Į j alinimas buvo visai apsnūdęs, 

£ų yisakiomįs žolėmis, ir sa-lbet kuomet Seinų “Žiburys” ėmę
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daryti jaunimui paskirtus susirin
kimus, kuomet pradėta tinkamai 
tuo jaunimu rūpintis, tai jisai 
pradėjo kilti ir kašfcart tebekįla 
augštyn. Niekam taip nepasise
kė prie jaunimo prieiti ir jo la
bui darbuotis, kaip p. Tijunąi,- 
čiui, kuris musų kaime pasidarė 
laukiamiausiu ir mieliausiu sve
čiu. Jisai įvedė gerų žaisliu jisai

mo it noro šviestis, jisai daug 
gero čia padarė.'

P. Leončikas.
— šaltinis —

BALBIERIŠKIS, Mariampofės 
ap. Nesenai valsčiaus sueigoje 
nutarta įkurti penkios naujos mo
kyklos: Nišmanuose, Kunigiš
kiuose, Senoje Usoje, Žiūronyse 
ir Makuckuoso/ Dabar visame 
Valsčiuje bus 7 mokyklos.

Valstietis.
— šaltinis —

VAIČLAUKIS, Suvalkų gub. 
Šiomis dienomis Vaičlaukio kai
mo ūkininkė Astrauskienė per 
neatsargumą pakliuvo į kuliamą
ją mašiną. Nelaimingąją mote
riškę taip smarkiai -suminkė, kad 
už kelių minutų baisiose kančio
se numirė. A. Kalinys.

VILKAVIŠKIS. Spalių 3 d- 
Čionai perėjo smarki perkūnija, 
kokios šiame laike nelabai kas 
teatmena. A. Kalinys.

LIESNISTVOS VALSČ., Suv. 
gub. Rubleliuose įvyko valsčiaus 
sueiga. Per sueigą buvo praneš
ta, jei kas laikysiąs palaidus šu
nis, busiąs smarkiai baudžiamas, 
nes paleidi sunįs gązdina vaikus, 
ypač tuos, kurie einą į mokyklas. 
Taip pat buvo paskelbta Varša- 
vos general-guberantoriaus įsa
kymas prailginti sustiprintąją 
apsaugą vieniems metams, nau-( 
jokų ėmimo laikas, naujas karei
viavimo įstatymas ir kiti tam rei
kalingi dalykai. ,

Pagaliau s buvo svarstomas Su
valkų mokyklų direkcijos prane
šimas apie visuotinąjį mokinimą, 
kuris {vyksiąs už 10 metų. Vi
same
mokytojų.

valsčiuje turėsią būti 13 
Čia buvo pranešta 
direkcijos parinkti 

mokykloms vietas, taip sakant, 
sudaryti “mokyklų tinklą.” Su
eiga to reikalo nesvarstė. Tą da
lyką atliks vaitas su valsčiaus 
įgaliotiniais ir šaltyšiais. Sueiga 
tik nutarė, kad mokyklos butų 
steigiamos vienkomplektinės (su 
vienu mokytoju).

Antgalo buvo svarstoma dar ir 
kitų menkesnių 'reikalų.

Vincė, v

VARŠAVA. Čionai yra Lietu
vių Savitarpinės Pašelpos Drau
gija. Veikia ji jau keli metai; 
turi savo skaityklą, į kurią ateina 
visi, r6dos, lietuvių laikraščiai, 
kurie išeina Did. Lietuvoj. Ne
užilgo ketinama sutaisyti ir kny
gynas.

Lietuvių bažnytėlėje gražiai 
pagieda merginų choras, išmoky-- 
tas ir vedamas vietinio vargoni
ninko, lietuvio, p. A. R. Giedoti 
bandymai daroma “SaVitarpinės 
Pašelpos” bute du kartu per sa
vaitę: utarninkais ir ketvergais, 
lig 9 valandai vakaro. Geistina 
butų, kad Savitarpinės Pašelpos 
Draugija, susitarus su vietine 
jaunuomene, surengtų kokį vie- 
ną-kitą lietuvim-vakarą.

/ Lietuvis.
— šaltinis —

JGARDINAS. šiomis dienomis 
rinko čia (terdino gubernijos at
stovą Valstybės Tarybom Rin- 
kimuosna buvo atvykę 86 lenkai 
ir 3 rusai. Daugumas rusų-rinki- 
kų pranešė telegrafu bajorve- 
džiui, jog jie atvyksią į rinkimus 
tik tuomet, kuomet tų rinkimų 
tvarka busianti permainyta tokiu 
budu, kad rusai galėtų išsirinkti 
savo atstovą. Susirinkusiųjų iš
rinktas atstovu Kastantas Skir- 
muntas, lenkas.

KIEVAS. Už draudimą čio
nai gyvenantiems žmonėms leis
ti vaikus į “cerkvines” mokyklas 
Kievo teismas nubaudė kun. Mi- 
kalohiną 4 mėnesiais. Kunigas 
apeliavo senatan. Dabar senatas 
pabaudą patvirtino. Tokiu budu 
kunigas už tai, kad klauso savo 
vyskupo parėdymų, yra baudžia
mas. •

bernijos. Velionis gimė 1864 
Durnoje jisai priklausė spalininkų 
frakcijai ir buvo joje labai žy
mus žmogus.

— Viltis —

IS AMERIKOS
LENKŲ LIAUDIES UNIVER- 

> SITETAS.
Detroit, Mich. Čia likosi ati

darytas lenkiškas liaudies uni
versitetas. Lekcijos prasidėjo 
nuo pereito į nedėldienio.

SUFRAGEČIŲ KONVENCIJA.
Peoria, III. Lapkričio 6 d., 

ruimuose Moterių Kliubo prasi
dėjo metinė konvencija moterių 
organizacijos “State Equal Suf
frage Association.” Prie atidary
mo prezidentė organizacijos, 
smarkiai susirėmė su vienu vyru, 
delegatu iš Evanston. Konven
cijoj dalyvauja 300 delegatų.

RŪPESČIAI ATGABENA 
BEPROTYSTĘ.

Sulyg žinių, pagarsintų perdė- 
tinių bepročių namų Ohio val
stijoj, išpuola, jog mažiausiai 13% 
bepročiij šitoj valstijoj gavo špro
to sumaišymą dėl pabrangimo 
valgio produktų ir rūpesčių, kad 
gal neįstengs šeimynos išmaityti.

MOTERĮ NUTEIS® PAKAR-

New Haven, Conn. Čia likosi 
teismo mirtin pasmerkta mote
ris Bessie J. Wakefield ir jos nu©- 
mylėtinis James Plew, už užmu
šimą William Wakefield, vyro 
Bessie. Nuo 127 metų šitoj val
stijoj nebuvo atsitikimo, kad mo
teris butų nužudyta. Laikas žu
dymui paskirtas kovo 4 d. se
kančių metų. Advokatai mano 
dar kreiptis prie valstijos guber
natoriaus su prašymu, kad jis 
bent moterei bausmę pakeistų, 
kad jai nereiktų kilpoj kyboti.

PASAUKĖ MILICIJĄ.
Indianapolis, Ind. Kadangi čia 

nesiliauja kruvini susirėmimai 
streikuojančių gatvinių karų tar
nų su sugabentais streiklaužiais, 
o 80 policistų atsisakė streiklau
žius ginti, tai likosi pakviesta 
milicija. Karų kompanija apreiš
kė, jog ji neleis daugiau karų, 
jeigu miesto majoras streiklau
žių gynimui neduos ganėtinai po
licistų. Mėginta taikyti nesutin
kančias puses, bet iš to nieko ne
išėjo.

DAUGIAU SAUSŲ MIESTŲ.
Portland, Ore. Sulyg paskuti

nių žinių, laike paskutinių rinki
mų Oregone, 11 miestų ir še
šiuose Portland© distriktuose už
ginta laikyti saliunus. Iš dides
nių miestų, užginta saliunus lai
kyti mieste Salem ir Oregon Gi

VESTUVĖS PREZIDENTO 
. WILSONO NAMUOSE.

Washington, D. C. Lapkričio 
25 d.^atsibus prezidento Wilsono 
dukters, Jessie Wilson, vestu
vės, kuri teka už advokato Fran
cis Bowes Sayre. Į vestuves 
užkviesta 400 svečių.

f TRŪKSTA KAREIVIŲ.
Nors apgarsinimų, kviečiančių 

pastoti Amerikos kariumenėn, 
Amerikos miestuose pilna ant 
tvorų, bet, kaip garsina generai- 
-majoras Thomas Barry, trūksta 
net ramiuose laikuose Amerikai 
reguliariškai armijai kareivių, nes 
lėra norinčių pastoti, o karo lai
ke, žinoma, butų dar blogiau. 
Rods, kilus karui, prezidentas ka
rau gali pašaukti visus ukėsus, 
bet iš tokios ant greitųjų su
tvertos armijos, nors ji butų 
skaitlinga, menka nauda, nes 
išlavintus kareivius išlavinta 
riumenė visuomej: įveiks.

ne- 
ka-

čia

VĖLYBOS MEILĖS 
PASEKMĖS.

Hartford, Conn. Pasimirė 
73 metų moteris Liucinda Treat,
kuri keli metai atgal apsivedė su 
20 metų studentu Yale universi
teto Charles Goddard. Paliktas 
nubudime jos vyras liko viena
tinis jos didelių turtų pateikėjas; 
vaikai velionės išėjo su tuščio
mis rankomis.

TEISME SUSIMUŠĖ ADVO
KATAI.

Kansas City, Mo* Teismo sa
lėj čia, laike bylos perkratinėjimo,

— Aušra —» * •

PETERBURGAS.. Mirė gra* 
fas A. Uvarovas, buvusia IlI-sios 
pumos atstovas iš Saratovu gų- ’susimuša advokatai, Teisėjas ra-

mtai žiurėjo, katro iš advokatų 
kumščia tvirtesnė, peštynių ne
stabdė, Klerkas norėjo peštynes 
stabdyti, bet teisėjas neleido.

MĖGINO VELNIĄ IŠVYTI.
. Omaha, Neb. Protestonų pas

torius, Charles W. Savage, su 
savo pasekėjais užsimanė iš vie
nos moters velnią išvyti, nes, 
kad minėta moteris nuolatai alp
sta, tai pastoriui rodėsi, kad ji 
turbut velnio apsėsta. Pastorius 
meldėsi su savo pasekėjais visą 
naktį, tikėdamas, kad maldos vel
nią išvys.' Visos vienok jo mal
dos pasiliko be pasekmių, nes mi
nėta moteris kaip alpo, taip ir

NEGRAI PROTESTUOJA.
Washington, D. C, Negrų de

legacija, kurioj dalyvavo ir viena 
moteris, kaipo atstovai negrų, 
gyvenančių 38 valstijose, padavė 
prezfdentui protestą su 10,000 
parašų prieš valdžios užmany
mą atskirti negrus valdininkus 
nuo baltspalvių. Negrai nenori 
dėl jų parvos būti atskirti nuo 
bendro su baltspalviais darbo.

VALDŽIA PARDUODA LI
KUČIUS INDIJONŲ ŽEMĖS.

Washington, D. C. Ministeris 
Lane leido parduoti likučius in- 
dijonų žemės'. Oklahomoj, išviso 
36,675 akrus Kiowa, Comanche, 
Apache ir Wichita, indijonų re
zervacijose. Žeme bus per licita- 
ciją parduodama Lanstone, Okla. 
gruodžio 8 d. Ji išmėtyta po 11 
pavietų.

REIKIĄ DAUGIAU JŪREI- 
1 VIŲ. •>

Washington, , D. C. Daugiau 
negu 18 laivų savininkų New 
Yorko, Philadelphijos, Bostono, 
Providence, Norfolk, Galveston, 
Savannah, Port Arthur ir Port
land nubausta 100 doj. užtai, kad 
ant jų laivų buvo permažai įgu
los. Laivų savininkai užmokėjo 
5,000 dol. bausmes.

.PENKIS KARTUS MIRTIN 
PASMERKTAS, O DAR 

VIS GYVAS.
Anniston, Ala. Tūlas Ervin 

Tape už žmogžudystes jau pen
ais kartus buvo teismo kartu
vėms paskirtas, bet iki šiol vis 
'gyvas. Advokatai mat vis rado 
kokius ten teismo nusprendime 
vąšelius ir neleido savo klijento 
ant kartuvių paimti. Dabar vėl 
jie tikisi išversti teismo nuspren
dimą ir išreikalauti šeštą bylą.

į-,-..,

DIDELIS GELEŽINKELIO 
PELNAS.

St. Louis, Mo. Iš Wabash ge
ležinkelio atskaitos matyt, kad 
tasai geležinkelis pereituose me

•584, o išlaidy tik $22,479,357. To
kiu J>udu per vienus tik metus 
gryno pelno turėjo $7,206,227.

DARBO FEDERACIJOS 
KONVENCIJA.

Seattle, Wash: Prasidėjo čia 
33 metinė konvencija Darbo Fe
deracijos. Konvenciją atidarė fe
deracijos pirm. Gompers. Svar
biausi klausimai, koki bus svar
stomi, yra: ateivystės kjausin 
permaina Federacijos įstatų 
klausimas Panamos kanalo.

usimas,
1 ir

. THAWĄ NORI IŠDUOTI.
Concord, N. Y. Gubernatorius 

Filker sutiko išduoti.New Yorko 
valstijai iš bepročių namų pabė
gusį milionierių, — užmušėją 
Thawą. Bet advokatas net krei
pėsi į teismą reikalaudamas su
laikymo išdavimo,
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ARKLIŲ PRIEGLAUDA.
San Francisco, Cal. Miesto 

majoras Ralph išleido padavadi- 
jimą, kad ugniagesių pasenę ar
kliai nebūtų žudomi, kaip iki šio
lei daryta, bet, kad jiems butų 
parengta stalda, kur jie be rū
pesčio galėtų .galo laukti. Tas 
labai gražu, tik kas-žin ar miesto 
majoras taipjau rūpinasi ir apie 
pasenusius darbininkus?

BAISUS ORAS CLEVELAND.
Ceveland, Ohio. Lapkr. u d. 

Visas miestas padengtas beveik 
dviem pėdomis sniego. Nuo pane- 
dėlio pusė miešto tamsoj, nes ap
švietimo stotis tapo audros sugriau
ta. Gatvės pilnos ^ųtrąųkytų ir 
susipinusių VielįTAiUviVIjrtų stul
pų, Visos - mokyklos uždarytos, 
Telegrafo ir telefonov komunikaci- 
įosi perkirptoj beveik vlsai> ¥oa ke-

Ii traukiniai gdlėjo/jeiti ar išeiti iš 
mieštio. Normališk^ tvarka vargiai 

sks įvesti1 ankščiaus kaip už 
sąvaitės laiko,*ir jeigu kartais snie
gas 
vinio 
j y m

pradėtų kirpti/1 bijomasi pot-
Nuostoliai gili siekti dviė- 

ilionų d(olteritjt
T, OCJ

Jaunas majoras. Naujai išrink
tas New Yorko, majoras, J. P. 
Mitchell, yra jauniausts majoras, 
kokį kada nors New Yorkas Itu
rėjo. Mitchell turi vos 34 metus 
amžiaus, ir, atkreipus atydą į tai, 
kad New Yorkas ir savo gyven-

tapo išstumti iš svarbios pozici-f 
jos Schenectady, N. Y., kur tapo 
išrinktas į majorus beparfyvinio 
tikieto (citizens’) kandidatas J. 
T. Schoolcraft, vieton buvusio so
cialisto—majoro G. R.

Abelnai paėmus, išn
daugiausiai pamato džiaugtis iš 
šįų rinkimų turi demokratai.

unn..
lo, kad

IŠ POLITISKŲPADANGIŲ.
Pereitą lapkričio 4 d. atsibuvo 

>esni rinkimai keliose ryti- 
ir centralinėse valstijose: 
Yorke, New Jersey, Mas- 

, Maryland, Illinois,

rystės didumu perviršija ne vie
ną mažą Europos arba Centrali- 
nės Amerikos* viešpatystę, reik 
pripažinti, kad jauno Mitchellio 
karjera yra nepaprasta.

Tą nepaprastumą padidina dar 
labjau toji aplinkybė, kad New 
Yorko miesto majoro urėdas ati-

Moterįs nušlavė saliunus. Il
linois valstijoj moterįs pirmu kar
tu po suteikimo joms balsavimo 
teisių gavo progą balsuoti. Kas- 
kas, bet bravorai ir karčemnin-

rie buk tik ir šaukia: neškit jūsų 
pinigus į niusų bankas; peikė, 
kad jie ir lotus pardavinėja.

Išgyrė Dr. Basanavičių, bet 
apie Yčą nei žodžio neminėjo. Iš
peikė pirmeiviškus iaikfaščius, 
bet nepasakė, kurie yra peikimo 
verti.

Apskritai imant, Dr. Rutkaus
ko prakalba čia įspūdžio nepada-

1
■

v

svari 
nė^se 
New 
sachhsetts
India na, Ohio ir. Kentucky. Šių 
rinkimų laukė nekantriai tie, ku
rie interesuojasi politikos begin. 
Mat, tai buvo pirmi svarbesni 
rinki 
apėm 
darni 
guma 
tų b 
į Par 
sidarė kokia žymesnė permaina 
po pereito rudens prezidentinių 
rinkimų.

nai po to, kaip demokratai 
ė šio krašto valdžią, išrink- 
Wilsoną prezidentu, ir dau- 
s noręjo persitikrinti iš ši- 

ąlsavimų, kaip žmonės žiuri 
i j as ir ar jų nuomonėse pa?

prezidentiniuose rinki- 
tai pranašaujama, kad

bernatoriaus urėdo, o kadangi ši
ta valstija, būdama didžiausia sa
vo gyventojų skaitlium, yra svar
biausi
muose,
jaunas New1 Yorko majoras, jei
gu jis tik pasirodys geru admi
nistratorium, gali tikėtis ateityje 
pasiekti ir Baltojo Namo Wash
ingtone, t. y. likti kada-nors Suv. 
Valstijai prezidentu.

- }

Akįs atkreiptos į New Yorką. 
Apart šio abelrio žingeidumo, la
bai daug, jeigu ne daugiausiai 
įdomauta'New Yorko miesto rin
kimą 
smarki prieš-rinkiminė kova.

New Yorko mieste ir visoj val
stijoj nuo ilgų metų viešpatauja 
milžiniškai stipri politiška demo
kratų organizacija, vadovaujama 
tūlo 
savo 
Hali; 
“T/m
Šita organizacija, atsižymėjusi ša- 
vo graftais, buvo per ilgus metus 
tikru šašu New Yorko valstijos 
politikoj ir įsivyravo taip, kad 
net gubernatoriai valstijos nega
lėjo prieš ją itsįšpirti: “Tamma
ny Hali” valde visas vietas ir— 
vargas tam/'kuris drįso jai prie
šintis. Vos kelios savaitės atgal 
New Yorko gubernatorius W. 
Sulzer, praęjęsč'į tą urėdą su 
“Tammany Hali” pagelba ir vė
liaus 
“boso
savo

:o miesto rin-
s, kur virė neišpasakytai

Charles Murphy ir turinti 
centralinį ofisą Tįammany 

paprastai ji ir vadinasi 
many Hali” organizacija. • • • ■ . . - j

atsisakęs klausytį politiško 
” Mufphy,' turėjo nustoti 
vietos: y’Tąmmany Hali’* 

politikieriai, negalėdami ilgiaus 
vedžipti antK virvutės savo pir- 
miauš paklusno jtarno, gubernato
riaus Sdlzer, išjieškojo jo pir- 
mesn us negražius darbelius, pa
davė augščiausin valstijos teis
man ir nuvertė gubernatorių su 
didžiausiu skandalu, kokį bent 
kada New Yorko valstija turėjo. 

Po to buvo manyta, kad “Tam
many! Hall,” kuriai ir gubernato
riai yra niekis, pasidarė tikrai ne
pergalima, ir todėl nekantriai 
laukta pasekmių New Yorko 
miesto majoro rinkimų, kuriuo
se “Tammany Hali” buvo iki- 
šiolei visados “viršum.”

Skandališkas nuvertimas Syl- 
zero nuo gubernatoriaus urėdo,— 
nors teisingas ir užtarnautas,— 
podraug atidarė akis visiems pa
doresniems žmonėms, kaip neiš
pasakytai yra įsivyravusi “Tam
many 'Hali” gauja, kuri niekados 
geru vardu tarp piliečių nesi
džiaugdavo. Sulzero nuvertimas, 
galima sakyt, iškasė kapą ir 
“Tammany Hali” galybei. Ma- 
joriniųose rinkimuose susiliejo vi
sos
gresistų ir* pažangiųjų demokra
tų) ir pastatė savo kandidatu J. 
P. Mitchell priešais “Tammany 
Hali” kandidatą, E. E. McCall.

Šio susivienijimo pasekme bu
vo tas, kad Tammany klika tapo 
į šmotus sudruzginta: majoru iš
rinkt
tukstAnčių balsų 'daugumu; o sy
kiu1 su juom
sas tikietas įdšbrienijusių parti
jų. Tamntedy kliką, gali sakyt, 
kaip peiliu p&pjdvė.

■.G ■■>«’

Sulzer išrinktas. Tik ką Taųi- 
many klikos inut?ė'nktas nuo gu
bernatoriaus clkedes Sulzer .gali 

pasidžteugtf “sstldum ker- 
jo priešas įie tik tapo su- 
s, bet JF pits Sulzer tapo 
o distrikfo trinktas nariu į

luose rinki: 
partijos (republikonų, pro-

J. P. Mitchell apie 120

o ir beveik vi-

taipgi 
štu”: 
mušts. 
iš sav 
žemesnįjį NeW Y'orko legisliatu- 
ros butą (Asienibly)
gal į valstijos šostainę Albany, 
teprs ne kaipo gtibernatorius, bet 
visgi kaipo legisliaturos narys. 
Jis skaito tai savo “išteisinimu,” 
bet' bene tetelhgesne nuomonė 
bus tla, kad žrilonės, įpykinti 
Tammany organizacijos nieksys- 
tėmis, parodė didžlausį savo pa
niekinimą Jai, tbmis pedoinis iš
rinkdami jos dldžiausį dabar prie
šą Sulzer, kurį, Tammany Hall 
buvo tik-Jcą nuvariusį.

ir grįž at-

Pasekmės rinkimų kitose val
stijose. Peržiurinėjant pasekmes 
rinkimų kitose valstijose ir at-1 
skiruose miestuose ir 'norint iš" 
to padaryti išvadą, kuri iš partijų 
daugiau /.laimėjo ir ar politiška 
šalies nuomonė kiek persikeitė po 
paskutinių prezidentinių rinkimų.,: 
sunku prieiti prie aiškaus ir ne
klaidingo išvedimo. Demokratai 
laimėjo svarbias vietas Massa
chusetts ir New Jersey (prezi
dento Wilsono valstija), kur iš
rinkta gubernatoriais • demokra- 
tai: David J. Walsh—Massachu
setts valstijoj ir James E. Field
er—New Jersey „valstijoj. Mary- 
lando valstijoj tiesioginiu žmonių 
balsavimu išrinkta į Suv. Valsti
jų senatą Blair Lee, taipgi demo
kratas.

Kadangi renkant į tokius urė
dus, kaip gubernatoriai ir Suv. 
Valstijų senatoriai, žmonės at
kreipia atydą ne į vietinius reika
lus, bet daugiaųs į visos šalies 
politikos pakraipą, tai preziden
tas Wilson ir jo administracija 
yra labai iš šitų paskutinių die
nų rinkimų užganėdinta, nes 
tame jie nyąto pritarimą savo vei
kimui, arba,- kaip sakoma, savo 
“politikai.”

Miestų. viršininkų rinkimai, 
žiūrint į juos abelnos politikos 
akimis, nėra taip svarbus, nes 
čia paprastai eina ne apie visos 
tautos politišką pakraipą, bet 
apie vietinius reikalus, ir žmonės 
paprastai balsavimuose žiuri ne 
tiek į partijas, kiek asmeniškus 
kandidatų gabumus, jų dorą, etc.

Čia tankiai republikonas bal
suos už demokratą, ar progresis- 
tą ir atpenč: republikonas ar de
mokratas balsuos ir už socialis
tą, jeigu senoji miesto [valdžia 
jam įkirėjo ir jeigu ant tokio ti
kieto pastatytas yra ypatiškai ge
ras ir dora^ žmogus.

Visgi, 
sėkmės rinkimų didesniuose bent 
miestuose, galima prieiti prie šio- 
kios-tokios nuomonės apie parti
jų stovį, jų stiprumą ir kaip žmo
nės jomis užganėdinti.

Peržiurėjus pasktitinius rinki- 
•mus, matome, kad demokratai, 
apart viršminėtų urėdų, išlošė 
dar visą eilę miestinių rinkimų: 
Demokratai išrinkti majorais 
miestuose; Cleveland ir Colum
bus (Ohio), Indianapolis, Ft. 
Wayne ir Hammond, Ind., Buf
falo ir Utica (N. Y.) ir visoj ei
lėj kitų mažesnių miestų. Kentu
cky valstijoj laimėjo taipgi de
mokratai."

Republikonai už tai džiaugiasi, 
kad jiems pasisekė laimėti šiuom 
sykiu daugiaus, negu pereitą kar
tą. Tarp žymesnių jų laimėjimų 
yra: virtimas New Yorko legis
latures žemesniojo buto (As
sembly) iš demokratiško į re- 
publikonišką ir išrinkimas repub- 
likoniškų majorų — Cincinnati 
(Ohio), - Albany, Rochester ir 
Amsterdam (N. Y.), Bridgeport, 
Conn, ir kitur.

Philadelphijoj (teisėjų rinki
me) ir daugelyj kitų vietų lai
mėjo bepartyviškas tikietas. 
Progresyviškoji' partija, pernai 
įsteigta Roose velt o\ negalėjo 
šiuose rinkimuose pasigirti jo
kiais laimėjimais. Abelnai pa
ėmus, net išrodo, kad skaitlius 
balsuotojų joję;,ęiną mažyn.

Negali pasigų-ti geromis pasek- 
mėmis ir socialistų tikietas. Ga
lutinės skaitlinės..balsų didumo 
kol-kas dar nežinomos ir šiuom 
sykiu negalimą tiarai .pasakyti, 
ar šllaitlius bąisų..sdęiąiistų par
tijos pasekėjų pasididino, ar su
mažėjo. Žinoma, vienok, kad jie

mirš: iš dvidešimts-keturių mies
tų, kur atsibuvo rinkimai, aštuo
niolika liko “sausais,”—vądinas, 
juose panaikinta saliunus ir už
drausta pardavinėti svaiginan
čius gėrimus. Moterįs labjausiai 
nukenčia nuo vyrų girtuokliavimo, 
ir todėl nereik stebėtis, kad jos, 
gavusios progą, paėmė šluotą ir iš
šlavė girtuokliavimo urvus. Jei
gu jau ne dėl ko kito, tai vien tik 

tdėlto moterims apsimokėtų duo
ti visur balsavimo teises, nes gir
tuoklystė yra šiądien didžiausiu 
žmonijos skauduliu.

JF

IS DAR80 LAUKO
ft Indianapolis, Ind. Dėl strei

ko tarnaujančių ant gatvinių ka
rų, ęia likosi įvestos apgulimo 
teisės. Miestan atsiųsta milicija, 
Abiem pusėm patarta nesutiki
mus išrišti payesti santaikos teis
mui. Kompanija sutinka, bet rei
kalauja, kad tarnaujančių organi
zatoriai iš miesto prasišalintu. 
Molderių
šelpimui paskyrė 500 dol.

streikierių SU
f

ft St. Louis, Mo. Darbai čil 

sumažėjo ir iš kitur pribuvusiam 
darbas • nelengva gauti. Daugu
mas dirbtuvių dirba tik 4 dienas 
savaitėj.

ft New York. ' Rengiama čia 
automobilių šoferių streikas. Šo
feriai reikalauja sutrumpinimo 
darbo laiko iki 10 vai. į dieną, o 
automobilių savininkai 
valandų.

siūlo 11

ft Indianapolis, Ind. 
gubernatoriui pasisekė 
streikuojančius gatvinių karų tari 
nūs su kompanija ir tokiu budu 
prisidėti prie streiko užbaigimo. 
Kompanija sutiko priimti atgal 
streikavusius tarnus, išėmus kur
stytojus. Jeigu per 10 dienų al
gų klausime nebus galima susi
taikyti, nesutikimai turi būti ati
duoti viešos naudos komisijai. 
Komisijos nusprendimą sutikta 
priimti trims metams. ’

Valstijos 
sutaikyti

traukus krūvon pa-

ft Richmond, Ind. Sustreikavo 
čia gatvinių karų konduktoriai ir 
motormonai, ir per tai karų bė
giojimas/pasiliovė. Tarnaujanti 
reikalauja didesnių algų.' Dabar 
jie guna po 18—22c. už darbo 
valandą.

Providence, R. I. Prokura
torius Stine teisman patraukė ge
ležinkelio New York, New Ha
ven ir Hartford kompaniją už
tai, kad mašinistus verčia dirbti 
be petraukos po 16 valandų, kas 
teisėmis uždrausta.

ft Toledo, O. Sustreikavo sta- 
tejai spaustuves lenkiškų laikraš
čių leidėjo Paryskio, nes juos la
bai išnaudoju.

ft Pueblo, Colo. Šitose apielin- 
kėse vis dar traukiasi kalnakasių 
streikai. Apielinkėse La Veta 
buvo streikierių susirėmimas su 
šerifo žmonėmis, kuriame sunkiai 
sužeista 4 streikieriai. 
iš sužeistų pasimirė.

Vienas

LIETUVIAI AMERIKOJ.
IS KENOSHA, WIS.

Prakalbos. Darbai. Lapkričio 
2 d. draugija Birutė parengė pra
kalbas. Kalbėtojas buvo iš Chi- 
cagos, Dr. Rutkauskas. Aiškino 
šiądieninius gerus ir blogus žmo
gaus darbus; nurodė daug nau
dingų dalykų, bet daug nupeikė; 
Taip, pagyrė S. L. A. bet iš
peikė viršininkus; barė narius, 
kam viršininkais renka karčiam- 
ninkus. Prezidentas esąs kar- 
čiamninkas; T.M.D. pirm, esąs 
karčiamninkas (? I). Toki. žmo
nės^ girdi, tik išnaudoja žmoniją. 
Išpeikė lietuvius bankierius, ku-

Kalbėtojas, prakalbą pabaigęs, 
spruko už kulisų. Paskui pub
lika įšaukė jį su klausimais; šau
kiamas, nenoroms pasirodė, bet • 
jo ąiškinimai pastatytų klausimų 
ne visus užganėdino. Jis užtik
rino, kad užmušėjas Smithas yra 
ne kunigas, bet jis turėjęs ne
tikras kunigo popieras. Du balsai 
atsiliepė, jog tai ne tiesa. Ant 
klausinio: kodėl Dr. Šliupas lie
pia bažnyčias griauti, o Rutkaus
kas liepia jas tverti, atsakė, buk 
Šliupas ir savo motiną norėjęs į 
laisvamanę paversti; tai, girdi, 
kas iš tokio sunaus!

Dr. Rutkauskas akyse iškriti
kavo dekliamatorius, o dekliama- 
vo suaugę. Gal kritika ir u buvo 
reikalinga, bet kritika draugiška, 
ne pašaipa. Tų dekliamato- 
rių dėl tos kritikos jįiu ir su do- 
liariu ant estrados kitą kartą ne
priviliosi.

Dr. ‘Rutkauskas, stovėdamas 
ant estrados, pasakė, jog jis ži
no, kad jį kritikuos, bet jis to 
nesibijąs, nes vien teisybę sakąs, 
o kritikai gal žodžius iškraipys. 
Kas gi čia juos iškraipinės, kad 
to niekam nereikia. Kaip jis sa
kė, taip męs jo žodžius ir paduo
dame.

Darbai čia suvis susilpnėjo. 
Didžiausia dirbtuvė “Simmons 
Mfg. Co.” paleido nuo darbo 750 
darbininkų, o kitos dirbtuvės 
taipgi paleidžia vis daugiau dar
bininkų.

pašaipa

t.

i

i

r

Kaz. Brazevičius.

IS ST. CHARLES, ILL’.
Vietos draugijos. Čionykščiai 

lietuviai gyvena sutikime, iš ko 
tik džiaugtis galima; gaila bet gi, 
kad musų draugijos mažai veikia, 
mažai rūpinasi visuomenės reika- 
tais; ir tų pačių draugijų, ant 
tokio lietuvių skaitliaus yra per- 
mažai. Ant 500 lietuvių yra čia 
3 pašclpines draugijos, Lietuvių 
Ukėsų Kliubas, TMD. ir LSS. 
kuopos. Gaila, kad jos nieko ne
veikia žmonijos naudai; tik vie
na D. L. K. Vytauto šį-tą vei
kia.

tauto dr-ja turėjo susirinkimą ir 
vienbalsiai nutarė Tautos Na
mams Vilniuje nupirkti sieksnį 
žemės už $10.50. Kitos draugijos 
nieku neatsižymi, visas jų veiki- . 
mas—kad- kaip kada parengia šo
kių vakarus.

Reikia*pagirti musų moteris ir 
merginas, kurios pradeda pabusti 
iš sunkaus miego ir pradėjo or
ganizuotis. Spalio 19 d. likosi su
tverta draugija Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų. Negerai, kad atsirado 
viena lietuvė, kuri užsiman£._ 
tai jaunai draugystėlei kenkti, 
atkalbinėtiymoteris nuo tos drau
gijos ir tverti kitą, įkalbinėti, 
buk Liet. Sūnų ir Dukterų dr-ja 
esanti bedievių, buk moterįs su 
vyrais vienon dr-jon negalinčios 
prigulėti. O argi jau Amerikoj 
nėra lietuviškų draugijų, kur vy
rai ir moterįs priguli ir drauge 
darbuojasi? Toks yra S. L. A., 
tokia yra T. M. D., visos dra
matiškos ir muzikos draugijos, 
bet gi jų niekas bedieviškomis 
nevadina,' niekas dėl prigulėjimo 
abiejų lyčių nesipiktina. Juk ir 
bažnytiniai chorai susideda iš 
abiejų lyčių. Ir musų miesto mo
terįs rodo gerą supratimą, nes 
biznierės atkalbinėjimų neklauso.

Toji biznierė, Pt., su airių ku
nigu tveria naują draugiją, (ta
me, turbut, ir yra paslaptis jos 
neprielankumo pirma susitvėru
siai. Ji. turbut, norėtų lietuves 
suvaryti^ į airių tinklą. Red.). 
Bet kur-gi Pet. buvo pirma? Ko- 
ciėl ji pirma nesirūpino tverti ai
rišką draugiją, tik užsimanė tver
ti dabar ir kenkti pirma susitvė
rusiai vyrų ir moterių draugi
jai? Pakėlimui moterių mums 
reikia ne airiškų, bet grynai lie-, 
^uviškų draugijų, nes tik tokios . 
tautišką lietuvaičių dvasią gali 
pakelti, bet ne tos, kurias airiai 
veda. Lietuvos Sūnų ir Dukte
rų draugija nėra bedieviška; jo
je nieko bedieviško ir blogo nė* . 
ra. Tegul todėl anoji, besitaikan
ti airiui kunigui lietuvė biznierė
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.<alba, ką sauSiorl, jos kalbų nė 
ra ką klausyti.

Sekantis
Dukterų Dr-jos susirinkimas at
sibus lapkričio 16 d., kuriu kvie
čiamos visos lietuvaitės ateiti ir

Sūnų . !r

Jauna mergele.

IŠ CAMBRIDGE, MASS.
Prakalbos. Smulkmenos. Lap

kričio 2 d. buvo prakalbos, Šv. 
. Jono Dr-stės parengtos. Kalbė

jo Dr. F. Matulaitis, J. Navec- 
kas ir p. Ramanauskienė iš Law
rence. Kalbėtojai visi gerai atli- 

' ko savo užduotį, bet p. Rama
nauskienės kalba publikai labjau- 

s šiai patiko. Kalbėtoja palietė vie
ną klausimą, kurisai jau anks- 
čiaus pas mus buvo pakeltas,—tai 
jaunų vyrų stovinėjimai ant kam
pų ir praeivių užgauliojimai, ka
me atsižymi kai-kurie vietos jau
nieji. Tarp tų vyrų yra ir pri
gulinčių prie taip vadinamųjų 
musų socialistų. Rasi, dėl tos 
priežasties, nesenai patįs socia
listai savo susirinkime buvo pa
kėlę ' klausimą, kaip prašalinti

♦ Mstovėjimą ant kampų. “Rimtai“ 
apsvarsčius ir “apdiskusavus,“

< pripažinta laisv.ė kiekvienam sto
vėti, kur jisai nori. .

.Dar vienas moksleivis, p. J. 
Jankauskas, pasakė keletą žodžių 
ir užrašinėjo “Jaunimo Sapnus.“

prakalbos, taip gerai nusiseku- 
Naujų narių prisirąšė apiesios.

16A
Kai-kurie musu “socialistai

cija, kuri tilpo "Liet.“ No. ; 
Teisybė, mat, duria akis.

B. Lorentas.

IŠ RED WING, MINN.
Smulkmenų maišelis. Miega 

musų kaimelis, nes nėra susipra
tusių lietuvių, kuYie miegančius 
pažadintų. Laikraščių pas mus 
beveik nėra: vos vienas laikraš
tis pareina, kurį tiktai du-trįš 
žmonės skaito. Yra ir daugiau 
skaitančių, bet tie mėgsta dau
giau knygeles skaityti. Taip, jo
kio judėjimo pas i^us nematyt.

ku. Turime mokyklą, kame mo- 
kinama anglų kalbos. Už mokslą 
reikalinga mokėti po $2.00 į mė
nesį. Mažai kas iš lietuvių lanko 
tą mokyklą. Sako: “Kas man iš 
anglų kalbos, jei neužilgo 
žinosiu Lietuvon.”

Dr. J. Basanavičius su p. 
Yču neatsilankė pas mus, o 
sirupinti parinkti aukų 
Namams nebuvo kam. \ 
kome neprisidėję pjie bendro dar< 
bo. n ypatų čionai susitarė ir,

M.
pa- 

Tautos 
'aip ir li-

Suginčių bažnyčiai

sužeidė lietuvį, Jurgį Putną; su
žeistam reikėjo vieną pirštą nu-

Lietuvon su šeimyna Juoz. Ry- 
liškis, seniausis vietos gyvento
jas iš lietuvių ir, galima sakyti, 
šios kolipnijos įsteigėjas. Išva- 
žiavusis buvo geras lietuvis ir 
karštai mylėjo savo tėvynę, ku
rion dabar vėl sugrįžo.

Iš darželio Jurgilėlis.

IŠ WORCESTER, MASS.
Vietinės dailės draugijos. Po

ra metų atgal nebuvo pas mus 
jokios tęatrališkos draugijos. 
Tuomet nežinojome daugiau nie
ko, kaip tiktai šokius, piknikus,

nome ir smukles. Ypatingai 
paskutiniosios įstaigos buvo 
mums geriausiai tinkamos, nes 
ten galėjome viens kitam ir gal
vos drūtumą išmėginti, ir vei
dus apsidraskyti, o prie stiklelio 
ir vėl susitaikyti. Bet praėjo

Praeitame mete susitvėrė beveik 
vienu sykiu trįs teatrališkos kuo
pos, būtent: “Aido,“ “Petro Ar
mino“ ir “Birutės“ dramatiška 
draugija. Aido teatrališka kuo
pelė surengė vieną vakarėlį su 
vaidinimu “Nepadėjus, nėr ko 
kasti” bei “Alyvos žydi,“ ir nuo 
to laiko ramiai sau miega. Petro 
Armino teatrališka kuopa suren
gė keletą vakarų, kuriuose pa
statyta scenoje: “Legališki žmog
žudžiai,“ “Pirmi žingsniai“ ir t.t. 
Dabar neužilgo žada statyti 
“Žmogžudžiai.” Birutės drama
tiška draugija pastatė scenoje 
“Ponas ir Mužikai.” Dabar lap
kričio 25 d. statys scenoje 8 ak
tų tragediją “Genavaitė.“ Nors

ga didelių išlaidų, tačiaus draugi
ja pasiryžusi būtinai jįjį pasta
tyti. Lošiama bus didžiausioje 
salėje, vardu “Worcester Thea
ter, ” idant pasirodžius ir svetim
taučiams, kad lietuviai pažįsta 
ne tik karkiamas, bet ir dailę.

| Gegutė.

IŠ EAST CHICAGO, ILL.
Vietos gyvenimas ir draugijos 

Darbai E. Chicago šiuo 
bai sumažėjo. Daug 
vaikščioja be darbo, 
čionai pradeda daugiau 
venti. Šįmet daugelis
tame skaitliuje keli dar nevedę

laiku la-
žmoniu v 

Lietuvių 
apsigy-

liotus ir pasistatė sau na- 
Li et u via i gyvena čionaimus.

santaikoje. Apšvieta taipogi kįla, 
nes beveik nerastum tos lietu
vių grįčios, kur nebūtų vieno, ar 
net kelių lietuviškų laikraščių. 
Žmonės tainojn skaito pas mus
11 IVUllUO įJUHKl 1

D. 127 kuopos knygyno, 
v. . * .

gyscių taipogi yra gan
Drau
da ug.

13-tas metas; tik mažai ką ji vei-

pos skyrium) gyvuoja trįs metai; 
turi 85 narius, gerą sumą pinigų

tvėre Lietuvių Amerikos Ukėsų 
Kliubas, turintis 7° narių. Kliu- 
bas pasistatęs sau siekiu lavinti 
lietuvius politikoj ir apšvietoj.

kuopa, bet ji, nebagėlė, visai silp- 
na ir jau rengiasi prie mirties. 
Turime dar moterių ir panų dr- 
stę Šv. Onos; gyvuoja ji gerai, 
'lik gaila, kad musų moterėlės 
mažai rūpinasi apšvieta.

Šįmet atsidarė miesto vakari
nė mokylela, kurią lanko ir kele
tas lietuvių bei lietuvaičių.

Žolinas.

. *•
IŠ NEW PHILADELPHIA, 

PA.
Svečių atsilankymas. Ir pas 

mus atsilankė gerb. Dr. J. Basa
navičius spalio 27-tą d. Su Dr. 
Bas. buvo ir p. V. K. Račkauskas, 

redaktorius. Apie 8 
pobažnytinėj lietuvių 
atsibuvo prakalbos, 
vietinis klebonas, ku-

Jo kalba, iš- 
apsiseilėjusių gir-

“Tėvynės“ 
vai. vak. 
svetainėj 
Pirmiausia
ligas Matulaitis, trumpai prakal
bėjo į susirinkusius, paaiškinda
mas, kokiu tikslu gerb. Sve- 
čias-^-Dr. J. Bas., čia atvyko ir 
oerstatė' atvykusįjį kalbėti. Dr. 
J. Bas. kalbėjo apie 7'autos Na
rni reikalingumą, 

ėmus keletą
tuoklių, visiems patiko; ypač 
moterims ir merginoms, kurių 
)uvo atėję nemažai, ir jos labai 
mandagiai užsilaikė laike kalbos.

Išviso prakalbose buvo apie į 
200 žmonių. Aukų surinkta su- 
viršum $125.00. Stambesnias au- 
<as davė šie: kun. Matulaitis — 
$50.00; sieksnius pirko: Dr-ja Šv. 
Kazimiero, Andrius Aukštakal
nis— saliuniniiikas, Juozas Ben- 
doraitis — valdininkas pavieto 
teisme, St. Bulota—krautuvinin
kas, A. J. Gudaitis—vargom ir 
Antanas Misikevičius — dailydė. 
Sekančiojes^dienoje paaukavo du 
saliuninkai, Kaz. Grigaliūnas — 
$5.00 ir Vincas Vasiliauskas, — 
$2.00 Tautos Namams Vilniuje.

Aukščiau paminėta, kad pra
kalbose buvę keletas “seilių,“ ku
rie trukdė gerb. kalbėtojui. Tie 
žmonelei jokių raštų niekuomet 
neskaito. Jie Tautos Namams ir 
abelnai kultūros dalykams ne- 
prijaučia. Iš kitos pusės žinome, 
kad ir musų vadinamieji “kairie
ji“ laikraščiai su savo sėbrais 
Tautos Namams nepritaria. Kaž
koks stebėtinas panašumas.

Plaušinis.

IŠ CLEVELAND, OHIO.
Kokių esama lietuvių. Patarlė 

sako: “garnys margas, o svietas 
dar margesnis.” Taip ir męs lie
tuviai : visokitj tarpe musų esa
ma. Vieni—geri tėvynainiai, tik
rai mylinti savo tautą žmonės. 
Kiti—tėvynainiai tiktai todėl, kad 
jiems iš to nauda, arba jie neiš
drįsta viešai prisipažinti, kad sava 
tauta jiems mažai apeina. Yra ir 
tokių, kurie iš nesusipratimo, 
tamsumo, arba kitokios priežas
ties ir visai priešinasi savo tau
tos labo ir gerbūvio pakėlimui. 
Tas pats pas mus ir Clevelande. 
Ypatingai aiškiai tai pasirodė pa
staruoju laiku, atvykus Svečiams 
iš Lietuvos ir pradėjus Amerikos 
lietuviams aukauti Tautos Na- 
mams. Čia buvo gera proga at
skirt? tikruosius lietuvius nuo tų

mylėtojais/o ištikrųjų buvo visai 
kitokiais. Męs ■ žinome daug to
kių draugijų, kurios ne tiktai 
saukė, bet ir savo kohstitucijon 
buvo įrašiusios, buk jos remian
čios tautos reikalus. Jųjų atsine- 
šimas prie Tautos Namų parodė 
teisingumą bei verte visų tų^ 
šauksmų. 'Pas pats pas mus ir 
Clevelande. Vienos draugystes 
tuojaus noriai ir linksmai pasky
rė aukas tikriausiam musų, lie
tuvių, reikalui—Tautos Namams. 
Buvo ir tokių draugijų, kurios, 
iŠgirdusios savo susirinkimuose 
keno nors įnešimą apie aukavinnf 
Taut. Namams, skubinai pradėjo 
svarstyti visai kitokius dalykus, 
neturinčius - su įneštuoju jokio 
sau ryšio. Buvo ir tokių, kur raš
tu pącpuotieji įnešimai/ juos skai
tant buvo taip iškraipomi, kad 
negalima buvo suprasti, apie ką 
eina dalykas. Kai-kurių draugi
jų susirinkimuose balsai, prieši- 
jantiesi aukavimui Tautos Na
mams, buvo nutinkami delnų plo
jimu. Tokios draugijos parodė, 
ko jos yra vertos ir kaip į jas

ma, ne visos draugijos buvo to
kios. Abelnai įimant, Svečių at
silankymas' pas mus įnešė daug 
šviesos į musų kampelį, ir dabar

ir kur stovi. > '
Lietuvos Sūnūs.

piano, tam prie- 
žnycios pastaty- 
neva socialistai.

IŠ KEWANEE, ILL.
. Įvairumai. Lietuvių čionai yra 
pusėtinas būrelis. Pirmiaus visi 
gyveno ramiai, bet dabar tasai 
ramumas pradeda irti. Kaip tūli 
vietos žmonės j 
žastim esąs bji: 
m as ir musų
(Kokiu budu? Red.). Lapkričio 
2 d. musų neva socialistai parsi
kvietė, “misionierių,“ kurisai, pri- 
gelbstint dar viętiniems “veikė
jams,“ drožė susirinkusiems pa- 
moklsą. Susirinkime buvo “pusė
tinas būrelis“: apie 16 žmonių, 
moterių ir vaikų. Nors pradžioje 
buvo pasakyta, kad prakalbų pa
baigos nelaukia vien tik “grino- 
riai,” tačiaus, kol pamokslas pa
sibaigė “pusėtiną“ būrelio skait
lius žymiai sumenkėjo. Matyt iš 
to, koksai buvo “pamokslas.“ Su
si rinki man buvo ir knygų atsi
nešta parduot,'bet, gaila, nebuvo 
kam pirkti. Z

Vietos lietuviai katalikai turi 
tikrą bedą su kunigu. Nežiūrint 
visų pastangų, iki šiol nepasisekė 
surasti. Darbai čionai eina pusė- 
tinai.

Senas gyventojas Kewanee.

IŠ AMSTERDAM, N. Y.
Nesenai čia būrelis vietinių lo- 

šėjų-mėgėjų- statė scenoje “Švar
cą ir Milinę.” Vakaras visais at-

ouikiai: ir sulošta gerai, ir publi
kos prisirinko beveik pilnutėlė 
svetainė. Perstatymas žmonėms 
taip patiko, kad lošėjai buvo pri
versti sekantį nedėldienį lošimą 
atkartoti, ir, nežiūrint į lietingą 
dieną, publikos prisirinko beveik 
tiek pat, kiek ir pirmą sykį.

Kiek pirmiaus buvo čia atyy- 
<ęs koks ten “svieto lygintojais,” 
o kaip pas mus vadina jei- 
cikas“ — žmonių “švięsti.“ Die
vai žino, kaip ten su tuom “švie
timu“ buvo, bet Amsterdamo lie
tuvius ‘šviesti’ tai šveitė, ar bent 
mėgino, nes, teisybę pasakius, 
nors amsterdamiečiai myli gerų 
prakalbų pasiklausyti, bet pana
šus dejuojanti “apaštalai“ pas 
mus, anot to, neturi jokio 
“šiou“... Užtai, jeigu paimsi kurį 
nors iš socialistu laikraščių, tai 
ten ir rasi, kad Amsterdamo lie- 

 

tuvia/ taip jau tamsus, taip tam- 
kad ir negali pasakyti, kaip 

Tam nereik stebėtis:tamsus. .
sulyg jų nuomonės ir sulyg jų 
papročio, kad ir žvaigždes nuo 
dangaus imtum, tai visgi busi 
“tamsus,“ jeigu prie “cicilikų“ ne
priklausai, o virsi į “ytisi- 
oratusį,“ ar “inteligentą,“ kaip tik 
raudoną ‘nektaizą’ prisikabinsi ir 
pradėsi ant tautos ar tikybos ble
vyzgoti.

Na, ima juos bala! Žmonės kitur 
turi cirkus ir visokias komedijas, 
tai kodėl ir męs negalime jų turėti? 
Ir turime kiekvieną sykį, kada pas 
mus atsilanko tie “slauni“ k'albėto-
• •jat

Juokai juokais, o darbas“ darbu. 
Juo labjaus tie “cicilikai” virgdino 
savo laikraščiuose prieš Tautos 
Namus ir prieš mustf gerbiamus 
Svečius, juo labjaus ahisterdamie
čiai. darbavosi, nepaisant ant .tų

skaudžiai, bet teisingai pavadino, 
išperų, ' «&«

Amsterdamiečiai, kurie ;urejo 
laimingą progą pas save matyti ir 
išgirsti mųsų Gerbiamus Svečius, 
Dr. Joną , Basa$ivičiųc ir atstovą 
Yčą, ir persitikrįng, rkaip dideliai 
naudingą darbą jję atlieka visų lie
tuvių naudai, podraug persitikrino, 
kaip žemai nupuolę yra tie musų 
cicilikai, kurie išpradžių po prie
danga, o paskui ir atarai stengėsi 
ardyti tą naudin^dafbą, versdami 
kibirus purvų ant tų užsitarnavusių 
musų veikėjų, kuriems męs priva
lome but dėkingais už jų pasišven
timą ir visą jų vargą, kurį "jiems 
prisiėjo iškęsti, besitrankant po 
Ameriką. »

Buvo, ir čia manyta pakelti pro
testas prieš tuos nepraustos burnos 
laikraščius, kurie plėšė gerą vardą 
Svečių ir stengėsi ardyti jų darbą. 
Bet amsterdamiečiai gahi-gale nu
sprendė, kad “žodis-tai vėjas, o 
darbas-tai /“gruntas“... Ir todėl 
štai, Svečiams išvažiavus, draugys
tės paskyrė, apart pirmiaus duotu, 
dar per puspenkto šimto aukų 
Tautos Namams. ,

Lai šitos aukos ir piimesni lie
tuvių visuomenės protestai atidaro 
akis musų apjakusiems ardytojams, 
lai tas parodo jiems, kad lietuvių 
visuomenė yra giliai pasipiktinusi 
tomis cicilikiškomis blevyzgomis ir 
jaučia didelę gėdą, kad jos tarpe- 
dar ir šiame šimtmetyj atsiranda 
tokių tikrai tamsių ir piktų lie
tuvių tautos nevidonų. Garbė am- 

rdamiečiams ir garbė visiems au
kautojams Tautos Namui, kad jie 
nesiduoda suyrfioti vilkams avies 
kailiuose! A-tis.

Ar tai ne fanatiz- 
Ta.utiečius, tautiš-

IŠ ATHOL, MASS.
Draugijos. Naujas kunigas.

Vietinė L. S. S. 114 kuopa pa
rengė prakalbas spalio 26 dieno
je. Kalbėjo p. Svotelis, organiza
torius L. S. S. VI Rajono. Ap
kalbėjo darbininkų padėjimą ir 
kaip socialistai žiuri į Tautos Na
mų Vilniuje klausimą,

Pirmoj dalyj kalbos... rimtai iš
dėstė darbininkų judėjimą; jų 
skurdą ir to skurdo., priežastis. 
Kalbėjo (gąna plačiai ir gana il
gai i^lsgi-Jieblogai.; matėsi, kad 
s^tpfanta tą dalyką: ir kad. stei
giasi, kiek galėdamas, ir kitiems 
paaiškinti apie tai. , 

i ’ 'Į ’ *

Kada gi pradėjo ; aiškinti apie 
Tautos Namus ir apie L. M. D. 
pasiuntinius, tartum kitas žmo
gus pasirodė. Pasirodė dar ir už 
tautiškus “fanatikus” didesnis fa
natikas. Viskas, jo nuoųione, kas 
tiktai tautiška—nevertas ir supu
vusio kevalo. Sakė: “Nors tautie- c
tis butų ir geriausias žmogus, 
bet, kad tautietis, tai ir niekai 
netikėk jam.” 
mo ženklas?
kusį veikėjus, laikraščius sumai
šė su purvais. Gerbiamus atsto
vus L. M. D. išvadino klerikaliz
mo tarnais, kapitalizmo vergais. 
“Gal kas, sako, nusisfebės, kad 
aš drįstu kritikuoti tokį veikėją, 
kaip Dr. Basanavičius. Bet dar 
ne tą pamatysite/ir užgirsite.“ 
Kad plakt, tai plakt su visomis 
keturiomis. Truko-plyšo! Dėlto 
jisąi ir yra socialistas. Ir plakė 
Tautos Namus. Ant galo vie
nas, negalėdamas išrišti taip su
plaktą klausimą, šaukėsi pagel- 
bos .... “Bostono Tamošiaus;” 
Tamošius pasakęs “Tautos Na
mas, tai bus tvirtove, iš kurios 
šaudysime lenkus.” Su tuo su
tinka ponas Svotelis. Pirmiau 
sakėsi: netikėkit tautiečiams, da
bar gi ir nepamatuotus žodžius 
tautiečių pripažįsta už tiesą, Kad 
vaikai suriktų, kad žvirblys atsi
tūpė ant Tautos Namo stogo, tai 
toki ponai pripažintų jį už baisų 
priešą: tautiškas žvirblys, -— so
cializmui pavojus. Broliai kovon 
su ta baisenybe! Nepamatuotas 
pasakymas ‘Bostono Tamošiaus,’ 
nepamatuotas rėksmas.: .vaikų, bet 
ponai Svoteliai tiktai Jokius ne
pamatuotus žodžius ir pratę rink
ti; mat juoką, arbą,vaikišką žais
lą nesunku kritikuoti,

Pripažint), kad gautos Namas 
darbininkams neątnešj naudos, 
ir socialistams neverta, aukauti. } Vv

Tai tau musų ‘mokyti/kalbėtojai!
Apsigyveno čia nesenai atvy

kęs iš Lietuvos kun. Pranas 
Meškauskas ir užėmė vietą kle- 
bono šv. Pranciškaus lietuviško
je parapijoje. Parapija susitvė
rus jau treti metai,, bet ligšiol 
neturėjo savo klebono. Buvo čia 
kunigas lenkas, kuris, dėlei nemo
kėjimo lietuviškos ką)bos>|ir kitų 
priežasčių turėjo apleisjti šitą

čia apsilankydavo retkarčiais. 
Dabar athol’iečiai džiaugiasi, su
laukę klebono. .< Kadangi dabarti
nis musų klebonas darbštus žmo
gus, tai tikimasi, kad ir musų rei
kalai eis geriau, ir susipratimas 
augs tarp atholiečių. Daug ką 
žadama veikti ant tautiškos dir
vos: rengti choro koncertus, te
atrus, pasikalbėjimai ir bendrai 
lavintiesi. LaJ>aį musų klebonui 
rupi tautiškas lietuvių susiprati
mas; todėl jis žada tam reikalui 
pašvęsti daug laiko. Kun. Pra
nas Meškauskas atjaučia žmonių 
reikalus, jis norį sugyventi gerai 
su žmonėmis., . J

J. E. Karosas.

IŠ ANSONIA, CONN.
Tilpusi “Liet.“ num. 44-mc 

respondencija iš Ansonia, Conn., 
neatsako teisybei. Tenai buvo 
pranešta, kad, besilankant pas 
mus Svečiams, ‘ dėjome aukas, 
kiek kas išgalėjo, o Liet. Pol. 
Kliubas, nors jo prasyta, atsisa
kė nuo to. Teisybės dėlei, reik; 
pažymėti, kad Svečiai pas mus 
nesilankė ir niekas Liet. 'Pol. 
Kliubo susirinkime neįnešė apie 
aukavimą Tautos Namams, tai 
kliubas ir neaukavo. (Tai gal Ta-> 
mista dabar įnėštum. Red). Kas- 
link Kliubo atStbVų suareštavimo, 
tai reik patėmyti, kad korespon
dentas turbut neskaitė “The Eve
ning Sentinel,“ vietinio dienraš
čio (Męs irgi jo neskaitėm,- ir 
gaila, kad Tamista mums jo ne- 
prisiuntet. Red.). Koresponden
tas pasinaudojo mano pravarde, 
pasirašydamas A. M. (Juk ir ki
tas žmogus gali tas pačias rai
des turėti. Liudijame, kad p. An
tanas Mureika minėto straipsnio 
nerašė. Red).

Antanas Mureika,
L. P. Kliubo narys.

ko-

IŠ AMSTERDAM, N. Y.
Nelaimė. Spalio 31 d. tapo au- 

tomobiliaus suvažinėtas Fortūna
tas Rakauskas, vietinio vargoni
ninko, p. Kaz. Rak., 9 metų am-’ 
žiaus sūnūs. Nelaimė atsitiko 
pietų laike, kuomet vaikutis bė- 
go pamest tėvui laikraštį. Grįž
damas per gatvę namon, prasi
lenkė sų^ vienu važiavusiu auto
mobiliu, bet pateko po ratais ki
to. Nelaimingasai- tapo nuvežtas 
į ligonbutį, kame, neatgaudamas 
žado, tą patį vakarą ir pasimirė.

O. ž.

IŠ MAYWOOD, ILL.
Lapkričio 2 d. Čia atsibuvo vie

linės L. S. S. kuopos prakalbos, 
Kalbėtojai (Koki? Red.) kalbėjo 
apie turtuolių gyvenimą ir darbi
ninkų vargus. Po prakalbų bu
vo ir klausimai užduodami. Lai
ke jų vienas iš kalbėtojų davė, 
kaip sakoma, “vėjo“ p. Yčui su- 
lyg j.au žinomo mums recepto.

Žemių Dulkė.

Dan.” korespondencija iš Sche
nectady, N, Y., apie atsilankymą 
pas mus Svečių, kurioje sakoma, 
buk “vyrukai, pasivadinę save 
socialistais, trukdė prakalbas, 
šnibždėdamiesi ir kugždėdamie- 
si.“ O prakalboms pasibaigus, jie 
uždavinėjo neišmintingus klausi-

Šio pranešimo atitaisymui skai-, 
tome reikalingu pažymėti, kad vis 
vien, kokių pažvalgų tie vyrukai 
butų 'nebuvę, jie prakalbų ne
trukdo, o užklausimus davė tik

girdo, kad prakalbos jau užsibai
gė. Kame-gi čia matoma prakal
bų trukdymas.? p. Yčas pasakė 
publikai, kad caras išleido mani
festą, su lyg kurio visi, prasišalinę 
nuo ar iš kariumenčs, gali grįžti 
atgal ir nebus baudžiami. Tada

balso, užklausė kalbėtojo: "Ar tą 
manifestą caras išleido iš savo 
susimylėjimo, ar su pagelba du
rnos?“ Kalbėtojas atsakė: “Męs 
čia neatvažiavome jūsų užklausi
mams atsakinėt, bet rinkt pinigų 
statymui tautiškojo namo.“ Tai 
ar tame čia matosi “begėdiškas 
klausimas^? (Čia užklausimas ir

žodžiuose ir todėl turėtų būti žo- 
dis-į-žodį, be jokios permainos. 
Męs mename, kad, jeigu atsaky
mas buvo panašios rųšies, tai 
klausimas turėjo būti užduotas ki- 
tokioj—provokacijos formoj. ^Mi
nėtos 40-to num. koresponden* 
cijos patvirtinimui męs buvome 
tuom pačiu laiku gavę ir kitą raš
telį nuo ypatos iš kito miestelio, 
kuri tuom laiku buvo netyčiai 
ant prakalbų užkliuvusi; jos męs 
netalpinome, tačiaus ir joje buvo 
pažymėta, kad kai-kurios ypatos 
užsilaikė nemandagiai. Red.).

Beje, prakalbas parengė šv. 
Juozapo dr-stė. Iš to matyt, kad 
tų prakalbų surengime darbuota- 
si kun. Židanavičiaus, ! (Taigi ir 
negerai, kad schenectącjiečiai lau
kė, koj prakalbas surengs kas 
nors pašalinis. Red.).

Kas tas prakalbas parengė, 
•Imtis tas neapeina. Bet (todėl pra

kalbų rengėjai nepranešė apie tai 
visoms draugystėm^, kurios čia 
gyvuoja, kaip tai: šv. Kazimiero, 
Birutės, Lietuvos Aido, Socialis
tų 154 kuopai ir Lietuvių Apšvie
tos Kliubui?

Jeigu virš minėtoms draugys
tėms butų pranešta apie Svečių 
atsilankymą, ištiktųjų nei viena iš 
jųjų-butų neatsisakius paremti au
komis tą didelį darbą. Didžiausia 
ir svarbiausia draugystė yra Liet. 
Apšvietos Kliubas, turįs savo

i IŠ TORONTO, ONT., 
CANADA.

Lietuvio užmušimas.. Spalio 11 
d. (vėlokai prisiųsta. Red.) pas 
mus atsitiko nelaimė. Čionai yra 
drabužių dažymo ir valymo dirb
tuvė. Dirbtuvė priklauso žydui, 
ir visi darbiniijkai, išskyrus lietu
vį A. Tamašauską, joje yra žy
dai. Su šituo vieninteliu dirbtu
vėje lietuviu minėtoje dienoje 
ir ištiko nelaimė. Tuo laiku bu
vo žydų šventė, vadinama “bai
sioji,“ arba “sudnoji” diena. Nors 
nei vienas iš žydų nedirbo, ta
čiaus dirbtuvės užvaizdą paliepė 
A. Tamašauskui stoti darban. A. 
Tam. išėjo darban ir daugiau jau 
negrįžo. Visą vakarą ir naktį 
laukė namiškiai jo pareinant Iš
ryto, nedėlioję išėjusieji draugai 
jieškoti rado jį užmuštą, su su
laužytomis rankomis bei galva ir 
įmesta į benzino “tanką.“ Jo
kio nužiūrėjimo nėra, ir, nežiū
rint tyrinėjimų, nieko nesusekta. 
Velionis, vos 8 mėn. kaip atkelia
vo iš Lietuvos; yra kilęs iš Gin
čų k., Telšių p., Kauno g. Pri
klausė prie vietinės Liet. Sūnų 
draugijos, kuri jį, kaipo savo pir
mą mirusįjį narį, gražiai ir iš
kilmingai, su bažnyčios apeigo
mis, palaidojo.

Lai buna lengva jam Kanados 
žemelė!

Lietuvos Sūnų Dr.

IS SCHENECTADY, N. Y.
“Lietuvos“ 40-me num. buvo

čiam veikalui pastatyti reikalin- kurie tiktai skelbė save tauto* musų tautos, kaip Dr. šliupas juos miestelį. Per ilgą laiką kunigas Jįlpusi ‘ Pavasario Aido ir

M— | 
kaip tą ir darė lietuviai ne vie' 
noj kolionijoj. Kas, atsitikus to
kiam svarbiam reikalui, nepajie- 
gia iškilti augščiaus tų kivirčų, 
tas tuomi parodo, jog ten dar 
menkas yra supratimas platesnių 
musų visuomenės reikalų. Mums 
yra malonu matyti šiame straips
ny j, kad “ištikrųjų, nei viena iš 
draugysčių butų neatsisakius pa
remti tą didelį darbą“; mums sma
gu yra žinoti, kad šios pasirašiu
sios draugystės supranta ir skai
to Tautos Namų reikalą /lideliu 
darbu.'Ir męs todėl tikimės, kad 
Jos parems savo žodžius darbu, 
tai yra, aukomis. To nepadarius, 
viršminėti jų tvirtinimai pasilik
tų tuščiais žodžiais ir tik patvir
tintų, kad pirmiaus rašusieji ko
respondentai turėjo teisybę 
tikrai geistume, kad toji 
pasirodytų 
min'ėjome, 
nuo musų, 
čių. Taigi
džius darbu ypač ddbar, kada 
kaimyno Amsterdamo/ draugys
tės pasirodė su taip puikiomis 
aukomis jau Svečiams išvažiavus. 
(Skait. “Tautos Namų reikaluo-

Mes 
žinia 

klaidinga, bet, kaip 
tas priklauso jau ne 
bet nuo šių draugys- 
paremkite savo žo-

LAIŠKAS Į REDAKCIJĄ.

P&ttaba. šitas laiškas butų turėjęs 
tilpti “Kovoje.” Bet žinodamas, kad 
‘Kova” jo netalpintų, meldžiu duoti 
vietos “Lietuvoj.”

Gerbiamoji “Liet.” Redakcija!
Malonėsite patalpinti šiuos ke

lis žodžius vardan teisybes, su 
kuria taip toli prasilenkė p. PrM- 
selaitis, rašydamas koresponden
ciją “Kovos“ 42 num. besiste
bėčiau, kad nebūčiau matęs p. 
Pruselaięio spalio 3 d. prakalbo
se, parengtose gerb. L. M. ir D. 
d r-jų atstovams, bet būnant ir 
matant, o taip rašyti—tai jau |ik- 
rai cicilikiškai. Iš kokio šaltinio 
semta žinios, kad svečius parve
žęs zakristijonas? Svečius pati
kau aš paįs; pasisamdęs vietinio 
lietuvio karietą. Kadangi jie bu
vo kun. Siaurūsaičio kviesti, tai 
ten ir, apsistojo. Ar tas kam ir 
kame nors užkenkė? Toliau, tos 
korespondencijos rašytojas nusi
skundžia, buk aš uždraudęs da
linti kokius ten. lakelius, apie ku
riuos ^tš dažinojau, tik prakal
boms pasibaigus. Išvadino mane 
protestantu, ir klausia kokią aš 
teisę turėjau tai daryti. Taip, p. 
Prusclaiti, aš turėjau teisę, nes 
24 draugysčių konferencija ma
ne įgaliojo vesti atsibuvusius va
karus,^ ką aš ir išpildžiau. Ir ne
sigailiu, nes nei aš neturėjau sar
matos^ nei draugysčių atstovai. 
Jei £<ur protestavau, tai tik iš
pildžiau draugysčių pareigas. 
Matyt p. Pruselaičiui skaudžiau
sia tai, kad viskas nusisekė ge
rai. Po praėjusių prakalbtu L. 
S. S 34 kp. buvo parengusi net 
dvejas prakalbas, ir abiejose pra
kalbose kas-žin, ar buvo nors 
šimtas ypatų. Puola, kaip matyt, 
žemyn p. • Pruselaičio parapija.

Apsiriko p. Pr., tvirtindamas, 
kad pokylyje p-lė Stalioniutė lin
kėjo gerb. Svečiams greito išva
žiavimo. Tame pokylyje visi iš
reiškė savo širdingiausius linkė
jimus, kas kaip mokėjo, apart p. 
Pruselaičio, kuris su ironija kar
tojo, rodydamas į gerb. Dr. Ba
sanavičių : “šitas senas senis,“ kas 
daugumą labai užgavo. Bet, kaip 
nuo p. Pruselaičio, tai ir tikėtis 
daugiau juk negalima.

Su pagarba,
A. J. Povilaika.

na- 
už- 
ka-
ne-

dyką ir butų padėję); visame 
•me. Bet šv. Juozap
patinka Kliubo narių pažvalgos: 
jie mat turi knygyną ir skaito 
bedieviškus raštus; todėl nusi
samdyta svetainę pas žydą ir ten 
surengta prakalbos.

Prakalbų rengėjai apgailestau
ja dabar, kad mažai publikos su
sirinko ir kad aukų surinkta vos 
$48.00. Vėliaus tie maskuoti ko
respondentai išvadino musv dva
sios elgetomis, nepasižiurėję, 
kuomi patįs esą.

Todėl męs,s Schenectady lietu
viai, savo susirinkimuose nuta
rėm viešai protestuoti 
kius apšmeižimus:

Lietuvių Apšvietos 
pirmsėdis, J. Stremela;
Aido pirmsėdis—K. Žukauskaitė ; 
Šv. Kazimiero pirm. K. Rač
kauskas-; Birutės moterių dr-stės 
pirm. — J. Balevičienė; L. S. S. 
154 kuopos rašt. J. Vilkelis ir 
Laisvo Knygyno Kom. vardu P.

d r-stei

prieš to-

Kliubo 
Lietuvos

Romanas.
Nuo Redakcijos. Kaip laikraš

čiui, taip ir skaitytojams labjau- 
siai rupi žinoti tikrą teisybę. To
dėl, patalpinę aną korespondenci
ją, talpiname ir šitą. Savo keliu 

’męs norime padaryti mažą pa- 
tėmijimą. Svečių kelionės marš
rutas buvo po kelis kartus pa
skelbtas beveik pora mėnesių 
anksciaus, ir čia minėtos drau
gystės, be abejonės, žinojo, kad 
Svečiai bus Schenectady pažymė
tą diena. Yra tikrai apgailėtina, 
kad Schenectady draugijos, vie
ton pačioms pradėti rūpintis Sve
čių priėmimu, kaip tai kitur da
ryta, laukė, kol kas nors jas “pa
kvies,” ar “duos joms žinią.” 
Tautos Namas yra svarbus mu
sų tautos reikalas, ir jį remti pri
valo kiekviena lietuvių draugys
tė, kiekvienas lietuvis, nežiūrint 
tokių pažvalgų jis tūtų; ir Šia
me atsitikime visi privalo stoti 

vujaugščiaus smulkių partijinių ar 
A.lypatįškų kivitčų ir sikrtumy,

KELIONĖJE.

dėjęs vandens pilną bliudą ir lai
ko jame kojas. Šalę sėdintis pa- 
sažierius pastebi savo kaimynui- 
-žydui, kad vagone kojų mirkyti 
negalima. “Ui!” atrėžė žydas: 
“.aš turiu tame pilną teisę. Šią
dien šabas, o mums važiuoti per 
šabą nevalia; taigi aš dabar ne
važiuoju, bet plaukiu.“

ATSITAIKO.
Šcimyninkas

Bernas 
valei?
kinkyk. — Bet kas-žin kur jisai 
yra?

Pa^ėrei arklį?
Pašėriau. — O nu- 

Nuvaliau. Tai pa

TAIP GERIAUSIA.
Šeimyninkė duoda tarnaitei pa

sirinkti kalėdų dovanai ar gražią 
skrybėlę, ar 10 doliarių pinigais, 
o ta, pagalvojusi, ir sako: “Ir 
skrybėlė, ir pinigai man bus ge
rai; taigi imu abu daiktu.”
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NUO REDAKCIJOS
Visi laikraščiui siunčiami rankraščiai 
turi but pažymėti autoriaus parašu Ir 
adresu. Pasirašantieji pseudonymaia 
turi paduoti, Redakcijos žiniai, ir 
■avo tikrąjį vardą.
Redakcija pasilieka sau teisę atsiun
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.

labui, kaip ir męs, lietuviai, tarp 
savęs. Ir męs negalime prieš
tarauti tam, kolei ta kita t^uta 
neužpuola ant musų, kolei jiji 
nesikėsina suminti musų 
teisių, 
musų 
lis 
jos

tai
so,

męs neturime teisės steng- 
sutrukdinti kitos tautos nuo 
plėtojimosi, nuo jos vystymo- 
Visa, kas mums yra leistina, 
atsiginti nuo atsiradusio prie- 
išstumti iš musų namų, jeigu

Apžvalga
Anti-semitizmas ir tautininkai. 

Kaip visi žino, Kieve iškilo by
la Beiliso, žydo, kaltinamo krikš
čionio vaiko užmušime rituališ
kiems tikslams, arba, kaip pa
prastai sakoma, kad gavus krikš
čionio kraujo žydų velykinėms 
“macoms.” Kaltinamasai liko iš
teisintas. Byla sujudino ne tik
tai visą Rusijos visuomenę, bet 
ir, galima sakyti, visą šiądieninį 
pasaulį. Dar kartą išvilkta švie
son nelaimingas, daug amžių per
gyvenęs, ilgą istoriją už savęs 
turintis baisus apkaltinimas. 
Daug nukentėjo savo laiku nuo 
to apkaltinimo patįs krikščionįs. 
Antrame ir trečiame amžiuose 
krikščionįs buvo apkaltinti, kad 
Eucharistijai vartoja žmonių 
kraują. Justinui-kankintiniui, 
Oktaviui, Minuciui Felixui, Ter- 
tullianui ir kitiems bažnyčios tė
vams reikėjo smarkiai spirtis, kad 
atrėmus nelemtus apkaltinimus. 
Paskui toji pasaka iškelta prieš 
montanistų atskalą; viduriniuose 
amžiuose apkaltinimas rituališka
me užmušinėjime buvo sviedžia
mas įvairių sektų ir here^ikų vei
dan. Labai nesenai/ Kynijoje lai
ke sukilimo prieš europiečius, pa
starieji kyniečių buvo kaltinami 
tame nusidėjime. Bet reikalinga 
pripažinti, kad daugiausiai nuo to 
apkaltinimo yra nukentėjusi ne
laimingoji žydų tauta. Pirmuti- 
nasai apkaltinimas rituMiame už
mušime puolė ant žydo galvos 
1144 metuose Anglijos mieste 
Norwich. Nežiūrint to, kad 
daugelis popiežių, vyskupų ir taip 
dvasiškijos stojo prieš tą žydų 
apkaltinimą; nežiūrint, kad visa 
mokslininkų eilė, kame - matome 
ir dvasiškių, parodė visą “ritua- 
lių užmušimu” nepamatingumą; 
nežiūrint, kad visa kultūringa 
žmonija protestuoja prieš tuos 
apkaltinimus—kartą paskleista ir 
amžiais įsigyvenusi pasaka 
miršta, ir štai BeilisO byloje 
ją matome atsiritusią net į 
dešimtąjį amžių. Ne tiek

kiek visa

Tačiaus atsigynę, męs neturime 
teisės pasekti savo buvusiam 
priešui, tai yra, išgujus jį nuo

dėt varyti tą patį darbą, kurį-ji
sai darė pas mus. Atskiros tau
tos žmonijoje, anot vartojamo 
vaizdingo palygmimo, tai tas 
pats, ką atskiri žolynai margame 
gėlių bukiete. Kiekviena tau
ta varo savo žmonių tarpe kultū
rą pirmyn, ir tuom prisideda prie 
bendros žmonijos pažangos. 
Kaip tenai męs nekalbėtume, o 
žmonijos pažanga be atskirų bffc, 
tų pažangos yra tiktai tuščiasyfr 
jokio branduolio neturįs išsireiš
kimas. Butų tas pats, ką ir pa
sakyti, kad lyginsime muro sie
nas, bet nelyginsime atskirų ak
menų, iš kurių tos sienos susi
deda. Be tautos šiądien neprieisi 
prie jokio žmogaus. Kiekvienas 
žmogus, nors ir didžiausis kos
mopolitas, kuriam visos kalbos 
ir tautos lygios, yra išauklėjamas 
toje, arba kitoje kalboje, susigy
vena su tos, arba kitos tautos pa
davimais, dvasia, literatūra, po
ezija, budu—pamyli savo prigim-

mas yra vienp tų klausimų, ku
riuose Amerikos lietuviai, regis, 
užmiršti partyvinį skirtumą,. 
Pradedant kraštutine dešiniąją ir 
baigiant kairiaja, męs pripažįsta
me, kad laikraštis su tvirtomis 
ir tikrai tautybės prisilaikančio
mis tendencijomis Mažoje Lietu
voje yra reikalingas. Tame ir 
priežastis visos tos užuojautos!, 
kurią Amerikos visuomenėje ra
do “Birute,” pasistačiusi sau tik
slu platinti tautišką susipratimą 
tarp Prūsų lietuvių. Tautiškasai 
susipratimas taviaus' tenai yra 
dar persilpnas, kad galėtų savy- 
stoviai išlaikyti tam tikrą orga
ną, kuriuomi iki šiol buvo “Biru
tė.” Kad palaikius šį organą, kol 
nesustiprės patįs prusiečiAi, stei
giama šioji bendrovė. Kad jiji 
idėjos žvilgsniu butų svarbus 
(aktorius tenykščiame .judėjime, 
apie tai, regis, nėra ko kalbėti. 
Iš savo pusės linkime naujai stei- 
giamajai 
kloties ir 
rinkime.

kalėjimai! už tai,4cad atsisakė už
mokėti ant. josios redaguojamo 
juokų laikraščio uždėtą 500 rub
lių pabaudą, dabar, kaip “Viltis 
praneša 
tapo

tą pabaudą užmokėjo ir 
iš kai ė j i m cc p a 1 i uos u o t a.
£I

TAUTOS NAMŲ'REIKALUOSE

— Kaip

be nd rovei geriausio 
pasisekimo pajininki

sužinota, p. J. Vana 
s šioje savaitėje iš

paeiliui šias vietas: Amsterdam, 
Utica, Syracuse, Rochester (visi1 
New York o valstijos), Cleve-

pids, Mieli. Iš čia žadąs atkaktiį 
tiesiog Chicagon. Už kokių dvie
jų savaičių, mano, galėsiąs būti

vieną, esantį svetur, 
mon; kiekvienam, 
svetimoje šalyje, yra

traukia na-

malonu, iš- 
prie kurios 

jisai priprato iš mažens, kurią ji
sai su motinos pienu savin įčiul- 
pė. Ir čia męs turime tvirtus 
dėsnius, prieš kuriuos įvairiau-

“Sūkurys,” juokų laikraštis. 
Pasirodė iš Tilžės pirmas nume
ris ilgai Maž. Lietuvoje rengto 
juokų laikraščio “Sūkurys,” kurio 
leidėjais yra “Sėtyno” bendrovė. 
Atsakomybę prieš įstatus ima ant 
savęs p. J. Vanagaitis, kuris po
draug yra ir “Birutės” redakto- 
riu-leidėju. Šisai numeris suside
da iš 8 puslapių, kurių septyni 
yra pavesti skaitomajai medžia-

ne- 
inęs 
d vi- 
toj e 
tei-

siama
tauta. Visos bylos sukėlimas yra 
pagamintas tos reakcijos, tų ne
lemtų jiegų, kurios šiądien yra 
užviešpatavusios Rusijos gyveni- 

Visa byla nagrinėjama aiš- 
nenormalėse, kaip dėl teis- 
sanlygose. Ateinančios ži- 
praneša, kad Kievan sutrau-

me. 
kiai 
mo, 
nios
kiama iš apielinkių kariumenė, 
idant išvengus žydų naujų sker
dynių, kuriomis Rusija yra susi
dariusi sau taip liūdną ir pačios 
rusų tautos neužsipelrlytą vardą. 
Vienas kariumenės sutraukimas 
ir naujų “pogromų” baimė rodo 
visą tą neapykantą prieš žydus, 
kurią iššaukia tasai apkaltinimas. 
Iš esančių dabar pasekmių, męs 
galime spręsti ir apie patį bylos 
tikslą. Kaip turime męs, pažan-\
gieji tautininkai, žiūrėti į tokiusį 
krikščioniškos tautos kiršini mus

medis, kame susivejanti sau liz
dą neapykanta prieš kitas, vadi
nas ir žydų, tautas. Trumpai ta
riant, tautystė—tai šovinizmo ir, 
atskirtinai antisemitizmo šaltinis. 
Tautininkas, girdi, kokiai jisai ne
prigulėtų tautai, tai toksai žmo
gus, kurisai norėtų kiekvieną kitą 
tautą, jei tik pajiegia, paglemžti 
po savim, pavergti, kaip tai daro 
vokiečių hakatistai, kovodami 
prieš lietuvius, lenkus, čekus > ir 
kitas Vokietijoje esančias tautas.

Musų nuomone, šovinizmas yra 
liguista tėvynės meilės jausmo 
atžala ir su tyrąją tautyste, su 
tyruoju patriotizmu nieko bendro 
neturi. Net daugiau: šovinizmas 

*yra liogiškai priešingas tautystei. 
Jeigu aš noriu gyventi, tai aš tu
riu pripažinti tą pačią teisę ir kK 
tam. Jeigu lietuvių tauta nori 
liuosai gyvuoti, tai ji turi pasa
kyti, kad ir lenkų, rusų, žydų ir 
kitos tautos turi tokią pat lygią 
teisę. Tų tautų žmonės turi to
kią pat teisę darbuotis saviškių

visoki smegenų miklinimai yra 
tiktai bergždžias ir beviltis jiegų 
eikvojimas. Taigi, savo tautai 
mylėjimas — tai įgimtas kiekviė- 
mame žmoguje dalykas, tai pati 
prigimtis. Ir todėlei męs priva
lome ne tiktai mylėti savo tau
tą, bet tąipogi gerbti ir kituose 
jųjų tėvynės meilės, arba pa
triotizmo jausmą, o tąipogi ir vi
sas jųjų teises. Štai dėl tų tai 
priežasčių męs, lietuvių pažangie
ji tautininkai, privalome su di
džiausiu papeikimu žiūrėti į kiek
vieną atsitikimą, kuriame mato
me, kad viena tauta stengiasi už- 
stelbti, užviešpatauti, arba prade
da persekioti kitą, už save silp
nesnę tautą. Su juo didesniu ne 
tiktai papeikimu, bet ir panieki
nimu privalome žiūrėti į tokius 
žmones, kurie, kokiems nors tik
slams, vieną tautą stengiasi su
kelti, sukiršinti prieš kitą, 
kaip tai męs matome Beiliso by
loje. Tą patį atsinešimą turėtų 
sutikti ir žmonės iš musų tautos 
tarpo, jeigu jie kiršintų lietuvius 
prieš kitą tautą, arba stengtųsi 
užgriebti kokią nors srytį, pri
klausančią kitai tautai, norėtų 
susiaurinti bei sumažinti kitos 
tautos teises, norėtų jąją nu
skriausti. 'Tikro fautininko-tė- 
vynainio priedermė, kaip sakyta, 
gerbti ne tik savus bet ir sveti
mus. Ir dar daugiau. Jeigu tau- 

'tos reikalai pavelija, jeigu tavo 
tauta yra liuosa, eik, pagelbėk ki
tai tautai, esančiai nelaimėje. Pa- 

jai atsiginti nuo apnykusių 
ją priešų, vargų I Padėk jai išsi
kovoti laisvę! Padėk jai atsi
stoti ant tokio pat laipto, kįip 
tavo tauta stovi; sulygink abi 
tautas, kad jos ranka į ranką ga
lėtų žengti pirmyn kultūros ke
liu, kad galėtų žmonijai suteikti 
didesnį skaitlių žmonių, galin
čių ir norinčių visai žmonijai 
skaistaus ir giedro rytojaus. To
kį prakilnų tėvynainio ir žmoni
jos piliečio pavyzdį męs turime 
galingame ir nemirtiname Gari
baldi ir kituose.

Bendrovė “Birutei” leisti. Kaip 
pranešama “Vien. Liet.,” atvažia
vus p. Vanagaičiui, “Birutės” lei
dėjui, Brooklynan, sumanyta 
laikraščiui leisti tam tikra ben
drovė, kuriai ir pamatai esą pa
darytį. Bendrovėn įstoję Dr. J. 
Basanavičius bei p. M. Yčas, bu
vusieji tuom tarpu Brooklyne, ir 
vietos lietuviai: kun. Dr. V. Var- 
nagiris ir prov. V. Daunora. 
Įstojimo pajtfs $10.00.

“Birutės,
kant, Mažosios

_,įlįįįį|j^^

T . ...zosios Lietuvos reikalamš, ir

politikos vedėjai ir užmanytieji 
Maž. Liet, darbai (paminklo sta
tymas Duonelaičiui). Leidinis pa
margintas karikatūromis, kurioms 
tačiaus beveik ištisamstinga gy
vumo bei tos dvasios, kuri yra 
neatbūtina kiekvienos geros kari
katūros ypatybe. Apart karika
tūrų, šin ntunerin įdėta gražus 
ir vykęs lietuvaitės-grėbikės vaiz
delis. Išlaukinis laidos atlikimas 
gan geras, kuom abelnai atsižy
mi Tilžės leidiniai.

Naujas laikraštis Vilniuje. A. 
Smetona padavė Vilniaus guber
natoriui prašymą, kad pavelytų 
išleisti žurnalą “Vairas.” Nauja- 
sai ” laikraštis eisiąs du kartu į 
mėnesį ir busiąs skiriamas išim
tinai lietuviams inteligentams. 
Pirmasai numeris žadąs pasirody
ti apie Kalėdas. Kainuosiąs laik
raštis metams 6 rublius. _ _

Sveikatos skyrius “Drauge.” 
Pradedant 43 numeriu, “Drauge” 
tapo įvestas tam tikras “Sveika
tos Skyrius,” vedamas Dr. A. L. 
Graičiuno. Turinis susideda iš 
skaitytojų įvairių sveikatos sry- 
tyje klausimų, į kuriuos vedėjas 
duoda tame skyriuje atsakymus. 
Klausimai bei atsakymai lyti vien 
paprasčiausius sveikatos dalykus, 
kuriuose, reikalinga prisipažinti, 
musų visuomenė, nors ir kasdien 
su jais susidurdama, turi labai 
mažą nuovoką. Tat įvairus pa
tarimai, reikalui atsitikus, dažnai 
gali būti labai ir labai savo vie
toje. Štai kaip patsai vedėjas app- 
budina naujai įvestojo skyriaus 
tikslus. “Dr. A. L. Graičiunas,” 
tenai sakoma, “mielu noru duos 
atsakymus “Draugo” skiltyse (į) 
hygienos ir sanitarijos klausimus, 
kaip apsisaugoti nuo ligų. Dr. A. 
L. Gr. nestatys diagnozio ir ne
rašys receptų pavieniems asme
nims jųjų ligoje. ...”

Iš to aiškiai matyti, prie ko 
ves skyrius. Be abejonės, svei
katos skyrius, kame žmonės ga
lėtų gauti atsakymą į iškilusius 
dėlei sveikatos klausimus, kaip 
galima išvengti tų, arba kitų ne
malonumų, y?; 
trukumu musų;
tai vedama tokia iš savaitės į sa
vaitę tebesitęsianti pasikalbėjimų Į 
eilė butų, kaip mums išrodo, la
bai naudingu apsireiškimu, Vis
kas prigulės nuo vedėjo sugebtl- 
mo. Norėtume tikėti, kad tai Drą 
A.* L. Gr. pavyks. \ |

senai jaučiamu 
^laikraštijoje. Ge- • • M t • w •

“Garnio” redaktorė, p. Z. Jaš- 
arba, teisingiau sa-^frzemskaitė, kuri, kaip męs savo 

ietuvos klausi- laiku pranešėme,-tapo pasodinta
' J X—.

Nors viešėję pas mus Svečiai 
—Dr. J. Basanavičius ir Atstovas 
M. Yčas—-jau išvažiavo, tačiaus 
Tautos Namų reikalas dar toli- 
-gražu neužsibaigė. Kaip jau 
pirmiauš męs minėjome, užsili- 
kusios draugystės, kurios dėlei 
įvairių priežasčių,^nesuspėjo įteik
ti savo aukų į pasiuntinių rankas, 
nepamiršta atsilyginti, ir pradeda 
siųsti jas arba stačiai Vilniun, 
arba, parankumo dėlei, per kurią 
nors iš redakcijų. Šiame “Lietu
vos” numeryj męs kitoj vietoj 
garsiname’ su viršų m $500.00 au
kų, prisiųstų mums jau po Sve
čiu išvažiavimo.

Amsterdamo lietuvių, pavyzdis.
Šiuom. sykiu męs vėl turime 

sugrįžti prie Amsterdamo, N. Y. 
lietuvių. Svečiams pas juos bę- 
silankant, jie pasižymėjo nema
ža auka, sumetę $463.00 Tautos 
Namams. Kadangi jau pirmiauš 
jie buvo aukavę tam pačiam tik-, 
slui apie keletą šimtų doliarjų, 
tai dabar ramia sąžine, rodos, jau 
galėjo “atsilsėti” ir tiktai daboti, 
kiek kitų kolionijų lietuviai au
kaus. Tačiaus amsterdamiečių ne 
tokių butą. Šiomis dienomis 
“Lietuvos” redakcijai prisiųsta 
čekis dar ant $467.00. Tai Tau
tos Namams amsterdamiečių au
kos, kurių jie nesuspėjo įteikti

Keturios draugijos, apart pir- 
miaus minėtų, pastojo Nariais- 
-Labdariais, ir tarp jų reik pa

ją, kuri, jeigu neklystame, yra 
iki šiolei vienatinė moterų drau-

tuvių Mokslo. Draugijoj Nariu- 
-Labdariu,—-tai Marijos Dukterų 
draugystė.

Ištikro, Amsterdamo dr-stes 
yra užsipelriusios to, kad jas pa-

toms draugystėms, kurios iki šio-; 
lei dar nesuspėjo su savo auko
mis prisidėti, j Garbė ir amster- 
damo lietuvių kolionijai, kuri, 
nors sulyginamai nedidelė būda
ma, visgi pajiegė Tautos Na
mams sudėti išviso jau per tūk
stantį doliarių aukų.

Aukauta šiuom laiku sekančiai:
1. Šv. Kazimiero draugystė — 

$104.00. /
Šv? Juozapo, šv. Jurgio ir 
Marijos Dukterų draugys
tės po $100.00.

Šv. Antano dr-stė (5 siek
snius žemės) $52.50.

Prie to dar prisidėjo Šlaveikų 
šeimyna, nupirkdama vieną siek
snį žemes ($10.50).

Tikrai, tai gražus pavyzdis, ku- 
riuom amsterdamiečiai gali tei
singai pasididžiuoti.

2.

Kittjr taipgi neužmiršta.
Pamažu pradeda plaukti aukos

* iš kitų užsilikusių vietų. Štai 
v. Juozapo dr-stė iš Springfield/ 

kur

11 
š 
III.
$večiams, buvo nesuspėjusi pa
daryti nutarimo, dabar nupirko 
i* paaukavo Tautos Namaųis du 
ieksniu žemės už- $21.00. SLA.

t besilankant pas juos

s

rusi nuo savęs keletą rinkėjų au
kų tam pačiam tikslui, yra taip
gi surinkusi kelioliką doliarių. 
Chicago Heights, Ill., draugystės, 
kaip! mums pranešta, taipgi ren
giasi nuo kitų draugysčių neatsi
likti ir paskirti nuo savęs po siek- 
snį-kitą žeinės' tam prakilniam 
lie tuvių tautos? reikalui.

Toronto, (Kanadoj) lietuviai, 
kuriems dėlei stokos laiko nepa
sisekė gauti' pas save Svečių, nors 
jie to labai.geidė, visgi nepamir
šo Tautos iNamų reikalo ir da
bar, girdimi, rengiasi apvaikščio-I I • • •ti l^pkričioL22 Ui. Dr. Basanavi
čiaus giminiu dieną, skirdami pel
ną Tautos NamHms.

Teko girdėti/kad ir kitose vie
tose /žadama surengti vakarus ir 
visą/pelną nuo«'jų, arba jo dalį, 
(skirtį Tautos Namams. Visa tai 
labai gražu ir parodo, kad pas
amerikiečius ne tik neužgeso^tė-. 
vynes.meilės kibirkštėlė, bet kad 
jie gerai supranta ir musų tau-i 
Įtos syąrbius reikalus. Senoji LieJ 
Į|tuva, visa tai matydama, tikrai 
italės pasidžiaugti savo vaikais] 
šioj pusėj Atlantiko, nes, nors! 
vięnas-kitas iš musų ir ištvirkęs,’
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nors vienas-kitas,-“liuosybės py-(jos Social-Demokratų partija 
čia apsivalgęs ir pradeda slenka vis dešinėn pusėn, artyn 

imperialistiškųjų teorijų.
Kaip žinome, Vokietijos so- 

cial-demokratų partija, vadovau
jama paties Bobelio, dabar jau 
mirusio socialistų vadovo Vokie
tijoj, užėjus kalboms apie galintį 
iškilti Europoj karą, į kurį Vo
kietija galėtų būti pirmiausiai 
įtraukta, parėmė valdžios įneši
mą parliamente ir balsavo už pa-' 
didinimą Vokietijos apsiginklavi
mo.

ragų”
“galvomis vaikščioti,” — visgi, 
abelnai paėmus,' amerikiečiai-lie- 
tuviai savo senai močiutei gėdos 
nepadarė ir nepadarys: Ameri
kos lietuviai pagelbės Jai išstaty
ti namus, kurie turi būti musų 
visos tautos btikru papuošimu ir 
šaltiniu apšvietos visai .Lietuvai, 
visiems lietuviams.

o

apie vokiečių socializmą.
Apskųsti, kad socialistų partija 

remia imperializmą, gali išrody- 
ti vis vien, kaip apskundžius, kad 
angelas remtų' Mefistofelį. O 
vienok kaip sykis toksai skundas 
yra pakeltas prieš stipriausią pa
saulyj socialistų organizaciją,— 
būtent, prieš Vokietijos socialis-

Apie tai gana daug pastarai
siais laikais rašoma Europos laik
raščiuose, ypač pačių socialistų 
laikraščiuose, kurie, atstovauda
mi įvairias socializmo frakcijas, 
tankiai būva pamarginti įvairiais 
viens ant kito užsipuldinėjimais 
ir viens kito apkaltinimais. Vie
nok, kad kam ateitų galvon min
tis kaltinti socialistus už prie
lankumą imperializmui, tatai, iš- • 
tikro, yra gana nepaprasta nau
jiena. O vienok, kaip paduoda 
sutraukoj “Review of Reviews, ’

socialistų partijos padarė tūlas 
M. Andler, Paryžiaus laikraštyje 
R\e v u e du M o i s sekančiais 
žodžiais:

— Aš kaltinu Vokietijos So
cialistų partiją, kad ji savo- 
monotoniška ir nesiimama opo
zicija perdaug prisidėjo prie 
dabar esančio immobilizmo 
(trepčiojimo ant vietos) ir per
tai ji prisidėjo prie palaikymo 
absoliutiško ir konservatyvisko 
imperializmo, kuris yra dabar 
galėję. 1 .

Toks— atviras apkaltinimas 
deles politiškos partijos, kuri 
vo programų sakosi esanti 
džiausiu imperializmo priešu, 
noma, iššaukė laikraščiuose 
drą. Partijos, užtarėjai pare
layo„rnuo pasėjo., prirodymų, ku
riais jis 
paremti; 
rodė su 
jis savo 
paremia

di-
sa-
di-

• •
Zl-

au-

tat M. Andler vėl pasi
ilgti straipsniu, kuriame 
viršminėtą apkaltinimą 

išvadžiojimais, sutrauk
ia grupas. Jis tvirtina,

kad imperialistiškoji pakraipa 
Vokietijos socialistų partijos ap
sireiškia: 1) ginklų klausimė, 2)

ir 3) klausime 1870 m. karo bei 
Alzacijos-Lotaringijos prijungi
me.

Kiekvieną iš šitų,klausimų jis 
ima atskirai ir, jį išgvildenęs, pri
eina prie nuomonės, kad Vokieti-

Toks Socialistų partijos elgi
masis duoda progą minėtam rašė- 
jui tvirtinti, kad šita partija ne
esanti daugiaus anti-militariška

rizmą (kariuiųenės užlaikymo 
reikalingumą) ir turi neabejoti
ną ir aiškų militarišką (kareiviš
ką) programą. Apie tdi jis šiaip 
rašo (vertimas liuosas):

*— Vienas dalykas yra aiškus, 
būtent, kad tarp Vokietijos ir 
Anglijos Imperialistų sutartis 
kaslink Afrikos kolionijų pasi
dalinimo gali išsipildyti, vieų 
nuo tų kolionijų Belgijai ir 
Portugalijai atsisakius. Nors 
V okietijos Social-Demokratų 
partija gali būti priešinga vi
siems projektams, kurie veda 
prie padidinimo Vokiečių ko- 
lionijinės imperijos, tačiaus 
kiekvienam social-demokratui 
visgi bus žingeidu sužinoti pa
sekmes ramaus ko-operatyviš- 
ko darbo Anglijos ir Vokieti
jos imperializmo....
Sulyg M. Andlero nuomonės, 

todėl, užsilaikymas Socialistų 
partijos laike paskutinių politiš
kų atsitikimų yra ženklu palai
kymo Vokietijos valdžios ir pa
linkimo prie imperializmo.

Jeigu turime tikėti šiam raše- 
jui, tai ir garsus karas tarp vo-

w

«—1 Nuo šio laiko Vokiečių 
Socialistų partija turi aiškų mi
litarišką programą. Šis progra
mas reikalauja sutrumpinimo 
tarnystes laiko, nes ilgas tar
nystės laikas išdirba ypatingą 
mintijimą. Tačiaus šiame pro- 
grame.... neatsisakoma duoti 
pinigų pirkimui naujausių ir 
geriausių ginklų. Seniaus So
cialistų partijos obalsiu buvo 
“Šitai valdžiai nei vieno cento, 
nei vieno* žmogaus [neduoti].” 
Tadas Heine, laike žinomos sa
vo kalbos Berlyne 1897 metais 
padarė šitam obalsiui galą,... 
sakydamas, kad ateis , laikai, 
kada jo ilgiaus negalima bus 
pritaikinti; kad jis yra neman
dagus ir silpninantis, 
menė ir ginklavimas,- 
—yra socialistų partijai daly
kas, apie kurį galima tartis: 
mainais už tai ji prašo demo
kratiškų teisių.” Hamburge 
1897 m. kitas žinomas socialis
tas Max Schippel patvirtjno 
reikalingumą stambesnio gin
klavimosi. Penkiolika metų 
perėjo.... (O dabar ar šita 
partija nepadovanojo valdžiai 
dviejų milionų kariškoms iš
laidoms? Ji negeidė šitų išlai
dų, tas suprantama. Bet ji bal
savo už jaš — už kareivių ir 

t ginklų padidinimą.

“Kariu-
•jis sakė

tokiu budu pirmąjį
M. Andler imasi už 

klausimo,—už užrube- 
kolionijinės Vokietijos 

nurodydamas So-

Iškūlęs 
'klausimą, 
sekančio 
žinės ir
politikos, — ir, 
pial-demokratų partijos užsilaiky
mą laike žinomojo krizio Aga- 
dire ir sekusios po jo Algeciros 
sutarties, kaip lyginai laike pirm 
buvusios Madrido sutarties, rašė- 
jas randa, kad ir čia Socialistų 
partija, ir jos vadas Bebelis, palai
kęs Vokietijos 
mą, arba bent 
šingi. Ypačiai 
didelę prasmę
go Quessel, socialistų atstovo 
Reichstage, kuris nesenai šiaip

valdžios prbgra- 
nebuvę jam prie
raše] as priduoda 

žodžiams Liidwi-

Monatshefte apie kolioniji- 
nę Vokietijos politiką Afrikoj:

jungimas Alzacijos-Lotaringijos 
prie Vokietijos, — geriaus pasa
kius, socialistų partijos sulyg to 
užsilaikymas veda prie tos pa
čios minties, būtent, kad šita 
partija “turi dėmę imperialistiško 
sudrunėjimo.”

Jis tvirtina, kad “Vokietijos 
socialistai aiškinę 1870 metų ka
rą kaipo karą, į kurį Vokietija 
nenoroms buvusi įtraukta per 
Napoleoną III”; toliaus, kad so
cialistų laikraštis Volkstaat 
išreiškė viltį, kad “musų broliai,” 
t. y. Vokietijos darbininkai, “pir
mose eilėse su entuziazmu ir nar
sumu vestų Vokietijos armiją j 
pergalę.” Vokiškoji “Internacio
nalo” grupa tvirtino, kad “iš Vo
kietijos pusės” tai buvo atsigini- 
mo karas.

Pastaraisiais laikais Vokietijos 
socialistai, teisybė, protestavo 
prieš Alžacijos-Lotaringijos pri
jungimą. Tačiaus M. Andler čia 
pat priduria, kad sale to yra kiti 
gana žingeidus prajovai. Vienu 
iš tokių jis skaito tai, kad Vokie
čių Socialistų partija, matomai, 
sulyg M. Andlero nuomonės, va
dovaudamasi imperialistiška pa
kraipa, niekados nepripažino ne
teisingu Lenkijos padalinimą ir 
ikišiolei nepripažįsta remtinais 
tų reikalavimų, kuriuos stato su
lyg savo tautos Vokietijos lenkų 
socialistų grupė. Šita lenkų so
cialistų partija, kaip žinome, la- 
bjausial’ dėlei tos priežasties ne
nori susilieti su abelna vokiečių 
partija ir laiko savo atskirus 
kongresus Prūsų Lenkijoj. Tas 
pats yra ir Schleswig-Holstein’e, 
kur yra autonomiška danų so
cialistų partija. Iš šito viso, sa
ko M. Andler, matosi, kad Vo
kietijos socialistų partija ne tik 
neremia mažesnių, Vokietijos pa
vergtų, tautų reikalų, bet, tai 
darydama, stiprina valdiškąjį Vo
kietijos imperializmą, — vokiečių 
viešpatavimą ir valdymą visomis 
pavergtomis tautomis.

Lingus.
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Viršutinis paveikslas: Kun.-daktaras V< VARNAGIRI3 
Iš Brooklyno, N. Y. Pasižymėjęs tuomi, kad aukavo Tau
tos Namams Vilniuje $500.00, — daugiau negu kokia kita 
ypata Amerikoj. Jis taipgi labai uoliai rėmė savo įtekme 
Tautos NamŲ reikalą Rytinėse valstijose. Apačioj po 
juom paveikslas Kun. JUOZO tlDAI^VICIAUS, Klebono 
iš Amsterdam, N. Y., kuris aukavo Tautos Namams $100. 
00,1r daug prisidėjo prie to, kad Amsterdamiečiai savo 
duosnumu stojo pirmose eilėse. Didesniame paveikslo 
iš dešlnoslos matome, šeimyną p. Kazuno, apttekoriaus Iš

Shenandoah, Ra. P. KAZUNAS yra, berods vlęnlntėlė Iš Shenandoah ypata, paaukavusi $100.00. Su
sitikimas jo su Svečiais buvo nepaprastas tuo atžvilgiu, kad p. Kazunas pasirodė draugu p. Yčo dar Ii 
mokyklos laikų Lietuvoje. Nuo tų laikų jie buvo nesimatę, -
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arft stovinčių šalti- || Užsibaigė /' ilgai Kieve besi-

h-

ir

'i

ožydams reikalingas krikščio-

1$ VISUR.

Mat

Amerikoniška

Japonija.

prie- 
kliu-

ištraukų iš jojo 
Tarp kita ko p. 
(kalba pertaisy-

Albanijos 
komisijos

s protestonų bažnyčios Pa- 
j ir įmetė didelį akmenį per 

j pastoriaus gyvenimą. Ji 
suimta ir prieglaudoj patai-

buvo 
nėra 
laiku

tus prie žemgalio, bet valdžia 
jam neleido paskaitą laikyti, ne
žinia kodėl. i

ui
n-

II- 
pa- 
ge- 
yra 
yra

daug žadinimo darbe nu- 
“ Birutė.” Ji griežtai 
konservatizmą, prieš 
prieš visą, kas buvo

lionų doliarių. Pinigų tų jam 
pakaks iki galui šių metų. • •

krematorijoj, 
New Yorkan.

||, Vokiškas laikraštis “Frank
furter Ztg” gavo žinią nuo Mexi
ko iždo ministerio, buk Huerta

staiga pasimirė pagarsėjęs 
rikos literatas Price Collier, 
į jo sudegino

|| Fra n euzijoj; netoli Melu n su
simušė du pasažieriniai trauki
niai. Abiejų traukinių vagonai 
subyrėjo. Užmušta prie to 32 
žmonės o dar daugiau sužeista.

doja ir iš to milionus pelnija.
1866 m. Tellier prirengė maš: 
mėsos sušaldymui. Tą išrad 
pirmiausia pradėjo išnaudoti

tai 
vien Amerikos 

Yra ten dabar 
mūšio laivai, du 
siunčiama dar

vienas skraiduolis. Prie vakari
nių Mexiko pakrančių yra trįs 
kariškai'skraiduoliai ir du kanuo- 
liniai laivai./ 1

|| Danijos sostinėj Kopenha- 
gen 
Ame 
Kum)
o pelenus pergabęs

|| Laike paskutinių rinkimų 
Italijoj laisvamaniai daug savo 
atstovų nužudė. Todėl nuo vie
tos pasitraukė miesto Rymo ma
joras Nathan. Jis yra žydas.

li Prūsuose, Flensburge, atra
dėjas pietinio žemgalio, norvegas 
Amundsen buvo surengęs pč,-

Silpnos susipratusiųjų pavieniu
Mažosios Lietuvos tėvynainių

' nes jos ka- 
enės nesįbijo.

7,600,000 
vary ir. 
geleži

neužil 
ant visų

yta sutarimas, sulyg kurio Mon
golijai pripažinta visiška viduri-

flndijose, mieste Allahabad, 
dė 9 sukalbio ^engėjus ant 

.0 emyro.

|| Turtingiausi pasaulyj žmo- g 
nes yra frančuzai: ten ant kiek- sukurstyti prieš žyduš tamsių fa- 
vieno gyventojo išpuola po 6,000 natikų minia?/ •

re neprigulpys/ė! po Chinų glo
ba. Žinoma, toji globa bus tik 
formališka.

ta

I

MAŽOJI LIETUVA.

Nauji vėjai. Mažoji Lietuva, 
kaip męs nękartą jau nurodėme, 
žingsnis uį/žingsnio pradeda kel

 

ti iš to^Xunkaus miego, kuriame 

 

ji taip ilgą laiką buvo paskendu
si. Senųjų ir naujųjų Mažosios 
Lietuvos veikėjų pastangos, ku
rios rodėsi visai veltomis, mato
mai, pradeda duoti smarkias at
žalas. Reikalinga suprasti tos 
sanlygos, kuriose prisiėjo ir pri
sieina dirbti tenykščiams lietu- 
viams-tėvynainiams, kad geriau 
ir teisingiau apvertinus jųjų sun
kų darbą. Neužmirškime, kaditai 
pirmųjų ledų pramušimas. Prū
sų Lietuva buvo ta tribūna, iš 
kurios praskambėjo ir plačiai pa- 
sriuvo žaivus ir galingas pirmųjų 
Didžiosios Lietuvos gaivintojų 
žodis. Prusai buvo tuo ramsčiu, 
į kurį atsispyrę, J. Basanavičius 
ir kiti “pajudino žemę.” Bet Ma
žoji Lietuva negirdėjo skaidraus 
gaivintojų balso, nukreipto rytų 
link. Mažoji Lietuva, atlikus 
ramsčio rolę, pasiliko pati po se
novei gulėti ant vietos, pasiliko, 
naikinančioje vokiečių globoje, 
pasiliko paskendusi kaizerizmo 
baloje, pasiliko tėvyne tų, kurie 
“viernai služijo” ir savo galvas 
guldė už “tėvyne Vokietija.”

džiovinus tąją kenksmingą balą, 
kad išblaškius tą ūkaną, per ku
rią Mažoji Lietuva negalėjo pa
matyti skaisčios saulutės ir gied
resnės ateities. Bet lašas už lašo, 
sakoma, ir kiečiausią akmenį per- 
muša. Taip ir tenykščių veikėjų 
nuolatinis ir uolus darbas be at
vangos musė ilgametę sieną, ir 
pramušė. Neužmirškime, kokiose 
sanlvgose turėjo jie dirbti. Ture

tizmu, su prietarais, kurie per il
gus metus auklėta. Pastaruoju 
laiku 
veike 
prieš 
tarus,
tim Maž. Lietuvai išeiti į platų 
pažangos kelią. “Birutė” nepri
pažino senosios taikinimosi su vo
kiečiais politikos. Garsiai skelbė 
ji tikros lietuvystės idėja. Ko
kios galėjo iš to būti pasekmes, 
aiškiai matyti. Bailiai, “šiaudi
niai” patriotai iš baimės nusidėti, 
atsišliejo šalin. Tamsus politikie
riai apskelbė ją neištikima. Sim
patijos senosios gentkartės, pri- 
pratusios prie “minkštos” ir mei
lingos su vokiečiais politikos, ne
buvo taipogi josios pusėje. Apie 
“Birutę” susispietė visi, nors ir, 
neskaitlingi, bet jaunieji ir stip-1 
riausi gaivalai. Matydami, kaip 
kįla Maž. Lietuvoje banga, ku
rios obalsiu yra atsišliejimas nuo 
vokiečių ir savystovis lietuvių 
veikimas, męs galime sakyti, kad

* didžiausia tame nuopelno dalis 
priguli “Birutei.” Pastaruoju lai
ku toji atsiskirimo banga atsilie
pė ir kituose, gotiškomis raido
mis einančiuose Maž. Liet, laik
raščiuose, nusirito net toli vaka- 
ruosna ir atbalsiais praskambėjo 

? po vokiečių laikraščius, pasiekė 
į net ir Berlyno. Vokiečiai žmonės 
T atsargus. Jie jau patėmijo kįlan- 

čią rytuose susipratimo bangą ir 
tuom susirūpinę. Gemsta pavo
jus, kad taip ilgai globiamoji 
Maž. Liet., kurią jie skaitė galu
tinai pribaigta, gali atsikelti ant 
kojų ir nusikratyti nereikalingą 
globą. Yra net tokių, kurie, spe
kuliuodami jųjų pačių lietuviuose 
pagamintais jausmais, užmeta lie
tuviams nedėkingumą. Vokiečiai 
ir pataikaujantieji jiems lietuviai 
stengiasi, kaip sakoma, lazdą pa
kišti į ratus naujajai srovei. Ar
timiausiu prie “Birutės” laikraš
čiu yra Klaipėdos “Apžvalga.” 
Nors šiosios politika yra taikini-

jai “Apžvalga” ištikrųjų užjau
čia ir, kad ir atsargiai, nuolat pir
myn stumia tyrąją tautystę, nuro
dydama tikrą įvairių “kriegverei- 
nų” ir kitokių vokiečių draugijų 
naudą lietuviams. Pastaruoju lai
ku “Apžvalga” atidarė savo špal- 
tas skaitytojams, tuom duodama 
progą pačiai visuomenei išreikšti 
savo balsą. Iš tų “Apžalgoje” pa
sirodžiusių skaitytojų balšų męs 
matome, kad atsiskyrimo nuo vo
kiečių idėja yra subrendusi, ran
da priejautos visuomenėje. Ir 
kaipo akyvą tos skaitytoji balsų 
įvedimo ir tyrai lietuviškos poli
tikos skelbimo užbaigą nesenai 
skaitome, kad “Apž.” redakto
rius, p. A. Baltris, jau atsisvei
kina su skaitytojais; kitais žo
džiais, yra prašalinamas nuo vi©*

OR
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tos. Kad supratus geriau praša
lintojo redaktoriaus politiką, pa
duosime keletą 
atsisveikinimo. 
A. Baltris rašo

a

Po paskutinių rinkimų dirbau 
ir stojau už lietuvių politišką at
sisakymą nuo visų vokiškų parti
jų ir už susivienijimą į vieną lie
tuvišką partiją. Už tai rašiau po 
visokiais vardais ne vien per “Ap
žvalgą,” bet ir per kitus laikraš
čius, o tai dar labjaus, kadangi 
iš būruos paties konservatyvų 
partijos sekretoriaus, p. Schuma- 
chero, atkartotinai girdėjau tą pa
tikrinimą, kad lietuviai Įstatymiš
ko užtvirtinimo liuoso savo kal
bos vartojimo susirinkimuose ne
gaus!!! Tai ko dar beprivalome 
vokiškoms katalikiškoms parti
joms ir jųjų frakcijoms tikė
tis?....

Todėl, nuo rėdystės atsisveikin
damas, nieko svarbesnio lietuvių 
visuomenei prišaukti negaliu, kaip 
tiktai: lietuviai, meskite šalin vi
sus tarpinius vaidus, vienykitės! 
Vienybė duoda stiprybė! Lai iš- 
aušt musų numylėtai, ikišiol ne
laimingai tautai naujas, laimin
gesnis pavasaris. Sudiev!

Ansas Baltrus.

markių turto; Anglijoj 5,500 mari
kių, Jungtinėse Valstijose Šiauri* 
nes Amerikos tiek, kaip ir Angli
joj, Vokietijoj po 4,700 markių. /

i|| Paryžiuj beveik nuo bado, 
visų apleistas, pasimirė pagįrsęj 
jęs šalčio darytojas, išradjėjąs 
Charles Tellier, kurio išradimą! 
sd šalčio pagelba ilgą laiką įmė-1 i I
są palaikyti dabar visur supa

J^u 
m 
im^'

|| Nesenai likosi išrasta prie
taisą, galinti ištolo sulaikyti kad 
ir greičiausiai bėgantį .geležinke
lio traukinį. PHetaiscų elektriką 
veikia taipjau,-! kaip bevieliniame 
telegrafe. Ji veikia >ant bremzių 
ir tojkiu budu sulaiko bėgantį 
traukinį. Prietaisa ta sumažys, 
be abejonės, traukinių susimuši
mus, kurie taip j da|ttg nelaimių 
atgabena.

i PašnekBlių Kampelis, b
niota. Kiekvienoje kalboje yra 
žodžių, paimtų iš kitų, svetimų 
kalbų. Imant žodį iš kitos kal
bos, dažnai pasitaiko, kad j 
prasmė yfa perkreipiama, ir štai

|| Amerikos kariumenės garni
zonams prie Mexiko rubežių pri
sakyta būti prisirengusiems iš
traukti, o geležinkeliams prisa
kyta turėti prirengtus vagonus 
kariumenės pervežimui.

Iš Vera Cruz išplaukė vokiš
kas kariškas laivas “Hertha,” 
liko dabar ten 
kariški laivai.
penki Amerikos 
skraiduoliai, ' ir

Išreikštoji čionai pakraipa yra, 
kaip mums rodosi, vienatinė, ku
ria eidami, lietuviai gali tautiškai 
išsigelbėti. Bet už tos pakraipos 
platinimą Maž. Liet, “lietuviškie
ji veikėjai” prašalina redaktorius' 

Vaizdingai, nors su 
išsitaria tilžiškė 

Ceit.,” kuriai “tuo-1 
kad jo (p. A. Bal- 
prieš kriegvereinus 
kaštuos, o taip nu-

|| Ant salos Naujos Zelandijos, 
Australijoj, sustreikavo organi
zuoti dokų darbininkai ir kalna
kasiai, prigulinti prie Federation 
of Labor organizacijos; todėl 
miestuose pritruko kuro ir v/al- 
gio produktų, dėlko beturčiams 
reikia net bądas kęsti. Australi
joj yra teisės, draudžiančios strei
kuoti; abidvi nesutinkančios pti- 
sės turi pasiduoti santaikos teis
mui, nuo to išskirta vienok or
ganizacija Federation of Labo

nuo vietų. ' 
“vokiškumu/ 
“Nauj. Liet, 
jaus rodėsi, 
trio) raštai 
jam sprandą 
sidavė.” Iš 
“Apžvalgos”
nių sužinojome, buk p. A. Baltrio 
prašalinime “smarkiai pasidarba
vęs” p. Gaigalaitis ir Co. Dabar 
“Apžvalgą,” galima tikėtis, bus 
vedama ^ištikimai,” tai yra su
lyg vokiečių-hakatistų ir pp. Gai
galaičių noro. Pagal žinias iš tų 
pačių privatinių šaltinių, o taipo
gi iš “Nauj. Liet. Ceit.,” “Vilties” 
ir kitų laikraščių, galima pasta
tyti klausimą, ar tiktai neturės 
“Apžvalga” visai sustoti ėjus? 
Rods, tai neišaiškinamas apsireiš
kimas. Lietuviai tautiškai kįla, o 
tautiškieji laikraščiai tuom pačiu 
tarpu eina į kapus. Tą “neišaiš
kinamą apsireiškimą” suprasime, 
jeigu atsižvelgsime j tai, kad 
Maž. Liet, politika ir abelnai vi.e- 
šasai gyvenimas iki šiol buvo ir 
dar yra įvairių nešvarių, nesanži- 
ningų politikierių rankose. Nau
joji srovė yra dar jaunį, neįsiga
lėjusi ir todėl kol-kas nesugeba 
pasekmingai anųjų įtekmę per
galėti. Tačiaus tikėsimės, jog tas 
neilgam. A. J.

sų didžiųjų Europos viešpatys
čių, pranešė Grekijai, jog visos 
Europos tautos reikalauja greito 
paženklinimo neprigulmingos Ąl- 
banijos rubežių. Ms 
trukdo ženklinančios 
rubežius tarptautiškos 
darbą.

|| Šveicarija paskyrė 
dol. įvedimui elektros 
traukinių St. Gothardo 
keliu. Manoma, kad 
Šveicarija, vieton garo, 
geležinkelių įves elektrą.

|| Iš Paryžiaus gauta Was 
ingtone žinia, jog Mexiko prezi
dentas Hįkerta mėgino išmelsti 
Francuzijos užtarimą, kad toji, 
susitarus su kitomis Europos tau
tomis, neleistų Jungtinėms Val
stijoms siųsti Mexikan savo ka- 
riumenę. Ar tas jam pasiseks, 
nežinia. Francuzija vienok atsi
sakė remti Jungtines Valstijas
padėti prašalinti nuo prezidenic 
vietos H u ertą.

kaltino, buk išgavimui macoms 
krikščionių kraujo, užmušė sta
čiatikių vaiką ^fuščinskį. Kalti- 
namasai teismo išteisintas. Svar- 
b'iaiisias apkaltinimo* ekspertas iš 
Taškento partrauktas, buvo ku
nigas Pranaitis, buvęs profeso
rius hebraiškos kalbos dvasiškoj 
katalikų akademijoj Peterburge. 
Bet teisme jis neįstengė prirodyti, 
kur ir kokiuose žydų raštuose 
yfa paminėta, kad tikėjimiškoms 
^apeigoms jiems reikalingas krikš
čionių kraujas. Jam užmeta, kad 
jis paprastų hebraiškų tekstų ne- 
įstJengė gerai išversti. Kunigas 
Pranaitis yra lietuvis; jis gimęs 
Griškabūdžio parapijoj, Naumies- v » cic 
ka!

344. Kaip galima susikalbėti su 
užgriūtais? Kasyklų užgriuvimas 
yra viena baisių nelaimių dažnai 
prarijančių šimtus gyvybių. Kai- 
-kada vienas toksai užgriuvimas 
pražudo tiek žmonių, kiek pa
prastas mušis karo lauke. Apart 
didelių užgriuvimų, dažnai atsi- 
taiko mažų užgriuvimų, ir jeigu 
męs visų tų mažų užgriuvimų au
kas suvestume krūvon, tai gautu
me, galima sakyti, pasibaisėtinas 
skaitlines. Užgriuvimo baisumas 
juo’ didesnis kadangi, gelbstint, 
dažnai ręikalinga dirbti, tariant, 

 

aklai. Tfkrai nežinia, kur yra už

 

griūtieji, ir gelbėtojai turi blaš
kytis į visas puses, kad suradus 
tikrąją nelaimingi/jų vietą. Dar
bas. greitas, nerviškas, juo la- 
bjau aklas, kad nežinai, ar tie, 
kuriuos nori atkasti, yra gyvi. 
Rasi, vietoje, kurios link kasama, 
bus rasti vien lavonai tuom tar
pu, kaip^kitoje vietoje užgriūtie
ji gyvi ir veltui laukia pagelboš. 
Koki# nors įtaisa, kuri butų kel
rodžiu gelbėtojams, be abejonės, 
atneštų neišpasakytą naudą. Mu
sų amžiuje kuomet atrasta bevie
linis > telegrafas ir vis nauji ir 
nauji išradimai kasdien stebina 
žmoniją, galima buvo tikėtis, kad 
ši spraga neliks ilgesniam laikui 
neužkimšta. Išpradžių buvo ma
nyta pagelbėti dalykui paprasto 
telefono pagėlba. Norėta po vi
sas kasyklas išvedžioti telefonus. 
Bet susyk pasirodė ir visas šio 
sumanymo nepritinkamumas. Už
griuvus kasykloms, juk vielos bus 
sutraukytos, ir telefonu nebebus

paviete. Kitas svarbus ap- 
tinimo ekspertas buvo profe- 

soifius Kievo universiteto Sikor- 
; bet tas yra ne kalbų žinovas, 
ėl žydų kalbos gal nepažįsta 
ai; yra lai psycholiogijos pro-

ski
toc
vis
fes)?rius, todėl jo užmėtinėjimai, 
bu
hiųį kraujas yra be didelės svar
bos. . .

|| Besilankant Francuzijos pre
zidentui JAuncarė Išpanijoj, dar-įskaitą apie savo kelionę ir kras|- 
bininkų minios Barcelionoj prieš1 
vokišką konsuliatą kėlė neprie
lankias franeuzams demonstraci
jas ir garbino vokiečius ir Vo
kietijos ciesorių. Paskui pulkas 
norėjo traukti prie Francuzijos 
konsuliato, bet minioms ten ke
lią užstojo kariumenė, kuri, nors 
su dideliu vargu, minjas išvaikė. 

- •
|| Prašant Jungtinių Valstijų 

valdžiai, Francuzija, Vokietija ir 
Anglija nutarė dar palaukti ir 
žiūrėti, kokio budo nuraminimui 
maištų Mexike griebsis Jungtinių 
Valstijų valdžia. Reikalaujant 
Francuzijai, į Mazatlin, kur gy
vena daug franeuzų, pasiųsta ka
riškas laivas “Maryland.” Kapi
tonui laivo paliepta išsodinti 80 
jūreivių gynimui tose aplinkinė
se gyvenančių svetimtaučių.

Tarp Saltillo ir Vanegas revo- 
liucijonieriai su dinamitu išmetė 
į padanges gabenantį kareivius 
geležinkelio traukinį. Prie to už
mušta suviršum šimtas kareivių.

|| Rusija davė suprasti Ame
rikos vąldžiaij jog žydo Beiliso 
byli Kieve, tai reikalas vien Ru
sijai apeinantis, todėl ji nepriims 
puo valdžių kitų kraštų nei jo- 
kjų protestų, nei nurodinėjimų.

žydai Amerikoj rengė pro
testas ir per Washingtono val- 

norėjo juos Rusijos valdžiai 
uoti. Bet Rusija Amerikai 
kė: “ŠalinĮ nagus! Ne tavo 
>et mano reikalas.” Amerika

|| Mexika turi 15,000,000 gy
ventojų ir 767,323 angliškų kvar- 
dratinių mylių. Kaslink ploto, 
nors jis daug mažesnis negu 
Jungtinių Valstijų, bet visgi di
desnis negu Anglija, Francuzi-

|| Austrijos valdžia nori pada
linti Čechiją į dvi dali—čechišką 
ir vokišką, bet čechai tam prieši
nasi, nes tikisi vokiečius paleng
va iš Čechijos išvjro ir ją čechiš* 
ka padaryti.

|| Užbaigtas tapo tunelis peir 
Pirenėjų kalnus, iš Prancūzijos J 
Ispaniją. Iš abiejų pusių, jį dir
bant, dirbo 4,000 darbininkų. •

|| Mieste Havanoj, parke Ma- 
locon ant pabėgusio iš Mexiko 
generolo Felixo Diaz užpuolė 
koksai mexikonas ir su peiliu jį 
subadė. Sužeistą Diazą nugabe
no ligoninėn, o užpuoliką su
ėmė. Sužeidimai nemirtini.

|| Mexiko prezidentas Huerta 
nemano išpildyti Jungtinių Val
stijų reikalavimą pą.sitraukti nuo 
vietos ir paskirti naujus rinki
mus; bet jeigu kongresas dabar
tinius rinkimus panaikintų, Hu
erta žada pasitarukti. Vokietija į 
Mexiko pakrantes pasiuntė du 
mūšio laivus ir vieną karišką 
skraiduolį. : <

|| Mieste Managua, Nicaragua 
rbpųblikoj (Vidurinėj Amerikoj), 
susekta sukalbis ant gyvasties to 
krašto prezidento Adolfo Diazo. 
Sukalbininkai bųvp^is liberalų 
partijos. Norėta Užmušti prezi
dentą ir du jo tn!ftistė“riu.

(| Kievo žy'dąi. PM.lKifejiešdina; 
si iš miesto iš baimės* kad; ar 
šiaip, ar tąįp pasibąigus Beiliso 
by 1 aį, • k ri kšcioiiįs f atletikai ■ nepa
rengtų žydų skerdynių. • Rusiš
kieji fanatikai- -teisman 
ir pątra-ukė/įJtąS-^MIĮ^ žydam s 
primesti savo tikėjimiskdms apei
goms krikščionių kraują ir tuom

perd 
basa 
tai, 1 
neturi galės kokiu nors budu Ru
siją nubausti, bet Rusija Ameri
ką nubausti gali be karo skau
džiau negu per karą, nes Ame
rika savo išdirbinių Rusijon siun
čia už porą dešimčių milionų do
liarių, Rusija gi rsavo prekių 
Amerikon siunčia labai mažai. 
Todėl Rusija su Amerika didelių 
ccremoilijų npdaro, 
riumenės nesibijo.

Minnie Vail, iš New Yorko, iš
daužė brangius Jangus ameriko
niško 
ryžiu 
langą 
tapo
įpinta. Jeigu nebusijkam ją pa- 
liuosuoti, ją Frincųizijos valdžia 
Amerikon sugrąžįs, arba pasiųs į 
menkapročių namus.

nuzude 9 sukalbio 
gyvasties Afganistąno
Juos pririšo prie kanūolių vamz
džių x ir iššovė. Žinoma, šūviai 
juos pudraskė. Ta bausmė, gaz- 
dinimui indiečių, yra išmislyta

J angly -

atėjo naujai išrastas bevielidis te
lefonas. Visa, kas reikalinga prie 
bevielinio telefono, tai tiktai apie 
20 mastų vielos ir metalo gaba
las. Tam tikru budu prie tele
fono prikergtos dvi vielos suvieni
jama su metalo gabalu, užkasamu 
paprastai į žemę. Tas pats ir ki
tame telefono linijos gale. Ir štai 
męs turime telefoną, per kurį ga
lima susikalbėti taip pat gerai, 
kaip ir per paprastąjį, vielinį ter 
lefoną. Tasai telefonas turi dar 
puikią ypatybę, kad jį galima 
pernešinėti iš vienos vietos į ki
tą. Tai juo lengviau galima pa
daryti, kadangi pati įtaisa yra la
bai lengva: sveria tiktai apie 20 
sąvarų. Tokiu budu darbininkai, 
dirbantieji kur nors pavojinges
nėje vietoje, visuomet gali turė
ti su savim tą telefoną ir, atsiti
kus reikalui, juoni naudotis. Iš
tikus užgriuvimui, užgriūtieji ga
li visuomet susikalbėti su Tiku
siais ant žemės viršaus; pasakyti, 
kokioje vietoje jie yra, kokios 
rūšies yra užgriuvimas, kokiame 
padėjime jie patįs yra ir 1.1, ir 1.1. 
Iš to vieno galima suprasti, ko
kia nauda yra žmonijai iš naujojo 
išradimo. Bevieliniu^ telefonų pa- 
gelba, rasi, ne vienam užgriuvi
mui ir už akių galima bus užbėg
ti. Pasirodžius pavojui, galima 
bus visuomet duoti žinot kasyklų 
užvaizdai, kuris tokiu budu tu
rės laiko prašalinti pavojų, arba 
bent žmones iš pavojingos vie
tos ištraukti. Siuom telefonu ga
lima bus naudotis, net leidžian- 
ties į kasyklas, ir jeigu kasyklose 
butų leidimosi laiku iškilęs kok
sai nors pavojus, tai besileidžian- 
tieji galės pakeliui apie tai suži
noti ir išvengti pavojaus.

Pirmiausiai bevielinis telefonas 
tapo pritaikintas Westfalijos ka-{ 
syklose, Vokietijoje. Anglija 
įtaisė jį kiek vėliaus tūlose savo 
kasyklose. Dar nesenai išrasta 
šitas naujasai telefonas, bet gali
ma tikėtis, kad į trumpą laiką 
jisai išsiplatins po viso pasaulio 
kasyklas. Kaip iš trumpo apra
šymo galima buvo matyti, tele
fono įtaisymas yra labai prastas 
ir lengvas. Priegto dar reikia pra
dėti, kad jisai yra ir pigus. Tat 
galima pilnai tikėtis, kad trum
pame laike kasyklų savininkai sa
vo naudai pasiskubins šį naują 
išradimą sunaudoti, nes užgriu- 
vimai ir žmonių žuvimas padaro 
daug blėdies.

Kalbant apie abelną naujai iš
rastojo telefono naudą, reikalinga 
pažymėti, kad jisai bus labai 
svarbus ir kitose krytyse. Laivai

naudojasi dįbar bevieliniu tele
grafu, apie kurio jau atneštąją 
žmonijai naudą nėra ko nei kal
bėti. Bevielinis telefonas bus di
deliu pagelbihinku telegrafui, nes 
telefono pagelba daug greičiaus 
galima susikalbėti negu telegra
fu. Tačiaus čionai reikalinga pa
žymėti, kad bevielinio telefono 
veikimo srytis yra aprubeliuota, 
Tuom tarpu, kaip bevielinis tele
grafas pasiekia milžinišką tolį, 
bevieliniu telefonu jūrėse galima, 
kaip parodė bandymai, susikalbė
ti tiktai 60 mylių srytyje. Bet ir 
tai yra didelis tolis, ir, reikalui 
ištikus, telefonas galės būti nau
dojamas. Pirmiausia pritaikė be- 
vielinį telefoną jūrių reikalams 
Japonija, kuri privertė visas, nuo 
valdžios pašelpą gaunančias lai
vų kompanijas įtaisyti savo lai
vuose išrastąjį telefoną. t>aug ką 
permainys naujasai išradimas ir 
dabarties jūrių karuose, nes lai
vams nereikės būti taip susiglau- 
dus, kaip iki šiolei. Visas laivy-, 
nas galės būti išmėtytas 120 my
lių plotyje, ir iš to ploto vidurio 
galima bus liuosai valdyti visą 
laivyną. Paskui, žinoma, bus ga
lima panaudoti naująjį telefoną ir 
sausžemio karams kad dar leng- 
viaus galėjus įveikti savo priešą.

---0---
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345. Kur mokama geriausiam 
poetui alga? Rasi, viena vargin
giausių ir nelaimingiausių žmoni
jos kliasų—tai poetai. Daugumą 
garsingų poetų męs matome pra
džioje savo karjeros žmonėmis, 
kurie vos šiaip-taip gali išsimai
tinti. Daug rasime tokių, kurie 
visą savo amžių pašventė poezi
jai, apdovanojo svietą puikiais 
veikalais, o patįs turėjo žiūrėti, 
kokiu budu turėjus ryt duonos. 
Abelnai, poeto darbas—tai, nežiū
rint viso savo prakilnumo, sun
ki ir dažnai karti vargų naščia. 
Tat juo maloniau girdėti apie to
kią šalį, kame poetams moka al- 
įjąr nors ne visiems, tiktai vie
nam, , anot skiriančlųj’ų geriau
siam, bet visgi yra šalis, kur taip 
yra daroma. Ta šalim yra Angli
ja. Nuo senų laikų tenai yra

“poeto-liMireato,” kurion, mirus 
vienam poetui, parenka kitą, ge- 
riausįjį. Tasai poetas yra skai
tomas karaliaus dvaro poetu. Se
niau paskirtojo ton vieton poeto 
priederme buvo sutaisyti eilės ka
raliaus ir jo šeimynos gimimo 
dienoms ir kitoms šventėms, 
gainiu toji vieta palikta kaipo 
garbos vieta, kurion skiriama 
riausis poetas. Toji vieta 
valdiška, ir todėlei užpildoma
sulyg valdžios nuožiūros. Iš tos 
priežasties atsitaiko, kad val
džios paskirtasai geriausis poetas 
poezijos žinovų ir kritikų yra 
skaitomas toli-gražu ne tuom 
“geriausiu.”

Pradžia poetams-liaureatams 
duota Anglijoje karaliaus Charles

raliaus poetu buvo Ben Johnson. 
Tai nebuvo tikras, oficialis po- 
e ta s-1 laureatas. Buvo tai tiktai 
naminis karaliaus poetas. Ta- 
čiaus nuo to laiko pradėta laiky
ti poetą prie karaliaus dvafo, ir 
tokiu budu ilgainiu tapo įsteigta 
ofici’alė liaureato vieta. Kai-ku- 
rie tų poetų gaudavo tiktai Mgą; 
•kiti gaudavo algą ir dar po di
desnę, ar mažesnę vyno bačką. 
Vėliaus vyno neduota, bet pridė
tą pinigais tiek, kiek pirmiaus 
djiotas vynas kainavo. Reikalin-. 
gą pažymėti, kad *poetas-liau- 
reatas skiriamas visam amžiui.

Pastebėtina štai kas. Pastaruo
se laikuose, išnykus madai rašyti 
eiles iškilmingoms šventėms, po- 
etui-liaureatui nėra kas veikti. 
Tos priežasties dėlei, angiai pa- 

f)

staruoju laiku nori būtinai iš- 
nainkinti tą “garbingą vietą.” 
Mirus kiekvienam iš kelių pasta
rųjų poetų-liaureatų, anglai vis 
stengiasi to atsiekti. Reikia ma
nyti, kad tai jiems anksčiaus, ar 
vėliaus pavyks.

346. Iš kur paeina žodis “ciga
ras”? Kiekvienas žodis turi sa
vo kilmę, turi šaknį, iš kurios ji
sai išdygęs, arba, kitaip, turi savo 
istoriją. Daug yra tokių žodžių, 
kurių istorija, taip sakant, supai-.

b( 
st 
m 
ki ' 
rė 
m 
žc

mi 
pie 
su
P” 
vynioti ir rūkyti tuos suvyniotus
lapų gabalus, kuriuos męs vadįųa- 
me cigarais. Pas ispanus jie tam 
tikro vardo neturėjo. Kiekvienas 
ispanų bajoras turi prie savo na
mo, ar dvaro visuomet darželį, 
kame laikoma reti ir branginami 
augmenįs. Atvežtasar tabakas 
taipogi buvo priskaitytas prie tų 
branginamų žolių ir patalpintas 
tarpan kitų “prakilniųjų” augme
nų darželyje. Čia tabakas 
gerai prižiūrimas, ir todėl 
stebėtina, kad jisai greitu 
išsivystė į puikią ir gražią
Iš daržų buvo imama tabako la
pai ir vyniojami į tam {ikrus ga
balus, kuriais ispanas bajoras 
mėgdavo vaišinti savo svečius. 
Idant įtikrinus svečius, kad tai 
yra tikras ir geras pavaišinimas, 
bajoras sakydavo: “Es de mi ci- 
garral,” kas reiškia: “Tai yra iš 
mano daržo.” Kadangi darže, 
kaip augščiaus matėme, augo pui
kiausios ir geriausiai prižiūrimos 
žolės, tai svečias galėjo būti tik
ras, kad vaisė esanti ištikrųjų"ge
ra. Svetimtaučiai gi, tarnavusieji 
pas tuos bajorus, girdėdami daž
nai vartojamą žodį “cigarral” ir 
tai, paduodant svečiui tą žolę rū
kyti, ištikrųjų manė, kad toksai 
esąs tų tabako lazdelių vardas. 
Ir tokiu budu, išsiplatinus rūky
mui, svetimtaučiai išnešiojo po 
svietą neteisingai suprast?
“cigarral’’ prasinę. Laikui bė
gant/ ispaniškoji žodžio galūnė 
nukrito, arba pasikeitė galūnėmis 
žodžių tų kalbų, kurios priėmė tą 
žodį, ir štai dabar męs vartoja
me tą žodį visai išvirkščioje pras
mėje.

347. Kam katinas nešioja usus? 
Tai klausimas, kurį retai kas sau 
Užduoda. Tuom tarpu gi ūsai ka
tinui yra labai svarbus. Mat, įlgi 
ūsų plaukai sėdi savo šaknimis 
tam tikrose odos duobutėse, ku
rių kiekviena yra suvienyta at
skiru nervu su hipa. Patįs plan 
kai neturi jokio pajautimo, be 
kuomet plauką paly tėtį tai jisa 
spaudžia duobutėje, kurioje sėd 
nervas, ir nervas tuojaifs per 
duoda tą ' palytėjimą toliaus 
Reiškia ūsai yra pajautimo, arba 
dasilytėjimo organai. Ūsai už
ima tiek pat platumo, kaip katino 
kūnas. Tai yra labai svarbu. Jei
gu katinas nori išlysti per kokį 
tarpą, tai, vadovaudamasis gautu 
per usus įspūdžiu, susyk gali 
spręsti, ar tarpas yra užtektinai 
platus, kad galima butų perlysti. 
Ūsai taipogi palengvina katinui 
vaikščioti po tamsą, nes, iškišti 
pirmyn jie"prasergti katiną, kad 
priešakyje yra koksai nors daik
tas. IJamsoje ūsai užvaduoja iš- 
dalies katinui akis. Todėl ir kal
bama, kad katinas taip puikiai 
tamsoje mato. Tas pats ir su vi
sais kitais gyvuliais, arba žvėri
mis, kurie yra vienos su katinu 
veislės, pavyzdžiu: levas, 'tigras 
ir t. t. Lendant šitiems žvėrims 
nakčia per girią, usat visuomet 
“pasako,” kur yra šaka, medis, ar 
kokia kita klintis, ir slenkantis 
žvėris gali nuo jos prasišalinti. 
AČiu ūsams, katinas ir kiti jojo 
vienveisliai, vaikščiodami, labai: 
retai užgauna kokį nors daiktą.

KLAUSIMAI.

348. Ar gali būti gyvos kūno 
dalįs, atskirtos nuo kūno?

349. Kode! lapai puola nuo me
džių?

350. Ar Adomas ištikrųjų val
gė obuolį, ar kokį kitą vaisių?

351. Kaip galima važinėti ju
rtų dugnu?
(Atsakymai bus kitam numeryj).



4-tasAukos Tautos Namams 
Vilniuje.

prisiųstos “Lietuvos” redakcijai.

Nuo West<Side. .West Side, 
kuf dabar, galėtum pasakyt, dau
giausia ^statoma scenoje įvairių 
veikalų,Hkišiol neturėjo savo pa
stovaus art,istų-mėgejų ’ būrio. 
Dabar TMD. 28-tą kuopa nutarė 
įsteigti prie .savęs dramatiškąjį 
skyrių, kuriame žada susispiesti 
visos didesnės westsidieciu te
atrališkos jiegos. Sutvarkymas 
šio reikalo pavesta komisijai iš 
trijų narių: R. Zauros, K. Šur- 
niutės ir B. Lenkausko. Naujai 
gimęs artistų ratelis, neilgai lau
kus/ mena jau ir publikai pasiro
dyti: lapkričio 16 d. jis .vaidins 
Meldažio svetainėj triveiksmę 
dramą “Ant bedugnės krašto.” 
Sakoma, kad nauji debiutantai 
stropiai ruošiasi, kad užtikrinus 
p a s e k 1 n i n g ą v a k a ra.

— .Lapkričio 9 d. Meldažio sve
tainėj Aušros Vartų Š. M\ P.

draugystės.” Ir vieną, ir kitą išsireiš
kimą galima vartoti, žodis “vietinis” 
paeina nuo “vietos,” arba nuo “tos 
vietos.” Negalima sau išsivaizdinti 
taip, kad “Vietos lietuviai” reikštų, 
buk abelnai lietuviai neturi savo vie
tos, arba, kaip Tamista sakot, butų 
lyg indional be vietos. Pagirtina, kad 
Tamista kalbos dalykais |domaujat.

p. Senas gyventojas - Kew. Susirin
kimo smulkmenos neįdomios.

p. Lietuvos Sūnūs. Paėmėme pa
matinę minti ir sulyg jos apdirbome.

p. B. Lor. Neužsiinoka lįsti su jais 
į ginčus, ne su tais žmpnčtnis ginčy- 
čytis—veltus darbus. ‘ ■

Apgarsinimai
STIPRUS NUODAS

ne

VIETINĖS ŽINIOS.
žiu programėlių. Vaidinta dvi 
vienveiksmi komediji: “Jaunikis” 
ir “Tarnas Įpainiojo.” Čia reik 
pažymėti, kad “Jaunikyj” ypatin-

yra viena iš pasižymėjusių ir po-

DIDELIS^TĘĄTRAS |R 
BAŲUŠI

tas Dr-stės Jąunikaičių šv.Pareng
Aloizo. Štato scenoje 1 akto komedb 
ją\“Con dlium Facultątis,” nedėlioj, 
lapkričio (Nov.)?^3 <#./ 1913 m., šv. 
Jurgio parap. sver., prie 32-tro PI. ir 
Auburn ave. Pradžia 30 vai. vak. 
Įžanga 25c. ir atjgščiau. . .

ti “Kataliko” 
5je, Bridgepor- 
M. J. Tanane- 

vičiaųs panko j, 67.0 W. 18th st. a 
širdingai užkviečiame visus lietu

vius ir lietuvaites;1., kaip jaunus, taip 
ir senus,/ atsilankyti musų viršminė- 
tan teatfan ir baliun, nes šitas teat
ras yra vienas iš puikiausių. Bus pir
mą kartą loštas Bridgepbrte.

Po teatrui bus “lekiojanti krasa” ir 
puikus balius, kur visi gales smagiai 
pasišokti ir pasilinksminti.

Su pagarba,
Komiteas.

redak. ir “Birutėk”, 
te. Ant West Stfe

nedėlioj,
I., ŠV.

Pajieškau Franciškaus Kušlio, Iš IŠVAŽIUODAMAS Į LIETUVĄ, 
Liepojaus:.(pįĮ)ąy()ą) jnlęsto, 3 mėtai .. Parduodu ’ ytotografišką dirbtuve,
kaip Amerikoje. Jo paties, ar kas jį “ ' * 
žino, meldžiu atsišaukti adresu:

- Johanną Janiška,.
1122 So. Halsted st., Chicago, Ill.

Labai patogioje vietoje, apgyventoje

AUŠROS DIENINE MOKYKLA 
3149 So. -Halsted St.

Mokinama Angliška, Lietuviška

sekantis telegramas iš Tilžės, 
(Vokietijoj): adresuotas Kazi
mierui Šležui:

Kasimir Šležas (matomai per

Taipgi verta paminėti ir p. M. 
Jokubką Jono Lamo (jaunikio)

Pajieškau savo draugo Frano Bakš<> 
čio, ir OnosRosgaitės; abu iš Erš- 
kos sod., Uakių parap, Telšių pav., 
Kauno gub. Gyvena, girdėjau, Brigh
ton, Mass. Meldžiu atsišaukti adresu:

Petras Andrėkus,
Box 178, Benton, Wis.

Pajieškau savo brolio Jono Bur- 
kausko, Iš Šiaulių. Jo paties, ar kas 
jj žino, meldžiu atsišaukti adresu: 

Juzefą Bartkiewicz,
1956 Erie st., - Chicago, Ill.

lietuvių, lenkų ir kitų tautų. Geras Lenkiška ir Rusiška kalbos, roku* 
dos (arithmetic), vidutinė ir aukšte^ 
nė matematika, knygvedystė (book 
keeping), greitraštis (stenography^ 
Prekybos Teisės (Com 
etc.

Mokinimo laikas nuo ’9 vai. ryte 
iki 4 vai. popietų. Mokestis pigi.
>,» .-B................................. . .....  ..... .... .... .... , . ................... . u.

išdirbtas biznis. Nemokančius to 
amato, apsiimu greitu laiku, išmokinti 
fotografavimo ir retušiavimo. Parsi
duoda geromis sąlygomis. Tautiečiai! 
Kurie turite susitaupinę keletą skati
kų ir kabi atsibodo troškių fabrikų, 
dulkės ir durnai, apmąstykite!

Vietoje atidarinėjus, kaip dauguma 
lietuvių 
svaiginus
vertėtų pagalvoti apie šį pelningą ir 
dorą

daro, smukles-saliunus ir 
alkoholiui savo brolius,

3130

amatą! Adresas:
Petras Konradas,
(Conrad Studio)

So. Halsted st., Chicago, Ill.

cial Law)/

Chicago Ill.
Atsiųsk telegrafu 

rublių į Kontrolės ■ stotį 
Pranas Šliažius.

Matomai
Amerikon, 
kion bėdon

du šimtu

pakliuvo Tilžėj ko- 
ir šaukiasi pagelbos. 
minėtą Kaz. Šležą ir 

žino, kur jis gyvena, teikitės jam 
apie tai pranešti.

Gerai nusisekė ir antroji ko
medija. Artistams vargiai ką 
svarbesnio galima butų užmesti. 
Čia pažymėjimo užsitarnavo p. 
A. Spingis tarno rolėje.

Nesmagu buvo, kad nepasirodė 
su . dainelėmis Aušros Vartų pa
rapijinis choras, nors ir'buvo jo, 
kaip matyt, pasižadėta. Vieton 
dainų, programo užpildymui, 
trumpai kalbėjo moksleivis p. S. 
J. Dargužis, ragindamas šelpti 
moksleiviją ir ypatingai jų lei-

Jieškoma giminių. Olševskio 
Bankas gavo telegramą nuo Tur
tle .Lake Lumber Co., Wis., kad

nus.
Retai kada geresnis West Si

des vakaras gali pasekmingai už-

Maistas, kurį męs Valgome, 
^visuomet yra visiškai’ suvirina
nčias, kaį-kurios dalelės liekasi ku
ne. Sveikose ypatoše, kuriose^ 
kiekvienas organas veikia regu
liariai, šitos dalelės yra prašali
namos be jokio1 trukdėsio. Jeigu 
virinimo organai nedirba taip, 
kaip tai turėtų, tai nesuvirintos 
daleles rūgsta ir pusta, pagamin- 
damos stiprų nuodą, kurį' krau
jas išnešioja po visą kūną. Tai 
paaiškina, kodėl visas. Tunas su
genda, kuomet viduriai’ yra ap
sunkinti. Tokiame );! ąt^itikime 
Trinerio Amerikoniškas Kartaus 
Vyno Elixiras yra atsakantis 
vaistas, nes jisai visiškai išvalo 
vidurius ir užlaiko juos tyrais. Ji
sai išvarys visas atmatas ir tuom 
pačiu tarpu sustiprins vidurius, 
taip, kad jie galės! atlikti savo 

’‘darbą be jokios pagelbos. Jisai 
yra geras visose skilvio, kepenų 
ir vidurių ligose. Aptiekose. Jos. 
Triner, Manufacturer, 1333-1339 
So. Ashland avė., Chicago, Ill. 
Raumenų ir sunarių štyvumuose, 
trynimuose ir išsisukimuose Tri- 
nerio Linimentas sutėiks jums 
greičiausią pagelbą.

16 <1

D. 
su

Pajieškau Domicėlės Pętrauckaitės, 
iš Obelines kaimo, Joniškio parap., 
Šiaulių pav., Kauno gub. Girdėjau, 
atvažiavo Amerikon. Turiu svarbų 
reikalą. Jos pačios, ar kas ją^ žino, 
meldžiu atsišaukti adresu:

Juozas JGuščius, 
2098 Canalport avę., Chicago, Ill.

! AR ŽINOT,
Kad ned., lapkričio (Nov.)
1913 m., J. Stančiko svetainėj, 205 
115th st.į Kensington, Ill. L. M.i 
“Aidas” parengia puikiausi vakarą
teatru, koncertu ir balium? Scenoje 
stato vięųo veiksmo žemaitės kome
diją: “Valsčiaus SudaS 
vienveiksmį vaizdelį: 4 
nesakyk.’] 
rai: L. M 
nuomonės 
syta L. į

’ ir Vaišganto 
Tiktai niekam 

Koncertą išpildys šie cho- 
D. “Aidas,” “Laisvos Jau- 
L. S. S. 81 kuopos, mai- 

. S. vyrų choras ir lenkų 
choras “Lirą.” Po dainų, balius, le- 
kiojanti krasa su išląlmejimu ir 1.1. 
Pradžia 6:30 vai 
25c., 35c.

Tai bus puikiausia vakaras, kokio 
dar nebuvo Kenšingtone. Atsilanky- 
kyti kviečią, visus Komitetas.

Pajieškau dėdes’ Antano Savaiskio 
(pirmiaus gyveno! Shenandoah, Pa.), 
iš sod. Kamorųnų, apskr. Seinų, ir 
Jurgio Jezerskid (irgi gyvenęs She
nandoah, Pa.), iš sod. Mikalinos, 
skr. Seinų, Suvalkų gub. Labai 
kalinga. Atsiliepkite.

„Jurgis Savaiskis,
101 Oak st., s Shenandoah,

Parduodu: — pigiai savo pusę dvie
jose bučiarnėse, kurios randasi: 
2098 Canalport avė. Jr 1810 Johnston 
st. Biznis išdirbtas gerai. Pardavi
mo priežastis: esmių priverstas greitu 
laiku išvažiuoti. Pirkėjas, sulyg an
trojo partnerio, F. Steponaičio, noro, 
turi būti nevartojantis svaiginančių 
gėrimų. Smulkesnėms žinioms kreip- 
kitėžs per laišką, arba ypatiškai pas:

W. Waišhvel,
1810 Johnson st., Chicago, Ill.

ANTANAS ŠLAMAS, 
2436 W. 25th St.

Pirmos KHasos Grosernė. Visokių 
valgomų daiktų. Taipgi užsiimu per- 
kraustymu, “permufinimu”. Užlaikau 
ant pardavimo anglis, malkas ir prb 
statau į namus,

Atlieku greitai Ir teisingai.
LIETUVI.S FOTOGRAFAS.

Atlieka įvairiausius fotografijų dar
bus, su rėmais ir be jų. Darbas grei
tas, geras ir visus užganėdinantis.

J. K. KOZLAUSKAS,
3135 So. Morgan ®t., Chicago, III.

Telefonas Drover 2193.

4 ^vakare. Įžanga: 
50c.

DIDELIS MEJINIS ROŽINIS 
BALIUS!

Parengtas storoje Dr-stės šv. Pran
ciškaus Seraf., atsibus nedėlj 
kričio (Nov.) 23 dj 1913 
ber’s svetainėje, 2131-35 
avė., tarpe 21 ir 22 gat. 
sides 4-tą valandą popietų. 
centai porai.

Maloniai užkviečiame vistis kuono- 
skaitlingiausiai atsilankyti: 

jog nesigailėsite. Bu 
skanių gėrimų, cigarų ir 
zikė.

P-
Hoer- 

Island 
alius pra-
Įžanga 25

ue

me,

Kviečia visus,

jžtikrina- 
visokių 

niki rnu-

omitetas.

ap- 
rei-

Pa.

Atsakantis bučerls. Pajieškau sau 
bučerio vieto. Esu patyręs, gerai pa
žįstu darbą. Meldžiu atsišaukti adresu

• X - L. S.
910—37 th pi. Chicągo, III.

Reikalavimai
<<!

Reikalaujama: — kriaučių ir “fi- 
nišerkų” ant moterių kostumeriškų 
drapanų. Darbas geras ir nuolati
nis, su geru užmokesčiu. Atsišaukti 
antrašu: Paul Straus & Co., 2723 W.
Madison st., Chicago, Ill.

U. - ---------—-----

paeinantis iš Kauno gub., Uk
mergės pav.. Pusekių sodž., 36 
m. amžiaus, tapo užmuštas minė
tos kompanijos miškuose’. Jeigu 
yra koki velionio giminės, teik
sis kuogreičiausiai atsišaukti

butų vis vien, kaip 
Taigi

šoko): tai
pietus be užsigardavimo.
ir šiuom kartu komikas “Stepu-

RAUGIJU REIKALAI

DIDELIS METINIS BALIUS!
Parengiąs storon.e Vyskupo Motie

jaus Valančiaus, dr-jos,: nedėlioj, lap
kričio (Nov.) 16 d., 1913 
Turner svetainėje, 3421 
st. Balius prasidės 5-tą 
pietų. Įžanga 25c. porai.

Užprašome visus. Bus
sos muzika, vadovaujant B. Ežerskiui.

G ę Komitetas.

m., Freiheit
So. Halsted 
valandą po-

pirmos klia-

Reikalinga: — mandagi lietuvaitė, 
mokanti angliškai, į fotografo ofisą 
užrašymui koštūmerių. Darbas tik 
nedėldieniais nuo 10 ryto iki 5 vai. 
popietų. Gera užmokestis. Kreipki
tės adresu:

Petro KondradO' Photographia 
3130 So. Halsted st., Chicago, Ill.

Reikalaujama 
vyriškų arba moteriškų, įvairiuose 
departamentuose. Pastovios vietos ir 
geros algos. KLEIN BROS., 

Halsted ahd ,20th sts.

5 lletuvių-klerkų,

Parsiduoda:—barzdaskutykla (bar- 
bernė) labai geroje vietoje ir pigiai. 
Savininkas išvažiuoja Lietuvon. Pa
lieka viską. Jei ir neturit laisnės, ga
lit pirkti, ^ies laisnės nereik. 2 krėslai. 
Namas apšildomas garu (štyinu). 
Reik tiktai už gazą užmokėti. Jokių 
kitų išlaidų. Visi įrankiai (tulš|s). 
Kaina $550.00. Kreiptis antrašu:

Joseph Jankauskas, 
4755 Fullerton avė., cor. N. 48th av.

. Chicago, Ill.

RUSSIAN-AMERICAN LINE.
Tiesioginis keliavimas tarp Rusijos ir Ame

rikos didžiausiais, puikiausiais ir greičiausiais. 
Rusijos imperiškos krasos, dubeltavų sriubų 
garlaiviais

RUSSIA — 16,000 tonų.
KURSK — J37500TOHŲ.

CZAR

dubeltavų
16,000__tony.

13,000 tonų.
IKI ROTTERDAM!!! j 9 dienas be 
mo, j 11 dienų be persėdimo i 
$31.00 “ “ ‘
$45.00 
$65.00

DA 2 N Ų S PL AU KIO J Į J MAI.
Smulkesnėms žinioms kreipkitės prie:—

A. E. JOHNSON 1 CO. General Pass. Agents, 
27 Broadway, NEW YORK, 

arba prie vietinių įgaliotų agentų.

lienas be persėdi, 
iki LIEPOJ AUS.

— — Tarpdėnis — — $33.00
— •— 2-ra kliasa — — $50.00
— — 1-ina kliasa — — $75.00
DAŽNUS PLAUKIOJIJMAI.

r

|50 PREMIJA TAU.

didele šiaučiųAnt pardavimo:
sopa, nebrangiai, geroje vietoje. Par
davimo priežastis: savininko liga. 
Kreiptis adresu:
260 Western ave., Blue Island, III.

DVIGUBAS LAIMĖJIMAS!
Tik Iki Naujų Metų.

Kas per mane iki ateinančių 1914 m. išsi
rašys laikrašti “LIETUVĄ” 2 metams ir da 
prisius viršaus $1.50, taus dovanų: didelj, 
artistiškai ant drobes tepliotu, spalvuotą (color) 
artistiškai ant drobės tepliotą, spalvuotą (color) 
paveikslą (picture) savo, arba' pageidaujamo 
asmens.

Kas išsirašys “LIETUVĄ” 1 m. 6 mėn. 
ir prisius 3 dol., gaus 1 iš šių trijų daiktų:
1) 12 lakštų popčriaus laiškams rašyti su ei
lėmis ir savo paveikslu.
2) Paauksuotas sagutės (kulionikus), ir dai
lią spilkutę j kaklaraikštj su savo paveikslu.
3) Lenktini peiliuką su savo, arba savo pa- 
žįMainų paveikslais.

Be laikraščio, augščiau išvardyti daiktai 
kaštuoja:
1) Didelis ant drobės tepliotas pa
veikslas didumo 16x20 .........................
2) Laiškų popiera, arba sagutės ir
špilkų te ...................................................
3) Peilis su paveikslais ............. . .

Prisiunčiant paveikslą, reikia pažymėti, 
akių ir plaukų spalva.

Prisiųsdami grupą, turite pažymėti, kurio 
asmens norite padaryt paveikslą. Smulkmenų 
dėlei kreipkitės laišku, įdėdami krasos ženk
lelį už 2c.

Visi daiktai padirbti gražiai, dailiai ir 
gvarantuojami.

Su pagarba, 
JUOZAS BRAKNIS,

3135 So. Morgan St, Chicago, Ill.

$5.00.
$2.50.
$3.00.

Įstatyk skaitlines nuo 1 iki 9 
kiekvieną ritinį, taipr kad, su

dėjus, , gautųsi 20. Prisiuntus 
teisingą išrišimą, 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 
$119. 
čekį, 

Mo- 
Rei-

New Yorko (Greater 
York). Tų lotų kaina yra 
Vienok kas turės musų 
tas apturės tiktai už $69. 
kestis pox $5 kas mėnesį,
kalaudami mapos ir abelnų in
formacijų, rašykite antrašu:

OUTCALT REALTY CO., 
Dept. No. 9,

111 Hudson st, Jersey City, 
N. J.

Turi

i A.

III.
Ant Pardavimo?

Eskulapas.

Severos
Balsamas

žemyn

>

kuopa rengia po

kurias publika bus įleidžiama už-

Mus prašo
2132

Meištų Tamošiyks

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

Amerikoje. Pirmiau gy

atsidarys 5 valandą popiety 
prasidės 7 valandą vakare 

bus parduodami prie avėtai 
3 vai. popiety. Tikietų kai-

* “lu atsišaukti adresu:
Mr. Antanas ligojus, ' ' ' , 

1121 S. Clinton st., ' Chicago, Ill.

mat žydai—žmonės

' J. Ryshku®,, u
1705 Canal st., ’ Chicago, III.
arba B. L'. Davnorovltz,'^
105 Milwaukee ave., Kenosha, Wis.

Paj ieškojimai

)

Skundžiasi mokestįs eina 
žyn. Palmerio moteriškų d 
nu dirbtuvėj vidurmiestyj, 
Market ir Adams 
metų atgal/ dirbo 
žydai, ir mokestįs 
blogiausio.*

ma- 
rapa- 

prie 
gatvių, keletą

beveik vieni 
tada buvo ne

uždirbdavo, sakoma, 
Dabar čia dirba įvai

rių tautų žmonės: amerikonai, lie
tuviai, lenkai, žydai, ungarai ir 
t. t., bet daugiausiai bene bus 
lietuvių. Pastebėtina, kad dabar

gali sakyt, patįs- darbininkai sau 
mokestis nusimuša, siūlydamiesi, 
arba sutikdami dirbti už mažesnę 
mokestį. Yra ir tokių, kurie, taip 
darydami, mat mano įgyti “loską 
pas bosą.” Šiuom laiku ypatingai 
vienas toks “politikantas” iš tų 
pačių darbininkų (pirmiaus jo, 
sakoma, turėta nuosavi šapelė) 
darbuojasi, darbdaviams besilai
žydamas. Nuo to ir kiti kriaučiai 
turi nukentet.

Jis ir kitiems ir sau duobe kasa.
Ch. J.

Atvyko lietuvis-drutuolis. Chi- 
cagos ir Amerikos lietuvių-dru- 
tuolių šeimyna pasididino dar vie
nu nariu. Šiomis dienomis atvy
ko Chicągon, kaip sakoma, pa
garsėjęs Lietuvoj, ir ypač Rygoj, 
lietuvis drutuolis P. V. Norkus. 
P-as Norkus, būdamas fiziško la
vinimosi instruktorium Rygoje, 
turėjo gerą progą pažinti įvairių 
tautų jaunimą; jis yra labai ge
ros nuomonės apie lietuvius, kal
bant apie jų stiprumą. “Lietu
viai—sako jis—yra viena iš stip
riausių tautų pasaulyj. Abelnai 
paėmus, lietuviai yra labai stip
raus kūno sudėjimo. Jų tarpę 
raudąsi daugybė taip stiprių vy-

galėtų šj-tą parodyt ir pagarsėju
siems šiądien pasaulio drutuo- 
iam.š. Bėda tame tik, kad lietu

 

viai yra šiek-ti^k gremėzdai ir 
nesirūpina sav jiegų tinkai įs
avinti. ’’ Jžygoj P. Norkus buvo 
atvių ratelio instruktorium. Jis 
žada ir čia Chicago) darbuotis toj 
>ačioj linkmėj. Apsigyveno jis 

prie 11216 Egglestone avė.,

Rosetande),

Kaipo gerą šio vakaro pusę, 
į kurią ne visur atkreipiama aty- 
da, reik paminėti dar ir tai, kad 
vakaro tvarka, ačiū sumanumui 
vedėjų, buvo pavyzdinga, ir pub
lika gražiai užsilaikė. Vakaras

Įvairumai. Šiomis dienomis at
sidarė naujas lietuvių anglių san
dėlis “The Vilija Co.” prie 3702 
So. Spauldin avė. (su ofisu prie

sitveriančioj lietuvių kolionijoj 
apie Kedzic avė. ir 38-tą gatvę. 
Notija kompanija įkorporuota 
ant $10,000.00. Kompanijos pre
zidentu ir manadžierium yra p;

•— Dėlei neapsižiūrėjimo nepa
žymėta buvo, kad užpereitam nu
meryj tilpusioji SLA. apskričio 
susivažiavimo fotografija tapo 
mušti laikraščiui maloniai pa
duota ’fotografisto W. J. Stankū
no, 3452 So. Halsted st.

Dr. Greičiūnas, 
advokatas Šliakis

K. Jurgelionis, 
Dr. Zimontas, 
ir kiti.

d., atsibus Aušros svetainėj pa
skaita apie Simaną Daukantą. 
Paskaitą rengia 22-ra TMD. kuo
pa, prelegentu bus p. K. Jurge
lionis. Pradžia 3 v. popiet.

' — Seną pamokslą reik atkarto
ti: lai tėvai nelaiko ginklų taip, 
kad vaikai prie jų prieitų. Juozu
kas Kiaunevičius guli ligonbutyj 
su peršauta ranka. Neseųai, var
tojant jam revolverį, tasai iššo
vė ir kulka perėjo per dešinę ran
ką.

p. Čia Buvęs. Sunaudosim kitame 
numeryj.

p. Beloitilklui. Peržiurėsim.
p. Camb. žioplys. įdėsim j sekanti 

numerf.
p. A. ž-p-s. — Tas pats.
p. O. A. Tas pats.
p. A. Ramstuka®. Tas pats.
p. Jon. Skinderi®. “Vietos lietuviai, 

vietos draugystės” reiškiu tą patĮ, 
kaip ir “vietiniai lietuviai, vietinės

ŽIRGVAIKIO PA9K. IR BUD. DR-JA. 
Jau gyvuoja 3 metai Ir turi 

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

tl pinigų mokėdami tik po mažą sumą, 
prisirašyklt prie šios draugijas. Dr- 
ja laiko savo susirinkimus kas sere- 
dos vakarą apie 8 vai. vak. L. Ažuko 
svet., 3301 Auburn ave., kertė 33-Cios 
gat. Taipgi šita Dr-ja skolina pinigus 
ant namų už prieinamą procentą.

Nauja 15-ta serija atsidarys spalių 
15 d. Kurie norite Užsirašyti rxtsĮkin
kykit po viršminėtu antrašu.

‘Birute^ Roselende 
Birutės Draugija IŠ Chicagoš rengia 

PUIKŲ VAKARĄ

Ned.,Lapkričio 16d., 1913 
NAUJOJE STRUMIL BROS. SVET., 
156 E. 107ta gat., kamp. Indiana ave.

ROSELAND, ILL.' ’ ’
Scenoje statoma M. Petrausko dviejų 

veiksmų melo-drama

“Lietuvos” Benas ištaria širdingą 
ačiū Town of Lake dr-stems ir ko
miteto pirmsėdžiui J. Eliošui už ap
dovanojimą medaliu K. J. Pilipavi
čiaus už atsižymėjimą muzikoj laike 
apvaikščiojimo pašventinimo kampi
nio : akmens šv. .pryžįauą bažnyčios 
spalio 26 d. ąią jųętV. ; • • /

“Lietuvos” Benas.■'MrT

Reikalaujama: dvi prityrusios
merginos, drapanų pardavėjos, 
kalbėti lietuviškai/, Kreiptis į:

į Wartelsky Dept. Store, 
3461 So. Halsted st., Chicago, Ill.

. ■ ■ -.................. -• ----- -■ - ■ -

I ANT PARSAMDYMO.
Automobiliai veselijomš, krikšty

noms, pagrabams ir t,t,‘ įra pigiai 
par^amdomi iš Halstęd :0k|:age. Taip
gi automobiliniai trįkai perkrausty- 
mui Furničių, nuvežimui į dypus ir 
t.t., yra gaunami pigiai. Berkrausty- 
mui furničių automobiliniai trukai 
kaštuoja pigiau kaip arkliai, ir ge
riau ir greičiau atlieka darbą.

Atsišaukite,;’į ?
HALSTED GARAGE, 

3222 So. Halsted st, 4 Chicago.
................. . ..

2 augštų puikus

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

Svetainė 
Lošimas 
Tik Setai 
nės nuo
nos: 35c., 50c., 75c., $1.00. Į bailų 25c. 
Chorą Ir Orkestrą veda A. Pocius, 

šitas bus tai vienas iš puikiausių 
perstatymų, kokių dar Roselande ne
buvo, nes lošimas bus atliktas, dai
nuojant žymiems artistams ir skait
lingam chorui, Tai yra tokis teatras, 
kokio savo amžiuje neužmirši Ir gal 
daugiau nematysi; todėl nepraleisk 
geros progos ir ateik su savo pažįsta
mais ir draugais, o pasidiaugsi ir ne
sigailėsi. Kviečia KOMITETAS.

KAS TAM KALTAS
Lietuviai, atkreipkite domą!

Lietuvių Jaunimo Ratelis vaidįs 
labai puikią 4 veiksmų dramą 

“Kas tam Kaltas?” 
J. J. Zolp parašytą.

Nedėlioję, lapkričio 16 d.,' 1913 ’ m., 
šv. Jurgio parap. svcĮ.» kampas 32 
pi.' ir Auburn avė. Pradžia 7 vai. vak.

Kaip žinoma Chicagoš lietuviams, 
“Lietuvių Jaunimo Ratelis” visuomet 
užganėdina publiką savo lošimu; tai
gi tikimės, jog ir šį kartą neapvilei- 
me. * Komletetas.

TEATRAS Ir BALIUS!
Scenoje statoma pirmą kartą Chi- 

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

Kviečia visus Komitetas.

SUJUDINANTIS VAKARAS!
TMD, 28-ta kuopos Chicago, UI., 

atsibus nedėlioję, lapkričio (Nov.) 16 
d,, 1913 m., M. Meldažio svet., 2242- 
2244 W. 23rd pi. Pradžia 5:30 vai. v.

Scenoje statoma 3 veiksmų vaizde
lis “Ant bedugnės Krašto” ir “Vode
vilius: “Stepuko moteris sufragetė.”

Tai bus žingeidus vakaras. Mat. 
Stepukas gavo žinią iš New Yorko, 
kad jo senai žadėta moteris bus Chi
cagoje, ir pirmą# Jos pasirodymas, 
kaipo sufragetės, bus Šiame vakare. 
—Vaizdelis “Ant Bedugnės Krašto” 
yra vienas Iš geriausių veikalų, nes 
autorius už tą veikalą yra apdovano
tas premija. Bus šokiai ir Įvairios 
žaismės. Kviečiame VisUs atsilankyti,

$10.00 dovanų tam, kas paduos tikrą 
antrašą, kur Jflabar gyvena Kristupas
J. Milauskjis, daugiausiai jisai vadinas
K. J. Miller, jisai prasišalino iš Chi- 
cago, Ill,, 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 selsmoną. Kas žino arba 
kam tektų sužinoti meldžiu kuogrei- 
čiausiai pranešti apie jį, o gaušit 
augščiau minėtą sumą $10.00.

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

Pajieškau savo brolio Jono Dačio- 
vo, iš 
rap., 
no 5 
kaip . 
žino,

1 Gimbogalės kaimo, Šeduvos pa- 
šiaullų pav., Kauno gub. Gyve- 
metai atgal Chicagoje. 7 metai, 
Amerikoje. Jo paties, ar kas j| 
meldžiu atsišaukti adresu:

Juozas DaČiova,
W. 23rd st., Chicago, Ill.

Pajieškau savo pusbrolio Jurgio 
Smailio, iš Vinclaviškių kaimo, Pane
vėžio parap. ir pav., Kauno gub. Apie 
2 metai, * kaip Amerikoje. Gyveno 
Chicagoje. Jo paties, kas jį žino, 
meldžiu atsišaukti] adresu:

Povilas S.trep?ekas, 
2132 W. 23rd st.» Chicago, Ui. 

------------------- ---------------------------------
Pajieškau savo brolio Franciškaus 

Pezalgausko, U Akmenos parap., Šiau
lių pav., Kauno gub. 3isai pats, ar 
kas jį žino, meldžių_ątąi^aukti adresu

Petronėlė Pęząlg^ųskaitė,
189 Carter st., •.“'Rochester, N. Y.

Ii® . T <

Pajieškau savo sesers Marionos 
Skučienės ir švogerip yincento Sku- 
čio, iš Suvalkų gub. Gyveno 10 metų 
atgal Brockton, Mass. T/uriu prie jtj 
svarbų reikalą. Jų pačių*, ar kas juos 
žino, meldžiu atsiŠauktT adresu: 

ifewiB Landų skas,
6th ave., So. K Seattle, Wash.

Pajieškau savo lįiusbfolio Juozapo 
Norkaus, iš Pagirgždu Sod., Varnų 
parap., Telšjų pav., IKauno gub. 8 
metai kaip Amerikoje. Pirmiau gy
veno Indianą Harbor, ^nd. Dabar gy
vena, girdėjau, Brldgeporte. Turiu 
svarbų reikalą. Jo .paties, ar kas jį 
žino, meldži

Parsiduoda
mūrinis namas su saliunu, arti 47-os 
ir Western avė. Ant pirmo augšto 
saliunas, ant antro augšto 6 ruimų 
pagyvenimas, ganias puikiai įreng
tas, gazu ir elektriką apšviestas, su 
maudykle ir visais reikalingais įtai
symais. Atsišaukite f A.. jOlszewsklo 
Banką. ' ; •’l ■■ *

Ant randos: — storas dėl saliuno 
biznio, prie kampo 33-čios ir Hal
sted sts. “Saloon license” yra. Atsi
šaukite kuogreičiausia antrašu:

Petras; šliakis, '
3321 S. Auburn ave; ‘ Chicago, Ill.

PARDAVIMUI ŪKĖ.
Parsiduoda pigiai ūkė 12 dešimti

nių, su budinkais, sodžiuje žiliai, či- 
pėnų vol., Panevėžio pav., Kauno gub. 
Meldžiame kreiptis antrašu:

Jurgis Evaltas, , 
3308 Union avė., Chicago, Ill.

PARSIDUODA DIDELIS PIGU- 
MYNAS. 

šiaur-rytlnis kampas Western 
avė. Ir 22nd Place.

Geras trijų augštų ir su skiepu prie
šakinis mūras, turintis krautuvę ir 
du fliatu. Išrandavota dabar už 
$780.00 metams. Gali būti pakelta. 
Kaina $6,600.00. Tiktai $2,000 grynais 
pinigais reikalaujama. Jums apsimo
kėtų ištirti šį pigumyną.
HENRY P. MAUN, 3115 W. Madison 
street. Telefonas Garfield 2564.

Parsiduoda: — beveik* nauji “furni- 
čiai,” iš priežasties persikėlimo į ki
tą miestą. Kaštavo apie $350.00; par
siduoda už $200.00. Kreipkitės ant
rašu: P. B;
830 W. 33rd pi., .i Chicago, Ill.

TĖMYKITE!
Turėdamas $500.00, gali įgyti namą 

prie So. Halsted st., beveik priešais 
naujai statomą teatrą. Gera proga 
lietuviui įgyti namą su mažais pini
gais, biznevoj vietoj ir prieg to labai 
pigiai. Kreipkitės platesnėms ži
nioms |:

A. OLSZEWSKIO BANKĄ.

Kėnošhoje,' Wis.,Parsiduoda:
ant greitųjų, bučiarne ir grosernė ge
roje, lietuvių apgyventoje vietoje. 
Pardavime priežastis f savininkas iš
važiuoja Lietuvon atlikti kariumenę. 
Smulkesnėms žinioms kreipkitės ant
rašu: - K-'

Plaučiams
išliuosuoja flegmą ir tuom pačiu suteikia greitą 
palengvinimą. Jis yra^ geriausiai pritaikintas 
prię gydymo kosulio, užkimimo ir kitų panašių 

-nesveikumų kvėpavimo organuose.
Kaina 2.5 ir 50 centų.

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

W. F. Severą Co. CED^rs

Ant išmokesčio po Sc. kasdien
Jums prisiimsime dailų 14JL Aukso spaustas (14k. 

gold filled) Laikrodėlis, tuojaus su Lenciūgėliu (rete
žėlis) su geriausiais viduriais. Elgin ar Waltham, gva- 
rantuotas ant 20 metų. ;

Rašydamas dėl paaiškinimą ir įdėk pačtos ženklelį 
atsakimui.

American Watch Company
343East 9th St New York, N. Y

Dykai Visiems kiek Išteksim
Vyriškas, arba Moteriškas žiedas, grynu 14-to k. auksu apvilktas, gvarantuo- 

tas ant 25 metų. Perkant tokj, užmokėsi $4.50.
Lenciūgėlis laikrodėliui, 14-to k auksų storai auksuotas, gvarantuotas ant 20 

metų. Perkant,, užmokėtum daugiau negu $3.50.
KaklaraikšČiui špilka ir mankytoms sagučiai, storai auksuoti ir labai gražus. 

Už tokius pat visur paima po $3.00; viskas sudėta į labai gralius ir tani tinkan
čius baksiukus. . . • . • <

DYKAI TAS VISKAS: su $8.50 laikrodėliu ant 23 akmenų, vyriško didu
mo; viršai auksuoti ir išspausti, gvarantuota ant 20 metų; labai teisingai eina 
ir per tai yra pripažinti tinkamiausiais dėl dirbančių ant geležinkelių, kuriems 
reikia visuomet tikras laikas turėti., TAS PASIŪLIJAMAS IKI KALĖDŲ. 
Męs išsiunsime, viską sutaisę, ant kiekvieno adreso už $8.50, C. O. D. tani, 
kuris prisius mums $1.00, kaipo užtikrinimą, jog tamsta nori pirkti laikrodėlį. 
Peržiūrėjęs viską, jei busi užganėdintas, tai užmokėk ant Expreso $7,50, ir pri- 
siuntimo kaštus, ir viskas liks tamstos, o jei nebusi užganėdintu, nemokėk nei 
cento. Už tokį pat laikrodėlį kiti pardavėjai reikalauja po $24.00. Užsisakyda
mas gi nuo musų (Pirm • \alėdų), gausi $35'.O0 vertės už $8.50.

Tokio pasiulijitno neprafakk be naudos, nes antru kartu gal nepasirodys.

Pupausky Brothers Jewelers
Chicago, Ill3114 So. Halsted St
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KUR GAUTI “LIETUVĄ"
• s,, „ . • *« -.» •

Galima gauti kiekvieną savaltf 
“Lietuvą” už 5c., Šiose vietose:

1834 N. Castle
520

Si

Pas dinos mus agentus galima 
atsakyti “Lietuvą” metams ar 
pusėj metų ir užsimokėti.

mis nuo 
ils, uUr- 
jyto iki

BROOKLYN.
J. Ambrozėjus, 
Vincas Daunora,

T*1

st.
PI. 
av. 
st.

BIURO VALANDOS: 
OtarninkWs, Ketvergais ir Subatomte nno 6 iki 9 vakarais, 

į Keiti oats nno 9 iki -12 rytais

ATHOJu, MASS, 
Granickas, \ 28 Essex

BALTIMORE, MD.
L. Gawlia.
Vincas želvis,

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

CAMBRIDGE. MASS.
Pet Batkevlčius, 877Cambrldge

4084
1

KAZIS KRAUČUNAS.
Buvgs 9 metus Skyriaus VlrBinluku, Inspek 

.torlum Suvienytų Valstijų Inunieruoljos ' 
turi irisas tiesas kaipo Attorney, Advocate; 
Proctor, Solicitor fr CounceloT-at-Law. Veda 
visokias bylas (provas) visuose teismuoM-ir 
departamentu skyriuose. Suirimui patarimu » 
kreipkitės laiškais, įdedami grasos ženklių 
atsakymui. .Vedimui svarbių bylų ir reikalų, 
pribuna ypatHljai Į visas Vabtijas ir mies
tus sulyg pareikalavimo. Adresas:

KAZIS KRAUČUNAS 
ATT0RNBY-AT4.AW

403 Lyon Building SB^.TFhB, WAf?H. \

> Attorney .& Counselor at Law
30 N. LaSalle St., Cor. Washington St. 

Stock Exchange Bldg., Rooms 1107-1114 
Telephone Franklin 1178

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

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

* Wlf WSXI
HM»

M
i

Dovanos visiems ir per visa Menesi
Atminimui “Padėkavonės Dienos”, ar kitąjp sakant “Kalakutų Dienos” 

kuri bus 27 šio menesio ir kurioje dauguma storų dalina savo kostumeriams 
kalakutus, mes nusprendėme, vieton kalakutų, duoti sovo kostumeriams geres
nes dovanas, DOVANAS PINIGAIS, ir tai ne per vieną dieną, bet per visą 
mėnesį, kaip rod<o žemiau paduotas dovanų kuponas. Męs norime, kad žmonės 
turėtų progą pamatyti, kokias mes šiemet turime puikias žiemines drapanas, siu
tus ir overkotus, įr kad parduodame pigiau, negu visi kiti; už tai ir dovanų dali
nimą paskyrėme ne vienai dienai, bet visam mėnesiui, kad žmonės turėtų progą 
musų drapanas apžiūrėti.^ Iškirpkite šitą kuponą, atsineškit į musų štorą įr nau
dokitės musų paskirtomis dovanomis. ,

<z>

DOVANU KUPONAS.
Kas šį menesį pirks pas mus Drapanų už $20.00 ar už daugiau ir paduos mums 

šį kuponą, gaus $2.00 pinigais atgal. Kas pirks už $10.00 ar už daugiau, tas gaus 
$1.00 pinigais atgal, o kas pirks už mažiau kaip $10.00 ir paduos šį kuponą, gaus gra. 
žų kaklaraištį dovanų.

J THE BRIDGEPORT CLOTHING CO.
CHICAGO, MONTH OF OCTOBER, 1913.
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NEW 
Lesniauskas, 9.125'^E. 7th 

NEWARK/ N^J. 
Ambrazevičia, 178 Ferry

NEW BRITAIN, ČONN.
J. Cheponis, 5^0 Main

i PETERSON, J.
Varaškevičius, »‘ 70 Lafayette 

PITTSBURG, \ 
Baltrušaitis Bros., 24Q0 Fifth ave. 
Jona^ A. Ignotas, 1 46 Bb. 22-nd 
Pius Zaviackas, 445'iStacuuin

PITTBTOS, PĄ. 
J. Kazakevlčia, 103 N. Main
J. S. Vaškevičiius, 72 N. Main

PLYMOUTH, PA.
S. Poteliunas, 345 E. River st

I ‘ PURITAN, PA. • 
Jonas Martinkaitis.

§ SCRANTON, PA. 
Juoz. Petr iky s, . 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 
IL Yurgeliunas, 233 Broadway 

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

ST. CHARLES, ILL.
Kiela, 575 W. 6th st.,

WATERBURY, CONN.
Jurgis žemaitis, . 827 Bank, st.

uz mažus pinigus, 
ateikit pas mus
Musų drapanos yra dirbtos 
garsiausių firmų: Hart, Schaf
fner & Max, Lewis Bros. įr 
kitų. Ant apsivilkusio jos gra
žiau guli, negu kitų ant or
derio dirbtos.

Musų kainos visada yra pi
gesnes, negu kitų. Jei netikit, 
tai apžiurekit drapanas kitų 
storų ir dasižinokit jų kainas» 
o paskui ateikit pas mus, ir 
pamatysit, kad mus kainos 
yra daug pigesnes, kaip kitų.

Jeigu kuom nors pirktos 
drapanos netiktų, mes apmai
nome ant kitų, arba pinigus 
sugrąžiname.

Pirkusiems drapanas pas 
mus, mes jas prosijame už dy
ką per vi3ąmętąt kada tik no
rėsit. Ir pirkdami pas mus 
šiame mėnesyje, da užčėdysi- 
te 10 procentu su pagelba virš 
paduoto kupono.

Storas yra atidarytas

tai

>

IR VAKARAIS

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

("

BROOKLYN, N. Y.
Jankauskas,
Juozapavičius,

Ant
Balt 
Jan Milewski, 
Ant. Plochockl,

CHICAGO, ILL.
‘‘Aušros” skaityk., 3149 .9. Halsted st
J. I. Bagdžiunas, 
A. Dargia, . 
Jonas Ilgaudas, 
Fr. '„A. Jakutis, 
P. M. Kaltis, 
Ant. Kasperas, 
Zig. MickevJčia,

Tananevlče, 
Mike Valaskas,

2334 S. Oakley av.
732 . W. - 18th st, 

1841 S. Halsted st.
783 W. 14th PI. 

1607'N. Ashland ave.
3416 Auburn av.

2342 9. Leavitt st 
, 670 W. 18th st
345 Kensington

M. A.' Vabol, 1700 N. Ashland
OHIO. 

St. Clair

MUSU
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomi iki 10 vai.

THE BRIDGEPORT CLOTHING CO
A. N. MASIULIS, Manager 

3246-3248 So. Halsted St \ j '

* \ Telefonas Yards 316zw
* Dr. A. L. Graičunas !
S GYDO IHVAIRIAUBIAB LIGAS ' w

® 3310 So. Halsted St. - Chicago, III. »

f Rusiškas Dovierennastis,

Pasportus, Affidavits,
Kontraktus Pirkimo Namų ir 
Biznių ir Visokius kitus Rejenta- 
liškus Raštus Geriausia Padaro

Iškolektuoja vekselines paskolas, algas, da 
les ir pinigus, paliktus kitose bankose Ame 

rikoje ir Europoje greitai ir pigiai.

LIETUVOS REJENTAISKAS BIURAS
A. OLSZEWSKI O BANKOJE 

3252 80. HALSTED ST., CHICAGO.

Bt. 
St.

N. Y.
120 Grand st

229 Bedford Ave.

CHICAGO, ILL.
8374 Rerkoff ave.

3327 Lowe ave.. 
*3153 Emerald ave. 
1801 S. Johnson

708 W. 17th

Juozas Aleksa, 
Juoz. Braknis, 
Ed. Butkevičia, 
John Bimba, 
Antanas Grišius,
W. Gaižauskas, 10759 S. Michigan 
Adomas Jodelis, 
Julius Kaupas, 
J. A. Rimkus, 
Jonas Visockis, 
Ant. Zelnys,

818 W. 18th 
2232 W. 24th st.
920 W. 20th PI. 

8139 Vincennes Rd.
3240 S. Morgan st

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

GRAND RAPIDS, MldB.
C. Kentraitis, 448 Leonard St. N.W.

GARY, IND.
Ant. Melkinis, 1109 Jeferson

HERRIN, ILL;* ’
J. T. Adomaitis, ,. 820 So.; d6th

INDIANA HARBOR, IND.
B. Yasiulis. 3604 Dėador

KENQSHA, WIS. .
M. K. Petrauskad, 415 Middle
• LEWISTON, ME. i

K. VllaniSkis, , \ 14 Summer
LOS ANGELES^ ČĄą .

P. O. Mankus, , ^19 Gęrm^in, Bl 
. MELRoąe/;pXn,K,..jLir«.

Wlad. Vaišvilą, Z ; .22J9. ,?.Lake st.
MINERSVILLE, PA.

J. Bamanauskas, t 538.
t CONN. 

yfiCurtia st.

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

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

' Įsteigta 1893 metuose.

CLEVELAND.
Šukys, 2įl8,

ELIZABETH,
Dom. Boczkus,

\ LAWRENCE, ' MASS.
A. Ramanauskas, 101 Oak 

LOWELL, aMA^S.
A. Jankauskas, 131 E. Merrimack

MONTELLO, MASS.
P. Miszklnis, . 36L Arthur

new haven, qqnn.
K. A. Makarevich, } 255; (Wallace 

PATERSON. N. i J.
At kin cl s Bros., Si 273 River 

PHILADELPHIA,^ PA.
M. A< Ignotąs. |038A^o. 2-hd. at 

’ PITTSBURGH?‘t’A.
J. B. Miskevlčia, 2135 RdraW st. S. Š.

PORTLAND, OREG.
Bowman News Agency.

RACINE, yiS.
J. Phlllpavlčla, j 609 Sixth st. 

SEATTLE, WASH.
News Agency N. E. cor.

First & ^Washington str.
Utica, . hr. .

S. Tarczynskl, 130 Whitesboro st.
WORCESTER JMASS. 

Paltanavičla, -^15 Millbury st
WATERBURY, 1CONN.

— _Z„'—' Į785 Bank st 
ILL.
Lincoln ave.

KELIAUJANTI AGENTAI:
Jonas Dabulskis, 
Petras Pilėnas, 
S. šafranauskas, 
Kl. Vilkevičia, 
Jonas Kulis, 
Petras Vaitiekūnas.

K. ZURAITIS
PIRMAEILINIS BUFETAS

ij ■ j.šaltas alus, gera cieg- 
tinė, kvepiantį . ciga
rai. Priima šveplus
: kuoširdingiaušiaL :

3200 S0. HALSTED ST.
o md' \

Kiekvienas gali i$&oMl barbery- 
stės trumpu laiku ir°’ghlite padaryt 
pinigą kol mokinatės. Rašykit, klau
sdami informacijų. N$$soiko:"‘ ~ 
College, 1202 Penn ' M? 
Pa. ’f' ■

Į ae» 
....."T"""" ' aiAnų"

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolierio iki didžiausių sumų ir moka už 
i juos 3 procentą metams.
SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chicagos mieste.
PERK A ir parduoda namus ir lotus ir stato kitiems namus ir Storus ant lengvų 

išmokesčių. ,
PERKĄ ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nesančius 4, 5 ir 6 procentą. 
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagdn jškolektuoja jų pinigus paliktus kitose bankose. 
IŠM AINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų. 
SIUNČIA pinigus į Lietuvą, Bosiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai.
PARDUODA Šifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Rosijos konsulio pas

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

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

PADAKQ lioyiefennastis, ir visokius kitus rejentališkus raštus gerai ir pigiai.
PARSĄMPO Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai įrengtoje Bankoje, prie 

-.■.f.; kuriosjiw^vagisjine ugnis negali prieiti.
J •.,* 'A ‘ i' -K.'/;* ...y. T* ** w •'**' ’/v’.*-4* A ' ‘

Pinigus turif tik tie kurie čėdyja, o sučėdyja tik tie kurie Bankon deda 
Užčėdyk tik vieną dolierį sanvaitėje padėdamas jį Bankon ant 3 procento, tai

\ Per 1 metą turėsi ......................................$ 52.70
A Per 5 metus turėsi........ . ....................... .... 279.82

Per 10 metų turėsi................................. .... 604.56
Per 20 metų turėsi........ ............................. 1418.26

» ,1 - ■■ ••.. \ ‘ 1
Tai ką padaro vienas dolieris, o vieną dolierį sanvaitėje gali užčėdyti kiekvienas žmogus. 
Tik reikia pradėti. Taigi pradėkite ččdyti.
“Kurie šiton Bankon pinigus dėjo, tie šiandien perka namus, o kurie pinigus kupareliuose 
kavojo, tie dabar gaudo vagius”. \
Šioje Bankoje gali pasidėti pinigus ir kitų miestelių lietuviai. Rašykite mumi, o gausite 
pilną informaciją.

; ' Rašydami adresuokite šiteip:

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

Atvažiavusius IŠ KITUR MELDŽIAME aplankyti Ir musų Banką.

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

Nedėliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų

CHICAGOS LIETUVIŲ DOMAI.
Gerbiamoms 

Chicago# Dr. 
-stėms Ir vi
siems, : kurie 
tik rengs ba- 

r liūs, vakarus, 
teatrus ar ki
tokias pramo- : 
gėles ateinan
čiais » metale*. ■ 
pasirengęs vi-, iapskelbiu, kad ai esu 

guoso atsitikimuose sutaisyti jums 
kuogražlauslą muziką. Todėl, ren
giant teatrus, balius ir t.t. su muzikos 
dalykais, kreipkitės prie manęs.

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

P. V. SARPALtUS,
8259 So. Halsted st, Chicago, IIJ.I

Seniausia Lietuvių užeiga pu 
JUOZUI RIDIK/J

Užlaiko visokius pirmo 
skyriaus gėrimus ir kvo. 
penčius cigarus ir

Gražią Naują Svetalną 
finai rinki mama, vestuvėms, bs- 
lisma ir tt Širdingas priimi- 
mas ir broliška rodą kiekvienam

Illinois GL. Kurtu Bird

Gaunama “Lietuvos" Knygyne: 
“VAIVORYKŠTE" 

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

“Vaivorykštėj’* telpa apysakos, 
novelės, dramos, eilės kaip 
originates, taip geresniųjų sveti
mų literatų raštų vertimai.
Pirmoji knyga 1913 m., pusi. 208

Kaina $1.00.
Pinigus siunčiant adresas:

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

NEW CITY SAVINGS HANK 
4601 So. Ashland ave., Chicago. 
Geo. L. Ukso pres., St. Maręinkievvicz 
vice-pres., A. J. Pierzynski iždininkas.

Priima bankeli u pinigus ir moka 
3%. Už sudetuą: pinigus musų bati
koj duodame č.ękių knygutę^ iš ku
rios parašyti čekiai tfhka vipur. .Sko
lina pinigus ant Jięal Estate.. Perka 
ir parduoda, , ir“ Jotus, Jšsam- 
do bankines skryneles ; ("bpies) po 
$2.5.0 metalus.....P^4^dą';;š/f^pxt0.8 ir 
siunčia pinigusvį ^sąs t ę-yAefcę. dalis.

Rankos V a fa nįpąC '^ąn^ėį^is, se- 
reAoms, keti 
8 yyįp iki 9‘ 
Mukais Ir P< 
6 vakaro.

K. J. FILLIPOVIČIUS IR
J. P. JOVAIŠAS 

pardavėjai namų, lotų ir 
farnių už Ubai žemas 
dainas (prekes) turi dt- 
džiausj pasirinkimą; ap
saugoja nuo ugnies na
mus, biznius ir forničius 
geriausiose kompanijose; 
perkantiems propertes iš
dirba visokias reikalingas 
popieras; peržiūri ab
straktus ir parūpina pa
skolas? mortgečius; par- 

____  . dųotįa lotus visose dalyse 
miesto tfhičagoš nuo $500.00 ir augščiau, o 
taipogi apsaugoja žmonių gyvastį pašalpa li
gos ir nelaimės atsitikimuose. Reikalinga agen
tai Chicago, -^iVaukegan, Chicago Heights ir 
West Pullman. Norintis tokio darbo, teiksitės 
atsišaukti ypatiškai paskirtose valandose. 
Vyrams, mokantiems rašyti, geras už
darbis, pirksit propertes, o * jUSM L

Town of Lake Savings Bank 
Joseph J. Elias, Savininkas 

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

jiinui nuo vieno doliario ir daugiaus 
ir mokame trečią procentu natomis 
ant metų. Siunčiame pinigus | vi
sas svieto dalis pigiai, greitai ir tei
singai, o svetimų žemių pinigus mai
nome, perkame ir* parduodame. Par
duodame šifkortes ant visų linijų į 

uz_ krają ir iš krajaus, taipgi tlkietus 
įj. ant geležinkelių po visą Ameriką ir 

nlgai j trumpą laiką dvigubai pasididins. Tai
pogi turime pardavimui biznią ir biznevų na
mų, kaipo: saliunų, bučernią su namais ar 
be namy dikčiai apgyventose lietuviais kolio- 
tiijose. Jįejkalaujantie atsišaukite žemiau pa
rodytų antrašu: _ 
858 W. 33rd st, Chicago, BĮ., otfiso vai.:, 
nuo S ild 10 Iš ryto, ir nud 4 iki 9 vakare, 

' : Telefonas Drover 9250. ‘

Europą.
Musų Banka išdirba visokius raštus 

ir dokumentus visose kalbose ir duo
da ~rpdą lietuviam® visokiuose atsi
tikimuose ir reikaluose ypatiškai tr 
per laiškus. Tik kreipkitės vlršmlnė- 

•r”Jtu antrašu.



Lietuviškas Graborius.

i&Mt*

Parankus Pečiukas

2 KATALI06AI DYKAI!

Antanas A. Slakis

System

BRIDGEPORT© ORISASMIESTO OFISAS

Telephone RANDOLPH 1307

Chicago, UI

ANOLA ANTI-PAIN BALM
Geriausias iš visų rųšių

TYRAS—TIRŠTAS

UŽGANĖDINANTIS

šauniai geras

Chicago, IiiGarsinkites “Lietuvoje
. .. . ............. ... ,•

Aukščiausi Idealai Pritaikinti 
Prie Tarnavimo Visuomenei.

Perfection Beduminiu Aliejiniu Pečiuku, 
ištikimiausias pečiukas, kokį tik galit

^^4) AND HLENOEP

l’radėkit nuo miegamojo kambario ar maudykles ir galėsit smagiai apsirengti

Turime didelį pasirinkimą 
kepimui valgių, minkštomis bei kietomis anglimis ir gazu 
mus

Su Kalendorium 1913 m. Jono 
Rinkevičiaus Išleistas, 2-ri metai.

pinigus . siunčiant

Lietuvos’’ ir $1.00 per 
tai gaus visas 4

», Kataro, Uždegimo 
skąiusmo, Gerkles skaudeji- 

Į^Galvos skaudėjimo, Strėnų ir

Męs parduodame už 
ant syk
• netiktai Chicagos mieste, bet ir į kitus miestelius juos pristafojn

gi Tiifek Savo Namuose 
W Geriausią Degtinę " (arielką) jei y nori būti sveikas ir turėti kuom 
r pavaišinti savo mylimą svečią. 
Daktarai rekomenduoja už geriau
sią degtinę

Geriausios Siuvamos Mašinos yra 
“SINGER”

Lėkei
7 vai. vak. iki 11 vai 
Šalkauskas praneša vi 
nori išmokti šokti, atei

Phone Drover 5052

DR. K. DRANGELIS 
Lietuvy* dbNtistas

VALANDOS', nito 9 ryto lig 9 vakare
3261 So. Halstetf SfJ Chicago, III.

Priešai A. Olštvfetto Banką

0-124 Grand Str.,
Brooklyn, N. Y

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

Kas neturite laiko dieną, galite pribūti vakarais.

3255 So. Halsted Street 
(Priešai 33č»ą gatvėj

VAKARAIS: nuo 7 ik 9 vai., 
Išs. iriant nedelias

Telephone DROVER 5326

Užsiimu laidojimu numirusiu Ir už
laikau automobilių, parsamdau ant 
veseilių, krikštynų ir pagrabų už pi
gesnę prekę, kaip "visi kiti. Pribu- 
nu j visas miesto dalii labai greitai, 
-4 dienų ir naktį. j

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

Telephone Drover 2186.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 1OO

A. OLSZEWSKI 
1252 8. Halsted St, Chicago, Ilk

į P. Mikolainis 
Box 62 (’ New York City

W PUPAUSKY BROS 
JEWELERS

g j Jcbilieriška Krautuve
B - /Deimantų, Auksinių ii 

Sidabrinių tatorų, Lai 
ųrodžių ir Laikrodėlių dideliame pa 
sirinkime
3114 So. Halsted St

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

Męs Ja# parduoda0 Ir Išmokinama 
toluti. Turime atspaude Lietuviškoje 
kalboje knygas, pagal kurias galima 
greitai ir gražiai išmokti aluti viso
kius siuvinius. Mes parduodame ma
šinas nebrangiai, pradedant nuo |3.00 
iki $59.00 gvarantuojam kiekvienų ma
šinų ant 16 metų. Taipgi sutaisome 
senas mašinas. Mums nedaro skirtu
mo, kur mašinų reiktų pristatyti, nors

Rusiją. Musų storas raudasi po šiuo- 
ml adresu:

ANTANAS VISBARAS, 
8239 S. Halsted st., .Ch’cago, lik 

Telephone Yards 452?

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

CHICAGO

Veda visokias bylas, civiliškas ir krimiutališ- 
kas visuose teismuose (suduose). Peržiūri 
obstraktus ir padirba visus kitus legališkus 

dokumentus.

Prof, 
siems, kurie 
ti dienomis nuo 9 valandos ryto ir 
net iki 11 valandai vakare. Taipgi 
mokinu visokius šoklus Buck & Wing, 
Buck Skirt, Irish Jig, Clog, Spanish 
Waltz, Waltz, Two Step, Side Step. 
Pirma Lietuviška Mokykla Amerikoj. 
Mokytojai: Miss Antanina Kietniet, 
Miss Joanna Walets, Prof. Julius Sal- 
dąuskls,; 1843 S. Habited st.* Chicago'. 
Kas PetnyČlos ir Subatos vakarų mo 
kinam šokti dovanai.

Phone Canal <

isokių pečių: apšildymui kambarių, virimui bei 
Kiekvieną.pas 

pirktą p&čių gvarantuojame. Jeigu gerai nekeptų arba netrauktum dūmų, 
ap mainome ant naujo pečiaus arba įmokėtus pinigus gražiname. Musų kai- 

nos yra pigesnes negu kitose krautuvėse, patarnavįymas greitas. į.'

ATPIGO LIETUVIŠKI REKORDAI!

Męs dabar tiiHmb 30 lietuviškų 
įvairioms dainonida rekordų, kurio iki 
šiol parsidavė p<£4 $2.00, dabar par* 
traukemč didelį transportų iš Lie
tuvos Ir gavome piglpus> taip kad da
bar parduodama po $i.ob prl- 
siuntimu. i -

■" Parašykite friuhiš savo adresų, o 
mes prisiusime katalogų, Iš kurio gu
lėsite pasiskirti ir apsisteliuotl lie
tuviškom dainoms ir deklamacijoms 
rekordus. Adresuokite:

A. OLSZEWSKI, 
3202 80. Halsted st., Chicago^ Įl/.

Ar matei kada-nors Ihlkraštį 

“DRAUGĄ“? 
“DRAUGAS” yra 8-nių puslapių 
didžiausio formato, vedamas ge
niausių, ' 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 n. $1 
Užsieniuose metams $3, pusei self $».6O 

Rašydami laiškus adresuokite

DRAUGAS PU B. CO.
2634 W. 67th St. Chicago, 111.

N ųot]g^ąfijKi^Kosulio 
p?žan^į^^' ■'
m'o, U žlflF 
muskultį*'^ Grypos, Reumatizmo,

ug -kitų skaudulių. Anola yra 
iiu išlaukiniu vaistu

> a v čė’ , • • Xjauniems ir vaikams.

Geriausiai pastiprinanti, priimna, skani 
ir sveikiausia stalava degtinč.

Gaunama visuose goresniuose Saliutuose 
STRAUS BROS. 60Išdirbėjai, DEP'T L. CHICAGO, ILL 
216 W. Madison St. A. CHAPOSKE, irT. PODLASKIS Lietuviai ajenta

Dr. G. M. Glaser
šiuomi apreiškia pagodotal vfsuo- 

meniai, jog esu seniausias gydytojas 
an' Bridgeport©, praktikuojant per 22 
metus, perkėliau savo ofisų ir gyveni
mų i savo locnų namų 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 tolinus mane rems, esiu namie ant 
kiekvieno pareikalavimo dienų ir nak
tį. Esiu specialistas ligose vaikų, mo
terų ir vyrų ir užsendlntose ligosi?. 
Darai; visokių operacijų.

Liekuosi su pagarba I

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

Kertė 32-ros gatvės.

Smokeless

Holdingą ir kiekvienam reikalinga 
užsisaKyti

KATALIKAS”
, “Katalikas” yra 12-kos pusla
pių, didelio formato ir suteikia 
svarbiausių žinių iš Amerikos, 
Lietuvos ir iš viso pasviečio. 
, “kikilis" metams $2, puseej metą $1.

Užsirašyt “Katalikas” galima kiek
viename laike, Rašykite tuoj a n s, o 
gaisrite vieną “Kataliko” numerį pa
matyti veltui.

J. M. TANANEV1CZ, 
3248 S. Morgan St., Chicago.

MOKYKLA ŠOKIŲ.
Prof. Julius Šalkauskas užtikrina, kad 
išmokys šokti kiekvienų jaunų ar be- 
nų. Išmękinų valsų 6 rūšių, taip, kad 
gali (Irusiai eiti šokti publikoj. Taipgi 
išmokinu ir kitus šokius su keletą 
vakarų. Mokinu kas vakaras 
jos yra nuo

Julius

LITERATŪROS SKYRIUJE TELPA:
L. Giros “Geradariai—eilės . “Be

auštant! aušrelė...”—Pijėsa dviem pa
veikslais. “Dainius ir žmonės”—eilės. 
“Ramunės”—eilės.

J. Šeiniaus “Sapnas”—gyvenimo pa
saka. ' - z

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

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

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

— Fragmentas.
Žemkalnio “Blaivininkų Pirminin

kas”—Monologas. ; x
Tollaus seka Mokyklos, Musų fab

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

Užsisakant 
adresuokite:

Kiekvienos įstaigos atrama yra Idealas, tūla pa
vyzd inB1 taisykle ir sutvarkymas,
Vienintelis Bell Telefono organizacijos Idealas 
yra Patarnavimas, kuris turi būti Geras ir Ganėti
nas visose jo atmainose. Kad pasiekus šio idealo, 
ąugštąi ?moksl škas aparatas turi būti išplėtotas 
drauge su tobulumo metodais eperavime, turi 
būti sutaisyta v harmonininga, gerai .sutvarkyta 
organizacija, komercijiniai metodai turi būti ištobu
linti, milžiniško biznio piniginis vedimas turi būti 
augščįąu kritikos ir klausimas turi būti išrištas. au
giniu ir iššipletojimu, idant sutikti neparalelišką iš 
publikos' puses' reikalavimą.
Šie idealai yra vykinami Bell Visuotinio

ynųsbryta., FewieSklt kainbftr|. - SilLa. h u b. Iv
! ttfrėB -vakVfėlįv "

^Sect^nkcdumiuis Aliejiniai Pečiukai yra daliai išdirbti -vsuror- 
. ij.lygans ornamentųęto įgė.lynti plieno; i ikelinhii kraJtal. -

Ypatinga^autoinatlška prk t.ilsa-padaro diunavimį negalimu Knatas visados 
Jjgus. VL oš i*a’į8 lengvai valosi. Virš i Juška. Šalta rankena.

Gaunama viiur; arba prašykitcirknllo.’io su paaiškiuimais n.:d bilė kurios 
- -- - a ; v ‘ musų, agentūros.

Standard Oil Company
„ s.., (An Indiana Corporation!

įGeriausia Lietuviška Aptieka
'F. A. Jozapaitis, aptiekorius ir sa

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

F.A.JUOZAPAITIS
APTIEKORIUS

3601 S. HALSTED ST., CHICAGO 
Telephone Yards • 155 arba Yards 551

Dr. O. C. H EI NE 
DBNTISTAS

I8A$—Kampai 31 ir So. Halded gal. 
(Gymiais viri aptieksi.) X CHICAGO, ILL

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

Telephone Yards 2750 
. GERIAUSIA ŠOKIŲ MOKYKLA 

CHICAGOJE.

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

Norinti mokytis, meldžiu, atsilan
kykite po numeriu:
936 W. 33RD ST., CHICAGO, ILL 

Arti Morgan gatvės,
Mokinama: Panedėlyje, Utarninkė ir 

Ketvergė nuo 8 iki 10:30 vak.
Mokytoja! Prof. F. L. Jankauskai* 

Mist B. TisaitL

28 metų senas laikraštis s

i VIENYBE LIETUVNINKU 
EINA KA8 SEREDA, BROOKLYN, N. Y.

Ir paduoda daugiausiai gerų ir svarbių ži
nių iš Amerikos, Europos ir viso svieto, o 
pr enumerata kaštuoja metams tik $2.00; 
pusei metų $1.oo. Užrubežiuose; metams 

$3.oo; pusei metų $1.50.

RAŠYK ADRESU:

Turi didžiausia Furničių pasi 
rinkimą ir parduoda Spigiai 
kaip visi kiti
KODĖL NĘS GALINE PIGIAU 

PARDUOTI?

tf jąil lietuviškų,KįNYGŲ nuo
• seniausios iki naujausios 
laidos, pilnas naujas katalogas, 
80 pusi., bus prisiųstas DYKAI. 
MYLĖTOJAI MUZIKOS, čia gali gauti 

muzikaliŠką instrumentij 
•; katalogų/ ^vairiausių armonikip 

koncertinktĮ, kleruat ą i r t; ti t .=• > •;
i Rašant man laišką, paminėk katra? 

MtATALOGĄ prfeiųtthar abu kariu?;; 
$|Į>I kolitai 'k ny< ų;pjMia

iš mirferniųmi*«leU*|(pa*d»vi«et£- 
^khygaa ir laiškai p<>pįėra$> Adresa&^ <

ii M. J. DAMIJONAITIS Į
Į 903 W. 33rd St.,^ į CHICAGO, ILL. ?

South Halsted furniture house
3224-3226 South Halsted Street, CHICAGO^

J ‘.’J-.4

pinigus ir ant išmokesčių. Kas neturi pi 
męs duosime ant išmokesčių. Męs parduodame savp ta

Tankiai reikalaujat šilumos 
ankstyvu rudens laiku, pakol 

U anr nepradejote pečių kūrinti,
norėtumėt, galite šilumą .geriausiai 

«r gręjčtąysiar gauti su
The Perfection yra

EBO CIGARETTES

PbdagrpB^ daugT 
geriausiu ir pasekmingjiaUs 
kaip sęiįiettĮs
Preke 55 centai. 1 Į/

Atsiųskit 10c prisiuntimut mažos bandymo skrynutes 
Anolps jr pęrsitikrinkit apie jos gerovę. Adresuokit:

le.veskio^‘
i Dienine ir Vakarinė Mokykla. ■
c 11 Mokinama:., i.';r':.ll:i.=x.,L-.j::r.
A 1. Pradinis įPrirengiamasai) Kursas,
1 1. Prekybos Kursas pagal Amer. plienu ■
8 3. Prekybos Kursas pagal Rusijos plianą ■ 

(del manančių grį^i Lietuvon).
J ............ ......"..■asssaKalbosri'i n |
1 Lieiuviška, Angliška, Vokiška ir Rusiška
I (pagal norą ir Lenkiška).

*J Del smulkesnių žinių kreiptis ypatiškai
S arba per laišką šiuom antrašu:

G. J. LEVESKIS,
fl Vedėjas Mokyklosi 3106 So. Halsted St., Chicago, III. Į

GERAS PROGA!
Gramatika Afogliėkoskalbo^mo- 
ky tisbe mokytojo(»pdary ta)$ 1.00 
Vaiku D rang r rba kaip moky

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

mokytojo............... ..... ................ 10c
Aritmetika mokini malsi rakan

dų, su paveikslais (apdaryta). .35c
V'iš'ol'L’GO

Kas atsiųs iškirpta šita apgarsi- 
nima iš 
money rčrdę|’ 
knygas 60c. pigiau

'Dr J. KULIS 
: Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

3259 So. Halsted St., Chicago, III,
Gydo visokias ligas mo e ių, vaikų ii 

vyrų. Speciališkai gydo limpančias, už 
stenėjusias ir paslaptingas vyrų ligas.

AL "J 
I LONG I 

rDHtANCl’ 

Mėphonį

I D-re Maria Dowiatt-Sass
I Moterų ir vaikų ligų specialiste ‘

Offias

I 1725 West 18th Street 
Tarp Paulina ir Wood gat.

1 Phone Canal 1208
Valandos:I nuo 9:80 iki 12:00 vai ryto

K nuo 7:00 iki 8:00 vai. vak.
K “ Nedėliotus

nuo 9:80 iki 12:00 vak ryto1 __ __ _ ___

Rezidencija
'i * •.

5206 W, Harrison Street

Tek Austin 737 , :
v

Valandos;-'
tiktai iki 9:00 kiekvienoje

• -..
L




