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POLITIŠKOS ŽINIOS.
BALKANŲ PUSSALIS.

Karas krikščioniškų Balkanų 
pussalio tautų tuom tarpu pasi
baigė, tik ar ilgai padaryta san
taika laikysis, tai jau kits klau
simas. Pereituose metuose Bul
garijos karalius Ferdinand, atlan
kęs Berliną, Vokietijos užsienių 
ministeriui Kinderlen — Wach- 
toriui apreiškė, jog Bulgarija tu
ri su Turkija karą pradėti, nes 
tauta karo reikalauja; jeigu ka
ralius nepaklausytų žmonių noro, 
netektii sosto. Ant to Ferdinan
dui Kinderlen-Wachter atsakė, 
jog karas Balkanuose neatgabęs 
naudos nei pergalėtiems, nei karą 
laimėjusiems, nes santaikos tarp 
Balkanų tautų neatgabęs, pradė
to karo galo nebus. Vokietijos 
ministerio nuomonė dabar pasi
rodo teisinga. Turkiją perga
lėti nesunku buvo, bet santaiką 
tarp pergalėtojų palaikyti daug 
sunkiau.

Užpulta ir buvusio priešo ir 
buvusiu draugu ir kare su Tur- c O v
kija nedalyvavusios Rumunijos 
Bulgarija, jų pergalėta, neturė
dama vilties atsiginti, turėjo pa
siduoti, nors ji yra tikra Tur
kijos pergalėtoja; ji, priversta, 
turėjo išsižadėti tuom tarpu vil
čių taip savo rubežius išplatinti, 
kaip norėjo; turėjo išsižadėti vil
čių tapti vadove kitų Balkanų 
tautų. Turėjo tuom tarpu pasi
duoti, nes karo ilgiau vesti ne
galėjo, bet už tai dėl apviltų vil
čių kilę piktumai ne tik pasi
liko, bet pasididino. Tą parodė 
ir dabar pasielgimas Bulgarijos 
atstovų Bukarešte. Paminėjimui 
susitaikymo Rumunijos karalius 
apdovanojo besitarusius Bulkanų 
tautų atstovus orderiais, valdžia 
gi parengė iškilmes, bet Bulgari
jos atstovai atsisakė dalyvauti ir 
iškilmėse ir atsisakė orderius pri
imti. Taigi piktumai liko, o kur 
piktumai ir nesikentimas yra, ten 
ir menkos priežastįs karus pa
gimdo. Nėra abejonės, jog prie 
geriau tinkamos progos Bulgari
ja karą vėl pradės su išnaikinu
siais jos viltis buvusiais draugais, 
o paskui tapusiais jos priešais.

Iš karo gali but užganėdinta 
vien Rumunija, kuri be didelių 
aukų, be savo kareiviu kraujo 
liejimo gauna gana dideli Bulga
rijos žemės plotą. Serbija ir 
Grekija rods gauna tūlus žemės 
plotus, kokius, kaipo tvirčiausia, 
Bulgarija sau norėjo pasilaikyti, 
bet tie plotai pelnyti krauju ir 
aukomis didesnėms, negu jie yra 
verti. Ir albanams karas naudą 
atgabena; nors jie kare neda
lyvavo, jie gauna savistovystę. 
bet gauna ją ne be aukų. Juk 
serbai, grekai ir montenegrinai 
daug jti išskerdė nors ir be rei
kalo.

Po susitaikymo traktatu tary
bose dalyvavę Balkanų viešpa
tysčių atstovai padėjo savo para
šus io rugpjūčio to vai. 30 mi
liutų rytmetyj. Jame Bulgarija 
pasižada tuojaus pradėti demobi
lizavimą savo kariumenės. Ru
munija turi j dvi sanvaiti laiko 
ištraukti iš Bulgarijos savo ka- 
riumenę, o Grekija ir Serbija tu
ri tai padaryti j tris dienas.

Jeigu kilti] vėl nesutikimai dėl 
nauji! rubežių, tai sutarta tuos 
nesutikimus pavesti išrišti mažu 
Europos kraštų valdžioms — Bel
gijos, Šviecarijos ir Holandijos; 
šitų kraštų valdžios turės pa
ženklinti naujus rubežius, turės 
nuspręsti, kam koki plotai turi 
prigulėti.

Bulgarijos karalius į kariume- 
nę išleido atsišaukimą, kuriuom 
jai dėkoja už pasišventimą, o ne
pasisekimą aiškina užpuolimu 
viedmainingų Balkanų sanjungos 
tautų. “Iš visų pusių užpulti, 
turėjome taikytiesi”, sako Bulga
rijos karalius, nors dar jis neži
no, koks likimas jį patį laukia. 
'Kautos garbina valdonus, kol 
jiems viskas sekasi, bet kaip tik 
koja slysti pradeda, pavaldiniai 
šiauštiesi pradeda ir prieš myli
nius valdonus^

Dar Bulgarija gali jaustiesi lai
minga, kad didėsės Europos tau
tos Turkijai nemano leisti iš per
galių naudotiesi, o kad visos ta
me laikosi vienybės, tai Turki- 
ja turės jų reikalavimo klausyti. 
Didėsės Europos tautos jau pa
reikalavo, kad turkiškoji kariu
menė trauktųsi iš Adrianopolio, 
kad jį sugrąžintų Bulgarijai; kad 
jos kariumenė grįžtų už rubežių, 
Londone nutartų.

Karas ekonomiškai nupuldė vi
sas Balkanų vedusias karą tautas. 
Pernai laukai dėl karo netapo, 
kaip reikiant, apdirbti. Šįmet to
dėl javų derlius bus menkas; gy
ventojus veik visų Balkanų kraš
tų laukia badas. Savo pajiegomis 
lygiai pergalėtojai, kaip ir perga
lėti negali atsigriebti. Reiks to
dėl paskolos melsti. Paskolą, ži
noma, gaus, bet reiks didesnes 
palūkanas negu seniau mokėti. 
Ir neprigulmingai Albanijai įsi
gyvenimui Europos tautos turės 
taipgi paskolą parūpinti, o su 
pagelba paskolos tą tautelę galės 
savo globoj laikyti.

MEXIKA.

Atkakusį Mexikan taikyti ve
dančius namini kara tenykščius L *- «
politikierius — prezidentą Hu
erta su revoliucijonierių va
dovu Carranza — prezidento 
Wilsono speciališką atstovą Lin
dą valdininkai ignoruoja; Me- 
xike Huertos pasielgimą demon- 
stratyviškai pagyrė žmonių mi
nios. Parodymui savo neprilan- 
kumo Jungt. Valse, dėl jų mė
ginimo kištiesi į Mexiko reikalus 
prieš Japonijos ambasadą Mexiko 
mieste žmonių minios kėlė nepri- 
lankias Jungtiniams Valsčiams 
demonstracijas. Mat mexikonai 
tikisi gauti Japonijos pagelbą, 
jeigu Mexikan įsiveržtų ameri
konai.

Jungtinių Valsčių laikraščiai, 
platindami visokius nebūtus me
lus, kursto prieš Mexika ameri
konus ir tuom erzina mexikonus. 
Matyt Amerikoj yra daug norin
čių įsikišimo atvirai į Mexiko rei
kalus; gal tokių netrūksta ir Me- 
xikc, nes karo laike netrūksta 
progos gerai kišenius prisikimš
ti. Prezidentas Wilson viešai ap
reiškė, jog yra organizuota kur
stytojų organizacija, kuri viso
kiais budais, ypač per laikraščius 
leisdama visokias melagingas 
erzinančias abudu kraštu žinias, 
nori karą pagimdyti; bet ta kur
stytojų organizacija esanti ne
pavojinga.

Prieš atkakusį Mexikan prezi
dento Wilsono speciališką atsto
vą Lindą neprilankių demonstra
cijų mexikonai nekėlė, nors jį 
visai ignoravo. Todėl Washing
tone mano, jog Mexiko valdinin
kai paklausys jo nurodinėjimų, 
nes Lind pasiųstas Mexikan su 
geriausiais norais; todėl tikimasi 
įvesti prezidento \\ ilsono pro
gramą be Mexiko įžeidimo. Pre
zidentas Wilson mano, jog Mexi
ko revoliucija karo neiššauks, to
dėl karo nėra ką bijotiesi, jo ne
bus. Bet taipjau užtikrinėjo ir 
karo su Ispanija nenorėjo ir 
McKinley, o vienok karas pra
sidėjo. Rods karą pradėjo Ispa
nija, bet ji buvo provokuojama. 
Todėl ir dabar, priešais prezi
dento Wilsono ir užsienių mini
sterio Bryano norus Amerika ga
li but karau įtraukta, kaip tapo 
karau įtraukta ir su Ispanija, ku
ris, jeigu spekuliantams, ir atga
beno naudą, tai neatgabeno nau
dos Amerikos tautai, nes jai ko- 
lionijos visai dar nereikalingos; 
Amerika juk užima tokį plotą 
kaip visa Europa, o gyventojų 
turi vos 80 milijonų.

Laikraščiai praneša, jog mexi- 
konams šaltai priėmus preziden
to Wilsono atstovą, Amerikos 
kariumenė nedaboja taip saugiai 
rubežių ir dabar Mexiko revo
liucijonieriai ginklus daug leng
viau gauna, bet užtai gyventojų 
pri Jaukumas revoliucijonicriams 
nykti pradėjo, o be gyventojų 
prilankumo revoliucijos niekur 
nepasiseka. Revoliucijonieriai 
turėjo apleisti Torreon ir .Car

ranza persikėle į Durango.
Gyvenančius Mexike ameriko

nus apėmė baimė, kad jiems, 
kaipo visų partijų nekenčia
miems, mexikonai ką blogo ne
padarytų. Todėl jie stengiasi iš 
Mexiko išsinešdint. Paimti no
rinčius pabėgti tapo pasiųstas 
Amerikos kariškas laivas “Taco
ma.”

CHINAI.

Iš palengvo šiaurinių Chinų 
kariumenė ima viršų ant pieti
nių revoliucijonierių. Mūšiuose 
šiauriniai sumuša revoliucijonie- 
rius ir kariumenė prisiartino prie 
jų sostinės Cantono. Daboti sve
timtaučių apgyventą miesto dalį 
iš kariškų laivų išlipo franeuziški 
ir angliški jūreiviai; jų sustipri
nimui iš Indijų pasiuntė į Can
tona angliškos kariumenės re- 
gimentą.

Revoliucijos surengėjas Dras 
Sunjatsen nelaukė prisiartinimo 
kariumenės prie Cantono, bet iš
girdęs apie nepasisekimus revo
liucijonierių, sėdo ant japoniško 
laivo ir išdūmė ant prigulinčios 
Japonijai salos Formoza, o nuo 
čia iškeliavo Japonijon.

Bet nors šiaurių kariumenė pa
jūriuose ir paėmė ant revoliucijo
nierių viršų, bet iki revoliucijos 
galutinam suvaldymui dar toli. 
Revoliucijonieriai dar tvirtai lai
kosi krašto viduriuose, kur kariu- 
menei su kanuolėmis sunku prisi
griebti, nes tinkamų kelių ten 
nėra.

RYTINĖ AFRIKA.

Prigulinčiose Anglijai Rytinės 
Afrikos Somali pakrantėse prieš 
anglus sukilo juodspalviai 
čiabuviai. Juodspaiviai netikėtai 
užpuolė anglų raitelių expe- 
diciją, traukiančią toliau nuo 
kranto į Anglijos valdybų vidu
rius ir visus raitelius išmušė. 
Kadangi Somali pakrantėse ang
lišku kareiviu vra labai mažai, tai 
sustiprinimui ten esančių gar
nizonų ir nubaudimui užpuolikų, 
iš Adeno, Arabijoj, išsiuntė dau
giau anglišku kareiviu. O O v »-

IŠ LIETUVOS.
VILNIAUS GUBERNIJA.

VILNIUS. Vyriausybė nenori 
steigti Vilniuje universiteto, tei
sindamasi stoka pinigų ir tuo, 
kad tai busią neteisinga, kadangi 
kaukaziečiai ir kiti dar seniau 
prašę įsteigti jiems universitetus. 
Taigi vyriausybė jau turinti iš
dirbtą naujų augštųjų mokyklų 
įsteigimo plianą, patvirtintą 1910 
m. ministerių tarybos. Šituo pila
mi, vyriausybė turinti įsteigti ke
lias augštąsias mokyklas kitose 
Rusijos vietose.

— Vilniaus kepyklų savininkai 
jau nustojo streikavę. Miesto 
savivaldybė nepakėlė duonos 
kainos. Dėlei to savininkai patįs 
pradėjo brangiau pardavinėti 
duoną. C

— Vilniaus vyskupijos valdy
tojas įskundė vidaus reikalų mi
nisteriui Volkoviško (Gardino 
gub.) isprauninką Kuzminą, kad 
jis su policistais per Dievo Kūno 
šventę neteisėtai nuplėšęs pasta
tytuosius gatvėse ir prie namų 
prosesijos altorius ir papuošimus.

— Kepyklų savininkai, nepa
tenkinti pakėlimu tiktai ruginės 
duonos kainos (nesenai miesto 
savivald. leido jiems pardavinėti 
% ka.p. brangiaus), liepos 4 d. 
atėjo į miesto galvą, prašydami 
pakelti visų rųšių duonos kainą. 
Kadangi miesto galva atsisakė 
tatai padaryti, savininkai sustrei
kavo ir nustojo kepę duoną. Mie
sto savivaldybė negali pakelti 
duonos kainos, nes apsunkintų 
ir be to jau vargingą gyvenimą 
daugumos miesto gyventojų.

yntia — x-

— Pastaruoju laiku Vilniaus g. 
buvo dideli lietus. Upės patvi
no, ūkininkams "Sunku su šie
no valymu.

— Šiomis dienomis organizuo
ta Vilniuje bepartijinis komite
tas, kurisai sustatys atstovų mie 
sto durnai sąrašą. Jisai žada pa
vesti tinkama vietų skaičių Du-C c c

moję pravoslavams, sentikiams 
ir liuteronams, būtent sulyg jų 
rinkikų skaičiaus didumo.

— Prekybos-pramonės mini
sterija leido p. P. Maciejcvyčic- 
nci, kuri laiko moterų gimnazi
ją, atidengti 7-kliasę prekybos 
moterų gimnaziją.

— Lietuvos žinios —

NEMUNAITISj Trakų pav.
Birželio 20 dieiją apvaikščiota 

blaivininkų šventi-. Bažnyčioje 
buvo atlaikytos pamaldos už mi
rusių blaivininkų dūšias. Po mi
šių vietinis klebonas pasakė pa
mokslą, pritaikytą prie tos die
nos. Išėję iš bažnyčios, visi blai
vininkai susirinko klebono darže 
tam tyčia parengtoje vietoje, val
gė ir gėrė blaivininkų girą. Čia pir
mininkas kun. Baltuška papasako
jo apie Blaivybės vaisius. Susi
rinkusiųjų narių tą dieną buvo 
daugiau 200. Tik gaila, kad ne 
visi susirinko. Didelį įspūdį į 
blaivininkus padarė ši pirmoji 
šventė. Ačiū tariame pirminin
kui ir kitiems, tą dieną pasidar
bavusiems.

Birželio 16 dieną buvo lietuvio 
agronomo p. Stulginskio paskai
ta apie ūkį. Klausytojų susi
rinko nemažai. Visiems buvo su 
prantama, nes aiškino lietuviškai. 
Mes džiaugiamės susilaukę kal
ini nystėje darbštaus lietuvio, pa
baigusio augštesnj mokslą už ru- 
bežiaus. Tikimės, jog daug ga
lėsime pasinaudoti iš p. Stulgin
skio Alytuje apsigyvenimo, žino
ma, jeigu patįs to norėsime ir 
rūpinsimės, nes mums, valstie
čiams lietuviams, yra prielankus.

M-sė.

ŠEŠUOLIAI, Vilniaus pav. 
Birželio 21 dieną nuo ryto baisiai 
kaitino saulutė. Apie prieš 10 
valandą 20 minučių ryto vienu 
metu ant Šešuolių pasirodė juo
das debesys, nuo kurio pradėjo 
kristi ledai, riešučio didumo. 
Griaudė be paliovos. Debesys 
pradėjo suktis verpetu. O paskui 
nuo debesio pradėjo ant žemės 
leistis lyg triuba, kurios žemyn 
galas buvo smailas. Ir nusilei
do tos triubos galas stačiai ant 
Užupenų sodžiaus. Baisi būva 
tai valanda Užupenams. Žmonės 
nusigando, manydami, kad jau 
atėjo paskutinė gyvenimo valan
da. Nuo griausmų žemė drebė
jo. Stogai su krieklėmis ir gre
bėstai kėlėsi padangėn. Triuba, 
išėjus iš sodžiaus, ėjo per laukus 
vakarų pusėn, nešdama su savim, 
kas tik jai ant kelio papuolė: 
šiaudus, audeklus, kurie buvo pa
tiesti klonyse, akmenis, visokių 
paukščių čielas debesys, rėkda
mas, sukosi tame verpete. Ar
kliai, pamatę tą verpetą, bėgo 
šonuosna. O žmonės gulė ant že
mės ir turėjosi didelių akmenų. 
Iš gyvulių tai tik busilą rado 
užmuštą. Ledai labai sumušė 
javus: Užupenų, Augštogirios, 
Vagilkos ir Dvarninių sodžių. 
Dvarninių vasarojų išklojo, o ru
gių suvisai nekliudė.

“Aušros” Korespondentas.

VIDENIAI, Kalesninkų par-
Birželio 23 dieną buvo čia 

vestuvės pas Sukacką, visi gra
žiai linksminosi, nes girtų nebu
vo. Tik ant rytojaus, išleidžiant 
palydus Panočion, atsitiko nelai
mė: vieno vežimo pasibaidė ark
lys ir, lėkdamas per sodžių, už
mušė septynių meti] vaiką; dar 
gyvas buvo, apie 15 minučių. 
Kaltininkai suimti it* nuvaryti Ei- 
šiškėn pas pristovą. Vaikinai 
geri ir negirtuokliai.

< Ten buvęs.
*- Aušra —

KUNIGŲ PERMAINOS.
Vilniaus vysk. Kunigo Admi

nistratoriaus parėdymu paskirti: 
kun. Z. Cienzielskis Ivjon man- 
sijoneru, kun. Piotrovskis iš So- 
kolkos į Žoludką vikaru; kun. 
Stasiūnas iš Vilniaus šv. Jokūbo 
bažnyčios į Sumcliškį vikaru. 
Kun. Gelažunas į Kalesnykus vi
karu laikinai. Kun. L. Puciata 
laikinai Bernardinų bažnyčios 
klebonu Vilniuje. Kun. Kreta- 
vičius išvažiavo užrubežin. Bai
gęs Akademiją A. Ciechoriski Sc- 
minarijon profesorium.

— Aušra —

Žemaičių vyskp. Grendzčs fi- 
lijalistas kun. Bomblauskas per
keltas Laukėson kamendoriumi; 
Vaškų kam. kun. Vaitiekūnas 
Pliusų filijon; Pliusų filijalistas 
kun. Butkevičius paskirtas Vaš- 
kuosna kam.; Varnavičių filija
listas kun. Armalis perkeltas Uš- 
paliuosna kamendoriumi; Ušpalių 
kam. kun. Jasis paskirtas Var
navičių filijon.

— šaltinis —

KAUNO GUBERNIJA.
KAUNAS. Ir Kauno katedroje 

lenkai šiemet norėjo tą-pat pa
daryti, kas buvo šv. Jono baž
nyčioje, nors lietuvių gegužinės 
pamaldos jau seniau buvo įve
stos.

Lenkai buvo pradedą šūkauti 
ir giedoti, bet patįs nepamatė, 
kaip atsidūrė policijos rankose, ir 
bažnyčioje niekas daugiau riau
šių nedaro. Katedros klebono 
energija sulaikė lenkus nuo skan
dalu.

— Aušra —

— Ačiū nesiliaujančiam lietui, 
daugelis Kauno gub. upnj patvi
no ir užsėmė pievas. Lietingas 
oras kliudo šieno valymui, kursai 
pradeda net gesti. Šienas žymiai 
pabrangs.

— Lietuvos žinios —

LEVANIŠKIS, Malčtų par. 
Šis sodžius stovi ant Durių eže
ro kranto ir susideda iš 20-ties 
ūkininku. Seniau čia žmonės bu- c
vo ištvirkę, girtuokliaudavo, o 
dabar visai kitaip virto. Ačiū 
Dievui dauguma liovėsi gėrę. 
Taipogi yra nemaža susipratusio 
jaunimo, ypač merginos, kurios 
nesigaili triušio ir dailiai apžiūri 
rutelų darželius, puikiai padai
nuoja tautiškas dainas ir šokius 
su dainomis. Ypač puikiai pa
gieda šventas giesmes.

Seniau kryžius buvo apleistas, 
o dabar puikiai papuoštas, atnau
jintas. Mergaitės apipynė žoly
nų vainikais. Žadama statyti 
naujas kryžius. Taipogi jauni
mas skaito knygas ir laikraščius; 
dar ateina du “Aušros” egzem
plioriai, o toliau turime viltį, kad 
<11 Dievo pagalba bus ir daugiau 
laikraščių.

Dieve padėk levaniškcičiams 
dvasioje stiprėti.

Jurgis Veidmainavičius.

ZARASAI, (Ežerenai). Naujam 
klebonui atvažiavus, lenkai taip
gi pakelė bažnyčioje riaušes prieš 
lietuvius, norėdami parodyti, kad 
ne tiktai Vilniaus vyskupijoje, 
bet ir kitose vyskupijose yra su
mišimai bažnyčiose. Dėl tokio 
negražaus lenkų užsilaikymo, 
bažnyčioje, nors buvo didelių at
laidų diena, buvo atlaikytos tik 
skaitytos Mišios.

— Aušra —

PANEVĖŽYS. Liepos 6 d, bu
vo teismas dėl kilusių lietuvių 
su lenkais nesusipratimų per Ve
lykas. Apie tai kad ir buvo jau 
rašyta, bet dėl visa ko 
ir dabar, kad ir trumpai, primį- 
siu tos bylos priežastį. Buvo 
taip. Velykų naktį naujoje kop
lyčioje buvo paskirta giedoti len
kams, kurie ir giedojo. “Lenkų” 
giedojimas buvo gana silpnas, nes 
sulenkėję lietuviai giesmininkai 
nelabai mokėjo nepaprastų jiems; 
gavėnias giesmių lenkų kalba. Ga
lų gale, matyt pavargę, lenkų 
giesmininkai nutilo. Tada užgie

dojo lietuviai, kurių buvo pilna 
koplyčia. Kun. St. juos sulaikė, 
gerai išbaręs. Lietuviai nutilo. 
Lietuvių giesmininkai, pasijutę 
užgautais kun. S. smarkiais žo
džiais ir prisiminę, kad niekas 
nebarė lenkų už tai, kad jie 
Verbos sekmadienį giedojo ne 
savo laiku lenkiškai, — “sustrei
kavo” ir, einant per rezurckciją 
apie bažnyčią, visiškai nebegie
dojo, nors jiems tada reikėjo gie
doti. Dėl šių ir dėl kitų maž
možių inpyko musų dvasinė vy
resnybė ir lenkų šulai ir pradėjo 
bylą, kaltindami Balčus, kaipo 
šio “maišto” režisierius. Visos 
parapijos juk nenubausi taip vei
kiai, o vieną-kitą žymesnį leng
viau kaltinti.... Balčus kaltino, 
kad jie giedoję ne savo laiku ir 
kad “buntavoję” kitus negiedoti. 
Kaltintojų pusę gynė koplyčios 
klebonas kun. Maciejauskis ir du, 
matyt, aplenkėjusiu lietuviu: J. 
Vasiliauskis ir A. Lukušunas. 
Tikrųjų musų lenkų nė būti ne
buvo teisme. Kaltinamuosius 
Balčus gynė advokatas Zvierevas 
ir šie liudininkai: Jurgis Dauno
ras, M. Ružanskis, P. Burniunas, 
J. Dapšys, A. Pridotkas ir J. Mi- 
linienė. Kun. Maciejauskis, skų- 
sdamas Balčus teismui, prisipa
žino, jog jis patsai nieko tikro 
nematęs; sakąs tik tai, ką jam 
kiti sakę. Du lenkų liudytoju — 
J. Vasiliauskis ir A. Lukušunas 
sakėsi “saką, ką matę”, ir visą 
“kaltybę” vertė ant trijų brolių 
Balčų. Ypač A. L. taip komin- 
gai pasakojo Velykų atsitikimus, 
kad visi juokais kuone truko. 
Bet, šiaip ar taip, perdaug apkal
tinti Balčų jiems nepavyko. Vi
sas prasikaltimas toks, kad S. 
Balčas, kaip pasakojo lenkų liu
dininkai, Velykų pirmą dieną-, 
giedant lietuviškai “Pulkim ant 
kelių”, liepęs giesmininkams ne
giedoti ir taip ardęs ramybę. Bet 
Balčų liudininkas J. Dapšys ki
taip parodė tąjį faktą. Jis sakė, 
kad S. Balčas tik pataręs arba 
negiedoti, arba geriau giedoti, 
nes tie patįs lenkų “giesminin
kai” labai bjauriai giedoję tą gie
smę. Kiti Balčų liudininkai iš- 
rodinėjo, kad Balčai jokio mai
što nekėlę, laikęsi taip, kaip ir 
kiti; giedoti pradėję visai kiti, o 
Vlado Balčo visai nebuvę bažny
čioje. Tą-pat apie V. B. ir lenkų 
liudininkai pasakė. Kad ir rodė
si, jog Balčus liudininkai visai 
pateisino, tačiau apskričio teismo 
narys-teisėjas apkaltino juos ir 
nuteisė: S. Balčą ir B. Balčą ke
turiomis paromis arešto; V. Bal
čą išteisino. Saviškis.

— Viltis —

JURBARKAS. Liepos 7 d. čia 
buvo lietuvių gegužinės. Taisė 
jas P. Čižas ir davė savo gar
laivį. Važiavome Nemunu augš- 
tyn. Apsistojom netoli Elenara- 
vos, ties Paslauskio rūmais. Va
žiuojant garlaiviu, visą laiką 
skambino balalaikininkų orke
stras, IV skyriaus vietinės mie
sto mokyklos mokinio A. bukai
čio vedamas. Nuostabu, kad ne
skambino lietuviškų dainų, nors 
gegužinės buvo lietuvių. Taip- 
-pat labai gražiai padainavo vie
tinio vargonininko P. Pociaus ve
damas choras daug gražių lietu
vių dainelių. Svečių buvo visų 
tautų. Vakarą, 10 valandoje grį
žome visi linksmi namo. Jur
barkiečiai tokiu gegužiniu dar 
nebuvo turėję. Buvo, tiesa, šią 
vasara rusu gegužinės, bet vis ne 
tokios linksmos. Geistina butų, 
kad jurbarkiečiai nepatingėtų ir 
iškeltų daugiau tokių gegužinių 
per vasarą.

P. Čižui esame dėkingi už šių 
gegužinių iškėlimą. Ten buvęs.

PANEVĖŽĮS. Panevėžio mo
kytojų seminariją šįmet baigė 
6 katalikai. Iš jų 4 lietuviai: S. 
Pašakarnis, P. Milevičius, Bal
čiūnas ir Bartkevičius. Likusiuo
ju du gudu: Mikulanas ir Nau- 
mavičus. Kol kas visi žada mo
kytojauti, nes reikia atitarnauti 
stipendijos. S.

.Viltis «-•

LIETUVIŲ-LENKŲ SANTY
KIAI ZARASUOSE.

Kaip ir kitur, kur daug yra 
sulenkėjusių lietuvių, vis eina 
kokois tai “peštynės”, ar kova 
už savo teises. Daugiausia tai 
dedasi bažnyčioje. Šią vasarą 
visai priėjo prie “suiručių”. Tie 
nesutikimai nepasibaigia, žino
ma, bažnyčioje, bet išeina iš užu 
bažnyčios sienų. Čia tai vadi
nami “lenkai” ir parodo savo 
“kultūringumą”. Štai pradžioje 
gegužės mėnesio šių metų susi
tarė keletas jaunųjų lietuvių, nu
ėjo pas vietinį vargonininką pa
simokyti lietuviškai giedoti ge
gužinių pamaldų. Mat, buvo ža
dėta, kad ir lietuviams bus lei
sta gegužinės pamaldos rytą 6 
valandą. (Lenkai turi 6-tą vaka
re). Bet “lenkai”, išgirdę apie tai, 
pradėjo bruzdėti, pradėjo gązdin- 
ti vargonininką, kad išvysią jį iš 
Zarasų, jei toliau mokysiąs lie
tuviškai. Lietuviai metė moki
nęs/ Litaniją, ir tik mokinosi 
tautiškų dainelių. Ir tuomi len
kai nepasitenkimo. Jie dar la
biau pradėjo “rėkauti”. Lietu
viai, matydami tą “lenkų” nežmo
nišką pasielgimą, nustojo suvis 
mokintis. Tai tokie darbeliai mu
su endeku. v

Toliau. Vieną šventadienį bu
vo “Saulės” skyriaus susirinki
mas. Sužinojo apie tai “lenkai”, 
kad kur tai lietuviai susirinko, 
atėjo ir jie ten. Pradėjo rėkau
ti, keikti susirinkusius. Bet atė
jus policija numalšino šituos 
“rėksnius”, surašė jų pavardes 
ir paaiškino jiems, kad čia yra 
teisotas, valdžios leistas susirin
kimas, o ne koks tai lietuviu su- 
rašymas, kaip “lenkai” manėj 
Šį kart “nabagėliai” apsigavo.

Dabar pažiūrėkime, kas baž
nyčiose dedasi. Ligšiolei visuo
met per atlaidus leista buvo sa
kyti ir lietuviškai pamokslus. 
Dabar “lenkai” sumanė ir to lie
tuviams nebeduoti. Štai per Jė
zaus Širdies atlaidus, kada ku
nigas pradėjo sakyti lietuvišką 
pamokslą, lenkai pradėjo giedoti, 
ir trukdyti sakyt kunigui lietu
viškai. Tas pats atsikartojo ir 
liepos 7 d. Tik šį kart, kaip baž
nyčioje nebebuvo pamaldų (mi
šparų, sumos už tai, kad lenkai 
trukdė sakyti lietuvišką pamok
slą) lenkai kas-žin kam užrašinė
jo “savuosius”. Labai negerai, 
kad nekurie lietuviai rašosi “len- 
kuosna”. Štai vienas jaunas vai
kinas grynai lietuviška pavarde, 
prisišliejęs prie šventoriaus mu
ro, užrašinėja “lenkus” “negra- 
matnus”. Na, šis “ponaitis” bai
gė miesto mokyklą ir kur gi tau 
bus lietuviu! O kiti panašus po
naičiai kvietė pasirašyti “gra
matinis” ir vis šaukė bobeles: 
“ne padaicic duchem”.

Bet tai darbai, o ką apie lie
tuvius šneka, tai tiesiog nežmo
niškai. Va, kaip vienas Zara- 
siškių “lenkas” išsitarė apie lietu- 
vius-katalikus: “kam man klau
syti lietuviško-pagoniško pamok
slo — geriau jau stačiatikiu vir
sti” 1 Jaunikaitis,

— Lietuvos žinios —

SUVALKŲ GUBERNIJA.
LIUDVINAVAS, Suv. gub. 

Kaip gražiai musų dainių yra ap
dainuota Šešupė su liūliuojančiu 
savo vandenėliu ir apžėlusiais 
krantais. Bet jos vanduo, kuris, 
rodos, taip ramiai plaukia, kiek 
jis karčių ašarų yra išspaudęs vi
sokiais nelaimingais atsitikimais.

Pas mus, Liudvinave, liepos 13 
dieną (birželio 30 d.) buvo toks 
nelaimingas atsitikimas.

Seinų kunigų seminarijos klie
rikas Juozas Šmulkštys tą dieną 
pavakaryje su kitais išėjo mau- 
dyties Šešupėje ties vandeniniu 
maitinu. Plaukė jau išsimaudę 
prie kranto ir Juozas, pagautas 
sūkurio vandens, pradėjo skęsti. 
Jo brolis kun. Antanas stengėsi, 
kiek galėdamas, gelbėti, bet vel
tui, ir jaunas klierikas rado sau 
netikėtą mirtį Šešupėje. Greit 
pasklido gandas, kad prigėrė klie
rikas. Kas gyvas galįs bėgo pri*
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upės ir vos po trijų valandų j ieš
kojimo atrado jo kūną.

<Kas gal apsakyt tėvų, brolių, 
giminių ir visos parapijos nuliū
dimą, nes prigėrė klierikas, išbu
vęs seminarijoj jau penkerius 
metus. Laukėm jo primicijų, o 
turėjom dalyvauti laidotuvėse.

A. a. Juozapo laidotuvės buvo 
labai iškilmingos; dalyvavo 8 ku
nigai, 18 klierikų ir daugybė 
žmonių ne tik iš musų parapijos, 
bet ir iš aplinkinių.

Nabašninkaš buvo gimęs gruo-O V o 
džio 11 d. 1889 m., buvo vaikinas 
gabus, dievotas, malonaus budo, 
užtat paliko didelį gailestį.

Buvęs.

ALVYTO IR ŽALIOSIOS 
apielinkės. Musų apielinkėje pa
sklydo gandas, kad buvusius 
Gauronskio dvarus perkąs val
stiečių bankas ir dalysiąs- atėjū
nams rusams Nesenai čia buvo 
atvažiavę kaž-kokie ponai iš Var- 
šuvos, važinėjosi po dvarus, o 
Žaliosios raštinėje prašė surinkti 
kuosmulkiausių žinių apie šios 
apielinkės dvarus ir atsiųsti jiems, 
Žmonės aimanuoja. Norinčių že
mės pirkti žmonių, visokių beže
mių ir mažažemių, vietoje yra 
daugiau, negu parduodamos že
mės. Valstiečiai žada prašyti, ka
me tik bus galima, kad žemę par?, 
duotų vietos žmonas.

Alvyto apielinkėje valstiečių 
bankas jau yra supirkęs šiuos 
dvarus: Šuklių, Karolinės (Pie- 
skinės), Rumokų, Vailiškų, Skar
dupių, Čižiūnų, Vanaginės, Alvy
to, Unijos ir Versnupių. Kiek
viename iš tų dvarų yra skaito
ma į 1.000 margų žemės. Ban
kas, kaip girdėti, prašąs už juos 
pusės milijono. Žemė visur kuo- 
geriausia. V. Šeimenėlis-

— Viltis —

LESNISTVOS VALSČ. Suv. g. 
Nesenai pasibaigė tyrinėjimas 
pernai suimto Ašmoniškių kai
mo Antano Grybo bylos. Iš ty
rinėjimo lapo kopijos paaiškėjo, 
kad jis skundžiamas savo kaimy
no Česnavičiaus ir žandarų rot
mistro Krušinskio. Kaltinamas 
už prigulėjimą prie kokio-tai Lie- 
palotų-Norvaičų jaunimo ra
telio. Dėl to paties dalyko buvo 
be teismo išsiųstas į Minsko gub. 
to paties kaimo J. Garborius ir 
dabar da policija jieško Liepa
lotų Onos Stikliutės, kuri jau 
pernai pasitraukė į užsienį.

Vaisas Nor.
— Lietuvos žinios —

SINTAUTAI, Naumiesčio pav. 
$ioje parapijoje yra 3 mokyklos: 
viena pačiame miestelyje, kita 
kaime Veršiuose, o trečia Senuo- 
se-Zypliuose. Iš visų šių mokyk
it] geriau mokina Senųjų Zyplių 
mokytojas J. Maculaitis. Mo
kykloje yra 80 vaikučių, tame 
skaičiuje 50 berniukų ir 30 mer
gaičių. Bet Senuose-Zypliuose 
yra negeras paprotys, kad leidžia 
po kapines gyvuliams laipioti, 
kiaulėms žmonių kaulus knaisio
ti. Vertėtų ūkininkams susipra
sti ir aptverti kapinės, nes šio 
kaimo ūkininkai ne biedni, turi 
iš ko. L-žos Žuvininkas-

SEINŲ SEMINARIJA.
Lietuvių kaskart į Seminariją 

stoja mažiau. Neužilgo semina
rijoje jau bus lenkų daugiau ne
gu lietuvių. Ar čia lietuvių ar 
kieno kito kaltė, tuo-tarp sunku 
įspėti.

— Aušra —

KALVARIJA, Suv. gub. Pa
staraisiais laikais musų apielin
kės merginos lietuvaitės ėmė mo
kytis siūti ir eiti kaimuosna savo 
tautiečiams drabužių siūdinti. 
Tokiuo budu esti dvejopą nauda: 
siuvėjos turi uždarbį — nerei
kia Amerikos, kaimiečiai gi — 
lengvai pasisiūdina namie reika
lingus rubus: nereikia nešti mie
stan ir nereikalingo vargo ne
bėra. Pranešėjas.

— šaltinis —

PRIE DIENRAŠČIO ĮSTEI
GIMO.

Birželio 11-24 d., 1913 m. Vil
niuje buvo pasikalbėjimas arti
mesniųjų “L. Ž.” bendradarbių.

Iš “L. Ž.” administracijos apy
skaitos matyt, jog “L. Ž ėmėjų 
skaičius kasmet auga, jog šio 
laikraščio išleidimas nors šian
dien ir duoda nuostolių, bet tvir
tai galima tikėtis, kad ir “L. Ž.”, 
kaip jau dabar yra su “L. Uk.”, 
neužilgo apsimokės prenumerata 
jr apskelbimais.

Iš redakcijos paaiškinimų pa-
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sirodė, jogei rašinių netrūksta; 
net daug kas iš atsiunčiamos me
džiagos dėlei vietos stokos reika
linga trumpinti arba ir visai at
sisakyti spauzdinus. Kai-kurie 
laikraščio bendradarbiai stačiai 
atsisako “L. Ž.” rašinėję, saky
dami, jog maža vietos teesant 
sunku kas ilgesnio patalpinti. 
Žinoma, dėlei tokio straipsnių 
trumpinimo arba tiesiog atmeti
mo tarp rašytojų atsiranda ne
maža nepatenkintų, o tai kenkia 
pačiam laikraščiui.

Tad kilo klausimai: 1) ar ne
reikėtu dabartiniu kas antra die- u. v
na einančių ‘‘L. Ž.” formatas pa
didinti; 2) ar negalima butų “L. 
Ž.” dienraščiu pakeist?

Kadangi nieks neabejoja, kaip 
reikalingas vra Lietuvai dienraš- 
tis, tai nutarta rūpintis nuo 1914 
m. pradžios dienraštis leisti.

Toliau paaiškėjo, jog dienraš
čiui leisti reikėtų sutverti tam 
tikra savaranki bendrovė, kuri 
vestų visą reikalą atskirai nuo 
bendrovės, kuri dabar leidžia “L. 
Uk-ką”, kad reikėtų padidinti ir 
panaujinti ir pati laikraščio re
dakcija.

Tuom tarpu tokios bendrovės 
nariais sutiko būti: pris. advoka
tas Andrius Bulota, “L. Uk.” ir 
“L. Ž.” leidėja Felicija Bortkevi- 
čienė, d-ras Kaz.- Grinius-Grine- 
vičius, žinoma rašytoja Gabrielė 
Petkevičaitė, žemvaldys Kaz. Ži- 
linskis, pris. adv. Jonas Vileišis.

Busimas dienraštis bus pašvę
stas Lietuvos reikalams, prisilai
kys demokratiškos pakraipos, bet 
nebusiąs partijinis.

Formatas ir kaina dar nėra pa
baigtinai nustatyta.

Organizacijos darbas tuomi 
tarpu pavestas trims žmonėms: 
adv. Andriui Bulotai, adv. Jon. 
Vileišiui ir žemvaldžiui Kaz. Ži- 
linskiui.

Apskaičius dienraščio išlaidas, 
pasirodo, jogei, reikalinga turėti 
nemažiau kaip 10.000 rubl. at
sargos kapitalo. Pinigai šie nu
tarta surinkti pajais, po 100 rubl. 
kiekvienas.

Kas nori pajininku bendrovės 
pasidaryti, užsimoka tuojau, jei 
negali viso pajaus, bent ketvirtą 
jo dalį, t. y. 25 rubl., duodamas 
kartu vekselį užmokėt likusią pa
jaus dalį iki balandžio mėn. 1914 
m. Visiems pajininkams duoda
ma tam tikri pakvitavimai. Pi
nigai bus laikomi Vilniaus ko- 
inercijos banke arba 3-iojoj Vil
niaus Kredito draugijoj. Už tuos 
pinigus atsako visi šeši augščiau 
paminėti dienraščio sumanytojai.

Pajai ir pinigai bus renkami iki 
spalių 1 d.; apie tą laiką bus pa
darytas visuotinas tikrųjų narių 
ir pajininkų susirinkimas, kuris 
išrinks bendrovės valdybą, revi
zijos komisiją, dienraščio redak
ciją, nutars dienraščio didumą, 
kainą, sustatyts jo sąmatą ir kt.

Jeigu dienraščio nebus galima 
leisti, tat įneštieji pinigai ir pa
sižadėjimai (vekseliai) bus grą
žinti.

Rūpindamasi to sumanymo 
įvykdinimu dienraščio komisija 
šiuomi kreipiasi į plačiąją musų 
visuomenę, prašydama padėti at
likti šį svarbų darbą — atgai
vinti lietuvių dienraštį, dėlko ir 
kviečia visus imti pajus iki spa
lių 1 dienai š. m. ir šelpti patari
mais ir nurodymais.

Visi susirašinėjimai dėlei dien
raščio reikia siuntinėti “L. Ž.” 
adresu: Vilnius, Semionovskaja 
10, pridedant prierašą “Dienraš- V • . f f
C1U1 .

Lietuvių dienraščio komisijos 
nariai:

A. Bulota,
J. Vileišis,
K. Žilinskis.

MOKSLEIVIŲ ŽUDYMASIS.
Švietimo ministerija nesenai 

išleido knygelę: “Žudymasis”, pa
sikėsinimai nusižudyti ir nelai
mingi atsitikimai tarp švetimo mi
nisterijos mokyklų moksleivių 
1911 metais.”

Šitos knygutės žiniomis, 1911 
m. buvę 246 nusižudymo ir kė
sinimosi nusižudyti atsitikimai: 
tarp žemųjų mokyklų mokinių 
42 atsitik., vidurinių — 178, augš- 
tųjų — 16. Nusižudę 107 vyrai 
ir 48 moters, kesinęsi nusižudyti 
59 vyr. ir 33 mot.

Nusižudė:
Dėl nervų ir sielos ligų, 1911 m. 

50 mok., o 1910 m. 75 mok.; dėl 
mokyki, priežasčių, 1911 m., 38 
mo.; 1910 m. 35 mok.; dėl mok. 
ir namin. priež., 1911 m. 24 mok., 
o 1910 m. 35 mo.; dėl naminių 
priež., 1911 m. 30 mok., o 1910 m. 
32 mok.; dėl meilės 1911 m. 17

Ex-Gov.
JOHN LIMP 
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mok., o 1910 m. 14 mok.; dėl ki
tų įvairių priežasčių, 1911 m. 75 
mo., o 1910 m. 65 mok.

— Viltis —

— Kun. Antanas Cichonskis, 
kuris tik baigė Peterburgo ku
nigų akademiją ir gavo šv. teolo
gijos magistro laipsnį, paskirtas 
Vilniaus kunigų seminarijos pro
fesorium. Vilniaus labdarių dr- 
jos bažnytėlės kapelionas kun. 
Sienkevičius išvažiavo Aglonos 
vienuolynan kalėti paskirtąją 
Pskovo apygardos teismo bau
smę. Jo vieton labdarių bažny
tėlės kapelionu paskirtas Bernar
dinu bažnyčios kamend. kun. v *
Drazdauskas.

— VU tis —
f , -■ I

RYGA. “Fenikso” fabrikai už
daryti dėl darbininkų streiko ne- 
apribuotam laikui. Darbininkai 
reikalauja pakelti užmokestį.

— Viltis —•

IŠEIVYSTĖ.
Pagal vid. reik, ministerijos 

paduotos statistikos matoma, kad 
išeivystė labai paaršėjo. Dau
giausia išvažiuoja į Amerikos 
Suv. Valstijas ir P. Ameriką. 
Ypatingai daug valstiečių iške
liauja iš Volinijos, Kijevo, Char
kovo, Minsko ir Saratovo gu
bernijų. Iš jų važiuoja daugiau
sia vokiečių kolionistai.

Per Liepojų kiekvieną savai
tę išvažiuoja apie 6000 išeivių.

MAŽOJI LIETUVA.

Krematorijus Tilžėje. Kaip pra
neša “Nauja Lietuviška Ceitun- 
ga”, Tilžėje jau beveik užbaigta 
statyti krematorijus, pečiais la
vonams deginti. Darbas jau tiek 
pirmyn pastūmėtas, kad nesenai 
atsibuvo pirmieji to pečiaus iš
bandymai. Bandymams vartota 
gyvulių mėsa. Yra ir tam tik
slui prirengta bažnyčia. Taipgi 
gauta iš valdžios jau ir leidimas 
deginti lavonus. Tokiu budu, 
neužilgo pečius bus atidarytas 
viešam vartojimui. Tiktai neži
nia, stato klausimą “N. L. C.”, 
ar rasis deginimui tiek lavonu, 
kad krematorijui pastatyti pada
rytos išlaidos apsimokėtų.

Derlingumas. Kaip skelbia ži
nios iš Mažosios Lietuvos, javų 
derlingumas tenai šįmet esąs gan 
geras. Javai pradėta jau kirsti. 
Šieno ir dobilų suvalymą kiek 
sutrukdę lietus. Javai daugelyje 
vietų sugulę. 

A
Kūdikis suvirę puode- Tūlo 

ūkininko Karklėje dviejų metų 
kūdikis įpuolė į verdančio van
dens pilną puodą ir taip suvirę, 
kad, išimtas, tuojaus mirė.

Prašė bausmę padidinti. Ne
toli Įsručio tapo suimtas tūlas 
raštininkas, kaltinamas ui kelių

ĮĮ h

svarų mėsos pavogimą. Paskuti
niame savo žodyje kaltinamasai 
prašė padidinti jam bausmę (mat, 
kaltintojas reikalavo 6 savaičių). 
Sakėsi, kad j kalėjime esą geriau 
gyventi negu laisvėje. Tačiaus 
teismas prašymo ne tik neišpildė, 
bet bausmę net sumažino, nes 
paskyrė 4 savaites.

1$ AMERIKOS.
VILTYS NEIŠSIPILDĖ.

Springfeild, Mo. Pasimiręs pe
reitą sanvaitę milijonierius T. B. 
Holland, paliko savo dukterei 
Editliai palaikų tik 25 dol., o ji, 
žinoma, tikėjosi daugiau, nes pa
laikų yra su viršum milijonas 
doliarių. Visus palaikus lygiomis 
dalimis gavo Edithos motina ir 
kiti vaikai.

DEBESIŲ PRAPLYŠIMAI.
Omaha, Nebr. 6 rugpjūčio die

ną aplinkinėse Shoshona, Wyo- 
minge, siautė audra su debesių 
praplyšimais, kurie pagimdė tva
nus. Prigėrė tvanuose ir tūlas 
žmonių skaitlius. Shoskonoj ant 
gatvių yra 2 pėdos vandens.

KARŠČIAI.
Topeka, Kans. Visoj Kansas 

valstijoj 5 rugpjūčio diena buvo 
karščiausia šią vasarą. Mieste 
Clay Center termometras rodė 
1140 šilumos, Topekoj 105°; Abi- 
lenoj, Junction City ir Salina 
1080.

PURVINA BYLA.
San Francisco, Cal. Prasidėjo 

čia byla Maury’o Diggs iš Sac
ramento ir sūnaus dabartinio 
ateivių užveizdos komisijos Drew 
Caminetti. Jiems užmetama, buk 
jiedu nemorališkiems tikslams iš
gabenę į Reno, Nev., 2 nepilname
tes augštesnės mokyklos moki
nes. Diggs dar kaltinamas, buk 
su savo advokatu stengėsi val
stijos liudininką papirkti. Pir
miausia bus teisiamas Diggs; 
Caminette bus teisiamas paskui.

;ir. _____
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ATIDAROMA INDIJONŲ 
REZERVACIJA.

Washingtonį. D. C. Preziden
tas Wilson: pagarsino atidarymą 
kolionizacijai Fort Peck indijo- 
nų rezervacijos, kur yra milijonas 
akrų geros faunoms žemės. Ame
rikos piliečiai, norinti žemės gau
ti, turi iki 30 rugsėjo atsišaukti 
į žemės biurus Glasgowe, Great 
Falls, Havere ir Miles City, Mon
tanoj. Ir minėta žemė yra Mon
tanoj. Bus taipgi kolionizacijai 
atidaryta 44,000 akrų žemės bu
vusios Fort Nirbara kariškos sta
cijos.

Į.JĮį-yT?# IM:

EXPLIOZIJA.
Wilmington, Del- Dirbtuvėse 

Dupont Powder Co. malūnuose 
No. i ir 2 expliodavo 600 svarų 
parako. Kadangi laike expliozi- 
jos darbininkų nebuvo, tai bent 
žmonių nepražuvo, bet triobos 
tapo drūčiai pagadytos.

PRIEŠ EXPRESINES KOM
PANIJAS.

Washington, D. C. Tarpvalsti- 
jinė vaizbos komisija prisakė vi
soj Amerikoj expresinems kom
panijoms nuo 5 spalių d. važio
ti prekes už numažintą kainą. 
Pervežimo kainos turi but nu
mažintos nuo 10 iki 60%. Ma
noma, kad per tai kompanijos ant 
26 milijonų doliarių mažiau tu
rės pelno. Tarpvalstijinė komi
sija mano, kad produktų brangu
mą gimdo jų pervežimo brangu
mas. Kompanijos nenori pasi
duoti, net žada kreiptiesi į augš- 
čiausiąjį teismą.

RENKA AUKAS PAVARGU
SIAM MINISTERIUI.

Austin, Tex. Kadangi Jung
tiniu Valsčių užsienių ministeris 
Bryan apreiškė, jog iš algos (1000 
dol. mėnesiu) jis negali išmisti, 
todėl turi važinėti po kraštą ir 
laikyti apmokamas prakalbas, ku
rių kiekviena atgabena jam vi
dutiniškai po 250 dol., tai Texaso 
demokratai nutarė Bryanui su
rinkti 50,000 dol. pašalpos, kad 
jis taip vargti nereikalautų, nes 
iš persidirbimo jis galįs apsirgti. 
Tąsyk jau Bryanui, turbut ne
reiks apmokamų prakalbų laiky
ti.

UŽDRAUDĖ ŠOKTI.
Nashville, Ten. Vyskupas Tho

mas B. Byrne uždraudė savo dy- 
ecezijos tikintiems šokti šokius 
“Turkey trot”, “Greezly bear” ir 
panašius. Kunigams prisakyta 
neduoti išrišimo tiems, kurie to 
vyskupo prisakymo nepaklausytų.

- — 4.

PAPERKAMI TEISDARIAI.
Webster Springs, W. Va. Tei

sėjas W. S. O’Brien pasiuntė ka
lėjimai! penkis valstijos legislia- 
turos narius už parsidavimus ir 
kyšių ėmimą nuo visokių firmų. 
Uždrausta jiems užimti per visą 
amžių kokias nors valdininkų 
vietas.

IŠ DARBININKO MILIJO
NIERIUS.

Omaha. Nebr. Gyvenantis čia 
darbininkas Friedrick Alvensli- 
ben, kuris 27 metus dirbo kaipo 
paprastas darbininkas, ga
vo Chicagos vokiško konsuliaus 
pranešimą, jog Vokietijoj, Geda
mos banke jam gatavais pinigais 
sudėta palaikai 1,750,000 markių.

RASIŲ KARAS.
Eugene, Ore. Mieste Salem, 

Oregone, 7 rugpjūčio dieną ant

gatvių užgimė kruvinas karas 
baltspalvių amerikonų su japo
nais. Užmušta ant vietos 3 japo
nai, o vieną mirštantį ligoninėn 
nugabeno.

EXPLIOZIJA KASYKLOSE.
Tower City, Pa- Kasyklose 

East Brookside atsitiko smarki 
dujų expliozija. Užmuštas tapo 
kasyklų vedėjas, keturi foremonai 
ir 11 darbininkų: 1 rusinąs, 2 vo
kiečiu, 9 italai. Trūksta dar ke
lių darbininkų, kurie, kaip mano, 
taipgi tapo užmušti.

AMERIKONIŠKI TEISĖJAI.
Oakland, Cal. Policijos teisme 

mieste Alameda teisėjas R. B. 
Toppan, perkratinėdamas skun
dą moters Rowe, kuri apskun
dė savo vyrą, buk jis ją norįs už
mušti. tarp kit-ko patarė mote
rims pasirūpinti karabinus ir šau
dyti vyrus, jeigu lik mano, kad 
jie nori moterį nudėti. Bet jeigu 
moteris tokio patarimo paklau
sytų, pačios turėtų nukentėti, nes 
kitas gal teisėjas remtųsi ant tei
sių, o nėra teisių, kurios leistų 
į ką nors šauti. Ir už žmogžu
dystę teistų augštesni, bet ne po
licijos teisėjai.

KREDITAS VAKARŲ FAR- 
MERIAMS.

Washington, D. C. Iždo mini- 
steris McAdoo pakvietė \\ a- 
shingtonan bankierius, nes jų pa
tarimas jam reikalingas. Ministe- 
ris nori iždo pinigais rūpinti kre
ditą vakarų farmeriams. Sulyg 
ministerio sumanymo, iždo pini
gai butų padėti bankuose viso
kiuose kraštuose ir bankai juos 
skolinti turėtų ant mažų palu
kėm] žemdirbiams.

IR GARLAIVIUOSE BALKA
NŲ KARAS.

New York. Atkako čia iš 
Europos garlaivis “Pononia” su 
grekiškais, serbiškais ir bulgariš
kais ateiviais. Laivo oficierai 
pasakoja, buk per visą kelionės 
laiką tarp pasažierių trečios klia- 
sos nesiliovė karas, vis mušėsi 
grekai ir serbai su bulgarais. Tai 
laivo oficierams, jeigu ateiviai 
muštiesi nenorėjo liautiesi, reikė
jo peštukus į jūres išmesti, o tą
syk jau gal butų žinoję, nes ne- 
visur gaidžių karas privalo but 
kenčiamas.

PRASTAS DERLIUS AME
RIKOJ.

Washington, D. C. Sulyg žinių 
surinktų žemdirbystės departa
mento, dėl lytų stokos, Ameri
koj laukai daug nukentėjo, ypač 
kornų tikimasi surinkti daug ma
žiau negu pernai. Šįmet kornų 
tikimasi surinkti 2,672,000,000 
bušelių, arba 452,000,000 bušelių 
mažiau negu pernai. Už tai va
sarinių kviečių tikimasi surinkti 
511,000,000 bušelių, taigi dau
giau negu pernai.

LENKTYNĖS ORLAIVIO SU 
GREITUOJU GELEŽINKELIO 

TRAUKINIU.
Washington, D. C. Amerikos 

orlaivininkas Marvin Wood at
liko čia lenktynes su greituoju 
geležinkelio traukiniu. Lenkty
nės ėjo nuo New Yorko į Wa
shingtons, o nuo čia iki Myer. 
Va. Nors orlaivininkas turėjo 
nusileisti, bet visgi ; paskirtą vie
tą atėjo 40 minučių pirma ne
gu greitasis geležinkelio trauki- 00 o

nys.

NORIMA KARO SU MEXIKU.
Washington, D. C. Prezidentas 

Wilson viešai apreiškė, jog Ame
rikoj yra organizuotas reikala
vimas karo su Mexiku. Nors pre
zidentas tai tik dabar pamatė, 
bet tą mato jau nuo seniai ne 
vien Amerikoj, bet taipgi ir Eu
ropoj.

BILIUS PRIEŠ JAPONUS 
TURĖS TIESIĄ GALĘ.

Sacramento, Cal. Nuo perei
tos nedėlios dienos Californioj 
bilius prieš japonus, draudžiantis 
jiems žemę valdyti, įgavo tiesią 
galę ir turės but pildomas. Nuo 
dabar japonai, lygiai kompanijos, 
susidedančios iš japonų, negalės 
nuosavybėn žemės pirkti. Pro
testai Japonijos iki šiol mat neiš
davė vaisių.

S--------------------------------

PRIGĖRĖ.
East Freetown, Mass. Am 

Long Pond apvirto motorinė val
tis su pasivažinėtojais. Prie te 
prigėrė 7 žmonės, tame skaitliuje 
6 moterįs.
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GAISRAI.
Philadelphia, Pa. Sudegė Ko

telis “Blue Mountain House” 
Pcnnone. Du hotelyj apsistoję 
svečiai mirtinai apdegė. Nuosto
lius ugnies padarytus paduoda 
ant 250,000 dol.

Decatur, Ill. 7 rugpjūčio dieną 
miestelyj Weldon siautė gaisras, 
kuris išnaikino visą miestelio vi
durį. Tarp smlegu-ių Į-taigų yra: 
didelė valgykla, bankas, aptieka 
ir dvi didžiausios miesto parda
vinės.

IŠ POLITIŠKŲ PADANGIŲ.

Ar bus karas? Suvienytų \ al- 
stijų santikiai su Mexikos respub
lika pastaruoju laiku taip pablo
go, kad jau atvirai pradedama 
kalbėti, jog jeigu ir tolinus taip 
eis, tai be karo su Mexika neap
sieis.

Suvienytos Valstijos nenori 
oficiališkai pripažinti dabartinės 
Huertos valdžios Mexike, nes 
nužiuroma, kad generolas Hu
erta pasilipo ant Mexikos prezi
dento kėdės per preziden
to Maderos užinusystą. Už
tai Huertos valdžia labai kreivai 
žiuri į Suvienytas Valstijas, ir 
dabar jai pasitaiko proga atsi
mokėti joms tuom pačiu.

Po atšaukimui ir rezignavimui 
buvusio Suv. Valstijų pasiuntinio 
Mexikoj, prezidentas \\ ilsonas, 
nenorėdamas pripažinti Huertos 
valdžios, negalėjo pasiųsti į Me- 
xiko naujo ambasadoriaus ir pa
skyrė buvusį Minnesotos guber
natorių Johną Lindą savo ypa- 
tišku atstovu. Jis jau išvažiavo 
j Mexiko ant šarvuoto Suv. Val
stijų laivo. Tačiaus Huerto vie
šai apreiškė, kad jis nepripažins 
Lindo jokiu pasiuntiniu, jeigu tas 
su savim neatsiveš popierų, ku
riose bus pripažinta Huertos val
džia. Esą su tokiu vyru Huertos 
valdžia jokių reikalų neturėsian
ti,— dar aršiau, nes Huerta pasi
sakė, kad jis su ginklu rankose 
priešinsis bile kam, kas norėtų 
kištis į vidurinius Mexikos rei
kalus. Tas reiškia, kad Huerta 
pasiryžo netik, taip sakant, spjau
ti Suv. Valstijoms veidan, įžei
sdamas jų prezidento pasiuntinį, 
bet dar grąsina ir karu, jeigu 
Suv. Valstijos mėgintų šiaip ar 
kitaip kišties į Mexikos reika
lus.

Padėjimas labai įtemptas ir vi
si laukia tolimesnių pasekmių. 
Kad Suv. Valstijos nepripažino 
ir nenori pripažinti Huertos val
džios, tai tą tik pagirti galima, 
nes valdžia, kuri įgija galę bjau
riomis užmušystomis, kaip tai 
padarė Huerta (jo valdžia bent 
iš to neišsiteisino), yra ne valdžia, 
bet gauja žmogžudžių ir tironų.

Suvienytos Valstijos senai tu
rėjo akį ant Mexiko ir dabar 
joms pasitaiko gera proga visą 
reikalą su Mexiko užbaigti. Da
bartinė Washington© valdžia, bū
tent prezidentas Wilsonas ir 
Valstybės Sekretorius Bryanas 
yra aiškiai priešingi netik karui, 
bet ir tolimesnei “užgrobimo” po
litikai. Tačiaus susibėgusios ap
linkybės gali priversti ir juos, 
prieš jų norą, stumti kariumenę 
Mexikan. Suv. Valstijos negalėtų 
nukęsti įžeidimo, kokį joms pa
darytų Huertos valdžia, — tai 
viena; Europos viešpatystės spi
ria jas padaryt Mexike tvarką — 
tai antra, ir pagalios visuomenės 
opinija, ypač pietinėse valstijose, 
gali priversti valdžią įsikišti į Me
xikos reikalus.
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Huerta, rodosi, to tik ir nori. 
Dabar Mexiko suskaldyta į re- 
voliucijonierius ir Huertos pase
kėjus. \ ienok ir vieni ir kiti 
neapkenčia amerikonų. Huerta, 

‘Hsįį*.

i B

šokinėdamas ir grąsindamas karu 
Suv. Valstijoms, sakoma, tuomi 
nori įgyti mexikonu simpatiją ir 
sustiprinti tuomi savo valdžią.

Toks spėjimas gali but labai 
arti teisybės. Sakoma taipgi, kad 
paskyrimas Huertos sandraugo 
gen. Diazo spec, pasiuntiniu į Ja
poniją turi taipgi didelę svarbą. 
Menama, kad Huerta varinėja 
ten intrigas prieš Suv. Valstijas 
ir nori gauti japoniečių pagelbą, 
ištikus karui su Suv. Valstijoms.

Kaip ten nebūtų, Suv. Valstijų 
diplomatiškas laivas priplaukė 
dabar prie labai pavojingo sūku
rio. Mexiko ir Japonija liep- 
snuoja neapykanta ir bile kuri 
gali bile laiku sprogti. Euro
pinės viešpatystės taip pat ne- | 
užjaučia Suv. Valstijoms, ką Ita
lija Anglijos, Vokietijos ir Ru
jos atsisakymas dalyvauti .vį*'

it?8**
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jasvietinėj San Francisco paro
doj. ’

’Amerikonai niekados neatsižy
mėdavo gerais diplomatais ir ge
ru taktu; neatsižymėjo jie nei 
šiuom kartu, pasiųsdami Lindą 
Mexikon ant kariško kanuoliuo- 
to laivo, lydimo dar kito laivo. 
Tas menkas iš pažiūros dalykas 
gali dar labjaus sukurstyti mexi- 
konus, nes kariškas laivas prie 
tokių aplinkybių reiškia aiškų 
grąsinimą. Sykį-gi užsidegus 
liepsnai Mexike, netaip lengva 
bus ją užgesinti, ir pasekmės gali 
būti labai graudžios.

’LITIŠKŲ PADANGEI 1$ DARBO LAKO.
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kį ant Mexiko ir date 
sasitaiko gera proga vš 

su- Mexiko užbaigti. Dr 
Washington© valdžia, b- 

prezidentas Wilsonas i. 
bės Sekretorius Bryam 
škiai priešingi netik kare, 
tolimesnei “užgrobimo” p?

Tačiaus susibėgusios 
ės gali priversti ir jotu 
jų norą, stumti karinius 
an. Suv. Valstijos negaiši 
i įžeidimo, kokį joms fr 

į Huertos valdžia, — t
Europos viešpatystės ?■ 

> padaryt Mexike tvarią - 
tra, ir pagalios visuomet 
i, ypač pietinėse valstijose 
ri versti valdžią įsikišti į Jie 
reikalus.
irta, rodosi, to tik ir n®
• Mexiko suskaldyta j 
ijonierius ir Huertos pa.*

Vienok ir vieni ir lt 
enčia amerikonų. Huert 
ėdamas ir grąsindamas kar 
Valstijoms, sakoma, tuos 
Įgyti mexikonu simpatijoj 
srinti tuomi savo valdžią. 
<s spėjimas gali but labi 
eisybės. Sakoma taipgi, h 
.•rimas Huertos sandrauf 
Diazo spec, pasiuntiniu į jt 
ą turi taipgi didelę svarbi 
ima, kad Huerta varinėj- 
ntrigas prieš Suv. Valstija 
iri gauti japoniečių pagtlbi 
is karui su Suv. Valstijom 
dp ten nebūtų, Suv. Vaistų- 
apatiškas laivas priplauk 
r prie labai pavojingo suk*

Mexiko ir Japonija Ii? 
ja neapykanta ir bile 
bile laiku sprogti. Eft 

s viešpatystės taip pat f 
učia Suv. Valstijoms, kukt 
Anglijos, Vokietijos ir £ 

, atsisakymas dalyvauti F

fl Superior, Wis. Streikuoja 
Allonez dokų darbininkai. Great 
Northern geležinkelio Co., kuriai 
minėti dokai priguli, užtikrina, 
jog darė viską, ką galėjo, susi
taikymui su darbininkais, bet 
daugiau nusilenkimų daryti ne
gali.

fl St. Louis, Mo. Pasibaigė čia 
telefonisčių streikas. Streikas 
traukėsi 7 sanvaites.

fl Duluth, Minn- Streikas do
kų darbininkų traukiasi čia to
liau. Atkako čia laivai su ruda, 
bet darbininkai atsisakė laivus 
iškrauti. Geležinkelių kompani
jos stengiasi gauti streiklaužių; 
streikieriams, norintiems darban 
grįžti, užtikrina policijos apgyni
mą.

fl Farmington, Mo- Švino ka
syklų darbininkai nutarė strei
kuoti, jeigu nepakels jiems algų 
50c. dienai. Švino kasyklose dir
ba 4000 darbininkų.

Į Cincinnati, Ohio. Streikuoja 
čia vežėjai. 5 rugpjūčio dieną 
buvo smarkus streikierių susirė
mimas su policija. Suėmė 20 
streikierių.

fl Peoria, Ill. 5 rugpjūčio dieną 
prasidėjo čia konvencija organi
zacijos “State Association of 
Master House Painters & Deco
rators”. Konvencijon suvažiavo 
800 delegatų.

fl Duluth, Minn. Streikuoja 
čia dokų darbininkai, per tai nėra 
kam iškrauti atėjusių laivų, nei 
prikrauti turinčių išplaukti. Dar
bininkai sumažino kiek savo rei
kalavimus, bet geležinkelio kom
panija apreiškė, jog ir tų išpildy
ti negali. Laukiamas streikas t 
porte Two Harbors.

fl Charleston, W. Va. Pasibai
gė šitame apskrityj kalnakasių 
streikas. 78,000 darbininkų grįž
ta darban.

fl Minot, N. D. Industrial Wor
kers of the World mėgino su
organizuoti lenkų darbininkų 
streiką, dėl to sutraukta policija. 
Suimta 80 agitatorių.

fl Chicago, Ill. Nori čia strei
kuoti mėsos išvažiotojai. Tie rei- 
Valauja didesnių algų.

1$ VISUR.
ĮĮ Finansų ministeris indavė 

ministerių tarybai sumanymą iš
leisti naujos rūšies kreditinius 
bilietus 500 rubl. vertės; dabar
tiniai kreditiniai bilietai esą leng
vai piktadarių padirbami.

|Į Maskvos teismo rūmai nu
sprendė panaikinti Gorbunovo iš
leistus tris Levo Tolstojaus raštų 
tomus.

ĮĮ Chinai mano taipgi nedaly
vauti Panamos kanalo prakasi
mui paminėti rengiamoje mieste 
San Francisco parodoje, nes turi 
svarbesnius reikalus, o atlieka
mų pinigų nėra.

Prezidento Juanshikai kariu
menė paveržė nuo revoliucijonie
rių miestą Tckan, prie Poyang 
ežero, provincijoj Ksaugsi. Rc- 
voliucijonieriai tapo sumušti ir 
provincijoj Hupck.

6 rugpjūčio aplinkinėse Canto- 
no buvo smarkus mūšiai revoliu- 
cijonicrių su kariumenė.

! Prezidentas Wilson Ameri
kos ambasadorium Chinuose pa
skyrė profesorių Drą Povilą Sa
mueliu Renisch iš Wisconsin© 
valstijos universiteto.

ĮĮ Amerikos ambasadoriui pasi- kareivių. Dabar santaikos laike
sekė rasti Berline atsakantį rūmą 
Amerikos ambasadai patalpin
ti. Už jį į metus reiks mokėti 
samdos 19,000 dol., arba 1500 
dol. daugiau negu ujetinė amba
sadoriaus alga.

Pasiųstas prie Špitzbergeno 
salos garlaivis “Lavenskjold” 
jieškoti pražuvusios ten vokiečio 
Schroedero expedieijos, susidau
žė. " susidaužusio garlaivio 
įgulos prisigriebė valtyse kranto, 
bet kita dalis prigėrė.

Į Netoli Papudo, Chili pakran
tėse, paskendo franeuziškas gar- 
laivys “Ville Dijon”. Prigėrė prie 
to 22 žmonės, o išsigelbėjo tik 3.

Į Prie miesto Torreon Huertos 
kariumenė turėjo smarkų mūšį su 
revoliucijonieriais ir juos sumu
šė. Kaip sako, užmušta jų 2000, 
bet apie tai reikia abejoti, nes 
turbut ten nebuvo iš viso tiek 
revoliucijonierių.

Kariškasis Vokietijos tei
smas gana lengvai nubaudė ka
riumenės oficierus, kurie nuo ka- 
nuolių dirbtuvių Kruppo vedėjų 
ėmė kyšius ir už tai joms suteik
davo visokias Vokietijos kariu
menės paslaptis. Visi apkaltinti 
pripažinti kaltais: Leitcnants Ti- 
lan gavo du mėnesiu kalėjimo, 
Schroeder ir Hinst po 4 mėne
sius, leitenants Floge 43 dienas. 
Pirmutinieji 3 tapo ir iš kariume- 
nės prašalinti. Kariumenės sek
retorius Pfeifer gavo pusę metų, 
unteroficieras Schmidt 2% mė
nesio, unteroficieras Draese 3 
sanvaites arešto.

Kaipo priežastį atsisakymo 
Anglijos dalyvauti Panamos pa
rodoj, parlamentui užsienių mi
nisteris Grey padavė reikalą tau
pyti pinigus. Parodai reiktų 
skirti 1,250,000 dol., o Anglijai 
parankiau juos kitokiems tik
slams paskirti. Bet Anglijai 
1,250,000 dol. menkniekis. Tur
but yra kitokios Anglijos atsisa
kymo priežastįs, tik jų nemini 
ministeris Grey.

Į Aišku, jog Castro šalininkai 
Venezueloj revoliuciją gerai su
organizavo, nes jam ant kranto 
išlipus, ji patiko 12000 jam atsi
davusių kariautojų. Uoste Caro, 
kaip jis išlipo, gyventojai jį en
tuziastiškai priėmė. Prieš jį pre
zidentas Gomez galėjo pasiųsti 
vos 7000 kareivių.

1914 metuose atsibus apvai
nikavimas Japonijos ciesoriaus. 
Drauge su tuom bus parengta 
mieste Kyoto didelė paroda, ku
ri trauksis nuo 31 rugpjūčio die
nos iki 8 gruodžio. Parodon bus 
priimami ir svetimų kraštų expo- 
natai. Parodai iš iždo skiriama 
1,500,000 jenų.

Į Dalyvavęs Mexiko revoliuci
joj prie išvertimo Madero val
džios, Feliks Diaz apreiškė, jog 
jis renkant prezidentą, statys sa
vo kandidatūrą tai vietai.

Pagarsėjęs išradime vaisto 
nuo difterijos franeuziškas gy
dytojas P. Roux apreiškė susi
rinkime Francuzijos mokslo aka
demijos, jog išrado vaistą nuo 
choleros. Išmėgino jis vaistą ant 
beždžionių. Beždžionės, kurioms 
savo vaistą įčirškė, neužsikrėtė 
paskui cholera.

Vidurinėj Afrikoj, Belgijos 
valdyboj Kongo, užtiko naujus, 
labai turtingus aukso laukus.

ĮĮ Vokietijos iždas turi 5>I^o,- 
167,300 markių skolų. Palukėnų 
už tas skolas iždas kas metas 
moka 167,192,000 markių.

ĮĮ Ant viso žemės paviršiaus 
slavų yra 157 milijonai, o tame 
skiatliujc rusų yra 109 milijonai 
(žinoma, su mažaisiais ir gu
dais) ; vokiečių Europoj yra 78 
milijonai.

Vokietijoj, porte Svvinemu- 
ende apvirto motorinė valtis su 
važiuojančiais apžiūrėti Vokieti
jos ciesoriaus laivą. Prigėrė prie 
to 17 žmonių. Iš viso važiuojan
čių buvo 22, o iš jų tik 5 pasi
sekė išgelbėti.

|| (r Francuzijos senatas 36 
balsais priėmė sumanymą įvesti 
Francuzijoj trimetį tarnavimą 
kariumenėj, per ką santaikos lai
ke kariumenė pasidaugina 210,000 

Francuzija turės iš viso 800,000 
kareivių, arba 8 kartus daugiau 
negu Amerika ,nors kariumenės 
reikalams Amerika* - daugiaū pi
nigų išleidžia negu Francuzija.

. . •**•«’*

ĮĮ Netoli Cantono, Chinuose, 
buvo smarkus mušis kariumenės 
su pietų revoliucijonieriais. Mu- 
šyj užmušta 500 kariautojų.

Į Inžinieriai Amūro geležinke
lio (Siberijoj) dirbėjai išleido 22 
milijonu rublių daugiau, negu bu
vo skirta. Ištirti priežastis to
kio pinigų mėtymo iš Peterburgo 
išsiuntė viešpatijos kontrolerį 
Choritonovą. Inžinieriai, išgirdę 
apie kontroleriaus atvažiavimą, 
pasitraukė nuo vietų. Matyt ir 
čia buvo iždo pinigų besisavini- 
mas.

ĮĮ Persijos sostinėj Teherane, 7 
rugpjūčio, miestan įsiveržė Bach- 
tiarai. Mušis ant gatvių traukė
si visą dieną. Užpuolikai susi
jungė su Turkijos kurdais. Su
valdyti juos bus nelengva. Gy
vena jie kalnuose Vakarinės Per
sijos, prie Turkijos rubežių ir yra 
beveik neprigulmingi.

Spiriamas Amerikos žydų, 
Amerikos užsienių ministeris at- v
siliepė į besitariančius Bukarešte 
Balkanų tautų atstovus su reika
lavimu, kad Balkanų tautos pri
pažintų visokių tikėjimų laisvę. 
Atsiliepimą jo vienok ten priėmė 
labai šaltai, nes visų tikėjimų iš
pažintojai Balkanų viešpatystėse 
senai turi lygias teises. Tary
bose dalyvaujanti .atsisakė svar
styti Amerikos reikalavimą.

Sukėlęs pietiniuose Chinuo
se revoliuciją Dras Sangatsen, iš
girdęs apie nepasisekimą revo
liucijonierių, sėdo ant japoniško 
garlaivio ir išdūmė ant salos 
Formozos.

Į Bavarijoj, ant ežero Tegarn- 
sce mažoj valtelėj išvažiavo pasi
važinėti du operos giesmininkai: 
Fritz Sturmfeld ir žinomas ir 
Amerikoj tenoras Leon Šlezak. 
Ant ežero vidurio valtis apvirto 
ir abudu giesmininkai supuolė 
vandenin. Sturmfield prigėrė, o 
Šlezaką pasisekė išgelbėti.

Į Turtingas žydas Maskvoj, L. 
Levi primena žydams, jog 1914 
m. sukaks 2500 metų nuo išgrio- 
vimo žydų šventnamio Jeruzoli- 
moj. Levi sumano, paminėjimui 
tų sukaktuvių, surengti visame 
sviete vieną dieną visų žydų su
rašą, tikrai sužinojus, kiek yra 
išviso žydų ant žemės. Žydai 
skaito, buk jų yra II milijonų, 
bet skaitlinė ta paremta ant spė
jimų, nes ne visų kraštų statisti
koj žydai turi savo statistikos 
rubriką.

Į Jungtinių Valsčių prezidento 
atstovas Lind iškeliavo Mexi
kan. Jam pavesta I įn
ertą ir revoliucijonierių vadovą 
Carranza prikalbėti visai pasi
traukti ,ir tokiu budu revoliucija 
pati išnyks. Huerta vienok pa
sitraukti nenori, bet apreiškė, jog 
Mexiko garbė neleidžia įsikišimo 
svetimo krašto atstovo į viduri
nius Mexiko reikalus. Huerta 
atsisako ir tartiesi su Jungtinių 
Valsčių atstovu.

Tokiam besikišimui Jungtinių 
Valsčių į revoliuciją nepritaria 
nei Mexike gyvenanti ameriko
nai. Jie nori kreiptiesi į Euro
pos tautas su prašymu, kad jos 
siųstu Mexikan savo kariumenės 
ir revoliucijoms sykį galą pada
rytų.

5 rugpjūčio d. Huertos kariu
menė turėjo su revoliucijonieriais 
smarkų mūšį aplinkinėse Rancha- 
ria. Rcvoliucijonieriai tapo su
mušti. Užmušta jų 80, o 148 
paimta nelaisvėn.

Į Sulyg naujų teisių, rinkimuo
se 1915 m. Norvegijoj visos mo- 
terįs be skirtumo, turtingos ir 
beturtės, galės balsuoti. Turin
čių tiesą balsuoti moterų Norve
gijoj yra 250,000, o vy
rų tik 230,000. Tokiu bu
du moterįs, jeigu pano
rės, gali ant vyrų ten viršų pa
imti. Norvegijoj visi turinti 25 
metus, lygiai moterįs, kaip ir vy
rai, turi tiesą balsuoti; negali 
balsuoti tik beturčiai, valsčių už
laikomi.

|| Chinuose, mieste Cantone su- 
sibuntavojo kareiviai. Jie išmušė 
savo oficierus ir griebėsi plėši

mų. Saugoti europiečių- miesto mano įgyti nors sieksnį žemės.
dalį tapo išsodinti 
laivų franeuziški ir 
reiviai. Pagelbon ji 
su revolverinėmis‘-1I 
siuntė 250 angliški!

- • I 
Vokietijoj, kJ 

senkirchcn užgriuvi 
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ant didelės lyties žinonės 
te 6 sušalusius žmones, 
kad tai yra nariai rusiškos ledinių 
kraštų tirinėtojų expedieijos.

jūrių, 
pama- 
Mcna,

Į Vienas iš geriausių .basų, ru
sas, operos giesmininkas šeliapin, 
perstatant Londone, kur’buvo su 
rusiškos operos trupa, operą 
Boris Godunov, vienam choristui 
drožė į ausį. Už tai laike an
trakto choristės apdaužė Šeliapi- 
ną. Anglams čia mat parodė 
rusų kultūringumą. Šalapin tu
rėjo perprašyti įžeistą choristą.

Į Belostoke sustreikavo darbi
ninkai gelumbių dirbtuvių. Be- 
lostok yra Gardino gubernijoj.

ĮĮ Miesto Mexiko gubernatorius 
pranešė Jungtinių Valsčių val
džiai, jog negali imti atsakymo 
už gyvastį specialio atstovo pre
zidento Wilsono pasiuntinio Lin
do, jeigu jis atkaks | Mexikan. 
Jeigu prezidentas Wilson nema
no pripažinti Huertos valdžios, 
tai bereikalo Mexikan siunčia sa
vo pasiuntinį.

Paryžiaus laikraštis “Figa
ro” praneša, buk Austrija eis 
išvien su Rusija visuose Balkanų 
tautų klausimuose. Tokiu budu 
pavojus karo už Balkanų reikalus 
galutinai išnyko.

LIETUVIAI AMERIKOJ.
IŠ BROOKLYN, N. Y.

Liepos 27 d. Brooklyno kele
tas lietuvių, dėl susipažinimo su 
tik-ką atvykusiais svečiais iš Lie
tuvos, parengė išvažiavimą į pa
jūrį, į Rockoway B.|ę.^h. Jšsi- 
plukdę gerai vandenyje susirinko 
į vieną nedidelę restauraciją už
kąsti ir prie tos progos padarė 
šiokį tokį neva svečių priėmimą. 
P-as K. Račkauskas perstatė su
sirinkusiems svečius ir išreiškė 
pasigailėjimą, kad greitu laiku 
negalima buvę suspėt surengt 
priėmimo tokio, koks musų Tau
tos atstovams priklauso.

Tolesniai Dr. Basanavičius ir 
p. M. Yčas, sveikindami susirin
kusius, pasakė, ko jie atvažiavo 
ir kas juos siuntė. Nors visa 
tai buvo surengta greituoju, ta
čiaus laike užkandos sumesta 
$83.50 Tautos Namams Vilniuje. 
P. Yčas pranešė, kad Brooklyne 
vien biznieriai jau spėjo sumesti 
keletą šimtinių; buvę ir tokių, 
kurie po čielą šimtinę aukavę.

Žmonių buvo nedaug — tiktai V. O
apie 40 ypatų, nes, kaip minėjau, 
surengta buvo greituoju, taip kad 
daugelio nesuspėjo pasiektie ži
nia apie šią iškilmę. Kiek buvo 
girdėt, brooklyniečiai žada su
rengti gražias išleistuves sve
čiams, ne tiktai su gražia puota, 
bet ir su pinigų maišu pirkti ply
toms Tautoms Namams Vilniuje. 
(Be abejonės, brooklyniečiai sau 
sarmatos nepadarys. Red.).

Sekminių Veršis.

IŠ WATERBURY, CONN.
Rugpjūčio 3 d., susirinkime W. 

L. Šviesos Dr-gijos buvo skaity
tas laiškas 5 kuopos T. M. D. 
su pakvietimu dalyvauti priėmi
me, kuomet atsilankys gerb. at
stovai nuo Lietuvių Mokslo ir 
Dailės Draugijų. Perskaičius 
laišką, pirmininkas užklausė su
sirinkusiųjų, kas kokį įnešimą 
duos. Tada vienas narys, p. M. 
Dambrauskas, pašokęs, pradėjo 
protestuoti tais žodžiais kaip bu
vo “Laisvės” No. 60. Nutarta, 
kad W. L. Šviesos Dr-ja iš; savo 
Šviesos Draugija iš savo 
iždo negalinti aukautijS nes 
pati draugija da ne ant tvirtų pa
matų stovi, daug pinigo apverčia 
knygyno užlaikymui; bet atsilan
kius gerbiamiems atstovams, 
kiekvienas išreiškė norą iš savo 
ki.šeniaus paaukauti darant rink
liavą. Tą pačią dieną vakare 
buvo susirinkimas S. L. A. U-tos 
kuopos ir minėtame susirinkime 
nutarta, kad n-ta kuopa S. L. A. 
aukauja $10.50 iš savo iždo, Tau-
tiškam Namui Vilniuje, o tuomi į drauge pasilinksminti.

nuo kariškų Vertėtų ir kitoms kuopoms sek- 
angliški ju_-Įti 11-tos kuopos pėdoms. Kaip 

<Indijų teko girdėti, tai ir Teatrališka 
Aido Draugija paskyrė $10.00. 
Taipgi ir kitos draugijos prita
ria; dabar laukiama susirinkimo 
atstovų nuo visų draugijų, kuris 
atsibus 18 d. rugpjūčio, 7 vai. va
kare, W. L. Šviesos Knygy
no svetainėje po nr. 883J4 Bank 
Street.

Dabar dar apie Adomą Muži- 
kevičių, kurio kūnas tapo atra
stas 27 liepos. Naugatucko upė
je. Po savaitės, tyrinėjimo poli
cija nesurado kaltininko. Nors
gabeno kiekvieną, kuris tik ką

1 išsireiškė apie tą tragediją. Da
bar girdima pasakojant, buk kas 
tai matęs tą žmogžudystę, bet 
nenori, ar bijo pranešti policijai. 
Todėl giminės Adomo Mužikevi- 
čiaus paskiria kiek pinigų tam, 
kuris išduos žmogžudžius. Ir 
draugijos, prie kurių priklausė 
velionis, žada darbuoties, kol ne
suras kaltininkų, nes velionis bu
vo doras vaikinas ir niekam į akis 
nesikabinėdavo; į upę pats nega
lėjo įpulti, nes upes krantai lygus 
ir upėj vanduo negilus.

J. Kalvietis.

IŠ ROCKFORD, ILL. '
“L.” nr. 30 tilpo mano rašte

lis, kuriame norėjau parodyti 
rockfordiečių “vaikiškus” darbe
lius, bet ant nelaimės, tas man 
nepavyko: redakcijos žirklės ap
karpė taip, kad nebegalima buvo 
ir pažinti savo darbo.

Bijodamas tos pačios redakci
jos “rykštės”, šį kartą girsiu 
nors ir peiktiniausį daiktą.

27 liepos vietinių socialistų 
“brenčius” buvo surengęs pikni
ką. Žmonių susirinko daug; dau
giausiai buvo su raudonais raikš
čiais, (net ir musų patrijotai pa
mylėjo raudonumą). Susirinku- 
siejie užsilaikė gražiai, bėgiojo, 
dainavo, žaidė.... na ir ant galo 
prakalbų klausė. Kalbėtojai bu
vo net du vietiniai “draugai”, 
Raškevičius ir Raulinaitis. Pra
kalbų niekas negali kritikuoti, 
nes jos “puikiai” nusisekė, ir visi 
matėme, kad kalbėtojai labai 
daug norėjo pasakyti, tik nelai
mė, kad, ir būdamas visai arti 
kalbėtojo, negalėjau girdėti, ką 
kalbėtojas sako. Matomai, tie 
vyrai imasi už nesavo “džiabo”.... 
Geistina ir daugiau tokių prakal
bų, kurių negalima girdėti...

Ateinantį rudenį daug ko ža
dama sulaukti. Manome šaukti 
net 4 tautiškus kalbėtojus ir apie 
pusę tuzino teatrų surengti: 
“Kanklės” mokinas jau “Švar
kas ir Milinė” ir “Audra Gied
roje”, o Jaunimo Ratelis — Varg
šo “Pirmuosius Žingsnius”. Taip
gi rengiamės parsikviesti gerbia
mus svečius — Dr. J. Basana
vičių ir durnos atstovą Martyną 
Yčą. (Jie atvyks į Rockford 17 
d. rugpjūčio. Red-). K. M. G,

IŠ RACINE, WIS.
Baigiantis šiltoms vasaros die

noms ir besiartinant ilgiems ru
denio vakarams, ir Racino lietu
viai striopiai griebėsi darbo; vie
ni tveria draugijas, kiti perka 
bažnyčias, o treti sau įieško kur 
kokio užsiėmimo. Nepersenai 
Racino lietuviai nupirko liutero
nų bažnyčią, už kurią, kaip gir
dėt, sutarė užmokėt $8000. O 
kunigą taipgi turi kitą; kun. P. 
Gugis tapo perkeltas į Kenoshą. 
Girdėt, jog rengiamasi atgaivint
S. L. A. 169 kuopa, kuri keli 
metai atgal dėl konstitucijos buvo 
pakrikusi. Dabar vėl parėjo iš 
Madison, Wis. į Racine užtvirti
nimas naujos pašaipiuos draugi
jos, vardu “Lietuvos Brolių”,
T. M. D. 121 kuopa taipgi ketina 
pasirodyti su darbais.

Pastaruoju laiku darbai suma
žėjo, darbą sunku gauti iš kitur 
pribuvusiam; nelengva ir čio
nykščiams žmonėms, nes didžiau
sios Racine, J. T. Case kulia
mų mašinų ir Alitchell Levis Mo
tor Co. dirbtuvės silpnai dirba; 
kitos visai stovi.

Lietuviai gyvena nesutikime, 
vieni kitus išsipravardžiuoja vi
sokiais vardais. Kaštanas.

IŠ VALPARAISO, IND.
Liepos 27 d. čia buvo piknikas, 

vietinių lictuvių-moksleivių su
rengtas. Į šį pikniką buvo laiš
keliais pakviesti ir senesnieji val- 
paraisiečiai, bet tik keli tepribu- 
vo Iš viso svečių ir Valparaisie- 
čių piknikan pribuvo 20. Pikni
ko tikslas buvo: sušaukti visus 
senesniuosius valparaisiečius ir 

’ Pats piknikas iš visų pusių ge
rai nusisekė. Iš svečių ir vieti
nių moksleivių lupų girdėjosi 
balsai, kad tokie piknikai reikia 
kas metas rengti, nes, girdi, tik 
tokie pasilinksminimai ir draugiš
ki pasišnekėjimai mus geriausia 
suveda artimesnėn pažintin, o 
senesniuosius draugus krūvoj pa
laiko.

Iš pikniko valparaisiečiai turė
jo pelno $1.07; pinigus paskyrė 
L. D. L. V. U. palaikymui.

Čia nebus pro šalį priminti 
kad šis mokslo bertainis pasi
baigs rugpjūčio 14 d. Tuoj vieti
niai moksleiviai ir pakriks po 
visą Ameriką, kaip Grigo bitės.

Naujas mokslo metas prasidės 
16 d. rugsėjo 1913. Aš manau, 
kad jauni lietuviai žino, jog ši 
mokykla yra lietuviams prieina
miausią. Čia ne tik visoki mok
slai yra taip gerai išguldomi, kaip 
ir kituose universitetuose, bet 
lietuviai da turi progą ir lietuvių 
kalbos pasimokinti. Čia mokslas 
ir pragyvenimas yra labai priei
nami. Mokyklon gali įstoti kiek
vienas doras jaunikaitis bei mer
gina.

Jei kas norėtų gauti platesnių 
žinių apie šią mokyklą, terašo 
sekančiu adresu:

Lithuanian Library, 
751 Cyrus st., Valparaiso, Ind.

Įdėkit dvicentinį krasos ženk
lelį atsakymui.

Zigmas Vit-kas.

IŠ CAMBRIDGEPORT, MASS.
Lietuvių čia yra apie 300, jų 

tarpe laisvamanių beveik pusė; 
tikrų socialistų bus rodos 45. 
Musų socialistai ypač atsižymi 
nemandagumu ir nekentimu visu, 
kurie kitaip mano. Savo tautos 
verteivių baisiai nekenčia, ką pa
rodo, jog vieno verteivio neleido 
dalyvauti nei socialistų kuopos 
piknike.

Vienas karštas socialistas su
ardė vieno lietuvio šeimynišką 
gyvenimą. Įtekmė socialistų čia 
pulti pradeda. B. Lorentas.

IŠ NEW PHILADELPHIA, 
PA.

Liepos 31 d., pobažnytinėje lie
tuvių svetainėje buvo prakalbos. 
Kalbėjo kun. Saurusaitis apie 
blaivybę. Žmonių buvo apie 50. 
Sutverta ir blaivininkų kuopa.

Rugpjūčio 3 d. “Panų Draugy
stė” turėjo giraitėje pasilinksmi
nimą. Pasilinksminime dalyvavo 
tiktai minėtos draugystės narės 
ir keletas šios apielinkės kunigų. 
Vienai merginai pasitaikė nelai
mė, nes besilinksmindama, išsi
suko koją. Plaušinis.

IŠ CAMBRIDGE, MASS.
Čionai labiausia laikraščiuose 

išgiriama Lietuvos Sūnų. Dr-ja. 
Mat prie jos priklauso socialistai 
71 kuopos. Bet iš tų socialistų, 
tiesą pasakius, yra daug aklų 
fanatikų, kurie laiko save daug 
žinančiais. Dabar socialistai 
pradeda minėtą draugiją vesti sa
vo keliais. Iki šiol draugija tu
rėjo gerą pasisekimą, bet dabar 
virto kiti laikai ir jeigu eis taip 
ir toliaus, jos garbė puls dar la
biau. P. Bartkevičia negavo ai- 
gos kaipo vice-prezidentas, (o 
argi ir vice-prezidentas turi gaut 
algą? Red.). Mat jis neprigulėjo 
prie socialistų. Kitas draugas su
sižeidė dirbtuvėj, o negavo pa
šalpos ligoj. Mat ir jis nepriguli 
prie socialistų. (Nejaugi todėl? 
Red-). Kaip girdėjau, draugija tu
rės stoti teisman.

B. Lorentas.

IŠ ATHOL, MASS.
3 rugpjūčio čionykštis jauni

mas turėjo pasilinksminimą švie
žiame ore. Susirinko krūvelė 
jaunimo. Susirinkę linksmai žai
dė visokius žaidimus. Netikėta, 
kad tiek jaunimo susirinko, nes 
Athole jis dar nepripratęs prie 
tokių pasilinksminimų, daugelis 
čionykščių lietuvių visokius pa
silinksminimus vadina “velnio 
prasimanymais”. Jeigu butų alu
čio ir baltakės, tai, žinoma, bu
tų daug daugiau lietuvių susirin
kę.

Susirinkęs jaunimas pašoko ke
letą tautiškų šokių, pažaidė ke
letą lietuviškų žaidimų, padaina
vo ir ramiai, linksmai išsiskirstė.

J. Karosas.

IŠ REINERTON, PA.
2 rugpjūčio, 11 vai. kasyklose 

Brookside atsitiko dujų expliozi- 
ja. Išgirdęs apie expliozija su
perintendentas, su dviem fešer- 
bosais, nusileido į olą. Einant 
su atidengtomis lempomis, atsi 

tiko kita expliozija. Užmušta iij 
sužeista 20 žmonių. Iš lietuviij' 
nieks nenukentėjo. Užmušė bo
są, 5 firebosius ir 4 kitus kasyk-* 
lų prižiūrėtojus, išviso užmušė 
18; užmušti 8 italai, 1 slovakas.; 
Superintendentą išnešė dar gyvą, 
bet kitą dieną rytmetyj jis mirė. 
Trūksta dar dviejų firebosių. 
Laimė dar, kad tą dieną kasyk
los nedirbo, tai per tai mažiau 
žmonių žuvo. A. Žukauskas*

IŠ WESTVILLE, ILL.
Jau dvi sanvaiti, kaip prasidėjo 

bažnytiniai ferai, kurie tapo pa
rengti padidinimui fondo suma
nytai statyti naujai bažnyčiai. 
Kaip paprastai lietuviai ant pa
rengtų pasilinksminimų neapsei- 
na be rudžio, taip lygiai ir ant mi
nėtų ierų. Ferai atsibuvinėja 
prieš bažnyčios duris vietinės 
mokslainės darže. Nedėldienio 
vakare, 10 d. rugpjūčio, besilink
sminant, ištiko tarp jaunimo muš
tynės, per kurias keli svetim
taučiai pusėtinai likosi apkulti. 
Tai vis rudžio pasekmės. Teko 
girdėti paties klebono raginimą 
prie alučio; į geriančius vandenį 
sako: “Mat — nedarot biznio, 
kas tai matė, gerti vandenį, kad 
alaus yra lig-valiai”. Yra West- 
villyje ir draugysčių daugiau ne
gu reikia. Savo darbštumu at- 
sižymi dr-stė Šv. Jurgio, kuri daž
nai rengia balius ir piknikus, kur, 
žinoma, be rudžio nei žingsnio. 
Nestebėtina todėl, kad vietiniai 
lietuviai neaugštai pakilę visuo
menėje, nes perdaug užlaiko 
smuklių. Nemalonu ir prisipa
žinti, kad tokiame mažame mie
stelyje randasi suviršum 45 sa- 
liunai. Draugystės privalėtų pa
sirūpinti rengti blaivius pasilink
sminimus, nes jie turi svarbią 
rolę visuomenėje ir gali daug ge
ro atnešti žmonijai. Bamblys.

IŠ CICERO, ILL.
Svečių atsilankymas Chicago], 

kaip matosi iš kitų Chicagos 
apielinkių, yra pasekmingas ir 
žmonės visur nuoširdžiai juos 
priima. Labai gaila, kad ačiū tū
loms klaidoms ir nesusiprati
mams, jų atsilankymas Cicero 
nebuvo pasekmingas. Pirmiau
siai vietinis klebonas iš ryto pa
garsino svečių atsilankymą vieną 
dien, o sumos laike ir plakatuose 
buvo pagarsinta kitą dien; kilo 
taipgi nesusipratimai tarp kuni
go ir vietinių lyderių; visa tai 
prisidėjo prie to, kad žmonės 
tapo suklaidinti ir jų prisirinko 
vos apie 150, o aukų sumesta 
apie $50.00. Tai mums tikrai gė
da ir gaila, kad taip atsitiko, nes 
čia galima butų ir keletą šimtų 
surinkti. Daugelis vietinių lie
tuvių dabar labai pyksta ant vie
tinio klebono, kuris neva apsi
ėmęs darbą atlikti, o jo tinkamai 
neatliko. Vietinis.

MICHIGAN CITY, IND.
3 rugpjūčio dieną čionykščiai 

lietuviai sutvėrė čia susišelpimo 
draugiją Šv. Petro ir Povylo. Lai 
Dievas laimina tą jauną lietuviš
ką draugyste! X. Z-

POLEMIKA.

P. K. Strumskis “Liet.” No. 30, 
atsakydamas į mano užmėtinėji- 
mus (žiur. “Liet.” No. 4$) Brook
lyno vargonininkams sulyg jų
jų elgimosi priešais p. M. Pet
rauską, stebiasi — iš kur aš ga
lėjau išlaužti tokią neteisingą ži
nią, pavadindamas jų draugiją 
("Vyturėlį") slapta. Mano gi 
buvo tik pasakyta, kad jie (var
gonininkai), susitvėrę į atskirą 
draugiją, slaptai veikia.... Tarp 
slaptos draugijos ir slapto veiki
mo, rodos, yra nemažas skirtu
mas. Dėlei to tai draugijos aš 
ne nekaltinau, nes nevisad di
džiuma draugijos narių gali nu
vokti, prie ko juos veda jų vado
vai. Brooklyne apie tuos “slap
tus veikimus” kalbama nevien 
“senų kūdikių”, kaip p. K. Strum- 
skis sako, bet ir pašalinių ypatų, 
ką liudija kadir “Laisvėje” (No. 
58) žinutė apie 12 d. liepos ne
pavykusį iš medžiagiškos pusės 
p. M. Petrausko koncertą. Tiesa, 
apie p. M. Petrausko boikotą, 
ten tvirtai nepasakyta — tik spė
jama, bet tokie spėjimai irgi ne 
iš piršto išlaužti. Pagalinus, kam 
mudviem ginčytis? Juk jeigu p. 
M. Petrauskas ir netars apie šį 
dalyką savo žodžio, tai visgi ga- 
ht-gale tas viskas išsiaiškins. 
Vienok geistina, kad tas išsiaiš
kinimas liudytų p. K. Strumskio 
pusę. S.
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Apžvalga.
L. Mokslo Dr. skyrius Ameri

koje. “Vienybės Lietuvninkų” 
Nr. 32 p. Antanas K. Rutkauskas 
savo straipsnyje: “Susitvarkyki
me” palietė vieną klausimą, kuri- 
sai, atvykus Lietuvių Mokslo 
Draugijos atstovams iš Lietuvos, 
tariant, tiesiog ore kybo. Čia kal
bama apie L. Mokslo Dr. sky
riaus įsteigimą Amerikoje. Tai 
yra, be abejonės, vienu labai svar
biųjų klausimų musų viešamjame 
gyvenime. Kad L. M. Dr. yra rei
kalinga musų tautos gyvenimui, 
kad jį yra visų pakraipų ir srovių 
remtina — apie tai nesiginčija
ma, su tuom kiekvienas lietuvis 
sutinka. Kad panaši mokslo 
draugija, arba dabar esančios L. 
M. Draugijos šaka, reikalinga 
čionai pas mus Amerikoje — 
kaslink to, regis, taipogi nekils 
ginčų.

Amerikos lietuvių viešasai gy
venimas yra pasiekęs tokio laip
snio savo subrendime, kad pana
šios draugijos reikalingumas pas 
mus yra pats savaimi aiškus. 
Amerikos lietuvių leidžiamų laik
raščių skaitlius yra tolygus Di
džiojoje Lietuvoje einančių skait
liui. Skaitlius taip visokių raštų, 
įvairiausio turinio knygų bei kny
gelių, leidžiamų Amerikos lietuvių 
lėšomis, užima labai svarbią vietą 
musų raštijoje. Draugijų męs 
turime nesulyginant daugiau, ne
gu jų yra Lietuvoje. Teisybė, 
daugelis tų draugijų yra arba tik 
ant popierio užrašytos, arba jųjų 
veikimas musų kultūriniame gy
venime neturi jokios reikšmės. 
Bet atmetę visas tokias draugi
jas į šalį, męs dar ir tuomet tu
rėsime gan didelį jų skaitlių, ku
ris Lietuvos skaitlių, be abejo
nės, viršins.

Visuomenės gyvenimas yra pa
kilęs ir, nesant jokioms varžan
čioms aplinkybėms, gali labai to
li išsiplėtoti. Moksleivijos skait
lius vis didinasi, ir ačiū tam, mu
sų inteligentijos eilės vis auga. 
Žodžiu, iš šios pusės dirva pana
šiai mokslo draugijai yra priruoš
ta.

Dabar, atsižvelgdami į musų 
visuomenės gyvenimą, męs tu
rime pripažinti esančią jame gan 
didelę suirutę, ir gana dažnai 
ten, kur jos galėtų visiškai ne
būti. Yra daug visokių darbų, 
kurių negalima atlikti vien tik
tai todėl, kad nėra vienijančio 
centro. Gan dažnai pasitaiko 
taip, kad viena visuomenės dalis 
neremia kokio nors darbo vien 
dėlei tos priežasties, kad tą dar
bą užmanė ir pradėjo kūnyti kita 
jai priešinga srovė, nors patį dar
bą neremiančioji srovė pripažin
ti] labai reikalingu ir remtinu. 
Dėl partijų, dėl pažiūriu skirtin
gumo atskiruose dalykuose, męs 
negalime atlikti bendrų kultūros 
uždavinių. Vis tai yra, kad, 
kaip minėta, nėra pas mus vieno 
bendro, visus vienijančio centro. 
Butų toksai centras — butų ben
dra visiems susieiti pastogė, ta
riant, butų neutralė teritorija. 
Atskiros srovės tuomet nešnai
ruotų į by bendrą darbą. Tokia 
bendra pastoge, tokia “neutrale 
teritorija” gali būti vien tiktai 
bešališka mokslo draugija.

Mokslo draugija mums reika
linga. Bet kilą klausimas: ar 
tai turi būti visai savystovi, ar 
dabar esančios Lietuvių Mokslo 
Draugijos šaka? Atsakant į šį 
klausimą, reikalinga išpradžių 
apibriežti musų santikiai su Lie
tuva ir abelnai su lietuviška tau
tyste. Kaip męs neimsime daly
ko, męs turime čionai Ameriko
je pripažinti save ateiviais. Dau
gelis musų yra iš tėvynės iš
stumti tiktai tam tikrų ir tuo
laikinių sanlygų. Jeigu tos san- 
lygos butų prašalintos, daugelis 
grįžtų atgal. Čia jau męs tu
rime bendrą ryšį su Lietuva. To
ljatis, beveik kiekvienas iš mu
sų, atvažiavęs į Ameriką, nors 
griebiasi ir išmoksta reikalingos 
čionai anglų kalbos, tačiaus ne

paliauja skaitęs save lietuviu, 
nori ir savo vaikus matyti lietu
viais; žodžiu, yra prisirišęs ,prie 
savo tautystės ir'visomis jiego- 
mis stengiasi ją užlaikyti ne tik
tai savyje, bet ir sekančioje gent- 
kartėje. Ne kokiam kitam tik
slui steigiama musų draugijos, 
rūpinamasi lietuviškų mokyklų 
klausimu. Iš visa ko męs aiškiai 
matome ryšį su Lietuva, su tau
tyste ; matome norą tą ryšį pa
didinti, sustiprinti. Ištautėjimas 
svetimoje šalyje kiekvienos tau
tos išeiviuose yra didelis. Ne
žiūrint, ar tauta kultūroje augš- 

1 tai stovi ar žemai, išeivis, atsi
skyręs nuo jos ir patekęs svetur, 
geria svetimą dvasią, palengva 
savąją užmiršdamas, nežiūrint 
visų jo pastangų atstovėti. Vie
nas, rasi, yra tik būdas sumažin
ti tą svetimos dvasios įtekmę, o 
tai susirišimas su savo apleistąja 
tėvyne kuoartimiausiais, kuostip- 
riausiais ryšiais. Atsiskyrimas 
reiškia ištautėjimo pagreitinimą. 
Atsiskirdami, męs tiktai greitina
me savo skendimą svetimtaučių 
bangose. Toksai atsiskyrimas 
prieštarauja viso musų šiandie
ninio judėjimo ir paties mokslo 
draugijos steigimo idėjai, nes el- 
gianties taip, kad pagreitinus iš- 
tautėjimą, kam dar iš kitos pusės 
statyti tam ištautėjimui truk- 
dinančias sienas?

Aišku, męs, norėdami būti 
nuoseklus, turime būti kuoar- 
čiausiame sanryšyje su Lietuva. 
Vienu geriausių sanryšių yra 
mokslo draugija. Kitais žodžiais, 
tverti reikalinga butų dabartinės 
Lietuvių Mokslo Draugijos ša
ka.

Galop, kaip rodo Amerikos lie
tuvių prityrimas, panaši atskira 
draugija, nežiūrint daugelio mė
ginimų ir padėtų pastangų, ne
gali gyvuoti. Atskira mokslo 
draugija nešios tik tą vardą, bet 
ištikrųjų jaja nebus.

Kokiuose santikiuose butų su
tvertoji šaka su centru, tai yra 
smulkmenų klausimas, kurį iš
rišti nėra šio rašinėlio uždaviniu. 
Norėta bent trumpai, paviršuti
niai paliesti pati tokios draugi
jos idėja.

Tilžiškės “Birutės” No. 30 už
baigta gan įdomus p. A. B. Klai
pėdiškio parašytas straipsnis: 
“Lietuvių raštija Mažosios Lie
tuvos”, pradėtas No. 18. Auto
rius, kaip matyt, iš paties užvar- 
džio, apsibriežė savo užduotyj 
vien Maž. Lietuva. Nėra tai minė
tos raštijos istorija. Yra tai grei
čiau tos raštijos metraštis. Au
torius pradeda nuo pat raštijos 
atsiradimo Mažojoje Lietuvoje. 
Žengdamas iš meto į metą, ji
sai nurodo kiekvieną naujai pa
sirodžiusią knygą ir pratęsia sa
vo pasakojimą iki paskutiniųjų 
metų. Išskirsto knygas pagal 
jų turinį į tam tikras rųšiš, kas 
žymiai palengvina orientavimąsi 
tame rinkinėlyje. Kaip mi
nėta, tai yra vien tik medžia
ga raštijos istorijai. Autorius 
vos tik retkarčiais paduoda skai
tytojui minimo rašto turinį. Bet 
užtai stengiasi paduoti teisingas 
atskirų knygų atsiradimo metų 
skaitlines, knygų vardus, kur ’.r 
keno jos išleista. Šitas rašinė
lis paprastam, musų raštijos 
klausimu neįdomaujančiam, skai
tytojui vargu ar pritaikintas. Bet 
už tai vertę, kaipo visų išėjusių 
Mažojoje Lietuvoje raštų sura
šąs, jisai turi, be abejonės, gan 
didelę ir gali kiekvienam, norin
čiam gvildenti tą klausimą, būti 
žymia paspirtim.

Kokių laikraščių mums reikia? 
Tas klausimas buvo pakeltas 
praeitoje savaitėje viename lietu
viškų laikraščių, ir išvedžiojama 
mintis, kad pirmiausiai mums rei
kalinga laikraščių, kurie šviestų 
žmones, suteiktų kuodaugiausia 
visokių žinių, informacijų. Su- 
lyg tų išvedžiojimų, musų visuo
menė dar nėra pribrendus iki par- 
tijinių laikraščių. Reikalinga iš
pradžių apsišviesti, o jau paskui, 
turint aiškias ir tvirtas pažiūras, 
sulyg jų prisišlieti prie tos ar 
kitos partijos.

Kad apšvietimas yra musų vi
suomenei labai svarbus ir reika
lingas, apie tai, regis, niekas ne
siginčys, ir tai to laikraš
čio labai teisingai patė- 
myta. Tą užduotį, kai-kada 
savotiškai, stengiasi įvykdinti 
kiekvienas musų laikraštis. Bet 
ir iš kitos pusės žinoma, kad be 
priežasties, be tam tikrų ir pa
gamintų aplinkybių niekas ne
gimsta. Jeigu kas pasirodo, reiš

kia, kad tam jau yra sutaisyta 
dirva, reiškia, kad gyvenimas tai 
iššaukia. Ir kiek męs nekovotu
me su tokiais gyvenimo pagimdy
tais apsireiškimais, visos musų 
pastangos bus kova su vėjiniais 
malu nais.

Taip yra ir su partijiniais laik
raščiais. Jeigu jie pasirodė ir gy
vuoja, reiškia, kad gyvenime 
jiems vietos yra. Čia svarbus yra 
kitas klausimas, būtent: kad tie 
laikraščiai eitų tikromis kultūrin
gomis vėžėmis, ko musų laikraš
tijoje, kaip sykis, stoka. Tuom 
turėtų musų laikraščiai pasirū
pinti. Daug kartų spaudoje tas 
klausimas jau keltas, bet 
liekas vis balsu tyruose 
šaukiančiojo. Tos ydos pra- 
šalinimu pasirūpinkime. Tos, 
ar kitos pakraipos laikraštis — 
lai eina, nes jo nesustabdysi. Bet 
tegul jisai buna švarus, kultūrin
gas, tikrai švietėjo vardo vertas! 
Tai yra pasiekiama ir galima. Be 
abejonės, taip ir bus. Musų už
duotis yra tą procesą paskubinti.

.........u

Prieš kelias savaites męs buvo
me patalpinę keletą minčių apie 
“biznį” sąryšyje su idėja, nuro
dydami, kad taip vadinamasai 
“biznis” gali but blogas ar ge
ras — sulyg to, kaip padorus ir 
kaip sąžiniškas yra to biznio ve
dėjas; keliais pavyzdžiais męs 
nurodėme, kad geras, padorus ir 
sąžiniškas vedėjas, gali ir gry
nai bizniška įstaiga padaryti 
daug gero ir atpenč — nesąži- 
niškas, nepadorus vedėjas ir iš 
ideališkiausios įstaigos gali pada
ryti žmonėms skriaudą.

Vienas iš musų laikraščių, tu
rintis matomai neapveikiamą pa
linkimą kibti, jeigu ne prie plau
kų, tai bent prie skverno, šiaip 
rado reikalingu apie minėtą 
straipsnį atsiliepti:

Dr. A. Ingerman straipsnyje **♦ 
yra paduota keletą skaitliniu, pa
liečiančių vadinamų “viešųjų na
mų” biznį. Iš jų matyt, kad jisai 
yra labai prasiplatinęs. Ar geras 
yra šitas biznis?

Jeigu—kritikuoja šis laikraštis 
—protautume taip, kaip “Lietu
vos” redakcija, tai turėtume pa
sakyti—taip; prostitucijos laiky
mo biznis yra geras,—jeigu tiktai 
tas biznis bus vedamas padoriai 
ir sąžiningai!

Oi, vargas-vargelis, kada vie
nas klausia apie Raulą, o tas 
jam kerta apie aulą!....

Atsipršome! Nei męs, nei joks 
padorus žmogus neskaito ir ne
gali skaityti bizniu prostitucijos, 
kaip niekas neskaito bizniu: pro
fesionalių vagių, plėšikų, žulikų ir 
visos gaujos panašių musų gyve
nimo išmetu, nors jie, matomai, 
minėto “kritiko” supratimu ir-gi 
galėtų but skiriami prie “biznie
rių”.

Padorus ir sąžiniškas žmogus 
negali vesti nepadoraus ir ne
švaraus biznio, o pats savyje ne
padorus biznis (kuris tada nėra 
jau biznis, bet vagystė, šulevy- 
stė, ar prostitucija, etc.) negali 
but padoriai ir sąžiningai veda
mas.

Męs kalbėjome apie biznį (bu
siness) rimtoj, o ne žargoniškoj, 
to žodžio prasmėje, nes šis da
lykas yra svarbus musų progrese 
faktorius. O jeigu kam malonu 
statyti vaizbą ir pramonę ant vie
nos papėdės su paleistuvystės ir 
prostitucijos bizniu, tai, be abe
jonės, męs užginti jam to nega
lėtume. Tačiaus, visgi męs norė
tume patėmyti, kad kreipyti sve
timas mintis taip, kaip tai pa
darė tas musų “kritikas”, yra 
negerai ir negražu, nes, žargoniš- 
kai pavartojus tą žodį, — tas yra 
taipgi “nešvarus biznis”.

Rašykimes prie Liet. Mokslo 
Draugijos! Atvažiavus gerb. sve
čiams, Drui J. Basanavičiui su 
p. M. Yču, mums, amerikiečiams, 
yra puiki proga atlikti vieną sa
vo priedermių, būtent: prisira
šyti prie L. M. Draugijos. Prie 
kokios-kokios draugijos męs pri
gulėtume, bet būti L. M. Dr. na
riais yra musų pareiga. Pradėta 
kelti klausimas apie įkūrimą tos 
draugijos šakos Amerikoje. Jeigu 
atsiras daug Amerikos lietuvių, 
pristojusių prie L. M. Dr., tuo
met lengviau ir greičiau galima 
bus išrišti klausimas apie L. M. 
D. šakos įkūrimą pas mus. Gerb. 
Dr. J. Basanavičius, kaipo tos 
dr-jos pirmininkas, gali čia pat 
ant vietos atlikti visus reikalingus 
formališkumus, kuom prašalina
ma daug trukdėsio. Pasinaudo
kime proga!

Svečiam Sekasi.
Nors Chicagoj, dėlei trumpo 

laiko, viskas greituoju daroma ir 
Lietuvių Mokslo Draugijos pa
siuntiniams prakalbos rengiama, 
tačiaus, kiek galima spręsti pagal 
pradžią, čhieagiečiai sau gėdos 
nepasidarys ir su tuščiomis ran
komis svečių neišleis. Dar nei 
pusės Chicagos nespėta padengti, 
o jau iki šiam laikui gyvais pi
nigais Lietuvių Tautos Namams 
Vilniuje statyti čhieagiečiai su
metė virš dviejų tūkstančių do
liariu.

Kiekvienos miesto dalies, su 
mažais išėmimais, lietuviai sten
giasi kuogražiausiai svečius pri
imti ir kuodosniausiai Tautos Na
mų naudai aukoti. Pasipylė ne 
tik pusdoliariai, doliariai ir pen
kinės, bet pasipylė ir dešimtinės 
ir net šimtinės.

Iki šiam laikui labjausiai iš 
visų Chicagos lietuviškų kolioni- 
jų atsižymėjo West Side lietu
viai su savo klebonu gerb. kun. 
K. Ambrozaičiu priešakyj.

Pereitą subatvakarį Westsidie- 
čiai buvo parengę prakalbas 
Mieldažio svetainėj, o 28-tą T. 
M. D. kuopa tą pat vakarą vė
liaus — vakarėlį svečių priėmimui 
Gavrilevičiaus svetainėj.

Kiekviena sėdynė svetainėj 
buvo užkimšta, ir pašaliais dar- 
žmonių buvo prisigrūdę. Sve
čius karšta prakalbėle perstatė 
kun. K. Ambrozaitis. Po to Dr. 
Basanavičius ir p. Yčas išdėstė 
tikslą savo atvažiavimo, o p. 
Yčas papasakojo dar ir apie abel- 
ną šiądieninį Lietuvos padėjimą, 
bei durnos veikimą.

Turinio jų kalbų čia neminė
sime,' nes daugybė lietuvių turės 
progą jas' išgirsti. Paminėsime 
tik tai, kad didelį įspūdį ant pub
likos padarė svečių pasirodymas 
ant scenos. Kas iš musų nebuvo 
girdėjęs apie Dr. Basanavičių ir 
apie tuos didelius darbus, ku
riuos jis. musų tautai nuveikė? 
Bet retai kas buvo jį matęs iki 
šiolei, ir todėl, pasirodžius jam ant 
scenos, publika pasitiko jį truk- 
šmingiausiu plojimu ir širdingu 
pasveikinimu. Daugeliui akįs už- 
žibėjo, tarsi tardamos: “Štai, tai 
jis — jis, visų lietuvių taip my
limas ir gerbiamas! Štai, tai jis, 
kuris savo darbais prikėlė iš 
kapo mirusią tėvynę!”....

Vakarėlį pamargino vietinis 
bažnytinis choras keliomis dai
nomis po vietinio vargonininko 
vadovyste.

Jau minėjome, kad westsidie- 
čiai, kol-kas, labiausiai už visas’ 
kitas miesto dalis atsižymėjo, —- 
atsižymėjo ne tik savo širdingu 
priėmimu, bet ir gausiomis auko
mis.

Vietinis klebonas, kun. K. Am
brozaitis, perstatydamas svečius, 
tuojaus paminėjo, kad jis pa
dengs savo doliariu kiekvieną sa
lėj suaukotą doliarį ir po to pa
klojo keturis šimtus rublių 
($208.00).

Dr. A. K. Rutkauckas tuojaus 
atsirado taipgi su šimtine ir tuo- 
mi davė gražią pradžią rinklia
vai. Nereik manyti, kad tuomi ir 
pasibaigė didesnės aukos: p. Juo
zas Molis, savininkas bučernės 
ant Leavitt st., padėjo taipgi 
šimtadoliarinę; p. Krotkus, taip- 
2fi savininkas bučernės, buvo ki- 
tas vyras, kuris taipgi gražiai pa
sirodė su šimtadoliarinę.

Jaunimas taipgi pasirodė duos- 
nus ir “sieksniai” pradėjo eiti, 
kaip iš šautuvo. Daugelis buvo 
tokių, kurie pirkdavo sieksnį že
mės Tautos Namams Vilniuje 
už $10.50 ir už tai gavo labai gra
žų diplomą, kurį savo ir savo 
vaikų atminimui gali aptaisyti į 
rėmus. Netik vyrai, bet ir mer
ginos ėmė visais “sieksniais”.

Nors dar, kada rašome šiuos 
žodžius, rinkliava ant West Side 
nepabaigta, bet jau viena tik 
West Side suaukavo Tautos Na
mams Vilniuje per septynis šim
tus doliariu. Didelė už tai garbė 
privalo but westsidieciams sykiu 
su jų klebonu, kun. Ambrozai
čiu, kuris ne tik žodžiu, bet ir sa
vo pavyzdžiu paragino lietuvius 
prie gero darbo tėvynės labui.

Po prakalbų, kaip minėjome 
pirmiaus, buvo 28-os T. M. D. 
kuopos surengtas vakarėlis su 
užkandžiais. Čia dalyvavo dau
giausiai vietinis jaunimas. Sa
lė buvo dailiai išpuošta tautinė
mis spalvornis ir svečių išrėžtais 
vardais su TMD. monogramų.

Priėmimo komitetas visus sve
čius supažindino su Dr. Basana
vičium ir p. Yču ir prieš vaka
rienę maloniai visų privatiškai 
grupelėmis pasikalbėta. Laike 
vakarienės buvo ir mažas, bet 
labai gražus programėlis, kuria
me dalyvavo musų dainininkės 
p-lė 1 lorodcckaitė ir p. Janu- 
šauckienė,p. Pocius ir p. Janu- 
šauckas. Dr. Rutkauckas pasakė 
mažą prakalbėlę.

Nors svečiai iš Lietuvos buvo 
nuvarginti, tačiaus širdingas jau
nimo priėmimas, matomai jiems 
labai patiko, ir kaip Dr. Basana
vičius, taip ir durnos atstovas M. 
Yčas labai širdingai dėkojo už 
taip netikėtą ir taip širdingą jų 
priėmimą.

Išsiskirstė visi jau vėlai po 
pusiaunakčio. Išeidinėjant Dr. 
Basanavičiui iš salės, jaunimas 
pasigavo jį ir, pasisodinęs ant 
kėdės, ilgai ir entuziastiškai ger
biamą Svečią kilnojo. Daktaras 
tuomi taip susijudnio, kad ir dė- 
.kuoti daug negalėjo, tečiaus jo 
blizgančios akįs aiškiai liudijo, 
kaip jam malonu matyti vaisių 
savo darbų — gražų būrį susi
pratusios lietuvių jaunuomenės, 
kuri neliko kurčia ant šauksmo 
pirmo “Aušros” kūrėjo.

Chicagos moterįs neapsileidžia 
vyrams.

Chicagos merginos ir moterįs 
privertė visus atkreipti į save 
atydą. Jeigu vyrai darbuojasi ir 
gelbsti svečiams rinkime aukų, 
tai moterįs anaiptol nelieka už
pakalyj.

Tame pačiame vakarėlyj tapo 
sumanyta, kad Chicagos moterįs 
ir merginos pačios sudėtų bent 
šimtinę ir paaukotų ją Tautos 
Namų Vilniuje statymui.

P-lė Micevičiutė ir keletas kitų 
merginų ir moterių taip greitai 
apsisuko, kad, girdėtis, jau turi 
beveik pilną šimtinę ir sakoma, 
mena dar ir daugiau surinkti.

Už tai iš visų šalių girdėtis 
chikagiečių merginų ir moterių 
pagyrimai. Ir išties verta jas pa
statyti pavyzdžiu ir kitų miestų 
merginoms ir moterims.

Netik chikagiečių merginu ir 
moterių vardas privalėtų but už
rašytas aukso raidėmis marmuro 
lentoj Tautos Namuose Vilniuje, 
bet vertėtų, kad ir kitų miestų 
lietuvaitės savo vardą ten pat 
užrašytų.

Stambus aukautojai Chicagoj.
Nors dar pusė Chicagos ne

apeita ir laukiama dar nemažai 
stambių aukų, tačiaus jau ir da
bar galima paminėti tuos, kurie 
savo duosnumu atsižymėjo.

'Iki šiolei, sulyg aukautos su
mos didumo, pirmą vietą užima 
kun. K. Ambrozaitis, Aušros Var
tų klebonas, jau paaukavęs $208. 
ir pažadėjęs dar daugiaus au
kauti.

Pirmas, kuris Chicagoj paklojo 
šimtinę Tautos Namams Vilniu
je, buvo p. L. Radziukynas, vie- 
šiantis Chicagoje, buvęs chemikas 
ir perdėtinis Sandoval Zink Co., 
Sandoval, Ill.

Tai buvo laiminga pirma šimti
nė; po to tuojaus pasirodė ir ki
tos. Štai vardai tų, kurie iki šio
lei paaukavo po $100, ar daugiau 
ir pastojo tokiu budu nariais-lab- 
dariais Lietuvių Mokslo Draugi
jos Vilniuje:

•i. Kun. K. Ambrozaitis, Auš
ros vartų klebonas.

2. L. Radziukynas, chemikas ir 
Sandovall Zinc Co. perdėtinis, iš 
Sandovall, III.

3. Kun. A. Serafinas, Visų 
Šventų parapijos klebonas.

4. Jonas Grigula, barberšapio 
savininkas Roselande.

5. Kun. A. Kaupas, “Draugo” 
Redaktorius.

6. Dr. A. K. Rutkauckas.
7 Juozas Molis, bučernės savi

ninkas ant West Side.
8. Jonas Krotkus, bučernės sa

vininkas ant West Side.
9. Kun. A. Skrypka, Šv. Kry

žiaus par. klebonas.
jo. Juozas Hertmanavičius, 

Real Estate pardavėjas.
Visų narių-labdarių vardai bus 

iškalti marmurinėj lentoj Tautiš
kųjų Namų Vilniuje.

Tikimasi, kad pabaigus rinklia
vą Chicagoje, skaitlius narių-lab
darių žymiai pasididins.

Lietuviai atsišaukia iš visų šalių.

Pasklydus žiniai apie gerbia
mų svečių atvykimą, subruzdo 
lietuviai visose šalyse. Dide
sniuose miestuose stropiai ren
giamasi prie jų priėmimo, tačiaus 
nepasilieka užpakalyje lietuviai 
ir tose vietose, kur jų yra mažai 
ir kur Dr. Basanavičius su p. 
Yču atsilankyti negalės.

Laiškai su širdingais pasveiki
nimais, gerais velijimais ir auko
mis pradeda plaukti, pradedant 
nuo pat šiaur-rytinės Vermont© 
valstijos ir baigiant tolimomis va
karų Kalifornijos ir Arizonos 
valstijomis.

Arlington©, Vt., lietuviai, nesi
tikėdami pamatyti pas save ger
biamus svečius, pasiskubino pa
rinkti ir prisiųsti savo donį Lie
tuvių Tautos Namams statyti. 
Lietuviai, kuriuos likimas užme
tė net į Arizonos ir kitų vakari
nių valstijų tyrus, siunčia pavie
niais savo aukas, — kas doliarį, 
kas penkinę, — pasigailėdami 
kad jiems neteks šių Svečių pama
tyti ir jų kalbų pasiklausyti. Visi 
laiškai yra pilni jausmo ir širdin
gumo ; kaipo pavyzdį tokių laiš
kų galima paminėtį sekantį laiš
ką, adresuotą Lietuvos Svečiams:

Gerbiamiejie:

Malonėkite ir mano tą našlės 
skatiką neatmesti, kurį aukauju 
Lietuvių Mokslo Draugijai Tau
tiškam Namui statyti. Prisiun- 
čiu “money orderį” gerbiamo Dr. 
J. Basanavičiaus vardu.

Didelei man nesmagu ir gaila, 
kad į šitą tolimą kampą užme
stas negalėsiu Gerbiamų Svečių 
matyti ir Jų gyvo žodelio užgirsti.

Velydamas kuogeriausios klo
ties Jums, pasilieku su tikra pa- 
guodone

Tėvynės Sūnūs,
J. A. Jokantas. 

Jerome, Ariz.

Ateina laiškų iš Iowa, Nebras
ka, Oklahoma ir kitų valstijų su 
užklausimais, ar kartais svečiai 
negalės ir. tose valstijose atsilan
kyti. Iš nekuriu vietų praneša
ma, kad ten jau ir aukų randasi 
sudėtų ir geri tėvynainiai stačiai 
maldauja tenai atvykti. Tačiaus, 
ant nelaimės, trumpas laikas ne
leis gerb. Svečiams atsilankyti į 
tolimesnes vakarines valstijas, 
nors jie to ir labai norėtų.

Toks skaitlingas ir taip širdin
gas lietuvių atsiliepimas dar sykį 
liudija, kad musų broliai moka 
branginti ir remti gerus ir nau
dingus musų tautai darbus ir mo
ka tinkamai pagerbti tuos vyrus, 
kurie tokius darbus atlieka, o 
jeigu kur to nematyt, tai ne to
dėl, kad ten butų blogesnės šir
dies lietuviai, bet todėl, kad, bū
dami nepatogiose aplinkybėse, 
lietuviai nėra girdėję, nėra susi
pažinę su musų tautos reikalais 
ir musų tautos didvyriais-veikė- 
jais.

Užtenka tokiose vietose tik 
vieno-kito labjaus susipratusi©

Nekurie iš Naujų Nariiį-Labdarių Chicagoje.
(paveikslai kitą tilps sekančiam num eryjy.

Kun. K. Ambrozaitis,
Aušros Vartą klebonas Chicagoje, paaukavęs 400 rub. Tautos Namui 
Vilniuje ir pasižadėjęs susirinkime padengti doliarį doliariu.

lietuvio, kuris jiems tautos reika- W 
lūs paaiškintų, o pasekmės tuo ' 
jaus pasirodo: žiūrėk, ranka, no. 
roms-nenoroms, lenda į kišenių lr ** 
kvoderis, pusdoliaris, doliaris ar 
ir daugiau (sulyg išgalėjimo) 
eina ant tautos aukuro.

Lai sukrunta todėl visose vie
tose lietuviai 1 Lai sukrunta ypač 
labjaus susipratusie lietuviai, 
kurie savo tamsesniems broliams 
gali paaiškinti apie šitą svarbu ’ 
musų tautos reikalą, ir lai visi, 
kiekvienas sulyg savo išgalės, pa
gelbsti atlikti šitą didelį tautos 
darbą!

BROOKLYNIEČIAI KARŠTAI 
DARBUOJASI.

Ne tik Chicagoje visi prakil- 
nesni lietuviai karštai darbuoja
si, remdami gerbiamus svečius is 
Lietuvos. Kituose miestuose, 
kur Dr. Basanavičius ir p. Yčas 
dar nėra buvę, arba kur dar jų 
nesidarbuota, lietuviai, kaip ma
tyt iš gaunamų laiškų, taip pat 
stropiai ruošiasi prie šių brangių 
svečių priėmimo.

Pirmiausioj vietoj stovi Brook
lyn© ir New Yorko lietuviai, kur 
jau iškalno pradėta rengtis prie 
šių svečių sugrįžimo. Mums 
prisiųstoj iškarpoj štai ką skai
tome apie Brooklyn© lietuvių 
veiklumą :

“Liepos 31 d. Brooklyn e bu
vo susirinkimas Didžiojo New 
Yorko lietuvių inteligentijos bū
relio, kurio vedėjas buvo išrink
tas p. A. Augunas, pirmininku ir 
A. Lapinskas, raštininku, kur ta
po išrinkta 12 agitatorių, kurie 
lankysis vietinių draugijų susi
rinkimuose ir gyvu žodžiu pra
neš draugijoms apie reikalingumą 
ir rinkimą aukų Lietuvių Mokslo 
ir Dailės Draugijų Namams Vil
niuje, kuriam tai tikslui minėtos 
draugijos atsiuntė savo pasiunti
nius, Dr. J. Basanavičių, L. M. D. 
pirmininką, ir p. M. Yčą, lietu
vių atstovą Valstybės Dūmoje, 
Peterburge. Agitatoriai aiškįs 
vietinėms draugijoms viršuj mi
nėtą tikslą ir kvies draugijas 
rinkti savo pasiuntinius j 
visų draugijų atstovų konferen
ciją, kuri bus 29 dieną rug
pjūčio, Lietuvių svetainėje, 101- i 
103 Grand str., Brooklyne, kur f 
bus apkalbėta prisirengimas imti 
dalyvumą priėmime susirinkimuo
se ir išleidime Lietuvos Pasiun
tinių.

Agitatoriais išrinkti:
A. Kulikauskas, J. Razminas, 

A. Augunas J. Ginkus, V. ša- 
banauskas, V. Jankauskas, M. 
J. Vinikaitis, J. Liutkauskas, K. 
Krušinskas, P. Mikolainis, A. M. 
Mantus ir kun. Dr. V. Varnagi- 
ris.

Agitatorių komiteto pirminin
ku išrinkta kun. Dr. V. Varnagi- 
ris, Vice-Pirmininku M. J. Vini
kaitis, Sekretorium V. K. Rač 
kauskas.”
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Tolinus rašoma: . -
‘T. Šv. Kazimiero draugijos su- 

_> sirinkimas*buvoti, dieną rugpjiri 
čio, Taut. Name, 101—103 Grand 
st., kur lankėsi pp. Jankauskas 
ir Vinikaitis. Draugija išklausė 
agitatorių pranešimą su atidžią 
ir prielankumu, ir išrinko du at
stovu į Draugijų konferenciją, 
kuri bus toje pat svetainėje 29 d. 
šio mėnesio.

2. Lietuvių Gimnastti Kliubas 
savo susirinkime rugpjūčio 1, po 
81 Meprotolitan avė., taipgi prie
lankiai priėmė agitatorius, pp. 
Ginkų ir Liutkauską, ir nutarė 
siųsti savo atstovus j konferen
ciją.

3. Šv. Petro draugija savo su
sirinkime rugpjūčio 2 d. 73 Grand 
St., nutarė visame prisidėti kiek 
tiktai išgalės. Agitatorius buvo 
p. Martus-.

4. Šv. Petro ir Poyilo draugija 
savo susirinkime rugpjūčio 2, 106 
Greenpoint avė., Blissiville, labai 
prielankiai priėmė agitatorius pp. 
Krušinską ir Razminą ir išrinko 
du atstovu į konferenciją.

5. D. L. K. Vytauto draugija 
savo susirinkime rugpjūčio 2, 27 
Hudson avė., Central Brooklyn, 
prielankiai išklausė p. Mikolainio 
pranešimo ir išrinko vieną atsto
vą į konferenciją.

6. Lietuvių Amerikos Ukėsų 
Kliubas savo susirinkime rugpjū
čio 3, savo kambariuose, 372 Bed
ford avė., labai prielankiai pri
ėmė ir išklausė agitatorių, kun. 
Dr. Varnagirio ir p. Jankausko, 
pranešimo ir nutarė rinkti savo 
atstovus nepaprastame susirinki
me, rugpjūčio 8.

7. Šv. Vincento draugija savo 
susirinkime rugpjūčio 3, pobaž- 
nytinėje svetainėje, Maspeth, L.

■ I-, nutarė visame imti dalyvumą. 
Agitatoriai buvo pp. Augunas ir 
Krušinskas.

8. Lietuvių Piliečių Politikos 
Kliubas savo susirinkime rugpjū
čio 3, 515 Hudson st., New York, 
su atidžia išklausė agitatoriaus, 
p. Ginkaus, pranešimo ir nutarė 
visame dalyvauti.

Aišku, jog Didžiojo New Yor
ko lietuvių draugijos šiame tau
tiškame reikale bus visiems pa
vyzdžiu.

Klausiant Patarimu.
“Lietuvos” redakcija pastaruo

ju laiku gaudavo labai daug laiš
kų, kuriuose kreipiamasi prie du
rnos atstovo, advokato Martyno 
Yčo, su visokiais klausimais tei
sių dalykuose. P. Yčas mums 
praneša, kad jis taipgi daug pa
našų laiškų gaunąs; jų ateina 
tiek iš įvairių Amerikos šalių, 
kad jis vos suspėja juos atsaki
nėti. Atsakinėti jis juos noriai 
atsakinėja, tečiaus reik atkreipti 
atydą į tai, kad žmonės, apkrau
dami jį šios rūšies darbu, var
gina ir taip prakalbomis ir kolek- 
tomis nuvargusį dūmos atstovą. 
Jeigu jis vienok noriai šitą pa
tarnavimą savo vientaučiams su
teikia, tai pati teisybė reikalauja, 
kad ir tie, kuriems jis įvairius pa
tarimus suteikia, pasistengtų bent 
šiuom-tuom už tokius patarimus 
atsilyginti.

Suprantama, kad advokatas 
Yčas nenori priimti jokio, atly
ginimo savo ypatiškai naudai, 
tečiaus jam patarta, kad jis ga
lėtų tą atlyginimą paskirti nau
dai Lietuvių Tautos Namo Vil
niuje.

Atstovas Yčas su tuom sutiko 
ir prisiuntė “Lietuvos” redakci
jai paskelbti sekantį pranešimą:

Man į Ameriką atvažiavus su 
Lietuvių Mokslo Draugijos rei
kalais, gaunu daug laiškų, ku
riuose prašoma duoti patarimus 
įvairiuose teisių dalykuose. Mie
lu noru suteiksiu tautiečiams to
kius patarimus, bet norėčiau, kad 
mano tas patarnavimas atneštų 
naudą ir musų tautai. Taigi pra
šyčiau visų tų, kurie į mane 
kreipsis su užklausimais, pridėti 
$5.00, kuriuos aš aukauju Lietu
vių Tautos Namams.

M. Yčas.

Klausiant patarimų, meldžiama 
adresuoti taip:

M. Yčas,

% 307 W. 30th st., New York,
N. Y.

SVEČIŲ KELIONĖS PLANAS.
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tatoriais išrinkti: 
Kulikauskas, J. Razis 
igunas J. Ginkus, V. 
skas, V. Jankauskas, 
likaitis, J. Liutkauskas 
įskas, P. Mikolainis, A 
s ir kun. Dr. V. Vara

tatorių komiteto pinĖ 
inkta kun. Dr. V. Vare 
ice-Pirmininku M. J. Ii 

, Sekretorium V. K. 1 
as.”

Aplinkybės privertė šiek-tiek pakeisti pirmiaus pagarsintą 
gerb. svečių — Dr. J. Basanavičiaus ir atstovo Yčo — kelionės 
planą.

Daugelyje mažesnių vietų, ir prie geriausių norų, svečiai at
silankyti negalės, nes jiems pritruks laiko. Todėl aplinkinių 
mažesnių vietų lietuviai lai nepraleidžia progos ir atsilanko j jiems 
artmiausias, čia pagarsintas vietas, pažymėtomis dienomis.

Prakalbos atsibus sekančiai:

Indiana Harbor, Ind.................................................... . 16 d. rugpjūčio.
Rockford, Ill. 17 d. rugpjūčio

ibdarių Chicagoji
nčiam num eryjį.

įbrozaitis, 

tavęs 400 rub. Tautos 
agti doliarį doliariu.

South Chicago, Ill. .......................................................... 19 d. rugpjūčio.
North Side, Chicago, Ill................................................ 21 d. rugpjūčio
Melrose Park, Ill............................................................. 23 d. rugpjūčio
Westville, Ill...................................................................... 24 d. rugpjūčio
Springfield, Ill.................................................................. 26 d. rugpjūčio
East St. Louis, Ill..........................................................    27 d. rugpjūčio
Collinsivlle, Ill.................................................................. 28 d. rugpjūčio
Sugrįž į Chicago, kur atsibus bankietas svečių

išleidimui .................................................................. 30 d. rugpjūčio
Waukegan, Ill., apie 3 vai. po piet................................. 31 d. rugpjūčio
Kenosha, Wis., apie 8 vai. vakare .............................. 31 d. rugpjūčio
Racine, Wis. ir Spring Valley, Ill................................... 1 d.
Grand Rapids, Mich............................................................. 3 d.
Detroit, Mich.......................................................................... 5 d.
Cleveland, Ohio....................................   7 d.
Pittsburg, Pa. ir apielinkėse ........................ nuo 9 iki 15 d.
Rochester, N. Y..................................................................... 16 d.
Amsterdam, N. Y................................................................. 18 d.
Schenectady, N. Y................................................................. 19 d.
Boston, Mass.......................................................................... 21 d.

rugsėjo 
rugsėjo 
rugsėjo 
rugsėjo 
rugsėjo 
rugsėjo 
rugsėjo 
rugsėjo 
rugsėjo

Bostono apielinkėse ir New England valstijose
ųuo 21 d. rugsėjo iki 5 d. spalio

Philadelphia, Pa................ .. ................   5 d. spalio.

Jonas Grigula, 
iš Roseland, aukavę P

Pittsburgo apielinkėms išdirbs maršutos planą vietinis Pitts- 
burgo komitetas. Apie Bostoną ir New England valstijose mar
šrutą sutaisys Bostono komitetas,

Pennsylvanijos valstijoj, kaip lyginai tokiuose miestuose, kaip 
Baltimore ir aplink New Yorką, menama praleisti visą likusį laiką 
nuo 5 d. spalio net iki 31 d. Spalio.

Todėl Pennsylvanijos valstijos komitetas ir yra meldžiamas, 
prisitaikius prie to laiko, sutaisyti maršrutą.

Spalio 10, n ir 12 d. atsibus Shenandoah, Pa., Lietuvių laik
raštininkų IV-as susivažiavimas, kuriame dalyvaus ir gerbiami 
svečiai iš Lietuvos.

Į tai prašoma Pennsylvanijos komiteto atkreipti atydą, kad 
jo sutaisyta maršrutą sutiktų su gerb. svečių noru dalyvauti laik
raštininkų susivažiavime.

Visose čia paminėtose vietose gerbiamos draugystės ir vieti
niai veikėjai teiksis prisiruošti .prie gerbiamų svečių priėmimo ir 
parūpinti svetaines prakalboms. Rodos, nei nereik kalbėti apie 
tai, kad rengime šitų iškilmių visį lietuviai privalo eiti išvien, be 
jokių skirtumų pažvalgose. . . ' . ’ .
’Tai yra bendras visos lietuvių tautos reikalas, taigi ir visi 
lietuviai sutikime turi jtiomi rūpintis.

Chicagos Maršruto Komitetas.
Su įvairiomis žiniomis galima kreiptis per “Lietuvos” redakciją.

298. Ar yra sirenų, pusiau mo
terių ir pusiau žuvų. (L. B ak. 
kl.) ? Ne, tokių sutvėrimų ant že
mės nėra ir niekuomet nebuvo. 
Apie sirenas yra kalbama tiktai 
senovės grekų mytuose (padavi
muose). Anot tų mytų sirenos 
buvo dukterimis jūrių dievaičio 
Phorcys; vėliaus jų tėvu buvo 
upių dievaitis Achelous. Pas Ho
merą, seniausį ir garsiausį gre
kų rašytoją, sakoma, kad jų bu
vę dvi; vėlesnieji rašytojai kal
ba apie jas tris. Sulyg padavi
mų, sirenų tėviškė buvo vakarų 
jūrėse tarp Aeaea, Circe salos, 
ir Scylla akmens. Jų tikslu bu
vo užžavėti savo puikiomis ir 
saldžiomis dainomis plaukian
čius pro šalį jurininkus ir juos 
pražudyti. Tokiu budu ką tik 
nepražuvo Odysseus. Butų jisai 
pražuvęs, jeigu nebūtų iškalno 
perspėtas dievaitės Circe, kuri 
jam pasakė, kad kiekvieną keliau
ninką, važiuojantį pro šalį, jos 
užžavi savo dainomis. Tasai pri
siartina ir daugiau niekas jo ne
mato. Odysseus tačiaus nepasi
bijojo visti tų baisių pasakų ir iš
plaukė. Kuomet jau buvo ne
toli tos vietos, kur sirenos gy-j 
vena, jisai liepė visiems savo san- 
keliauninkams užlipdyti ausis 
vašku, o save patį pririšti prie 
laivo stiebo ir jokiu budu nepa
leisti jo, kol nepravažiuos sire
nų salos. Greitai pasigirdo jų 
dainavimas. Tose dainose kvie
tė jos Odysseų pas save. Jisai, 
nežiūrint visų duotų jam perser
gėjimų, liepė save atrišti, bet jo 
sankeliauninkų ausįs buvo vaškų 
užkimštos; tat, negirdėjo jie nei 
gražių ir draug pavojingy dainų 
bei kvietimų, nei savo viršininko 
paliepimo atrišti jį. Kuomet Ar
gonautai plaukė pro jas, Orpheus, 
idant atitraukti jų atydą nuo si
renų, užgiedojo taip puikiai, kad 
nei vienas negirdėjo sirenų vi
liojančių dainų. Sirenos iš tos 
priežasties šoko į jūres ir pavirto 
į paskendusius akmenis.

Vėliaus, kuomet grekų pada
vimai pasiekė romėnus, šieji si
renų buvimo vietą “perkraustė” 
netoli Neapolio ir Surrentum, prie 
Messinos perplaukos ar kur ki
tur. Seniau s ties Neapolium ro
dydavo kapą vienos sirenų, ku
rios garbei buvo įtaisyta tam tik
ros šventės.

Dabar žodis: “sirena” turi ke
letą įvairių prasmių, dažniausia 
vartojama tasai žodis vyliugingu- 
mo prasmėje. Tuo vardu vadi
nama karštas vėjas, naikinantis 
jaunus augalus. Tuom vardu dar 
vadinama paslaptinga grožės, 
iškalbingumo ir dainos jiega. 
Juom kai-kad vadinama ir gra
žios moterjs bei merginos.

Sirenos vardu vadinasi dar tam 
tikra įtaisa, kurios pagelba gali
ma gauti įvairaus augštumo bal
sai (tonai) ir išskaitliuoti, kiek 
drebėjimų padaro jie į sekundą. 
Apart to, sirenomis vadinasi tam 
tikra vandenyje gyvenančiti gy
vulių rųšis, kurios ženklais yra: 
stora raukšlėta oda su retais 
plaukais, apvali galva su trumpu 
sprandu, trumpas ir platus snu
kis, ant lupų ūsai, akįs mažos, 
nevisai išsivystę, priešakinės ko
jos pavirtę į plaukiojimo įran
kį, o užpakalinių visai nėra; 
minta jūrių žolėmis ir gyvena 
pakraščiuose. Jų priskaitoma 
trįs rųšįs: dugonai, lamantinai 
ir taip vadinamos jūrių karvės. 
Pirmos dvi rųšįs dar tebegyvuo
ja, o trečioji dar 18-to šimtmečio 
pabaigoje jau buvo išnaikinta. 
Bet šitie gyvūnai su mytų sireno
mis, pusiau moterimis ir pusiau 
žuvimis, žinoma, nieko bendro 
neturi.

----- o-----
299. Kaip pasidaro vaivorykš

tė. (J. J. Mick. kl.)? Smulkus to 
klausimo išaiškinimas vargu ar 
čia galimas, kadangi tai gan daug 
vietos užimtų Galop tame ir nė
ra reikalo, kadangi tai galima ra
sti beveik kiekviename fizikos 
mokslavadovyje. Iš kitos pusės, 
smulkus vaivorykštės teorijos 
Supratimas reikalauja tam tikro 
susipažinimo su fizika ir geomet
rija. Trumpai sakant, vaivorykš
tė pasidaro nuo to, kad saulės 
spinduliai atsimuša į krintančius 
lietaus lašus, juose persilaužia 
ir balta spindulių šviesos spal
va išsiskirsto į pirmykščias spal
vas. Kaip žinoma, puolančio la
šo paviršius yra išgaubtas. Sau-

*1- " . .
lės spindulis prieina prie apva
laus lajjo paviršiaus ir sulyg tam 
tikrų fįzįkosj įstatymų, persilau
žia; pęrėjęstJ per lašą, spindulis 
atsimušę į antrąjį lašo paviršių 
(iš vidaus) ir grįžta atgal. At- 
simušantieji spinduliai pagal tam 
tikrų įstatymų išsiskirsto į tas 
spalvas, iš kurių susideda baltoji 
spalva. į

Tai galima ir žmogui pada
ryti trikerčio stiklo gabalo pa
gelba. Visuomet išsiskirsčiusius 
spalvos gula tam tikroje tvar
koje, būtent: raudona, oranžinė, 
geltona, žalia, melsva, mėlyna ir 
violetinė spalvos seka viena po 
kitos. Tokioje pat tvarkoje yra 
ir vaivorykštės spalvos. Vaivo
rykštė piatoma tiktai, kuomet 
saulė yra pasiekus tam tikro 
žemumo ant dangaus. Stovint 
saulei augštai, vaivorykštės ne-_ 
matyt.

Kai-kada greta vienos vaivo
rykštės buna matyt ir antra, ne 
taip aiški, vaivorykštė; tiktai šios 
antrosios spalvos yra, sulyginant 
su pirmąją vaivorykšte, sudėtos 
atbuloje tvarkoje. Yra dar taip 
vadinamų naktinių vaivorykščių, 
tai yra vaivorykščių, pasidaran
čių nuo mėnulio spindulių atsi
mušimo į lašus.

Vaivorykštę yra žmones paste
bėję gilioje senovėje, ir nuo ta
da stengtasi rasti jos priežastįs. 
Jau šventame rašte randame pa
minėjimą apie ją. Tenai ją Die
vas parodo Nojui, kaip ženklą, 
reiškiantį, kad nebusią daugiau 
tvanų. Pirmutinis mokslininkas, 
kurisai stengėsi duoti vaivorykš
tei mokslišką paaiškinimą, yra 
grekų garsus Aristotelis. Jisai 
ją aiškino, kaipo atspindį saulės 
spindulių, nuo lašų. Kaip mato
me,kelias^ kuriuom pradėta eiti, 
teisingas. To paties kelio laikėsi 
ir vėlesnieji mokslininkai, kas 
kart vis tobulindami vaivorykš
tės teoriją. Galutinai davė pil
ną ir klausimą išsemiančią teori
ją (1838 m.) anglas Sir George 
Biddell Airy, , . j;. -i

——o-----
300. Kur yra didžiausis tiltas 

pasaulčje. (J. J. Mick. kl.) ? Di
džiausiu tiltu yra Brooklyno til
tas. Jisai pradėta statyti 1872 
metuose ir užbaigta apie į 13 
metų. Visus statymo darbus ve
dė inžinierius W. A. Roebling. 
Tasai tiltas turi 5989 pėdas ilgu
mo ir 135 pėdas platumo ir kai
navo jisai apie $15,000,000. Kiek 
vėliaus (1897—1903) per tą pačią 
upę tarp New Yorko ir Brookly
no pastatyta kitas tiltas, vadina
mas Williamsburgio Tiltas, ku
ris bene, tik nebus truputį ilge
snis už pirmąjį. Abu tiltu yra 
pakabintu ant storų vielų (dra- 
tų). Pagal ilgumo toliaus seka 
tiltas ties Havrede Grace, per- 
tiestas per Susquehanna upę. Ši
tasai tiltas turi 3,271 pėdą ilgu
mo. Tiltas tics Burton (Anglijo
je) pertiestas per Trent, turi 
1,545 pėdas ilgumo. Jisai pasta
tyta 12-tame šitmmetyje ir pir
miaus buvo ilgiausiu tiltu. To
liaus seka St. Louis tiltas, per
tiestas per Mississippi turintis 
1,524 pėdas ilgumo. Toliaus, pa
žymėtina du tiltai ties Niagara 
vandens puolimu: vienas, taip 
vadinamas sparinis tiltas, ir kitas, 
pakabintas ant vielų, kaip ir 
Brooklyno tiltas. Sparinis til
tas, pertiestas beveik per patį 
vandens puolimą, yra padarytas 
vien iš plieno. Jisai turi 910 pėdų 
ilgumo, ir jo pastatymas kainavo 
$900,000. ’ Antrasai, pakabintas 
tiltas (Suspension Bridge) turi 
821 pėdą ilgumo. Statė jį inži
nierius J. A. Roebling 1852—1855 
metuose. Kainavo jisai apie 
$400,000. Jisai stovi 245 pėdas 
augščiauš vandens ir jo jiega iš- 
skaitliuota 1200 tonuose.

Valijojc- per Menai perplauką 
yra pastatytas tiltas iš iškaltos ge
ležies, vadinamos Britannia til
tas. Jisai turi 1,511 pėdą ilgumo. 
Buvo pabaigtas 1850 metuose. 
Kainavo $3,008,000. Londone 
yra du pažymėtinu tiltu: sena- 
sai ir naujasis. Senasai tiltas bu
vo pradėtas 1176 metuose ir už
baigtas 1209 m. Statymą vedė 
tūlas Peter iš Colechurch, ku
risai ir yra viduriame tilto stul
pe, sulyg jo paties prašymo, pa
laidotas. Šitas tiltas yra įžymus 
tuom, kad tai buvo pirmas tiltas, 
pastatytas iš akmens. Naujasai; 
tiltas yra pastatytas iš granito,

pagal nurodymus ir piešinius in
žinieriaus L. Rennier. Pradė
tas statyti 1824., metuose ir už
baigtas apie j septynis metus. To 
tilto pastatymas kainavo išviso 
apie $7,291,000. Pirmutiniu ge
ležiniu tiltu yra 1779 metuose 
pastatytas Coalbrookdale tiltas, 
pertiestas per Severn, Anglijoje. 
Venecijoje yra 1589 metuose pa
statytas taip vadinamas Dejavi
mų Tiltas. Jisai yra taip pava
dintas, nes per jį pervarydavo iš 
teismo į kalėjimą pasmerktus pra
sikaltėlius. Kaip sako padavimas, 
kiekvienas perėjęs tiltą niekuo
met negrįždavo atgal, ir niekas 
jo nematydavo. Kiekvienas mir
davo ar kalėjime ar buvo, 
anot padavimo, įmetamas į 
apačioje esančio kanalo gel
mes. Ties Pavia (Itali
joje) yra uždengtas tiltas, per
tiestas per Ticino upę. Jo stogas 
yra paremtas 100 granito piliorių. 
Pastatytas keturioliktame šimt
metyje. Baigiant, reikia pami
nėti dar Šventos Traicės Tiltas, 
Florencijoje, pastatytas 1569 me
tuose. Yra tai neilgas tiltas: vos 
322 pėdas ilgumo tetur. Bet ji
sai yra pastatytas iš balto mar- 
moro ir ligšiol skaitosi dailiausiu 
tiltu visame pasaulyje.

----- o-----
301. Kur be pietos žmonės ne

gali apsivesti? Europoje yra daug 
mažų miestelių, turinčių įvairius, 
tariant, vestuvių įpročius, kurie 
dažnai yra gan įdomus. Ypa
tingai yra įdomus vienas įprotis, 
kurisai yra išsiplatinęs tarp gy
ventojų miestelio Wildemann, 
Vokietijoje. Diena prieš vestu
ves jaunavedžių pažįstamas jau
nimas, uždeda ožį (malkoms 
pjauti) ant stogo namo, kame 
gyvena jaunavedė, ir jaunasai 
prieš sutuoktuves turi pats nu
imti jį žemyn. Sutuoktuvėms 
pasibaigus, jaunieji, išeidami iš 
bažnyčios, randa virvę, pertiestą 
skersai kelią. Tos virvės jie 
neturi teisės nei pertraukti, nei 
peržengti, kol jiedu abu, jaunasis 
su jaunaja, neperpjauna čia pat 
ant ožio gulinčios gumbuotos ka
ladės. Miestelio gyventojai su
sispiečia apie jaunavedžius ir 
saugoja, kol paskirtas darbas ne
atlikta. . Mat žiūrima, ar galės 
jaunoji porelė gera! traukti krū
voje.

» -----------

KLAUSIMAI.
302. Kur yra didžiausis pa

minklas pasaulčje?
303. Iš kur paeina pėda ir ma

stas?
304. Kiek sveria ir kainuoja 

garvežis (inžinas) ?
305. Kur yra augščiausis gele

žinkelis?
(Atsakymai bus kitam numeryj).

svečiais. Todėl tegul jokios prie
žastįs nesustabdo nei vieno, ir lai 
visi ant to susirinkimo pribuna.

Dr. Basanavičius ir p. Mar
tynas Yčas prisižadėjo susirinki
me dalyvauti.

Atgijimas musų tautiškos dva
sios priklauso nuo musų visų pa
sidarbavimo. Centru to viso dar
bo yra paminėtos draugijos Vil
niuje. Visos kitos tautos, ku
rios buvo tokiame pačiame, kaip 
męs dabar esame, padėjime, au
kavo tautos labui netik savo tur
tą, bet net savo kraują ir gy
vastį. Atėjo laikas ir mums rim
tai tautos reikalais užsiimti ir 
jų naudai pasidarbuoti. Todėl, 
kam brangi Tėvynė Lietuva, te
gul paduoda ranką tiems, kurie 
naudingiausį tautišką darbą dir
ba.

Paminėtame susirinkime išgir
sime iš gerbiamų šviečiu daug 
naudingų dalykų, ir draugiškai 
apsvarstysime svarbiausius tau
tos reikalus. Pribukite visi, pri
bukite kiekvienas. Vardan

Chicagos Lietuvių Draugijų 
Sąjungos Valdybos,

J. J. Hertmanovič,
Generališkas Sekretorius.

ma sakyt, nuo pat abėcėlės net * 
iki užbaigimui tos ar kitos mok- V 
slo šakos.

— Petras Sarpalius, žinomas 
Chicagos lietuviams muzikas, pa
viešėjęs Scranton, Pa., bei apie
linkėse pas savo tėvus ir gimi
nes, sugrįžo atgal į Chicagą.

— Taipogi pargrįžo iš vaka- 
cijų advokatas Bradchulis ir Dr. 
Zimontas-

iirr

VIETINĖS ŽINIOS.
ATSIŠAUKIMAS Į LIETUVIŲ 

DRAUGIJAS CHICAGOJE. j
Gerbiamieji:

Tikslas atsilankymo Dr. J. 
Basanavičiaus ir p. Martyno Yčo, 
atstovų Lietuvių Mokslo ir Dai
lės Draugijų Vilniuje, jau visiems 
yra gerai žinomas. Žinomi yra 
ir patįs atstovai. Garbingesnių 
tautos veikėjų musų tauta šiądien 
neturi. Todėl, Lietuvių Mokslo 
ir Dailės Draugijos, prisiųsda- 
mos mums tokios garbės atsto
vus, suteikė mums didelį malo
numą ir išreiškė užsitikėjimą, kad 
ir męs mokėsime gerbti ir šelpti 
tuos tautos idealus, kuriems gar
bingi svečiai ir paminėtos drau
gijos su pasišventimu darbuo
jas.

Tos priežasties dėlei Chicagos 
Lietuvių Draugijų Sąjungos Vy
riausybė, su gerbiamų kunigų 
prisidėjimu, nutarė parengti tin
kamą pokilėlį musų brangių sve
čių išleistuvėms Sherman Kote
lyje, prie Clark ir Randolph gat
vių, 30 dienoje šio mėnesio; pra
sidės 8 valandoje vakaro.

Geresniam su gerbiamais sve
čiais susipažinimui, ir apkalbė
jimui įvairių reikalų, su jų atsi
lankymu surištų, atsibus viešas 
Chicagos Lietuvių Draugijų at
stovų ir tautos veikėjų susirinki
mas, J. J. Elias svetainėje, vaka
re 15 šio mėnesio, 8 valandoje 
vakare, į kurį yra šiuomi širdin
gai kviečiami visi lietuvių drau
gijų atstovai, lygiai ir visi lietu
viai, kuriems labas Lietuvos rupi.

Yra tai pirma ir gal but vie
nintelė proga mums visiems į 
krūvą sueiti ir apkalbėti tautos 
reikalus drauge su musų bran
giais ir visos Lietuvos gerbiamais

SLA. 36-tos kuopos susirinki
me pereitą nedėldienį, tarp kitų 
reikalų, buvo kalbėtasi, kaip čia 
prisidėjus prie bendro darbo, ku
rį dabar Chicagoje varo Lietu
vos svečiai — Dr. J. Basanavi
čius ir M. Yčas.

Kuopa išreiškė nuomonę, kad 
būtinai reik bent kuom-nors pri
sidėti, nesą butų gėda, jeigu mu
sų draugystės ir kuopos nuo to 
tautos reikalo šalintus. Anais 
laikais šita kuopa buvo pinigin
ga, tačiaus dabar, kada ant jos 
pečių užgulė didesnė dalis naštos, 
rengiant buvusį Chicagoj 25-tą 
SLA. seimą, kuopos iždas visai 
ištuštėjo, nes reikėjo atmokėti 
užtrauktas Seimo rengimui sko
las.

Nežiūrint į tokį nepatogų kuo
pos iždo stovį, kuopa visgi nu
sprendė šiek-tiek paaukauti, kad 
ir naują skolą užtraukus. Sulyg 
to, kuopa nupirko vieną sieksnį 
žemės už $10.50, padovanojo jį 
Tautiškiems Namams Vilniuje ir 
gavo už tai nuo atstovų diplomą- 
-paliudijimą, kuris bus pakabin
tas kuopos susirinkimų svetai
nėj.

Tokį 36-os kuopos pasielgimą 
reik skaityti pagirtinu ir kitoms 
kuopoms ir draugystėms pavyz
dingu. Jeigu šita kuopa, turėda
ma skolos, dar daugiau jos 
užtraukė nupirkimui bent 
vieno sieksnio žemės, tai 
kitoms musų draugystėms, 
kurios turi po kelis šimtus 
ar kelis tūkstančius doliariu, 
išpultų nupirkti bent po ke
lis ar po 10 sieksnių ir turėti pa
liudijimą, kad netik žodžiu, ne
tik savo konstitucijose męs pa
rodome savo tautiškumą ir ap- 
švietos bei mokslo platinimą, bet 
kad męs tai parodome ir gyvu 
savo darbu.

Musų draugystės, — kaip tau
tinės, taip ir bažnytinės — sto
vi priešakinėse lietuvių eilėse, 
nes tai organizuota jiega, — jų 
nariai paprastai augščiauš stato
mi už tuos lietuvius, kurie prie 
jokių draugysčių nepriklauso. 
Todėl mums išrodo, kad visos 
Amerikos draugystės privalėtų 
turėti savo susirinkimų svetainė
se paliudijimus-diplomus, kaipo 
gyvą ženklą ateinančioms kar
toms, jog “štai, šita draugystė 
prisidėjo prie Lietuvių tautos 
darbo.”

Nelaimė su automobilium. Rug
pjūčio 6 d. apie 1 vai. 30 min. po 
pietų, prie kertės Ogden ir Ash
land avės, susimušė su strytkariu 
automobilius, kurisai priklauso 
p. J. J. Elijošiui. Automobiliu- 
je važiavo pp. Pranas Elijošius, 
J. J. Zolp ir dar vienas vaikinas. 
Vienas strytkaris stovėjo, ir pro 
jį norėta pravažiuoti. Kaip tik 
važiavusieji prasuko pro jį, ki
tas iš prieš ateinantis strytkaris 
atsimušė į automobilių. P. Pranas 
Elijošius ir kitas užpakalyje sėdė
jęs vaikinas nebuvo sužeisti, bet 
p. J. J. Zolp, sėdėjusis priešaky
je, sutrenkimo smarkumu buvo 
išmestas per priešakinį langą ir 
labai susižeidė: perpjauta lango 
stiklu kaklas, nosis, perskelta an
takis ir smarkiai sužeista kairioji 
koja. Automobilius sulaužyta 
beveik visiškai. J- J- B.

$1,200,000 amatų mokyklai. 
Jau daugiau, kaip 15 metų, Pull- 
mano gyventojai laukia sau mo
kyklos, kuriai pastatydinti miru- 
sis Pullman yra palikęs $1,200, 
000. Įvairių kliūčių dėlei, ta mo
kykla ligšiol negalėjo būti pasta
tyta. Bet kaip dabar matyti. 
Pu 11 mano gyventojai jau grei
tai ilgai lauktą mokyklą pama
tys pas save. Spalių 1 d. susi
rinko tam paskirtas komitetas, 
kurisai galutinai apsvarstys plia- 
nus mokyklos namams. Norima 
padaryti šioji mokykla viena ge
riausių šios rūšies mokyklų vi
same pasaulyje. Tam tikslui iš
siųsta Europon prof. L. G. Weld, 
kurisai tenai apžiūrinėja įvairias 
techniškas mokyklas. Visa, kas 
tose mokyklose yra gero, bus 
įtaisyta ir Pullmano mokykloje. 
Mokyklai žemės nupirkta 40 ak
rų, prie m gatvės tarp South 
Park ir Indiana avės.

Mokyklai bus pastatyta keletas 
namų. Kokie tai bus namai, ga
lima spręsti iš to, kad jie kai
nuos tarp $400,000 ir $500,000. 
Išpradžių buvo manyta įsteigti 
mokyklą, kurioje butų mokinama 
visokių medžio išdirbinėjimų ir 
vien vaikams. Dabar tasai plia- 
nas atmesta. Bus priimama kaip 
vaikai, taip ir mergaitės. Įvesta 
taipogi įvairių amatų mokinimą.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.

p. A. Kažalauckas, Detr. Turėtų 
but apmokamas apgarsinimas. Jūsų 
raštelis nėra jokia korespondencija.

p. J. C. Norwood, Mass. Prijaučiam 
tomistai, bet pagelbėti negalime: pir
miausiai todėl, kad musų skaitytojai 
nežino, kas aname laikraštyj buvo 
rašyta ir todėl jūsų atsakymo nesu
pras, o antra vėl, męs nenorime jokių 
ginčų vesti nei su tomis ypatomis, nei 
su tuom laikraščiu, nes vis viena butų 
bergždžias darbas: gaila vietos ir lai
ko.

p. Plaušinis, p. T. B. Ir A. Zubkus. 
Bus sekančiam numeryj.

p. J. P. Raulinaitis. Kodėl ne?

Prakalbos. Chicagoj ir apie
linkėse Dr. J. Basanavičius ir 
durnos atstovas Yčas atsilankys 
šiomis dienomis:

Subatoj, 16 d. rugpjūčio, atsi
bus prakalbos Indiana Harbor, 
Ind.

Utarninke, 19 d. rugpjūčio, — 
atsibus So. Chicagoj, parapijinėj 
svetainėj;

Ketverge, 21 d. rugpjūčio, at
sibus North Side, Chicago;

Subatoj, 23 d. rugpjūčio, atsi
bus Melrose Parke, Lapinsko 
svetainėj, prie Lake st. ir 23 avė.

‘Visur prakalbos prasidės 8 vai. 
vakare.

Lietuvis-aptiekorius- Mums 
pranešama, kad p. F. Juozapaitis, 
savininkas aptiekos prie Halsted 
st. ir 36-os gatvės, nesenai iš
laikė valstybinius egzaminus ir 
įgijo vardą registruoto farman- 
cauto. P. Juozapaitis yra vienas 
iš tų jaunų lietuvių, kurie savo 
triusu prasimuša sau kelią, gali

Apgarsinimai.
KIEKVIENA VALANDĖLĖ.
Žmogus gyvenimas yra taip 

trumpas, kad męs neprivalome 
neatboti nei valandėlės. Impera
torius Napoleonas pasakė: “Kiek
viena pražudyta valandėlė duoda 
progą nelaimei”. Tiktai kelioms 
valandėlėms neatbok gamtos 
įstatymų,—ar neužsilaikymu val
gyje ar gėrime, ar kokiu kitu 
besaikumu, ir štai išsyk bausmė, 
— sirguliavimas, apetito neteki
mas, silpnumas. Tokiuose atsi
tikimuose Trinerio Amerikoniš
kas Kartaus Vyno Elixiras su
teiks jums greitą ir tikrą palen
gvinimą, išvalydamas vidurius ir 
sustiprindamas juos. Šitasai vai
stas, patartinas skilvio ir vidu
rių ligose, ypačiai kuomet ligo
nis serga vidurių užstojimu ar
ba kenčia nuo apetito netekimo 
galvos skaudėjimo ir silpnumo. 
Aptiekose. Jos. Triner, 1333— 
1339 So. Ashland avė., Chicago, 
III. Skaudėjimams raumenyse ir 
sąnariuose pabandykite karta 
Trinerio Linimentą, ir jus visuo
met laikykite jį savo namų rei
kaluose.
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LIETUVA No. 33

kukos Lietuvių Tautos Namams 
i^£^.^Vįlniuje. r5

Męs, Arlington© lietuviai, užgirdę, 
kad atvažiavo gerbiamieji Dr. J. Ba
sanavičius ir M. Yčas rinkti aukų Tau
tos Namui Vilniuje, manydami, kad 
pas mus gerbiamieji vyrai neatsilan
kys, pasirūpinome surinkti aukų. Au
kavo kiek kas galėjo, atmindami savo 
brangią Tėvynę.

Po $1.00 aukavo: Fel. Gikis, Fel. 
šlapelis, Juozas Kavas, Juozas Gikis, 
Kazys Jankevičius, Edv. Sabaliauskas.

Po 50c. aukavo: St. Paura, Vit. šim- 
keviče, Juoz. Meškauckas, O. Danielie
nė, K. Pilkauskas, Pov. čivas, Ig
notas Motjukas, Elzbieta Aukštikal- 
naitė, Jonas Apeikis, Juozas Mikėnas, 
Juozas Sprindis, Razolė Dovidonaitė, 
Ona Dovidonaitė, Ona Blužaitė, Ona 
čekauckaitė, Uršulė . Gikienė, Tamo
šius Užolas, Jonas Vitkunas, Stasys 
Ulis, Amilė Matulevičienė, Dominin
kas Aleksaitis, Ropolas Baltrūnas, Jo
nas Baltakis, Petras Miteka, Mateu- 
šas Purvenas.

35c. paaukavo Alizas Pašakarnis.
Po 25c aukavo: Tapilė Stankienė, 

Antanas Gliaudelis, Antanas čivas, 
Justinas Petranis, Jonas Pukenis, Ona 
Graičienė, Domicėlė Karpaučienė, Fr. 
Litvinas, Juozas Kazlauckas, Vin. Stu- 
puras, Ignotas Adomaitis, Juozas Mi
teka.

Viso labo $21.85.
Kaz. Kairukštys iš Willow Grove, 

Ill............................................................... $5.00.
Nuo Red. šitie pinigai prisiųsta 

“Lietuvos” redakcijai, kuri juos įdavė 
Tautos Namų atstovams. Tai yra 
puikus ir sektinas pavyzdis visoms 
toms kolionijoms, kuriose gerb. mu
sų svečiai—laiko stokos, kelionės to
lumo ar kitų priežasčių dėlei—ne
galės atsilankyti. Surinktos aukos ga
lima siųsti j '“Levynes” redakciją 
(307 W. 30th st., New York, N. Y.) 
arba į “Lietuvą.”

Pajieškau savo pusbrolio Petro Bud- 
vičio, 22 metų amžiaus, iš Kindaralių 
sod., Retavo parap., Raseinių pav., 
kauno^gub. 5 metai kaip Amerikoje. 
Pirmiau gyveno Chicago Heights, 111. 
Jo motina atvažiavo iš Lietuvos ir 
dabar pas mane. Meldžiu atsišaukti 
adresu:

Kaz. Galinskis, 
3364 So. Halsted st., Chicago, Ill.

Pajieškau savo pusseserės Mortos 
Abromičės, iš Bridų sod., Sutkunų 
vol.,, šiaulii] pav., Kauno gub. Gyve
no pirmiau Iowa valstijoje. 2 metai 
kaip Amerikoje. Jos pačios, ar kas 
ją žino, meldžiu atsišaukti adresu:

Barbora W’alantinice,
716 Kishwaukee st., Rockford, Ill.

Pajieškau šrvogerių Jono ir Domi
ninko šukių, iš Pakaklinės sod., Rau
dėnų parap., Šiaulių pav., Kauno gub. 
Petronėlės Janauskaitės. iš Triškių 
miesto, Kazimiero Liutkaus iš Rasei
nių pav. Turiu svarbų reikalą. Jų 
pačių, ar kas juos žino, meldžiu at
sišaukti adresu:

John Krugelis,
71 S. Elm st., West Lynn, Mass.

Pajieškau Tadeušo Malinausko, pa
eina iš Kauno gub., Raseinių pav., 
Kviedainos par., Kliabų kaimo. Pirma 
gyvena So. Omaha, Nebr. Atvažiavo 
Elzbieta Zakarienė pas vyrą iš Lietu
vos, pasiilgusi brolio. Turiu svarbų 
reikalą. Atsišaukit šiuo adresu:

Jurgis Zakaras,
3409 U st., So. Omaha, Nebr.

neatsižvelgiant į jų charakterį, duodasi greitai 
lėt ir iš organizmo išvaryt, jeigu tiktai greitai ir 
bus pavartotas

S3

apga- 
laiku

(Severn’s Gothard Oil)
kuris yra žinomas kaipo vienas iš geriausių linimentų, 
arba skysčių tepimui ir kaipo tokis randa sau labai 
platų lauką, nes vartojamas įvairiuose atsitikimuose. 
Pagelbėjo kitiems—leiskit, kad pagelbėtų ir jums. 
Perskaitykit sekantį prirodymą.

Vėl gali dirbti.
“Pavartojus Severos Gothardišką aliejų, pasijaučiau daug ge
riau, skausmas kojoj pasiliovė greitu iaiku, o po savaitei jau 
galėjau grįžti prie darbo ir dirbu dabar kaip pirmiau. Skai
tau jūsų Gothardišką aliejų vienu iš geriausių linimentų šios 
rūšies skausmams.

TOM TAMA, Box 8, Gardiner, N. Mex.

Išdirbinėjam dabar Severos Gothardišką Aliejų dviejuose di
dumuose: 25 centai ir 50 centų aptiekose.

W. F. Severą Co.

DRAUGIJŲ REIKALAI.

Pajieškau Kostanto Ramanausko, iš 
Klausučių sod., Biržių parap., Panevė
žio pav., Kauno gub. Gyveno pirmiau 
Waterbury, Conn. 4 metai kaip Ame
rikoje. Jo paties, ar kas jį žino, mel
džiu atsišaukti adresu:

George Raman,
241 Urbana alley, Pittsburgh, Pa.

Ž1RGVAIKIO PASK. IR BUD. DR-JA.
Jau gyvuoja 3 metai Ir turi 

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

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

Nauja 14-ta serija atsidarė Liepos 
16 d. Kurie norite užsirašyti atsilan- 
kykit po viršminėtu antrašu.

Pajieškau Jono Turausko (girdėjau, 
pirma gyveno Munhall, Pa.), Motie 
jaus Grimale ir Antano Kazlausko. 
Visi paeina iš Kreivųjų sod., šilelės 
par., Raseinių pav., Kauno gub. Jų 
pačių, ar kas juos žino, meldžiu atsi
šaukti adresu:

Joseph Gestautas,
42 W. 6th st., Georgetown, Ill.

Pajieškojimai.

GERA PROGA!
Kas man praneš, kur dabar gyvena 

mano brolis, Adomas, gaus $100.00 do
vanų. Paeina iš Kauno gub., Vilk
mergės pavieto, Ragavos vol., Kuni
giškių kaimo; turi apie 49 met. Ame
rikoje gyvena apie 20 metų., gyveno 
Bostone, Mass. Kas nori gauti tą 
dovaną, atradęs mano brolį, meldžiu 
atsišaukti antrašu:

Juozas Pavlionis, 
3328 So. Halsted st., Chicago, Ill.

GERBIAMŲ TAUTIEČIŲ ATYDAI ;rA|/
Pirmas Vienatinis Lietuviškas Daržas Vasarišku Vakaciių

LEMONT’S RESORT FRUIT FARM
. __ant kranto Šv. Juozapo Upes, Sodus, Michigan zrzzzz
Gerbiami tautiečiai! Kaip prisirengsite apleisti miestą ant kelių dienų ar sanvai- 

ėių, laike vasaros karščių ant pasilsio, tai žinokit, kad nerasite geresnės vietos už
LEMONT’S RESORT FRUIT FARM

Apygardoje Sodus, Mich., tuoj ant kranto upės St. Joseph. Yra tai puikiausi, 
sveikiausi ir linksmiausi vieta praleidimui vasaros karštų dienų po pavėsiais puikiau
sių medžių. Yra ten geriausios maudyklės bėgančiame ir čystame vandenyj; minera- 
liški vandenis, Kurie yra naudingi reuinatizuoticms, nervuotiems ir nusilpnėjusiems.

Puikiausia vieta žuvavimui. Laiveliai ir gazolininis laivas svečiams už dyką po 
vandenį važinėtis. Visokį vaisiai, kaipo: žemuogės, avietės, obuoliai, grušios ir vyn
uogės—viskas svečiams veltui. Geriausias valgis, nes čystai ir gardžiai taisomas tam 
tikros virėjos (kukarkos). Pienas ir kiaušiniai švieži, nes turiu savo karves ir vištas.

Puikus vasariniai nameliai taip vadinami “cottages,” su papuoštoms ir mink
štoms lovoms, ir daug kambarių didėjam budinke, vis tai dėl pasilsio atsilankan
tiems svečiams. Prekes: $7.50, $8.50 ir $9.00 už sanvaitę. $1.50 per dieną ir naktį. 
(Džiovininkų nepriimam).

Važiuodamas ant Lemont Resort Fruit Farmos, važiuok taip: imk laivą (botą) 
linijos Graham & Morton, Chicago Docks, Wabash av. ir River gatvių, per ežerą 
Lake Michigan į Benton Ilarbor, paimk strytkarį “Dowagiac—Eau Claire,” kuris 
davež lig minėtos vietos, “Lemont’s Resort.” Kelias prekiuoja tiktai 75’ centai.

Laivai iš Chicagos išeina du kartu kas dieni): 9:30 rytmety) ir 11:30 vakare.
Pasitikėdamas, kad gerbiami tautiečiai parems savo draugbrolį lietuvį, o ne kokį 

ten airį arba žydą, pasilieku su guodone jųsų,

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

Pinigai į šiuos namus įdėti neša 12 procentą.

3734 EMERALD AVENUE.

3 augštų mūrinis namas. 2 gyvenimai, 7 ir 8 ruimų ir maudyklės.
Ištaisytas basementas. Lotas 48x124. Kaina.......................$5,500.

3251 UNION AVĖ.
3 augštų mūrinis namas. 3 gy
venimai po 6 ruimus. Maudy
klės, skalbykla. Randa $60.00. 
Kaina $7,500. ,

Pajieškau savo pačios Mikasės žu- 
kaitienės (5 pėdų 4 colių, sveria 
135 sv., geltoni plaukai, ant nosies 
ženklas); apleido mane su Augustu 
Pališaičių (dabar vadinasi Augus 
Szimt, juodų plaukų, raudono veido, 
5 pėdų 8 colių augščio). Kas pirmas 
praneš, gaus $10.00 dovanų. Jeigu 
pati sugrįš, viskas bus dovanota. 
Meldžiu atsišaukti adresu:

Mr. Stanislovas žukaitis, 
318 Franklin st., Port Washington,

Wis.

Reikalavimai.

Randa voj i mu i: — kampine krautu
vė, tam tyčia moterų siuvėjui. Tu
rėjusia čionai pirmiau biznį padarė 
laimę. Meldžiu atsiliepti: Canal 1350.

Pajieškojimas. William Mockaitis 
arba Veronika Mockaitienė, kurie tu
ri nuosavybę (property) prie 19th ir 
Main sts., Tolleston, Gary, Ind., ma
lonės paduoti savo dabartinį adresą 
A. Olszewskio Bankui.

Reikalingi kriaučiai: — jauni vai
kinai, kurie mokinosi siūti Lietuvoje, 
o norėtų išmokti siūti pagal čionykš
čių amerikonišką madą, tegul greitai 
atsiašukia. Gera proga. Darbas ant 
visados. Apie išlygas susižinoti laiš
ku pagal antrašą:

J. P. Garmus Co.,
1329 St. Claire av. N. E. Cleveland, 

Ohio.

GAL KAS RADO?
Prapuolė mano Bankinė knygelė, 

išduota A. Olszewski Banko, No. 7929. 
Jei kas ją rado, malonėkite sugrą
žinti man šiuo adresu:

Stanislovas Borauskas, 
3405 Auburn avė., Chicago, III.

Meldžiu gerbiamųjų tautiečių ir 
“Lietuvos” skaitytojų pranešti man, 
kur randasi pianų ir šiaip stalioriškų 
darbų dirbtuvės, už ką busiu labai 
dėkingas. Malonėkite atsiliepti ant
rašu:

A. Doniunas,
P. O. Box 35, Castleton, N. Y.

GAL KAS RADO?
Prapuolė mano Bankine Knygelė, 

išduota A. Olszewski Banko, No. 5983. 
Jei kas rado, meldžiu sugrąžinti man 
šiuom antrašu:

A. Sereika,
843 W. 33rd st., Chicago, Ill.

Gaunama “Lietuvos” Knygyne: 
“VAIVORYKŠTĖ”

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

“Vaivorykštėj” telpa apysakos, 
novelės, dramos, eilės «=^ kaip 
originalės, taip geresniųjų sveti
mų literatų raštų vertimai.
Pirmoji Knyga 1913 m., pusi. 208 

Kaina $1.00.
Pinigus siunčiant adresas:

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

2722 Emerald Ave., 2 augštų medinis, 2 gyve
nimai, 15 ruimu ir maudyklė. Randa $360. Kai
na $2.300. Pinigais reikia tik $1.100. Mtg. $1.200.

3622 Union Avė., 2 augštų mūras. 5 gyveni
mai. 2 lotai. Naujas Plumbing. Randos neša 
į metus $804. Kaina $5.200.

3140 Wallace St., 2 augštų mūras. Storas ir 
3 gyvenimai. Stakiai. Puikus namas. Randos 
neša į metus $720. Kaina $6.000.

928—930 W. 36th St., 2 augštų mūras ant 2 
lotų, 50X145 pėdų. 8 gyvenimai. Randos neša į 
metus $900. Kaina tik $7.000. $2.500 iki $3.000 
pinigais reštą Mortgage ant 6%.

3206Etnerald Avė., 2 augštų medinis. Randa 
$456. Kaina $3.300.

2807 Union Avė., 2 augštų mūras. Akmenų 
frontas. Namas 23X85 pėdų. 4 gyvenimai, 2 po 
6 ruimus, 2 po 4 ruimus. Randa $624. Kaina 
$5.300.

3700—3702 Emerald Avė., 2 narnai, storas ir 
5 gyvenimai. Kampinis lotas 48X125. Randos 
neša į metus $840. Kaina $5.500. Pinigais reikia 
tik $1.000, reštą ant mortgage.

552 W. 37th St., 3 augštų mūras. Akmenų 
frontas. Storas ir 5 puikus gyveniniai. Namas 
25X84 pėdų. Randa $960. Kaina $8.000. Pini
gais reikia tik $2.000 ar daugiau. Rešta ant 
Mortgage.

3551 Wallace St., 2 augštų mūras. 5 gyveni
mai, Garu šildomas. Randa be šilumos $648 į me
tus, su šiluma $900. Kaina $5.000, Pinigais reikia 
tik $1.000, reštą išmokestimis.

2959 Parnell Ave., kampinis lotas, 2 mūriniai 
namai, vienas iš fronto 3 augštų ir basementas, ga
ru apšyldom'as, antras iš užpakalio 2 augštų. Ran
dos į metus neša $1.368. Kaina tiktai $10.500. 
Mortgage $6.000 ant 3 metu 5%. Cash įeikia tik
tai $4.500.

3656 Union Avė., 2 augštų medinis namas. 
6 ruimų gyvenimas viršui, apačioje storas. Randa 
į metus $360.oo. Kaina tiktai $1.800.

3734 Emerald Avė., 3 augštų puikus mūrinis 
namas, 2 gyvenimai po 7 ir 8 ruimus, ir maudyk
los. Lotas 48x124. Kaina tiktai $5.500.

3621 Wallace St.. 1% augšto mūras, 8 ruimai 
ir maudyklė. Kain'a $2.000.

740 W. 31st St.. 2 augštų mūras, 2 gyvenimai 
po 6 ruimus ir maudyklos. Iš fronto tuščias lotas. 
Randa $32. K'aina $4.000.

4143 Wallace St., .3 augštų mūras, 3 gyvenimai 
po 6 ruimus ir maudyklos. Randa $60.00. Kaina 
pasiulinimas $6.500.

3212 Wallace St., 3 augštų mūras, štoras ir 5 
gyvenimai po 4 ruimus. Randa į mėnesį $82.00. 
Kaina $8.000. '

3308 Union Avė., 2 augštų mūras, 4 gyveni
mai. Randa $38.00. Kaina $3.500.

3023 Union Avė., 2 augštų mūras. Puikus 
namas. Kaina $6.200.

3216 Parnell Ave., 2 augštų mūras, 2 gyveni
mai po 5 ruimus ir maudyklos. Randa į mėnesį 
$32.oo. Kaina $3.200.

3531 Emerald Ave., 6 ruimų medinis namas. 
Randa $16.00. Kaina $1.600.

Ant Pardavimo.
Parduodama — medinis namas Ir 

lotas; arba sykių arba atskyriai; 
4 flatai. Labai pigiai. Fabrikai ne
toli. Atsišaukit pas: Simon Sala- 
monas, 9220 Ellis avė., Chicago, 111.

GAL KAS RADO?
Prapuolė mano Bankinė Knygelė, 

išduota A. Olszewski Banko, No. 5388. 
Jei kas rado, meldžiu sugrąžinti man 
šiuom antrašu:

Antanas Paulikas, 
1511 Canal st., Chicago, Ill.

Didžiausia 
LIETUVIŠKA APTIEKA 

J. Krzywinskio
3149 S. Morgan st., CHICAGO.

Daugiau įvairių namų ir lotų rasite musų ofise. Virš paduotos kainos namų yra perkantiems tuojaus. 
Margainiai, pagarsinti pereitame numeryj, kurių čia nematote, yra jau parduoti. Kas nori pasinaudoti iš 
’tos progos turi pasiskubint.

A. OLSZEWSKI BANK

Pajieškau Ladislavo Narbuto, Uzu- 
leverių kaimo, Raguvos parap., Vilk- 
nergės pav., Kauno gub. Kas pra- 
leš, gaus dovanų. Meldžiu atsišaukti 
Adresu:

Mr. F. Vanage v ič, 
142 — 157 st., Harvey, Ill.

Parsiduoda: — Saliunas lietuvių 
apgyventoje vietoje, Bridgeporte, ne
toli šv. Jurgio bažnyčios, tarp žaliuo
jančių topolių. Pardavimo priežastis: 
išvažiuoju į Lietuvą. Gera proga. No
rintis pirkti tegul greitai atsišaukia 
šiuom adresu: M. Mažeika ir J. 
Krikščiūnas, 3337 Auburn avė., Chi
cago, Ill.

Pajieškau savo vuošvio Jurgio Juk
nos, iš šauklių sod., Simkevičių vol., 
Raseinių pav., Kauno gu¥. Pribuvau 
Iš Lietuvos, noriu su juom tusinešti. 
Jo paties, ar kas jį žino, meldžiu at
sišaukti adresu: '■ '■ t : t

Antanas Mickunas, 
1408 Lincoln st., Waukegan, Ill.

Pigumynas: — $500 pinigais perka 
2 augštų namą ir lotą 25x125. Kaina 
$1,500; $1,000 perka bizninę nuosavy
bę: visas plytinis Storas ir 2 fliatai. 
Randos $612. Kaina $4,500. Atsiliepti 
antrašu:

WIND and SON, 
2307 W. 21st St., Chicago, 111.

ATMINKITE! Galvos skaudėjimas, 
nerviškumas, akių skaudėjimas, ap
svaigimas ir 1.1. — vis tai pasekmės 
nesveikų akių, kurios gali lengvai 
būti atitaisytos, pritaikant gerus aki
nius.

Akių apžiūrėjimas nieko nelėšuoja. 
Jeigu jums skauda akis, raudonos 
akis, negerai matote, silpsta maty
mas, skauda galvą, nelaukite nieko, o 
tik jieškokite pagelbos. Eikite į Krzy
winskio Aptieka ir dykai pritaikys. 
Atminkite, už akinius gvarantuojame 
ir tikrai pritaikome akinius. Aki
niai po 50c, $1.00, $2.00 ir brangesni. 
Auksiniai akiniai parsiduoda įvairio
mis kainomis.
Priimame visokius akinių pataisymus.

3252 South Halsted Street, CHICAGO, ILL.

Pajieškau savo pačios Onos Alek- 
seriunienės, 48 m. senumo, po tėvais 
Ona Barbuliukė. Apleido mane jau 17 
metų ir išvažiavo į Pitmonth, W. Va. 
Turiu svarbų reikalą. Kas praneš pir
mas,, gaus dovaną. Jos pačios, jeigu 
dar gyva, ar kas apie ją, gyvą ar mi
rusią, žino, meldžiu atsišaukti adresu:

Vincentas Alekseriunas,
1330 Victoria st., Waukegan, Ill.

Ant pardavimo: — naminiai rakan
dai, suvis nauji parduosiu už suvis 
pigią kainą. Norėdami pirkti, kreip
kitės po antrašu:

833 — 33 rd st.

Pajieškau savo brolio Jono Gotovto 
(Kazimiero sunaus), iš Kalniškių 
(Zolpių) folvarko, Lolų parap., Rasei
nių pav., Kauno gub. 20 metų kaip 
Amerikoj \ Jo paties, ar kas jį žino, 
meldžiu atsišaukti adresu:

Liudvikas Gotovtas, 
1909 So. Jefferson st., Chicago, Ill.

Ant pardavimo: — bučiarnė ir gro- 
sernė tūkstančių lietuvių ap
gyventoje geroje vietoje. Pardavimo 
priežastis: savininkas turi du bizniu. 
Parsiduoda greit ir pigiai. Gera pro
ga pirmesniam kas pasiskubins. Mel
džiu atsiliepti adresu:

Chas. Rakowsky,
714 W. 14th Pl., Chicago, Ill.

JONAS KULIS, 
“Lietuvos” Agentas.

Dabar lankosi Chicagojc, užra
šinėdamas laikraštį “Lietuvą” ir 
pardavinėdamas lietuviškas kny
gas. Kur jis atsilankys, galite 
pas jį užsirašyti “Lietuvą” ir jam 
užmokėti prenumeratą, o pinigai 
bus mums priduoti. Męs už jį at
sakome.

A. Olszewskis, 
“Lietuvos” leidėjas.

RUPTURŲ DIRŽAI.

Turime didelį pasirinkimą ruptu
res diržų ir pilvui bandažų vyrams, 
moterims ir vaikams. Kiekvienam 
pritaikinsim dykai.

Visokius patarimus duodame dykai. 
Pasiliekame visų lietuvių atsimini-

Pajieškau savo brolio Vladislovo 
Dauskurto, iš Varnių parap., Telšių 
pav., Kauno gub. Gyveno 3 metai at
gal Kensingtons. Jo paties, ar kas jį 
žino, meldžiu atsišaukti adresu:

Stanislav Dauskurts,
135 Kensington av., Kensington, Ill.

Parsiduoda: — barzdaskutykla ir 3 
barberių stalai. Savininkas negali 
dirbti dėl silpnos sveikatos. Gera 
vieta. Meldžiu atsišaukti antrašu:

S. Guokas,
611 E. Main st., DeKalb, Ill.

Parsiduoda: — saliunas West Sidė- 
je, arti McCormick’o, lietuvių apgy
ventoje geroje vietoje. Parsiduos lie
tuviui pigiai. Atsišaukti meldžiama 
per telefoną: Canal 2097, Chicago, HL

TIKRA TEISYBĖ.
Senas dėdė pradeda pasakoti 

apie vieną atsitikimą iš savo gy
venimo. — Buvau tai senai; gy
venome drauge, Miknių Juozas, 
Antanas Baiglys ir aš — visi, 
amžiną atilsį, jau numirę.... 
Vienas klaususių vaikų — Kaip, 
tai ir dėdė esi jau numiręs? — 
Taip, patvirtino dėdė, ir pradėjo 
toliaus pasakoti.

ATPIGO LIETUVIŠKI “REKORDAI!
’• ;.r

Męs dabar turime 30 lietuviškų 
įvairioms dainoms rekordų, kurie Iki 
šiol parsidavė po $2.00, d^bar par- 
traukemė dideli transportą' iš Lie
tuvos ir gavome pigiaus, taip kad da
bar parduodama po $1.00 su pri- 
siuntimu.

Parašykite mums savo adresą, o 
mes prisiusime katalogą, iš kurio ga
lėsite pasiskirti ir apsisteliuoti lie
tuviškom dainoms ir deklamacijoms 
rekordus. Adresuokite: -y

A. OLSZEWSKI, Va {. 
3252 So. Halsted st., Chicago, III.

Pirkite Mechanišką vergą
DAUG sprandą laužiančio darbo turi žiemos metu vidutinis ūki
ninkas, linguodamas ant senos rankinės pielos, zr-r-p, zr-r-riauda- 
mas nors dėl malką virtuvės pečiaus reikalams. Bet išmintingieji 
dabar to nedaro. Jie turi tinkamą inžiną pielai varyti; tuom 
tarpu jie patįs ilsisi ir stato plianus sekančios vasaros darbams.

Tas inžinas yra beveik darbščiausia ir parankiausia mašina, 
kokią išmintingas žmogus turi savo ūkyje. Jisai pumpuoja van
denį galvijams, namo ir tvarto reikalams ir apsaugoja nuo ugnies. 
Jisai varo sviestinį separatorių, skalbiančią mašiną, pašaro grū
stuvą ir tekėlą. Dažnai jisai varo šieninį presą, žalio pašaro 
pjaustytuvą, mažą kuliamąją mašiną arba pataisymą sopą. Iš
tisą metą jisai dirba ir vergauja savo laimingam savininkui, su
taupydamas žmogaus jiegą naudingesniems dalykams. Jisai pa
daro gyvenimą lengvesniu ir malonesniu ūkininko pačiai ir vai
kams. Išmintingiausis žmogus turi

I H C Aliejinį ir Gazinį Inžiną
nes šitasai padaro jam daugiausiai darbo prie mažiausių išlaidų. 
Jo prastumas suteikia visišką apsaugą nuo trukdėsių. Jo kon
strukcija daro jį lengvu pradėjimui ir vartojimui, ir jisai eko- 
nomiškiausis kuro naikinime. Geriausi gaunama medžiaga eina 
jų padarymui, ir, kuomet reikalinga, išduoda 10 iki 30 nuošim
čių daugiau, negu jo paskirta arklinė jiega. I H C atsakomybė 
tęsiasi visus metus, kol inžinas yra vartojime.

I H C inžinai yra padaryti visokiuose stiliuose—vertikališki 
ir horizontališki, pernešami, pastovus ir sustabdomi, orą ir van
denį vėsinanti. Juose padarytos pumpavimo, pjovimo ir laistymo 
prietaisos. Didumai nuo 1 iki 50 arklių jiegos; galima varyti 
gazu, gazolinu, nafta, distiliatu, kerosinu ir alkoholium. Alieji
niai traukėjai, 6-12 iki 30-60 arklių jiegos, suteikia jiegos ma
žuose ir dideliuose ūkiuose arimui, akėjimui, sėjimui, javų pjo
vimui, kūlimui, valkiojimui ir t. t.

Vietinis I H C pirklys parodys jums inžinus Ir pasakys viską 
apie juos. Gaukite kataliogus nuo jo arba rašykite į

International Harvester Company of America
(Incorporated)

Chicago - U S A

TĖMYKIT VISI LIETUVIŠ
KI SALIUNČIKAI IR BIZ

NIERIAI!

Chicago Baltos Rožės (Chicago White 
Rose Bottling Works) tikrai lietuviš
ką pabstą—saidę, džindžerail ir kitus 
visokius minerališkus gėrymus išdir- 
binėja. Išdirbėjas yra vienas iš se
niausių Chicagos lietuvių biznierių 
Jonas žilvitis. Meldžiu visų lietuvių 
biznierių atkreipti į tai atydą ir pa
remti savo tautietį. Reikalaujant vi
sokiuose atsitikimuose viršminėtu mi- 
nerališkų gėrymų atsišauki'’ visados 
pas mane. Busiu Jums už tai dėkin
gas. Su godone,

JONAS ŽILVITIS,
841—33rd St., Chicago, III,

Phone Yards 2512.

RUSSIAN AMERIKAN LINE 
(Rusiškai Amerikoniškoji Linija). 
Pier 31st street, Brooklyn, N. Y.

Laivai eina stačiai tarp Rusijos ir Amerikos, 
geriausi, didžiausi ir greičiausi su Rusijos 
pačtu laivai, nauji dubeltavų šriubu garlaiviai

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

CZAR — 13,000 tonų
{ ROTTERDAMĄ j 9 dienas be permainos 

j 11 dienų be permainos i L1EPOJŲ. 
$31.00 — — 3-ėia kliasa — — $33.00
$45.00 — — 2-ra kliasa — — $50.00
$65.00 — — 1-ma kliasa — — $75.00

IŠPLAUKIA KAS ANTRĄ SUBATĄ 
Artimesnėms informacijoms rašykit pas:

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

arba pas vietini autorizuotų agentų

GERIAUSIAS KONCERTINKAS Ir Armonikas
gausi pas mane, taipgi visokius muzik. 
Instrumentus ir lietuviškas knygas. 
Rašyk man Katalogo reikalaudams, kurj 
pasiunčiu visiem dykai. Adresas:

M. J. Damijonaitis, 
812-814 W. 33rd St., Chicago, Ill.



LIETUVA No. 33

K. J. FILLIPOVIČIUS IR
J. P. JOVAIŠAS

pardavėjai namų, Totų ir 
fanuų ui labai 1 žemas 
kainas (prekes) turi di
džiausi pasirinkimų; ap
saugoja nuo ugnies na
mus, biznius ir fomiėius 
geriausiose kompanijose; 
perkantiems propertes iš
dirba visokias reikalingas 
popieras; peržiūri ab
straktus ir parūpina pa
skolas, mortgečius; par
duoda lotus visose dalyse 

nuo $500.00 ir augšėiau, o 
•• . Lo- 
išlygomis;

Joseph J. “Jgtmaiwicz 
Lietuvos Maras

miesto Chicagos 
priemiesčiuose nuo $150.00 ir augšėiau. 
tai parsiduoda labai lengvomis i 
pirksit, įmokėdami $10.00, o likusių sumų 
galit mokėti p> $5.00 j mėnesį. Tokiu budu 
kiekvienam gera proga tapti savininku. Ir 
su mažai pinigų pirksit propertes, o jųsų pi
nigai j trumpų laikų dvigubai pasididins. Tai
pogi turime pardavimui biznių ir biznevų na
mų. kaipo: saliunų, buėernių su namais ar 
be namų dlkčiai apgyventose lietuviais kolio- 
nijose. Reikalaujantie atsišaukite antrašu: 
858 W. 33rd st., Chicago, Ill., offiso vai.: 
nuo iki 10 iš ryto, ir nuo .4 .iki 9 vakare.

Telefonas Drover 2250.

ON AVE.
s namas. 3 gy
nimus. Maudy- 

Rand'a $60.00.

LIETUVIŠKA BANKA " 
Town of Lake Savings Bank 

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

Priimame pinigus į Banką užččdi- 
jimui nuo vieno doliario ir daugiaus 
ir mokame trečią procentą ratomis 
ant metų. Siunčiame pinigus į vi
sas svieto dalis pigiai, greitai ir tei
singai, o svetimų žemių pinigus mai
nome, perkame ir parduodame. Par
duodame šifkortes ant visų linijų J 
krajų ir iš krajaus, taipgi tikietus 
ant geležinkelių po visą Ameriką ir 
Europą.

Musų Banka išdirba visokius raštus 
ir dokumentus visose kalbose ir duo
da rodą lietuviams visokiuose atsi
tikimuose ir reikaluose ypatiškai ir 
per laiškus. Tik kreipkitės viršminė- 
tu antrašu.

lotas, 2 mūriniai 
r basementas, ga- 
i 2 augštų. Ran- 
a tiktai $10.500.

Cash i eikia tik-

i Dr. Ignotas Stankus j
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa.■

Vienatinis lietuvis daktaras 
ir chirurgas cieloje Philadei- 1 
phijoj. Gydo visokias ligas 1 
šviežias ir užsenčjusias: vyrų, 
moterų ir vaikų. Ligas, ku- ; 
rias negalima išgydyt i Iškar
štomis, gydo su elektriku ir 
darymu operacijų. Turi savo 
locną SANATORIJĄ kuruž-

1 aiko visokius ligonius. Čionai randasi viso- ' 
kios lekarstos, kokios tiktai yra ant svieto, 
elektriko mašinos, su kurių pagelba galima 
permatyti visų žmogaus kūną. Atsišauku- ! 
siems su laišku arba ypatiškai daktarišką ro
dą dykai. Gyduoles išsiunčia į kitus miestus.

medinis namas.
Įe storas. Randa 
'.800.
tų puikus mūrinis 
įimus ir maudyk- 
,i $5.500.
j mūras, 8 ruimai

įuras, 2 gyvenimai 
ronto tuščias lotas.

miras, 3 gyvenimai 
ida $60.oo. Kaina

mūras, storas ir 5 
a j mėnesį $82.00/

i mūras, 4 gyveni- 
'500.
tų mūras. Puikus

į mūras, 2 gyveni- 
Randa į mėnesį

m medinis namas.

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

Priima bankon pinigus ir moka 
3%. Už sudėtus pinigus musų 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 skryneles (boxes) po 
$2.50 metams. Parduoda šifkortes ir 
siunčia pinigus j visas svieto dalis.

Bankos Valandos: Panedėliais, se- 
redoms, ketvergais ir subatomis nuo 
8 ryto iki 9 vakaro; nedėliomis, utar- 
ninkais ir pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

rkantiems tuojaus. 
lori pasinaudoti iš

Seniausia Lietuvių užeiga pu
1 JUOZUI RIDIKU, 

Utlaiko visokias pirmo 
skyriaus gėrimus ir kvo- I
penčlus cigarus ir .

Gražią Naują Svetainę 
Susirinkimams, vestuvėms, ba
liams Ir tu Širdingas priėmi
mu ir broliška rodą kiekvienam

J2 5S Illinois GL, Kens

\GO, ILL.
HSI LIETUVIŠ- 
CIKAI IR BIZ- 
ERIAIl

Rožes (Chicago White 
Vorks) tikrai lietuvis- 
ę, džindžerail ir kitus 
diskus gėrymus Išdlr- 
jas yra vienas iš sė- 
:os lietuvių biznierių 
Meldžiu visų lietuvių 

ipti į tai atydų ir pa
lietį. Reikalaujant Vi
limuose viršminėtų mi
mų atsišauk? visados 
siu Jums už tai dėkin- 
godone,

kS ŽILVITIS,
Chicago, III, 

s Yards 2512.

Geriausios Siuvamos Mašinos yra 
“SINGER”

Męs jas parduodame Ir išmokiname 
siūti. Turime atspaulę Lietuviškoje 
kalboje knygas, pagal kurias galima 
greitai ir gražiai išmokti siūti viso
kius siuvinius. Męs parduodame ma
šinas nebrangiai, pradedant nuo $3.00 
iki $59.00 gvarantuojam kiekvieną ma
šiną ant 10 metų. Taipgi sutaisome 
senas mašinas. Mums nedaro skirtu
mo, kur mašiną reiktų pristatyti, nors

Rusiją. Musų storas randasi po šiuo- 
mi adreau:

XMERIKAN LINE 
aerikoniškoji Linija), 
it, Brooklyn, N. Y.

Hat tarp Ru'ijos ir Amerikos, 
si ir greičiausi su Rusijos 
ji dubeltavų šriubu garlaiviai

— 16,000 tonų
K — 13,500 tonų 
.R — 13,000 tonų

IĄ j 9 dienas be permainos 
be permainos i LIEPOJŲ. 
3-ėia kliasa — — $33.00 
2-ra kliasa — — $50.00 
I ma kliasa — — $75.00 
KAS ANTRĄ SU13ATĄ 

informacijoms rašykit pas: 
S’ a CO. General Pass. Agent, 
idway, NEW YORK, 
ietinj autorizuotų agentų

ANTANAS VISBARAS,
3239 S. Halsted st., Ch'cago, III. 

Telephone Yards 4528

K. ZURAITIS
P1RMAEILIN1S BUFETAS

šaltas alus, gera deg
tinė, kvepianti ciga
rai. Priima svečius 
: kuoširdingiausial. :

T. PODLASK1S ir A. CHAPOSKE, Lietuviai agentai216 W. Madison St.

Rezidencija

Nuo 8 ryto iki 6 vakaro kasdien. 
Subatoms nuo 8 ryto iki 6 vakaro. 
Nedėlioms nuo 1 iki 3 po pietų.

BANKOS VALANDOS

ir užseridintose ligose, 
operaciją.

pagarba

Taipgi 
keletą 
Lekci- 
iki 11

“DRAUGAS” yra 8-nių puslapiiį 
didžiausio formato, vedamas ge
riausią redaktorių. Rasi jame 
geriausių raštininku raštų ir vi
sokių žinių iš Lietuvos, Amerikos 
ir iš viso pasaulio. “DRAUGAS“ 
gvildena svarbiausius gyvuosius 

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

Rašydami laiškus adresuokite

DRAUGAS PUB. CO.
2634 W. 67th St. Chicago, Ill.

Turėk Savo Namuose
Geriausią Degtinęu (arielką) jei 

nori būti sveikas ir turėti kuom 
J pavaišinti savo mylimą svečią. 

Daktarai rekomenduoja už geriau-

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

Chicago

p£9T ON

Chicago

•*f Gaunama visuose goresniuose Saliunuose

| STRAUS BROS. 00, Išdirbėjai, DEP’T L. CHICAGO, ILL

Dr. O. C. HEINE
DENTIST AS

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

■ f*

Dr. J. KŪLIS
ir OhlrargM

MB S. Halsted St. Qdcan.nL
MUXMIMO VALANDOS:

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. vak.

Nedėlioms
nuo 9:30 iki 12:00 vak ryto

5208 W. Harrison Street
Tel. Austin 737

Valandos:

tiktai iki 9:00 kiekvieną rytą

Išgydau į 5 dienas
VARICOCELE 
HYDROCELE^
[t.y.pagadintas gyslas! 

be peršulų, skausmų!
Aš noriu išgydyti kiekvieną vyrą kenčiantį nuo Varicoceles, Strikturos, Užkre

čiamų Kraujo nuodų, Nerviškos negales, Hydroceles ar ypatiškų vyrų ligų, Vyriško 
Nusilpimo, Raudonųjų, Fistulos, Kepenų ir jvairių Pųslesligų.
AR TAMSTA SERGPAR ESI SILPNAS?

Tas laisvas pasiulinimas yra atviras visiems, kurie praleido dideles sumas pini
gų ant daktarų ir gyduolių be jokios naudos ir mano noru yra parodyti žmonims 
kurie buvo gydomi daktarų be jokios pasekmes, kad aš vartoju vienintelį būdą, 
kuriuom tikrai ir ant visada išgydau.

ATGAUK SAVO SVEIKATĄ
Ateik j mano ofisą ir pasiteirauk su manim draugiškai. Kalbu visose kalbose 

Tamsta gausi geriausią patarimą ir pasinaudosi iš mano 16 metinio patyrimo kaipo 
specialistu vyriškų ligų. Aš tamstai parodysiu kaip būti išgydomu.

Tikrai išgydau Skilvio, Plaučių ir Inkstų nesveikumus 
(Nemokėk už neišgydymą—Neišgydo nemokėk)

Slaptos 
VyrųLigos 
Išgydomos greitai, ant 
visada su pilna slaptybe. 
Nerviška negale, Silpnu
mas, Pražudyta pajiega, 
Nuovargį, Kraujo užnuo
dijimą, šlapumo bėgimą.

Plaučiai
Dusulys, Bronchitis, Kvė
pavimo ligos išgydomos vi
siškai mano vėliausia met. 
RODĄ DOVANAI.

Išgydo kad bu turn sveikas

Specl]ailstasVyru Ir Moteruligu

Kraujo Užnuodijimą
ir visos odos ligos, kaip 
Spuogus, Piktąją dedervi
nę, Šunvotes, Patinusias 
Gyslas, Naikinančius Nube 
gimus, Įsisenėjusias Ligas.

Ligos Moterų
Vidurių Ligos, Skausmai 
Strėnose, Baltosios tekėji
mas ir kitos ligos išgydo
mos.

IŠTYRIMAS DOVANAI.
VISIŠKO PAGIJIMO kiekvienas jieško. Aš tamstą išgydysiu visiškai, jeigu tamsta 
tik pavesigydymą savo ligos man. Mano preke yra žema ir pritinkanti prie mano 
atsakančio gydymo, o išlygos labai lengvos. Ateik šiądien ir pasiliuosuok^nuo kančių 

DR. ZINS 183 CHICAGO
Valandos: nuo 8 ryto iki 8 vakare. Nodolioms nuo 8 ryto iki 4 po pietų.

Naudinga ir kiekvienam reikalinga 
užsisakyti

“KATALIKAS”
“Katalikas” yra 12-kos pusla

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

“Katalikas” metams $2, puseej mėtį $1.
Užsirašyt “Katalikas” galima kiek

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

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

matei kada=nors laikraštį

3200 SO. HALSTED ST.

KONCERTUI KAS lt Armonikai 
ne, taipgi visokius muzilc 
; ir lietuviškas knyga- 
Katalogo reikalaudams.kurj 
šiem dykai. Adresas: 
J. Damijonaitis, 
. 33rd St., Chicago, HL

F. P. BRADCHULIS
Attorney & Counselor at Law

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

Telephone Franklin 1178
Lietuvis advokatas, baigęs teisių mokslą Ame
rikoje. Veda visokias bylas, civiliškas ir kri- 
minališkas visuose teismuose (suduose).

Sp. 3112 S. Halsted St., arti 31-mm
Telephone Yards 2390

KAZIS KRAUČUNAS.
Buvgs 9 metus Skyriaus Viršininku, Inspek
torium Suvienytų Valstijų linmi"T’-‘‘- 
turi visas tiesas kaipo Attorney, Adv 
Proctor. Solicitor ir Uouncelor at-Law. 
visokius bylas (provas) visuose teismuose ir 
departajnentų s' _ ;._x
kreipkitės laiškais, Įdedami krusos* ženkielĮ 
utsakymui. Vedimui svarbių bylų ir reikalų 
pribunn ypatiškai Į visas Valstijas ir mies
tus sulyg pareikalavimo. Adresus:

KAZIS KRAUČUNAS 
ATTORNEY-AT-LAW 

403 Lyon BullOtag SEATTLE, WASH.

Vedi
prov 
tyriuose. Gavimui patarmių

Vedimui svarbių bylų Ir reikalų

• n 1

šdlrba Dovierennostls, Kontraktus, 
till of Sales, Affidavitus, Notas ir 

tialp visokias ’teisių popieras. Su
teikia patarimui reikaluose dalių 
Lietuvoje ir kituose dalykuose.

Kreiptis adresu:

J. J. Hertmanowicz,
A. Olszewski Bank3252 S. Halsted St., Chicago

OFISO VALANDOS:

GERA PROGA!
Gramatika angliškoskalbotmo- 
kytisbe mokytojo(apdaryta)51 -00 
Vaiku Draugas arba kaip moky

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

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

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

Kas atsiųs iškirpęs šitą apgarsi- 
nima iš “Lietuvos” ir $1.00 per 
money order1, tai gaus visas 4 
knygas 60c. pigiąu-

P. Mikolainis
Box 62 New York City

Dr. G. M. Glaser 
šiuoinl apreiškiu pagodotai visuo

menini, jog esu seniausias gydytojas 
ant Bridgeport©, praktikuojant per 22 
metus, perkėliau savo ofisą ir gyveni
mą j savo locną namą po numeriu

3149 S. Morgan St.
Kertė 32-ros gatvės.
Telefonas Yards 687.

Mano ofisas aprūpintas naujausiais 
budais gydymo. Visus ligonius steng
siuosi užganėdinti kaip ir lig šiol. 
Pasitikėdamas, jog gerbiama publika 
ir toliaus mane rems, esiu namie ant 
kiekvieno pareikalavimo dieną ir nak
tį. Esiu specialistas ligose vaikų, mo
terų ir vyrų 
Darau visokią

Liekuosi su

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

Kertė 32-ros gatvės.

MOKYKLA ŠOKIŲ.

Prof. Julius Silsko užtikrina, kad 
išmokys šokti kiekvieną jauną ar se
ną. Išmokinu valsą 6 rūšių, taip, kad 
gali drąsiai eiti šokti publikoj, 
išmokinu ir kitus .šokius su 
vakarų. Mokinu kas vakaras, 
jos yra nuo 7 valandos vakaro
vai. Prof. Julius Silsko praneša vi
siems, kurie nori išmokti šokti, atei
ti dienomis nuo 9 valandos ryto ir 
net iki 11 valandai vakare. Taipgi 
mokinu visokius šokius Buck & Wing, 
Buck Skirt, Irish Jig, Clog, Spanish 
Waltz, Waltz, Two Step, Side Step. 
Pirma Lietuviška Mokykla Amerikoj. 
Mokytojai: Miss Antanina Kietnier, 
Miss Joanna Walets, Prof. Julius Sil
sko, 1843 S. Halsted st., Chicago, Ill. 
Kas Pėtnyčios ir Subatos vakarą mo- 
kinam šokti dovanai.

Phone Canal 3762,

A. 0LSZEWSKI8 BANKA
3252 So. Halsted St., CHICAGO, ILL.

20 metų sena, Įsteigta 1893 metuose.

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno JJolierio ir augščiaus ir moka 3 procentą 
metams.

SKOLINA pinigus pirkimui namą ir lotą Chicagos mieste.
PERKA ir parduoda namus. Stato namus ir štorus kitiem ant lengvą išmokesčią.
PERKA ir parduoda BONDSUS, nešančius 4, 5 ir 6 procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja ją pinigus paliktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikonišką ir amerikoniškus ant ruską, teippat 

ir pinigus visą kitą viešpatysčių.
SIUNČIA pinigus į Lietuvą, Rosi ją ir visas dalis svieto it parduoda šifkortes 

ant visą liniją.
BIZNIERIAMS duoda Čekią knygeles, su kuriais tai čekiais jie apmoka algas, 

bilas ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra praktiškiausias ir lengviausias 
būdas vedimo rokundą biznyje. Jokis biznierius be bankos čekią negali šią
dien atsakančiai savo biznį vesti.

PADARO Dovierennastis, Affidavitus ir visokius kitus rejentališkus raštus ir 
užtvirtina juos pas Rosijos konsulį, ypač pasportus važiuojantiems Rosijon, 
Lietuvon.

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

ŠITA BANKA yra jau 20 metą sena. Ji tapo įsteigta 1893 metuose, ir per šiuos 
20 metą ji išaugo į žymę instituciją.

JI ŠIĄDIEN valdo bagočiausius Budintus ir didžiausius Štorus ant Bridge- 
porto. Ji kasdien auga didyn, ir kasdien stato daugiau namą ir puikią Sto
rą. Per šios Bankos tarpininkystę šimtai lietuvių įgijo lengvu budu savo pro
pertes mieste Chicagos. Kokiu budu? Tokiu, kad šita Banka davė jiems pi
nigus pirkimui namą ant teip lengvą išmokesčią, ant kokią jokia kita Banka 
negalėjo duoti. Ir užtai ši Banka šiądien džiaugiasi geriausiu pasisekimu ir 
jos biznio augimą niekas negali sustapdyti.

Kurie turite kokius nors reikalus, ateikite pas mus, o šita 
Banka padarys Jums viską gerai, greitai ir pigiai.

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vakaro 
Panedeliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vakaro 

Nedėliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų

KNYGŲ
Vysai Dykai Del Viru

Vardas

. Steitas.Adresas-,

28 metu senas laikraštisVIENYBE LIETUVNINKU
EINA KAS SEREDA, BROOKLYN, N.Y.

Ir paduoda daugiausiai gerų Ir svarbių ži
nių Iš Amerikos, Europos ir viso svieto, o 
prenumerata kaštuoja metams tik $2.oo; 
pusei metų $1.oo. Užrubežiuosa; metams 

$3.oo; pusei metų $1.50.

RAŠYK ADRESU:

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

Brooklyn, N. Y.

Ląyeskio
Dienine ir Vakarine Mokykla/ 
=== Mokinama...... .......
1 Pradinis Prirengiamasai) Kursas,
i. Prekybos Kursas pagal Amcr. plianą,
3. Prekybos Kursas pagal Rusijos plianą 

(deI manančių grįžti Lietuvon).
—Kalbos — ..... .. ■ —

BUK 
VYRAS

50,000Į išgydysiu
KNYGUlJusin5d

NUO PASLAPTINGU LIGŲ

Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk del vyru. 
Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo užnuodijimą krauja 
arbasypili, nubiegima sieklos, patrotitu stypribe.pučkus 
ir kitus išmietinius, @ negromulavima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, ruma- 
tizma, gonorrhoea arba triperi, naujai įgautas lygas, 
strietura ir vysas vyru lygas, gal būti išgidomas sava 
pamuše privatiškai, slapta ir labai pygjai. 2'.

Ta, dykai įgauta knyga, pasakis jums kodėl jus 
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. . Knyga ta yra 
krautuvė žinios, katrus ture žinoti kožčžts vedes arba 
nevedus vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu. fij, specijalisku 
lygu. Temykit, jog ta knyga yra siustai vysai dykai, 
užmokam už pačto, ing užpečetita konvėrta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir’adresa ant 
žemiaus paduotu kuponu, katrų siusk mums šendena.

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER & CO., L 802 22 Fifth Avenne, Chicago:

Godotinas Tamista: Pacai Tamistos prižadmjma, as nori 
jogTamistaprisiustumei man. vysai dykai vena jusu knyga del

Lieiuviška, Angliška, Vokiška ir Rusiška 
.pagal norą ir Lenkiška).

Del smu kesnių žinių kreiptis ypatiškai 
arba per laišką šiuom antrašu:

G. J. LEVESKIS.
Vedėjas Mokyklos

3106 So. Halsted St., Chicago, III.

Ateik pa.s 
mane, o aš 
iš gydysi u 
jus ant visa
dos. Aš gva- 
rantuoju 
kiekv ien am 
u ž g a n e di- 
nimą, kuris 
atsilankys į 
mano ofisą. 
Aš išgydysiu 
jus už pigiau 
ir geriau, ne 
gu daktarai 
mieste, ku
rie turi mo- 
ir turi dide-

Specialistas kuris 
išgydo ko kiti ne

gali.
keti aukštas randas 
liūs iškaščius. Aš vartoju ir fab
rikuoju pats savo medicinas pri- 
provas, kurias aš pats importuoju. 
Dabar laikas išsigydyti ir būti 
sveiku. Rodą ir išegzaminavoji- 
mas dykai, argydysiesi ar ne’ Aš 
pritaikysiu mano mažą užmokesnį, 
pagal jūsų išgalėjimą. Netrukdy
ki bet atsilankyk šiądien.

Aš ulbu ietuvlškal.

Western Medical Institute
1827 Bine Island Ąve., 2 lub. vir
šuj Bankos, prie 18tos gatvės, 
Chicago, Ill.

DR. RENFER, Specialistas.
Valandos: 8 ryto iki 8:30 vakarė 
Nedėliomis: 8 ryto iki 12 dienos

Kiekvienas gali Išmokti barbery- 
atės trumpu laiku Ir galite padaryt 
pinigą kol mokinatės. Rašykit, klau
sdami informacijų. Nossokoff’s Barber 
College, 1202 Penn ave„ Pittsburg, 
P*

Sveikata huija i
KAIP IŠMINTINGAS ŪKININKAS PATAIKO į 
TINKANČIĄ DIRVĄ PASĖT SĖKLĄ; kuri Kra
žiai sudygsta, puikiai auga ir gausius vaisius at
neša, TEIP SUMANUS PROFESIONALIŠKAS 
DAKTARAS, pažysta gerai ligę, pritaiko atsakan
čiai liekarstas prie visokių nesveikumų, silpny
bių. kurios pasėja vaisius sveikatos, panaikina 
ligų, užmezga išgydymu, sugrųžina pajiegas ir iš
augina puikių sveikatų ir drūtumų, kas suteikia 
žmogui laimę ir linksmybę. PHILADELPHIOS 
M. KLINIKAS bei daktarai tūkstančius žmonių 
padarė sveikais ir la'imingais išgydant nuo viso
kių ligų
C WEIIZH'TII YRA TAI DIDŽIAUSIAS
A V r I l\ n I H TURTAS ŽMOGAUS, BE111 SVEIKATOS NĖRA LAI
MES NE LINKSMYBES ANT SVIETO.

Phil. M. Klinikas, turi net kelis PROFESIONALIŠKUS DAKTARUS, kurie greitam 
laike pataiko sergantiems pagelbėti todėl, lead gydo išsyk, o nedaro experamentu ant sergan
čių. Vyriausias Klinikos Daktaras, per Amerikos valdžių, net medaliu apdovanotąs. To
kiam jau tik galima tikėti.

Privatiškoj LABARATORIJOJ Ph. M. KUnlko, atsišaukusiems sutaiso kiekvienam 
liekarstas iš šviežių gvamntuotų medikamentų, seniausių ir naujausių išradimų, kuriuos 
tik aukščiausias mokslas išrado pagelbal žmonių.

Iš daugybės išgydytų štai ką patįs žmonės rašo:
GARBINGAS PH. M. CLINIC I Pranešu, kad liekarstas subaigūm ir esame labai užga

nėdinti už tikrų pagolbų; greitų ir gerų išgydymų. Mano moteris teipat jau yra sveika už kų 
siunčia širdingiausių padėkavong Jūsų pamačlyvų ir teisingų būdų gero gydymo, skolbsim 
tarp savo pažystamų, kadangi tik jus broliškai žmonėms tarnaujate Pasiliekame dėkavoda- 
mi su moteria A. Antonickas. Iron and Metal Co. So. Richmond, Va.

Mrs. K. Jurevičienė, Box 226, Glens Falls, N. Y., teipat šimtais kartų dėkavoja, už 
išgydymų nuo ligos galvos skaudėjimo, nerviškumo, dieglių kojose, nusilpnėjusios ir suiru
sios sveikatos — teipat moteriškų ligų Nemažiau dėkingi: L. KLIMAS, 55 Ellsworth SL, 
Worcester, Mass., Mr. M. KOLIAGA. Box 192. Boswell, Pa. Mr. J. TYMCZUKAS, 306 Cen
ter St., Frechi nd. Pa. Teipat išgydyti nuo visokių paslaptingų ligų, kurių jokiu budu ne- 
gnlima_stitalpinti. <
ĮSITEMYK1T, kad slaptybės ligų saugiai užlaikoma, visada.

IT A n I7QT NPQVPIVAQ bet nori pastoti sveiku l’ir.O V IR LAIMINGU, tad atsilankyk,
o jeigu toli gyveni, tad aprašyk savo ligų bei nesveikumus lietuviškojo kalboje kas kenkia, 
o tikėk, kad apturėsi tikrų pageltų sveikatai kaip tūkstančiai, kurie jau džiaugiasi ir dėka
voja, nes čionai išgydo ir tokias, kurių kiti negalėjo išgydyti kaip šviežius teip ir užsisenė- 
jusias ligas nuo skaudėjimo: pečiuose, rankose, kojose, sąnariuose,krūtinėj, strėnose, gal
vos, šonų : išbėrimai spuogais nuo blogo ir nečysto kraujo, nuo snužagystės sėklos nubčgi- 
mo, nusilpnėjimo, vidurių nedirbimo užkietėjimo, slogos, greito pailsimo, nerviškumo,bai
mės, silpno ir sumažėjusio kraujo, užsikrečiamų slaptų lytiškų ligų. Širdies, kepenų, Įnir
štų. silpnų plaučių, kosėjimo sunkaus kvėpavimo, nuo peršalimo slogu, blogų sapnų, nemi
gos, neturėjimo apetito, be peilio be pjaustymo be aparneijos, bet su lickarstoms, kurios 
tūkstančius išgydė Teipat moteris nuo skausmingų mėnesinių ir kitokių visokių ligų, 
kurios užpuola varginimui žmonių, VYRŲ ir MOTERIŲ. Reikalaujant rodos ir pagelbon 
nuo daktaro, visada adresuok arba ateik po šiuo adresu:

THE PHILADELPHIA M. CLINIC,
1117 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PA.

VALANDOS: nuo 10 iš ryto iki 4 po p. Šventadieniais nuo 10 iki 3. Utarn. ir Pėtny- 
tlomls nuo 6 iki 8 vak. Reikalaukit nuo Kllnlko dovanaį ir skaitykit knygf „Daktaras *

u.; i

Qdcan.nL
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Pasiskubinkite kol yra visokiu niiery.

Ceverykai. 

Mieros G iki 8.

$5.00 vertes po $4.00
3.50 „ „ 2.50

Jei pirkusiam musų drapanos kuom nors netiks, męs apmainysime arba pinigus sugrąžinsime. Pirkusiems pas mus drapanas, męs prosiname jas už dyką per 
visą metą. Ir tokiu būdu užčėdyjame pirkusiam daug pinigų ir jo drapanos visada išrodo naujos. Norėtume ir Tamistą turėti eilėje musų kostumerių 

Bridgeport Giothing Co.4 "2“ 3246-3248 So. Halsted St. CHICAGO.

soon
3224=3226 SOUTH HALSTED STREET,

Atidarytas ir vakarais: Utarninkais, Ketvergais
Tarpe 32=ros ir 33=čios, CHICAGO 

ir Subatomis.

Šita Puiki Supamoji Kėdė (Rocker) tik $9.95 Šitas gražus Davenport, galima vartoti vietoje lovos, tik $25.oo. Šitas Puikiausias ‘ Parlor Siutas’’ tiktai $5O.oo.

Męs turime didžiausią pasirinkimą gražiausių Lovy, Pečių, Staly. Kėdžių, Karpety, Lempy, Ice Boxiy, Vaiky Vežimėlių, Komody, Sotky, Materacy, Springsų, 
Veidrodžiy, Paveikslų ir visko kas tik parėdymui gražiausių namy reikalinga, o musy kainos pigesnės kaip visy kity.

Leda u nes.

Gaspadinės žudo šimtus dolierių per 
metą, kadangi be ledaunes sugenda mėsa, 
sviestas, pienas ir.kiti valgomi produktai. 
Dar kėlės užsilikusias, ledaunes (Icc 
Boxes) parduosime pigiai. . Pirkęs le- 
daunė už kelis dolierius, užčėdysi tris sy
kius daugiau ką žudai ant. sugadintu pro
duktu, ir turėsi visada sveiką maistą.

Kiek tai neparankumo kurti angli
nį pečių karštame rytmetyje kad pa
daryti pusryčius į laiką. Gazinis pe
čius vienoje minutoje duoda reikalin
gą ugnį, ir gazas nėra brangesnis už 
anglis, ir stuboje neturi nė karščio, 
nė pelenų. Naudokitės dabar iš pro
gos kol parduodame gazinius, gasoli- 
ninius ir kerosininius pečius labai 
pigiai.

Va i k vi Vežimėliai.

va
saros karščiuose kai]) lious'a- 
mc laike nuvažiuoti į parkus 
su mažais kūdikiais. Bet kū
dikius nešti ant rankų yra 
sunku ir neparanku. Męs da
bar parduodame sumažintomi 
kainom i sulankstomus vaikų 
vežimėlius, kuriuos gali neštis

ištiesti ir kūdiki pavažiuoti 
medžių paūksmėje.

Visus musų tavoms gvarantuojame, kad yra geriausio darbo ir materijolo. Jei pirkę rasite ką nors, kas jums nepatiktu, męs apmainysime ant kito, arba pinigus sugrąžins me. 
Jei neturite visų pinigų ant karto, męs parduosime Jumi ant lengvų savaitinių ar mėnesinių išmokesčių. Musų mieris yra užganėdinti perkančius kad tuomi apgarsinti musų naują storą. 
Ir todėl kviečiame visus ateiti, apžiūrėti musų tavorus ir persitikrinti apie pigumą musų kainų. Pirksite ar nepirksite, męs vis vien viską Jumis parodysime ir mandagiai patarnausime.

Męs prostatom savo tavorus ir į kitus miestus.

South Halsted FurnitureHouse i. Chicago

AP ANŲ IŠPARDAVIMAS
TĘSIS IKI RUGPJŪČIO 16 DIENAI, 1913 M.

Kad atituštinti vietą rudeniniem Tavoram same priversti išparduoti vasarins Drapanas už pusę jų verts.
ŠTAI KAIP IŠRODO

a

MUSŲ DRAPANŲ SIUTAI IR
$10.00

12.00
15.00

20.00
22.50
25.00

$7.50 
9.00 

11.00 
13.50 
15.00 
16.50
18.00 
20.00 
22.50

Marškiniai
$3.00
2.00

;i.5o
1.00

vertes po $2.03
ii

44

Šitie siutai yra dirbti visiem ge/ 
rai žinomų firmų; Hart, Shafner 
& Marx ir Lewis Bros, kurios savo 
reputacija yra pagarsėjusios po vi/ 
są Ameriką. Jų dirbti siutai gra/ 
žiau guli ant apsivilkusio negu, 
kitų ant orderio dirbti.
Pasiskubinkite kol yra gaunami visuose mierose ir pigiai,.

190 gerų Siutų, micros 34 
iki 38, vertės $12.oo iki $20.oo 
šiame laike bus išparduo
ti visi po , .... $@.50 
Musų trota jūsų pelnas. Naudokitės!

n

1.50
1.15
.85

$3.00
2.50
2.00
1.50
1.00

vertes
ii

po

11

11

11

$1.50
1.25 
1.00 

.95 
.75

Šilkines Pirštinaites
$1.50 vertės po $1.00 

1.00 ........................ 95


