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nepagedę,
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a, niekur 
sumanė

To jis* išpildyt 
paskyrė 26 spa 
prezidento, bei 
neatsisakė. Tai 

taip, kaip bu

padėtojų, 
tiesi pati
su savo

prigimta 
pernai buvo tik vienas lie- 
bet kunigas mokino jį lie-

naudotiesi
jos pri

Nors is s

TCST11 
teikė
Kongresą n
Francuzijos vald
ambasadoriui 1
Jungtinėms Vals 
stengtiesi 
3 įtraukti
Tikimasi, kad Huerta I 
jos patarimo 

mexikon

du nutei 
paroms liuoso arešto. 

Pieštukas.
— Lietuvos .žinios —

pavargę, ir 
dar nusi tęsęs, jei 
svetimų žmonelių.

•*- Viltu

valdiškose dviklia- 
Į pirmą kliasą 

kandidatės be jokių 
net nemokančios ne 

Pirma kliasa dalinasi į 
I •— nieko nemo-

— jau mokančios 
lietuviškai skaityti ir

— jau gerai prasi
mokančios neblogai

lietuviškai, bet ir ru-

namuose 
sale špito- 

ydo Joffės aptie- 
Vėlyvu vakaru, 
ant stalo, pats 
ir uošvė pilstę 
nuo žvakės už-

revoliu- 
Aiškina priežastis, kurių 
ali pripažinti Huertos val- 

Nors

Gardino, 
Mogilevo 

stengsis

u čia įsikūrė pačto 
• nauda, 'nemaža iš 

šįniet kovo 1 
atsidarė 
ius, bet

kalba 
tuvis, 
tuviškai. • << ,

Baigusieji mokyklą * ir^ išlaikę; 
kvotimus tuojau gauna gerai ap
mokamas vietas ar Tįr dvaruose, 
arba valdiškas prie žemės tvar
komųjų komisijų ir kitur.

— šaltinis

Bukareštan atėjo žinia, buk di
dėsės Europos viešpatijos išrin
ko jau karalių neprigulmingai 
Albanijai. Visų vleSpatysčių at
stovai sutiko Albanijos sostan

vis
alima užmegsti 
>as, kurios gal 

vaisius, 
r už sie

tu re j o jau

1— Vilniaus gubernatorius pa
siuntė vidaus reikalų ministeriui 
Vilniaus miesto valdybos prašy
mą, kad galėtų aiisifafrkyti pas 
carą tam tikra delegacija, siun
čiama Vilniaus miesto universite
to reįkąlais. Delegatais vąžiuo-

Iš Amerikos ateina {‘Vienybės 
Lietuvninkų” 1 (pernai 1).

Iš Prūsų nei vieno f’laikraščio 
neateina., - '

Iš laikraščių rusų-, kalba dau
giausia pareina

metais ateina šie laik 
iet. U,kin.’$ 3 I (perei 
5). “Vilties^ 6 (p. m

“Garnio” 
>s$Garso” 2, 

Vienybes’#^) (p. m.
“Spindulio” 3, 

Ateitijs” 1. Pa
perėtais metjis neteko 

r ateidavo 
buvo dar

rosi, 
spito 
re j o 
tokių 
siektų stogą 
Galop surasta dvejos, 
prieita prie kamino. Pasižymėjo 
savo laipumu viešėję pas klebo
ną pp. Jonas Čiurlionis iš Var
šuvos ir L. Gira iš Vilniaus. 
Gaisras užgesyta. Dabar jau ir 
kopėčios padirbtos....

Priežastis 
sąžiningumas. Brangiai apmo
kamo kaminkrėčio, pasirodo, te- 
yalyta kaminai iš apačios, ant 
Stogo visai nelipta. Tatai ir buk 
ramus, pasitikėjęs, samdiniu! Per 
daug metų kamino priskrėsta pil
no vidurio. Iš to ir degimas di
delis. -

Bent už jjoros dienų ta-pati

įmintas, A. Moravskis ir J. Pet 
raitis.

PANEVĖŽYS. Liepos 6 dieną 
š. m. apskričio teisme buvo na
grinėjama brolių Balčių byla. 
Kaltino už* triukšmo darymą 
Naujoje bažnyčioje per Velykas, 
laike lietuvių su lenkais riaušių. 
Vienas jų išteisintas 
sti 4

naujos nepn- 
iešpatystės dar ga- 

1, nes apie pie- 
rubežius didė- 

susitaiky- 
ir Vokie- 
nori kuo- 
Turkijos 

, nors da- 
apgyven- 
ija rcika-

120 Įdeš. žemės, 
rengiama vaikinai 
daįrbavimuisi uky- 
žčjnės dirbime, gy- 

pienininkystėje 
į pirmą 

jaunikaičiai nuo 
etų amžiaus, baigę 

dvikliase miesto mokyklą.
Moksl 

metus 
išbūti 
dvare 
reikia

LAIŽUVA, Šiaulių pav. Šie
Žiemi-

mei.
ranka 
čiausių darbų laikas, kuoblogiau 
sis. Visi pikti it širšės, it šei 
mininkės, bičių geliamos.

. Kun. J. Tumas.
■*— viltis —

Wilsono Mexikan 
pecialis pasiuntinys 

namon, nieko ten 
nes vienų jo reikala- 

Mexiko pre- 
uldyti nega-

tojo 
kad 
Spęrskiu 
kių apkrikštijimą 
tams ir 
kaip praneša “K. L 
stas.

Mijorų klebonas (Dysnos ap.) 
kun. Chodika šaukiamas tieson 
už netikrą paliudijimą tėisme.

KRAKĖS, Kauno pav. Liepos 
10 (23) d. buvo- audra su ledais, 
kurie suplakė daržus, bulves ir 
javus apdaužė. J. G-

a — šaltinis —

sugabenti porą šimtų 
tūkstančių šviežių kareivių. Kon
stantinopoliu iškeliavo tartiesi su 
Turkijos ’ valdžia buvęs Bulgari
jos ministeris Načevič. Bet nors 
Turkija kituose dalykuose ir pa
sirodo nuolanki, bet apie pasi
traukimą iš Adrianopolio ir Kirk- 
Kiliseh ir kalbėti nenori.

Nors nieks, bijodamas vaidų su 
drūtais, užstoti už Bulgariją ’ne
nori, bet visgi nežinia dar, kas, 
draskant Turkiją, gali atsitikti. 
Todėl visi rengiasi karau, dru- 
tina savo kariškas pajiegas. Au
strija tveria keturis naujus ka- 
riumenės korpusus. Francuzija 
muša 600 milijonų frankų auk
sinių pinigų, nes laike, karo vien 
auksiniai pinigai būva apyvartoj. 
Visi kraštai, kaip galėdami, ge
rina ginklus, nes geresni ginklai 
atlygina mažesnį kareivių skait-

Ukininkų upa 
sudėjus sėdėt

VILNIAUS GUBERNIJA.
VILNIUS. Vilniuj e susitvėrė 

ir užtvirtinta nauja Šiaųrės-Va- 
karų krašto pramones ir pre
kybos draugiją, kurios tikslu bus 
išaiškinti ir surinkti visokių ži
nių, liečiančių jų pramoniją bei 
prekybą, o taip-pat ir 
stę Vilniaus, Kauno 
Minsko, Vitebsko ir 
gubernijose. Draūgij 
pakelti ir plėsti pramoniją ir pre 
kybą šitose gubernijose. Drau 
gijos įsteigėjai: grovas A. Tiške 
vičius, dvarininkai: inž. B. Ja

Vilniaus vyskupijos valdy- 
šymas, paduotas carui 

bausme kun 
nuteistam už stačiati 

vieniems me- 
4 mėnesiams kalėjimo 

esąs atme-

mokykloje tęsiasi 3 
metus njokinys turi 

tikoje kokiame-nors 
firmoje. Už užlaikymą 

mokėt 50 rublių į metus, 
reikia turėti savas viršu- 
drapanas; mokslas 

dovanai

LIDOKIAI, Ukmerg. pav. Li- 
dokių dvaro savininkas gr. Ka- 
sakauskis daug ko gera padaro 
vietiniams žmonėms lidokiečiams: 
jis rūpinasi šviesti žmones mok
slu, rūpinasi ūkio reikalais, o 
ypač myli blaivybę. Jo rupesniu 
Lidokiuose nėra monopolio, o 
dabarties nuo šv. Petro ir aludę 
panaikino. Tiktai viena kliau- 
dis yra musų geram dvarinin
kui: jis perdaug? matyti, yriu-pa- 
rniięs Varšuvos politiką. Jis su
kvietė nuo Varšuvos visokių per- 
dėtinių, prievaizdų, raštininkų ir 
kitokių, nemokančių vietinės kal
bos, nesuprantančių vietinių žmo
nių papročių. Tokie Varšuvos 
ponai, atvažiavę Lidokiuosna, 
pirmiau? rūpinas lenkinimo poli
tika, o ne ūkio reikalais. Šit jau 
treti metai puikus dvaro derlius 
— šienas ir dobilai ant lauko su
pūva. Želvos keleivis.

— Viltis —

TYRINĖ- 
GUB.
pradžioje,
Komisijai 

vičius dare

ČEDASAI, Ežerėnų pav. Lie
pos 14 d. buvo pašventinimas 
naujosios Čedasų bažnyčios. Tą 
ceremoniją atliko Skapiškio deka
nas, dalyvaujant daugeliui kuni
gų ir daugybei žmonių. Šventi
nimo iškilmė buvo taip sutaisy
ta: pirmiausia visos mišios ir ki
tos ankstyvesnės pamaldos buvo 
atlaikytos dar senojoje, bažny
čioje, paskiau, po voty vos, bu
vo pasakytas pamokslas — pasku
tinis atsisveikinimo žodis su se
nąją bažnytėle ir paskutinis pa
dėkos žodis už taip ilgą tarnavi
mą žmonėms dvasios reikalams. 
Po to buvo pats bažnyčios pa
šventinimas; paskiau suėjo į vi
dų, ir pamaldos buvo laikomos, 
kaip ir visados, nustatyta tvarka.

Čedasų naujoji banyčia buvo 
pradėta statyti pirm kokios šešio
likos metų. Visa ji yra išmūryta 
iš* akmenų ir degintų plytų. Iš-

ARCHAIOLOGIJOS
JIMAI i&UNO

Šių metų liepos m 
Inipcr. Archaiologų 
nurodžius, V. Nage 
archaiologinius kasinėjimus Šiau
lių apskrityje, netoli Viekšnių, 
Pavenčių sodžiuje.

Buvo tyrinėjamas apskritos 
formos piliakalnis-kapinynas į 30 
žingsnių diametro ir į sieksnį 
augščio. Kalne rado daugelį ant 
kits kito sugulusių sluogsnių, A
pasidariusių iš to, kaip *buvo lai
dojami žmonės kartkartėmis, po 
kits kito. Laidojant, kūnai buvę 
deginami. Visa beveik pilekal- 
nio žemė kiaurai sumaišyta su 
anglimis ir pelenais. Vietomis 
žemėje besą nuo ugnies parau
donavusio molio gįslelių. Pasi
taiko po velėnomis vietų, kur 
dideli akmenįs sukrauti rinkių 
augščiau laidoji^no vietos. Pe
lenuose retkarčiais randamos ne
sudarkytos, nesudegintos kauko
lės ir sukrautos kauliukų krūve
lės. Šalip kaulų randami gele
žiniai peiliai, jiečių galūnės, žal
variniai rinkiai, šiek-tiek antran
kių (branzolietų), fibulų, žiedų, 
sagčių.

Iš nepaprastos pelenų ir anglių

pasirodo, kad ii 
Turkijos mažiaus 

įausia aukavusi
ją užstoti tikrai nieks nc- 

Nors Europos didėsės 
reikalavo, kad turkų 

rubežiu, nu- 
Adrianopolj 
, bet ji at- 

teisinasi, jog 
maho- 

i Turkijoj 
krikščionių 

Turki- 
mi-

tinių Valsčiti kariško laivo ir ke
liauti namon. Drauge su Liudu 
namon keliauja ir kitas Jungti
nių Valsčių prezidento atstovas 
William Bayard Hale. -Mieste 
Mexike išsiplatino žinia, buk ten 
pašauktas tapo vadovas šiaurių 
kariumenės generolas Trevino 
užimti prezidento vietą, bet iš 
'valdžios pusės patvirtinimo tos 
žinios nėra.

26 rugpjūčio dieną prezidentas 
Wilson kongrese perskaitė savo 
raštą apie Mexiko prietikius. 
Raštas tas parašytas prielankioj 
kaimynui formoj/ Prezidentas ir 
toliau

Prezidento 
pasiųstas 
Lind grį; 
nenuveikę 
vimų tuomtarpmis 
zidentas Huerta i 
Įėjo, o kitii Wiepanorejo. rrezi- 
dentas reikalavo, kad naminis 
karas pasiliautų, bet kad Huerta 
tai išpildyti galėtų, turi pirma 
ne vieną revoliucijonierių vado
vą Carranza, bet visus pergalėti, 
nes nepergalėti jie ginklų juk 
nepadės. Reikalauta, kad Huer
ta pasitrauktų nuo prezidento 
vietos, paskirtų tuojaus rinkimų 
laiką, bet kad pats savo kandida
tūros nestatytų 
nepanorėjo, tik 
lių rinkimams 
pats kandiduot 
gi pasilieka viską 
vo prieš Lindo kelionę Mexikan.

Lind iš Mexiko miesto 26 rug
pjūčio iškeliavo į Vera Cruz. 25 
rugpjūčio jis atsisveikimo su Me
xiko užsienių ministeriu Gamboa. 
Kalbos nebuvo' apie tarybų at
naujinimą, nes prezidentas Hu
erta savo nuomonių neperkeitė. 
Pasiuntinys Lind mano sėsti ant

juiki ir graži: augsta, 
bokštais, vidutinio ilgio 
>; sienos išgražintos viso

kiomis figūromis ir vaizdais. 
Vidus dar ne visai pabaigtas, bet 
jau nedaug betrūksta: yra dai
lus, gražus altoriai ir kita kas. 

Taip tat, čedasiškiai dabar tu
rės gražią bažnytėlę, gal gražiau
sią visoje apielinkėje, bet ji jiems 
nemaža ir kaštuoja, nes parapi
jėlė visai nedidelė, skaitoma tik 
apie septyniasdešimtis ūkininkų, 
ho^s ten žmonės gyvena pasitu
rinčiai ir valdo didelius žemės 
plotus. Ir tai dar gal vieni butų 
ilgiau pavargę, ir darbas butų 

ne paspirtis

Karas krikščionišku Balkanų V
pussalio tautelių pasibaigė. Jau 
dabar pasirodo, kad iš pergalė
jimo Turkijos mažiausiai pelnys 
dau 
nes u z 
panorėjo, 
tautos ir 
kariumenė 
tartų Londone, ir 
s u gr ą ž i n t ų B u 1 ga rijai 
s i sakė tai padaryt 
jeigu apleistų taip svarbų 
metonams miestą 
kiltų revoliucija 
skerdynės, o krikščionių 
joj yra net Azijoj dar poras 
lijonų.

Manyta buvo, privertimui Tur 
kijos trauktiesi atgal už Enos 
Midia rubežiu, leisti Rusijai už 
imti Armėniją. Bet kitos Euro 
pos Jautos gerai žino, kad Ru 
sija nemėgsta pasižadėjimų lai 
k vtiesi • J 

imtų 
ėmus
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KULIAI, Telšių pav. Nors 
su didžiu var 
skyrius, bet 
to yra. Būtent 
d. prie pačto skyriaus 
taupomosios kasos sky 
valstiečiai skersai žiuri'į tą kasą; 
turėdami susitaupę- keletą rublių, 
jie laiko paslėpę po -grindų, 
slenksčiuose ir 1.1. Ę>ėlko daž
nai ir atsitinka vagysčių, žuvi
mo pinigų, ar kitų h|feimių.

Iki atidengimo pačtbž skyriaus 
visi laikraščiai ėjo per klebono 
“cenzūrą”, nes nusamdytas 
tikras žmogus, nešė I, visą 
respondenciją iš Plungės į 
liūs pas kleboną, o iš čia 
imdavo prenumėratdriai. ] 
damas kokį “paojingą” laikraštį 
tuojau išreikšdavo papeikimą pre
numeratoriui.

Atidengus pačto skyrių, “žy
miai padaugėjo laikraščių skai
čius. Šiai v v • • (įrasciai: 
tais metai 
6), “Šaltinio’! r 
Naujienų” 4/(p

Šitoji mokykla yra Vilniaus 
Ūkio Draugijos VorcĮneco dvare 
turinčiame apie 
Mokykloje 
praktiškam 
j e, kaip tai 
vulių auginime 
ir t. t. Prie egzaminų 
kliasa leidžiami

kos 
žvakę pasistatę 
Joffe, jo žmona 
benziną. Išįolo 
sidegęs, (benzinas garuoja ir ga 
rai dega), benzinas sprogo di 
džiu balsu, išstūmė 
bario langus, išvertė 
ir ja apvertė uošvę, 
benzinas 
sirado gyvi žmones
Kur tik bėgo, visur benzinas nuo 
jų kibo: į prekes, į sienas, iš
lipytas poperiais. Ėmė degti vi
sas vidus. Subėgę žmonės už
gesino namus ir žmonės. Namai— 
kaip namai: juos pataisysi. Bet 
trįs žydai taip apdegė rankas, 
šlaunis, veidus, kad prisiėjo vi
sus tris tuojau išsiųsti į Rygą, 
kur ir dabar tebekovoja su mir
timi. Uošvės oda visa nusmuko 
nuo rankų.

Nuostabu, kad specijalistas ne
moka apsieiti su benzinu.

Kun. J.. Tumas.
— Viltu —

šią išrinkti nuo miesto tarybos 
M. Venslavskis ^(miesto pirmi 
ninkas), protojerėjus Golenkevi 
čius, adv. Povolockis, V. Ban 
kovskis (Valst. Durnos atstovas) 
Strumila, Gordonas {ir Frumki 
na#; iš miesto piliečių išrinkti 
gub. bajorv. Krasovskis, Pimieno 
vas, A. Choi 
atstovas), P 
ras Vileišis.

Tapusioj neseniai republika 
Chinų republikoj ramumo nėra. 
Sutvarkymui krašto mat nepa
kanka pasivadinti republika, nes 
pats pavadinimas tuom vardu dąr 
nieko nereiškia. Republikose 
viešpatauja laisvė, o chiniečiai, 
per amžių eiles garbine ciesorių, 
prie laisvės nepripratę, iš laisvės 

nemoka, negali prie 
įtaikyti. f 

< . jyk rodėsi, kad šiaurių 
kariumenė paėmė viršų ant revo
liucijonierių, bet pasirodė, kad 
iki šiol nei viena pusė neįstengia, 
kitos įveikti: sykį šiauriniai su
muša pietų revoliucijonierius, ki
tą vėl kartą šiaurinius įveikia 
pietiniai. /Tokiu budu naikinanti 
kraštą maišatis gali trauktiesi 
per mc.tų eiles. Netvarka Chi- 
nuosc gali suteikti progą kitiems 
kraštams siųsti ten savo kariu- 
menę ir tvarką įvesti, kaip tai 
padarė laike bokserų sukilimo, 
už ką Chinams prisiėjo brangiai 
užmokėti.

Rusiški laikraščiai su neužsi- 
tikėjimu žiuri į Chinų maišatį, 
Rusijoj mano, jog tą sukėlė 
ir palaiko japonai, nes japoniški 
oficierai organizuoja pietų revo
liucijonierius; jiems suteikia ge
riausius ginklus. Chinai gali pa
sidalinti į dvi dali, į šiaurinius 
ir pietinius. Šiauriuose vienok 
mandzurai vėl :stengiasięs;avo kil
mės ciesoriui Sostą sugrąžinti, o 
pietinė republika1 butų jau po ja
ponų įtekme. ,, ,
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zino, 
pasižadėj 

ir kraustytis iš 
kraštų. Todėl

Armėniją, kitos di- 
Europos Jautos grieb

tų kitus Azijatiškos . Turkijos 
kraštus ir ją suvisti išdraskytų. 
Besidalindamos griuvusios Tur
kijos palaikus, didėsės Europos 
tautos greitai tarp savę susipeš
tų taipjau, kaip susipešė mažo
sios Balkanų pušsalio tautelės, 
Tokio vienok karo Europoj visi 
bijosi, norš to negalės; išvengti, 
tik dabar tokiam karui aplinky
bės neparankios, nes nieks už ki
tą nesijaučia drūtesnių. Todėl 
tai nieks ir nesiskubina Bulgari
jai padėti atgauti Adrianopolį, o 
turkai lenda vis giliau į. Bulga
rijai pripažintus žemės plotus.

nerasdama 
pamėginti tar- 
ija, nes viena, 

sudemoralizuota ir ap- 
kariumene turkamis 

priešintiesi negali, turkai iš Azi
jos spėjo

tines
rankvedžiai
loję daugiausia lenkųĮ tfaipgi lat
vių ir rūsį; lietuvių pakol tiktai 
vienas iš Suvalkų . gub

Religijos mokoma

metai 
niai 
žiemą
Vasariniai, ankstyvesnieji — 
taip-pat, vėlyvesnieji ilgai nedy
go sausoje žemėje, nes išpradžių 
nebuvo‘nei lašo lietaus, bet pa
skui pakilo šepečiu. Jei' ruduo 
nebus ankstyvas, gerai prieis. 
Pievos, kaip pernai. Užtat dobi
lų, kaip niekados; bus daugiau 
visu trečdaliu už geriausį kitų 
metii derlių. Tik kai pradėjo ly
ti, tai vėl nebėra galo. Ilgai 
stovėjo tirštai apniukęs dangus. 
Slopumas, neregėtas. Bet nei 
perkūnų, nei žaibų’, nei rasos. Ga
lop pratruko - trumpomis .audro
mis. Bus-bus karšta 20° rgjedra.i 
Staigiai kils vėjas, susisuks debe- 

i if~^iškris 
čiurkšlėmis,

20), “Vadovo 
“Pavasario” 1 
starųjų 
matyti, dėlto nežinia-, 
ar ne. Beto pernai 
“Liet. Ž. 2 eg., bet šįmet nema

pat iškarto buvo ir ugniai ir
ČMita

ir keli žurnalai. * J
Skaičius rusų laikrįščių žy

miai padaugėjo;' lietu^Įškų taip- 
-pat, tik klerikalų, o ‘ pažangiųjų 
sumažėjo, žinomą) Jš priežasties 
klebono. Tikrų-leitkiį Juera*, - to
dėl ir lenkiškų laifcr^Čių visai 
mažai, tik 2 eg. . d f _

Taigi, šiais metais apeina: lie
tuviškų 67 eg., rusų įį eg., len-

— Vilniaus miesto;valdyba nu
tarė įtaisyti Žvėryne viešąjį so
dą (skverą) ; tam tikslui paskyrė 
1.000 rubliu.

LAIŽUVA. Miestelis buvo iš- 
gązdintas nepaprastai didele liep
sna, iškilusia iš klebonijos vir
tuvės kamino. Namiškiai tada 
tepajuto, kad čia kas negera da- 

kai žmonės dešimtimis ap- 
kleboniją. Apspito ir žiu- 
augštyn. Namas augštas, 
kopėčių nėra, kurios pa

tiktai kaminą, 
surišta ir

Erich von Thaden. Tų užmu- 
šystų Anglija ir Vokietija negali 
praleisti ir turės pareikalauti pa
siteisinimo ir atlyginimo užmuš
tųjų šeimynoms. Pasitaikius tan
kiau užmušystėms svetimų pi
liečių, turėtų kiti kraštai ir neno
rėdami. siųsti Mexikan savo ka- 
riumenę, jeigu Jungtiniai Val
sčiai to daryti nenorėtų.

Kariumenės garnizono vadovas 
mieste Juarez, gen. Castro gavo 
telegramą nuo generolo Blan- 
queto, dabartinio Mexiko karo 
ininisterio, jog rinkimams spalių 
mėnesyj Huertos kandidatūrą 
prezidento vietai stato kariume
nė. Ką gi Mexike remia kariu
menė, tą paprastai ir išrenka, nes 
ten kariumenė nesidrovi prievar
tą vartoti. 39 metų išbuvęs pre
zidentu Diaz taip ilgai savo 
tą palaikyti galėjo 
jį rėmė kariumenė 
liniukų skaitliij be 
didįs ir Jungtiniit 
kalavimas, kad jis 
daturos nestatytų.

pakviesti kunigaikštį Wilhelma 
Wied. Naujasis Albanijos val
donas turi 41 metą. Jis yra ar
timas giminatis Rumunijos ka
ralienės.

Bet rubežiai to 
guliu ingos 
lutinai nenuspręsti 
tinius Albanijos : 
sės viešpatystės n< 
ti. Tame Francuzija 
tija eina iš vieno: jos 
didžiausius buvusios 
plotus atiduoti Grekijai, 
lis tų plotų yra albanų 
ta; Austrija gi ir Ital 
Jauja, kad albanų apgyventi kraš
tai butų prie neprigulmingos Al
banijos priskirti. Todėl dar vis 
nežinia, kokį užims plotą nepri- 
gulminga Albanija ir kiek ji tu
rės gyventojų. Albanų išviso 
yra apie 2 milijonai, taigi mažiau 
negu yra lietuvių. •

istorija?* <$iko dideliuose dva
ro nan kur kalvė. Taip-pat 
laiku J ai užgesyta.

Befe Jausia nelaimė atsitiko
**** • įmonauskio

bažnyčią ir
50 JUVO Ž 
i^azinas.

kiškų 2 eg. ir žydų 3 
apie 100 eg.

Vertėtų Kuliečiams pasirūpin
ti telegrafą, nes labai mažai kas 
betrūksta prie įsteigimo; gal su
lauksime — girdėtis, kad prade
da rūpintis 'į “Tikrasis”.

— Lietuvos žinios —

prirengiami į mokytojus, aptie- 
kininkus, stoja į kunigų semi
narijas ir 1.1. 2) Buchalterijos 
kursus, kuriuos išėję, merginos ir 
vaikinai gali užimti buchalterių 
vietas ir 3) Dvikliasę suaugu
sioms mergaitėms mokyklą, “se- 
minarijėle” vadinamą, kurioje 
mokinės gauna apskritą pasila- 
vinimą, prisirengia į kitas augš- 
tesnes mokyklas, arba, išėjusios 
šią mokyklą, gauna šiaip visokių 
vietų, kur lengviau sau gali duo
ną užsidirbti.

Dvikliasėje mokykloje (semi- 
narijėlėje) išeinamas tas-pat mok
slas, kaip 
sese mokyklose 
priimamos 
kvotimų, 
skaityt 
tris skyrių 
kančios, I 
rusiškai ir 
rašyti, ir III 
lavinusios ir 
ne 
siškai skaityti, rašyti ir skait
liuoti. Stojančios į 2 kliasą turi 
laikyti egzaminus iš rusų ir lie
tuvių kalbos, aritmetikos, istori
jos ir geografijos. Stojant į ant
rą klasą, reikia pusėtinai mokėti 
rusiškai skaityti ir rašyti be di
delių paklaidų, suprasti rusų kal
bą, perskaitytą mokėti apipasa
koti, mokėti rišti uždavinius vi
sais keturiais aritmetikos veiks
mais su įvardintais skaitmenimis. 
Dar be to reikia žinoti svarbiau
sius atsitikimus iš rųsų ir lie
tuvių istorijos ir turėti žinių iš 
pradinės geografijos.
. Mokslas “Saulės” ^-kliaseje 
mokykloje prasidės po vasaros 
yąjcaęij^ rugpjūčio 16 d. sen. 
kalen. jau naujuose, baigiamuose 
statyti “Saulės” namuose. Už 
mokslą ir pilną išlaikymą reikia 
už mokslo metus mokėti 150 rub
lių, po 75 rubl. pradžioje kiekvie
no mokslo metų pusmečio; Ma
žas pasivėlinimas ir išvažiavimas 
per šventes namon nesiskaito ir 
mokesnio nesumažina. 4

Stojant į seminarijėlę, reikia'su 
savim atsivežti: 1) gimimo met
rikus, 2) paliudijimą nuo vieti
nio kunigo, ar šiaip ištikiu/) ži
nomo žmogaus apie elgimąsi ir 
3) paspdrtą, kuris reikalingas 
teisingoms žinioms įrašyti į poli
cijos knygas. Kaip kursiniu/ 
kėnis, taip lygiai ir seminarijė- 
tėms pinigus ir pasportus rei
kia, atvykus Kaunan, tuojaus 
įduoti seminarijėlės vedėjui J. 
Podcriui. Atvažiavusios be pi
nigų ir dokumentų nebus priim
tos mokyklon ir bendrabutin be 
“Saulės” Valdybos leidimo.

2-kliasės mokyklos vedėjas
J. Poderys.

— Viltis —

sys, trenks perkunąi 
trumpas - lietus iie .j 
bet gabalais, kaip kad iškarto ku- 
bilą apverstumei. Akymirkoje — 
upeliai, kaip nuo Alpų * kalnų, 
šniokščia, griovius rausia. Ir vėl 
giedra. Pusė nušienauta blogai. 
Pusės visai . negal pradėti. Ju
ros dobilai rūdija dirvoje — 
negalima suimti. . Rugiai 
piautini, negal prieiti dėl jų drėg
numo. Visi darbai suvirto, ir vi
sus lietus trukdo. Liepos 12 iškri
to smarkus ledai, riešutų didumo. 
Iškapojo buroklapius. Kitų ja
vų nesulaužė, tik kur geresnius 
visai suguldė. Kviečiams, ru
giams nekas: varpos jau pilnos. 
Avižų, ypač vikių, kurie tik ką 
pradėjo žydėti, bus menka bran
da. Laukiama nemažų nuosto
lių. O sakoma, kad po šv. Jo
nui ncbęcsti ledų !

Taip Dievas ir reguliuoja žmo
nių turtą. Kai gražu suimti, sau
sa — tai maža kas tėra paimti; 
kai negali suimti, lietinga — tai 
visako daug; kai maža — bran- 

pigu ir t. t;

ada prisilaikyti neųtrališ 
kad pa’siliau 

tų naikinančios Mexik 
cijos. 
dėl ne 
džios. Nors Huerta nepriėmė 
Jungtiniii Valsčių nurodymų, bet 
Washingtone dar vis tikisi, kad 
ateityj vėl bus 
su Mexiku tai 
išduos pageidaujamus 
Bet prezidentas Wdson 
niij ministeris Brya 
progą persitikrinti, 
xiku jiems nesiseka.

Jungtinių Valstijų valdžia 
nešė Francuzijai apie visus 
siekius Mexike, pirma negu kong- 

prezidentas Francuzijai su- 
ir įturį savo atsiliepimo 

apie Mexiko politiką.
Ižia paliepė savo 
Mexike padėti 
rijoms, remti jas, 

prikalbėti Hucrtą pa- 
nuo prezidento vietos.

raneuzi- 
greičiau paklausys, 

nes mexikonai labiau pritaria 
franeuzams ir Mexiko paskolą, be 
kurios ir re 
sutvarkymui 
lės apsieiti, 
gauti.

Taigi, dar vis yra viltis, kad 
Jungtinės Valstijos nereikalaus 
Mexikan siųsti kariumenės ir ka
rą pradėti. Jos karo nenori, nes 
jis visgi daugiau aukų reikalautų 
negu karas su toli esančia Ispa
niją 
nę galėtų priversti tik besikiši- 
mas į Mexiko reikalus kity Euro
pos kraštų, arba Japonijos. Nors 
Europoj nieks nenori kištiesi į 
Mexiko reikalus ir Jungtinių 
Valstijų mierius painioti, bet 
kartais ir be noro aplinkybės pri
verčia įsikišti, o prie netvarkos ir 
revoliucijų aplinkybės greičiau 
verčiančios kištiesi pasitaiko negu 
ramumo laike.

Dvare Mexiko senatoriaus Ed
vardo Iturbide likosi užpuolikų, 
o tokiais čia vadina revoliucijo- 
nierius, užmuštas Anglijos pilie
tis Arthur Lawton ir vokietis

'‘SAULĖS” SEMĮNARIJĖLĖ.
“Saulės” švietimo draugija lai 

ko Kaune: 1) Priren 
suaugusiems kursus, 
suaugusią? mergaitės if vaikinai žemei atiduodam!

visus kam
inu ro sieną 
Visus tris 

aptaškęs, uždegė. At- 
fakelai.



2

nas gali būti VIII—IX amžiaus.
Iškasenos iš Archaiologų Ko

misijos bus nugabentos į Liet. 
Mokslo Dr-jos muzejų. V. N.

Bąusme už hymno nepagerbi- 
mą. Kauno gub. • gyvenanti P.

davė Rusijos senatui skundą ant

no gubernatoriaus. Skundo turi
nis toksai. Nesenai P. Urbana
vičiūtė, būdama valdiškame teat
re . (ar ne miesto teatre? Red.) 
Kaune, laike atlikimo rusų tau- 
tiško hymno: “Božė, caria chra- 
ni”. neatsistoio. kaip tai visuo-
met daroma.

ntų 15—XI—
II ir liko nu-

smės, tnenc-

Urbanavičiūtė nurodė, kad ji at-

svaigimu ir

čiutė

atmestas, a 
reikės ar u 
eiti vienam

šimoKeti bausmę, ar 
mėnesiui kalėjimam

Žemaičių vyskupija.

nigai: Tumelionis į Kauną kam. 
katedros bažnyčios, Šleinis į Vi
džius, Petravičius į Papilę, Že
maitaitis į Raudėnus, Petronis į

SINTAUTAI, itaum. pav. Bir-

ir
minios tai j

viena,

Sintautuose naujai statomos baž
nyčios kertinis akmuo ir pamatai. 
Toje iškilmingoje dienoje su
plaukė daugybė žmonių iš sa
vosios ir aplinkinių parapijų —

iš bepročių ligoninės.

layon Chico kranto rado ge-

ir

parapijosmas,

VILKAVIŠKIO IR PILVIŠ-
Photo by American Press Association

SU

UŽMUŠĖJAS MILIJONIE
RIUS SUIMTAS KANADOJ.

Coaticook, Kanada- Čia, < pa-

Jo nuomone, nenorą

su pergaminu, 
lotiuiškai šio 1

RAD.O SKARBĄ.
Pensacola, Fla. Kontra

mokslą gerbiamasai^ Vilkaviškio 
klebonas ir kan'aumifLas Dabrila,

vonc ispaniškų jūrių plėšikų. Pi
nigai tie seni, nedabartinių lai
kų.

akmuo užmnryta ceibeųtu už bu
siančio altoriaus,’ amžinai atmin- 

** a!

čiai. -S
......................................._

10,000 dol. vertės ispaniškų auk
sinių ir sidabrinių pinigų. Ma
noma, kad toj vietoj »buvo paka-

nėję dirvoje, nes, kuo galėjo, dėjo
si prie lietuvių tautinės gerovės 
pakėlimo; buvo dar “Laukaičio 
ir Bendrovės” pajininku.

Prieš Mišparus, iš bažnyčios 
išėjo procesija su kryžiuifi ir 
vėliavomis į pašventinimo vie
ta. Čia I v 
tam-tikras

/To. 35. LIETUVA

vičius į Naująją 2

Daug išmušta javų,'ir daržovių 
kai-kuri net langai išmušti.

Žaliasis Klevelis.
— šaltinis —

tektyvams, likosi suimtas užmu-

nados teismas gali jį paleisti vi
sai.

17,000,000 NEVEDĖLIŲ AME
RIKOJ.

New York. Redaktorius E. E. 
Rittenhouse apskaitė, jog Amc-

lavimai,jų doriškas neištikimu
mas, gyvenimo brangumas ir už
darbio nepastovumas. Amerikoj, 
ant 100 vyrų, 39 yra nevedę. 
Vargas ir merginoms, nes jos 
pastovaus vyro gauti negali, to
dėl turi pasiganėdinti laikinais.

ŠITIE VYRAI NEDUODA MEXIKOS KRAŠTUI NUSIRAMINTI.
Trįs Mexikos revoliucijonierlų vadovai, tankiai minimi žiniose iš Mexiko (pradedant Iš kairiosios): gener. 

Pablo Gonzales, gener. Jesus Carranza ir pulkininkas Antonio Villareal. Jeigu Suvienytos Valstijos įsi
kištu į Mexikos reikalus su savo kariumene, šitie revoliucijonierių vadai, sakoma, stotų išvien su Mexikos 
valdžios kariumene prieš Suv. Valstijas.

į Balninkus, Dicha vičius į Pagra- 
. mantį, Adamavičius į Gruzdžius,

.1 > ak šy s į L i e po j ų.
Perkelti: Kauno katedros baž

nyčios kam. kun. Francuzovičius 
į Užventį kamend., Kriaunų kam.

LIEPOJUS. I Jcpojaus gelcžin-

vežių skyrių, jau pradėjo ma
žinti to skyriaus amatninkus-dar- 
bininkus. Kai kuriuos iš jų po

Viltis
o

ir

Mirė p. A. Bundals.
d. mirė žinomas gan

vis

namasai karstas turės būti iš ne
dažytų ir nelekieruotų lentų ir 
be jokių metalinių dalių ar
ba pagražinimų. Kadangi 
leidžia ; save deginti daž
niausiai turtuoliai, o giminės 
nenorėsią laidoti juos prastame 
karste, tai paprastąjį karstą rei-

no ; 5 centimetras == vienai šimti-

DINAMITAS MIESTO 
MAJORUI.

New York. Prie miesto majo
ro biuro rado padėta dinamito. 
Dinamito užteko išmetimui į pa
danges viso miesto rūmo. Vie
nas iš praeivių patėmijo dinami-

ant trepu ir apie tai pranešė mic-

lai sudedamą į tam tikrą urną

u lyg poro, arba 
namuose pastato

vo b i tire.

SUVALKŲ GUBERNIJA.
KALVARIJA, Suv. gub. Kai- 

varijoj lenkams labai širdį sopa, 
kad lietuvių draugijoms gerai se
kasi. Lenkai taipgi turi draugi
jų, bet nieko iš jų gero. Pav.

sireiškia tik tame,, kad padaro
mas vienas susirinkimas, išren-

5 katilininkams, 2 liejikams (li- 
teiščikams) ii\ vienam mokiniui 
apgarsino, kad nuo rugpjūčio 1 
dienos bus atleisti nuo darbo. 
Kiek išviso bus atleistų, tuo tar
pu dar negarsina, tik, kaip gir
dėti, baigianties tame skyriuje 
darbams, amafninkai busią at
leidi nėjaini grupėmis.

Dirbtuvės lietuvis.

žinomas ypačiai

dirbo.

Na

tam tikrą kapinėse ’'ryką , ant 
žemės paviršiaus, įdeda ir uždaro. 
Vieno lavono sudeginimąs Tilžės , * gyventojams kainuos 50 mąrkių

BEPROČIO DARBAS.
Dubuque, la. Netoli nuo

weiss, matyt įgavęs 
šyma, užmušė savo

laika

Rasta žemėje žmonių kaulų.

med iniu karstu išimama iš gra-

šutinasai karstas galima bus ir 
atgal atsiimsi. Prie krematori- 
jaus busią taipogi tokių viršutinių 
karstų, kuriuos kiekvienas galė-

liniems žmonėms 60 markių.
Pečiaus

Tilžės miestui apie 20,000 markių.

ir pats į ugnį šoko

pačią ir tre- 
savo namus 

ir sudegė.

apsiėjo

vie-
Jie vietoj to, kad 

darbuotis savo

Žiūrėkite, kaip keisti tie 
tiniai lenkai, 
stengtis uoliau

tuvių’

Lenkai
kad ir šitoks 
sumanė jsteii

Bus pigiau važiuoti. Kelių 
i jos įsakymu Peterbur

go-Varšuvos ir Varšuvos Vienos 
geležinkelių visuose greituosiuo
se ir karjeriniuose traukiniuose 
nuo šių metų rugsėjo mėn. bu
sią 3 \ kl. vagonas, kuriais va-

nių kaulai, kurie buvo visai ne
giliai pakasti. Kaip galima pa
gal rastų lavonų stovį spręsti,

bus kurianamas koksu, kursai 
duoda tolj^gų su anglių karštumą.

Lavonams deginti rcika-
ž ėmėjo apiclinkių 

rods, ncat- 
sišauks. Manoma, kad tai y(ra 
kaulai žmonių, ėjusių iš Didžio
sios Lietuvos Amerikon ir taip 
vadinamu “vadų” užmuštų. V t*

čio. Idant visai ataušusį pečių

budu ji
panašią “Žagrei”, d'uo 
butu konkuravusi su *-
z butų buvęs dar vie- 

lenkystės platinimo lizdas.
Antras visuotinis žmonių sura

šymas. 1915 m. prasidėsiąs vi
suotinis žmonių surašymas Rtt-

Didelis susirinkimas ant Ram- 
byno. Rugpjūčio 3 d. atsibuvo

reikalinga suvartoti 8 centneriai 
kokso (centneris =* 100 svarų). 
Toliau, kiekvienam lavonui- sude
ginti kokso reikalinga tiktai jau 
po 2 centneriu. Įkaitinti at-

IS AMERIKOS.

VAISINGA BUVO.
Green Bay, 

sulaukusi 75 
moteris, kuri 
ir paliko 150 
nėta moteris

Mi-
Amerikon

PASKENDO GARLAIVIS.
Keokuk, la. Laike smarkios 

vėtros, ant vidurio Mississippi 
upes paskendo valdžios garlai
vis “Henry Bosse”. Prie to pri
gėrė septyni žmonės. Laivo ka
pitonas ir dar šeši žmonės iš-

vo kajutosc ir iš jų negalėjo'lau
kan išeiti.

žymėjo, kad visos knygos, pa
sikalbėjimai bus vedami lenkiš
kai. Leidimą gavo, bet visur, 
kame tik buvo parašyta “po pol- 
ski”, perbriešta ir parašyta “po 

pasielgimą gu- 
už įniršau kokiu 
Vadinasi, len- 

, Girdėtis, kad

skirų kortelių, kurios busiančios 
duodamos kiekvienai šeimynai.

anais metais stira-

vietos ir

, ant 
kitų 
abu

litovski”. Savo 
bemat, parėmė 
ten cirkuliaru, 
kam s nenusisekė.

inėjant.

Odc-

me, būtent: Dr. Steputaitis ir 
Dr. Gaigalaitis. Svarbiausiu tik
slu buvo politikos reikalų ap
svarstymas. c Kalbose nurodyta 
būtinas reikalingumas susidėti su 
konservatyvais. Pastebėtina vic-

laipsnio, užima 4 vai. laiko. Ru
bai ir medinės karsto dalįs iš
nyksta į kelias miliutas. Mėsa de
ga pamažiau, bet į pusantros va
landos iš žmogaus kimo pasilie

AUDRA.
Louis, Mo. 19 rugpjūčio

tuvių atstovas,
ma, nėra p 
sieks tikslo.

prisipažlno
J. Vanagas. neg

Aiigščiaus pasakyta, kad “mėsa 
dega”. Tai reikalinga suprasti 
netiesioginėje prasmėje. Prie la
vono deginimo nėra jokios liep
snos. Visakas atliekamas karš
to oro pagelba, taip kad “mėsa 
sutirpsta” — butų teisingesnis iš
sireiškimas. Tokiu budu į miltus

St.
siautė smarki audra rytiniuose ir 
viduriniuose Missouri valstijos 
kraštuose. Perkūnas užmušė ke
turis žmones. St. Louise žaibas

NEGEROS TVARKOS 
AUKOS.

Pereituose metuose (nuo 1 lie-

BALSUPIAI, Marijamp. pav

lė krata. Kratoje dalyvavo pat
sai viršininkas ir septyni žemsar- 
gįai. Iškrėtė viską, ; patį K. 
Baltrukonį norėjo suimti,, bet jo 
nebuvo namie. K. Baltrukonis 
buvo išvažiavęs į Vilnių, iš ten 
j užsienį. Dėlei ko krata buvo, 
nieks nežino, bet grįžusio iš už
sienio Baltrukonio nesuėmė.

— Lietuvos žinios —

GIŽAI, Vilk, pav. Rugpjūčio 
T dieną numirė Gižų klebonas 
a. a.* Lukas Staugaitis. Nabaš-
ninkas gimė^y vasario 1838 me
tais, Ramohiškių kaime, Nau
miesčio pav., Suv. gub.
mokslą ėjo Sintautuose, paskui 

k basas,
J 1861 m. įstojo Seinuose Dvasiš

kojoj! Seminarijom Kuniguosna 
įšventė vyskupas Lubienskis

m on i jos suvažiavimu

Lietuvos žinios

konfiskuota vienadienis lenkų 
kalba pašaipos raštelis, vardu

lininko V. Leščiuskio; leid 
gi šaukiamas tieson 128-tuoju

MAŽOJI LIETUVA.

TILŽĖ. Birželio pabaigoje 
vo Tilžės mieste lenktynės ark-

bu-

tuvis E. Givolys, Vainočių jau
nimo 
torius.

— šaltinis —

Dobilo” Draugijos sekre-

Viena
dėjo lyg sekančių metų susirin
kimo geriau išmokti lietuviškai.

Tilžes krematorijus. Aname 
“Lietuvos” numeryje buvo minėta

tai yra pečių lavonams deginti, 
nuo ”N. L. Ceitungos” 
paduodame smulkesnes

žinias. Tasai pečius yra įtaisy
tas apačioje bažnyčios, pastaty
tos miesto nesenai pirktose ka
pinėse. Priešais altorių stovi 
katafalkas, ant kurio uždedamas,

lavonas, ar jisai skiriamas sude
ginimui ar ne. Lavonai, paskirti 
sudeginimui, tam tikros rankenos 
paspaudimu nuleidžiama į po- 
bažnytinį kambarį, khme stovi 
krematorijus. Nuleidžiamus su

tuojaus, arba ataušus pečiui iš
imti.

Amerikoj ant geležinkelių . už
mušta 11,000 žmonių; automobi-

Wis. 1 ’asimirė čia, 
metų holiandietė 
turėjo 23 vaikus 

vaikų vaikų. 
1842 m.

atkako iš Holiandijos. 
yra dar gyvas. Iš jos 
dar yra gyvi.

AMERIKOS IR EUROPOS 
MINISTERIŲ ALGOS.

Nors Amerika yra vienas iš 
turtingiausių kraštų, bet augš- 
čiausi jos valdininkai blogiau ap
mokami negu kur nors kitur. 
Anglijos ministerių pirmininkas 
Asquith gauna algos metams 
100,000 markių ir turi puikų rui
mą gyvenimui. Francuzijos mi
nisterial gauna 40,000 m r k. ir pri
dėjimą iki 60,000 mrk. ir žinoma 
gyvenimą, kurį užlaiko ir tarnus 
apmoka iždas. Ministerių pirmi
ninkas algos gauna iki 120,000 
mrk. ir turi puikų palocių gyve
nimui. Ministerial Austrijoj, 
Rusijoj, taipgi Italijoj gauna 
40,000 mrk. ir priedą, kurio di
dumas paeina nuo ministerijos. 
Vokietijos ministerių pirminin
kas gauna 36.000 algos ir 64,000

vaikų, 12

tas darlevon vikaru; paskui il
gus metus vikaravo įvairiose vy
skupijos vietose. 22 Spalių 1901 
metais tapo Barglavo klebonu. 
A, a. kun. Lukas Staugaitis bu
vo ramus darbininkas kaip Kri
staus ^Bažnyčioje, taip ir tauti-

V aldininkas-kontrabandininkas. 
Iš Eidkunų pranešama, kad už 
nešimą kontrabandos per <ube- 
žių Kybartuose tapo suareštuo
tas tūlas rusų krasos valdiriin- 

Pcržiurint jį “ant ragat- 
atrasta apie 130 sidabri- 
auksinių kišeninių laikro- 
Visa tai buvo sudėta į

tam tikrą ^kišenių, kursai buvo 
padarytas taip, kad sunku jį grei
tomis ir rastį Sugautasai valdi-’ reikėsią daryti,

kos”, 
nių ir

tai yra daroma, laidojant lavoną 
į žemę. Apačioje karstą išima 
ir padeda ant tam tikrų šlajų, 
idant galima butų jisai įstumti \ 
pečių. Lavonas dažniausia ar 
tik neturės būti dedamas į du 
karstu. Taip, anot “N. L. Ceit.”„

nes sudegi-

Išbandant pečių, buvo suvar
tota 6 centneriai jautienos ir taip 
kauluotos mėsos. Iš jos liko tik
tai sudegusiu kaulų krūvelė. Tie 
kaulai, kairiuos tuojaus išėmė, iš
rodė tamsiai-pilki. Tie gi kaulai, 
kuriuos‘išėmė, ataušus pečiui, bu
vo visar balti ir, trinant juos tarp 
pirštų, b i r ė j o į smulkias dulkes.

Sudegimo .procesas galima pa-

ryse, pro kurias lavonas įstumia
ma į pf?Čių, Kaip minėta, kar
stai turi būti, mediniai, nedažy
ti ir be metalinių dalių. Tas pats

tuose lininiuose arba kitokiuose

sto priegalvyje negalį butų nei 
plunksnų, nei vatos; vien tik

Visai tai yra reika-

palieka nesudegintas dalis, kitos 
medžiagos tiktai tirptų, ir tokiu 
budu užsiterštų pečius.

Karstas didžiausiai gali būti 
2,20 metrų ilgio, 75 centimetrų 
pločio ir 72 centimetrų augščio
(metras = netoli pusantro arši-’policiją nesikiša,

V..

dirbtuvėse ir kitokio- 
vietose žuvo 40,000 

Sudėjus visas aukas,

svarbiausias ministeris, užsienių 
ministeris, gauna 12,000 dol. ir

su paskaitomis važinėja.

syklosė užmušta 2000 žmonių. 
Visokiose 
s e darbo 
žmonių.
pasirodo, jog negeros tvarkos ir 
apsileidimo aukų buvo 100.000. 
Ne kiekvienam kare tiek žmo
nių žūsta.

CHICAGOS BANKAI GAUS 
4 MILIJONUS DOLIARIU.
Washington, D, C. Iždo mini

steris nusprendė duoti Chicagos 
bankams 4 milijonus dol. 
pinigų, kad tie pinigai ant 
žų palukenų butų skolinami 
meriams vakarinių ir pietinių

MOTERIS MAŽIAU DIE
VOTOS.

Savo prakalboj susirinkime 
Šventraščio konferencijos Min- 
neapolėse pastorius L L. White
iš Macon,

iždo
ma- 
far- 
val-

moterįs šalinasi 'nuo 
ir tikėjimo; moterįs 

ne
vietoj eiti bažnyčion,

bažnyčios 
esančios mažiau krikščionės 
gu vyrai.

daro bažnyčiai konkurenciją.

gaus St. Louiso ir Chicagos ban
kai. Spekuliuoti savo naudai tais

KITA PURVINA BYLA.
San Francisco, CaL Viena by

la apskųstų už suvadžiojimą ne- 
mečių mergaičių jau pasibaigė.

AREŠTAVO MOTERIS.
Portland, Ore.; Miesto majo

ras paliepė policijai areštuoti mo- 
•teris, nešiojančias paskutinės 
mados iš šonų praskėstus sijonus. 
Mat miesto majorui rodosi, kad 
toki drabužiai papiktina vyrus. 
Bet kasžin ar nėra daug labiau 
papiktinančių dalykų, j kuriuos

smas rado* kaltu. Byla kito, sū
naus vyriausiojo ateivių užveiz- 
dos Caminetti, prasidėjo šios san- 
vaitės antradienyj.

KALTINA MILICIJA.
Calumet, Mich. Laikraščiuose 

tapo pagarsintas laiškas nario 
organizacijos “Federation of La- 
bor" 3Valkero, kuris nurodo pra-

sižengimus kareivių milicijos, at
siųstos suvaldyti streikuojančius 
vario kasyklų darbininkus. Wal- 
ber sako, buk milicijos kareiviai 
sužaginėjo jaunas mergaites, dau
žė ir myniojo praeivius, mušė 
streikierius ir jų šeimynas. Mi
licijos vadovas generolas Abbey 
prašė Walverą prirodyti tuos ap
kaltinimus ir suteikti bent mede- 
gos, bet nuo jo atsakymo negavo.

KONGRESAS MOKYKLŲ 
HYGIENOS.

Buffalo, N. Y. Prasidėjo čia
larptautiškas mokyklų hvmenos
kongresas, kuriu suvažiavo dak
tarai ir pedagogai iš viso civili
zuoto svieto. Kongresas trauk-

Amcrikos valdžios ir tautos, pa
sveikino darbo ministeris Wil
iam B. Wilson.

GAISRAI.

Lafayette distrikte, didelis gai
sras, kuris išnaikino 40 namų ir 
kelias dirbtuves. Nuostolius, ug-

000 d oi.

Quincy, UI. Siautė čia 22 rug
pjūčio dieną didelis gaisras, ku
ris pridirbo nuostolių ant 250,1 
000 doliariu.

—-n.— .i7 ~ T i

GIRIŲ GAISRAI.
Auburn, N. Y. Šitose aplinki

nėse dega girios. Gyvenanti tose 
giriuose farnieriai apleido savo 
namus. Iki šiol išdegė jau 15

NELAIMĖS ANT GELEŽIN.
KELIŲ.

St. Paul, Minn. Netoli Crary,

geležinkelio traukinys. Prie to 
užmušta 2 žmonės, o apie 30 sun
kiai sužeista.

1$ DARBO LAUKO.
ja suėmė apie šimtą streikuojan
čių angliakasių ir juos pasodino

Calumet, Mich. Buvęs kal
nakasių organizacijos pirminin
kas, o dabartinis vicc-pirminin- 
kas American Federation of La
bos, Mitchell, rengiasi atkakti j 
streikų apimtą vario kasyklų 
dislriktą Calumet.

Erie, Pa. Čionykščios Cen- 
trališkos Labor unijos nepapra
stame susirinkime nutarta ne
kelti visuotino streiko, nors tok| 
streiką buvo manyta sukelti.

IŠ VISUR.
lijonų doliariu pas Belgijos ban- 
kierių sindikatą. Paskola ta turi 
but apversta dirbimui geležinke
lių provincijose Šausi ir Šeiniau. 
Palukenų už tai reikia mokėti5%.

|| Kantone Chinų sukilėliai vėl 
paėmė 
menės, 
šiauriu

viršų 
Po 
generolas 
nužudęs 1200 kareivių,

ant šiaurių kariu- 
mušiui prie miesto 

Lung Chi

ton sukilėliams

|| Sukilę morokonai, Šiaurinėj

kur yra mažas ispaniškos kariu- 
menės garnizonas. Miesto ko-

legrafu, reikalaudamas pastipri
nimo.

|( Nors Austrija gana saugojo

vinciją Bosniją. Cholera ten ap
sireiškė jau trijose vietose.

|| Azijatiškoj Turkijoj, kaime 
Stršir iftcosi nušautas ameriko
nas misijonierius Karolius Hol
brook. Užmuštas misijonierius 
gimė Massachusetts valstijoj.

terburgo greitojo geležinkelio

ja Tarnowska. Gr. Tarnowska 
buvo įpainiota į užmušimą grafo 
Komorowskio ir tapo teismo 8 
metams kalėj i man pasiųsta, bet 
caras jai bausmę sumažino ir iš 
kalėjimo paliuosavo.

|j Peterburge, vienoj dešri| 
pardavinėj užtiko daug origin^



ių Jaiškij ciesoriaus Petro didžio
jo rašytų grafui Tatišcevui. Mi
nėti laiškai buvo Ekaterinenburgo 
archive, bet archivo užveizda 
juos pardavė drauge su kitais 
senais dokumentais, o dešrų par- 
davinętojas juos vartojo apvynio- 
jimui dešrų. * v

'|| Konstantinopoliu atkako spe- 

čevič tartiesi su Turkija apie 
karo užbaigimų. Turkija kituo
se dalykuose žada nusilenkti, bet 
nesutinka sugrąžinti Bulgarijai 
Adrianopolį ir Kirk-Kilisseh. 
Garsus franeuziškas Paštininkas 
ir kariško Francuzijos laivo ka
pitonas Pierre Lati karštai už- 

mų bulgarams Adrianopolio pro
testuoja. Londono laikraštyj 

tur-
ten

rams nežmoniškai bjaurius žiau
rumus. Ant vienos salos bulga
rai suvarė kelis tūkstančius 
kų nelaisvių ir leido jiems 
badu išmirti, kitus išskerdė, 
liau sako Loti, jog Trakiją bill-

Laikraštis “Daily Mail” pra
neša, jog didėsės Europos tautos 
negali susitaikyti, kų daryti su 
Turkija, jeigu ji geruoju nesugrų- 
žįs savo kariumenės už Enoselli- 
dia linijos. Vokietija ir Austrija 
priešinasi prievartai; net Rusija 
nenori remti Bulgarijos. Todėl 
gal Adrianopolis ir teks turkams.

Lenktynėse orlaivių hydro- 
plianų iš Le Peeque į Deauville, 
Francuzijoj, į upęf Senų nuo 
1000 pėdų nupuolė du franeuzai 
orlaivininkai — Metivier ir Moįr- 
talent ir ant vietos 
Lenktynes laimėjo
Chemet. Dalyvavęs lenktynėse 
amerikonas Wegmann turėjo Ro- 
nene nusileisti.

užsimušė. 
francuzas

rugpjųčio pramo- 
jos mieste, 

darbinin- 
kur dirbo 

Iki šiol su- 
darbininkai.

|| Pradžioj 
ningiausiame 
Lodž streikavo 
kai 241 dirbtuvėj, 
66.546 darbininkai, 
grįžo darban 24,795

|| Nuo smarkių lytų rytiniuose 
Prūsuose užgimė tvanai; ypač 
daug nuostolių tvanai pridirbo 
Šlezijoj, Poznanians, Vakarinių 
Prūsų ir Prūsų Lietuvos provin
cijose. Upė Visla ir jos įtakos 
išsiliejo per krantus, ir vandenįs 
išnaikino labai didelius laukų 
plotus. Nuostolius, tvanų pada
rytus, skaito dešimtimis milijonų 
doliarių. r

Turkijos kariumenė vėl 
traukti pradėjo nuo Adrianopolio 
į šiaurius, užėmė jau kelis mie
stus, iš kurių bulgarus išvijo. 
Manoma, kad tuom Turkija nori 

pos
be įsikišimo didžiųjų Euro- 
viešpatysčių, nes žino, kad 
Turkijai neprielankios.

Mexiko prezidento Huertos 
pasiųstas Japonijon speciališkas 
pasiuntinys Feliks Diaz, kadangi 
Japonija atsisakė oficiališkai jį 

nadoj. Jis tiki, kad. Jungtiniai 
Valsčiai pripažįs Huertų ir di
desnių nesusipratimų nebus. 
Diaz mano ateinančiuose rinki
muose statyti savo kandidatūrų 
prezidento vietai.

Dėl kilusių su Mexiku Jun 
tinių Valsčių nesusipratimų, a 
sos amerikoniškos akcijos Euro
pos biržėse nupuolė savo vertėj. 
Matyt, laukia Jungtinių Valsčių 
su Mexiku karo.

cr-

| Mexiko mieste cxpliodavo di
namito prikrauta valtis. Explio- 
zija buvo taip smarki, kad iš
griovė visas triobas aplinkui. Iš 
po triobų griuvėsių ištraukė šim
tų užmuštų žmonių, bet mano,

Bremos inžinierius Alfred 
Rappenecker išrado prietaisų, su 
kurios pagelba galima siuntinėti 
toli telegrafų ir telefonų vielomis 
lygiai originališkų laiškų, kaip ir 
piešinius. Atlikti mėginimai su- 
♦visu pasisekė. Prietaisų tokių 
galima nusipirkti.

|[ lįalijonai užėmę ‘Afrikoj Tri
polį, rado ten žolę, iš kurios gali
ma dirbti gražių ir drūtų popie- 
ra. Kadangi dėl stokos vandens 
Tripoly; ten popieros dirbtuvę 
rengti neparankų, gabenti nupjau
tų žolę Italijon taipgi neparanku, 
tai manoma tų žolę sėti pietinėj

Italijoj. Ir Anglijoj dabar megt> Lspeciajį pasiuntinį Feliksą Dia-T 1 1 • ? _ • T A < • •

na dirbti popierų iš taip vadina
mos “sloniaus žolės”, augančios 
kolionijoj Uganda, Afrikoj. Po- 
piera ta yrąxgraži ir labai drūta.

Xą7p pasirodo, Mexiko pre
zidentas Huerta nepastatė Jung
tiniams Valsčiams ultimatumo į 
24 vai. pripažinti jo valdžių, apie 
tokį ultimatumų 
pranešė6?' 
ministeris. 
tė visus svarbiuosius Jungtinių 
Valsčiuj reikalavimus. Reikala- 
viniai tie pasiuntinio Lindo pa
statyti yra: kad naminis karas 
Mexike pasiliautų; kad Huerta 
pasitrauktų nuo vietos ir dau
giau savo kandidatūros nestaty
tų ; ir kad kuogreičiausia butų 
paskirti nauji rinkimai. Iš tų 
reikalavimų Huerta priėmė, tik 
viena: rinkimus paskyrė 26 spa
lio diena, v

. Washingtonan 
Mexiko vidaus reikalų 

Bet ir Huerta atmė-

Jungtinių Valsčių užsienių 
ministeris Bryan iš mažų vidu
rinės Amerikos republikų sten- 

manymui tokiam pritaria prezi
dentas Guatemales, Cabvera, nes 

kos' prezidentu. Bet jeigu neiš
rinktų, tai, be abejonės, jis re
voliuciją sukeltų. Neperseniai 
tos vidurinės Amerikos republi
kos buvo jau vieną ryšį sutveru
sios, bet jis neužsilaikė.

Prezidentas Wilson Filipinų 
salų general-gubernatoriu pasky
rė kongresmaną F. Burton Har- 
risona iš New Yorko.

Į važiuojant) su pačia Ru
munijos karalių Karolių netoli 
jo vasarinio nrmo Sinaia, Korpa- 
tų kalnuose, nesugautas užpuo
likas paleido du revolverio šu- 
viu, bet šūviai tie prašvilpė pro 
karaliaus ausis, nieko neužgavę.

lijos, aplinkinėse Mussinos, buvo 
žemės drebėjimai, kurie nors ne
daug nuostolių pridirbo, bet la
bai išgąsdino gyventojus. Žmo
nės, persigandę, apleido savo na
mus ir, nustojus drebėjimams, 
nedrįso namon grįžti.

Į| Iš Konstantinopolio Londo
ne gauta žinia, buk didėsės Eu
ropos tautos, sutiko leisti Tur
kijai pasilaikyti Adrianopolį ir 
pavedė Turkijai susitarti su Bul
garija apie naujus rubežius. Bet 
patvirtinimo žinios apie sutari
mą atiduoti Turkijai Adrianopo- 

la,’ Austrijoj, truko viena 8 
liti kanuolė ir užmušė tris u
cierus, o šešis sunkiai suž<

ro-
co-
ofi-

Dėl Jungtinių Valsčių nesi- 
sėkimo suvaldyti naminį karų 
Mexike, Paryžiaus laikraštis “L’- 
I n formation” už visa nepasise
kimų mexikoniškos politikos ap
kaltina ypač prezidentų Wilsonu ir 
užsienių ministerį Bryanų. Laik
raštis sako, jog Wilsono išrinki
mas padėjo visai elgtiesi nemo
kantiems įgauti valdžių ir paimti 
į savo rankas užsienių reikalus. 
Ypač netikusiai esu vedus užsie
nių reikalus ministeris Bryan.

|| Pereitų sanvaitę Vatikane ty
kiai, be iškilmių apvaikščiojo sa
vo 10 metų sukaktuves popiežia
vimo popiežius Pius X. Popie
žius Pius X buvo 9 metus Ve
necijos patriarchu, 9 metus vys
kupu’ Mantuos, 9 metus kanau- 
niku, 9 metus išbuvo kaimo kle
bonu. Į kunigus įšventintas, jis 
turėjo 23 metus.

|| Seniausias raštas, aprašantis 
svieto sutvėrimą, kurį da
bar perskaitė ir išvertė [vokietis 
mokslinčius Dras Arno Poebel 
^ra knygyne Pennsylvania uni
versiteto. Yra tai toblyčaitė iš
kasta Nippure, Indijose. Raš
tas tas užrašytas 7000 metų prieš 
Christaus gimimą. Aprašytas 
svieto sutvėrimas kaip ir Švent- 
raštyj, tik tame yra skirtumas, 
kad jjtuvertoja Indijų rašte pa
duota dieve, , taigi moteris, : ir 
Dievas ten nesvarbia role lošia.

Ang- 
loty-lija, bet taipgi Japonija ir 

niškosios Amerikos republikos 
pritaria prezidento Wilsono poli
tikai Mexikoje. Japonija oficia- 
liškai / atsisakė priimti H u ertos

.M'!* i.’; Į 

neša Francuzijai apie tai, ką ma
no daryti, jeigu Huerta nepasi
duos; pranešė ir įdavė prezidento 

’Wilsono atsiliepimų kpngresan, 
kokį jis rengia pasiųsti, jeigu 
Huerta reikalavimui nenorės pa
siduoti.

|| Galicijos ciesoriaus vietinin
kas uždraudė suaugusiems vy
rams keliauti Amerikon. Poli
cijai prisakyta besirengiančius iš
keliauti vyrus nuo 18 iki 36 me
tų suimti ir gabenti at^al į jų 
gimtinius valsčius.

11 Šveicarijoj, mieste Berne 
rugpjūčio prasidėjo esperantistų 
kongresas. Iš visų svieto kraštų 
suvažiavo 1100 delegatų; iš Ame
rikos yra 12 delegatų. Atkako 

24

kalbos Dr. Ludvig Zamenhof iš 
Varsa vos.

Francuzijos karo ministe-

Francuziškoj kariumenėj 
metuose buvo 12418 ne- 

yti. Bet 1876 m. 
rašyti buvo dar

|| Sulyg naujausių žinių, pagar
sintų 
rijos, 
nauti 
1911 
mokančių 1 
nemokančių
46092. Taigi skaitlius tokių, nors 
palengva, bet visgi mažinasi. 
Daugiausiai rašyti nemokančių 
buvo iš šiaurinių departamentų: 
iš' pašauktų iš departamento Du 
Nord nemokančių rašyti buvo 

tarp tarnyston pašauktų iš Jura 
departamento rašyti nemokėjo 
tik 9, o iš Savyos tik 

osc, aukso 
besileidžiant

kasyklose 
darbinin

kams į olų, nutruko besileidimo 
prietaisa ir su darbininkais nu
puolė olon nuo kelių šimtų pė
dų. Iš besileidžiančių 50 darbi
ninkų nei vieno neišliko, visi už
simušė.

|| Norvegijoj, mieste Hammer- 
fcit tapo teisėju paskirta mote
ris Buth Sorensen. Tasai nepa
prastas teisėjas-moteris yra ne
vedęs, turi 36 metus. Toki jau 
pergyvenę jaunystės amžį. mote
riški teisėjai vyrams nebūva prie
lankus; gal ir šitoji nevedelė vy
rų, ypač nevedusių, nesigailės.

Londono laikraštis “Stan
dard” praneša, buk Amerikos 
laivyno ministerija Anglijoj dirb- 
dina sau daug naujų pagerintų 
torpedų, tokių jau, kokių viena 
tapo pavogta nuo japoniško ka
riško laivo. Mano, kad ta pa
vogtoji torpeda teko ameriko
nams.

; Mcxike nužudyta 50 plėšikų 
pasivadinusių revoliucijonieriais, 
nužiūrėtų buk užmušime vieno 
vokiečio.

kietijos ciesorius išsižadėjo deg
tinės ir vyno, turbūt iš pavy
dumo, kad nereiktų gėrimų duo
ti pasikvietus svetimų kraštų at
stovus. Bet alaus, turbūt, neiš

neš be alaus vokietis
vokiečiu

karo ministerija

kareivių uniformų. Bet santai
kos laike Serbija tarnystoj tiek 
kareivių nelaiko.

|| Policija Kijeve užtiko rusiš
kų revoliucijonierių biurų. Rado 
ten daug uždraustų raštų, pečė- 
čių ir pašportams blankietų.

Į| Santaikos kongreso susirin
kime Haagoj, Holandijoj, ame
rikone moteris, M. W. Sewal iš 
Indianopolės, pakėlė vardu 2 mi
lijonų Amerikos moterų, smarkų 
protestų prieš Amerikos užsima- 
nymų rengti tvirtoves abiejuose 
galuose? Panamos kanalo. Jos 
nuomone, Panamos kanalas turi 
but višos žmonijos nuosavybė, 
9 ne vienos tautos, norinčios vien 
sau jį išnaudoti.

ŠIRDĮ DRASKO.

Biednas, atėjęs pas turtuolį — 
Meldžiu pono pagelbėti! Aš ser
gu, pati serga, septyni vaikai, vi
si alkani....

Turtuolis 1 
žmogų, 1 
širdį drasko.

Jonai, išmesk tų 
nes pasigailėjimas man 

•1 - į ' ■ f i ' ? ‘ ■ 4,

, V,

zų/o Franctižija htsisąkė opcia- 
liškai priimti tokį jau Huertos 
pasiuntinį, buvusį Mexiko už
sienių ministerį De ■■la Barra.

pats nieko nedavė, bet
yra

1N D • 
dirba 
men-

Kiti lietuviški laikraščiai teik* 
sis. tai perspausdinti.

•.’ŠL'.’iii thft Kalvietis.

Tai iš viso pasidaro 
Pinigai- pasiųsta “Tė- 

redakcijon. Sumanymui

. Rugpjūčio 16 nl r
81 kuopa (bet ko^Q’s J^ganiza- 
cijos, ar S. L. A.?įl^i|.) susi
rinkime Lietuvių tautiškam 
Namui Vilniuje paaukavo 5 
dol. Atskiri -kuop^F nariai: A. 
Adomaitis, Wm. Čįfeas, R. Elijo- 
šius, V. ElijošicnĮ/v J. Januška 
paaukavo po 1 do^įĮ Marė Lin- 
čienė 50c. Tai iš viso pasidaro 
$10.50. 
vynės” 
aukauti netruko priešu, kurie ne 
tik kad L ‘ ‘
dar kitus atkalbinėjo. (Gėda to
kiems lietuviams. Red.).

Dabar čia atvažiuoja :daugiau 
lietuvių ir pasilieka, nfes kalnaka
siams dabar darbas nesunku gau
ti. Tikimasi, kad musų kuopa 
įstengs dar daugiau aųkų parink
ti, nes tikimasi, kad jbn daugiau 
prisirašys lietuvių. Iki šiol kuo- 
pon prigulėjo tik 10 narių. Kuo
pos susirinkimai laikomi pas Eli- 
jošių, 145 E. Cherry st. No
rinti prisirašyti, ten gali ateiti ir 
prisirašyti. T y Voras*.

IŠ MANCHESTER, N. H.
Apie Manchester), broliai, gir

dėjote; apie tai, kad^ ten lietu- 
vių yra, abejoju, kac|l žinote; o 
jeigu jus paklaustų, kokie ten lie
tuviai, tai aš persitikrinęs, kad 
jus prašytute duoti jums lai
ko.... pamiegoti ir apie Man- 
chesterio lietuvius pasapnuoti. Iš 
tų sapnų, jau paskui rėžtute isto
rijų apie manchesteriečius. Bet 
it tai abejotina, kad pataikytute, 

sakytu te, kad pas mus labai ma
žytė kolionija, vos tiktai pustre
čio žmogaus. Tai butų neatlei
stina klaida, nes pas mus yra 
net apie 400 lietuvių. Žinoma, 
jus labai nusistebėtute ir jau pra
dėkite kalbėti apie tai, kad Man- 
chesterio tautiečiai puikus vyrai 
ir išsijuosę dirba ’savo tėvynės’ 
labui. Čia akmuo prašvilptų pro 
pačią teisybes nosį, mažu trupu
tį net ir dasilytėtų. Musų vien
taučiai čia labai uoliai darbuo
jasi. Tas darbas pirmiausiai iš- 
sirciškia tame, kad musų dauguma 
stengiasi kalbėti “polskai”. No
rėdami lenkus atversti1 į lietuvy
stę, veda lenkes arba išteka už 
lenko ir su vaikais kalbėdami 
vartoja ana nepagoniškų šnekų. 
Manchesteriečiai yra dideli blai
vininkai: būtinai nori.... išgerti 
visą rojaus skystimėlį ir tokiu 
budu subankrutinti vietos biznie
rius. Musų gaspadinės atsižymi 
dideliu švarumu.... iš ano kraš
to. Vyrų užlaiko po 12—18. Ka
dangi tai dar nedidelis skaitlius, 
tai namuose yra dar daug kitokių 
Dievo sutvėrimų, bet ne tuzi
nas ,tiktai jau kapomis skaitomų. 
Skaitytojas, remdamasis visa 
kuom augščiau patirtu, griežtai 
tvirtins, kad męs nenorime švie- 

nenorime skaityti laikraš- 
ir.... suklys. Męs laikraš- 
mėgstame skaityti, ir jų pas 
šioks-toks glėbelis pareina, 

užmirš

OHO, 
čių, 
čius 
mus 
bet męs dažniausiai....
tame laikraščius atsiimti iš Salin
iui ir krautuvių (mat, tenai musų 
P. O. Box’ai). Užmirštame ne 
tiktai laikraščius. Besiilgėdami 
savo apleistos .tėvynės, męs iš 
didelio nuliūdimo užmirštame ne 
tiktai rašyti Lietuvoje likusiems, 
bet ir atsiimti atėjusius iš ten 
laiškus. Taip šie ir valkiojasi 
kur nors po “baru”. Turime ir 
parapijų iš.... 100 narių. Apie 
bažnyčia ir kunigų dar tiktai, 
miegant, sapnuojame. Žodžiu ta
riant, tyku ir ramu pas mus. Tų 
ramumų žadanti sugriauti vietos 
pašalpinc draugystė, kuri neužil
go rengsianti vakarų. Meldžia
mieji, pasistengkite saviškius pa
žadinti iš miego! A. Zubkus.

IŠ DES MOINES, IOWA.
Lietuvių čia yra nemažas bū

relis. Visi užsilaiko ’gražiai. 
Draugijų yra šios: 2 pašalpinės, 
Švento Jurgio Kareivio ir Lie
tuvos Ukėsų, 227 kuopa Si L. A. 
ir kuopa L.S.S.A., bet šioji gy
vuoja gan silpnai.

Yra pas mus ir liudnųunaujie- 
nų. Štai rugpjūčio 6 d, Atsisky
rė su šiuom pasauliu J. Ališauč- 
kas, 31 m. amžiaus. Velionis bu
vo vedęs ir paliko moterį, čia 
Amerikoje gyvenančią. Paėjo 
iš Apydemio kaimo, Liubavo val
sčiaus, Kalvarijos apskr., Suval
kų gub. , Šioje šalyje pragyveno 
7 metus, iš kurių 6 gyveno Dės 
Moines, la. Prigulėjo , prie abie
jų vietinių pašalpos draugijų, ku
rios jį ir palaidojo. Taipogi mi-

■ 1 ■ j j

[re Katarina Stankevičienė, 32 
metų amžiaus. Paliko vyrą, ir 
vienų vaikutį.. Josios mirimas 
yra pažymėtinas tuom, kad ji 
yra pirmutinė moteris-lietuvė, 
kuri Dės Mpitięs, mirė. Nors čia 
priskaitoma apie Moo šeimynų, 
bet ligšiol visos moterėlės laikėsi 
tvirtai. .

Lietuvių biznių yra: vienas sa- 
liunas, trįs valgomų daiktų 
krautuves, siuvėjų dirbtuvės ir 
kurpius. Jeigu atsirastų lietuvis- 
-barzdaskutis, tai galėtų padary
ti sau gerų gyvenimų, nes ligšio- 
lei neturime.

Darbai anglių kasyklose pra
dėjo eiti geriau; tat ir darbas 

lengviau gauti..
Dės Moinietis.

IŠ JOHNSTON, ILL.
Nors čia lietuviai užlaiko para

pijų ir kunigą savo pingais, bet 
musų kunigas nesupranta lietu
viškai nei žodžio.; Per tai lietu
viai turi didelę skriaudų; bet tų 
skriaudų ir daro vien lietuvių ap
sileidimas 'ir nesupratimas savo 
tiesų. Juk lietuviai turi reikalau
ti kunigo ne nebylio, su; kuriuo 
susikalbėti negali, bet tokio, kuris 
jų kalbų ne tik suprastų/ bet jų 
gerai mokėtų. Juk lietuviai pri
valo turėti pamokslus savo pri
gimtoj 'kalboj, o ,nę nesupranta
moj jiems. Žinodamas lietuvių 
skaitlių ir pažindamas jų duosnu- 
mų, musų nebylis lietuviams kle
bonas, kad juos savo pusėj tu- 

sieiti,’visiems stengiasi pataikau
ti.

Keli metai atgal čį/ bUvo apsi
gyvenęs lietuvis kunigas Augu
lis; tašyk čia tarp lietusių viskas 
pradėjo judėt, bet klebonas vo
kietis, pamatęs, kad tas jam gali 
užkenkti, nuvažiavo pas vyskupų 
prašyti, kad iš čia prašalintų ku
nigų lietuvį ir tas klebono pra
šymų išpildė. Besididinant čia 
lietuvių skaitliui ir esant geriems 
uždarbiams šitoj apielinkėj, bus 
čia būtinai reikalingas lietuvis 
kunigas, o kol tų turėsime, tu-< 
rime vokiečiams mokėti didelius 
pinigus, o visgi turėsime sau baž
nyčių statyti./ Nesenai tapo mu
sų diecezijoj įšventintas kuni
gas Kolesinskas, o rodos, jis bus 
visai kitur paskirtas. Vertėtų 
mums nuo vyskupo reikalauti lie
tuvio kunigo. Jeigu męs savo 
tiesų nejieškosime, jeigu nerei
kalausime, tai nieko ir negausi
me. Pradėsime todėl reikalau
ti. Dilginę-

IŠ KENSINGTON, ILL.
Ir norėdamas, žmogus negali 

daug ką gero papasakoti apie 
Kensingtono lietuvius. Bet už tai 
blogo, kiek tiktai nori. Dau
gelis kensingtoniečių atsižymi di
deliais gabumais lošti kortomis 
ir. .. . pralošti daug pinigų. Štai 
nesenai vienas vietinis lietuvis į 
kelias valandas prašvilpė $60 do
liarių, visų užmokestį, kurių ga
vo iš Pullmano už savo darbų. 
O tokių “susipratėlių” rasi pas 
mus ne vieną. Negana to, kad 
pralošia: galina dar ir kailį iš
pilti' ir išdaužyti dantis, kuriuos 
gydytojas gi uždykų irgi netai
so. Turime męs čia vakarinių 
mokyklų, kurias galėtume lan
kyti, išmokti anglų kalbos, leng
vesnį darbą gauti ir lengviau gy
venti. Bet kur tau! Męs vaka
rinius kursus esamė įsitaisę sa- 
liunuose. Kai-kad mokindamie- 
si muzikos kur saliune arba šalę 
jo, taip baubiame, kad langai 
dreba, ir praeivis jau ištolo pa
suka į kitų gatvę. Svetimtaučiai, 
žinoma, mus už tai labai pagiria 
ir turi labai gražių nuomonę 
apie musų gerkles ir apie mus 
pačius. Ne visi tokie. Yra ir 
gerų bei padorių žmonių, kurie, 
kaipo lietuviai, turi kentėti už 
musų “sportus”. Labai gaila! 4

F. Mačiulskis.

IŠ DETROIT, MICH.
Jau nesyk) buvo minėta, jog 

šitam mieste lietuvių yra nema
žas skaitlius, ir kaip jie pasi
laiko. Norėčiau aš dar šį-tų prie 
to visko pridurti. 1

Yra pas mus darbščių vaikinų, 
taip-pat keletas ir)merginų; šieji 
drauge ir atlieka geresnius dar
bus. Tačiaųs randasi ir tokiu 
vyručių, kurių darbeliai net gė
da aprašyti. Paduosiu keletą at
sitikimų, aiškiai piešiančių tų 
dvasios nuskurėlių gyvenfimų.

Štai rugpjūčio 16 a. vakare, 
praeinant gatve, išnetyčių pasi
taikė užeiti pas tūlą vietos lie
tuvį. Inėjus į vidų, pasirodė, 
jog tenai sdsirinj^ keletas ru-

gučio garbintojų, . betraukiančių f 
rudį su baltake.

. Nielgai trukus, susirinko gan 
didis, lietuvių buris, parsinešė 
rudžio ir šnapso ir tiek • gėrė, 
jog prinešė pilnų stubų butelių, 
ir kaip tik prisitraukė musų nar
sesnieji vyručiai, tuojaus pradė
jo mėginti, kurio pakaušis drū
tesnis. Vienas tų' narsuolių, iš
sitraukęs britvų, žvėriškai puo
lė prie savo bendrabutelninko. 
Laimei, kitas vaikinas jį sulaikė. 
Kiti vėl griebėsi už butelių ir 
kitokių ginklų. Ir vienam vai
kinui sužeidė galvų, kitų taip 
pat smagiai apdaužė; žodžių ta
riant, visi vienas kitų dikčiai

Labiausiai čia atsižymi savo 
“narsumu” ir tamsiais darbais po
ra tikrų “jonavaikių”.

Tokios tai pas mus naujienos.
Detr.... Lietuvis.

IŠ CHELSEA, MASS.

17 rugpjūčio L. S. 
reikšti? Red.) Djx

(kų tas
ugystės

Buvo ir
diena buvo šil-

tu- 
bu-ri

vo mėnesinis milingas, 
prakalbos. Nor, 
ta, bet žmonių jprisirinko nema

Kalbėti atvyko ponas L. 
pir- 
ka-

žai.
Prušeika. L. Prušeika 
miausia kalbėjo apie 
pitalistus ir darbininkų gyveni
mų ir reikalus Amerikoj ir apie 
Brocktono kurpių streikų. Aiš
kino, kaip kapitalistai elgiasi su 
darbininkais ir mokino, kaip dar
bininkai privalo su jais kovot.
\ Pertraukoj mergaitė Sidiekutė 

dękliamavo eiles.

apie' revoliucijų Rusijoj ir kan- 
kintinius Sibyre. Kalbino dar
bininkus organizuotis ir šviestie- 
si.' Aiškino naudų šviesos ir ne
naudų tarsu mo.

Prie draugystės prisirašė 14 
naujų narių. Aukų Brocktono 
streikieriams sudėta $50.28.

Cherseasietis.

IŠ DORRISVILLE, ILL.
Musų apielinkėj dideli karščiai, 

būva suvirs ioo°. Laukai sau- 

spindulių; visas gamtos gražu
mas rausta ir džiūsta. Gyven
tojai, nepaprastų karščių labai 
nuvarginti, naktimis, parėję nuo 
sunkių darbų, neturi atilsio. 
Daug šulinių išdžiuvo, vandens 
visur pritruko, daugelis šeimy
nų turi pirkt vandenį. Dideli 
karščiai ir stoka gero vandens 
gimdo daugybę visokių ligų, la- 
bjausiai serga maži vaikai; jų 
miršta po kelis kasdien.

Darbai angliakasyklose pradė
jo gerai eiti. Tūlos kasyklos, 
kurios stovėjo, , dabar pradėjo 
dirbti. Ir žmoneliai, kurie bu
vo išvažinėję. į kitur, sugrįžta at
gal į senas vieteles.

IŠ MOREA, PA.

Rugpjučo 15 d., š. m., suvažia
vo čion apie 70 su viršum Penn- 
-jos valstijos visokių tautų bė
gimų. Tarpe jų, buvo ir musų 
tautietis p. Juozas Laukaitis iš 
New Philadelphia, Pa. Juos su
šaukė p. Thomas Horan įš Ma- 
hanoy City,. Pa. P-as Toran mat 
norėjo išbandyt bėgimų greitu
mų. Greičiausiam buvo skirta 
dovana ■— $15.00. Kitos d 
vq po $5.00.

Bėgimai buvo sustatyt) 
ir reikėjo bėgti 200 mastų.' 
met šūvis paleista, 
bėgtinai spruko, kiek 
galėjo, bet p. J. Laukaitis taip 
lengvai iš pulko išsiskyrė, kaip 
žirnis iš avižų, paleistų iš “vė- 

Kuo-

kuris

— $15.00. Plaušinis.

IŠ WATERBURY, CONN.
Žadama duoti nemažiaųs kaip 

$500 doliarių atlyginimo tam Ku
ris išduos tų asmenį, kuris užmu
šė Adoma Mužikevičių ir įmetė 
į Naugatuck upę. Tas atsitiko 25 
liepos, 1913, Waterbury, Conn.

Lietuvos Sūnų Draugija duo
da‘$250.00, jo giminės ir draugai 
sudėjo antra 250 doliarių, iš viso 
500 doliarių. Pinigai tie bus iš
mokėti tam, kas išduos 
Adomo Mužikevičiaus užmušėjų. 
Išduodantis neturės jokios atsa
komybės. Reikalaudamas infor
macijų, težinantis ‘ asmuo teik
sis kreiptis šiuo antrašu: Lietu
vos Sūnų Dr-jos Pirm.: / 
vilaika, Waterbury, Conn
Bank st.

IŠ INDIANA HARBOR,
Darbai čia eina gerai; 

pilnų laikų, bet uždarbis 
kas.

Lietuvių čia yra diktas būrelis, 
bet tarp jų nieko gero nematyt. 
Čia tarp lietuvių labai išsiplati
nusi tamsa ir girtuokliavimai. 
Laikraščių nemėgsta skaityti, 0 
jų vietoj prie baro mėgsta kau
liukus, arba kazyras mėtyti.

Nesenai vienas lietuvis, beka- 
zyruodamas, susipešė, bet taip 
tapo sumuštas, kad po kelių die
nų mirė. Ir moterėlės elgiasi nę- 
pergražiausiai.

Lietuvos Skaitytojas.

IŠ MONTREAL, CANADA.
L.S.S. 84 kp. surengė piknikų.

gerai: oras buvo gražus, vieta 
piknikui taipgi graži. Netruko 
gardžių gėrimų ir užkandžių, ir 
muzikantai putė savo dūdas iš 
viso vieko. Lietuvių susirinko 
diktas būrelis, veik visi čia gy
venanti lietuviai. Tik kaip pa
prasta, kur yrą) gardus gėrimai, 
ten tankiai fkįla audra, pradėjo 
plyšti apikaiclės siutų, medžiuose 
sukabintų. (?) A. Staigailas.

BLAIVININKŲ SEIMAS 
NEW YORKE.

Liepos 19 d_^Aušros Vartų baž
nytinėj salėj atsibuvo Lietuvių 
R. K. Pilu. Blaiv. S. A. Seimas, 
Pasibaigus pamaldoms vietinėj 
bažnyčioj, kun. Saurusaitis iš 
Waterbury, Conn., atidarė III 
iš eilės metinį seimą. Seimo ve
dėju buvo išrinktas kun. V. Kar
nauskas iš Waterbury, Conn.,' 
sekr. — Lapelis iš Orchard Lake, 
Mich. Delegatų buvo suvažiavę 
iš Chicagos, Ill., Baltimore, Md., 
Minersville, Pa., Worcester^* 
Mass., Orchard Lake, Mich., Wa- 

New Yorko 
24 delegatai.

kuopas įvai-

terbury, Conn, ir 
apielinkių; iš viso

Raportai parodė, 
P.B.S.A. turi 25 
riuose miestuose su 1216 narių,
ir kasoje pinigų $110.07. Iš svar
besniųjų darbų bei nutarimų bu
vo: 1) išrinkti į visas valstijas agi
tatorius, kurie stengsis, kiek iš- 

vi-

dint jau esančias kuopas ir, kur 
jų nėra, tverti naujas; 2) kreip
tis prie visų kunigų, kad jie padė
tų agitatoriams blaivininkų orga
nizavime ir kad per bažnyčias 
aiškintų alkoholiaus kenksmingu
mų žmogaus sveikatai, jojo šei- 
miniškam padėjimui ir blėdį 
sai lietuvių tautai.

Valdybon šiems 
rinkta prez. kun. 
Chicago, 111., sekr. 
Waterbury, Conn., 
kun.

metami
A. Briška
J. Kovas 
ir iždininku

V. Karnauskas iš Water-

is-• v is
• v 
1S

Ateinantis seimas nutarta lai
kyti Worcester, Mass.

Pasibaigus seimui, 8 vai. vak., 
toj pačioj salėj, buvo suruoštas 
vakaras delegatams palinksminti. 
Buvo atvaidinta “Gudri Našle”, 
vietinis bažnytinis choras padai
navo keletą dainelių ir pora ku- *■ 
nigų kalbėjo apie blaivybės rei
kalingumų lietuviams.

Zarasiškis.

IV LAIKRAŠTININKŲ 
SUVAŽIAVIMAS.

Lietuvių Spaudos Dr-jos val- 
kad ,

IV-asai Lietuvių Laikraštininkų ’ 
ir Lietuvių Spaudos Draugijos 
Amerikoje suvažiavimas įvyks 
Shenandoah’ryj, Pa. 7, 8 ir 9 die
nomis spalių mėnesi^, 1913 metų.

Prie Liet. Spaudos Draugijos 
priklauso šitie musų laikraščiai: T 
Katalikas, Lietuva, Vienybė Lie
tuvninkų, Tėvynė, Laisvoji Mim 
tis, Darbininkų Viltis ir Dagis; 
taigi visų minėtų laikraščių re- 

privalo dalyvauti suvažiavime. 
Tikimasi, kad ^suvažiavime daly
vaus Liet. Mokslo Draugijos 
Pasiuntiniai, — Dr. Basanavičius . 
ir p. Yčas, — nes tuo laiku jie

Meldžiu kitų laikraščių šių 
nįą perspausdinti. \

V. K. Račkauskas, 
Liet Sp. Dr-jos Sekretorius^



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

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

Apžvalga.
Laikraštininkų susivažiavimas. 

Kaip matyt ir šiame numeryje 
L. Sp. Dr. sekretoriaus p. V. K. 
Račkausko tilpusio atsišaukimo, 
susivažiavimas atsibus spalių 7, 
8 ir 9 d.

Norsz dar smulkios susivažia- 
vimo programos nėra paskelbta, 
tačiaus tūli klausimai jau prade
dama klabinti. Vienodos rašy
bos klausimas, matyt, yra vienu 
opiausių, kad į jį pirmiausiai at
siliepta. -Štai “Vienybės Lietuv
ninkų” No. 34 tilpęs gana platus 
p. Jul. Baniulo straipsnis, var
du : “Musų rašybos klausimas. 
Tenai paremiama tai, kas musų 
jau pirmiau buvo tame dalyke 
rašyta; būtent: reikalinga bent 
laikinės visai spaudai bend
ros rašybos nustatymas. 
Pavyzdžiui autorius nuro
do latvių laikraštiją ir sako: “Kas 
gi butų, jeigu jinai sektų savo 
kalbininkų patarimus bei jų nu
rodymus tuč tuojau priimtų? 
Be abejonės, butų tas pats mar
gumynas, kokis pas mus yra. 
Filologai Endzeliuš, Plakis bei 
poetas Pludonis yra uolus naujo
sios rašybos (ortografijos) šali
ninkai. Jie stengiasi įtikinti sa
vo laikraštiją, kad tik jinai pri
imtų naująją ortografiją. Betgi 
latvių laikraštija, matydama jų 
dažnus svyravimus sulyg to ar 
kito klausimo, jų vis naujus, anot 
musų kalbininko Būgos, prasi
manymus, jų patarimų ^kąl-kas 

^ųggriima. Ir gerai daro. Nes 
šiądien jų naujoji rašyba dar per- 
jauna, tai jai ir pilietystės teisių 
nesuteikiama. Tačiau, kad su 
laiku latviai priims naująją ra
šybą, dėlto dviejų nuomonių ne
gali būti”.

Męs, lietuviai, kaip sykis vi
sai priešingai darome. Męs iš 
paskutinųjų vaikomės savo filio- 
liogus. Žiūrime tiktai ką tas ar 
kitas filioliogas pasakys. Nespė
ja tasai ką nors pasakyti, o 
męs, kaip sakoma, ant karštųjų 
pėdų tam sekame. Už valandė
lės atsikartoja tas pats: išgirsta
me kitą kalbininkąr^kitaip kal
bant ir, atmetę viską į • ša
lį, jau šiam sekame; dažnai 
grįžtame arba atgal, arba nušo
kame taip, kad paskui tiktai dai
rykis aplinkui. Galop nusibo
sta “šokinėti”, ir laikraštis daž
niausiai pasilieka su savo rašy
ba toje vietoje, kur jį užtiko “pa
ilsimo” valandėlė.

“Musų laikraštija per keletą 
metų, sekdama mušti filioliogus 
bei klausydama jųjų patarimų, 
turėjo z puikią progą pastebėti, 
kad filioliogai jokiu budu nepa- 
siektini” — sako p. Jul. Baniu
lis, ir tai yra pilna tiesa. Todė- 
lei męs ir, tariant, spaudžiame į tą 
klausimo vietą, kur kalbama, kad, 
neatsižvelgiant į visus kalbinin
kų tyrinėjimus, butų nustatyta 
bent tuolaikinė vienoda rašyba.

Pažymėtina dar vienas daly
kas, svarbus ne tiktai šitame 
klausime, bet taipogi ir kituose 
darbuose, kurie be tam tikro pri- 
ruošimo negali būti susivažiavi
me greitomis apsvarstyti, kurie 
reikalauja tam tikro išgvil- 
denimo ir priruošimo. Čia kal
bama apie įvairias komisijas. Jei
gu komisija turi kokį nors jai 
atlikti pavestą darbą, jinai, žino
ma, tą dalyką turi išpradžių sa
vyje apsvarstyti, išgvildenti ir, 
sakant, kristalizuoti. Tiktai nuo
dugniai išsėmus, aptarius ir ga
lutinai “aptašius” kokį nors da
lyku gali jį atiduoti susivažia
vimo paskutiniam žodžiui. Aiš
ku, kad kiekvienos tokios komi
sijos nariams gali būti reika
linga nekartą tartis tarp savęs. 
Tai galima, žinoma, atlikti ir laiš
kų pagelba. Bet tai visgi yra 
gan trukdinantis dalykas. Kas 
kits butų, jeigu atskiros komisi
jos nariai galėtų, susiėję, klausi
mą gvildenti. Kitais žodžiais, 
kad komisijos nariais butų pa
rinkti žmonės, gyvenanti kokioje 
nors vienoje apielinkėje.

įToksai narių gyvenimas arti

Viens kito galėtų turėti ir dar 
vieną gerą pasekmę. Nors • ir 
mikčiodami, męs turime pripa-. 
žinti teisingu tai, kad šiądien 
daugelis musų nedaro to ar kito 
dalyko tol, kol jisai nėra, kaip, 
sakosi, prispirtas prie sienos. Gy
venimas arti viens kito priver
stų komisijos narius, karts nuo 
karto susieinančius, veikliau vy
kinti užduotą komisijai darbą.

Baigiant, dar tartimi žodis mu
sų laikraštijai. Nors susivažia
vimas jau visai arti, tačiaus laik
raštijoj beveik nieko apie jį ne
girdėti. Išskyrus minėtą p. Juk. 
Baniulio rašinėlį ir oficialį sekre
toriaus pranešimą, nieko daugiau 
apie susivažiavimą spaudoje ne
matyti. Rods, yra įvairių reika
lų ir klausimų, įneštinų susiva
žiavimui apsvarstyti. Išanksti
nis jųjų apsvarstymas laikrašti
joje žymiai palengvintų ir page
rintų susivažiavimo darbą ir ga
lėtų aiškiau nustatyti darbų tvar
ką. Atskiriems laikraščiams ver
tėtų tuom pasirūpinti,

b., fa ..«in i m

Kviečia lietuvius. Mums pri
siųsta iš Boston, Mass, kopija 
spausdinto užkvietimo, po ku- 
riuom pasirašo lenkų “komitet 
obchodowy” ir kuriame kviečia
ma lietuvius ir rusinus bendrai su 
lenkais apvaikščioti 500-metinės 
sukaktuvės padarytos tarp lenkų 
ir lietuvių taip vadinamos Unijos 
Horodelskos;

Kaip žinome, šita unija buvo 
tik i^ieglau^la Liublino Unijos, 
nuo kurios kįikų Lietuva, sujung
ta su Lenkija, nustojo savo sa- 
vistovystės.

Neturėdami nieko prieš tai, kad 
lenkai rengia tą sukaktuvių pa
minėjimą, męs tačiaus norime 
pastebėti, kad akyvaizdoj tų at
sitikimų ir tų persekiojimų, ko
kius kenčia lietuviai ir jų kalba 
Lietuvoje, lietuvių prisidėjimas 
prie šio rengiamo apvaikščiojimo 
nėra nei geistinas, nei galimas.

Mums tikrai keistai išrodo, kad 
šis Bostono komitetas kviečia 
bendrai apvaikščioti » ‘“pięcio- 
wickową rocznicę poiączcnia 
trzech bratnich narodcAv.... w 
jedną nierozdzielną caiošč” (50- 
-metines sukaktuves susivieniji
mo trijų broliškų tautų.... į vie
ną nedalinamąją čielybę). Pa
našiai šaukti lietuvius šiuom lai
ku, kada Lietuvoje verda kova 
už lietuvių kalbos teises, kada 
Vilniaus lenkų-e’ndekų laikraščiai, 
kalbėdami apie Dr. J. Basana
vičiaus ir p. Yčo išvažiavimą 
Amerikon rinkti aukų Lietuvių 
Tautos Namams Vilniuje, tą lie
tuvių sumanymą statyti savo 
Tautos Namus begėdiškai vadi
na “Zamiary Litwomanskie” 
(Litvomaniški siekiai, užsimany- 
mai), — akyvaizdoje panašių pra- 
jovų šaukti lietuvius prie bendro 
apvaikščiojimo, paantriname, yra 
daugiaus negu keista. Męs ti
kimės, kad Naujos Anglijos lie
tuviai ne tik jokio dalyvumo šia
me apvaikščiojime neims, bet ir 
prižiūrės, kad lietuvių vardas, 
priešais jų norą, šiame apvaikš
čiojime nebūtų vartojamas. Lie
tuvių draugystės, prie kurių len
kų komitetas kreipiasi, privalo 
turėti vieną trumpą ir aiškų at
sakymą : Ncdalyvausim I

Draugysčių konstitucijų kal
ba. Daug turime męs įvairių 
draugijų. Dažniausiai yra tai 
pašelpinės draugijos. Daugelis 
jųjų gan gerai laikosi, turi susi- 
taupinę ir šiek-tiek skatiko. Be
veik kiekviena tokių draugijų tu
ri ir savo atspausdintą konstitu
ciją, kurios atskyrus exemplia- 
rus dalina savo nariams. Pasi
žiūrėkime į tas konstitucijas, ko
kia jųjų kalba, kokia rašyba. 
Kokių barbarizmu, kokių iškrai
pymų tenai nėra. Tenai rasi 
ir “maenų” ir “storonių” ir pa
našių gražumynų. Pastebėtina 
vienas dalykas. Svarbiausia yra 
tai, kad tos kalbos patįs konsti
tucijos sustatytojai neduoda tai
syti. Keletą kartų iš spaustuvių 
teko girdėti, kad prisiųstuosius 
darbus, spaustuvėje jų kalbą iš
taisius, paskui draugija gražin
davo.

Daug-maž taip-pat, kaip su 
Prūsų lietuviais. Tenai lietu
vių kalba yra prigrūsta visokiais 
vokiškais, arba pagal vokišką kur
palį siutais žodeliais. Bandyta 
nekartą bent dalis visų tų šiukš
lių prašalinti. Kas gi gaunasi? 
Nugi, prūseliai pradeda šaukti, 
kad, girdi, nereikią mums že
maitiškos kalbos.

Beveik tas pats ir čia. Iš ša

lies žiūrint ( panašų' dalyką, iš
rodo .gan keista. Draugijoms 
vertėtų atkreipti į tai daugiau 
atydos. Jeigu spaustuvės deda 
dar darbo toms konstitucijoms 
tąįsyti, nereikėtų tai su tokiu 
nedėkingumu atmesti.

Antra vertus, ne spaustuvių 
tai ir dalykas. Pačios draugijos 
turėtų pasirūpinti tuom, kad 
spaudon prisiunčiamųjų konsti
tucijų kalba ir rašyba butų su
tvarkyta kaip galima geriaus. 
Visuomet gali atsirasti vietos gy
ventojų vienas-kitas, gerai kalbą 
suprantantis; jam ir pavesti iš
taisyti kalbą. Jeigu gi tokio žmo
gaus apielinkėje nėra, tai bent 
“ne rugoti”, jeigu spaustuvės iš
taiso kalbą, bet, atpenč, dar už 
tai padėkavoti.

Daugiau susipratę draugijų na
riai ir parapijų klebonai, kur tai 
nuo jų priguli, privalėtų tai ki
tiems išaiškinti ir tokiu budu 
prašalinti tuos “padėkos” budus, 
kuriuos šiądien spaustuvės su
tinka, yt pipirinius miltelius.

Nešvarus slapyvardžiai. Tenka 
rasti laikraštijoje įvairių straip-

Kaip Svečiam Sekasi.
» i l •. • •

Pereita sąvaitę gerbiamų Sve
čių, Dr. J. Basanavičiaus ir du
rnos atstovo M. Yčo, darbavimo
si po Chicago ir apiclinkcs bu
vo ncinažiaus už pirmesnes vai
singa. " ... . .

Ypačiai svarbu paminėti tai, 
kad juo toliau, juo labiau juos ir 
jų kelionės tikslą (taigi rinkimą 
aukų Tautos Namams Vilniuje 
pastatyti) remia, ne tik pavie
nės ypatos, bet ir įvairios musų 
jaunimo kuopelės, draugystės ir 
organizacijos.

Nuo pat pradžių šių Lietuvių 
Tautos Pasiuntinių atvykimo 
Amerikon, amerikiečių dvasia bu
vo pakilusi. Tai šen, tai ten pra
dėta bruzdėti, kad gerbiamiems 
Svečiams iš Lietuvos pagelbėti, 
kiek galima, rinkti aukas Tautos 
Namams Vilniuje. Šitas .jų rei
kalas yra taip;svarbus ir visiems 
lietuviams buvo ir yra taip aiš
kus, kad nereikėjo nei ypatingų 
raginimų bei kvietimų, kad gerus 
tėvynainius sužadinti.

’ Pastaraisiais laikais, kiek ten- 
ką patėmyti, tasai užuojautos 
upas dar labiaus pakilo, ir pa
kilo ne be priežasties.

JĮ iššaukė labai įdomus apsi
reiškimas, kuris bus musų isto
rijoj minėtinas.
Kada visi susipratusiejie lietuviai 

skubino Svečiams . pagelbėti, ka
da vieni skubino sudėti ir savo 
“našles skatiką” ant tautos au
kuro musų tautos mokslo ir ap
švietimo platinimui; kada kiti 
skubino sudėti pagarbos išreiš
kimą tam, kuris užžiebė pirmą 
apšvietos’ žiburį lietuvių tautoje 
ir kuris iki šiolei visų srovių Lie
tuvoje yra pripažintas kaipo mu
sų, ačiū jam,1 atgimusios tautos 
vyriausiu vadovu, — kada šitaip, 
paantriname, susipratę lietuviai 
skubino pildyti savo pareigas, at
sirado tūlas skaitlius vaikinų, aiš
kiai nesubrendusių, kurie, pasiva
dinę save neva “socialistais” (tas 
vardas jiems tačiaus visiškai ne
tinka), pradėjo įvairiais visai ne
vyriškais ' budais kandžoti ir lie
tuvių tautos Pasiuntinius niekin
ti.

Esą jie nėra priešingi Tautos 
Namų statymui, bet Lietuvos 
pasiuntiniai jiems nepatinka, ir 
todėl jie kalbina visus socialistus 
aukų mokslo ir apšvietos reika
lams. neduoti. Toks neišmintin
gas šių užsikarščiavusių neva 
“socialistų” pasielgimas išdavė 
kaip sykis priešingas pasekmes, 
negu jų tikėtasi. Jeigu musų so
cialistai ištikro butų buvę prie
lankus dideliam apšvietos ir mok
slo darbui, kurį lietuviai pradėjo, 
sumanydami statyti Tautos Na
mus Vilniuje, tai jie butų šiaip 
padarę: “Mums socialistams, pa
siuntinių ūsai ir barzda ar nosis 
nepatinka, todėl męs jiems aukų 
ir* neduosim, bet kad kas nema
nytų, kad męs esame tautos iš
gamos, tai, męs, socijalistai, 
parodysime, kad pritariam 
jų kelionės tikslui; todėl 
visi socialistai dėkime ir rinkime 
kuodaugiausiaį aukų Lietuvių 
Tautos Namams Vilniuje, sudė- 
kim kelis tūkstančius ir juos pa
siųsime stačiai Vilnium Lietuvių 
Mokslo Draugijai”. Jeigu jie bu

* v •snių bei taip rašinėlių; kurie kar
tais yra gan įdomyfe ir skaity
tini. Dažnai/tie straipsniai turi 
vieną blogą ypatybę, būtent: 
slapyvardžių ' nešvarumą. Kai- 
-kada tasai apsireiškimas pasie
kia tiesiog nepakenčiamo laip
snio. Šiet-tiek kultūringoje spau
doje panašus, dalykai be jokios 
atvangos” gujami laukan. Netu
rėtų jų būti ir musų spaudoje. 
Viena, skaitytojai turėtų viso
kius netinkamus dalykus sekti 
ir, juos patęmiję, savo protestais 
stengtis juosiuos prašalinti. Iš 
kitos pusės, privalėtų ir redak
cijos daugiau tai prižiūrėti ir rei
kalauti iš savo korespondentų 
švaresnių slapyvardžių. Nuo re
dakcijų tai ir priguli: jeigu jos 
atsisakys talpint raštus su ne
švariais parašais, jųjų autoriai 
noroms-nenoroms bus priversti 
dėti švaresnius slapyvardžius.

Klausimas, kurisai galima butų 
ir busiamamjame susivažiavime 
pakelti. Jeigu pakelti klausimą, 
tai vertėtų išdirbti ir tam tikros 
taisyklės, kuriomis tokiuose atsi
tikimuose galima butiį vadovau
tis.

tų išmintingi, jeigu jie nenorėjo 
pasirodyti veidmainingais, tai jie 
butų taip pasakę ir taip padarę, 
nes tai yra vienintelis būdas, ku- 
riuom jie galėjo savo nepagir
tinas ant Svečių, atsiprašant, 
pliovones išteisinti. Ant nelai
mės, jie ip to nepadarė ir tuomi 
privertė visuomenę dar karščiau 
ir širdingiau priimti ir už musų 
tautos mokslo ir apšvietos reika
lus stoti. Visi susipratę ir ne
ap jakę lietuviai — taip tautie
čiai, taip klerikalai, taip net iš
mintingesni socialistai — sukilo 
darbuotis, į Nuo laiko, kaip tie 
musų Svečių purvinimai pasirodė 
nckuriuose hnusų nešvariuose 
laikraštėliuose, upas milžiniškai 
pakilo: žmonės subruzdo širdinge
snių priėmimu ir didesne užuo
jauta atlyginti Gerbiamiems Sve
čiams už tuos nemalonumus, ku
riuos jiems stengėsi padaryti tie 
keli apjakėliai.

Neteisingas užsipuolimas visa
dos sukelia dar didesnę užuojau
tą net ir tarp tų, kurie pirmiaus 
buvo lyg atšalę. Taip pasidarė 
ir šiuom kartu.

Į musų laikraščio redakciją kas 
dien ateina pundai laiškų iš įvai
rių Suvienytų Valstijų dalių, ku
riuose išreiškiama didžiausia Sve
čiams užuojauta ir išreiškiama 
pasigailėjimas, jog tarp lietuvių 
dar ir šiuom laiku atsiranda tokių 
neišmanėlių; kurie, Svečius bc- 
juodindami, nori pačiam jų ke
lionės tikslui užkenkti.

Maldauja, kad atvažiuotų.
Svečiai gauna vis daugiau ir 

daugiau pakvietimų atvažiuoti iš 
įvairių lietuviškų kolionijų, ku-i 
rios maršrutoj nepažymėtos. Lie
tuviai nenori praleisti progos ir 
(geidžia pas save pamatyti ir iš
girsti svečius ir savo centu pri
sidėti prie to didelio ir svarbaus 
darbo, kuris lygiai yra brangus 
visiems lietuviams.

Nekurioms kolionijoms jau ir 
pasisekė iškovoti sau tą, ko jie 
norėjo. Gerbiami svečiai įtempė 
paskutines savo pajiegas ir sten
giasi už šitą širdingumą atsimo
kėti tiek,, kiek tik jų pajiegos ir 
laikas leidžia. Pirmiaus dar su
gaudavo retkarčiais dienelę pasil
sėti nuo kelionių ir prakalbų; 
dabargi laikoma prakalbos kas
dien, nes tų “extra” reikalavimų 
pasidaugino tiek, jog juos sten
giamasi įkišti, kur tik liuosa spra
ga pasitaiko.

Pirmiausiai iškovojo sau atsi
lankymą So. Omaha, Neb., lie
tuviai, kur išpradžių nežadėta va
žiuoti. Jų reikalavimas buvo ta
čiaus taip neatlaidus, jog p. Yčas, 
sugavęs progą, juos atlankė ir pe
reitą nedeldienį ten atsibuvo pra
kalbos. Kaip visur, taip ir čia, 
kaip mums pranešama, prakal- 
bosna susirenka didelis žmonių 
būrys. Salėje sumesta Tautos 
Namams Vilniuje per $100.00.

Taipgi pranešama, kad vieti
nės draugystės, giliai atjausda- 
mos šio reikalo svarbą, pasiža
dėjo apsvarstyti šitą reikalą savo 
susirinkimuose ir paskirti aukų 
iš savo iždo. Mums pranešama, 
kad šv. Antano draugyste So. 
Omahoj rengiasi “subytyt” visas.

Amerikės draugystes ir žada pa
skirti iš savo iždo Tautos Na
mui pilną šimtinę.

Už tai jie butų tikri vyrai, ver
ti, kad juos pastatyt pavyzdžiu 
visoms kitoms draugystėms.

Vietinė So. Omahos SLA. kuo
pa neatsilieka užpakalyj ir 7 d. 
rugsėjo rengiasi surengti vakarą 
su teatrališku perstatymu ir vi
są nuo to vakaro pelną skiria 
Tautos Namams Vilniuje.

Tokį pat sumanymą turi ir 
“Vyturėlio” draugystė Brookly- 
ne, kuri žada atkartoti “Kornevi- 
liaus Varpus” ir visą pelną^ taip
gi paskirti Tautos. Namams.

Kviečia Svečius ir Kanados 
Lietuviai.

Ncdyvai, kad į Chicagą pilasi 
laiškai su reikalavimais aplankyti 
įvairias lietuvių kolionijas. To
kių laiškų ateina iš įvairių mie
telių Illinois valstijos, kurie 
maršrutoje nepažymėti; karštų ir 
širdingų pakvietimų ateina iš 
Indiana, Wisconsin, Michigan ir 
Ohio valstijų: yra net ir iš toli
mos Oklahomos valst. Vis tai bu
vo užkvietimai iš Suvienytų Val
stijų. Dabar vienok subruzdo ir 
Kanados lietuviai.

Štai Toronto, Ont., lietuviai va
ru varosi, kad Lietuvos Svečiai 
jų neapleisti! ir juos atlankytų. 
Šv. Juozapo draugystė iš Toron
to sušaukė extra susirinkimą, Ku
riame įsakyta draugystės komite
tui, kiek galint, rūpintis, kad Sve
čius pas save parsikviesti.

“Gerbiamieji ir mylimi svečiai, 
p-3 rašoma iš Toronto — “mel
džiame neatstumti musų meldi-' 
mo nuo savęs ir meldžiame neat
stumti mus nuo tautos bendro 
darbo, nes ir musų širdįs trokš
ta nors kiek susipažinti su Tėvy
nės didvyriais ir paremti tą pra
dėtą darbą Vilniuje”. —• Pana
šių užuojautos ir širdingumo žo
džių pilna kiekvienam laiške, ir 
musų gerbiami svečiai, kaip jau 
minėjome, priversti, anot ameri
konų išsireiškimo, dirbti “over
tai m”, kad tik kuodaugiausiai 
šių prašymų užganėdinti.

Jeigu taip ir toliaus eis, tai, 
žiūrėk, kad nepasipiltų neužilgio 
užkvietimai ir iš Pietinės Ame
rikos bei Afrikos, kur taipgi lie
tuviškų kolionijų esama.

Iš privatiškų šaltinių teko gir
dėti, kad tarp Anglijos ir Ško
tijos lietuvių taip pat kilęs klau
simas, ar negalima butų Svečių 
pasigauti, jiems iš Amerikos 
grįžtant Lietuvon.

Dr. J. 'Basanavičius ir atsto
vas Yčas, matomai, ir patįs nesi
tikėjo tokio didelio entuziazmo 
ir tiek pakvietimų, kiek jie iš 
įvairiausių šalių gauna ir todėl, 
anot patarlės, tik “rankas iškėlė”, 
ir patįs negali išgalvoti, kaip čia 
visus užganėdinus ir visų prašy
mus išpildžius.

“Nagi čia reikėtų pas jus ir 
žiemavoti” — tarė atstovas Yčas, 
pamatęs, kaip šie užkvietimai pi
lasi. “Kad ne toji Durna, kur man 
reik grįžti, galėtum dar porą mė
nesių ilgiau užsilikti ir tai kaip 
reik neapsidirbtum.”

Norima Dr. Basanavičių pasilikti.
Bet p. Yčas ilgiaus pasilikti 

negali. Užtai, .matant, kiek čia 
vietų liktų neapvažinėtų, kiek 
žmonių norų liktų neužganėdintų, 
kilo naujas sumanymas, kad jei
gu p. Yčas jau negali pasilikti 
ilgiau, tai įprašyti Dr. Basanavi
čių, kad liktų Amerikoj ant visos 
žiemos ir išlengvo apkeliautų vi
sas tas vietas, kur dabar nebus 
galima suspėti. Toks plianas ran
da pritarimo iš šalies, tačiaus ar 
pats Dr. Basanavičius, jau dabar 
baisiai nuilsęs nuo įtempto ir 
sunkaus darbo, su tuom sutiks, 
apie tai dabar dar peranksti kal
bėti.

Valparaisiečiai — vyrai.
Jeigu žmonės pasiturinti ir už

dirbanti gausiai aukauja Tautos 
Narnamu.tai taip ir išpuola: ne
daug rastum tarp musų tokių, 
kurie doliario-kito tam prakil
niam tikslui paaukoti negalėtum. 
Tačiaus, jeigu tam tikslui auko
ja net ir tie, kurie jokio uždar
bio neturi, kurie patįs, kiekvieno 
cento reikalaudami, sau, galima 
sakyt, nuo lupų atsiima ir Tautos 
reikalams, rasite, paskutinį centą 
aukauja, tai tokį apsireiškimą 
reik ne tik paminėti, bet ir tin
kamą jiems užuojautos ir padėA 
kos žodį tarti.

Niekas,, pavyzdžiui, negali rei
kalauti aųkų nuo musų mokslei
vių, nes jie patįs aukų reikalau

ja. • Rodos, pilnai užtektų, kad 
musų besimokinanti ir bevarg
stant! moksleivija išreikštų tik 
savo užuojautą taip svarbiam rei
kalui, kaip Tautos Narnų staty- 
'mas Vilniuje.

Valparaisiečiai lietuviai-mok- 
sleiviai tačiaus tuomi neužsiga
nėdino. Susikrapštę paskutinius 
savo centelius, ir jie sudėjo savo 
auką ant musų tėvynės aukuro.

Pereitą sąvaitę atsibuvo pra
kalbos North Side, Chicagoje. 
Čia valparaisiečiai per savo at
stovą įteikė, Dr. Basanavičiui, 
podraug su geriausiais velijimais 
ir savo dovanėlę Lietuvių Tau
tos Namui Vilniuje $24.50 iš-, 
viso.

“Kiek galėjome, tiek ir duo
dame” —• pasakė vienas iš jų 
vėliaus — “ir tik tas iš musų 
nedavė, kuris jau jokiu budu ke
leto centų sukrapyštyti negalėjo”. 
Dr. Basanavičius, matydamas to
kį musų besimokinančios jaunuo
menės pasišventimą, tapo giliai 
tuomi sujudintas ir prašė karš
tai visiems valparaisiečiams pa
dėkavoti. Matomai jis sau pa
manė, kad, anot tos patarlės, mu
sų tauta “nenueis dar ant šu
nų”, pakol jos žiedas, — besi
mokinanti jaunuomene — taip 
karštai musu tautos reikalams 
užjaučia. Valparaiso mokslei
viai yra įvairių pažvalgų, tačiaus 
šiame atsitikime aukavo, sulyg 
savo išgalės, taip tautiečiai, taip 
klerikalai, taip socialistai, nes bū
dami moksleiviais ir daugiaus nu
simanydami apie musų tautos 
reikalus, jie supranta, jog nuo ši
to bendro visiems lietuviams dar
bo gali skirtis tik tie, kurie šiokį, 
ar kitokį smegenų paraližų arba 
praskydimą yra gavę. Už tai 
valparaisiečiai yra vyrai!

O ką jus ant to pasakysit?
Valparaisiečiai gražiai pasiro

dė — nėr ką nei sakyt. Tačiaus 
yra ir daugiaus gražių ir pavyz
dingų pasielgimų. Tarp jų ga
lima paminėti, pavyzdžiuj, nors 
ir sekantį tikrai gražų ir minė
tiną prajovą:

Anądien visi taip vadinami 
“šimtininkai” (t. y. tie, kurie au
kavo Tautos Namams Vilniuje 
po šimtą doliarių) įš didelio nu
sistebėjimo vos “kojų neužver- 
tė”: kitam tikrai net akįs “išvir
to” ir kojos sudribo. Ne iš bai
mės ir nedėlto, kad jie ką blogo 
butų jautęsi padarę, aukauda
mi šimtinę, arba ir daugiau Tau
tos Namams. Visai ne! Jeigu 
tas “priepuolis” atsitiko, tai vien 
todėl, kad pasidarė dalykas, ku
rio niekas nesitikėjo. Tėmykit: 
musų šimtininkų vos “nesubyti- 
no” mergina!

' . ............. .

Nekurie iš Naujiį Nariy-Labdariy Chicagoje
(Paveikslai kitą tilps sekančiam numeryj).

p. LAURYNAS RADZIUKYNAS, 
buvęs perdetinis Sandoval Zinc 
Co., Išvažiuodamas j Lietuvą, pa
aukavo Tautos Namams $100.00,

p. ANTANAS Bl ERZI N SKIS, 
bankininkas nuo Town of Lake, 
paaukavęs Tautos Namams $100.00.

^ KUN. F. B. SERAFINAS,
šventų parapijos klebonas, 

Roselano^., paaukavęs Lietuvių 
Tautos Namams Vilniuje $100.00.

Panelė Katriutė Kaupaitė, ku* 
rios paveikslą šiame numeryj ra
site, visiems tokį šposą iškirto.

Anądien Dr. J. Basanavičius, 
gauna gražiai užadresuotą laiške
lį, matomai, moteriška rank^. 
Koks buvo gerbiamo daktaro ir 
p. M. Yčo nusitebėjimas, kada 
jame rado trumputėlį laiškutį ir 
$50.00 pinigais, kuriuos p-lė K. 
Kaupaitė prašo priimti, kaipo jos 
“mažą dovanėlę” Lietuvių Tau
tos Namams Vilniuje. Taigi ir 
ką jus ant to pasakysit? Ir ga
lima stebėtis, kad ne vienam iš 
chicagiečių vos akįs iš kaktos ne- 
išsivertė? Gražus tai pavyzdis 
visoms lietuvaitėms!

Pereitos savaites pasidarbavimas.
Pereitą sąvaitę buvo laikomos 

prakalbos ant North Side, Chica
goje, kur suaukauta išviso $77.40. 
Kalbėjo Dr. Basanavičius, St. 
Tananevičius ir K. Jurgelionis.

Kcnsingtono SLA. kuopa, nors 
prakalbos buvo jau laikytos pirm 
to artimam Roselande, iškovojo 
sau dar vieną vakarą ir ant pra
kalbų atvyko Dr. Basanavičius 
su B. K. Balučiu. ,

Žmonių susirinko neperdau- 
giausiai, tačiaus aukų vis gi dar 
sumesta, rodos, $40.00. Kitomis 
dienomis kolektuota po aplinki
nius biznierius. Iš jų nekurie 
atsižymėjo gražiu duosnumu: au
kauta sulyg savo išgalės. Mažai 
buvo tokių, kurie atsisakytų nuo 
aukų. Kaip teko patėmyti, tai 
iš visų biznierių musų saliuni- 
ninkai bus bene aršiausi — tarp 
jų pasitaikydavo net ir diktokai 
grubi joniškų žmonių, nors toli- 
-gražu ne visi iš jų taip negražiai 
elgdavosi; yra gerų vyrų, kurie 
pasirodė ir su aukomis ir su už
uojauta labai gražiai; tačiaus, 
teisybės dėlei, reik paminėti, kad 
nekurie iš jų, anot tos patarlės, 
dar iš samanų neišaugę. O tas 
jau biznieriui juk netinkat

Nauji Nariai-Labdariai.

Iš gausesnių aukų, neminint 
čia tų, kurie nusipirko po siek- 
snį-kitą (jie bus pagarsinti aukų 
surašė), reik pažymėti p. Anta
ną Bieržinskį, bankininką, pla
čiai žinomą chicagiečiams tautie
tį nuo Town of Lake ir p. Mi
kolą Tananevičių, spaustuvės sa
vininką ir šifkorčių agentą nuo 
18-os gatvės, kurie paaukavo Lie
tuvių Tautos Namams Vilniuje 
po $100.00 ir tokiu budu tapo 
Lietuvių Mokslo Draugijos Na- 
riais-Labdariais. Reik pažymėti, 
kad tai dar ne visi Chicagos Na
riai-Labdariai. Yra dar tūlas 
skaitlius pasižadėjusių, apie ku
riuos vėliaus pranešime.
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;sna, kuri apėmė visas kitas or
ganizacijas, kuopas, draugystes ir 
visas amerikiečių kolionijas, ši
tie “durneliai”, kuriuos stengiasi 
supusti musų amžini nenuora
mos, yra, kaip tas kalvis sa
kė — tik “pštik!” Lietuviai savo 
priderinę sulyg savo tautos pil
do ir pildys, nepaisant to, ar kas 
pasistiepęs ant tvoros “kukuri- 
kuos”, ar nekukurikuos.

Taigi visi, kas tik jaučiasi save 
lietuviu, remkite šitą musų tau
tos kultūrinį darbą 1 Prigelbėkite 
ir dar daugiaus užuojautos paro
dykite musų Tautos Pasiunti
niams, kad tuomi jiems atlyginti 
už tuos nesmagumus, kuriuos 
jiems prisieitai nuo neišmanėlių 
iškęsti, visų lietuvių gerovei bc-

čiai sugrįš ( iš pietinių Illinois 
valstijos miestelių į Chicago. Tą 
pat vakarą atsibus' Sherman Ho- 
telyj, vidumiestyj, prie Clark ir 
Randolph gatvių, iškilmingas ban- 
kietas, kurį chicagiečiai rengia 
atsisveikinimui su Svečiais.

31 d. rugp., yedėlioj, apie 3 
vai. po piet, atsibus prakalbos 
Waukegan, Ill., o vakare apie 8 
vai. tą pačią dien bus Kcnoshoj, 
Wis.

1 d. rugsėjo, panedėlyj vakare, 
atsibus prakalbos Racine, Wis., 
(Dr. Basanavičius ir B. K. Ba
lutis “Lietuvos” Redaktorius) ir 
Spring Valley, Ill. (atstovas M.

vis išntfujo genista, dauginąs Ir kitas kirmėles, bet daug kuom ir 
gyveną<

308. Kur yra namų be vinių? 
Tokių namų yra ne vienas ir ne 
du, bet ištisas kaimas. Tasai 
gan keistas kaimas yra Kana
doje, provincijoje Alberta. Te
nai visam tam kaimui pastatyti 
nesuvartota nei vienos vinies. 
Gyvena jame vien rusinai, kurie 
tą kaimą ir pastatė. Namai su-

Kur Svečiai bus šią sąvaitę?

3 d. rugsėjo, seredoj, bus pra
kalbos Grand Rapids, Mich.

5 d. rugsėjo, pėtnyčioj, bus pra
kalbos Detroit, Mich.

7 d. rugsėjo, nedėlios vakare 
bus prakalbos Cleveland, Ohio.

su šiaudiniais sto- 
Net ir duris statant, apsi- 

Durįs yra pada- 
iš šakų, supintų ir surai-
tarp savęs. Jos kabo ant 
tikrų, namie padarytų, me- 
klingių. Grindįs yra iš-

statyti, kaip ir Lietuvoje, iš sto
rų medžių 
gas.
eita be vinių.
rytos 
šiotų 
tam 
dinių
klotos, nukapotais ir nulygintais 
medžiais. Stogas, kaip .ir Lietu
voje, padarytas iš šiaudų. Tam 
tikslui vartojama kviečių šiaudai. 
Klojimas turi 10 colių storumo

skiriasi. Moksle driežai yra 
griežtai skiriami nuo kitų kirmi
nų ir sudaro tam tikrą gyvūnų 
rųšį.

Bet jeigu gyvatės ištiktųjų ir 
nelekioja, tai bent pasakose jos 
prisilekioja net ir perdaug. Pas 
įvairias tautas męs galime rasti 
gan daug pasakų apie lekiojan- 
čias gyvates, apie aitvarus, dra
konus ir 1.1. Ypatingai 
rolę lošia drakonas pas 
čius. Jie yra pasidarę 
vienu savo valstybinių 
Saulės užtemimą jie taipogi aiš
kina tuom, kad drakonas užeina 
ant saulės. Tat, per saulės už
temimus chiniečiai kelia baisiau
si trukšmą, riksmą, būgnija ir 
1.1. Mat, norima drakonas nu
baidyti.

Visur drakonas yra ženklu jie- 
gos, galybes ir, dažniausiai, pik
tos valios.

svarbia 
chinie- 
jį net 
ženklų.

daryti* Drąsiai taigi* patariame* 
visiems tiems, kas turi atlieka* 
mą skatiką, o norėtų pasipelnyti 
ir tautiškon įstaigon Įdėti, be jo
kios baimės ar ,tai su mažesne 
ar su didesne pinigų suma ben
drovei! įstoti. Jei tarp Ameri
kos lietuvių susirastų tokių da
lininkų nemažas būrelis, tai jie 
galėtų iš savo tarpo išsirinkti 
prakilnesnį vyrą ir siųsti jį Vil
niun. Jis ten gautų darbo prie

vu Valdyboje ir galėtų prižiūrėti, 
kaip ten einasi ir kam tie pinigai 
apverčiami.

Kas norėtų dar smulkesnių ži
nių, tekreipiąs! “Tėvynės” re
daktoriaus K. Račkausko adresu 
prie manęs, arba Dro J. Basana
vičiaus “Vilijos“ bendrovės val
dybos nario.

Martynas Yčas, 
Lietuvis Atstovas Valstybė! Du
rnoje* f

negu dvidešimčiai
metų.

p-le KOTRYNA KAUPaITe, 
paaukavusi Lietuvių Tautos Namams 
Vilniuje $50.00. (Skait. “Kaip 
čiams Sekasi’’).

Melrose Parko lietuvių širdin
gas priėmimas.

Delegacija Melrose Parko lie
tuvių jau išanksto buvo išsipra
šiusi sau viena vakarą. Pereita V V v
subatą atsibuvo prakalbos p. La-

tai Svečių 
Kitos nei 
žiuojant ir jau, kaip mums pra
nešama, apie $100.00' yra pasiža-

kelionės tikslą remia.
Svečių nelaukia atva-

306. Kaip chiniečiai laidoja sa- Į kalinga, ir tasai laužas yra sudegi- 
vo numirėlius? Kiekviena tauta'namas. Šitasai daiktu deginimo

ir 3-rd avė. Žmonių, kaip 
Melrose Parko, buvo diktokai 
sirinkę. Kalbėjo Dr. Basanavi
čius ir B. K. Balutis, “Lietuvos” 
redaktorius. Aukų sumesta 58 
doliariai.

Melrosiečiai labai širdingai sve
čius priėmė.
prakalbų pasidarbavo p. 
skas, svetainės 
Steponkevičius,

dei

nų Dr-stė mananti pastoti Lietu
vių Mokslo Draugijos nariu-Lab- 
dariu, taigi aukaus visą šimtinę. 
Yra jau ir keletas pavienių, kurie

čiam dalykui ir tik 
čių pribuvimo.

surengime

naminių

Steponkcvičius 
cagos ir atgal 
savo locname

Chi-

automobiliuje,

nierių, rūpinosi svečių priėmimu. 
Po prakalbi} Melrose Parko biz
nieriai užkvietė Dr. Basanavičių 
ir kitus svečius į Schultz’o IIo- 
telį, kur jau laukė surengtas gra
žus bankietas. Čia labai sma
giai praleista keletą valandų pa
sikalbėjimuose prie labai gražios 
surengtos draugiškos vakarienės.

Atkreipus atydą į tai, kad čia, 
sulyginamai, nedaug yra lietuvių

siecių svetingumas ir prielanku
mas padarė labai malonų įspūdį, 
ir Dr. Basanavičius, atsisveikin
damas, širdingai jiems dėkavojo.

Kaip kitur lietuviai darbuojasi.
Gauname žinių, kad musų 

draugystės viena po kitai prade
da spiestis prie bendro darbo. 
Nekurtos iš jų jau paskyrė aukas 
iš savo iždo, kitos žada tai pada
ryti pirmame savo susirinkime. 
Apart minėtų So. Omahos, Ken- 
singtono, Melrose Park ir Brook
lyn© draugysčių, dabar mums 

* pranešama, kad 123-čia S. L. R.- 
K. A. kuopa iš Dorrisvillc, III., 
jau nutariusi paaukauti iš savo

Vilniuje $25.00.
Ateina taipgi labai smagios ži

nios iš Naujos Anglijos valsti
jų, ypačiai iš Waterbury, Conn. 
Iš ten mums rašoma, kad ten 30 
susirinkusit} nuo įvairių draugy
sčių atstovų vienbalsiai ir su di
deliu entuziazmu netarė kiek iš
galėdami remti Lietuvos Sve
čius. Ypatingai didelis entuziaz
mas kilo po to, kada išgirsta, kad 
vietinė D.L.K. Gedimino draugy
stė pasidarė sau amžiną gėdą, 
atmetus Lietuvos Pasiuntinių at
sišaukimą. Tokios gėdos dar nei 
viena tautiška1 draugystė sau nė
ra pasidariusi ir todėl ne dyvai, 
kad kitos tautiškos ir bažnyti
nės draugystės tuomi teisingai 
pasipiktino; dabar sakoma, kad 
bene D. L. K. Gediminas, kurio 
vardą draugystė nešioja, kape 
nuo tokio pasielgimo apsiversti 
galėjo; kiti vienok praneša, buk

dr-stė, pasielgė pergreitai, neap- 
svarčius kaip reik, ir buk ža
danti savo gerą vardą gelbėti ’r 
pirmutinį nutarijną persvarstyti.

(Vėliausia žinia praneša, kad 
nors pigiai, bet visgi šita draugy
ste atsipirko, paskirdama galų- 
-gale Tautos Namams —$10.50).

VVaterburiečiai praneša, kad jie 
nenori nei klausyti apie tai, kad 
jiems vieno vakaro užtektų ir no
ri būtinai gauti Svečius pas save 
nors trims dienoms. Visos drau
gystės, išskyrus socialistus, kar

SLA. išleido atsišaukimą į 
visas kuopas.

Musų “didžiulis” Susivieniji- 
(mas Lietuvių Amerikoj taipgi 
prabilo. Štai paskutiniame SLA. 
organo “Tėvynės” numeryj ran
dame karštą atsišaukimą į pus
trečio

remtų

šimto tos organizacijos 
kad jos, kiek galėdamos, 
Lietuvių Tautos Namu

sąnariai pagelbėtų musų gerbia
miems Svečiams atlikti jų šventą

šaukia
— “ir

SLA. prezidentas, p. Pranas 
Živatkauskas, nupeikdamas tuos 
neišmanėlius, kurie savo begė
diškomis insinuacijomis daro ne
smagumus Lietuvos Svečiams, 
kviečia visas SLA. kuopas ir vi
sus narius, kad jie, prigelbėdami 
Lietuvos Pasiuntiniams, duotų 
gerą pavyzdį ir sugėdintų tuos, 
kurie savo apjakime patįs neži
no, ką daro.

“Sustokit, gerbiamos 
kuopos, kaip viena” — 
karštai p. Živatkauckas
žėdna įgykite sau po sieksnį že
mės, ant kurio stovės tie musų 
Tautos Namai. Tegul Lietuva 
žino, kad męs, Susivienijimo na
riai, 
zaciją, kuriai 
lai yra labai 
mi.”

Kiek teko 
pos ir Sus. Liet. Rymo-Katalikų 
Susivienijimo kuopos taip pat yra 
labai Svečiams prielankios ir pra
deda įvairiais budais prie šito 
visos tautos darbo prisidėti. 
Nuošaliai stovi tik musų socia
listai, bet ir tai ne visi. Išmin
tingesni prisideda taipgi, bet of
ficial iškas jų organas “Kova” ir 
Socialistų Sąjungos centralis sek
retorius savo paikiais rašiniais 
padarė tikrą gėdą visai Lietu
vių Socialistų Sąjungai.

Męs toli gražu netikime, kad 
šitų vyrų nuomonė butų visos 
Socialistų Sąjungos nuomonė. 
Męs manome, kad didesnė dalis 
rimtų socialistų kaista už savo 
neva vadovų labai negražius ir 
labai nepadorius pasielgimus, ku
rių išdėstymą skaitytojas ras šio 
numerio proteste. Tačiaus, ka
dangi tokius darbelius atlieka 
Socialistų Sąjungos organas ir 
tos pačios Sąjungos Centralinis 
Sekretorius, tai kiekvienas turi 
teisę kaltinti už tai visą .organi
zaciją, pakol sios organizacijos 
nariai savo tylėjimu tvirtins 
savo viršininkų didžiai nepadorų 
pasielgimą. Yra, ištikro, labai 
liūdna, kad prie šios organizaci
jos vairo, ačiū likimui, atsistojo 
žmonės, kuriems trūksta ne tik 
paprasto žmogiškumo, bet ir pa
prasčiausio vyriškumo, takto.

Tačiaus, nėra ugnies be du
rnų, — negali but ir jokis didelis 
darbas atliktas be nesmagumų. 
Lietuvių tauta kuria mokslo ir 
apšvietos ugnį ir, matomai, be 
durnų apsieiti negalima.

Sulyginus vienok su ta liep-

tveriame didžiulę organi- 
visos tautos reika- 
artimi ir supranta-

patirti, TMD. kuo-

turi savus įpročius ir savas įvai
riuose dalykuose apeigas. Juo 
labiau gyvenimo sanlygos ir tiky
ba skiriasi pas įvairias tautas, 
juo didesnis skirtumas yra ir 
tarpu tų tautų įpročių ir apeigų. 
Tų žodžių teisingumas ypač^ aiš
kiai matyti, jeigu męs, Europoje 
kilę žmonės, pažvelgsime į chi- 
niečius. Imsime jų laidojimo 
įpročius, tai yra pažiūrėsime, 
kaip jie laidoja savo numirėlius.

Kaip tiktai koksai žmogus Chi- 
nijoje numiršta, tuojaus yra kvie
čiamas jųjų “kunigas”, kurio 
priedermė yra čia pat prie lavo
no kalbėti poterius. Mat, pote
riai išgclbsti atsiskyrusią vėlę 
(dūšią) nuo reikalingumo eiti 
į peklą ir užtikrina jai laimingą 
kelionę į rojų. Lavonas yra ap
rodomas puikiausiais drabužiais, 
kokius šeimyna tiktai pajiegia 
jam parūpinti. Į vieną velionio 
ranką įdedama vėdykla (fianas), 
į kitą — gabalas popierio, ant 
kurio surašyti poteriai. Tas 
popiergalis su poteriais yra, su
lyg chinicčių manymo, savo rų- 
šies “pasportas”, kurį parodęs, 
velionis galės būti įleistas pro 
vartus į dangaus karalystę. Gra
bas yra daromas drūtas ir ilgam 
laikui. Į grabą įdėtą kūną pa
prastai užpila klijais arba panaši 1 
mjedžiaga. Grabo antvožo kraš
tai yra užcementuojami taip, kad 
iš grabo nesijaučia jokio dvelki
mo. Vieta palaidojimui yra ren
kama su labai dideliu rūpestin
gumu, kadangi tikima, kad ve
lionis jeigu bus neužganėdintas 
savo ilsėjimosi vieta, gali už
traukti ant savo gyvųjų giminių 
daug didelių nelaimių. Vietą pa
laidojimui jieško tam tikri bur
tininkai, kurie, kaip jie patįs tvir
tina, turi santikiūs su viršgam- 

at- 
lai- 
ne- 
tre-

tiškomis jiegomis. Kuomet 
rasta vieta kapui, ruošiama 
dotuvės. Tačiaus laidojimas 
gali anksčiaus atsibūti, kaip 
čiame septintadienyje nuo velio
nio mirimo. Į namą, kame guli 
velionis, suvažiuojama visų mi
rusiojo giminių ir draugų. ŠaJ 
le grabo yra sukraunama viso
kių valgių. Taip yra daroma, 
idant pritraukti atyda ir prielan
kumą mirusiojo vėlės, arba kitų 
dvasių, kurios, kaip manoma, ap

daryti, dvasios gali gyviemsiems

vėms yra pasamdomi tam tikri 
raudotojai, kurie turi apgailestau
ti numirusįjį. Jie visi yra baltai 
aprėdyti ir, apstoję grabų, puola 
ant žemės; tuom pačiu tarpu 
grbjina muzika. Prasideda, ly-

lių sunkių morų, neša 64 žmonės, 
o kartais net ir daugiau. Vienas 
žmogus eina procesijos prieša
kyje, prieš grabą, ir barsto po
pierinius pinigus, idant “papirk
ti”
čiaš klajunes-dvasiąs. Paskui gra
bą nešama maistas numirėliui, 
įvairios figūros, vėliavos, rodan
čios mirusiojo kilmę. Jos daug- 
-miž tolygios Europos herbams. 
Kuomet procesija prieina prie 
kapo, grabas nuleidžiama į jį, 
žemė yra maišoma su klijais ir 
metama žemyn ant grabo. Pa
skui deginama fejerverkai, ir ga- 
lų-gale sukraunama didelis lau
žas! iš popierinių namų, drabužių, 
arklių, pinigų ir visokių daiktų, 
kurie numirėliui esą gali būti rei-

visokias aplinkui skrajojan-

Šitasai daiktų deginimo 
įprotis paeina, iš to, kad mano
ma, kad visa kas, kuom velionis 
naudojosi šiame gyvenime, bus 
reikalinga jam ir anapus grabo. 
Reikia4 dar pridurti, kad šitasai 
įprotis deginti popierinius daik
tus yra vėlesniame laike pasiro
dęs. Pirmiaus buvo deginami vi- 
si tie daiktai, kurie prigulėdavo 
mirusiąin: 
užmušamas

309. Ar yra lekiojančių gyva
čių? (S. Bak. klausimas.) 
Lekiojančių, tikroje to žo
džio prasmėje, gyvačių nėra. 
Yra tūlų rūšių, kurios iš gan to
li metasi nuo medžių ant pra
einančių žmonių arba kitų gyvū
nų, ir tai daro įspūdį, kad gyva
tė lekioja. Yra tūlų rūšių drię-

1 --------------------------_j

Atitaisymas. “Lietuvos” No. 34 
Pašnekelių Kampelio No. 303, 
penktoje eiluteje iš galo, klai
dingai atspausdinta įgg. Tu
ri būti ^37.

šį
P. S. Prašyčiau kitų laikraščių 

straipsnelį perspausdinti.

kame yra panašus į gyvates ir

KLAUSIMAI.
310. Kaip sutvarkyta saulės 

sistema?
311. Iš kur yra kilę Suvienytų 

Valstijų vardai?
312. Kuomet atsirado žvakės?
313. Ką reiškia žodis “amen”?

(Atsakymai bus kitam numeryj).

PROTESTAS

M. Yčas.
taipogi 
ant

arklys,
ir kartais mirusiojo 

tarnas^ Visi jie turėjo drauge 
eiti į šešėlių viešpatystę. Palai
doję; žtaiirėlį, palydovai iškelia

budavo 
kapo 1 jo 
šuo ar

p 110tą.
Kai-kurįuose atsitikimuose la

vonai yraį ne laidojami, bet per 
ilgus metus laikomi namie, ir 
kas rytas ir vakaras prieš juos 
yra atliekamos tam tikros smil- 
kinimo apeigos.

-----o—
307. Kas tai yra infuzorija? 

1 uom vardu vadinasi mažiausi 
gyvūnai, kokie tiktai yra sviete. 
Jie yra taip n,iaži, kad vos nedi
delis jųjų skaitlius yra matomas 
paprasta akim. Infuzorijos skai
tosi didelėmis, jeigu pasiekia vie
nos šimtinės dalies colio didu
mo. Daug yra tokių, kad jas su 
gero mikroskopo pagelba vos ga
lima įžiūrėti. Infuzorija yra že
miausio laipsnio gyvūnas, ka-

tai kūną be jokių organų ir ner
vų. Tačiaus, nežiūrint į savo 
mažumą ir organų neturėjimą,

persi

jokių 
butu

Prie Lietuviu Ekonomijos Kilimo
(Užbaiga iš pereito numerio).

Nuosavaus fabriko dirbinių ro medaliais. Šįmet gi pavasario 
11912 metais, kaip jau augščiau 
esame paminėję, parduota už 
11.622 rubl. 53 kap. Padirbta taip 
maža dėlto, kad darbas fabrike 
prasidėjo tik kovo mėnesį ir rei
kėjo dar pasidirbti kai-kurie įran
kiai, kuriais vėliau galima tik 
buvo prekės dirbti* lai ir su
trukdė pirmųjų metų fabrikaciją. 
Ligi Naujųjų metų tačiaus daug 

buvo prirengta prekių ir 
metų pavasario sezonui.

jau

Šiais gi 1913 metais manoma iš
leisti savo fabriko prekių nema
žiau kaip už 50—60 tūkstančių 
^dblių. Taigi fabrikacija šįmet 
keleriopai padidės.

“Vilijos” dirbiniai, reikia paste
bėti, pasižymi savo gerumu ir 
įgijo vardą pas ūkininkus 
ir agronomus 'žinovus, ūkio gi 
parodose liko apdovanoti 3 sidab-

sezone taip didelis buvo “Vili
jos” dirbinių reikalavimas, kad 
fabrikas neišgalėjo visko suspėt 
išpildyti. “Vilijos” ‘ tat dirbinių 
pareikalavimas toks, kad jų dir
bimą galima daug kartu padidinti- 
Be to, reikia’ atidengti dar nauji 
fabriko skyriai, būtent: liejimo, 
dailydystės ir t. t., kad galima 
butų ir kitos ūkio mašinos dirbti, 
kaip tai: kuliamosios, maniežai, 
akselinės ir kitos, kurių tai ma
šinų didelis yra reikalavimas ir 
gerokai iš to pelnyti galima.
tam reikia nemažos pinigų 
mos.

“Vilijos darbavimosi 1912
tais pasekmės parodo jos balan
sas ligi sausio 1 d., 1913 m., kurį 
čia visų savo 
paduodame*

Bet
su

me-

prietelių žiniai ir

Esama visokiariopų fanatikų. 
Gaila minios, kurią tie fanatikai 
veda bei klaidina, ir tų viešųjų 
reikalų, su kuriais kreipiamasi 
į visuomenę. Tuo labjau gaila, 
kad tokie fanatikai sakosi nekly- 
stą ir viską teisingai nusprendžią. 
Įdomu pas juos štai kas: skel
biasi pripažįstą žodžio ir susirin
kimų laisvę. Praktikoje pasiro
do, kad jie tą laisvę pripažįsta 
tiktai sau. Kur jie nebepajiegia 
sufanatizuoti minios ir jos iš- . 
matų, ten jieško bjaurių įnagių, 
kad iš kitų žmonių tą laisvę iš
lupus. Tie įnagiai — tai insi
nuacijos, šmeižtas ir 1.1. Ačiū 
tų fanatikų įtekmei, atsirado pas 
mus įvairių Kutrų, Konkolau-“ 
skų ir kitokių kreatutų; jiems 
gelbstint, drumždžiama gerieji 
visuomenės darbai, juodinama 
dirbantieji tos visuomenės nau
dai žmonės. Tie Kutros, Kon- 
kolauskai et tutti quanti buvo 
tiktai aukų ožiai; jie mesta ant 
juodųjų darbų aukuro ir jų nebeli
ko: visuomenė apdengė jų var
dus paniekos skraiste. Bet už
pakalyje tų ožių stovi patįs fa- r 
natik^i-augurai. Jų fanatizmui ' 
nėra fubežių. Jie nepripažįsta 
kadir elementariškos pakantos 
sulyg kitų pakraipų žmonių—Pri
manytų, — išgriautų ir sunaikin
tų viską, kas jiems nepatinka, 
kas išsižiuri kitaip, negu jie 
nori.

Štai ir dabar pasirodė vienas 
bjauriausiųjų 4arratizm( 
Šituo darbu net vieifas 
laikraščių pąsiniktino

pilnai pastovus. Jos kūno for
ma yra begaliniai įvairi. Infu
zorijų rųšių yra labai daug, ir jos 
gyvena vandenyje. Labai 
yra, kaip jos maitinasi ir 
krausto iš vietos į vietą, 
sakyta, infuzorija neturi 
organų. Rodos, negalima
jai ir maitintis. Tačiaus yra ki
taip. Infuzorija turi atsikisušias 
savo kūno daleles, neva plauku
čius. * Norėdama pasijudinti pir
myn, ji kuriuo nors tų “plauku
čių” užsigriebia už tvirto dugno 
ir visą savo kūną patraukia į tą 
pusę, kur ji užsigriebė. To
kiu budu vėl ji slenka toliaus. 
Jeigu, taip slankiodama, infuzori
ja užtinka* kokią nors kruopelę, 
tai ji tą kruopelę apgobia savo 
kunti ir : . prarija. Jeigu ta kruope
lė yra daiktas, tinkamas maistui, 
infuzorija jį suvartoja. Jeigu gi 
ne, slinkdama toliaus, palieka jį 
ant vietos. Įvairių rųšių infu
zorijos mėgsta ir vartoja įvairų 
maistą. Jos slankioja ne tiktai 
vandens dugnu, bet taipogi savo 
“plaukučių” pagelba prisišlijuoja 
prie kitų gyvūnų.

Infuzorijų skaitlius yra bega
liniai didelis. Visur kiekviena
me vandenyje jų rasi. Gyvena 
jos kaip tyrame vandenyje, taip 
sūriame, taipgi ir balose. Ta
čiaus daugiausia jų yra prie vi
sokių Sugedusių ir pūvančių kū
nų. Infuzorijos gyvena labai 
trumpai. Dauginasi dalinimosi 
budu, tai yra, praėjus tūlam Jai- 
kui, infuzorija persiskiria į dvi 
lygias dalis, kurių kiekviena to
liaus po persiskyrimui pradeda 
vesti savą gyvenimą. Persisky- 
rusios infuzorijos, praėjus pa
skirtam laikui, kiekviena skiria
si vėl į dvi dalis ir 1.1. Tokiu 
budu tai yra amžinas gyvūnas, 
kurisai, laikui, bėgant, ne silp* 
sta, ne sensta, bet, priešingaįlnuosavių gi naujų skyrių-sandėlių

Aktivas
Kasa ............................................................ ^797 02
Vilniaus' Komercijos Banke .................... 5970 37
Debitoriai (skolininkai)........................... 29369 25
Prekės sandėlyje ... . ............................ 22699 43
Medega fabriko .;..................................... 11599 67
Vekseliai .. ................................................ 7944 63
Skyrius Kaune .......................................... 30462 30
Nekilnojamasai turtas............................... 68129
Kilnojamasai .......................................... . 24438 91
Fabrikacija - (dirbiniai) ........................... . 15417 26

- Uždėto mokesčio kuponai ......... . . . 96 58
Gerbinės ir pačtos markės ir vekselių

blankai .. ...................................... 69 42
Organizacijos išlaidos J................... . 5704 73
Išlaidos 1913 metams ........................ 401 83

224100 84

Pasivas
Pajų kapitalas ................................... I00401 30
Amortizacijos kapitalas .................... 17637 91
Akceptai (vekseliai apmokėjimui) .. 31612 97
Kreditoriai ir paskolos .................... 68884 77
Nurašyta nuo įvairių fabriko mašinų 772 58 219309 53

Grynas pelnas:
iš prekių .................................... 3476 70
iš medegos ................................. 61 ę 10
iš fabrikacijos ........................... 699 51 4791 31

) 224100 84

šiandienio tat “Vilijos” rei- 
stovio matoma, jog ir pir-

Iš 
kalų 
maišiais veikimo metais jau pel
no yra. Jei prie to dar priskai- 
tytumėm skirtumų fabriko vertės 
tarp užmokėtosios sumos ir šian
dienės (sulyg smulkiai sutaisy-

tų labai nemažas. Pirktojo tur
to vertė pakilo ant 17.637 rubl. 
91 kap.

Nežiūrint tačiaus tokio apskri
to dalykų stovio, jau iš to paties 
brnanso galima pastebėti, jog 
apyvartos kapitalas permažas, 
dėlto tat “Vilija” ir priversta bu
vo vaduoties kreditu plačiau, ne
gu reikalui butų naudinga* Apie

. 4 k: * .♦ į -’J - . j •

atidengimą ir apie fabriko pra
platinimą nei galvojT^frie šio ka
pitalo nebuvo''gMima. Kad visa 
gi atlikus, “Vilijos” kapitalas 
reikia padidinti dar bent 100 tūk
stančių rublių, iš kurių keletas 
dešimtų tukst. rubl. reiktų skjrti 
prekybos, o kita fabrikacijos rei
kalams. Nuo kapitalo gi padi
dėjimo priderės ir tolimesnis “Vi
lijos” pasisekimas, nes tik kapi
talui padidėjus įstengs “Vilija“ 
tinkamai paimti į savo rankas 
ūkio mašinų ir įrankių fabrikaci
ją ir prekybą Lietuvoje.”

Iš šių smulkių žinių jau kiek
vienas gali matyti, kad “Vilijai” 
sekasi neblogiausiai, ir kapitolui 
padidėjus, gales ji gerą biznį pa-

darbų, 
kairiųjų 

(žiur.
Mokslo 

Draugija atsiuntė Amerikon savo 
atstovus rinkt aukų Tautos Na
mams—prakilni šios jjadvnės mu- 

z sų idėja. Su vrai sutiko.
Mokslo Draugijos pasiuntiniai 
— garbės verti vyrai. Vienas jų 
yra vyriausis ir daugiausiai uz vi
sus pasitarnavęs tėvynei vyras, 
visos lietuvių tautos gerbiamas 
daktaras Jonas Basanavičius. 
Antras — Martynas Yčas, žmo
nių išrinktas Kauno gubernijos 
atstovas Rusijos valstybės du
rnom Jie atkeliavo Amerikon 
didį darbą atlikt: sukelti išeivių 
dvasią, pasipažinti su jų gyveni
mu, nušviesti jiems Lietuvos pa
dėjimą, gauti iš jų aukų varg
stančios ir vis dar persekiojamos 
tautos kultūros įstaigos namams 
pastatyti. Tie Mokslo Draugi
jos Pasiuntiniai atkeliavo čion 
ne viešėt, ne pasipinigaut savo 
naudai. Jie atvažiavo dirbt' nau
dai Lietuvių Mokslo Draugijos, 

gurioje telpsta visokių pažiūrų 
žmonės, nuo kairiausio ikPdeši- 
niausiam sparnui. Draugijon 
žmones telkaisi tuo tikslu, kad 
dirbus visai musų tautai, kad 
prisidėjus, kiek žmogaus spėkos 
pavelija, prie tautos kuLtdriiKd 
kilimo, kuris stelbiama ir slopi
nama neprielankių musų kili
mui kaimynų. Pasiuntinių dar
bas — tai idėjos darbas, sunkus, 
neapmokamas pasišventimo dar
bas. Ir tą supranta kiekvienas, 
keno minčių neaptemdė fanatiz
mas.

Ir štai tiems Pasiuntiniams tik 
įkėlus koją į šią šalį, pasipylė in
sinuacijos. Iš neprielankiųjų mu
sų tautiniam judėjimui laikraš
čių “Keleivis”, “Pirmyn” ir “Dil
gėlės” užsilaikė vyriškai, neut- 
rališkai. Tie laikraščiai, supra
sdami Tautos Namų kultūrinę 
svarbą, bet nesutikdami su Pa-



si člįiiikps ^pažiūromis,

-gi du, “Kova” (sočialisPų or
ganas) ir “Laisvė”, pasirodė. Tų 
laikraščių redaktoriai, puse lupų 
pagyrę Liet. Mokslo Draugijų, 
visu smarkumu užsipuolė ant 
Pasiuntinių. Iš Pasiuntinių jie 
padarė didžiausius žmonijos, ypač 
darbininkų, priešus, parsidavė-

ne katalikas, protestonas!), par
sidavėlius Rusijos valdžiai! Tik- 
-tik ne juodosios šimtinės na
riai! Tų laikraščių redakcijos iš
reiškė baisiausi “pasišlykštėjimų” 
dėlei medalių, kuriuos neva p.
Yčas gavęs. Kiek męs žinome, Į nų. 
tai p. M. Yčas ištikrųjų yra ga
vęs medalį iš Tomsko universi
teto už pavyzdinga mokslų! Ant 
to‘ šitai punkto su medaliu tuos 
laikraščius apėmė padūkimas, ir

VIETINES ŽINIOS.
CHICAGOS LIETUVIŲ 

EVANGELIKŲ-LIUTERONŲ 
PROTESTAS.

Suteikę vietos laikraštyje p. 
“Pirmo žaibo” gana sunkiems 
lietuvių evangelikų-liuteronų ap
kaltinimams, skaitome teisingu 
esant duoti vietą ir šitam, nors 
ir ilgokam, lietuvių evangelikų- 
liuteronų protestui. Redakcija.

Nevien lietuviai-katalikai turi 
vargintis su visokiaistautos iš
gamomis, bet atsiranda tokių ir 

lietuvių evangelikų liutero- 
Ir męs, Chicagos lietuviai

evangelikai-liuteronai, turime vie
nų tokį išsigimėlį musų tarpe. 
Tas žmogelis jau nuo senai yra

ir girt, kitus niekindamas;
Rods, jis yra šįek-tiek dirbęs 

prie praplatinimo socializmo tarp 
lietuvių evangelikų-liuteronų. 
Kaip tiktai jisai žmogų sueina, 
tuojaus užveda diskusijas apie 
neva politiškųjų ekonomijų, o jos 
paprastai apsireiškia šmeižime 
biblijos ir musų ) tikybos, keiki
me caro ar kaizerio. Ragina skai
tyti “Keleivį” ir kitus “cicilikų” 
raštus. Už tokia “politiškų eko
nomijų”, męs jam dėkingi ne
esame. Apart čionai minėtų 
“kiltųmų”, jis, turput, vadina]1 
“kiltu” darbu ir melagingų žinių 
parašymų į laikraščius. Tai be
ne ir visas jųdviejų “kiltumas”

suose helitviškiioše oan&ose įf- 
pas visus lietuvių dAirfigus.'

’"f'’
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Lietuvių Katalikui Moksleivių
Seimas ir jų rengiaĮmie^ vakarai.

Rugpjūčio 29, 30' ir 3'1 d. Chi
cagoje atsibus antras‘^Amerikos 
lietuvių katalikų moksleivių sei
mas. Moksleiviai uir visuomenė 
nekantriai laukia tų iškilmingų 
valandų. Šv.j Jurgio salė, kurio
je tos iškilmės atsibus, - jau yra 

budais, 
gražiau

“Birutė?” • • bus.,
jau ChicagojSJ Is tos, priežasties 
upas tarp birutiecių žymiai pa
kilęs ir šių žiemų jų tikimasi dik- 
čiai pasidarbuoti.

Tuom tarpu-gi musų jaunimas 
kviečiamas 
tės”.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

spiestis prie “Biru-

*— ■ » ..............Ii ■■■»

prie jubilejaus. “Bi-

įvairiais

prasidės

kad 
pri-

Pėdnyčioje, 
9 vai. ryte su iš- 

šv. Jur-

Pasiuntinius. Kokios-gi to vi
so pasekmės?

Vienas rašytojas yra pasakęs: 
“Minios — tai avįs, o jų vado
vai — tai piemenįs; kurlink pie
menis varo, tenlink avįs eina.” 
Čia štai ir patvirtinta ano rašy
tojo mintis. Tiedu laikraščiu 
per visų eilę numerių elektrizavo

natizmo vaisių. Tuose laikraš
čiuose skaitome, kaip žmonės (ne 
visi, nes ne visi tuos laikraščius 
skaito) užsilaikė per prakalbas 
vienoje Chicagos vietų; tiems 
pasišventusiems idėjos darbinin
kams, Liet. Mokslo Dr-jos Pa
siuntiniams, svaidė veidan įvai
riausius nešvarius ir neužtarnau
tus priekaištus, paimtus iš tų pa
čių laikraščių puslapių. Toliau^ 
koks ten socialistų rajonas pa
skelbė laikraščiuose savo rezo
liucijų, kurioje Pasiuntinius net 
žvėrimis išvadino; po tokia rezo
liucija pasirašo rajono valdininkai 
ir paskelbia ja, kaipo oficialį do
kumentų, socialistų organe ir ki
tuose laikraščiuose. “Pirmyn” 
redakcija net nupeikė tų pilnų 
tamsiausio fanatizmo rezoliucija.

Tatai čia ir yra fanatizmo vai- 
sįfrį per kuriuos „gali nukentBfci; 
Lietuvių Mokslo .Draugiją ir 
statomieji Tautos Najn^t.T*

o dabar 
pats, ar kas kitas, 
žinią adresu: 
Genienė, 

Waterbury, Conn.

Pajieškau savo draugo Petro Gri
niaus (angliškai Peter Grun), Kauno 
gub. Turiu svarbų reikalą. Jo pa
ties, ar kas jį žino, meldžiu' atsi
šaukti adresu:

John Kissel,
Box 3763 st. B., Winnipeg, Man.,

Canada.

Paj ieškoji mas. 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.

Gyveno pirmiaus Har- 
bet aš, atvažiavęs iš 

ten neradau. Jų pačių, 
žino, meldžiu atsišaukti

Pajieškau savo draugo Antano 
Briaives, Brijaniškių kaimo, Subačiaus 
parap., Stumbriškio vol., Panevėžio 
pav., Kauno gub. 4 metai kaip išva
žiavo iš Waterbury, Conn., į Chicago, 
Ill. Jo paties, ar kas jį žino, meldžiu 
atsišaukti adresu:

Mr. Vincentas Ramanauckas, t 
10 St. Paul st., Waterbury, Conn.

Pajieškau savo pačios Onos Alek- 
seriunienės, 48 m. senumo, po tėvais 
Ona Barbuliukė. Apleido mane jau 17j 
mėtų 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.

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.'

Pajieškau savo vyro Antano Genio, 
Suvalkų gub., Marijampolės pav., 
Aleksoto gminos, Gaižėnų kaimo. 
Apie 13 metų Amerikoj, 8 metai atgal 
gyveno Waterburyje, Conn 
nežinau kur. Jis 
malonėkite duoti 

Agota
789 Bank st.,

..Pajieškau savo sęsers Veronikos ir 
švogerio Stanislovo BarzeviČių, iš 
Pumpėnų miestelio, Panevėžio pav., 
Kauno gub. 
risburg, III., 
Lietuvos, jų 
ar kas juos 
adresu:

Elzbieta Milunskaitė,
452 Collinsville avė., E. St. Louis, Ill.

Pajieškau savo pusbrolio Klerijono 
stanislovaičio, iš Velžių kaimo, Ky- 
burių vol., Panevėžio paV., Kauno g. 
ir savo buvusio meisterio Juozapo 
Kražavsko, miestelio -. Radviliškės, 
Šiaulių pav., Kauno gub. Turiu svar
bų reikalą. Meldžiu atsišaukti ad
resu :

Mykolas Paugis,
P. O. Box 89, Manchester, Conn.

p. K. Kudl., Rockf. Sunaudoslm į 
sekantl numerį.

p. J. K-as, So. Boston. Įdėsim į ki
tą numerį.

p. J. Andriliunas, Athol. Nekuriuos 
sunaudoslm “Pašnekelių kampelyj”, 
kitus atsakysim iš eilės.

p. Ne Parapijonui, Naugatuck. Per- 
žiurėsim ir į sekantį numerį įdėsim.

p. Vėpla. Nieko naujo Jųsų kore
spondencijoj nėra; jau apie tai buvo 
ne sykį iš jųsų miestelio rašyta. Pa
baigą žodis į žodį nukopijavot iš 
“Liet.” num. 34-me tilpusios korespon
dencijos iš Jersey City, N. J. Per
daug tas metasi į akis.

Dės Molniečiui. Ačiū . Abi žinutes 
sudarėme į vieną, šį-tą, korespon
dencijai netinkamą, turėjome išmesti. 
Meldžiame neužmiršti.

p. F. M....nlul. Sunku Tamistos 
dalyke ką nors patarti. Jeigu Tami- 
sta jauti palinkimą prie mokslo ir 
esi gabus, tai, be abejonės, patar
tina griebtis mokslo. Kokiai-nors 
mokslo šakai išbaigti Tamistos pini
gų neužtektų. Bet galima kurso da
lis pereiti vakarais, ^ieną dirbant, 
ir, kuomet turėsite daugiau susitau- 
pinę, užbaigti dienomis. Vakariniai 
kursai, žinoma, užtruktų ilgiau, bet 
nėra ko į tai atboti/

p. V. J. Kovui. Tilpo kitas, ankš- 
čiaus apie tai prisiųstas rašinėlis.

Rengiasi
rutės” dainorių draugijos repe
ticijos jau prasidėjo ir atsibuna 
kas pėtnyčios vakarų # Mark 
White Square svetainėj, prie 30 
ir Halsted st. Draugijos valdyba 
kviečia norinčius prisidėti prie 
choro atsilankyti ir prie draugi
jos prisirašyti, nes vėliaus “Bi
rutė” žadanti naujų nepriimdinė
ti •— mat “naujokai” chorų gali 
gadinti. Chorų veda tuom tarpu 
vietinis muzikas p. A. Pocius.

Neužilgo sukaks mažas “Biru
tės” gyvavimo 5-metinis jubilė- 
jus; taigi draugija rengiasi staty
ti scenoje melodramų “Birutę”.

svečiai, 
yra 
iš

P. “Pirmas Žaibas”, giriasi savo 
taip vadinama “progresyviška” 
draugija. Bet ta jų draugija yra 
tiktai kaip koks muilo burbulas, 
kursai veikiai gal trukti ir, gali
ma sakyti, ištikro truks. Jau 
dabar nekurie jų draugai- pasi
traukė iš tos jų draugijos. Taip- 
-pat žada ir -kiti pasitraukti. Ma
tyt, jiems atgrįso klausytis p. 
“Pirmo Žaibo” perdaug jau “mo
kytų” pasakų. Neužilgo jis ga- 
lėA su savo pora sėbrų pasilikęs 
“progresuoti”, kiek tik norės; tik 
taip “progresuodami”, lai jie ne-

puošiama 
tik savo 
ėmus.

Seimas
rugsėjo 29 d., 
kilmingomis šv. Mišiomis 
gio bažnyčioje.

Moksleivai ir šiaip jau
norintieji dalyvauti seipie, 
meldžiami atvykti į laikų ir 
klausyti šv. Mišių.

Iš priežasties Seimo Mokslei
viai rengia tris vakarus. Visi jie 
atsibus šv. Jurgio svetainėje. 
(Kampas 32 pi. ir Auburn avė.). 
Pradžia 7130 vai. vakare.

apsvie- 
socialistais pa- 

nesiseka 
todėl, 
bu d u 
musu 

Štai 
musu

zmones
“Lietuvos
“didvyris’

Todėl jis ir neapkenčia nieko, 
kas yra ne * su lyg jo pažiūros, 
kas yra, suliejo nuomonės, ne
gana socialistiška. Jis c 
tų bandė musų žmones 
st i” — vadinas
versti. Bet tas jam 
taip, kaip jis to norėtų, ir 
negalėdamas mus kitokiu 
įkasti, pradeda šmeižti 

per laikraščius.
31 num. tas 

’, pasislėpęs po
vardžiu “Pirmas Žaibas”, apšmei
žė visus musų lietuvius evange
likus-liuteronus. Geresniam pri
minimui tos neteisingos apšmei- 
žos, męs nekurias vietas iš jo 
raštelio atkartosime. Štai, ka jis 
tarp kitko rašo:

“.... lig šiolei męs nepastebia- 
me pas lietuvius liuteronus be
veik jokio judėjimo mokslo bei 
tautos dirvoje. Alutis visa jų 
linksmybė. Geria vyrai, geria mo
teris neatsisako ir merginos. Par
sinešę rudžio visi susėda ir trau
kia. Nei stiklų nereikia: visi iš 
to paties indo maukia. Kuris ne
prisideda prie jų, šalinasi nuo 

• girtuokly bes—tą pajuokia; toksai 
pas juos ir mažai tevertas. Bet 
kuris gali gerti ir moka kobiau- 
riausiai nupliaukšti—tas yra anot 
jų “smart” vyras....”

nukentės minėtosios Draugijos. šhių

darbuo- 
tu fa- v

Bet da
ne m a to,

Pasiuntiniai: tauta mato juos, 
žino vienų jų daugiausiai už vi
sus pasidarbavusį jos labui, o ant
rų dabar pradėjusį uoliai 
tis. Tauta ilgainiui ir 
natikų darbų apvertins. 
bar, ar dabar jie dar
kokių didelę ^skriaudų jie daro 
visai tautai? Ar jų sąžinė nesu
dreba, žiūrint į savo darbų vai- 

’ sius?
Męs, žemiaus pasirašiusieji, ši

tuo straipsniu kuokarščiausiai 
protestuojame prieš tų nežmoniš
kų darbų. Protestuojame prieš 
socialistų organo “Kovos” ir 
“Laisvės” redakcijų taktika ir 
šaukiame visus, kitaip, negu tos 
redakcijos, manančius žmones, 
viešai, per laikraščius protestuo
ti ir tuomi parodyti, kad Ame
rikos lietuviai pasmerkia ardy
mo darbų, kokį šiuo atžvilgiu 
(ir daugelyje kitų) atlieka “Ko
va” su “Laisve”. Męs, žemiaus 
pasirašiusieji, stovime už pakan
tų, už vienybę, už musų tautos 
kulturinį ir ekonominį kilimų, tai
gi karstai protestuojame prieš 
visus tuos, kurie pakantų ir vie
nybę nori ardyti, kurie nori truk
dyti musų tautos kulturinį kili
mų.

Protestuojame!
Kas pasirašote po šituo prote

stu, malonėkite siųsti savo para
šus “Lietuvos” redakcijai, kad 
protestuojančiųjų vardai butų pa-

Taip tai p. “Pirmas Žaibas” 
apie Chicagos lietuvius-liu- 

tČfonus. Iš jo korespondencijos 
išeina, kad nėra pasaulyje dide- 

girtuoklių ir niekšų, kaip 
męs, Chicagos lietuviai evangeli
kai-liuteronai. Męs daug kų ga
lime pakęsti, bet tokio musų nu
žeminimo — negalime. Męs turi
me prieš tai užprotestuoti ir šiuo- 
mi protestojame, nes męs tikrai 
žinome, kad nei musų ^vyrai, nei 
moterįs su merginomis nėra,to
kiais pasileidėliais, kaip p. “Pir
mas Žaibas” juos “numalevoja”. 
Tuomi jis mus biauriai apmeluo
ja, skaudžiai įžeidžia ir musų 
gerų vardų suteršti nori.

nevien patai- 
visuomenę iš- 
neužmiršo ir 
rašo:

Įce mus prieš liet, 
niekinti, bet jis

Tačiaus ne visi tokie 
(tamsunai ir girtuokliai). Yra ir 
kiltesnių žmonių, bet labai ma
žai: vos pora žmonių.”

žmonių, be abejo, 
ir 

(Jis be reikalo pasi
ni ę s

1 a pora 
turi but patą “Pirmas Žaibas 
jo brolis.
slėpė po pseudonimu, nes

pats save). Taigi ta pora žmo
nių, — “Pirmas Žaibas” su sa
vo broliu, girdi, atliekų labai di
delius darbus muisų “prūselių” 
neva pakėlimui.' “Pirmas Žaibas” 
rašo apie juodu, arba, geriaus sa
kant, apie save patį sekančiai:

“....šieji (suprask, aš su ma
no broliu) stengiasi pakelti savo 
tautiečius iš to sunkaus letargiš
ko miego, kursai šiandien vieš
patauja vietmių lietuvių liutero
nų-evangelikų tarpe,
tam tikslui nei darbo, nei 
(?), nei pinigų.. .T’

kaltusiu žmonių.

jau užtenka draugijų,, nes čionai 
randasi apie porų šimtų įvairiau
sių tikybinių, politiškų, tautiškų 
ir moksliškų draugijų. Todėl, 
kurie nori priklausyti prie drau
gijų, tie gal pasiganėdinti nuo 
seiliaus gyvuojančiomis draugi
jomis. Męs nematome jokio rei
kalo tverti tarp lietuvių Evan-

kokia p. “Pirmas Žaibas” yra pra
simanęs. Ir todėl męs persergi
me visus musų tautiečius lietu
vius evangelikus-liuteronus prieš 
tokius naujus, “misijonierius” ir 
jų draugijas, kuriose progreso, 
mokslo ir apšvietos yra tiek, kiek 
pas jautį plunksnų. Kas pats 
mokslo neturi, negal nei kitam 
jo duoti. Aklas juk negal akla 
vesti, nes abudu supuls į duobę. 
Taip nusiduos ir su p. “Pirmo 
Žaibo” draugija. 1 ;

Varde visų Chicagos lietuvių 
evang.-Huteronų, męs, kaipo jų 
atstovai, patvirtiname šį musų 
lietuvių atsiliepimų savo parašais:

I. Ziono Liet. Ev.-Liut. Para
pijos viršininkai:

G. Yurkshat, pirm.
M. Matcaitis, raštininkas.

D. Strėkis, 
John Oswald, 
Charles Lemkis.

II. Liet. Ev.-Liut. Palaipi
nės Draugystės Viršininkai:

A. Kalvaitis, pirmininkas,
John Sadauskis, raštininkas.

Draugai:
Ad. Szulmistraitis,
J. Sprainis.

III. Tos pačios “progresyvų 
dr-stes draugai:

M. Jonuškaitis, fin, sekr.
Draugai:

A. Lenkais, 
Valatis, 
Mikelaitis.

M.

Bankietas Svečių išleidimui. 
Šios subatos vakare atsibus Sher
man Hotelyj vidumeistyj iškil
mingas bankietas, kurį chicagie- 
čiai rengia išleidimui iš Chicagos

pet-

Pra-

VISŲ TRIJŲ VAKARŲ 
PROGRAMAS;

Pirmas vakaras, kuris atsibus
nyčioje, rugpjūčio (Aug.) 29 d.

1. Beno “Lyra” griežimas.
2. Kodėl reik mokintis? —

kalba. Kalbės J. Skripka.
3. Piano-solo. Atliks p. O. Ežer- 

skiutė.
4. Amerikos lietuvių progresas. — 

Paskaita.
5. Beno
6. Apie

Kalbės p.
7. Kraujas. — Eilės Gasparo Ku- 

zavo. Dekliamuos p. V. Stulpinas.
8. Beno “Lyra” griežimas.
Įžanga dykai visiems.

Skaitys p. J. čiužauskas.
“Lyra” griežimas.
alkoholizmą. Prakalba.

A. Petraitis.

su-Antras vakaras, kuris atsibus 
batoje, rugpj. 30 d. «

1. Beno “Lyra” griežimas,
2. Tėvynės meilė seniau !ir dafear.

Prakalba. Kalbės p. Julius Kaupas. 1
3. Piano-solo. Paskambins p. Zv? 

Žukauskas.
4. Beno
5. Apie

Prakalba.
6. Beno
7. Lietuviams reikia viennytis.

Prakalba. Kalbės P. Lapelis, r

“Lyra” 
mokslo 
Kalbės
“Lyra”

Paskambins p.
■' ■ r

griežimas.
reikalingumą.

p. A. Petraitis. ■(
griežimas. < )

Prakalba. Kalbės P. Lapelis.
8. “Ir tokių esama”, -p- Dialogas 

Atliks J. Kaupas ir A. Lirikus^^j
9. Beno “Lyra” griežimaS/\.„ (
Įžanga visiems dykai, r'f A

Trečais, iškilmingasis, Seimą už
baigiantysis vakarai, kuris atsibus
nedėlioję, rugpj. (Aug.) 31^ d., 1913 m.

' t . t

I Dalią.:..  :
1. Smalsčio komedįjay“įs[utruko” — 

Vaidins moksleiviai.
2. “Nuo ausies lig ausies”. Link

sma komedija VaideVučio, sulietu
vinta. Vaidins moksleiviai.

3. “žiovulys” — Monologas. Sakys 
A. Petraitis.

II Dalis.
4. a) Gegužinė daina, M. Petrausko.
b), X)$)ja šunes ant kiemo, J. Nau- 

jalios ‘
Dainuos “Kanklių” ir “šv. Cicili- 

jos” chorai iš 100 žmonių. Diriguos 
p. B. Janušauskas.

5. a) Theme witlf variations — 
J. Paderewski.

b) Polonaise — E. McDowwell.
Atliks p. Aa. Pocius.
6. a) Svietą apleisti. — P. Tosti.
b) Romeo and Juliette — C. 

Gounod.
Padainuos p-le E. Butrįmavičiutė.
a) Lietuva brangi — J. Naujalio.
b) Jau slavai sukilo 

sko.
Išpildys vargoninkų choras.
8. a) Baublis. — J. Naujalio.
b) Eina garsas. — M. Petrausko.
Padainuos “šv. Cicilijos” ir “Kank

lių” chorai.
Protarpiais grieš orkestrą 

tuva”.
Po visa ko bus šokiai.
Įžanga $1.00, 75c, 50 ir 25c.
j šį pastarąjį vakarą reikėtų kiek

vienam Chicagos lietuviui būtinai at
silankyti. ;

č. Sosnau-

Lie-

Komitetas.

“Birutės” 
ma,r kad 
naujų va-

Brooklyn, N. Y.:
Lietuvių Mokslo Draugijos 

Pasiuntinių priėmimo Komitetas:
V. Vamagiris, pirmininkas,
M. Vinikaitis, vice-pirminnkas,
V. K. Račkauskas, i-is sekr.,
P. Mikolainis, Il-is sekretorius, 

Komitetai nariai: '
J. O. Sirvydas,
J. Ginkus,
K. Krušinskas.

Chicago, Ill-:
Po protestu pilnai sutinka ir po 

juom pasirašo:
“Lietuvos” redaktoriai:

L. šernas,
B. K. Balutis,
J. A. Chmieliauskas.

“Kataliko” redaktoriai:
P. Brandukas,
P. Gudas.

Nesigaili 
jiegų

tau-

nu-Dėlei vietos stokos šiame 
meryj negalėjome įdėti surašo 
aukų Lietuvių Tautos Namams.
Įdėsime į sekančius numeriu*.

Kokic tai karšti, darbštus 
tos didvyriai tie p. “Pirmas 
bas” ir jo brolis. Visi Chicagos 
lietuviai-liuteronai, kurių yra apie 
keli šimtai, girdi, yra paskendę 
tamsybėje ir letarge. Ir Die
vas žino, kas su mumis atsitiktų, 
jeigu juodu nedėtų pinigų ir jie- 
gų musų apcivilizavimui, jeigu 
jiedu netrauktų mus, . taip sa
kant, lyg už ausų nutvėrę iš tam
sybės į šviesų! Bet tani p. “Pir
mo Žaibo” pasigyrimui tegal ti
kėti tik toks žmogus, kurs Chi
cagos lietuvių evangelikų-liutero
nų nepažįsta. Užtai męs, pažin
dami p. “Pirmų Žaibų” ir jo 
draugus, žinome, kad dalykai yra 
visai kitaip. Męs norėtume, kad 
jis prirodytų, kur ir kokiu bud u 
jis įiądėjo tiek daug pinigų, darbo 
ir jiegų dėl musų apšvietimo? 
iMęp to jo truso dar iki šiol nie
kur neužtemijome ir todėl ttiri-

sanavičiaus ir atstovo Martyno 
Yčo. Šis bankietas žada but di- 
džiausis ir iškilmingiausis iš visų 
bankietų, kokius. chicagiečiai ka
da nors rengė. Dr. Basanavičius 
ir p. Yčas bus pagarbos Svečiai 
ir pasakys atsisveikinimo prakal
bas. Tikimasi, kad bankiete da
lyvaus didelis būrys žmonių. 
Rengimo komitetas praneša, kad 
jau dabar užsirašė kelios' dešimtįs 
žmonių. Nesenai buvo išsiunti
nėti pakvietimai, dalyvauti ban
kiete. Rengimo komitetas mel
džia mus pranešti, kad pakvieti
mų išsiuntinėjimas buvo tik pri
minimas ir tik pakvietimai buvo 
išsiųsti visiems, kurių adresai bu
vo komitetui. žinomi. Kas tokių 
pakvietimų kartais negavo, o no
rėtų imti dalyvumų ..bankiete, 
ar kas ikišiolei dar /nedavę jo
kios žinios, teiksis apie ' tai pra- 
nešti Rengimo komitetui ^ne vė
liaus petnyčips vakarop; adre
suojant : ReftgiW»L^/^mitętas, 
4611 So.
pradžia 8 vai.Skieto,

A _ 
I

Atvažiuoja naujas 
vadas. Mums praneša 
“Birutė” pasikvietė sau
dų. Juomi yra p. A. Alexandra- 
vičius, kuris jau apleido Europų 
ir netrukus bus Chicagoje.

P-as A. Alexandravi^ius nese
nai užbaigė Varšavos Konserva
torijų, kurioj būdamas atsižymė
jo nepaprastu gabumu. Baigiant 
jam konservatorijai H’p mums 
pranešama, 
pasilikti Varšavoj įįi: užimti kon
servatorijoj profesoriatis vietų, 
p. A. Alexandravičjusr nėra lietu
viams svetimas: laike savo buvi-

Baigiant

į kviesta

darbavosi tarp Vanšavos lietuvių 
ir buvo Varšavos Ifėtir^iŠkų cho- jp i Si. c
rų organizatoriun?i> n - vedėju. 
Lenkams tas patikti negalėjo ir, 
kaip sakoma, jie ’sukėlę priešai

pasekme buvo tai, kad jis kon
servatorijos profesoriaiis vietos 
užimti negalėjo.

“Birutės” valdyba ,■ ilgų 
vedė pertraktacijas ■ Su p. 
xandravicium, norėdama jį
sau pastoviu “Birutęjs’' choro, ve
dėju. Šios : pgr trak taci jos pasi
baigė pasekmirigai ir p/ Alexan- 
drąvičius, kąipj paneša

laikų 
Ale- 

gauti

Draugijos 10 metų sukaktuves. 
Rugp. 24 d. Draugystė Šv. Sta
nislavo V. it K. (nuo Town of 
Lake) iškilmingai apvaikščiojo 
10 metų savo gyvavimo sukak
tuves. Iškilmėje dalyvavo dau
gelis draugijų, kaip katalikiškų, 
taip ir tautiškų. Perėję paroda 
per Town of Lake gatves, visi 
nuėjo į Slavic svetainę, prie 47-os 
gatv. ir Winchester avė. Tenai 
atsibuvo vakarėlis, įvairuotas 
gražiu ir tvarkingu programų. ,

Program© pildinimų atidarė pir
mininkas J. Klimas. Kalbetpjais 
buvo: kun. A. Briška bei 
Milaševičia, A. Pręčinaiiskas iT 
Pu Gudas,į 'Keletas - mažų vaiku
čių "r gražiai' padekliamavo. Š^. 
Cecilijos Dr-stės choras, prie 
Šv. L Kryžiaus par., sudainavo 
'^Kantatų”, “Gegužinę”, “Ko liū
di, putinėli” ir daug kitų įvairių 
dhinų. Minėtų chorų veda ži
nomas Chicagos lietuviams p. V. 
Daukša. Kaip ir visuome^cho
ras atliko savo užduotį labai ge
rai, už kų tartina ačiū jo vedėjui,

įp. V. Daukšai.
* Sukaktuves apvaikščiojusios 
draugijos apie 20 narių gaus auk
sinius ženklelius už

Apgarsinimai
ANT RANDOS.

puikus 7 ruimų fliatas, štymu 
šildomas, visada šiltas ir šaltas 
vanduo, elektriką apšviestas, yra 
gazinis pečius, ledaune, maudyk
lė ir visos kitos vigados. Fron- 
tinius 3 ruimus galima išrenduo- 
ti daktarui, advokatui ar kito
kiam bizniui už. $20.00 ant mė- 

1 a iri • • 1 *nėšio, tar likusieji , 4 ruimai kas
tuos tik $15.00. Dasižinokite A. 
Olszewskio Bankoje.

ANT RANDOS.
Ant išranda vojimo geras štoras: 

bučernė ir grocernė, nuo senai išdirb
tas, per 20 metų, biznis lietuvių ir 
lenkų apgyventoje vietoje. Atsišau
kite pas A. Chilecki, 3301 So. Morgan 
st., Chicago, Ill.

. NU VALGĘS,-
Kartais jus negalite suprasti, 

kodėl jus jaučiate save nuilsu- 
: siu su galvos'skaudėjinliu, apkvai- 
,timu, išblyškumu ir kitokiomis•vi • Į 7 J

lsnuvimų sunkenybėmis. Paprasčiausia šio 
draugijoje pci visų jos gyvavimo padėjimo priežastis yra kokia 
laikų ir neėmimų jokios pašalpos.'

Žmonių apvaikščiojime ir va- atsitikimuose Trinerio Ąnieriko- 
karėlyje dalyvavo labai daug, ir kiškas Kartaus Vyno Elixiras, 
jų užsilaikymas bei tvarka buvo

nors kliūtis virinime. Tokiuose

nų ar du.

“Aušros” vakarėlis Roselande. 
Šioj subatoj, Tugpjučio 30 d., J. 
Chutros svetainėjeJQQ29 Michigan 
avė., įvyks steigiamojo “Aušros” 
knygyno naudai Roselande vaka
rėlis su šokiais, dekliamacijomis, 
monologais ir dovanomis. Pra
džia žaismių (ant oro) 5 vai. 
vakare. Pradžia šokių (svetai
nėj) 7:30 vai. Geistina; kad kuo- 
daugiausia publikos atsilankytų,

gyno įkūrimui.

Nelaimingas parpuolimas. Rug
pjūčio 17 d. Jozefą Karbauskaitė, 
4625 So. Paulina st., maža 9 me
tų mergelė, bebėgiodamų gatvė
je, parpuolė ir liūsigrendo:' deši
nės kojos blauzdkaulį.- Įšpradžių 
manė, kad tai niekis.. Tačiaus 
virto kitaip. Nusigrendimo vie
toje užsinuodijo ■vkrąltjas. ’ Ne
laimingosios mergelės tėvai šau
kėsi pagelbos, parsikvietė net ke
letu gydytojų, bet jau buvo per- 
vėlu. Rugpjūčio 21 d. nelaimin
goji pasimirė ir praėjusiame pa- 
nedėlyje tapo palaidota' Šv. Ka
zimiero kapinėse. J. J. B.

Roselando moterįs. Rugpjūčio 
24 d., Šv. Onos Draugystė, iš 
Roselando, parengė piknikų F. 
Mullauer’s darže, 117-ta gatv. ir 
Princeton avė., W. Pullman, Ill. 
Svečių buVo prisirinkę labai 
daug, ir draugija, kaip galima 
spręsti, uždirbo nemaža.

Šioji draugija yra minėtina 
ypač tuom, kad ji, kaip teko gir
dėti, yra vienintelė moterių drau
gija Roselande. Prie, pikniko su
rengimo prisidėjo daugiau p-lės 
A. Klimavičiūtė, M. Pėstininkai- 
tė
Žiogienė 
daugiau 
Draugija 
turi apie 
moterims 
dėti prie

ponios E. Klimavičienė, A. 
ir O. Simonavičienė, Jos 

ir draugijoje veikia, 
yra gan tortinga: ižde 
$800. Patartina vietos 
bei merginoms prisi- 
tos draugijos.

' Porteris.

. supj?4^
RaulaZį^ Bąfeų 

as, tai putum^dįj 
pasaulyje.

yra labai patartinas vartoti, ka
dangi jisai suteikia greitų palen
gvinimų. Šitas vaistas išvalys 
visų kūnų, iškraustys iš vidurių 
visų nenaudinga ir pavojingų me
džiagų ir sulaikys fermentacijų. 
Jisai taipogi sustiprina organus 
ir paakstina juos prie naujo veik
lumo. Tatai daro jį labai bran
giu vaistu skilvio it4 vidurių truk- 
dėsiuose, ypač kuomet šieji su
jungti su užkietėjimu. Męs no
rėtume jį patarti taipogi nuvar
gusioms, paįlsusiems ir nervuo- 
tiems žmonėms. Aptiekose. Jos. 
Triner, Chemical Laboratory, 
1333—1339 So. Ashland aye., 
Chicago, Ill. Skaudant raume
nims ir sąnariams, kunui trinti 
pamėginkite Trinerio Linimentų.

Pajieškau savo brolio Mykolo Poš
kau^ Girdėjau, kad Chicagoj gyvena. 
Taipgi pajieškau Prano Dajoro, Riau
kiu sodžiaus, ir Jurgio Petkaus. Vi
si šilelio parapijos, Raseinių pav., 
Kauno gub. Jų pačių, ar kas apie 
juos žino, meldžiu atsišaukti adresu:

K. Poška,
2615 E. Allegheny avė., Philadelphia,

Pa.

Pajieškau Petro Eidinto, iš Klu- 
bokų kaimo, Varnių parap., Telšių 
pav., Kauno gub. 4 metai kaip Ame
rikoje. Meldžiu atsišaukti adresu:

Vlad. Stulginskis,
4617 Marshfield avė., Chicago, Ill.

Pajieškau savo brolio Jurgio Remi- 
zo, 20 metų amžiaus, iš Cagelnos kai
mo, Nemakščių parap., Raseinių pav., 
Kauno gub. Gyveno pirmiau Dubois, 
Pa. Išvažiavo, kaip girdėjau, j Wa- 
shingtoną. Jo paties, ar kas jj žino, 
meldžiu atsišaukti adresu:

Domicela Remiziukė,
114 Moen avė., Rockdale, Ill.

Reikalavimai
DRAUGIJŲ REIKALAI.

ŽIRGVAIKIO PASK. IR BUD. DR-JA.
Jau gyvuoja 3 metai ir turJ 

kapitalo suvlrš $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. J<urie norite užsirašyti atsilan- 
kykit po viršminėtu antrašu.

komediją Sumeliškiečio: 
pažįs”, salėj 

Auburn 
(Sept.) 
vakare, 
dainos,

PIRMAS VAKARAS.
.Dr-stė šv. Gregoriaus, (choras par. 

šv. Jurgio K.). Stato scenoje labai 
juokingą
“Kvailą supras, aklą
par. šv. Jurgio K., 32nd pi. ir 
avė., Chicago, Ill., rugsėjo 
7 d., 1913. Pradžia 7:30 vai. 
Vaidinimui pasibaigus, bus
griežimai ant piano, dekliamacijos 
ir prakalba, o po tam balius su įvai
riais šokiais. Užtaigi, gerbiami lie
tuviai ir lietuvaitės, nepraleiskite tos 
progos, kadangi retai pasitaiko to
kio gražaus turinio programas, atsi
lankykite kuoskaitlingiausiai.

Dr-stes komitetas.

Pajieškojimai.
GERA PROGA!

Į Kas man praneš, kur dabar gyvena 
niąno brolis,/Adomas, gaus $100.00 do
vanų. Paeina iš Kauno gub., Vilk- 
nįergės pavieto, Ragavos vol., Kuni
giškių kaimo; turi apie 49 mėt. Ame
rikoje gyvena apie 20 metų., gyveno 
Bofetdne, Mass. Kas nori gauti tą 
dOvaną, atradęs įmano brolį, ’ meldžiu 
Išsišaukti antrašu: 1

• .Jųęzas,Pavllonis, r- 
3328 So. Halsted sL,

atsakantis vyrasReikalingas:
su $600 prisidėti į pusę saliuno biznio 
(partneriu) ir' vesti visą gaspadory- 
stę. Savininkas turi keletą biznių 
ir negali visų atsakančiai prižiūrėti, 
šita vieta atneša gryno pelno $400 į 
mėnesį. Jeigu ir neturi visų pinigų, 
bet esi atsakantis vyras, atvažiuok, 
o męs susitaikysime. Norintis tegul 
atsišaukia antrašu: John Ambrose, 
1023 W. Madison st., Chicago, Ill.

merginos prie ofi-Reikalauju:
so darbo ir prie pardavimo į kostu- 
merską kriaučių moteriško darbo. 
Gerai ypatai darbas ant visados ir 
geras • mokestis. Atsišaukite tuojaus 
adresu: A. Svilaw, 1765 Ogden avė., 
Chicago, Ill.

Reikalaujama: —- prityrusio vyro- 
-sijonų siuvėjo (skirt maker) ir pri
taikintojo (fiterio). Nuolatinė vie
ta, gera mokestis. Kreiptis antrašu: 
1648 W. Van Buren st.

Reikalinga: — kriaučių dėl “coun
try” miesto: sijonų siuvėjų (skirt 
makers) kišenių darytojo (pocket 
maker), kelinių apreitorių (pants ap- 
parators), vyriškų ir moteriškų ko
tų siuvėjų (gent’s and ladies’ coats 
makers); taipogi moterių ir merginų 
siūlių ir knypkskylių darymui (fel
ling and botton holes). Harbo va
landos: vyrams 10 va)., moterims 8. 
Mokestis: vyrams $20.00, moterims 
$10.00 į savaitę. Darbas užtikrintas 
visam metui, be pertraukos. Prisių- 
skite savo antrašus:

C. Juška, 
3252 So. Halsted st., Chicago, Ill.

Ant Pardavimo
Parduodama 

lotas;
4 flatai 
tOlt
monas, 9220 EHi» avė.

— medinis namas tr 
sykių arba atskyriai';

Fabrikai ne- 
Simon Sala- 
Chicago, Ill.

arba 
Labai pigiai 

^Atsišaukit' pas:



I

KMMT1M

3252 So. Halsted St

cago, III. Pirmos kliaso 
'krautuvė valgomi; daiktų.

PADĖKAVONE.

ačiū Lie-

ywmr

RUPTURŲ DIRŽAI

BANKOS VALANDOS

3259

1 nam

svetainės 
d. rugpjil

su 
jau

Giliai 
dar 
šir-

daiktai 
’> metų 

an- 
W. 

III.

Biznis per 
Pardavimo 
Gera pro- 

3440

Gent’s Furnishing

šiuomi tariu širdingiausi 
tuvių Repub. Kliubui W. 
Keistučio uz davimų dykai 
ir visiems dalyvavusiems 2
čio baliuje, kuris tapo surengtas 
tikslu sušelpti mane su mano 
3-ti metai sergančia moterų, 
atjausdamas šitų prielankumų,
sykį meldžiu visų priimti mano 

padėkų. New Haven, Conn.
Dominikas Tamulevičius.

.F.Severą Co?
KfcĖDAR RAPIDS. IOWA,

lietuvių apgyventoje 
lietuviškos bažnyčios.

F. P. BRADCHULIS
Attorney & Counselor at Law 

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

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

6yv. 3112 S. Halsted St., arti 31-moa
Telephone Yards 2390

W. MITKUS, 570 W. 18th st., Chi- 
kliasos bučiarnė, 

Viskas už- 
' laikoma šviežiai, voga gera, ir viskas 
sanitariškai įtaisyta.

3252 So. Halsted St
Atvažiavusius IŠ KITUR MELDŽIAME aplankyti ir musų Banką.

Ir paduoda daugiausiai gėr Ir svarbią ži
nią Iš Amerikos, Europos ir viso svieto, o 
prenumerata kaštuoja metams tik $2.oo; 
pusei metą $1.oo. Užrubežiuose; metams 

$3.oo; pusei metą $1.50.

RAŠYK ADRESU:

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

Brooklyn, N. Y.

4MRSSH-M!

d

fotografijų dirbtu-

drapanų valymo ir

•M

Atsišaukite po num. 653 
kampas Ruble sL

iiMUtinnT vAMii

No. 35. LIETUVA

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.

Parsiduoda: — 
barberių stalai, 
dirbti 
vieta.

611 K

- barzdaskutykla ir 3 
Savininkas negali 

dėl silpnos sveikatos. Gera 
Meldžiu atsišaukti antrašu:

S. G dokas, 
Main st., DeKalb, Ill.

Randavojimui: — kampinė krautu-j 
ve, tam tyčia moterų siuvėjui. Tu- į 
rėjusis čionai pirmiau biznį padarė 
laimę. Meldžiu atsiliepti: Canal 1350.

Parsiduoda: — naminiai 
(furniture) ant 4 kambarių; 
senumo. Gera proga. Atsiliepti 
trąšu: Antanas Dowbars, 2156 
21 st., cor. Leavitt st., Chicago,

Parsiduoda: — saliunas lietuvių ap
gyventoje vietoje ant West Side. Par
davimo priežastis: savininkas serga. 
Gera proga geram žmogui padaryti 
gerų gyvenimų ir pinigų. Meldžiu at
sišaukti adresu: 2100 W. 24th st., 
kampas Hoyne avė. Tel. Canal 578.

Parsiduoda: — puikus saliunas, ge 
rai ištaisytas 
vietoje, arti 
Antrašas; 644 W. 18th st., Chicago.

Parsiduoda: — grocernė labai pl- 
g ai, gerame padėjime, lietuvių apgy
ventoje vietoje. Parsiduoda labai pi
giai, nes savininkė nesupranta lietu
vių kalbos ir negali susišnekėti. 
Smulkesnėms žinioms kreiptis ant
rašu: Mrs. Tomsovic, 226 W. 46th st., 
Chicago, Ill.

Parsiduoda: — pigiai naminiai ra
kandai. Gerame padėjime. Parda
vimo priežastis: išvažiuoju į Lietuvą 
ir turiu parduoti trumpame laike. 
Pirkėjai kreipkitės šiuo adresu: 
2342 S. Oakley avė., ant ketvirtų lubų.

Parsiduoda: — bučiarnė ir gro- 
sernė geriausioje vietoje, tūkstančių 
lietuvių apgyventoje. Biznio į dienų 
apie $90.00. Pardavimo priežastis: 
partnerių nesutikimas. Parsiduos už 
pusę kainos (čienios). Meldžiame at
sišaukti adresu: 3402 So. Halsted st., 
Chicago, Ill.

Parsiduoda: — grosernė ir bučiar
nė su nuosavybe arba be. Galima iš- 
randavoti su visais įtaisymais. Biz
nis geroje lietuvių ir lenkų apgyven
toje vietoje. Kaina vidutinė. Par
davimo priežastis: savininkas išva
žiuoja į farmas. Platesnėms žinioms 
kreipkitės antrašu:

Jacob Behrendt,
12256 Union avė., West Pullman, Ill.

Parsiduoda: — dvieji namai ir bu- 
čiarnč su groserne labai puikioje vie
toje: prie kertės Ven biureri ir La- 
kust g-vių. Miestukas lietuvių apgy
ventas. Biznis ir gi gerai eina — 
nesigailėsite nusipirkę. Pardavimo 
priežastis: savininkas išvažiuoja Lie
tuvon. Smulkesnėms žinioms kreip
kitės ypatiškai ar per laiškų sekan
čiu antrašu; S. K. Gedvillo, 170 So. 
Venbiuren st., Batavia, Ill.

Parsiduoda: — 5 kambarių rakan- 
labai mažų kainų (čienių). 

atsišaukti 
41 avė.,

dai UŽ
Kam reikalinga, meldžiu
adresu: J. B., 217 N.
Chicago, Ill.

Parduodamas: — groserštoris labai 
geroje vietoj, lietuvių apgyventoj. 
Pardavimo priežastis: savininkas turi 
kitų biznį.
W. 18 st.,

Parsiduoda: — grosernė ir bučiar
nė labai geroje vietoje. 
25 metus gerai išdirbtas, 
priežastis: savininko liga, 
ga lietuviui. Atsišaukti adresu:
So. Morgan st., Chicago, Ill.

Parsiduoda:
Ir Dry Goods Storas, lietuvių apgy
ventoje vietoj. Ateikite apžiūrėti ir 
gauti platesnius paaiškinimus store, 
pas Domininką Galmona, 6004 So. 
State st., Chicago.

Parsiduoda:
ve labai geroje vietoje, parsiduoda 
labai pigiai. Sužinoti pagal adresų: 
665 W. 18th st., Chicago, Ill.

Ant pardavimo: — elektrikos pia
nas. Kaštuoja $650.00, parsiduoda už 
$350.00. Sužinoti pas, J. P. Rashinski, 
3213 So. Morgąn st., Chicago, Ill.

0
Parsiduoda:

* dažymo vieta su visomis mašinomis 
ir naujos mados įtaisymais, reika
lingais prie to darbo. Listas dešim
čiai metų. Randa $35.00 į mėnesį, 
Už ruimus viršuj, apačioj ir užpa
kalyj gaunama $27.00. Prie visa ko, 
puikus beismontas su įtaisymais če- 
verykąms taisyti ir štorelis. šalę di
delis tuščiai mūrinis ruimas dviem 
lubom, kur laikoma mašinos ir kita 
kas. Pardavimo priežastis: - savu 
ninkas turi kitų biznį. Smulkesnėms 
žinioms kreipkitės adresu: J. T. 
Corbett, 2066 W. Fort st., Detroit, 
Mich.

GAL KAS RADO?
Prapuolė mano Bankinė Knygelė, 

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

Antanas Paulikas,
Canal st., Chicago, Ill.

NEW CITY^ąĄjVINGS BANK 
4601 So. Ashland avė., Chicago. 
Geo. L. Ukso pres., St. Marcinkiewicz 
vice-prės., A. JjVfelerzynski iždininkas.

Priima bankęn,, yinigus ir moka 
3%. Už sudėtus pinigus musų ban- 
koj duodame ;4ekių‘ knygutę, iš ku
rios parašyti Čekiai:tinka visur. Sko
lina pinigus aąj; R^al Estate. Perka 
ir parduoda namus ir lotus. Išsam- 
do bankines skryneles (boxes) po 
$2.50 metams.į >Parduoda šifkortes ir 
siunčia pinigus į vpas svieto dalis.

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

LIETUVIŠKA BANKA
Town of Lake Savings Bank 

Joseph J. El/as, Sav/ninkas 
4600-4602 S. Wood St., Chicago.

Priimame pinigus į Bankų užčėdi- 
jimui nuo vieno doliario ir daugiaus 
ir mokame trečių procentų vatomis 
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 į 
krajų ir iš krajaus, ^taipgi tikietus 
ant geležinkelių po visų Ameriką ir 
Europų.

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.

ir

3259

biznio keletą
Lokei-

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

JONAS KULIS
). Halsted st., Chicago.

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
I ROTTER DAMĄ i 9 dienas be permainos 

j 11 dienų be permainos i LIEPOJŲ. 
$31.00 — — 3-čia 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. JOHNSONCO. General Pass. Agent, 
27 Broadway, NEW YORK.

arba pas vietinį autorizuota agentu,

A. Olszewski, 
“Įlietu vos

MOKYKLA ŠOKIŲ.
Prof. Julius Šalkauskas užtikrina, kad 
išmokys šokti kiekvienų jaunų ar se
nų. Išmokinu valsų 6 rūšių, taip, kad 
gali drąsiai eiti šokti publikoj. Taipgi 
išmokinu ir kitus šokius su 
vakarų. Mokinu kas vakaras.
jos yra nuo 7 Vai. Vak. Iki 11 vai. 
Prof. Julius Šalkauskas praneša vi
siems, kurie nori išmokti šokti, atei
ti dienomis nuo 9 valandos ryto ir 
net iki 11 wjandai vakaro. Taipgi 
mokinu visokius šokius Buck & Wing, 
Buck Skirt, Irish Jig, Clog, Spanish 
Waltz, Waltz, Two Step, Side Step. 
Pirma Lietuviška Mokykla Amerikoj. 
Mokytojai: Miss Antanina Kietnier, 
Miss Joanna.Walets,.Prof. Julius Sal- 
dauskis, 1843 S. Halsted st., Chicago. 
Kas Pėtnyčios ir Subatoš vakarų mo- 
kinam šokti dovanai. .: ’

Phone Canal 3762.

Didžiausia
LIETUVIŠKA APTIEKA

J. Krzywinskio
3149 S. Morgan st., CHICAGO

A. OLSZEWSKIO BANKA
CHICAGO, ILL

KAZIS KRAUČUNAS.
Buvgs 9 metus Skyriaus Viršininku, Inspek
torium Suvienytų Valstijų Imniigracijos, 
turi visas tiesas kaljio Attorney, Advocate; 
Proctor, Solicitor ir Councelor-at-Law. Veda 
višokias bylas (proVas) visuose teismuose ir 
departamentų skyriuose. Gavimui patarimų 
kreipkitės laiškais,. įdedami krasos ženklSlį 
atsakymui. Vedimui svarbių bylų ir'relkalų 
pribuna ypatiškai į visas Valstijas ir mies
tus sulyg pareikalhvįmo. Adresas:

KAZIS KRAUČUNAS 
ATTORNEY-AT-LAW

403 Lyon Building SBATTLB, WASH.

Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicago] e 
Valdo k el e sd esi mt s bagočiausiu Budinku ant Bridgeporto 

Įsteigta 1893 metuose

/,.

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

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

išmokesčių.
PERKĄ ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 procentą. 
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus paliktus kitose bankose. 
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų. 
SIUNČIA pinigus į Lietuvą, Rosijų ir visas dalis svieto pigiai ir greitai. 
PARDUODA Šifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Rosi jos konsulio pas- 

portus važiuojantiems Lietuvon, Rosijon.
BIZNIERIAMS duoda Čekių knygeles, su kuriais tai čekiais jie apmoka algą.8^ 

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

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

kurios ne vagis, ne ugnis negali prieiti

i RVRskin
Dieninė ir Vakarine Mokykla; 
................ į ■.................. ■ ■L-.-4 Mokinama:.. ------- .... :
1. Pradinis (Prirengiamasai) Kursas,
2. Prekybos Kursas pagal Amer. plianą,
3. Prekybos Kursas pagal Rusijos plianą 

(del manančių grįžti Lietuvon),
; j " .„^Kalbosg .................. ..
Lietuviška, Angliškaę‘Vokiška ir Rusiška 

(pagal norą ir Lenkiška).
Del smulkesnių žinių kreiptis ypatiškai 

arba per laišką šiuom antrašu:
- G. J. LBVESKIS,

Vedėjas Mokyklos
3106 So. Halsted St, Chicago, Ill.Viduriuose

vandens — pasekme
3EJŪE

M

Remiant Pirkiką.
ateitil ir jeigu męs neatbotu-

šaltas Alus,1 feėra deg
tinė, kvepianti ciga
rai. Priima svečius 
: kuoširdingiausiai. :

3200 S0. HALSTED ST

kurie paeina nuo paliuosavi- 
mo—imti

Severos Gyduole
nuo Viduriavimo

(Severa’s Diarrhoea Remedy)

paprastoj dozoj ir susi
laikyt per vieną dieną 
nuo ėmimo bile kokių 
valgių, išskyrus pervirin- 
to
bus gera. Vieno bandy
mo užteks persitikrini
mui. Kaina 25 ir 50c.

Nuo Žaizdų
ir Susižaidimų

nuo užsidrėskimo ir ap- 
sišutinimo nėra nieko 
geresnio kaip

Severos
Gydanti Mostis

(Severa’s Healing Ointment)

Yra tai naudinga mostis 
šimtuose atsitikimų. Lai
kykit ją po ranka. Galite 
jos reikalauti bile laiku.

Kaina 25c.

šieninis drugys ir perša
limas greitai prašalinami, 
jeigu jų gydymui pavar
toti

SEVEROS 
Most s nuo Kataro 

(Severa’s Catarrah Balm)

Pamėginkit, o nesigailė- 
sit. Kaina 25c.

Aptiekose, arba tiesiog nuo musų 
prisiuntus kiek kainuoja.

d

MM

Dr. J. KULIS

O VALANDOS!

DR. K. DRANGELIS
LIETUVYS DENT1STAS

VALANDOS', nuo 9 ryto lig 9 vakaro

3261 So. Halsted St. Chicago, III.
Priešai A- Olševskio Banką

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

Akių apžiūrėjimas nieko nelešuoja. 
Jeigu jums skauda akis, raudonos 
akis, negerai matote, silpsta maty
mas, skauda galvų, nelaukite nieko, o 
tik jieškokite pagelbos. Eikite į Krzy- 
vvinskio 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.

Turime didelį pasirinkimų ruptu- 
ros diržų ir pilvui bandažų vyrams, 
moterims ir vaikams. Kiekvienam 
pritaikinsim dykai. > •

Visokius patarimus duodame dykai. 
Pasiliekame visų lietuvių atsimini
mui. e .

F
h K.ZURAITIS III
J PIRMAEILINIS, BUFETAS Į|

JEIGU męs neatkreiptume akies 
me, kų Jus arba kas kitas apie mus manys, męs galėtume par
davinėti savo inžinus ir kitas mašinas už daug mažesnį pinigų, 
bet męs jas negalėtume išduoti už rūšį I. II. C. Tuojaus prasi
dėtų neužsiganėdinimas, ir greitai rinke nebūtų vietos I. II. C. 
inžinams.

I. H. C. inžinai stovi už viskų, kas yra priešinga tokiam reika
lų vedimui. I. H. C. kelis yra taisyti visa Amerikos ūkininko 
pagarbai ir geram norui, ir tokiu buduj yra pasekmingai dirb
ta per daugelį metų. Pirklys, kurisai patduoda jums I. H. C. in- 
žinų, tikis, ačiū jo nuopelnams, varyti ir vėl' su jumis biznį.

(D

IH C Aliejinio ar Gazinio Inžino 
įgydotojas perka su juom ir užtikrinimą bei apsatigumų. Ačiū 
I. H. C. mašinų geram vardui ir teisingam pirkliaviiriūi joifaiis, jisai 
apsaugota daugeliui metų. Jisai žino, kąd tai yra 4geriaųsis in
žino pirkimas, nes puikiai atlieka jam ūkyje visokių rųšių darbų: 
pumpavimų, malkų pjovimų, laistymų, pataisymų šapos Warymu, 
tekėlų, Smetonos separatorių ir t.t. Jisai žino, kad.čl. Hfc. C. at
sakomybė tęsiasi tol, kol inžinas dirba jo ūkyje. „ . ’ .

Kuomet jus perkate sau inžinų, įgykitį užtektinai didfelį, kad 
jisai galėtų daryti daugiau, negu dabar reikalaujama, jeigu tai 
yra L H. C. inžinas, jisai dirbs ilgų laikų. Jūsų ukio-.dar^s auga 
ir didinasi. Labai galima sutaupinti sau piningus uz kitų inžinų, 
kurį reikės už keturių ar penkių metų puo dabar pirkti, jeigu 
įgysite inžinų, užtektinai jiegingų, kad atlikti lengvai jūsų darbų, 
einant teisingu greitumu, prailginate jam amžį. Įgykite užtekti
nai didelį inžinų ir tuomet atsidėkite jo drūtai jiegži.

I. H. C. aliejiniai ir gaziniai inžinai varomi gazp, ^gazolinu, 
nafta, kerosinu, distiliatu ir alkoholiu.
1 iki 50 arklių jiegos, Jie yra pritaisyti vertikališkai, horizonta- 
liškai, pernešami; pastovus, gali būti sulaikomi, orų ir vandenį 
vėsinanti. I. H; aliejiniai traukėjai įvairuoja didume nuo 6-12 
iki 30-60 arklių Jięgps, arimui, kūlimui ir t. t.

Pasižiūrėkite I. H. C. inžino pas savo vietos pirklį. Dasižinoki- 
te nuo jo, kų inžinas jums veiks, arba išsirašykite kataliogus iš

Didumai įvairuoja nuo

A

, :.,.s r. (Incorporated)
YChicagQ \

Pinigus turi tik tie kurie čedyja, o sučedyja tik tie kurie Bankon deda. 
Užčedyk tik vieną, dolierį sanvaiteje padėdamas jį Bankon ant 3 procento, tai

$ 52.70
279.82
604.56

1418.26

. Per 1 metą- turėsi 
Per 5 metus turėsi 
Per 10 metų turėsi 

. Per 20 metų turėsi
v .••• ’• -■ -y*"-;’. 1 / «

Tai ką padaro vienas dolieris, o vieną dolierį sanvaiteje gali užčėdyti kiekvienas žmogus 
Tik reikia pradėti. Taigi pradėkite čėdyti.
“Kurie šiton Bankon pinigus dėjo, tie šiandien perka namus, o kurie pinigus kuparėliuose 
kavoje, tie dabar gaudo vagius”.
Šioje Bankoje. gali pasidėti pinigus ir kitą miestelių lietuviai. Rašykite mumi, o 
pilną informaciją.

Rašydami adresuokite šiteip:

A. OLSZEWSKI BANK
CHICAGO, ILL

Utarninkais, Ketvertais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vakaro 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vakaro 

Nedėliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

CHICAGOS LIETUVIŲ DOMAI.
»i /F Gerbiamoms

Jgį /IT frill ^|J Chicagos Dr- 
-stėms ir vi
siems, kurie 
tik rengs ba
lius, vakarus, 
teatrus ar ki
tokias pramo
gėles ateinan
čiais metais, 
pasirengęs vi- 

i jums 
ren-

apskelbiu, kad aš esu | 
suose atsitikimuose sutaisyti 
kuogražiausių mužiką. Todėl, 
giant teatrus, balius ir t.t. su muzikos 
dalykais, kreipkitės prie manęs.

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

P. V. SARPALIUS, 
So. Halsted st., Chicago, III.

Kiekvienas gali išmokti barbery- 
stės trumpu laiku Ir galite padaryt 
pinigų kol mokinatės. Rašykit, klau
sdami informacijų. Nossokoff’s Barber 
College, 1202 Penn avė., Pittsburg, 
Pa.

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa.

Vienatinis lietuvis daktaras 
jhr chirurgas cieloje Philadel- 

” Phiįoj. Gydo Visokias ligas 
Šviežias ir užsenčjusias: vyrų, 

, moterų ir vaikų, Ligas, ku
prius negalima išgydyt i iškar

štomis, gydo Bu elektriku ir 
darymu operacijų. Turi savo 
locną . SANATORIJĄ kur už-

1 alko visokius ligonius., Čionai randasi viso
kios lilcarstos, kokios tiktai yra ant svieto, 
elektriko mašinos, ,su kurių pagalba galima 
permatyti vls% žthogaus kun»< Atsišauku
siems su laišku jsurba ---- —

dykai. Gyduoles
runai Atsišau 
ikaĮ daktarliką ro
lių i kitus miestus.

ij

Seniausia Lietuvių užeiga pu 
1 JUOZUI RIDIK/j

Utlaiko visokius pirmo 
skyriaus gėrimus ir kve. 
penčius cigarus ir

Gražią Naują S vėtai ną 
Susirinki mama, vestuvėms, ba
liams ir tt. Širdingas priimt 
masir broliška rodą kiekvienam 

B253 Illinois 6L. Kerte 33rd

K. J. FILLIPOVIČIUS IR 
JOVAIŠAS

pardavėjai namų, lotų ir 
fannų už labai žemas 
kainas (prekes) turi di- 
džiausį pasirinkimą; ap
saugoja nuo ugnies na
mus, biznius ir forničius 
geriausiose kompanijose; 
perkantiems propertes iš
dirba visokias reikalingas 
popieras; peržiūri ab
straktus ir parūpina pa
skolas, mortgečius; par
duoda lotus visose dalyse

miesto Chicagos nuo $500.00 ir augščiau, o 
taipogi apsaugoja žmonių gyvastį pašalpa li
gos ir nelaimės atsitikimuose, 
tai Chicago, Waukegan, < 
West Pullman, 
atsišaukti 
Vyrams, 
da r bis, 
nigai į trumpą laiką dviguliai pasididins. Tai
pogi turime pardavimui biznių ir bizneyų na
mų, kaipo: saliunų, bučernių su namais ar 
be namų dikčiai apgyventose lietuviais kolto-, 
nijose. Rcikalaujantie atsišaukite, žemiau pa
rodytu antrašu:
858 W, 33rd st., Chicago, 111., offtso val.t 
tipo 8 iki IQ iš ryto, ir nuo 4 iki 9 vakare. 

Telefonas Drover 2250.

se. Reikalinga agen- 
, Chicago Heights ir 

Norintis tokio darbo, teiksitės 
ypatiškai paskirtose valandose, 
mokantiems rašyti, geras už-

pirksit proper tęs, o jųsų pi

, 28 metų senas laikraštis

VIENYBE LIETUVNINKU
EINA KAS SEREDA, BROOK

S

ma- 
auk- 
yra

GERIAUSIOS FOUNTAIN 
PLUNKSNOS.

Nusipirkite naujos 
dos rašomų Fountain 
sinę plunksnų, kurį
labai reikalinga kožnam 
žmogui. Ją turėdami, ne
turėsite jokio trokdėslo 
prie rašymo, šita plunk
sna yra pripilamų juodj\ 
los ir vienu pripilimu ga
lima rašyti per kokį mė
nesį laiko, ir nereik vil- 
gint į juodvlų. šitą, plunk
snų yra labai gražiai pa
daryta ir gražiai išrodo 
ir yra labai paranki kiše- 
niuje nešiotis arba ir na
mie laikyti, 
prisiuntimo 
apmokame.
rašų:

Juozapas Duoba, 
2409 So. Hoyne ave^ Chicagot Įllg

Kaina $1.60; 
kaštus męs 

Kreipktis ant-
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South halsted furniture house i
3224=3226 South Halsted Street, CHICAGO. «
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Turi didžiausia 
Furničių pasi
rinkimą ir par-

kaip visi kiti.

PARDUOTI?KODĖL MĘS GALIME PIGIAU
Todėl, kad musų storas talpinasi savamė naįne, 

užtai randa mumi nieko nekaštuoja. Męs per-lr

kame visus tavorus stačiai iš fabriko už gatavus pi
nigus ir užtai juos gauname pigiau kaip kiti.< Męs 
turime savo automobil us ir todėl pristatymas ta- 
vorų kostumeriam mumi pigiau kaštuoja negu tiem, 
kurie arkliais veža. Todėl tai męs ir galime? par
duoti pigiau kaip kiti. /■

Dabar išparduodame Vaiku Vežimėlius ir Ice Boxius už 
teip sumažintas kainas, kaip niekur kitur negalite gauti.

Ateikite ir apžiūrėkite musų tavorus, o palis 
persitikrinsite apie jų ge ūmą ir kainų pigumą.

Į . ' • •?'<■ r . ’

Męs parduodame už pinigus ir ant išmokesčių. Kas neturi visų pi
nigų ant sykio, męs duosime ant išmokesčių. Męs parduodame savo ta
vorus netiktai Chicagos mieste, bet ir į kitus miestelin pristatome

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

Kas neturite laiko dieną, galite pribūti vakarais.
s£; t 12*-

/VU QUART

GERA PROGA!
Gramatika angliškoskalbo^mo- 
kytisbe moky tojo(apdary ta)$ 1.00
Vaiku Draugas arba kaip moky

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

mokytojo....................  10c
Aritmetika mokinimuisi rokum- 

dą, su paveikslais (apdaryta). .35c
Viso 81.60.

Kas atsiųs iškirpęs Šitą apgarsi
nimą iš “Lietuvos” ir $1.00 per 
money order’ tai gaus visas 4 
knygas 60c. pigiau.

Ar matei kada-nors laikraštį 

“DRAUGĄ“? 
“DRAUGAS” yra 8-nią puslapių 
didžiausio formato, vedamas ge
riausią redaktorių. Rasi jame 
geriausią raštininką raštą i? vi
sokią žinią iš Lietuvos, Amerikos 
ir iš viso pasaulio. “DRAUGAS“ 
gvildena svarbiausius gyvuosius 

lietuvių reikalus.
“DRAUGAS” atsieina metams $2, piss’. w, $1 
Užsieniuose molams S3, pusei t;:?j Ct.60 
- Rašydami laiškus adres'.'^lCCc 
DRAUGAS- PUB. - CO. 
263 < W. 67th St. Chicago, III.

M

SOUTH HALSTEO FURNITURE HOUSE
3224-3226 So. Halsted St., CHICAGO.
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Visur gali pirkti Drapanas, bet teip gra
žiai pasiutų Drapanų niekur kitur nerasi, 
kaip pas:

The Bridgeport Clothing Co.
5246-3248 So. Halsted St.. ' CHICAGO.

y;

Kas pamato apsivilkusį Siu
tu, pirktu pas mus, kiekvienas 
sako kad tai yra $35.oo siutas, 
dirbtas ant orderio. J. ..

»

1
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s
b
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Musų siutai parsiduoda nuo 
$10.oo ir augščiau ir jie guli 
ąnt apsivilkusio gražiau kaip 

keno nors ant orderio dirbti. Kam ta
da mokėti kriaučiui už siutą $35.oo, 
kada tokį pat siutą gali pas mus pirk
ti už pusę to. I

Atminkite, kad pirkdami pas mus 
gausite puikias Drapanas ir užčėdy- 
site daug pinigų. I

Ateikite ir pamatykite kaip gra
žiai padirbtos musų Drapanos, o pa
tįs persitikrinsite. !'

MUSU ŠTORAS YRA ATIDARYTAS IR VAKARAIS:
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomi iki 10 vai.

IHF BRIDGEPORT CLOTHING CO
A. N. MASIULIS, Manager

So. Halsted St., : : CHICAGO
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V Turėk Savo Namuose 
w Geriausią Degtinę# (arielką) jei 
f nori būti sveikas ir turėti kuom 
'pavaišinai savo mylimą svečią. 
Daktarai rekomenduoja už geriau
sią degtinę

S”Os3Lb=O R^ye
Kaipo Skanų, Tvirtą ir sveiką gėrynių 

t I

Geriausiai pastiprinanti, priimna, skani 
ir sveikiausia stalava degtinė.

’■S”

^'^UDANd blende

ChrcAGO

Gaunama visuose goresniuose Galiūnuose 
STRAUS BROS. GO t- Išdirbėjai,. DEP'T L. CHICAGO, ILL

T. PODLASKIS ir A. CHABOSKE, Lietuviai agentai216 W. Madison St.

GERBIAMŲ TAUTIEČIŲ ATIDAI ;
Pirmas Vienatinis Lietuviškas Daržas Vasar.škų Vakaciją 

CLEMONT’S RESORT FRUIT FARM 
. zzzzzz: ant kranto Šv. Juozapo Upes, Sodus, Michigan - ------

Gerbiami tautiečiai! Kaip prisirengsite apleisti miestą ant kęlĮų dienų- sanvat- 
čių, laike vasaroš karščių ant pasilsio, tai žinokit, kad ncrasile/’gerėšnČs *victos už 

LEMONT’S RESORT FRUIT FARM s
Apygardoje SodtlĄ Mich., tuoj ant kranto upes St. Josepl).,,. rą (ai puikiausi,Apygardoje Sodus Mieli., tuoj ant kranto upes St. 

sveikiausi ir linksmiausi vieta praleidimui vasaros karštų dienų po pavėsiais puikiau
sių medžių. Yraj teil geriausios maudyklės bėgančiame ir ėystaine vandenyj; minera- 
liski vandenįs, nuric yra naudingi reumatizuotiems, nervuotiems* ir nusilpnėjusiems.

Puikiausia vieta žuvavimui. Laiveliai ir gazolininis laivas ,svečiams už dyka po 
vandenį važinėtis 1. Visokį vaisiai, kaipo: žemuogės, avietės, obuoliai, gf'ušios ir vyn
uogės—viskas svečiams veltui. Geriausias valgis,- nes čystai iių gaidžiai taisomas tam 
tikros virėjos (ki karkos). Pienas ir kiaušiniai švieži, nes turiu. >sav.b.>.karv<;» ir vištas.

Puikus vasariniai nameliai taip vadinimu “cottages,” sit 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 diena ir naktį. 
{Džiovininkų netiri i main). ’ * •• -J ~ *■’'

Važiuodamas ant Lemont Resort Fr.it Farmos, važiuok taip: imk laiva (bot;j) 
linijos Grabam a Morton, Chicago Docks, Wabash av. ir River gatvių, per 
Lake Michigan i Benton Harbor, paimk strytkarj “Dowagiac—Eau Claire,” 
davež lig minėtos vietos, “Lemont’s Resort.” Kelias prekiupja tikfa'i 

Laivai iš Chicagos'išeina du kartu kas dienų: 9:30 rytmety j ir 11:30
Pasitikėdamas, ikad gerbiami tautiečiai parems savo draugbrolį 

ten airį arba žydą,- pasilieku su guodone jųsų,

ALEX J. LEMONTAS
Adresai: Lemon|Vš Rfesort, Sodus, Michigan. Chicago:

lietuvį,

ežerą 
kuris 

75 centai. 
vakare. 
o ne kokį

668 18th Si.

J ū . !•; ' VARICOCELEIsgydau į 5 dienas ctžssž.,;
———^Įbe perštilų, skausmų J , 

Aš noriu išgydyti kiekvieną vyrą kenčiantį nuo Varicoceles, Strikturos, Užkre
čiamų Kraujo nuodų, Nerviškos negales, Hydrocelės ar ypatiškų vyrų ligų, Vyriško

Tas laisvasisasiulininiasyra atviras visiems, kurie praleido dideles sumas pini
gų ant daktarų ib^ydųolių be jokios naudos ir mano noru yra parodyti žmoniins 
kurie buvo gydomi daktarų be jokios pasekmės, kad aš vartoju vienintėlį būdą, 
kuriuom tikrai ir ant visada išgydau.

ATGAUK SAVO SVEIKATĄ
, Ateik į mano ofis$ ir pasiteirauk su majiim 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.

Tikra] išgydau Skilvio, Plaučių ir Inkstų nesveikumus 
(Nemokėk už neišgydymĄ—Neišgydo nemokėk)

Slaptos 
Vyrų Ligos 
ISgydomos greitai, ant 
visada su pilna slaptybe. 
Nerviška negale, Silpnu** 
mas, Pražudyta pajlega, 
Nuovargį, Kraujo uznuo- 
dljhną, šlapumo bėgimą.

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

Išgydo kadbutum sveikas Kraujo Užnuodijimą -
ir visos odos ligos', kaip 
Spuogus, Piktąją dedervi
nę, šunvotes, Patinusias 
Gyslas, Naikinančius Nube 
gimus, Įsisenėjusias Ligas.

SpeciJailstasVyrąlr MoteriįllgiĮ

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

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

MZINS 183 tarpe Randolph Ir Lake gatvių C HIC AG 0
Valandos: nuo 8 ryto iki 8 vakare. Nedalioms nuo 8 ryto Iki 4 po plotų

tt*

KAIP IŠMINTINGAS ŪKININKAS PATAIKO Į 
TINKANČIĄ DIRVĄ PASET SĖKLĄ; kuri gra
žiai sudygsta., puikiai auga ir gausius vaisius at
nešu, TEIP SUMANUS PROFESIONALIŠKAS 
DAKTARAS, pažysta gerai ligį> pritaiko atšaka n-

i Šiai liekarstas prie visokių nesveikumų, sllpuy- 
* bių. kurios pasėja vaisius Sveikatos, panaikina

Ilgį, užmezga išgydymį, sugrįžina pajiegas Ir iš
augina puiklį sveika tį ir drutumį,kas suteikia 
žmogui laimg ir linksmybg. PHILADELPH1OS 
M. KLINIKAS bei daktarai tuksiančius žmonių' 
padare sveikais ir laimingais išgydant nuo viso
kių ligų
CUE II/H T H TAI DIDŽIAUSIASV I 11\ Fl I n TURTAS ŽMOGAUS. BE Mill SVEIKATOS NĖRA LAI
MES NB LINKSMYBES ANT SVIETO. /

e Phil. M. Klinikas, turinetkelis PROFESIONALIŠKUS DAKTARUS, kurie greitam 
laiko pataiko sergantiems pagelbėti todėl, kad gydo išsyk, o nedaro o.xpernmentu ant sergan
čių. Vyriausias Klinikos Daktaras, per Amerikos valdžią, net medaliu apdovanotus. To
kiam jau tik galima tikėti.

Prlvatiškoj LABARATORIJOJ Pli. M. Kliniko, atsišaukusiems sutaiso kiekvienam 
liekarstas iš šviežių gVarantuotų medikamentų, seniausių ir naujausių išradimų, kuriuos 
tik aukščiausias mokslas išrado pagelbai žmonių.

Iš daugybės išgydytų štai ką patįs žmones rašo:
GARBINGAS PH. M. CLINIC! Pranešu, kad liekarstas subaigem ir esame labai užga

nėdinti už tikrį pagelbį; greitį ir gėrį išgydymį. Manomoteris tėipat jau yra sveika užkį 
siunčia širdingiausiį padėkavong. Jūsų pamačlyvį ir teisipgį budį gero gydymo, skolbsim 
tarp savo pažystamų^ kadangi tik jus broliškai žmonėms tarnaujate Pasiliekamo dčkavoda- 
mi su moteria A. Antonfckas. Iron and Metal Co. So. Richmond, Va.

Mrs. K. Jurevičienė, Box 226, Glens Falls, N. Y., teipat šimtais kartų dekavoja, už 
išgydymį nuo ligos galvos skaudėjimo, nerviškumo, dieglių kojose, nusiįpnejaslos ir suiru
sios sveikatos •— teipat moteriškų ligų Nemažiau dėkingi: L. KLIMAS, 55 Ellsworth St., 
Worcester, Mass., Mi*. M. KOLIAGA. Box 192. Boswell, Pa. Mr. J. TYMCZUKAS, 306 Cen
ter St., Freeland. Pav Teipat išgydyti nuo visokiu, paslaptingų ligų, kurių jokiu badu ne- 
galima sutalpinti. j
ĮS1TEMYKIT, kad slaptybės ligų saugiai užlaikoma, visada.

- R~Ar> FQFW17QV17IIC AS BET NORI PASTOTI SVEIKUI V |R LAIMINGU, tad atsilankyk,
o jeigu toli gyveni, tad aprašyk savoligį bei nesveikumus lietuviškojo kalboje kas kenkia, 
o tikėk, kad apturėsi tikrį pagelbį sveikatai kaip tūkstančiai, kurie jau džiaugia s i--i r dėka* 
voja, nes čionai Išgydo ir tokias, kurių Įriti negalėjo išgydyti kaip šviežias teip ir užslsenė- 
jusias ligas nuo skaudėjimo: pečiuose, rankose, kojose, sąnariuose, krūtinėj, strėnose, gal
vos, šonų; išbėrimai spuogais nuo blogo ir nečysto kraujo, nuo saužagystės sėklos nubėgi- 
mo, nusilpnėjimo, vidurių nedirbimo. užkietėjimo, slogos, greito pailsimo, nerviškumo,bai
mės, silpno ir sumažėjusio kraujo, užsikrečiamų slaptų lytiškų ligiĮ. Širdies, kepenų, ink*, 
stų. silpnų plaučių, kosėjimo sunkaus kvėpavimo, nuo peršalimo slogu, blogų sapnų, nemi
gos, neturėjimo apetito, be peilio bo pjaustymo be aparacijos, bet su liekarstoms, kurios 
tūkstančius išgydė. Teljpat moteris nuo skausmingų mėnesinių ir kitokių visokių ligų, 
kurios užpuola varginimui žmonių, VYRŲ ir MOTERIŲ. Reikalaujant rodos ir pagelbos 
nuo daktaro, visada adresuok arba atellCpo šiuo adresu:

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

, VALANDOS: nuo 10 13 ryto Iki 4 po p. Šventadieniais nuo 10 iki 8. Utarn. ir PStny- 
Šiomis nuo 6 iki 8 vak. Reikalaukit nuo Kllniko dovanai Ir skaitykit knygų „Daktaras *.

♦I

1’. Mikolainis
Box 62 New YorkClty
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Dr. G. M. Glaser 
šiuonii aprėiškiu pagodotai visuo

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

3149 S. Morgan St.
Kerte 32-ros gatvės. 
Telefonas Yards G87.

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 vaiku, mo
tery ir vyrą 
Darai; visokią

Liekuosi su

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

Kertė 32-ros gatvės. .

ir užsendintcse ligose, 
operaciją.
pagarba

£
Ilffl

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

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

Lietuviškas Graborius

A-Tvml

■- >1

Geriausios Siuvamos Masines yra 
“SINGER” .

ft

LjiMį j 2

1
JSCij *
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Męs jas parduodame ir išmokiname 
siūti. Turime atspau ’.ę Lietuviškoje 
kalboje knygas, pagal kuria-j 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 1b ’irtŲ. Taipgi sutaisome.' 
senas mašinas. Mumi nedaro skirtu
mo, kur mašiną reikt;, pristatyti, nors u

Rusiją. Mr.su štoras randasi po šiuo 
ml adresu:

A’JTANAS VIS3ARAS,
Ch’cago, HL 

Yolepbone Yards 452?
3239 S. Halsted et

Išgydysiu 
Jus iii 5 d. 
NUO PASLAPTINGU LIGŲ
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Specialistas kuris 
išgydo ko kili ne-

Ateik pas 
mane, o as 
i š g y d y sTh 
jus ant visa
dos. AŠ dva- 
r a n t uy j u 
kiekv ien anr 
u ž g a ii e d/- 
nima, Rtfris 
atsilankys į 
mano ofisą. 
Aš išgydysiu 
jus už pigiau 
ir geriau, ne 
gu daktarai 
mieste,-, ku
rie turi tfičF

kčti aukštas randas ir turi dide
lius 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 mažaužmokesnį, 
pagal jūsų išgale j ima/ Netrukdy
ki bet atsilankyk šiad'en.

Aš albu ietuvlškal.

Western Medical Institute 
1827 Blue Island Ąve., 2 lub. vir
šuj Bankus, prie IStos gatvSs, 
Chicago, Ill.

DR. RENFER, Specialistas.
Valandos: 8 ryto iki 8:30 vak iri? 
Nedaliomis: 8 ryto iki 12 d o os
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Užsiimu laidojimu numirusių ir už
laikau automobilių, parsamdau ant 
veseilių, krikštynų ir pagrabų už pi
gesnę prekę, kaip visi kiti. Pribu- 
nu j visas miesto dali3 labai greitai, • 
— dieną ir naktį.

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

Telephone Drover 2186.

Dr.O.C. HEINE
DENTISTAS

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

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

Ofisas
1 1725 West 18th Street 

Tarp Paulina ir Wood gat.
g Phone Canal 1208

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

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

f Rezidencija

5208 W, Harrison Street

Tel. Austin 737

; Valandos:

liktai iki 9:00 kiekviena ryti

9

BUK
VYRAS

t t.
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KNYGŲ
Vysai Dykai Del Viru

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.nubiegimasieklos, patrotitu stypribe, pučkus 
ir kitus išmietimus, < negromulavima, patrotitu 
stypfibe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas/ ruma- 
tizma, gonorrhoea arba triperi, naujai įgautas lygas, 
strietura ir vysas vyru lygas, gal būti išęidomas sava" 
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai.

Ta» dykai įgauta knyga, pasakis jums kodėl jus 
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvė žinios, katrus ture žinoti kožnas vedes arba 
nevedes vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalisku 
lygu. Temykit, jog ta knyga yrą siusią vysai dykai, 
užmokant už pašto, ing užpečetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu,4yk parašik sava varda, ir'adresa ant 
žemiaus paduotu kuponn, katrų siusk mums šendena.

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

Godotinas Tamista: Pagal Tamlstos prižadiejtna, aS norlečjan 
jog Tamistaprislustumei tnan vysai dykai vėna jusn knygadel vyru.

Vardas

Adresas*, 
.WMMM
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Mr.su



