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MEXIKO

stijy 'su

manyta, kad 11 nerta mano iške
liauti Europon ir tokiu budu už
baigti vaidus su Jungtinėmis 
Valstijomis, nes jis buvo iš Tau-

rūmo prapuolęs. Vienok pa- 
, kad jis buvo pas karo ,mi- 
į, generolą Blanųuctą, kuris 
11 nertą nelaisvėj, bet pas-

kui abudu susitaikė ir dabar eina 
išvien; Blanquet pažadėjo remti 
Iluertą, padėti jam priešintis 
J u n g t i n ė n 1 s \ a 1 s t i j o m s.

Todėl, jeigu Jungtinės Valsti-

Huerta nuo prezidento vietos 
pasitrauktų, tai joms nieko dau
giau nelieka, kaip siųsti Mexi- 
kan kariumenę ir ten išversti 1 Įn
ertos valdžią, arba ją pripažinti, 
kam, žinoma, Europos viešpa
tystės nesipriešintų, nes jos dar 
prieš rinkimus jo valdžią buvo 
nrinažinusios. Bet prezidentas

tis prie vartos 
kariumene.

I

1 .

G

■ Jf

/

THE LITHUANIAN WEEKLY “LIETUVA" 
Published Fridays at Chicago, III.

Yearly Subscription rates:
In‘United States........................................ $2.00
To Canada and Mexico..............................$2.50
To all other Foreign Countries............... $3.00
Advertising rates on application. Address

A. OLSZEWSKI, Pub.
- 3252 So Halstad St., CHICAGO, ILL.

t
I

t

gricb-

tai
Angliją, tai Francuziją, buk jos 
Iluertą šelpia pinigais; todėl jis 

neno-gali taip ilgai 
ri pasitraukti.
mų kraštų užtikrina, jog jos pini
gų neduoda. Tas gal būti ir tei
sybė, bet Huerta gali pinigus 
gauti "nuo privatiškų bankų. Ne 
be reikalo, turbūt, Huerta pave- 
d
su kerosino šaltiniais žemės plo-

•liškai kompanijai didelius

Hucrtai, matyt, pinigų ne
trūksta, nes jis Japonijoj pirko 
20,000 karabinų ir jiems amuni
cijos. Mat, Japonija įvedė naujus 
karabinus, tai senuosius ir jiems 
prirengtą amuniciją pigiai gali 
parduoti. Bet ir tie senieji kara
binai, kaip pasirodė laike karo su 
Rusija, yra neblogesni už kara
binus amerikoniškos" kariumenės. 
Iš visako matyt, kad Huerta me- 
mano klausyti Jungtinių Valstijų
reikalavimo, bet rengia pasiprie-1 jos su Rusija, Vokietija neparėmė 
šinimą, nes besipriešindamas nie
ko žudyti negali. Jeigu besiprie- 
šinimas nesisektų, jis vis gali pa
sislėpti ant laivo kokio neinrališ- 
ko krašto, kur) jo negali pasiekti 
nei Jungtinės
ko revoliucijonieriai. 
noma, labjau bijosi 
nierių, nes tie, jeigu
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Generolas Villa uždraudė savo 
kariautojams plėš 
privatiškų žmonių 
pastatė sargybą vietose, kur yra
pinigai, arba koki vertesni daik
tai.

ir savintis 
turtus; pats

Apvaklę Juarezą, revoliucijo
nieriai turi liuosus susinešimus 
su Jungtinėmis Valstijomis ir ga
li iš čia parsigabenti ginklų ir 
amunicijos, žinoma, jeigu to ne
stabdys saugojanti rubežių Jung
tinių Valsti 
liucijonieriiį ir geidžia

galėtų ginklus gabenti; tąsyk jis 
žada išversti Huertos valdžią; 
bet jis negeidžia, kad Jungtinės 
Valstijos siųstų savo kariumenę 
Mexiką raminti.

JUNGTINĖS VALSTIJOS.

Jungtinės Valstijos jau galuti
nai ir formališkai užėmė, kaipo 
savo valdybą, salas Culebra, prie 
Panamos kanalo. Salas tas jau 
nuo kaito su Ispanija valdė Jung
tinės Valstijos, nols jų formališ
kai nebuvo į savo valdybą pa
vertu sios.

Laivyno kapitonas Burnett ga-

keliauti prie Culebra saly ir iš
pildyti formą tų salti anektavimo.

ir kuogeriausia tinka Panamos 
kaiialo gynimui; todėl ant jų bus 
parengtos tvirtovės. Tos tvirto
vės, karo laike galės suvis kana
lą uždaryti. Paimti jas net tu
rinčiam tvirtą laivyną priešui bus 
beveik negalima.

Tokiu budu Jungtinės Valsti-

kaštais mažųjų Vidurinės Ame
rikos republikų. Apie gy1 
norą, 
tvirtesni mat nereikalauja
noro paisyti.

žinoma, nepasiklausė, nes 
silpnų

AUSTRIJA.

Draugystė Austrijos su Vokie
tija, kuri gana tvirtu ryšiu rišo 
šitas viešpatystes, priėjo jau be
veik prie užšalimo laipsnio, nes 
laike buvusių nesutikimų Austri-

savo sandraugos taip, kaip 
tikėjo. Per tai Austrija ant 
kanų neįstengė savo norus 
varyti. Dėl menkos paramos 
biją, svarbiausiu Balkanuose

toji
Bal- 
per-

RUSIJA.
li

moj padavė reikalavimą, kad Ru
sijoj visoms ją apgyvenančioms 
tautoms butų pripažintos lygios 
tiesos, kad visi aprubežiavimai 
dėl tikėjimo, ar tautiškos kilmės 
butų panaikinti; kad butų panai
kinti visi aprubežiavimai žydų 
kitų nekrikščioniškų tautu. I

ir

našius Rusijai reikalavimus statą 
taipgi su Rusija susidraugavusi 
I?rancuzija, kurios politiškięji 
veikėjai mato toliau, negu rusiški 
fa natikai. Fr a n c u z i j o s v e ik ė a i 
gerai žino, kad, kilus karui, visi 
Rusijoj prispausti gaivalai, bep- 
naudodami iš karo, galėtų sukil
ti; lenkų nuo sukilimo nebūtų 
galima sulaikyti, o tąsyk jos ka- 
riumenėj vieton padėti francu-

K . . • *zams, turėtų naminius maištus 
malšinti, ir Francuzija liktų viena

gavusias tautas.
Rusijos kadetų ir franeuzų rei

kalavimai yra labai protingi; ir

Tik abejotina, ar tų protingų pa
tarimų paklausys jos iš fanatiku 
susidedanti ministerial ir toki jau

tei! yra daugiau negu proting 
Rusijos atstovų.
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VILNIAUS GUBERNIJA.
VILNIUS. Šv. Jono bažny. 

čįos Vikaras kun. Dr. Jonas Stį- 
panavjičius paskirtas. Domininko- 
iHi bažnyčios vikaru ir Paulaus- 
kio gimnazijos kapelionu.

— šaltinis —

— Spalio mėnesio 20 d. 1 vai. 
po pietų Lietuvių Dailės Drai 
gija atidengė Vilniuje, savan e 
bute (Zavalinė 2—3) Ciurlionies 
paveikslu parodą. Parodon to

i-

n 
surinkta yra apie 200 paveiksiu.

— Netrukus bus Vilniuje ati
daryta naujos rųšies aptieka 
miesto lėšomis. Nepasiturintienis • t
miesto gyventojams bus čia pi
giau, kaip kitose aptiekose, vais

busianti Vilniaus gatvėje nesenai 
pastatytuose Labdarybės namuo-

Valstijos, nei Mexi- 
Huerta, ži
re vol iuci j o- 
pagautų, jo

Specialis prezidento Wil šono 
atstovas Lind, nieko nenuveikęs, 
iškeliavo iš miesto Mexiko; per 
tai ir tarybos tapo pertrauktos. 
Vidaus ministeris Aldape, kuris

drutino. Todėl Austrija priversta 
tapo pamėginti taikytis su buvu
siais savo priešais. Kadangi su 
Rusija jai nelengva susitaikyti, 
tai ji mėgina labjau susiartinti 
su Rusijos draugais—Francuzija 
ir Anglija, o su šitų pagelba gali 
prašalinti daug nesusipratimu ir

— Lietuvos žinios —

— Lenkų laikraščiai rašo, kad 
4-sios augštosios Vilniaus mies
to mokyklos kapelionas gavo iš 
mokyklos inspekto'riaus praneši
mą, kad jo mokykloje esą moki
nių katalikų 3 lietuviai (nemoką 
lietuviškai), 2 lenku ir 57 gudai. 
Gudams ir lietuviams tikėjimo^ 
mokymas turįs būti aiškinamas- 
nfsų kalba, o lenkams lenkų.

vietos pasi-
Anglijon atkako su savo mote-

Pranas Oleškevičius, Vlad. Pogo- 
rzelskis, Vine. Ryžy, Antanas 
Skorka ir Adomas1’Stankevičius.

10-tį namų. Vos nesudegė kata
likų bažnyčia.

— Viltis —

revoliucijo- 
dideliu pasi-

nigaikštis Franciškus Ferdinand. 
Jo moteries, kadangi ji ne karališ
kos giminės, Vokietijos ciesorius 
priimti nenorėjo, bet Anglija ne 
taip labai įsimylėjusi į karališką 
giminę, tai ten karaliaus rūme 
rengiamas iškilmingas priėmimas 
abiem svečiam. Be abejonės, at
silankymas Austrijos sosto įpė
dinio Anglijoj dar labjau suartįs 
šituodu kraštu.

Austrijoj atsjlankė 
karalius Ferdinand, 
mat, Rusijos
ta karan su Turkija, bet paskui 
jos apleista, dabar stengiasi su 
Austrija susiartinti. Austrija gi 
norėtų Bulgariją suartinti su Ru
munija ir Turkija. Jeigu tas pa
siseks, tai Balkanų pyssalis pa- 
sidalintų į du skyrių—Bulgarija,

i-

■— Spalio 23 d. Vilniaus tęismo 
rūmai svarstys bylą grafo Broel- 
H’liatcrio iš Ežcrėnų apskrities 
dėl jo atidarytosios be vyriausy
bės leidimo mokyklos vaikams. 
Mokykla buvo Belmonto dvare. 
Toji byla buvo jati syki svarsto
ma (gegužio 2 d; ,š. m.) Kaune 
ir gr. Broel-Pliateris buvo nu
teistas užmokėti 20 rub. pabau-

SAMUNIŠKIAI, Trakų apskr. 
Čia šįmet įsteigta mokykla. Val
stiečiai reikalavo mokytojo-lietu- 
vio. Iš direkcijos atsakė, kad mo
kytojų lietuvių neturį. Tuomet 
valstiečiai sutiko rusų mokytoju

lis jau išparduota, kita dalis grei
tai bus likviduota. Spėjama, kad 
išviso galės būti iš to išparduoto
jo turto me daugiau, kaip <6,ooo 
rubliu. ,

vitutų valdymo papročiais ir jų 
gaminamais santikiais tarpe gy-

Lietuvos žinios

ft

st

Augštaitis.

cijos sklindą Vilniaus... teismo ru
in uosna. . -

S- “R

mas visuotinis susirinkimas. Ta
me susirinkime Įbuvo renkama 
valdyba. Išrinkta: pirmininke T. 
Prapuolenytė, pirmininkes padė
jėja K. Vaitiekunįitė; sekretore

Kubilyte; iždininke E. Vileišienė, 
ižd. padėjėja G. Petkevičaitė.

— Vilniaus ūkio draugijos miš-• • * • kų komitetas išleido paskutinių
6 mėnesių Nemuno ir Vakarų
Dauguvos miško prekybos apy-

ŽASLIAI, Trakų apskr. Jau
na moterė, nužudyta netoli Žas
lių (Trakų ap.), pasirodė esanti 
Stanislava Čerkovaitė, Slonimo 
miesto gyventoja. Nužudęs ją 
lekajus, Blacharčikas vardu, ku
ris pirm Šiom i n,c, paskui Kaune 
tarnavo.

St. Čerkovaitė, nesenai gavusi 
iš motinos savo dalį—600 rub., 
iškeliavo drauge su Blacharčiku. 
Pakeliui Blacharčikas, išviliojęs 
iš jos visus pinigus, norėjęs, pa
sprukti, bet jam tas nepasisekė. 
Paskui jis ją ir nužudęs. Bla
charčikas suimtas Kaune drauge 
su kita savo pana, Vrublevskaite. 
Čerkovaitės. pinigai rasti dar visi 
pas Blacharčiką.

— Lietuvos žinios —

— Prašo iš vyriausybės suteik
ti jiems i beprocentinės paskolos 
savo naujųjų kolionijų-viensėdžių 
triobėsiams pasistatyti šie Kauno 
gub. ūkininkai: Kaniūkų so
džiaus, Užpalių valse. (Ukmer
gės ap.)—Rakunkšis; Padvarnin- 
kų sodžiaus, Ušpalių valse.—Jo
nas Varkauskas ir Kirdiškių so
džiaus, Kupiškio valse.—P. Mu
rauskas. Kiekvienas po 150 rub.

— “S.-Ž. ;T.” rašo, kad vietos 
katalikų ketinama paduoti antras 
prašymas ministerijai leisti pasta
tyti bažnyčią Šančių priemiesty
je. Bažnyčios pastatymas apskai
tomas 23,000 rublių.^ Reikalin
guosius pinigus ketinama surink
ti iš aukų.

Viltis

Pasirodo, kad Vokietija pra
josi mažiau pirkti musu miš-

Nemuno prekybą. Užtatai daug 
daugiau ėmę Reikalauti miško, nei 
pirma, Anglijon. Per pirmus 6 
mėnesius šių metų Anglijon nu
gabenta tom dviem upėm miš
ko ^išviso už 11,8^7,000 svarus 
sterlingių. Taip pat daugiau pra
dėję reikalauti mūsų miško Pran- 
euzijon ir Hollandijon.

— Išėjo pirmašąa numeris nau
jo lenkų kalba/>lWraščio “Prze- 
gl ą d H a n dl o w ijį-Rrzėhiy slo wy
pavesto Lietuvos ir Gudijos pre
kybos ir pramones!; reikalams.

j jjti J s * ***■•

— Derlius Vilniaus gub. šįmet 
geras. Rugių sėja jau pasibaigė. 
Bulvių Vilniaus gubernijoje pri
kasta apie 20 milionų pūdų.

— š&Itinis —

•A- Kaip žinomą, Šv. Tėvas Pi
jus X yra “kilęs iš liaudies ir pats 
labai myli žmonių dailę. Tuomi

yra nesenai nusiuntusi Šventam- 
jam Tėvui per kardinolą Ram-

žili Albumą” ir gražią lietuvių 
juostą, kaipo tautinio musų or
namento pavyzdį. Atsakymai! į 
tai Lietuvių Dailės Draugijos 
pirmininkas gavo laišką iš kardi
nolo Rampollos, kursai praneša, 
kad albumą ir juostą įteikęs 
v* I 1' , I

Sventamjam Tėvui. Šventasis Tė
vas, maloniai priėmęs dovanas, 
siunčiąs Lietuvių Dailės Draugi- 
jai padėką ir 'suteikiąs savo pa
laiminimą, linkėdamas j'ai„laimin
gą i plėtotis.

VILNIAUS VYSKUPIJOS 
KUNIGŲ PERMAINOS.

— Spalio 15 d. Kauno apygar
dos teisme buvo paskirta svar
styti byla dėl Podbercskių pali
kimo. Tasai palikimas sieksiąs 
šiądien 6 milionų rublių; tai dva
rai: Belmontas, Lodžius ir Apsą, 
Kauno gub., Zarasų ap., ir Bogi- 
nio dvaras Vilniaus gub. Minė
toji byla, rašo “S.-Z. T.,” trūk
stant! jau 170 metų!

L •>

UKMERGĖ. Čionai ketinama 
statyti bažnyčią, kurios pastaty
mas apskaitomas į 200 tūkstan
čių rublių. Išrinktas jau ir baž
nyčios statymo komitetas, ku
riame pirmininkauja vietos kle
bonas. Pinigų bus auk< 
rapijonų.

. — Lietuvos žinios

pa-

JURBARKAS. Rugsėjo 
nesį š. m. nuvaryta Nemunu 
Jurbarką miško išviso už 1,360,- 
000 rublių, pačių pirklių apkai- 
navimu. Daugiausia nuvaryta

mė- 
pro

ft

priverstas nuo savo 
traukti.

Šiaurinio Mexiko 
nieriai gali pasigirti 
sekimu. 7,000 revoliucijonierių,
vedamų generolų Pancho Villa ir 
Herrero per šturmą paėmė svar
bų šiauriuose miestą Juarez, prie 
Jungtim Valstijų rubežiaus. Hu
ertos kariumenės garnizonas vi
sai užpuolimo nesitikėjo. 2,000 
revoliucijonierių liuesai geležin
kelio traukiniu atvažiavo į miesto 
vidurį, nes kariumene, nesitikėda
ma užpuolimo, jų kelionės ne
trukdė, ji manė, kad atkanka jai 
pastiprinimas. Bet rcvoliucijo- 
nieriai šoko ant mušin neprisi
rengusių kareivių ir greitai už
ėmė svarbesnes policijas mieste.

Ištikro nebuvo tai mušis, bet 
skerdynės, nes revoliucijonieriai 
nerodė susimylėjimo, sušaudė net 
pasiduodančius, ypač aficierių ne
vedi jo. Iššaudė veik visus aficie
rius; nepasigailėjo ..ir kareivių, 
jeigu kas iš jų nepanorėjo pereiti 
į revoliucijonierių pusę. Išmušti .Francuzijos padėtojais.
visus aficierius prisakė pats re
voliucijonierių vadovas Villa. 
Pirmiausiai tapo nušautas kariu
menės vadovas pulkininkas En
rico Porrilla. Sušaudė taipgi 
muitinės perdėtinį Eurique Zego,

Bulgarijos 
Bulgarija, 
sukursty-

susidraugautų su .Austrija .ir jai 
galinčiuose kilti karuose turėtų 
padėti. Serbija gi, Morttenegro ir 
Grekija turėtų tapti Rusijos ir

Tokiu 
budu didėsės Europos tautos mat 
vis rengiasi didijiii karan, kurio 
netolimoj ateityj ijebus galima 
išvengti; todėl dabar jieško tam 
karui padėtoj y 9feur& ku£ toki 
gali atsirasti

0
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— Vilniaus miesto valdyba sų-i 
t 

rinko statistiką, kurioje lietuvių 
nepasirodė nei vieno žmogaus, 
užtat lenkų priskaityta buvo net 
90 tūkstančių. Netrukus po tų ž
nių paskelbimo, net ir patįs len
kų laikraščiai suprato pradėję nei 
šį, nei tą, tatai ir pradėjo atitai
symą, tik ne dėl lietuvių ar len
kų skaičiaus, bet dėl stačiatikių 
ir sentikių. Mat, jų buvo paduo
ta 56,763. Tuo tarpu, pagal “Pd- 
miatn. Knižkab 1913 m., stačia
tikių Vilniuje esą tik 4,429. Pasi
rodo taip pat, kad miesto valdy
ba dar nebuvo tuomet nusiuntu
si minėtosios statistikos guberna
toriui; paskelbtosios skaitlinės 
buvusios vien tik miesto valdy
bos valdininkių surinktos, palaidos 
žinios, tikrintinos dar miesto val
dybos.

— Spalio 23 d. š. m. suėjo ly
giai 25 metai, kaip J. E. Vilniaus 
vyskupijos administratorius ktfh. 
K. Michalkevičius įšvęstas kuni
gu. Tą dieną katedroje atlaikyta 
iškilmingosios-mišios. -

« Įšvęsti kunigais ši’e Vilniat 
seminarijos auklėtiniai

S

i: Kazim. 
Boržim, Juozas Ėreiva'j Mięčislo- 
vas Radziševskis, 'Aleksandraįs 
Sverpelis; subdiakonas iJ&K.s

’Jackevičiuj, 'Juozas Maliney^įs,

VALKININKAI. Spalio 5 d. 
pabaigtas plianas! to plianto, kurį 
ketina vesti nuo Valkininkų per 
Ašmeną ir Smarganius į Vileiką; 
1915 m. ketina pradėti tą pliantą 
grįsti. Pliantą gi nuo Lydos į 
Vileiką ketina ateinantį pavasarį 
pradėti tiesti. J
\ į\bu pliantu .svarbiu ne vien 
kariumenei, bet ir netoli nuo jų 
gyvenantiems ziHpriėms.

NEMUNAITIS, Trakų apskr. 
Prieš kokius 5 įmetus atgal čia 
skaityti mokančių1 vargiai treč
dalis tegalėjo rastis. Dabar gi 
matyti didelė pažanga. Tai pa- 
tvirtina šių metų “pirmos komu
nijos” vaikų s-tatistika. Išįviso 
prie “pirm, koih.^ stoja'91 yį>ata, 
—38 berniukai53 mergaitės; 
iš jų mobėj^f skaityti 35 berniu
kai ir - 52 miergaiti, rašyti gi—-8 
bern. ir 12-merg, Malonios skait
linės, ypač, kacLdaugiau skaityti 
iįri rašyti moka: ^mergaičių, ųjegu 
bernaičių, kąs \r0ai kur yra, 

’ . 2 Augštaiti
.‘Lietuvos žinios ’*-— -
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YK-Dk. Spalto 
Lydoje kilo gaisras, 1 1

£
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Viniaus šv. Jono bažnyčios ka- 
mendorium; kun. Stanislovas Za
vadskis paskirtas Vilniaus kuni
gų seminarijos .kapelionu; kun. 
Juozas Gani, jo paties prašymu, 
paliuosuotas nuo seminarijos ka
peliono pareigų ir paskirtas Vil
niaus šv. Baltramiejaus bažny
čion ; kun. Juozas Alekna, šv. 
Baltramiejaus bažnyčios kapęl.j 
paskirtas Maišogalon manšiono- 
rium; kun. Stan. Halko paskirtas 
Bielostokan kamen.; kun. Vladas 
Toločka, Vilkaviškio kam., pa
skirtas Gardino mansiono- 
ritim; kun. Peliks. Kačmarek pa- 
ludko kam., paskirtas DolginoVa'Si 
kamendorium; kun. Adolpas OI- 
dziejevskis, Dolginovo kam., pa
skirtas Jasionuvkon kamendo
rium ; kun. Peliksą Kačmarek pa
skirtas Kašubincų klebonu; kun. 
Juozas Paplauskas iš Kašubincų 
paskirtas Dubičių klebonu, vieton 
atsisakiusiojo kun. Juliono Svirs- 
ko-Svirnelio; kun. Edv. Ciecha- 
novskis, Nauj. .Vileikos kamend., 
paskirtas Hniezo klebonu vieton 
atsisakiusiojo i kun. Vine. Banevi
čiaus.

—— Viltis —

KAUNO GUBERNIJA.
KAUNAS. Pagrjžusis iš Ško- 

tijos kun. Vasiliauskas paskirtas 
į Mažeikius klebonu. Grįžta į 
Žemaičių vyskupiją kun. Strikas, 
kuris keliems metams buvo išva
žiavęs į Saratovo vyskupiją, pas
kui buvo Šveicarijoje.

— šaltinis —‘

— Kauno gub. dvarponiai pra
dėjo traukti prie lauky darbų 
darbininkus iš Lenkijos, bet pa
sirodė, kad perbrangiai atsieina 
darbininkų atvežimas gelžkeliais. 
Šįmet Kauno ūkiškoji draugija 
kreipėsi į ūkės ministeriją su pra
šymu, kad valdžia leistų sveti
mus darbininkus gabenti gelž
keliais papigintomis kainomis, 
kaip tatai esą daroma kalnų ir 
fabrikų 'pf amoni jos kraštuose. 
Prie Kauno dvarponių prašymo 
prisidėjo ir Vilniaus dvarponiai. 
Jeigu :jie laimėtų pas valdžią •— 
ateinančiais metais Lietuvą už
plūstų mozūrai.

— Rygos Garsas —

— “-S.-Z. T.” praneša: nežiū
rint į tai, kad mirusis vyskupas 
Gasparas Girtautas gaudavo kas 
metai iš vyriausybės 8,000 rub. 
algos ir gana nemažą pelną iš' 
Vargių .vyskupų “ugodijų,” kapi
talo vėliohis nepaliko jokioj Tur
tą gi,: kuris po jo liko, kaip an
tai, arklius, .biblioteką ir kitą, t ■ z
vyskupas užrašė naudai katalikų 
prieglaudos, lietuvių švietimo

naktį, {draugij os ‘‘Saulės” ir .'daugel id ki- 
Wpleškinęs tų labdarybės įstaigų. TurtQ d&-

v. ir i 
ii rūsy. 
’ atvyko

— Į Kauno Pedagogijos kur
sus įstojo 4 lietuviai (3 
merg.), 1 sulenkėjęs ir 
Kvotimų laikyti išviso’
29, lietuvių 7. Įstojusieji lietuviai
visi baigę miesto mokyklas. — 
Butų pageidaujama, kad į tuos 
kursus lietuviu, ypač baigusių 
miesto mokyklas, stotų kuodau- 
giausia, .pigiai galima išeiti 
geru mok5rtoju. Mokytis du me
tu. Yra stipendijų. J. Va.

— Lietuvos žinios —

MAŽEIKIAI. Pracitoj e žie
moje buvo atsiradęs tūlas “meis
tras” gręžti langinyčias, ir Mažei
kiuose keletą vietų buvo išgręžęs,

vogti nepasisekė. Tik Laižuvoje 
pasisekė tokiu budu pavogti iš 
tūlos. krautuvės daug mastinių 
prekių. Šįmet atsirado dar gud
resni meistrai, kuriems, matyt, 
parupo kontorų kasos, 
senai Mažeikiuose iš 
Ūkiškosios
sandėlio liko

SKUODAS, Telš, apskr. Tai 
didelis miestelis pačiame Žemai
čių šiaur-vakarių kampe, ypač 
pasižymi plačiai varoma prekyba. 
Mat, čia paskutinis. Žemaičių 
punktas, einant į‘ Liepojų. Skuo
das, galima sakyti, tai Licpojaus 
priemiestis: čia judėjimas, paly
ginus su kitais didesniais Lietu
vos miesteliais, gana didelis; di
džiausi turgus sutraukia daugybę 
žmonių ir iš tolimesnių apylin
kių. Bet labai nuostabu, kad toks 
didelis miestas beveik neturi jo
kio žmonių gydytojo, išskyrus 
porą feldšerių. Tiesa, yra žyde
lis, bet jau senai žmonės juo ne- 
bepasitiki; yra valdžios laikoma 
ligoninė ir jon kartą per p&rą sa
vaičių atvažiuoja daktaras iš Sė
dos, bet dieną pabuvęs ir vėl iš
važiuoja, o žmogus, jei liga už
klupo, tai ir mirk—daktaro ne- 
prišišauksi. Kiek šį pavasarį iš
mirė vaiky blusinėmis ir kitojnis 
užkrečiamomis ligomis 
šia vien dėlto, kad iš n
galėjo "daktaro prisišaukti. Jei at- 
važjkioty lietuviai gydytojai, tai 
darbo ligi sočiai turėtų. Miestas 
irgi skiria pašelpos ligi 500 rub
lių. Su senuoju daktaru kontrak
tas jau baigiasi-, labai butų pa
ranku, kad koks daktaras lietu
vis tuojau atsišauktų.

D. Treigys.
— Viltis —

daugiau-
jek-Ur n

4,

■

Taip, ne- 
Latvių 

draugijos skyriais 
išnešta geležinė

spinta-kasa į mišką už 100 sieks
nių ir sudaužyta durįs. Pavogta 
3,300 rub. pinigais, bet vekselių, 
kurių buvę ant 60 tuks. rub., ne
paliesta.

Nežinia, kiek teisybės, bet gir
dėt, kad toki pat “meistrai” ap
lankę Alsėdžių ir Kuršėnų vals
čių kasas. Reikėtų pasisaugoti, 
nes vagįs nesuimti.

Mažeikietis.
— Rygos Garsas —

SU y ALKŲ GUBERNIJA.
VIRBAMUS. Iš užsienio grįž- 

tančiųjų keliauninkų bagažą įsa
kė vidurinių reikalų ministeris 
kratyti ne tik Virbalyje, kaip kad 
ikišiol būdavo, bet, čia iškračius, 
dar antrą sykį pakeliui vagonuo
se,—nes patirta, kad per Virbalio 
muitinę vežama daugiausiai 
trabandos.

— Lietuvos žinios —

kon-

J

'■ii

Nese- 
vietos

UTENA, Ukm. apskr. 
nai čia liaudies namuose 
artistai-mėgčjai vaidino A. S-io 
dramą “Iš Tamsos į Šviesą” ir 
komedijėlę “Žydas ir Dzūkas.” 
Šiame vakare, vedamas J. Banio, 
choras padainavo daug gražių 
dainelių. Kitais metais, ypač 
Aniuoly Sargy šventėje, visi ku
nigai atsilankydavo musy vaka
ruose. Šįmet gi, nors kunigų 
Utėnuose\ buvo gana daug, bet 
į vakarą atsilankė tiktai vienas 
kun. Pakalnis.
. Šiuo kartu uteniškiai pasirūpi
no išgauti leidimą trims vaka
rams. Be vaidinto spaliu 20 d., 
bus statpma' ‘Katriutės Gintarai,’ 
o lapkričio 17 d. žadėta “Ne sau 
žmonės,” dramą Vydūno. Labai 
greitu laiku mėgėjų žadamas su
taisyti balalaikų orkestras.

'• ’ Dalininkas.
— Lietuvos žinios —

PLUTIŠKIAI, Mariamp. 
Daug esama vestuvių, kur 
ir degtinė upeliais teka. Ir tik 
vienas-kitas be alkoholinių gėri
mų pasilinksminimas žymimas. 
Šiądien jie prie retenybių pri
klauso. Vienok jų skaitlius eina 
didyn.

Taip nesenai Kuišių kaime 
(Plutiškių 'par.) buvo Igliaukos 
“Blaivybės” skyriaus nario V. 
Bražuko vestuvės. Pastebėtina, 
kad tai turtingų tėvų sūnūs, ga
lįs gerai kitiems gerkles paplau
ti, tačiau, blaivybės idėją reni* 
damas, nevaišino svečių svaigi
nančiais gėrimais. Kam teko jo
se dalyvauti, tas gali drąsiai tar
ti : linksma, rimta, dora. Daug 
šiame pasidarbavo kaimynas, Ig
liaukos “Blaivybės” pirmininkas 
K. Zienius, kuris įvairius žaislus v .
vedė. Z?

— šaltinis —

ap. 
alus
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KAUNO GUB. Žemes tvar
kom. komisija pradėjo jau ruoš
tis prie servitutų panaikinimo vi
soje gubernijoje. Tuo tikslu į tas 
vietas, kur yra dar užsilikusių 
servitutų, bus siunčiami valdžios 
agronomai ir kiti tos šakos spe-

LEIPALINGIS, Seinų apskr. 
Rugsėjo 25 d. buvo valsčiaus su
eiga dėl steigimo pradedamųjų 
mokyklų. Kun. atstovui Laukai
čiui paraginus, nutarta įkurti 9 
mokyklas, kurių tarpe viena-dvi* 
kliasė — Leipalingyje. Buvo ir 
tamsuolių, kurie rėkė: “nereikia,” 
bet jy niekas nepaisė.

Leipalingietis.
— šaltinis —

£

GARLEVA, Suv. gub$ Spalio 
.cįąĮistąį .vįętpje pasižiiiti su ser- u d. per valsčiaus sueigą be pa-

. ’. 3 . ■ ',, ’ • . '. jį .
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sipriesimmų

Digriuose,

Jau suvežta

M.

kiaušinius paliovė

“Žiedą:

ištikro čia yra darbininkų vergu-

zidentu, visai nemėgino tuos ne-

nų kiaušinių r 
43c. Kiaušinių

susirinkime.

Tvarkiškiuo- 
Rinku nuošė, 
mokinti Pa- 
medžiai sta

tyt naujai Garlevos mokyklai.
Garlevoje, dėlei stokos pinigų

išlaikymui, uždary 
mokykla.

— šaltinis

'A

$

fl New York.

v

paukščiai.

Svečia
šaltinis

atsi-
LIEPOJUS. (ieležinkelio dirb-

garvėžių

ne
t ra li ti!

panaikinamojo
r tau

savo
rius.vaty

išmestų po 500 dol.pirmutinis

<■

veninių, j

U Oskaloose, Ia. Streikuoja čia 
gatvinių karų taTnai. Valdžia su

««

žmonių, paskelbtų 
tuo tarpu paleista

kitos Europos 
rinčios ten s va

()fficc 
t rus t as. 
milionų 
ma 11.

gelbininkais, nes bijosi, kad strei- 
kieriai riaušių nekeltų.

augs-

'štadienį. spalio 5 d. nau- 
IJetuvių Draugijos salėje

motoras, kuris sparnus krutina, 
ir 
ir

- — » » — — r-' v.z v v* ik,,’ w » v * V •

rytinių geležinkelių tarnus <C1<>'

statyto Mexiko prezidentui Iįn
ertai ultimatum, jis visai neat
sakė, nes. ir besipriešindamas, ne
turi ką žudyti, o valdymas gali 
jam ir naudų atnešti. Mieste

dirbtuve: 
nu skvr

!š MEDIKO.
Viso pasaulio akįs dabar nukreiptos į Mexiko sostinę Mexiko City. Apačioj turime abelną MexiKo 

išvaizdų. Viršuj yra Mexikos palocius, iš kurio diktatorius Huerta geležine ranka stengiasi suvaldyti įsisiū
bavusią Mexikoj anarchiją. Palocius dieną ir naktį yra stipriai kariumenes saugojamas, kaip tas matyt ant 
šio paveikslėlio.

> i )

Photos by American Press Association.

komiso-
mat Ispanija nuo da-

ciališki policistai ir vienas štreik- 
laužis.

išmesti.
uja nuo

didįs, o tašyk, žinoma, ten įsi
kištų ne vien Vokietija, bet ir

St ČS, tU- 
reikalus.gonų skyriui!.

Dirbtuvės lietuvis.

|| Vienas rusiškas inžinierius 
padirbo naujų orlaivį, kurį jis 
praminė \ardu “Ornitopcfer.” 
prietaisa orlaivio susideda iš 2 
sparnų, kuriuos žmogus prie pe-

itališka Himalajų

EXPLIOZIJA.
Indiana Harbor, Ind. Dirbtu

vėse Inland Steel Co. sprogo ga
rinė dud^ ir užmušė tris darbi-

MIROSLAVAS, Seinų apskr.

IS AMERIKOS.
PABRANGO KIAUŠINIAI.
New York. Neišpasakytai čia 

pabrango kiaušiniai: už tuzinų 
reikia mokėti po 73c., ir pardavi
nėtojai užtikrina, iog kainos dar

imliausia

(Slabadoje) savo krautuvėlę. 
Nustebau, liet kartu ir nudžiu 
gan, kad jau ir pas “dzūkus" vei-

DAUG ŽADA.

I hienos

krautuve valdybai.
v o vienas pardavėjas, vieton anų Roosevelt

artistu-mė-v

durtus

kiekvieni>s pertrauko: 
sibaigus vaidinimui, 

/.uiomų apsiiamce visai neuaug, 
bilietų teišpirko vos apie 200, ir 
tik pigesniuosius, nes nemažai 
atėjo tik ant vienų šokių.

mas, kuriame jau buvo apsireiš-

noriai. Susišelpinu 
vakarų per metus 
400 rub. gryno pel

vien tik nuostolių.

Nubudęs
Viltis —

lietuvis.

vy-
RYGA. Rusų laikraščiai 

neša, kad Rygos mokyklų 
resnvbė uždraudusi mokiniams

V Utis ——•

RYGA. ( ia atsibuvo prie Ry-

paskirtieji kvotimai įgijimui teisių 
aptiekus mokinio. Prie kvotimų 
stojo 102 asmenų, atvykusių iš 
visų pusių, bet išlaikė tik 16, iš 
kurių du jaunikaičiu iš Lietuvos: 
Stanislovas Puišys ir Jonas Ka
selis ir viena panelė—taipgi lie-

< Neišlaikęs.
šaltinis —

• Trijų gelžkelių sumanymai 
per Lietuva buvo paskirti svar
styti spalių 18 d. Pętcrburge 
gelžkelių rajonų komitete. Gelž- 

ir 3) 

kelių, sumažėtų prekių gabeni
mas Liepojaus-Romnų gelžkelitt 
į Liepojų, bet, kaipo tiesesniu 
keliu, padidėtų į Rygos uostų;- to
dėl tuo dalyku ypač, užinteresuo- 
ti Liepojaus miesto valdyba ir 

apsprendimo nurodytų sumany
mų Liepojaus miesto valdyba pa
siuntė savo atstovu p, Breikšj, 
o biržos komitetas £. lianų ir

I&gog g&rsgl -m

NAUJAS VYSKUPAS AME
RIKAI. 

Milwaukee, Wis.

lenk

TEISMAN TRAUKIA 
TEATRŲ TRUSTĄ.

New York. Už stikalbj 
nių išnaudojimui, taigi ir 
žengimų Shermano teisiu.

žmo-

NELAIMĖ KASYKLOSE.
Bellevallen, O. Noble pavietyj

leisti, jos
atiko expliozija, kuri ant 
užmušė viena darbininką,

t >

IŠMINTINGĄ DARBO MI- 
NISTERIO KALBA.

Seattle, Wash. Susirinkime 
American federation of Labor 
organizacijos, darbo ministeris 
Wilson laikė prakalbų, kurioj 
užgriebė ir priežastis vario ka- 

tens viešai pagarsinti

nūs kompanijų/ kurios, pačios 

bininkams moka kuomažiausiai.

PASKENDO LAIVAS.
Buffalo, N. Y. Paskendo lai

vas No. 82 su visais ant jo bu
vusiais žmonėmis; žmonių ant jo 

metė ant kranto.

ron paskendo didelis laivas, ku
rio įgula susidėjo iš 40 žmonių, 
nes, išplaukė io iieškoti, nesura-

SAVOPREZIDENTAS PATS
RAŠTĄ KONGRESE 

SKAITO.
Washington, D. ^C. preziden

tas Wilson ketina pats savo raš
tų kongrese perskaitai. 'Nuo 
Šimto metų prezidentai, savo nu
rodymus surašę, kongresai! vien 
pasiųsdavo, tuom tarpu Europoj 
net ciesoriai parliament^ tan- 

mus perskaito, nesikavoja nuo 
tautos atstovų, kaip tai daro

ir jų parinkti ministerial.

ŽEMĖ KOLIONIZACIJAI.
Washington, D. C. Valdžia 

atiduoda kolionizacijai 200,000 
akrų geros žemės Montana val
stijoj. Kolionizavimui yra dar 58 
milionai akrų žemės. Tie plotai 
bus taipgi kolionistams pavesti, 
kaip tik viskas priderančiai bus 
sutvarkyta.

NELABAI NORI MOKYTIS.
Washington, D. C. Valdžios

merginas, dirbančias dirbtuvėse, 
užklausimus, jeigu but galima ir 
tas nuo jų noro paeitų, ar jos 
velytų dirbti fabrikuose, ar lan
kyti mokyklas. .Toki užklausimai 
^buvo išdalinai 500 merginų nuo 
14-^16 metįį dirbančių iPittsEuį*

10

SNIEGO DARGANA CLEVE- 
LANDE.

Kaip jau pereitam num. 
minėta, visose aplinkinėse 

buvo 
snie-

rio, ir per tai miestan negalima 

ypax: truko pieno. Žindukų na
muose 1,500 vaikučių per 36 va
landas neturėjo pieno. Pieno 
pardavinėtojai pagarsino, jog pie
nų siuntinės tik žindukų maitini
mui.

Daugelyj dirbtuvių, dėl anglių

ir kainos

1 “American Steel and Wire 
kur dirbo 6,000 darbininku,

ir 500 darbininkų

vietų

Mano, kad laike darganos ant 
Huron ežero pražuvo garlaivis 
“Regina.” Iš ežero išgriebė 12 
prigėrusių žmonių kūnų. Mano
ma, kad sd visais žmonėmis pa
skendo 2,000 tonų garlaivis 

vis “Notting- 
s ant uolų irIi a m“ tapt 

susidaužė.

NELAIMĖS ANT GELE
ŽINKELIŲ.

Eufanta, Ala. Netoli nuo čia, 
ant Central of Georgia geležin
kelio, smarkiai traukiniui bėgant, 
ant kelio užsisukimo iššoko iš 
bėgių trįs pasažieriniai vagonai

. „ ti žmonių, o suvirsum siuitas tapo 
sunkiai sužeista.

Wooster, O. Netoli nuo čia 
susimušė du Pennsylvania gele
žinkelio traukiniai. Prie to už
mušta 3 žmonės, o 12 sunkiai su-

----------(

NUPLAKĖ.
Wilmington, Del. Už vagystę 

teismas du negru nuteisė nuplak- 

namų Newcastle. Kiekvienas ga
vo po 40 kirčių. Dabar jau ki
tuose civilizuotuose kraštuose 
rykštes panaikintos, viėn Rusijos 
reakcijonieriąį Rusijoj ngtėty jas 
sugrj|įųajĮ7 '

S

1[ Indianapolis, Ind.

dideli.

* IĮ Pittsburg Alleghan v

NAUJI AUGLIU PLOTAI (sa atkal<0 300,014 arba 44,450 
daugiau negu pernai; pirma klia- 
sa 98,810 arba 4,036 daugiau ne
gu pernai.

Europon iš Amerikos per ta 
laika iškeliavo 350,696 žmonės. 
Grįžtančių skaitlius nepasididino.

ALASKOJ.
San Francisco, Cal. Kapitonas 

čia atkakkųio jš Alaskos laivo 
“C. T. Hill,” Nielsen, užtikrina, • ' • 1 'r-Tjog paupiuose Kiuh užtiko dide-

NA-SUGRIUVCr STATOMI 
MAI.

Cedar Rapids, Ia. Sugriuvo čia 
naujai statomi namai ir užbėrė 
14 darbininkų. Sunkiai sužeistus 
ištraukė keturis darbininkus. Kas 
atsitiko su kitais, dar nežinia.

NORĖJO TEISĖJĄ APDAU
ŽYTI.

Savannah, Ga. Teisėjas “Old 
Baily” teismo pasiuntė 18 \mėne- 
sių kalėjiman smarkia ameriko- 

eace, užniškų sufragetę, Ruchel 
padegimų vienų namų llamptdne. 
Už tai teisme buvusios kitos, su-

visokius daiktus. Suareštavo ke 
turtas smarkiausias moteris

RAUPLĖS ALASKOJ.

pranešė Washipgtonan, j

spalvių smarkiai siaučia raup
lės ir tymai. Išmirė ten jau daug 
žmonių. Trūksta Vųistų ir dak
tarų; todėl vidaus ministeris pa
siuntė ten tris daktarus. #

NEGERAS .GIMINAITIS, 
Philadelphia, Pa. 22 metų Isi- 

savo 15 metų giminaitę Idą Pla- 

tuviauti ir iš jos uždirbtų pinigų 
gyveno. Teismas niekšų pastatė 
po kaucija 2,000 dpi. iki teismo.

Isidor jaunas ilųrbininkes siuntė 
pas savo seserį, siųlydams nęva 
gerų darbų, o. tojų jas Įsiusdavo

kan, Philadelpljįon,j Detroit an ir 
San Francisco. Žinonia> už tokį 
darbų teismas jo nepagirs., Iš 
pravardės galima manyti, kad ta
sai niekšas yra žydas.

>< wj II - |.f.. Ii ■ < .r ~iTl t

KELIAUJANTI AMERIKON
• IR EUROPON.

Peįr dešimtį mėnesių šių metų
Amerikon trečia kliasa atkako I
i,24i;oio ateivių,( arba 339,666
daugiau negu pernai; antrą klia-[streiklaužiui

M

i® 
ui-

122,688 žmonės, o pirmoj kaju- 

ne ateiviai; kajutėmis važiuoja 
pasiturinti.

NAUJA TEORIJA ŽMOGAUS 
PAĖJIMO.

New York. Turėjo čia paskai-

\\ illiams užtikrina, kad žmonės 
nuo beždžionių Jiepaeina, bet yra 
visai atbulai, taigi, kad beždžio
nės išsivystę y iš degeneruotų 
žmonių; kadHžmonės ant žemės 
buvo prieš beždžionių atsiradimų, 
taigi iš žmonių išsivystė bezdžio- 
nes. Bet degeneruoti sutvėrimai 
išnyksta, veislės neišsidirba.

nesugrįžta
laikytis neg

ž engti ir

t

GAISRAI. 
Į

York. Brooklyno pusėj 
išnaikino 25 medinius na- 
yacht klįubų. Nuostolius, 
padarytus, skaito šimtais

New 
gaisrai 
mus ir 
ugnies

1 v. ,•tūkstančiu doliarių. • ' V 
♦ 

čia 
W.krautuvės

pridirbo ant 150,000

didelės sūrio
Brehm, Cuday Cheese Co. Nuo
stolio ugnis 
doliarių.

Practer, V t. Su%gė čia di de

“Vermont Market Co.” ir per tai 

tų. Nuostolius, ugnies padarytus, 
skaito ant 200,000 dol

Springfield, III.- Miestelyj 
’owning sudegė vieni namai.

tina 
tuos 
nyj5<

ir dvejatas vaikų. Namus 
uždegė [geležinkelio trauki- »

angliakasiai, 1 
rėmimai) st

IŠ DARBO LAUKO.
......... ..--y

If Denver, tolo. Pietinio Colo
rado distrikte, kur, streikuoja 

buvo kruvini suši- 
reikįeriai Užpuolė 
it i^os gaugojatii 

užmušta penki streiklaužiai, du 
sužeisti mirtinai. Du milicijos 
kareiviu streikieriai išvijo. Pas^

Sudegino keturis tiltus.
Kruvini susirėmimai streikierių 

nesc Laveta, Colo., prie Oakness

U Houston, Texas. Rengiamas 
tarnaujančių ant Southern Paci-

2 geležinkelių streikas. Balsuo- 
nt, 98% tarnaujančių balsavo 
' streikų. Ant tos linijos tar- 
uijanti blogiausiai buvo apmo-

liukų, kli
šei m y nomi s 

Mat

IS VISUR.
l| Z V lAcl L1J V J J ) niivoiv

jaunas, vos 26 metų vokiškos ka
riumenes aficieras, baronas Tirst- 
ner, kareiviams pasiūlė ' po 10 
markių, jeigu jie nudurs kiekvie
nų alzata, kurisai drįstų juos 
įžeisti. Žinoma, tas baisiai suerzi
no Alzatijos gyventojus, ir dėlto 
bemaž mieste nekilo maištai. Pul
kai žmonių, keikdami, susirinkd 
prie aficierio. rūmo, ir juos karei-

. || Erancuz.-Chiniškas bankas 
Pekine sutiko Chinų valdžiai pa
skolinti 30 milionų doliarių, bet, 
turbūt, ant nemažų palūkanų.

|| Žandaras, už pergreita va
liavimų automobiliu, teisman pa
davė Vokietijos ciesoriaus artima 
giminaitį, kunigaikštį Friedrichų 

tikrino, kad ne pergreit važiavo, 
bet teismas ne jam, tik žandarui 
patikėjo, ir kunigaikštis turėjo 
bausme užmokėti.

■' 1?»

valdžia 

000 akrų puikių girių. Ten yra 
su viršų m 3 milionai puikių me-

Londonc tapo gana sunkiai 
sumušta amerikone sufragetė, 
Tillie Emerson, kadangi ji įsi
maišė į eiles gyventojų nekenčia
mų Anglijos dinamitinių sufra- 
gečių. Mat Anglijos sufragetės 
turėjo susirinkimų ir amerikone 
tapo pirmininke išrinkta; susi
rinkimai! atėjo viena iš neramiau
siu. mergina Sylvia Pankhurst.
Policija norėjo ja suareštuoti. 
Dėlto kilo muštynės ir ameriko
ne, non? ji priguli prie ramiųjų, 
tapo sunkiai sumušta. r ę

/

|| Londone, lapkričio Ii d. ta- 

konferencija, sušaukta Anglijos 
valdžios. Konferencijon atkako 
atstovai: Vokietijos, Prancūzijos,

‘Ispanijos, Kanados, Rusijos^ Da
nijos ir Naujos Zelandijos. Svar
biausias klausimas, kurį konfe
rencija turės išrišti, yra: klausi
mas gelbėjimo valčių ir kitokių 
žmonių gelbėjimo prietaisų ant 
laivų ir klausimas atsakančio iš
lavinimo jūreivių. ,
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nisteris Garrison mano, jog va
sario i <1. Panamos kanalas bus 

darytas laivų plaukimui. Laivas 
“Fram,” su kuriuom norvegas 

galį, bus vienas iš pirmutinių, ku
rie kanaka perplauks ir gales ke
liauti tyrinėti ledinius m’usų že
mės kraštus.

ti jo dokumentai, ir jis ti 
Mexiko išvažiuoti.

Japonijos ambasadorius 
lankė pas užsienių ministerį Bry-
aną ir jam pranešė, jog į Mexiko 
pakrantes Japonija taipgi siun
čia savo kariškus laivus.

Vokietijoj mano, nors ji tuom

|| Rusijoj konstitucionalistų 
demokratų, arlxi taip vadinamų 
kadetų partija, į kurių priklauso 
ir atstovas nuo Kauno gul)erni- 

kalavima, idant butų sulygintos 
tiesos visų Rusijos tautų, kad 
butų panaikinti ir visi žydų ap- 
rubcžiayimai.

|| Sulyg ateinančių iš miesto 
Mexiko žinių, revoliucionierių va
dovui Zapatai jau nusibodo re-

s įduoti

ti.

|| Netoli 
mongolai

tai, jog nori pa
reikalauja, kad

Mongolijos rubežių 
sumušė Chinų kariu- 

čiai turėjo 500 užmuštų kareivių, 
o daug sužeistų atgabeno į Kal- 
gan. Buvo tai, turbūt, paskuti
nis mušis, nes Mongolija, per 

publikoj, švento indionų miesto 
1

dešimtį >mipstų. Užmušta keli 
šimtai žTh?Jpių, o nuo mirties iš
sigelbėjo renkasi laukuose, neturi 
nei pastoges, maisto, nei drabu
žiu. v

|| Netrūksta Amerikoj norinčių 
karo su Mexika, nes laike karų, 
jeigu daugumas 
norintiems drumstame

rai pasipelnyti. Bet išmintingesni 
amerikonai persergsti savo val
džia, kad ji saugotųsi įsipainioti 
į karų. Vienas iš tokių, gerai 
Mexika pažįstantis, yra buvęs 
Amerikos dipliomatas John Bar
ret, direktorius panamerikoniškos 

v.

Ji

t
't

f
L

ras trauktųsi kokius 3 metus.
Reiktu Mexikan siusti mažiausia v v
200,000 kareivių; tų kareivių už
laikymui reiktų išleisti į dienų mi
lionų doliarių. Kareiviams reiktų 

išleisti daug milionų doliarių. 
Per karų Amerika užsitrauktų 
dar didesnį neužsitikėjima ispa
niškų republikų. Sumažėtų ir 
nauda iš Panamos kanalo. Pieti-

4

JI

•ų ĮteKme nupultų, o pa k 
tėkmė Europos ir Japonijos.

Į) Anglijos kanu mene; a 
riams1 uždrausta monoklius 
šioti, nes kariu menes perdėtinis,

ne-

0*0
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lordas Kitchener, užtikrina, kad 
mūšiuose monokliai aficieriams 
kenkia; apie tai jis persitikrinęs 
Egipte, Jndijose ir Pietinėj Afri
koj, laike karo su būrais. Plr- 
miaus monoklius nešiojo didesnė 
dalis angliškų aficierių.

|| Upėj Spree, netoli Berlyno, 
■rado moters kūną be kojų ir be 
galvos. Kojos, kaip mano, tapo 
garlaivio šriubo nutrauktos. Bet 
kaip toji moteris, kurios kūną iš 
upės išgriebė, po garlaivio šriu- 
bu pateko, to niekas nežino.

|| Kanadoj, Deer River klonyj, 
Alberta provincijoj, atkasė visą 
skeletą prieštvaninio sutvėrimo, 
vadinamo Monoclannis, arba ra
guoto Dinosauro. Kaulus per
gabeno New Yorko gamtos mu- 
zėjun; tam reikėjo čielo geležin
kelio vagono, lasai sutvėrimas 
ant žemės gyvenęs 3 milionai 
metų atgal.

Prusu Lietuvą vokiečiais ko- 
lionizuoja Karaliaučiaus Žemdir
bių draugija. Pirmame pusmetyj 
šių meti! koliohistais apsodinta 
213 vietinių ūkių. Iki spalio mė
nesio atgabenta į Prusą Lietuvą 
1,508 vokiečiai kolionistai ir ukė- 
se juos pasodinta. Iš kolionistų: 
596 paeina iš Rytinių Prūsų pro
vincijos, 569 iš kitų Vokietijos 
kraštų, 343 iš užsienių, daugiau
sia iš Rusijos. Tie kolionistai tu
ri 4,190 vaikų.

|| Rusiškieji fanatikai Kieve, 
sąnariai organizacijos “Dvigalvio 
aro.” lapkričio 10 d. atlaikė pa
maldas pagarbinimui užmušto 
vaiko Andriaus Juščinskio. Stu
dentas Golubev, narys “Juoda
šimčių” organizacijos, išleido kur
stančią prieš žydus brošiūrą, ku
rioj. tarp kito ko, reikalauja, kad 
JušČinskis* butų stačiatjkiškos 
bažnyčios šventuoju pripažintas.

|| Anglijos valdžia patarė ra- 
mtomsioms sufragetėms pasi
traukti iš eilių neramiųjų, tai 
Anglijoj bus moterims pripažin
tos balsavimo tiesos. Nežinia, ar 
tos ramiosios išpildys valgios 
reikalavimą. Miestų viršininkų 
rinkimuose moterįs*Anglijoj gali 
balsuoti, bet joms dabar eina apie 
rinkimus į parliamentą ir kad jos 
galėtų statyti savo kandidatūras, 
renkant valdininkus.

)( Londone pasimirė žinomas 
gamtininkas, Dr. Alfred Russell 
\\ allace, išgyvenęs 90 metų.

|| Pagarsėjęs franeuziškas raš
tininkas, Pierre Lotti, parašęs 
papildytus laike karo bulgariš
kos kariu menės žiaurumus, iš
šauktas dvikovon speciališkai Pa
ryžiun atsiųsto atstovo bulgarų 
aficierių, atsakė, jog su jeib 
kuom muštiesi negali. Žinoma, 
tuom atsakymu dar labjau su
erzino bulgarų aficierius, bet 
Lotti jų piktumo nepaiso.

|| Pereituose metuose Rusijoj 
ėjo 2,107 laikraščiai. Daugiausiai 
jų ėjo Peterburge, nes 531. 
Maskvoj laikraščių ėjo 208, Var
šavoj 204, Kieve 69, Vilniuje 41, 
Lodziuj 19. Rusiškoj kalboj ėjo 
1.585 laikraščiai, lenkiškoj 234, 

~vokiškoj 69, žydiškoj 31; kitose 
kalbose laikraščių buvo mažiau.

Laikraščių, einančių suvirš šim
tą metų, Rusijoj yra 13. Vokiš
koj kalboj einantis Peterburge 
laikraštis “St. Petersburger Ztg,” 
eina jau 188 metai, “St. Peters- 
burgskija Viedomosti” 187 m., 
lenkiškas dienraštis, einantis Var
šavoj, “Gazeta V aršavska,” eina 
134 metus. Taip senų lietuviškų 
laikraščių, žinoma, nėra, ir būti 
negalėjo, nes lietuviška spauda 
Rusijoj buvo uždrausta.

|| Tarp Amerikos ir Danijos 
padaryta sutartis visų nesuti
kimų, net apeinančių tautos gar
bę, išrišimą pavesti taikos teis
mui. Nieko tame įstabaus hera, 
nes Danija su Amerika karo ves
ti negali, o Amerikai ant Danijos 
užpulti neleis kitos, tvirtesnės už 
Ameriką tautos.

|Į Anglijos sufragetės, po va
dovyste Sylvios Pankhurst ir 
amerikones Emerson, sutarė pa
imti nelaisvėn ministerius ir juos 
tol surakintus laikyti, kol mote
rims nebus pripažintos balsavi
mo tiesos. Kadangi ministerių 
nelaisvėn paėmimui reikia kariu- 
menės, tai amerikone Emerson iš 
moterų organizuoja kariautojų* 
regimentus. Matyt, jos tiki, kad 
vyrų kariumenė nedrįs j moterų

regimenĮttis šaudyti, bet j jas mė
tys saldumynais 

1 į
J , 'r

sįijų ultimatunn Mexiko preziden* 
tąs Huerta nieko neatsakė, ar jis 
išpildys reikalavimą, prezidento 
Wilsono specjalis pasiuntinys 
Lind iš miesto Mexiko iškeliavo 
į Vera Cruz. Huerta, nors lai
kąs jam pasitraukti paliktas pra
ėjo, ne tik nepasitraukė, bet nei 
jokio 
ruoja 
mus.
žinios. Sulyg vienų, Huerta pa
ėmė vietą ant vokiško garlaivio 
ir jeigu prisieis jau blogai, keliaus 
Europon. Sulyg kitų paskalų, 
tasai laivas Huertąi atgabeno 
ginklus

atsakymo neduoda, igno- 
visai kaimyno reikalavi- 
M exike ^platinasi visokios

i
bet

vyno neleidžia tuos Ą daiktus 
krauti. i

is-

Londone laikraštis “Times” 
garsina, buk prezidentas Wilson 
pasirengęs kad ir p^r karą pri
versti Huertą pasitraukti, bet 
tuom tarpu tikisi, neleisdamas 
paskolos, jį nuo prezidento vietos 
prašalinti; jis gązdina kitus kraš
tus, jog neleis Mexikan svetimų 
kapitalų ir už ves blokadą Mexiko 
portų. Bet Anglijos laikraščiai, 
išreiškianti gyventojų norus, 
smarkiai protestuoja prieš besi- 
stengimą prezidento Wilsono pa
imti savo globon visą Mexika. 
Jie sako, kad Mexiko perdaug 
turtingas kraštas, kad Europos 
tautos galėtų vienoms Jungtinėms 
Valstijoms leisti ten šeimininkau
ti. Francuzija remia Huertos val
džią priešais norus prezidento
Wilsono. r.u ropos viespatystes 
taipgi protestuoja prieš norą pre
zidento Wilsono blokuoti^Mexiko

ką M exike.

|| Tarp Bulgarijos ir

kystę francu'ziško ambasadoriaus 
Bulgarija pareikalavo nuo Greki- 
jos pripažinimo Macedonijoj gy
venantiems bulgarams, kadangi 
Macedonia teko GrekijaL prigu
linčių jiems tautiškų teisių! į 8 
dienas paleidimo visų suimtų'bul-

nurodo baisius žiaurumus 
skriaudimus bulgarų. Rašte 
sakyta, kad grekai suimtus

vus, ant jūrių
metė į jūres.
dančiu vandeniu ir 
metė į jūres.

durtuvais subadę/ 
Kitus laistė vėr

ini plikytus

žinia apie 
vienatinio 
sosto įpe

]Į Įtakoj upės Mira, Portuga- 
susidaužė italį^Įcas laivąs

is
lijoj
“EIys” ir paskendo. Įgula jo 
11 žmonių prigėrė,

tės užpuolė važiuojantį su savo 
motere Airijos nacionalistų va-

niusęs
• ■I . • f ■t

vėliaus tapo numestas į mainos
ją “pokeriu.” Jos lavonas

|| Vindobonoj gauta 
labai blogą sveikatą 
Rusijos caro sunaus, 
dinio, kurį apvaldė džiova, ir jau
apėmė kaulus, per tai carukas 
turi pritrauktas kojas ir vaikščio
ti negali. Daktarai užtikrina, kad 
dienos jo jau suskaitytos, ilgiau
siai jis galįs dar gyventi kokią 
pusę metų, bet neilgiau.

Ryme nusišovė Rusijos at
stovas, majoras Bulgarin. Neiš
gydoma liga jį prie to privedė.

|| Vokietijoj, Sachsų provinci
joj, netoli Tatischwitz rengiamas 
bokštas su žiburiais orlaivinin- 
kams. Šviesa turės 2,000 žvakių 
pajifegą. Iš čia bus siuntinėjami 
signalai naktyj lekiantiems or- 
laivininkamsA Bus tai pirmutiniai 
orlaivininkams
žmonijai žengiant civilizacijos ke
liu, nepakanka jau vienų jūrių 
žiburių, bet ir orlaiviams besi- 
orientavimui tamsoj žiburiai yra 
reikdlingi.

žiburiai. Mat,

|| Iš visų musų žemės kraštų, 
tirščiausiai apgyventa Europoj 
(išėmus mažus kraštus, kaip Bel
gija dr JIoįlaiKlija) yra Anglija. 
Azjjbj tirščiausiai apgyventa yra 
Japonija >(Chinuose, rods, yra ap
skričiai dar tirščiau apgyventi,

S •** 0 f

bet imant juos visus, Chinai ne 
taip tirštai apgyventi, kaip Japo
nija). Trečią vietą užima Vo
kietija. Japonijoj ant ketvirtainio 
kiliohietro išpuola 144 žmonės, 
Anglijoj 129, Vokietijoj 120 žmo
nių ant ketvirtainio kiliometro 
(1871 m. išpuolė tik 76 ant ketv. 
kilometro) J Italijoj beveik tiek 
jau (žmonių išpuola ant kiliome
tro. I Prancūzija jau rečiau yra 
apgyventa negu Vokietija. Pra
monėj bendradarbuojančių Vo
kietijoj yra 14,600,000 žmonių, 
Anglijoj ir Amerikoj tokių yra 
12 milionų, Francuzijoj gi jau 
tik 9 milionai.

|| Ant galo padaryta santaika 
Turkijos su Grekija. Abidvi ♦pu
sės po sutarimo jait pasirašė,

Į| Airijos darbininkų vadovas, 
James Larkin, dabar iš kalėjimo 
paleistas, kur išbuvo pusę metų, 
užtikriną, jog jis stengsis sureng
ti visuotiną darbininkų streiką ii r 
dokų darbininkų streiką, kuris 
galutinai nepasibaigė, iš naujo

džių moterįs išbay1;® 
kad jis. nekovoja 
moterų tiesas Airi® j 
na sufragėtė drožOą 
čia į galvą, o kiteį^

įtinai uz
• r" ' '

Bfekui vie- 
kumš- 

• apkimščiavo

Mar 
sykiu 
miriop 
Holland

cinkui tą))o apkaltintas h4 
su kitais trimis nuteistas

• už užmušimą tūlo James
Pot. Rep.

jeigu ateiną vienas tų, kurie turi 
palinkimą {prie įvairių “skystimė
lių,” tai.... kodėl gi nepriimti 
malonaus svečio? Kada gi męs 
ištikrųjų stisiprasime ir žengsi
me teisingu bei skaisčfu apŠvietos 
keliu ?

fu apŠvietos

i—-------------■—2
Baliuje buvęs Beloitietis.

komitetą, idant susinešti su kito 
mis vietos draugijomis ir aptart1 
budus, kaip geriau galima butų 
išnaikinti privisusius pas mus ka- 
zirninkus, kurie iš to savo “ama
to” daro gerą gyvenimą. Rengia
si kreiptis prie miesto gaspado- 
riaus, bet kas iš to išeis, nežinia.

Vietinis.

sukelti.

|| Palūkanoms nuo visokių tau
tų' valdžių skohi eina kasinėtai 
K-732,000,000 dol. Čia r 
tyrios miestų ir viešos 
swolos, nuo kurių palukanon 
taipgi nemažai rėikia pinigų m 
keti.

pavietų
ns
3-

|| Siberijoj, Altajaus kalnuose;, 
kalne Povarenne atsidavė vulka
nas, iš kurio dabar kįla durnai ir 
liepsna.

noj pasmerkė mirtin už šnipinėji
mą ir provakavimą Chorvatijoj 
Rusijos pavaldinį Joną Kobket.

|| Laike paskuntinių rinkinių 
parliamente atstovų Italijoj so
cialistai' laimėjo kelias vietas, ra
dikalai nužudė kelias vietas, o 
republikonų partija visai susilp
nėjo.

|| Anglijos užsienių ministeris 
Grey apreiškė, jog su dabartiniu 
parliamentu nėra nei mažiausios 
vilties pervaryti moterims 
žinimą balsavimo tiesų. '

|| Berline pagarsėjusi,; pažįsta
ma ir Amerikoj, operos giesmi
ninkė ceche Destin liūtų klėtkoj 
atgiedojo į fonografą ariją iš 
operos “Mignon” Thomaso. Už
tai jai fonografų kompanija už
mokėjo 12,000 dol. Turbut dides
nę tų pinigų dalį mokėta ne už 
dainavimą, bet už baių)e> kokią ji 
turėjo. v ’

|| Mexiko revotiucijonierių 
7,000 apgulė miestą Juarez ir per 

1 šturmą . jį paėmė. Revoliujonie- 
rių konstitucijonialistų vadovas 
generolas Carranza apreiškė, jog 
ir pasitraukus nuorvietos dabar
tiniam 
nepripažįs 
partijos, nei

prczi dentu|:, |Iųertai, jis 
įpėdinio pačios 

susidrau-

pripa-

i Anglijos pakrantėse, užėjęs 
ant uolų, susimušė rusiškas gar
laivis iš Revelio. Prie to prigėrė 
8 įgulos žmonės.

biure susekta besisavinimai viešų 
pinigų: biuro valdininkas Kruti- 
kowski pasisavino su viršum šim
tą tūkstančių rublių, Tiblcwski 
gi pasisavino 15,000 rublių. Kru- 
tikovvskiui, vieton jį teisman pa
traukti, patarė pasitraukti nuo 
vietos. Geri mat saviemsiems 
Varšavos magistrato perdėtiniai.

• |[ Kišenevc uždėta dideles
bausmės ant 27 žydiškų šeimy
nų užtai, kad jtj vaikai, pašaukti 
tarnauti kariumenėj, nestojo, bet 
užsienin prasišalino. Belčiuosė 
už tą patį nubausta 25 žydų šei
mynos. •/ A

goninės mielaširdystės seseris 
Raudonojo Kryžiaus draugystės. 
Apie priežastis nusižudymo laik
raščiai nei jokių žinių nepaduoda. 
Žmonės kalba, kad jas daktarai 
kūniškai išnaudoję; todėl jos nii- 
sižudžiusios.

i| Laike paskutinių vėtrų 11c 
tik ant didžiųjų Amerikos ežeru 
pražuvo su žmonėmis nemažai 
laivų 
ir ant jūrių, 
siu skaitliaus v 

Ant Huron

su
bet nemažai laivų pražuvę 

nors tikro pražuvut 
dar nežinia.
ežero paskendo di- 
garlaivis “Charles

Ant jūrių paskendo gabenantis 
10,000 tonų anglių “Bridgeport,” t 
plaukiantis iš Sydney į Cap Bre-1 
ton. Turėjo jis 42 įgulos žmo-

MONTELLO, MASS, 
aigė Tautiškąjį Namą.Pab

Montejliečiai pagalios susilaukė 
savo
kurį vietinės draugystės paga
lios sau parūpino. Lapkričio 27 
dieną atsibus iškilmingas pašven
tinimą 
monte 
čių d( 
rengiamasai/ apvaikščiojimas ža
da būti iškilmingas ir įspūdingas: 
žada dalyvauti apie 25 lietuvių 
draugystės, kaip vietinės, taip ir 

iikinių miestelių.
apkričio 6 d. Lietuvių Pi- 
Kliųbas' sąyo: gana trukš- 

111 inga 111 ‘ sus jrinkiine .prašai i no iš 
na W ų Tu 1 ą F. D a n a i t į, v i e - 

ocialistų kuopos organiza- 
Sakoma, kad Danaičio 

limo prięžaštiiiii buvęs ap-

oeno ‘‘Tautiškojo Namo,”

3 .naujų namų, kurie atsiėjo 
iečiams apie 30 tukstan- 
►liarių. Iš tos priežasties

sniegui

IŠ TUNNELTON, W. VA.

iš apli

liečiu

K Į i ubo 
tinęs. s 
to r i 1.1.

Pereitą savaitę revoliucijonie- 
riai bombardavo miestąTJulcacatl, 
sotinę valstijos Sirieloa. Jie su
mušė kariu menę prie miesto Vic
toria.

Bet Huerta visgi užtikrina, kad 
jis nuo prezidento vietos nepa
sitrauks. Nors- Jungtuvės Valsti
jos ir priešinasi, bet jHucrta - su- 
šaukė naujai išrinktą kongresą. 
V i sti part i j ų at stbvai su si ri nfco, 
nebuvo vien kataliį^ųgipartijosj

Laike bon>bardą^imo Juarežo, 
kanuolių šūviai Te|$t į EI Pašo, 

• • r 'Jungtinių Valst. pu^ėj, ir baisiai 
išgązdino gyventojas, kurie, pri
kelti iš lovų, susirinko raiteliu 
kazarmėse.

Amerikoniška karitimenė b 
ėmė vedantį į Mextką tiltą 
pereiti neleido nei laikraščių ko
respondentams. Komėndantjas 
Juarezo prapuolė. Kas su juom 
atsitiko, nežinia. Mano,hkad jam 
pasisekė pabėgti, neš jo tarp tiž- 
muštų ir sužeistų nerado.

Ikišiol Huerta ncatsaKė nieko 
ant reikalvimo Junįtihi’11 Valsti- 
jų pasitraukti. Mahohti, todėl, 
kad bus suvisu pertraukai diplio- 
matiški ryšiai su Mdxika, .ir

issi-Jungtinių Valstijų atstovai 
nešdins iš Mexiko. v'

II Rygos latviai mėginą jau/ir 
operų .perstatymus davinėti; šį
met perstatė tokią sinkia operą 
kaip “Onieginą/ Teisybė, ir lie
tuviai Amerikoj stato pirmą 
“Fausto” (Gounod)? aktą; bet vis
gi mūsiškis dar toli stovi nuo 
tikrojo “Fausto,” nes pilnam per
statymui pajiegų nėra. Ar latvių 
operų perstatymai geresni ir pil
nesnį

latvių,
stovią
vokiečių operos perstatymus
riai lanko ne-vieni vokiečiai,

gerą operos trupą.

už mūsiškius, nežinome, 
vokiečiai Latvijoj, nors 
yra kur kas mažiau negu 

pa- 
Bet 
110- 
bet

ir kiti, neišskiriant latvių. Ry
gos teatre geri vokiškoj kalboj 
operos perstatymai buvo 3 kas 
savaite. Seniau Vilniuje būdavo 
taipgi pastovi operos trupa, nors 
tąsyk miestas neturėjo nei 100,- 
000 gyv., dabar gi ten operos nė
ra. r

nės, kurie, kaip mano, turėjo pri-Į s^s’ Panaikinačios vergtfvę. Se- 
gerti; jo stiebų dalis vilnįs atga- nos ^sPanMos teisės, drąudė taip-
beno į šv. Laurino upės įtaką.

Priešais Cape Race ant jūrių 
užsidegė ispaniškas garlaivis 
“Dalines.” Pasažierius jo išgel-i 
bėjo garlaivys “Pannonia.”

|| Japonijoj * suareštavo 65 na
rius plėšikų organizacijos. Išvi
so jų yra 3,000.

|| Varšavoj, prie Korchio ge
ležinkelio stacijos susimušė pa- 
sažierinis traukinys su tavoriniu. 
Prie to užmušta 7 žmonės, o sun
kiai sužeista 50.

|| Vidurinėj Amerikoj nuo 
smarkių lytų užgimė tvanai. Pri
gėrė 54. Tvanų padarytus nuo
stolius skaito milionais pesų.

II ! 4 vj j Londono laikraštis “The
Daily Telegraph” praneša* buk 
Bulgarijos karalius Ferdinand,, 
verčiamas Rusijos caro, mano 
sisakyti nuo sosto ir jį; atiduoti 
sunui' Borisui, stačiatikiui. Pats 
Ferdinand yra katalikas. \ -

[Į Geležinkelio traukinyj įš New 
Castle j Dufliam Azijos suMg«;-

kaltinimas,' 
Kliubo pinigų. ; • :

Lietuvos” 45-me num., ko- 
dencijoj iš Montello, buvorespon

pažymėta apie atsibuvusį truks-: 
mingą 
rinkimą

17-os SLA. kuopos susir 
. Buvo tai ne SLA., bet 

I7:os kuopos susirinkimas.
Ten buvęs.

IŠ CAMBRIDGE, MASS.
Vakarėlis. Lapkričio 5 d., Kel

ley vakarinėje mokykloje atsibu
vo “Lietuvių Jaunuomenės Mok
slo ir Dailės Draugystės” su
rengtas vakaras. Išpradžių kal
bėjo du anglai apie lietuvius (•?). 
Paskui dainuota, dekliaųiuota; 
buvo ir juokų. Vakaras pasibąi- 
gė lietuvaičių sudainuotu ameri
konišku (?!!) hymnu.

Camb. Žioplys.

gi žmones verguvėj laikįįi
*■

' - F į

; Aūgščiausis

LIETUVIAI AMERIKOJ.
■ e ' ' ?

r..— r

IŠ SHENANDOAH PA.'U; ,
Lietuviai, pasmerkti / miriop.

Jonas Sušinskis, 21 'metų jauni
kaitis, kuris tapo hąUištas mi
riop už papjovimą feavo draugo, 
ir apeliavo į Augščiausiąjį Teis
mą, turės
Teismas Pennsylvanijdš valsti
jos atmetė jo prašymą peržiūrėti 
bylą' išnaujo, ir mirtie^ verdiktą 
tuomi patvirtino. Jonai Sušins- 
skas užpuolė ant sdVo draugo, su 
kuriuom gyveno vienaip kamba
ryj, laike, kada tas nilėgdjo, ir 
peifyįpvė jam gęrklę dįį syk, be- 
yęik visiškai ątĮskirdamąs galvą 
nuo jie mens. B

Tas /pats AugščiaUsis' Teismas 
paliepė išnaujo perkratytif bylas 
Juąžo Marcingo (Marcinkaus?) 
ir jono Simanavičiaus* kuiiie bu- 

v yo taipgi nuteisti nijriop. !
Simanavičius, susibaręs su sa- 

Lk įniega-
sakoma,

nuo jlemens.

w ■

’K 1 f.

J. . ' ’ i

IŠ ZANĘSylLLE, OHIO.
Didelis sniegas. Vietos lietu

viai. Lapkričio 9 d. čionai labai 
prisnigo, kfeo valandų, be palio- • ‘d V 9 .vos sniegMįlt, privaryta sniego 
išviso apieiįi6 colių. Dabar kįla 
pavojus
urnai tirpti; gali vėl iškilti dide
li tvanai
gyventojai pšįmet turėjo nelaimę 
gerai ir iš ąrtV.s u si pažinti. Tuo
se tvanuosę, kaip žinoma, daug 
♦yra nukentėję ir lietuviai, netek
dami draugė sų kitų tautų žmo
nėmis rakaįidų, drabužių ir kito
kio turto. Daug buvo tuomet nu
nešta-ir nąmų. Pagelbon buvo 
atėjęs Raudonas Kryžius, kuri- 
sai nukentėjųsiems atstatė po du 
kambariu. Kas norėjo daugiau, 
turėjo primokėti. Abelnai, visi 
gerai atsimena tas tvanų iš
šauktas nelaimes, tat nėra reikalo 
nei kartoti. Dabar, ačiū taip di
deliam sniegui, gali iškilti tas

& kuriais šios valstijos

Didelis sniegas. Praeitą savai
tę čia taip smarkiai įsnigo, kad į 
5 valandas prisnigo iki 30 colių. 
Dabar sniego sluogais vietomis 
siekia* net puspenktos pėdos sto
rumo. Sustojo traukiniai, krasa, 
angliakasyklos. Sniegas taipogi 
sutraukė visas vielas, ir šių apie% 
linkių gyventojai tūlam laikui li
ko visiškai atskirti nuo viso pa
saulio. Šalčiai taipgi dideli. Jau 
10 metų, kaip W. Virginijos gy
ventojai turėjo tiek sniego ir to
kių šalčių. Pet. R.

IŠ BELOIT, WIS. 
I . ?

Draugija, kokįų ne viėna. Apie 
Beloito lietuviu^ retai kada pa
matysi laikraštyje žinutę. Regis^ 
tam ir priežasčių esama. Pa
prastai kiek vie ifas greičiau rašo 
apie gerus ir prakilnius savo ko- 
lionijos darbus. Apie blogą ne
labai nori korespondentai rašyti, 
o ir laikraščiai, jei tas blogas, 
kaip sakoma, “nemuša per akis,” 
nelabai nori • talpinti papeikimus 
pas save. Tos priežasties, rasi, 
dėlei, mažai apie musų kampelio 
lietuvius galima išgirsti. Pas 
mus visai “tyku.” Kas galėtų 
dirbti, tas tingi, arba dėlei kokių 
kitų priežasčių atsisako, o kas 
norėtų, nepajiegia. Iš to galite 
numanyti, kokia yra mtisų kolio- 
nija. Skaitytojas iš šito apibudi
nimo aiškiai supranta, kad ponas 
rudis (Ragučio sūnūs) yra pas 
mus dažnai atsilankančiu svečiu. 
Skaitytojas gerai mato, kad mu
sų kampelio lietuviai labai krei
vai žiuri į tuos žmones, kurie ne
lanko dievaičiui Ragučiui pasta
tytų svetainių, nes toks žmogus 
beveik visuomet yra atviras ir 
tiesiog į akis sako, kad girtuo
kliavimas nėra labai naudingas 
dalykas (žinoma, išskiriant Ragu
čio svetainių savininkus ir tuos, 
kurie prisigarbinusiam “obyvate- 
liui” duoda nakvynę). Gerb. 
skaitytojas dar ir tai žino, kad, 
jeigu pas mus yra draugijų ir 
tos draugijos rengia vakarų, tai 
Ragučio parapijonas yra malo
nesnis svečias, negu blaivus ir 
apšvietą mylintis žmogus. Neži
nau, kaip apie visus lietuvius 
(manau, tai butų netiesa), bet 
apie vieną vietos draugiją ir jos 
narius skaitytojas labai teisingai 
įspėjo. Ta draugija nesenai su
rengė balių, kurį atsilankė kelio
lika jaunųjų ir iš Rockfordo. 
Svetimieji užsilaikė gerai ir pa
vyzdingai, bet namiškiai.... ži
note, anot tos patarlės: “kiekvie
nas sayo namuose caras.” Beveik 
kiekvienas “namiškių” su cigaru, 
ar cigaretu, panie, dantyse tik^ 
besišvaistinėja sau po svetainę. 
Durnų, neduok Dieve: kelis kir
vius, kaip sakoma,' pakabintum. 
Į tą balių apie 10 vai. atėjo vie
nas vyras, žinomas ^čionai kaipo 
blaivus, apšvietą ir savo tėvynę 
mylintis vyras. Žinoma, kįla pa
vojus, kad gali baliuje pakelti 
klausimą apie paaukavimą Tau
tos Namams Vilniuje, arba para
ginti užsirašyti laikfaštį, nusipirk
ti knygą. Tokių žmonių reikia 
yengUt stengtis neįsileisti. Bet

Lietuvių čionai yra visai ma
žas būrelis: išviso apie 8 šeimy
nos ir su viršum dviejų dešimčių 
pavienių^ Nors ir maža, bet vis
gi ką nors gero galima butų’nu
veikti. O dabar, išskiriant ska
nųjį alutį ir margąsias “kazyres,” 
męs beveik nieko nežinome. Ga
lima butų sutverti kokią nor§ 
draugijėlę, arba bent kuopą, ku
rioje, dirbdami, vietos lietuviai 
galėtų atnešti naudos ne tik vi
sai savo tautai, bet taipogi ir 
sau patiems. Tačiau s ne toki mu
sų lietuviai, kad panorėtų prasi
lavinti, apsišviesti. Užkalbinsi 
kitą, kad tvertų draugiją, arba 
rašytų si į kurias jau esančių pla
čių pašelpinių organizacijų, gausi 
atsakymą, kad, girdi, “tai tiktai 
uždyką pinigus reikėtų mėtyti.” 
Nesupranta tos visos naudos, ku
rią duoda pašelpinė draugija, ar 
tai ištikus mirčiai, ar tai ligai.

Tačiau tikėtina, kad artimoje 
ateityje zanesvilliečiai susipras.

Čia buvęs.

IŠ CAMBRIDGE, MASS.
Vakaras. Lapkričio 8 d., 71 

kuopa (LSS. ar kokios kitos or
ganizacijos? Red.) perstatė sce
nišką veikalėlį “Švarkas ir Mili
nė.” Veikalas tas ypač tinka mu
sų jaunuomenei, nes parodo, kaip 
vaikai, išvažiavę į didesnius mies
tus ir kiek apsitašę, arba vien su
sipažinę, kad ir menkai, su sveti
ma kalba, kadangi jų tėvai ne
šioja milinę, jų išsižada.

Aktoriai savo roles atliko gerai. 
Po lošimui buvo šokiai ir lakio- y
jauti krasa. Buvo skirtos dvi do
vanos gavusiems daugiausia atvi
ručių: pirma dovana buvb-^gyvų- 
gėlių bukietas ir medalijonukaš; 
antra dovana—buvo knyga.

Daugiausia atviručių (240) ga
vo p-lė Rdžė Aukstoliutė; todėl 
jai reikėjo gauti pirmą, kaip bu
vo garsinta, dovaną, taigi bukie
tą ir medalijonuką, bet tvankos 
vedėjas padarė kitaip: atidavė tik 
medalijonuką, o bukietą paskyrė, 
kam jis norėjo. Kas atsitiko'su 
antra dovaną, taigi su knyga, nie
kas nežino. Tai tokis pasielgi
mas su publika tvarkos vedėjų 
visgi labai negražus, nes jie ją 
lyg ant juoko pastatė.

Perstatymai! stisirinko apie 300 
žmonių. Pelpo buvo 60 dol.

B. Lorentas.

IŠ SO. OMAHA, NEB.
Avių pjovėjų streikas. Lap

kričio 7 d. Cudahy P. Co. avių 
pjovyklų darbininkai, skaitliuje 
100 žmonių, išėjo streikai!. Prie
žastim buvo tai, kad kompanija 
neišpildė darbininkų, reikalavimo 
priimti atgal darban vieną seną 
darbininką, kuris tapo paleistas, 
ir jo vieton priimta kitas. Atsi
sakius pjovėjams dirbti, jie tapo 
apmokėti ir atleisti iš darbo. 
Darbininkai paskui, kaip kalba
ma, buvę buk prašalinti iš dirb
tuvės, ir prašalinusieji sargai kai- 
kuriuos net išstūmę. Kitą dieną 
sargai neįleido 
no darbininko, 
rinę,; kad jisai 
kuojančiųjų.
išdavė įsakymą, kad streikininkai 
kitą dieną grįžtų prie darbo, o 
jeigu ne, tai toliaus busią visai 
nepriimti. Pjovėjai atsakymai! 
padavė reikalavimą, kad ir algos 
butų pakeltos. Iš 100 streikuo
jančiųjų atsirado tik du streik
laužiai. Streikuojantieji susideda 
iš lenkų, čekų ir nedidelio skait
liaus lietuvių.

A. Z—p—s.

dirbtuvėn nei vie- 
pirma nepersitik- 
nėra vienu strei-

IŠ ELIZABETH, N. J.t
Darbai. Vietos gyvenimas. 

Pastaruoju laiku darbai .pas mus 
labai sumažėjo. Darbas yra sun
ku gauti. Pradėjus demokratams 
šeimyninkauti, fabrikai ėmė pa- 
leisdiiiėti darbininkus. Dabar 
musų 'mieste vaikščioja būriai be-
darbių.

Nesenai kai-kurie vietos lietu 
Lietuvių Budavoji 
’ Valdybon išrink

viai sutvėrė 
mo .Draugiją 
tą pp. J. Dapkus, J. Skulionis ir 
S. Mąkauckas. Vienas seras kai
nuoja $200. Iki šiol prisirašė prie 
tos draugijos jau apie 40 narių.

Biznio srytyje vietos lietuviai, 
kaip ir daugumoje kitų kolionijų, 
daugiausia yra karčiamnįnkai, ka
dangi, būdami dažniausiai nedi
delio mokslo, kitų painesnių biz
nių vesti nepajiegia. Kai-Jęuriems 
sekasirbet kai-kurie nustoja savo 
paskutinio sunkiai uždirbto ska
tiko* • • . „

Lietuvos Šunų dr-stč išrinko

1$ ST. JOSEPH, MO.

Auka Tautos Namams. Jau se
niau “Liet.” buvo rašyta apie gy
vuojančią musų kampelyje Di
džiojo Lietuvių Kunigaikščio Al
girdo draugystę, prie kurios pri
klauso visi susipratusieji ir savo 
taiitą mylintieji vietos lietuviai. 
Kaip tik išgirdo musų draugyste, 
jog po Amerikos lietu vii} naujo
kynus lankosi Svečiai iš Lietu
vos, tuoj paskyrė iš savo iždo 
penkis doliarius ir įgailojo dii vy
ru parinkti aukų vietos lietuvių 
tarpe. Ta musų draugija, išgir- ’ 
dusi apie sieksnius žemės Tautos 
Namams, pamatė, kad penkių do- 
liarių, tai lyg permažai, ir lapkri
čio 2 d. laikytame susirinkime 
nutarė prie paskirtosios penki-. 
nės pridėti dar $5.50, taip, kad 
pasidarytų lygiai tiek, kiek reikia 
vienam sieksniui žemės—$10.50. 
Be to, draugystės nariai ir paša
liniai žmonės suaukavo dar 
$22.25. Tuom budu išviso susi
darė $32.75, kurie ir pasiųsti 
Tautos Namams per “Lietuvos” 
redakciją. (Pinigai $32.75 gauta 
ir bus drauge su kitomis aukomis 
savu laiku pasiųsti Tautos Na
mams,
surašąs: D. L. K. Algirdo dr-stė 
— $10.50 
D.' Klimas $5.00; A. 
$3.00, J. Zamulskis $2.00, 
Vaitkienė $1.25; po vieną doliarį 
paaukavo: K. Čikinskis, Kaz. 
Vozgirdienė, Mar. Raskilienė, K. 
Raskilas, Mar. Čerųauskienė, J. 
Zięmblis, Just. Ziemblis, S. Brus-

Red.). Štai aukavusiųjų

pavienių aukavo: 
Kubilius

Ja

atsiminti, kad m u

kis, P. Balčis; po 50 centų auka-
vo: V. Morris, J. Tamošaitis, A. 
Zaveckis, M. ValaŠinas. Viso la

'J * *

bo $32.75-
■ - ■'x'

Sulyginant su kitų kolionijų 
aukomis, tai, rods, nedidelė au-

AP*

ka. Bet jeigu 
sų šitame kampelyje nėra perdau- 
giausiai, o tame nedideliame bū
relyje vos menkas skaitlius*’te
bėra susipratusių ir prigulinčių 
prie draugystės, tai reikalinga 
pripažinti, kad toji auka yra nei 
kiek nemažesnė -už kitų Ameri
kos lietuvių kolionijų duotąsias 
aukas. (Pavyzdis sektinas ir vi
soms kitoms 
joms, kurias-1 

lankyti. Red.)

mažom st kol ion i-
Svečiai nešpėjo ap-

Klimas,



NUO REDAKCIJOS
Via! laikraščiui siunčiami rankraščiai 
turi but pažymėti autoriaus parašu ir 
adresu. Pasirašantieji pseudonymais 
turi paduoti, Redakcijos žiniai, ir 
savo tikrąjį vardą.
Redakcija pasilieka sau teisę fltsiun- 
čiamus jai rankraščius trumpinti ir 
taisyti.

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

ga r si n imu netalpinti: “Draugas

ir Bostone. Tas

raščiai, nors juose dar talpina
ma “stebuklingi” (apgarsinimai, 
netrukus išmes juos iš savo skil
čių, o po to, be abejonės, ir li-

greitai stos į

lietu viii ta 1 k ra s 11 j a apgarsinimų 
bus viena iš švariausiu.

Apžvalga
Mirė kun. V. Dembskis.

a.,kričio 13 d. Scran tone. mirė

lietuvių žinomas keliais atžvil
giais. Laike paskutinio lenkme
čio 1863 jn. kun. V. Dembskis, 
tuomet dar jaunutis vyras, ėmė 
uolų dalyvumą lenkų sukilime 
prieš Maskolius. Būdamas kuni
gu. ji> užėmė kariško kapeliono
vietą
čiaus. kurio pulkeliai operavo 
prieš maskolius 'Telšių paviete, 

f Kauno, gub. Jaunas kapelionas
priėmė tuomet vardą Mickevi
čiaus apdainuoto (veikale “Pan

sprendžiant iš to, kaip ji* 
bė” maskolių pulkus, galėtum

> net Mickevičiaus
Robak’a” No. T-ma. 4- €

bjausiai iš šių laikų minėtinas 
muši

a ir, 
‘gnai- 

par 
No. 
ty-

yra 
‘povstancų” su maskoliais 

ties Pakapinais, kur žuvo apie 500 
kazokų ir jų tarpe Šercmetjevas. 
Apie šį mūšį dar ir daliai* se
nesni žmonės kalba. Sukilėlius 
vedė aficierius Lučkinas ir Ro-

na u s
uvęs tada organizato- 
de. Po šio mūšio Ro- 
ga n i z a t y v išk i ga bumai 
maskoliams taip pavo-

skyrė už jo galvą 5,000 rublių.
Nuslopinus sukilimą, sukilimo 

vadai, tarp jų ir kun. Dembskis. 
turėjo gelbėtis, sprukdami į už
sienį. Kun. Dembskis išvažiuoja 
j Prancūziją, iš ten į Kanadą, o

darbeliai Vilniaus vy-Lenkų 
skupijoje 
snyje “Šv. Jono bažnyčios

Paduotieji faktai taip 
nupiešia vilniškių len

lietuvių kalbos 
čiosna, kad sk nenoro-

ivcs, ar

kultūringa tauta lenkus. rak
tai, ' paduodami tame straipsnyje, 
galėtų būti užimančia krimiua- 
liško romano dalim, bet jokiu 
bud u ne gyvi atsitikimai is len- 
kų-katalikų pasielgimo Vilniuje

ta save skaityti
Dar šiądien lie

tu via m s
1 actuvos

taujame, kad vietos stokos dėlei,

riaušių vyria tįsių j t 
sios minios kurs 
bažnyčioje draudė

siniu neklausvti.

min

ty nuėjimą.

s buvo vienu 
vadu ir tam-

kur I

nes

pasiseks

mokyklos sudėjo aukų
sieksniams žemės nuuit.

tikimėsį

sumanymas

apie tai ra
šo :

inus ..tąiirjikru vado-

vyzdį, mokiniai Brooklyno muzi
kai ės 
dviems 
pirkti.

ir atstovui durnos M. 
galima buvo gi 
tikros atskaitos 
surinktas aukas 
Vilniuje. Žinota tik

atveju su tais pačiais nnjsų tau
tos reikalais, tai vargiai 
sime visi girdėti jį kalb 
Galop, rašo “Tėvynė’ 
kad, perskaitę Tą jo (Dr 
kalbą, lietuviai tu vietų,

lėjo apsilankyti asmVriiškaj, nepa
noręs atsilikti ir sudės : 
tiką ant tautos au

mums rodosi 
naudingas ir kitiems

st a noras s 
ma musu, i

“peiktinais ir

mum

ni ia

mm.

JAUNAS LIETUVIS TURI 
EITI ANT KARTUVIŲ.

•s lietuvių, 
Pąb.dkjmų uui-

riks imi
nervu 

L

. tuštumu, ir si
su tą trumputė!

šimties mūsiškiu 
prakalbų. ’

Negarbingi lietuviško 
čio redaktoriaus -darbai. 
Naujiena” N40 rašoma:

1 ei

30

laikraš

Trečias dienraštjs Lietuvoje. 
Savo laiku męs buy ome minėję, 
kad Kaune žadąs pradėti eiti dien
raštis lietuvių kalba. Dabar 
“Liet. Žinios” praneša, buk Kau
no lietuvis, p. Banįiitis, žinomas

prašymą, kad leistų jam spausdin
ti lietuviška v Kaune.

Lietuvos

Dar labjaus žada atsižymėti 
Chicagos muzikaJiškai-tcatrališka 
dr-ja “Birutė.“ Viename iš pasku
tinių valdybos posėdžių ji nu
tarė surengti Tautos Namų nau
dai vakarą ir iš. to vakaro pelno 
paskirti JTautos Namams šimtą 
doliarių. Jeigu kartais pelno tiek 
nebūtų, tai birutiečiai pasižadėjo 
tarp savęs surinkti kiek štokuos, 
bet abelnai jie turi sudaryti pil
na

t u n 
kokiu

šimtinę. Chicagos “Birutė” 
viena iš 1 labjausiai visuome- 
mvlinių muzikališkų (Įran

ne tik 
Chicagoj, bet ir abelnai Amerikoj

Kiek SVečiai išsivežė?
)r. Basanavičiui 

'čui, ne
padaryti

apie Amerikoj
Tautos Namams 

kad abelna

Kas jį prie kartuvių privedė.
Priverstina mirtis yra visados 

baisi. Kiekvieną kartą/ kada iš
girstame, kad tas ir tas už savo . 
k r i m i n a 1 i d s p ra s i ž e n gi m u s 
būti pakartas, ar kitokiu
būdu iš visuomenės tarpo praša
lintas, musų širdį visuomet apima, 
nepaprastas šiurpulių jausmas.

Noroms-ncnoroms klausi, ko
kias baisenybes tas nelaimrngąs 
turėjo papildyti, kad visuomene 
pati, priversta yra paimti į savo 
rankas budelio įrankį ir p ra ša Ii ti

savo kriminaliais darbais pasiro
dė pavojin’gu visuomenės ramiam 
gyvenimui.

turi padėti savo 
ados užgirstame išganą, męs 

laikraščių ir teismo nusprendimų.
Atėmimas gyvasties kriminališ- 
kuose teismuose labai retai pasi
taiko ir paprastai būva skiriamas 
tik už didžiausius žvėriškus pa
sielgimus. Męs visi piktinamėsi 

pasibjaurime tais darbais, 
retai kada pamąstome apie 

kas per priežastis yra to. kad 
nelaimingas nusidėjėlis taip

ir

suma aukų sieks 45 tūkstančių 
rublių. Daban mums praneša ger
biami pasiimt 
lapkričio 4 d.

tai, 
tas 
žemai nuslinko; kas privedė jį 
prie to, kad visuomenė, idant 
nuo jo pasiliuosuoti, turėjo jį už
mušti kaip kokį pavojingiausi 
kradjageringą žvėrį? Juk galė
tum, pasakyti, kad niekas negemą 
kriminalistu, niekas negema gal
viju,—kas gi todėl jį privedė prie 
to nežmoniško nupuolimo?

Jaunas lietuvis iš Shenandoah, 
Pa.,—vardu J. Sušinskas — tūlą 
laiką atgal tapo pasmerktas pa
korimui už baisią žmogžudystę, 
kurią jis per girtuoklystę papilde, 
užklupdamas savo bendradraugą. 
miegantį lovoj, ir perpjaudamas 
jam gerklę. Augščiausis Teismas

iniai laišku, rašytu 
ant laivo “J m perą- 

kad, beyažiuodami jūrėmis, 
braukė visas skaitlines, iš 

kurių pasirodo, kad amerikiečių 
Tautos; Namams Svečiai

iškarto apėmė toks didelis entu
ziazmas, kokio mes Didž. Liet, 
lietuviai, jau, turbut, senai esame 
nematę, ir, turbut, negreit ir pa
matysime. Apie reales [apčiuo
piamas] to entuziazmo puses 
kiekvienam, skaitančiam laikraš
čius, žinoma: tokių gausių aukų

Jie

tarpe 
surinko ir iŠs 
centus (apie .

Prašydami 
laik račiuose, 
niai siunčia 1

Jau “Rygos Naujienų” skaity
tojai žino, jog klerikalų atstovas 
kunigų kauniškės šv, Kaziųiiero 
draugijos leidžiamame lai 
palaikyje “Rygos Garse” p 
šęs redaktoriu-leidėju Juozas Ba
joras šnipinėjo ir donosus rašė— 
dargi melagingus. Taip apie j| 
buvo “Rygos Naujienose” rašyta.

J. Bajoras minė sau, jog apie 
tai niekas nežino. Bet apie jo 
donosus tapo sužinota ir “Rygos 
Naujienose” paskelbtą./ J. Bajo
ras tuom jautė “savo garbę” įžeis
ta, ir padavė “Rygos Naujienų” 
redaktorių j teismą už ą^šmeiži- 
mų.

Rugsėjo 27 d. Rygos apskričio 
teisme tapo antrą kartą nagrinė
ta byla. Teisman tapo pristatyta 
donoso kopija ir paties J. Bajoro 
prie donoso prisipažinimo kopija. 
J. Bajoras prie pristatytų donosų 
prisipažino ir pasisakė, jog tikrai 
ant L. Jakavičiaus rašęs donosus 
ir siuntęs su pabrauktomis vieto
mis kalendorių, prašydamas, kad 
jį konfiskuotų. Taigi, Rygos ap
skrities teismas viešai apskelbė, 
jog “Rygos Garso” redaktorius-, 
-leidėjas J. Bajoras, kaipo tikrai 
šnipinėjęs ir donosus rašęs, pil
nai yra užsipelnęs vardų šnipo ir 
donosčiko.

erašt-
asira-

Žmonija paliovė
ejusi. I’

daugikli

Rietuvių ateivių skaitlius ma- 
paduoda- 

fekciitlinių, lietuvių ateivių 
,1 j...,4. L.; .,,^4.. Ri

zinasi
mu

mai nėra gavę. Pasekmės gi iš 
to visko tokios:

Amerikiečių entuziazmas? pra-

apie tai 
gerbiami 

nuo laivo

paskelbti
pasiunti-

čiams, draugijoms ir 
tiems, kurie rėmė Tintos Namų 
reikalą, jiems čia! beesant Ameri
koj.

Į viršminėtą sumą 
aukos, kurios tapo 
priduotos pirm jų 
Nemažai aukų yra 
jiems išvažiavus.

visiems

visuomenėje jau girdėti pavieni 
balsai dėlei Tautos Namų. Pra
deda girdėtis įvairių sumanymų. 
Vienas tų sumanymų—tai: rei
kia tuojaus, delegatams sugrįžus, 
pęadeti Namai statyti.

Ir mums rodos, kiekvienas vi
suomeniniai susipratęs lietuvis 
turi'atsakyti: “taip, reikia!“

Todėl čia pat ir raginama tuo
jaus pradėti namą statyti. Rašė- 
jąs dar primena, kad antio metu 
Dr. K. Grinius raginęs pradėti 
namus statyti, turint tik 7,000 
rublių, ogi dabar, kada apie tree- 

lėšų sumesta gyvais pini- 
tai jau butų visai ncišmin- 
atidėlioti darbą “ilgan krep- 
Pradėjus namus statyti, pa
ir Didžiosios Lietuvos lie-

fcdstijosna lietuviumergi
nos. iš v e n gi a m a •v i r v ė s

♦

TAUTOS NAMŲ REIKALUOSE.

męs

Į ^Gyslose musų

duos tinkamą nuosprendį. g' varpas,

y

Amerikiečiai išbudino Lietuvą. ne-

vičius ?
. 3

at-

4

prakalbosna.

<c*

*
|įšia\imtis už darbo, t. y, tuojaus
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padėti statyt Namus.

Kitas užrašymo tikslas tame, 
kad vargu “gerb. Dr. Basanavi
čius beatkeliaus Ameriton antru

tame, “kad 
vyriausiųjų 
nesigailėjęs 
amžiaus ir

Toliaus jis skaudžiai nusiskun
džia ant tų, kurie jį prie kartuvių 
privedė, sakydamas:

atmetč ir mirties bausmę užtvir
tino. Sušinskas negali su kartu-

su- 
žu-

Metęs kunigystę, jis virto aš
triu anti-klerikalu ir laisvamaniu. 
Kaip savo jaunystėj jis su visu

Sudley, Sveteliai
PasidarbavęL

Žiūrėdamas baisiai ir neišven
giamai mirčiai į akis, šis nelai
mingas jaunikaitis perbėga save 
atmintyj trumpos jaunystės

Suvalkijos atstovo, 
lu

21 metų vaikinas, tik ką pradėjęs 
savo gyvenimą, kurį, ant nelai
mės, jau turi pertraukti budelio 
ranka, Kas jį privedė prie vir

Tėvynės, 
męs lauksim 
šviesos, mokslo

, Suvalkijos atstovi 
pasakytų Valstybės D

J au n ųcthųįu draugės, 
Nekartą aketes—
Sapne jumis džiaugės.

Beržas

Ten
Pasikėlimo

fe

ATMINČIAI į SVEČIŲ, 
DR. J. BASANAVIČIAUS 

ir M. YČO.

ir persekioti tas merginas. Ko- 
<ių jie priemonių griebiasi, pui- 
<iai nupiešia minėtasai straip
snis. Lenkai nesidrovi ne tiktai 
nirtim bauginti, bet ir kėsinasi

■ AMuzikatės lietuvių draugijos 'ir 
mokyklos taip pat prisideda. Štai 
skaitome, kad, sekdami Wątęr- 
burio mųzikalės mokyklos pa-

nytosha /

Straipsnio autorius kviečia kuo
pas pasinaudoti ta proga ir pa
kviesti p. Vau. savo yengiamosną

— Tėvynes Mylėtojų Draugi 
jos organe “V. L.,“ straipsnyje 
už vardyta m e “Pasinaudokite pro 
ga,” rašoma: , v

s

jc 4,039.01- ir rugpjūtyje 3,130 
žm. J’eigw.paimti omįenin dar pa
didėjusį f grįžimą Lietuvon, tai 
reikalinga pripažinti, kad lietuvių t* * ’
Ateivių''šjlcaitliauš augimas Ame-

ineina tik tos 
pasiuntiniams 
išvažiavimo.

prisiųsta, jau 
Su musu re-

dakcijoj esančiomis aukomis pa
sidaro jau su viršų m 24,000 dolia- 
rių. Manoma, J kad ir kitose re
dakcijose taip pat yra aukų.

Todėl galima neabejoti, kad 
abelnas .skaitlius j sieks toli per 
25,000 tūkstančius! doliarių.

prieš maskoTuiš, "'taip' vėlesniais 
laikais, atvykęs čia Amerikon, 
jis atkakliai kariavo su plunksna 
prieš tikybą abelnai, ypačiai prieš 
katalikybę ir kunigiją. Pradėjo 
rodytis jo raštai viens po kitam, 
ir visi be išėmimo jie yra aštriai 
ahti-tikybinio turinio. Nedyvai 
todėl, kad musų kunigija jo šir
dingai neapkentė. Tarp tokių jo 
veikalų galima paminėti: “Inkvi- 

Vagių,“ “Arzicija,” 
vyskupas Valančius nebuvo vi
liūgių lietuvystės“ ir keletą kitų.

Mirė a.a. Dembskis, susilaukęs 
87 metų amžiaus. Pastaruoju lai
ku senukas nuolatai gyveno pas 
Dr. J. Šliupą Scrantone, Pa. 
Prieš kelias savaites buvo atsi
lankęs Chicagoj. Čia užsišaldė 
ir gavo plaučių uždegimą, kurio 
senelis pergalėti jau negalėjo.

tai padaryti; vartoja ir įvairias 
kitokias priemones, už kurias 
teismas nelabai paglostytų. Vie
ną parodžiusių prieš kum Čcr- 
niauskį mergaičių norėta visai iš
vežti kitur, daugelį kartų baugin
ta ji, kad pasirašytų ant neiš
rašytų popierų; tam tikslui len
kininkai siuntinėję net krasos ne
šiotojo drabužiais apsirėdžiusi 
žmogų, kad apgavingu būdu iš
viliotų iš mergelės taip reikalingą 
enkininkams jos parašą. Vertų

si tą mergelę ir jos šeimy niūkė, 
>as kurią ji tarnauja, pasirašyti.

Kam reikalingas parašas ant 
įeišrašytos popieros, tikrai neži-

Kaip matome, tai yra teismo 
pripažinta, ir todėl įtikėtini faktai. 
'Toksai redaktorius daip didžiau
sią gėdą Lietuvos laikraštijai, ku
ri, drauge su Lietuvos visuome
ne, reikia tikėtis, rimtai bei al

“Stebuklingi“ apgarsinimai.
Apart “Lietuvos,“ kuri išmetė iš 
savo skilčių taip vadinamus “ste
buklingus” daktarų apgarsini
mus, tokių pat apgarsinimų ne
talpina “Darbininkų Viltis“ ir 
mėnesinis žurnalas “Laisy. Min
tis.” “'Tėvynė,” apie tai prielan
kiai atsiliepdama, patėmija, kad 
iš priklausančių prie Lietuvių 
Spaudos Draugijos laikraščių jau 
trįs yra sulyg savo apgarsinimų 
“reformas priėmę“ ir kad “dabar 
“levynes,“ “Vienybes Lietuvnin
kų” ir “Kataliko” eilė apsivalyti.”

Minėdama apie šiuos laikraš
čius, “Tėvynė“ pažymi tik tuos, 
kurie priklauso prie Spaudos Dr- 
jos. Męs mename, kad “Tėvynė“ 
greitai nuo tų apgarsinimų apsi
valys: sekantis SLA. Seimas, ku
ris atsibus ateinančią vasarą Wa
terbury, Conn., be abejonės, tą 
reikalą paims apsvarstymui ir 
įgalios laikraščio administraciją 
visus humbugiškus apgarsinimus 
prašalinti.

Reik manyti, kad kiti laikraš
čiai paseks šitą pavyzdį - ir, iš
mesdami šiuos apgarsinimus, pa- 
gelbės visiškai musų spaudai nuo 
jų apsivalyt.

“Amercan Association of Fo
reign Language Newspapers,” 
kur priklauso beveik visi lietuvių 
laikraščiai, pagarsino, kad šie lie-

galima sau įsivaizdinti ir kalti
namųjų suolą, ant kurio ar tik 
neprisieis artimoje ateityje atsi
sėsti Vilniaus lenkininkams, jeigu 
jie nepasiliaus darę savo tokius 
“šposus.“

Tuom tarpu lietuvis kun. Ste
ponavičius, šv. Jono bažnyčios 
camendoritts, perkeltas kiton, 
jrastesnėn vieton. Liudininkai, 
teisingai rodantieji lenkininkų 
darbelius, visokiais budais perse- 
dojami. Kun. Černiauskis gi ra- 
niai sau sėdi senoje vietoje ir 
kaip buvo Vilniaus dekanu, taip 
ir yra. Kun. Michalkevičius, Vil
niaus vyskupijos valdytojas, ne
gali to visko nežinoti.

Užrašyta Dr. J. Basanavičiaus 
prakalba. “Tėvynės“ N46 (ma
tyt, per klaidą pažymėta N49) 
atspausdinta ištisa Dr. J. Basa
navičiaus prakalba, pasakyta 
Newarke, N. J., spalio 20 d. 'Tau
tos Namų reikale ir užrašyta 
“Tėvynės“ redaktoriaus, p. V. K. 
Račkausko.

Tos prakalbos užrašymo tikslas, 
anot “Tėv.,“ buvęs 
ją kalbėjo vienas 
tautos darbininkų, 
savo sveikatos, savo
spčkęv kad keliavus po Amerikos 
naujokynus ir rinkus aukas vie
nam iš prakilniausių šio laiko

susilauksim 
Vilniuje Tautos Namti, kurių pa
statymui amerikiečiai taip ener
giškai padėjo pamatinį akmenį? 

Šitą klausimą ne vienas iš mu
sų buvo sau pastatus. Tačiaus 
tikroatsakymo į tai męs duoti 
negalėjome, nes ne nuo mus vie
nų amerikiečių tas* priklauso. 
Męs padarėm gerą pradžią tų na
trių pastatymui, bet jų pastaty
mas priklausys nuo tėvynėj esan
čių lietuvių sumanumo ir darb
štumo. j“Jau visiems žjnoma, jog p. jo

nas Vanagaitis, leidėjas laikraščio 
“Birutės,” jau vėl Amerikoje.

Ponas J. Vanagaitis antru sykiu 
atvyksta Amerikon, kad supažin
dinus Amerikos lietuvius su jųjų 
Mažoje Lietuvoje gyvenančių bro
lių padėjimu ir reikalais, kad pa
rinkus kiek aukų bei prenumera; 
tos savo leidžiamamjam laikraš
čiui., : į.

Kiek mums žinoma, p. Vanagai
tis yra geras kalbėtojas,, nuo
sekliai išriša įvairius gyvenimų 
klausimus ir sukelia^ savo iškalba, 

^gyvą, domų, klausytojų.... G
Ponas Vanagaitis, būdamas 1A 

M. D. nariu, paaiškintų prie pro-' 
gos naudingumą priklausyti prie 
šios Draugijos, išaiškintų naudą 
apšvietos ir išparodytų, kaip kas 
reikia daryti, kad pakėlus apšvies 
time savo tautiečius.’

1 ' * ''

Naujas laikraštis Kaune. Kati4 
ne žadąs pasirodyti naujas lietu
vių kalboje laikraštis vardu 
“Viensėdis,“ kurišaiv eisiąs du 
kartu į mėnesį. Skiriamas ne tik
tai ūkio, bet taipogi ir koopera
cijos reikalams.

“Šaltinis” , patrauktas teisman. 
Seiniškis “šaltinis,” kaip jisai 
patsai N43 apie tai rašo, yra 
patrauktas teisman už išspausdi
nimą NN23 ir 26 šių metų 
Laukaičio 
kalbų 
ineįe.

statyti Tautos Namus Vilniuje, 
tarp Didžiosios Lietuvos Ifctu- 
vių buvo kilęs nemažas eiitu- 
zjazmas. Žmonės pradėjo mesti 
tani tikslui aukas. Jų sumesta 
tiek/ kad galima buvo jau pirkti 
tinkamą vietą tų namų pastaty
mui vienoj iš gražiausių Vilniaus 
dalių. Vienok nuo pirkimo vie
tos iki Namų pastatymo dar toli 
gražu. Tautos Namai, jeigu jie 
turi atsakyti savo tikslui, jeigu 
įiej turi būti visos lietuvių tau
toj kulturišku veidrodžiu, priva-
>Ibuti' toki, kad lietuviams ne- 
butų, iL to ! gėdos. Visi gerai su
prato, /kad toki namai turės 
sieiti nSažiątisiai tarp 150 ir 200 
tukstaiičių rublių.. Tokią sumą 
Lietuvėle, kįir viešąs aukų rin-s 
k imas yt*a valdžios varžo.mas, iš- 
rdde gdha Wtnktt surinkti. Ir to
dėl piiWttiWis lietuvių ,entuziaz- 
nias tiniddjo ‘ mažintis: išrodė 
mat, kati negreit jie pajiegsją 
reikalingi Šurną surinkti. , "

Dideli amerikiečių pritarimas,’ 
gausios auluos, kurias jie pradėjo 
(lėti, pasiuntiniams čia atsilan
kius, vėl sukėlė apmirusią dvasią 
Didžiosios Lietuvos brolių,

Amerikiečiai, kaip matyt, di
džiai sužadino tėvynėš lietuvius. 
Qar Svečiams negrįžus tėvynėn, 
jau matome Lietuvos laikraščiuo
se T>alsus, kad reik kuogreičiau-

gaiš, 
t i nga v • ,,SIU. 
didūs
tuvių duosnumas. Matydami, kad 
darbas sparčiai eina, ir ameri
kiečiai, nors jau ir nemažai au
kavę, nepamirš dar savo petį pri
dėti ir užbaigti tai, ką jie taip 
gražiai pradėjo.

Dar esant Svečiams čia Ame
rikoj, męs buvome klausę, kada 
jie mano tuos Namus pradėti.

“Tuojaus!”—buvo atsakymas. 
—3 Sugrįžę Lietuvon, negaišinsi
me laiko! Vargas buvo pirmiatis. 
Lyg baugu buvo pirmiaus pradė
ti tokį milžinišką darbą, bet da
bar, matydami tokią amerikiečių 
užuojautą ir turėdami tokią gra
žią pradžią, tuojaus pradėsim Na
mus , .statyti.“

Petrauskas dovanoja “Birutę.“
Tarp žymesnių lietuvių-ameri- 

kiečiįt nerasi net vieno, kuris bu
tų neprisidėjęs savo auka'" Tau
tos Namams (išskyrus “Socialis
tus,“ kurie sąvo “didelę užuojau
tą“ šiam tautos reikalui išreiš
kė. .. . pasiuntinių dergi mu). 
Veikėjai ir vadovai srovių—tau
tininkų, klerikalų, laisvamanių irV 7 4* 7 C

net anarchistų—viens kitą pra
lenkdavus, rėmė ‘Tautoj Namus. 
Atstovai dailės meno taipgi ne
atsiliko. Musų Mikas padovanojo 
Tautos Namų naudai vieną iš la
bjausiai lietuvių mylimų muzika
liškų veikalų — savo melodramą 
“Birutę.I’ Atvirame savo laiške 
jis taip'rašo/

“Tąutos Namui Vilniuje pave
džiau amžinai savasčiai nuo 1914 
metų mano muzikos antorlškas 
teises, iš dviejų aktų melodramos 
“Birutė.”

Už vaidinimą, ar viešą išpildy
mą scenoje, pasinaudoju asmenį s, 

■ kuopos ar draugijos, privalo užsi
mokėti Tautos Namui šį mo
kestį: iš Amerikos — $3.6o, 9 

’jeigu Europoj — tai 5 run. ųž 
kiekvieną kartą. Vaidinant tik 
vieną aktą, privaloma mokėti: iš 
Amerikos — $2.00, iš Europos — 
3 rublius, < /

Mikas Petrauckas.

Garlaivio balsas
«

Graudžiai sušuko.
Laivas varytis

L Laimingi!
Už darbą sunitų 
Diev’s Jums atlygįs,
Ir męs Jt|m$ busim .

. Dėkingi.
Namon sugrįžę, 
Karštoms širdimis 
Vėl dirbkit labui

Tautiškam Namui
Vis aukų rinkti 

Ne liausim’.
O jeigu patįs
To nepajiegsim,
Tad’ sugrįžimo į /

Jus lauksim/
Lietuvos Sūnūs.

ANT KRANTO DVI PUŠIS.
gy. .. .

Ant kranto upelio 
Dvi stovi pušelės;
Abidvi linguoja
Lyg bangos upelio.

O vėjas audruotas
Jų šakutes laužo,
Be galo įtūžęs, įpykęs, 
Išrauti jas mano.

Bet jodvi nejaučia,
Tvirtai prieš ją stovi;
Tik žiuri abidvi 
Į tekančią srovę.

vės?
Apie tai randame jo locną pri

sipažinimą, prisiųstą laišku ir at- 
spaudintą “Draugo” num. 43-me

Savo nelaimingą likimą jis pri
pažįsta girtuoklystei ir netiku
siems savo draugams, kurie j.

—Buvau,—rašo jis,—išaugintas 
dorai, tikėjime ir užlaikiau tą do
rybę, kaipo kiekvienas gera^krikš- 
čionis užlaiko, elgiausi fl^gal 
krikščionišką mokslą, bet kafe at
važiavau į šitą Amerikos šalį, pa
kliuvau tarp tokių [girtuokliui iš
gamų Žmonių, ir šiądien, vos 
laukęs 21 metų amžiaus, turiu 

, ti ant kartuvių.
Laimingesnis bučiau buvęs, 

• matydamas šios šalies-,*-'Tau
gėsnis bučiau buvęs, kad tas lai
vas, kuriuom plaukiau, but buvęs 
Titaniko vietoj, ka<L šaltos vilnįs 
butų mane savo gelmėse palai
dojusios.

Laukia manęs tėvas ir motina, 
laukia sugrįžtant... ir jau nesu
lauks manęs niekados....

Ar-gi čia nedidesnė kaltė tų, ku 
rie, matydami, kad jau žmogus 
|t. y. jis pats, .Sušinskas! visai 
buvo proto nustojęs, gerdamas 
per kelias dienas, ne tiktai ką ne
sulaiko nuo gėrimo, bet gi dar 
prigundo gerti daugiau....

Jie ir mane to išmokino, nes jie 
atitraukia žmogų nuo tikėjimo, 
nuo padoraus užsilaikymo, o ki- 

. tokios idėjos nepažįsta, kaip tik 
barą ir stiklelį. [Jie] ir kitus' 
blogai mokina, — nekaltus vaiki
nus, kurie ką tiktai iš Lietuvos 
atvažiavę. “Gerkim, sako, broliai! 
čia laisvas kraštas, niekas mus 
nebaus!” Toki žmonės—tai bar
barai.

Nustoję doros karčianininkai, 
kurie yra “gerais prieteliats,” ka
da pas juos prageriama ne tik 
pinigai, bet ir protas, vėliaus 
stumia žmogų į patį dugną. Apie 
juos jis taip rašo: ,

Betgi labiausiai širdį spaudžia, 
kad jau jvedę žmogų 1 nelaimę ir, 
galima sakyti, jau visiškai pra
puldęs tai negana, ką patįs Šmei
žia neteisingais liudijimais, kad • 
tik patiems išsisukti, bet dar 
Bvetimtaučiui papirkinėja, kad



f
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liudyt j melagingai, kad tik jiems 
laisnio neatimtų: mat smuklių 
laisnis yra brangesnis negu žmo
gaus gyvastis. O paskui juokiasi: 
“Pakars, pakars!’’ Ką-gi pakars? 
Ogi lietuvi, tavo draugą, tavo mo- 
kintinj, kurį išvedei iš kelio. .. .

Pamatė vaikinas

to kalėjimo sienų. Pamatė ir per
sitikrino, prie ko privedė neiš- 

ir girtuoklystė,minga

dai ima.
jau per vėl u,—grjzti ne- 
žiaurus ir pažeminantis

pat y rimų

na tuom pačiu
dau -

gumą musų jaunimo viliojantis, 
\ ėda prapultim—panašion prapul- 

n’usirito.tin.

šaukia jis 
— kuriems 

yra dar malonu pagyventi ant 
šios žemės, saugokitės tų prakeik
tų smuklių ir svaiginančių gėri
mų. nes žmogus-girtuoklis nieka
dos nenugyveno gražiai iki galui 
savo, gyvenimo; visada jj sutinka 
nelaiminga mirtis be laiko ir vi
sokios priespaudos.... Aš, bran
gus draugai, dabar suprantu, ko
kią naudą atneša girtuokliavimas 
ir tos “naudos” susilaukiau, bet, 
nelaimė, jau man pervėlu pasitai
syti ir tą blogą pataisyti, kurį bu
vau padaręs. Taigi nors kitų pra
šyčiau pamesti tą blogą paprotį....

Brangąs draugai, — 
prie lietuvių jaunimo, 

malonu pagyventi

itas nelaimingojo jauni- 
šauksmas nepraskamba

mas neini va pavyzuziu ne pasek
mių! Mes, lietuviai, turime dau-

karei amą.

jokiu budu ne viešiems vaka
rams, sutraukiantiems po kelis 
šimtus svečių. Prisikimšus to
kiai miniai žmonių, šokiai jau

kur arą s į
lęs j kokį tai neaiškios spai- . i , ;•....... ... , . 4 / 348. Ar gali būti gyvos kūnoir sunkiai permatomų rukii/ ę“ ,

tokiame ore ir kvėpavimas juom 
vargu gali atnešti naudos.

Imdami klausimą doros ir dai
lės žvilgsniu, męs pirmiausiai su
siduriame su nelaimingais ‘two- 
stepsais' ir panašios rūšies ameri
koniškais šokiais, kurie—nežinia,

įsivyravę musų vakaruose. Tar
tum, jaunuolis, atvažiavęs čionai, 
užmiršo tuos įvairiausius ir, pri
dursiu, padorius gražius šokius, 
kuriuos jisai šoko Lietuvoje ir

yra, ^udyginaiit, tikrais ubagais. 
A ra--m u g žmonių, kurie patįs 
šokti nemėgsta, bet šokių vaka
rus lanko, kad pamačius,' pasigė
rėjus te/ daile, kuri yra šokiuose, 
Iš mu4ų šokių toksai dailės mė
gėjas turėtų bėgti kuogreičiau- 

Koksai pasi- 
, matant šo-

šiai. 1
• - 'Č

kančias poras ^susiglaudusi; 
visokių rubežių užmiršimo, 
miauslai, grynai dailės žvil 
tai yra labai negražu ir žiūrėto-

ir

viešų gi šokių , tikslas yra su
teikti smagumą ne vien tiktai šo- 
kantiemsiems: neturi būti užmir-

sime klausima v
paim

męs neturime.; kimų, męs turime pripažinti, kad 
kada, eidamas vra rubežius, kurio prisilaikant,

tį, su pakvaišusiomis akimis yy- tajs 
ra,—žinok, kad ne vienas iš jų. iššaukia 
tat kandidatas 1 panašų likimą, I kurioms 
kokis sutiko šitą nelaimingą jau- teise šoki 
nikaitį. Kiekvieną 
girsti linksmos 
tame girtuoklyste

ne
žvilgsniu, bet ir, 
vengti . daug

.aliniu iš- 
blogumų. 
is dažnai 
mes, ačiū

įgelis gauna pilną 
gražų ir nieko blogo

iziKos halsą pavadinti nešvariu ir nepadoriu 
urve, žinok, 
griežia, kad

keliu. Žinok tai, turėk protą ir 
neuusirisk taip žemai, kad ne

Jusų Draugas.

ŠOKIŲ VAKARAI.

Ko męs turime ko neturime, 
bet šokių vakarų. įvairių balių ir 
baliukų, tai ištikrųjų užtenka. 
Šoka kiekvienas, kas tik pajie-

ne

gumas jaunimo eina į vakarus, 
ne kad pasimokinus iš statomųjų 
veikalų, iš programo, į kurio ge
resnį priruošimą rengėjai pade
da didžiausią dalį jiegų, bet kad 
smagiai pasišokus, pasilinksmi
nus. Jaunimas, išgirdęs apie kokį 
nors vakarą, pirmiausiai žingei- 
dauja, ne koksai vaidinama veika- 

betlas, ne programo turiniu, 
klausimu: “ar bus šokiai?”

Šokiai yra apsireiškimas, 
tiek žmonėse įsivyravęs, kad 
va prieš šokius butų veltus ir

(ialop, rods, vargu ar atsirastų 
mąstančių žmonių, kurie šokiuo
se matytų ką nors blogo, prin-

Kiekvienas pripažins, kad šokis, 
kaipo toksai, jeigu su saiku ir 
tinkamai naudojamas, yra viena 
iš naudingiausių ir smagiausių 
pasilinksminimo formų.

Bet visi gražus žodžiai ir šo-

pimai išlaksto, nelyginant mui
lo burbalai, kaip tik męs pažvel-

į ąplij&ybes, kuriose musų, Ame-
■ « T « • • • • v t •

ar paimsime sveikatos, ar* doros, 
ar dailės, ar net ir paprasto šva
rumo žvilgsniu, reikalinga pripa
žinti, yra verti vien papeikimo, 
palinkėjimo, kad panašus vaka-

nvktų.
Imkime dalyką 

sveikatos žvilgsniu, 
sų šokiai atsibuna mažose, tvan
kiose ir šokiams jokiu budu

pirmiausiai 
biznai mu-

bai gerai tiktų šeimyniškiems 
kaleliams, į kuriuos paprastai

ne- 
la-
va- 
su-

sirenka kelios dešimtįs artimai 
pažįstamų tarp savęs žmonių, bet

aincri-

peikiami ne dėl tos

niški, bet kad jie yra šokiai, pra
sižengiantieji viršminėtai taisyk-

Amerikos lietuvių jaunimo

ropiejiški šokiai, Jprie visais at
žvilgiais yra geresni negu čio-

maš. pripratęs

nanF tokiu budu šiuos šokius, jie 
nustoja visos savo grožės, susi-

riuos pastaruoju laiku vienur-

euro-

šią į two stepsus, žinoma, nc- 
galipia skirti vienų, nuo kitų ir, 
peikdami vienus, męs tuomet tą 
patį turime padaryti ir su kitais.

kad europiejiški šokiai savo dau
gumoje yra ant tiek ^kirtingi nuo 
amerikoniškųjų, kad, ir prie dide
lio ! i noro, neperdaugiausia tos 
“two stepsiškos dvasios”

džiąusio praplatinimo. Draugijų 
nariai, kuriems ne visvien, kaip 
atsibuna vakarai, turėtų, paska
tinti savas draugijas prie to, kad 
jos ’ savo šokių programus, kurie 
šiądien, susidėdami tiktai iš “two 
stepsų” ir valcų, yra labai vieno
di bei nuobodus, paįvairintų juos 
kuodaugiau *europiškais šokiais.

pernjainos naudingumą.
Kaip jau minėta, reikalinga, ži- 

nonia, ir rūpintis, kad butų užlai
komos augščiaus minėtosios tai
syklės. Svarbią vietą tūri taipgi 
ir klausimas, kad samdomos sa
lės butų kuoerdvesnės

viršminėtąją.

ir šokių 
panaši į

Simas.

BAŽNYŽIOJE.
Kunigas užgiedojo: “Melski

mės už musų karalių,* galingą 
Mikalojų,” o nuo vargonų at-

žemę”

...... n-? - ■  .................—p— iį^įh

Pašnekėliy Kampelis. 4 j
if.

mirus gyvuliui! vėl “prikeldavo 
iš numirusiųjų,Vartota papras
tai katės. h#rrel petriš<lavo 
gerklę ir kai-kųrias didžiausias 
gąsla| ir, išėmęg, visus katės vi-

dalįs, atskirtos nuo kūno? Sak- 
n^ė apie tai, kaip žmogaus kū
no organai susikivirčijo vienas su 
kitu ir nenorėjo tarnauti viena
me kūne, skaitėsi kadaisia1 pa
vyzdinga, kaipo pamokinimas vie
šame gyvenime, ręikalaujančiąme 
sutikimo ir sutarimo tarp, atskirų 
kliasų, sudarančių visuomenės 
kūną. Alęs . niekuomet nemanė
me, kad ta sakiiiė galėtų tikroje 
ir tiesioginėje savo prasmėje būti 
įkūnyta gy venime.' Bet 11c v iena 
senovės pasaka šiądien tampi

t. t.), įmerkdavo juos į tam tik
rą, Ringerio vadinamąjį skysti
mą. Čia n u įhi r u s i c j i or
ganai vėl a-tgydavo: šir-

rėj^gyvi budajni, ir net skilvis 
praįlėdavo virinti mėsą, kurią k a-

sai normaiisKai vence taipogi ;r 
visi kiti ^organai.., 'boksai visų ka-

nūs

mėm ir užmuštas. Mintį nuskrysii 
nuo žemės augštvii senovės gre-

kuria dievai mirtim baudžia. Šia- c

dien šimtai lakūnų skrajoja ana
pus.debesių. Drąsi svajone virto 
gyvu faktu. - a .

Nors' sakmė apie .kūno dalių

tikrenybe, tačiaus padarytieji 
bandymai ir mėginimai užlaikyti

nors ir mažiukėje, rodo muufs 
stebinančius takus ateitim j

cionizmo teorijos, g

teles celes, kuri vėliaus, su sijų ilgy? 
dama su kitomis, jai lygiomis ce-t

J • *
lėmis, sudarė aųgštesnės rūšies, 
gyvu n u s ir ii garniu, ž e n gd a m a 
nuo laipto ant laipto augšKyn, 
pasiekė tokiu sudėtinių kūnų, 
kaip įvairus gyvuliai ir^žmogus.

o r i j o s— tai mažytėlė, 
užmatoma celė. Kodėl 
Įima manyti, kad toji ceyė,, ta

kumo; da-
lele, neg

gvviuMi, hors

Kasi, jeigu atskyrus ta kelę nuo 
viso kūno ir parūpinus j#l tinka-

apmarintą \

Į tuos klausimus tartum atsjj-

jau apie porą metų daro bandę- 
,mus ir būtinai nori atgaivinti t<i

mažas
iki 18 d.

senumo, ir išpjautąsias dalis, tin
kamai priruošęs, sudėjo į tam

skystimą. Ir štai šitos atskirtos 
nuo savo kimo, dalelės buvo gy

nė savaitę, bet apie 
Ne tiktai buvo gy-metus laiko, 

vos, bet visą

nėje) užtėmytuosius tose dalelėse

lėjo nuo tų aplinkybių, kuriose

vartodavo skystimus, 
jaunų vištų ir geraipaimtus iš

sutaisytus, 
mą«,dalelės 
riau plėtojosi negu skystime,

Tyrinėtojas taipogi patėmiją,

ginosi

tolimasis prigulėjo nuo to, iš ko
kios. vietos jos buvo išpjautos.

kad vienas ir tas pats skystimas, 
jeigu ilgai vartojamas, nustoja 
savo jiegų, ir įmirkintos jin da
lelės} jei neperdėdamos į naują 
skystimą, po tūlo laiko nustoja

miršta. Karrel tą savo nuomonę, 
kad skystimas, būnant jame au
gančiomis dalelėms, nustoja savo 
gaivinančių jiegų, patvirtino 
tuom, kad parodė, jog skystimas, 
pavartotas vieną kartą, antru kar
tu jau beveik negalėjo išmaitinti
įmirkintų dalelių.

Bet stebėtiniausius bapdymus 
Karrel padarė su čielai mirusių 

|gyvolių organais,, kuriuos jisai,

vd paslėpti Adomo nusidėjimo. 
Mokslininkai mano, kfid greičiau
siai tuom vaisiu galėjo būtį vai-

quince), kurisai labai gardžiai 
kvepia ir Rytuose buvo didelėje 
pagarboje. Kitas dalykas, kuri
sai verčia pripažinti tą spėjimą 
teisingu, yra tas, kad šitas vai
sius yra pašvęstas meilės dievei 
Venerai, o tai pilnai sutinka su 
visos Adomo prasižengimo pasa
kos' dvasia. Rytų pasakose, kuo
met kalbama apie meiliškus
tikins, dažnai minėjama tasai vai 
sius.

Tokiu budu menama

san

kad 
uždraustu vaisiu” buvo ne obuo-

tiekos. Parašė ir surinko Kar
čemų. Zakristijonas. “Dilgėlių” 
laidį. Pittsburgh, Pa. Puslapių 
32. Kaina 10c.

Kaip maži vaikai auginti? Pa
rašė Dr. E. Pokrovski. Vertė J. 
Ž. “Lietuvos Ūkininko” leidinys 
No. 33. Pilnius 1913 m. Puslapių 
52. Karną 7 kap.

Lietuvos Pasakėlė, vienveiks- 
mis dramatinis poemas. Parašė 
Vydūnas. Laida “Rūtos.” Tilžė 
1913 m. 'Puslapių 30. Kaina 15c.

Ženybos ir Žmogaus gyvenimo 
siekinys. Parašė Barabošius. 
Laida “Laisvės.” So. Boston, 
Mass. 1913 m. Puslapių 30. Kai
na IOC.

Griuvėsiuose. Gyvenimo vaiz-

viršijusi.... Tik prie pabaigos 
pasirodė, kad Stepuko “boba”-—‘ 
tai pats Stepukas, persirėdęs į 
moterį.

Publikos buvo nepaprastai daug. 
Tvarka buvo palaikoma pavyz
dinga, ir publika iki sočiai ir grar* 
žiai pasilinksmino.

Eskulapas.

“Kas tam kaltas” scenoje. 
Lapkričio 16 d. šv. Jurgio par. 
svetainėje Lietuvių Jaunimo Ra
telio jiegomis suvaidinta nauja,

turveiksmė drama: “Kas tam 
kaltas?” Šis yeikalas dar niekur

rėjo omenyje, minėdama apie vi
są, taip liūdnai užsibaigusią Ado- siukaitis. Laida “Laisvės

landų. . Karrel tąčiaus neužganė
dintas pasiektaisiais rezultatais :r 
tikisi, kad jam /atgaivinimo lai
kas pa'sišcl<§^4nar .daug daugiau

niai. ^-Lačiaus; remdamiesi ? jąis, 
ar tiktai neturime (užduoti /sau 
klausimą: na, jeigu šita mokslo

i- žengs tbliaus, i,r musų ku- 
organai ištikrųjų- galės “sa
ikuoti," atsitraukti iš bendro 
riko" ir savistoviai gyvuoti 

(o dabar visokių liuosybių gady-

iu >

klaustu.
atsakytų

me-.
pa
nų o 
kad

priežastim tam 
žmogus, tavęs tokį atsakymą, ar 

savęs, kodėl nepuola 
šakučių, kurios dažnai

kių augmenų, kuriems tas pats 
šaltis nieko nepadaro. Paimkime 
egles, pušis. Jos.Jr didžiausiame

nors kita

yra gerai žinoma, kad šaltis prie

11 iu ir yra tiktai pagclbihinku ki
tom.* priežastims., . Gamtininkai

pre savo puolimo, .kaip tiktai pa-

pai nukrinta, būdami ejar visai 
žaliais... y

Su lyg daba/tifniųjų mokslininkų 
nifomonės, lapas krinta, kuomet

riusiu kietu sluogsniu taįmpa at
skirtas nuo medžio. Tasai ; kie-

sirodžius, buna siaurutis ir stovi3 
prie pat koto kraštų. Laikui bė-

pusių auga, ir kuomet jisai su

kuomet pilnai suauga, 
as, be koto pagelbos,

mėn. Dažnai nereikalinga ir vė-

to kieto sluogsnio augimo apra
šymą skaitytojas gali rasti kiek-

apie augmenis) knygoje.
——p——

350. Ar Adomas ištikrųjų val
gė obuolį, ar kokį kitą vaisių? 
Kaip tai atsitiko, kad vaisius, už

ta Obuoliu, ištikrųjų nežinia, nes 
pačioje Biblijoje, apie obuolį nie
ko neminima, ir jasai klausimas 
yra didelis galy.tysukis Biblijos

kalbama tiktai, apįp tai, kad [ieva

obuolį nei neųpi^inta.
Tyrin^bąjąi labai abejoja, 

ąr tai obų$iisf, buvo tuom vaisiu, 
kurįuom seno,veą.t žmonės norėjo 
simbolizuoti Adomo “prasikalti
mą.” Rojus, kaip spėjama, galėjo 
būti ne kur kitur, kaip tiktai pie
tinėje Babilionijos dalyje. Bgt 
tai labai šiltas, kraštas, o šiltuose 
kraštuose obuoliai neauga. Pa
lestinoje yra otuolių, bet ačiū 
šalies 4calnuotumui ir šaltam orui,
augantiejįL tenai obuoliai yra la 
bai mkžii ir niekam netikę. Jo 
kid budu už Palestinos obuolių 
vaizdingai tariąnt, negalima bu-

----- 0-----
351. Kaip galima važinėti jū

rių dugnu? Kaip žinoma, dažnai 
prisieina tyrinėti jūrių dugną. 
Kai-kada reikalinga surasti pa-

kitą daiktą. Dugno tyrinėjimas 
dažnai reikalingas taipo ir inok-
slo, laivininkystės, pramonės ir 
kitiems tikslams. Paprasto na-

Todėl pastaruoju laiku įtaisyta 
tam tikros rogės, į kurias naras, 
apsirėdęs paprastais povandeni
niais drabužiais' įsisėda ir ramiai 
sau gali važinėti po jūrių dugną. 
Pačios rogės neturi j i egos judin-

prie kurio rogės prikabintos ilga 
virve. Užpakalyje naro sėdynės 
yra pailga, stačiai stovinti dėžė,

oro, kad
ga etų

naras'
van

vandens, tariant “pjautuvas,” nes, 
važiuojant smarkiai, narui butų

priešinimtiisi,

prisegta elektriška lempa, kuri 
didelėse gilumose, ar ištikus tam
siai ’dienai, nušviečia narui kelią.

Tos rogės valdosi tokia-pat 
rankena-raktu, kaip ir automobi

šokių ant kelio pasitaikančių 
kliūčių. Rogės, ačiū tam tikrai 
pritaisytiems sparnams, gali 
kilti nuo jūrių dugno il

• • , Xyra taip įtaisytos, kad galima

nai viskuom aprūpintos.

pa- 
net

46. Kaina 15c. <
Mokyklos Knygynas. Pasakos,

' Veikalas atlikta gerai. Ypa
čiai gerai atliko p. A. M. Bar
čais girtuoklio vokiečio ir p, J. 
Sedemko Kaštuiio, paaugusio vai*- 
ko, roles' Su nedaug mažesniu

S—čius. SpaucJa^M. Kuktos. Vil
niuj 1913 m. 1
ž Gyvenimo Banga. Parašė Se
nas Vincas. Spauda “Kovos.” 
Philadelphia, Pa. 1913 m. Pus-

Įstatai Amerikos Lietuvių Var
gonininkų Sąjungos. Spauda 
“Draugo.” į Chicago, III. 1913 m.

VIETINĖS ŽINIOS.
vakaras Roselande. 
ddienj Muz. Dr-ja

“Birutės
Pereitą n
“Birutė" s
svetainėj melodramą “Birutę." 
Sulyginus Su praėjusiais “Biru-

buvo atlikta labai gerai, bet li-

čiai svarbiausios rolės, ir abelnas 
įspūdis, kaip minėta, pasidarė

ti, koks nusigėręs, ar nuduodan- 
tis nusigėrusį, pradėjo'kelti truk- 
šmą ant gąlerkos. Prisiėjo šauk
ti policiją, kuri greit skandalistą 
savaip numalšino ir iš svetainės 
prašalino. Girdėtis, vietiniai lošė
jai labai buvo neužganėdinti tuo- 
nfi, kad “Birutės” dr-ja atvyko 
lošti, nes tįj pat dieną jų buvo 
šuręųgtas kitas vakaras. Todėl 
buvo' tarp „dviejų vakarų varoma 
konkurenciją, kuri blogai atsilie
pė ant publikos skaitlingumo. 
Šiame vakarę žmonių buvo labai 
mažai, ir ’“birutė” turbūt turės 
nuostolių, nęs pastatymas šio vei
kalo brangiai atsieina. Gaila, nes 
melodrama “Birutė” yra vienas 
iš gražiausių musų veikalų, biru- 
tiečiai paprastai gali atlikti pana

ras nėra niekuomet pavojuje ir 
gali važiuoti ton pusėn, kurion 
nori, nes jisai pas save turi tele
foną, pci kinį gali kiekvienoje (ąjus veikalus geriaus negu kokia
valau do j e su si ka 1 bet i

reikalingon pusėn.

neapsiriks, skaitlingai ant šio vei
kalo perstatymo atsilankius. Sa
koma, kad giliom kartu bene bus 

nepa
sirūpinta tinkamai vakaro išgar
sintų

Po perstatymo buvo šokiai, ir 
šauniai linksminasi iki 
laikui.

kaltė ir pačių birutiečių,

čiute, ir p-lė A. Urbiutė su p. P.

Kaip ir visuomet, L. J. R. pri-

ro.

scenos nAkalų supratimą. Pažy 
nietina dar geras vaidintojų pa 
rinkimas atskiroms rolėms. Ne 
si mato 
t erių.

pas juos senų, storų mo- 
kaip tai kitur atsitaiko, 

liesiu mergelių rolėse, 
tariant, iš šio L. J. R. va-

tyti geresniojo musų jaunimo da
lis, išsijuosusi ir tikru pasišven- 
tiinu dirbanti mūšų jaunutės dai-

Tarp III ir IV aktų mokslei
vis, p. Dargužis, papasakojo apie 
Amerikos lietuvių moksleiviją ir 
ragino susirinkusius remti “Jau
nimo Sapnus," L. M. A. S. 
ną.

Publikos vakare buvo

orga-

gan 
gau- 
buvosaus delnų plojimo galima 

suprasti, visiems patiko.
kiek mažino bloga veikalo kal
ba, kurios kai-kurie sakiniai bei 
žodžiai toli-gražu ne lietuviškai 
skambėjo. Dėdienę.

Miesto eglaitė. Cli'icago šiuos-
ifrengia Chicagos miestas kūčios 

vakare Grant Parke, arti ežero, 
prie Michgan avė. ir Adams st. 
Šita “eglaitė” bus 75 pėdų augš- 
čio ir jos pagražinimui jau da
bar darbuojasi visas komitetas 
miesto artistų ir architektų. Iš
kilmė prasidės saulei nusileidus,

kuri bus iki šiam laikui jau van-

lium elektriškų šviesų, namai ant 
Michigan avė. taps iliuminuoti. 
Iškilmės programas susidės iš 
Kalėdinių giesmių, kurias atgic- ,

sav-
var-

me

tai, ir prakalbų, kurias pasakys 
miesto majoras Harrispn ir kiti

žmonės

KLAUSIMAI.
352. Kaip yra išsiplatinus 

žudyste ir kas ją dažniausiai 
toja ?

353. Kur auga mažiausi 
džiai?

354. Kodėl sodnų šaltiniai pa
daryti dažniausiai taip, kad van
duo bėgtų 
burną?

355. Kiek 
ma kasdien 
jose ?
(Atsakymai bus kitam numeryj.)

per padaryto levo

degtukų suvartoja- 
Su vieny tose Valsti-

NAUJI RAŠTAI.
Keturios Liaudies Dainos.

prie fortepiano. Op. 13. Muziką 
sutaisė St. Šimkus. Sukrauta pas

Panevėžio Kalendorius 1914 m. 
Laida J. Masiulio Panevėžyje. 
Spauda Kuktos Vilniuje. Kaina 
12 kap.

Nuosavybės Išsivystymas nuo

rašė Paul Lafargue. Sulietuvino 
A. J. Karalius. J. Ilgaudo laida. 
Chicago, Ilk
167. Kaina 50 centų.

Pigiausias ir geriausias darbi
ninko pragyvenimas. Parašė Jo
nas Baltrušaitis 
iš “Dilgėlių.”

1913 m.

Perspausdinta 
Puslapių 27. Kai-

Kaip prižiūrėti ir auklėti žin-

J. T. Baltrušaitiene. “Dilgelių” 
spauda. Pittsburg, Pa. Puslapių 
32. Kaina 25c.

Girtuoklių ir Blaivininkų Kan-

TMD. 28 kuopos vakaras at-

ant'West Side. Sta-

nes krašto.”
karas, surengtas dramatiškojo sky
riaus prie TAI D. 28-os kuopos.

Lai buvo pirmas va-

drama nušviečia vargingą gir
tuoklio gyvęnimą; pradžioje ji 
turtinga juokais, bet pabaigoje 
piešia tikrai sugriaudinantį vaiz
delį. Gaila, kad dėlei stokos vie

kalo pilno turinio, 
tuoini įdomauja/ tas turės progą 
dar sykį jį pamtyt, nes girdėti, 
kad c jį žadąma atkartoti 14 d.

tačiaus kas

K. Zauriutėš dekliamacijomis; p. 
St. Biežis savo prakalbėlėj papa
sakojo apie moksleivius ir jų lei
džiamo laikraščio “Jaunimo Sap
nų” reikalus,' o pagalios tapo pra
nešta, kad “jau ir garsaus Stepu
ko moteris atvažiavo.” Stepuko 
(žinomo Wėst Sides humoristo)

kad publika 
kėdžių

mane

r

kaip sakoma, nuo 
ir stebėjosi, kas per 

tie StepukaiL.. 
kad bene “boba

Kitas
bus ir

du Chicago viešai sutiks šiuos- 
met Kalėdas. Padengimui lėšų 
priimamos jau dabar aukos nuo 
Chit^gos*gyventojų antrašu: Mu
nicipal Christmas. Festival Asso
ciation, 234 So. La Salle st.

Laike paskutinių vėtrų ant di-

do su 
dėlių

žmonėmis mažiausia 20 di-

ir mažų laivelių. Prie 
Edward, Kanados pusėj

lius.
Paskendo su visais žmonėmis 

gaidai vys “John A. McGran.”
Prie Duluth, Minn., vilnįs pri

plakė prei kranto daugybę didės-, 
nių ir mažesnių laivų be žmo
nių. Žmonės todėl turėjo pri
gerti. Kiek išviso žmonių ir laięj 
vų pražuvo ant didžiųjų ežerų 
laike siautusių vėtrų, nežinia, bet 
skaitlius žuvusių yra nemažas.

Supažindina lietuvius su ukinin 
kyste Wisconsine.
batvakarį Davis Square svetainėj 
ant Town of Lake buvo paskaita 
apie tikimnkystę Wisconsin© val
stijoj, kurią laikė B. G. Packer, 
Wisconsino valstijos Immigraci- 
jos kommisijonierius, aiškinant 
lietuviškai Dr. A. L. Greičunui.

Pereitą su

Paveikslėliais buvo parodyta 
įvairios vietos, tinkamos ukinin- 
kvstei
apdirbinejama ir t. L Žmonių bu 
vo į 200.

z
&

»
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JUOKELIAI.
KVIEČIAME

\\ isconsino
labai rūpinami farmerių gerove ir 
išduoda dideles sumas pinigų ūki
ninkų prigelbėjimui. Šita valsti
ja šiądien žinoma kaipo viena iš 
pavyzdingiausių šiuom atžvilgiu 
valstijų. Valdžia pastaruoju lai-

vius, susigrudusius į didelius 
miestus ir daro viską, kad para-

JAU NEREIK
GVai Jėzau, gelbėk 1” suriko 

darbininkas, puldamas nuo sto
go. Kuomet gi laimingai ant ko
jų atsistoja, pasakė: “E, dabar 
pagelbos jau nereikalinga.”

Pati valdžia neužsiima žemių 
pardavinėjimu, bet, atsišaukus, ji 
suteikia pilniausias ir teisingas 
informacijas apie bile kurį žemės

P-as Packer yra valdžios pa
siųstas tuom tikslu į Chicagą ir

ŽIŪRINT, IŠ KURIO GALO.
Atvažiavusioje į rriažą mieste

lį parodoje rodoma tarp kit-ko 
ir tigras, kutą sale stovintis šauk
lys perstato susirinkusiai publi
kai : “Tigras, tikras bengališkas 
tigras, ką tik atvežtas iš Afrikos; 
nuo galvos iki uodegos 5 mastai, 
nuo uodegos iki galvai 10 maš- 
tu?

ją “Consilium Facultatls, nedėlioj, 
lapkričio (Nov.), 23 d., 1913 m., šv. 
Jurgio parap. svet., prie 32-tro PI. ir 
Auburn ave. Pradžia 7:30 vai. vak. 
Įžanga 25c. ir augščiau.

Tikietai galima gauti “Kataliko” 
redak. ir “Birutės” dr-joje, Bridgepor- 
te. Ant West Side — M. J. Tanane- 
vičiaus Bankoj, 670 W. 18th st.

širdingai užkviečiame visus lietu
vius ir lietuvaites, kaip jaunus, taip 
ir senus, atsilankyti musų viršminė- 
tan teatran ir baliun, nes šitas teat
ras yra vienas iš puikiausių. Bus pir
mą kartą loštas Bridgeporte.

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

Su pagarba, .
Komiteas.

tautų apie \\ isconsino žemes, 
tinkamas ūkininkystei. Laike pa
skaitos rodoma kelios dešimtįs 
sterioptiškų paveikslėlių, kurie 
vaizdingai parodo ukininkystės 
stovį įvairiose \\ isconsino daly-

koma lietuviams 
parkučio ‘svetainėj 
(lapkričio 22d.), 8

nare

NEPASISEKĖ “DAKTARUI.”
Važiavo traukiniu graži žydel- 

kiutė su tėvu ir koksai tai “kava
lierius.” Žydelkaitei skaudėjo 
dantis, ir todėl buvo užsirišusi 
veidą. “Kavalierius” pasisakė ga
lįs magnetizmu išgydyti, bet reir 
kalinga liežuviu dasilytėti skaiir 
dailiosios vietos, į ką žydei kaitės 
tėvas atsakė: “Jeigu taip, tai ta

DIDELIS METINIS ROŽINIS 
S BALIUS!

Parengtas storone Dr-stės šv. Fran
ciškaus Seraf., atsibus nedėlioj, - lapę 
kričfo (Nov.) 23 d., 1913 m. Hoer' 
ber’s svetainėje, 2131-35 Blue Island 
ave., tarpe 21 ir 22 gat. Balius pra
sidės 4-tą valandą popietų. Įžanga 25 
centai porai. '

Maloniai užkviečiame visus kuono- 
skaitlingiausiai 
me, Jog
skanių gėrimų 
zike.

atsilankyti: užtikriria- 
nesiįailėsite. Bus visokių 

, cigarų ir puiki mų- 
Kviečia visus, . -J.

Komitetas.

Įžanga dykai. Kas įdomauja ūkio 
dalykais, patartina, kad atsilan
kytų, nes Čia galės gauti ištiki
mas žiniak, kurių ne visados ga
lima gauti nuo privatinių žemės 
pa rda v i n ėj i m o k om pa n i j ų.

mista padaryk 
nią ant manęs 
moroidu.”

nes aš sergu he-

NERŪKO?

PUIKUS METINIS BALIUS!
Parengtas Draugystės Nekalto Pra

sidėjimo šventos Marijos Panos, sere- 
doj, lapkr. (h 
švento Jurgio 
burn ave. Bali 
kare. Įžanga

Nuoširdžiai
skirtumo, kaip

Kaip kriaučių darbai eina? 
Męs gavome keletą užklausimų 
nuo lietu viu-kriaučių iš kitu 
miestų apie tai, kaip Chicagos 
kriaučių darbai šiuom laiku eina.

DĖLKO
Tūlas šykšti

Kuomet jo užklausė, kodėl 
tai -tasai atsakei 
dumu, kurie bd

ko.
jisai taip daro, 
kad gaila jam 
naudos ore pražūva.

su

ANT KAPINIŲ.
Užrašas ant kapo: Praeivi, 
šiok į visas keturias puses 

stebuklą: čia guli teisinga.^
lotrus, nors ir buvo dvaro už-

v- •
SI

Įvairumai.
vė ir admin i- netru-

tinės vietos į naujai nupirktą na
rna prie So. Wood ir 46-tos pat.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.

Town of Lake.

o klebonas

vietos ir 
Jo vieton 

paskirta kun.-marfj7)hal, iki* šKd 
gyvenusio prie šv. Kazimiero se
serų vienuolyno: k u n. Kudirka

nuopi 
prasišalino nežinia kur.

— Pereitą nedėldienį Lietu viii 
Darbininkų Dr-ja Amerikoj sta-

LTHtKave. veikalėlį “Išgama.” Jei
gu nekuriu lošėjai butų truputį 
gyviau lošę savo roles, tai loši
mą butų galima pavadint pusė
tinai geru. Iš atsižymėjusių reik 
paminėti: P. P. Vinclojas, A. J. 
Jonavičius ir D. Dapši*. Publi
kos buvo pilna svetainė ir, mato
mai, ji buvo vakaru užganėdinta. 
Tvarka taipgi buvo £era. *

p. K. R. Męs manome, kad She
nandoah lietuviai supras ir pasistengs 
pataisyti padarytą klaidą.

p. Tamsuolis. Netilps.
p. J. Valatka. Klausimas neaiškiai 

pastatytas. Teisės yra nevienodos ir 
sukilimas buvo ne vienas; nežinome 
apie kurias ir kuriuos kalbate.

p. J. Char., šiuom kartu nedėsim; 
su girtuokliais tankiai taip pasitaiko.

p. čickų Kazys. Butume sunaudoję, 
jeigu korespondencija nebūtų taip su
vėlinta. Meldžiama nelaukti kelių sa
vaičių, kol “naujiena atauš.” Rašinė- 
kit tankiau.

p. Jurg. Ališ. Peržiurėslm ir 
naudosim.

p. Bijūnėlis. Taip pat.
p. B. Lov—as. Taip pat.
p. VI. V. Strygas. Taip pat.
p. K. B. Razmantas. Tilps į sekan- 
numerį.

su-

ti

Apgarsinimai
UŽTARNAUTA BAUSMĖ.

tauto Choras -\o. i state Co
lumbia svetainėj veikalą ’ “Už
burtą Kunigaikštį.” Atvaidinta

ypač losejos, taip lėtai kalbėjo, 
kad ir pirmutinėse eilėse .sunku

labai svarbi dėmė, ir musų lošėjai 
turėtų į tai atkreipti atydą, nes 
kas gi tai per lošimas, kurio ne-

[ov.) 26 d., 1913 
svet., 32nd 
us prasidės 

25c. ypatai. 
užkviečiame

ženotus, taip pavie
nius—kavalieriais ir paneles atsilan- 

ieną puikiausių balių.

Pl. ir 
6 vai.

visus

m., 
Au- 
va-

be

kyti į musų t
Muzika yra užkviesta kuogeriausia, 
kuri grajįs visus šokius be skirtumo 
Taipgi lekioja 
zobovos.
matyti, pasilie

iti krasa ir kitokios 
Pasitikėdami Tamistą pa- 

<ame. Su pagarba, 
Komitetas.

PASKUTINIS
š

DIDELIS BALIUS!
Adventus

šventų, atsibus ket-
27 d. 1913 m., Padč- 

e “Thanksgiving Day”

Prie
Dr-stės Visų 

verge, lapkričio 
kavonės Dienoj
M. Meldažio svet., 2242 W. 23rd pi. 
Pradžia 4 vai. ] 
25 centai.

Užkviečiam vi 
vaites kuoskait 
į šitą paskutinį 
nes kiekvienas 
nių gėrimų, o j(iu ką apie muziką, tai 
nėra nei kalbc 
pat Vilniaus ir 
pačios kojos jauniems, seniems ir ma
žiems pradės kĮilnotis, o komitetai iš 
savo pusės sv 
dins.

popietę. Įžanga porai

isus lietuvius ir lietu- 
tlingiausiai atsilankyt
Baliu prieš Adventus, 
čia atras įvairių' ska-

s, nes pargabenta iš 
kad užgrajjs, tai net

3čius visame užganė-
Su pagarba

Komitetas.

ANTRAS PIDELIS BALIUS 
Ant 

SU PĖRSTATYMU.
Rengiam s Dr

Lietuvaičių, E 
So. State st.

South Side

iršviesos Lietuvių 
Ellis svetainėje, 5728 

kampas 57to PI. Atsi
bus lapkričio 23 d., 1913 m. Pradžia 

nga vyrams 25c mo-vak. Įža
15c.

plačiai lietuviams inomas 
juokų krūvelė, ir daugiau

pasibaigus programuį, 
Taipgi bus gar- 

ir kvepiančių cigarų, 
neaplleiskite šito vakaro, 

sites, nuo kitų išgirdę.

5 vai. 
terims 

Bus 
pūkas,
rių juokelių, 
bus puikus balius, 
džiausiu gėrimų 
Lietuviai, 
nes paskui gailėli

Kviečiu visus

Šte- 
į vai-

KOMITETAS.

iOS IR BALIUS!
a, dar negirdėta. ^Tau- 
e, kad Draugystė šv. 

prakalbas ir balių 
1913 m. Prasidės ba-

Į DIDELĮ NEPAPRASTAI ĮDOMŲ ‘VAKARĄ’!
“JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIK. TAUTIŠKAS KLIUBAS”

KETVERGE,’ LAPKRIČIO (Nov.) 27 d. 1913 m.
(Padėkavonės Dienoje)

šv. Jurgio parap. svetainėje, 32 pi. Ir Auburn ave., rengia iškilmingą 
pokylį. Bus vaidinama Br. Vargšo 4-rių aktų drama “GADYNĖS 
ŽAIZDOS.” Po vaidinimui koncerto skyrius: choras, solistai ir 
Pabaigoje linksmas balius-pasilinksminimas.

Prie vakaro rengiamasi stropiai ir norima surinkti pačias 
rlasias jiegas, atlikti kuosąžiningiausiai ir užganėdinti kiekvieną 
lankiusį svečią. Pasitikime, kad musų malonus jaunimėlis nepraleis - 
puikios progos ir atsilankys apvertinti musų triūso. Męs gi kuošir- 
dingiausial visus užkviečiame! “J. L. A. T. KLIUBAS.”

AUŠROS DIENINĖ MOKYKLA 
8149 So. Halsted St.

Mokinama Angliška, Lietuviška, 
Lenkiška ir Rusiška kalbos, rokun-
dos (arithmetic), vidutinė ir aukštes
ne matematika, knygvedystė (book
keeping), greitraštis (stenography), 
Prekybos Teisės (Commercial Law), 
etc. i

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

ANTANAS ŠLAMAS, 
2436 W. 25th St

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

Atlieku greitai Ir teisingai.

t. t.

stip- 
atsi-

LIETUVIS FOTOGRAFAS.
Atlieka įvairiausius fotografijų dar
bus, 
tas,

3135

su rėmais ir be jų. Darbas grei- 
geras ir visus užganėdinantis.

J. K. KOZLAUSKAS,
So. Morgan st., Chicago, III.

Telefonas Drover 2193.

Galvos 
Skaudėjimas

Pajieškau savo draugų Jono ir Jur
gio Gruštų; paeina iš Paužiškių kai
mo, Igliaukos parap.,, Mariampolės 
pav., Suvalkų gub. Turiu svarbų rei
kalą. Jų pačių, ar kas juos žino, met 
džiu atsišaukti adresu: ‘ <

Andriejus Yodgutis, (
167 — 8th st., "f So. Boston, Mass.

Parsiduoda! — f 
mūrinis namas su saliunu, arti 47-os 
ir Western ave. Ant pirmo augšto 
saliunas, ant antro augšto 6 ruimų 
pagyvenimas. Namas puikiai įreng
tas, gazu ir elektriką apšviestas, su 
maudykle ir visais reikalingais įtai- 
”7 W a Atsišaukite į A. Olszewskio

2 augštų puikus

Pajieškau savo brolio Vincento Gu- 
taucko, Kauno gub., Vilkmergės pav., 
Leliūnų parap. 2 metai atgal gyveno 
Charleroj, Pa. Meldžiu jp patį, ar 
kas kitas, atsišaukti sekančiu adresu:

Antanas Gutauckas,
5007 North Cote avė., E. Chicago, Ind.

Pajieškau savo pusbrolio Adomo 
Garliavskio. Jis gyveno 3imetai atgal 
Philadelphijoj ant Market St., Taip
gi pajieškau švogerio Justino Vyčo. 
Jis 4 metai atgal gyveno Elizabeth, 
N. J. Kas minėtas ypatas žino, mel
džiu pranešti antrašu:

Tadeušas Czarno,
36 st., Chicago, Ill.910

Pajieškau sav kaimynės Marijonos 
Remeikaitės, iš Bijotų kaimo, Bata
kių parap., Raseinių pav., Kauno gub. 
Suvirš 'metai Amerikoje. Labai no
rėčiau sužinoti kur ji yra.' Girdėjau, 
Chicagoje gyvena. Meldžiu atsišaukti 
adresu:

Jonas Mikelaitis, 
4628 So. Wood st., Chicago, Ill.

Pajieškau savo brolio Antano An- 
drajausko, iš Kėdulių, sod., švekšnių 
parap., Raseinių pav., Kauno gub. Jo 
paties, ar kas jį žino, meldžiu atsi
šaukti adresu: <

Katrina Andrajauskaitė, 
4404 So. Hermitage av., Chicago, Ill.

Pajieškau Aleksandro Kvedaro, Ka
zimiero čepučio, Julijono ir Jono Ado
maičių ir Juozapo Pamparo. Visi 
paeina iš Domeikų sod., Žagarės vol., 
Šiaulių pav., Kauno gub. Gyveno 
pirmiaus New York.E Turiu labai 
svarbų reikalą. Jų pačių, ar kas’ 
juos žino,i meldžiu atsišaukti adresu:

Peter Arlauskas,
836 — 15% st., W . Moline, III.

symais. 
Banką.

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 į:

A. OLSZEWSKIO BANKĄ.

Kenoshoje, Wis.Parsiduoda:
ant greitųjų, bučiarnė ir grosernė ge
roje, lietuvių apgyventoje vietoje. 
Pardavimo priežastis: savininkas iš
važiuoja Lietuvon atlikti kariumenę. 
Smulkesnėms žinioms kreipkitės ant
rašu :

Bučernė ir Groser-

J. Ryshkus,,
1705 Canal st., Chicago, III.
arba B. L. Davnorovitz,
105 Milwaukee ave., Kenosha, Wis.

(&■

Parsiduoda:
nė po numeriu 627 W. 18th St., Tele
fonas 3739 Canal, Chicago. Geroj vie
toj, apgyventoje lietuviais, lenkais ir 
Cechais. Biznis gyvuojantis per dvi
dešimts metų. Visokios įtaisos pir
mos kliasos; geras arklys, vežimas 
su pakinkais, naujas safe (banka), 
elektros pianas, telfonas ir visi “fix
tures”, gerame padėjime. Priežastis 
pardavimo: nesutikimas partnerių. 
Parduodama už prieinamą prekę. 
Kas pirmesnis, tas geresnis.
----------------------------------- -—r

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

LIPMAN SUPPLY HOUSE 
! t > Dept. 7

527 So. 5th ave., 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 — 13,500 tonų. 

CZAR — 13,000 tonų.
IKI ROTTERDAM UI į 9 dienas be persėdi
mo, į 11 dienu be persėdimo iki LIEPOJAUS. 
$31.00 ‘ aa

$45.00 
$65.00

Smulkesnėms žinioms kreipkitės prie:— 
A. E. JOHNSON & CO. General Pass. Agents, 

27 Broadway, NEW YORK. ■ 
, arba prie vietinių įgaliotų agentų.

K. J. FILLIPOVIČIUS
Parduoda už labai že

mas kainas (prekes) na
mus, lotus ir farmas, ku
rių turi didžiaušį pasirin- 
jkimą. Apsaugoja nuog 
ugnies namus, biznius ir 
furničius geriausiose kom
panijose. Perkautiems.' 
propertę dirba - visokias 
reikalingas popieras ir pa- 
Tupina paskolas - mort- 
gečius. Parduoda lotus 
visose Chicagos n)je$to da-' 
lyse nuog $'500 ir 
aukščiaus. Taipogi turi 

biznių ir biznierių namų su biz- 
jų. Apsaugoja žmonių gyvastis 
ir nelaimės atsitikimuose. Rei- 

Reikalau jau tieji, atsišaukite

Telefonas Dro- 
Ofiso valandos: nuog 8 vai. iki 10 

iki 9-tai vai.

— — Tarpdėnis — —• $33.00
__ — 2-ra kliasa — — $50.00
— — 1-nia kliasa — — $75.00
D A 2 N V S P L A U KIO J Į J M AI

ant pardavimo 
niais, arba be 
pašelpa ligos 
kalaujaina agentų, 
sekančiu antrašu: 
858 W. 33rd st., Chicago, Ill. 
ver 2250. “ " 
vai. iš ryto, ir nuog 5-tos vai. 
vakare.

neprivalo būti lengva 
traktuojamas. Jis reika
lauja greitos pagelbos ir 
greito palengvinimo. Im
kit

Severos Plotkeles nuo 
Galvos Skaudėjimo ir 
Neuralgijos

Severas Wafers for Headache and 
Neuralgia

* ♦

o atjausite tą, ko reika-' 
laujate: greitą palengvi
nimą galvos skaudėjimo. 
Jos išeis jums ant sveika
tos. Laikykit visados jų 
dėžutę po ranka.

Kaina 25 centai už dė-
. žutę su 12 plotkelių.

Užkietėjimas

$50 PREMIJA TAU.

galvos sukimai, tulžiavi- 
mas ir panašus nesveiku
mai iš jaknų duodasi len
gvai gydyti, jeigu varto
sime

Severos Pigulkas 
Del Kepenų

(Severas Liver Pills)
sulig padavadijimo. Jos 
veikia smagiu budu ir pa
taiso sirguliuojančių žmo 
nių sveikatos padėjimą. 
Imkite po vieną arba po 
dvi kas vakaras, o ištik- 
ro jausitės daug geriau.

Kaina 25 centai.

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

dėjus, gautųsi 20. Prisiuntus 
teisingą Išrišimą, męs kiekvie
nam pasiųsime $50 vęrtės kre
ditinį čekį, svarbų tiktai, per
kant pas mus 4 lotus, arba 
10,000 ketvirtainių pėdų žemės, 
10 mylių atstu nuo didžiojo 
Ne\y Yorko (Greater New 
York). Tų lotų kaina yra. $119. 
Vienok .. kas turės musų čekį, 
tas apturės tiktai už $69. Mo
kestis po $5 kas mėnesį. Rei
kalaudami mapos ir abelnų in- 
formacijųr rašykite antrašu:

OUTCALT REALTY CO., 
Dept. No. 9,

111 Hudson st., Jersey City,
N. J.

Aptiekose. Neimkit kitų. Sa
kykit “Severos”. Jeigu netu
rėtų, parsitraukit stačiai nuo 

mus.
DIDELIS PIGUMYNAS! 
Priverstas Pardavimas.

Dennis W. Sullivan, teisybės teis
mo magistratas, viešoje licitacijoje 
parduos, sulyg Teismo paliepimo, 
šfaur-rytinį kampą 39 st. & Sacramen
to ave. 
grynais 
šimties 
naujųjų 
atsibus

Pajieškau savo vyro Jono Penkaus- 
ko, 53 m. amžiaus, 5% Vedų augščio, 
sauso veido, šviesiai-mėlynų akių, 
šneka per nosį, amatu yra siuvėjas. 
Apleido jisai mane su 3 vaikučiais, 
begyvenant Richmonde, palikdamas 
be skatiko. Kaip spėjama, jisai da
bar kur tai turi drabužių krautuvę, 
prekes parsitraukia iš Bostono ir va
dinasi pravarde vieno atsilankančio 
pas jįjį juodbruvio vyro, vadinančio jį 
broliu. Jeigu kas kur raštų mano vy
rą ir suteiktų pilną mano vyro adre
są, tam prižadu $50.00. Meldžiu atsi
šaukti adresu:

Alena Penkauckienč, 
512 W. Saratoga st., Baltimore, Md.

tam, kurisai daugiau pasiūlys 
pinigais. Tai yra penkiasde- 
pėdų 
Crane 
subatrije, lapkričio 22 dieną, 

12 vat vidudienyje, Chicago Real Es
tate Board kambaryje, 26 N. Dear
born st., antras augšta$.

kampinis lotas netoli 
dirbtuvių. Pardavimas

W. F. Severą
CEDAR RAPIDS. IOWA

UZDYKĄ
Bepavojingas Skustuvas Ir

7-Šuvių Revolveris
Krajeva Tryjanka, (Trejos Devy- 

nerios) galima gauti pas aptiekorių:
S. J. Jonkus,

204 So. Oak St., Mt. Carmel, Pa.
25c. baksiukas.

Pinigus galima siųsti ir stampomis.
Agentams ir krautuvninkams duo

du didelį nuošimtį.

PRAKALS
Ir vėl naujien 

tiečiai, ar žinot 
Jurgio parengė 
lapkričio 27 d. 
liūs 12 vai. dieųą, o prakalbos 3 vai. 
popietų, Casino 
Thompsonville, 
ypatai.

Kviečiame lidtuvaites ir lietuvius, 
be skirtumo, atsilankyti į musų ba
lių. Grajįs vietinis orkestras visokius 
šokiu. Visi at 
dinti.

Idant išgarsinti savo bizni ir įgyti naujų kostumerių, męs by kokiu antrašu pa
siųsime elegantišką auksu dengtą, puikiai graviruotą Amerikonišką Laikrodį, vyriško 
ar moteriško didumo, tiktai už $5.95 išviso, ir Salė šio męs, kaipo dovaną, duosirtic 
Bepavojingą Skustuvą “Globė" ir Amerikonišką pilnai gvarantuotą dubeltavo veikimo 
7 Šūvių Revolverį visiškai UŽDYK.Ą. Visi šitie laikrodžiai yra geriausios jųšięs, 
tikrai Amerikoje padaryti, aprūpinti augšto laipsnio ir brangakmeniais papuoštais/vi
duriais, nuodugniai išbandyti ir yra teisingiausiais laiko rodytojais, pilnai gvarantuoli 
20 metų, bet laikys visada.

Išpjaukite šitą apgarsinimą ir pasiųskite mums su savo antrašu ir įdėtais 50 » 
centų (kad prirodžius tikrą jūsų norą), ir męs iškaito pasiųsime vieną šitų puikių 
laikrodžių su Bepavojingu Skustuvu ir Revolveriu perkvotiniui uždyką. Prisiuntus, 
kuomet jus kiekvieną daiktą visiškai apžiūrėsite ir liksite pilnai užganėdintais, tuo
met užmokėkite agentui likusius $5.45 ir prisiuntimo lėšas. Kitaip, nemokėkite nei 
cento, ir mę > sugrąžinsime jums įdėlį.

ATSIMINKIT! šitas Greito šaudymo ( 7 Šūvių Revolveris ir Bepovoįingas 
Skustuvas yri visiškai UkDYKĄ dovana nuo musų; jus užmokate už laikrodėlį tik
tai. Mainais už šitą viską, męs jus tiktai prašome rekomenduoti mus ir musų laik
rodžius visiems savo draugams. Pasiųskite mums savo užsakymą ir grįžtančia krasa 
šitas puikus Jaikrodis su Bepavojingu Skustuvu ir Revolveriu bus jūsų. Antrašas: 
UNIVERSAL SALES COMPANY, Times Bldg., Dept. 4 CHICAGO, ILL.

Vargonininkas, baigusis su pagyri
mu mokslainę, pajieško vietos prie 
lietuviškos arba lenkiškos bažnyčios. 
Atsiliepimus meldžiama siųsti adresu: 

Mr. J. Verbello,
L. Box 112, Parsons, Pa.

Luzerne, Co.

Kiekvienas prasižengimas užsi
tarnauja bausmės. Tie, kurie per
žengia gamtos įstatymus perdaug 
valgydami, arba gerdami, neat- 
bodami kimo mankštinimų ir tin
kamo atsilsio, y Pa sunkiai bau
džiami vidurių apsunkimu dyka 
medžiaga, kuri rūgsta kūne ir 
nuodina jį. Kitaip sakant, 'tai yra 
priežastim taip vadinamojo pat- 
apsvaiginimo. Kraujo jiega laip
sniškai silpnės, jus tapsite pik
tais, nerangiais ir nervuotais. To
kiuose atsitikimuose Trinerio

Hali, Central Street, 
Conn. Įžanga 25 c.'

silankę bus užganė-
Komitetas. Reikalavimai

IŠVAŽIUODAMAS Į LIETUVĄ,
Parduodu fotografišką dirbtuvę. 

Labai patogioje vietoje, apgyventoje 
lietuvių, lenkų ir kitų tautų. Geras 
išdirbtas biznis. Nemokančius to 
amato, apsiimu greitu laiku, išmokintu 
fotografavimo ir retušiaVimo. Parsi
duoda geromis sąlygomis. Tautiečiai! 
Kurie turite susitaupinę keletą skati
kų ir kam atšibodo troškių fabrikų, 
dulkės ir durnai, apmąstykite!

Vietoje atidarinėjus, kaip dauguma 
lietuvių daro, smukles-saliunus ir 
svaiginus alkoholiui savo brolius, 
vertėtų pagalvoti apie šį pelningą ir 
dorą amatą! Adresas:

Petras Konradas, 
(Conrad Studio)

3130 So. Halsted st., Chicago, Ill.

Reikalaujama: 
nišerkų” 
drapanų.
nis, su geru užmokesčiu,
antrašu: Paul Straus & Co 
Madison st., Chicago, Ill.

kriaučių ir “fi- 
ant moterių kostumeriškų 

Darbas geras ir nuolati- 
Atsišaukti 
., 2723 W.

Spalio 27 d. 1! 13 m. pasimirė 35 me
tų amžiuje Jon 
nąs iš Brezval 
Vilkmergės pav., 
tas šv. Kazimiero kapinėse, 
dideliame nubudime moterį Rozaliją 
ir du vaikučiu: 
metų Povilą.

Lai buna leng 
name atilsyj!

as Mačiukėnas, paei- 
lĮkių sod., šėlų * par., 

Kauno gub. Palaido-
Paliko

5 metų .Rapolą, ir 3Tanio- mandagi lietuvaite,
va jam žemelė amži-

kojiniai

dalykas, kad niu-

pas savo vientautę.

DRAUGIJŲ REIKALAI. icelės Petrauckaitės,

brolio Antano Za-

I lėlį Už 2c.
I Visi daiktai

Springfield, Ill.

Pezalgauskaltė, 
Rochester, N. Y.

$5.00.

$2.50.
$3.00.

u atsišaukti adresu: 
Chižunas,

Darragh, Pa.

Bartkiewicz,
Chicago, Ill.

Jlr 't smarkaus agento.

4-tas .DIDELIS TEATRAS IR 
BALIUS!

Parengtas Dr-stės Jaunikaičių šv, 
Alolzo, Stato scenoje 1 akto komedl-

Darbas tik
10 ryto iki 5 vai.

Kreipki-

Išmainysiu: — tuoj Chicagoje pui
kų mūrinį namą ant lėtoČGary, Ind. 
Atsišaukti pas: «•»'•

B. JaSudėS,
1574 Milwaukee ave., <• Chicago, Ill.

Reikalauja:
Geras uždarbis. Atsišaukti pas:

Boleslaw Jasudeą &: Co., 
1574 Milwaukee ave., Chicago, Ill.

dvi prityrusios
Turi

/ Pajieš
Reikalaujama 

merginos, drapaną pardavėjos, 
kalbėti lietuviškai. Kreiptis į:

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

Pajieškau savo brolio Jorio Bur- 
kausko, iš Šiaulių. Jo paties, ar kas 
jį žino, meldžiu Įitsišaukti adresu:

Juzefą
1956 Erie st.,

Pajieškau Dorn 
iš Obelinės kaino, Joniškio parap 
Šiaulių pav., Ka 
atvažiavo Ameri
reikalą. Jos pač 
meldžiu atsišaukt 

Juozas 
2098 Canalport ave

Pajieškau Vilemo Baliukevičiaus, iš 
Suvalkų gub. Gyveno pirmiau Her
minie, Pa. Meldž 

Niek.
Box 7,

■

Y

V’. Girdvainis, 
ir J. Parka u skis.

J. L. Vieversėlis.

*=— Nesenai pribuvusi iš Brook- 
Jyno p-lė Marė Radzevičiūtė ati
darė moteriškų rūbų dirbtuvę

šų gabesnes lietuvaites krypsta 
prie savarankiško gyvenimo. P-lė

rusi siuvėja ir todėl patartina lie
tuvėms,” reikalui esant, kreiptis

22-oji TMD. 
linksminimo 
programėlių, 
mis “Aušros’

įžanga dykai, 
porai.

kuopa rengia pasi- 
vakarėlį su mažuJ 
šokiais ir žaismė-

Kuopos nariams 
Pasai rniems—25c.

—- Girdėjome, kad šiomis die
nomis Chicagoj pasirodys pirmas 
numeris naujo mėnesinio laikfaš- 
Čio “Vaidylos,” ,kurj žada kisti 
V. Rudgalvis, 810 W. 19th st.

buti patariamas. Jisai visiškai iš
valys kūną ir atitaisys virinimo 
sistemą iki jos normališko veiklu
mo. Jisai yra labai geras vaistas 
skilvio, kepenų ir vudurių ligose.

stiprinant nervus. Aptiekose. 
Jos. Triner, Manufacturing Che
mist, 1333-1339 So. Ashland ave., 
Chicago, Ill. Kuomet tiktai jums 
reikalingas vaistas kūnui trinti, 
vartokite Trinerio Linimetitą. 
Pamėginkite jį reumatizme.

Pajieškau savo brolio Franciškaus 
Pezalgausko, iš Akmenos parap., Šiau
lių pav., Kauno gub. Jisai pats, ar 
kas jį žino, meląžiu atsišaukti adresu

Petronėlė
189 Carter st.,

Reikalinga:
mokanti angliškai, į fotografo ofisą 
užrašymui kostumerių.
nedėldieniais nuo
popietų. Gera užmokestis, 
tes adresu:

Petro Kondrado Photographla
3130 So. Halsted st., Chicago, Ill.

Parduodu: — pigiai savo pusę dvie
jose bučiarnėse, kurios randasi: 
2098 Canalport avė. ir 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, v Ill.

Ant išmokesčio po 5c. kasdien
Jums prisiimsime dailų 14k. Aukso spaustas (14k. 

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

Rašydamas dėl paaiškinimą ir į}dėk pačtos ženklelį 
atsakimui.

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

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

kapitalo suvirš $12,000.00 '
Taigi, lietuviai, kurie norit sučėdy- 

ti pinigų mokėdami tik po mažų sumų, 
prisirašyklt prie šios draugijos. Dr- 
ja laiko savo susirinkimus kas sere- 
dos vakarų apie 8 vai. vak. L. Ažuko 
svet., 3301 Auburn avė., kertė 83-čios 
gat Taipgi šita Dr-ja skolina pinigus 
ant namų už prieinamų procentų.

Nauja 15-ta serija atsidarys spalių 
15 d. Kurie norite užsirašyti ntsilan- 
kykit po viršminėtu antrašu.

uno gub. Girdėjau, 
icon. Turiu svarbų 
[os, ar kas ją žino, 
i adresu:

Guščius,
Chicago, Ill.

Pajieškau savo 
veckio. Jis gyvena E, St. Louis, Ill. 
Paeina iš Suvalkų gub., Mariampolės 
pav., gm. Alekse to, Gaiženų kaimo. 
Meldžiu atsišaukti antrašu:

John ^aveckas,
227 M Hth

I ' ” 7
Ant Pardžtvimo.

ANT PARSAMDYMO.
Automobiliai veselijomsy krikšty

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

Atsišaukite į
HALSTED GARAGE, 

3222 So. Halsted st

DVIGUBAS LAIMĖJIMAS!
Tik Iki Naujų Metų.

Kas per mane iki ateinančių 1914 m, išsi
rašys laikraštį “LIETUVĄ” 2 metams ir da 
prisius viršaus $1.50, gaus dovanų: didėlį, 
artistiškai ant drobės tepliotą, galvuotą (color) 
artistiškai ant drobės tepliotą, spalvuotą (color) 
paveikslą (picture) savo,. arba pageidaujamo 
asmens.

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

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

Prisiunčiant paveiksią, reikia pažymėti, 
akių ir plaukų spalva.

Prisiųsdami griipą, turite paiymėti, kurio 
asmens norite padaryt paveikslą. Smulkmenų 
dėlei kreipkitės laišku, įdėdami krasos ženk-

padirbti gražiai, dailiai ir 
gvarantuojami,

Su pagarba, 
JUOZAS BRAKNIS,

Chicago. 3135 So. Morgan St.. i Chicago, UI.

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

auksuotas, gvarantuotas ant 20 

”, storai auksuoti ir labai gražus. 
Už tokius pat visur pai^na po $3.00; viskas sudėta į labai gražius ir tam tinkan
čius baksiukus.

DYKAI TAS VISIKAS: su $8.50 laikrodėliu ant 23 akmenų, vyriško didu
mo; viršai aiiksuoti ir išspausti, gvarantuota ant 20 metų; f 
ir per tai yra pripažinti tinkamiausiais dėl dirbančių ant g 
reikia visuomet tikras įaikas turėti. TAS PASIULIJIMAS 
Męs išsiunsime, viską sutaisę, ant kiekvieno

Vyriškas, arba Moteriškas ;
tas ant 25 metų. Perkant tokį, užmokėsi $4.50.

Lenciūgėlis laikrodėliui, 14-to k auksų storai 
metų. Perkant, užmokėtum daugiau negu $3.50.

Kaklaraikščiui špilka, ir mankštoms sagučiai,

labai teisingai eina 
dirbančių ant geležinkelių, kuriems 

JKI KALĖDŲ 
adreso už $8.50, C. O. I). tam

kuris prisius mums $1.00, kaipo užtikrinimą, joę 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 Kalėdų), gausi $35.00 vertės už $8.50.

Tokio pasiulijimo nepraleisk be naudos, neš antru kartu gal nepasirodys.

Pupausky Brothers Jewelers
3114 So. Halsted St Chicago, III.



* 4

M

4 
C

a /T 
d p

3

Savanos visiems ir pervis Menesi
Atminiriiui “Padėkavonės Dienos”, ar kitaip sakant ‘ 

kuri bus 27 šio mėnesio ir kurioje dauguma štorų dalina s 
kalakutus, mes nusprendėme, vieton kalakutų, duoti sovo ko 
nes dovanas, DOVANAS PINIGAIS, ir tai ne per vieną dieną 
mėnesį, kaip rodo žemiau paduotas dovanų kuponas. Męs norime, 
turėtų progą pamatyti, kokias mes šiemet turime puikias žiemines drapanas, siu- 
hiš ir overkotus, ir kad parduodame pigiau, negu visi kiti; už 
uimą paskyrėme ne vienai dienai, bet visam mėnesiui, kad žm 
musų drapanas apžiūrėti. Iškirpkite šitą kuponą, atsineškit į musų storą ir nau
dokitės musų paskirtomis dovanomis.

Kalakutų Dienos” 
avo kostumeriams 
stumeriams geres- 

į, bet per visą 
_kad žmonės

tai ir dovanų dali- 
ones turėtų progą

co

DOVANU KUPONAS
Kas šį menesį pirks pas mus Drapaną už $20.00, ar už daugiau 

šį kuponą, gaus $2.00 pinigais atgal. Kas pirks už $į0.00 ar už da 
$1.00 pinigais atgal, 0 kas p^rks už mažiau kaip $10.00 ir paduos šį k 
žų kaklaraištį dovanų.

THE BRIDGEPORT CLOTHING CO 
CHICAGO, MONTH OF OCTOBER, 1913.

___ _ _________ _________________________________________________________________ ________________ ■ . .... .. ‘ > .....--------------------------------- ■...

ir paduos mums 
ilgiau, tas gat’s 
ipouą, gaus gra_

€E>

Jei norit
nas

MUSU

gauti tikrai geras
už mažus pihlgus,
ateikit pas mus
Musų drapanos yra dirbtos 
garsiausitj fįrmų:Hart, Schaf
fner & Ma^jLewis Bros, ir 
kitų. Ant apfsivilkusio jos gra
žiau guli, negu kitų ant or
derio dirbtos.

Mlisiį kainos visada yra pi

tai apžiūrėki! drapanas kitų 
storų ir dasižinokit jų kainas, 
o paskui ateikit pas mus, ir 
pamatysit, kad mus kainos

• čyra daug pigesnės, kaip kitų.

Jeigu kuom nors pirktos 
drapanos netiktų, mes apmai-

sugrąžiname.

Pirkusiems drapanas pas
• mus, mes jas prosijame už dy

ką per visą metą, kada tik no
rėsit. Ir pirkdami pas mus 
šiame mėnesyje, da užčėdy si 
te 10 procentu su pagelba virš 
paduoto kupono.

ŠTORAS YRA ATIDARYTAS
Utarninkais, Ketvergais ir Subktomis i

IR VAKA

d ra pa
tai

AIS:
i 10 vai

THE BRIDGEPORT CLOTHING CO
A. N. MASIULIS, Man

3246 3248 So. Halsted St., :
age r

HICAGO
t M .V k cm.vt

O

ei

I J*Telefonas Yards 3162
Dr. A. L. Graičunas

-?»
T

GYDO ĮVAIRIAUSIAS LIGAS

X 3310 So. Halsted St. Chicago, III. <

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

[IETUVOS REJENTALISKAS BIURAg

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

rlkoje ir Europoje greitai ir pigiai. .

LIETUVOS REJENTALISKAS BIURAS
A. OLSZEWSKIO BANKOJE

3252 SO. HALSTED ST., CHICAGO

BIURO VALANDOS: 
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 6 iki 9 vakarais. 

Nedėtomis nuo 9 iki 12 rytais

“LIETU

Pas šluos 
sisakyti “Li 
pusėj metų

Kaz.

VOS” AGENTAI.

mus agentus galima 
etuvą” metams ar 
ir užsimokėti.

ATHOL, MASS.
Granickas, 28 Essex

BALTIMORE, MD.
1834 N. Castle
>20 W. Conway

L. Gawlis.
Vincas želviu,

BRO 
J. Ambrozėjul: 
Vincas Dauno

OKLYN. 
s, 
’a,

BURI
S. Petrunas,

Pet. Batkevi

už 
ai

St

St
St.

N. Y.
120 Grand

229 Bedford Ave

INGTON, N. J.
413 Earl

CAMBRIDGE. MASS.
čius, 877Cambridge
ICAGO. ILL.

8374 Rerkoff
3327 Lowe

3153 Emerald
1801 S. Johnson

708 W. 17th

CI 
Juozas Ąlekii 
Juoz. Braknis, 
Ed. Butkevičįa 
John Bimba, 
Antanas Griš 
W. Gaižąuskus, 10759 S. Michigan 
Adomas Jodclis, 
Julius Kaupas, 
J. A. Rimkus, 
Jonas Visockis, 
Ant. Zelnys,

a,

us,

st.

st.

st

avė. 
avė. 
avė.

st.
PI. 
av. 
st. 
st. 
PI

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

8139 Vincennes Rd
3240 S. Morgan ab

GERO, ILL. J
J, 1318 So.( 49th Ctv

GRANq RAPIDS, MICH.
448 Leonard St. N.W.

IND.
1109 Jeferson

HERRIN, ILL.
tis, 820 So. 16th
A HARBOR, IND.

8604 Deador
iĮnosha, WIS.

415 Middle

A. K. Boczku

C. Kentraitis

Ant. Melkinii
CARY, 

s, st.

NEW YORK, 
Lesnlauskas, fm® 12&« E. 7th

NEWARK, N. J. 
Ambrazevlčia, 178 Ferry

NEW BRITAIN^ GONN.
M. J. Cheponis, I M 510 Main

A.

V.

st.

st

st.
PETERSON, N." J.

A. Varaškevičius, ( į/Tty Jpifayette st 
PITTSBURG, PA._ 

Baltrušaitis Bros., | “ '
Jonas A. Ignotas, 46 So. 22-nd
Pins Zaviackas, p ? 445 Stauium 

PITTSTON, PA.
J. Kazakevičia, 1(13 N. Main
J. S. Vaškevičiius, 72 N. Main 

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

PURITAN, PA.
Jonas Martinkaitis.

SCRANTON, , PA.
Juoz. Petrikys, 15.14 Ross ave.

- SHENANDOAH, PA.
r. 'Kryžanauskas, 38 E. Centre st 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Gendrolius, 224 Athen st. 
P. Mikalauskas, 248 W. 4th St.

233 Broadway
ILL. I 
So. 15th
ILL.

[I 24JTp Fifth ave.
'i............* ‘ st.

st.

st.
st.

st.

Nek.
Paul
K. Yurgeliunas,

SPRINGFIELD,
Tachilauckas, 2145

ST. CHARLES,
Kiola, 575 W. 6th

WATERBURY, CONN.
Jurgis žemaitis, 827 Bank 

-t

Sim. st.,

st

KUR GAUTI “LIETUVĄ”
Galima gauti kiekvieną savaitę 
“Lietuvą” už 5c., šiose vietose:

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

BROOKLYN, N. Y.
Ant. Jankauskas,
Balt. Juozu pa vlčius, 
Jan Milewskl, 
Ant

65 Hudson avė.
222 Berry st 

, 166. Grand y t 
. 87 Grand st
ILL

Plochocki, 
CHICAGO,

“Aušros” skaityk., 3149 S. Halsted st, 
J. I. Bagdžiunas, 2334 S. Oakley av, 
A. Dargia, 
Jonas ligaudas, 
Fr. A. Jakutis, 
P. M. Kaitis, 
Ant. Kasperas,
Zig. Mickevičia, 
M. J. Tananeviče, 
Mike Valaskas,

A. Vabol,M.

st

O

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

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

, i1 Jsteigta 1893 metuose.

E

J. T. Adomai
INDIAb 

B. Yasiulis,
K E

M, K. Petrauskas,
< LEWISTON, ME.

K. Vilaniškis 14 Summer
LOS ANGELES, GAL.

P. O. Mankuj
MELROSE PARK,

Wlad. Vaisvf
&IN1 

Ramanauskas, 
naugIatuck, 

X Inamai

J.

st.

st.

st.

st
319 Germain Bldg 

ILL.
a, 2219 Lake 
1R9VILLE, PA.

Box 538.
CONN.
6 Curtis

st

st

732 <W. 18th
1841 S. Halsted st.

733 W. 14th Pl.
1607 N. Ashland ave.

3416 Auburn av.
2342 S. Leavitt st

670 W. 18th st
345 Kensington

1700 N. Ashland
CLEVELAND.

Šukys,. 2118
ELIZABETH, 

Dom. Boczkus,
LAWRENCE,

Ramanauskas,
LOWELL,

Jankauskas, 131

P.

A.

A.

B.

ava. 
avė.

ava.

st.

st

st.

st.

st

OHIO. 
St. Clair
N. J. 
211 First

MASS. 
101 Oak

MASS. 
Ei Merrimack

MONTELLO, ' MASS.
P. Miszkinis, 35 Arthur

NEW HAVEN, CONN.
A. Makarevich, 255 ^Wallace 

PATERSON/' N. 'J.
Atkinds Bros., 1 273 < River st 

PHILADELPHIA/ PA.
M. A. Ignotas, 1028 So. 2-nd st.

PITTSBURGi' ?A. . ; ,
J. B. Miskėvičia, 2135 ‘Šąrąh st. Sf S.

PORTLAND, 'QREG. 
Bowman News Agency, į 

'■ RACINE, WIS.
J. Phllipavičia, 14J09 Sixth st.

I !SEATTLE, WASH.
Eckart News Agency N. E. cor.

First & Washingtpn str.
UTICA, N. Y. I

S. Tarczynski, 130 Whitesboro
WORCESTER, MASS.

15" Millbury 
CONN.
785 BAnk
ILL.
Lincoln ave.

w.

M.

K.

Jos.

Paltanavičia,
WATERBURY, 

Ch. Kažemekas,
WAUKEGAN, 

Matulenas, 1408

st.

st.

st.

KELIAUJANTI agentai
Jonas Dabulskis, 
Petras Pilonas, 
S. šafranauskas, 
Kl. Vilkevičia, 
Jonas Kulis, 
Petras Vaitiekūnas.

F. P. BRADCHULIS
Attorney & Counselor at Law
N. LaSalle St., Cor. Washington St.30

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

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

Gyv. 3112 S. Halsted St., arti 31-mos
Telephone Yards 235>0

K. ZDRAITIS
PIRWAEILIN1S BUFETAS

šaltas alus, gera deg
tine, kvepianti; ciga
rai. Priima svečius 
: kuoširdingiausiai. :

3200 SO. HALTED ST.

Kiekvienas gali Išmokti barbery- 
stos trumpu laiku Ir; ? galite padaryt 
pinigą, kol mokinatės. Rašykit, klau
sdami informacijų. Nossokoff’s Barber 
College,. 1202 Penn ąye., Pittsburg, 
Pa. - —

/K M V O SY Į 
KAZIS KRAUČUNAS^

Į, •

Buvgft 9 metus Skyriaus Viršininku, Inspek 
toriuni Suvienytų Valstijų Iminivracijos 
turi visas tiesas kaipo Attorney, Advocate; 
Proctor, Solicitor if (Jonneelor-at-Law, Veda 
vlšokins bylas (prdvas) visuose teisttiuose ir 
departament u skyriiiose. Gavimui patarimų 
kreipkitės laikais., pledam! krasos ženklėlĮ 
atsakymui. Vedimui svarbių bylų Ir reikalų 
pribuna ypatlJkai į visas VnlstljAs ir. mies
tus sui^g 'pareikalavimo. Adresas:

KAZIS KRAUCUNAS 
ATTORNEY-AT-tAW

40J Lyon Building SBATTLU, WASH,

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

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chicagos mieste. • .;
PERKA ir parduoda namus ir lotus ir stato kitiems namus ir storus ant lengvų 

išrhokesčių.
PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus paliktus kitose bankose.
IŠM AINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų.
SIUNČIA pinigus į Lietuvą, Rosiją ir vįsas daliė svieto pigiai ir greitai.
PARDUODA Šifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo* Rosijos konsulio pas

portus važiuojantiems Lietuvon, Rosi j on.
BIZNI ERIAMS duoda Čeflįįų knygeles, su kuriais tai čekiais jie apmoka algas, 

bilas įiy Visokias- kitas išmokestis. Čekiai yra praktiškiausias ir lengviausias 
būdas įvedimo rokundų biznyje. Jokis biznierius be bankos čekių negali šią
dien atsakančiai savo biznį vesti. , ‘

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

kurios nė vagis, nė ugnis negali prieiti.

$ 52.70
279.82
604.56

1418.26

^Pinigus turi tik tie kurie čėdyja
Užčėdyk tik vieną dolierį sanvaitėje padėdamas jį Bankon ant 3 procento, tai

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

Tai ką padaro vienas dolieris, o vieną dolierį sanvaitėje gali užčedyti kiekvienas žmogus. 
Tik reikia pradėti. Taigi pradėkite čedyti.
“Kurie šiton Bankon pinigus dėjo, tie šiandien perka nimus, 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 
Panedeliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vakaro 

Nedeliomi nuo 9 ryto iki I po pietų.

CHICAGOS LIETUVIŲ DOMAL 
. Gerbiamoms 

W W Chlcagoa Dr-
1 wk -stėma Ir vk 

®,em8> kuris 
tik rengs ba- 
,,U8' vakaru8» 
teatrus ar kl-1 
tokias pramo
gėlės ateinan
čiais metals,, 
pasirengęs vi-,apskelbiu, kad aš esu 

supse atsitikimuose sutaisyti jums 
kuogražiausią' muziką. Todčl, ren
giant teatrus, balius ir t.t. su muzikos 
dalykais, kreipkitės prie manęs.

Taipgi pranešu, kad savo namuose 
duodu vaikams ir suaugusiems pa
mokas ant smuikos Ir piano.

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

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

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

Bankos Valandos: Panedeliais, se
rfdoms, ketvergafp ir subatoipis nuo 
8 ryto iki 9 vakaro; nedėliomis, ytar- 
ninkais ir pėtnyčiomis nuo Iii ryto iki 
6 yakaro.

JONAS KULIS
3259 So. Halsted st., Chicago

LIETUVOS” AGENTAS
Lankosi Chicago], užrašinėja 

Lietuvą”. Renka apgarsinimus 
ir šiaip spaudos darbus. Perką 
namus, Uotus ir parduoda.-Ir 
šiaip suteikia informacijas biznio 
reikaluose.

A, Olszewski,
‘‘Lietuvos” leidėjas.

Gau

Liter
Išeina

ma “Lietuvos” Knygyne

įturos ir dailės laikraštis 
kas 3 mėnesiai iš Vilniaus.

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, Ill.

LIETUVIŠKA BANKA
Town of Lake Savings Bank 

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

Priimame pinigus j Banką užčėdi- 
jimui nuo vieno doliario ir dauginus 
ir mokame trečią procentą retomis 
ant metų. Siunčiame pinigus į vi
sas svieto dališ pigiai, greitai ir tei
singai, o svetimų žemių pinigus mai
nome, perkame ir parduodame. Par
duodame šifkortes ant visų linijų i 
krajų h’., iš krajaus, taipgi tikietus 
ant geležinkelių Po vis$ Ameriką ir 
Europą.

Musų Banka išdirba visokius raštus 
ir dokumentus visose kalbose ir duo
da iqodą lietuviams visokiuose atsi- 
tikintuose ir reikaluose ypatiškal Ir 
per laiškus. Tik kreipkitės vlršmlnė* 
tu antrašu. •



ĮŠviesa Namams

South Halsted Furniture kurse
HICAGO.

I Geriausia Lietuviška Aptieka
F. A. Jozapaitis, aptiekorius ir sa

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

RA.JUOZAPAITIS
APTIEKORIUS

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

GERA (PROGA!
Gramatika ahgliškoskalbosma- 
ky tisbe mokytojo(apdaryta)$ 1.00
Vaiku Draugas arba kaip moky

tis skaityti ir rašyti be mokyto
jo........... . ....................................15c

Naujas Budas mokytis rašyti be 
mokytojo....................  10c
Aritmetika mokinimuisi rokun- 

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

Kas atsiųs iškirpęs šitą apgarsi
nimą iš “Lietuvos” ir $1.00 per 
money order’, tai gaus visas 4 
knygas UOo. pigiau.

3224-3226 South Halsted Street

Lietuviškas Graborius

pigiau negu tiem,

J

III.

juos pristatome
k

HICAGO

•L

’ Jeį/ 

r r

P. Mikolainis
Box 62 New York City

$
■,<

216 W. Madison SL A. CHAPOSKE, ir T. PODLASKiS Lietuviai agenta

w 

fell

’ 'ir*. ' • •£■
•.< > ‘į Ji. C

j;

UzUegama,
. ;Jkonoąiiškar. Padarytą įvairiuose stiliuose ir visokiems tikslams* 

Ii''< Pas Vertelgas Visur.

WSTANDARD OIL COMPANY
(An Indiana Corporation) A

The Lamp.
I &

nejudinant kamino arba dangsčio. Lengva išvalyti ir įdėti knatą. Neda

o^ST ON THEDĄrtsu

ED AND BLKNO^

2 KATALIOGAI DYKAI!
lempos apšviečiadaugiau negu tris | milijonus

ANOLA ANTI-PAIN BALM
ATPIGO LIETUVIŠKI REKORDAI!

UŽGANĖDINANTIS

COIW Tff

Valandos:

iki 9:00 kiekvieną ryt j

METRAŠTIS-ALMANACHAS
• ■ « XT T O' TT D V C > ’

28 metų senas laikraštis
| VIENYBE LIETUVNINKU 
į EINA KAS SEREDA, BROOKLYN, N. Yj.

Ir paduoda daugiausiai gerą Ir svarbią ži
nią IŠ Amerikos, Europos ir viso svieto, o 
prenumerata kaštuota metams tik $2.60; 
pusei metą $1.00. Užrubežiuose; metams 

$3.oo; pusei metą $1.50.
, RAŠYK ADRESU:

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

Brooklyn, N. Y.

BRIDGEPORTO OFISAS;
3255 So. Halsted Street 

( ’riešai 33-čią gatvę)

VAKARAIS: nuo 7 iki 9 vai., 
išskiriant nedėlias

Telephone DROVER 5326

Local

LONG

Drover 5052

DR. K. DRANGELIS 
LIETUVY* 0ENTI3TAS

VALANDOS’, nuo 9 ryto Jig 9 vakare 
3261 So. Halstad ST.

Priešai A. OlšJfcvskio Banką

Turi didžiausia Furničių pasi
rinkimą ir parduoda pigiau 
kaip visi kiti.
Kodėl męs galime pigiau

PARDUOTI?
Todėl, kad musų storas talpi- 
nasi savame name, ir užtai ran
da mumi nekaštuo 
kame visus tavbw^$WŠtačiai iš 
fabriko už gatavus^ 
tai juos gauname < 
kiti. Męs turime 
bilius ir todėl pristafįgmas tavo- 
rų kostumeriam kašiSą mumi 
pigiau negu tiem, ark-
liais vežą. Todėl tai męs ir gali- 
me parduoti pigiau kaip kiti.

a. Męs per- v/ • • • v/

inigus ir už 
feiąu kaip 

vq automo-

rių, virimui bei 
Kiekvienų pas 

e trauktų dųnąų 
ame. JM[ųš^Wi 

: . iri ■ A

Turime didelį pasirinkimų visokių pečių: apšildymui kambs. 
kepimui valgių, minkštomis bei kietomis anglimis ir gazu 
mus pirktų pečių gvarantuojame. Jeigu gerai nekeptų arba r. 
ap nainome ant naujo pečiaus arba įmokėtus pinigus gražir 

nos yra pigesnės negu kitose krautuvėse, patarnavymas greitas.

Męs parduodame už pinigus ir ant išmokesčių. Kas neturi visų pi* 
nig t ant sykio, męs duosime ant išmokesčių. Męs parduodame savo ta-
v on • netiktai Chicagos mieste, bet ir į kitus miestelius

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

Kas neturite laiko dieną, galite pribūti vakarais.

SOUTH HALSTED FURNITURE HOUSE
3224-3226 So. Halsted St

Geriausios Siuvamos Mašinos yra 
“SINGER”

Antanas A. Slakis

■> t*

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

LA. PETROŠIUS
3218 So. Halsted St., Chicago, 

Telephone Drover 2186.

lf|ą|| lietuviškų KNYGŲ nuo 
’ seniausios iki naujausios 
laidos, pilnas naujas katalogas, 
80 pusi., bus prisiiĮstaš^PYKAI. 
MYLĖTOJAI MUZIKOS, čia gali gauti 
gerų muzikališkų instrumentų 
katalogą, įvairiausių armonikų, 

t koncertinkų, klernetų ir 1.1.
Rašant man laišką,, paminėk katra 

KATALOGĄ prisiųsti, arabu kartu? 
Reikalingi knygų platintojai agen- 

j -tai iš mažesnių miestelių, pąrd«vineti.<s 
knygas ir laiškams popieras. AdresasV^i

' , M. J. DAMIJONAITIS
! 903 W. 33rdSt,’ ; CHICAGO, ILL,.

Męs fe# parduoda™0 Ir .^mokiname 
«iuti. Turime atspaulę Lietuviškoje 
kalboje knygas, pagal kurias galima 
greitai ir gražiai išmokti siūti viso

kius siuvinius. Męs parduodame ma
šinas nebrangiai, pradedant nuo $3.00 
iki $59.00 gvarantuojam kiekvieną ma
šiną ant 10 metų. Taipgi sutaisome 
senas mašinas. Mums nedaro skirtu
mo, kur mašiną reikty pristatyti, nors

Rusiją. Musy Storas randasi po šiuo- 
mi adresu:

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

Telephone Yards 4528

v ėda visokias bylas, civiliška s ir kriminališ 
kas visuose teismuose (suduose), 
obstraktus ir padirba visus 

dokumentus.

Peržiūri
eitus legališkus

Turėk Savo Namuose
Geriausių Degtinę® (arielką) jei 

nori būti sveikas ir turėti kuom 
pavaišinti savo mylimą svečių. 

Daktarai rekomenduoja už geriau
sių dėgtinę

S-O-L-O Rye
Kaipo Skanų, Tvirtą ir sveikų gerymų 

Geriausiai pastiprinanti, priimna, skani 
ir sveikiausia stalava degtine.

I
 Gaunama visuose goresniuose Šaitanuose

STRAUS BROS. CO. 'JŽS DEP'T L. CHICAGO, ILL

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

Rayo 
namų.

i-e.

M*

DISTANCE
LIU.EPHONEk T) System

Dr. J. KULIS 
: Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
3259 So. Halsted St., Chicago, 11!

Gydo visokias ligas moterių, vaikų ir 
vyrų. Speciališkai gydo limpančias, už- 
sisenčjųsias ir paslaptingas vyrų ligas.

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

meniai, jog ėsu seniausias gydytojas 
aiV. Bridgeporto, praktikuojant per 22 
metus, perkėliau savo ofisą ir gyveni* 
mą j savo locną namą po numeriu

3149 S. Morgan St.
Kertė 32-ros gatvės.

Telefonas Yards 687.
Mano ofisas aprūpintas naujausiais 

budais gydymo. Visus ligonius steng
siuosi ^užganėdinti kaip ir lig šiol. 
Pasitikėdamas, jog gerbiama publika 
ir toliaus mane.rems, esiu namie ant 
kiekvieno pareikalavimo dieną ir nak- 
tj. Esiu specialistas ligose vaiky, mo
tery ir vyry ir užsendintose ligose. 
Darau visokią operaciją.

Liekuosi su pagarba

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

Kertė 32-ros gatvės.

Dr. O. C. HEINE
DENTIST AS

OFISAS—Kampas 31 ir So. Halsted gat. 
(Gyvenimas virš aptiekęs.) X CHICAGO, ILL

! Naudinga ir kiekvienam reikalinga 
užsisaKyti

KATALIKAS”
“Katalikas” yra 12-kos pusla

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

“Kaia'.ikas” metams $2, puseej metų SI.
Užsirašyt “Katalikas” galima kiek

viename laike. Rašykite tuojaus, o 
gausite vieną “Kataliko” numerį pa
matyti veltui.

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

t

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

L. GI rot “Geradariai—eilės . “Be- 
auštantl aušrelė...”—Pijėsa dviem pa
veikslais. “Dainius ir žmonės”—eilės. 
“Ramunės”—eilės.

J. šeiniaus “Sapnas”—gyvenimo pa
saka.

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

A. Vienuolio “Beždžionės”—Iš gy£ 
Venimo žmonių apysakėlė.

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

Fragnąentas.
Žemkalnio ‘.^Blaivininkų Pirminin

kas”—Monologas, *
Toliaus seki Mokyklos, Musų fab

rikai, Šeštini fondai, Musų ‘ artistų 
kuopęs, •; Artistų surašąs; Vilniaus 
Chrorifka. Surašąs visų lietuviškų 
laikraščių Lietuvoje ir Amerikoje iš

einančių su jų adresais ir kainomis. 
Kronika 1912 m. Sausio, Vasariof Ko
vo, Balandžio, Gegužės, Birželio, Lie
pos ir Rugpjūčio mėnesių. 
Informacijų skyrius. Viso 
Kaina .................. ...............

Užsisakant Įr pinigus 
adresuokite:

A. OLSZEWSKI 
•252 S. Halsted 8t,

Ar matei kada-nors laikraštį 

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

lietuvių reikalus.

“DRAUGAS” atsieina metams $2, pusei m. $1 
Užsieniuose metams S3, pusei malą $1.50 

Rašydami laiškus adresuokite 
DRAUGAS PU B. CO.
2634 W. 67th St. Chicago, III.

i

MIESTO OFISAS:

Telephone RANDOLPH 1307

Tel. Austin 737

i
st., Chicago,

tiktai

z
i

RETTES Phone

hicago, III.

t

Garsinkites “Lietuvoje Dept, b.1725 W. 18th St
Chicago. III.

Ant galo 
253 pilsi.
.... 65c 

siunčiant

Leyeskio
Dieninė ir Vakarine Mokykla;
■ ' .. . Mokinama::, ..

■■ ■' i
IH ■

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

D-re Maria Dowiatt-Sass
Moterų ir vaikų ligų spec ialistė 

4 a 
Ofisas

1725 West 18th Street
Tarp Paulina ir Wood gat.

Phone Canal 1208
Valandos: . >

nvo 9:30 iki 12:00 vai ryto i 1 
nuo 7:00 iki 8:00 vai, vak.

Nedėlioms
nuo 9:30 iki 12:00 vai. ryto

Naujoji
Dabar

Rezidencija
5208 W, Harrison Street

EBO CIG
10 5c

Geriausias iš visy ryšių

TYRAS—TIRŠTAS—

* Ypač gera rūkyti tą, kurs 

yra “šauniai geras.”

MOKYKLA ŠOKIŲ.
Prof. Julius Šalkauskas užtikrina, kad 
išmokys šokti kiekvieną jauną ar se
ną. Išmokinu valsą 6 rūšių, taip, kad 
gali drąsiai eiti šokti publikoj. Taipgi 
išmokinu ir kitus šokius su keletą 
vakarų. Mokinu kas vakaras. Lekci
jos yra nub 7 vai. vak. iki 11 vai. 
Prof. Julluk Šalkauskas praneša vi
siems, kurie nori išmokti šokti, atei
ti dienomis nuo 9 valandos ryto ir 
net iki 11 valandai vakare. Taipgi 
mokinu visokius šokius Buck & Wing, 
Buck Skirt, Irish Jig, Clog, Spanish 
Waltz, Waltz, Two Step, Side Step. 
Pirma Lietuviška Mokykla Amerikoj. 
Mokytojai: Miss Antanina Kletnier, 
Miss Joanna Walets, Prof. Julius Sal- 
dauskls, 1843 S. Halsted st., Chicago. 
Kas Pėtnyčlos ir Siibatoj vakarą mb* 
kinam šokti dovanai.

Phone Canal 3763i

Męs dąbar turime 30 lietuviškų 
Įvairioms dainoms srekordų, kurie iki 
šiol parsidavė po ><$2.00, dabar par
traukėme dideli transportą Iš* Lie
tuvos Ir gavome piglaus, taip kad da
bar parduodama po $1.00 8U prl-
siuntimu, į , z

Parašykite mums savo adresą, o 
mes prisiusime katalogą, iš kurio ga
lėsite pasiskirti j ir apsist^liuotl lie
tuviškom dainoms ir deklamacijoms 
rekordus. Adresuokite:

4 A; OLSZEWSKI,
•t, " Chicago,3202 So, Halsted

Telefono Rodykle 
Yra Platinama,

Ji turi savyje daug naujų vardų. A
• •. ' •• e.-'', i

* U ’ įtr ’ Ve. ‘ ;

Daugelis numerių permainyta.^ '
Prašalink Senų Rodyklę. ' ?
Jeigu jus turite šalę telefono kortelę 
su numeriu. ; " > ■

Sunaikinkite Ją
ir pasidarykite naują.
Neprigulėkite nuo savo atminties, 
kuomet šaukiate telefono numerį 
Netikriems numeriams ir laiko gaiši
nimui bus užbėgtą užT^kių^jeigu, $)rięš 
saukiant, kreipties į Naująją RodyKJę.

w Chicago Telephone Conipan^<5'“ 
Bell Telephone Building^ W 

Official 1OO W *

‘ Nuo peršalimo, Kosulio, Kataro, Uždegimo 
pažandžių, Nervų skausmo, Gerkles skaudėji
mo, Užkimimo, Galvos skaudėjimo, Strėnų ir 
muskulų skaudėjimo, Grypos, Reumatizmo, 
Podagros ir. daug, kitų skaudulių- Anola yra 
geriausiu ir pasekmįngiausiu išlaukiniu vaistu 
kaip seniems, taip ir jauniems ir vaikams. 
Prekė 50 centų, su prisiuntimu 55 centai.

J AUiiįsklt 10c prišiuntimui mažos bandymo skrynutes 
Anolos ir pęrsitikrinkiVapie jos gerovę. Adresuokit:

Chicago. Ill

1. Pradinis \Priren£Tąmasai) Kursas,
2. Prekybos Kursas pagal Amer. plianą,
3. Prekybos Kursas pagal Rusijos pliauą

(del manančių Lietuvon).
■ ■Kaibos; .. '.Trr-^T-

Lietuviška, Angliška, Vokiška ir Rusiška 
(pagal norą ir Lenkiška).

Del smulkesnių žinių kreiptis ypatiškai 
arba per laišką šiuom antrašu: 
G. J. LEVESKIS, 

> Vedėjas Mokyklos
3106 So. Halsted St, Chicago, UI.

Senlatitia Lietuvių užeiga pat 
’ JUOZUHj RIDIKO 

Uilaiko visokius pirmo 
•h ^skyriaus gėrimus ir kve* 

" penčiuB cigarus ir
Svetainę

Susirinkimamt, vestuvėms, b<- 
ų lisms ir tL Širdingas priimt

ai aa ir broliška rodą kiekvisnam r

B253UI1II01S6L Kerte
* f ) Telephone Yards 2750 

GERIAUSIA fOKIŲ MOKYKLA 
CHfCAGOJE.

Kurioje gall kiekvienas 
gerai ir gražiai Išmokti 
Šoktt j trumpą laiką ir už 
labai mažus pinigus. Vai
kinai ar merginos, kurie 
nemoka šokti, niekuomet 
negali užganėdinti savęs 
ir negali turėti linksmus

rTaikus, nes yra taip, kaip 
numirę, o kuomet moki 
gerai šokti, visuomet bust 
linksmas ir kitų paguo- 
dojamas.

mokytis, meldžiu, atsllan- 
numerlu:

ILL

Norinti
Rykite po
£30 W. 33RD ST., CHICAGO,

Art! Morgan gatvės,
Mokinami: Panedėlyje, Utarninkč Ir 

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

Mlaa B. TlsaltL

I

o




