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RŲDŽIŠKĖS, Trakų pav. Čio- 
| hai tapo įkurtas “Ryto” draugi
jos skyrius. Narių įsirašė 45. 
Visuotinojo susirinkimo išrinkta 
valdybon: pirmininku kun- Že
maitis.
Aurelis, kasininku Mažą-

vaikeliai. Pe- 
suimti Malė- 

visi dabar

vice-pirmininku Andrius

moterų vienuo

alutinai su Tur- 
šiuom kartu bent 

užpuolimo ne
dali nusiramin- 

neatims

sukalbį 
tai 110- 

<ą t va r- v 
desoriui.
žmonės

Binkis
Draglinevičius Jonas,

prašymas leisti 
skiriamą moky- 
prie Požaisko

sų-pirma universitetas bus ati 
darytas Kaukaze.”

vo vaidinta: “Audra 
‘‘Dėdė Atvažiavo” ir

besiar t i n a 111, subruzdo 
Lcnkai-tautin inkai 
ktiouoliausia 
p c komitetas 
“bepartijiniu 
“Kur 
skelb 
s a rase įsva c
pavardės, i
Taryba, o $ -kandidatus. Bet 
ir kiti V ii n,lauš gyventojų sluog- 
sniai nei nemano snausti. .Eina 
gandas, 
žyla i 
mojęs 
turinė

rėkti laikraščių teisingumui 
senai paliovė tikėję, todėl 
konsulius, tautiškus prie- 

ir stengiasi alba- 
ricius apginti, kad jie

t grybai grekiškris 
m s ■p r 1 skirt1 p iųc 
1 7 k it i e m s k oYni si - 
grynai grekiškas 

šeimynas perstato albaniškomis. 
Bet 
žmones 
Italijos 
tikins pažįstas, 
n i skus apsk 
nieko svetimo neužkenčianticm 
grek am s netektų. Y

ad Jung- 
Mexikan

VILNIAUS GUBERNIJA 
viėniusM

TAURAGĖ. II mokyklos m> 
kytojo padėjėjas paduotas tei
sman už sužeidimą mokinio, ku* 
ris buk nuo to pasimiręs.

— Mokykla —

netoli nu- 
Dėl blo- 
Va 1st i jos 
turinčiais 

ekonomiškus 
toki vai- 
r šiokią-

Per- 
cenzį, turinčiųjų skai- 

fFiesa, vieną lie- 
pripažindami savo 

i ‘ (gal Kdel jo gabumo 
reikaluose orientuotis), 

dargi į sayp “bepartij 
/ ^.7

Rinkimams j miesto Tarybą 
vilniečiai, 

darbuojasi 
jųjų tkr- 

kuris save pavadino 
it, savo organuose 
r“Gaz. Codz.” pa

są kandidatų eilę. Tame 
rdytoš 96 vietos ‘tūzų’ 
tš/^kuHų 80 skiriama į */ * ' I k ’
Jf) y [kandidatus

gimnaziją, tik joje naujoje gini 
nazijoje tdrįs būti nustatytas pro 
centas žydams mokiniams.

— Viltis —

reikis-MinkŠtimas, važiuodamas, 
pralenkė Pečiulių sodžiaus ūki
ninkus; pečiuliškiai jį pavijo, iš
traukė iš vežimo,, kuriame važia
vo dar jo tėvas ir motina, ir pra
dėjo mušti. Kaip ten buvo, .ne
žinia, bet Bareikį atvežė tėvai 
sumuštą, galvą sudaužytą, kad 
už kelių dienų ir pasimirė. Liko 
žmona ir trįs maži 
čiuliškius pasisekė 
tuose. Kaltininkų

MALĖTAI, Vilu, pav 
nai Malėtuose buvo keturių-de- 
šimtų valandų pamaldos. Buvo 
labai puiku, atsilankė keli kuni
gai, pasakė keturis pamokslus; 
per visas keturias dienas žmonių

ŠEDUVA, Šiaulių a p. Še d u 
viečiai padavė prašymą leist 
jiems įkurti savo miestelyje pro 
gimnaziją.

— Lietuvoj žinios —

nemaža Blaivybės ka- 
išsiųsti 10

— Kauho “Blaivybė” gavo di
delį sidabrinį medalį Peterburgo 
hygięnos parodoje.

t — Lietuvos žinios —

— Gydytojų taryba nutarusi šį 
rudenį suruošti visiems prieina
mų paskaitų rusų, lenkų, lietu
vių ir žydų kalbofnis.

PANEVĖŽYS. Dvarininkas 
Stanislovas Montvilas pabaigė 
jau čia teatrui triobą statyti. Sa
vo vaidinta: “Audra Giedroje,” 
naudotis visoms tautoms lygio
mis teisėmis.

— Lietuvos žinios —

— Miesto tarybos narys, ad
vokatas Povoloekis, kreipėsi į 
miesto valdybą, prašydamas, kad 
ji pradėtų rūpintis išgauti iš tei
sių m Misterio leidimą įkurti Vil
niuje teismą, teisiantį nepilname
čius prasikaltėlius.

MERKINĖ. Čia įsisteigė var
totojų draugija “Dainava,” kuri 
atidaro savo krautuvę (kromą).

— Aušra —

DARBĖNAI. Vietos arbatna- 
myj (buvo blaivininkų susirinki
mas. Pirmiausia vietinis kunigas 
pranešė apie elgetų namo pirki
mą. Jis paaiškino, kad jei bus 
perkamas elgetų namas, tai tam 
tikslui viena mergelė aukojanti 
penkis šimtus rublių, prie kurių 
dar priėjėjus savųjų iš kasos šim
tą rublių, jau

•—• Vilniaus ūkio draugija nuta
rė pavesti- tam tikrai komisijai 
ištirt.!, kiek ir kokio pieno 
narna Vilniaus,- Vileikos, Dysnos 
ir Lj'dos apskrfciuose. Tam tik
slui draugija paskyrė 3,000 rubl.

Šių metų pradžioje Vilniuje 
skaitėsi 230,738 (gyventojai; tarp 
jų: lenkų go^H.^dų 77,533, ru
sų 56,763/-y^iečiį 4,689 ir kitų 
tautų 1,322 žnjončs. Lietuviai ai t- 
skirai nenurodyti, j 
prie lenkų, nežinia dęlkcį

‘ ’ Jį ’ A *..* y-1». l

DAINAVA, 
kvotimai
ūkio mokyklą pąsibaigė. Iš 164 
priimta buvo 48 jaunikaičiai, iš 
kurių tarpo 9 lietuviai
Albinas

KAUNO GUBERNIJA
KAUNAS.

eturėjo 
ir pamaty

Todėl ir k; 
sukalbtai, 
prezident 
pati rep

Per visas dienas aludės, it bi 
čių aviliai, ūžė pilnos girtuoklių 
Žinoma, neapsiėjo be muštynių

MENDUČIAI, Malėtų par. Tai 
nemažas sodžius, kuriame gyvena 
19 ūkininkų, turinčių 12 valakų 

kuri yra pusėtino gerumo. 
I Vienok visi gyvena neturtingai. 
Vartojamieji žemei dirbti įrankiai 
pas visus senoviški. Pirkios (grį- 
čids) taipgi senoviškos, daugelis 
be (kaminų. Apšvietimas apverk
tiname padėjime; skaityti daugu
ma visai nemoka. Laikraščių ne
ateina jokių (pernai ėjo vienas 
egzempliorius “Aušros” ir du 
egž. Šv. Kazimiero draug. kny
gų). Jaunimo yra nemaža, bet 
visas nesusipratęs. Kas subatos 
ir nedėlios vakarais esti vakaruš
kos, kurios visai negražios: jau
nimas nepadoriai apsieina tarpu 
savęs, kalba blogas, kalbas, lošia 
kortomis ir išjuokia, viens antrą.

Abelųai—nieko gero. Tik dar 
mergaitės gražiai kartais padai
nuoją, bet paskutiniu laiku tai ir 
tas paprotis baigia nykti.

Adomo Sūnūs.

alima esą misi 
žinomi nameliai. 

Su tuo noriai visi sutiko. Pa 
skiau dar buvo nutarta parsi
siųsdini 
lendorių, biletėlių
rublių į Kauną “Blaivybės Drau
gijai.” Ant galo dar buvo kuni
go šis-tas paaiškinta, kaip reikia 
<ovoti su girtuokliavimu, kaip 
ji< kenkia žmogaus gyvenimui.

ANTALAMIESTIS, Labanoro 
par. Jaunimas čia gana apsišvie
tęs, susipratęs, vaikinai skaito 
laikraščius ir knygeles, o mergai
tės, suėjusios, padainuoja gražias 
dainas. Yra čia jaunas siuvėjas, 
apsišvietęs, gerai mokąs siūti; jis 
mėgsta skaityti laikraščius ir 
knygas ir liuosu laiku, ypač va
sarą, išeina pasivaikščiot ir pa
siskaityt. Antalmiesčio mergi
noms taip pat duoda paskaityti-- 
knygučių, mokina skaityti laik
raščius, net ketino pats joms iš
rašyti laikraštį. Tik gaila, kad 
musų suaugusieji žmonės labai 
tamsus, jie ne tik nenori patįs 
šviestis, bet dar tyčiojasi ir plė- 

šlovę apšvieštesniems jaunes- 
siuvėją

PAŠALTUNYS. Jau prasidėjo 
mokslas ir Pašaltunio Saulės 
skyriaus, “rašto mokykloje.” 
vaikai ne tik rusiškai, bet, 
abai svarbu, ir savo kalboje 
noksta žmoniškai skaityti, 
rašyti ir. t.t. Ilgiau pasimokinę, 
paskaito įmanomai laikraštį, su
rašo laišką ir turi pradines ži
nias; draug pramoksta gražiai ti
kybos, be jokio tėvų vargo; dar 
gi šiek-tiek apsidailina ir akyles1- 
niais lieka. Reikėtų, rodos, tė
vams būtinai per žiemą leisti sa
vo vaikus. Be tokio bent mokslo.

ovas ge- 
iš Juarez 
stovinčius 

visomis 
traukti

pada- 
siren-
uose

riovkinas Peterburgo laikraščių 
yra skaitomas vienu iš daugelio 
kandidatų į vyriausiojo pačto ir 
telegrafo valdybos viršininko Se- 
vastijanovo vietą, kurią šitas ap
leidžia ir yra skiriamas į senatą.

— J^ui pavasarį nelengva buvo 
kanalizacijos darbams gauti, kiek 
reikiant, darbįninkų. 
kųopiet prasidėjo dar

Žukauskas Alfonsas, Konišaus- 
kas Edvardas, Kubilius Kazys, 
Mykolaitis Vincas, Niauronis, 
Urbelis Antanas ir Šaulys Jonas. 
Daugumas iš Kauno gubernijos. 
Taigi matome, kad šįiųet lietu
vių įstojo daugiau kaip kitais 
metais. Dabar išviso lietuvių yra 
apie 20 
direktoriaus, busianti 
programa įstoti busią 
bet tikimės, kad lietuvių 
metais bus nemažiau,

Per šias keturias dienas kuni
gai labai pasidarbavo žmonių 
dvasiškei naudai. Bet nemažai 
buvo ir tokių, kurie važiavo ne 
Dievui garbę atiduotų, bet Ma
lėtų alučio bei degtinės paragąu-

Švietimo ministeriui paklau- 
Kauno gubernatorius su ki- 
valdininkais nutarė naują 

mokytojų seminariją, skiriamą 
moterims, įkurti Antalieptuose, 
prie pravoslavų 
lyno.

Yra paduotas 
įkurti ir vyrams 
tojų 
pravoslavų

Tokiu budu gal netrukus Kau
no gubernijoje turėsime net tris 
mokytojų seminarijas.

S BALKANŲ PUSSALIS
Grekija jau 

kija susitaikė 
iš Turkijos puses 
reikalauja bijotis, 
ti, nes bent Turkija jau 
Europos Grekijai pripažintų, nors 
gal per karą nepelnytų, žemės 
plotų. Bet ji ga 
tulus žemės plot^ 
riumenės užimtus 
silaikyti norėtų

uropols didžiųjų įieš
ko m i s i j a ženkli na n t i-. / .. . , \ JAlbanijos Y rubezius. 

, laikraščiai <apkaltina

tines V alsti- 
Wilson, nei 

iulyti su ka- 
mėginti tvar-

— Kadangi N. Vileikos pami 
šėlių ligoninėn nebetelpa visi Ii 
goniai, kilo sumanymai atgaivin 
ti senąją pamišėlių' ligoninę Bo 
nifratrų bažnyčios jnurųose. 'Da 
bar tuose murttOsV įtaisyta prie-

ikišiol 
pavieto 

kuris neturėjo katalikų 
buvęs čia 
ir bažny- 

bet nežinia dabar dargi, kur 
Devynioliktame am- 

čia bažny-

įstengs suprasti 
likoniškos tvarkos 
mėgįs ją išversti 
įstabaus nėra, 
tūkstančius metų 
ciesorius, tai jiems sunki 
sti valdymą 
tam laikui renkamo 
Taip buvo ir kitur 
euzijoj dabar yra jau tr 
publika ir šitoji jau laik 
žmonės prie tokios tvar 
priprato. Šveicarijoj re] 
niška tvarka laikosi gci 
Šveicarija tai mažas 
tokiuose politikieriams

Chin uose vėl susekė 
prieš valdžią; sukalbinin 
rėjo išversti republikoniš 
ką ir sostą sugrąžinti c 
Ne greitai dar Chinuose 

gerumą 
ir ne k 

. Tam 
nes cl 

garbir

LYDA. Kilusis čionai nakties 
laiku gaisras sunaikino per porą 
valandų išviso apie dvidešimtį na
mų, daugiausia žydų. Sudegė 
taip pat trįs viešbučiai ir bajorų 
kliubas.

— Lydos vyrų gimnazijos vy
resnybė, rašo “G. Codz.,” visus 
katalikus mokinius valstiečius už
rašiusi gudais; lenkais teužrašyti 
bajorų vaikai.

— Viltis —

KRETINGA, Telšių ap. Gra
fas Aleksandras Tiškevičius, Kre
tingos dvaro savininkas, gavo iš 
Mongolijos leidimą kasti auksą

Dabar išviso lietuvių
Kitiems metams, pasak 

padidinta 
sunkiau, 

į ir kitais 
nes jau 
tos mo- 

Kubilius K.

TviOimarpinis Mcxiko prtzi 
ilentas I įnertą visai nepaiso ga 
lingo kaimyno reikalavimo ir 
kaip rodosi, nesiskubina nuo pre 
zidento vietos pasitraukti 
tvt. jis ištikto ir netik

Visa tai žmonėms, matyti 
pi, ir nori jie veikti.

SKIRSNEMUNĖ, Raseinių p. 
Ligšiol Skirsnemunėje vargas bu
vo su vaikų švietimu’dėlto, kad 
mokykla buvo maža. Dabar gi, 
galima sakyti, tai kiekvienas ga
lės pramokyti savo vaikus, jei 
tik netingės. Šįmet pabaigs sta
tyti naują Jvikliasę ministerijoj 
mokyklą. Bcto dar senąją mo
kyklą valsčiaus sueiga nutarė ati
daryti mergaitėms. Taigi dabjjr 
Skirsnemunėj turėsim dvi mo- 
kykli. Nors mergaitėms moky
klos kai-kurie nereikalavo, rėkė, 
buk nereikią; girdi, reiksią duoti 
malkų, šviesos etc., bet dauguma 
išmintingesnių žmonių užšaukė, 
kad reikia ir antros mokyklos. 
Tik dar būtinai reikia pasidar
buoti, kad tose mokyklose butų 
mokinama ir lietuvių kalba skai
tyti. Už kokio pusantro versto 
nuo šių mokyklų yra dar trečia 
mokykla Žvyriuose. Du metu at
gal ta mokykla buvo Švendriš- 
kių kaime, bet nežinia, dėlei ko
kios priežasties atkėlę ją į Žvy
nus. Švendriškiuos ta mokykla 
laikyti butų patogiau dėlto, kad 
nuo Skirsnemunės tas kaimas už 
kokių keturių verstų, tai ten ap- 
linkiniems vaikams patogiau Jau- 
kyti, o dabar jiems toli vaikš
čioti. Mokytojas rusas, lietuviš
kai nemoka. Prieš porą metų tai 
buvo parsiuntę lietuvį mokytoją, 
bet dabar Žvyriuose apmainė ir 
perkėlė iš Rusijos.

Žvirblamušis.

ALEKSANDROVO VALSČ. 
Trakų apskr. Čia yra 6 liau 
dies mokyklos miesteliuose: Ala- 
vęj (seniausia), Alytuj (dviklia- 
sė), Dauguose, Nemunaityje 
sod. — ©omantonyse ir Ilginiu-

—• Švietimo ministerio 
jėjas baronas Taubė šit ką 
kęs vieno Vilniaus 
bendradarbiui Vilniaus 
te to reikalais: \ I

komitetų, esą 
atskiri būriai, 
liniukus norėtų Tarybon pravesti 
Vienu žodžiu,j vėrda. ’V '!j

Liė.tįuviąiį kol-kas, tame judėji
me beveik 
mažas dar 
eitis jųjų tarpe 
tuvį lenkai 
žmogumi 
miesto : 
piešė 
komiteto sąrašą.

Kiek teko sužinoti, tai oficia
liame sąraše ceiv ą turinčiųjų yra 
dabar vos 27 lię.uviai, iš tų dar 
10 vis^i neaiiktįfSžinonės iš tau- 
tiniozįtžvilgi,t?. 
Č j^ic./tniestoTii 
svarbų^y kad 
mieštoj Taryboj, (nariams pildyti 
savo pMclcrmi^, pasibaigs miesto 
pirminĄle^ Venęjavskio ir Val
dybos mlYųxį<arphvičiaus bei Tu- 
palskio ir miešto sekretoriaus 
įgaliojimai.

Rinkikų, turinčių cenzą, esama 
Vilniuje viso labo 1,369.

buvo svarstomas naujojo univer
siteto klausimas Vasaros- 
-Vakarų krašte, bet nę 'V^piuje 
—ir svarstomas buvo tasai klau
simas vien principiaUai. Arčiau, 
vadinas, iš praktikos! pusės tas 
dalykas nebuvo svarstomas. Uni
versiteto prašę \ Minskas, Vitebs
kas ir Vilnius. Man tačiau rodos, 
jog nei vienas iš jų universiteto! 
negausiąs, nes — maną naumone ; 
— tie miestai kai-kuriais ,atžviU

šia 
niems žmonėms, 
šmeižia, kad buk 
dainius ir degtinę ir merginoms 
duodąs, ir daugiau visa ko su
mano ant jo neteisingai.

Gaila labai, kad vyresnieji truk
do dar jaunesniems šviestis, vie
ton padėti, ir taip dar labai ma
ža turime apšviestų sodžiaus vei
sėjų. Ant. Vasevičius.

— Aušra —

lauskis, sekretorium vargom Zig
mantas Ivanovskis; revizijos ko- 
misijon Andrius Karpičus ir An
tanas Karpičus. Narių mokestis 
1 rub. metams. Be to susirinki
mas nutarė įkurti knygyną ir 
skaityklą. Kas nori darbuotis 
Lietuvos švietimui, teprisirašo 
“Ryto” draugijon ir pinigais, ar 
kitu kuo prisideda prie švietimo.

A. Karpičus.
— Aušra —■

avo pa 
nenori pasiduo 

tutinai jo neper 
galės. Jis visai netiki, 
tinęs Valstijos siųstų 
kariumenę, o prezidento Wilsono 
reikalavimo, kol reikalavimai ne
paremti kariumene, jis neklauso. 
Ne daug jis daro ir iš žadamos 
blokados Mexiko portų, nes jei
gu Jungtinu Valstijų kariški lai- 
vai gali apvaldyti tulus Mexiko 
portus, tai jų jūreiviai 
skris į krašto vidurius 
kados portų Jungtinės 
susipykti turėtų su 
Mexike svarbiu 
reikalus kitais kraštais 
dai Iluertai visgi gali 
-tokią naudą atgabenti.

Didžiausias negerumas 
stoka pinigų. Iždas Huertos be
veik visai išsituštino, o paskolos 
gauti negalima. Todėl, kad iš
gavus kiek’ pinigų, jis svetimoms 
kompanijoms parduoda visokias 
koncesijas. Pakelta veik dvigu
bai tūli mokesčiai, bet to užteks 
neilganu Dėl netvarkos, pro
duktų kainos neišpasakytai paki
lu ir, kaip pardavinėtojai sako, 
turės dar labjau pakilti, o čia ne 
tik Iluertai, bet iT nedalyvau
jantiems revoliucijoj trūksta pi
nigų. Trūksta pinigų vienok ne 
tik Iluertai, bet ir revoliucijonie- 
riams, nors tie su ramiais gyvęn-* % * 
tojais didelių ceremonijų nedaro: 
plėšia viską, kas tik jiems pasi
rodo reikalinga, o taip elgdamiesi, 
jie ir be pinigų gali kokį laiką 
apsieiti 
jo paties čekius ir juos visi turi 
už gerą pinigą imti, nes priešin
tis pavojinga. Gali ir Huerta 
leisti taipgi be vertės popierinius 
pinigus, bet jis tuos pinigus tik 
namieje gali leisti, bet už juos 
užsieniuose jo kareiviams nei vie
no patrono, nei karabino nieks 
neduos.

Anglija į Vera Cruz pasiuntė 
dar du savo karišku laivu, nors 
tas ir nepatinka Jungtinių Val
stijų užsienių ministeriui Bryan, 
ir jis prieš tai protestavo, bet 
Anglija protesto nepaiso^ nes ir 
ji Mexike turi svarbius reikalus, 
kaip ir Amerika, o ginti juos ne
nori pavesti svetimiems, jeigu 
pati gali apginti.

Pasiųstas pas revoliucijonierių 
vadovą Jungtinu Valstijų pasiun
tinys negalėjo susitaikyti su Car
ranza, kuris nuo Jungtinių Val
stijų reikalavo vien atidarymo 
rubežiaus ginklų gabenimui. Pa
siųstas ten pasiuntinys Lane, nie
ko nenuveikęs, sugrįžo namon.

vakarą norėta su- 
vasaros, bet ne

iš gubernatoriaus 
dinkybių. Vienok 

rengėjai rankų nenuleido ir, va
rydami pirmyn savo užmanytą 
darbą, antrą kartą išgavo leidi
mą iš gubernatoriaus ir, £tai 
Skaudvilėje buvo du vakariu Bu- 

Giedroje,” 
“Degtinė.” 
Dievitis.
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plcido ir 
co link, 
ijonierių. 
traukiasi

seminariją
vienuolyno

Valstijoms neužsitiki ne tik ispa
niškos Amerikos republikos, bet 
net Kanada, nors ji daugume ap
gyventa angliškai kalbančių žmo
nių. Tie visi džiaugsis iš Jung
tinių Valstijų nepasisekimų; ki
tur gi jos taipgi draugų ir padė
jėjų neras.

Washingtone .manė, kad Mexi- 
esas arba panaikins Hu- 

įsnnkimą prezidentu, arba 
isiskirstys, bet tokios viltįs 
:lė be pamato. Kongresas 

pagyrė Huertos veikimą ir pa
žadėjo jį remti.

Huerta gerai supranta 
dėjimą, bet visgi 
ti, kol priešai ga

SKAUDVILĖ, Ras. ap. Kele
tas metų atgal Skaudvilėje buvo 
rengiama gan dažnai lietuvių va
karų, nesigailint laiko ir triūso. 
Paskui, kilus nesusipratimams 
tarp rengėjų, viskas kitaip krypo. 
Skaudvilė lyg apsnūdo. Šįmet su
manyta, kun, Razumui paskati
nus, surengti lietuvių vakarą jau 
beveik visai naujomis spėkomis, 
nes senieji rengėjai beveik visi 
išsiskirstė.

Pirma karta v v
rengti viduryj 
gauta leidimo
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apie kitą, kitaip nuda- 
koniitętą,—*tas esąs jau lai- 

; sau š^lfninkų tarpe cenzą 
tų dviejų didesnių 
susidarę dar keli 
kurie vėl savo ša-

VILEIKA. Buvo 
vienu i-vienas Vilniau 
miestas 
bažnyčios. 1778 m. 
karmelitų vienuolynas 
čia 
jie stovėjo 
žiuje buvo pradėta 
čia statyti, bet 1874 m. valdžia 
ją pavertusi į cerkvę. Šiomis die
nomis tik Vileikos gyventojai su
silaukė savo naujai pastatytos 
bažnyčios pašventimo.

— Lietuvos žinios —

— Miesto vaidyba nori įsi
steigti savo gimnazijų; tuo tikslu 
miesto valdyba norėjo atpirkti 
Katchės vyrų gimnaziją; Tačiau 
dabar švietimo ministerija praneš 
še mok;sjd'7* apygardos globėjui, 
og Katchės" giihnązijos negalima 

esą perleisti mieUui^įįęs^^rinti 
būti uždarj^ba ; miesto gi valdyba 

MeniIgąlįnti faduąt leisti’ jai

pasi- 
neturi 
kraš- 

Todėl dabar Vokietija pa
nes tu-

NAUJIEJI ŠVENČIONIS.
Naujuose Švenčionyse, Bernštei- 
no salėje, buvo surengtas lietuvių 
Vakaras. Vaidino komediją “Gy
vieji Nabašninkai”; paskui buvo 
pasakyta monoliogas “Ponaitis” 
ir eilių. Choras padainavo ke
letą gražių dainelių. Vakaras 
žmonėms patiko.

— Aušra —

ng- 
iustu Mcxikan V V

daryti. Ištik- 
vetimame krašte su kariume- 
varką daryti tai netikęs bu- 
raminimo, o Jungtinėms Val
ais jis yra dar paveji 

1 kitiems. Siuntimas
kan kariumenės dar labjau suar
tintų visas ispaniškas Amerikos 
rpnnblikas ir Braziliia. ios galėtų

Dabargi, 
telefonų 

Vielų įlcasimas žemėn ir beto dar 
gabenimas iš čia darbininkų Gar
dinai statyti tvirtovei, 
siimažejo. darbininkų 
kad tiesiog nėra* kaip /tąlia.u tęsti 
kanalizacijos dalbų. Nutarta to- 
dėlei dargi dalį tų darbų sulaiky
ti. Tokia darbininkų stoką spi
ria tačiau jau šiądien pradėti gal
voti : kašubus pavasaryj, k dairytis

red as Second-Class Matter July 13th, 1893, at the Post Office of Chicago, Illinois, under Act of

prezidentui 
ministeriui 
(verta, bet 

Cąrranza savo

taipjau t vn 
caip ir Jun^ 
isyk jau nei 

nedrįstų pa si 
riuinene kur nors

irtą dar 
e nieko 
hiniečiai 
o savo 

supra- 
jų pačių aprubežiuo- 

nogaus. 
Antdi Fran

ce ia re- 
3si, nes 
kos jau 
ųubliko- 

nes 
Jštas, o 
uža yra 
l ngtinė- 

a tvar
ia u vo 

ada ką 
> buvo 
'aturtė- 

patin- 
iir dau-

FRANCUZIJA. 
M ‘

Francuzijos kariumenei 
linta nauji karabinai, kurie 
rodė taip geri, ka(l tokių : 
nei vienas kitas civjlizuotas 
tas 
liovė erzinus frančuzus 
rint jiems geresnius pinklu 
ras gali būti pavojingas; geriau 
todėl nesierzint. Pirma Vokieti
ja lyg tyčia erzino frančuzus, 
kad jie ką nors pradėtų, 
paskui karą neišvengiamu 
rytų, arba kad pats, nėpri 
gę ganėtinai, kaip 1870 mei 
karą pradėtų. Dabar vieholk er 
zinimai pasiliovė, valdžiai tarnau
janti laikraščiai kartais ne 
garbina, paglosto frančuzus

Kadangi franeuzų karių

įsitrauk- 
jonieriai 

Ameriko- 
korespondentai 

nenę ir v 
oj svie- 
įsi, bet,

turi daugiausia orlaivių, turi jų savo pingais įsisteigti visai naują 
jap 500, tai ir vokiečiai, kaip ga
lėdami, skubina dauginti kariškų 
orlaivių skaitlių, bet iki šiol dar 
vokiečiai ant tos dirvos neįsten
gė prancūzus pavyti. Neužsitikė- 
jima^ tarp šitų civilizuotų tautų 
nuo 1871 m., kada franeuzai ta
po vokiečių sumušti ir nužudė 
dvi] provincijas, ne tik nesimaži- 
na, bet vis labjau auga. Pereitą 
savaitę franeuzas orlaivininkas 
Vedrine, norėdamas išmėginti or
laivio greitumą ir persitikrinti, 
kaip toli be Nusileidimo gali nu
lėkti, atsišaukė į Vokietijos val
džią su prašymu leisti jam lėkti 
ties Vokietija. Tas vienok buvo 
atsakyta, nes > vokiečiai pabūgo, 
kad jis, lėkdamas ties Vokietijos 
tvirtovėms, jų plianų nenuimtų, 
iš ko, kilus karui, franeuzai ga
lėtų pasinaudoti. Vedrine vienok 
nepaisė Vokietijos uždraudimo ir, 
sėdęs Francuzijoj orlaiviu, perlė
kė Vokietiją, nors mėginta jį gau
dyti, ir atlėkė Pragon, Čekijoj. 
Jeigu jį vokiečiai butų pagavę, 
tai, kaipo svetimą šnipą, butų ke
liems metams kalėjimai) pasiuntę.

Taigi pasirodo, kad 
VVilsonui ir užsienių 
ne tik nesiseka su 
jiems nesiseka 
įnagiu padaryt

Revoliucijonierių vad 
nerolas Villa iškeliavo 
pas savo kariautojus, s 
26 mylios į pietus ir si 
savo pajiegomis rengias 
Mexiko sostinės link.

Revoliucijonierių vad 
nerolas Aguilas buvo 
miestą 'I'lixpam, bet pas 
but pabūgęs besiartinančios I 
riumenės, jį be mūšio a 
nutraukė miesto Tamp 
kur yra daugiau revoliuc

Aplinkinėse AI a z a 11 a 11 
mūšiai revoliucijonierių 
riumene, kuri stengiasi p 
ti į Mazatlan, o revoliuc 
nori ten jos neleisti 
niškų laikraščių 
perstato Huertos kariu 
jos aficierius labai blogi 
soj. Gal jie ir negeriai 
be abejonės, ir revoliuctionierin 
kariautojai negeresni. 
nių Valstijų kareiviai 
yra peikiami.

se Valstijose republikoniš!: 
ka jau dabar kitokia negu 
Washington© laikuose 
tik pasiliuosavęs kraštas 
vargingas. Bet kraštui p:* 
jtrs, turtuoliams vis labjat 
ka monarchiška tvarka, kr 
giau yra progos pasirodyt 
eis dar kiek laiko, o tarp 
lių ir Amerikoj atsiras in 
monarchijos, nors antai Anglijos 
karaliaus valdžia ir daba 
labjau aprubežiuota negu 
rįkos prezidento.
• Chinuose republikoniška 
įvesta vos nuo dviejų me 
dėl gyventojai prie jos n 
laiko priprasti 
naudingumą 
vienas po kitam 
niems nepatinka 
anshikai, kitiems 
niška tvarka.

Naujai prezidentu Chiikų re 
publikos išrinktas Juanshikai ta 
po iškilmingai savo vieto 
tas. Dėlto orderiais apdolvanota 
daugybė žymesnių chinieč 
svetimų dipliomatų. Orderį 
ir Amerikos ambasadorius 
houn.

Visgi Z ll( 

r jau jos 
kokius ji 

. Atimti Yfud^ 
p oš didžiųjųIi nuo jbs F 

patysčių 
pietinius 
G rokiškį
Italijos koil^ųlių, pr^ulinlį ,kę. 
misijon, buk t: 
kiais budais net 
Epyro apskriti 
Albanijos/ todė' 
jos nariafns,,
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dabar tiesiog negalima apsieiti, 
ypač nukeliavus Amerikon ar kur 
kitur,. Deja, dar daugelis tėvų to 
nesupranta ir bevelija savo vai
kus “aklais” palikti, nors moky
klą turi čia pat. Vis dar tebe- 
gieda seną “kvailą” giesmę: “aš 
die mokslo pragyvenau ir mano 
vaikas apsieis.” Vieniems tėvų 
neva vaikas būtinai reikalingas 
namieje, nors gyventų, jam nu
mirus ar apsirgus, kitiems buk 
trūksta kelių rublių išlaidų, nors 
užaugusiai dukrelei duoda iki 
tūkstančio pa^ogos, o šuneliui ge
rą ūkį ar kelis šimtus Amerikon 
važiuot. Kol gi maži, ir reikalin-

tis į Vilniaus miestb valdybą, rei-

------------------- ^4

RYMAS. Kunigąs Prapuolenis 
darbuojasi dabar Vatikano archy
vuose. Užtikęs jisai tuose archy
vuose karaliaus Mindaugio laiš
kus, rašytus popiežiui, o taip pat 
popiežių laiškų kopijas,—laiškų, 
siųstų Lietuvos kunigaikš
čiams dąr prieš Lietuvos krikštą 
ir daug dar kitų įdomių, Lietuvą 
paliečiančių, dokumentų.

-4 Lietuvos žinios —
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žudymo būdas yra skaudus ir 
go laiko reikalauja, tai jip ba- 
ivimą užmetė ir norėjo jūrėse 
asiškandyti, bet tai daryti įle
ido netyčia atsiradęs draugas 
uždarė jį kambaryj, bet\ lAud-

bens pabėgo ir atsigulė priešais 
atbėgantį karą, vienok motlormoK 
nas į laiką karą sulaikė* Kaįlan* 

gyveir čia nepasisekė
alą padaryti, tai jis norėjoj 

sišauti, bet ir tas nepasisekė, 
policistaS išmušė jam iš nagų 
volverį.

O-

g;

m tu 
nu
neš 
re-

tėvų neb 
vaiko mo

ir 
jau

mokslui keliu rubliu 
sgelis vėl neišmintingų 
leidžia daugiau savo

GRODNAS. Gubernatorius 
areštuotiems darbininkams, daly
vavusiems susirinkime dėl Beilio 
bylos, paskyrė dvi savaiti arešto.

— Lietuvos žinios. —

ŽEMĖS KOMPANIJOS 
AGENTAI TEISMAN 

i PATRAUKTI. į v r

Kansas City, Mo. Už panau
dojimą pačto netinkamiems tik

“žiebcrioti"
V v

RYGA.
įgauni ų dai

mokytu. Kada vaikas 
(tikrųjų naudotis mo

lt y k l a, s u t r 11 k d o m a.
Botagas.

Aušra —

SUVALKŲ GUBERNIJA.
MARIAMPOLĖ. Miestas ren- 

giasi nuo ateinančių mokslo metų 
įkurti keturkliasę miesto moky
klą. \ aidžia reikalaujanti, kad 
miestas duotų tai mokyklai butą 
(12 kambarių), butą mokyklos 
direktoriui (apie 300 rub.) ir dar 
2,000 r. pinigais rakandams ir 
mokymo > įrankiams nusipirkti. 
Tokiu budu, miestas turėtu kas- v 
met tai mokyklai apie 1.300 rub. 
pa-kirti, neskaitant 2.000 pir
miems metams. Miestas sutiko.

Mokvklos programas žada but
s n is. negu 4 kl. 
svetimu kalbu

nininke

Garso” recenzentas, rašydamas 
apie tą koncertą, sako: “Estų 
(įgaunių) dainos kiek primena 
lietuviu' dainas savo liūdnu skar-

garsų, užtat daug balsių, todėl 
žodžiai, dainuojant, išeina aiškus. 
Publikos buvo daug. Estai, mat, 
moka savo artistus pagerbti.”

— Viltis —

žiuojamoji Pskovo apygardos 
teismo sesija svarstė buvusiojo 
lenkų juokų laikraščio “Perku-

čiatis . bylą. 'Teismas nuteisė 
Olecbnavičių pusantrieips me
tams tvirtumos.;

— Viltis —

Siomis

ka r! u ; z 
l>r< 'centu

ir vaikinai mokinsis 
is priiminės be jokių. 
Miestui norint, prie

onomijos, matininkų, 
imatų ir kiti.v

pabaigę gali but mo-
\ aldininkais, stoti į ap- 

tieka (imdavę skyrium egzaminus
i> lotynu Kalbos), Kunigų semi- 
narijon. eit kariumenėn savano
riais. Į mokyklos pirmą kliasą 
priimama be egzaminų pabaigu
sius pradinę mokyklą, l'okių mo
kyklų jau yra kai^uTfiuose rriė-- 
tu vos miesteliuose, bet dar per
mala. Reikėtų daugiau įtaisyti.

rub.1 O—20
metams.

Beto, miestas apsiėmė nuo 
metų įvesti visuotiną pradinį 
kymą. 
kiti.

mo-
Tam reikės dar 2 moky- 

8vietimui tad miestas išleis 
net apie 4,200 rub., t. y. be

veik trečią dalį viso miešto biu
džeto (13,000 rub.). Ar ištesės?

* — Lietuvos žinios —

NAUMIESTIS, Suv. g. Vie
liniai mėgėjai vaidino penkių 
veiksmų dramą “Dumblynė.” 
Vaidinimui pasibaigus, vietinis 
choras padainavo keletu dainelių.

Publikos buvo pilnutėle salė, 
daugiausia kaimiečiai. Tvarka 
buvo ne’perptiiki.

Pagirtina, kad naumiestiečiai 
netingi vaidinti didesnių veikalų 
ir paįvairina dainomis, kurios la
bai vakarą puošia.

Vienas Nabagas.
*— Lietuvos žinios —

LIEPOJUS. Per Liepojų iš
gabenta garlaiviais 58,507 žmo
nės, iŠ kurių 32,256 važiavo tie
siai į Ameriką, gi 25,951 — buvo 
Anglijoje sustoję.

Amerikon visi važiavo Ryt.-Azi
jos kompanijos garlaiviais. Dau
giausiai išeivių buvo iš Minsko

Samaros—4,126; Kijevo — 4,090; 
Kauno—3,582 ; Vilniaus — 2,721;

/o — 2,350; Vitebsko — 
Černigovo— 1,777? Podo- 
[,153; iš kitų gub. mažiau

L32- 
liau? 
tūkstančio.

Kaip iš to sąrašo matome, nors 
męs ir dejuojame pritrukę savo 
krašte darbininkų, bet ir kitose 
Rusijos gubernijose negeriau, jei 
dar neprasčiau klojasi.

» — Lietuvos žinios —
■......... '.............. ............

PETERBURGAS. Prūsų ir 
lenkų laikraščiai vadina “lietuvių 
geležinkeliu” tą geležinkelo lini
ją, kurią ketinama tiesti nuo Min
taujos į Vilnių. Spalio pabaigo
je buvo Peterburge d r-jos, besirū
pinančios tą geležinkelį tiesti, su
sirinkimas. Nenutarta iki šiol, 
kur tas geležinkelis turėsiąs pa
sibaigti! Vilniuje, Vileikoje, ar 

fuę tikslu kreig-

O to

uni versi tete. Ant. Nauj.
— Lietuvos žinios —

4.
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SALIUNŲ TIESŲ SUSIAURI
NIMAS.

i panėdėlio dienos 
saliunaU šiokiomis

dienomis turi būti uždaryti 9-3° 
vai. kas vakaras; šventadieniais 
jų visai negalima atidaryti.^ Tai, 
be abejonės, mėgstanti vėlai vil- 
ginti gerklę gėrimą jau nuo pietų 
vakarui pasirupįs.

DARBININKŲ ORGANIZACI
JOS PRIEŠ ATEIVIUS.

Seattle, Washi Susirinkę kon- 
vencijon delegatai Amerikoniškos 
Darbo Federacijos nutarė reika
lauti, kad Amerikon nebūtų įlei
džiami darbininkai azijatai; taip
gi europiečiai, nemokanti nei ša

EXPLIOZIJA KABYKLOSE
Acton, Ala. Lapkričio 18 c 

Alabama Fuel and Iron Co. 
sitiko smarki cxpliozija, kuri 
griovė kasykloj olą. Užberta 
darbininkai,
vus, kiti visi be abejonės užmuš
ti. Užmušti yfa negrai ir.balt- 
spalviai, dauguma grekai.

is-
25

Ištraukė penkis gy-

BYLA KUNIGO SCHMIDTO.
New York. Pas teisėją ■Tor- 

ijo byla vokiečio ku- 
Schmidto, kuris pa- 
numylėtinę Oną Au- 
papildė daug visokių

nigo Jono 
pjovė savo 
mueller ir 
šelmysčių.

KRUTAMIEJI PAVEIKSLAI 
BUS LIUDININKAIS.

Denver, Colo. Laike kruvinų 
susirėmimų streikuojančių kalna
kasių .pietiniame Colorado apskri- 
tyj buvo nuimtos krutamiems pa
veikslams fiKnos. Milicijos vado
vas generolais Chase filmas kon- 

jos bus panaudotosfiskavo ir 
suradimui Susirėmime dalyvavu

 

sių darbinį njcų.

ris rinkėjos.MO
Kewanee, Ill. Atsibuvo čia tei

sėjo rinkimai. Išrinko tą patį tei
sėją II. Sterling Pomeroy, Buvo 
tai pirmi rinkimai, kuriuose da
lyvavo moterįs. Ant ■3,500 pa
duotų balsų buvo 1,450 moterų 
balsų; tarp balsavusių moterų 
viena turėjo 94 metus.

tai r 1 or rd a rri 
ri.'ms pavesta 
180,000 akrų 
nuo kiekvieno pareikalavo $5,000
kaucijos. Tą žemę agentai ma- 

12,000 
jų užtik-

buvo išparduoti
:cmės. Teisėjas

Žomis 
žiponių, 
ri ia,

ai.

alimis pardavė 
o dangun

užlietos, niekam 
klampynės.

lietinka-

IAVAJO INDlTONAI REN- 
t GIASI SUKILTI.

Farmington, N. M. 400 Nava- 
indijonų, prašalintų Shiprock 

enturos iš jų stovyklų, užtai 
ngia kerštą ir mano su baltspal-

tas Shelton mėgino su indijonais

Iš visu pu-
siu indijonąi renkasi, o tose ap
linkinėse kariumenės yra perma-

BYLA DĖL LAIVO TITANIC 
PASKENDIMO.

New York. Prasi 
giminių žuvusių su 
garlaivius “Titanic 
prigėrė 1,600 

ninės nuogi

:a

tai

su kuriuom 
žmonių. Žmonių 

garlaivių konlpani- 
rigulėjo “Titanic,”

milionų doliarių. Ad

> neturėjo ganėtinai val< 
okių gelbėjimo prietaisų.

DAUG MENKAPROČIŲ.
Washington, D. Ų. Dr. Arnold 

Gcssel, perdėtinis vaikų lavinimo 
bii.ro, iš surinktų žinių apreiškė, 
jog Amerikoj ant 100 vaikų yra 
12 menkapročių, kurie mokyklose 
negali moksle pasekti kitus vai-

mo
> ir jięms reikia speciališkos 
kyk los? rengti.

RTAS ILLINOIS VALSTI- 
JOS.

tyn 
tai Illinois • valstijoj pasididino 
$237,339,351, sulyginant su perei
tais 
ver 
$7,^61,169,523. Vien geležinkelių^ 
ak c

metais; dabar nuosavybės
valstijoj apskaito ant

jų Sumažėjo ant $505,596.

NAUJAS OPEROS PASISEKI-
MAS. / 

hiladelphia, Pa. Čionykščia- 
operos rūme Chicago-Phila-me

delbhia operos trupa pastatė nau
ją italo Franchetto operą “Chris
to f o re Colombo,” kuri turėjo di- 

pasisekimą. Kolumbo rolę 
atgiedojo pagarsėjęs italas, bari
tonas Tito Ruffo, o karalienės 
Isabelės—dar pirmą syk pasiro
danti Amerikoj giesmininkė Ro

to jau pažįstamas Amerikoj, nes 
ir Chicagoj didėsės operos trupa 
perstatė jo operą “Germania.” 
Opera “Čhristofore Colombo” 
susideda iš keturių aktų, bet 
Amerikoj perstatoma tik 3 aktai.

BULVIŲ AUGINTOJŲ 
KONGRESAS.

Rhimlander, Wis. Čia atsibuvo 
metinė konvencija Wisconsino 
bulvių augintojų. Daugiausia 
bulvių augina pavietuose Mari
nette, Lincoln ir Barron, 
ve 11c i j on 
Was 
kitų

Kon- 
atkako delegatai iš 

lington, Oregon ir daugelio

SMARKIOS MOTERIS.
Rojck Island, Ill. 300 moterų, 

jų kliubo, visu pulku nu- 
ė į miesto rūmą Ir nuo

>' \ ....... ■' '

GALI SAVO REIKALAMS
gėrimus Gabenti.

Nashville, Tenįi. Teisias John 
ingo m is 

Užgitths teises, ku- 
; privatiški

Allison pripažino ’het 
legisliaftiros itžgirtas 1 
rios reikalavo, <kad het 
žm'ončš negalėtų saVo'naminiams 
reikalams iš kįiųį Valstijų parsi
gabenti gėrimų* daugįau kaip ga- 
lioną. Teisėjas panaikino tas tei
ses ir pripažind^kad reikia leisti 
gyventojams į namus gabenti gė
rimus be jokio aprubežiavimo.

SUIMTI UŽį CUINIEČIŲ 
AMERIKON į VAŽIOJIMĄ. 
Mobile, Ala. Suėmė čia Thodą

Štromą, (r Nilsą /Diomasą nuo 
noi|\tegišMo garlaivio “Alni.” Juos 
kaltįna už slaptą gabenimą Ame
rikon chiniečių. Suimti Chicagoj 
keli• t.cliinicčiai apreiškė, jog už 
atgabenimą jų į Mobile jie turėjo 
užmokėti po 200 dol. minėtam '■> į t ...n o r v c gi š k ų i ga r 1 a i v i u 1.

PRANAŠAVIMAS PRIE SAU- 
ŽUDYSTĖS PRIVEDĖ.

Kansas City, Mo. Nusižudė čia 
20V inetų mergina Agnės Fair- 

nes pranašė jai išpranaša-
į kad jos sužiędotinis pastos 

netikusi pranašė

banks
v o
girtuoklių.
tap$ suareštuota, nežinia; bet
tiki’o, Ją už žmogžudystę pride 
tų atsakomybėn patraukti.

įs

SMARKUS MEXIKONAS.
Salt Lake City, Utah. Gau

dant mexikona Ralphą Lopez, ku- /
ris užmušė vieną savo tautietį, 
tapo užmuštas policijos perdėjti- 
nis jš^Bingham ir du šerifo pa- 
gelbinihku. Lopez paskui palte

PAVOJINGA KOLIZIJA.
Belląire, O. Susimušė 'netoli 

nuo čia gabenantis 12 italų dar
bininkų geležinkelio vagonas su 
vežimų, kuriame buvo 250 svarų 
dinamito. NoM?!.vągonhs ir veži
mas susidaužė, bet dinamitas, ant 
laimės, ncexpliodavo. Veik visi 
italai likosi sužeisti, bet nepa
vojingai. 1 51

SIAUČIA RAUPLĖS.
nsas Citvg W>. ^Smarkiai čia

Benton Ward lifolkvkla, nes į sa
vaitę laiko, ten vaikų^rauplė- 
mis apsirgo. f ) t

* NELAIMĖS. '
Cedar Rapids, Iowa. Sugriuvo 

y

augšta Stark-Lyman ^'“wholesale 
•JL/lV' *“*

millinery” krautuvė. Medinės pa
ramos Jseštų ir septintų lubų ne
išlaikė sunkumos ir visas namas 
neužilgio- suvirto net iki beiz- 
mentui. Keletas žmonių tapo už
mušta ir keliolika sunkiai sužei
sta. Krautuvei dirbo tik čekai ir 

nębuvo.
Ąįišauskas.

amerikpnai. Lietuvių
I Jurgis

N'etoli šioTaylorsville, Ill.
miestelio trįs jauni vaikinai pa
ilsę, atsigulė ant geležinkelio bė
gių ir užmigo. Atbėgęs trauki
nys du užmušė ant vietos, o vie
ną sunkiai sumankė.

Hoitston, Texas. Netoli Texas

kinys užbėgo ant automobilio, 
kuriame važiavo penki kareiviai 
ir automobiliui sudaužė./ Prie to 
ant vietos tapo užmušti keturi 
kareiviai ir šoferas; penktas ka
reivis Sunkiai sužeistas. '

IS DARBO LAUKO.
U Houston, Texas; Pasibaigė; 

bent tuom tarpu; streikas tarnau
jančių ant Southern Pacific ge
ležinkelių. Geležinkelių kompani
ja sutiko, taip kaip , tarnaujanti 
reikalavo, tartis su 1 jų komitetu, 
atstovaujančiu, keturias unijas. 
Unijos paliepė; streikavusiems 
tarnams tuoj grįžti darban.

fl Philadelphia; Pa. Streikuoja 
čia'1 drabužių siuvėjai? Miesto ta
ryba mėgino taikyti ‘ nesutinkan
čias puses. Streikas čia traukiasi 
jąu nuo trijų mėnesių ir jame da
lyvauja sttviršum 5,000 darbinin-

IŠ VISUR. streiko prisidės visi pietinės Af
rikos darbininkai.

|| Biuruose “Hamburg-Ameri
can” garlaivių’linijos Lvove už
troško ten nakvoję trįs kaimie
čiai: 22 metų Vasil Krechowiec- 
ki, 27 metų Hual Bereziak ir jo 
tėvas. Tie žmonės rengėsi Ame
rikon keliauti. Užtroškę jie nuo 
priėjusio kambarin gazo.

|| Galicijoje, mieste Jbrdanove, 
siautė didelis gaisras, kuris prie 
Malcjavo gatvės išnaikino 20 na
mų, žydų synagogą ir tūlą 
gyvenamų triobų skaitlių.

ne-

|| Galicijoj, Jodlovo aplinkinė
se, Pilžno pavietyj užtiko kero
sima šaltinius. Aplinkinėse La- 
waezno ir Kazievo tekantį 
rosiną galima viedrais semti.' 
Oravvcziko valsčiuj rado minera- 
liško vaško plotus, kur rengiama

siuntinys Mexike patarė ten gy
venantiems' amerikonams išsineš- v

dintJi, bet turėję ten geresnes vie
tas i,r kokią nors nekrutančią nuo
savybę nesiskubina iškeliauti. 
Nieko tame įstabaus nėra, lies 
Mexike įdėta amerikonų pinigų 
apie miliardas doliarių. Prasiša
linus amerikonams iš Mexiko, ten 
galėtų žūti ir jų nuosavybė, o jie 
nežino, ar Mexikan bus pasiųsta 
Jungtim Valstijų kariumenė. To, 
turbūt, dabar nei prezidentas 
Wilson, nei užsienių ministeris 
Bryan nežino. Nesinešdina taip
gi Mexike gyvenanti franeuzai, 
turinti ten gal nemažiau į viso
kius užsiėmimus įdėtų savo pini
gų, nesiskubina anglai ir vo
kiečiai, nes nei Huertos kariiunc- 
nė, nei revoliucijonieriai iki šiol 
n e u ž k a b i n a e u r op iečių.

...|| Visi Europoj rugojar-kad be- 
siginkluojant visiems, didžiausią 
dalis tautų mokesčiais iždan sudė
tų pin igų eina kariu menės reika
lams, nors santaikos laike kariu- 
menės tautoms nieko gero nepa
daro; užtai produktyviškiems rei
kalams, ypač gi apšvietimo reika
lams, permažai pinigų lieka. 
Kiekvienas Francuzijos gyvento
jas kariu menės reikalams į me
tus moka 4 dol., o žmonių ap
švietimui tik 70c., Anglijoj kariti- 
męnei $3.73, o apšvietimui 62c., 
Holandijoj kariumenei $3.58, ap
švietimui 64c., Saksonijoj—kariu
menei $2.38, apšvietimui 38c., 
Bavarijoj—kariumenei $2.38, ap
švietimui 40c., Rusijoj—tkariume- 
nci $2.04, apšvietimui 3 centus. 
Danijoj—k a r i u m e n ė s reikalams
$1.76, apšvietimui 94,; Italijoj— 
kariu menės reikalams $1.52, ap
švietimui 36. Belgijoj—įkariume- 
nės reikalams $1.38, apšvietimui 
46c. Šveicarijoj (ten, tikrai 
kant, kariumenės nėra,’ yra 
tautiška milicija) kariumenės 
kalams 82c.,. apšvietimui 84c.

sa-

rei-

sta-|| Kaip parodo paskutinės 
tistiškos žinios, Norvegijoj nėra 
žmogaus, nemokančio rašyti ir 
skaityti, nors tasai kraštas retai 
apgyventas, tai mokyklų ten ne
gali būti labai daug. Kada Lie
tuva ant tiek pasikels, liad joje 
taipgi analfabetų nebūtų?

|| Išradėjui bevielinio tęlegrafo 
pasisekė išradimą pritaikinti ir 
prie telefono. Mėginimai atlikta 
tarp Clifden, Airijoj,
Bay, Naujoj Škotijoj. Gird 
vo vien triubos balsai; 
bėti dar nebuvo galima, 
dar 
kol

ir Glace 
bu- 

sų^rkhl- 
Reikės

1daug pagerinimų padaryti, 
" “ i nuobus galima susikalbėti 

toli.

||' Rusinu laikraštis “Dilo” 
talpino straipsnį apie rusinu 
kalavimus, kokius jie įmįš Vin- 
dobonos parliamentan. Pirmiau
siai rusinai pasirengę reikalauti

pa
re i-

|| Organizatorė Anglijos sufra- 
gečiųp amerikone Emerson, pata
ria moterims mokytis japoniško 
boxavimo budo, taip vadiname 
“džiu-džitsu,” o tąsyk kad ir silp
na moteris galėtų paguldyti storą 
ir tvirtą policistą. Bet, kaip sa
ko, norinčių lavintis atsišaukė 
daugiau vyrų negu moterų.

gus tol nemokėti raudos už gy
venimus, kol valdžia moterims 
nepripažįs balsavimo tiesų. Bet 
nemokančius Vandos rūmų savi
ninkai gali laukan išmesti.

*

ll Užgimė dideli nesutikimai 
švediško kunigaikščio Wilhelmo 
su pačia, ir jie, negalėdami su
gyventi, nori persiskirti. Kuni
gaikščio pati Marija yra rusiška 
kunigaikščiutė, kuri perdaug di
delį prielankumą, rodo rusiškos 
kariumenės atstovui Švedijoj ir 
gimdo didžiausius nesutikimus.

|| Anglijoj, kunigaikštienė Mal 
borough, kuri ilgai tyrinėjo pa
dėjimą mergiiių1 darbininkių, su
šaukė pas save darbininkių ir ka
pitalistų atstovus ir paskutiniems 
perstatė vargingą dirbančių mer
ginų padėjimą, Daugelis merginų 
zXnglijoj uždirba vos po $1.50 sa
vaitėj, iš ko’ žmogus išmisti nc-

|| Berlinan atkako Rusijos mi- 
nisterių pirmininkas Kokovce'v ir 
porą valandų 
jos kancleriu

tarėsi su Vokieti- 
Bethman—Hollwe- 

tarėsi ir ką nutarė, 
ia. Manoma, kadvienok nežin

Rusija stengiasi nuo Voketijos 
išderėti leidimą griebti kokį Azia- 
tiškos Turkijos šmotą.

|| Francuzijos moterįs atsišau
kė į vidaus miųisterį, reikalauda
mos sumažini
liaus ir aprulJežiavimo alkoholi
nių gėrimų pardavinėjimo.
reikalavimu pasirašė 222,000 mo
terų.

no smuklių skait-

Po

|| ‘Vindobonoj suėmė tūlą rusą, 
kuris laike karo iš turkų bažny
čios Adrianopolyj pavogė brangią 
mahometonams relikviją—Maho
meto ploščių. Jį nuo ruso atėmė 
ir atidavė Turkijos ambasadoriui, 
kuris išsiuntė
liti. Mahometas yra tvėrėjas ma- 
hometoniško tikėjimo, todėl vis
kas, kas’nuo o paeina, mahome
tonams yra b /augus ir svarbus.

jį Konstantinopo-

mas padauginti ka- 
kad Austrija san-

; || Austrijos parliamentui pa
duotas sumai!} 
riumenę taip,
taikos laike visuomet turėtų ne
mažiau, kaip 562,000 kareivių. 
Tokiu budu kasi ink laikomų tar- 
nystoj kareivit
ja užims ketvirtą vietą tarp visų 
mus?ų žemės 
sija? Vokietija
santaikos laike

skaitliaus Austri-

kraštų. Vien Ru- 
ir Francuzija turi 
daugiau kareivių.

svarstys parliamentas po Naujų 
Metų ir, be abejonės, jį priims.

|| Vokietijos žydriausi politiški 
veikėjai smarkiai peikia Jungti
nių Valstijų veikimą Mexike. Pa
tarėjas ciesoriaus Wilhelmo, pro
fesorius Schiemann, užtikrina, jog 
prezidentas Wilson ir jo užsienių 
ministeris Bryant patįs nežino, ko 
griebtis Mexike; todėl Europos 
'tautoms prisieis 
minimo Mexiko,
Jungtinėms Valstijoms, 
Anglijoj laikra 
jog jeigu Jiing

griebtis nura- 
ar tas patiks 

ar ne. 
ščiai taipgi kalba,
tinęs Valstijos nc- 
Europos į Mexiko 
greitai ten tvarkąreikalus, turi

stijos Tamaulipas,

ivių skerdynes; iš
imus kareiviui už 
norėjo pasiduoti. 
Huerta išsiuntinė
tų ų gubernatorius 
k kiekvienas iš jų 
astatyti iki 20 šio

, i ;
Mexike anglai, 

įcuzai organizuoja

|| Garsi Ęaryžiaus pranašė, mo
teris de Thebes, jau pagarsino 
savo pranašavimus sekantiems 
metams. Ji užtikrina, jog sekan
čiuose metuose Vokietijoj kils * 
karas, kuris atgabęs dideles vidu
rinės Vokietijos permainas. Ang
lijoj busią dideli tvanai, kurie ne
išpasakytai daug nuostolių ir ne
laimių atgabensią. Portugalijoj 
gi sugrįšianti .monarchiška val
džia. t)e Thebes kas metai gar
sina savo pranašavimus, tik pa- 
parstai didesnė jų dalis neišsipil
do. Taip pranašąuti kiekvienas 
gali. Iš daugelio spėjimų juk jei
gu ne didesni, tai bent mažmožiai 
gali išsipildyti, ypač jeigu prana
šavimai neaiškiai išreikšti.

lį Rusijoj, mieste Caricine, vie
nas i| paskutiniųjų teisėjų, pa
šauktas teisman teisti prasižengė
lius, atsisakė tai daryti. Jis at
sakė, jog nesijaučia pats taip ne
kaltu ir tobulu, kad galėtų kitus 
teisti,
Užtai jam uždėjo 50 rubl. baus
mės, už nepildymą pareigų.

todėl teisman neatėjo.

simirė vienas iš žymiausių len
kiškų laikraštininkų, Ludwig 
Straszewicz, leidėjas ir redakto-

Luriąihe pasitaikydavo kartais
teisingi ^straipsniai. ir apie lictu- 

rašewicz gimė Tikocinc, 
1857 kur jo 

Mirė jis

laikraščio “Kurjer Polski,

vius.
Lomžos gub 
tėvas buvo advokatu.
staiga nuo širdies ligos. Išpra- 
džių prigulėjo prie lenkiškų radi
kalų ir 1883 m. Krakove už pla
tinimą socialistiškų idėjų buvo 
teisman patrauktas. Varšuvoj 
^sandarbininkavo leidžiamoj Swię- 
tachowskio “Prawdoj,” o paskui 
organe lenkų šalininkų susitaiky
mo su Rusija, uždėtame garsaus 
advokato stačiatikio Spasowiczo 
“Atenemc,” kur rašinėdavo mė
nesines peržvalgas; sandarbinin- 
kavo taipgi Peterburge uždėtame 
Erazmo Piltzo laikraštyj “Krajf** 
kuris savo laike ir Lietuvoj bt\ 
Vb labai išsiplatinęs. 1898 m. 
Varšavoj uždęjo pats laikraštį 
“Kurjer Polski.” Konservatyviš- 
kam laikraštyj “Slowo” Straše- 
wicz vedė lenkiškos politikos 
skyrių. Paliko i is pačią ir tre-skyrių. Paliko jis pačią ir 
jatą vaikų, iš kurių dmsunųs 
laikraščių sandarbininkais.

d i- _|| Vokietijoj; apart likučių 
dėsnių tautų, kaip antai daniečių 
ir lietuvių, yra taipgi nykstanti, 
ir kitkart gana skaitlinga taute
lė serbų Lužyčų. Iš* tų tautų li
kučių gerai laikosi daniečiai Slcs- 
vige (žinoma, franeuzų Alzatijoj 
ir Lotaringijoj ir Lenkų Pozna
nians, Vakarinių Prūsų ir Šteli- 
jos provincijose neskaitome, nes * 
jie yra daug skaitlingesni), bet 
lietuviai ir serbai Lužycai nyksta, 
skaitlius jų nuolatai mažinasi. 
Serbai Lužycai gyvena Prusnose 
ir Saxų Karalystėj. Laike gyven
tojų suskaitymo Vokietijoj I9PQ.._ 
m. Serbų suskaitytojai rado 116,- 
811, ir skaitlius jų eina mažyn, 
nes vokiška mokykla greitai juos 
į vokiečius paverčia, mokyklose 
vien tikėjimas leista jiems išgul- 
dinėti prigimtoj kalboj. Lietu
viai, nors susitarę su vokiečių 
partijomis, gali išrinkti parlia
mentan šiokį-tokį savo atstovą, 
serbai gi 'savo atstovo parliamen- 
te niekada neturėjo; todėl nėra 
kam prieš'Valdžios užsimanymua 
juos ginti.

|| Ant Filipinų salų šį 
ras už derėjimas, 
kraus 
giau negu pernai; vien tabako
surinkta mažiau negu pernai.

Kornų ir cu- 
šįmet bus dvigubai (lau

ft
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|| Lapkričio 20 d. mieste Mexi
ko likosi atidarytas kongresas. 
Huerta nepaiso mat visai Jungti

Mexiko revoliucijonieriai par
ėmė sostinę va 
miestą Victoria ir jame surengė 
garnizono kare 
skerdė veik v
tai, kad jie ne

Prezidentas 
jo į visus vals 
užklausimą, kie 
gali kareivių p 
mėnesio dienai

Gyvenanti 
vokiečiai ir fra:
vyrų,pulkus gynimui savo nuo
savybės. Organizuojasi ir ame
rikonai, tik jicihs trūksta ginklų, 
nes karabinus?, kokius jiems per
nai atsiuntė Jungtinių Valstijų 
valdžia, jie pardavė mexikonams.

Laikraščiai pr 
liucijonieriai pa 
bų miestą Tam

kad lenkai negalėtų 
ir išnaudoti rusi ių, nes 
vis rodosi, kad buvu

sios Lenkijos tautos turi len
kams ir lenkystei tarnauti? Žada 
jie ministeriams paduoti Užklau
simą, kodėl valdžia vilkina išpildy
mą pažadėjimo įrengti Lvove ru
sišką universitetą. Rengiasi ■* jie 
apskųsti Stuergho ministeriją ir 
sulaikymą rinkimų reformas Ga- 
iicijoj.

skriausti 
lenkams

1

nepripažįsta dabartinio Mexiko 
kongreso, bet jis pats, atėjęs kon
gresai!, perskaitė ten savo pro
gramą. Kongreso susirinkime 
truko 27 atstovų katalikų parti
jos. Kongresas, atėjus H nertai, 
pasveikino jį delnų plojimais, bet? 
kada jis perskaitė savo programą, 
apliauda vinių nebuvo. Svetimi 
ambasadoriai visi buvo prie kon
greso atidarymo,1 išėmus vien 
Jungtinių Valstijų ambasadorių.

Huerta žada viską daryti kraš
to nuraminimui,
iždo surinkimų sumano pakelti

revo-, 
svar-

aneša, buk 
ėmę taipgi 
)ico, cnarių 

trauk 
miesto majoro pareikalavo, kad 
butų 
ištvirjkimo urvai. Miesto majo
ras mėgino pertikrinti moteris, 
kad mieste nėra taip blogai, kaip 
jos mano, bet Kliubo narės nešin
davę pertikrinti. Mat moteris ne-1 streikai! 12,ooo darbhdnkų Gene __ , __ „___  ___ _ r
lengva yra pertikrinti, ypaS Jeigu Irai ĘĮectria Cęmpanys kur ne-įgenerallšką streiką del žiauraus

. Itfanpiiia,fcadprią

uždaryti visi esanti mieste

UŽSISPYRĘS SAUŽUDYS.
San Francisco, Cal. Jaunas čia 

gyvenantis vokietis, Frank Bud- 
bens, užsimanė sau galą pasida
ryti, bef tas nepasisekė. Pradėjo 
n&o badavimo^ bęt, kąd įąka M- joja nenori butj EgrįĮJęrintesb

fl Shelton,, Conn. Sustreikavo 
čia audėjai Sidney Blumenthal 
Co. Minėtose dirbtuvėse dirba 
pusantro tūkstančio darbininkų*

fl Schenectady^ N. Y« Išėjo

•mažai JMįM I? ligtuy.iij. si ?

I

li Pietinėj Afrikoj, j angliškoj 
valdyboj Natai kasyklų darbinin
kai, dauguma indiečiai, ęurępgė

li Lapkričio 18 d. Britiškame 
kanale sudegė nežinomo vardo 
didelis garlaivis. Kas atsitiko 
su buvusiais a|nt jo žjnonėmis, 
nežinia.

Į Anglijos siifragečių Vadovė, 
Sylvia Pankhutįst, Išleido pliaka- 
tup, kurktos^-kalblna ylsus 'drau- 
f •

Padauginimui

/

ų
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dvigubai mokesčius nuo doku-lkias išlygas: šv. Roko bažnyč 
inentų, taipgi nuo kerosino ir al
koholinių gėrimų.
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Į| Lapkričio 20 d. franeuziškas 
oriaivininkas Vedrine išlėkė ryt- 
metyj iš Nancy, Prancūzijoj, per-
lėkė \ <>kietijų ir nusileido trečių 
valandą popietų netoli Pragos, 

nuo Nancy į

gaus tik tada kunigą, jeigu par 
pijonai sutiks: 1) kad jokio p 
rapijos komiteto nebūtų, 2) kad 
surinkti nuo einančių bažnyčion 
"dešimtukai” eitųį kunigui ir 
kad ppbažnytinė svetaine 
būti kunigo globoje.

ri

Toluma

taip greitai negali nubėgti nei 
greičiausi geležinkelio traukiniai.

antkautiems metams išskaitytu 
5,373,300,000 frankų. Taigi 
didesnės net negu Jungtinių 
\ alstiiu Šiaurines Amerikos.

Išdavus tokį raportą komit 
tui, paduota susirikimui be jok 
svarstymų nutarti slaptu balsk- 
viniii, ,,kas čįa padarius: ar pri
imti viršminetas kardinolo išly
gas, are tie? Kad priimti — bu- 
vo 112 balsų, kad išlygų nepriim
ti ir reikalauti sugrąžinimo virš- 
minėtų pinigų nors ir teismo ke
liu—balsavo 285. Kas bus to
linus daroma, kol kas nežinia.

Lapkričio 16 d. atsibuvo čia

č
iu

studentai iš

aprubežiavimų
universitetus, syti negalima.

Laisvas vaikas.
tiek ten jų atsirado, kad į Rusi
jos studentus pradėta šnairiai

nisteris prisakė visai nepriiminė
ti į Prūsų universtetus studentų

keliauja į Šveicarijos universite
tus, bet ir šveicarai prieš suplau- 
kimų svetimų studentų pradeda 
protestuoti, nes svetimų ten yra 
jau perdaug. Vasariniam pusme-

šveicarų, buvo 604 svetimi, o ta
me 304 rusai; lankančių medici
nos fakultetų buvo 225 šveicarai, 
158 rusai. Lozannos universite
te vasariniame pusmetyj 1912 m., 
ant 1,1’12 studentų šveicarų buvo 
tik 389. o rusų 237.

Laikraštis “Rieč” pataria Ru
sijos visuomenei įsteigti užsie
niuose gera rusišką universitetą, 
kurio nepasiektų aprubežiavimai, 
apšvietos ministerio Kasso šu- 

* manyti.

LIETUVIAI AMERIKOJ.
IŠ KENOSHA, WIS.

A UO

staigu

s v. Petro
k u n. F.

mirė Ona 
Mockaitė, 19 metų amžiaus, iš 
Stulgių par., Raseinių pav., Kau
no gub., šį pavasarį tiktai į Ame
rika teatvykusi ir buvusi dar ne
pilna sanarė N. P. Mergaičių dr- 

prisiėjo
pjUHi .N. A.
stes, todėl pakastuvėms 
rinkiiavą daryti.

“Šviesos Kliubas,” iš 
miego prabudęs, pradeda

ilgaus 
veikti:

8 ii. s. m. turėjo balių, ir khu- 
biečiai savo tarpe susipešė, o vie
nas iš svečių net tapo teisdario 
ant (O parų į belangę nuteistas. 
Gaila tokiu veikimu taip prakil
nų kliubo vardų teršti ii; vieti
nius lietuvius' žeminti.

borto pastangomis, bažnytinio 
choro ir mokyklos vaikų lapkri
čio 16 d. parapijos svetainėje bu
vo sutaisytas programas, kuris 
labai užganėdino publiką, kuri 
skaitlh^ai buvo susirinkusi ir pa
vyzdingai užsilaikė. Buvo suloš
ta “Į Mokslą,” dviejų aktų ko- 
mcdijėlė ir “Neatmezgamasai 
Mazgas,” P. Petliuko vienaveik
sme komedija. Parapijos mo
kyklos mergaitės sudainavo ket
vertą dainelių, o parapijos choras 
porą dainų. Dękliamavo E. Špo- 
kevičaitė, S. Jašiulaitė, O. Bcrcc- 
kaitė, Juzefą Miliniutė, O. Druk- 
teniutė, Navalinskaite ir Petras 
Kasparavičius. Šokiai tęsėsi iki 
vienuoliktos vai. vakare. Svaigi
nančių gėrimų nebuvo, užtai ir 
visi nevienpusiškieji tapo užganė
dinti. Kauniškis.

’ F

IŠ BALTIMORE,
Ilgai besitęsiantis 

Rubsiuvių streikas, 
3 mėnesiai suviršum 
nomis
be išlaimėjimo.

MD.
streikas, 

kuris tęsiasi 
, šiomis die- 

jau kaip ir baigiasi beveik

nors trumpai pranešu “Lietuvos” 
skaitytojams apie geras, ar blo
gas šios organizacijos puses.

Kaip daugelis žino, praeito ge
gužio 1 d. I. W. W. unija turė
jo demonstraciją gatvėmis, ’kuri 
pusėtinai nusisekė. Nuo to laiko 
I. W. W. jautėši- labai galinga, 
ir narių upas vis kjlo. Tačiaus 
vis nepasitaikė tokios progos, kur 
galėtų parodyt tą savo galybę, 
nes darbai ėjo gerai ir buvo ge
rai apmokami; taip priežasčių ne
buvo. Tik staiga keletas karštų 
vyrukų aukštame ūpo pakilime 
pradėjo šaukti, kad vienoj Schloss 
dirbtuvėj juos ėda “keturios 
kirmėles,” kaip jie vadino; tai 
buvo Darbo Federacijos nariai, 
kurie buk tuos vyrukus kalbine 
prigulėti prie Darbo Federacijos. 
Čia jau pasitaikė puiki proga pa
rodyt savo galybę. Tuoj “cl 
manai”\ užkamanęlavojo, kad 
duryj dienos, $aike darbo, 2
darbininkai eifjjįt į “shop-meetin-

vi-

vis, matydamas, kad jojo darbi
ninkai, labai įkaitę, ir bijoda
mas, kad nepadarytų riaušių su- 
gryžę dirbtuvėn, užrakino duris 
ir pasakė, kad iki panedėliui 
dirbtuvė busianti uždaryta. Tai 
buvo pėtnyčia; o panedėlyj, gir
di, galite visi grįžti dirbt, ir tos 
“keturios kirmėlė” daugiau ne
kalbins jus prigulėti prie Darbo 
Fed., nes busiu uždrausta. Bet 
“industrialiniai” aut to nesutiko 
ir pareikalavo, kad tie keturi 
urnai butų pavaryti iš darbo. 
Prieš tų žmonių pavarymų už
protestavo Darbo Federacija ir 
grųsino firmai, kad jeigu pava
rys tuos 4 žmones, tai jiji iš
trauksianti “koterius” ir “trime- 
rius,” nes jie priguli prie Darbo

darbų. Darbdavis, ma- 
tokį kvailų darbininkų 
ir vienų kitiems prie- 
apie susitaikymų nei

Firma palaikė Federacijos pusę 
ir tų 4 žmonių nepaleido. Tada 
šie išsivarė streikan ir likusias 
Schloss’o 2 dirbtuves (?).

Dabar vieni darbininkai strei
kuoja, o kiti, kitos unijos, dirĮ>a 
Schloss’o 
tydamas 
karštumą 
šingumų,
nemano ir siūlo visai menkas iš
lygas : net atgal į darbų nenori 
visų priimti. I. W. W. nariai 
jautėsi tokiais galingais, o dabar, 
nieko negalėdami padaryt, labai 
pyksta ir šaukia streikuoti, kad ir 
8 metus. Turime streiko vadovus 
labai smarkius ir gudrius. Ypa- 
tiškai šnekant, jie sako, kad ne
galima esą streiko laimėti, bet 
kad žmonės nori streikuoti, lai 
streikuoja. Kelis syk buvo pasi
taikę, kad firma norėjo taikytis, 
bet vadovai vis rėkė, kad reikią 
streikuoti dar toliau. Keisčiau
siai iš to visko išrodo tai, kad 
I. W.4W. unijos centras taip blo
gai stovi, jog nei organizatorių 
negalružlaikyti; jiems moka pa
prastai į savaitę tik 9 dol., o da
bar laike streiko vietiniai I. W. 
W. ‘ unijos skyriai moka $35.00. 
Tokiu budu jiems čia taip gerai 
pasirodo, kad apie streiko baigi
mų nei nemano, nes abejotina, ar 
kur gautų po $35.00 į savaitę. 
Tad kįla klausimas, ar sulauksi
me kada-nors šio streiko pabai
gos, jei I. W. W. stovi ant to
kio fundamento.

Balso streikieriai, nerėkusieji, 
kad reikia streikuoti ‘aštuonis me- 

pingus iš banko ir pastatęs to- tus/ kaip ir neturį, yįską yąldo

Komitetas, kuris 
su j ieškojimui ku- 
bažnyčion, išdavė

Iš MONTELLO, MASS.
Parapijinės bėdos. Lapkričio 

17 d. atsibuvo lietuvių parapijinis 
susirinkimas., 
buvo išrinktas 
nigo Šv. Roko 
tokį raportų:

Komitetas rašęs keletą laiškų 
kardinolui, kad tasai duotų kuni
gą, bet laiškai likę be atsakymo. 
Nuvykus tuo reikalu patiems pas 
kardinolą, jis prižadėjęs duoti lie
tuvį kunigą, f Komitetas sutiko 
padėti pinigus bankon ant šv. Ro
ko parapijos vardo po kardinolo

ko n $750.00.
Toliaus jau pradėjo kilti nesu

sipratimai. Anot komiteto prane
šimo, kardinolas su vietiniu kuni
gu spalio 15 d. ištraukęs minėtus

• A k* *

vadovai, o jeigtv ko nenugali va
dovai, tai susišaukia pašaknių, 
visai nestreikierių, ir besiprieši
nančius apšaukia šnipais, parda- 
vikais ir t. t. ir liepia streikuoti 
8- metus (?). O kurie nenori 
streikuoti be reikalo,., nes tuos 4 
žmones firma pavaryt atsisakė, 
tai tiems grąsina lumiščia ir ža
da, anot jųjų pasakos, “purvyt.”

Pagal 1. W. W. įsakymą, strei- 
kieriai streikuoja ir vargą varg
sta; streikuojantiems į 3 savai
tes primeta po $i.oo. Pašaliniai 
gi nutarė, kad jie, toki ir toki, 
dar tegul streikuoja, tai mums 
bus geriau. Turbut panašios 
tvarkos niekur nerastume.

Norint čia streikuojama, taip sa
kant, prieš, Darbo Federaciją, bet 
aukų iš kitų miestų daugiausia 
prisiuntė Darbd Federacijos sky
riai; nuo I. W. W. skyrių gauta 
visai mažai. Nežinia, ar jųjų, vi
sai nėra, ar jie nesiunčia.

Dabar B^altimorės lietuvių ko-

lų daužyti? Tas atsieitų daug pi
giau, o daug nąudos atgabentų; 
salitinai gi vien nuostolį atgabena. 
Skaitant laikijaščiug, atsidarys 
musų akįs; męs pamėtysime musų 
visas klaidas ir negražų, nenau
dingų gyvenimų, o pųmate, pradė
sime kitaip gyventi; Pamėginki- 
rhe tik. Todėl > lauk iš smuklių !i TEikime prie apšvjętos!

Brooklynietis.

IŠ WATERBURY, CONN.

Konferencija. Darbai. Lapkri
čio 16 d. čia atsibuvo vietinių 
lietuviškų draugijų konferencija, 
kurioj dylavavo 18 draugysčių; 
kiekviena iš jų prisiuntė po du

mo, galėtų sueiti 
ačiū pakilusiam tau 
daug ką nuveikti.

vienybėn ir, 
tiškam upui, 

• U)

B. Razmantas.
t pinigai kasoj. Dabar

sipuldinėjimai vienų ant kitų, 
šmeižimai ir provokacija užima 
pirmų vietą. Vis tai daroma dėl 
nieko, dėl 1. W. W. vardo, kuris 
savyje nieko tokio neturi. Kiek
viena organizacija gera, jeigu ji 
tarnauja darbininku reikalams.
Kiek girdėtis,

jos, arba prisidėti prei Darbo Fe
deracijos, nes ilgiau negalį kęsti 
tokios* suirutės, kokių dabar sėjų 
L W. W. vadovai.

Pet. Gudž.
t-

Iš BROOKLYN, N. Y.

Nežinau, ar yra kur kitur tiek 
minkiių, kaip pas mus prie Hud
son avė.: per tris blokus išilgai, 
r imant tik vienų skersai, yra 

čia 18 smuklių; dvi užlaiko len
kai, vieną anglas, o kitos lietu
sių. Smuklių skaitlius geriausiai 
rodo, kaip užsilaiko daugumas čia 
gyvenančių lietuvių. Nors sun
kiai dirba surukusiose dirbtuvėse 

* kruvinu prakaitu uždirba po 
eletų doliarių savaitėj, bet šelpti 
muklininkus nesilauja; kaip ga-

1 r 
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sąryšį,—vadinas, pašelpinių Wa
terburio draugijų susivienijimų, 
kurio tikslu turi būti bendras ir 
sutaikus visų draugijų veikimas 
įvairiuose svarbesniuose reikaluo
se ir kontroliavimas bei sutvar
kymas “ligonių klausimo.” Drau
gijos, tokiu budu susivienijusios, 
geriaus galėsiančios prižiūrėti 
tuos liguistus savo narius, kurie 
paprastai tik tada serga, kada jų 
ateina draugijos pasiuntiniai lan
kyti. Mat tarp lietuvių pradeda 
platintis nesąžiningumas:- prisi
rašo draugijon dėlei pašelpos li
goje ir vėliaus ’ apsimeta i ligoniu, 
kad lengvu budeliu gauti iš drau
gijos iždo paramų. Susivieniju
sios draugijos-galėsiančios geriau 
tokius gudruolius kontroliuoti. 
Jos nenori apsirubežiuoti vien tik 
Watcrburiu, bet atsišaukia ir į 
kitų vietų draugystes ir tuomi pa
kelia seniaus jau bandyto pa
šelpinių draugijų susivienijimo 
klausimų, kuris iki šiolei visgi ne
galėjo .tinkamai susitvarkyti. 
Draugijos iš kitų vietų, kur pa
našios sųjungos gyvuoja, ar no
rėtų susitverti, gali platcsniems 
susinešimams kreiptis prie Wa
terburio draugijų pidm. p. A. 
Povilaikos (804 Bank st., Water
bury, Conn.).

Ši Waterburio draugijų sąjun
ga, ar sąryšis rūpinasi taipgi ir 
immigrantų Šelpimo reikalais. 
Minėtoji konferencija nutarė,

IŠ ROCKFORD, ILL.
Vietos lietuvi

Prieš kiek laiko jau buvo pra
nešta, kad vietos draugijos ge
resniam veikimui sudarė tarp sa- 
vęs sąjungų, arba susivienijmų. 
Dabar dar galima pridurti, kad 
šioji draugijų sąjunga pavadinta 
“Lietuviškų Draugysčių Taryba,” 
ir kad josios darbas, kaip matyt, 
sparčiai eina pirmyn. į

Pirmutinis sios Tfarybos dar
bas buvo sulyginti 
linksminimo vakarti 
nas. Šitas nutarimais 
tas prieš 
rioms, kaip ir visur, 
prastaį. palengvinta 
kas iš tojo su many 
žinia, kadangi, kaip 
-kurios draugijos ėšančios 
priešingos.

gyvenimas.

įvairių pasi
tikintų kai- 
yrą atkreip- 

vietos ihėrginas, kū
pąs mus pa- 
įžanga. 

mo išeis 
girdėti,

ne
kal
tam

atsibuvo 
rhugijos su-

Tarp
mano Daukanto d 
ruoštas maskinis bįlius. 
maskuotojų buvo ir viena 
tuvos mergelė,” už 
gavo ketvirtą dovan 
Simano Daukanto < 
siūlė Tarybai parengi vakarą ko
kiam nors Lietuvos veikėjui pa
minėti. Prie užmanytojo darbo 
kviečiamia visos vietinės draugi
jos.

Lapkričio 16 d. “Kanklių” dr- 
jos nariai, lošusieji “Švarkas ir 
Milinė,” nusitraukė paveikslą, ku
risai drauge su likusiuoju nuo va
karo pelnu pasiųsta Liet. Mok. 
ir Dailės Dr-jai Vilniuje. Lošė
jai, nusitraukdami a it minėtojo 
paveikslo, kai-kuriuof daug prie 
to vakaro dirbusius žmones 
lenkę, iš ko šieji, kaip girdėt, 
neužganėdinti. A.

ią. Toji pati 
draugija pa

IŠ BRIGHTON MASS.

ap-
esa
m"

lis spėkomis, kad tik datigiaus kiekviena draugija parengtų po 
ačkučių alaus ir degtinės bute-
ų ištuštinti. Negana, kad na- šej^jmo reikalams}

muose gerokai prisiurbia, bet ir
nuklėse

IT

s
IĮ

s: ti u klėse 
daržuose.

vienų vakarų karšinėtai ateivių

kas vakaras kaip bitės čia' 
jau subatos vakarais' retė J . 1 Jstaugia, kaip žvėrių-ka^. 
Girdėt kaukimai, dai-!

laike, neatbaidė tos draugijos or
ganizatorių. Susitvėrusi draugija 
pradėjo smarkiai augti, sąnariai 
dauginosi, o drauge su tuom dau
ginosi ii*
sąnarių jau yra 74, o kasoj turi 
$180.00.

“Birutį”
spėjo jau surengti scenišką per
statymą;’ rengia prakalbas. Jau 
pradėjo mokytis ir mano naują 
sceniškų veikalų lošti; mokinasi 
lošti veikalų “Pirmi Žingsniai,” 
ku^is bus atloštas gruodžio 27 d.

And. A. Kvedaras.

bėgyje trijų mėnesių

gonbutin, kur, pasirgęs kelias die
nas, mirė. Užmušėjas tapo su
imtas. Lapkričio 8 dienų 
velionis tapo palaidotas su baž
nytinėmis apeigomis parapijos 
kapinėse. Mirusis Petras Žimon- 
tas buvo jaunas vyras, nevedęs, 
šiek-tiek pasiturintis žmogus; ne-
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' IŠ MAYWOOD, ILL.

Birmavone ir josios užbaiga. 
Darbai. Lapkričio 16 d. į Mel
rose Park atvažiavo vokiečių vy
skupas vaikų birmavoti. Taigi ir 
apielinkės lietuviai suvežė savo 
vaikus, kad suteikus jiems su
stiprinimų tikėjime. Pasibaigus 
apeigoms, kai-kurie lietuviai tai 
iškilmei paminėti sutaisė pas sa- 
_ve puotas. Neapsiėjo ir be visur- 

V • 1 1 • • _ • 1 i J 1 _ f* A • 1 1esančio rt 
lis už stik 
tą puotininkai iki pat gaidžiui. 
Suprantan... ------v
kinimų galėjo ir nelabai sveika 
pasidaryti. Iki gaidžių užtruku
sieji sveikintojai toliaus jau ne
be žodžiais, bet viens, kitam ma
kaules 
kinti, 
v u si u s 
laukan, 
sekėsi.

džio ir baltakės. Stikle- 
lelio sveikino vienas ki-

ia, iš tokių didelių svei-

stikliukais pradėjo svei- 
Šeimyninkas užsikarščia- 
švečius norėjo 
tačiaus nelabai

išmesti 
tai jam 
sakoma, 

stiklusper plikę, o ir langų
“mieli svečiai” išbaladojo. Tokiu 
budu su iškilme pradėta šventė 
dar iškilmingiau pasibaigė,„ net

riant parapijų. Velionis paėjo iŠ 
Lietuvos, Kauno gub., Raseinių 
apskr., Girdiškes par., Bitogalos 
kaimo. Tėvai jojo mirę. Ameri
koje turėjo vienų brolį ir seserį. 
Sesuo buvo laidotuvėse, o brolis 
nežinia kur yra.

Darbai čia anglių kasyklose 
šiuo laiku eina pusėtinai: 4 ka
syklos dirba pilną laiką, o 2 po 
3 dienas į savaitę. Iš kitur’pri
buvusiam darbas nesunku gauti, 
bet patartina nevažiuoti, nes, kaip 
girdėt, darbo gavimas daug “kas- ' 
tuojąs.” Įstojimas į unijų taip pat 
kaštuoja; angliakasio popierių iš
ėmimas irgi nemažai apsieina. 
O dar, kaip žmonės kalba, atei
nantį pavarsarį žadąs prasidėti 
streikas, kurisai, jeigu pakiltu- 
gali ilgai tęstis.

Ant. S. Vaitkus.
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IŠ PEACOCK, MICH.

Apie lietuvius ūkininkus. Lie-

yra gan daug, ir ukininkystė yra 
tarpe jųjų gražiai ir smarkiai iš
bujojusi.

Pasibaigė vasaros darbai. Ja
vai užaugo gerai. Ūkininkai nu
sivalė laukus ir griebia.-i kitokių 
darbų. Turtingesnieji ūkininkai 
platina savo dirvų plotus, kirs
dami krūmus ir raudami kelmus. 
Mažiau pasiturintieji eina pas ki
tus dirbti. Ne nori n tieji gi pas ki
tus ūkininkus dirbti eina miestap 
kitokiais budais uždarbiauti * ~ 
žiema sau vieną-kita '' . fc.

Paklausk čia žmonių, ar skai
to laikraščius, o dar, neduok Die
ve, patark užsirašyti, tai gausi 
atsakymų: “O ką tu žinai?” Nie
ko todėl ir stebėtino nėra, jeigu 
su tokiu trukšmu baigiasi pas 
mus iškilmės. Draugijų pas mus 
nėra nei vienos. Greta stovinčia
me gi Melrose Parke yra Jųjų 
het dvi: Algirdo dr-stė ir L. A. 
U. Kliubas.

Darbai tuom tarpu pas mus su
mažėjo. Matyt žmonių vaikščio
jant be darbo. Patartina tuom tar
pu lietuviams nevažiuoti pas mus 
sau darbo j ieškoti, 
t

f

Kaūką su
sikalti. Darbininkai visuo
met pageidaujami, kadangi reika
linga jiegų dirbti kaip ūkių va
lyme, taip girių darbuose. Mo
kestis taipogi nėra maža. Žmo
nės čionai gyvena linksmi ir svei
ki. Džiaugiasi, kad turi tikins, 
kad nereikia dirbti fabrikuose, ar 
.skursti kur ^kasyklose 5?/.C' 
męs turėjome jau du kartu.

VI. V. Strygas.

Kooperacijos veikinjiąs. Rodos, 
nebus čionai lietuvi j daugiau, 

kad ' 6°° ypatų, bet savo darbštu-
Jimu pastaraisiais laikais atkreipė 

- F Jį save akį ir aplinkinių miestelių 
lietuvių. Kooperacijai užima pir
mą vietą, ir jiji šiądien savo tur
tą apskaito ant $5,000.

Dabar nupirko namų su dideliu 
plotu žemės, kur pavasaryje ren
giasi statyti svetainę, o jos apa
čioj padaryti vieną iš gražiausių 
Brightone valgomųjų 
krautuvių.

Nors čia yra dvi partijos, so
cialistų ir katalikų, bet reikale 
veikia išvien, ir kaęla susieina 
svarstyti, kaip pakelti vietos lie-

į “Liet.” Skaitytojas.

IŠ ANSONIA, CONN.
IŠ SIČUX CITY, IA.

Prakalbos. S. L. A. 4-ta kuopa 
lapkričio 16-tų d. parengė agitaci- 
jines prakalbas. Kalbėjo atvažia- tos lietuviai išlėto, kaip 
vusieji iš So. Omaha, Nebr., p. jau pradeda susiprasti ir kilti iš 
J. Marijonaitis ir A. Žalpis, su' miego. Nesenai pas mus buvo 
kuriais atvyko ir p. M. Simana- (parengti du susirinkimai, kuriuo- 
vičia. Kuopos pirmininkas, p. A.
V aleika atid 
pirmu perstatė p. J. Marijonaitį 
kurisai kalbė 
Paskui prade 
pis, bet jisai 
tai osusi maišė 
bėti. Vįeton 
atveju p? Marijonaitis, kurisai šį 
kartą smagiai prijuokino publiką. 
Kalbėtojuose galima buvo paste
bėti neužtek tinas 
prie prakalbų. Geistina, kad tai 
butų vengiama ateityje. Užsibai
gė prakalbos p. Valeikos pasa
kytomis deklamacijomis. Žmo- 

ramiai. ' Trukdė vi
sus* pakliuvę^ į susirinkimų kok- 

klis, kurį paskui rei
kėjo f net laukan išvesti. Susirin
kimo išlaidoms padengti surinkta

4- Lapkričio iJ. d. vietinė so
fistų kuopa stą)tė scenoje ope- 

“Kaminakrėtis ir Malunin- 
” Lošimas nusisekė neblo-

giųtisiai, vakaras; užsibaigė šo- 
Žmonių atsilankė dik&'ai, v f

-Įgalėjo būti per 400 ypatų.
1— Darbai pradeda ei,ti blogyn.

mvimai nešvarių dainų taip, kad kiįis. 
einančiam pro šalį sarmata da 
rosi.
ję perdaug išnaikinę, nuo jo įga-; Misingio dirbtuvėj visi naktiniai 
vę narsumo, tarp savęs rengiasi t darbininkai paleista nuo darbo, 
karau 
dęs 
ti

Narsus alkoholio priešai

ke-
lązdos, peiliai ir viskas, ką d'i 
atgriebti gali. Nėra to su- beK sng 

bątvakario, kad kur nors bataii- 
neatsitiktų.

Lapkričio 1 d. vienam lictu- 
ui gerokai rankas apipjaustė ir 
rėžė gerklę; laimė dar, kad 
ilis buvo neaštitis, nes su aš- 
.1 butų ir galvą nupjovę. 
Cionykščiose smuklėse yra taip-i 
geros lindynės kazirninkams.

ii ne vienas lietuvis palieka vi- 
s savaitės sunkiai uždirbtų už- 
irbį, o namieje pati su 
ikais, jeigu nieks nesusimyli, 
gu ' groserninkas bargan ne- 
oda, tiesiog badauja.
Tokios tai pas mus naujienos, 
ei tai gražus paveikslai dau

gumo čionykščių lietuvių gyveni
mo I

Jeigu 
lietuvių 
agentas 
mis, tai tuoj jam pasako: 
tu 1 
tui 
čiams pinigų nėra, dabar darbai 
tai]) blogai eina 
randa laiko per naktis smuklėse 

ėti? Iš kur ima pinigus alui 
ir degtinei? Smuklininkas jų juk

vi

P< 
t r

gi

so 
da 
va 
jei

to

kur į taip besielgiančių 
gyvenimų atsilanko 

su laikraščiais ir knygo- 
“eik 

su savo popiergaliais I Męs ne
ini laiko skaityti, ir laikraš

” Bet iš kur jie

darbininkai paleista nuo darbo, 
skaitlius dieninių darbininkų 

irbtuvių taipgi eina mažyn, o 
^darbių—didyn. Nežiūrint į tai, 

naujų ateivių beveik kasdieną vis 
pribūva ir skaitlius bedarbių to
kiu budu vis didinasi. Pertai au
ga ir įvairus negeistini apsireiški
mai: vienas, žiūrėk, išdūmė su 
pinigais, kuriuos kitas neatsar
giai buvo laikęs; kitas, nebūda
mas taip gašlus, užsiganėdina 
svetimu laikrodėliu... Gal dėl be
darbės, o gal ir dėlei kitokių ko
kių priežasčių, musų mergaitės 
pasirodo taipgi veiklesnės: dėdės 
su “varantais” turi daugiau dar
bo negu pirmiaus būdavo: sako
ma, tai šiltų vasaros laikų kaltė. 
Būva net ir tokių atsitikimų, kad 
ir “varantas” yra “perlėtas,” tai
gi telefonu pašaukia “dėdę” iš 
policijos stoties, kuris .atlieka 
jaunavedžio “brolio” pareigas, o 
pamergės rolę sulošia “nurse”.... 
Sunkus mat laikai, viskas brau- 
gu, tai bent žmogus gali džiąug-, 
tis tuom, kad vienu šuviu du 
zuikius užbambini: sykiu ir ves
tuves ir krikštynas atlieku..

Svietas eina mandryn, ką ir sa
kyt ! Kalvieti$.

sėd

niekam dykai neduoda.
Ar gi ne laikas liautis girtuo

klių 
zyr

vimo, ar ne laikas mesti ka- 
as? Ar ne geriau butų nors 

dalelę prageriamų ir pralošiamų 
gų apversti apsišvietimui? 
eik kiekviename gyvenime yra 
keletą asmenų. Kiekvienas

pin 
Bev 
po 
galėtų išsirašyti patinkamų laik
raštį; tąsyk viename gyvenime 
rastųsi ne vienas, bet keli laik
raščiai ir tai labai pigiai. Tą 
pat 
mis 
mą

daiktu
Knygyno rengimas. Malonu 

yra, jei galima ką nors gero pa
rašyti apie savo kaųipelį. * Vie

ni a ty t,

J®

y 
'y

*

I | tuvių vardą ir kaip padaryti, kad 
koperacijai dar geriau^ sektųsi ir 
taptų dar turtingesnė] ir visiems 
naudingesnė, tada nelieka nei sę- 
cialistų, nei katalikų, liet vien lie-V z V z

tuviai. j
Negalima praleisti { nepaminė

jus, jog čionai ir sodialistai yra 
mandagesni, apsieina mandagiau, 
ir žmonės, tai apkainuodami, vi
sai kitaip atsineša į vietos so
cialistus,' negu kitose kolionijose, 
kur męs tarp taip žmonių ir so
cialistų dažnai matonie didelį su
sierzinimą. Trįs metai atgal, kiek 
atmenu, putė visai kitoki vėjai. 
Čia pirmiau buvo daug nesuti
kimų, ačiū' nesusipratimams pa
rapijoje, bet dabar viskas jau nu
rimo, ir vietos lietuviai ištikrųjų 
priparodo, kad kruVojč galima 
gerai ir pasekmingai veikti.

' B. Lorentas.

nes užsilaikė

sSi tai girtuo

arė susirinkimų ir
9 

o apie 20 minučių, 
o kalbėti p. A. Žal- 
kas-žin dėlko grei- 

ir visai atsisakė kal- 
jo, kalbėjo antru

prisiruošimas

Į mas pas mus. Ne tiktai pripažin
ta, kad knygynas pas mus reika
lingas, bet taipogi sutverta ko
mitetas, kurisai rūpintųsi knygy
no įsteigimu, rinktų knygynui na
rius ir mokestis. L. P. Kliubas 
žada prieš Kalėdas parengti pra
kalbas tame pačiame reikale. Ma
noma, kad su Kliubo pagelba ga
lima bus knygyno idėja paskleisti 
tarp vietos lietuvių -ir tokiu 
greičiau įsteigti manomąjį 
gyną, kurisai čionai butų 
reikalingas ir naudingas.

Bijūnėlis.

bud u

lal/ai

X

T

j

IŠ ST. CHARLES, 1LL.
Nelaimė su lietuviu. Lapkričio 

12 d. tapo sunkiai sužeistas A. - 
Kuliukas, kurisai vos penkios sa- . 
vaitės kaip atvažiavo iš Lietuvos. 
Sužeistasai dirbo prie grabių ka
simo gatvėse. Gavęs južmokestį 
už darbą, jisai nuėjo saliunan iš- 
keisti gautąjį čekį, išsinėrė ir iš
ėjo. r 
riai ir, 
bei prašymų, taip sunkiai suifni- 
šė, kad dabar nevaldo kairios 
rankos ir kojos, ir nežinia, 
met pagis. Aš

i

Prieš šias prakalbas buvo pa
keltas lermas. Mat, musų biznie
riai kodėl tai manė, kad manoma 
įsteigti kooperatyviškų krautuvę, 
nors plakatuose aiškiai buvo pa
žymėtas prakalbų tikslas. Ta
čiaus paskui nesusipratimas iš
siaiškino. *

Vidžemės Paukštelis.

IŠ KENOSHA, WĮS. f y-. .
“Birute” ir jos auka Tautos 

Namams. Čionykštė lietuviška 
Dainos ir Dramos Dr-ja “Biru
tė,” laikytame susirinkinię lapkri
čio 16 d. nutarė Lietuvių Tautos 
Namams Vilniuje nupirkti siek
snį žemės.

Nors Kenoshoj yra daug viso
kių lietuviškų draugijų, ibet “Bi
rutės” dr-ja nors jauniausia 
pasirodė pirmutinė su auka Tau
tos Namams. Tikimės, kad ir 
kitos, senesnės draugijos nepano
rės apsileisti jaunesnei ir taipgi 
pasirodys su aukomis Įtam pa
čiam' tikslui.

“Birutės” dr-ja yra jauniausia 
Kenoshoj; susitvėrė tik rugsėjo 
7 d. šių metų. Daug ji priešų 
turėjo pirmutiniame susirinkime: 
vieni traukė sąnarius prie savęs, 
kiti visai neįiorėjo jos šusitvė- 
rimo; dar kiti darė visokius be- 
pamatinius išmetinėjimus, bet

Lauke jį užpuolė piktada- 
nežiurint jo feisinimųsi

* *
Svečiams išvažavus. Vakaras. 

Kaip visi žino, gražiai parodė sa
ve Waterburio lietuviai, atsilan
kius pas juos Svečiams iš Lietu
vos, Dr. J. Basanavičiui įr p. M. 
Yjčui. Waterburiečiai .pastatė sa
vo vardų pirmose Amerikos lietu
vių-kolionijų eilėse. Rods, ir kiti 
ir męs patįs vien džiaugtis iš to 
teturėtume ir stengtis sueiti dar 
didesnėn vienybėn, negu ikišiol 
buvome. Vietos lietuvių tarpe 
matyt toksai upas. Bet labai 
blogai atsiliepia į juos tai, kad 
jųjų Vadovai pradeda peštis tarp 
savęs, negalėdami, kaipį sakoma, 
pasidalinti “garbės vainikų.” Jei
gu tie vadovų savitarpiniai vai
dai, kaip sakoma, išnyktų, water-

Darbai
kr. 1 d. vakare

Tikimės,! .kad ir

s 
kuo- 
pats. 1

i

.galima padaryti ir su knygo- 
: kiekvienas pirktų sau tinkam, 
knygą ir tokiu budu namieje 
tų but visokio turinio knygų, 
amų pasiskaityti; tokiu budu 
tume šviestis. Ar gi tas ne

būtų geriau negu prie baro smu-lburiečiai, be abejonės, turėtų 
klėj stovėti, arba krumpliais stą- daug naudos įŠ Svjgčįį atgilankjj-

- K •?«

tink:

IŠ WESTVILLE, ILL.
Lietuvio užnįušimas.

kasyklose. Laf 
(vėlokai prisius
me laike koksai tai svetimtautis, 
inėjęs į karčiamą pas lietuvį Pe
trą Žimontą; paprašė alaus stiklo. 
Begerdamas, nep
jo be jokio reikalo P. Žim. vi
saip kolioti, pravardžiuoti. Kdlio- 
jamasai supyko ir paprašė svečio, 
kad tasai išeitų
sius svečiui to Į pakvietimo, P. 
Žim. išėjo iš užpario jį išvaryti 
ir nei justi nepajuto, kaip tapo 
peiliu į pašonę p< 
mingasai sukrito

ažįstamas pradė-

lauk. Nepaklau-

t ’.r ,
' r

rdurtas., Nelai- 
ant žemės. Į 

visgi įie nedraugiškumai nesU-*trur6pą laiką likd nugabentas li-

IŠ KEWANEE, ILL.
Darbai.

respondencijoje iš musų kampe
lio pranešta buk čionai darbai 
einu pusėtinai. Ištikrųjų gi yra 
kitaip. Vietos gyventojams grę- 
sia kuone visiška bedarbė. Nakti
niai darbininkai visai atleista, o 
dieniniai dirba vos 3—4 dienas j 
savaitę. Berods, taip vadinamųjų 
“boilerių” darbininkai dirba pil
nų laikų, bet tai, sulyginus su 
National Tube Co. bedarbiais, yra w 
mažmožis.

“Lietuvos” N46 ko-

V. Petraiti**

*

*71
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NUO REDAKCIJOS .
Visi laikraščiui siunčiami rankraščiai 
turi but pažymėti autoriaus parašų ir 
adresu. Pasirašantieji pseudonymais 
turi paduoti, Redakcijos žiniai, Ir 
savo tikrąjį vardą.
Redakcija pasilieka sau teisę atsiun
čiamus jai rankraščius trumpinti ir 
taisyti.

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

Tai yra vien spėjimas, parem
tas tuom, kad pavieniai biznie
riai toje vietoje gali pardavinėti 
savo prekes net pigiau, negu vie
tinė kooperatyviška draugija jas

Tautos Namas pas musų so- 
calist 
apie • • • žiuri 
kalti 
kuri;

Apžvalga

be faktų juk ne pamatas. Tai 
yra skaudus ir tiems pirkliams 
skriaudą darantis įžeidimas.

Korespondentas, rasi, Čia pik
to noro ir neturėjo. Parašė- taip 
sau, nieko blogo nemanydamas. 
Bet redakcija tokių “spėjimų” 
jokiu budu neturėtų praleisti, nes 
tai įneša saviškių tarpai! dizor- 
ganizaciją, suirutę. Laikraštinė 
etika jokiu budu negali pakęsti 
panašių dalykų. Tokių daiktų 
musų laikraščiuose neprivalėtų 
būti.

tus, Jau mes buvome rašę 
tai, kaip musų socialistai 
į Tautos Namo idėją. Jie 
tame pačiame prasikaltime, 
me įtaria klerikalus. Kleri- 

i, anot musų socialistų, au-

KUNIGO DEMBSKIO LAIi 
DOTUVĖS.

kauja Tautos Namui, nes tikisi 
girdi, toliaus paimti jį į

savo

kili
c

jie a 
sinia 
taip,

savo

galybę Lietuvoje.’ 
ialistai, tai teisingi, be jb- 
‘kytrumų” žmonės. Jeigu

turi tvirtai ir griež
iau svarbią vietą niu- 

Ne nuo šiądien 
Turi ilgą istoriją

Apie musų korespondencijas. 
Nėra tarp Amerikos lietuvių to
kio laikraščio, kurisai nctajpintų 
savyje korespondencijų. Kores
pondencijos 
tai užėmę į

į sų laikraščiuose.
jos pasirodė 
užpakalyje :
bent aprašomųjų vietų gyvento
jams, yra gan didelė. Korespon
dencijų pagelba galima išaiškin- 
'ti kilusieji nesusipratimai, susi

cijos taipogi gali dažnai pagel
bėti kokio nors keblaus klausimo 
išrišime, kuomet dalykas aprašo
ma‘’gyvenimą sekančio ir prity
rusio žmoj^įjs. Skaitytojas, ga-

ir žiuri, “ar ir 
nėra ko nors 
raščio įtekme 
nįo žmogaus

iš musų kampelio

negu 
kimo

pridengtas payie- 
žodis skaitytojo 

turi daug didesne svarbą 
i eigų kur nors su si r in-

Sekdamas “Moksleivį,” “Drau
gas” paskutiniame savo numery
je pakelia klausimą, teisingiau 
sakant, užmanymą lietuvių kole
gijos, kuri dabartinį “prastą vi
suomenės stovį pataisys, išleisda
ma nemažą būrį inteligentų musų 
liaudžiai dorinti.” Tasai “prastas 
visuomenės stovis “išsireiškiąs 
tame, kad “pilna veidmainių,* ne
tikinčių žmonių, kurie neapkenčia 
dvasinio kiltesnio gyvenimo, o 
mažai teturime tokių, kuriems 
rupi tikra tiesa, tikras apšvieti
mas, 
tikru

žmonių tvirto budo, dorų ir 
inteligentų.”
“prastą visuomenės stovi,”.

tam yra ir prie-
vienas pažangus tautininkas ir 
patį kolegijos įsteigimo klausimą

suomet yra daugiau apmąstytas,
ir visa kas daug geriau sutvar
kyta negu paprastoje kalboje.
(r Taigi, korespondencija pačiame 

v rnie yra svarbus veiksnys, 
tuitv. Luti visada, kaino

mums, Amerikos lietuviams, rei
kalingu. Tačiau kįla klausimas, 
ar laiku yra pakeltas tasai klau
simas. Ar męs 
nai ir, abelnai, 
mokyklų, kurio

užtekti- 
t u rime

i f) ttok ... Re- 
gerai pažįstamas 

visas tas vargas ir keblumas, ku
risai yra surištas su koresponden
cijų skyrium. Juk rašo gan daž
nai ne vien tiktai žmones, turin
tieji rimtą ir tikrą norą nušviesti 
vietos gyvenimą, duoti saviš
kiams vieną-kitą gerą rodą, arba 
nurodyti į kokį neniaiuiių ii’ pva- 
šalintiną iš vietos lietuvių gyve
nimo apsireiškimą. Tokios ko
respondencijos ištikrųjų yra nau
dingos ir brangintinos. Bet apart 
tokių korespondentų, yra ir tokių, 
kurie
norėtų savo piktumą ant ko nors

korespondencijų skyriuje

išlieti. Nepatiko kas,nors, susi
rėmė su savo priešu. Jeigu tai 
tiktai “lytisi visuomenės,” tai 
tuojaus ir pleškinama korespon
dencija į laikraštį. Tokios ko
respondencijos vietos gyvenimai! 
dažniausiai atneša suirutę. Jeigu 
prieš tai buvo nesusipratimų,^, 
pasirodžius panašiai korespon
dencijai, pakįla tikra suirutė: vie
ni griebiasi protestuoti, kiti, daž
nai dėl asmeniškų ryšių, pro
testuojantį palaiko. Žodžiu sa
kant, pasidaro tikras termas. 
Karštas oras dar labjau įkaista. 
Yra tokių, kurie korespondenci
ja naudojasi, kad, po “visuome
niškumo” priedanga įkandus ir 
savo asmenišką priešą. Galop, 
yra tokių, kurie kanda, dažnai pa
tįs gerai nežinodami, kam jie. 
taip daro. Ot, upas negeras, tul
žis nesveika, yra proga įkąsti— 
tai kodėl gi susilaikyti ir nepasi
naudoti flroga?

Redakcijoms, žinoma, dažnai 
yra sunku atskirti papeikimą nuo 
gero noro, kad užtėmyta klaida 
butų pataisyta, nuo “kandančios 
korespondencijos.” Juo labjau, 
kad kai-kada gi net ir tie “gero 
noro papeikimai” faktiškai virsta 
įkandimais. Bet visgi yra tūlos

ir privalo prisilaikyti. Ir tos tai
syklės kaip sykis pirmoje vietoje 
griežtai draudžia praleisti spati- 
don nekuoni nepamatuotus, daž
nai atskiriems asmenims, arba 

ir ištisiems shiogsniams įžei
dimą ir skriaudą suteikiančius 
korespondentų spėjimus.

Visos tos mintįs ateina galvoti, 
peržiūrint paskutiniosios savaitės 
musų laikraštiją. Viename mu* 
sų senųjų ir gerbtinųjų laikraš
čių korespondencijų skyriuje 
męs randame spėjimą apie tūlos 
vietos biznierius, kad, girdi, jie 
galį “ant kiekvienos knygutės 
atidarymo pabraukti po 10 cen
tų ; duosim sau: bus du centu, 
o jie prideda vieną lazdutę, ir jau 
pasidaro 12 centų; jeigu bus 9c., 
tai, pridėjus iš priešakio lazdutę,

turime
ar mes v

galėtų jaunuo
menę priruošti kolegijai, 
pradėti ką nors statyti, v i suo
met, regis, reikalinga pasirūpinti 
pamatu. O tokiu pamatu čionai 
yra pradinės ir priruošiančiosioš 
mokyklos, kurių męs neturime. 
Yra, berods, mažas skaitlius pa
rapijinių mokyklų, bet ar jos ga
li atlikti rolę mokyklų, primo
siančių kolegijai Tai dar dide
lis klausimas. . - ■

Ar nebūtų daug geriau, jeigu 
pasirūpinus įsisteigti užtektiną 
skaitlių tinkamų pradinių ir kiek 
augštesnių mokyklų ?

“Draugo” redaktorius, 
redaktorystės klausi- 

daug sukusis įvairiau-

Naujas 
“Draugo” 
mas, tiek 
siais spėjimais galvas daugeliui
tokių žmonių, kuriems, rods, ta
sai dalykas turėtų labai mažai 
apeiti, galop išrištas. Kaip 
“Draugas” savo 47-tanie nume- 
ryj praneša, greitame laike pri
busiąs Amerikon kun. P. Kemė
šis, kuris užimsiąs velionio kun. 
Kaupo vietą. Kun. P. Kemėšis 
anksčiaus buvo vienu “Vilties” 
redaktorių. “Vidutinė linija,” ku
ria “Vilais” tuom laiku ėjo, lei
džia pilnai tikėtis, kad ir “Drau
gas” nevirs kraštutinių dešiniųjų 
organu. Kitais žodžiais sakant, 
yra vilties, kad “Draugas” eis 
ta pačia pakantos vaga, kuria jįjį 
vedė velionis redaktorius.

“Lietuvos Žinios” jau dienraš
tis. “Lietuvos Žinių” N126 pra
nešama, kad spalio 21 d. atsibu
vusiame dienraščiui leisti paji
ninkų susirinkime vienbalsiai nu
tarta 
dant 
ciu. 
tams

“Lietuvos Žinios,” prade- 
sausio i d., leisti dienraš- 
Kaina esanti paskirta me- 
6 rub. Nutarta ir toliau pri

iminėti pajininkai.

r

Bagočiaus bylos istorija, 
dedant 47-tu numeriu

Pra- 
Vicnybė 

Lietuvninkų” pradėjo spausdinti 
istoriją bylos tarp p. F. J. Ba
gočiaus ir pačios “Vien. Liet.” 
Ta byla dar yra gyva visų at
mintyje, dar perartimi faktai, 
kad jųjų reikšmė musų visuome
nės gyvenime galėtų būti beša
liškai ir tinkamai apvertinta. Ta- 
čiaus “Vienybe Lietuvninkų”'sa
kosi spaudinanti tą visą istoriją, 
pildydama skaitlingus reikalavi
mus savo skaitytojų ir neskaity
toj ų. “Vien. Liet.” dar sako, kad 
apart kitų dalykų, šioje byloje 
galima pamatyti “aiškų karje-. 
ristą savo šviesoje.” Kol-kas, at
spausdinta redakcijos “Žodis į 
skaitytojus” ir pradžia straipsnio 
“Dėlei Bagočiaus Žodžio/*

negalėj-imas Išsilaikyti konkuren- Formosa, ir norėtų savo išeivystę 
cijoje su geltonodžiate. Baltieji nukreipti tenai. Jau ir dabar Ja- 
yra pripratę prie gero gyvenimo, 
yra išlepinti ir darbe jokiu budu 
negali susilyginti su gelton- 
odžiais. Geltonodžiai, ypač ja* 

ir 
energingi. Pasi^anėdindahiAs ke
liais kąsniais, geltonodis dirbs 
kad ir visas 24 valandas. Ne
stebėtina tat, kad pasidėjus 
smarkiai geltonodžių ateivystei 
į Kalifornijos valstiją, vietos gy- • • ’ ventojai pradėjo jaustis, kad jie 
negali išlaikyti ekonominėje ko
voje su atėjūnais ir turi pasta- 
riemsiems žingsnis už žingsnio 
nusileisti. Ypatingai žemė pra
dėjo smarkiai iš amerikonų; ran
kų slysti. Tatai geltonodžiai; grę- 
sė neužilgo užimti didesnę visų 
Kalifornijos žemių dalį ir tokiu 
budu tapti" tikraisiais valstijos

ponija uždraudusi suaugusiems 
vyrams keliauti Amerikon; lei
džianti išvažiuoti tiktai moterims 
\ seniems tėvams, kurių vyrai 
ir sūnus Amerikoje nuo seiliaus. 
JaRchiai iš Amerikos naudotis ne
maną, Jiems brangus tiktai ly
gumas teisėse. Tat, reikalinga 
panaikinti Kalifornijos įstatymas, 
panaikinti podraug ir įstatymas, 
draudžiantis japonams tapti pil
nateisiais piliečiais, ir sulyginti 
japonus su baltasiais bei juodu
kais. ' G

Doros žvilgsniu tie patarimai 
yra labai pagirti n i, > bet dr pasi
seks jais išrišti klausimus, gry
nai ekonominės kilties, tai dar ididelis k-lausimas.

Šiaip ar taip vertus, Amerikai 
reikės vėl susidurti su japonų 
klausimu, ir, jeigu prie jo ne
bus^ prisiruošta, tasai susidūrimas

matomai, viskas gali-' Demb-
Lattiv^Į**’ buvo minėta 

pereitame - iigimeriyj. Visai neti
kėtai ir manftfeO; būti prie kūno 
palaidojimo, IJįJųrias išgabenta į* 
New Yorko 'j:reiliatoriją, kur ta- 
po sudegintais.. Kaip liūdna' ant 
širdies, žiunų^ į, tokią regyklą. 
Atskirti stiklu nuo mirusio, žiū
rėjome, kada karstą stūmė į pe
čių; aplinkui buvo ramu ir tyku. 
Rodos, kad už to stiklo yra jau 
kitas svietas, ne toks* kaip čia, 
kur gyvieji lik6. Rodos karstas, 
palengva leidžiamas, nulėkė toli 
už baltų marmuro sienų, į atilsio

Apie pasitg 
skio jau

Gelt^nodžįai, 
yra begalo ištremtus
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WIMIIIWI I.—W > IĮ.   WHIM ll, 1,11.1    .......................... ...........HM!   I,. W-H|-|> II&—W.I II—I.!!.. Wi I WI

tas sakė, tą jie rašė.” Taip netei
singai Ir mus šmeižiančiai gali 
rašyti tik blogos valios žmonės, 
kuriems,
ma, jeigu reikia kitus apšmeižti. 
Presos komitetas buvo išrinktas 
per I. W. W. streikierių susirin
kimą. Kada buvo ’’balsuota už
baigti streiką, bu\> įnešta, kad 
butų išrinktas komitetas praneši
mui į laikraščius apie streiko pa
sekmes; tam tikslui liko išrinkti:

M ach. Pranešdami per laikraš
čius apie streiko pasekmes, męs 
negalėjome užtylėti ir apie L. 
Grikštą, kuris gana daug pasidar
bavo streiko laiku. Patartina b li

) Tautos Namui, tai daro 
kadangi patįs norėtų pra- 
ą’gardų kąsnį, kuriuom yra 

i Tautos Namas Vil- 
petitą” kaslink Tautos 
rodė vienas Amerikos 
ų socialistų “šulų,” p. 
rašydamas tame klatt- 

nelabai senai “Kovoje,” tam 
savotiškame “nuomonių 

kurisai pastaraisiais

busią masai 
f

niuje. “Aj

lietu'

sime
tikra:
parl iamente
laikais įtapo “nuomonių pilnumu” 
visai
pas m

“Nov
Da

sirodN dar vieno tų pačių 
nuon 
Rašo

rona
“apie

ones

jau n

so,

panašu:? į pačių socialistų 
erkianiąjĖ ir prie Rusijos 
ios artimai stovintį laikraštį 
oje Vremia.”
bar tame ‘parliamente” pa

šilių v
apie Tautos Namą, 

Baranauskas — oficialis 
Soc.-dem. partijos atstovas. 

; autorius pripažįsta,
Tautos Namą taip 
rašyta lai k r a š č i u o s c, kad 

et nesinori padidinti tą ne- 
arbų reikalą.” O jeigu ra
li.... tai, musų nuomone, 
au neturėjo ką veikti. Ir 
būdu iš nuobodumo priva- 

Gudrų se- 
iti mažai,

tasai ponas ap- 
Naudodamasis se- 

“d raugų” išreikštomis 
is, dar kartą perminko 
fu šią tešlą. Nebe to, 

kai-kame nepasirodytų ir 
auš nuosavaus tvėrimo per-

tėmes, lyg kad velionį išleidome į 
geresnę šalį, kur nėra ašarų, nei 
vargo, kur nėra skausmų, apsivi- 
limų, kur esantieji nejaučia savo 
artybių ir mylimų kankinimosi, 
kur jie vien ilsisi, ilsisi, pasiliuo- 
savę nuo šio gyvenimo skausmų 
ir vargų. ' . ..

Mirus kun. Dembskiui, dauge
lis žmonių ėjo jo pažiūrėti. Išly
dint iš namų, susirinko apie 60 
žmonių. Dr. Šliupas laikė trum
pą prakalbą, labai * jautrią ; aiš
kino velionio gyvenimą ir jo nuo
pelnus.

Iki geležinkelio stoties lydėjo 
6 vežimai. Į New Yorką lydėjo 
tik Šliupų šeimyna ir du pašali
niai žmones. Ten ant stoties ku- f’. 'ną patiko Dr. Jankauskienė sai 
keliais kitais žmonėmis ir laido

Iš kitos pusės žinoma, kad gel
tonieji, nežilirint ilgiausio laiko, 
praleisto .svetimoje šalyje, nie
kuomet neužmiršta savo tėvynės, 
savo kalbos, pasilieka amžinai iš
likimais savo tautai, o neištautė- 
ja, kaip baltieji su juodukais. Ja
poniją skiria nuo Suvienytu Val
stijų tiktai Ramiojo, arba Pači

daug trukdėsio.

DĖLEĮI MONTELLO W. W 
CROSS CO. STREIKO.

ro kuone tris skiltis, 
novės jsakyma “kai

šiu nesąmonių, neištvrus dalyko,V v v ' •< ' •/ 7

n e rašinėti.
Presos komitetas: k1! ų,J. J. Žemaitaitis,

[.Žymė] S. Šleinis,

MAŽOJI LIETUVA.

“Vienybes” susirinkimas. Ne
senai Klaipėdos “Vienybė” turė
jo savo mėnesinį susirinkimą, ku
risai yra tuom įdomus, kad jame 
bi?vo paskaita iš lietuvių istori
jos. Prelegentas, p. Birškas, iš
dėstė lietuvių istoriją iš angsčiau- 
sių laikų, kuriuose lietuvius gali
me susekti, iki pirmojo lietuvių 
karaliaus, Mindaugio. Remdama-

šis raštelis turėtą tilpti “Laisvėje” 
ir “Pirmyn,” kuriuose tas, mus šmei
žiantis, užsipuolimas tilpo. I3CSt minė
tiems laikraščiams atsisakius jį tal
pinti (“Vanagas variagui 
kirs”), meldžiame gisrb. 
šiam

laikė labai lengva perskruosti ir, 
turint savuosius išeimyninkais 
Kalifornijoje, tvirta koja atsisto
ti šitoje Pacifiko pusėje. Toksai 
kaimynas, ačiū sparčiam Japoni
jos jiegų augimui pastaruoju, laj- 
ku, butų Suvienytoms Valsti
joms, pripratusioms pas save ne- 
prigulmingai nuo nieko šeimy- 
ninkauti, nelabai malonus. Taigi, 
kai]) matome, ekonominės prie- 
žastįs ir rūpinimasis- abelnaiš Su
vienytų Valstijų reikalais buvo 
tuom pamatu, ant kurio Kalifor
nija, prieš centralės valdžios no
rą, pastatė savo naująjį įstatymą.

Bet ar klausimas tuom užbaig
tas? Japonai yra žinomi ne tik
tai kaipo energinga bei pažangi, 
bet ir kaipo labai save gerbianti 
ir jausli tauta. Pergalėjimas to
kios didelės valstijos, kaip Rusi
ja, padarė japonus dar daugiau 
save gerbiančiais, ir šiądien jie 
reikalauja iš kitų atsinešimo į

akies ne- 
“Uetuvos” 
neatsakyti. 
Komitetas.

“Pirmyn”
No.
mitetas musų

prirodinėjo, kad lietuviai Euro- 
poje gyvenę dar keletą šimtų me
tų prieš Kristaus užgimimą. 
Kaip galima buvo iš paskai
tos suprasti, p. Birškas prisilai
ko žinomojo tvirtinimo, kad gar
saus grėkų istoriko, Herodotd, 
aprašyti ir į rytus nuo Dunojaus 
gyvenusieji skytai buvę lietuviai. 
Skytų šakos, getais vadinamos, 
kalba buvusi visiškai panaši į lie
tuviškąją. Berods, vėliaus ir bu
vo lietuvių giminė, get vingiai, 
kurios vardas, kaip matome, su
vis panašus į senovės getų vardą.

Senovėje lietuviai, anot prele
gento, ramybėje gyvenę. Tą ra-

mds rašteliui vietos 
. Presos

“T"

ai s vės” No. 84 ir
31 L., S. S. 17 kuopos ko-

prąnešimą apie 
Montello W. W. Cross Co. dar
bininku streiko užbaigimą ir ne
praktišką organizavimą nekuriu 
vietinių LSS. 17 kuopos narių 
vadina dideliu melu. Kad paro
džius visuomenei' teisybę ir neli
kus melagiais, turime tam komi
tetui atsakyti ir parodyti visuo
menei, kaip ištikrųjų dalykai bu
vo/

Gegužės 25 d. vietiniame kuo
pos (ar LSS.? Red.' 
buvo išrinktos 3 y p 
organizuoti Cross 1

daugybe žmonių su vežimais, 
automobiliais; daugelis karais va
žiavo. K*cmatorijoj susirinko 
apie .150 žmonių “Keleivio” re
dakcija atsiuntė puikų ryšį baltų 
rožių su žibutėms (violetais), 
prie kurio buvo juosta su para
šu : “Laisvės kareiviui nuo Ke
leivio.”

verčia atbulai, 
nai kitų' 
nuomonėmis, 
jau prarūgo:

autor

Jeigu skaitytojas turi valandė- 
■kitą liuosą, pavelysime sau pa
ryti keletą ištraukų, nušvie-

cianci 
musu

ai yra
šitaip

socialistų Tautos Namo 
:iiiią.

itęs sau klausimą: kas 
Tautos Namas, autorius

į jįjį atsako:
‘Trioba iš keturią (ar daugiau) 
ną sukrovimui surinktą ir pa- 

kaip tai: seną 
kaną, knygą, medalią ir t. t. 
draug ir Tnusą dailininkai gali 

rast tenai savo darbams vietą.”

kas Laisvamanių: kuopos; pasku
tinis taip buvo susigraudinęs, kad 
nei kalbėti aiškiai negalėjo.

Sudeginus Tanią, visi, susirinko 
Draugelio svetainėj. Čia taipgi 
buvo prakalbos* Išrinko komite
tą aukų rinkimui išleidimui ve
lionio, biografiją. Ten buvusieji 
tam tikslui Sudėjo $30. Sfirengį- 
hiui biografijos Užsiims Dr. Šliu-

komitetas rašo).

si€>
aukautu daiktą
liel
Pc

M. D
tos Namo, ar teisingiau L. 
r., tikslas esantis štai kok-

‘Saule” pinigais darbininką 
apstabde kultūros kilimą tarp 

atinią sluogsnią (darbininką ir 
mažesnių), o L. M. Draugia taip- 

t darbininką pinigais* skleidžia
tuose sluogsniuose tautininkystę.

stori tarptautininkystės, sklei-

pa

Vi
džla šovinizmą tarp tautą ir, vie
ton kliasą kovos, tai—konkuren
ciją (lenktyniavimą) tarp darbi
ninką.”

Lab

m as, 
sciko

ai norėtume paraudoti 
e su šiuom XX amžiaus 
tiju, bet sveikas protas ne
ri. Bet štai dar atkartoji- 
kituose žodžiuose, p. Pru- 
“apetito”:

Ir nors męs ir padedam jai 
Red.) vyti botagą 

prask: statyti Tautos Namą. 
Įi.)» bet savo kupros patįs ne- 
išime ii\ greičiau pasakysime, 

okame naudotis bo
ti priešais \avo priešus.”

(buržuazijai.
(si
Re
ath
kad ir męs
tag

Kai]) matome, autorius, paver
kiąs, jau kumščių pradeda rodyti. 
Viskas tas butų vien įtiktai juo
kinga, 
vimai 
kos, 
siaurai 
ina m 
liga serga musų visuomenės da
lis. Tačiaus tikime, kad tai tik
tai laikinis užsikrėtimas nuo kito 
ligonic, ir, laikui bėgant, toji li
ga išnyks. , 1

ję igu tokių “šulų” rėka- 
neparodytų, kokios nfsvei- 
neapykantos, manijos ir 
natystės pilnos sriovės esa- 
usų visuomenėje. Sunkia

Naujas laikraštis So. Bostone. 
Mums pranešama, kad nuo Nau- 
jty Me:ų So. Bostonas turės tre- 

aštį. Naujas sąvaitinis 
vadinsis I 

lamas tam 
bendrovės. Pranešama, 

’dabar priimama prenu- 
, kuri išneša $1.50 mė

čią laikr 
laikraštis 
bus leidž 
tvėrusi 
kad ja 
nierata 
tams. .
bepartyvis ir ypatingą atydą at-

“Ateitis” ir 
tikslui susi-

os
u

“Ateiti 
Broadway, 
Kas b

ąs j musų jaunuomenę, 
es” adresas “Ateitis,” 366 

M&s. 
ir r^e-

Boston, 
.is laikraščio vedėju
um, nepranešamą,

Račkausko prakalba visus Su
judino. Tarp kitko, jis pasakė, 
jog ne vienas pereina per gyve
nimą, o nei šešėlio savo buvimo 
nepalieka, o velionis paliko dide
lį savo gyvenimo ženklą, parodė 
kelią, kuriuom gal eis ne vienas. 
Velionis buvo karštas žmogus,

tautų. Šalę to japonai yi;^ Hena 
tautų, puikiausiai mokančiųjų su
valdyti save.

Tat, mums pilnai bus supram 
tami žodžiai anglų savaitraščio 
“The Independent,” kuris, kal
bėdamas apie japonų klausimą, 
pasakė, kad japonai, sužinoję apie 
Kalifornijos įstatymą, išpradžių 
buvo tartum perkūno nutrenkti;

susirinkime, 
atos, kad su- 
2o. darbinin- 
anizuoti, kaip
"ki to laiko 

Cross Co. dirbtuvės darbininkai 
nebuvo susiorganizavę, ir niekas 
jų neorganizavo. Išrinktos ypa- 
tos ęmėsiuž turėjo kelias 

tqss Co. dar- 
, laike kurių agituota 

W. unijos, ir 
laiku gausit 

igu tik strei

dručiai. Mokėjo mylėti teisingą 
ir gerą, o neapkentė melo, išnau
dojimo ir veidmainystės

J&. Garmus.

sivaldė. Tęisių alprubežiavimas 
buvo ištiktųjų sunkus smūgis jų
jų garbei. Bet jie moka gerai susi
valdyti. Reiškia, jie mokėjo gau-

JAPONŲ KLAUSIMAS SU
VIENYTOSE VALSTIJOSE.

Šiądien visų Suvienytų Valsti-

Mexiko. Daugiau apie nieką po
litikoje neišgirsi, kaip tiktai: Hu
erta, Carranza, Lind, O’Shaugh
nessy, Mexiko kongresas ir 1.1., ir 
1.1. Suvienytos Valstijos būtinai 
nori prašalinti Huertą nuo prezi
dento vietos. Su tokiu pat at
kaklumu Huerta pasiryžo gintis 
iki paskutinių jiegų. Ar Huerta 
bus prašalintas, ar ne? Tai yra 
klausimas, apie kurį šiądien vis
kas sukasi. Visi kartais ir svar
bų sj klausimai numesta šalin. 
Dažnai tie klausimai neišrišti, ir" 
toksai atsinešimaš į juos gali at
nešti, rasi, net’ir artimoje ateity
je Suvienytoms Valstijoms daug 
rūpesčio.

Vienu tok iii svarbių, nepabaig
tų ir todėl pavojingų klausimų" 
yra japonų klausimas. Kaipw vi
siems žinoma1, šių metų gegužio 
mėnesyje Kaliforhi jos valstijoje, 
nežiūrint Suvienytų Valstijų 
augščiausios Valdžios ir pačių ja
ponų karščiausių protestų, tapo 
išleistas ir rugpjūčio 10 d. galu
tinai užtvirtintas įstatymas, su- 
lyg kurio visic'his tiems, kurie ne
gali tapti Suvienytų Valstijų pi
liečiais, draudžiama pirktis, arba

i žėmės Kalifornijos valsti-, 
Suvienytų Valstijų pilie- 
sulyg konstitucijos, gali 

vien tik baltieji ir juodu
kai; geltonodžiai yra išskiriami. 
Aišku tat, prieš ką tasai įstaty
mas taikoma. i

turėti 
joje.
v • •ciais,

kad iš viršaus galima manyti, kad 
jie savo teisių suvaržymą jau už
miršo ir nusiramino; pamatė, kad 
prieš vėją nepapūsi.

Tačiaus toks fnanymas butų la
bai klaidingas, Greičiaus galima 
daleisti, kad jie laukia progos vėl 
eikštyn pakelti apmirštąjį klau
simą, ir šį kartą pakelti truputį 
kitaip. Žiūrint šituo atžvilgiu, 
pilnai suprantami visi tie nesenai 
pasklidusieji gandai, buk. Japoni
ja Mexiką remianti ir prieš Su
vienytas Valstijas kiršinanti.

Bet tai yra mažmožis. Daug 
svarbesniu yra faktas, kad Suvie
nytos Valstijos priderančiai ne
užbaigė paties japonų klausimo. 
Jeigu japonai yra susiadiinti ši
toje Pacifiko pusėje savo teisėse, 
tuom yra labai įžeisti ir, kaip ga
lima tikėtis, dar atnaujins tą pa
tį klausimą, tai Suvienytos Val
stijos turėtų daugiau sustiprinti 
savo vakarines pakrantes) kurios 
šiądien karo žvilgsniu nėra taip 
gerai apgintos, kaip tai\ turėtų 
būti. Mat, Suvienytos Valstijos 
yra daugiausiai sustiprinusios sa
vo rytines pakrantes, kadangi 
galimais svarbiais priešai^ skaitė 
didžiąsias Europos valstijas. Bet 
šiądien, sustiprėjus ir įsigalėjus 
Japonijai, toksai pat atsiųešimas 
ir toliaus į savo vakariniu dalių 
apgynimą butų neatleistiria\kląida, 
Berods, baigiasi Panamos kanalo 
paruošimas laivams plauki net 1. 
Pasibaigus tam darbui, Suvieny
tos ' Valstijos, be abejonės, galės 
naudotis Pacifike savo 
laivynu. y.

“The Independent” 
IŽitą , klausimo ; išrisi,mą^

bininkaj, 
lArhdd^ti prie I. W. 
žadėta, kad “streiko 
po $5.00 į savaitę, j e 
kuosit.” Po kelių tokių prakalbų, 
su pagelba tūlo Bolio iš Law
rence, Mass., papyko jiems darbi
ninkus suorganizuoti, 
apie 120 Cross Co.
kurie įmokėjo po 25c.. Sumokė
ti pinigai buvo perduoti Stanis
lovui Baranauskui, 
tuom laiku išrinkta, 
(o nepalikti pas r; 
ŠleinJ T 
mitet 
sužinojusi apie organ 
bininkų, birželio 28 d. atleido vi
sus darbininkus nuo
pe musų, W. W. Cross Co. dar
bininkų, kilo sujudimas ir esan
tieji trįs organizatoriai,' kurie 
mus organizavo, nebežinojo ta
da ką daryti. Kreipėsi į I. W. 
W. unijos centrą, bet pasirodė, 
kad centras nieko bendro neturi 
su jų suorganizuota 
kais: esą suorganizt 
unijos skyriui, i Jcur

Susirašė 
darbininku',

les jis buvo 
ls kasterimu

į kaip LSS. 17 kuopos ko- 
t^s rašo). Cross Company, 

izavimą dar-

darbo. Tar-

is darbinin- 
ota ne tam

rytiniu

duoda 
Teisin

giau sakant, pataria grįžti atgal. 
Sako, kad japonai ir Ratįs nenorį 
saviškių išeivystės Amerikon, Jie 
turį dar savo kraštų, kurie iki

j ieškoti I. W. W. organizatoriaus 
ir surado tūlą C. F. Howard, ku
ris pribuvo į Montello liepos 6 
dieną. Negalėdamas 
su lietuviais, nemok 
lų kalbos, jis negalėjo organizuo
ti. Męs, minėtos did__ _
bininkai, tą matyda * 
lavome lietuvio orgs 
nurodydami L. Gr 
tuomet dalyvavo Ips’ 
streike. Liepos 8 d.
j Montello ir laikė čia prakalbą 
aiškindamas I. W.
principus. Po prakalbų buvo su
tvertas “lokalas” iš atleistų nuo 
darbo darbininkų. Pr 
cartu 109 nariai, įmokėdami po 
50c., ir tuomet apšau 
nijai streikas. Ig visk 
to kiekvienam aišku, 
ninkai nepraktiškai b 
zuojami ir pertai liko 
darbo, kas daug ke įkė streiko 
išlaimėjimui.

Toliaus LSS. 17 kuopos komi 
tėtas, nieko apie daly 
žinodamas, rašo, atsi 
das nesąmones, kaip: “Kad ^is 
3rcsos komitetas yra suorgani
zuotas peT L. Grikštą jo *ypatos

susikalbėti 
inčiais ang-

btuvės dar
niu pareika- 
hizatoriaus, 
kštą, 
wich, Mass

kuris

W, unijos

sirašė tuom

kta konipa- 
o viršminė- 
kad darbi- 
ivo organi- 
atleisti nuo

cų stovį ne
prašant, to- 

: “Kad tp

lietuvius per prievartą pakrikšty
ti. Kadangi lenkams tasai krik- 
Štinimo darbas nesisekė, tai jie 
parsikvietė pagelbon kryžiokus, 
kurie, kaip žinome, paskui di
džiausių bėdų bei rūpesčių sutei
kė ne tiktai lietuviams, bet taipo
gi ir juos parsikvietusiems len
kams. Kalbėtojas savo paskaitą 
davedė iki Mindaugio mirčiai. 
Pasibaigus pranešimui, kurisai 
susirinkusiems labai patiko, svar
styta draugijos reikalai.

Klaipėdos Driskius.

“Santaros” susivažiavimas, 
Spalio 19 d. atsibuvo Mažosios \ 
Lietuvos draugijų susivienijimo, 
taip vadinamosios “Santaros” su- t 
sivažiavimas. Į susivažiavimą sa
vo atstovus prisiuntė 10 draugi
jų, tarp jų Birutė, Tilžės Giedo
tojų Draugija, Klaipėdos “Vieny
bė” ir) kitos. Susivažiavimo pir
mininku išrinkta p. Vydūnas. 
Tarp kitko paminėtina nutarimas 
įsteigti savo metraštį, kame bus, 
surašytos visos prie “Santaros” 
prigulinčios draugijos ir viso me
to jųjų darbai. Kiekviena drau
gija turi prisiųsti medžiagą apie 
savo veikimą ne vėliaus se- 
kančio'sausio 1 dienos. Išrinkta 
tam tikra komisija, kuri prisiųs
tąją medžiagą sutvarkys ir pri- 
ruoš iki kito “Santaros”
žiavimp, kuris galutinai nutars, 
kokia Medžiaga turi būti talpin
ta, kokia ne.

Be to, Klaipėdos “Vienybė” 
praneš^, kad ji ji savo kraštui pa
du ti pridariusi po Mažąją Lietu- 
ą ekskursijų, kurios nusisekusios 
r pasirodžiusios naudingomis. 
Santaros” iždo peržiūrėtojais iš

rinkta p. Sinionaitais iš Tilžės ir 
p. Latį iš Pagėgių. Pabaigoje 
laikyta) įdomi paskaita apie Ma
žosios Lietuvos rubežius.

Nemuno Viksva.

susiva

Šeimyninkystės mokykla. Šei- 
myninkystės mokyklą Doyiliuose 
anko 12 merginų, o Priekulėje. 
6. Beveik visos yra lietuvaitės. 

Tovilitiose susieina jos .savaitės 
pirmąsias tris dienas į namus p. 
Šimkaus, o Priekulėje paskutinią
sias tris dienas j parapijos na
mą. (“Apžvalga.”) 

t

Gausi auka. Nesenai Klaipėdo
je pasimirė turtingas pirklys J. 
Schmiqh Kaip dabar pasirodė, 
mirusis savo testamente paskyrė 
labdaringiems tikslams 100,000 

(1 marke=~apie 23 c.).



X’elionis neužmiršo valsčiaus li- 
gonbučio, draugystės neturtin
giems sušelpti ir savo parapijos 
bažnyčios, kuriai paskyrė 5,000
markiu.

Kaimų mokyklos. Prusnose 
jaunuolis, pabaigęs paprastai'! kai-

tos ir toliaus t
Kilimuose tam vra su

dina, tolynpamokinimo mokyklos

nimui progą neužmiršti >tai, kas

Bet imant b

pamatysime tokį pat proporcijo- 
nališką savžudysčių augimą. Jei
gu atsimaino sanlygos, pasididi-

skaitlius.
iiiiudiiu šavzuuyscių skaitlių is 

atžvilgio į asmens lytį, gyvenimo 
vietą, užsiėmimo būdą, meto tai

amžių ir t. t., .męs matome, kad

į savžudysčių skaitliaus didumą.
Skaitlinėmis yra priparodyta, 

kad vyrų tris ar keturis kartus 
liek išsižudo, kięk moterių; 
Miestelėnai paprastai yra už kai
miečius daug daugiau palinko

354. Kodėl sodnų šaltiniai pa
daryti dažniausiai taip, kad van- 
duą bėgtų per padaryto levo bur
ną? Labai dažnai atsitaiko, kad

kiu nors daiktu, ar papročiu ir jį
jį vartodami, niekuomet nepasta
tome sau klausimo, iš kur tasai

Jeigifl męs būtume akyvesni ir 
daugiau žingeidautume tuom, kas 
apie mus arti yra, tai nekartą 
patirtume įdomių dalykų.

Tuos žodžius galima pritaikinti

nai matome, 
gi a u šia yra

šaltiniai dau-

reika- 
Lietu- 

\'bje, turėdamos savo tikslu ne 
tiek tolimesnį jaunimo ^pamoki
nimą, kiek galutini jaunuoliu su-

1 iš kai duoda augštesnę
tvėrimo ?

vokietinimą, kurio pradjnc mo
kykla nespėja atsiekti, tos mo
kyklos yra tiesiog kenksmingos, 
kaip ir kiekviena mokwkla, \tar- 
naujanti ne 
tiems turėtu v tarnauti.

Jaunuolis 
mokyklos su 
ino ir “deuts

Uoksai jaunuolis 
lietuviu. Praša 
nuo jaunuolio,

žinoma,- kad savžudystės daug 
dažniau atsitaiko tarp kareivių, 
daktarų, smuklininkų, chemikų, 
negu tarp kunigų, jurininkų, ge
ležinkelio tarnautojų, pečkurių ir

turi įtekmę ir asmens užsiėmimų 
būdas.

Toliaus yra žinoma, kad ..žie-

retesnės negu vasarą. Pradedant 
žiemos mėnesiais ir artinantis 
prie vasaros, vsavžudysčiiy skait
lius kas mėnesį augą, kol apie

čiausio laipsnio.

ves egyptiecius Nilo 
dens išsiliejimas buvo 
biausių apsireiškimų.

[Kai-kurie žmonės tą 
įai|) aiškina: pas seno-

va li
vienu
Mat,

ilgą ir žem 
kindavo ir

tyrlaukiu, ant kurio 
t beveik jokių žolelių.

vien tiktai
neąugtų ne
Iš to. matj/ti, kad Nilo išsi

\rio prigulė;
būvis. Va

apsireiškimu, nuo ku- 
o visas egyptiečių ger-

blankas sugrąžinti; bet kiti no 
žodžio nepasakė, kur jie jas pa
dėjo—tai jie patįs tik apie tai ir 
žino... Dar kiti, vietoj žmonišką 
pasiaiškinimą, pribraižė visokią 
nesąmonių... C -

*
Auką įplauka:

Suaukauta. per blankas........... $1,183.27
Suaukauta be blankų.............. 2,773.95
Aukos Brooklyno ir New York©

draugysčių J.............................. 420.00
Nuošimtis nuo darbininkų algų, 

kurie susitaikė su darbdaviais;
ir dirbo laike streiko.......... 21125.72

Per generališką valdybų paskir
ta pašelpos .......................... 3,100.00

Visokių aukų« įplaukė laike
streikų abelnai .................. $9,602.94
Tuomet streikierių radosi 1,673 ypa- 

tos. Tokiu budii kiekvienai ypatai 
pripuola aukų $Š.74.

Išlaidos:
Pašelpos streikierjams nuo sau

sio 17 d. 1913 m. iki 22 d. kovo 
išmokėta ...•.......... $12,002.00

Užlaikymas virtuvės .................. 70.94
Advokatui užmokėta ................ 505 00
Atmokėta streikieriams, sėdėju

siems kalėjime ...................... 236.29
Bylos apeliacija D. Paškevi-

čiaiifc .......................................... 200.00
Išpirkimas drg. Luckaus iš ka

lėjimo ......    500.00
Įvairios bilos — popierius, kra-

sa, keliones, pilnėtos ir tt. 1,245.91 
šelpimas našlaičių ...................... 38.00
Spauda ..........................T.......... 9.20
Liudininkams už išliknny die

nos iš darbo laike užbaigimo
bylų po streiko ..............  18.20

//

es mokvklos

f

i

in

langi jųjų .skaitlius Maž. 
e labai sparčiai auga, 
karkiamos valsčiuje jųjų 
buvo vos keturios. Da- 

i skaitlius išaugo iki 30.

PIGI SVETIMA GARBĖ.

ill pliku1!

Lygiai teisingai 
ti: “Su melagiu

iu visas rybas ir neis- 
praleisti nepaxemytas. 

panašių melagysčių til- 
‘ ‘’Dilgėlių” mimeryį, 
“Keliauninkas,” inato- 

is iš musu cicilikizmo

is Morgan, urmgc- 
a f> i c 1 i n k i ų. i n s i n naci-

ičio ir kum J. Vaišnoro vardus, 
diktuosi, kad “Lietuva” ncat-

aiškinimui. Mii 
dencijoj rašoma tvėrimą

villiečiai ir apięlinkiniai kas po 
$10.00, kas po $25.00, o kas ir po 
$100.00. Mėnesis atgal—rašoma
lUIKllID ~ C4VIVJY v minui,

kaip žydo bitės; susirinkimuose 
einą “baisiausi ergeliai,” vos, gir
di nesusimušama. taigi, girdi, 
.nutarę išsidalinti pinigus. įmo
nės esą rugoja ant kun. Sutkai- 
čio ir Vaišnoro (Pittsburgo ir 
McKees Rocks klebonų), kam

nuėję pas Siitkaitį, tai tas sako: 
“Kam jums reikia? 
jnvčios eina iš mado < . 1 \ ■ į
ra nenorįs dėlto, įkaci paskui jam
biznis sumažės. Mat jis šią apie- 
linke apžiūri, apkalėdoja,” etc.

O Vaišno-

, \ u ■ •

5ą,v(X tikslu ko kito, kaip tik tyro 
\ andeų^ druniKdimą/ kad vėliaus 
drumstime vandenėlyj lengviaus 
žuvytes 'įįą^dyfc, ir kad šitą tik
slą atsiekiu su ramia sąžine ne 
tik verčiama*-teisybė “viršun ko
jomis,” bė? nesidrovima nei ypa-

“ t e i sy bės sk 1 eidė j am s 
ir nuą to jų, berods, 
si...<Į Negaliu dau

Photo Miss Wilson copyright by

ni u su

stvsirinkimus, nes man teko 
tik ant vieno, bet nei erge- 
nei muštynių ten,' nebuvo.

prastai atsitikdavo tuom
kuomet saulė buvo Le\ san

miausio savo laipsnio. Pridurtina 
dar, kad dienos laiku daug dau
giau nusižudo negu nakčia.

Jeigu peržiūrėsime savžudysčių 
rekordus, tai pamatysime, kad

fabetų, tai yra nemokančių rašyti.
Tikėjimas taipogi turi savo 

įtekmės dalį į savžudystę. Dau
giausia nusižudo

ria suteiki

uiti

žinę su

Nilo vanduo.

avo levo galva, ve- 
ai ir romėnai, susipa- 
gyptiečiais, perėmė tą

umėnų tą paprotį, lai- 
;, perėmė ir kiti euro-

ir mandagiai apkalbėta

apie 
būti 
Htf, 
Gražiai 
reikalas tverti čionai naują lietu
vių parapiją, nes žmonės patįs 
pripažįsta, kad girtuoklystė čia 
baisiai įsiviešpatavusį; kad vąi- 
Idft jau pradeda savo tėvus “Hpn- 
kėmis ’ vadinti, kad.’'■abęlna.^Kš- 
tvirkimas eina kasdien di<J^ii ir 
kad todėl reikalinga sutverti pa
rapija, kad tą dorišką lietuvių 
puolimą Sulaikius. Taigi ir pra
dėta rinkti aukos bažnyčios nu
pirkimui. Teisybė, nemaža buvo 
tokių, kurie dėjo po $10.00 ir po 
$25.00, o vienas žmogelis paau-

’ kavo net $100.00. Surinkę pinigų, 
apsirinko seną medinę presbiteri-

girdėti, jau ir nupirko su 1% 
margu žemės—už $4,000.00. Šios 
bažnyčios pataisymas atsieis apie

Abelnai išlaidos siekia $14,826.48 
Iš iždo unijos 54 ir 58 skyrių 

išmokėta .......... ............... $5,223.54

Męs, 54 ir 58 skyriaus rubsiu- 
viai, širdingai dėkojame visoume- 
nei už aukas.

Išdavėme tokią atskaitą, kokią 
męs turime — tegul visuomenė 
sprendžia. Jeigu kas norėtu ką 
nors daugiau žinoti, galima atsi
šaukti, o bus paaiškinta.

Šelpimo komitetas:
Pirm. J. W. Buchiilsky,
Rast. A. Lelis,
Ižd. P. Mačys,

Kom. atskaitos peržiurėjiniuH
W. Wichert,
J. Chižius, 
Steponas Karvelis.

piečiai ir palengvėle jį po visur 
išplatino.p rotes tonų, an- 

katankai. Dar 
užtinkame tarp

jPhoto Mr. Sayre copyright, 1913, by American Press Association, 
a *.

PREZIDENTO DUKTERS VESTUVĖS.^
Prezidento Wilsono duktė, Jessie Wilson, ištekej’o už Francis Bowes Sayre, 
oliu į “East Room” kambarį Baltamjam Name, kur atsibuvo šliubo ceremonb 
svetimų šalių dipliomatiški atstovai, atstovai S. V. kongreso Ir ypatiški jauna* 
Senatas ir atstovų butas prisiuntė jaunavedei gražius prezentus*

Marceau.
n 1 a ž i a u s a v ž u d ž i ų
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degtukų suvartojama
Pereitą utarninką antroji I 

Paveikslėlis parodo abudu jaune 
ja. Ceremonijoj dalyvavo visi 
vedžių draugai bei pažįstami.

vieną tūkstantį doliarių.
ras

ititajsy- 
do- 
tic

žino
tos

nešimas, kad, girdi, jos 
mas atsieisiąs 50 tūkstančių 
barių? Ištikro, matomai musų 
cicilikučiai mano, jog visi
nes yra be smegenų ir kad j 
gali kvailinti, kaip tik nori:
ir vaikas gali suprasti, kad 
$50,000 gali pastatyti naują 1 
rinę bažnyčia, o ne sena med O J f v 7 c v • čia

nuorno-vienas jMcslai 
nes žmonės

matomai

yra taip, 
tad tokio

nesupras, 1 didelių 
gąs ir kils suirutė.

1U-
inę

m si-

turite dar bent šiek-tiek dor
ai,’ 
os, 
le- 
le-

norą, garsinant panašius apie juos 
melus.

išeina” (matykit žmonės, kad

cilikai, sako), kun. Vaišnoras 
norįs ten [parapijos, nesą jis

ir 
ci- 
ne- 
ten 
su

ni ažėtų ....
Niekuomet aš iki šiolei nei 

lėdojau Bridgeville ir apielink

ten rūpėti, nes vietiniai lietuv 
kreipiasi Su savo reikalais p 
vietinio airįų klebono. Atpenč, 
širdingai žmonėms jų darbe pr|i 
tariau ir glelbejau jiems susįorgą 
nizuoti.

iai 
de

.352.
žudystė ir kas ją dažniausiai var

iš 
atėmimas pau gyvybės yra apsi
reiškimas, žinomas nuo seniausių 
laikų, siekiančių net prieš-įstor nį 

e-žmonijos gyvavimo periodą.
nai jau žmonių akįs yra atkreip
tos į tąjį dalyką. Pastaruoju lai
ku, pradedant antraja XVI 
šimtmečio puse, daug knygų yra

-rnaž nuodugniai nušviestas.
Pirmu dalyku pažymėtina įv< 

rūmas, kurisai viešpatavo ir vie
.1-
vs-

giasi panašiomis korespondenci
jomis žmonių darbui užkenkti, 
mėgina juos supjudyti,—vandenį, 
vadinas, sudrumsti ir jame žu
vauti. . . . Juk musų cicilikučiai 
tuomi jau atsižymėjo: jie visur, 
—ar tai tautos reikaluose, ar pa
rapijiniuose reikaluose—kelia er
gelius, nes ergeliais jie gyvena. 
Ką-gi jie darytų jeigu ergelių 
nebūtų? Jeigu ergeliai patįs ne

k i joj, į sąvžudystęį buvo žiūrima 
dvejopai:; jeigu žmogus nusižu
dydavo dėlei kokiui nors prakilnių

Kaslink amžiaus, tai reikalinga 
pasakyti, kad, pradedant 10 metų 
amžiaus, juo metų skaitlius didi
nasi, juo ir savžudystės dažnėja. 
Amžiuje tarp 5 ir 10 metų taipo
gi atsitaiko, bet labai retai. Sav- 
žudžių daugiausiai yra amžiuje

355. Kiek 
kasdien Suvienytose Valstijose? 
Neskaitant 
kitokių prietaisų, kurios vartoj 4
m a ugniai 
kasdien s

visokių elektriškų ir 
toja-

bilionas
degtukų. Itą reiškia toji skaitli-
nė ? Tam bilionui

priešams savo tautos paslapties),

ru ir pagarbos vertu pasielgimu;

cijas,—tokias ve, kaip ir anoji 
“Keliauninko” korespondencija. 
O kad ten nekalti žmonės šmei
žiami, kad jų vardai juodinami, 
—kas jiems tai rupi! Svetima 
garbė jiems pigi....

kais eidami, nueis? Sakoma, kad 
“Su melu gali toli nueiti, bet.... 
nepargrįši.” Rašinėdami pana
šias melagingas žinias, vyručiai,

sitebėkit<ir nerugokit, jeigu vi
suomenė jus ant tos pačios vir

vieną-kitą sykį, jus galite vieną- 
-kitą žmogų apmulkinėti visą lair 
ką, bet jus negalite apmulkinėti 
visų žmonių "visą laiką.”

Teisingi tai žodžiai, ir jeigu 
jie kam tinka, tai tinka panašiems 
musų cicilikams, kurie visur 
“jicško,? ko nepametę”....

Kun. J. Vaišnoras.

patatija pažiūrose į savžudystę.

se, svarbiausiąja savžudystės 
priežastim buvo, taip sakant, ar
timo meilė. Nusižudydavo seni 
ir liguisti žmonės, kurie, nega
lėdami atnešti jokios į naudos, bii- 
vo vien tik apsunkinimu savo 
giminėms. Kad nuėmus tą berei- 
kAngą naštą nuo saviškių, tie 
“ .žmones” nusižudydavo. 

v ni-s matome ir pas
pas kurios Susi- 
gan plačiai var-

^OČius, 
ji^ą|Fbuvo 

buvo

buvo asmeniškumas (pavyzdžiui: 
noras išvengti sunkios bausmės), 
tai toksai savžudis buvo nieki
namas, netekdavo priderančio pa
laidojimo, viešpatystė atimdavo 
visus savžudžio turtus ir nepri
pažindavo teisotu jojo testamen
to.

Krikščionystė nustato pažiūrą

mą, priešingą Dievo įstatymams 
ir todėlei iš visų atžvilgių papeik- 
tiną; savžudis net ir šiądien ne-

toje. Iš pradžių svietiška valdžia 
taipogi laikėsi tokios pat nuo
monės ir skaudžiai bausdavo 
tuos, kurie pasikėsindavo nusi
žudyti. Tačiaus, laikui bėgant, 
valstijos pažiūra į savžudystę 
persikeitė, ir šiądien yra daug ša
lių, kttr pasikėsinimas nusižudyti 
ir nusižudymas visai nėra bau
džiamas. Ųž savžudystę šiądien 
dan yra baudžiama Anglijoje

Bahdžiama ir kai-kttriose kitose 
■v a 1 į t i j o s e. { , Y p a e sunki b a u s 1 n ė 
yrai Rusijoje. Tenai netiktai sav- 
žudėlio testamentas yra skaito
mai neteisotu, bet taipgi ir žmo- Į
nes, pagelbėjusieji velioniui liu

apkaltinami, kaipo paprasto už
mušimo prigelbėjai ir..pasmerkia
mi katorgon 10—15 metų. Abel- 
nai imant, baltieji, nors ir kar
tais nublanldai žiuri į sav
žudystę, tačiaus jos. niekuomet 
nepagiria. Kas kita yra su gelto
nomis Azijos tautonps (japonai, 
kiniečiai), kurios sayžudystę tū
luose atsitikimuose (ypač japo
nai) skaito augštos doros apsi
reiškimu.‘f s

Jeigu męs paimsime šių laikų 
mvžudystes,-tai pamatysime, kad 
jos yra išsiplatinusios tartum pa
gal tam tikrus įstatus, arba tai
sykles. Savžudystės, laikui be-* 
gaut, vis platinasi, taipogi prisi- 
laikydamos tam tikrų, kaip pava-

Tenai 1865 m. ant kiekvieno mi- 
liono gyventojų savžudysčių iš

m. po 88; 1905 m. po 100. 
paimti kitas valstijas, tai tenai

daro Rusija, kur labai išsiplatino 
savžudystė pastarais metais tarp 
jaunuolių. Pastebėtina dar, kad 
moterįs šiame atvejyje yra la- 
bjau palinkusios nusižudyti jaų- 
nesiame amžiuje negu vyrai.

Kokųds budais žmonės dau
giausiai nusižudo? Čia tarpe vy
rų ir moterų taipogi yra skirtu
mas. Taip vyrai daugiausia mėg
sta pasikarti, paskui skandintis, 
nusišauti, pasipjauti, nusinuodin- 
ti ir t. t. Moterįs gi pirmoje 
vietoje mėgsta nusiskandinimą, 
toliaus, nusinuodinti, pasikarti ir

Užbaigiant, reikalinga paste
bėti, kad savžudystę vartoja ne 
vien tiktai žmones. Atsitaiko jiji 
ir tarp kitokių gyvūnų. Yra žino
ma, kad skorpijorias, ištikus dide
liems karščiams Jsmeigia gylį sau 
į galvą, iš ko turi mirti. Nuo-

dažnai pačios save įkanda ir iš to 
galą gauna. Galop, daug yra 
kinių žvėrių, kurie, pagauti, 
ko neėda ir stimpa. Tai yra 
pogi savo rųšies savžudystė.

1 a ti

ll ie-

ur auga mažiausi me

Puoš medžius laiko vazo- 
ir taųi tikrais badais ne- 
jiems augti į augštį. Ka
rn ėdžio amžins yra daug

353- 
džiai? Mažiausi medžiai, augan
ti visame pasaulyje, yra Japoni
joje, 
nuošė 
duoda 
daugi
ilgesnis už žmogaus, tai paprastai 
tuos medžius augina kelios gent- 
kartės. Tėvas, mirdamas, pave
da darbą savo sunui. Ir štai gau
na tiesiog stebuklingas pasekmes. 
Medis kelių dešimčių metų am
žiaus turi augščio vos kelis co-

kų siekia 100 ir net 150 metų am-, 
žiaus. Buvusion Paryžiuje vįsa- 
svietinėn parodon buvo atvežta 
jųjų. Vienas klevas, kuriam tuom 
tarpu buvo 80 metų, turėjo vos 
20 colių augščio. Kitas medis, 
taipogi klevas, 10,metų turėjo 12 
colių. Kažkurie kitų ryšių me
džiai 80 metų turėjo į augštį nuo 
8 iki 12 colių. Kai-kurios pušįs 
turėjo 150*metų; seniausia iš jų
jų turėjo tiktai 24 colius ilgumo.

Tačiaus tai vis buvo tikri me

jųjų “didžiuliai” broliai.

•o *

štų ' "’Tfičctz
medis, kur
yra Suvienytose Valstijose sude
ginamas, sveria 50,000 svarų 
jam sukrauti ir geležinkeliu per

ų. vTsas degtu ku
isai per vieną dieną

riant

galu visą tą bilioną degtukų, tai 
męs gautunie liniją apie 30,000 

ilgio. Kitais žodžiais ta- 
viena diena pas mus su

vartojamais degtukais męs galė
tume aplenkti visą žemės skri
tulį ir tai dąr liktų mums dide
lė krūva, kurios ilgai užtektų ko
kiam nors miestui.

KLAUSIMAI.
356. Kaip smarkiai auga pirštų 

nagai?
357. Kur buvo sutverta pirma 

kariumene ?
358. Iš kur paeina “O. K.”?
359. Koki medžiai turi plačiau

sius lapus?
(Atsakymai bns kitam numeryj.)

ATSKAITA AUKŲ, SURINK
TŲ PAŠALPAI LIETUVIŲ 

54-me ir
(Iš generališko rubsiuvių streiko

8-me SKYRIUOSE.

Gerbiamieji aukautojai:—
Pirm, negu prieisime prie 

atskaitos, turime jums paaiškinti,

garsinta. Pačią atskaitą reikia 
nušviesti taip, kad ji kiekvienam 
butų suprantama.

Dalykas štai kame: laike di-

tapome gana išvarginti, o streiko 
galo toli gražu nesimatė, tai nu
tarėme atsišaukti į Lietuvišką vi
suomenę, prašydami pašelpos. 
Tam tikslui tapo atspausdinta 
blankos ir išsiurbtineta po plačią 
šalį nekurioms ypatoms ir drau
gijoms, kad parankiau liūtų rink
ti aukas; ant blankų gi buvo pa
žymėta, kad kiekviena blanka, su 
aukomis, ar be aukų, butų grąži
nama atgal. Vienok atsitiko ki

ti atskaitą bei aukų pagarsinimą ; 
daug blankų nėra. Prisiėjo raši
nėti laiškus ir jieškoti blankų. 
Nekurie pasiaiškino, jogei jie ne- 
patėmijo pasargos, kad reikia

AUKOS TAUTOS NAMAMS 
VILNIUJE

Per “Lietuvos” Redakciją:

Iš ST. JOSEPH,' MO.
D. L; K. Algirdo dr-stė už 

^Te^sni žemės ..........................
D. Klimas $5.00; A. Kubilius $3.00;

J. Zamulskis, $2.00; Aleksandra Vait
kienė $1.25.

Po. $1.00 aukavo: K. čikinskis, Ka
zimiera Vozgirdienė, Marijona Raski- 
lienė, K. Raskilas, Marijona černaus- 
kienė, Juozapas Ziemblis, Justinas 
Ziemblis, S. Bruški^ ir P. Balčis.

Po 50c. aukavo: V. Morris, S. Ta
mošaitis, A. Zaveckis ir M. Valašinas,

Viso labo — $32.75.

IŠ KENOSHA, WIS.
Lietuvių Dainorių Dram. Dr-ja 

“Birutė” (per A. Kvedarį) už 
sieksnį žemės .......................... $10.50

VIETINĖS ŽINIOS.
Baisi užmušystč ant Bridge

port©. Laurynas Ažukas, vienas 
iš seniausiu Chicagos lietuviu, sa
vininkas saliuno prie 33-čios ir 
Auburn gatvių, žymus politikie
rius ir plačiai čikagiečiams pažį
stamas asmuo, tapo pašautas ir 
pavojingai suvarstytas kulkomis 
savo saliune pereitos savaitės 
ketvergo vakare.

Jonas Mačiokas, buvęs Ažuko 
bartenderis, gyvenantis prie 3305 
So. Auburna avė., buvo Ažuko 
užpuoliku. Už savo užpuolimą 
jis brangiai užmokėjo, nes tapo 
mirtinai pašautas Lauryno Ažu
ko jauno ir vienarankio sunaus, 
Juozo Ažuko, kuris, išgirdęs šau
dymus saliune, pagriebė automa
tišką karabiną ir paguldė bėgusį 
jau iš saliuno užpuoliką Mačio- 
ką. -

Laurynas Ažukas.

Mačiokas prieš tūlą laiką tapo 
Ažuko atstatytas nuo bartende- 
rystės. Tą vakarą apie 8 vai.



•^•ir

reikalavo “išaSkiti-

liepė jam nešdintis iš saliuno., *'

Juozas Ažukas.

na po

oi, pamažu, — atšovė 
, — tai sakydamas, is- 
revolverį ir, atstatęs >į 
paleido tris šuvius vie- 
im. \ iena kulkai nuvarė

net i. o trečia įsinėrė šo
. nan.
ini v u šieji tuom laiku saliu ne vy
rai išbėgo, kada Alaciokas atkišo 
ir Į juos revolverį. < j >

is Ažukas, suims Laury- 
ekęs vienos rankos laike 
s, atsitikusios prieš kelis 
1 uvo tuom laiku pagyve-

< t aviai ai i u no.
i

stačius 
kadis ką

peace bond, 
Nuteista $25.00 bausmės 

persniarkiai malšino.

Čepulionis sumušė O’Neill. Va
ga rsė j ęs lietu v is-k u mšt in iiik as
Jurgis Čepulionis pereitų utarnin- 
ką smarkiai sukumščiavo Racine, 
Wis., amerikonų-kumštininka 
O’Neill. Smarkus lietuvis yra iš
radėju naujo smūgio, kurį vadi
nama “delayed punch’’ (suvėlin-

nas kušmtininkas atremti dar ne-

v Įvairumai.

gana gražus va-
22-os kuopos su-

rengtas, vublika 
iš/ vieno jaunimo 
riomis žaismėmis 
linksmino. Buvo 
maciju, (laimi 
\ isa tai turėjo šeimyniško vaka
rėlio spalvą. Prie kuopos prisi
rašė apie to naujų narių. Vaka
rėlio šeimyninku buvo p. Vizba- 

pirmininkas. Kuopa 
I2O narių.

ras, kuopos 
dabar turi apie

ir

utarninkų p. J. Vanagaitis iš Til
žės, “ 1 > i r u t č s “ 1 a i k ra šč i ov leidėjas, 
kuris dabar lankosi 
k( >lion i jas rasti parai uos 

laiKraseitti.’

KVIEČIAME
Reikalavimai

Į DIDELĮ NEPAPRASTAI ĮDOMŲ ‘VAKARĄ’!
“JAUNŲ LIETUVIŲ,AMERIK. TAUTIŠKAS KLIUBĄS” >

įftdęka^^ės Dienoje.)^ ,

Sėi 32 nfeir Auburh/hve., rengi V iškilmingą 
r; / V.ąSl^Oz'., 4-ęf^ / rajF^ ' A D Y N Ė S

solistai ir t. t.

surinkti pačias 0ip- 
..... _.|J^ziinH^j^j^^^Ęlęvužgąnėdinti kiekvieną ątsi- 
Pasitfyim$r kriti

šv. Jurgio parage 
pokyli.' Bus v4'ia).na 
žaizdos.” Po vata 
Pabaigoje linkšrHas-čj

Prie vakaro r$ų
riasias jiegas, atlikti . y.T> w_, . ,
lankiusį svečią. Pa«it^im$, kad malonuj jaunimėlis pepr^leis
puikios progos ir atsilankys apvertinti musų; t'Huso. Męs gi kuošir-

1 • • ■ • - vJb Li A< Tt KLIUBĄS.”
Įžanga 25c., 35c., 50c. ir <5c.

»nrrw.'

dirigiausiai visus užkvie^iafhe!
Pradžia 6 vai. vak.v

MITO

NABAGĖLIS.
Tūlas jaunos pačios 1 
nijo lange parašą:

DRAŲGIjy REIKALAI
nors

KRAUTUVĖJE.

pauostęs ją, sako: “Turbūt 
u u

taip kvepia, bet a

senai

M i

GALI BŪTI. , 
A — Ką? Tie vaistai kenkia." 
mo motina prieš savo 'mirtį 
•erė stikline tu vaistu, tačiaus

KĄ RADO?
1 t i -— Atmink, ką radau jo-

mai

ų ' <1
I -č

m a
e, i bet radau,

/ • *$.

nei

<ana

tuom tarpu 
les duris i

gatvcA<

savo re
^.Ąfkibąi Tie

-.-..Į
ML L-' IŠTRAUKA IŠ LAIŠKO.

u Mylimas Dėde: — Labai atįtu, 
kad pranešėte apie mano tėvo 
miri na. Bet kas bloga—tai, kad 
epiniu 
tyje,

uliu ligonbii-
nes masina tin

:as, matvdatpa^. 
nemano neęj su;-

JU-

avo* įsikirst a

pegš&ųta kojos
><•’ ’•S'.-.

iausia gisla).

n ne kita nelaimė, kuri 
u-ambuliajisu, kuris ta-

Ambuliansas lėkė su tokiu 
greitumu, kad perkertant 35-tų ir 

, nepatėmijo gat- 
□ sudaužytas be- 

Dr. W. Borrelli 
sunkiai sužeistas.

vekario ir

prie to
Berta ini
kol atvyko kitas ambuliansas iš
Derring st. stoties. Paėmus Ma-

11.(10

imtas policijom
t pritaikintieji tei-

atsakom vbė 
ūkas tuom

yra hgonbutyj, kur jam pat 
ta operacija ir išimta kulkds.

lavonas tapo pri-

< >

A it bu r h avė.).

, pakol
Mačio- 

Roches- 
st.”

Narsus įnamis, dar narsesnis 
Čeimyninkas.' Antands ^tikaus- 
as, burdingierius Vinco Kasa

mu s k<>, 
’aulina 
aka re 
)uolė į

gyvenančio prie 4620 So. 
st., parėjęs nedėldienio 
namo dikčiai išsigėręs, 
nepaprastų narsumų: iš-

jausiąs visą šeimynų. Seimynm- 
\as, Vincas Kasakauskas, maty
damas, kad jo burdingierhis rei-

inimo,
iaus 1
litri per galvą taip, kad jjzturėjo 
ežti į ligonbutį/ kur ji« 
sipagiriojo, >Wt ir galvį 

bu suareštuota.
reitų utarninkų atsibuvo, by

Englewood Station teisme.

pe-

ne tik 
susilo-

na visiems ;

vs'
sih lokėje s

man

M
tave

rąeijų
ir

pavoj mgai sią ya.«?a- 
,ir turėjo keletą t,^pe- 
ir jau visiškai < ;pa- 
•adėjo ve^isavo pro-

1

— Jurgis Čepulionis, pagarsė
jęs vidutiniškos svaros kumšti
ninkas, lietuvys, nesenai sumu- 
šusis pasaulio čampioną F. Klau
są Pittsburge, atvyko pereitą pa- 
nedėlį Chicagon. Utarninke jis 
turėjo susirėmimą su žinomu 
kumštininku Tim O’Neill Ra

— Girdėtis, kad tarp lietuviu 
yra sumanymas pirkti Freiheit 
Turner Hali svetainę prie Ilal-

buk parduodama pigiai (buk

junga buk žadanti paimti tų klau
simą apsvarstymui. Svetainė yra

atnaujinimui, galima padaryti

JUOKELIAI

.M tu-
vy-
ap-

UŽDRAUSTA.
oteris, sunkiai apsirgusi, 

rėjo gulti lovon. Ateina jos 
ras ir klausia, su kuom jam
sivesti, jeigu jiji numirtu. Ligo
nė, įtužmM nuo tokio klausimo, 
atkirto: “Apsivesk nors su vel
nio motina!“ — “Tai—atsako ji
sai—draudžia man daryti bažny
čios įstatymai, kadangi turiu da
bar pačia' jojo seserį.“

BAISIAUSIS PRASIŽEN
GIMAS.

Mažo Vokietijos miestelio val
dyba apskundė vienų savo mies
telėnų už įžeidimų karaliaus, Die
vo ir augščiausios valdybos (to

pasiuntė karaliui Friedri- 
Mėgusis kai-kacla pajuo- 

Friedrichas štai kokį atsa- 
parašė miesto valdybai:

n imu i 
chui. 
kauti 
kymų
“Jei įžeidė Dievų, tai 
be mano pagelbos ras 
mane įžeidė, tai jam

Dievas ir 
rodą; jei 

dovanoju, 
bet, kad įžeidė augščiausių 
v a 1 d y b ų, tai už tų prasižen
gimų turi būti prasikatėlis paso
dintas vienai valandar>augštalan- 
gėn. }

ae m

NĖRA SKIRTUMO.
r y t ė —- Onyte, buvo

vieton
o man 
tai vis:

Ne, bet prisiuntė 
savo užvaduotoją

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
p- 

naudo
vo ne

P-

Grinorius, Schen. Negalim 
L, nes nei vardo nei adreso 
ipaduodat.
Jonas ,Skin—ris. Sutinkame

su
są-'

su 
Ta^is os nuomone, bet apie tai jau 
ne sykį buvo musų laikraštyj minėta 
ir, rot 
imdinė„.

p. SĮ F. Z. Sunaudosiu) ^sęj^ųitį 
numerį; šiame pritruko mums vietos.

p. J J Povil—tis. Atsakėm^ atvirute,
p. Teisybes Mylėtojas. Tilps se

kančiam numeryj. ri i
p. U Kanas. Taip pat. Kaslink Jūsų 

užklausimo apie svetainę ir t. t., 
negalima jums duoti jokio tikro 
tarimo, nes viskas priklauso nuo 
kas kokią 
klauso ir 
prastai r 
eilutėmis 
laišką.

P- Tčv 
čiam nu neryj.

p. Jonas Bartkus.
p. V. V. Strygui. 

nutę. Ka 
trūksta i 
neužmirš 
žinučių i£ savo kampo.

p. Nov 
ras, bet 
su eiliavimo taisyklėmis, 
vimą gal te rasti Kudirkos raštų tre
čiame to 
šios eilu

os, neverta perdaug jais užsi 
ti. # s ? '

nori, o 
kaštai, 

negalima 
nei per

ynės Myl.

tai 
pa
to, 

pri- 
pa-

nuo didumo
Tokių dalykų 
išaiškinti keliomis 
laikraštį, ne per

Paminėsim sekan-

Atsakėm laišku. 
Labai ačiū už ži- 

ip sykis žinių iš šios sryties 
nusu laikraštijoje. Prašome 

vi ir ateityje dažniau paduoti

obrancas. Eilučių turinis ge- 
Tamista visai neapsipažinęs 

Apie eiliįa-

me. Patartume pasimokinti. 
;ės netilps.

Apgarsinimai
BEVEIK GERAI.

žmonių

žinoma, pažįstate daug 
kurie išrodo visiškai ge-

ik gerai. 
- turėtų, 
isdavosi. Jie

pailsta ir jie

Jie nesijaučia, 
ir kaip jie pir- 

nesidžiau- 
pirma, jie 
nėra taip

iems reikalinga, tai iš-

kaip tai 
miau ja 
gia tokii 
lengvai 
gaivus, l^aip ta inorėtų 
sa, kas
valyti jųĮjų kūną, jo nenusilpni
nant. Ji 
Trinerio įKartaus Vyno Elixirą, 
kurisai virinimo sitemą padarys 
tyra ir stipria. Skilvio, kepenų ii’ 
vidurių ligose, kur apetito nete
kimas ir
blausiais simptomais, šitas vaistas 
turi labai gerą veikmę. Aptiekos 
se. Jos. Triner, Importer and 
Exporter, 1333-1339 So. Ashland? 
ave., Chicag
nįs ir sunar
mi Trinerio Linimentu. Jūsų ap- 
tiekiniųkas gaus jums jį,

turėtų išsyk vartoti

žkietėjimas yra svar*

o, III. Sustirę rauni e-- 
iai turėtų būti trina-

✓DVIGUBAS LAIMĖJIMAS! 
TikA Iki Naujų Metų.

m. išsi-
2 metams ir da

viršaus $1.50, gaus dovanų: didelį,
GalvosKas per mane iki ateinančių 1914

rašys laikraštį “LIETUVĄ" 
prisius ” . _
artistiškai ant drobės tepliotą, spalvuotą (color)
artistiškai ant drobės tepliotą, spalvuotą (color)
paveiksią (picture)’ savo, arba 
asmens.

Kas išsirašys “LIETUVĄ” 1 
ir prisius 3 dol., gaus 1 iš šių
1) 12 lakštų popėriaus laiškams 
lėmis ir savo paveikslu.
2) Paauksuotas sagutės 
lią spilkutę į kaklaraikštį su savo paveikslu.
3) Lenktinį peiliuką 
žjstamų paveikslais.

Be laikraščio, ; 
kaštuoja:
1) Didelis an 
veikslas didumo
2) Laiškų 
spilku’tė ....
3) '.Peilis su

Prisiunčiant 
akių ir plaukų

Prisiųsdami 
asmpns norite 
dėlei kreipkitės 
lėlį tiž „2c.

\ isi daiktai 
gvarantiiojąmi.

č T/ ■’ JUOZAS' BRAKNIS;
<So. Morgaii St., Chicago, III.

kriaučių fr “fi- 
ant moterių kostumęriškų 
Darbas geras ir . niįiblati-

Reikalaujama: 
nišerkų” 
iŠ ........ ......

geru užmokė,sčiu. AįiišąuRti
Straus & Co., 2723 ,W.

/Chicago, Ill.

Ą u.

- dvi prityrusios 
pardavėjos. Turi 
Kreiptis į:

store>
Sb, Chieago, III.

..... .........
fglObJa: W /srijOaųs; agentę.

1574 MiJ^ą-u)<e(yč^;,ž|^>hiqago, Jll.

Reik|jjiįig-as': laikas', bai
gęs ,Sąlįo^l®i%eriį /tėvų. Turi
bgti"‘ A

1841

Išsimokyti

Chicago/ III.

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

kapitalo suvirs $12,000.00 
. /Taigi, lietuviai, kurie norit suččdy- 
ti pinigų ųiokčdami tik po mažą sumą, 
prisirašy^it prie šios draugijos. Dr- 
ja laiko šavo susirinkimus kas sere- 
dos vakaiią apie 8 vai. vak. L. Ažuko 
svet., 3301 Auburn ave., kertė 33-čios 
gat. Taipgi šita Dr-ja skolina pinigus 
ant namų už prieinamą piocentą. 
v Nauja 15-ta serija atsidarys spalių 
15 d.1 .Kurie norite užsirašyti r/.2’lan- 
kykit /įto tnršminėtu antrašu.

u# -4i4_
Reikalaujama: —nuolatiniam 

darbui viduryje, gerasį uždarbis. ^Pri
valo turėti $5.00, kaipo $ užtikrinimą. 
Rašykite su žiniomis apie save patį 
sekančiu antrašu:

C. Učnich & Co.,
154 W. Randolph st., Chicago, ILL

/; / TEATRAS!
Mw. “Apšvietos”. Draugijos, 

gruodžio 7 d., 1913 m.
statoma 5 veiksmų drama 

M. Meldažio svet., 
W. 23rd pįace. Pradžia 5 

įžanga 35c;. ir augščiau.
Malo-

Reikalaujama — švarus jaunas 
vyras, kad važinėti su teatrališka 
Kompanija. Lengvas darbas ^eras už
mokestis. Jokio prityrimo nereika
laujama. Privalo kalbėti šiek-tiek 
angliškai ir turėti $5.00, kaipo užtik
rinimą. Rašykite antrašu:

Manager,;
156 N. LaSalle st. 

Chicago, Ill. < y
Room 25

1 ' ’*

Liet 
nedėlioję, 
Scenoje 
“Orleano Mergele 
2242-2244
vai. vakare.

Gerbiamieji ir gerbiamosios! 
nėkit atsilankyti kuoskaitlingiausiai į 
musų parengtą vakarą, nes manom, 
kad busit; pilnai užganėdinti. Veika
las yra gana žingeidus irvųžimantis, 
iš atsitikmo 500 metų atgal. Kviečia,

“Apšvietos” Komitetas. 
Tikietus galima iškalno nusipirkti šio
se vietose: Olszewskio Banko,
J. M. Tananeviefė Banke, pas' Z. S. 
Mickevičių, 2342 So. Leavitt st., J. 
Ugandą, 1841 So. Halsted st. ir Bag- 
džiuno Banke, 2334 So. Oakley ave.

—  ------------------H4—--------------------------- .................. -      ,

Išmainysiu: — tuoj Chicagoje pui
kų mūrinį namą ant loto Gary, Ind. 
Atsišaukti pas:

* , -B. Jasudes, ■ , 
1574 Milwaukee ave., Chicago, Ill.

Ant PardaviruO
. ..11..

v.

DIDŽIAUSIS IR PUIKIAUSIS 
BALIUS!

Parengtas Draugystės Palaimintos 
Lietuvos, subat. vak., lapkričio (Nov.) 
29 d., 1913 m., Pilsen Auditorium sve
tainėje, 1655-57-59 Blue Island ave. 
Pradžia 8 vai. vak. įžanga 25c. porai.

Jeigu tikrai gražiai ir linksniai no
ri praleisti savo liuosą laiką, tai at- 
slankyk į šitą gražųj balių, kur sma
giai ir linksmai pas 
gu tau laimė bus, 
žią dovaną — Dovaribs už atvirutes 
(post cards): vyrui ’$5.00 vertės gva
rantuota plunksna, o merginai $5.00 
vertes skėtis (umbrella), E. Bak- 
szewičįaus Orchestra.

ANT PARSAMDYMO
Automobiliai veselijoms, krikšty- 

jnoms, pagrabams ir 1.1./yra pigiai 
Iparsamdomi iš Halsted Garage. Taip
ogi automobiliniai trakai perkrausty- 
I mui Furničių, nuvežimui į dypas ir, 
;t.t., yra gaunami pigiai. Perkrausty- 
. mui furničių automobiliniai trakai 
kaštuoja pigiau kaip arkliai, ir ge
riau ir greičiau atlieka darbą.

i Atsišaukite į
HALSTED GARAGE, 

3222 So. Halsted st., Chicago.

'f j ----- —
sj.inksminti, o jei- 
tjai išlaimėsi gra-

i maii
Pajieškau savo brolio Jorio 

kausko, iš Šiaulių.* Jo paties, ab kas 
jį žino, meldžiu alšišaukh adresu

- Juzefą ^BartkiewicZ, 
1956 Erie st., Chicago,

'■f/. ?V' '

Bur-

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

TĖMYKITE!
Turėdamas $500.00, gali įgyti namą 

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

A. OLSZEWSKIO BANKĄ. z

BuČernė ir Giloser-

pageidaujamo

m. 6 mėn, 
trijų daiktų: 
rašyti su ei-

(kulionikus), ir dai- 

su savo, arba savo pa

augėčiau išvardyti daiktai 

drobės tepliotas pa-
16x20 ............................   $5.00.

popiera, arba sagutės ir
. .................................................. $2.50.

paveikslais ......................... $3.00.
paveikslą, reikia pažymėti, 
spalva.
grupą, turite pažymėti, kurio 
padaryt paveikslą. Smulkmenų 

; laišku, įdėdami krasos ženk- 

padirbti gražiai, dailiai ir

Su pagarba,

Skaudėjimas.
ngva 
reika
luos ir

neprivalo būti 1d 
traktuojamas. Jis 
lauja greitos pagel 
greito palengvinimo! Im
kit \

/d/®||^;^A>E^PORIUS Už 10c.
Kas i'6//centų markėmis, tas
gaus vd^jW kalriidoriu su paveikslais 
naujo 'MleSto Gary1, Ind., nuo pat jo 
pradžios.Mięt iki vd<par.

įdėkit 10c. markių ir rašykit 
tuojaus, adresuodami, Jaip:

Joseph Skirid^ris.
3362 So. Halsted stl^T’^Chicago, UI.

LIETUVIS FONOGRAFAS.
Atlieka į vairiausius^ fotografijų dar
bus, /su reniais ir be 'juč* Darbas- grei- 
tas/|$ęras , ir jįpgariėdidantis.

J.^ KOp^SKAS, ’
3135 ^Ol/'Morga^st^- Chicago, III. 

v^K^fe'l^ona’ą Iferpver211)3.
r ,,---  ■ ------- "b------------

RŲ^SrA'N-AMĖRICAN ' LINE.
Rusijos ir Atne- 

rikos /^IkiauSiais ir grcičiaU^frtiš,
Rusijos '•įtiwČriškos<.4į<rasos/« Oubcltavų ' šriuVų 
garlaiviais?^/ ’ 'J'ė

RUSSIA — 16,000* tonų.
'K.URSK — 13,500 tonų. 

tCZAR 13.000 tonų.
IKI ROTTERDAMUI į 9 dienas be persėdi
mo, į 11 dienų be persėdimo iki LIEPOJz\US. 
$31.00 “ ’ --- --
$.45.00 
$65.00

Smulkesnėms žiniomsl/Jdeipkitės prie:— 
)()Hj\S(>N a CQ- W'neral Pass. Agents, 

dathvay/ NF\V VORK. 
arba dietinių įgaliotų agentų.

w

Tarpdėnis 
2-ra klias(ai<. 
1-nia kliaaa S

$33.00
$50.00
$75.00

i

liiuV lotSsjpWarmas, ku- 
, rių tnrLOį^įi^ub'^ pasinri- 

\ jki mi;.' Aw og 
JiMpiies j^UrtW'bizhiift it 

kom- 
" ’ >'ka n t i cm s

vis°kia» 
lj|.*»<^^P>eras ir pa- 

paskolas - mort 
Parduoda lotuį- 

visoseChicagos i 
lyse . nuog $£tip . if- 
aukščiaus. 'l'aijtn^ f Uni

miesto

ant pardavimo .biznių ir biznierių namų siLfeį^j. 
ntais, arba be Ijų. Apsaugoja žmonių gyvastis 
paselpa ligos Ir nelaimės natsitikimuose. ReP 
kalaujama. agentų. Reikalaujantieji, atsišaukite 

antrašu:
33rd st., ( lucago, 111. Telefonas Dro- 

Ofiso^ valandos: nuog 8 vai. iki 10 
', in nuog 5-tos vai. iki 9-tai vai.

■ seka nčiu 
'858 W.
i ver 2250. C 
Į vai. iš ryto, 
vakare.

TELEFONAS CANAL 2661

Severos Plotkelas nuo/ 
Galvos Skaudėjimo Jr I
Neuralgijos

Severas Wafers for Headache and
Neuralgia /

o atjausite tą,/ko reika
laujate: greitą' palengvi
nimą galvos skaudėjimo, 
Jos išeis jums ant sveika- 

ios jų
dėžutę po ran

Kaina 25 ce 
žutę su 12 plcĮtkelių.

Užkieteji

ž de

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

Severoą Pigulkas
DėJ^Mepenu į

(įkęrąs Liver Pills)
W^į)ad av adijįjrio. Jos 

s įnagiu bud u ir pa- 
^^d|įjuojahČių žmo 

‘tyeikafj®ępadejimą.
V1*®pą arba po 

vakaras, o ištik- 
IJ'ro jįtusięe^daug geriau. 
čVč Kaina 25 centai.

ai/..- F?

i

nių įyę'ika

Aptiekose.,Neimkit kitų. Sa

. . /
retų,paf^iiraį^it stačiai nuo

zero's”. Jeigu netu

.F.Severą C
.’/■eEDAR-^API DS. IOMM-

REUMATIZMO GYDYMAS — SPEDIALIŠKUMAS

Turkiškos Maudykles moterims kas S o red a nuo 8 vai. ryto iki 11 vai vak.
1100 WEST 14th STREET . : CHICAGO, ILLINOIS

Vienas blokas į Rytus nuo Blue Island Ave.

UŽDYKĄ
Bepąvojingas Skustuvas ir
7-Suvių Revolveris

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, 
su pakinkais, naujas safe 
elektros pianas, telfoųas ir 
turės” rgerame padėjime. ; 
pardavimo: nesutikimas ] 
Parduodama už prieinamą 
Kas pirmesnis,/ tas geresnis.

Chicago, Ill. f —------------ --- -----------------------

Ilk

Pajieškau Domicėlės Petrauckaitės, 
iš Obelinės kaimo, Joniškio parap., 
Šiaulių pav., Kauno, gub. Girdėjau, 
atvažiavo Amerikon. Turiu svarbu . z *■
reikalą. Jos pačios, ar kas ją žino, 
meldžiu atsišaukti adresu: 

Juozasf Gusčius,
2098 Canalport ave.,

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

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

Pajieškau savo brolio Povilo Moc
kaus. Pirmiaus gyveno Kensington, 
Ill., Ipaskui išvažiavo į Kenosha, Wis. 
Paeina iš Kauno gub., Telšių pav., 
Plungės parap., Luknėnų sodžiaus.

Aš atvažiavau iš’ Lietuvos ir norė
čiau su juom susižinoti. Todėl jo pa
ties, ar jį žinančio, meldžiu atsišaukti 
šokančiu antrašu:' '

A Jonas Mockus,
361 E. 115th St Kensington, 

Chicago, Ill.

Pajieškau, Leonoros šabanckicės, 
iš Šatkauskų viensėdijos. Apie 10 me
tų, kaip Amerikoje.. Girdėjau, gyvena 
Chlcagoje, prie WflJace gatvės, 
pačios, ar kas jųjų žino, m'eldžiu 
sišaukti adresu:

Juozas Šležas,
716 W. 19th pl., Chicago,

, vežimas 
(banka), 

visi “fix- 
Priežastis 
partneriu, 

prekę.

Pa ršį.dy oda: —r&ka n da i (fu rn ič ia i), 
pigiai. Sužinoti antrašu:
3247 Emerald ave., Beismente.

Parsiduoda ■— puikus saliunas lie
tuvių, lenkų ir rusų apgyventoje vie
toje, puiki svetainė; parsiduoda pi
giai. Priežastis: išvažiuoju į kitą 
miestą. Kreiptis antrašų-:

Wladas Yanulewich,
900 W. 14th st., Chicago, Ill.

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

LIPMAN SUPPLY HOUSE 
Dept. 7

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

Krajeva Tryjanka, (Trejos Devy- 
nerios) galima gauti pas aptiekorių:

S. J. Jonkus,
204 So. Oak Št., Mt. Carmel, Pa.

25c. baksiukas.
Pinigus galima siųsti ir stampomis.
Agentams ir krautuvninkams duo

du didelį nuošimtį.

TĖMYKITE!
Lapkričio 15 d. išvažiavo mano 2 

burdingleriai, Saliamonas Adomaitis 
ir Leonas Balionis, kaipo teko suži
noti, .į Sheboygan, Wis., antrašu: 
1113 Jųdean avė. Tuom pačiu laiku 
dingo mano 65 doliariai ir naujas pil
kas overkotis 
Išvažiavusieji 
jiis rauplėtas 
dysis aiškaus

III. ( veido. Abu

Jos 
at-

Pa j ieškau savo draugo Jono Meš- 
kaus, iš Naumiesčio miesto, Suvalkų 
gub. Meldžiu atsišaukti ^adresu:

Tony Stuksis,
% H. L. Bulburt Shop, Beloit, Wis.

Vargonininkas, baigusis su pagyri
mu mokslą inę, pa j ieško vietos prie 
lietuviškos arba lenkiškos bažnyčios. 
Atsiliepimus meldžiama siųsti adresu: 

Mr. J. yerbello,
L. Box 112i Parsons, Pa.

su “silke” užpakalyje, 
nevienodo ūgio. Mažes- 
ir biskį neprimato; di- 
veido, raudonas, sauso 
dėvi beveik vienodus

overkočius; skirtumas tame, kad ma
gesniojo overkotis rusvesnis. Vienas 
turėjo rankinį baksiuką, kitas nieko. 
Kas praneš apie tuos du vyru, gaus 
didelę dovaną. Meldžiu atsiliepti ant
rašu:

Juozas Pultinevičia, 
608 Springwells ave., Detroit, Mich.

Pranešu lietuviams, kad po nume
riu 1613 So. Halsted street atsidarė 

LIETUVIŠKAS RESTAURANTAS
Meldžiu atsilankyti pas tautietį:

4 F W. Cukur, 
1613 So, Hoisted st.t Chicago, Ill,

50

Idant išgarsinti savo biznį ir įgyti naujų kostunicrių, męs by kokiu antrašu pa
siųsime elegantiška auksu dengtą, puikiai graviruotą Amerikonišką Laikrodį, vyriško 
ai inotciiško didumo, tiktai ttš $5.95 išviso, ir šalo šio męs, kaipo dovaną, duosime 

■Bc/>avojinf/(f .Skustuvą “Globė” ir Amerikonišką jiilnai gvarantuotą dubeltavo veikimo 
7 būvių IG’volveri visiškai U^DYk.d, Visi šitie laikrodžiai yra geriausios iųšies, 
tikrai Amerikoje padaryti, ■'aprūpinti augšto laipsnio ii brangakmeniais papuoštais vi
duriais, nuodugniai išbandyti ir yra teisingiausiais laiko rodytojais, pilnai gvarantuoti 
20 metų, bet laikys visada.

Išpjaukite šitą apgarsinimą ir pasiųskite mums su savo antrašu
centų (kad prirodžius tikrą jūsų norą), ir męs iškarto pasiųsime vieną šitų puikių 
laikrodžių su Bcpavojingu Skustuvu ir Revolveriu perkvotimui 
kuomet jus kiekvieną daiktą visiškai apžiūrėkite ir liksite pilnai užganėdintais, tuo
met užmokėkite agentui likusius $5.45 ir prisiuntimo lėšas. Kitaip, nemokėkite nei 
cento,, ir męs sugrąžinsime jums įdėlį.

ATSIMINKI 1'1 šitas Greito šaudymo 7 šūvių Revolveris ir Bepavojinflas 
.Skustuvas yra visiškai LŽDYKĄ 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 grįžtančią krasa 
šitas puikus laikrodis su Bepavojingu Skustuvu ir Resiveriu bus justi. Antrašas: 
UNIVERSAL SALES COMPANY, Times Bldg., Dčpt. 4 CHICAGO, ILL.

Prisiuntus

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

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

jį Rašydamas dėl paaiškinimą ir įdėk pačios ženklelį 
at saki m ui.

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

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

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

metų. Perkant, užmokėtum daugiau negu $3.50.
KaklaraikŠčiui špilka ir niankėtoms Ragučiai, storai auksuoti ir labai gražus. 

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

DYKAI TAS VISKAS: su $8.50 laikrodėliu ant 23 akmenų, vyriško didu
mo; virŠai auksuoti ir išspausti, gvarantuota ant 20 metų; labai teisingai eina 
ir per tai yra pripažinti tinkamiausiais dėl dirbančių ant geležinkeliu, kuriems 
reikia visuomet tikras laikas turėti. TAS PASIUL1JIMAS IKI KALĖDŲ. 
Męg išsiunsime, viską sutaisę, ant kiekvieno adreso už $8.50, C. O. D. tam, 
kuris prisius mums $1.00, kaipo užtikrinimą, jog tamsta nori* pirkti laikrodėlį. 
Peržiūrėjęs viską, jei busi užganėdintas, tai užmokėk ant Expreso $7.50, ir pri
siuntimo kaštus, ir viskas liks tamstos, o jei nebusi užganėdintu, nemokėk nei 
cento. Už tokį pat laikrodėlį kiti pardavėjai reikalauja po $24.00. Užsisakyda
mas gi nuo musų (Pirm Kalėdų), gausi $35.00 vertės už $8.50.

Tokio pasiulijimo nepraleisk benaudos, nes antru kartu gal nepasirodys.

Pupausky Brothers Jewelers
3114 So. Halsted St. - / Chicago, Ill
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gijos konsulio pas-

yti kiekvienas žmogus.

i •ykite mumi, o gausite

k., šiokiomis dienomis ir Nedefdieniais.
iki 6 vakaro.

vakarus, ]<oj duodame čekių knygutę, i

r a
BU

LIETUVIŠKA BANKA

jJETUVOS REJENTALISKAS BIURAg

U4OI

1202 Pejin avė., Pittsburg, j
leidėjas. 3252 S. Halsted St., Chicago, Ill.

Saitas alus, gera deg- 
tine, kvepianti. ciga
rai. Priima svečius 
: kuoširdingiausial. :

200 S0. HALSTED ST

S
& 'h

Į 3310 So. Halsted St. - Chicago, Ii!
& e&e. e e t & t e e t s e s- e e c- e & e e s. f-.e.e e & f.f*>. e I e &

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 rytais

o 
r

Telefonas Yards 3162 #
Dr. A. L. Graičunas š

GYDO IN VAIRIAUSIAS LIGAS \ *

Juozas Aleksa, 
Juoz. Braknis, 
E0. Butkevičia, 
John Bimba, 
Antanas Grišius,
W. Gaižauskas, 10759 S. Michigan 
Adomas Jodelis, 
Julius Kaupas, 
J. A. Rimkus, 
Jonas Visockis, 
Ant. Zelnys,

avė. 
avė. 
avė.

st.
PI. 
av.
st. 
st.
Pl.

3252 So. Halsted St.,

ICAGO. ILL.
8374 Rerkoff

3327 Lowe
3153 Emerald

1801 S. Johnson
708 W. 17th

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

8139 Vincennes Rd.
3240 S. Morgan st

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

K. ZURAITIS
PIRMAEILINIS BUFETAS

IJetuv 
rikoje, __ _
miuališkas visuose

Gy*. 3112 S. Halsted St

f
<■
%£

Buvga 
torium _______„ vturi visas tiesas kaipo Attorney, Advocate; 
Procto 
vldoki is bylaa (prova9) 
depart įmentiį skyriuos< 
kreipkitės la 
atsakymui 
fribuu 
us su:

torney & Counselor at Law 
LaSalle St., Cor. Washington St. 
Exchange Bldg., Rooms 1107-1114

Telephone Franklin 1178
is advokatas, baigęs teisių mokslų Am#-
_ Veda visokias bylas, civiliškas ir kri- 

_ ______ teismuose (suduose).

arti 31-mas
Telephone Yards 2390

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

Atvažiavusius IŠ KITUR MĘLDŽIAME aplankyti ir musą Banką.

į

j

;||ll!ll|in j

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

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

i • įsteigta 1893 metuose.

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 aut lengvų 

išmo kesčių. .•
PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, t> ir 6 procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus paliktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų.
SIUNČIA pinigus į Lietuvą, Bosiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai.

z

PARDUODA Šifkortes ant visų linijų- ir parūpina nuo Ro 
portus valiuojantiems Lietuvon, Rosijon. t

BIZNIERIAMS duoda Čekių knygeles, su kuriais tai čekiai 
bilas ir visokias kitas išmokėsiąs, čekiai yra praktiškiar 
būdas vedimo rokundų biznyje. . 
dieu atsakančiai savo biznį vesti.

PADARO Doviereunastis, ir visokius kitus rejentališkus raštus gerai ir pigiai^
• ’

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

3 jie apmoka algas, 
įsias ir lengviausias 

Jokis biznierius be bankos čekių negali šiiį-

irie Bankon deda.
ant 3 procento, tai

S 52.70 I
279.82
604.56

1418.26

Pinigus turi tik tie kurie čedyja, o suuėdyja tik tie k
Užuėdyk lik vieną dolierį sanvaiteje padėdamas jį Bankon

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

Tai ką padaro vienas dolieris, o vieną dolierį sanvaiteje gali užčėc 
Tik reikia pradėti. Taigi pradėkite čėdyti.
“Kurie šiton Bankon pinigus dėjo, tie šiandien perka namus, o kurie pinigus kuparėliuose 
kavojo, tie dabar gaudo vagius”.
Šioje Bankoje gali pasidėti pinigus ir kitų miestelių lietuviai. Raš 
pilną informaciją.

Rašydami adresuokite šiteip:

BANKOS VALANDOS:
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vakaro.
Pagedėliais, Seredomis ir Petnyčiomis nuo 8 ryt

Nedeliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietį

F. P. BRADCHULIS
At

30 N.
StockRusiškas Doviereunastis,

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

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

rikoje ir Europoje greitai ir pigiai.

LIETUVOS REJENTALISKAS BIURAS
A. OLSZEWSKIO BANKOJE 

3252 SO. HALSTED ST., CHICAGO KAZIS KRAUČUNAS.
9 motus Skyriaus Vlršininkij, Inspok 

Suvienytų Valstijų Iminigraoijos 
...s tiesas kaipo Attorney, Advocate; 
r, Solicitor ir Councelor-at-Law. Veda 

‘ ‘ ) visuose teismuose ir
ų skyriuose. Gavimui patarimų 

.jiĮškais. Įdedami kriiflos ženkleli 
ui. vedimui svarbių bylų ir reikalų 

a ypatlškai į visas Valstijai ir mles- 
yg pareikalavimo. Adresas:

KAZIS KRAUČ&NAS 
ATTORNEY-AT-LAW

403 LyM Building SEATTLE, WASH.

Šitą Nedeldienį
ET U VIU DIE N A

savo žmonių ir salies, kaip lietuviai.
Didžiosios Žęmės Parodos vedėjai pripažįsta ta dalyką ir žino, kad jokia panašios rūšies paroda negali būti 

dina, daigu joj nebūtų paskirta speciališkos dienos lietuvių tautai.

Speciahškai Lietuviški Dalykai
Mus d’ senos brangioms Liętuovs dainos >— tos dainos, kurias musų karžygiai dainavo — taipgi tos, k 

rios kvėpuoją jausmais ir jaunystė, bus galima išgirsti Žemės 'Parodoj per intaisytą čia stebėtiną Musolofo- 
ną, didį ir nąująųsią išradimą.

Musų garsius dainininkus ir svieto didžiausius muzikantus galėsime čia girdėti dainuojant musų lietuviš
kas melodijas per naujausią ir didžiausią muzikališką išradimą. |

Bus, taipgi lietuviški šokiai, kuriuos atliks parinkti šokikai po direkcija prof. Malinowskio, o prof. Francis 
Przybylskis suteiks šokiams muziką.

Prakalbą, kurią galima bus girdėti visame Coliseume, pasakys lietuviškai vienas iš musų žymių tautiečių.
Lietuvių kareiviškos ir gimnastikos organizacijos pilnoj uniformoj bus įleidžiami į Coliseumą Lietuvių

Puikiausia savo rųšies Paroda, kokia kada
nors buvo Amerikoje.

Žemes paroda nurodo kelia, kokiu
jus galite pasinaudoti stebėtinai puikiomis progomis.

Ištisus mėnesius žmonės dirbo dėl parodos visuose kampuose Suvienytų Valstijų ir Kanados, ir viską su
darė naudai žmonių, kurie nevi žinoti, kaip jie gali pasidaryti neprigulmingais išdirbinėdami žemę.

Istijų'valdžia, Kanados valdžia ir įvairios didžios valstijos, miestai, apskričiai ir dideli gcležinke- 
Uais daiktais.

kurią atlos C)džibwė’s Indijonai ant didžiosios scenos Chicagoje. Pamatykite 
. . Pamatykite $50.000 judomuosius pa- 

tereoptikono parodąs, kas yra rodoma visą laiką dykai. yra tik mažumelis iš tūkstančio

Kai—visi Čia yra reprezentuojami puikiai išstaty
Pamalkite “H<dvtethą,” ]

dilginantį karišką šokį ir ceremonijas Juodos Kojos Indijonų vadovą, 
veikslus ir s

Lietuvių Dienos Vedėjai
JUOZAS ELIAS, pirmininkas

J. M. TANANEVICZ ~ > 
A. BIERZYNSKIS 
MIKAS MELDAŽIS 
JONAS BAGDŽIUNAS 
DR. K. ZURAWSKIS

Viena įžanga duo
LAIKAS: Nuo 10 ryto iki 11 vai. v

Suaugusiom

50 c

ANTANAS OLŠEVSKIS 
DR. L. A. GRAIČUNAS 
JONAS EUDEIKIS 
S. MARCINKEVIČIUS

I A. ČARNECKIS
I 8

la pamatyti viską-s

į-*"”.

Gerbiamoms 
Chicago© 
-stems 
siems, kurie 
tik rengs ba<

4601 So. Ashland avė., Chicago. 
Gco. L. Ukso pres., St. Marcinkiewicz 

A. J. Bierzynski iždininkas. 
1 . — ... - ’.a

1- 
u-

MT CHICAGO? LIETUVIŲ DOMAI* NEW CITY SAVINGS BANK

D r- 
Ir vh

1 .f/* '."

Vaikams

25c

vice-prfes., r
Priima bankon pinigus ir moli 

3%. Už sudėtus pinigus musų ba| 
iš k 

rios parašyti čekiai tinka visur. Sk' 
liną pinigus ant Real Estate. Peril 

, ir parduoda namus ir lotus. Išsaiii 
metal©,, I bankines skryneles (boxes) p 

. Parduoda šifkortes : 
suos© atsitikimuos© ^sutaisyti jums j j siunčia pinigus į visas svieto dalis.

Bankos Valandos: > Panedeliais, so« 
I rėdoma, ketvergais ir subatomis n]iio 
i įlinkais ir petnyčiomis nuo f: ryto iki 
8 ryto iki 9 vakaro; nredeliomis, utar- 

i 6 vakaro.

. teatrus ar ki
tokias pramo-

, gčles- atelnan-J 
člala

apskelbiu, kad aS esu pasirengęa vi- '$2.50 metams, 
suose atsitikimuos© Isutaisvti iuma i I ui 11 n p i n n in i p u 
kuogrAžiausių muzikų. Todėl, ren-!Į 
giant teatrus, balius Ir t.t. su muzikos 
dalykais, kreipkitės prie manęs.

Taipgi pranešu, kad savo namuose 
duodu vaikams Ir suaugusiems pa-, 
mokas ant smulkos lt*' plano.

P. V. SARPALIU8,
3259 So, Halsted st.>’ Clilcago, III,

JONAS KULIS
3259 So. Halsted st., Chicago.

“LIETUVOS” AGENTAS
Lankosi Chicago],. užrašinėja 

“Lietuvą”. Renka apgarsinimus 
ir šiaip spaudos darbus. P&rka 
namus, lietus įr parduoda. Ir 
šiaip suteikia informdcijąs biznio 
reikaluose.

A. Olszewski, 
“Lietuvos”

Gaunama “Lietuvos” Knygyne: 
a

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

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

Kaina $1.00.
Pinigus siunčiant adresas:

A. OLSZEWSKI,

Kiekvienas gali išmokti barbery- 
etče trumpu laiku Ir galite padaryt 
pinigų kol mokinatės. Rašykit, klau
sdami informacijų. Nossokoff’s Barber Jonas Janušas, 
College, 
Fa.

Town of Lake Savings Bank 
Joseph J. ’Elias, Savininkas 

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

jimui nuo vieno doliario ir daugiaus 
ir mokame trečių procentų ratomis 
ant metų. Siunčiame pinigus j vi
sas svieto dalis pigiai, greitai ir tei
singai, o svetimų žemių pinigus mai
nome, perkame ir parduodame. Par
duodame šifkortes ant visų linijų j 
krajų ir iš krajaūs, taipgi tikietus 
ant geležinkelių ’ po visų Ameriką ir 
Europą.

Musų Banka išdirba visokius raštu# 
I ir dokumentus visose kalbose ir duo- 
• da rodų lietuviams visokiuose atsi
tikimuose ir reikaluose ypatiškai Ir 
per laiškus. Tik kreipkitės viršmlnS* 
tu antrašu.

2098 Canalport avė*
Chicago, ILL



k

BQ

CHICAGO3224=3226 South Halsted Street

netiktai Chicagos mieste, bet ir į kitus miestelius juos pristatome.

M

i*-

a'

Geriausios Siuvamos Masines yra 
“SINGER”

, Chicago, III. 
moterių, '•vokų ir 
uv limpančia. už- 

paslaptingas vyrų ligas.

Or. J. KŪLIS
Lietuvis fivrivtnias ir Chirurgas

32 >9 5o. Halsted St.
Gydo visokn.s 1 r as 

vyrų. Specia 
sisenėjusias 1

A. CHAPOSKE, ir T. PODLASKIS Lietuviai agent216 W. M adison St.

III.

The Lamp
dangsčio.

CHICAGO, ILL. a
t

System

i

Lengva išvalyti ir įdėti knatą. Neda

, 28 metų senas laikraštis d VIENYBE LIETUVNINKU 
EINA KAS SEREDA, BROOKLYN, N. Y.

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

$3.oo; pusei metų $1.50.

RAŠYK ADRESU:

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

Brooklyn, N. Y.

"Diutel kada-TTorš laikrZTStj

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

lietuvių reikalus.
“DRAUGAS” atsieina metams $2, m. $1 
Užsieniuose metams $3, pusei malę $1.60 

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

K A
UŽSISUK

ĮKAS”
alikas” yra 12-kos pusią-

I south halsteo furniture house
Turi didžiausia Furničių pasi
rinkimą,/! ir parduoda pigiau 
kaip visi kiti. :
KODĖL MĘS GALIME PIGIAU 

PARDUOTI?
Todėl, kAd musų storas talpi- a I • *naši savame name, ir užtai ran
da mumi nekaštuoja. Męs per
kame visus tavorus stačiai iš 
fabriko už gatavus pinigus ir už 

• tai juos , gauname pigiau kaip 
kiti. Męs turime savo automo
bilius ir todėl pristatymas tavo- 
rų kostumeriam kaštuoja mumi 
pigiau negu tiem, kurie ark
liais vežą. Todėl tai męs ir gali
me parduoti pigiau kaip kiti. «

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

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

mokytojo.  .............    10c
Aritmetika mokini muisi rok un

ci ų, su paveikslais (apdaryta). .35c
VThT$L60

Kas atsiųs iškirpęs šitą apgarsi
nimą iš “Lietuvos” ir $1.00 per 
money order, tai gaus visas 4 
knygas 60o. pigiau.^

P. Mikolai uis
Box 62 New York City

Lietuviškas Grabelius

Turėk Savo Namuose
Geriausią Degtinęv (arielką^ jei 

^norubuti sveikas ir turėti kuom 
J pavaišinti savo mylimą svečią. 

Daktarai rekomenduoja už geriau
sią degtinę

Kaipo Skanų, Tvirtą ir 
^Geriausiai pastiprinant 
ir sveikiausia stalava d

1

/Chicago

RD AND BLENDf'1’

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 
suteikiam^^eriausi patarimai ir kas 
ko relidmuja. Laiškais tik tiems at
sakom, kurie prisiunčia už 2c. štampą.

F.A.JUOZAPAITIS
APTIEKORIUS

3601 S, HALSTEO ST., CHIOS
Telephone Yards 155 arba Yards 551

Rye
i, priimna, skani 
degtine.

Gaunama visuose goresniuose Saliunuose
I straws BROS. 00. įdirbėjai, DEP'T L. CHICAGO, ILL

M^wnz<vrianK

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

nos yra pigesnes negu kitose krautuvėse, patarnavymas greitas.

Męs parduodame už pinigus ir ant išmokesčių. Kas neturi visų pi- 
nig ant sykio, męs duosime ant išmokesčių. Męs parduodame savo ta- 
von

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

s neturite laiko dieną, galite pribūti vakarais.

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

JI *

Antanas A. Slakis

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 greitai, 
— dieną ir naktį. *

J. A. PETROŠIUS

siuonii apreiškiu pagodotai visuo- 
meniai, jog esu seniausias gydytojas 
anJ. Bridgeport©, 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. <

Alano ofisas ^aprūpintas naujausiais 
budais gydymo. Visus ligonius steng
siuosi Užganėdinti k&ip ir lig šiol. 
Pasitikėdamas, jog gerbiama publika 
ir toliaus mane renis, esiu namie ant 
kiekvieno pareikalavimo dieną ir nak
tį. Esiu specialistas ligose vaikų, mo
terų ir vyrų ir užsendintose ligoso. 
Darau visokią operaciją.

Liekuosi su pagarba

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

Kertė 32-ros gatvės.

3213 So. Halsted St., Chicago, 
Telephone Drover 2186.

2 KATALIOGAI DYKAI!
Ųįąil lietuviškų KNYGŲ nuo 
" seniausios iki naujausios 
laidos, pilnas naujas katalogas, 
80 ^pusl., bus prisiųstas DYKAI. 
MYLĖTOJAI MUZIKOS, čia gali gauti 
gei’ų muzikališkų instrumentų 
katalogą, įvairiausių armonikų, 
koncertinkų, klernetų. ir 1.1.

Kasant man laišką, paminėk katra 
KATALOGĄ prisiųsti, arabu kartu? 
Reikalingi knygų platintojai agen
tai iš mažesnių miestelių, pardavinėti 
knygas ir laiškams^iopieras. Adresas;

, M. J. DAMIJONAITIS .
903 W. 33rd St.

Šviesa Namams
Skaitymui, siuvimui, vaikų mokymuisi, visokiam 
vartojimui namie — geriausia lempa, kurią jus galite 
nupirkti, yra Rayo. Jokio žėrėjimo, jokio m’rgėji- 
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
nes šviesos už by kokią kainą.

Rayo lempos ąpšviečiadaugiau negu tris milijonus 
namų.

/t

Uždegama, nojud inant kamino arba
lėšuoja. Ekonomiška. Padaryta įvairiuose stiliuose ir visokioms tikslams.

Pas Vertelgas Visur.

STANDARD OIL COMPANY
(An Indiana Corporation)

Dr.O.C.HElNE
DENTISTAS

OFISAS—Kampas 31 Ir So. Halsted gal.
(Qymlmas virš aptlekos.) CHICAGO, ill.

H

i Naudinga ir kiekvienam reikalinga

ų, didelio formato ir suteikia 
svarbiausių žinių iš Ainęrikos, 
Lietuvos ir iš viso pasviečio.

“Kala'ikas” melams $2, puseejmelu^L
Užsirašyt “Katalikas” galima kiek

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

J. M. TANANEV6CZ,
3249 S. Morgan St., Chicago.

Męs parduodame Ir išmokiname 
siūti. 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 reikt1; pristatyti, nors

Rusiją MUŠI) Storas randasi po šiuo- 
mi adresu:

ANTANAS VISBARA3, 
3239 S. Halsted st., Ch’cago, Iii.

Telephone Yards 4528

„Veda visokias bylas, civiliškas ir kriminališ- 
kas visuose teismuose (suduose). Peržiūri 
obstraktus ir padirba visus kilus legališkus 

dokumentus. )

METRAŠTIS-ALMANACHAS
, f< i

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

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

J. šeiniaus “Sapnas 
Baka.

M. Vitkaus 1) “Ant vandens,” 2) 
“Baltasis 
rožė 
..L. Pelėdos “Dėl saviškių”—Iš 
venimo vaizdelis. •>

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

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

— Fragmentas.
Žemkalnio “Blaivininkų Pirminin

kas“—Monologas.
Toliaus seka 'Mokyklos, Musų fab

rikai, šelptini fondai, Musų artistų 
kuopos, Artistų surašąs; Vilniaus 
chronlka. Surašąs visų lietuviškų 
laikraščių Lietuvoje ir Amerikoje iš
einančių su jų adresais Ir kainomis. 
Kronika 1912 m. Sausio, Vasario, Ko
vo, Balandžio, Gegužės, Birželio, Lie- j 
pos ir Rugpjūčio mėnesių. 
Informacijų skyrius. Viso. 
Kaina ..................... ................

Užsisakant Ir pinigus 
adresuokite:

gyvenimo pa-

Gvazdikas,” 3) “Gelsvoji 
4) “Laisvoji lanka,”—eiles, 

gy-

gy-

Ant galo 
253 pusi.
.... 65c

siunčiant

A. OLSZEWSKI
8252 8. Halsted St., Chicago, III.

1f .LONpį 
DiŠTA'NCt 
ĘLEPHOįJ

BR1DGEPOMIESTO OFISAS:

Telephone RANDOLPH 1307

Tel. Austin 737

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

3255 So. HM
(Priešai 33*c

Valandos: 
tiktai iki 9:00 kiekviena

VAKARAIS: nuo
išs tiriant n

Telephone DROVER 5326

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

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

Phone Canal 1208
Valandos:

puo 9:30 iki 12:00 vai ryto
nuo 7:00 iki 8:00 vai. vak.

Nedalioms
duo 9:30 iki 12:00 vai. ryto

Rezidencija

5208 W,Harnson Street

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
jas yra nuo 7 vai. vak. iki 11 vai. 
Prof. Julius Šalkauskas praneša vi
siems, kurie nori išmokti šokti, atei
ti dienomis nuo 9 valandos ryto ir 
net iki 11 valandai vakare. Taipgi 
mokinu visokius šokius Buck & Wing, 
Buck Skirt, Irish Jig, Clog, Spanish 
Waltz, Waltz, Two Step, Side Step. 
Pirma Lietuviška Mokykla Amerikoj. 
Mokytojai: Miss Antanina Kietnier, 
Miss Joanna Walets, Prof. Julius Sal- 
dauskis, 1843 S. Halsted st., Chicago. 
Kas Pėtnyčios ir Subatos vakarą mo 
kinam šokti dovanai.

Phone Canal 3762.

ĮUEBO
I

CIGARETTES
10 f°r 5c

Geriausias ;iš visų rųšių 
TYRAS—TIRŠTAS—
UŽGANĖDINANTIS

Ypač gera rūkyti tą, kurs
yra “šauniai geras.”

MM

ATPIGO LIETUVIŠKI REKORDAI!

Garsinkites “Lietuvoje/"

Tikimasi, kad jokia Vieša Tar
nyste neina ranka | ranka su 
Diena irMinųta, kaip Telefonas.

Greitai atsiliepdamas į visuomenes reikalavimus, 
Bell sujungimų skaitlius yp* dabar pakilęs iš viso 
į 7,000,000 telefenų, trjr? užauga 140% paskuti
niuose ketvirtuose metuose.
Kiekvienas tikisi, kaipo paprasto dalyko, kad esan
tis po šonu telefonas turi būti įrankiu akymirksni- 
nio susinešimo su by kuom, ar tai skersai kelią, ar 
tai tūkstančio mylių atstumoje.
Užduotis užlaikyti sulyg ‘šios dienos’ įrengimą ir or
ganizaciją ir plotą, viskam taip baisiai vystanties, 
yra stebėtinai išrišta Bell Sistemo.

Phone Drdver 5052

DR. K. DRANGELIS 
LIETUVYS DENTISTAS

VALANDOS; nuo 9 rvfo lig 9 vakare
3261 So. Halsted St. Chicago, Iii.

Priešai A. Olševskio Banką

7

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100

ANOLA ANTI-PAIN BALM

Męs dabar turime 30 lietuviškų 
įvairioms dainoms rekordų, kurie Iki 
šiol parsidavė po $2.00, dabar par* 
traukėme didelį transportą iš Lie
tuvos ir gavome pigiaus, taip kad da* 
bar parduodama po $1,00 su prl* 
siuntimu, ,

Parašykite mums savo adresą, o 
mes prisiusime katalogą, Iš kurio ga
lėsite pasiskirti ir apsisteliuoti lie
tuviškom dainoms ir deklamacijoms 
rekordus.

tt62 So.
v

Adresuokite:
A. OLSZEWSKI, 
Halsted st, Chicago

Nuo peršalimo, Kosulio, Kataro, Uždegimo 
pažandžių, Nervų skausme, Gerkles skaudeji- 
pio, Užkimimo, Galvos skaudėjimo, Strėnų ir 

’ muskulų skaudėjimo, Grypos, Reumatizmo, 
Podagros ir daug kitų skaudulių. Anola yra 
geriausiu ir pasekmingiausi|u išlaukiniu vaistu 

’kaip seniems, taip ir jauniems ir vaikams. 
Prekč 50 centų, su prisiun :imu 55 centai.

Atsiųskit 10c prlsiuntimui mažos bandymo skrynutes 
Anolos ir persitikrink it apie jos gerovę. Adresuokit:

,1725 W. 18th St

LeveskfoW
Dienine ir Vakarine Mokykla.
■■ .........      Mokinama:
1 Pradinis įPrirengiamasai) Kursas,
2. Prekybos Kursas pagal Amer. phaną,
3. Prekybos Kursas pagal Rusijos phaną 

(del manančių grįžti Lietuvon).
..... —-K ai bo s

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

Del smulkesnių žinių kreiptis ypatiškai 
arba per laišką šiuom antrašu: 

G. J. LEVESK1S, 
Vedėjas Mokyklos

3106 So. Halsted St., Chicago, Ill.

Seniausia Lietuvių užeiga pu

JUOZUFfl RIDIKU 
Užlaiko visokius pirmo 
•kyriaus/gerimas ir kva- 
penčius cigarus ir

Gražią Naują^Syetalną 
8luirinki mama, vestuvėm 
Ilsins ir tL Širdingas prie 
m as ir broliška rodą kiekvienam

B253 Illinois 6L. Korte 33rd
Telephone Yards 2750 

GERIAUSIA ŠOKIŲ MOKYKLA 
CHICAGOJE.

Kurioje gali kiekvienas 
gerai ir gražia! Išmokti 
šokt į trumpą laiką Ir už 
labai mažus pinigus. Vai
kinai ar merginos, kjirie 
nemoka šokti, niekuomet 
negali užganėdinti savęs 
Ir negali turėti linksmus 
laikus, nes yra taip, kaip 
numirę, o kuomet moki 
gerai šokti, visuomet busi 
linksmas ir kitų paguo- 
dojamas. X

mokytis, meldžiu, atsllan- 
numeriu:

CHICAGO, ILLt apie jos gerovę. Adresuoki!

Dept. 6 Chicago. ID

Norinti 
Rykite po 
936 W. 33RD ST

Arti Morgan gatves,
Mokinama: Panedėlyje, TJtarninkė ir

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

Miss B. Tisaltl. a

1

■ ■ ’ i




