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POLITISKOS2INIOS.
AMERIKA.

Buvęs prezidentas Roosevelt 
rengia savo šalininkus naujon 
konvencijon, kuri atsibus taipgi 
Chicagoj. Čia, be abejonės, Roo
sevelt bus pastatytas kandidatu 
prezidento vietai, bet ar bus jis 
išrinktas, reikia abejoti. Skilus 
republikonų partijai, jai pasida
linus į dvi dali, kandidatas nei 
vienos dalies gali negauti pa
kaktinai balsų. Roosevelt žada 
savo programą pagarsinti laike 
konvencijos ir užtikrina, jog už 
jo programą daugelis socialistų j j 
palaikys. Matyt jis tikisi so
cialistų balsus savo pusėn pa
traukti, bet ar tas pasiseks, rei
kia abejoti. Socialistai juk turi 
savo kandidatą, tai laike rinkimų 
jie ir balsuos už savo kandida
tą, o ne už svetimą. Pats Roose
velt', kaip prezidentaudamas pa
rodė, ne viską pildo, ką žada, 
o ant galo ir norėdamas, pildyti 
negali, jeigu kongrese ir senate 
dauguma narių jo programui ne
pritaria.

Nuolatai besikišdama į ispaniš
kų republikų reikalus, keldama 
revoliucijas, neramumą šiaurinė 
anglb-saxiškoji tvirčiausioji Ame
rikos republika žudo užsitikėji- 
mą ispaniškųjų republikų. Nors 
Šiaurinė Amerika, remdamasi 
ant Monroe doktrinos, garsina 
savę apginėja ispaniškųjų repub
likų, bet paskutinės neužsitiki ap
gulėjai, kad ir su Europos, ar 
Japonijos pagelba norėtų nuo 
negeistino apginėjo pasiliuosuo- 
ti, nes jis pats i niekus pavertė 
garsią Monroe doktriną. pac 
šiaurinės Amerikos Jungtiniams 
Valsčiams neužsitiki Mexika, nuo 
kurios galingasis kaimynas pa
veržė suviršum trečdalį žemės 
ir dabar visokios rūšies kapi
talistai stumia valdžią, kalbina 
naudotiesi iš maištų, siųsti Mexi- 
kan kariumenę ir griebti vėl ge
rą kaimyno žemės plotą. Godu
mas galingo kaimyno ir verčia 
ispaniškasias rupublikas susiar
tinti, susirišti tarp savę atsirėmi- 
mui prieš godų ir galingą kaimy
ną.

Neužsitikėjimas ispaniškų re
publikų Šiaur. Amerikai, kilus 
laukiamam karui su Japonija, ga
na pavojingas Jungtiniams Vals
čiams; negeistinas jiems ir susi
rišimas tų republikų, o tokio su
sirišimo pradžia jau padaryta. 
Susirišo svarbiausios Pietinės 
Amerikos republikos — Argen
tina, Chili ir Brazilija. Prie ry
šio turės pristoti ir Mexiko, jei
gu nori savo savistovystę pa
laikyti. Susijungusios šitos is
paniškos republikos jau pasek
mingai galėtų atsiremti prieš Šiau
rinį kaimyną, neleisti jam kiš- 
tiesi į ispaniškų republikų nami
nius reikalus.

Kad ispaniškų republikų neuž- 
sitikėjimą sumažinus, Jungtiniai 
Valsčiai mano sušaukti Wash- 
ingtonan, ar kitan miestan visos 
Amerikos konferenciją apkalbė
jimui visų savitarpinių reikalų. 
Ar tokia konferencija išnaikys 
neužsitikėjimą silpnesnių repub
likų, reikia abejoti, jeigu Jungti
niai Valsčiai ir po konferencijai 
elgsis taip, kaip iki šiol, jeigu 
vis kišis į reikalus tų, kurie sve
timų įsikišimo nenori.

Greičiau galima kaimynų užsi- 
likėjimą nužudyti, negu nužu
dytą atgauti; užsitikėjimą gali
ma tik gerais, beinteresingais 
darbais atgauti, o gero Jungti
niai Valsčiai kitoms republikoms 
mažai padarė.

MEXIKO.
Amerikonai Mexike gyvenanti 

siunčia laiškus Washingtonan, 
reikalaudami pagelbos, nes juos 
buk skriaudžia revoliucijonieriai. 
Ar ištikro jie skriaudžiami, sun
ku sužinoti, nes amerikonai tan- 

no pelno draugijai teko 18,506 r.
2 kp. Iš pinigų, gautų iš parda- 

kiai ir tamsiems, ne visada do- vimo, buvo netikrų apie 9° r- 
denis darbams šaukia pagelbos) Be to, buvo keliolika sagučių,

savo valdžios, todėl amerikonų 
pasiskundimams ne visur žmo
nės tiki. Bet šiuom kartu su 
protestu prieš revoliucijonierių 
pasielgimus prie prezidento Ma
dero atsišaukė ir Japonijos kon- 
sulis, o Japonija, nenorėdama 
savę kompromituoti, ne protes
tuos be pamato.

Iš EI Baso, Texase, atėjo ži
nia, buk aplinkinėse Juarez ir 
Dubiau amerikonu namuose da- v
ryta kratos. Revoliucijonieriai 
nuo amerikonų atėmė 300 kara
binų ir daug amunicijos. Ginklai 
tie amerikonams buvo pasiųsti 
Washington© valdžios, kad jie 
savę apginti galėtų. Kad jiems 
svetimam krašte kas nors neleis 
iš ginklų naudotiesi, to galima 
buvo laukti; tą turėjo suprasti 
ir ginklus pasiuntę. Gyvenanti 
tose apielinkėse amerikonai gavo 
prisakymą, jeigu nenori stoti 
revoliucijonierių eilėn, išsinešdin
ti iš Mexiko. Gyvenanti Sonora 
valstijoj išeiviai iš Jungtinių Val
sčių mormonai, turinti ten savo 
kolioniją, kurioj gyvena apie 
1,500 žmonių, bėga į Jungtinius 
Valsčius, nes bijosi pasekmių pa
sipriešinimo revoliucijonieriams.

Iš Sonora valstijos, kur persi
kėlė revoliucijonieriai, prieštarau
jančios ateina žinios. Valdžia 
garsina, jog revoliucija tapo už- 
sloginta, bet jeigu taip butų, ame
rikonai nebėgtų iš tos valstijos, 
Kad revoliucijonieriai ne mano 
stoti į didesnius mušius dideliais 
pulkais, tą jie pats pirma pa
garsino, bet nuo galutino revo
liucijos numalšinimo dar, turbūt, 
toli.

TURKIJA.
Nors Turkijos valdžia nesenai 

garsino, jog sutarė su albanais 
užmegsti tarybas ir karą sulai
kyti, bet matyt žinia ta buvo 
neteisinga, arba gal tarybose pa
sirodė, kad susitaikyti negalima, 
todėl karas atsinaujino. Pereitą 
savaitę Albanijos kalnuose ne
truko kruvinų susirėmimų, ku
riuose, vienok, turkams nesisekė. 
Turkijai labjau rupi albanų nu
tildymas arba pergalėjimas, negu 
karas Tripolyj. Prie albanų per
eina su ginklais čielos turkiškos 
kariumenės dalys, todėl sukilimą 
suvaldyti negalima. Su albanais 
išvien eina ir serbai. Todėl pri
sieis turkams nusilenkti ir išpil
dyti albanų reikalavimus. Ge
riausius ginklus jie gauna iš Ita
lijos, todėl savo sunkiai prieina
muose kalnuose karą gali ilgai 
vesti ir taip paalsinti Turkiją, 
kad ji turės išpildyti viską, ko 
albanai reikalauja, nors jie rei
kalautų savo kraštui visiškos ne- 
prigulmybės.-

IS LIETUVOS.
IŠ VILNIAUS.

Vilniuje greit ketinama įsteigti 
valstybinį paukščių auginimo 
draugijos skyrių. Draugija rū
pinasi naminių paukščių augini
mu. Ji steigia tam tikras paro
das, paskaitas, kursus, mokyklas, 
leidžia knygutes apie paukščius. 
Draugija išranda vietas, kur ga
lima butų pardavinėti kiaušinius 
ir naminius paukščius.

— žemė —

'lik dabar Vilniaus džiovos 
draugijos valdyba paskelbė kiek 
pasipelniusi iš “baltosios gėle
lės” pardavimo gegužės 8 d. Pats 
gėlelių pardavimas davęs 20,284 
r. 46 k., aukų surinkta 719 r. 
51 k., gėlelių pardavėjos ir par
davėjai sumetė 225 r. 50 k., iš 
d-ro Šabado paskaitos gauta 31 
r. 70 k., iš afišų pardavimo 3 r. 
73 k. Išviso “baltoji gėlelė” pel
nė 21,264 r. 90 kp. Išlaidii buvo 
išviso 2,758 r. 88 k., taigi gry

skardos kamštukų nuo alaus bu
telių ir t.t. Svetimų valstybių 
pinigų buvo apie 60 r.

— Viltis —

Šiomis dienomis Senatas svar
stė vidaus reikalų ministerio rei
kalavimą panaikinti Vilniaus gub. 
valdybos nutarimą, kuriuo ji lei
do steigti šias Vilniaus lenkų 
draugijas ir įstaigas: “Širdies 
Jėzaus namai,” “Šv. Antano na
mai,” “Šv. Magdalenos prieglau
da” ir kitos. Ministerio nuomo
ne : visos tos įstaigos esančios ti
kybinės ir dėlto turėjusios būti 
tvirtintos vidaus reikalų ministe
rio. Senatas vidaus reikalų mi- 
nisteriui pritarė ir tų draugijų 
įsteigimą panaikino.

— Viltis —

Bekasinėjant miestą kanaliza
cijos reikalams, darbininkai užti
ko netoli Didžiosios gatvės di
delį pažemių urvą, mūrytą iš ply
tų. Urvo sienos — masto sto- u v
rūmo. Kaip toli jis eina — dar 
nežinia. Gal but, tai buvo koks 
požemių kelias iš Vilniaus pilies?

— Viltis —

Lenkų “Mokslo draugų” drau
gija gavo šiomis dienomis dvi 
dideli knygi nuorašų iš įvairių 
senovės dokumentų apie Len
kijos ir daugiausia Lietuvos ka
rus su kryžeiviais. Tie nuorašai 
padaryti iš aktų, laikomų Kara
liaučiaus archyve. Juos nurašė 
prof. Voigto įsakymu Lietuvos 
istorikui Teodorui Narbutui, kas 
yra pažymėta ant kiekvieno nuo
rašo. Tų nuorašų išviso yra 358. 
Tarp kitko yra ten: Didžiųjų 
Mistrų raštai į Jogailą ir Vytau
tą, žemaičių skundai ant kryžei
vių, kryžeivių ordeno manifestas, 
išleistas prieš karą 1409 m., in
strukcijos kryžeivių ordeno at
stovams Konstancijos soboran, 
lietuvių ir lenkų skundai sobo
re, Ukmergės kovos aprašymas, 
ribų nustatymas tarp Lietuvos 
ir Prūsų ir daug kitų dokumen
tų iš 1382 — 1498 metų. Tuos 
nuorašus padovanojo draugijai 
garsaus Lietuvos istoriko anū
kas, p. T. Narbutas.

_ viltis —

Miesto archaiologijos komisi
jos nariai pastebėjo, kad nuo 
Pilies kalno bokšto apačios pra
dėję kristi muro trupiniai. Dėlto 
komisija nutarė atidžiai apžiūrė
ti visus kalno mūrus drauge su 
architektu-archaiologu Houvaldu, 
kuris kviečiamas tam tyčia at
važiuoti Vilniun.

— Viltis —

IŠ KAUNO.
Kauno esperatninkų draugija 

nuo birželio 21 d. taiso savo bu
ste esperanto kalbos kursus na
riams. Mokesnis 1 r. už 10 lek
cijų. /

— Viltis —

Birželio 19 d. Kaunan atvyko 
Peterburgo universiteto privat 
docentas Sokolov'as lietuvių se
novės tirinėti.

— Viltis —

“B. Vied.” praneša iš Kauno 
gub., kad Aleksandrovsko vals
čiaus raštininkas išlaužęs vals
čiaus kasą ir, pasiėmęs pinigus 
ir pasportus, pabėgęs.

— Viltis —

IŠ GELVONIO, Viln. gub.

Gelvonių miestelis nelabai di
delis. Bažnyčia muro, valsčius, 
dviklesė ministerijos mokykla, 
pravoslavų cerkvė ir už bažny
čios riogso gruvėsiai buvusio 
kadaisia vienuolyno:" Monopolis, 
aludžių ir slaptų pardavinėjimų 
begalinė daugybė, nelyginant 
skruzdynas. Kiekvienuose be
veik namuose rasi degtinės ir 
alaus. Žmonės tamsus, neturi jo
kios draugijos, laikraščių neskai
to, bet jau degtinė, alus, tai žen
gia pirmyn sparčiai, kai-kurie 
net ir gyvastį padeda. Štai nese
niai du degtine užsidegė. Vieną 

pasisekė išgelbėti, o kitas, pri
siurbęs degtinės, nuėjo į anąjį 
pasaulį. Palaidojo kaip kokį gy
vulį: šalę kapinių, J balą, be ku
nigo, be jokių maldų. Gėda, 
gėda gelvoniečiams I Likote toli 
užpakalyje nuo savo kaimynų. 
Štai aplinkiniai, turi įsteigę sau 
draugijų — “Blaivybę” ir kito
kių, šviečiasi, skaito laikraščius.

Laikas, gelvoniečiai, atsibusti! 
Sakalas.

— šaltinis —

IŠ MALĖTŲ, Viln. gub.

Birželio 11 d. Malėtų valsčiuje 
buvo sueiga del pašto išnuoma
vimo. Iš valstiečių atsirado trįs 
žmonės, kurie buvo norėję drau
ge paimti paštą: Žvy^iis iš Okta- 
polio, Siaurukas iš -Kalizių ir 
Vaitėnas iš Ažubalių. Tie val
stiečiai reikalavo padidinti jiems 
algos, sueiga griežtai atsakė — 
ne. Tuomet žydai (Gordonas ir 
Epšteinas), kurie seniau turėjo 
paėmę paštą, sutiko 1 už praėju
sių metų algą toliau laikyti. Iš 
karto, rodos, kad tai tie trįs val
stiečiai kalti esą, kam reikala
vę padidinti algos, nes žydai su
tiko už mažesnę. Bėt toliau ir 
pasirodė žydų gudrybė, o Malė
tų valstiečių tamsybę ir kvailu
mas. Žydai, matydami, jog paš
tu gerai uždirbsią, surinko visus 
seniūnus su rinktiniais, gerai pri
girdė ir davė kyšių. Qirdė ir ky
šius dalijo ne patįs, žydai, bet 
jų agentai: Alijokas ir kiti. Ali- 
jokas atvirai klausinėjo seniūnų, 
kiek kuris turi rinktinių, kad jis 
žinotų, kiek reikės degtines ir 
kyšių. Žydai, prigirdę seniūnus 
su rinktiniais, pareikalavo padi
dinti algos, nes “mums, sako, 
reikia duoti raštininkui, seniū
nui, vaitui ir rinktiniams.” Tam
sus žmonės, prigėrę degtinės ir 
gavę kyšių, su noru sutiko iš
pildyti žydų reikalavimus ir ati
davė paštą, vietoj trijų metų, 
šešeriems. Saviesiems pareikala
vus pridėti truputį algos, buvo 
jiems tai sunku, o žydams už 
degtinės lašelį' ne tik padidino 
algą, bet dar ir padaugino valdy
mo metus dvigubai. Juozas Pi
piras, pamatęs tokį keistą pasi
elgimą, norėjo vienas paimti už 
praėjusių metų algą,’ bet jam 
nedavė, nes daugumas rėkė: “Ką 
mes iš jo turėsime.” Ir neda
vė jam. ' K. B.

— Viltis —

IŠ PERLOJOS, Viln. gub.

Gegužės 30 dieną buvo 
čia didelė perkūnija su smarkum j 
lietum ir didele vėtra. Griaustinis I 
užmušė besėjantį lauke grikius ■ 
Malioniškių Zig. Gudaitį. Drau- Į 
ge užmuštas ir arklys.

— žemdirbys — ■

IŠ VEIVERIŲ, Suv. gub.

Šiemet Veiverių mokytojų se
minariją pabaigė: Mikas Baliu- 
nas, Jonas Brazaitis, Jonas But
kus, Jurgis Dangis, Juozas Ge
niušą, Ričardas Gržibauskas, Jo
nas Kinas, Zigmas Mickevičius, 
V. Mička, Kazys Motuzą, Alek
sandra Osmolskis, Zigmas Os
trauskas, Vincas Ožkinis, Jonas 
Skržitulskis, Vincas Srinoginis, 
Stanislovas Šileika, Kazys Uzas. 
Nikodimas Vakulavičius ir Če
slovas Vitkauskas. Iš jų: Baliu- 
nas, Mickevičius, Mička, Osmol
skis ir Ožkinis pabaigė pasižy
mėdami ir gavo dviklesės pradi
nės mokyklos mokytojų atesta
tus. ,

Iš visų pabaigusiųjų—yra 15 
lietuvių, 2 rusu, 1 lenkas, 1 vo- 
kietys. Lietuviais vadinu visus 
tuos, kurie mokėsi liętuvių kal
bos. Vienam mokiniui*; del ligos, 
baigiamuosius ekzamiijus atidėjo 
rudeniui. •

Įstojamieji ekzaminąi į 1 kursą 
bus rugpjūčio 8 d. (s.: k.).

— Viltis —

IŠ MARIJAMPOLĖS.

Šita įstaiga šiemet pabaigė 5 
savo gyvavimo metus. Moky
tojai 8, būtent: 4 lietuviai ir vie
na lenkė—katalikai, 3 rusai pra
voslavai. Įstaigos direktorius 
kun. M. Gustaitis. Šiemet mo
kinių joje buvo 65; visos lietu
vaitės. Progimnazijos pensijone 
šiais metais gyveno 20 mergai
čių tų pačių mokytojų priežiū
roje—vedėjos p. M. Pečkauskai- 
tės ir padėjėjos p. J. Kaikiukšty- 
tės.

Del geresnio mokinių auklėji
mo patariame kuodaugiausia 
mergaičių apgyvendinti pensijo
ne. Pilnas laikymas pensijone 
kaštuoja 130 rub. Padidėjus auk
lėtinių skaičiui, mokestis ir lai
kymas bus papigintas. Kitiems 
metams pensijonas bus žymiai 
padidintas ir pagerintas.

Už mokslą reikia mokėti me
tams: prieklasyj 20 rub., 1 kl.— 
40 rub., 11 kl.—45 rub., iii kl. 
—50 rub. ir IV kl.—55 rub. Kas 
leidžia dvi mergaiti mokyties, 
tai už antrąją imama tik pusę 
tiek.

Šiemet pabaigė 4 kleses 4 mo
kinės: Adelė Butauskiutė, Akvi
lė Klebonaitė, Monika Starke
vičiūtė ir Matilda Žilinskaitė.

Įstojamieji ir pataisomieji kvo
timai po vakacijų bus rugpjūčio 
31 d. ir rugsėjo 2 ir 3 d. n. k. į 
visas progimnazijos kleses. Lek
cijos prasidės rugsėjo 4 d. n. k. 
Ligšiol priimti prašymai iš 10 
kandidačių. Progimnazijos mok
slo programas reikalaujantiems 
siunčiama dovanai. Su prašy
mais ir klausimais reikia kreip
ties išanksto šiuo adresu:

Marijampolė', Suv. gub. “Ži
burio Centro Valdyba.” 

— Viltis —

IŠ KUPIŠKIO, Ukm. pav.

Vietinis vargoninkas Ignas 
Plukas ir nuo seniau mokinda
vo jaunimą dainuoti, bet šiais 
metais dar labjau sukruto telkti 
juos prie dainų. Dabarties jisai 
turi sutelkęs didžiulį mišrų vai
kinų ir merginų chorą. Choras 
vis didėja, auga. Šventadieniais 
po pamaldų prisirenka kuone pil
nas jo kambarėlis jaunų daini
ninkų. Gražu ir pažiūrėti. Jau
nieji choristai pramokę, ir savo 
sodžiaus visą jaunimą pratina 
prie gražių dainelių. Jei butų 
vakaras, ar kas, nebūtų gėda pa
sirodyti ir viešai. Bet tiktai va
karą nežinia šiemet ar turėsime 
kada. Vienas kitas atsimena apie 
jo surengimą, bet paskui nutilsta. 
Kas-gi — vertėtų surengti ir va
karą. Ar ne tas.

— Lietuvos Ūkininkas —

IŠ ŽEIMeS, Kauno gub.

Martiniškiu dvare kas žiema v 
daraktarauna žinomas čia vaiki
nas, J. M—is; baigęs pradinę 
mokyklą ir šiek-tiek lietuviškai 
ir lenkiškai skaityti ir rašyti pra
mokęs, jis kasmet mokina minė
tame dvare kumečių (ardinarci- 
kų) vaikus.

Bet mokina juos ne lietuviš
kai, tik lenkiškai.

Gal manote, kad Martiniškiu 
dvaro kumečiai lenkai? Kur tau 
— beveik visi gryni lietuviai, 
su kuriais ir p's t s minimasai da
raktorius kalba tik lietuviškai, 
vaikus gi tų lietuvių skaityti, 
rašyti ir katakizmo mokina len
kiškai. Ir taip nuo mažų dienų 
musų brolių vaikeliams čiepija- 
ma lenkystė. Nestebėtina tat, 
jei jie, suaugę, “lenkais” virs.

Turiu dar pridurti, kad mini
masai daraktorius lietuvis, skaito 
net ir lietuvių laikraščius. Bet 
kodėl jis taip daro — negaliu 
suprasti.

Reikėtų nors sykį jau suprasti 
ir nekvailinti vaikų iš mažens, 
nenuodyti jų dvasios.

Ten buvęs.
— žemdirbys —•

IŠ PAPILĖS, Šiaulių ap.
Birželio 19 dieną Blaklaukės 

sod. vaikai, bebėgiodami, rado 
“cukraus1” ant kelio. Vyresnieji, 
pamėginę, pametė, nes “cukrus” 
pasirodė kartus, 4 gi mažesnieji 
pasulpėjo daugiau. Parėję vaikai 
namo, staigu susirgo: pradėjo 
vemti ir “kadukas” pagavo juos 
traukyti. Tėvams išpradžios pa
sirodė, kad vaikams kirmįs pakilo. 
Žinoma, pradėjo gydyti rūkymais 
ir tepimais. Išsiteiravę, paga
liams, ligos priežastį ir supratę, 
kad čia ne juokai, suskato jieško- 
ti tikresnės pagelbos. Atgabeno 
į Papilės ligoninę, bet dviem vai
kam : Tamoševičiukui ir Bago- 
čiukei ji pasirodė nebereikalinga 
— tuojau ligoninėje mirė. Kitu 
du (Butnoriaus) — pagijo.

F. E.
— Viltis —

IŠ ŠAUKĖNŲ, Šiaulių apskr.

Beržėnų Ūkio draugijėlė bir
želio 11 d. buvo nuvykusi į Bai
sogalos bandymų stotį; išviso 
važiavo 15 žmonių: Varputėnų 
klebonas kun. Leikus, Šaukėnų 
klebonas kun. Staševičius, ūki
ninkai: Deveika Ig., Keras J., 
Barzdelis J., Gricius J., Pakačy- 
mas J., Samulevičius J., Manke- 
vičius St., Juozaitis St., Linke
vičius K., Melisiokas P., Butau
tas P. ir Sutkus A.

Baisogalos bandymų stotis tu
ri baidymui 20 dešimtinių žemės, 
kur yra lig 600 laukelių, apsėtų 
visokiais javais, šakniavaisiais ir 
žolėmis su mėšlais, mineralinė
mis trąšomis ir be mėšlų ir trą
šų.

Bandymų stoties direktorius 
Petruščinskis atsiprašė, kad ne
galįs visko lietuviškai paaiškin
ti, tik 3-čias mėnuo kaip atva
žiavęs į Baisogalą, kad pasiru- 
pįsiąs išmokti lietuviškai, nes no
rįs būti naudingas tiems žmo
nėms, tarp kurių apsigyvenęs. 
Ekskursantai pasidalijo į dvi da
li: vienus vedžiojo pats dvari
ninkas Komaras, aiškindamas vis
ką lietuviškai, kitus Petruščin
skis — aiškindamas lenkiškai.

Nors visų laukelių žemė yra 
vienoda, bet pasėti ant jų auga
lai — nevienodi: ant vieno lau
kelio javai tamsus, laiškai jų pla
tus, tankus; ant kito laukelio ša
ly — reti, laiškai siauri, pageltę. 
Dvarininkas Komaras, direk. Pe
truščinskis ir jo padėjėjas Mio- 
telka nuolatai buvo klausinėja
mi, delko javai taip nevienodi? 
Iš visų bandymo laukelių jau 
dabar galima pastebėti, jog kur 
augalai sėti ant zuparo ir ant 
zuparo su vopna — tai aiškiai 
skiriasi nuo kitų.

Rugių yra 18 rūšių, geriausiai 
išrodo rugiai “Petkuskiai” ir Ro
kiškio — tie geriausiai tinką mu
sų žemei. Avižų ten yra 14 rū
šių, iš jų pasižymi avižos “Li- 
govo,” “Ričlig,” “Šlamsteckės,” 
“Dzipauskės” ir “Goldregen” 
(“Aukso lietus”) iš Švedijos, pa
sėtos ant zuparo. Visi kviečiai, 
kaip ant zuparo, taip ir ant to
mamilčių, labai geri; iš jų ge
riausiai išrodo kviečiai No 101 
ir kviečiai “Kėdaininiai.” Žirniai, 
kaip su trąšomis, taip ir be — 
išrodo visi vienodai gerai. Iš žir
nių geriausiai pas mus derą 
“Voskovy” ir “Folger.” Miežių 
14 rųšių iš jų geriausiai išrodo 
dvieiliai “Hanna” ir miežiai vie
tinės Baisogalos stoties; šiaudai 
jų drūti, kaip nendrės, ir auga 
labai šakodamiesi. Žolės “Prze- 
lot” labai gražios, auga smėlyje, 
labai naudingos ir gerai užsimo
ka. Bulbių 12 rųšių — dabar ge
riausiai išrodo “Voltman” ir 
“Gauronka.”

Vienam kambaryje yra javų 
kolekcija (rinkinys) pėduose su 
varpomis; kita kolekcija vaba
lų, kirminų ir visokių piktžolių, 
kenksmingų augalams; kiekvieno 
iš Jų kenksmingumas buvo pa
aiškintas, kiti buvo dedami po 
mkroskopu. Taip-pat buvo pa- 
aiškinta, kaip reikia naikinti pikt-moka už butą ir laikymą po 15d

žoles, vabalus ir kirminus, kurie 
gadina javus. Paskui aprodė vii 
sas ūkio mašinas, plūgus, akė
čias, fuktelius ir javams valyti 
trijerius. Laboratorijoje parodė, 
kaip dirba zuparo analizą, kaip 
mala kaulų miltus. Visa tai mus 
taip užinteresavo, kad nepama
tėme, kaip prabėgo diena. Galų 
gale mes visi sustojom, ir nuo 
musų nuėmė fotografiją. Ūki
ninkas Keras visti vardu keliais 
širdingais žodžiais padėkojo p. 
Komarui už visus visokius paaiš
kinimus ir patarimus ir už ma-< 
lomi priėmimą. Ūkininkas Bu- 
tautas padovanojo p. Komarui' 
senobinį pinigėlį, iškastą iš Šatri-i 
jos kalno. Gražiai atsisveikinę, 
vakariniu traukiniu grįžo namo.

Ten buvusis.
-— Viltis —

IŠ MINSKO.

Žinomoji musų dailininkė, Vari 
savos konservatorijos mokinė, 
p-le Liuda Balčiunaitė-Balčiau- 
skaitė ištekėjo šiomis dienomis 
Minske už tenykščio “Atsargui 
mo” dr-jos agento p. J. Mačui-* 
skio.

— Viltis — . ,

----------- \
OBELIŲ MERGAIČIŲ PRAK-i 

TIKOS ŪKIO IR NAMŲ 
RUOŠOS MOKYKLA.

Obelių mergaičių praktikos 
ūkio ir namų ruošos mokyklą 
įsteigta grapienės H. Przezdziec- 
kienės Obelių dvare, Kauno gub., 
Ežerėnų apskrityje. Mokykla 
yra vyriausios ūkio ir žemės dar-* 
bų valdybos žinioje, žemės dari 
bu departamento priežiūroje. j

Mokyklos tikslas—lavinti mer- 
gaites įvairiose ūkio šakose, duo
ti gerą išauklėjimą ir pradžios 
mokslą, kad baigusios mokyklą1 
galėtų būti geros ūkininkės ir, 
išmintingos šeimininkės, mylin
čios dorą, tvarką, darbą, ūkį ir, 
tėvynę; tuo tikslu mokykla rū
pinasi inkvėpti prisirišimą prie 
sodžiaus gyvenimo ir gerbimą' 
ūkio darbų.

Visas mokslo kursas praeina
mas trejais metais ir padalintas 
į tris kleses. Mergaites moko 
šių ūkio dalykų: namų tvarkos 
vedimo, virimo, kepimo, pieni- 
ninkavimo, vištų ir kiaulių augi
nimo, skalbimo, audimo, darži- 
ninkavimo, sodininkavimo, biti
ninką vimo, siuvimo, siuvinėjimo 
ir mezgimo.

Bendrojo lavinimo: skaitymo, 
rašymo, skaičiavimo, gamtos, pie
šimo, dailiaraščio, dainavimo, 
gimnastikos. Be to, dar leista 
mokyti gyvulių auginimo, iš vy
čių ir žolių įvairių dalykų pyni
mo (šie pastarieji skyriai šiemet 
dar neįvesti). Baigusios tą mok
slą gauna tam tikrą tos moky-i 
klos paliudijimą su teisėmis. Mo
kyklon priimamos mergaitės nuo 
15 iki 25 metų ainžio, mokančios 
bent kiek skaityti ir rašyti ir, 
galinčios dirbti visus praktikos 
ūkio darbus, kurių reikalauja 
mokyklos programa. Jeigu sto
jančiųjų skaičius didesnis, negu 
mokykloje vietų, tai pirmą vietą 
duoda toms mergaitėms, kurios1 
yra baigusios pradedamąją mo
kyklą.

Prašymą reikia paduoti tėvų 
ar globėjų vardu mokyklos vedė
jui nevėliau kaip lig rugpjūčio 
15 d., pažymint mokinės gyve
nimo vietą (gub., bažnytkiemis, 
apskritis) su nurodymu, kieno 
lėšomis mokinė mokysis. Iš sto
jančiųjų mokyklon reikalaujama: 
1) pasportas ar gimimo metri
kai; 2) doros paliudijimas; 3)^ 
gydytojo paliudijimas apie raupų 
indiegimą ir ape tai, jog kandi
datė neturi trachomos ar kitos 
limpamosios ligos; 4) įrašų 15 
rub. vietai patikrinti mokykloje; 
tie pinigai esti priskaitomi prie 
metinio mokesnio, o nepriimtoms 
grąžinami.

Prie mokyklos yra pensiona
tas, gyvenančios jame mokinės

If WW
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Į( Pietinėj Rusijoj, mieste Eka- 
terinoslave 6 liepos dieną poli
cija ir žandarai darė čielą eilę 
kratų. Suimta čia daug žmonių.

'I
*

netoli Sos- 
dirbtuvėj

Į| 7 rugpjūčio dieną, ant kariš
ko laivo atkaks Rusijon Fran-

|| 24 liepos dieną Londone, An
glijoj, buvo kruvini susirėmimai 
streikuojančių dokų darbininkų 
su policija. Sužeista daug darbi
ninkų.

ji visoms nuodų 
Dabar visos nuo- 
kalėjime.

(I Lenkai stipendijai vardo Bo
leslovo Prūso sudėjo 4,087 rubl. 
Aukas renka toliau.

i a
Iii

|Į Švedijos valdžia rengiasi iš
vyti iš Švedijos visus ameriko
niškus mormonus.
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|| Serbijoj suareštavo penkis 
Austrijos kariumenės oficierus. 
Juos nužiūri, buk jie šnipinėjo 
Serbijos atsigynimo paslaptis.

Wauson, Wis. Užtvinę van
dens išardė “Tamahawk Broken 
Dammą” ir vandens išsiliejo į lau
kus. Nuostolius vandens padary
tus skaito ant milijono doliarų.

Pittsburg, Pa. Gauta čia ži
nios, jog tvanuose Vakarinėj Vir
ginijoj ir Pennsylvanijoj prigėrė 
62 žmonės.

Į| 5 d. liepos VarŠavos priemie- 
styj Praga daryta kratos. Suėmė 
180 žmonių, o tame skaitliuje 
sugriebta ir nuo seniai jieškomi 
prasižengėliai.

JUNGTINIAI VALSČIAI PER
KA NUO MEXIKO ŽE

MĖS PLOTĄ.

kos? Papirkimų, 
žemėms kompanijų už kyšius ir 
Jungtiniuose Valsčiuose netrūk
sta.

| Lenkijoj, mieste 
cija suėmė dentistą, kuris 
tims sergančias moteris ir 
žesnes merginas užmigdydavo, o 
paskui jas sužaginėjo.

■ r
51
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stus mokinė perka ir siuvasi mo
kykloje.

— Viltis —
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mokslo
Gardino
atmetė.

dabar Veriovkino vienasėdžiais.

kinui.

Praslinkus žiemos

čius ir tas darbavimasis visuo

man.

IŠ GARDINO.

direktoriui. v ilmaus

viltis

TURTUOLIŲ MOTERŲ FAN
TAZIJOS.

Kad tai tas

PARTIJA.

arba
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rub. mokslo metams, mokslas ■— 
dovanai. Tas mokesnis įnešamas 
pusmečiais (arba metų ketvirta
daliais), pusę mokesnio, mokinei 
stojant mokyklon, per kalė
das reikia užmokėti.

Išvažiuojant mokinei del nesi
tikėtų priežasčių, mokesnis ne
grąžinamas. Taip-pat, jeigu mo
kinė išvažiuoja laikinai iš moky
klos, arba vėluoja po vakacijų ar 
švenčių, tai už tą laiką jai ne- 
atskaitoma nieko iš metinio mo
kesnio. Jeigu mokyklon stoja > 
dvi neturtingi tikri seserį, daro- liniukas 

'mi joms palengvinimai.
Kiekviena priimta mokyklon 

mokinė turi įnešti 5 rub. atly
ginimui, jeigu kartais pagadintų 
kokį valdžios daiktą. Už padary
tus nuostolius išskaitoma, o liku
sieji pinigai grąžinama mokinei, 
baigiant mokyklą. Mokslas prasi
deda rugsėjo m. pradžioje, bet Poz’cd<Į> 
užsirašyti mokyklon reikia anks
čiau. i ir 11 1 
paleidžiamos dar ir vasaros Į 
vakacijoms, m klesės mokinės 
vasaros vakacijų nebeturi, . tik 
gali važiuoti namo per kalėdas 
ir per velykas, skaitant kalėdiį 
ir velykų šventes.

Mokinių tėvai ir globėjai, joms 
išvažiavus vakacijoms, turi mo
kyklos vedėjai pranešti, ar po 
vakacijų tos mokinės mokyklon 
grįš ar ne, nes kitaip valdyba 
buvusios mokinės numerį ir vie
tą gali užleisti kitai mergaitei.

Mokinės privalo atsivežti krai
telį, kurio surašą drauge su nu
meriu, kuriuo kandidatė turi pa
ženklinti visus savo daiktus, mo
kyklos valdyba siunčia tik tuo
met, kuomet kandidatė atsiun
čia 15 rub. įrašų.

Kraitelio reikalaujama šitokio: 
2 šiltų tamsių eslučių (suknelių), 
2 tamsių jakučių (bluzkelių), 4 
paklodžių, 1 vatinės antklodės 
(kaldros), 1 pagalvio, 2 užval
kalų, 6 rankšluosčių, 6 marški
nių, 3 naktinių jakučių (bluzke
lių), 3 vysčių (šniuraukų), 3 
porij šiltų ir 6 porų vasarinių 
kojinių (pančekų), 12 nosinių 
skepetaičių, 1 šilto vata, ar kai
liu pamušto trumpo paltuko dar
bui, 2 porų bačiukų, 1 poros 
kaliošių, 1 vasarinio palto, 1 žie
minio palto, 1 poros šiltų piršti
nių, 1 šiltos didelės skaros, 2 
šiltų tamsių žieminių apatinių 
sijonėlių ir 2 tamsių apatinių 
vasarinitj sijonėlių, 1 šviesiai mė
lyno užtiesalo ant lovos (kapos). 
10 aršinų minkšto 
1 žirklių, 1 dėžutės 
daiktams dėti, 1 stalo 
šakučių, 1 šaukšto, 1

audeklo, 
mažiems 
peilio, ~l 
arbatinio

šaukštuko, 1 baltos šilkinės šali- 
kaitės vasarai, 2 baltų balistinių 
su siaurais juodais pakraščiais 
skarelių darbui, 1 vilnonės meg- 
stos baltos skarelės žiemai.

Minėtuosius daiktus mokinė 
privalo atsivežti pintinėje arba 
skrynioje, kuri turi būti užraki
nama. Sukneliij ir bluzkučių ran
kovės turi būti taip pasiūtos, kad, 
dirbant, butij galima užraityti. 
Bačiukai turi būti ne su augštais 
užkulniais, bet su žemais ir pla-

NAUJAS VIETOS VARDAS.
Ažuginų dvaras, Ukmergės ap., 

išdalintas nesenai rusams, vadisis

Mat, Ažuginų dvaras priklau
sęs pirma gubernatoriui Vcnov- 

Gardino miesto durna prašė Vil
niaus mokslo apygardos globė
jo leisti paversti privatinę Chus- 
kino gimnaziją rrfiesto gimnazija.
Toji gimnazija ilgai čia gyva
vusi, dabar užsidarė, mirus jos 

apygardos globėjas tą
miesto durnos prašymą

ramiajam
laikui, užsildžius pavasario sau
lutei, regis, jau ir pavargs drau-
gijinmkai, išsigrus kur į užmies

menės labui inkris 1 saldu j į mie-
gutį — apmirs... bet... ne: tik žiū
rėk vienas-kitas ką naujesnio su
mano, kalbomis jau nepalieka 
o tikrai padaro, įvykdina gyveni 

Tai iš eilios 15 balandžio Ciur- 
lionies paminėjimui dailės rylas, 
koncertas. Net kitataučiai smar
kiai susirūpina. Atsilankiusiems 
prieš-pat pradžią koncerto ir dar 
neturintiems bilietų prisieina ne- 
noroms daugumui namo grįžti — 
mat, vietų stingo.

ba: atsiminimai ir šiaip iš Ciur- 
lionies gyvenimo, skamba lietu
viškai. Greta rusiškai paaiškina. 
Klausytojai patenkinti, laukia 
tolesniii kalbų. Tuojau rusų dai- 

Makovski's savo ilgoj 
'kalboj atvaidina Čiurlionies gy
venimą, ^dailę ir muziką jo tva
riniuose ir ryšį su lietuvių tau
tiškąja tveryba. Užžavi klausy
tojus Čiurlionies darbai, perkošti 
to dailininko žodžiais.

Gieda choras pritariant orke
strui ir vargonams to vyro kom- 

: “De profundis 
clamavi ad Te, Domine!” Tas 

j visai apdirbtas: vietomis tikri 
■ prieštaiskli muzikos balsai ver
žiasi ausin, nors aplamai tiesiog 
regis kalba tos psalmės žodžius.

Da šį-tą skambina. Dainuoja: 
“Sutems tamsi naktužėlė,” “Šė
riau žirgelį,” “Išėjo seselė,” “Su- 
batos vakarėlį,” “Bėgkit bro
liai,” kuriose vis spindi didis sa
votiškumas: lyg liūdnas, mono- 
tonis senos kovos aidas...

Tarpan tų grojimų, dainavimų, 
vis maišosi kalbėtojai. Da daili
ninkas Cudovskis paaiškina dai
lės turinį Čiurlionies tvariniuose, 
gėrisi jo dvasios plėtojimosi be
ribiais regračiais. Toliau, žymus 
rusų rašytojas Ivanovas pabrė
žia augštųjų 
tikslų dvasią, 
se, muzikoje.

Va ir vėl grojimas. “Jura.” 
Jos vaitojimas liejasi muzikos 
balsais ir... dingsta kaž-kur. Tai 
vėl kita ilga kompozicija, orke
stro grojama "Miške,” taip vaiz
džiai sutaisyta. Beklausant, jau
tiesi lyg tikrai miške beesąs. Čia 
kokia paslaptinga dvasia stiprina 
nusilpusį, gyvenimu išvargintą 
ir traukia į mišką atsilsėti. Po
ilsio, ramybės, bet ir audrų miš
kas. Miškas ir musų gyvenimas 
gi, kaip Čiurlionies sulyginti. 
Sunku mums jį suprast. Iš ma
lonių balselių staiga lyg audra 
muzikoj kilsta, rėkia, klykia — 
baugina gyvenimo šmėkla ir vėl 
išnyksta: užstoja skaisti saldi ra
mybė, ir kitas rojus...

Čia tai žmonių augštumas dva
sioje: baltame išdrožto medžio 
stiebe rasti jo dvasią ir tos dva
sios gilybes perduoti muzikos 
balsais ir tų balsų beklausant, 
vėl tą patį baltą liūdną stiebą 
regėti. — Šiuo “Miške” ir užsi
baigia koncertas. Svečiai, matyt, 
da nori ką išgirsti, bet... pabai
ga. Dar čia greta salėj paveikslai, 
žiūrinėja, gėrisi, tik neilgai: 
Skambutis, nors ir nenoroms — 
reikia skirstyties.

Į tą šventę ir Čiurlionienė su 
giminėmis ir šiaip-jau kas iš Lie
tuvos inteligentų atsilankė.

Delei daugelio prašymų žada
ma šį rudenį, dar didesnį Ciur- 
lionies koncertą-parodą čia su
rengti.

— šaltinis —
Peterburgo lietuviai išgavo vy

riausybės leidimą dviem pradi
nėm mokyklom; viena iš jų bu
sianti Vosiliaus Saloj, antra už
Narvos Vartų. Šiose mokyklose 
tikėjimo mokslas ir lietuvių kal
ba bus išgukloma lietuviškai. Ti
kimasi, kad šios mokyklos labai 
prisidės prie apsaugojimo vieti
niu lietuvių nuo istautėjimo.

IS AMERIKOS.
TREČIOJI POLITIŠKOJI

New York. 5 rugpjiučio dieną
Chiczgoj atsibus konvencija pro-
gresyviskos republikonų,
Roosevelto partijos. Pats Roose
velt atsisakė važinėti su prakal
bomis ir agituoti už savę.

Washington, D. C. Turtuolių 
moterys, neturėdamos ką veikti, 
užsimanė sutverti Kliubą kačių 
skutimo. Pasamdė gabų barzda
skutį ir tas turi skusti jų bran
gių veislių kates.
moteris privertus dirbu, tąsyk 
gal jų tuščiose galvose atsirastų
svarbesni sumanymai

MĖGINO SUDEGINTI DAR
BININKUS.

Duluth, Minn. Nesugauti pik
tadariai naktyj padegė šapą, ku
rioj miegojo 40 darbininkų, dau
gume lenku, slovaku ir chorvatu. 
Ugnį vienok patėmijo policistas 

kėlė miegančius ir ugnį užgesino. 
Minėti darbininkai dirbo vietinė
se dirbtuvėse, mano, kad juos 
norėjo sudeginti vietiniai ameri
koniški šovinistai nekenčianti ki
tų tautų žmonių.

MITCHELL KALĖJIMAM PA
SIŲSTAS.

Washington, D. C. Augščiau- 
siasis distrikto Columbia teismas 
pasmerkė 9 mėnesiais kalėjimo 
garsų darbininktj vadovą, vice
prezidentą Amerikos Darbo Fe
deracijos ir buvusį prezidentą 
kalnakasių unijos, Johną Mit- 
chellį už nepaklausymą teismo 
uždraudimo boikotuoti dirbtuves 
Back Stove and Range Co. Ad
vokatas vienok padavė apeliaci
ją į rugščiausiąjį tribonalą.

Washington, D. C. zYmerikos 
valdžia perka nuo Mexiko šmo
tą žemės, 550 akrų; žemė ta tve
ria dalį miesto EI Paso. Už ją 
Jungtiniai Valsčiai užmokės 
Mexikai milijoną doliarių.

Macon,.. Ga. Vienas iš čionykš- 
čiti turtuolių, W. S. Doznier, su 
savo draugais naktyj užpuolė 
namus sužiedotinės jo sunaus, 
merginos Essie Carter; išvilko ją 
naktiniuose marškiniuose iš lo
vos, išvedė laukan ir ten, pakėlęs 
marškinius, per nuogą kūną tol 
merginą plakė, kol toji neapmirė. 
Tokiu budu jis norėjo neleisti sū
nui su minėta merginą apsivęsti. 
Už tai mergina dabar pajieško 
25,000 dol.

Murintown, Pa. Nuo smarkių 
lietų užtvinę vandens užliejo Su- 
perba kasyklas, kuriose dirbo 40 
darbininkų. Tie žmonės, turbut, 
prigėrė. Užlietas suvisu kalna
kasių apgyventas miestas Evans. 
Pasilikusios moterys ir vaikai yra 
dideliame pavojuje; juos smar
kiai tekantis vanduo gali į ka
syklų olą įtraukti, jeigu greitai 
neišgelbės. Vidurys miesto Dum- 
bar, esantis netoli Evans staci
jos, yra vandens užlietas, ant gat
vių yra 4 pėdos vandens.

IS DARBO LAUKO.
U Charleston, W. Va. Peytone, 

Boone pavietyj, užgimė kalna- 
kasių streikai. Buvo čia susire
mia! streikerių su šerifo žmonė
mis; viename susirėmime tapo 
užmuštas vienas šerifo pagelbi- 
ninkas. Šerifas todėl pareikalavo 
nuo gubernatoriaus kariumenės.

ff Victor, Cal. Atsibuvo čia 
konvencija organizacijos Western 
Federation of Labor.

Uždraudė vaikščiot gelžkeliais. 
“Reading” gelžkelio kompanija 
Pennsylvanijoj uždraudė mainie- 
riams, einantiems darban ar grįž
tantiems iš darbo, vaikščioti tarp 
gelžkelio vėžių. Kompanija sako, 
kad iš tos priežasties pasitaiko 
labai daug nelaimių; traukiniai 
daug suvažinėja neatsargių žmo
nių. Mainieriai galės vaikščioti 
tik šalitakiais, bet ne tarp gelž
kelio vėžių

die- 
nuo

ff Chicago, UI. Pasimirė Chi 
•agoj budąvonifli darbininkų or
ganizatorius 1̂ ir f vadovas Martin 
l>. Madden. Pagarbinimui mi
rusio, 40,000 joi$utvertos organi
zacijos darbininkų laidojimo 
noj susilaikė ji minutoms 
darbo. ii

j.. _ ;;c
HanccfcK, Mich. Prieš 

plaukimą iš čia garlaivio 
torova” sustreikavo del 
blogo maisto įgulos žmonės 
ir laivas išplaukti negalėjo, to
dėl pasažieriai turėjo lipti laukan.

Duluth, Minn. Sustreikavo 
čia laivų krovėjai, todėl kiti lai
vai turėjo uoste pasilikti, iš
plaukti negalėjo.

ff Joliet, Ill. Trūksta čia darbi
ninkų. Del darbininkų stokos pri
siėjo uždaryti padkavų dirbtuves. 
Mažiausiai 500 paprastij darbi- 
ninkų galėtų čįa gauti darbą.

f[ Terre Haute, Ind. Čia su
sirinko atstovai 75 lokalti 11-to 
Distrikto Suvienytų Angliakasių 
Amerikoj. Jie neyra užganėdinti 
nutarimu Cleveland© konvencijos, 
sulyg kurio Indianos mainieriai 
negali gauti sąvaitinio algų iš
mokėjimo. Mainieriai užsispyrė 
laikytis prie 'savo reikalavimų ir 
tūlą laiką net gręsė pavojus, kad 
jie visai atsiskirs nuo Suv. An
gliakasių draugijos, jeigu jų rei
kalavimai nebus išpildyti.

Dabar sušaukta konvencija 
svarsto, ar laikytis toliaus Su
vienytų Angliakasių draugijos, ar 
atsimesti nuo jos. Taipgi 
rimą sužinoti, kas kaltas, 
Cleveland© kohvencija šių jų 
kalavimų neišpildė.

Suomių laikraščiai praneša, kad 
Suomijos ■ geheral-gubernatorius 
Zeinas irfdavęs ministerių pirmi
ninkui Kokovcevui sumanymą, 
kad visi :Sūorhijos senato rapor
tai, nutarimai1, projektai ir, ap
skritai, Visi rištai siunčiami ca
rui, butų rašyti rusų kalba; prie 
jų galėtų tik pridėti vertimus 
švedij ir Šuorriių kalbomis.

— viltis —

ff Užgimus streikui, Italijos 
butelių dirbtuvių darbininkai už
darė savo dirbtuves. Ilgą laiką 
tos dirbtuvės stovėjo gerai, išpro- 
dukuodavo penktą butelių dalį, 
bet dabar nupuolė ir organizacija 
likviduojasi. Dirba dar penkios 
dirbtuvės, bet- pasirodė, kad jos 
darbininkams algij išmokėti ne
gali, nes daugiausiai 
ryja administracija.

[Į Strzemiešicuose, 
nowco, chemiškoj 
“Strem” užsidegė benziną. Ugnis 
visą dirbtuvę išnaikino. Sudegė 
trįs darbininkai, o 
sunkiai apdegė, kad 
simirė.

|| Lenkijoj, Aleksandrove su
ėmė Vokietijos oficierą Dahną, 
kuris atkako Rusijon neva mo
kytis rusiškos kalbos, o ištikro 
per tris mėnesius šnipinėjo pa
slaptis rusiškos kariumenės.

Į Lenkijoj žydai eina visi iš
vien ir sykį į jų rankas pateku
sios nekrutančios nuosavybės 
jau nei už brangesnius pinigus 
lenkui neparduoda. Grodziske, 
netoli Varšavos, vietinis rabinas 
gazdina iškeikimu žydą, kuris 
savo namus krikščioniui parduo
tų.

| Iš Čėnstichavo paulinų vie
nuolyno, ^pagarsėjusio kun. Ma- 
cocho žmtfgžd'dystė ir jo paleistu
vystėms išu ūžmušto motere, vėl 
kįla skandalas. Iš vienuolyno 
prisiėjo (prašalinti penkis klieri
kus, kurie atsisakė pildyti per- 
dėtinių padavadijimus. Išvytieji 
klierikai atsisakė apleisti vienuo
lyną.

Į Varšavos lenkai 1915 m. ma
no surengti didelę pramonės pa
rodą Varšavoj, jeigu Maskvos 
pramoninka'i tuose metuose ne
rengs visos Rusijos parodą Ma
skvoj. .

|[- Gardino gubernijoj, kaime 
Ziminiec, ūkininkė Pranciška 
Garbak pagimdė vaiką su dviem 

galvom ir penkioms rankoms, pasisekė užtikti.

galva truputį mažesnė, 
visos penkios lygaus di- 
Po dvi ranki yra iš šonų.

Dvi-

Viena 
rankos 
durno, 
o penktoji prie juostos, 
galvis vaikas yra dar gyvas, bet 
ar jis galės gyventi, nežinia.

Į| Vokietijos ciesorius rengėsi 
šiemet atkakti Šveicarijon ir da
lyvauti jos manevruose, bet, tur
but, prisieis jam nuo to atsisa
kyti del tos pačios priežasties, 
del kurios prisiėjo atsisakyti Ru
sijos carui nuo atsilankymo Ry
me. Mat, Šveicarijos policija 
pranešė Berlynan, jog negali im
ti atsakymo už tą, kas gali sve
čiui atsitikti esant Šveicarijoj; 
negali jo gyvasties apsaugoti. 
Šveicarija neturi pinigų samdy
mui speciališkų detektyvų sau
gojimui svečio asmens, o švei
carai nenori tam tikslui ant sa
vęs speciališką mokestį užsidėti.

|Į Londone, priemiestyj Moore 
Lane, ccliuloidinių postkarčių 
dirbtuvėj užgimė gaisras ir dirb
tuvė sudegė. Sudegė taipgi 7 
merginos darbininkės, o daug jų 
pavojingai apdegė ir apsikulė.

Į| Francuzijos iždo ministeris 
tarybai padavė sumanymą, apsau
gojimui gamtos gražumo, uždė
ti didelius mokesčius ant teršian
čių tą gamtos gražumą reklia- 
moms. Sulyg ministerio suma
nymo, už patalpinimą apgarsi
nimo didumo vieno ketv. metro 
reiktų mokėti 50 frankų, už ap
garsinimą 6 ketv. metrų už metrą 
reiktų mokėti 100 fr.; už apgar
sinimą 20 ketv. metrų prisieitų 
mokėti 3,200 fr. į metus. Lau
kų savininkai neturėtų tiesos 
savo laukuose apgarsinimus lei
sti. Tokios tiesos dar labjau ne
gu Francuzijoj, butų 
Amerikoj.

Į| Vengrijoj, kaime 
pasimirė sugrįžęs iš 
ūkininkas Andrius 
Susekta, jog jį nunuodino jo pa
ti, kuri jam bebūnant Amerikoj, 
susiartino su bernu. Susekta to
liau, kad ir pirmutinis jos vyras 
pasimirė nuo nuodų. Toliau su
sekta, kad nuodus ji gavo nuo 
moteries Kiszelienės. Pasirodė, 
jog ir Kiszelienės vyras netikėtai 
pasimirė ir pasirodė, kad ir jis 
tapo nunuodintas. Kadangi ir 
daugiau tose apielinkėse vyrų pa
simirė netikėtai, tai pradėta ti- 
rinėti, ir ištirta, jog ir juos mo
terys nunuodino, o visoms mote
rims nuodų parūpino Kiszelienė. 
Prie jos kreipėsi visos apielin- 
kėš moterys iš savo vyrų neuž
ganėdintos, o 
parūpindavo, 
dintojos sėdi

(Į Ispanijoj, 
lionija vėl neramu. Barcelionoj 
darbininkai kelia neprilankias ka
raliui demonstracijos. Ant gatvių 
tankiai pasitaiko kruvini minių 
susirėmimai su policija ir su ka
reiviais. Buvo didelis susirin
kimas, kuriam nutarta metų pa
baigoj sukelti revoliuciją visoj 
Ispanijoj. x

ĮĮ Mieste Tuxpen, Mexike, 
simirė, turbut seniausias ant 
mės žmogus, Jose Calvario. 
mimo metrikai parodo, jog 
gimęs 1727 metuose, turėjo 
metus. Calvario dirbo savo dar
že veik iki paskutinės gyvenimo 
dienos.

pa- 
že- 
Gi- 
jis 
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| Rusiškoji policija susekė su
kalbi ant gyvasties japoniško ku
nigaikščio Katsura, atkakusio Pe
terburgan. Sukalbininkai yra ko- 
reonai.

Į Belgijoj, maudynių mieste 
Ostendoj, vagiliai pašlavė kuni
gaikštienės Thurn ir Taxis dei- 
mantinių graznų už 80,000 dol. 
Kunigaikštienė yra duktė ame
rikono milijonieriaus Nicholso.

Į] Šiaurinėse Japonijos provin
cijose siautė audros su debesų 
praplyšimais, kurie pagimdė tva
nus. Prapuolė apie 400 žmonių, 
kurie, be abejonės, prigėrė. Ja
vai ant didelių plotų tvanų iš
naikinti.

Į Angliškas , garlaivys “Pla
ne!,” matuojantis jūrių gilumą, 
prie salos Mindane, vienos iš 
Filipinų salų, rado vietą, kur jū
rės turi 9,780 metrų arba 32,274 
pėdas gilumo. Tai yra didžiau
sia j’urių giluma, kokią iki šiol

Cukraus dirbtuvėse grafo Or
lovo Davydovo, pietinėj Rusi
joj, vienoj trioboj miegojo 300 
darbininkų. Naktyj užsidegė 
-iąudinis triobos stogas. Apie 
gelbėjimą miegančių mislyti ne
buvo galima, nes ugnis greitai 
apėmė visą triobą, o gesinimui ir 
gelbėjimui prietaisų nebuvo. Su
degė 70 darbininkų.

|| Salos Kubos valdžia davė 
amerikonų kapitalistų kompani
jai gana didelius žemės plotus. 
Jungtinių Valsčių pasiuntinys 
prieš apdovanojimą amerikonų 
pakėlė protestą, užtikrindamas, 
kad tie žemės plotai papirkimais 
augštų valdininkų išgauti, bet 
Kubos prezidentas Gomez Jung
tinių Valsčių pasiuntinio protesto 
nepaiso. Turbut blogai ant sa
los Kubos, jeigu jau svetimo 
krašto pasiuntinys kelia protes
tus del koncesijos suteiktos jo 
locniems sanukėsams. O gal tas 
daroma diskreditavimui Kubos 
republikos valdžios, kad suteikus 
Jungtiniams Valsčiams pamatą
kištiesi į vidurinius reikalus nevajeuzijos užsienių ministeris Poin- 
neprigulmingos Kubos republi- care. Kronsadte jį patiks Ru- 

apdovanojimų sijos užsienių ministeris Sozo
nov. Ant savo kariškojo laivo

| Ryme pilnas žmonių gatvi
nis karas iššoko iš begiu ir smar
kiai atsimušė į griuvėsius sa
kyklos 
kurios 
kusias 
Rymo 
drūčiai 
to 10

“Forum Romanum,” iš 
seniai kalbėjo į susirin- 
žmonių minias žymiausi 
veikėjai. Sakykla tapo 
pagadyta. Sužeista prie 

karu važiavusių žmonių.

ĮĮ Danijos sostinėj, moterij in
stitute plaukimo mokytoja su sa
vo mokinėms nuėjo į jūres mo- 
kytiesi plaukti, bet ten gavo pro
to sumaišymą. Nuplaukė toli į 
jūres ir liepė mokinėms plaukti 
paskui. Mokinės paklausė ir bu
tų visos prigėrusios, bet viena 
neklausė: ji, vietoj plaukti į jū
res, nuplaukė ant kranto ir pra
nešė, kas atsitiko. Gelbėtojai lei
dosi motorinėse valtyse pagelbon 
ir visas merginas ir jų pakvaišu
sią mokytoją išgelbėjo.

Į| Francuzijos valdžia išvijo iš 
Francuzijos du amerikonu — M. 
A. Lewis’ą ir Sibley'ą. Šitie du 
amerikonai mėgino papirkti dar
bininkus ruletos rattj dirbtuvių 
ir ratus taip nustatė, kad ro- 
dyklas sustodavo tik ant jiems 
žinomų numerių. Tokiu budu ga
lėjo visada išlošti ir kitus pri
gauti.

| Susitvėrė amerikoniškai- 
franeuziška bevielinio telegrafo 
draugija, kurios aparatais bus ga
lima per okeaną siuntinėti ne tik 
telegramus, bet ir paveikslus. 
Kadangi naujieji aparati daug 
geresni, tai juos įves ir kiti kraš
tai.

J| Šveicarijoj, Alpų kalnuose 
siautė sniego darganos. Užpusty
ti perėjimai iš Šveirarijos ir 

šalnojo augmenis laukuose ir dar
žuose. Pietinėj Alpų pusėj siau
tė audros su debesų praplyšimais, 
kurie pagimdė tvanus.

Į Piet. Amerikoj, Peru rep. prie 
Pura siautė žemės drebėjimai 
kurie didesnę miesto dalį išgrio
vė. Užmušta tūlas žmoniti skait
lius, ypač užmušta daug vaikų. 
Smarkus žemės drebėjimas buvo 
ir aplinkinėse Guayaquil, Ecua- 
dore.

|Į Tvirtinimas Turkijos val
džios, jog albanai padėjo ginklus, 
pasirodė neteisingas. Dabar pati 
valdžia patvirtina, jog sukilę al
banai užėmė po mūšiui miestą 
Pristiną, Kosovo apskrityj.

Į Drutinime kariškojo laivyno 
eina lenktynės terp Anglijos ir 
Vokietijos, nes paskutinė mat 
nori su valdžiusia jūres Anglija 
susilyginti; bet kad Anglija tur
tingesnė, tai Vokietijai sunku 
pavyti. Šiems metams savo lai
vyno reikalams Anglija skiria 
225 milijonus doliarių, taigi treč
dalį Vokietijos viso biudžeto. 
Šiemet Vokietija nuleidžia į jū
res du mūšio laivu ir du skrai

duoliu, Anglija — keturis mū
šio laivus ir 8 skraiduolius, tai
gi daugiau negu dusyk tiek. Pa
vyti Angliją Vokietija neįstengia, 
bet tos lenktynės daug pinigų iš
traukia, dėlto ir didinasi angli
jome piktumas, iš ko greitai gali 
kilti karas.

! Batalijonas turkiškos rezer- 
vos kariumenės iš Ispcko atsisa
kė eiti prieš sukilusius albanus, 
prieš kuriuos tas batalijonas buvo 
pasiųstas. Valdžia todėl karei
vius tuos turėjo namon paleisti.

Į| Varšavoj 800 darbininkų už
darytos Rudzkio dirbtuvės atsi
šaukė teisman reikalaudami iš
mokėjimo užvilktų algų. Darbi
ninkai nuo dirbtuvių savininkų 
pajieško 60,000 rublių.

draugystei nu- 
turtas turi būti 
reikalams.
yra Šv. Mikolo
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Lietuvių kolionija čia yra gana 
didelė, tik dar kaip reik nesu- 
sitvarkinusi: mat, dar ne nuo 
seniai lietuviai šitą miestelį už
gyveno.

Iš čia gyvenančių lietuvių veik 
visi yra paprasti darbininkai, iš
imant kelis. Pramonininkų ne
daug: dvi valgomų daiktų 
duotuvėli, viena duonos 
tuvė ir vienas galenterijos 
davėjas. Keliolika lietuvių 
ir savo namelius. Yra čia para
pija šv. Petro ir Povylo, kurioje 
klebonauja kun. Malinauskas. 
Parapija laikosi gana silpnai. 
Bažnyčios vieton yra tik medinė 
koplyčia, bet ir ta nelabai į baž
nyčią panaši. Šitą koplyčią, lie
tuviams truputį prisidėjus, pa
statė vyskupas Muldoon’as.

Organizacijų čia yra pusėtinai, 
tik laukiama jų geresnės atei
ties. Seniausia pašelpinė Lietu
vos Sūnų draugystė, sykiu ir S. 
L.A. 140 kuopa, buvo suorgani
zuota V. S. Jokubyno, 1907 m., 
bet pačiam organizatoriui išva
žiavus prie “Tėvynės” ir drau
gystei su kuopa likus be vado, 
abidvi pairo; iždininkas buvo be 
kaucijos, todėl jam teko ir su
dėti pinigai (suvirš 100 dol.), 
nors draugystės konstitucijoje bu
vo įrašyta, kad 
stojant gyvuoti, 
apverstas tautos

Antra iš eilės 
draugystė, suorganizuota 1907 m. 
S. Lekavičiaus, S. Deltuvo ir J. 
Miliausko. Prie ėmimo čarterio 
draugystei nežinota kaip angliš
kai perdėti archangelą, todėl šv. * 
Mikolas pavadinta vyskupu, vie
ton archangelo. Ši draugystė gy
vuoja vidutiniškai. Balandžio mė
nesyje šių metų šventė sukaktu
ves penkių metų gyvavimo. 
Šventės papuošimui buvo pareng
ta prakalbos, deklemacijos ir.... 
šokis. Kalbėtojom buvo Dr. K. 
A. Rutkauskas.- Prakalbom dar 
nepasibaigus kaip reikiant, ne
mandagioji publika jau skerečio- 
jo viduje salės.

Trečia draugystė — tai “Kliu- 
bas,” gyvuojantis nuo 1909 metų. 
Šio “kliubo” tikslu buvo rengti 
šokius kas subata, bet pasiro
džius tikslui esant šiaudais be 
grudų, draugija pilnai tapo re
formuota: vardas duota — Liet. 
Ukėsų Kliubas, • vieton iokii|
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už devizą priimta šelpti sergan
čius narius, ši draugija parengė 
prakalbas Gruodžio mėn. 1911 m. 
Kalbėtojum buvo B. K. Balutis 
ir koks niekatauškis, tuom lai
ku čia besivalkiojęs su “Kelei
vio” tavorais — Kirtiklis. Pra
kalbos išėjo niekais, nes Kirtiklis 
vieton kalbėti ką-nors, užsipuolė 
darkyti Balutį; pritarė ir pora 
dar nedarugusių sutvėrimų, salėje 
kilo lermas. Nuo to laiko, sa
lės savininkas neduoda salės lie
tuviams. Po nelemtam užsibai- 
gimui prakalbų ir melagingų ap- 
.rašymų “Kovoje,” “Keleivyje” ir 
“Laisvėje,” praslinkus veik pus
mečiui, prakalbų rengėjai sujudo 
protestuoti prieš melagių traicę 
(“K.,” “K.” ir “L.”). Galiaus 
ši draugija įsitaisė ženklelius, 
kuriuos dėvi kiekvienas narys. 
Ženkleliai, nors lietuvių dėvimi, 
bet įrašą turi augių kalboje. Šiaip 
draugija gyvuoja neblogai; turi 
narių pusėtiną skaitlių, pinigų ir
gi pluoštelį.

Ketvirta draugijėlė tai 117 kuo
pa TMD. Kuopa gyvuoja, ro
dosi, nuo 1909 m. Pirmiaus gy
vavo silpnokai, o po gavimui Ku
dirkos raštų, drąsiai pradėjo 
žengti žemyn. Vienok, paskly
dus žiniai, jog TMD. išleis kun. 
Žilinsko raštus, pradėta vėl stip
rėti. Šioje kuopoje energiškai 
darbuojas^ p. P. P. Petrėnas, ku
rio rupestingumui pasidėkavo- 
jant, šiądien narių skaitlius grie
biasi į dvidešimti. Pastarame su
sirinkime priimta, jog kiekvienas 
narys turi dėvėti draugijos ženk
lelį, ir šiądien jau kur ėjus, gali
ma pasitikti jaunus vyrus su 
ženkleliais Tėvynės Mylėtojų. Ši 
kuopelė pernai rudenyje buvo 
parengusi paskaitas. V. S. Joku- 
bynas skaitė iš Lietuvos istori
jos. Pavasaryje buvo parengusi 
balių. Dabar ant rugsėjo mėne
sio rengiama prakalbos.

Penkta draugystė tai Simano 
Daukanto, kurią suorganizavo V. 
S. Jokubynas, vasario mėnesyje, 
šiais metais. Ši draugystė dar 
silpnutė, bet žymiai auga, kas 
mėnesis didinasi jos iždas ir na
rių skaitlius. Reikia tikėtis, jog 
ši draugija gal ar tik nepralenks 
visas kitas. Paskutiniame susi
rinkime ši draugystėlė nutarė ap
vaikščioti šventę Simano Dau
kanto, spalio mėnesyje. Progra
ma* susidės iš paskaitų, prakal
bų, dainų ir deklemacijų. Taip
gi nutarta ateinančią žiemą ant 
scenos pastatyti nors kokį sceniš
ką veikalą. Kaip apvaikščiojimo, 
taip ir teatro surengimui išrink
ta komisija.

Šešta draugijėlė — tai Lietu
vos Mokslo J ieškotojų Draugy
stė (įdomus užvardis). Šią drau
giją organizavo K. Miklas, vasa
rio mėnesyj, 1912 m. Draugijėlė 
užlaiko knygynėlį.

Septinta dr-ja socialistų—va
dinamas L.S.P.S. (Lietuvių So
cialistų Partijos skyrius). Ši 
draugijėlė nepriklauso “Kovos” 
abazui, todėl ir jos nariai dar 
šiek-tiek žmoniški, ne teršia tau
tos ir nepjudo lietuvius vienus 
su kitais. Veikia jie pagal savo 
supratimo. Kartais parengia pra
kalbas, pasikviesdami kalbėtojus 
iš kitur. Paskutiniais laikais, 
šiais metais vieną kartą kalbė
jo koks tai Sideravičius, kitą kar
tą niekatauškis Strazdas. Pir
masis kalbėjo taip, kaip kalba 
Lietuvoj naktigoninkai, antrasis 
žemino lietuvystę. Bet reikia ti
kėtis, jog rockfordiečiai daugiau 
juos nekvies, nes reikia pripa
žinti, kad Rockford’o socialistai 
yra, galima sakyti, vyrai doriš
kai nesupuvę.

Birželio mėnesyje, V. S. Joku- 
byno pasidarbavimu įvyko pir
mas lietuviškai-šeimyniškas pik- 
nykas. Į Kings Roos šilą prisi
rinko arti 40 ypatų, kaip šeimy
nų, taip ir jaunimo. Diena pra
leista linksmai. Pakvėpuota lau
kų oru, išsigerta, pavalgyta, jau
nimo padainuota, padalinta žie
das, pagaudyta šeškas, žąselė, 
vilkas ir pažaista kitokį žaislai, 
plevėsuojant lietuviškom ir ame
rikoniškom vėliavoms. Galiaus 
linksmai visų išsiskirstyta ir na
mo nukeliauta.

Taigi, kaip skaitytojai mato iš 
šio raštelio, Rockford'e lietuviš
kasis judėjimas kasdien didinasi. 
Ir nestebėtina, nes yra kam tą 
judėjimą palaikyti. Yra didelis 
skaitlius lietuvių, yra draugys
čių. Ot, tik vieno daikto čia sto- 
kuoja — trūksta. Trūksta čia 
lietuvio, kuris sugebėtų suorga
nizuoti beną ir chorą. Labai bu
tų pageidaujama, idant tokia

ypata čia apsigyventų Šiądien. 
O pasekmės butų vaisingos, nes 
jaunimo čia nestokuoja, nesto- 
kuoja net ir dejuojančių mokin
tojo. Tad, jeigu kur randasi ypa
ta norinti pasidarbuoti dailos dir
voje, tai mielai užprašoma atke
liauti į Rockfordą ir čia apsigy
venti. I. Užbalis.

IŠ PITTSBURG, PA.

Lietuvių yra čia pusėtinas bū
relis, todėl nežinia, kodėl laikraš
čiams nieks nesuteikia žinučių 
apie lietuvių gyvenimą, nes laik
raščiuose apie tai nieko k nema
tyti.

Dirbtuvėse Tube Works Co., 
kur veik vien lietuviai dirba, 
streikai pasibaigė; darbininkai ne
laimėję, sugrįžo darban. Bet taip 
streikuojant, ištikro, sunku strei
ką laimėti. Kada darbai pradė
jo eiti geriau, darbininkai pra
dėjo linksmintis. Nedėlioms ir 
subatoms ir muštynių netrūksta.

30 birželio, nedėlios vakare, nu
ėję darban, keli lietuviai susi
vaidijo su “bosu” ir ėjo namon. 
Kiti, tai pamatę, taipgi namon 
traukė. Dieniniai darbininkai, 
nieko apie tai nežinodami, pane- 
dėlyj nuėjo darban, tik naktiniai 
panedėlyj nėjo dirbti, o kas ir 
atėjo, tiems neleido dirbti. Tik 
potam darbininkai pradėjo kal
bėti apie streiką. Utarninke, 10 
vai., naktiniai susirinko prie dirb
tuvės ir su prievarta nuo darbo 
išvarė dieninius darbininkus. To
kiu budu prasidėjo streikas ir 
muštynės. Policistai norėjo ke
lis suareštuot, tai streikieriai su
mušė poliemonus ir 3 reikėjo net 
ligonbutin gabenti. Tik prabu
vus daugiau policistų, riaušinin
kai išbėgiojo. Paskui jie pradė
jo rengti susirinkimus, leido at
sišaukimus, bet kad ne visi bu
vo prie streiko prisirengę, tai 
vieni streikavo, o kiti dirbo. Pra

slinkus trims savaitėms, vėl visi 
pradėjo dirbti, rodosi laimėję bent 
šviesą naktimis.

Dabar kompanija paleidinėja 
nuo darbo įtekmingesnius dar
bininkus, nes pamatė, kad tarp 
darbininkų sutarimo ir vienybės 
nėra.

Darbininkai gyvena aplinkinėse 
dirbtuvių, kuriose dirba, nesvei
kame ore, fabrikų durnų suterš
tame, aplinkui yra kalnai. Vie
nas kalnas įsikiša į miesto vidu
rį. Miestas sumanė tą kalną nu
kasti. Kontraktorius apsiėmė tai 
padaryti į 3 metus. Pavasarį pra
dėjo dirbti tik dienomis; atmai
noms, kiekvienas dirba po 8 va
landas; moka, rodosi, po 2 dol. 
už 8 darbo valandas. Griauja ir 
daug namų. Per tai čia yra daug 
darbo.

Kadangi vasaros laike dirbtu
vėse del karščio sunku dirbti, tai 
daugelis darbininkų eina prie 
miesto gatvių taisymo dirbti. 
Šaposc paprastam darbininkui 
moka nedaugiau kaip i/%c. už 
darbo valandą; dirba to—12 vai. 
Čia įvesta 6 dienų darbo savaitė ; 
kas dirba nedėldienyj, tas ne
dirba kitą kokią savaitės dieną. 
Nedėldieniuose taiso viską lie
jyklose ; taip yra visose šapose 
United States Steel Corporation. 
Taigi darbo čia šiuom kartu ne
trūksta, nedirba tik tinginiai.

J. Virbickas.

IŠ RED LODGE, MONTANA.

Šitas miestelis yra terp augštų 
kalnų, gyventojų turi apie 6,000. 
Lietuvių čia yra 3 šeimynos ir 
15 pavienių. Lietuviai gyvena 
nuo 1900 metų. Du lietuviai turi 
nuosavus namus, o vienas laiko 
smuklę pusiau su italu. Lietu
vių nuosavybė verta 4,000 dol. 
Apšvietime jie stovi ne žemiau 
negu kituose mažuose miestukuo
se, nors, kaip visur, taip ir čia, 
netrūksta mėgstančių iš centelių 
pakazyruoti ir smuklėse barą 
trinti. Pareina čia iš lietuviškų 
laikraščių, sulyginus su lietuvių 
skaitliumi, nemažai, bet koki laik
raščiai ateina ir kiek jų ateina, 
sunku sužinoti, nes lietuviai la
bai išsiskirstę gyvena.

Draugovės čia nėra nei jokios 
ir nieks apie jos uždėjimą ne
sirūpina, nes daugumas draugo
vės naudos nesupranta, o draugi
jos užlaikymui ir lietuvių yra per 
mažai.

Darbai anglių kasyklose slenka 
pamaži. Kitokių darbų čia nėra. 
Yra čia 2 anglių kasyklos. Už
darbiai ne vienoki. Yra čia vie
tinė angliakasių unija U. M. W.

o£ A. Dirbą 8 vai. Paprastas 
darbininkas uždirba $5—8 j 8 
darbo valandas. Iš kitur pribu
vusiam darbas velengva gauti. 
Pragyvenimui reikia 26—30 dol. 
mėnesiui.

Bechteris.

IŠ DERRISVILLE, ILL.
Darbai čia šiuom kartu eina 

vidutiniškai: anglių kasyklose dir
ba po 4 ir 5 dienas savaitėj. Ap
linkinėse stovi dvejos kasyklos; 
nežinia, kada jose prasidės dar
bai. Čia kitokių darbų nėra, tik 
anglių kasyklos. Iš kitur pribu
vusiam darbas nelengva gauti.

16 liepos dieną patiko nelaimė 
lietuvį Igną Lazauską. Nugriu
vo ant jo anglys ir taip sunkiai 
užgavo, kad kokį laiką jis buvo 
kaipo negyvas. Nugabeno jį 
Harrisburg ligonbutin, bet padė
jimas jo labai sunkus.

Lietuvių čia yra nemažas būre
lis; tikrą jų skaitlių sunku suži
noti, nes jie gyvena labai išsi
skirstę. Apšvietimas lietuvių tar
pe pradeda kilti.

Lietuvos Sūnų Dr-ja buvo su
maniusi parengti prakalbas 20 
liepos dieną, bet prakalba ne
buvo, nes kalbėtojas Bagočius 
davė žinią, jog su prakalba ne
gali atkakti. Buvo jau prakal
bų rengėjai ir pliakatus išdalinę, 
bet prisiėjo naujais apgarsini
mais prakalbas atšaukti. Žmonės 
labai laukė prakalbų, nes jų pas 
mus dar nebuvo.

Mėginama čia sutverti kuopą 
S.L.A., bet ar pasiseks, pama
tysime. Kuopa tos musų tautiš
kos organizacijos butų čia labai 
reikalinga.

S. Parėdnis.

kia Paliepus” ir “Žydas ir Dzū
kas.” Pirmąją lošė: p. A. Mic
kus, A. Žemaičiutig t Sg Petniu- 
nas ir R. Tvarktmas antroj: 
p. S. Petniunas, p..llF. -Sėjonas. 
Kaip pirma komediją taip ir an
tra gerai nusisekė. Paskui p. A. 
Žemaičiutė r E. Matulionis sudai
navo “Anykščių šilelį.”. <

p. P. Vaitonis išdėstė prasmę 
iškilmės, paskui aiškino lietuvių 
senovėje gyvenimą ir kovas.

Terapijoms.

Philadelphia, P. Sudegė įtaisos 
Union Petroleum Oil Co. vietoj 
vadinamoj Marcus Hook. Ugnis 
apėmė anglišką garlaivį “Trini- 
datian,” kuris taipgi sudegė. 
Nuostoliai ugnies padaryti labai 
dideli.

IŠ BINGHAM, N. Y.
Vietinė L.S.S. kuopelė nuta

rė lavintis lietuvių kalbos rašy
boj. Tam tikslui paskyrė iš su
manesnių narių komisiją, kuri 
stengsis raštus pataisyti ir ma
žiau mokančius narius pamokyti, 
kiek jie gali.

Tas labai gerai. Jeigu visi su
prastų, kad pirmiaus, negu kitus 
mokinti, reikia pačiam šį-tą mo
kėti, ir jeigu visi taip darytų, 
kaip ši Binghamo kuopelė, tai 
be abejonės musų visuomeninis 
darbas eitų daug sparčiau ir gra
žiau. Juk dabar daugelis musų 
laikraščių pasinėrė purvuose la- 
bjausiai todėl, kad apie juos su
sispietė “mokytojai,” kurie pa
tįs nieko (net ir rašyt) nemoka.

Buvęs.

IŠ BRIGHTON, MASS.

17 dieną liepos pas vieną lie
tuvį susirinko būrys “rudžio my
lėtojų” ir traukė tą rudį, tarsi 
New Jersey vuodai, iki vėlyvai 
nakčiai. Lietuviai-gi yra linksmi 
žmonės, ■— ypač išsigėrę. Taigi 
ir čia pradėta greit giedot ir dai
nuot, o kad paprastai pas lietu
vius krutinės kaip koplyčios ir 
išrėkt retai kas taip išgali, tai 
nedyvai, kad žmonės ant gatvės 
manė, jog ten veršiai susirinkę 
baubia. Lietuviai savąjį žmogų 
pažįsta, bet poliemonas, užgir
dęs baubimą, nuėjo persitikrinti, 
ar ten yra namai, ar ištikro tvar
tas su veršiais.

Jį pasitiko gaspadinė su bu
teliu rankoj ir gražiai nuramino. 
Poliemonas, gerklę pavilgęs, iš
ėjo, bet vėliaus vėl sugrįžo ir 
pasakė, kad jeigu tie veršiai ne
nustos baubę, tai ims juos už 
ragų ir ves šaltojon. IJet gaspa- 
dinės butą nebailios: ji pūkšt! 
užgesino šviesą ir poliemonas pa- 
tamsyj pajautė ant savo locno 
veido smagų kirtį. Poliemonas 
bobą už apykaklės, boba nesiduot. 
Galų gale pribuvo daugiau po- 
licmonų ir, paėmę vyrą su pačia, 
nuvežė į “cypę.” 18-tą liepos 
buvo teismas. Vyrą paleido, o 
narsią bobutę nuteisė kalėjiman 
5 mėnesiams. Nuteistoji padavė 
apeliaciją į augštesnį teismą ir 
ją paleido po $1,000 kaucija.

Tai matot, kokios čia tokelės. 
Ar tai reik žmonėms, taip kvai
lais būti? Ar negeriąus, ^vieton 
girtuokliavimo, sau "iaikpaštį už- 
sirašyt? Butų ir pigiau, ir svei
kiau, ir akimis prieš žmones ne
reikėtų svilyt...
sų žmonės dagaus proto, išmoks 
padoresnio ir mandagesnio gyve
nimo ir nebus visiems ant pa
juokos ?

Wilkes-Barre, Pa. Kasyklose 
Hillsman buvo gazų expliozija. 
Expliozija užmušė du darbinin
ku, o tris sunkiai sužeidė. Už
mušti, sprendžiant iš pravardžių, 
turbut airiai. Bet Amerikoj pa
sirodė, kad ir lietuviai kartais 
airiškas pravardes priima.

New York, N. Y. P. Bartkus, 
jubilierius nuo 14-tos gatvės iš 
Chicagos, sugrįžo Amerikon po 
trumpo svečiavimosi Europoj, ir 
sugrįžo visai netikėtai. Važiuo
damas Lietuvon, sustojo Paryžiuj.

Paryžiaus žulikai taip gra- 
apie jį apsisuko, lead Bart- 
liko ne tik be pinigų, bet ir 
amerikoniškų pilietiškų po-

čia 
žiai 
kus 
be
pierų — viską šelmiai pavogė. 
Bartkus nusidavė pas Su v. Val
stijų konsulį, kuris išsiuntė jį 
atgal Amerikon trečia kliasa ant 
Philadelphia laivo.

AUKOS VILNIAUS TAUTIŠ
KAM NAMUI.

K. 'Katkevičienė ............. $6.55
V. Katkevičia ................ 5-oo
E. Česniutė ....................... • i-30
J. Gabriutė........................ 1.20
S. Kalvaičiutė ................ 1.00
O. Grinienė....................... . 1.00
O. Dobrivolskienė............. . .90
M. Jasnauskienė .............. . .90
S. Juškevičiūtė ................ .90
F. Vaišviliutė................... . .60
A. Kaminskienė ................ •50
P. Kriščiokiutė ................ .40
M. Kenutienė................... • .25
A. Miščikaitienė............. .. •25
S. Staniuliutė ................ •25

Staniulienė .... ......... •25

Viso $2 
Pasiųsta Vilniun.

K. Katkevičienė,
2310 S. Leavitt st., 

Chicago, I”
Oi, kada tie niu-

VALPARAISO MOKYKLA 
“BEDIEVIŠKA.”

IŠ SO.

A. Lakačauckas.

OMAHA, NEB.
S.L.A. 14 dieną lie

IŠ PAINSDALE, MICH.

Lietuvių čia yra apie 150 as
menų. Gyvena jie sutikime, turi 
draugiją: “Lietuvos Sūnų” po 
globa šv. M. D. Aušros Var
tų.” turi nemažą bažnytėlę, už
laikomą lietuvių, chorvatų, len
kų, anglų, franeuzų ir vokiečių, 
kurių vos 20 asmenų. Klebonas- 
yra vokietys, bet ir tas gyvena 
už kokių 10 mylių, turi dar dvi 
nedideli parapijėli; dėlto ne tik 
negali kas nedėldienis mus ap
lankyti, bet ir svarbesniuose rei
kaluose sunku jį prisišaukti. 
Bažnyčioje viskas atliekama an
gliškai, todėl lietuviai nors ir 
lanko bažnyčią, bet mažai ten 
gero randa. Todėl lietuviai, chor- 
vati ir lenkai atsisakė nuo para
pijinių mokesčių, kol negaus at
sakančio klebono, tinkamo minė
toms tautoms.

Liepos 20tą d. lietuviai labai 
iškilmingai apvaikščiojo sukak
tuves “Kovos prie Žalgirio.” 
Apvaikščiojimas prasidėjo nuo fi
nų salės, iš ten atėjo į bažnyčią. 
Bažnyčioje laike mišių — finų 
benas rėžė musų tautišką hymną 
“Lietuva, tėvyne musų,” ir tas 
padarė didelį įspūdį ant visų mu
su broliu, beveik nebuvo to žmo- 
gaus, kuris nebūtų apsipilęs aša
romis iš didelio džiaugsmo. Va
kare, nuo 7 v. prasidėjo “vaka
rėlis,” kurio vedėju ir stirengė- 
ju buvo studentas Orchard Lake, 
Mieli kolegijos p. P. A. Vaito
nis. Programas to vakarėlio bu
vo toks:

1) Choras keturių balsų su
dainavo tautišką hymną.

2) p. P. Vaitonis išėjo su pra
kalba, kurioj aiškiai išdėstė So- 
ciajalistų veikimą, aiškino naudą, 
kokią jie atneša. Toliaus aiškino 
svarbą meilės prigimtos kalbos; 
taipgi ragino skaityt geras kny
gas ir laikraščius.

3) Sulošė dvi komediji: “Knar-

87 kuopa 
pos laikė bertaininį susirinkimą. 
Buvo svarstyta P. Zigmanto ko
respondencija tilpusi 24 num. 
“Liet.,” kurioj pasakyta, buk gina 
kuopa laikė extra susirnkimą, 
kaip dalyvauti lenkų apvaikščio- 
jime. Pasirodo, kad apie extra 
susirinkimą nei kuopos valdyba, 
nei niekas kitas nieko nežino. 
Todėl kuopa reikalauja kad p. 
Zigmantas paaiškintų, kur tas 
susirinkimas buvo šauktas ir kas 
jį šaukė. (Tegul aiškina, bet ne 
per laikraštį. Laikraštyj gaila 
vietos tokiems už menkniekius 
ginčams. Red.). Iš kur p. Zig
mantas galėjo žinot, jeigu į kuo- 

visai nepriguli. 87 kuopa ex- 
susirinkimo nešaukė.

87 kuopos valdyba.

Pa 
tra

CRAIGNENK, ŠKOTIJOJ.

12 liepos dieną atsibuvo Pa- 
šelpinės lietuvių darbininkų 3 
kuopos vakaras. Buvo kalbama 
apie pašelpinės draugijos reika
lus; buvo taipgi šokiai, dainos ir 
dekliamacijos. Buvo ir neva bi
lietų prižiūrėtojas, bet gaila, 
jis tą

IŠ

ką d
blogai atliko.

Žinutes.
Mahanoy City, Pa. Pereitą pa

gedėlį pasibaigė byla, kurion buvo 
įmaišytas Wm. Kritchen, lietu
vis, esantis antruoju prižiūrėto
ju Schuylkill County pavargėlių 
namuose. Tūlas sumišęs įnamis, 
Donelly, įlindo maudyklėn ir, at
sukęs karštą vandenį, apsišutino. 
Nuo to jis ir numirė. Kai kurie 
bandė įtarti, kad kas nors, gal 
Kritchen, tyčiai jį apšutino. Tei
smas nagrinėjo bylą. Išklausius 
visus liudininkus, prisaikintieji 
teisėjai (džiury) pripažino Krit- 
cheną nekaltu ir nuo atsakomy
bės paliuosavo. Pamišėlis Donel
ly turėjo smegenų stiskydimą.

Moksleivių Susivienijimo ap
rašyme tarp kito ko randame 
“Lietuvos” 28 numeryje štai ko
kį išsireiškimą: susirinkime iš
reikšta apie Valparaiso mokyklą 
visai prastą nuomonę, buk ji 
esanti “nekatalikiška.” Tuomi 
remdamasis, p. Z. A. Baltinojis 
minėtąją mokyklą ir pabrėžia 
ištikrųjų teisingus išvadžiojimus. 
Bet pažvelgkime kame ištikrųjų 
yra dalykas.

Moksleiviai visiškai nemanė ta
me susirinkime gvildenti Valpa
raiso mokyklos reikalus, bet tik 
užmegsti Susivienijimo . mazgą, 
išrinkti liglaikinius komitetus ir 
atsišaukti į visuotinąją mokslei
viją. Teisybė, vienas iš atsilan- 
kusiųjų į susirinkimą pakėlė apie 
Valparaiso mokyklos “bedieviš
kumo” klausimą, bet tai nėra 
moksleivių nusprendimas. Prie
šingai, kilo tame dalyke protes
tai, paaiškinimai ir minėtojo 
klausimo atmetimas. Juk kiek
vienas liuesai gali kalbėti, bet 
vieno žmogaus mintį negalima 
užkrauti ant sprando visuomenės 
arba jos daliai. Tuomet tik vi
suomenė arba jos dalis atsako už 
keno mintį, jeigu ji ją priimą, 
bet šiame 
nebuvo ir 
ne vietoje 
balsavimų
mestas. Apie ką disputavimas, 
tai nėra dar nusprendimas. Dėl
to tvirtinimai, buk susirinkusie
ji moksleiviai nusprendė apie 
Valparaiso mokyklos bedievišku
mą yra pilnai neteisingi. J ieško
kime tad, viešai savo nuomones 
išreikšdami, teisybės ir tvirtų pa
matų, idant savo raštais neklai
dintume visuomenės. (Nei vie
name raštelyj nebuvo rašyta apie 
kokį officialį “sprendimą,” bet 
apie “išreikštą susirinkime nuo
monę”; kad tokia nuomonė buvo 
išreikšta, tai ir pats šio straipsnio 
rašėjas ir susirinkimo sekreto
rius, p. Tamoliunas, savo prane
šime, tilpusiam “Drauge,” pa
tvirtina. Taigi nieko čia “ne
teisingo” nebuvo ir kol kas nė
ra. Red.).

Kaip Valparaiso mokykla iš 
visų atžvilgių atrodo, 
dalykas yra gvildenti,

šiai galiu pasakyti, kad didesnė 
dalis tos mokyklos mokinių yra 
“all right” vyrais ir tikimasi pri
sidės prie užmegstojo Susivieni
jimo ir dalyvaus ateinančiame 
susirinkime. Kiekvienoje mokyk
loje gali būti geri ir blogi mo
kiniai, taip yra ir Valparaiso 
mokykloje, bet žmogus jieškan- 
tis mokslo, apšvietimo, žiūrintis 
protu į dalyką, visuomet esti 
geras mokinys, kvietkelė žydin
čio jaunimo; tokių auklėtinių 
yra kiekvienoje mokykloje ir be 
abejonės yra Valparaiso mokyk
loje; dėlto, delei kelių kokios 
mokyklos niekšų negalime šnai- 
riai žiūrėti į tą mokyklą. Kiek
vienas blogas mokinys ištikrųjų 
nejieško mokykloje mokslo, bet 
tik gyvenimo prietikių, tvarkos 
ardymų; toksai mokinys negali 
skaitytis tos mokyklos moki
niu, nes, tikrai imant, juo ne
buvo. Jo kūnas ten buvo, bet 
dvasia kur kitur. Taip žiūrint 
į visų mokyklų mokinius, už 
megstasai Moksleivių Susivieni
jimas kviečia visus tikruosius 
mokinius susijungti krūvon ir dar 
geriau būti naudingais visuome
nei, nes vienybė — galybė.

Užmegstasai Moksleivių Susi
vienijimas vadįsis: Lietuvių Ry- 
mo-Katalikų Mokleivių Susivie
nijimas. Toksai užvardijimas 
kai kuriems nepatinka, bet gy
venimo praktika mums aiškiai 
parodo, kad blogų norų žmogui 
tik minėtasai užvardijimas gali 
netikti. Tuo užvardijimu iš
reikšta tik Susivienijimo pakrai
pa. Juk tik negalima užvardyti: 
Lietuvių Keleivininkų (“Kelei
vis”) Moksleivių Susivienijmas, 
nes tokioje nonsensiškoje pakrai
poje gali eiti tik silpnapročiai. 
Užvardijimas užmegstojo Susi
vienijimo parodo tik, kad mok- 

Isleiviai “Keleivio” idėjų išpažin
tojai, tų gyvenimo nesąmonių 
platintojai negalės rasti čia sau 
platformės. Juokingas yra išsi
reiškimas tų, kurie kalba, buk 
reikėsią nuo klebonų mandatų 
apie katalikystę, idant į Susivie
nijimą įsigauti. Čia jokių man
datų niekas nereikalauja ir jo
kių katalikystės tirinėjimų nie
kas nedarys; kiekvienas turi pro
tą bei jausmus ir gali tad 
spręsti arba savo širdyje 
daryti mandatą, su kuriuo 
priimamas. Tokių 
mislijimai yra tik noras

Kiekvienas savo darbe 
skečia bei priešingumą, 
šokių pajuokimų, tad ir 
vo užmanytame darbe

tas dar yra atleistina, 
tai neatleistinas tas pa
karia mes lietuviai pra- 
perimdinėti nuo paliokų

roms-nenoroms, yra priversti pa< 
sisamdyti didesnę vjetą «-• nopjį 
ir prie karčiamos.

Tas nelabai geistina ir pagir
tina, bet visgi, aplinkybėms pri
vertus, 
Bet už 
protys, 
dedame
ir kitų žemesnių tautų blogą pa
vyzdį rengti tokius pasilinksmi
nimus kas subata ar nedėldienis 
ne delei pasilinksminimo, bet 
delei purvino pelno.

Reik manyti, kad nei vienas 
save guodojamas saliuninkas to
kiu amatu neužsiims ir savo var
do nežemins. Smagu buvo pa- 
tėmyt, kad tarp lietuvių saliu- 
ninku iki šiolei tokio pikto, ga
lima sakyt, nebūdavo, arba jeigu 
būdavo, tai labai kur retai.

Vienok pastaruoju laiku pa
sirodo, kad lyg ir pas mus toji 
mada bando savo supuvusias 

* šaknis leisti. Patėmyta, jok kai 
kuriose vietose laikoma mergi
nas prie baro ir stengiamasi 
pritraukti musų jaunimą užpa
kaliniu kambarin, kur birbina 
armonikas, ir pusiau nusigėru- 
sios “panelės” trepčioja. Teko 
tą patėmyti Chicagoj.

Musų jaunimui, kaip kiekvie
nam jaunimui, reikalingas yra 
pasilinksminimas, bet tik, del 
Dievo malonės, ne tokis ir ne 
tokiose vietose. Reik tikėtis, jog 
musų jaunimas, koks jis nebūtų, 
nelankys panašių vietų. Ypač 
merginoms butų niekuom nenu
plaunama gėda. Tik savęs ne- 
godojanti mergina, arba ta, ku
rios vardas yra abejotinas, gali 
tokioj vietoj pasirodyt. Ar ma
ža dar mes turime visokių balių, 
baliukų, piknykų ir kitų vietų, 
kur musų jaunimas gali iki “dū
šelės noro” pasišokti ir pasilink
sminti ?

Reik taipgi tikėtis, kad 
musų saliuninkai, tarp kurių 
net ir labai gerų žmonių ir 
singai vedančių savo biznį,
pagirs tų vorų, kurie nori čiulp
ti sau pinigus, nesidriovėdami net 
žaginti musų jaunimo doros.

Jaunikaitis.

kiti 
yra 
tei-
ne-

j

h

y

B

nu-
pa- 
bus 
iš-

er- 
vi-
sa-

žmonių 
inkąsti. 
turi 
turi 
mes
to pri- 

tirsime, bet lai tas musų neat
stumia. Gerų norų žmogus vis
ką pergalės ir žengs sau drą
siai pirmyn.

Moksleivis.

AR TAI PASILINKSMINI
MAS?

eida-miestuose,
apgyven-
kitu ma- v
nedėldie- 
jaunimo,

NAUJI RAŠTAI.

Užslėptas Turtas. Trumpas šv. 
Mišių Išaiškinimas. Vertė kun. 
V. Kulikauskas. Šv. Kazimiero 
Draugijos leidinys. Kaunas. 1912 
m. Kaina 25 kap.

Pirmosios Komunijos Atmini
mas. Sustatė 
nas. 1912 m.

kun. P. D. Kau- 
Kaina 2 kap.

Tarptautinė kalba Esperanto.
Vadovėlis lietuviams. Tiktai 30

Kazimiero 
Seinai.

Draugijos leidinys.
1912 m. Kaina 1 rub.

Visų
Parašė J. Žvygas. (Perspausta 
iš “Vienybės.”). Šv. Kazimiero 
Draugijos leidinys. Kaunas. 1911 
m. Kaina 10 kap.

Tautų tikėjimas į Dievą.

atsitikime to visiškai 
tasai klausimas, kaipo 
kilęs, buvo be jokių 
ir nusprendimų at-

ne mano
bet drą-

Mes lietuviai, kaipo tauta daug 
kame atsilikusi nuo kitų tautų, 
stengiamės jas pasivyti, sekdami 
jų pėdomis, — darydami tą, ką 
ir jie daro. Tas yra gerai. Bet 
blogu yra tas, kad sykiu su ge
rais pavyzdžiais mes nekartą per
imame nuo jų ir blogus pavyz
džius. Apie vieną iš tokių pa
vyzdžių aš ir noriu keletą žodžių 
pasakyt.

Didžiuose
mi per vietas 
tas lenkų slavokų ir 
žiau kultūringų tautų, 
niais pastebėsi būrius
prisigrudusio užpakaliniuose kar- 
čiamos kambariuose. Kita jo da
lis kamuoliuojasi ant gatvės prie 
durių. Vidui išsijuosęs, išsivil- 
kęs “muzikantas” armoniką žvie- 
gina, kitas smuiką spiegina (tar
si kam dantis trauktų), o prie 
to viso kontrabasas, tarsi žiūrė
damas ant besisukančio jaunimo, 
storai sau po nose murma: “dur- 
nas-durnas, durnas-durnas”....

Tai jaunimas karštu vasaros 
laiku, dargi nedėldienį, “linksmi
nasi”....

Svetimtautis, šalia praeidamas, 
patraukia pečiais ir su panieka 
prataria: “tai forineriai — tikri 
gyvuliai — linksminasi. Ir kaip
gi čia nereik įtaisyti tokių teisių, 
kurios varžytų ateivių šion ša
lin atėjimą?”....

Pas mus lietuvius' iki šiolei 
tokių apsireiškimų, galima sakyt, 
nebūdavo, o jeigu ir būdavo, tai 
nedaug. Tūlose 
prie karčiamų) 
vestuvės, kada, 
svečių, žmonės
ankštuose kambariuose ir,

Advokatas. Gerai, kad tamistą 
-sutinku. Še tau, brolau, mano 
ranka: po šimts pypkių, kaip tau 
sekasi!...

Klientas. Kas sekasi ?
Advokatas. Ogi, matai, išlo

šiau tavo bylą.
Klientas. Na, nors sykį, po aš- 

tuonių metų.
Advokatas. Geriaus 

gu niekados.
Klientas. O kiek-gi 

išlošęs.
Advokatas- Teismas 

Jums $2,000.
Man už vedimą provos priguli 

$2,300. Taigi tamista damokė- 
sit tik $300.

Klientas. Po šimts perkūnų! 
Tai aš dar turiu prakišt savų 
pinigų? - . ■

Advokatas. Žinoma 1 Pinigus 
tamista prakiši, bet bylą išlošei...

vėlai, ne

aš gausiu

pripažino

Dalaikė žodžio.

karčiamose (ar 
buvo laikomos 
esant daugeliui 
negali sutilpti 

no-

— Mano mielasai, šitą 
ištikro negaliu tau nieko 
kėt.

-— Bet—gi tą patį ir 
mėnesį sakei.

— Na, o gal nedalaikiau žo
džio?

mėnesį 
už me

pereitą

M

M



NUORED AKCIJOS.
Visi laikraščiui siunčiami rankraščiai 
turi but pažymėti autoriau? parašu 
ir adresu. Pasirašantieji pseudony- 
mais 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 tik ant vienos 
popierio pusės, paliekant plačius tar
pus tarp eilučių.

Apžvalga.
Mirė Japonijos mikado. Perei

tą panedėlį mirė Japonijos atgai
vintojas, mikado Matsuhito. At
skiriame straipsnyj skaitytojai ras 
platesnes žinias apie mirusio mika
do nuopelnus ir apie tuos didelius 
darbus, kokius jis atliko savo ša
lies gerovei. Beabejonės, tai bu
vo vienas iš didžiausių valdonų, 
kokius žmonijos istorija kada nors 
žinojo. Visos žmonijos istorijoj 
nerandame kito tokio pavyzdžio, 
kokį mums duoda viešpatavimas 
tik-ką mirusio mikado ir Japoni
ja, — ta pastebėtinai progresyviš- 
ka šalis.

Dar 50 metų nepraslinko nuo 
to laiko, kaip Japonija buvo bar
bariška puslaukinė tauta (žiū
rint į ją akimis Europos civili
zacijos). Į penkias dešimts metų 
ši nepaprasta tauta, vedama savo 
gabaus ciesoriaus, perėmė ir leng
vai prisisavino visą dviejų tūk
stančių metų Europos civilizaci
ją, ir šiądien toji sulyginimai maža 
tauta, apsigyvenusi ant mažų sale
lių (visas dabartinės Japonijos plo
tas išneša mažiau, negu 5 syk 
tiek, kiek Suvalkų, Kauno ir Vil
niaus gubernijos) stovi pirmiausioj 
eilej labiausiai civilizuotų viso pa
saulio tautų.

Tame yra didis nuopelnas miru
sio mikado, kuris mokėjo savo 
žmonis vesti civilizacijos keliu. 
Vienok didelė dalis šito nuopelno 
taipgi priklauso ir japoniečiams, 
kaipo visai tautai.

Kas-gi padarė tarp japoniečių 
tekią stebuklingą permainą, kas 
juos išstūmė iš senovės sudrunė- 
jimo priešakiu civilizuotų tautų, 
kas buvo toji jiega, kuri taip stū
mė visą kraštą pirmyn?

Atsakymas yra vienas ir labai 
trumpas. Tą padarė japoniečių 
patriotizmas. Nerasi gal kitos to
kios tautos, kuri taip mylėtų savo" 
kraštą ir su tokiu atsidavimu dar
buotųsi jo gerovei, kaip japonie- 
čiai. Laike užvedimo naujos tvar
kos Japonijos didžiūnai atsižadė
jo nuo savo turtų ir privilegijų, 
kad galima butų užvesti krašte 
naują pagerintą tvarką; laike ka
rių, kurias Japonija vedė apsaugo
jimui savo šalies neprigulmybės, 
kaip didžiūnas ,taip ir bėdiniausis 
japonas su noru guldė savo galvas 
už savo šalies liuosybę ir gerovę. 
Jaunimas atsižymi savo patriotizmu ' 
lygiai, kaip ir seniai. Tik ačiū 
tam Japonija galėjo taip trumpu 
laiku virsti tuom, kuom ji yra 
šiądieną.

Pas mus tankiai atsiranda vy
rukų, kurie stengiasi visomis jiego- 
mis užslopinti tarp lietuvių dabar 
smarkiai kilantį patriotizmą — sa
vo krašto ir savo tautos meilę. 
Sulyg jų zurzėjimo patriotizmas 
yra tai stabdantis žmonijos progre
są veiksnys. Jie stengiasi pašiepti 

Naujas Japonijos Mikado Joshito.

ir išjuokti savo tautos ir savo 
krašto prigimtą kiekvienam meilę, 
nčsa, anot jų, patrotizmas yra 
pragaištingas žmonijai dalykas.

Japonijos negirdėtas progresas 
gali but tinkamiausiu jiems šiame 
atvėjuj pavyzdžiu. Jokia kita jie- 
ga visos žmonijos istorijoj dar 
nepasirodė taip galinga ir taip pa
sekminga, kaip patriotizmo jiega 
Japonijos istorijoj.

Kas parašė “Birutę.” Nerasi 
to kampo Lietuvoj, kur nepa
žintų ir nedainuotų senos ir gra
žios dainos apie Keistutį ir Bi
rutę. Išskyrus dainą “Sėjau rū
tą, sėjau mėtą,” ši “Birutės” dai
na yra populiariškiausia visoj 
Lietuvoj. Vargiai rasi lietuvį, ku
ris butų nedainavęs:

“Ant marių krašto Palangos 
miestelyj,

Kur gyven musų broliai že- 
maitėliai,

Yr’ augštas kalnas, Birute 
vadintas,

Žalioms pušelėms viršui ap
sodintas.”

Labai mažai kas vienok žinojo, 
keno ta daina parašyta. Laik
raščio “Lud” redaktorius, žino
mas publicistas, p. M. Davaina- 
Silvestravičius sako, kad ją pa
rašęs šimtą metų atgal Valys, 
o taisęs anų laikų literatas Dio- 
niozas Poška.

Prūsų lietuviai vienijasi. Jeigu 
iki šiolei daugumas iš musų su 
gailesčia žiurėjo į lietuvių prūsų 
apmirimą ir nuolatinį jų nėrimąsį 
vis giliau ir giliau suvokietėjimo 
bangose, tai pastarieji keli metai, 
ypač-gišie metai, turi kiekvieną 
lietuvį nudžiuginti.

Nuo pernai prasidėjo smarkus 
tarp prūsų lietuvių subruzdimas, 
išsireiškęs tvėrime Įvairių drau
gijų, kurių tikslu yra atgaivinti 
apmirusį tautinį lietuvių susipra
timą.

Pastaraisiais laikais, kaip ma
tome iš Prūsų Lietuvos laikraš
čių, tokios grynai lietuviškos dva
sios draugystės pradėjo dygti, 
kaip grybai po lietaus.

Šis atbudusių prūsų lietuvių 
judėjimas yra tuomi ypatingas, 
kad jame dalyvauja ir jį tveria 
ir palaiko beveik išimtinai jau
nuomenė po vadovyste kelių gerų 
tėvynainių.

Iki šiam laikui prisitvėrė jau 
tiek grynai tautinių lietuviškų 
draugijų, kad pasirodė reikalas 
joms susiartinti, susivienyti vie- 
nan ryšiu, kad padarius vieną 
didelį centrą, iš kurio eitų dar
bas tautinio lietuvių judėjimo į 
visas Prūsų Lietuvos šalis.

“Birutė,” Tilžėj einantis laik
raštis, paduoda tam tikrai susi
tvėrusios komisijos atsišaukimą, 
kuriame kviečiama visas lietuvių 
draugijas atsiųsti po tris atsto
vus abclnan visų draugijų susi
važiavimai!, kuris atsibus Tilžėj 
rugpjūčio ii dieną. Susivažiavi
mo vyriausiu tikslu bus, kaip pa
ti komisija praneša “sujungti vi
sas gyvuojančias lietuvių draugi
jas Prūsų arba Mažojoj Lietu
voj į vieną sąjungą.”

Velytina jiems kuogeriausio 
pasisekimo.

Lietuvoj kasinėja piliakalnius. 
Šią vasarą imperatoriaus Archeo- 
liogijos Instituto PetrapylyJ tik
rasis narys, Nagevičius, grafo Tiš
kevičiaus dvaruose (Prišmautuose 
ir Kretingoj) kasinėjo senus pi
liakalnius, kurie yra užsilikę, kaip 
menama, nuo 9 ar 10-to šimt
mečio.

Tais laikais lietuviai savo la
vonus degindavo, o toj vietoj, 
kur užkasdavo lavonų pelenus, 
supildavo kalną; kalnas būdavo 
juo augštesnis, juo mirusi ypata 
buvo žymesnė.

Nagevičiaus kasinėjimai buvo 
labai Įdomus: surasta daug bran- 
zolietų, sagčių ir Įvairių dailiai 
išmargintų papuošalų, kuriuos tais 
laikais liatuviai dėvėjo. Daug 
daiktų yra iš žalvario padarytų, 
o kiti sidabru papuošti.

Visi tie dalykai gabenami į 
imperatoriaus archcoliogijos mu- 
zėjų.

Kun. J. Žilinsko raštai. 'Leko 
matyti vieną tomelį Tėvynės My
lėtojų Draugijos šiuosmet leidžia
mų Kun. Žilinsko (Jono Jonilos) 
raštų. Tai yra tas tomelis, ku
rio rusų cenzūra nenorėjo pra
leisti ir kurį todėl atspausta Til
žėje (trįs kiti tomai spausdinasi 
Lietuvoj). Šis 134-rių puslapių 
tomelis užvardintas sekančiai: 
“Veikalai, Veikalėliai ir vertimai 
eilėmis.” Apart kelių smulkesnių 
eilių, jame yra penkių aktų dra
ma “Jono Vaikai.” Drama at
vaizdina laikus, pradedant nuo di
džiųjų persekiojimų lietuviškos 
spaudos ir baigiant paskutiniais 
sujudimais 1905 metuose. Musų 
matytas tomelis yra tik pavyzdi
nis tomelis. Draugijos nariams 
jis bus išsiųstas kartu su liku
siais kitais tomais.

Vyskupas atidavė bažnyčią lie
tuviams. “Saulė,” num. 59, pra
neša, kad pagalios užsibaigė il
gos tąsinės Scrantono vyskupo 
llobano su lietuviška šv. Juoza
po parapija. Byla tarp parapijos 
ir vyskupo buvo ilga, nes tęsėsi 
net šešis metus. Scrantono lie
tuviai, prigulintieji prie šv. Juo
zapo parapijos, reikalavo pripa
žinimo bažnyčios lietuvių savasti
mi, kas buvo iki šiolei priešinga 
šios šalies bažnytinei tradicijai 
ir sulyg kurios visos katalikų 
bažnyčios yra pavestos nuosavy
bėn diecezijos, kurią reprezen
tuoja vyskupas. Scrantono lietu
viai už savo užsispirimą buvo 
užsitraukę ant savęs net vysku
po iškeikimą. Dabar “Saulė” pra
neša, kad “biskupas Hobanas 
nuėmė nuo parapijonų iškeikimą” 
su ta išlyga, kad bažnyčioje butų 
laikomos tik Rymo-katalikų pa
maldos. Vyskupas taipgi sutikęs 
palikti šv. Juozapo bažnyčią lie
tuvių nuosavybėj, arba, kaip 
“Saulė” rašo “idant bažnytinė 
locnastis pasiliktų ant vardo 10 
paborcų.”

Kadangi šis susitaikinimas pa
darytas, matyt, liuosnoriai, tai reik 
tikėtis, kad bylinėjimosi dauginus 
nebus ir tąsynės jau pilnai užsi
baigė.

Byla ir jos užsibaigimas yra 
nepaprastas ir įdomus apsireiš
kimas, kuris ateityje be abejo
nės turės nemažas pasekmes. 
Lengva permatyti, kad ateityj 
Scrantono byla ir vyskupo llo
bano galutinis nusprendimas bus 
officialiu aktu ir pavyzdžiu, re
guliuojant busiančius nesutiki
mus, kurie galės išdygti tarp pa
rapijų ir vyskupo toj pačioj dir
voj, t. y. varžytinėse už para
pijini turtą.

S.L.A. Sekretorius, p. A. B. 
Strimaitis, “Tėvynės” num. 30- 
me, garsina, kad nuo i-mos die
nos rugpučio iki 15 rugsėjo at
sibus S.L.A. kuopų balsavimas 
klausime: ar S.L.A. seimai turi 
but ateityje laikomi kas metai, 
kaip dabar, ar kas du metu. Tas 
buvo svarstyta, pereitame sei
me, bet nutarta pirimaus išgirsti 
kuopų nuomonę.

Ateiviai. Pereito birželio mėn. 
pribuvo į Suvienytas Valstijas 
2,276 lietuvių. Tą patį mėnesį 
jškeliavo Lietuvon 357.

Mirė Japonijos Mikado.
Buvo savo šalies atgaivintoju. 

Sau—karalius, žmonėms—tėvas.
Japonijos ciesorius Mutsuhito, 

kuris pėr 44 metus valdė Japoniją 
ir iš barbariškos šalies padarė pil
nai civilizuotą kraštą, numirė 29-tą 
dieną liepos, angsti iš ryto. Jo 
vietą užėmė Jošihito, jo sūnūs, ku
ris tapo apšauktas nauju Japonijos 
ciesoriuęn, arba, kaip japoniečiai 
vadina, mikado.

Matsuhito,. buvo 121 -mu Japoni
jos ciesorium; pirmas jo tėvų pro
tėvis Jiipmų — pirmas Japonijos 
ciesorius^—7, pradėjo savo viešpa
tavimą Japonijoj 2,600 metų atgal.

Miręs mikado apsirgo 19-to lie
pos taip, vadinama Braito liga.

i.r" f
Mikado buvo “prasto” budo 

žmogus.
Nors,.sulyg japoniečių senobi

nių ir tikybinių ?anprotavimų jų 
ciesorius skaitosi beveik, kaip jų 
dievas, ir jį laiko ‘saulės sunum”; 
nors jam atiduodama beveik než
moniška pagarba, nes joks paval
dinys neišdrįsta, sulyg rytų papro
čio, į jo veidą pažiūrėti, joks laik
raštis, ar žmogus nevadina jo 
vardu, —. tai vienok, nežiūrint to 
viso, miręs mikado buvo visai 
neišdidus ir savo naminiame gy
venime labai prastas ir “neišdykęs” 
vyras. Keldavosi labai anksti, jo 
valgiai buvo taip prasti, kad ma
ža kuom skirdavosi nuo valgių jo 
paprastų pavaldinių: žirninė zupė, 
ryžiai, bananai — buvo kasdieni
niu jo maistu.

Mikado žmona taipgi išmintinga 
moteris.

1869 m. Matsuhito vedė kuni- 
gaikštę Jlaruko, dukterį vieno Ja
ponijos didžiūno. Tai buvo viena 
iš jo geriausitj pagelbininkų. Kiek
vienoj reformoj, kurią darė jos 
vyras, ji ėmė šiokį ar tokį daly- 
vumą. Mikado rūpindavosi jau
nikaičių apšvietimu, rinko juos ir 
siuntė užrubežiuosna mokytis. Jo 
žmona tą patį darė su jaunomis 
japonietėmis. Ji suorganizavo pir
mas augštesnes mokyklas mergai
tėms Japonijoj; ji sutvėrė Rau
donojo Kryžiaus organizaciją; ji 
taipgi paėmė savo globon krikščio
nių misijas, nors pati nebūdama 
krikščione, jc Ištikro šiądien Japo
nijoj njjra į tokios labdaringos in- 
staigos, kur ji butų neprisidėjusi 
su savo,darbu, arba kuria ji butų 
nesirūpinusi tokiu ar kitokiu budu.

Taigi1 jai lygiai priguli Japonijos 
padėka už viso krašto pakėlimą.

j m -4 m
Visa šalis' gedėjime (žėlaboj).

Miręš' mikado buvo didžiai savo 
vientaučių nSylimas. Apie jį tei
singai ^alin^a pasakyt, kad jis bu
vo “Impbratcrium sau, bet ne žmo
nėms”. L“Save jis dabojo, save jis 
prispirdavo nuolatinai prie mil
žiniško darbo, kurio vaisiais šią
dien Japonija džiaugiasi, — savo 
pavaidiniams-gi jis buvo greičiaus 
mokytoj u-tėvu, negu valdonu-im- 
peratorium. Taigi tūkstančiai ja
ponų su neramumu laukė žinių 
apie bėgj seno mikado ligos. Prie 
pat galo su viršum 20,000 žmonių 
laukė prie vartų ciesoriaus namo, 

kada žinianešiai, tyloms slenkioda- 
mi tarp minios, pranešė liūdną ži
nią ,kad mikado jau negyvas. Gal
vos minių liūdnai nusilenkė ir ilgu 
sunku atsidūsėjimu jie sudėjo savo 
mylimam valdonui paskutinę pa
garbos ir gailesties donį.

Kaip giliai, sakytum net fana
tiškai, japoniečiai mylėjo savo mi
kado, parodo kad ir tas mums 
nesuprantamas patriotizmas, kuriuo 
vadovaudamiesi, keletas japoniečių 
patįs nusižudė, palikdami užrašą, 
kad “jie savo gyvastį atiduoda 
už savo mikado”. Didelis pago- 
dojimas apsireiškė taipgi tame, kad 
minia labai subruzdo, kada du 
laikraščių reporteriai kėsinosi nu
imti tuom laiku mikados ruimų 
fotografijas. Minia dikčiai juos 
apdaužė akmenimis.

Visos viešpatystės išsiuntė iš
reiškimus apgailėjimo.

Pasklydus žiniai apie Mikado> 
mirtį, visos pasaulio viešpatystės 
per savo ambasadorius (pasiun
tinius) išreiškė savo sąjausmą liūd
noj Japonijos valandoj.

Prezidentas Taftas išsiuntė 
jaunam mikado sekantį telegramą:

“Jo Dydybei Jošihito, Japo
nijos Imperatoriui, Tokio:

Iš priežasties liūdno atsiti
kimo, mirties jo didybės im
peratoriaus Mutsuhito, jųsų 
garbingo tėvo, aš siunčiu jų
sų didybei giliausią užuojau
tą savo vardu ir vardu Su
vienytų Valstijų valdžios ir 
tautos. Priimkite mano gerus 
velyjimus ilgo viešpatavimo ir 
tolimesnės gerovės Japonų im
perijai.

William H. Taft.”

MIKADO GYVENIMAS.

Mutsuhito, miręs Japonijos Mi
kado, arba Imperatorius, gimė 3- 
čio lapkričio 1852 m. Apėmė 
Japonijos sostą po savo tėvo, Osa- 
hito, 1876 m. ir tapo apvainikuo
tas mieste Osaka 1868 m.

Tuom laiku, sulyg įsisenėjusio 
papročio, Japonijoj buvo du val
donu : vienas dvasiškas vadinamas 
“mikado” ir kitas svietiškas, vadi
namas “šogonu.” Buvęs šogunas 
lyemochi buvo padaręs su kitoms 
viešpatystėmis sutartis ir atidarė 
jiems nekuriuos miestus ir uostus 
vedimui su japonidčiais prekybos. 
Japonai labai neapkentė svetimtau
čių ir toks šoguno pasielgimas 
sukėlė Japonijoj didelį bruzdėjimą. 
Jaunas mikado, klausydamas pata
rimo savo artimų prietelių, nu
sprendė panaikinti šoguno valdžią. 
Jam pritarė visi tie, kurie norėjo 
matyt ypatoj Meno Mikado visą 
valdžią—ir svietišką, ir dvasišką— 
ir kurie neapkentė visų svetimtau
čių. Jie pagelbėjo jaunam mika- 
dui nuversti šoguno valdžią, bet 
jie labai apsiriko kaslink svetim
taučių. Matsuhito labai rėmė ne
tik atidarymą savo krašto svetim
taučių prekybai, bet užsispyrė 

Įvesti savo kraštan daug premai- 

nų, paimtų iš Europos. Tam tik
slui jis užkvietė atsilankyti pas 
save visų viešpatysčių reprezen
tantus 1868 m. Atžegareiviški 
japonai taip įnirto, kad einant pas 
Mikado Anglijos ministrui Perker- 
sui, užklupo jį su kardais ir bu
tų sukapoję, jeigu ne sargyba.

Kilo didis atkaklesnių japonie
čių neužsiganėdinimas delei tos 
naujos “mados”, kokią prasimanė 
jų jaunas mikado, vienok Motsu- 
hito nepaisė daug. Jis su savo 
ministeriais tuom laiku apdirbinėjo 
naują politišką konstituciją, kuri 
turėjo permanyt visą viešpatystės 
ikišiamlaikinį gyvenimą ir tvarką.

Pirmos reformos:
Pirmu žingsniu praskinimui 

naujo tako naujai tvarkai buvo 
tas, kad jis perkėlė savo sostapylį 
š susenėjusio ir sudrunėjusio mie
lo Kioto į miestą Jeddo ir pava- 
lino ji Tokio, kas reiškia — 

■Rytų sostapylis.
1869 metais jis pats po prisiega 

prižadėjo užvesti krašte tūlas re
formas. Pirma tokia reforma bu
vo sutaisymas konstitucijos ir su
šaukimas parliamento, kuris turėjo 
rėdyti šalį ir padėt jam rūpintis jos 
reikalais.

Iki šiolei Japonija buvo šalis 
feodalų, kurie, valdydami dide
liais žemės plotais, buvo sau lyg 
kokie maži karaliukai. Jaunas 
mikado mokėjo įkvėpti šiems feo
dalams tokią dvasią, kad jie pąt- 
riotizmo perimti, čia pat, kartu su, 
apgarsinimu konstitucijos, atsiža
dėjo visų savo privilegijų ir visų 
turtų,| pavesdami visa tai savo 
karaliui delei perlaužymo senos 
feodališkos tvarkos ir sutvėrimo 
naujos konstitucijinės viešpatystės.

Viešpatystė pradeda greitai kilti.
Tokiu budu vietoj senos sudru- 

nėjusios tvarkos, Japonija su sy
kiu persikeitė į centalizuotos biu
rokratijos šalį, ir tauta pradėjo 
greitu žingsniu žengti progreso ke
liu. Viskas, kas buvo Europoj, 
tapo tuoj aus japoniečių perimta ir 
prisisavinta. Net naujos drapa
nos tapo įvestos vieton senovės 
japoniškų.

1873 metais tapo panaikinta iki 
šiolei viešpatavusi Japonijoj kanki
nimų sistema. Vieton senų tei
sių įvesta naujas, sutaisytas pagal 
Napoleon"* Kodekso, kurs yra pa
matu teis! visose civilizuotose ša
lyse.

Pirmas Japonijoj gelžkelis iš 
Yokahamos į Tokijo tapo pertie- 
stas 1872 m. Naujas europinis 
kalendorius tapo įvestas ir visose 
mokyklose įvesta išguldinėjimas 
anglų kalbos.

Priešininkai sukelia revoliuciją.
Jaunas Mikado buvo atsidavęs 

įvedimui šitų visų reformų su vi
sa savo siela. Vienok neįstabu, kad 
šitos visos nuodugninės reformos, 
tarsi iš dangaus krintantie per
kūnai, kurie į šmotus laužė visus 
senus papročius ir seną tvarką, su
kėlė didelį neužsigančdymą apsa- 

manoj ųsių senovės papročiuose ja* 
poniečių. Neužsiganėdinimas ke
lis kartus išsiveržė viršun pavyda- 
lė atvirų revoliucijų priešais nau
jąją tvarką. Revoliucijos 1876 ir 
1884 metų buvo labai didelės ir 
pavojingos, vienok energiškas mi
kado, kuris mokėjo toliaus perma
tyti negu prietaruose užsenėję jo 
pavaldiniai, pasekmingai numalši
no sukilusias revoliucijas ir gele
žine ranka vedė savo tautą pirmyn 
Europos progreso keliu. Nežiū
rint į tai, kad nuo jo įvedamą 
reformų jo locnoj šalyj virė, tarsi 
kokiam puode, jis visgi mokėjo 
suvaldyti ne tik savo pavaldinius, 
bet ir savo didelį kaimyną, Gili
nus. Atsisakius Chinams nubau
sti jūrinius plėšikus, kurie užpul
dinėjo japoniečių laivus arti sa
los Formoza, mikado išsiuntė ka- 
riumenę ir užėmė dalį salos, pa
kol Chinai neatlygino japonie
čiams padarytos skriaudos.

Tokių greitų ir didelių permai
nų visos šalies surėdyme nebuvo 
jokia kita šalis padariusi ir to
dėl, tuomi besiremdamas, Mikado 
bandė užmegsti artimus oficiališ- 
kus ryšius su visomis civilizuoto
mis šalimis, kaipo su sau lygiais. 
Vienok europiečiai "dar nelabai ti
kėjo naujoms japonų reformoms 
ir todėl šitie Mikado bandymai 
buvo nepa sekini ugi: viešpatystės 
atsisakė Japoniją pripažinti sau 
lygia.

Tas sukėlė viešpatijoj didelę
reakciją ir neišpasakytą neapikan- 
tą prieš visa ką, kas tik buvo Ja
ponijoj svetimtautiško; juos
užpuldinėjo miestuose ir ant 
kelio ir net Rusijos tuom- 
laikinis įpėdinis, dabarti
nis caras Nikalojus II, vos ne
nustojo gyvasties, kada, jam atsi
lankius Japonijoj, jį užklupo už
mušėjai Tokijo gatvėse.

1894 metais Mikado valdžia vėl 
pradėjo derybas su Europos vieš
patystėmis ir šiuom kartu jai pa
sisekė padaryti naujas su viešpa
tystėmis sutartis. Anglija pirma 
pripažino Japoniją civilizuotu kraš
tu ; po jos sekė kitos viešpatystės 
ir 1901 metais randame Japoniją 
jau kaipo viso pasaulio pripažintą 
civilizuotą valstiją.

Karas su Chinais.
Tais pačiais (1894) metais kilo 

mas civilizuotas Japonijos karas 
su Chinais. Mažytė Japonų tauta 5 
įveikė didelį, bet atsilikusį civi»*< 
lizacijoj Chinų kraštą. Pats Mi
kado ėmė didelį tame kare daly- 
vumą. Jis pats peržiūrinėjo ir 
drąsino savo kariumenę, kada ji, 
palikdama savo kraštą, plaukė į 
Korėją ir Mandžuriją, ko joks ki
tas Mikado niekados nedarydavo. 
Pats išdalinėdavo net ir papra
stiems kareiviams ženklus atsižy- 
mėjimo ir pats dabojo visą karo 
bėgį. Japonai su savo mažyte, bet 
europejiškai reformuota armija 
lengvai sukedeno chiniečius, te- 
čiaus jie nepasinaudojo šio karo 
vaisiais. Kitų viešpatysčių pavy
dumas, ypatingai gi įsiki
šimas Rusijos, kuri bijojosi savo 
kaimyno sustiprinimo ir pati tu
rėjo akį ant gardaus Chinų kąsnio, 
sulaikė Japoniją nuo tolimesnio 
karo ir privertė ją pasiganėdinti 
tik šlove.

Karas su Rusija.
Japonija sukando dantis, bet 

visoms viešpatystėms priešintis, ži
noma, negalėjo. Vienok ji greit 
permatė Rusijos politiką, kuri pati 
skverbėsi užimti Mandžuriją ir 
Korėją, kad gavus tvirtą papėdę 
ant Ramiojo didjurio pakraščių. 
Žingsnis po žingsnio Rusija ėjo 
tolyn ir tolyn,užgriebdama po savo 
sparnais vis didesnius ir didesnius 
plotus. 1904 metais Japonija iš-’ 
drįso sušukti Rusijai: “sustok, to
liaus neik!” Ir kada Peterburge 
tik nusijuokė iš tokio mažytės 
Japonijos sušukimo, ji, drąsiai pa
šokus, rėžė savo guodulingam kai
mynui, prastai pasakius, žandan 
ir apšaukė garsų Japonijos-Rusijos 
karą.

Šitą karą męs dar visi pamena
me ir todėl nėra ko jo šiuom 
kartu aprašinėti. Laike šito ka
ro japoniečiai - nustebino visą 
pasaulį. Maža to, jie netik nu
stebino, bet iš dalies ir išgązdino 
Japonija šiądien stovi pirmoj eilėj 
galingų pasaulio viešpatysčių. Su 
ja dabar datigiaus skaitosi negu su 
milžiniška Rusija, jos bičiulystės 
įieško galingiausios pasaulio tau
tos, k

Japonija yra progreso stebuklai#
Ir teisingai. Japonija priparo* 

dė visame kame, — ne tik ant 
karo lauko, — kad ji yra verta 
netik paguodonės, bet verta būti 
pavyzdžiu visam pasauliui. Jokit
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ariumenę, kadi jį 
o kraštą, plaukė j 
liuriją, ko joks t 
dcados nedaryta 
vo net ir papla
us ženklus atsižy- 

dabojo visą karo 
1 savo mažyte, bet 
formuota armija 
o chinieaus, te- 
raudojo šio karo 
iešpatysčiu pavy-

jai tirinėti svietą lig mažiau
sių smulkmenų. Rimtai ir drą
siai stvėrėsi už darbo, 
vienam, kitas užėmė jo

civilazacijos ydas. Didelę pažan- ■ materijale savo puse, užmiršo 
gą padarėme žinijos srytyje ne apie dvasinę. Intelektualinė ab
ačių fantazijai, bet reikalo spi- straktyvinė žmogaus asmenyje jė

- ---- -. ... —. . .

f.

to išsiveržė vir^ 

ry revolMdj, 
irką. Revoliūįįjoj 

actų buvo bhi įjįJ 
gos, vienok 1 
uris mokėjo tolim' 

pi prietaruose 
uai, pasekmiųZ* 
losiąs revdiūūjaį^ 

ka vedė savo taną 

progreso keliu jį 
ai, kad mm jo 
jo locnoj šalyj vjįį 

puode, jis visgi 
ne tik savo 

ivo didelį kajį^

us plėšikus, 
iponiecną laing 
ozą, mikado | 
ir užėmė dalį | 
lai neatlygino j^l 

darytos skriauda 
’Teitų ir didelį 
šalies surėdyme

1 šalis padams ųl 

i besiremdamas, g I 
negsti artinas

1 ką, kas tik baro 
vetimtautiško; jn 

miestuose ir c 
net Rusijos ta 
įpėdinis, daW 

ikalojus II, vos k- 
isties, kada, jam ui 
nijoj, jį užklupo d- 
jo gatvėse.
> Mikado valdžia rd 
as su Europos vie
šniom kartu jai pa
ti naujas su Viešpa
tis. .Anglija pirą 
ai jį civilizuotu kraš- 
x kitos viešpatystė 

randame Japoniją 
pasaulio pripažintą 
ii-

tada Peterburge 
tokio mažytės 

j, ji, drąsiai pa- 
10d alingam hi- 

įsakius, žandan 
aponijos-RnsijoJ

ar visi pameta- 
ko jo

Laike šito h- 
justebino ris? 

jie netik cn- 
s ir išgązdma 
rvi pirmoj eilėj 

iešpatysaą. 
kaitosi negn su 
jos bičiulystėj 

pasaulio tau-

I 
I

so stebuklai* 
juija priparo
- ne tik ant 
ji yra verta 

verta bud
luliuL Jokil

LIETUVA
tauta į taip trumpą laiką nepada
rė taip didelio progreso. Jokia tau
ta nevirto į 45 metus iš barbarų 
tautos pilnai civilizuota pastebetinžb 
tauta. Japonija tai padarė ir tuo- 
mį tarsi priparodė, kad net ir 
negalimi dalykai yra galimi.

Už šitą viską ji labjausiai yra 
dėkinga savo išmintingam, ener
giškam ir patriotiškam Mikado, 
kurio ji nustojo šiose dienose. Ne
daug yra žmonijos istorijoj pana
šiai didelių vardų — didesnių val
stybinio gyvenimo reformatorių 
vargiai, ir jieškodami, surastum.

Nustojus savo didžio tėvo, Japo
nija, iš teisybės, turi ko gailėtis 
ir verkti. Šiądieninė Japonija tai 
darbas didžiojo Matsuhito rankų.

Mieli draugai moksleiviai 
moksleivės!

Žinote beabejonės visi tą jau 
nuo senai vartojamą pas civili
zuotas tautas ir tankiai atkarto
jamą patarlę, jog "be vienybės 
— nėra galybės,” arba "kur vie
nybė — ten ir galybė.” Šių die- 

, nu faktai ypač tai patvirtina.
Pavienis žmogus niekur dar ne
įstengė nieko didelio, kilnaus pa
daryti nei visuomenėj, nei val
stijoj, nei šeimynoje. Šalyse, ku
riose pavieniui veikiančiųjų dau
giausiai randasi, viskas slenka 
pirmyn pamažėl, silpnai,
priešingai esti, jei žmonės dirba 
išvien, susijungę į draugijas. Ge
riausiu čionai pavyzdžiu gali bū
ti kultūringoji Vokietija. Vokie
čiai, kaip žinoma, myli* vienybę 
ir noriai joje laikosi, tad ir ne
stebėtina, jei jiems gerai klojas, tieji, yra taipjau ir griaunantie- 
"Ecce, quam bonum et quam ji; yra tokie, kurie atsiduoda ana- 
jucundum, habitare fratres in , lyzei ir smulkmenų tirinėjimams;

— (Štai, kaip gera ir kaip j kiti gi yra, kurie siekia prie syn- 
’ _1' i, gyvenanti vie-į težės. Vieni snaudžia, kiti 

greitumu, 
religijiniai, 
kiti gi — vaiz- 
karioniu. Yra v
palaidi; yra ir

Pašnekelių Kampelis.mus su faktais, kurie savo esmės j 
kilnumu perviršija viską, ką tik 
vaidintuvė begali išsvajoti. Geo
metrai ir keliauninkai supažin
dino arčiau su musų apgyventa 
planeta. Geologai apsakė pilnus 
revoliucijinio judėjimo ir suiru
čių gilios senovės veikalus. Gam
tiškieji mokslai supažindino mus 
su įvairių-įvairiausiomis formo
mis botanikos ir zoologijos sry
tyje. Gydytojai ir fiziologai sub- 
teliai ištyrė žmogaus organizmą 
į įvairius jo apsireiškimus, kad 
pamokius mus, kaip turime pa
tįs save pažinti, idant pasekmin- 
giau kovojus su ligomis ir ne
galėmis. Mechanika ir chemija 
pagreitino visuomeninio gyveni
mo pulsą, sutrumpinus atstumą 
su pagelba geležinkelių, telefonų, 
telegrafų, o tuo pačiu ir pagrei
tino vaizbos ir pramonės produk
ciją. Elektra pagalios, dar neiš
tirta, toji paslaptinga savyje ir 
nesiduodanti savęs pažinti esmė, 
įvairiais budais mums tarnauja. 
Veiklus ir nenuilstantįs histo- 
rikai prikėlė mirusiąją praeitį. 
Patįs savęs išsižadėję, užsimirš
davo neretai net apie dabartinį 
gyvenimą, kad giliau . įsikasus į 
archyvus, į katakumbas, į se
novės pilių, miestų, kapų griu
vėsius. Legendas ir religijines 
tėvų tradicijas apšvietė moksliš
kąją šviesa, įvilko į historijinę 
formą. Ištaisė, sugrąžino pride
rančią garbę geros valios asme
nims, pasmerkė tai, kas pasmer
kimo verta etc., etc....

Jei prikeltumėme iš kapo žmo
gų pirm kelių arba keliolikos 
amžių mirusįjį, tai pažvelgęs į 
tą viską, beabejonės, nusistebė
tų ir tartų sau: Kokia permaina 1 
Tai aukso perijodas I Šių dienų 
žmonija turi jaustis laiminga, tu
ri būti geresne, doresne, ne kaip 
seniau.” — Bet kodėl gi taip 
ištikrųjų nėra? Kodėl faktai tam 
pasakymui suvis priešinasi? Tūk
stančiai žmonių kankinasi ant 
šios žemės, negalėdami suprasti 
gyvenimo prasmės, braido po 
purvynus, nesurazdami gyvenimo 
tikslo ir... žųsta. Nebuvo gal nie
kad tiek daug pesimistų, kiek 
nūnai. Saužudysčių skaičius di
dinasi, viltis gesta. Žlunga ben
dras tarp savęs užsitikėjimas. 
Humanitariškumo stoka apsireiš
kia ant kiekvieno žingsnio net 
pas kultūringiausias tautas. O 
ką tatai bekalbėti apie lietuvių 
tautą? Kodėl taip dedasi pasau
lyje? — Dėlto, kad dvasinis gy- 

» venimas tapo prislėgtas materi- 
kuomet, išaiškina mums tūlas nūdieninės ■ ja]įZmo. Žmonija, besirūpindama ----------------------------- _____ : ... . _

liepte-liepia mums organizuotis. 
Lietuvoje tasai darbas jau pra
dėtas. Kaip studentai katalikai 
augštųjų, taip ir moksleiviai vi
dutiniųjų mokyklų turi savo or
ganą "Ateitį.” Iš josios raštų 
matome, kad jiems sekasi dar- 
buoties tėvynės ir tikėjimo nau
dai. Pažvelgkime į kitų tauti] 
Europoje katalikiškąją mokslei
viją. Francijoj, Italijoj, Austri
joj, o ypač Vokietijoje kiekvie
ną jinai žavėja savo darbštumu. 
Šioj pastarojoj šalyj tūlos stu
dentų katalikų sąjungos arba su
sivienijimai turi po kelius tūk
stančius sąnarių. Žodžiu — ka
talikiškoji moksleivija visur or
ganizuojasi, vienijasi ir veikia. 
Tik mes, Amerikos lietuviai mok
sleiviai ir moksleivės, ligšiolei 
kaipir nieko neveikėme. Bet lai
kas jau ir mums griebtis už dar
bo. Dabartinis abelnas visuome
ninio musų organizmo sugedi
mas prašyte-prašosi atnaujinimo. 
Lietuva nūnai randasi apverkti
name padėjime. To neatjaučia 
gal tik tas, kuris niekad apie tai 
nepagalvojo. Jaunuomenė apskri
tai, o ypač mokslus einančioji, 
gali būti inteksmingiausiu gydy
toju. Nuo josios darbštumo ir 
susipratimo priklausys Lietuvos 
ateitis. 1

gyvenime sutinkame netiktai il
gus sustojimo ant vietos mo
mentus bei žengimo atgal, bet 
taip-pat ir srovivi atmainas. Tai, 
kas tūlose epokose skaityta už 
idealą, kitose tai paniekinta ir 
sumindžiota. Yra laikai tverian-

unum - 
malonu, broliai, gyvenanti vie- į tezės, 
nybėje!) — šaukia psalmininkas.! ria pirmyn žaibo

Turint tai omenyje, mieli drau- ' šimtmečiai esti 
gai ir draugės, kilo sumanymas etiški, artistiški; 
— susijungti visiems Amerikos bos. pramonės, 
lietuvių katalikų moksleiviams į, laikai subobėję, 
vieną didelę visuotiną specialę I pilni energijos ir dorybių. Lai- 
organizaciją. Dabartiniame sto- ' kai, kaip ir individumai turi sa
vyje esant, nieko gero negalėsi-j vo ypatybių ydas. Tai jau tokia 
me nuveikti, nors ir butų gana abelna tiesa. Ačiū jai lengva 

suprasti, kodėl, pavyzdžiui, seno
vės - graikai arba romėnai, kurie 
tiekais dalykų buvo musų moky
tojais, moksle, palyginus su mu
mis, gali būti paskaityti vaikais. 
Toji pati tiesa, antraip vertus

geri norai. • Būdami išsiblaškę 
po vieną-kitą šios šalies įvairio
se svetimtautiškose mokyklose, 
nėra kaip pasidalyti savomis 
mintimis bei sumanymais, nes 
neturime jokio ryšio, kuris mus 
vienytų. Dabar ypač, 1 
nekalbant jau apie šuoliais einan
tį ištautėjimą, gręsa mums pavo
jus atšalimo religijiniuose jau-
smuose, kuomet iš ateistų pu- riami. Laikui bėgant, senos vi
ses mes, katalikai moksleiviai ir ! suomeninės pagrindos ir senovės 
moksleivės, vis smarkiau ir smar- ■ tikėjimai puolė žemyn, nyko, 
kiau esame atakuojami, kuomet' drunijo. Tatai buvo gyvas Tei
toji pradėtoji Vakarų Europoje kalas neatidėtinai juosius palai- 
kova nesiliauja, bet vis tebeina (kyli, pavedant smarkiai kontro- 
smarkyn, kuomet negatyvės pa-1 lei faktus ir žiniją, įeinančiąja 
sauležiuros, perdaug liuosos pra- , Į verto pagarbos rūmo statymą, 
deda skverbtis su didesne pajė-' Nebuvo galima to padaryti ki-! 
ga musų tarpan, kuomet ‘' 
bimas naujų systematų sielos bei rimų kelio. Žmogus, su isban-1 scepticizmas, negacijų rinkinys, 
religijos srytyje randa vietą, o dyta visokiame truse kantrybe, ’ amžina abejonė, netvarka — iš 
katalikizmas (christianizmas) ne- 1” 
apkenčiamas, kuomet musų lai
kai paniekina abelnas ideas, ypač 
tą viską, kas yra metafizika bei 
transcendentališka sviete — pa
sirodo, kad užmanytasai musų 
susivienijimas yra labai reikalin
gas; jis galės atlikti milžinišką 
darbą iš kurios tik pusės nepa- 
imsime: ar jau iš atžvilgio į tė
vynę, ar jau į savo tikėjimą.

,Šių laikų antireligijinė dvasia begalines erdves ir

ga negali tinkamai plėtoties, jei 
tasai žmogus jaja nesirūpina; 
valia pas jį esti kontroliuojama 
vien prigimties pobūdžiais. Ta
tai, nežiūrint į materijalę ir .pro
tiškąją pažangą, moralis sąjau- 
smas žymiai nuslūgo. Trumpai 

, tariant, musų gadynė serga lyg
svaros stoka. Ir taip:'iš vienos 

skel- taip, kaip tik grįžtant ant priti- į pusės moksliškas materijalizmas,

Kritus šokias ydas, įvairias kankynes, 
vietą

Ačiū tokiai milžiniškai truso su- ir 
mai, gėrimės nūnai ir džiaugia
mės iš to neapsakoma nauda;, 
sunku net pamanyti apie tai ne- 
išreiškus dėkingumo. Ir taip: 
Astronomai atidengė pasaulio 

supažindino

! daugiausiai dvasines, turi turėti 
vaistus tam. Atkreipkime, 

draugai ir draugės, savo domą į 
tai, kad nedaug yra tokių asme
nų, kurie butu linksmus ir užsi- 
ganėdinę, jog gyvena be tikėji
mo, vilties ir meilės. Cinikai net 
įgauna kartais melancholiją. 
Svietas tokis, kokis dabar yra,

tendencijų, partijinių reikalų, 
kad tapus vėl žmonėms pilnoje 
to žodžio prasmėje.

Mes stovime prieš tokią didelę 
eilę sukomplikuoti^ klausimų, 
kaip tautinių, taip ir religijinių, 
jog, regis, išrišti juosius tegalė
tų vien viršžmogiškos pajėgos. 
Bet tuo tarpu yra kitaip, nes eg
zistuoja visiems prieinamas pro- 
blematas, labai svarbus ir už
imantis, tvirtai surištas su įsiti
kinimu ir tikėjimo geneza. Bū
tent: jei teisingai sakoma yra, 
kad nūdieninis svietas siekia prie 
pražūties, reikia mums jaunuo
menei pasisukti iš dabartinio ke
lio į šalį; gi, jei kurie yra atsi
traukę nuo tikėjimo, tegrįžta 
Bažnyčios prieglobstin ir laiky
kimės josios visi, visi, kiek ga
lime. Jinai (Katalikų Bažnyčia) 
yra vienatinu tiesos, dvasinės ga
lybės ir išvidujinės valdžios de- 
pozitoriumi. — Gal persunkus 
tai uždavinys, ypač dar, kad ji
sai reikalauja ištisos Tamo Aqui- 
niečio Summos pripažinimo, bet 
esame sergantis organizmas, o tas 
tik tegali jį išgydyti. "Omnio in- 
staurare in Christo!” -— šaukia 
Pius X, dabartinis Romos "Ignis 
ardens.” Tie, kurie myli karštai 
praeitį ir ją gerbia, teseka tai, 
kas buvo joje geriausio, huma- 
nitariškiausio. Reikia aprėpti 
kuoplačiausiai gyvenimo esmės 
raciją, susipažiųti arčiau su sa
vo siela ir josios reikalavimais, 
praktikuoti užsiginimas savo "aš” 
kuoplačiausioj prasmėj savo as
mens ir visuomenės labui, per
stoti būti užpakaline ideos sar
gyba, nors jinai butų ir religi- 
jinė ir eiti drąsiai pirmyn ranka 
rankon su kiekvienu, kas myli 
žmoniją, kas trokšta laimės sa
vo tautai ir siekia prie idealų. 
“Dievas ir Tėvynė” tebūna mu
sų obalsiu, o Kristus teesie mums 
Dangaus Žvaigždė, apšviečianti 
musų gyvenimo kelią, vedanti 
prie aųgščiausio, švenčiausio tik
slo — sielos išganymo...

Ot tai maž-daug iš kokių po
būdžių išplaukia reikalingumas 
mums, amerikiečiams lietuviams 
katalikams moksleiviams ir mok
sleivėms, susivienyti!... Kaip 
matome, dirva milžiniškai plati. 
Galima iškalbo drąsiai tvirtinti, 
jog, nesušijungę į krūvą, nieko 
gero negalėsime nuveikti. Tatai, 
mieli draugai ir draugės, vieny- 
kimės!

Baigdami šį trumpą (?) atsi- 
šaukimėlį rašyti, kad geriau su
pratus musų mintį, lieka pada
ryti tokią išvadą: nūdieninio gy
venimo aplinkybės veda mus prie 
pikto ir nedoros. Materijalizmas 
kaskart vis labjau pavergia žmo
gaus dvasią. Nenorint pasiliuo- 
suoti iš materijalizmo pančių, 
arba nepasiduoti tai jojo vergu
vei, reikia visiems dirbti išvien, 
kartu; vienas nieko nepadarys, 
vienas asmuo yra silpnas.Todėl 
vienybė, meilė, bendras darbas 
savo asmens ir savo visuomenės 
dvasios srytyje, artinimasis ben
dromis pajėgomis prie gyvenimo 
tikslo — tai svarbiausias Susi
vienijimo tikslas, tai augščiau- 
sias punktas. Yra dar ir kitas, 
antrinės vertės punktas: tai me- 
džiagiškasai musų pačių padėji
mo pagerinimas. Įkūrimas realin 
faktan vieno ir kito priderės nuo 
musų pačių noro ir pastangų, 
padedant, žinoma, savo čionykš
čiai amerikietiškai visuomenei.

Literatiškoji komisija:
P. Lapelis, 
Aug. Petraitis, 
Al. Baltutis.

met bus išrinkta tikra valdyba, 
liks aptarti visi veikimo budai, 
sutvarkyti įstatai ir dar daug ki
tų svarbių dalykų apsvarstyta.

Susivažiavimas bus Chicagoje, 
III., šv. Jurgio parapijos salėj ir 
tęsis tris dienas. Prasidės penkta- 
dienyj, rugsėjo 23 d. 9 vai. iš
ryto, iškilmingomis pamaldomis 
šv. Jurgio bažnyčioj; o baigsis 
nedėldienyje, rugsėjo 25 d., vie
šuoju vakarėliu (teatras, dainos, 
muzika, prakalbos, šokiai etc.), 
kurio parengimu jau rūpinasi tam 
tyčia išrinkta komisija (business 
commission) ; kita-gi komisija, 
taip vadinamoji literatiškoji, su
sidedanti iš: P. Lapelio, Augusto 
Petraičio ir A. Baltučio, rūpinasi 
visokiais raštiškais dalykais.

Susivienijimas bus katalikiškas 
ir katalikiškoje dvasioje bus ve
damas. Taigi, sulyg vin minėto 
susirinkimo nutarimų, susivažia
vime tegali dalyvauti moksleiviai 
abiejų lyčių, 1) kurie gyvena 
vienybėje su Katalikų Bažnyčia 
ir praktikuoja tikybines pareigas; 
2) kurie lanko vidutiniąsias ir 
augštąsias mokyklas, kaipo tai: 
kolegijas, high schools, seminari
jas, institutus, akademijas, uni
versitetus etc.

Susivažiavimo laike liuosa va
landa vakarais bus skaitomi re
feratai, gvildenantieji įvairius 
musu reikalus. Kurie mano tu- u
rėti referatą arba laikyti paskai
tą, turi apie tai iškalno pranešti 
literatiškosios komisijos nariui, 
p. Lapeliui. Geistina, kad refe
ratų butų kuodaugiausiai, nes 
tuo labjau paaiškės musų reika
lai. Taip-pat tie, kurie mano at
vykti susivažiaviman, privalo kiek 
galint anksčiau pranešti tam pa
čiam literatiškosios komisijos 
nariui (t.y. p. P. Lapeliui, 10806 
Wabash avė., Chicago, III.), o 
taip vadinamoji "business com
mission” praneš, kur apsistoti ir 
suteiks kitokias informacijas.

Smagu butų, kad susivažiavi
me dalyvautų kuodaugiausiai 
moksleivių. Bet moksleiviai, 
kaip žinoma, yra neturtingi ir 
nekuriems bus sunku iš toli at
vykti be svetimos pagelbos, nors 
kad ir trokštų bendrai su mu
mis toje iškilmingoje valandoje 
pasidarbuoti. Kviečiame tad la
bai nuoširdžiai gerbiamąją lie
tuvių visuomenę padėti musų 
draugamę-moksleiviams, sušelpti 
juosius pinigiškai, kad galėtų at
vykti susivažiaviman.

Patartumėme savo draugams- 
moksleiviams pašelpos delei 
kreipties prie turtingesnių drau
gijų, ar šiaip jau žymesnių, la
bjau pasiturinčiųjų tautiečių. Už 
tokio neturtingo moksleivio^ ar
ba moksleivės sušelpimą, beabe
jonės tartų ačiū visi susivažia- 
vusieji.

Tuose miestuose arba tose pro
vincijose, kur yra daugiau lietu
vių katalikų moksleivių, gali vi
si susirinkę išrinkti delegatą, o 
jis galės atstovauti visus to mie
sto arba provincijos mokslei
vius. Apart išrinktojo delegato, 
suprantamai, gali dalyvauti su
sivažiavime ir kiti moksleiviai, 
jei tik nori ir gali. Juo daugiau, 
juo geriau.

Literatiškoji komisija: 
P. Lapelis, 
Aug. Petraitis, 
Al. Baltutis.

P. S. Jei kas tapo apleista ši
tame raštelyje, vėliau pranešime. 
Su visokiais link susivažiavimo 
arba Susivienijimo reikalais, in
teresantai tesikreipia pas p. Petrą 
Lapelį: 10806 Wabash avė., Chi
cago, Ill.

Lit. kom.

Trįs naujojo Mikado sunai.

nedaugeliui tegali patikti. Musų 
dvasinis gyvenimas silpnėja. Del- 
ko? — Dėlto, kad šventos tiesos, 
tiesos fundamentalinės, viršpri- 
gimtos, gerbtinos yra perdaug 
niekinamos, mindžiojamos... Tai 
Archimedeso punktas nūdieninio 
svieto sugedimo priežasčių fazė
je!

Apšviestesnioji jaunuomenė, la- 
bjau persiėmusį nudienų klausi
mais, jieško tokiam vargingam, 
apverktinam padėjimui tinka
miausio išėjimo, išėjimo tokio, 
kuris butų siauriau apribuotas, 
mažiau turįs iliuzijos jieško ji
nai vaistų. Ir gerai apsvarsčius 
visą stovį, pasirodo, jog geriau
sias išėjimas tegali būti tiktai 
pradėjus vesti grynai normalį 
gyvenimą, sugrįžus prie elemen- 
tariškiausių dalykų, prie pagrin
dos, semiant tai, kas yra gero 
iš arti ir iš toli, iš praeities ir 
dabarties, iš visur, kur tik jisai 
rastųsi, išsižadant vienašališkų

LIETUVIŲ KATAL. MOK
SLEIVIŲ SUSIVIENIJIMO 

REIKALE.

Liepos 8 d. Cnicagos mieste 
šv. Jurgio parapijos salėje buvo 
vietinių lietuvių katalikų mok
sleivių susirinkimas, į kurį pri
buvo 19 asmenų^- Tame suisrin- 
kime, galima sakyti, duota pra
džia Lietuvių Katalikų Mokslei
vių Susivienijimui Amerikoje. 
Išrinktoji liglaikinė valdyba, su
sidedanti iš P. Lapelio, — pirm., 
A. Baltučio, — vice-pirm., A. 
Tamoliuno rast., O. Ežerskiutės 
— vice-rašt., J. Klorio — kas., 
—■ apdirbs maž-daug įstatus, ku
riuos pataisys ir užtvirtins vi- 
suotinasai Amerikos lietuvių ka
talikų moksleivių susivažiavimas. 
Tikrasai Susivenijimo egzistavi
mas prasidės tik nuo visuotinojo 
susivažiavimo (šeimoje nes tuo

VėliausiosŽinios.
IŠ JAPONIJOS.

Naujas Mikado Jašihito sušau
kė extra parliamento susirinki
mą, kuriame jis praneš tautos 
atstovams, kad jis seks savo tė
vo pėdomis ir ves Japoniją to- 
liaus progreso keliu.

IŠ HAZLETON, PA.
Todėl, kad angliakasiai pra

dėjo streiką, pirmiaus nepasiuntę 
komiteto pas kasyklos perdėtinį, 
kaip pasakyta sutartyj tarp mai- 
nierių ir kasyklų savininkų, šie 
pastarieji pasakė, kad angliaka
siai sulaužė sutartį ir todėl, kada 
streikieriai grįžo darban pane- 
dėlio rytą, tai rado duris užda
rytas. Vadinas kasykla apšaukė 
lock’out’ą. Kasykla yra didžiau
sia Hazletone.

Klausimai iš pereito numerio:
84. Kaip senai pradėta vartotj 

skėtį (lietsargį) ?
85. Ar žinote, kad šilką daro 

kirmėlės ir kaip jį daro?
86. Kaip senai žmonės pažįsta 

muziką ?
87. Ar senovės lietuviai ėjo iš

pažinties (spaviednės) ?

ATSAKYMAI.
84. Labai klystų tas, kas ma

nytų, kad skėtis (lietsargis) yra 
naujas išradimas. Pradžia sįcėčio 
siekia senesnių už istoriją laikų. 
Štai liekanose senovės Aigipto 
budavonių randama išskaptuotus 
akmeninėse sienose pavyzdžius 
skėčių, kas parodo, kad jau tais, 
istorijos nepasiekiamais laikais, 
skėtis buvo žmonių vartojamas. 
Tą patį patvirtina senobinės Ni- 
nivijos griuvėsiai. Indijoje ir 
Chinuose skėtis taipgi buvo var
tojamas nuo neatmenamų laikų. 
Graikijoj skėtis buvo vartojamas 
laike tūlų tikybinių ceremonijų, 
ir nėra nei mažiausios abejonės, 
kad Graikijoj jis buvo vartoja
mas dar prieš Kristaus Gi
mimą. Tą parodo skėčių pa
veikslai, išteplioti ant labai senų 
graikiškų vazų. Romoj skėčiai 
taip-pat buvo vartojami, bet jais 
pasinaudodavo tik moterįs. Se
novės laikuose skėtis buvo valdo
nų ženklu. Ir dabar dar Rytų 
Azijoj ir Afrikoj valdonai eina 
visados po skėčiu, kurį neša iš 
užpakalio einantis tarnas.

Nėra taipgi abejonės, kad nuo 
tų laikų perėjo į šiądienines gent- 
kartes paprotys skaityti skėtį pa
garbos ženklu. Taip karališkieji 
sostai dar ir šiais laikais yra pa
puošti baldakimais; bažnytinėse 
apeigose taipgi vartojama balda
kimą, kaipo ypatingos pagarbos 
ženklą. Šie baldakimai yra per
mainyta senovės skėčio liekana.

Vėlesniais laikais apart pagar
bos ženklo pradėta skėtį varto
ti praktiškiaus, — apsisaugojimui 
nuo lietaus ir deginančių saulės 
spindulių. Senas, Anglijoj 1708 
m. išleistas, žodynas taip paaiški
na, kas tai yra skėtis: "tai yra, 
sako, priedanga, paprastai var
tojama moterių apsisaugojimui 
nuo lietaus.”

Sakoma, , kad Jonas Hanway 
buvo pirmas vyras, kuris laike 
lietaus pasirodė 1750 metais ant 
Londono gatvių su skėčiu ran
koje.

Greit apie jį susirinko pulkai 
vaikų, kurie visokeriopais budais 
išjuokė ir erzino Hanway’ja už 
tai, kad jis pasirodė tokia "boba” 
ir bijosi sušlapti. Nėra tikrų nu
rodymų, kada skėčiai ištikro pra
siplatino. Suvienytose Valstijose 
jie pasirodė pabaigoj 18-to šimt
mečio, vienok ir čia juos išpradžių 
vartodavo tik moterįs: vyrams, 
anot tų laikų nuomonės, visai 
neišpuldavo skėtį vartoti. Lietu
voj skėtis praskynė sau taką vos 
kelioliką metų atgal. Kitose vie
tose dar ir dabar pasitaiko gir
dėti kaimiečių sakymą, kad skėtis 
— tai per poniškas prasimany
mas.

-------- o--------
85. Paprastai menama, kad pir

mu šilko išradėju buvo Se-ling, 
žmona Chinų ciesoriaus Hoangti, 
kuris viešpatavo apie 2,637 m. 
prieš Kristaus Gimimą. Ji taip
gi buk išradusi būdą, kaip šilką 
verpti ir austi. Senovės chinie- 
čiai šilką vadindavo "sers.” Iš 
Chinų šilkų audimas perėjo apie 
374 metais į Indiją ir svaras šil
ko tais laikais buvo taip brangus, 
kaip svaras aukso. Šilko išdir- 
bystė perėjo Europon iš Indijos 
apie 551 met. Menama, kad 
kokie ten vienuoliai pargabeno 
Europon šilką ir jo išdirbinėji- 
mo paslaptį. Pirma šilko dirb
tuvė Europoj buvo pastatyta 
Francuzijoj 1521 m. Ir dabar 
miestas Lyonas Francuzijoj yra 
svarbiausis centras šilkų išdir- 
bystės visoj Europoj.

Šilką išdirbinėja savo viduriuo
se kirmėlės, vadinamos šilkver- 
pėjais. Kiekvienas matė, kaip vo
ras išleidinėja iš savęs plonutė
lius siulus savo voratinklui. Pa
našus dalykas yra ir su šilkver- 
pėjais. Šilkverpėjas išleidžia iš 
savęs dviem plonais siūlais tir
štą, kaip medus, skystimą (fibro- 
jiną), kuri ore sukietėja ir užsi
dengia šilkiniais klijais.

Šitie šilkverpėjai yra labai de- 
Ilikatni ir gali pražūt nuo mažiau
sios oro permainos ir drėgnumo.

Jie maitinasi įvairių medžių ir 
krūmų lapais, vienok bandymai 
priparodė, jog geriausį šilką 
gaunama tada, kada kirmėlės mai
tinasi šilkmedžio (morvos) la
pais.

Šiais laikais tam tyčiai šitas 
kirmėlės ir augina. Šilkverpėją 
maitina šilkmedžio lapais per 30 
ar 35 dienų, laike kurių jis 4 
sykius užmiega ir nusišeria. Po 
to jau pilnai suaugusi kirmėlė 
pradeda leisti siūlą, kuriuom pa
ti apsisuka, kaip kamuolyj. (Lie
tuvoj galima rasti panašiai su
suktus drugių peteliškių kamuo
liukus šiaudinėse pastogėse, krū
muose etc.). Tokį kamuolį jis 
susuka aplink savę į 3 ar 4 die
nas ir jame vėl užmiega. Po 15 
—18 dienų iš kamuolio išeina jau 
drugys, arba peteliškė. Drugys 
sutrauko siūlų kamuolį ir žino
ma sugadina šilkinius siulus. 
Todėl drugiui neduoda išlėkti t 
jį kamuolyj užmušama, įmetus 
kamuolį karštan vandenin. Už
mušus šilkverpį, kamuolį nuvy- 
nioja tam tikra prietaisa. Vie< 
nas šilkverpėjas duoda apie 14a 
sieksnių šilkinio siūlelio. Šiuot 
siūlelius suverpia po kelis krū
von ir iš jų audžiama šilką, kaip; 
ir iš paprastų siūlų.

Didžiausiais centrais šilkų iš< 
dirbystės yra Chinai, Japonija^ 
Indija ir pietinė Europa. Suvie
nytose Valstijose pasekmingai 
auginama šilkverpėjus Kaliforni
jos, Ohio, Kansas, Kentucky, 
New Jersey ir kitose valstijose.

Šilkmedis auga ir Lietuvoj. Ži
nomas kun. Tatarė, apie kurį bu
vo šiuosmet skaityta referatas 
Lietuvių Mokslo Draugijoj, Vil
niuj, būdamas klebonu Sintau
tuose, Suvalkų gub., buvo parsi
gabenęs šilkmedžio sėklų ir jas 
išdalino ūkininkams parapijoj. 
Medeliai gerai auga Sintautų pa
rapijoj ūkininkų daržuose. Vė
liaus buvo jo manyta pradėti au
ginti šilkverpėjus, vienok užėjus 
paskutiniam lenkmečiui, jis tapo 
iš Lietuvis ištremtas ir savo su
manymo jau negalėjo išbandyti. 
Teko taipgi patėmyt šilkmedžio 
plantacijas apie Lesnictvą, Nau
miesčio paviete Lesnictvos dva
re, bet ar buvo daryta koki nors 
bandymai su šilkverpėjų auklėji
mu, to nežinome.

-------- o--------
86. Lopšiu muzikos yra Aigip- 

tas. Žydai, išeidami iš Aigipto 
po Maižiaus vadovyste, paėmė 
su savim dainas ir melodijas, ku
rias jie išmoko, ilgą laiką būda
mi Aigipto nelaisvėj. Nuo žydų 
melodijos perėjo į pirmų amžių 
krikščioniją.

Kokiu budu žmogus prasimanė 
muziką, nėra gerai žinoma. Lu
cretius mena, kad pat pir
mutinę pradžią muzikai davė 
švilpimas vėjo; P o nt i q u e ir 
kiti mena, kad žmogus išrado 
muziką pamėgdžiodamas giedan
čius paukščius; Z a r 1 i n o sa
ko, kad bene bėgančio upeliais 
vandens užimąs davė pradžią mu
zikai. Visi vienok sutinka su 
tuom, kad pirmas muzikos tai
sykles sutaisė tūlas Jubal, 
1800 m. prieš Krist. Gim. Fleitą 
išrado Hyagnis 1506 m. Pir
mi žmonių chorai yra paminėti 
užrašuose 56 m. prieš Kr. Gim. 
Pirmas šešias gaidas (gamą), sa
koma, sutaisęs benediktinų vie
nuolis, Guy Aretino 1050 me
tais. Gaidos, kaip jas šiądien 
vartojama, tapo pagerintos 1338 
metais. Šventa Cecilija, senovės 
Romos aristokratė, sakoma, bu
vo taip išsilavinusi muzikoj ir 
taip dailiai grojo, kad net an
gelas, iš dangaus nusileidęs, klau
sėsi jos žiavėjančiti melodijų. 
Šitos perdėtos tradicijos pakako 
vėlesnių laikų muzikams, kad 
pripažinti ją muzikos patronu 
(globėju). Ji mirė trečiam šimt
mety j.

Krikščionybės pradžioj bažny
tinės melodijos buvo labai pa
našios į senovės žydų melodijas, 
nes nuo jų tapo paimtos. Am- 
brozius, Milano arkivyskupas ii 
popiežius Grigalius Didysis bu
vo tėvais bažnytinės muzikos 
Nuo šio pastarojo ir dabar baž« 
nytinė muzika vadinasi g r e < 
garioniška. Jo buvo manyta 
visose bažnyčiose įvesti vienodą, 
ypatingos rųšies giedojimą. Sa
vo įstatymais su surinktomis me
lodijomis jis prikalė prie šventa 
Petro altoriaus Ryme, kaipo baž’



4319

Eržvilko vol. 
kaimo, 

kaip

Box 515,

H Ji

Zinai,-Jur^G sėskim, 
an to

i

į)

e

JĮ-

fiX

'F

i!

a

iMc a

nytinės muzikos pavyzdį busian
tiems laikams.

sutartinė niu- 
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pasirodė Ita- 
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didi

kykla ant Bridgeporto po num. 
3106 S. Halsted st.

Mokykloj bus 4 kursai su se
kančiu programų: »

I. Pradinis (prirengiamasai) 
kursas:

Lietuviškas skaitymas, rašymas 
ir gramatika, angliška kalba 
(skaitymas, spelinimas ir pradi
nė gramatika), pradinė geogra
fija ir aritmetika.

II. Prekybos kursas pagal ame
rikonišką plianą:

Skaitymas (apie didęses pra
mones), spelinimas (pirkliškas), 
augštesnėji gramatika, gražus raš
tas, laiškų rašymas (commercial 
correspondence), pirkliška arit
metika, brūzgus skaitliavimas 
(rapid calculation), prekybos geo- 

ekonomija, 
government, 
(commercial 

(bookkeep-

zika, tapo įvesta 
tyj. Pirma opera 
lijoj 1600 m.
amžiuj užgimė didi muzikai: 
Monteverde Italijoj, Lully Fran- 
euzijoj ir Purcell Anglijoj. 18- 
me šimtmetyj muzika padarė mil
žinišką žingsnį pirmyn, ypač 
Vokietijoj. Bažnytinė muzika iš
sivystė iki augščiausiam laipsniui 
po Bacho intekme, oratorija po 
įtekme Handel’io ir opera po 
įtekme Mozarto ir Glucko.

Orkestrinę muziką sutvėrė 
Haydn ir Bethowen’as (1770— 
1827). 19-me šimtmetyj išdygo 
dar daugiau muzikos “žvaigž
džių”: Mendelssohn’as, Weber’is, 
Schubert’as, Schumann’as, 
pin’as, Rossini, Verdi ir daug ki- prekybos 
tų. Vėlesniais laikais Italijos 
mokyklą pradėjo viršinti nauja 
muzikos mokykla, gimusi “Vokie
tijoj ; jos išreiškėjais buvo Wag- 
ner’is ir Liszt’as. Kiti, plačiai 
pagarsėję, kompozitoriai buvo J 
Gounod’as Francuzijoj, Brahms’as \ Rusijos plianą (manantiems grįž- 
Vokietijoj, Rubinštein’as Rusijoj, 
Dvorak'as Čechijoj ir Grieg’as 
Skandinavijoj.

Musų lietuvių muzika dar ne
senai gimusi ir vos pradeda sau 
skįpti pirmus takus. Miręs Dr. 
V. Kudirka nebuvo muzikas, vie
nok jis vienas iš pirmų pradėjo 
rinkti, užrašinėti ir harmonizuoti 
lietuviškas žmonių dainas, kurios 
visados gula pamatau muzikos 
ir gražiausių muzikinių kompo
zicijų. Miręs Čiurlionis žadėjo 
daug lietuviškai muzikai, bet mir
tis be laiko jį nuskynė. Šiais lai
kais turime keletą gabių vyrų, 
kuriems bus lemta užristi pirmus 
pamatinius akmenis lietuvių mu
zikoj. Tarp jų minėtini: Sas- 
nauskis, Šimkus, Petrauckas, 
Naujalis ir keletas kitų. 

-------- o--------
87. Senovės lietuviai, dar 

darni stabmeldžiais, jau ėjo 
pažinties. Senovės užrašai 
kančiai aprašo, kaip lietuviai 
likdavo išpažintį: nusidėjėlis pul
davo ant kelių prieš vaideliotą 
ir išreikšdavo jam savo nusidėji
mus. Vaideliotas, sulyg nusidė
jimų, vieną papešdavo už plau
kų, kitam išrėždavo per veidą, 
o atsitikus sunkiam nusidėjimui 
ir lazda nusidėjėlį apkuldavo. 
Pats vaideliotas taipgi eidavo iš 
pažinties: savo nusidėjimus jis 
garsiai išpažindavo susirinku
siems žmonėms ir pasiduodavo 
tokioms pat baudoms. Moterįs 
neišpažindavo savo nusidėjimų 
garsiai, tik Vaideliotas persergė
davo jas, kad sergėtų savo skai
stybę. Apie tai mini Stryjkow- 
ski’s savo kronikoj ir Narbutas 
savo Lietuvos Istorijoj.

politiška
Cho-J United States civil 

teisės 
law), knygvedystė
ing) visokiti skyrių (abelna knyg
vedystė, wholesale, mercantile, 
modern corporation accounting 
ir banking).

m. Prekybos kursas pagal

KLAUSIMAI:
88. Kaip atsirado pinigai?
89. Kas tai budizmas?
90. Iš kur paeina paprotys 

Jiuoti maldaknygę prieš ir 
maldai?

91. Kodėl amerikonus vadina 
^jankėmis?”

bu- 
iš- 
se- 
at-

bu-
Po

VIETINES ŽINIOS.

pieną pristatoma miestan ir išve- 
žiojama į namus nešvariuose in
duose, kuriuose pilna visokių pa
vojingų bakterijų. Buna ir taip, 
kad įvežiama pienas nuo tuber- 
kuliozu sergančių karvių. Vai
kai, tokiu pienu misdami, krin
ta vasaros laiku, kaip musės. 
Pastaraisiais laikais tarp vaikų 
taip pradėjo ligos platintis, kad 
sveikatos departamentas pagalios 

/apskelbė kovą tiems visiems Ile- 
Irodams, kurie, pardavinėdami ne
tinkamą kūdikiams pieną, tie
siog skerdžia mažus vaikelius. 
Šiuom atžvilgiu nei vienas di
delis miestas nėra tokiose blo- 
giosc sąlygose, kaip Chicago. 
Taigi minėtas sveikatos departa
mentas padavė miesto tarybai su
manymą, reikalaujantį, kad visas 
jvežiamas miestan pienas 
pasteurizuotas (šutintas).
sto taryba, susidedanti iš vardų 
aldermanu, keliu balsu diduma 
šitą sumanymą atmetė, teisinda
masi tuom, kad pieno pasteuri- 
zavimas brangiau atsieina ir to
dėl mažesni pieno pardavėjai ne
galėtų vesti konkurencijos su di
delėmis kompanijomis.

Visi miesto laikraščiai, kaip 
lyginai ir daugelis piliečių pra
dėjo protestuoti prieš tokį peik
tiną aldermanu pasielgimą, su
lyg kurių nuomonės išeitų, kad 
jiems brangesnis yra palaiky
mas kelių nešvarių pieninyčių, 
negu sveikata ir gyvastis tūk
stančių kūdikių.

Sušaukta mass-mitingą perei
tos seredos vakare, kur apkalbė
ta, ką reikės toliaus daryti.

Sveikatos departamente yra 
pranešimai, kad kaip kurie iš 
lietuviškų pienininkų taip-pat 
nešvariai užlaiko pieną ir ne
švariuose induose jį parduoda.

butų
Mie-

arba moka skaityt, 
rašyt.
jau buvome minėję
kad panaši mokykla

bet

pir-
bu-

ti Lietuvon).
Rusiška kalba (skaitymas, ra

šymas ir gramatika), skaitliavi
mas (kommerčeskaja arifmetika), 
knygvedystė (dvolnaja Italijan- 
skaja, o pagal norą ir Russkaja 
troinaja buhghalterija), prekybos 
ir pramonės teisės veikiančios 
Rusijoj (torgovyj ustav), polo- 
ženie o gosudarstvennom pro- 
myslovom nalogie, ustav o ger- 
bovom sborie, vekselnyj ustav, 
tamožennyj ustav, počta i tele- 
graf).

IV. Kalbos:
Lietuviška, angliška, vokiška 

ir rusiška (pagal norą ir lenkiš
ka).

Kaina už mokinimą visiems 
prieinama.

Apart čia paminėto programo 
mums pranešta, kad mokykla 
apsiima sutverti dar naują kliasą 
analfabetams, t. y. tokiems, ku
rie nemoka visai nei skaityt, nei 
rašyt, 
negali 

Mes 
m i aus,
vo nuo seniai lietuviam pagei
daujama. Dabar galima tik dar 
sykį tą atkartoti. Kiek mums 
žinoma, mokykla yra rankose nu
simanančio ir rimto žmogaus, kas 

_| labjausiai užtikrina jai pasiseki-
1 mą. Uždėtoju ir vedėju yra p. 
Leveskis, kuris pagelbon pakvie
tė daugiau kompetentiškų moky
tojų.

Mokykla bus dieninė (nuo 9 v. 
iki 4 v.) ir vakarinė (7:30 iki 
9:30 v.) tiems, kurie dieną dar
bu užimti.

Kiek teko girdėti, jau užsirašė 
diktokas skaitlius mokinių, — 
daugumas iš jų seni, pereito 
meto mokiniai. Laike vakacijų 
visas butas tinkamai liko per
dirbtas, sutaisytos sėdynės etc. 
Apie prekes už įvairius kursus 
galima dasižinoti pačioj mokyk
loj, arba rašant taip:

Leveskio Mokykla, 
3106 S. Halsted st.

Chicago, Ill.

Prekybos ir kalbų mokykla. 
Mums pranešama, kad ateinantį 
janedėlį, 5-to rugpjūčio, atsidarys 
pastovi lietuviška prekybos mo-

Kova delei pieno grynumo. 
Miesto Sveikatos Departamentas 
apreiškė, kad daugiausiai miršta 
ir serga mažų vaikų ypač vasa
ros laiku iš priežasties nešvaru
mo pieno. Tankiai pasitaiko, kad

■■■ ——■Po velnių gyvenimas: Zinai, Jur£i 
j ChicafcĄ, kol dar nepastipom. Ar 
ęlien ką valdei?- - ’ “Du agurkus ir seną 

tamėfę.

no ir visi prasikaltusieji bus už 
tai patraukti atsakomybėn.

Motinos, užtėmyję pagedusį 
pieną, arba nešvarius indus, ku
riuose pienas yra pardavinėja
mas, delei savo vaikij gerovės 
ir sveikatos, lai užlaiko tokį pie
ną ir indus ir tujoaus praneša

paėmęs pieną, padarys jo analizą 
ir patrauks tokius vaikų nuody
tojus atsakomybėn.

Prasti žmonės neturi nei ma
žiausios nuovokos, kiek blėdies 
ir kiek mirčių buna delei pieno 
nešvarumo.

“Narsus” lenkas. K. Kozenski, 
išsitraukęs peilį, sunkiai supjau
stė pereitą nedėldienį tūlą G. Jo
nan So. Chicagoj. Minia žmonių 
puolėsi prie jo, kad jį suėmus, 
bet “narsus” lenkas, grasindamas 
peiliu, ilgą laiką nieko prie sa
vęs neprisileido, pakol pagalios 
jo nesugriebė policmonas. Len
kas už savo “narsumą” turės, ži
noma, šaltojoj patupėti.

Apie Lietuvių Tautiškas Kapi-

Tautiškų Kapinių administracija 
ir atstovai sujungtų draugysčių, 
tas kapines įkūrusių, laikė su
sirinkimą savo locname name, 
kuris tapo ant kapinių pastaty
tas. Namas yra 20 per 20 pė
dų su bokštu, kuriame bus įtai
syta varpas. Pusė namo paskirta 
ofisui ir palaukiamam kambariui, 
gi kita pusė įtaisyta laikinam 
lavonų padėjimui.

Kapines prižiurk- tam tikras 
sargas, kuris yra ofise kas nc- 
dėldienis nuo ~io 'cpl. iki 6-tai. 
Šiuom laiku draugystės užimtos 
išvedimu keliu ir taku ir dali- v c
ninnt lotų. Darbas sparčiai eina 
pirmyn. Lotai yrą nuo $35.00, 
sulyg vietos ir medžių. Tuojaus 
prie įėjimo į kapines pastatyta 
jau gražus iš granito ir marmuro 
paminklas Zaleckių -šeimynos.

Naujas padavadijimas. Nuo 
pereito utarninko įėjo galėn nau
jas miesto tarybos padavadijimas, 
sulyg kurio visi gatvekariai su
stos tik ant vieno gatvės kam
po. Iki šiolei gatvekariai pa
prastai sustodavo ant kampo, 
pravažiavę skersinę gatvę, arba 
sustodavo ant abiejų kampų (da- 
važiavus ir pravažiavus skersinę 
gatvę, ypač tose vietose, kur gat
vekariai kryžiavojas ir prie bul
varų). Nuo šio laikb gatvekariai, 
kaip jau minėjom, sustos tik ant 
“artimesnio” kampo, tai yra pri
važiavus skersinę gatvę. Tas pa
davadijimas padarytas įvedimui 
vienodumo ir sučėdijimui laiko.

Taigi, norėdami pagauti gatve- 
karį, nelaukit jo ant kito “toli
mesnio” kampo.

stelio Greenwood Park, netoli 
Šv. Kazimiero lietuviškų kapinių. 
Iš čia galima važiuoti Chicagon 
strytkariais už 5 centus, arba ge
ležinkeliu, kurio stotis tik du blo
ku atstu. Sveikas oras, graži 
vieta ir ant 5 akrų žemės, galima 
laikyti karvę, vištas ar kiaules ir 
išrinkti iš to daugiau, negu randa 
kaštuoja, arba galima užsodyti 
žemę bulvėmis, daržovėms!, ar ki
tais javais ir išrinkti savo randos 
pinigus. Dabar laikas žemę dirb
ti. taigi pasiskubinkte. Atsišau
kite į

A. OLŠEVSKIO BANKĄ, 
3252 S. Halsted st., Chicago, Ill.

Pajleškomas Juozas Stulginskis, Sė
dos parapijos, Panevėžio pav., am
žiaus 30 metų; apie 6 pėdųd augš- 
čio; geltonų plaukų, šviesaus gymio; 
int dešlnoslos nosies pusies randas 
(retys); kalba lietuviškai, rusiškai, 
truputĮ angliškai ir lenkiškai. Iš 
Waukegano jis prasišalino liepos 15 
d. š. m. Kas praneš žemiau paduoto- 
ju antrašu, kame randasi pajieškoma- 
sis vyras, 
ningais.

PIGIAI ANT PARDAVIMO
3 MEDINIAI NAMAI:

Halsted st. tik $200.
Halsted st. tik $500.
Halsted st. tik $100. '
lotu bus statyti naujj

tam bus sutelkta $5.00 pi-

Peter Wember,
North Chicago, Ill.

AMERIKONŲ PERGALĖ.

Aš Domicėlė Gotautienė pajieškau 
dukters Zofijos ir duodu žinę, kad 
bus 2 mėnesiai, girdėjom, kad Jurgis 
Kiga mirė ir kam jo turtas paliktas 
priguli tau Ližei, jeigu ne tau tai 
Lizl turės provą pasisavinti. Dėlto 
pasirūpink ten dasižinoti apie viską. 
Bronius Išvažiavo Lietuvon, 
duoti 
tokiu

3251 S.
3259 s.
3261 S.
Ant šių

mūriniai namai ir todėl šie par4 
siduoda pigiai nustumimui ir ati
tuštini mui 
tuščią lotą, 
vieną iš jų 
savo loto.

lotų. Kas turi arti 
tam gerai apsimokės 
pirkti ir atstumti anti 
Dasižinokite:

A OLSZEWSKIO BANKOJE, 
3252 So. Halsted st.

LIETUVIŲ LAIŠKAI 
KRASOJE. 

Savaitinis surašąs.
Neinteikti dėl įvairių priežasčių 

(blogo adreso, etc.) adresantams 
laiškai galima atsiimti Vyriau
sioje Krasoje, Clark gtv., tarp 
Jackson Blv., ir Adams gtv., 
Room 175. Vardai surašyti taip, 
kaip jie paduoti ant listos. 
duokit prie adresato laiško 
dėtą numerį:

3607 
3619 
3640 
3645 
3683 
3721 
3726 
3734 
3766 
3851 
3933 
3998 
4008 
4010 
4016 
4020 
4029 
4112 
4122 
4180 
4202 
4216 
2430 
4231 
4280 
4332 
4349 
4369 
4393 
4408 
4465 
4519 
4535 
4546 
4550 
4565 
4603 
4629 
4672 
4696 
4704 
4730 
4734 
4750 
4809 
4816

Adamaitis J 
Amarks Jonas 
Balczunas Jonas 
Barosekis Stanislaw 
Bindas Jožef 
Brandeikis Juozapas 
Brocinskas K 
Buckas A 
Chiakus Silvester 
Dumbliauskas W 
Grigaludas Millcalinas 
Istvan Petras 
Jamojaitaitei J 
Jankauskaje Marta 
Jaras Wladislaw 
Jeksztawicze Ben 
Kairis Jonas 
Kralscilunas J 
Kubis Jusef 
Mačiulaitls T 
Maslawskas M 
Mednis A 
Miklos P 
Mikos Peter 2 
Narwidis P 
Palionis Ignac 
Petraitis J 
Podilonas Joseph 
Protopapas John 
Ramonas A 
Schelwis Anton 

Sliesoraitis A 
Sovilonis Joseph 
Staponas J 
Staeukaitis Chas 
Stankus S 
Sztanos Mi]ce 
Tennaite Barbara 
Vasilauskas A 
Walintis Toni 
Wasilauskas A 
Wlekrykas Piotr 
Wilinskls John 
Wlachakis J 
Zupkus William 
Zylwitis Josef

Pri-
pa-

Amerikos atletai labjausiai lai
mėjo Olimpiškuose žaisluose 
Stockholme, nors ten buvo viso 
pasaulio atletai. Šioj šalyj atkrei
piama didelę atydą į fizišką la
vinimąsi, išvystymą drąsos ir iš
tvermės. Apart atletai užlaiko 
tam tikrą dietą sustiprinimui rau
menų ir nervų. Jie privalo but 
reguliariški visame kame ir kaip 
tik užtėmija nereguliarišką orga
nų veikimą, tuojaus vartoja tam 
tinkamas gyduoles. Kiekvienas 
turi gyventi panašiai, nes musų 
gyvenimas yra nuolatinė su ki
tais konkurencija. Jeigu jųsų vir
škinimas, kas reiškia Jųsų svei
katą, yra netobulas, jus negalite 
konkuruoti su kitais, jeigu ne
pavartosite tuojaus Trinerio 
Amerikoniško Kartaus Vyno 
Elixiro. Jis sureguliuos virškini
mą, prašalins konstipaciją, su
stiprins raumenis ir nervas. Ap- 
tiekose. Jos. Triner, 1333-1339 
So. Ashland avė., Chicago, Ill.

Draugijų Reikalai.
PUIKUS PIKNIKAS!

Parengtas Teisybės Mylėtojų 
stės, Nedėlioj, 4 d. Rugpjūčio, 1912. 
Bergmann’s Grove, Riverside, 
Pradžia 9:30 vai. ryto. Inžanga 25c 
porai. Muzika geriausia.

šitas bus vienas iš puikiausių pik- 
nykų šiame mete. Kiekvienas atsi
lankęs galės sau smagiai pasilink
sminti ir gerai laiką praleisti; su 
svečiais gražiai paslbovyti ir pakvė
puoti tyru grynu oru.

Kviečiame atsilankyti kiekvieną 
kuoskaitlingiausiai. Komitetas.

Dr

ill.

DIDELIS METINIS PIKNYKAS!
Draugystės 6ven. P. M. Ražancavos 

Panų ir Moterų, atsibus Nedėlioję, 
11 d. Rugpjūčio (Aug.), 1912 m. 
Bergmann's Grove, Riverside, Ill. 
Prasidės 9-tą vai. iš ryto. Inžanga 
25c. ypatai.

Kviečiame visuomenę be skirtumo, 
kaip jaunus, taip ir senus atsilankyti, 
kur galima linksmai laikas praleisti, 
gerai pasišokti, nes bus puiki muzi
ka, po gražų mišką pasivaikščioti ir 
pakvėpuoti tyru oru, apleidus Chi
cagos durnus ir dulkes nors ant va
landėlės. Kiekvienas nuvažiavęs j 
Bergmann’s daržą primena sau link
smas valandas jaunų dienų praleistus 
ant Nemuno arba Vilijos krantų, ka
da stovėdamas siuntė savo svajones 
su Nemuno bangomis Į tolymas ša
lis. Tal-gi neužmirškit 11 d. Rug
pjūčio ir atsilankyklt J Bergmann’s 
daržą. širdingai kviečia,

Komitetas.

DIDELIS PIKNIKAS!
Parengė Liet. Pasll. Draugiškas 

Kliubas, iš Indiana Harbor, Ind. Ne- 
dėlioj, 4 Rugpjūčio, (August), 1912. 
Darže Povilo Kareckio, 658 W. 123rd 
st., West Pullman, Ill. Prasidės 12 
vai. dienos. Bus graži muzykė. In
žanga 25c. porai.

APGARSINIMAI Pajieškojimai
PUIKI VIETA ANT 

RANDOS.
Naujas namas ir 5 akrai žemės 

pigiai ant randos ar pardavimo. 
Chicagos priemiestyj, ant 109-tos 
gatvės ir Kedzie avė., prie mie-

Pajieškau savo pusbrolio Motiejaus 
Alikonio; pirmiaus 6 metų gyveno 
Anglijoj. Taipgi pajieškau savo dė
dės Mikolo Rosiacko. Jeigu kas apie 
juos žino ar jie pat|s lai atsišaukia 
antrašu:

Antanas Meilutis, 
1637 W. Ery st, Chicago, Ill.

JURGIS IR BALTRUS GR|2STA IS VAKACIJOS

Daryk ką nori, bet Jau. 
dą£iau. nepaeinu..

Į\laaJ O-o-o! ZUe tu žiūrėk, koks 
Jis piktas! O7p! Sėsk, 

ftilauk, nenujok!

o::

Meldžiu 
man žinę apie savo padėjimą 
adresu:

Domicėlė Gotautienė, 
Wood st., Chicago, Ill.

Parsiduoda grosernė ir bučerne 
iš priežasties sirgimo pačios. Vieta 
gera, lietuvių ir lenkų apgyventa. 
Adresas:

Frank Bobek, 
4513 S. Paulina st., Chicago, lit

Pajieškau savo švogerio, Martino 
Ulacko, paeina iš Suvalkų gub., Ma
rijampolės pav., Pakuonio parapijos. 
Tegul jis ar kas kitas rašo ant šito 
adreso;

Stanis Andrejčyk, 
341 — 21st st., Bellaire, Ohio.

Pajieškau savo broliij Izidoriaus 
ir Juoz. Butkų iš Kauno gub., Ra
seinių pav., 
pijos, Balnių 
tras 8 metai 
Chicago, Ill.

Jų pačių ar kitų 
šluom antrašu:

Mateušas
1918 Filmore st.,

ir para- 
Vienas 10, an- 

Amerikoj. Gyvena

meldžiu atsišaukti

Butkus, 
Camden, N. J.

Pajieškau savo krikštų tėvo Petro 
Zakaro, Kauno gub., Paneviežio pav., 
Lankuvos Valsčiaus, Labarų sodžiaus. 
30 metTj kaip Amerikoj. Aš buvau 
12 metų, kad jis mane norėjo paimt 
su savim, bet mano tėvai neleido. Jis 
pats ar kas kitas tegul man pra
neša tikiu antrašu, už ką busiu labai 
dėkingos:

Aleksandra Martusevičius, 
35 Arthur st., Montello

Brockton, Mass.
sta.

Paj ieškau savo pusbrolio Antano 
Skirmonto, kuris 2 metu atgal gyve
no Herrin, Ill. Turiu svarbų reika
lą. Paeina iš Kauno gub., Telšių 
pav., Varnų volastles, Burbiškhj ro
dos sodos. Busiu labai dėkingas, jei
gu jis pats ar kas kitas duos man 
apie jĮ žinią tokiu antrašu:

Andy Bogdan,
173 Barron av., Detroit, Mich.

Pajieškau savo patėvio Petro Taut
vydo, metai atgal gyveno 
Harbor, Ind., o dabar nežinau 
Jis pats ar kas kitas teiksies 
nešt šiuom antrašu:

Petras Mažutis,
4450 So. Hermitage av., Chicago, Ill.

Indiana 
kur. 
pra-

Pajieškau savo dėdės Pranciškaus 
Budrio, Kauno gub., Telšių pav., Kan
taučių par., Keporieno kaimo; apie 
10 metų, kaip Amerikoj; pirmiaus gy
veno St. Louis, Mo. Meldžiu jo pa
ties ar kitų atsišaukti tokiu antrašu: 

Miss Anna Gelumbickaitė,
1818 So. String st., Chicago, Ill.

Pajieškau savo brolio Juozapo Ra- 
cevičės, Kauno gub., Varnių parapi
jos, Padirzdžutės sidos; 18 metų Ame
rikoj. Pirmiau gyveno Philadelphijoj. 
Jis pats ar kas kitas malonės atsi
šaukti ežmiaus paduotu antrašu:

Jonas Racevičius,
46 S. 22nd st., Pittsburg, Pa.

Lietuviai, norintie (jauti darbą. at
silankyklt j Bridgeport Clothing 
Store, 3246 So. Halsted st.

Ant Pardavimo
PARDUODU FARMAS.

Lietuvių kolionijoje Mason Ir Lake 
apskričiuose, Michigan valstijoj, kur 
jau 105 lietuviai turi nusipirkę fer
mas. Ten turiu dar daug geros ne- 
Išdlrbtos žemės plotų parduoti. Taip
jau turiu gyvenamų farmų su trlo- 
bomis ir sodnais, žemė kuogeriausla, 
su moliu, juodžemiu ir smėliu mai
šyta. Parduodu lengvomis sąlygomis 
ir pigiai, norintiems lengvais Išmokė
jimais. Rašykite tuojau, prisiųsiu dy
kai savo žemių žemlapį Ir informa
cijų knygelę.

ANTON KIEDIS,
Peacock, Lake County, Michigan.

Ant pardavimo gera tvirta gvaran- 
tuota bogė bu naujais pakinkiais at- 
Bišaukit pas:

L. Azukas,
3301 Auburn avė., Chicago, Ill.

0^5!! pasauk botą

Ant rendos du Storai ant Halsted 
gatvės didžiausioje lietuvių kolionf- 
joje. Dasižinoklte A. OLSZEKSKIO 
BANKOJE, 3252 S. Halsted st., Chi
cago, Ill.

Parsiduoda labai pigiai sallunas 
lietuvių apgy ventoj vietoj; priežas
tis pardavimo — savininkas urnai tu
ri apleisti šių šalį ir keliauti Į senų 
Tėvynę Lietuvą, todėl kas turi norį 
j tų biznj eiti tai gera progą; no- 
rintie pirkti, atsišaukit šluom ant
rašu: 1020 So. Canal st., Chicago, Ill.

Ant pardavimo grosernė, Ir bučer- 
nė lietuvių apgyventoj vietoj. Savi
ninkas nori greitai išvažiuoti Į Lie
tuvą. Parsiduoda pigiai. Antrašas:. 
3440 So. Morgan st.

Parsiduoda gera groserija lietuvių 
apgyvento! vietoj po num. 1703 So. 
Halsted st., netoli 17-tos; parsiduoda 
iš priežasties turėjimo kito biznio. 
Atsišaukit:

1703 So. Halsted st.

Parsiduoda naminiai rakandai 
visais sudynais už pigią prekę, 
sišaukite pas:

J. Meilus,
1008 S. Canal st., Chicago,

su
At-

III.

Parsiduoda 3 augštų namas; ran
dos atneša 32 dol. ant mėnesio. Par
siduoda pigiai iš priežasties važia
vimo j Lietuvą. Atsišaukite adresu:

2231 W. 21st pi.

Parsiduoda sallunas lietuvių apgy
ventoj vietoj. Savininkas greitu lai
ku nori Išvažiuoti į Texas. Kreipki
tės adresu:

Paul Klassovity, 
1444 S. Jefferson st. 14th place.

Parsiduoda saliunas; biznis yra ge
riausioj vietoj, lietuvių apgyventoj, 
žieminėj dalyj miesto, arti lietuviškos 
bažnyčios; parsiduoda iš priežasties 
išvažiavimo ant farmų. Atsišaukite:

M. B. Cook Bro’s. 
1658 Wabansia av.

Parsiduoda — 1% augšto namas ne
toli 12 gatvės ir 48-os avė. po num. 
1427 — 50th avė. Dasižinotl ant 
vietos arba telefonuokit: Kedzie 7488.

Parsiduoda rusiška pirtis geroj iš
dirbto! vietoj. Tai gerai apsimokantis 
biznis. Parsiduoda iš priežasties iš
važiavimo.

W. Dowiarz,
S. Western av., cor. 22nd pi. 

Chicago, Ill.
2225

NAUJOS KNYGOS 
Gaunamos “Lietuvos” Knygyne.
Auštant. Eilės J. Mikucklo. Telpa čia 

34 įvairios dainos. Pusi. 62. 35c 
Gaila Ūsų. Vieno veiksmo komedija.

L. A. Dmuševski’o. Vertė A. Vė
gėlė. Pusi. 30........................ 20c

Kamlnakretls Ir Malūnininkas. Dvi
veiksmė Operetė J. N. Kaminski’o. 
Vertė A. Vėgėlė. (Teatras No. 7) 
Pusi. 64.................................... 40c

Japonija seniau ir dabar. Parašė Dė
dė. Pusi. 13............................... 5c

Tikri Juokai. Lietuvių palinksmini
mui parašė, suruošė ir sugraibė Jo
nas Viskas. Dideli Ir maži, ap- ’ 
šviesti Ir prasti, be skirtumo visi ' 
kviečiami j juokų pasaulę: juoki
tės ir tukklt! Pusi. 206.... 50c

Siunčiant pinigus reikia adresuoti: 
A. OLSZEWSKI,

3252 So. Halsted sl, Chicago, Ill.

Nenukrisk Jur£i ba



IfcTE T MVAki
NT PARDAW 
INIAI NAMAI: '

alsted st. tik 
alsted st tik Ijoo. j 
alsted st tik $ioa 
)tu bus statyti ! 
nai ir todėl šit I 
ii nustumimui ir & I 
otų. Kas turi I 
lam gerai apšmakį | 
lirkti ir atstumti uj I 
Dasiiinokite:

rSKIO BANKOft
o. Halsted it

groeernė ir batai 
sirgimo pailoa Vtetg 
ir lenki) *p?nau

mk Bobek,
st, Chicago, O,

Severos gyduoles pagelbės jums, jeigu jas pavartosi! priešai 
ligų, kurioms jas yra skirtos. Kuomi sergi?

Nieko įstabaus
kad jaučiatės negerai ir esate nusidėvėję, jeigu 
savo viduriams leidote nusilpnėti, ir virškinimą tu
rite blogą ir kenčiate nuo užkietėjimo. Vienok, 
kam reik jums taip kentėti, jeigu

Severos
(SEVERA’S STOMACH BITTERS)

lu Storai ant Rakai 
lojo lietuvi)) kcliaj. 
jta A. OLSZEKSQO 
I S. Halsted st, OI

įbal pigiai salima 
ntoj vietoj; Įrita 
- savininkas ūmai th 
aJį ir keliauti | stų 

todėl kas turi norg 
tai gera progą; » 
taišauklt šiuom ui 
anal st., Chicago, HL

gali kiekvienoj valandoj išvesti jus ant sveikatos 
kelio. Žmonės vartoja j» nuo trisdešimties metų, 
atsitikus stokai apetito, nevirškinimui, vėjams, už
kietėjimui, dispepsijai ir abelnam nusilpnėjimui, 
kas viskas paeina nuo silpnų vidurių — ir pasek
mės visados yra geros. $1.00

Sekantis laiškai yra prisiųsti savonoriai ir verti skaitymo:
Rockfall, Conn.

Florida, N. Y.
Ponia Liudwika Walencis rašo:

“Vartojau Severos Skilvinį Kartumą ir galiu jį 
patarti kiekvienam. Ta gyduole labai man gelbėjo.’

i grosernS, Ir bote 
Tentoj vietoj. Si4 
tai išvažiuoti Į Lie- 
i pigiai Antrašu; 
it

Lietuviška Svetainė — “Hall Lithuania” dabar statoma prie Halsted, terp 31-mos ir 32-tros gatvių.

Geriausia vieta didžiausioje Chicagos Lietuviu kulionijoj sekantiems bizniams

P-as Adam Wolka rašo:
“Nuo daugelio metų kentėjau nuo įvairių vidurį 

nių sujudimų ir niekas man negelbėjo, pakol Severos 
Skilvinio Kartumo nepradėjau vartoti. Persitikrinau, 
kad tai yra puikus sustiprinantis vaistas.

i groserlja lietuvi? 
po num. 1703 So. 
17-tos; parsiduoda 

•ėjimo kito biznio.

Halsted si

inlal rakandai n 
pigią prekę. At

Furniture Štorui 
5c. ir 10c. Štorui 
Barber Shopui 
Teatrui 
Grosernėms 
Bučernėms

šilus, 
Chicago. UI

igštų namas; raš
ant mėnesio. Par- 
priežasties važia- 

Ltsl&uklte adresu;
žįst pL

as Uetaviiį apgy- 
ilnkas greitu lai- 
Texas. Kreipki-

lovity,
14th place.

r, bimla yra ga- 
iv\ų apgyvento^ 
n, artb Stetnv&koa 
oia nrtežasUea 
mni). Atsišaukite: 
ok Bro’s, 
ansia av.

t augšto namas ne- 
8-os avė. po num. 
». Daslžinoti ant 
loklt: Kediie 'UI

Muzikaljškų Instrumentų Štorui 
Restauracijai su mažu Hoteliu 
Moteriškų Drapanų Štorui 
Fotografo Galerijai 
Dry Goods Štorui 
Hardware Štorui
ir kitokiem bizniam yra dabar geriausia vieta ant Halsted, 
terp 31-mos ir 33-čios gatvių.

Budavojantės naujai salei visi bizniai čia kyla augštyn. 
Lietuviai čia kasdien tankinasi.

Šią vasarą, apart dabar statomos Salės, mes čia sta
tysime sekančius biznio namus:

Po No. 3259 ir 3261 So, Halsted St. bus statytas trijų 
□ugštų, dviejų lotų platumo gražus mūrinis namas. Apa
čioje bus du dideli štorai, viršuje bus puikus pagyvenimai su 
ofisais daktarams, advokatams ir kitokiems bizniams.

Po No. 3251 So. Halsted St. bus statomas trijų-pentrų, 
vieno loto, puikus mūrinis namas. Apačioje bus didelis sto
ras su gyvenamais rūmais užpakalyje, viršuje bus puikus 
pagyvenimai su biznio ofisais.

Po No. 3220, 3222 ir 3224 So. Halsted St. bus sta
tytas trijų lotų platumo vieno pentro augštumo didelis “Fur
niture Store” ir “Garage?

Po No. 3131, 3217, 3219 ir 3234 So. Halsted St. bus

statyti vieno pentro storai su gyvenamais ruimais užpaka
lyje, tinkami visokiem bizniam.

Taigi šią vasarą čia taps naujai užbudavota gražiais 
storais net 10 lotu apart jau dabar pradėtos statyti Salės. 
Kiekvienas naujas namas bus elektriką apšviestas iš vidaus 
ir iš laiko taip, kad Halsted gatvė nuo 31-mos iki 33-čiai 
bus gražiausias biznio» centras.

Kada čia šią vasarą susibudavos viršpaminėti nauji što- 
rai ir juose bizniai taps atidaryti, tai namų ir -lotų kainos 
bus daug brangesnės negu dabar. Šiądien da nuo mus ga
lite pirkti čia lotus nuo $2,000.oo ir aukščiau, bet vėliau jų 
už tą kainą nepirksite. Todėl, jei jieškote bizniui geros vie
tos, tai pirm pirkimo kitur, dirstelėkite pirmiau į Halsted, 
terp 31-mos ir 33-čios gatvių.

Mes išvarėme iš čia žydus su jų ‘Tag shops” ir tuos 
štorus, kuriuos žydai laikė, dabar atnaujinsime ir išran
da vosime lietuviams. Dabar jie yra tušti, ant raudos. Kas 
norite čia pradėti biznį, ateikite pas mus įir ^apžiūrėkite 
šituos štorus, o mes juos jums ištaisysime taip,, kaip norė
site, tinkamai jūsų bizniui, ir išrandavosirde Už prieina
mą kainą. Jei šie storai jums netiktų, mes galime pasta
tyti jums naują storą, tokį kokį norite, arba galime jums 
parduoti lotą ir galite patys sau štorą pasistatyti. Pinigus 
statymui štoro mes teipgi galime paskolinti. Todėl, jei jieškai 
geros bizniui vietos, lai pasiskubink, pakol kitas kas šiuos 
štorus neparandavojo. ’ '

Drugys “Sieninis”
yra liga, apsireiškiant paprastai vasaros pabaigoj, arba rudenį, o jos 
priežastimi yra, rodosi, belekiojančios ore dulkės nuo žolynų, rugių, 
mieži" ir kitų javų. Kaikurie žmonės gauna nuo to kataro kvėpa
vimo kanaluose. Jeigu turite niežimą nosyj, gerklėj ir akyse, jeigu 
yra vandeninis varvėjimas, čiaudėjimas ir kvėpavimo sunkumas, lyg 
prie astmos, tai nemislykit ilgai, tik pradėkit vartoti gyduoles vadi
namas

Severos Mostis nuo Kataro
(Severa’s Catarrh Balm) Prekė 25 centai.

Parsiduoda visur aptiekuose. Neimkite kitokių. Jeigu Jųsų aptiekorius neturėtų, 
mums. Nurodymai lietuvių kalboj. Gydytojo patarimas uždyką.
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KUR GAUTI “LIETUVĄ”
Galima gauti kiekvieną. savaitę 

“Lietuvą” už 6c. nas šiuos agentus: 
CHICAGO. ILL.

Jonas Ilgaudas, 1613 So. Halsted st 
P. M. Kaltis. 1607 N. Ashland avė. 
ZIg. Mickevičia, 2342 S. Leavitt st. 
M. J- Tananeviče, 670 W. 18th st. 
Mike Valaskas, 345 Kensington ava.

NEW HAVEN, CONN.
A. Makarevich, 255 Wallace

PHILADELPHIA, PA.
A. Ignotas, 1028 So. 2-nd

PATERSON,
Atkinds Bros.,

K. st.

M. st
N. J.
273 River st

.Moterys
Malūnininkas. Drt 

•etė J. N. Kamlnskfa 
jėlė. (Teatras Na 7) 
.......................  (te
ir dabar. Parai! N-

i. ................. k

BALTIMORE, MD.
John Louis, 657 W. Baltimore
J. Zebrauckas. 112 N. Green

BROOKLYN, N. Y.
227 Bedford

73 Grand
65 Hudson

st
st

PORTLAND.
Bowman News Agency.

OREG.

Kaz.
ROCHESTER, N. Y.

Dapshis, 210 Joseph avė.

Lietuvi!) palinksmint 
iuruošė ir sugraibė J»
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.nokt) pasauli: jncit 
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is reikia adresuoti: 
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Jonas Bičkunas, 
E. Fromes, 
Ant. Jankauskas, 
Balt. Juozunavičius, 
Ant. Plochocki, 
Jan Mllewski,

CLEVELAND, 
Šukys, 2118

ELIZABETH, 
Bočkus. 

LAWRENCE, 
Ramanauskas,

MONTELLO, 
P. Miszkinis,

P.

D.

B.

Paul
SOUTH BOSTON, MASS.
P. Mikalauskas, 248 W. 4th St.avė. 

st. 
avė.

222 Berry
87 Grand
166 Grand
OHIO.

St. Clair
N. J.
211 First

MASS.
101 Oak

MASS.
35 Arthur

st. 
st

ave.

st

st

st

WORCESTER. MASS.
15 Millbury st.

121 Green st.
M. Paltanavičia,
J. J. Malakauskas,

KELIAUJANTIEJI AGENTAI.
Jnnns Dabulskis, 
Ben. Grabauskis 
Andrius Jureviėia 
Jonas Kulis.
M. K. Wilkevlc :e. 4

I
LEVESKIO PREKYBOS IR KALBU 

Dienine ir Vakarine Mokykla 
Atsidaro Rugpjūčio 5 d., 1912.

Mokinama:

1. Pritaisomas (pradi nisi Kursas.

2. Prekybos Kursas pagal Amerikos Pieną,

3. Prekybos Kursas pigai Rusi jos Plena, (del manančių grįžt i Lietuvon). 
Kalbos:

Lietuviška, Angliška, Vokiška, Rusiška (pagal norą ir Lenkiška). Del 
muikesnių žinių kreiptis ypatiškai. arba per laišką šiuom antrašu,:

G. J. LEVESKIS, Vedėjas Mokyklos,3106 So. Halsted St., Chicago, Ill

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

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

Phone Canal 1208
Valandos:

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

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

Rezidencija

5208 W, Harrison Street

Tel. Austin 737

Valandos:
liktai iki 9:00 kiekvieną rytą

Čedykltc Pinigus, Laiką ir Sveikatą. 
Ncsikankykitc vasaros karščiuos 
su neparankiu senovišku prosu, 
nusipirkite Naujos Gadynės 
Prosą, kuris šildo savyje.

Suprosinsite j pusę laiko, su 
smagumu. Ncrcik bėgti nuo pe
čiaus pas stalą ir atgal, nesude
ginsi drapanų. Šilumą galima re
guliuoti. Galima vartoti: viduj, lauke, 

, ant porčiaus, kelionėje. Visada gatavas
k ir pilnai gvarantuotas, pigus, ir švarus.
A Kasykite, o gausite pilną aprašymą.

Agentams geras pelnas.

vrau The J. Ilgaudas Novelty Co.

Sena išdirbta vieta; prie to turiu 
keturis namus po 5 šeimynas, todėl 
perkantis nereikalauja rūpintis 
apie kostumierius; tie, kurio gyve
na mano namuose yra priverst 
pirktišitose krautuvėse. Parduo
siu ogulu arba pagal apskaitliavi- 
mą tavoro. Perkantis gaus “lysą” 
ant kiek tik jis nori laiko, arba 
gali pirkti visą namą su bizniu. 
Pati krautuvė yra 76 pėdas ilgio. 
Esiu priverstas parduoti, delei 
sveikatos išvažiuoju ant farmų.

K. CZAPEK
4424 So. Wood St.
CHICAGO, ILL.

DIDŽIAUSIA
Lietuviška aptieka

J. KRZYWINSKIO 
3149 S. Morgan St. CHICAGO.

VARICOCELĘ, HYDROCELĘ (Be peilio ar skausmo)
Aš noriu išgydyti kiekvieną vyrą kenčiantį nuo Varicoceles, Sjįkturos, Užkrečiamų 

Kraujo Nuodų, Nerviškos Negales, Hydroceles ar ypatingų vyrų ligų.
Tas laisvas pasiulinimas yra atviras visiems, kurie praleido dideles sumas pinigų 

ant daktarų ir gyduolių be jokios naudos ir mano noru yra parodyti žmonims, kurie buvo 
gydomi per tuziną ar daugiau daktarų be jokios pasekmes, kad aš vartoju vienintelį bū
dą, kuriuomi tikra i ir ant visada išgydau.

Ateik į mano ofisą ir pasiteirauk su manim draugiškai. Kalbu visose kalbose. Tamsta 
gausi geriausią patarimą ir pasinaudosi iš mano 15 metinio patyrimo kaipo specijalistu 
vyriškų ligų. Aš tamstai parodysiu kaip būti išgydomu.
Tikrai išgydau Skilvio, Plaučių, Kepenų ir inkstų nesveikumus 

(Nemokėk už neišgydymą— Neišgydo, nemokįįk)— — _ .... ——     

VYRU LIGOS
Pražudytas Vyriškumas, 
Ligos Kepenų J r Inkstų. 
Nerviška negale, Silpnu
mas, Pražudyta pajiega, 
Nuovargį,Kraujo užnuodiji- 
mą, Slapumo bėgimą.

Dusulys, Bronchitis, Kvėpavi
mo ligos išgydomos visiškai 
mano vėliausia metodą.

Rodą Dovanai.

išgydo, kad butum sveikas
-------------------v------- --------------
Užnįįo d 5 j d m ą -- - - - - —- - - - - - - - - - - - - *
ir visosuęAos ligos, kaip Spuo
gus, Pikjtaią^Didervinę, Šun
votes, Patinusias Gyslas, Nai
kinančius, Nubėgimus, įsise- 
nejusias/ligas.

L igosfr Moterų
Viduriu Ligos, Skausmai Strė
nose, Baltosios tekėjimas ir 
kitos ligos išgydomos visiškai. 
Žarnos, įsisenėjusios ir nerviš
kos ligoj moterų išgydomos 
Ištyrimas DOVANA!.

Specialistas 
Vyrą ir Moterų Ligų

Kalbu Lietuviėkai,
VISIŠKO IŠGIJIMO kiekvienas jieško. Aš tamstą išgydysiu visiškai, jeigu tamsta tik 
pavesi gydymą savo ligos man. Mano preke yra žema ir pritinkanti prie mano atsa
kančio gydymo, o išlygos yra labai lengvos. Ateik šiądien ir pasihuosuok nuo kančių.

D r:z S NS; 1
Valandos: 8 ryto Iki 8 vak. Nedėiioms, 8 ryto iki 4 po pietų.

ATMINKITE Galvos skaudėjimas, ner
viškumas, akių skaudėjimas, apsvaigi
mas ir tt. vis tai pasekmes nesveikų a- 
ki"T, kurios gali lengvai būti atitaisytos, 
pruaikant gerus akinius
Akių apžiūrėjimas nieko nelėšuoja. Jai- 
gu jums skauda akis, raudonos akįs, ne
gerai matote, silpsta matymas skauda 
galva, nelaukite nieko, o tik jieškoki- 

te.pagelbos. Eikite į Krzywlnskio Ap
tiekę ir dykai pritaikys. Atminkite 
už akinius gvarantuojame ir tikrai pri. 
taikėme akinius. Akiniai po 50c, $1.00, 
$2.00 ir brangesni. Auksiniai akiniai 
parsiduoda po įvairias kainas.
Priimame visokius akiniij pataisymus.

RUPTURŲ DIRŽAI.
Turime didelį pasirinkimą rupturos dir- 
■2 į ir pilvui bandažų vyrams, moterims 
ir vaikams. Kiekvienam pritaikinsim 
dykai.
Visokius patarimus duodame dykai. 
Pusiltekame visų lietuvių atsiminimui.

DERLINGOS FARMOS
KALKASKA COUNTY, MICHIGAN.

Po iškirtimui drūtmedžių mes parduodame faunom žemę 
didumo 40, 80, 120 ir 160 akrų, po $15.00 ir $20.00 už akrą.

Ant šios žemės auga gerai komai, avižos, kviečiai, rugiai, 
motiejukai, alfalfa ir dobilai. Teipgi puikiai auga vaisiniai 
medžiai ir visokios vuogos. Bulvių akras duoda nuo 200 iki 
300 bušelių.

Kas pas mus farmą perka, tam mes duodame darbą mušti 
Lumber Kampėse, ir mokame po $1.00 ant dienos ir duodame 
maistą (board), teip kad čia gali užsidirbti pinigus, kada turi 
liuosą laiką.

Kelionė į musų farmas nuo Chicago ir atgal kaštuoja tik 
$7.50. Kas perka farmą, tam kelionės kaštus mes sugražiname.

Apie vertę musų laukų galite klausti Wm. Bigelio, 8409 
Kerfoot av., Chicagoje, kuris dabar aplankė musų laukus ir 
persi.ikrino apie jų vertę. Dėlei platesnės informacijos ra
šykite lietuviškai pas:

C. F. HARTIGAN
431 So. Dearborn St.,

Manhattan Bldg. 

r CHICAGO, ILL.

G A JUSU Daktaras,
"V "P I IK A T A gydydamas jus, pirmiausiai 

O u SJi S 1a X* 11 2* klausia apie Jųsų pilvą, jakuas
»T vidurius. Pirmiausiu jo dar- 

p bu yra sujudinti juos prie tinkamo jiems darbo — kam turite t 
| laukti? Pataisykit juos tuojaus, pirma negu visai apgulsit, išva- 
g rykit nuodus is jųsų kūno.

ZAM-ZAM
TOBLYTELES

sujudins prie veikimo šituos organus, ZAM-ZAM suteiks 
skaistveidžią išžiūrą, padarys jųsų žinginą stipria ir miklia 
ZAM-ZAM yra lengviausias kelias prie geros sveikatos, leng
vai gaunamas, jis yra lengvas, bet labai gerą turi veikimą. 
Sykį pabandyk ir giedosi giesmes pagyrimo — gauk jį 
Šiądien.

Geriausias vaistas prieš Nerviškumą

ZAM-ZAM TOBLYTELES
jusu Aptiekoj 10 centai ir 25 centai

Užsirašyki t “Lietuva”
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Joseph J. Hertmanowicz
Lietuvos Notaras
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3262 S. Halsted St Chicago

ant kazyrų adre-

CHICAGO, ILL.

Į 3252 S. Halsted St.,

jom, ne tik save, 
geriausiai nubo- 
ir draugiškuose

dienį ir naktį 

laiva (botą) Ii- 
per ežerą Lake 
kuris davež lig 

Laivai iš Chi-

3149 S. Morgan St 
Kertė 32-ros gatvės.

.-. GERBIAMŲ TAUTIEČIŲ ATYDAI .’.
Pirmas Vienatinis Lietuviškas Daržas Vasarišku Vakaciją

LEMONT’S RESORT FRUIT FARM
= ant kranto Szv. Juozapo Upes, Sodus, Michigan —

Gerbiami tautiečiai! Kaip prisirengsite apleisti miestą ant kelių dienų ar sanvaičių, 
laiko vasaros karščių ant pasilsio, tai žinokit, kad nerasite geresnės vietos už
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StėMYKIT VISI LIETUVIŠ
KI SALIUNČIKAI IR BIZ

NIERIAI!
Chicago Baltos Rožės (Chicago White 
Rose Bottling Works) tikrai lietuvišką 
pabstą—saldę, džindžerail ir kitus 
visokius minerallškus gėrymus išdir- 
binėja. Išdirbėjus yra vienas iš se
niausių Chicagos lietuvių biznierių 
Jonas žilvitis. Meldžiu visų lietuvių 
biznierių atkreipti J tai atydą ir pa
remti savo tautieti. Riekalaujant vi
sokiuose atsitikimuose viršminėtų 
minerališkų gėrynių atsišaukit visa
dos pas mane. Busiu Jums už 
dėkingas. Su godone, 

Jonas žilvitis,
841—33rd st., Chicago,

Phone Yards 2512.

Išdirba Dovierennostis, Kont
raktus, Bill of Sales, Affidavi- 
tus, Notas, ir šiaip visokias 
teisių popieras. Suteikia pata
rimus reikaluose dalių Lietu
voje ir kituose dalykuose. : : : 

Kreiptis adresu:

J. J. Hertmanowicz,
A. Olszewski Bank

Apygardoje Sodus, Mich., tuoj ant kranto upes St. Joseph River. Yra tai puikiausi, 
sveikiausi ir linksmiausi vieta praleidimui vasaros karštų dienų po pavėsiais puikiausių 
medžių. Yra ten geriausios maudyklės bėgančiame ir čystanie vandenyj; minerališki van
denis, kurie yra labai naudingi reumatizmuotiems, nervuotiems ir nusilpnijtįsiems.

Puikiausia vieta žuvavimui. Laiveliai ir gazolininis laivas svečiams už dyką po van
deni važinėtis. Visokį vaisiai, kaipo tai: žemuoges, avietės, obuoliai, grušios Ir vynuogės 
—viskas svečiams veltui. Geriausias valgis, nes čystai ir gaidžiai taisomas tam tikros 
virėjos (kukarkos). Pienas ir kiaušiniai švieži, nes turiu savo karves ir vištas.

Puikus vasariniai nameliai taip vadinami “cottages,” su papuoštoms ir minkštoms 
lovoms, ir daug kitų kambarių didėjant budinke, vis tai dėl pasilsio atsilankantiems 
svečiams. Prekės: $7.50, $8.50 ir $9.00 už sanvaitę. $1.50 per 
(Džiovininkų nepriimam).

Važiuodamas ant Lemont Resort Fruit Farmos, važiuok taip: imk 
nijos Graliam & Morton, Chicago Docks, Wabash av. ir River gatvių, 
Michigan į Benton Harbor, paimk stritkarj “Dowagiac—Eau Claire,” 
minėtos vietos, "Lemont's Resort.” Kelias prekiuoja tiktai 75 centai, 
cagos išeina du kartu kas dieną: 9:30 rytmetyj ir 11:30 vakare.

Pasitikėdamas, kad gerbiami tautiečiai parems savo draugbrolj lietuvi, O ne kokį 
ten airį, arba žydą, pasilieku su godone jųsų.

ALEX J. LEMONTAS
Adresai: Lemont's Resort, Sodus, Michigan. Chicago: 668 W. 18th St

Gegužės 12 diena išėjo iš na
mų 7010 Vincennes avė., Chica
go, Andrius Ambrozius darban 
ir nuo to laiko nei šeimyna, nei 
pažįstami daugiaus jo nematė. 
Dingo, kaip akmuo vandenyj.

DBNTISTAS

QFĮSAS-Kampas 31 ir So, Halsted gal, 
(fiyvuknas ilržaptiekos.) X CHICAGO, ILL

OFISO VALANDOS:
Nuo 8 ryto iki 6 vakaro kasdien. Su- 

batoms nuo 8 ryto iki 6 vakaro. Nedė- 
lioms nuo 1 iki 3 po pielų.

Telp sako žmonės išgydyti nuo 
visokių ligų!

Kaip joki vaistai ir visokį dakta
rai negalėjo pagelbėti, tai tu manei 

išgydei. J Andrius Ambrozius.

Išeina kas Ketvergą, Chicago, Ill

Garbingas Tamista! Jųsų budasf 
gydymo ir liekamos labai geros, į 
kad mano moterie net per tris mė- 1 
pęslus sirgus ant vidurių skaudė-g 
jimo, po krutinę, galvos, didžio! 
nusilpnėjimo ant sveikatos ir bal-Ji 
ti]jų tekėjimo, kurios ikšiol niekas^ 
nepataikė išgydyti, o kaip Jusųj 
prisiųstas liekamas suvartojo, tad! 
tapo visai sveika ir daugiau hgal 
naatsinaujina. Už tokį tikrj mok-» 
slišką ir pasekmingą gydimą vi-i 
siems Tamistų vardą apskelbiu.J 
Tu esi geriausias priedelis. Pasi-| 
liekame dėkingi. *

Klemensas Ir Ona Stefonavlčlal, T 
1413 Brynmower, Scranton, Pa. 1

Laikraštis ‘Katalikas” 12-kos puslapių, didžiausio for
mato, redaguojamas geriausių redaktorių, talpina raštus ge
riausių raštininkų ir visuomet telpa visokių žinių iš Didžio
sios Lietuvos, Prūsų arba Mažosios Lietuvos, Amerikos ir 
abelnai iš viso pasviečio.

“Kataliko” prenumerata Suvienytose Valstijose Šiauri
nės Amerikos:

Metams $2.00, pusei metų $1.00
Kanadoj ir Meksike:—

Metams $3.00, pusei metų $1.50
Rosijoj, Lietuvoj ir kitose užrubežinėse viešpatystėse: 

Metams $3.00, pusei metų $1.50
Užsirašyti “Kataliką” galima kiekvieuame laike.
Užsirašant “Kataliką” reikia drauge ir prenumeratą sių

sti per pačto Money Orderį arba pinigus registruotam laiške 
ant išleistojo rankų, adresuojant šiteip:

J. M. TANANEVICZIA
3249-53 S. Morgan St., Chicago, DI.
Rašykite tuojaus, o gausite vieną “Kataliko” numerj ant pažiūros veltui.

Kaip nieks neįstengė, tai Ph. M. Kliniko Mokslas išgydė trumpam laike! 
Malonus Tamista! Kad išgydėt kosėjimą, skrepliavimą ir sunkumą ant kruti-, 

Jnės pasekmingai, toip lygiai tik Jus įstengiate išgydyti, nuo ligos išbėrimo ant 
lodos spaugais ir niežėjimo; kiti gydytojai per du metu nesurado pagelbos. Už 
■Jųsų teip gerą gydymą ir teisingas liekarstas siunčiu šimtą kartų ačiū. 1 
F 8u guodone A. Galmanas, Box 36, Bonn* Terre, Mo. |
# > Guodotlnas Pons Daktare! Labai dėkavoju už knygf “Daktaras”, kurią’ 
Jman prisiuntet, ir podraug danešu, kad esu sveikas jau ir išgydytas nuo ro- 
■ matizmo. Antanas Jurgelis, Box 145, Paulsboro, N. J. |
k Garbus Daktare! Atleisk, kad ilgai apie save nedaviau žinios. Laukiau* 
’{pasekmių gydymo, bet kad liga, nuo kurios mane gydėt, neatsinaujina «kau-T 
Įdėjimas kojų, rankų, sąnariuose ir kaulų bei raumenų, — tad dabar Širdingai J 

dėkavoju už tokį teisingą, gerą gydymą. ® !
Ant visada Jonas Pecura, 4549 Cambridge St., Philadelphia, Pa. L

Daugybės (lėkavonlų ateina kas diena, IŠ kurių čion keletą patalpinom. w
Jeigu tūkstančiai džiaugiasi ir dfikavoja už augrąžintą gera sveikatą, tai J 

tikrai ir Tave galima išgydyti. <
HE PHILADELPHIA M. KLIJilKUI galima pilnai tik«t4, nes yra 

valdžios kontrole ir paties gubernatoriaus užtvirtinta. w
Gereanių liekarstu ir daktaro kaip Klinikoj negalima surasti. J
Skaitykft knygą ‘^Daktaras”, iš kurios išmoksit ne tik nuo visokių ligų! 

apsisergčt, bet kaip išsigydyti ir kaip nuo sukčių bei vampyrų apslsaugot. F
JEIGU ESI NESVEIKAS ir vargina kokia nors šviežiai atsiradusi ar* 

užsisenėjusi liga, bet dabar nori kad syki ant visada būti išgydytu, tai pribuki* 
in Kliniko Ofisą asabiškai, o jei kur toli gyveni, tai aprašyk lietuviškoj kai-i 
boj savo ligą ir‘kas kenkia; o apturėsi prietellšką rodą arba ir reikalingas lie-» 
karstas, naujausio išradimo, kaip VYRAMS teip ir MOTERIMS, spcciallikaif 
kiekvienam prie ligos sutaisytas, kurios trumpam laike išgydo, kurios tik# 
ligos užpuola varginimui žmonių ir paalaptingas be peilio, be pjaustymo, be į 
operacijų. Sekretai užlaikomi. B

Visada reikia adresuot teip: ■

THE PHILADELPHIA M. CLINIC?
1117 Walnut St. > Philadelphia, Pa. c f 

Valandos: Nuo 10 Iki 4 po plet. Nedėliojo nuo 10 iki 3. Vakarais Utar. Ir Pėt. nuo 6-8.F

Šitas apgarsinimas ir nadėkavonės ištirtos, teisingos. Piinai galima tikėt.

Turėk Savo Namuose
nori būti sveikas ir turėti kuom 
pavaišinti savo mylimą svečią. 

Daktarai rekomenduoja už geriau
sią degtinę

upfiST ON

BLENTth

Chicago -h

Kaipo Skanų, Tvirtu ir sveiką gerymą 
Geriausiai pastiprinanti, priimna, skani 
ir sveikiausia stalava degtine.

Gaunama visuose geresniuose Saliunuose
STRAUS BROS. GO. Išdirbėjai, DEP’T L. CHICAGO, ILL.
216 W. Madison St. T. PODLASKIS Ir A. CHAPOCKE, Lietuviai agentai

Naujiena Kuri Nudžiugins ir 
Palinksmins Daugel Sergancziu, 
Silpnu ir Nualintu Vyru
viškas, nupuolęs sveikatoje? Ar peržengei tiesas sveikatos 
arba gamtos? Ar manai apsivesti? Ar ėsi tinkančiam padė
jime užimti užduotis ženybinio gyvenimo? Jeigu yramažiau- 
sė abejonė jog randasi užsivilkusi chroniška liga dugnyje 
tavo klapatų, tai atsišauk ant žemiaus paduoto adreso, o ap. 
turėsi patarimu ir ištiriučjimį dykai! Mes ištirinėslme tavg 
visai dykai, ir jeigu išgydymas bus galimas, tai mes išgydy- 
sime už kožemiausiį kninį. Ne užsidedi ant savgs jokių pa
reigų atsišaukdamas pas mus dėl bemokestinio pasiteiravi
mo. Mgs perstatysime padėjimą viso dalyko tikroje šviesoje, 
o tada galėsi gydytis jeigu norėsi,

Dolarlo Nereiks Mokėti Pakol Nebusi Užganėdintas Savo Locnoj 
Mintyj kad Mes Esame Teisingi, Pilnai Atsakanti ir Užsitlkiml. ko^noL1 
nesveikumą inkstų, pūslės ar šlapumo ravellų, jeigu jauti nesmagumą ir skausmą, jeigu raudasi 
koks padėjimas dėl kurio nesinori kreiptis prie 6eimyniško gydytojaus, kaipo tai: silpnumas, ner
viška negalė, silpna arba sumažinta atmintis, nemiegojimas, gėdingumas, nubėglmai, nuvarvėjimal, 
silpninanti sapnai ir išnaudota gyvybė; jeigu turi guzuotas ir susisukuses gyslas, ieigu kenti nuo 
užsikrečiamų ligų kokios nebūt rūšies kurios tamlstai daro nesmagumą; jeigu turi nors vieną iš 
skaitlingų ligų kuriom vyrui gali but apimti; jeigu kenti nuo pertankių dasileidlinų; jeigu turi vo
tis, skaudulius burnoje ir ant liežiuvio; jeigu plaukai tavo slenka; jeigu turi slaptingą ligą; jeigu 
turi užnuodintą kraują arba nors vieną iš llgųkurlų auka tampa vyrai—TAI MES GALIME TAVE 
IŠGYDYTI Iii TA PADARYSIME. Atcilc pasikalbėti su rautui didžiausiame prlvutlškume ir se
krete, o mgs padėsime atsikratyti nuo visų kliūčių kotruinplauslam laike. Mes turimo labai didelį 
patirimą gydyme tokios rūšies ligų ir užtikriname išgydymą. Mes neliktai palengviname, bet išgy
domo tikrai ir ant visados. Ateik ir pasižiūrėk ant skaitllaua lietuvių kuriuos mes išgydėme. Mes 
išgydysline telp tikrai kaip atsišauksi pas mus. Silpni vyrai, kurie nustojote viltį pasveikimo besi- 
gydydami kur kitur, ateikit pas mus, mes atkreipsime ant jus musų specijališką atydą toip jog at
gausite savo vyriškumą ir busite vadovais terp gavo sandraugų.

PATARIMAS IR IŠTIRIN ĖJIMAS VISAI DYKAI. GYDUOLES DYKAI IKI IŠGYDYMUI

CHICAGO MEDICAL CLINIC
526 SO. STATE ST., arti Harrison gatvea CHICAGO, ILL

Musų ofiso valandos yra nuo 10 valandos ryto iki 4 po plet ir nuo 6 iki 7 vakare. Jeigu negali 
terp tų valandų, UI gali atsišaukti terp 10 ir 18 Redėliom. Atiliauk Mabllkak 

Mes kalbame lietuv likai

ll^cil/imoimoi Nedaro skirtumo koks ta- 
ULdlKImdlIIlal mistos nesveikumas yra.

Jeigu tamistą kankina de
ginimai, plikinantis slapinimas, pūslės nesveiku
mas, erzinimai, tankus noras ištuštinimo, mgs 
išgydom viršui minėtus padėjimus be vartojimo 
peilio ir be siuntimo į ligonbutį.
Cnlinimn i Uždegimai, sutinę ir skausmingi 
uUlinUTIul sunariai, kantrybę atimančios 

užsisenoję ligos kurios padaro
gyvenimą nelaimingu, IŠGYDOMOS ANT VI
SADOS BE ŽUDIMO LAIKO.

Gužuotos ir Susisukę Gyslos gįi0°skJ°nfl 
dusi visur ant žemesnės dalies kūno, bet daugiau
siai kairėj pusėj; jos padaro žmogų labai neramų; 
yra silpnas velkantis jautimas daugmaž nuolatai. 
Gyslos yra užčiuopiamos ir nurodo kaip botagas.

Atsišauk tuojaus jeigu esi klapate.

State Medical Dispensary
14 SO. CLARK ST., arti Madison gatves CHICAGO, ILL.

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 4 po piet. Nuo 6 iki 7 vakarais. Nedeldieniais 
ir Šventadieniais nuo 10 iki 12 tiktai. Ypatos geidžiančios gydymo turi atsišauk
ti asabiškai, nes ligos negali but gydomos teip pasekmingai per nusirašinėjimą 
kaip ligoniui atsišaukus pačiam. Nerašyk bet atsilankyk.

Mes Išgydom Vyrus
Mps trokštam, kad visi, kurie yra neužganėdinti su kitais 

gydymais, ateitu pas mus ir pamėgintu musų tlxrj ir ištiki- 
gydymu. Mes paaiškinsim tau dėlko kiti gydymai tavgs 

neišgydė ir kaip mgs tave išgydysim.

Kraujo Užnu odyjimas* J J rliį ligonis nenori kreip
tis prie šeimyniško gydytojaus, rudos pietuos, lopai burnoje, 
skauduliu' ant liežiuvio, slinkimas plaukų, skausmas kauluo
se, sąnariuose, plėmos ant kūno, jauslus tekanti skauduliai. 
MES IŠGYDOM ŠITOKį PADĖJIMĄ—MES NELOPOME, 
klilknrrimni Ar kanl<ina nųbėglmai paeinanti nuo IiuDūEIUIQI peržengimo gamtos tiesų, vyriški silpnu- 

O mal, nualinimas, silpna atmintis, galvos
skaudėjimai, plėmai prleSai akis, nerviškumas, skausmai strė
nose? Ar pats ėsi apimtas nors vienu 16 tų ženklų? Ateik pas 
mus, mgs tave išgydysim nes kitaip nereikalauji mum mokėti.

Abelnas Nusilpnėjimas
mas, negalingumas prie darbo arba linksmu' 
mu gyvenimo, nuilsimas, yvalrus gėdinanti 
silpnumui, ir tt, ATIDfiJIMAI YRA PAVO
JINGI—PASIRODAVIK SU MUMI DABAR. 

Odos Nesveikumai .spuo^ lopai, netobu
lumai, žaizdos skauduliai, pageltonavus ir 
išblyškus oda, pajuodavg paakiai. Vyrai, yra 
jum nuo to visko vaistas, atsišaukiant pas 
mus ant gydymosi. GALI UŽMOKĖTI KA
DA BUSI IŠGYDYTAS.

Inkstu, Pūsles Ir Sėbrus Nesveiku-
Inkstų nesveikumas gali išsivystyti 

Blhl į pavojingas komplikacijas, ir jeigu ne- 
atbotas, pagimdys kitas ligas ir komplikaci
jas. Ar manai apsivesti? Ar esi tikrai sveikas?

mokykla šokių

kadProf. Julius Silsko užtikrina, 
išmokys šokti kiekvienų, jaunų ar 
senų. Išmokinu valsų 6 rūšių, taip, 
kad gali drąsiai eiti šokti publikoj. 
Taipgi išmokinu ir kitus šokius bu 
keletą vakarų. Mokinu kas vakaras. 
Lekcijos yra nuo 7 valandos vakaro 
iki 11 vai. Prof. Julius Silsko pra
neša visiems, kurie nre' išomkti šokt 
ateiti 2119 So. Hals*d Bt., nuo 6

Taipgi mokinu visokius šo- 
Skirt, Irish 
Waltz, Two 
Lietuviška 

Mokytojas: 
Miss. Joan-

vai. vak.
kuis Buck & Wing, Buck 
Jig, Clog, Spanish Waltz, 
Step, Side Step. Pirma 
Mokykla Amerikoj. 
Miss. Antanina Kietnler,
na Walets, Prof. Julius Slieko, 2119 
9c. Halsted at., Chicago, Ill.

Phone Canal 3762.

M*a
Telefonu Yertt 1S»

Dr. J. KVLIS 
Gydytoju Ii Chirurgu 

1255 S. Halsted St Chicago, HL 
PRIĖMIMO VALANDOS: 

Mne » ryto lid 1»; B Iki 0 vekere 
MedtLt nue 0 Iki IS pe pietį u*o 8 iki 8 vakt

Seniausia Lietuvių užeiga pas 

JUOZUI RIDIKU 
Užlaiko visokius pirmo 
skyriaus gčrimus ir kve- 
penčius cigarus ir

Gražią Naują Svetainę 
Susirinkimami, vestuvėms, ba
liam ir tt Širdingas priėmi
mas ir broliška rodą kiekvienam

B253 Illinois 6t.. Korto 33nl

Garsinkites “Lietuvoje

Andrius Ambrozius yra 27 m. 
amžiaus, tamsių plaukų ir akių, 
5 pėdas 8 colius augščio. Išeida
mas turėjo juodų eilę drapanų 
ir minkšta skrybėlę. Šeimyna la
bai nusiminus ir mano, kad gal 
kas blogo su juom atsitiko. Jei
gu kas turi apie jį kokias žinias 
ir praneš žęmiaus nurodytu ant
rašu, tai tam, apart padėkos, ža
dama gražią dovana. Meldžiama 
pranešti antrašu :

Mary Ambrozitrš,
525 Carson st., 

Hazleton, Pa.

“LIETUVOS” AGENTAI.

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

BROOKLYN, 
J. Ambrozėjus, 
Vincas Daunora, 

Lesniauskas, 
Pilėnas,

A.
P.

L. Gawlie, 
Vincas želvls,

Pet

už-
ai.t

N. Y.
120 Grand

229 Bedford Ave.
900 Rogers ave.

102 Grand

BALTIMORE,
1834

603

M D.
N. Castle
So. Paca

CAMBRIDGE, MASS.
Batkevičius, 877Cambridge

J. I. 
Ad. 
Antanas Grišius, 
J. Janušas, 
Zen. Jucevlcze, 
Adomas Jodelis, 
Vnlc. 
J. A. 
Vine. 
Jonas 
Ant. Vizbaras, 
Petras Vaitiekūnas, 
P. Zmudzinavičia,

st

81.

st 
st

Bt

CHICAGO, ILL.
2334 S. Oakley ave. 

3036 Union ave.
708 W. 17th PI.

2015 Canalport ave.
118 E. 115th
818 W. 18th
1813 String
920 W. 2Cth

921 — 33rd
8139 Vincennes

3327 Lowe ave.
827 — 

913 W.

Bagdžiunas, 
Gimbutas,

Llnka, 
Rimkus, 
Stulpinas, 
Visockis,

st. 
st. 
Bt. 
PI.
PI.

Rd.

CICERO,
A. K. Boczkus,

HARTFORD, 
Lesevičius,Kar.

J.

B.

P.

K.

33rd
32nd

PI.
st.

ILL. 
1318 So.

, CONN.
40 Mulberry

HERRIN, 
T. Adomaitis,

ILL.

49th

Box

Ct.

st

708.

Burtininkų Kazyros (Kortos);

A. OLSZEWSKI BANK
3252 S, Halsted st., Chicago.

Priima bankon pinigus Ir moka 
3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parsamdo bankines skryneles (boxes) 
po $3.00 metams. Parduoda šifkor- 
tes ir siunčia pinigus į visas svieto 
dalis.

BANKOS VALANDOS: Panedėliais, 
seredom, ketvergais ir subatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedėlioms, utar
ninkais ir petnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

J. M. TANANEVICZE BANK 
3253 S. Morgan st., Chicago.

Priima bankon pinigus ir moka 
3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus 
l visas svieto dalis.

BANKOS VALANDOS: Panedėlials, 
seredom, ketvergais ir subatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedėlioms, utar- 
ninkais ir petnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

MIKAS J. TANANEVICZE
670 W. 18th st., Chicago.

Priima bankon pinigus ir moka 
3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka Ir parduoda namus ir lotus. 
Parduoda šifkortes Ir siunčia pinigus 
} visas svieto dalis.

OFISO VALANDOS: Panedėlials, 
aeredom, ketvergais ir subatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedėlioms. utar- 
ninkais ir petnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

JOHN I. BAGDZIUNAS
2334 S. Oakley avė., Chicago.

Moka $3.00 nuo Šimto už padėtus 
pinigus. Skolina pinigus statymui Ir 
pirkimui namų. Partraukia pin g ib 
iš kitu bankų. Parsamdo bankines 
Bkryneles (boxes) apsaugotas nuo ug
nies ir vagių po $3.00 metams. Perka 
Ir parduoda lotus ir namus. Par
duoda šipkortes ant visų linijų. Siun
čia pinigus j visas dalis svieto. No- 
tarljalnam skyriuje padirba visokias 
rejentališkas Ir legallškas popieras 
ir dovierennastis ir užtvirtina pas 
konsulj.

Valandos: kasdien nuo 8 ryto iki 9 
vakaro. Nedėlioms, utarninkais ir 
pėtnyčloms nuo 8 iki 6.

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

Priima bankon pinigus ir moka 
3%. Už sudėtus pinigus mūsų ban- 
koj duodame čekių knygutę, Iš ku
rios parašyti čekiai tinka visur. Sko
lina pinigus ant Real Estate. Perka 
Ir parduoda namus ir lotus. Išsam- 
do bankines skrynelės (boxes) 
po 12.50 metams. Parduoda šifkor- 
tea ir siunčia pinigus } visas svieto 
dalis.

BANKOS VALANDOS: Paned.. lafą 
eeredoms, ketvergais Ir subatom nuo 
8 ryto iki 9 vakaro; nedėliota, utar
ninkais Ir petnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

TOWN OF LAKE SAVINGS 
BANK, J. J. Elias, Savininkas. 
4600 So. Wood st., Chicago.

Priima bankon pinigus ir moka 
3%- Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parsamdo bankines skryneles (boxes) 
po $2.50 metams. Parduoda šlfkor- 
tes ir siunčia pinigus 1 visas svieto 
dalis.

BANKOS VALANDOS: Panedėlials, 
seredom, ketvergais ir subatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedėlioms, utar
ninkais ir petnyčioms nuo 8 ryto iki 
C vakaro.

Visi žinote, kad burtininkai (Ame
rikoje vadinami Fortune Tellers) spė
ja žmogui laimę ar ateit) su pagelbą 
K. zyrų (Kortų). Ar toki burtinln- 
k į spėjimai iš nukeltų Kazyrų turi 
kokią vertę, mes apie tai nekalbė
sime, tik pasakysime, kad yra tūk
stančiai žmonių, kurie pas tokius 
burtininkus lankosi Įspėjimui savo 
ateities ar laimės ir moka jiems už 
tai po kelis ir po kelioliką dollerių. 
Garsiausia ant svieto burtininkė bil- 
buvo tai pone LENORMAND Pary
žiuje, Francuzijoje, kuri su pagelba sa
vo Kazyrų visiems {spėdavo ateit}. Pas 
ją vaikščioja kelti Kazyras viso svie
to didžiūnai, kunigaikščiai Ir karaliai 
ir kiekvienam jj ateit} {spėdavo.

Po myriui virš minėtos burtinin
kės jos Kazyros pateko } svietą Ir 
šiądien joml naudojasi garsiausi svie
te burtininkai, ir kiekvienas, kas jas 
turi, gal) bu joms {spėti ateiti telp 
gerai kaip lr burtininkai. Šios Ka
zyros bu pilnu išaiškinimu lietuviš
kojo ir lenkiškoje kalbose, kaip jas 
vartoti ir kaip ateit} Įspėti yra dabar 
gaunamos musų Store. Kaina jų 50c.

šios Kazyros yra geriausia bovykla 
lluoaame laike ir su 
bet ir visus kitus 
vysi šeimyniškuose 
susirinkit uose.

Siųsdami pinigus 
suokite:

BRIDGEPORT CLOTHING 60.
3246-48 So. Halsted St.

Dr. G. M. Glaser
šluomi apreiškiu pagodotai visuo- 

meniai, jog esu seniausias gydytojas 
ant Bridgeporto praktikuojant per 21 
metus, perkėliau savo ofisų ir gyveni
mų savo locną namą po numeriu

3149 S. Morgan St.
Kertė ?2-ros gatvės.

Telefonas Yards 687.
Mano ofisas aprūpintas naujausiais 

budais gydymo. Visus ligonius 
stengsiuosi užganėdinti kaip ir lig šiol. 
Pasitikėdamas, jog gerbiama publika 
ir toliaus mane rems, esiu namie 
ant kiekvieno pareikalavimo dieną Ir 
naktj. Esiu specialistas ligose val
kų, moterį} ir vyrų ir užsendintose 
ligose. 
Liekuosi

Darau visokią operaciją, 
su pagarba

Dr. G. M. Glaser

F. P. BRADCHULIS
Attorney & Counselor at Law

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

Telephone Franklin 1173
Lietuvis advokatas, baigęs teisių mokslą Ame
rikoje Veda visokias bylas, civiliškas ir kri- 
miuališkas visuose teismuose (soduose).

Gyv. 3112 S. Halsted St., arti 31-moi
Telephone Y rds 2390

J. KULBOKAS
Užlaiko

Puiku Saliuna
Visada šaltas alus, skani degti
nė ir kvepenti Cigarai. Iš kiiur 
žmones atkelevę gauna nakvynę 
74 Grand St. Brooklyn, N. Y

IND.
Deador st.

LOS ANGELES, CAL.
Mankus, 319 Germain

INDIANA HARBOR, 
Yasiulis, » 3604

O. Bldg.

Vllaniškis,

Stan.

J.

V.

M.

LEWISTON, ME.
14 Summer

ROCKS, PA.
207 Charters

McKEES
Viltrakis,

MINERSVILLE, PA.
Ramanauskas, Box

NEWARK, N. J.
Ambrazevičia, 178 Ferry

NEW BRITAIN, CONN.
J. Cheponis, 510 Main

8t.

avė.

538.

st

st

GERA PROGA!
Gramatika angliškos kalbos mo- 

kytisbe mokytojo(apdaryta)$1.00
Vaiku Draugas arba kaip moky

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

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

du, su paveikslais (apdaryta). .35c 
Viso 351.60

Kas atsiųs iškirpęs šitą apgarsi
nimą iš “Lietuvos” ir 81.00 per 
money orderį, tai gaus visas 4 
knygas 60c. pigiau.

P. Mikolainis
Box 62 New York City

RUSIJOS-AMERIKOS LINIJA.
Puikiau^, Didžiausi ir Grečiausi 

Laivai, regulariškal kas dvi aavaitl 
vaikščioją 
nestodama 
te. Nauji 
Garlaiviai

CZAR,
8 dienomis

teidauą.
$3300
|48.00
$65.00

išplauks
Czar, (naujasis),

Russia, rugp. io; Kursk, rugp. 24.
Dėl artesnių žinių meldžiame kreip

ti b | muBų agen. i, arba | Vyriau- 
8{j{ Keleiviu Agentą:
A. J. JohnBOM A Co. 27 Broadway.

Now York.

tarp Rusijos 
pakeliui uė 
dvišrlublnial

1. Amerikos, 
jokiame por- 
Pasažierinlai

KŲRSK, 
| Rot-

RUSSIA.
11 dienų J 
Lenkiją.

35 00
150.00

klase $75.00

III klase $:
II klase $

I
IS NEW YORK O: 

liepos 27,

Tikką išėjo iš po spaudos nauja 
labai gera knyga vardu:

TIKRI JUOKAI
Lietuvių pasilinksminimui parašė, suruošė ir sugraibė JONAS VISKAS.

Linksmumas, juokas ir lengvas budas žmogų tukdo ir 
ilgina amžių, o nerviškumas, j 
ir blogas budas žmogų liesina ir suneša jam ant kelio 
svieto nelaimes, 
malonus, turime išmokti juoktis ir jaustis daugiaus smagumo. 
Ypač mes, lietuviai, turime daugiaus mokvties juoktis. Mes 
esame, tarytum, profesijonališki raudotojai: musų laikraščiai 
tankiausiai, pasriuvę ašaromis, dejavimais ir neapykanta; mu
sų veikėjai, sukryžiavę rankas, graudžiu balsu šaukia vėjus j 
pagelbą, o jau poetai tai, tarsi pasamdyti 
gos nemyli....

Kas jaučia linksmumo vertę, tas jį 
kas nori raudoti, tam ir šešėlio užtenka, 
jimas pailgina žmogui gyvenimo valandą; širdingas juokas pa
ilgina dieną; susiraukimas nepailgina nei vieno momento.

Pas kitataučius, kaip štai, pas amerikonus, juokai yra 
pilnai išsidirbę: juokdariai moka žmones juokinti, o žmonės 
tai pamėgo ir išmoko juos suoraSti.
“nėra gimę.” Mes netik kad neturim savų teatrų, savu juok
darių, bet nei savos juokų literatūros, kuomet svetimtaučiai 
turi jau daugybes tomų.

Šiame juokų rinkinėlyje, telpa juokingi pasakojimai labai 
atydžiai surinkti iš tarpo šimtų juokų. Todėl kviesdamas di
delius ir mažus, apšviestus ir prastus, be skirtumo visus į juo
kų pasaulę: juokitės ir tukkit!

Knygelės formatas 5%x7% c®1-, 208 pusi. Kaina 50c. 
Gaunama “Lietuvos” knygyne. Adresas:

A. OLSZEWSKIS, i
Chicago, Ill. Į

graužimasis, perdėtas paisymas 
__ > “viso 

Todėl, kad butume sveiki, sau ir kitiems

rauda, kad jų mer-

visur atranda, bet 
Smagus nusišypso-

Pas mus juokai dar


