
KRAŠTIS

Entered as Second-Class

ILL., PENKTADIENIS, 5 d. RUGSĖJO (SEPTEMBER), 1913 MMetai CHICAGO

mi

KAUNO GUBERNIJA

CHINAI

Viltis

galvai

LIETUVOS.

v icins

BALKANŲ PUSSALIS

Duok Die

Nuostolius

ten 
ypač

NAUJIEJI 
Liepos 28 d 
draugijos skyrius

mandžurų 
išversti re-

kitas 
jomis 
laukiu

ir mojiten 
banija 
ventoju 
Monte

naujai
rūmuose
užgriuvo
kad baigiantieji
bininkai jĮati buvo išėję 
todėl

1 ir stačiam 
mįižikos gali-

Andrius 
Durnoje, 
su kitais

L w. w S

Tauragėje"*^ 
Je 6 v4į J 
ių miniOM

— Andai, 
Venslavskiui 
įvyko Vilui

ŠVENČIONIS
Įkurtas “Ryto
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uvusįjį 
griežia

A. Belcikovskį’o. 
gana gerąi. Geriausiai

nėti. ūkio 
nai guber 
rubl. pa v 
padalinti, 
toms dov 
berni jos 
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pasakojo

mieriko- 
ungtiniu
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susirinkimą šių
26 d. Teisme maž 
kėio. iosr

neleisdavęs ji 
Užtat jie įskun 
dabar esą pa

SUVALKŲ GUBERNIJ
MARIJAMPOLĖ, Suv. gul: 

26 liepos per šv. Oną “Gabija 
surengė vakarą savo 
VaĮirlinp
K. A lytos 3 veik 
liaudies

a. pav 
buvo

JUNGTINĖS VALSTIJOS IR 
MEXIKO.

turi vic 
malo 

nes kitaip turkų ka

VIŠAKIO RUDĄ, Suv. gub. 
Višakio-Rudos bažnytkaimis yra 
tarp didelių girių, kurios pasie
kia beveik Kauną, Zapiškį ir kit.

genaus, 
; nelei
st lietu- 

nekreipiąs

lygijią^t su ki- 
Pirmiau buvo 

, nesenai buvo 
rįųf koncertai, 

koncertai, duddanii klau- 
šiokią-tokią- jeib kurios

KAUNAS. K aunc nuo rugsė
jo 7 lig 12 d. busianti rankų dar
bų paroda, kurią taiso Kauno 
Lietuvių Kat. Moterų Draugija.

y veninio 
so atsilankymas“ 
konied 
dino 
dino ūkininkas Juozas, Magdė 
jo žmona ir Berkus 
kiti ir-gi neblog 
labai patiko kai 
buvo neperdau 
tame, k; 
anksčiau 
čiams liko jau tik bran 
gi kai-kuric turėjo eiti namon be 
nieko, 
vedamas 
na didel

birželio 
Kauno 
kurioje 

ilijos“ Bendrovė, 
fabriko dirbinius, 
ai buvo pripažinti 
indo vanoti aukso

pav. Si
padidėji 

bendrovė“ 
nebeiš

1111 

suma- 
andu tebepasilieka 

inteligentija — 
mokytojas ir ap- 

Moksleivių

tiniai rubežiai dar galutinai lie- 
nuspręsti, bet visgi jau maž daUg 
žima, kad toji naujoji neprigul- 
mmga Europos viešpatystė tu
rės apie 35,000 ketv. kiliometrų 
ir apie milijoną gyventojų.. Ka
dangi albanų yra sų viršum du 
milijęnai, tai ^išku, jog veik pusė 
albanų tenka serbams, grekams

EŽERĖNAI, Kauno gub. Lie
pos 29 d .įvyko teismas riauši
ninkams, kurie darė triukšmą per 

d r-jos skyriaus 
metų gegužės 

daug paniš
ka 11 i n a m i e j i: G r i go r a - 

sinavičius, Blimavicius 
ir Nastajutė, būdami tamsus žmo
nės, bu 
gudresn 
sargiai 
siu. pasi

;!ą šią . vasarą, ;, Vilniuje, 
jame ,Bcrnatdi$ų. .sode,

Prar 
kasąnanė, kad tie kon- 
visai metikos ?yertės, 

tik .teko ju^pWaiisyti, 
jais patenkinti.

■Vienio karei vii 
as lekia^rr^uel 

^ti, buvo pcadėj<l 
įtaikė. Pasilsėjo 

dieną, pirmadic 
>, didžiausios žin 

'dimas, iškeliavo td

vaitinį la|kęa.si 
žardu “Garsas

reikia
Buski me 

darbuokimės. Neš 
darbą, kai 
kita švieti v

Žilis.

vakarą savo gaudai." 
Ant bedugnės krašto“, 

mų vaizdelį iš 
ir “Pono Felik- 

vienaveiksmę
Vai
va i-

žydas, 
Vaidinimas 

mieciams, kurių 
įausia. Priežastis 

pigesni bilietai buvo 
išparduoti ir kaimie- 

esni; tai-

ciui 
kernaviečiai mums 
teko mums susekti

Tie patįs Žaslių maldininkai 
—— Viltis —

Kur. Kr.“ praneša, kad 
(f

pastatytuose lenkų teatro 
(prie Didž. Pogulenkos) 
'cemento lubos. Laimė, 

puošti vidų dar- 
iš teatro, 

> žmonių niekas nenuken- 
užgriuvusios lubos sulaužė 

tik ruštąyones, kurios buvo pa
statytos vidaus darbams baigti.

sukurstyti kitų, neva 
už juos, veikusiųjų at- 
patanisių ir sugebėju- 
pti. Gal tik dėl to tei

sėjas kiekvienam jų tepaskyrė 
po 7 dienas arešto. Ežerėlių mie
stan yra atvykusi iš Vilniaus kaž
kokį Rzevuska Auna, kurios mo- 
čė Čirvinska gyvena sai 
Įėję Ežerėliuose. Gerai 
rna, kaip kas dėjosi s 
bažnyčioje Vilniuje, ji 
vietinius t an i suol i u 

noksią i s

Kau- 
;, trečiadięniais 
Birštonan plau
ku rorte švenčia 

Nemunu vežioja. Iš 
ekmadieniais, antra- 
zketvirtadieniais Kau

kų urodninko darbas. Ir ured- 
ninkas niekis prieš tokį kunigą, 
tik jisai tiek padaręs, kad įskun
dęs isprauninkui, o šis ir pada
ras viską. Girdi, uredninka.s, ir 
kiti valdininkai, buvęs pikti, kad 
kun. Kundrotas 
nė per slenkstį, 
dę kleboną, bet 
traukti tieson.

Uredninkas su Dubiečiu gavu 
siu, girdi, jau ir “paviestkas’V(pranešimus), net Kalugon tei 

ausiančiu eiti. Ir tie pra

>. Šių mėtų
Ukmergėje

ūkio paroda
<• \

PAGIRYS, Ukmerg. pav. Pa
girys nedidelis miestelis. Kaip 
ir kituose panašiuose miesteliuo
se, ir čia yra bažnytėlė, pačto sky
rius,. aptieka, vartotojų dr-jos 
krautuvė ir 1.1. Be to dar čia 
yra dvi mokykli, iš kurių vie
na “Saulės“. Žmonės, kaip teko 
matyti, mėgsta išsigerti, nors pa
staruoju metu girtų gatvėje ne
pamatysi, nes tuoj sodinami į 
“šaltąją“. “Blaivybės“ arbatna- 
fnį retai kas telanko, nes aluc 
“arbata“ geresnė. Yra čia 
manymas statyti dvikliasę iu 
sterijos mokyklą, bet tas 
nymas vis

Visa Pagirio 
tai vargoninkas, 
tiekiui nkas. Moksleivių nėra. 
Seniau ir pagiriečiai sutaisydavo 
šiokių-tokių vakarėlių, bet dabar 
senai bebuvo vakaras. Dėlko? 
Reik Pagirių inteligentams savo 
pareigų neužmiršti ir rūpintis 
ypač jaunimu, kuris, neturėdamas 
vadovo, klysta.
. Pagirys mažpe. kiekvienus me
tus d^Ug keuėia nito Jfcrkunij9,% 
Taip dar nesenai Čia ji užmušė 
vargonininką drauge su sūnumi 
ir uždegė jo namus. Reikėtų pa- 
giriečiains pasirūpinti įsitaisyti 
perkūnsargių! Pagirietis.

zinoua- 
. Jono 
šviečia 

kovoje su 
bažny- 
tas.

VILNIUS
29 ir 30 |d.

— Kauno dabartinė žemoji dai
lės mokykla kun. Januševičiaus 
vardu busianti perdirbta į vidu
rinę dailės ir technikos mokyklą 
su visomis teisėmis.

mas 
apie 15 dainų 
apie 
kė nekaip 
dainavo 
riau žirgelį 
motule ma“ 
ir kitas, bet kai-kurias tai visai 
blogai, pav. “Siuntė mane moti
nėlė“, Č. Sasnausko, ir “Oi, oi, 
oi“, Šimkaus. Publikos dieną, 
nežiūrint to, kad kainos buvo la
bai pigios — 
buvo visai i 
kaip artistų 
certas buvo 
kaimiečiams, 
vo .tik apie pora.

Marijampolės Vanagas.
Šaltinis —

58. Visuotinio narių susirinki
mo išrinkta valdyba: pirmininku 
išrinktas kun. Čaglis, vice-pirmi- 
ninku —- J. Statkevičius, iždinin
ku — Gulbinavičienč, sekretoriu
mi Svirbutavičius. Nario moke
snis paskirtas nietams i rublis. 
Be to susirinkimas nutarė į- 
kurti Naujuosiuose Švenčionyse 
biblioteką ir skaityklą ir pasam
dyti šitoms įstaigoms butą. To
kiu budu Naujuosiuose Švenčio
nyse švietimo pradžia jau pada
ryta. JKiekvienam apielinkės lie
tuviui; kuris nori darbuotis Lie
tuvos švietimui, reikia rašytis 
“Ryto’ nariu. Buskinie iš mie
go, rytiečiai 
kiine kiekvienas kas 
ypač pinigėlį, kas ką 
1110 reikalams.
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BIRŠTONAS, Trakų 
met dviem garlaiviais 
“Kauno garlaivių 
Tur-but jie (garlaiviai) 
sitenka žemyn Nemunu plaukio
ti ir žmones, ir prekes, bei prū
sų “botus“ Kaunan traukti, nes 
naujas, gražus garlaivis, Petra
vičiaus nuosavybė, a 
nigaikštis Gediminas 
no pirmadieniai 
ir penktadieniais 
kia. Šeštadienį 
ir svečius 
Birštono 
dieniais ir 
nan grįžtą

TAURAGĖ, Kauno gub. Lie
pos 27 d., šeštadienio pavakaryj, 
miestėlyje pasidarė nepaprastas 
judėjiinas. Mat, padangėse nuo 
Prūsų! sienos pasirodė nežino
mas lakūnas, kurs, skrisdamas vis 
žemyn, j ieškojo vietos nusileisti. 
Kaip paskui pasirodė, buvo tai 
prancūzų lakūnas Jean Nuar’as; 
lekia jis iš Paryžiaus Peterbur- 
gan, norėdamas laimėti kąž-kokią 
dovanu Beįekįąnt jam,per sie-

Dabar truputį tuo es: 
kad dabartinis klebou 
džiąs visokių paskalų ; 
vių ir per pamokslu 
lenkiškai viso ko.

Apie efideko klebono 
girdėtiĮ visokių pasakų 
verčia 
parapijonies kaž-kokio \ 
čio, buk jisai iškeldinęs 1 
kleboną. Ant io dabar 
dantimis.

Kiti priešingai, spiaudydamies, 
kratosi nuo tos pasakos. Girdi, 
kaž-koks lietuvis padarys, ' mar, 
ką tokiam garsiam lenkui, ponui

nuo 
patvirtinimo 
m a šeši ų C. V
reon, nuo 
štilio Monterey 
pereitą sau va i tę 
reon išėję ir prapuolę penki ame 
rikonai atsirado; jie yra sveiki 
nieks jų nenuskriaudė.

Jungtinės Valstijos, nors užju 
rinėj prekyboj užima trečią vic 
tą, bet ištikro jų užjurinė preky 
ba priguli nuo Vokietijos, kur 
Amerikos išdirbinius 
vidurinei " ir rytinei 
Austrija ir Rusija 
dirbinius gauna 
tarpiu ikystę 
A|merikos menkuti 
koks yra, ne auga, 
žin 
n ių 
rėj'o 947,000 tonų 
liau 
euzijos 
ooo tonu

kuris mielu | noru 
bas jau pradėtas.

t gatvių dar nepasilio- 
ievoliucijonieriai nešiti- 
! atgauti, bet visgi dar 

Didžiausios rcvoliu- 
pajiegos išėjo iš miesto 
kinese ant kalvų užėmė 

o Lion kai
rei uoj a siaurinių ka- 

Jiems pagelbon 
pietryti! traukia di- 

aicijonierių pulkai, bet 
ir siauriniams iš Pekino išsiuntė 
pastipriniųią. Aplinkinėse Nan- 

didclio mu-
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simu 
Šiomis dieno 
dėl to 
lų teismo 
lota, 
įstatų 
ti. Tureio 
žadėjimą, j 
šią s iš Vilniaus

- nuo 15 iki 30 kap., 
maža, nedaugiau net 

Nors dieną kon- 
taisonias ypatingai 
bet kaimiečių bu-

(Jki tok i ir 
BTvimosi. 
Težiūrint, 

aJF kampuose 
pirsas ąpie jų 
gegužines, va- 
<ys kas.; “nėr 

yra kam veikti įr 
A taip-pat ir laiko tam 
Sektų. Neskaitant apy- 
jdžių vyrukų^ ir pačioje 
2 yra užtenkamai jauiiį- 

Fypač inteligentų. Galimas 
irti, kad ir mokytoją turi- 

ietuvj, bet kas iš to, kad pas 
nėra savitarpinės santarvės, 

prie kits kito esame atšalę, o 
taip elgdamies, vien tik galime 
snausti ir toliaus.

Deltuvietis.

Buvusis Durnas atstovas 
Bulota, biKlamas IlI-je 
buvo pasirišęs, drauge 
33 ątstovaiąį po paklau- 
Kąrava j evč>

11 is pas
ipsilankęs

tardytoj
lemdarr
atsisak

ik duoti rastu pasi
' niek u 11' n e i š v a ž i u o

ruimingame spiečiuje, yra 
kestrui atvira estrada.

yra sustatyti suolai, 
us yra . daug vietos 
vėti. Mokesnis visai 
sėdimoj vietos po 

soda ine

VAŠKAI. Liepos 14 d. 
sveikino su mumis kun. P 
tiekimas. Išbuvo pas mus 
ketvirtų metų; daug darbavos 
kaip bažnyčiai taip ir visuome
nei : 
čius

aip
skaitvti laikraš- 

doras knygas, vaikus liep
davo leisti į mokslą. Pervis dau
giau pasidarbavo blaivybei: 
įsteigė “Blaivybės“ draugijos sky
rių, pritraukė nemaža narių, ati
darė arbatinę, kuriai gerai seka
si — žodžiu sakant, darbavosi 
kiek galėdamas. Buvo pradėjęs 
rūpintis vartotojų draugiją steig
ti, bet buvo iškelta^ 
ve jam darbuotis taip-pat ir ki 
tam kampeliui!

Svieto parėjimas.

' ŠVĖKŠNA, Ras. pav. Čia stei
giama dalininkų bendrovė, kurios 
tikslas busiąs pirkti naujausias ir 
geriausias ^kuliamąsias ~ii 
mašinas ir paskui dirbti 
apielinkės žemdirbiams 
darbus.

nesistebėti. Nes, gir- 
kaiiigai kaip ką pa

gyrai, bet ne lietuviai, 
ir leido po keliolikos

miesto:
piriliininkaujaut, 

lūs universiteto rei
kalų komisijos posętlis. Miesto 
sekretorius Drzevicįis paskaitė 
savo sutaisytąjį tuo reikalų mc- 
niorijalą; kurį maiWma miesto 
tarybos vardu įtciktLęarui. Me- 
morijale piašoma Itisti įsteigti 
Viliuje uniyersitetą'su agrono
mijos skyrių. Koiųisija patarė 
Drzevickiul papildytų savo susta
tytąjį mcmorijalą Stdįiuipino nuo
mone del reikalo įsteigti Vilniu
je. universitetą, kurią jisai buvo 
išreiškęs, būdamas Kaimo ūkio 
draugijos pirmininkų,

Albanai gali but 
nes pusė jų tenka 

injojo Bazaro distrik- 
te ir pusė jų gyvena grekams 
skiriamam^ Epyre. Albanai ma- 
lisarų giminės pareikalavo, kad 
montenegrįiiai trauktus! iš alba
nų apgyventų kraštų; jie atsi
šaukė ir į [didžiųjų Europos am
basadorių (konferenciją Londone, 
reikalaudami pasitraukimo serbų 
ir montenęgrinų iš albanų apgy
ventų kraštų, bet gavo patarimą, 
jeigu nenori prigulėti Serbijai ir 
Montenegrui, tai pats gali persi
kelti į plotus, koki bus neprigul- 
mingai Albanijai pavesti.

— 27 liepos, nedėlioję po šv. 
Onai, miesto salėje buvo 2 “pir
meivių“ koncertu: vienas dieną 
nuo 3% vai., kitas vakare nuo 
8J4 vai. Kalbėsiu apie 1 koncertą. 
Koncertas prasidėjo p. A. Ješ- 
mantos kalba “Liaudies dainos 

. Baskui choras, veda- 
A. Jcšmantos, padainavo 

Choras nedidelis,
30 žmonių. Dainos nusise- 

. Kai-kunas dainas pa
gaila gerai, pav. “Šė- 

— Čiurlionics, “Oi 
muz. M. Petrausko,

ies, 
n is 

muzikos

reon 
nai.
zinimui
patvirtinimo 
'Torreon yr;
konsuliatas,
gu kas blogo su ten gyvenančiais 
amerikonais atsitiktų ir tai žino
tų pirma, negu laikraščiai toli 

miesto leidžiami. Vietoj 
žinios apie užinuši- 

unerikonų mieste Tor- 
Jungtinių Valstijų kon- 

uita žinia, jog 
š miesto Tor-

zikų, išėjusių konservatorijos 
mokslus, tekių, kuritkdrąsiai eina 
koncertuoti solo, a^Jciai žinoda
mi, kad nereiks prieš publiką rau
sti; kurie Vilniuje jau yra įgiję 
nemažą garsą ir kuriems nebūtų 
drovu pasirodyti ir Sostinių sce
noje. Pavyzdžiui tb'ks Grafma
nas, liuosasis artistaTdailininkas.

Koncertų! organizatoriai dirba 
nemažą kultūros darbą. Retai ka
me terasi, kad taip pigiai ir taip 
visuomenei prieinamai butų ga- »U'
Įima pasiklausyti tikros, ne bala- 
ganinės muzikos. V

— K ai j) p r 
niaus sf^linii 
mininkas' , 
tarė Ii k. vi d u o) 
binių fabrįkąj 
tuvę (Yilųiaih 
duoti visas

1 V ' '■ - • '(i > ■ ■

kadangi be nil rovė
ta pramones šakaf.1^,širupin 
todėl

— Bįinekainių geležinkelio sto 
tyje (ViiKiaus gub.) pabėgo po 
litikos prasikaltėlis Butnikavi- 
čius, kuris buvo vežamai iš Vii 
niaus

Daugiausiai prisidėjusi prie tur
kų pergalėjimo, bet paskui prie 
besidalinimo Turkijos žemių su- 

ir karą su buvusiais 
pradėjusi, jų pergalėta, 

visų apleista Bulgarija 
na tartiesi su turkais ir jų 
nes melsti 
riumenė įsiveržtų į pačią Bulga
riją. Turkijos valdžia, jeigu di
džiųjų Europos tautų reikalavimo 
atiduoti Bulgarijai Adrianopolį 
neklauso, tai, žinoma, vienos Bul
garijos dar mažiau klausys, nes 
gerai žino, kad Bulgarija viena 
prieš turkus atsiremti negali; jos 
kariumenė apsilpnyta ir nepasise
kimų sudemoralizuota, negali 
priešintiesi dar mūšiuose nebu
vusiems iš Azijos pergabentiems 
turkų kareiviams. Nėra todėl 
abejonės, kad turkai atgaus Ad
rianopolį, kurio buvo jau išsiža
dėję. Atėjusius Adrianop<j)lin 
turkus gyventojai, nes vieni tur
kai, priėmė entuzijastiškai, kas 
rodo, kad bulgarai nemokėjo gy
ventojų prilankumą užsipelnyti.

grinams. Bet visgi Al- 
gubai t;iek turės gy- 

kiek jų turės padidinta 
negro.

nęužganėd inti
serbams

sinan
nešimaK esą nepaprasti, bet su 
raudoiiaįs* kryžiais. Ponai, ker- 
naviečianis sakę, jog Dubiečiui 
busianti katorga. Ši paskala yra 
labai platinama.. Jau visos ap
linkinės parapijos kalba, kad len
ko kunigo negalima esą judinti, 

Jjatių įsirašė’nes busiantį Jcątorga, Jcaip Dubįe-

uzmtisirno.
Bulotą buvo 

svarbiųjų by- 
13* tačiau Bu- 

lasis ; J'io8 parnat. 
ė bentbjcą paaiškin-

Šiauriniii Chinų r . .
dento Juaushikai kariumenė pa 
veržė nuq revoliucijonierių jai 
antrą kartą miestą Nankinua, be 
mūšiai ai 
vė; nors 
ki miestą v 
priešinasi.
cijonicrių 
ir jo aplir 
tvirtas jiožicijas 
vų jie boihbai 
riškus laivus 
nuK pietų 
del i rėva

Toliau “Gabijos“ choras, 
> p. J. Bendaravičiaus, ga
iš —' apie 50 žmonių, la

bai gerai padainavo 7 daineles. 
Dainos publikai labai patikopypa- 
tingai “Ant augšto kalnelio“, 
muz. N. N., ir “Suktinis“, muz. 
Petrausko. Delnų plojimams ne
buvo galo; taigi kai-kurias dainas 
reikėjo net ir atkartoti. Bilie^ 
tai iki-vienain buvo išparduoti, 
ir daug žmonių turėjo grįsti na
mon be nieko. Vienu žodžiu, va
karas nusisekė labai gerai.

Starapolės Žvirblys.

y*a- simfpnijttį:, konceįft^l
džioje datų 
certai bus 
bet kam 
visi buvo

Orkestre dalyvauja apie 50—60 
žmonių

14ingo todiĮl laukiama 
šio.

Susckt

anesą. (i. C, V li
ukų, 1^ftiĮ|ovė. (pir- 
gr. O’Rburk’as) nu- 

vaisių d i r- 
^aųpėŲus ir. krąu- 
'gaffed), ir jšpar- 

p’rekė^člr įtaisymą, 
iariai mažai

pastatyta or 
Prieš ją ore 
Aplink šuo) 
statiems sto 
nebrangus:1 
27 kap., o į 
stovint klausyt 
ma už 10—12 ki

Ir Vilniaus publika labai pa
mėgo tuos koncertais? Sueina mi- i 
nios žmonių, ne didžturčių ko
kių, bet daugiausiai šiaip sau vi
dutinės, “pilkosios“ publikos.

Koncertų vedėjai,. ;šalip papra
stų koncertų, kuriais yra duoda
ma vienu vakaru {'vairių tautų 
muzikos veikalų, taiso kartais ir 
vienos tautos muzikos koncertus, 
norėdami stive 
žiittį su tos 
zikos srytyj^ ir parodyti jos mu 
zikos ypaty 
tomis tauto 
jau rusų 
lenkų kom 
Tokie 
sy tojams 
tautos muzikos pilnybę, yra la
bai naudingi kulturiiumo, žvilg
sniu ir publikai labai, patinka.

Vilniaus lietuviai d^iniaiię- pa
lietu vių , nnfzikos kon- 

tikslu pasikalbėjo su 
koncertų dircktoriurifĮ Markovu,

medaliu. Į
“V’iliĮaT tat trumpu laiku gavo 

dirbinius jau penktąjį

Nors Jungtinių Valstijų prezi
dento atstovas, Mexikan pasiųstas 
sulaikė savo iškeliavimą namon 
bet naujų tarybų nei su Huerta, 
nei su jo užsienių m misteriu 
užmezgė, viskas todėl M exike 
silieka taip, kaip buv<

Patarimo Amerikos 
kad gyvenanti Mexike 
nai išsinešdintų, nes 

i

Valstijų valdžia negali 
ti, vieni paklausė, bet kiti nepa
klausė, nepaklausė ypač tie, kurie 
ten turi geresnį darbą, negu na- 
mieje galėtų turėti. Dalis ame
rikonų, rods, patarimo nusigando, 
todėl susirinko į \ era Cruz, bet 
ant kariškų laivų, kuriems prisa
kyta juos namon gabenti, sėsti 
nesiskubina, nori palaukti, kas to
liau atsitiks, nes hieks nenori ap
leisti geresnių vietų Mexike, ne
gu namieje galėtų turėti.

Kaip dabar dalykai stovi, tai 
iš to nieks negali įspėti, kas to
liau gali atsitikti.
Valsčių atstovas Lind, 
laikė savo iškeliavimą, 
tyt, tikėjosi, kad Mexil 
nių minsteris atsilieps su meldi
mu pradėti naujas tarybas, bet 
su noru vėl tartiesi tas neatsi
liepė.

Mexiko užsienių ministeris vie
nok vieną pažadėjimą davė — 
jog Huerta prezidento vietai savo 
kandidatūros statyti negali, nes 
kandiduoti neleidžia naujoji Me
xiko konstitucija. Todėl, jeigu 
Huerta savo kandidatūros ne
statys, tai darys tai ne dėl Jung
tinių Valstijų reikalavimo, bet 
todėl, kad jam kandiduoti nelei
džia naujoji Mexiko konstitucija. 
Bet Amerikos besikišinias į Me
xiko naminius reikalus taip suer
zi irt) m exikon us, kad jie, paro
dymui savo neprilankumo, prie
šais konstituciją gali statyti Hu- 
ertos kandidatūrą.

Koki bus pastatyti kandidatai 
Mexiko prezidento vietai, dar 
nežinia, bet jau dabar žinia yra, 
kad Pelikso Diazo kandidatūra X .. .statys liberalų partija. Kadangi jis 
Mexike turi nemažą įtekmę ne 
tik savo partijoj, tai manoma, jog 
greičiausia jis ir bus išrinktas. 
Bet ar išrinkimas naujojo prezi
dento padarys galą revoliucijoms, 
ar naujojo prezidento valdžiai pa
siduos Carranza, Zapata ir kiti 
mažesni revoliucijonierių vado
vai, to pirm laiko negalima įspėti. 
Juk ir prašalinus Porterio Diazą 
ir jo vietą užėmus Maderai, tikė
tasi, kad Mexike užstos ramumas. 
Bet tuojaus prieš Maderą kilo re
voliucija, o dabar prieš išvertusį 
Madero valdžia Huerta, u

Jungtiniai Valsčiai gazdina
I įnertą uždraudimu gabenti per 
rubežių ginklus ir amuniciją, be 
ko negalima su rcvoliucijonieriais 
karo vesti, bet ginklus, gal dar 
geresnius1, Huertai jūrėms prista
to japonai. Rods, nepripažinimas
II nertos valdžios sunkina jam pa
skolą užtraukti, bet kMp dabar 
laikraščiai garsina, jam Londono 
bankuose pasisekė gauti 12 mili
jonų pesų. To jam gali užtekti 
iki naujų rinkinių, todėl jis visai 
nepaiso Jungtinių Valsčių reika
lavimo. Jungtinės Valstijos pra
šė ir Vokietijos, kad jos amba
sadorius kalbintų I įnertą nuo vie
tos pasitraukti, bet gavo atsaky
mą, jog Vokietijos valdžia, pripa
žinusi oficiališkai Iįnertą reika
laujant Mexike gyvenantiems vo
kiečiams, negali jo pasitraukimo 
reikalauti. Nesiseka mat su Me- 
xiku prezidentui Wilsonui ir jo 
užsienių ministeriui Bryanui,

Kišticsi į Mexiko reikalus, sių
sti ten kariumenę ir karą pradėti 
Jungtines Valstijas stumia ne tik 
Europos viešpatystės, bet ir tūli 
amerikonai, besitikinti Mexike 
pažvejoti, jeigu jį Jungtinės Val
stijos visą, arba bent jo dalį pa
sisavintų. Mexiko mat gausiai 
gamtos apdovanotas, turi vaisin- 

fą žemę, dideles .girias, kas Jung

ai DELTUVA, I 
■prą metų galiu 
jfcs mus dažnai 
j«ų pasisekimui 
jawiiino judė 
Dawar viskas 
kad jutuose' J 
skamb^fc^įjj 
kultūros (la® 
karus ir 
kam“, 
darbuoti 
darbui y 
gardos J 
Deltujpi 
mo, 
pas

— Lenku ląikrasciG Kur. Lit, v i-
atsakomasai redaktCfrius Narbu • ¥ 
tas šaukiamas tiesoii!
dinimą minėtajame
stovo Rackoyskio kalbos Durno

KERNAVĖ, Viln. gub. Pama
sinti pernykščių lietuvių pamok
slu ir giesmėmis škapliernos die
noje, apsilankėme ir šįmet, ma
nydami sau, jog jeigu lenkams 
kunigams esant; ir tai po kelių 
dešimtų -mętų Jšgirdome lietuvių 
žodį šioje parapijoje, tai jau prie 
lietuvio kunigo, vis dėlto nors 
metuose vieną kartą juo labiau 
išgirsime. Bet apšivylėme. Kad 
ir laukėme ir anksti, ir vėlai, bet 
nesulaukėme ;nė žodžįb lietuviš
kai, o juk ir kunigų svečių buvo 

šėję klausėme tenykš- 
A.t sakė, 

jog, jie ir privatiškai kalbėdamiesi, 
dar nė žodžio nesą girdėję iš 
savo klebono lietuviškai, ir pra- 
^ė musų 
di, lenkai 
daro, tai 
Tad kad 
metų pasakyti lietuviškai pa
mokslą, kunigui lenkui nieko už 
tai nebuvo.

Prašė mus taip-pat atminti, jog 
ne jeib kokių čia esą žmonių. 
Girdi, senai jau esą girdėti, kad 
jie tariąsis, kaip elgtis, jei iš
girstą lietuviškai prakalbant kri

tinėse valstijose spekuliantų 
baigiama naikinti; yra 
daug visokių mineralų, 
yra ten daug sidabro
Jeigu Jungtinės Valstijos užimtų 
bent dalį Mexiko, spekuliantams 
atsirastų proga tuos gamtos tur
tus išnaudoti ir sau lobį krauti. 
O kad karas ne vieną tūkstantį 
žmonių gyvasčių paimtų, kad ka
rui reiktų ne vieną milijoną do- 
liarių nuo žmonių išlupti, tas spe
kuliantams nerupi, nes 11c jie juk 
kraują lies, ne jie ir pinigus karui 
turės sudėti.

• Erzinimui karo nenorinčių ame
rikonu tyčia leidžiama visokios

.V ... r
neteisingos žinios. Laikr

garsina, buk mieste
tapo užtmušti šeši ameriko- 
Žinia ta, matyt, tyčia er- 

merikonų paleista, nes 
jos nėra; mieste 

i Jungtinių Valsčių 
jis turėtų žinoti, jei-

Romanovų jubilejui pami- 
i departamentas kiekvie
na i j ai j) a skyrę s po t.000 
V z d i n g i c n i s ūkini n k a m s 

Parinkti kandidatų 
[anoms iš Vilniaus gu- 
kleparramentas pavedęs 
ūkio draugijai. ^.Tuos 

s draugija jau pasirto- 
1, išviso šeši. Pasak “K. 

tai esą ūkininkai:

Chinuose 
Jie sutarė 

publikonišką tvarką ir sostan su 
grąžinti niandžurų ciesorių di 
nastiją. Nevertas todėl pavyde 
jimo padėjimas prezidento Juan 
shikai, nes] prieš jį stoja pietų re 
voliucijonięriai ir ciecoriaus šąli 
ninkai. Iri Rusija laukia vien tin 
karnos progos griebti chinam: 
p r i g- u 1 č j 11 s į'ą M o 11 go 1 i j ą.

parūpina 
E u r opa i. 

Amerikos iš- 
per Vokietijos 

es prekių laivynas 
ir tas pats, 

yra, ne auga, bet eina ma- 
11890 metuose visas Jungti- 
hilstijų prekių laivynas tū

li metų vė
jau tik 873,000 tonų. Fran- 

prekių laivynas turi 600,- 
laikymui prekių lai

vyno Prancūzija subsidijoms iš
moka apie 5 .milijonus doliarių 
kas metai. Vokietijos prekių lai
vynas per dešimtį metų pasididi
no vienu milijonu tonų. 1911 me
tuose Vokietijos laivynas turėjo 
3,024,000 tonų. Ir Japonijos pre
kių laivynas nuo 1901 m. pasidvi- 
gubino. Pasididino ir laivynai 
kitų kraštų, kaip antai Norvegi
jos, Holandijos ir Belgijos, suma
žėjo gi vien Jungtinių Valstijų; 
todėl jos, savo prekių išgabeni
mui turi naudotiesi iš svetimų lai
vų ir svetimiems turi už perveži
mą brangiai mokėti.



WES

Bėga du upeliu: Višakis ir Jura. 
Tat V. Rudoje ir apielinkėse pui
kios vietos. Daugybė ponų at
važiuoja iš miestų vasarai pasil
sėti ir pagyventi vasarnamiuose, 
kurių nemaža yra miškuose, ne
toli Kazlų Rudos geležinkelio 
stoties.

V.-Rudos bažnytkaimis kasmet 
vis kįla, matyti vis daugiau nau
jų namų statant. Yra čia prade
damoji mokykla, nemaža svaigi
namųjų gėrimų įstaigų, krautu
vių; paminėtina bažnytinių rūbų 
dirbtuvė p-lės Kl. 
tės, kurios darbu 
džiaugti apielinkės 
medinė bažnyčia.
mišparus pagieda puikiai išlavin
tas choras; jis padainuoja per 

dainu. v

Klebonas 
kunigu), 

Jis ne-

Paltanavičai- 
negali atsi- 

kl ebon ai; yra 
Per mišias ir

vakarėlius ir tautinių
Kunigų gyvena du. 

senas (60 metų, kaip 
senų pažiūrų žmogus.

nienės darbui ir lietuviams kilti.
Užtat vikaras kun. Martišius,

sienų. Jei neklystu, jo rūpesčiu 
įsteigta “Žiburio” ir “Blaivybės” 
draugijų sWriai. Taip-pat jam 
rupinanties pareina apie šimtas 
egzempliorių “Šaltinio”, taip-pat 
ir kitų laikraščių po keletą eg
zempliorių.

Viš.-Rudoje buvo jau keli va
karėliai, per kuriuos jaunimas 
pažaidžia, padainuoja. Teatro

Sunku vienam platinti apšvie
timas ir blaivybė,, nes pasauli
nių inteligentų kaip ir nėra. Ne
žinau, ar kame kitur girtuokliau
ja taip, kaip šioje 
Mat, čia menkesni 
aplinkinių parapijų, 
nes užsiima miškų
Žinoma, einant vis pinigui į ran-

apielinkėie.
laukai, negu

todėl žmo-

dažniau ir magaryčių buna. Per 
talkas neapsieina be degtinės ir 
alaus. Ppešr-kelcijus metus įve
dė jo arktis antradieniais keletą 
kar/11 per met

bus atidaryta, tada ištikro pkl- 
džiugs to rajono lietuviai, ir jų 
dvasia pakils. \ A. M.

— Vilti® - v

MAŽOJI LIETUVA.

Kaip Prūsų lietuviai geria. Lie
tuviai mėgsta gerti. Geria kaip 
Didžiojoje Lietuvoje, taip ir Pru
snose. Prusai yra 
dž tosios Lietuvos 
turtingesni; tat ir 
gia daugiau. Štai,

už savo Di- 
santautiečius 
išgerti į s te li
kai p praneša 

senai Klai-
per vieną šventę išgerta 

už apie 10,000 mk. Kai-

ikeliui pameta ir to 
Nesenai tūla Klai- 
nku draugija suren-

Grįžtant atgal, laivo kapitonas Is

bustabde laivą ir pradėjo tei
rautis. Tačiaus važiavusieji už
tikrino, kad tai keletas “plėčkų” 
nuvirto į vandenį. Nusiraminęs 
kapitonas paleido laivą toliaus.

vieno ekskursai! to-darbi ninko, 
palikusio nelaimingą moterį su

Mažosios Lietuvos laikraščiuo- 
se nuolat pilna žinių, kad pasigė
ręs prūselis grižta namon, .pake
liui netenka jiegų, užmiega kur 
patvoryje, o, pažadęs, neranda 
pas save nei pinigų, nei laikro
džio, nei kitų vertę turinčių daik
tų-

Suėmė vagių gaują. Nesenai 
suimta ištisa 
savo dažniais 
ant kojų ne 

ir miesto gy-
Kaip spėjama, tos gau-

gauja vagių, kurie 
įsilaužimais sukėlė 
tiktai policiją, bet

L'ric 20 įsilaužimų jie jau 
pažino. Gauja susidėjo 
žiu., kurie visi yra jauni ir

HMM
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|| Londone gauta žinia, jog 
Chinų prezidento kariumenė nuo 
revoliucijonierių paveržė svar
biausią jų miestą Nanking.
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landiją.

buvo

kąs elgėsi žiaurai. 
sanžinė negryna.

ne- 
lai-

nori, ar tam pajiegų neturi. Ir 
Anglijos laikraščiai neprielankiai 
atsiliepia apie Jungtinių Valstijų 
Mexike veikimą.

Ii

dirbimui, nes paprastieji keliai

r*

sai susivažiavimas, no^s praėjo į naujo įnešti | savo sumanymą, tik 
po konservatyvų obalsiu ir daug | reikalauti jaįumie 5%, bet 10%

vir-
Šios

Jos turėtų didelę svarbą kalnuotame Mexiko kra-

antru kartu nieko 
senate yra dau- 
virš 100,000 dol. 

o. tie, žinoma, ne- 
sprando mo-

NUO MOKYKLŲ HYGIENOS 
KONGRESO.

..Buffalo, N. Y. Susirinkę kon-

Europoj niekur nėra. Sekanti gu
bernatorių konferencija atsibus 
mieste Madison, Wis.

ti pastovios daktarų inspekcijos 
mokyklų ir pavertimo kariškų lai
vų į atviro oro mokyklas. Da-

NELAIMĖS ANT GELEŽIN
KELIŲ.

Freeport, Pa. Netoli Laneville 
traukinys Pennsylvania geležiu-

las lanko milijonas džiovos apim
tų vaikų, o atviro oro mokyklų 
visame jų plote yra mažai, į jas 
gali sutilpti tik 1500 vaikų.

____ _____

JEIGU KARAS BUTŲ.
Suvienytos Valstijos turi sutraukę didelį skaitlių kariumenės prie Mexiko rubežiaus. Paveikslėlis 

šui parodo Suv. Valstijų artileriją pilname marše. Apačioj parodoma, kaip apsieina su kalnų kanuolemis. 
pastarosios yra lengvesnės už paprastas laukines kanuoles. 
šte, kilus karui. i

ką tautystės žvilgsniu peiktino 
savyje turėjo, tačiaus be abejo
nės turėjo ir gerų pusių ir yra 
svarbus atgimstančiai Mažajai 
Lietuvai.

iSOniLEUY IN FORCEP MAPCHslS

nuo pelno ido,ooo dol. ir daugiau. 
Bet, turbut ir 
nepelnys, >nes 
guma turinčių 
pelno į metus,
panorės ant?< savo 
kesčius krauti.

i»ob : Nei?
ways
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UŽSIDEGĖ HAMBURGO 
GARLAIVIS, GABENANTIS 

KEROSINĄ.
New York. 29 rugpjūčio But

termilk kanale užsidegė Ham
burgo garlaivis “Buergermeister 
Hackmąnn”, kurio viduryj yra 
600,000 galionų benzinos ir kero- 
sino. Žinoma, ^užsidegus benzi
nai ir kerosinui, garlaivis į liep
sną pavirto. Nors trįs čirškynės 
pylė vandenį be perstojimo į laivo 
vidurį, bet vanduo ugnies 
įstengia užgesinti. Minėtas

|| Kijeve atsibuvo susivažiavi
mas Rusijos žemietijų atstovų. 
Žemietijos atstovauja 7 milijonus 
žmonių, nes tiek į jas priguli. 
Susivažiavimai! pribuvo 1500 de
legatų. Policija dabojo suvažia
vusius, lankė posėdžius, b 
nesuteikta progos kištiesi.

sti savo delegatą komisijon, pa
skirtoji ištirti žiaurumus karą ve
dusių Balkanų tautų. Komisijon 
tapo paskirti delegatai: Jungti
nių Valsčių, Francuzijos, Ang
lijos, Vokietijos, Austrijos ir Ru
sijos. Rusijos delegatu paskir
tas kadetų partijos vadovas, pro
fesorius Miliukov. Prieš jį tai 
ir protestuoja serbai, nes jis pats 
laike karo važinėjo ant Balkanų 
pussalio, todėl geriau už kitus 
žino, kur ir 
Matyt, serbų

Anglijos sostinėj Londone 
budavonių darbininkai rengia vi
suotiną streiką. Darbai prie ka
raliaus rūmo Buchinghamo pa
siliovė. Jeigu kils visuotinas 
streikas, tai streikuos 250,000 
darbininkų. ‘

Mexike užmušta tūlas skait
lius Anglijos, Francuzijos ir Vo
kietijos piliečių. Vokietijos laik
raščiai už tai kaltina Jungtinių 
Valstijų valdžią, nes ji nepildo 
savo pasižadėjimų. Vokietijos 
pasiuntinys Mexike sako, jog ten 
gyvena 5000 vokiečių ir tiek jau 
franeuzų ir anglų. Juos ginti 
privalo jų locna valdžia, nes

kelio užbėgo ant skersai bėgių 
važiuojančio automobilio ir jį 
sudaužė. Prie to tapo užmušti: 
J. E. Rovan, jo pati, du vaikai 
ir giminaitė. Nelaimė atsitiko 
prie kelio užsisukimo, todėl, nei 
traukinio, nei automobilio vedė
jai viens kito matyti negalėjo.

GARLAIVIS IMPERATOR 
UŽSIDEGĖ.

New York. 28 rugpjūčio užsi
degė didžiąusis dabartinis pasa- 
žierinis laivas, Hamburgo garlai
vis “ImperatoiC, stovintis porte 
Hobokcnc. vienas oficieras ir 
jūreivis nuo durnų užtroško. Ka
da laivas užsidegė, ant jo, apart 

tarpdėnio 
savo rui

muose miegojo. Pasirodžius liep
snai, žuvęs oficieras griebėsi ge
sinimo, bet per toli nuėjo, jį ;r 
su juoin buvusį jūreivį apsvaigi- 

Kada juos surado,
savo abudu buvo negyvi. Pagelbon 

itedegerius ir viena1 pašaukti gesintojų laiveliai atka-

GAISRAI.
Bay Point, Co. Siautė čia di

delis gaisras, kuris išnaikino len
til pjovyklas ir medžių apdirbi
mo dirbtuves. Sudegė keli mi
lijonai kubiškų pėdų lentų ir me
džių. Nuostolių ugnies padary
ta ant milijono/doliarių. , . r

i vis dažniau 
u r vynelį.
paj^pija didelė, nes 

claidę tarp miškų. Į 
vieną galą parapija (nueina apie 
2 myli tolumo ir j kitą tiek-pat. 
Todėl sunkiau ir suorganizuoti 
žmones, sutraukti kuopon, drau- 
gijosna.

Bet yra vilties, kad ilgainiui 
žmonės daugiau supras draugijų 
naudingumą. Jau ir dabar gali
ma pastebėti, ypač iš jaunimo, 
apsišvietusių ir prasilavinusių.

Miškinis-uirius.
'*- Viltis —

— Liepojaus-Romnų geležin
kelio 268-jam varste sudužo pre
kių traukinys, 
gonų, 
kelias, 
vienas

Sudaužyta n va- 
kiek pagadintas ir pats 
Sužeisti konduktorius ir 

darbininkas.
—• Viltu —

RYGA. Rygoj policija susekė 
netikrų pinigų dirbtuvę, tiria i* 
laikė dailydės. Atėmė daug pa
dirbtų netikrų pinigų.

— Viltis —

VARŠUVA. Vieno Sedlcco g. 
miestelio žydai kreipiasi į Var
šuvos žydų gminos valdybą, pra
šydami atsiųsti jiems žydą-dak- 
tarą, nes,, sako, pas juos labai 
išsiplatinusi skarlatina ir kitos 
ligos, o lenkai-daktarai atsisaką 
visai žydus*"gydyti.

— Viltis

PETERBURGAS. Pas mus Pe
terburge
Draugija atidarė naują lietuvių 
mokyklą.

Lietuvių Labdarių

Butas jau pasamdy- 
, miesto centre, Sol- 
mlok No. 3-5, b. 1.

Lietuviai, kurie norit mokyti sa
vo vaikus lietuviškai ir lietuvių 
mokykloje, lai paduoda mokyk
los komisijai prašymus, pridėję 
prie jų savo vaikų metrikus.

Lietuviai, gyvenantieji už Ne- 
vos vartų, taip-pat esą labai nu
džiugę. Džiaugsmo priežastis to
ki: čia, už Nevos vartų, buvę du 
Lietuvių Labdarių Dr. nariu ir 
tyrinėję apie mokyklos reikalin
gumą šiame rajone ir apię jos 
čia steigimą. Išgirdę apie tai, čio
nykščiai lietuviai ir džiaugiasi: 
girdi, męs laukiam mokyklos, 

• kaip saulės patekant, jau kelio
lika metų. Liet. Labd. Dr-jos na
riai, rodos, viską rado, kas tiktai 
mokyklai reikalinga, bet yra dar 
vienas dalykas, būtent: kaip pa
žiūrės į mokyklos reikalingumą 
tame rajone. D. L’. Draugijos ko
mitetas (valdyba)^ ĮŲisl tiki, kad 
fc jis Sutiks, Kądrf 5ia mokyklą

Zeppelinas Tilžėje. Nuplovė į jūres. Klaipėdoje pas 
jūres susėdę ant plausto (trop- 
to) žaidė keli vaikai. Tuom tar
pu pro šalį praėjo laivas, kurio 
pakeltos bangos nuplovė vaikus 
į jūres. Vienas- huskendo; kiti

■

su IS DARBO LAUKO.
markių.

daugiau.IS AMERIKOS.

j imu po 25c. prie dienos algų.

parsitraukė

4'

Savžudžiui kailį išpėrė. Tilžėje ežero

dė nusiskandinti, bet nepasisekė.

teisės lei-maras.

laik-
metų vaiko.mų kito 4

ATRĖŽĖ.KON
kuni-

prievarta iš biuro nebuvo dar 
atsakė ku

padegėjai. Netoli Skais- 
metų vaikas padegė uki-

Francuzijos, Vokietijos 
dijos, taipgi iš Indijų, 
jau apie Kanadą.-

kino Thaw’ą, kuom parodė 
neprielankumą Amerikai.

padirbtos, ka 
tikru atskirti.

mas
ver,

Pasakyki- 
patriarchai

t

nes

kad jį 
mestu

Pella 
valtis.

Jungtinių Valsčių pro-
Jeromc, kuris net

Sulzer turės savo Vietą vice gu- sčių gubernatorių konferencija, 
bernatoriui užleisti, jeigu nenori, kurion pribuvo gubernatoriai 25

susivažiavimo ant
Kaip praneša Mažo-

111, Netoli Sheldon 
iii'ė' City Flyeip*"už- 
Tsat' ’ bėgiu važiuo-

nuo 1911

matyt, už nemokėjimą žudytis

atskiriamos ir laikomos 14 dienų 
savo rūšies karantine.

Kiaulių maras. Mažojoje Lie
tu vaje dabar siaučia gan didelis 
kiaulių PARAKO EXPtlOZIJA.

Fayville, III. Dirbtuvėse Mia
mi Ponder Co. expliodavo para
kas. Expliozija užmušė keturis 
žmones.

| Austrijos valdžia Washingto
ne pakėlė smarkų protestą prieš 
paskyrimą Amerikos pasiunti
niu Bulgarijon neprielankaus 
Austrijai cecho Vopicka.

sukeldamas mieste

If New York. Sustreikavo 1000 
dokų darbininkų Hamburgo gar
laivių kompanijos.

PRIGĖRĖ TRIS STUDENTĖS.
Lake Geneva, Ill. Ant 

Lake* Geneva, išvažiavus 
pasivažinėti' studentėms 
Central kolegijos, apvirto
Prie to prigėrė trįs studentės, o 
ketvirtą su dideliu vargu pasise
kė išgelbėti. Turbūt jos plaukti 
nemokėjo.

Farmington, Mo. Pasibaigė 
streikai švino kasyklose pietva
kariniuose Missouri kraštuose.

Milžiniška žuvis. Skirvytėje tū
las žvejotojas Lataitis nesenai su
gavo žuvį, kuri svėrė 280 svarų. 
Pardavęs žuvį, gavo už ią 210

j—s---------

GUBERNATORIŲ 
FERENCIJA.

Colorado Springs, Col. 29 rug
pjūčio pasibaigė Jungtinių Vai

Žasų gabenimas Prusuosna. 
Prasidėjo jau žąsų gabenimas iš 
Rusijos ir Didžiosios Lietuvos 
Prusuosna. Idant limpančių li-

t įjoję, 30 
sijon, 24

Yorko
teisme susirinkę kanadiečiai pra
dėjo aploduoti teisėjui ir svei-

savo

gulėjusios šaldyklose 
metų. Už laikymą 
produktų ilgiau, negu 
džia, yra bausmė įki 500 dol. ar
ba kalėjimas, .

tas šalis. Iškastasai gintaras da
linama į 200 įvairių rūšių ir, kaip 
apskaitliuojama, yra vertas apie 
4,600,00 mk., kurių apie pusė yra 
grynas pelnas.

B

Gintaro rinkimas. Valdžia iš
davė atskaitą apie gintaro rinki
mą Palminikiuose. Sulyg išduo
tos atskaitos, pasirodo, kad per 
1912 metus išviso toje vietoje iš
kasta 800,000 vežimų gintaro že
mės, kurioje rasta 814000 svarų 
gintaro. Reiškia, iš kiekvieno ve
žimo žemės gauta gintaro po sva
rą suviršum. 33 nuošimčiai iš
kastojo gintaro pasiliko Vokic- 

nuošimčių išvežta Ru- 
nuošimčiai Išgabenta

NETIKROS 10 DOLIARINeS.
Washington, D. C. Valdžia 

persergsti prieš naujas netikras 
10 doliarines. Dvi tokias netik
ras 10 doliarines sugriebė,. Vie
na išstatyta First National Ban
ko _,Chięagoj, kita neva išleista 
Farmers and Merchants Banko 
Los Angelos. Abidvi taip gerai 

sunku nuo

SUSIMUŠIMAI^ TRAUKINIŲ 
SU AUTOMOBILIAIS.

Kankakee, 
traukinys “V 
bčgo ant ši
jaučio autom'obiliaus, kuriame va- no durnai, 
žiavo J: 
šeimyna, 
duktė I 
o suims sunkiai tapo sumanky
tas. j

tapo ant vietos užmušti, I ko ir vandeniu laivą užliejo ir 
ugnį sulaikė. Iš miego prikel
tus ateivius apėmė baimė, jie be
veik vienuose naktiniuose drabu
žiuose trepais užbėgo ant laivo 
viršaus, o paskui nuo laivo lau
kan. Daugelis nenorėjo laivai! 
grįžti, visą naktį išbuvo ant že
mės. Ruimai antrosios kajutos 
labiausia nukentė. Sienos jų nuo 
durnų pajuodavo, viskas vandens 
užlieta, brangus mebliai išnai
kinti. Nuostolių ugniei^padaryta 
labai daug. Nuo ko užgimė gai
sras, tikrai nežinia. Laivo oficie- 
rai užtikrina, kad jis nieko bend
ro neturi su Hamburgo kompani
jos d.okų darbininkų streiku, nors 
vietoj sustreikavusių darbininkų

1000

NARSUS KAREIVIS.
Wichita, Kansas. 8 mėnesiai 

atgal koksai j David Taylor pasto
jo kariu menėm Išgirdęs, kad ga
li su Mexiku kilti karas, narsus 
kareivis įgavo tokią baimę, kad

nui, melsdamas, kad jį iš kariu
menės paliuosuotų, nes jam tar
navimas kariumenėj visai nepa
tinkąs ir jo persitikrinimai nelei
džia eiti karau. Kas žiu, ar daug 
yra Amerikos kariumenėj taip 
narsių kareivių!

Stenbenville, Ohio. Streikuo
ja čia dar vis darbininkai cino 
dirbtuvėse. 27 rugpjūčio buvo 
kruvinas susirėmimas streikierių 
su policija. Susirėmime sužei
sta šeši žmonės; tarp sužeistų yra 
taipgi policijos perdėtinis.

Jungtinių Valsčių konsuliams 
Mexike prisakyta patarti ten gy
venantiems amerikonams prasiša
linti į tėvynę, o negalintiems iš
keliauti pagelbėti. Tam tikslui 
tuom tarpu iš iždo paskirta

|| Sanjunga Vokietijos knygų 
leidėjų surengė protestą prieš 
Jungtinių Valstijų užsimanymą

gabenamų Amerikon, uždėti mui
tus. Protestas visai teisingas. 
Dabar nuo knygų yra muitai 
vien Ispanijoj ir dviejose mažose 
republikose pietinės Amerikos; 
daugiau muitų nuo knygų niekur 
nėra.

Maži 
girių 6 
ninko Dovilio tvartus, kurie ir 
supleškėjo. Ūkininkas turi gan 
didelį nuostolį, kadangi tvartai 
buvo labai mažai apdrausti. Pa
degėlis prisipažino, kad jisai taip

KOMISIJA TIRINĖJANTI 
ATEIVIŲ UŽVEIZDOS 

į DARBUS.
Washington, D. C. Kadangi 

prezidentas gavo daug skundų 
ant elgimosi ateivių užveizdos 
ant Ellis Island, tai jis paskyrė 
komisiją ištirti tuos pasiskundi
mus. Komisijon paskyrė: Ri
chardą H. Taylorą iš Washingto- 
no, Jamesą L. Hughesą iš Phila- 
delphios ir P. L. Prentiss’ą iš 
Chicago. Visi jie keliaują New 
Yorkan ištirti prietikius ant “aša
rų salos”.

KONFISKAVO PAGEDUSIĄ 
MĖSĄ.

Philadelphia, Pa. Valstijos 
pieno ir valgio produktų inspek
cija konfiskavo 150,000 svarų 
mėsos ir daugybę kiaušinių laiko
mų šaldyklose. Tuos produktus 
pripažino valgiui netinkamais. 
Prisakyta areštuoti tų pagedusių 
produktų savininkus. Išnaikinta 
taipgi 40,000 svarų paukštienos,

Atbalsiai 
Rambyno. 
sios Lietuvos laikraščiai susiva
žiavimas ant Rambyno, žinutė 
apie kuri tilpo praeitame “Lietu
vos” num. padaręs dideli įspūdį, 
ne tik į lietuvių, bet ir į vokiečių 
visuomenę. Ne tiktai visi vietos 
laikraščiai, lietuviški ir vokiški, 
svarsto susivažiavimą, bet ir be
veik visi Karaliaučiaus laikraš
čiai paminėjo jį. Tautiškas su
sipratimas .Mažojoje Lietuvoje, 
laikui bėgant, auga, ir vokiečiai 
vis rimčiau pradeda žiūrėti | šį 
naują jiem* apsireiškimą, Šita-

MAŽAS PRASIŽENGĖLIS.
Racine, Wis. /6 metų vaikas 

Rišards Tuktovvsk^ matyt lenkas, 
tapo pasiųstas į pataisos mokyk
lą, kur turės išbūti, kol nepa
baigs 21 metų. Nors tasai vaikė
zas turi tik 6 metus, bet jis pa
kliuvo į policijos nagus jau 20 
kartų. Bet kasžin, ar prasižengti 
jis galėjo žinodamas, kad prasi
žengia.

ATMESTA SUMANYMAS 
MOKESČIŲ NUO PELNO. 
Washington, D. C. Senatas 47 

balsais prieš 17 atmetė senato
riaus Borah sumanymą imti ųio- 
kesčius 5% nuo turinčių pelno 
100,000 ctol. ir daugiau. Iš sena
torių, prieš sumanymą balsavo:

k; Gallingef; Lippitt, žino- 
ateivių priešas /Lodge, Ole- 
Penrose, Root, Smoot, War-

Senatorius BoraK mano iš

IR VĖL KĄRŠ^A VILNIS.
Topeka, Mass. Kapsas valsti- 

jon vėl atėjo! l^aršf.ą vilnis. Dau- 
gelyj vietų .rugpjūčio termo
metras pakilę iki Iii0. Lytaus 
vienok nebuvo^ nors jo čia ypač 
farmeriai lab^i reįkalauja.

GALUTINAI GUBERNATO
RIŲ PĄSKflRTAS.

Albany, N. Y. P p smarkių gin
čų New .Yorko valstijos legislia- 
tura pripažino gubernatorių vice 
gubernatorių Martiną L. Glynną. 
Už pripažinimą balsavo 48 legi- 
sliaturos nariai, o prieš 29. Tokiu 
budu, buvęs valstijos gubernato
rius, numestas už išmėtymą ne 
savo pinigų ir kitokius darbus.

AMERIKOJ TRŪKSTA 
MEDŽIŲ.

Washington, D. C. Jau praėjo 
tie laikai, kada Jungtinės Val
stijos į kitus kraštus gabeno me
džius. Dabar jau medžius iš ki
tur reikia gabenti. Pereituose 
metuose įgabenta 3,798,040 me
džių ; daugiausia įgabenta iš 

ir Holan- 
nekalbant

“Trades and Labor Council 
of Canada” išleido persergėjimą 
norintiems Kanadon keliauti iš
eiviams. Persergėjimas išleistas 
Anglijos išeiviams, bet jis tinka 
ir kitų kraštų išeiviams. Tasai 
persergėjimas sako, jog Kanadon 
visokiais apgarsinimais viliojami 
ateiviai, bet ypač paprasti darbi
ninkai ten didelį vargą kenčia, 
nes darbininkų yra daugiau negu 
reikia. Vakarinės Kanados mie
stuose pramonės nėra ir ten dar
bininkų yra daugiau negu reikia. 
Skaitlius neturinčių darbo dar
bininkų didinasi. Net 'amatinin
kai, kad badu nemirtų,< turi die
nos darbininkų darbo griebtiesi. 
Atėjus žiemai, darbą prasti bus 
dar sunkiau. Kanadoj turi atei
tį vien turinti šiek-tiek pinigų 
nusipirkimui fanuos ir jos įtai
symui kaip reikia. Turinti pini
gų farmeriai Kanadoj yra pagei
daujami, nes žemės ten, ir tai 
geros, yra pakaktinai; bet darbi
ninkams, turintiems tik rankas 
ten, ypač vakaruose, sunku, 
darbų nėra.

Kanados teismas atmetė rei
kalavimą 
kuratoriaus 
perdaug buvo užsitikėjęs ir kitų
Kanadon suvažiavusių Jungtinių 
Valsčių detektyvų ir šerifų, kad 
juos leistų teisme atstovauti New 
Yorko valstiją, perkratinėjant by
lą pabėgusio iš bepročių namų 
milijonierio-užmušėjo Thaw. To
kiu budu tie ponai, noroms ne
norom s 
nados. 
kur jie 
nados

turi grįžti atgal iš Ka- 
O jie jau gyrėsi, kaip ir 
važiuos, išgavę nuo Ka- 

valdžios Thaw’ą. Kada 
Globensky atmetė New 
valdininkų reikalavimą,

Js* valstijų. Iš pakeltų klausimų 
svarbiausia buvo s=a sunaudoti 
prasižengėliu darbą ger^ kelių

Aptiekorius ginčijosi su 
gu ir galop, norėdamas kunigą 
pajuokti, paklausė - 
te, prabaštėli, kodėl 
taip ilgai gyveno?

■—•Nes tuom laiku 
aptiękų nei daktarų;
nigas.

|| Sulyg žinių, pagarsintų 
raštyj “Snedslawische Korrespon- 
denz”, kare su Bulgarija Greki- 
jos kariumenė nužudė mūšiuose 
35,000 užmuštų ir sužeistų ka
reivių, o drauge su apsirgusiais 
nuotrotos siekia net 40% viso 
kariumenės skaitliaus. Nuotrotos 
serbų ir bulgarų, nors apie tai 
žinių nėra, turbut, buvo daug di
desnės. Taigi karai mat daugiau 
aukų paima, negu net pergalėto
jui naudos atgabena.

ĮĮ Mexiko užsienių ministeris 
Gambra savo atsakyme Jungtinių 
Valsčių preziden& pasiuntiniui 
Lindui sako, 
pasitraukimo

jog, reikalaudamas
Huertos, preziden-
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tas Wilson, 
painformuot 
jog iš 27 M< 
tai laikosi 11 nertos valdžios.' Jei
gu Jungtinės Valstijos tik užlai
kys neutrališkumą, neleis per ru- 
bežių ginklų revoliucijonieriams, 
neleis jiems slapstytiesi ir orga
nizuotis ir intriguoti, jeigu jiems 
pinigų neduos, tai 11 nertos val
džia gretai juos suvaldys. Gam
bra reikalauja užmezgimo diplio- 
matiškų susinešimų, bet tam bū
tinai reikia pripažinti 1 įnertos 
valdžių. Apie tai, kad U nerta 
prezidento vietai nestatytų savo 
kandidatūros gali spręsti tik Me
xiko piliečiai, bet ne svetimo 
krašto piezidentas. Bet jeigu 
Jungtinių Valsčių prezidentas ir 
Huerta laikysis savo persitikri
nimų ir nuomonių, tai, žinoma, 
susitaikyti negalės, nes abiejų 
nuomonės yra priešingos.

atyt, neteisingai yra 
s. Gambra sako, 
iko valstijų 22 tvįt-

prie pietinio žemgalio 
Dro Mawsono likosi 
Gelbėtojai penki 
rius rado 
buvo jau

nejauti ledinius kraštus 
jxpedieija 
išgelbėta.

expedicijos na-
gyvus, bet maistas jų 
visai išbaigtas. Iš ex- 
narių pasimirė angliš

kas oficieras Ninnis ir šveicaras 
Dras Mertz.

Sulyg paskutinių, gautų iš 
Mexiko, žinių, Huerta sutinka 
ateinančiuose rinkimuose nestaty
ti savo kandidatūros prezidento 
vietai. Todėl Jungtinių Valstijų 
prezidento atstovas Lind sugrįžo 
Mexikan. Taigi tarybos bus at
naujintos ir, kaip mano, prives 
prie susitaikymo.

Jungtinių Valstijų valdžia 
mėgino prikalbėti Vokietijų pa
reikalauti pasitraukimo IĮnertos 
nuo Mexiko prezidento vietos, bet 
Vokietija atsisakė kokiu nors bū
du kištiesi, nes ji, reikalaujant 
gyvenantiems Mexike vokiečiams! 
pripažino I įnertos valdžia. Irj 
Prancūzija ant galo pripažino 
H nertos ambasadorių De la Par

Vokietijoj pradėjo siaurinti 
tiesas svetimų studentų, lankan
čių universitetus, ir svetimų dak
tarų, lankančių klinikas. Berlino 
klinikose svetimi daktarai gali 
prisižiūrėti vien darbams vokie
čių daktarų, bet prie savistovių 
darbų jų neprileidžia: jie negali 
operacijų daryti, negali receptų 
užrašinėti, nes Berline mano, kad 
svetimi daktarai neprirengti mok
sliškai tiek, kad jie galėtų savi
stoviai tokius darbus atlikinėti. 
Tų neužsitikėjimų vokiečių sve
timiems daktarams užtraukė vie
nas amerikonas daktaras, kuris 
Charite klinikoj vietoj jodoformo 
skystimo ligoniui įeirškė kokainos 
skystimų, nuo ko ligonis numirė. 
Dabar už tai turi kęsti visi sveti
mi daktarai, o daugiausia kenčia 
rusiškieji daktarai, nes jų Vo
kietijos klinikose yra daugiausia.

Pranešimuose Hamburgo as
tronomiškos draugystės tilpo pla
tus raštas Artūro Stenzelįo. Ra- 
šėjas, pasiremdamas ant astrono
miškų apsireiškimų, sako, jog 
Kristus tapo nukryžiavotas 3 ba
landžio dienų, 33 metuose musų 
metų skaitymo, taigi krikščioniš
kos eros. Gimė gi 12 rugsėjo 
dienų 12 metuose prieš krikščio
niškų metų skaitymo būdų. Lai
ke Kristaus gimimo Halleyo ko
meta prisiartino prie saulės ir ji 
buvo kelrodžiu keliaujantiems į 
Betlejų trims karaliams. Tokiu 
budu išpultų, kad Kristus gy
veno ne- 33 metus, bet 45.

|| Prezidento Wilsono pasiųstas 
Mexikan pasiuntinys Lind, < 
tis dabar mieste Vera Cruz 
reiškė, jog jis negrįš į miestų Me
xiko, jeigu negaus nuo IInertos 
užkvietimo.

esan

Pasibaigus Balkanų tautų k 
rui, Rusija vėl 
šių visų priešų 
Balkanų viešpatysčių 
vien Turkija prisidėti 
sta ir apie prisidėjimų 
nieko nekalbama, nes 
lai, tvarka ir rubežiai 
tinai nesutvarkyti 
sija tikisi visų tų 
globon paimti.

mėgina iš buvu-
1 sutverti naujų 

sanjungą; 
nepakvie-

Žinoma, Ku- 
anjungų savo

|| Šitos sanvaitės ketverge mic 
ste Sigmaringen, Vokietijoj, at 
sibuvo vestuvės išvytojo Portu 
galijos karaliaus Manuelio 
jiigaikščiute Augusta 
Vohenzollern.

ictoria

LIETUVIAI AMERIKOJ.

— Dr. J. Basa- 
M. Yčo, L. Mok- 
atstovų — atvy- 

jų priėmimu, 
reik pripažinti, 

Visur matyt

IŠ SO. BOSTON, MASS.
Ir bostoniečiai išpalengvo jai 

pradeda rūpintis iš Lietuvos at 
vykusių svečių V V
navičiaus ir p. 
slo Draugijos 
kimu į čionai
Pradžia padaryta, 
labai pasekminga 
'įdomavimas, užuojauta.

Rugpjūčio 20 d. Lietuvių Ukė- 
sų Draugystė turėjo savo susi
rinkimą, kame perskaityta Ame
rikon atvykusių atstovų atsišau
kimas. Nutarta prisidėti pinigiš- 
ka auka: nupirkti už $31.50 tris 
sieksnius žemės Tautos Namams 
ir per savo komitetą susinešti su 
kitomis vietos draugijomis ir su
sitarti kaslink svečių priėmimo.

Pastebėtina vienas dalykas šia
me susirinkime: p. J. Neviackas, 
"Laisvės” bendrovės pirmininkas, 
agitavo užtai, kad tam prakil
niam tikslui reikalinga aukauti 
ir atstovus priimti kuogeriausiai. 
“Laisvės” gi redaktorius, p. L. 
Pruseika, buvęs tame susirinki
me, pasirodė prieš. Prieš Dr. J. 
Basanavičių jisai nieko neturįs, 
bet turįs, girdi, pasakyti, kad Yčas 
— tai esą niekam netikęs. “Kų 
gi blogo yra p. Yčas lietuviams 
padaręs?” užklausė susirinkusie
ji. p. Pruseika atsako, kad žinąs, 
jog susirinkusieji su juom nesu
tiksią, bet vėl turįs pasakyti, kad 
............ pono Yčo fizionomi
ja jam, girdi, visai nepatinka. Na
riai patrukčiojo pečiais, prasijuo
kė ir perėjo prie tolimesnio rei
kalų apsvarstymo.

Ne vien Liet. Uk. Dr. jau nu
tarė sudėti savo centą ant tautos 
aukuro. Rugpjūčio 24 d. “Su
sivienijimas Šv. Kazimiero” sa
vo susirinkime svarstė Tautos 
Namų rėminio klausima ir nutarė 
nupirkti 5 sieksnius žemės, kam 
paskirta $52.50.

Labdarystės Dr-stė nutarė su
šaukti rugp. 27 d. 
draugijų komitetus ir 
svarstyti 
klausimą, 
džia pas

draugijų, turi su viršum 300 na 
Hų. Ji yra katalikiška. Susitveri 
Ii3 vasario, 1906 m. Iš syk drau 
gija gerai laikėsi ir augo, bet, už 
ėjus bedarbei 1907 ir 1908 n 
pradėjo pulti, apleido ją daugel 
Įrangų’, liko vos 8 draugai, 
:ic pasilikę tvirtai laikėsi ir 
bavosi. Jų darbas nebuvo be 
šių. Dabar 
sustiprėjo ir 
:u viams

v at
mušti draugija' vėl 
auga vis labiau lie- 

ant naudos.
Antanas Vėbras.

ti tris vakarus: du vakaru pa
švęsti prakalbom®*' «čią- drau
giškam vakarėliui. * Bet gal dėl 
laiko stokos gerb. svečiai nenore- 
tų taip ilgU užSuk® Bet ir 
stpką laiko gal^ų /^tvarkyti. 
Mat, arti Waterbuyio įytuvių ap
gyventa kolionija/Uniqjb Gity^ o 
kitįa 20 mylių ||o ^aterbury 

kur pašeipos
iviso ^iškaitoma ten

rdrrington
1 raugi j as. ’ 

penkis ši:
vietis

visu vietos c
bendrai ap- 

prakalbų surengimo 
Tokia tai darbo pra- 

bostoniečius.

IŠ ROCKFORD
Rugpjūčio 

gerbiamasai 
Basanavičius

zascių 
vadavo p. B. K. 
tu vos” redaktorių: 
buvo salėje K. of 1 
navičius kalbėj 
Lietuvos stovį 
Mokslo Dr 
bumų

18 d. aplankė ir mus 
musų svečias Dr. J.

Antrasai svečias, 
dėlei netikėtų prie-

neatvažiavo. Tat jį už- 
Balutis, “Lic- 
>. Prakalbos 
>. Dr. J. Basa-

apie dabartinį 
os kilimą, L. 

Tautos Namų svar- 
Antruoju kalbėtoju buvo

K. Balutis, k u riša i išro- 
visą reikalingumą remti 
atvykimo tikslų ir vieny

tis mums, lietuviams, į krūvą, 
kad galėtume dar daugiau nu
veikti. Prakalbos žmonėms la
bai patiko. Protarpiuose buvo dai
nų, kurias atliko vietos lietuvių 
bažnytinis choras. P. S. Jaku
bauskas padainavo solo, kuom 
žmonės labai pasitenkino.

Rock ford iečiai gerai suprato 
bei** atjautė savo- tautos reikalą 
ir su aukavo netoli $100. Kiekvie
nas maloniai praleido tą vakarą 
ir grįžo namon, jausdamas 
džiaugsmų, kad ir jo plytelė pri
sidėjo prie to milžiniško darbo, 
ki>rį dabar varo pirmyn musų 
Svečiai.

Vakaro surengime daugiausia 
pasidarbavo musų klebonas kun. 
Taškunas ir P. P. Petrėnas.

Kudlauskas

klausimų pri- 
svečių — Dro 
durnos atstovo 
važinėja Ame-

IŠ BRIGHTON, MASS.
22 rugpjūčio dieną buvo čia- 

nykštės Šv. Jurgio Dr-jos mėne
sinis susirinkimas. Apsvarsčius 
bėgančius reikalus, draugas B. 
Ajauckas pakėlė 
ėmimo Lietuvos 
Basanavičiaus ir 
Yčo, kurie dabar
rikoj ir lanko lietuvių kolionijas, 
rinkdami aukas Lietuvių Tautiš
kam Namui Vilniuje. Draugai 
vienbalsiai pripažino, kad reikia 
tuos svečius priimti ir jiems pa
dėti aukas rinkti, parūpinti atsa
kančių vietelę susirinkimui, kur 
visi galės nuo svečių daug ko 
naudingo išgirsti. Nuo minėtos 
draugijos išrinkta du delegatai, 
kuriems pavesta susižinoti su ki
tomis vietinėmis draugijomis, ne
paisant jų pažvalgų, ar jos butų 
katalikiškos, tautiškos, ar kito
kios.

Brightono Šv. Jurgio Dr-ja 
yra viena iš didžiausių Jietuviškų

IŠ SO OMAHA, NEBR.
25 rugpjūčio ir pas mus pribu

vo svečias iš Lietuvos, atstovas 
Lietuvių Mokslo Dr-jos p. Yčas. 
Apsistojo jis pas vietinį lietuvių 
kleboną kun. Jonaitį. So. Oma- 
įios lietuviai subruzdo, nes dau
gelis nežinojo, kas tas svečias 
yra. Subatoj prie klebonijos du
riu susirinko diktai žmonių; ten 
nutraukė atstovai dr-jų ir pavieni 
žymesni lietuviai, norintieji su
sipažinti su Lietuvos ^atstovu. Ne- 
dėlioj bažnyčia prisipildė žmonių. 
Kunigas apreiškė, jog bus pra
kalbos ir kad kalbės lietuvių at
stovas Rusijos durnoj ir ragino 
kiekvieną atsilankyti. Po pietų 
priėjo pilna svetainė žmonių, vi
si laukė 
Svečio.
gas Jonaitis atidarė trumpais žo
džiais susirinkimų' Publika del
nų plojimais patiko’ Lietuvių 
Mokslo Dr-joS atstovų -Yčų. c Jis 
savo prakalboj paminėjo sunkius 
laikus, kada Lietuvoj spauda bu- 
Vo užginta, kada po Dro Basa
navičiaus įtekme Prūsuose tapo 
uždėtas pirmas lietuvių laikraštis 
“'Aušra”. Toliaus nupiešė dabar
tinį Lietuvos padėjimą ir Lietu
vos Mokslo Dr-jos naudingumą.

Prasidėjus aukų rinkimui, dau
gelis spruko per duris, bet pabė
gusius lauke sugriebė. Yčas pa
aiškino, jog Mokslo Draugija tu- 

17,000 rublių surinktų, bet 
pastatymui tos sumos ne

įtikę lietuvius, iš
Liettivos kraštų susirinku- 
dėti aukąs Lietuvos rcika- 

Toliau aiškino durnos at
rinkimo bu’da. Rusojo, kad.

IŠ BROOKLYN, N. Y.
Rugpjūčio 26 d. inęs, brookly- 

, turėjome progų girdėti 
iš geresniųjų viešų lekci- 
(tai kun. prof. Matulevi

čiaus, kuris, grįždamas Europon 
pakeliui iš Chicagos^ čionai buvo 
ant kelių dienų apsistojęs. Jis 
.skaitė ant temos “Apie socialį 
klausimų’/

Padalinęs lekcijų į tris dalis:
1) kas tai yra socialis klausimas,
2) iš kur jis atsirado ir 3) kaip 
reikėtų jį išrišti, — lektorius šiaip 
maž-daug savo mintį išplėtojo.

Socialis klausimas yra’ tai vi- 
monijos klausimas — kaip 

butų ant svieto
kad užtektinai turėtų 

gero maisto, padoriai ga- 
r kad turė

tų ganėtinai laiko bdi turto savo 
sveikatai užlaikyti irdavo dvasiš- 

5 tai ir 
laikais

žiponiją judinantis klausimas.
Iš kur|> -.b'etgi, šis klausimas 

įgavo sąW aštrų .pavidalą, kaip 
va!: revomieijas 
mus, streikui 
keriopasv kov.
padrebinaųčias ? Prof 
čius 
sta?.’ 
rusios 
žnioniu

sos j
v i šie m s geriau 
gyventi 
įmonės
lėtu' save

m s spėkoms lavini 
a amžinasis ir

tuojaus užprotestavo socialistai, 
kurie ęia atsivedė Visas s^vo “gal
vas”: Perkūnų, Purvį, Račiutę ir 
Baranauskų, ..Perkūnas tuoj ėmė 
lęktorių grubioriyti. Purvis kas- 
žin kokį klausimų su riksmu pa
statė, bet taip supainiotais žo
džiais ir su taip juokingu rė- 
kiančiai-verkiančiai-gergždžiančiu 
balsu, kad nieko gero lektorius 
negalėjo suprasti, d publika ėmė 
taip garsiai juoktis^ kad' salė ūžė, 
kaip bites avilyj. Antrų sykį Pur
vini reikalaujant, kad prof. Ma
tulevičius eitų su juo (Purviu) 
į debatus apie socializmų, publi
ka sujudo švilpti - užtai taip, kad 
nelaimingasis Purvis tapo priver
stas atsisėsti.', Taip-pat nesisekė 
ir važinėjančiam agitatoriui Ba
ranauskui, kuris pašokus kažin 
ką norėjo išaiškinti apie Rus- 
scau’ą, o antrą\sykį norėjo vėl ką 
tokį pasakyti apie feodalizmą. 
Ir tą publika atsodino. Dar blo
giau sekėsi Račiutei (Purvienei), 
kurios balselis suspaustai nusken
do publikos ošime, trepsėjime ir

Ipime. (Kėlimas bent kokių 
riaušių susiriiikime ar jų iššau
kimas yra visados apgailėtinas 
apsireiškimas. Red.). Iš to išėjo 
trumputė komedija, kurioje so
cialistai sulošė, prasčiausią sceną. 
Ir kaltė jų b.UVQ .fame,-, kad jie

ėjo savotiŠkai.^asiėlgti: 1) ne
rašyt ant kortelių užklau- 
2) labai nemandagiai ap-

n or 
norėjo 
simus, 
siejo su lektorium ir 3) per gyol-
ta pasiimdami balsų,, šnekėjo su 
kokiu tai nepaprastu piktumu, 
lyg jau, butų iškalno prisirengę 
bartis. Tas, žinoma, publikų la
bai erzino ir už tai- jiems kėlė 
trukšmų. Už tai į klausimus, 
kurie buvo paduoti ant kortelių 
(buvo jų apie 20) prof. Matule
vičius mandagiai ir aiškiai atsa
kinėjo. Klausimų buvo gan įvai- 

vietoscia

namų 
užtenka 
visu 
siųs, 
1 ainis, 
stovų
tiili lietuviški laikraščiai purvais 
drabsto, bet ant tų purvinimų 
nęra reikalo atsakinėti.

So. Omaha lietuviai nepaskuti
nę užima vietų tarp Amerikos 
lietuvių. Laike apvaikščiojimo 
paminėjimo mūšio prie Žalgirio 
jiė Lietuvių Tautiškam Namui 
Vilniuje pasiuntė 50 dol. nuo 
S.j L.' A. (ar nuo vietines kuo
pus? Red.). Dabar, atsilankius 
čia atstovui Yčui, aukavo: kun. 
Jojnaitis 25 dok; K. Trainevičia,
I. 1 Šviežauskis, P. Zigmantas ir
J. Janulionis po 10 dol. 50c. Žal- 
pis 5 dol. Daug aukavo po ma
žiuli. Iš viso surinkta $114.50 
Lietuvių Tautos Namo reikalams.

IŠ WATERBURY, CONN.
j\Ienuo atgal T.M.D. 5-ta kuo

pa, susirinkime nutarė sušaukti 
visų lietuviškų draugijų atstovus 
apkalbėti klausimą apie aukas 
Vilniaus T. Nam. ir priėmimą L. 
M. ir D. D. atstovų. 18 rugpjū
čio ir atsibuvo 16 draugijų at
stovų susirinkimas; dalyvavo po 
du atstovu nuo kiekvienos drau

sti mielu noru su- 
svečiams priėmimo 
aukomis prisidėti. 
jį atstovai prane- 

aukas jau
parapijos ir teatrališ- 
’ draugijos chorai apart

vai

ęiy
isri

gystčs. Visi 
tiko suruošti 
vakarus ir 
'ridų draugi; 
še, kad jų draugijos 
paskyrė; 
kosi “Aido

ų pasižadėjo dainomis pa- 
šti tuos vakarus, taipgi atsto- 
Lictuvių Neprigulmingo Ro
ko Kliubo( pasižadėjo suteik- 
lykai svetainę.

Svarstant draugijų atstovams, 
p geriausia pasitikti ir priimti 
p. svečius — Dr. J. Basanavi- 
ir adv. M. Yčą, — nutarta ir 

tikta komitetas iš trijų asme- 
Su pirmininku p. Č. H. Kaže-
kų. Komitetas paSirupįs pa

sitikti Svečius, jiems čia pribu
vus ant stoties. Antras komite
tas išrinktas iš 10 asmenų su 
pirmininku p. A. Povilaika ir 
raštininku p. J. Šioliunas. Jie turi 
lankyti susirinkimus draugijų, 
kurios tapo pakviestos prisidėti 
ir agituoti kad prisidėtų,-

Dar neprisidėjusios draugijos 
yra: D. L. K. Ged: 
Moterų Rūtos Dr-j 
tiškus Kliubas, gavo užkvietimus 
bet atsilakė dalyvauti; bet turi
me iltį kad ir jos;'dalyvaus. 
Liutero Martyno Draugijų, kaip 
teko girdėti, daugumas narių ver
čia dalyvauti.

Manoma gerb. svečius ųžlaikj-

tai tikėjimo apeigoms bei reika
lams atlikti. ’ Pajjraštose gi diev- 
maldystėse, kaip nedėldieniai ir 
panašiai, busiu galima ir taip 
“sava burna” Dievas garbinti. 
^Kaip tai? Red.). ’

Rugpjūčio 23 d. vienas vietos 
parapijoms p. J. A. užkvietė į 
savo nesenai pastatytus namus 
mukarius-maldininkus, įkurtu
vėms ir namams pašventinti. Į 
tą šventę pakviesta kalbėtojas 
net iš Boston, Mass. Kalbėtojas 
atvyko ir atliko visas namo pa
šventinimo apeigas. Kita diena 
buvo nedėldienis. Parapijonįs 
nusivedė parkviestą svečią į baž
nyčią, kur jisai irgi visas apeigas 
atliko. Dabar girdėti, buk jį ža
da visai čionai palikti, idant pil- 
dytų ir visuomet bažnytines apei
gas. Ne Parapijonįs.

gija pastatys ant scenos “Korne- 
vilio ^Varpus” ir visas pelnas ski
riamas Tautos Namui. Minėtų 
vakarų kiekvienas lietuvis turėtų 
atlankyti. Tuomi pastūmėsim 
šventa darbų pirmyn. Abelnai 
sakant, Brooklynas nepaprastai 
juda ir žada visas kitas lietuvių^ 
kolionijas “subytyt” aukų rinki
me.

Užbaigoje viršminėto delegatų 
susirinkimo sekretorius, p. V. K. 
Račkauskas, perskaitė protestų, 
kuri parašė “Brooklyno Svečių 
priėmimo komitetas”, prieš “Lai
svės” ir “Kovos” redakcijas, ku
rios biauriomis insinuacijomis 
ant Dr. J. Basanavičiaus ir p. 
M. Yčo stengiasi trukdyt kul
tūros darbų. Protestas yra til- 
pęs num. 35 “Tėvynės 
Liet.”, “Lietuvos
“Draugo”. Prieš skaitysiant pro
testų, p. V. K. Račkauskas štai 
kų dar pranešė:

“Po išrinkimui Liet. Mokslo ir 
Dailės dr. susivažiavime delega
tų, Dr. J. Basanavičiaus ir p. Yčo, 
Lietuvos social-demokratų partįr 
ja, atsiliepė į Amerikos Lietuvių 
Socialistų Sųjungų, kad ši šiai 
idėjai nepritartų, bet kad ir ne
kenktų. Taigi kad neeitų su 
agitacija priešai. Bet “Kovos”

Vien
Kataliko” ii

maištus, sukili- 
lockautus ir visb- 
;, šiądien pasaulį 

Matulevi- 
lygiąl kaip ir visi ckonomi-
tvirfino, kad tą viską padž- 

didžiai persimainusios 
gyvenimo sąlygos, bū

tent atsiradimas įvairiausių maši
nų, kurios milijonus žmonių iš
metė iš darbo. Tačiaus, sako, 
mašinos geras daiktas. Visa bė
da esanti tame, kad, išradus pi
nigus, lengvai dabar pinigai su
plaukia į pavienių žmonių rankas 
iri tuomi atsiranda iš vienos pu
sės milijonieriai, iš kitos — mi
lijonai bėdžių. Čia tik prof. M. 
skiriasi nuo naujosios^ gadynės 
ekondmistų, kurie ne vienus pi
nigus kaltina, bet iy; mašinas, —: 
t. y., jie sako, jeigu mašinos pri
gulėtų valdžiai, o ne pavieniams 
piniguočiams, tada mašinos už
dirbtų turtų valstijai, t. y. vi
siems žmonėms, ir tada neatsira
stų milijonierių.

Bet dar didesnė esanti draugi
jos žaizda socialiniame klausime 
— j anot prof. Matulevičiaus, — 
tai aštuonioliktame amžiuje atsi
radęs individualizmo ir liberaliz
mo mokslas, kurį labai smarkiai 
pastūmė pirmyn franeuzų kilta- 
vyds Russeau (Russo). Šisai 
atgaivino tokią nuomonę, kad 
kiekvienas žmogus turi stengtis 
tik pats sau gyvenimą pasidaryti, 
nepaisydamas silpnesnių. O ši-> 
ta nuomonė,, sake lektorius, esan
ti kaip tik priešinga šios gady
nės dvasiai. Dabar reikia, kad 
visi žmonės vieni antriems padė
tų- sunkiame padėjime ir dalin
tųsi vargais ir laimėmis su silp
nesniais. Toksai Russeau ir ki
tų individualistų mokslas — “žiū
rėk tik pats savęs”, labai, esą, 
patiko stipresniems, ir dėlto da
bar turčiai ir galinčiai be jokios 
artimo meilės kraują turtus ir 
neatsižvelgiu į beturčius. Iš to 
da labjau pasunksta socialio klau
simo išrišimas, nes draugijoje 
kėrojasi žiaurus

Taip išvedęs, 
čius labai lengvai priėjo prie to, 
kaip reikia socialis klausimas iš
rišti. Anot jo, reikia stiprinti 
krikščioniškąją dorą ir tikėjimų. 
Šitie du veiksniai sulaikysią aš
traus ir šalto materializmo augi
mą, o žmonija peršiiins meile 
artimo ir tada, metai'' po metų, 
įvyks geresnės draugijoje refor
mos. Iki ateis td aukso gadynė, 
darbininkai privalo organizuotis 
į savo politiškas draugijas/ tik 
ant krikščioniškų pamatų, nes tie 
duodą visiems ir kiekvienam vi-

nes 
materializmas, 
prof. Matulevi

tulevičiaus nuomonių g; 
sutikti. Vienok jis tu 
žai ir gerų aksiomų, 
ei jų gana užimančiai 
lekcijos iš socialės 
na labai sausos 
moka padaryt 
simų.

nema- 
Skaito lek- 

Paprastai 
srities bu-

Bęt jis iš to 
žingetdų pasiklau-

Simus 
simus ant kortelių

int juoko paduotų 
socialistai ar šventa 

yra geresni?”....

mų
trukumo, neb.epaduosiu 
pe buvo 
pav.: ‘ 
kupriai

Šiaip lekcija buvo iš visų at
žvilgių girtina. Žmonių prisi
kimšo pilnas Tautiškasis Namas, 
—- spėjama, kad galėjo būti į 1000 
suviršum žmonių. S.

gana 
choras 
kurios

Pirmiausia 
aniza- 

na u dingu- 
o apie 
Kalba 

gausiai 
Paskui 
mergi- 

nežinau.-

IŠ BOSTON, MASS.
23 rugpjūčio po bažnytinėj sve

tainėj buvo, surengtas moksleivių 
vakaras. Vakarėlis buvo 
įspūdingas. Pirmiausia 
sudainavo porų dainelių,
publikai patiko. Chorą vedė var
gonininkas M. K. Paskui du kar
tu kalbėjo vienas iš įbokinių, tik 
jo pavardės nežinau
kalbėjo apie moksleivių or 
cijų ir jos reikalą 
mą. Antra kartą kalbėj 
socializmą ir';jį įšpeike. 
publikai patiko/ nes ji : 
kalbėtojui delnais plojo, 
ant piano skambino jauna 
na, bet jos vardo taipgi 
Skambinimas taip patiko, kad ją 
delnų plojimais antru kartu pri
vertė paskambinti. Paskui buvo 
dekliamaęijos. Ant pabaigos bu
vo dialogas , “Žydas ir Dzūkas”, 
kuris publiką gerai pajuokino. 
Žmonių susirinko mažai. Bet va
karas 
triukšmo niek 
buvo

buvo linksmas ir malonus 
nekėlė, nes ne

kam.
Apšvietos Mylėtoja V. V

IŠ NAUGATUCK, CONN.
Retai kada tenka plačiai lietu 

vių visuomenei 
apie lietuvius-liutcronųš. 
tat, kad šitasai rašinėli 
Naugatucko 
bus visai savo vietoje 
pasidalinti su gerbiamais i 
vos” skaitytojais linksmom 
jierlomis, b 
jeigu jų nėr

išgirsti ką nors 
Manau 

šitasai rašinėlis apie 
lietuvius-liuteronus 

Norėčiau 
‘Lie tu- 
is nau- 

.... ką padarysi, 
Kaip skaitytojai iš 

laikraščių patyrė, prieš kiek lai
ko mirė musų, vietos lietuviu- 
-liuteronų, parapijos kleb. kun. P. 
Drignaitis. Kol jisai buvo gy
vas, viskas ėjosi gerai. Jisai sa
vo nenuilstančiu darbštumu lai
kė mus visus tvarkoje. Ja 
rus, viskas, kaip sakoma, iššoko 
iš savo vėžių. Dabar nežinia nei 
kur eiti, nei ką daryti. Tarpe 
vietos lietuvių-liutėronų yra di- 
delis nesutikimas. Priežastim yra 
naujo kunigo paskyrimas. Da
lis lietuvių reikalauja, vieton a. a. 
kun. P. Drignaičio, kito lietuvio 
kunigo. Tačiau kita dalis tam 
priešinasi. Šako, kad, girdi, ne
reikią mums kunigo, nes kuni
gui užlaikyti einą daug pinigų, o 
męs esą galime Dievų garbinti ir 
be pinigų davimo. Nenorintieji 
naujo kunigo pataria išrinkti iŠ 
parųpijonų viėnų' vyrų ir duoti

mi

Prašė, kad parašytų klau
Prieš tąijjain progų įgauti visas teises tik

IŠ BROOKLYN, N. Y.
Tuojaus po atvykimui į Ame

riką Lietuvių Mokslo ir Dailės 
Dr-jos atstovų, Dr. J. Basana
vičiaus ir p. Yčo, susidarė iš pra
kilnesnės dvasios vientaučių tam 
tikras komitetas, kurio užduotimi 
yra kiek galint geriau supažin
dinti lietuvius su Tautos Namų 
Vilniuje reikalu ir palengvinti pa
siuntiniams jų darbų aukų rin
kime.

Komitetas Svečių priėmimui 
buvo nuskyręs dvyliką delegatų, 
kurie atlankė vietines draugijas 
ir Brooklyno apielinkes, aiškin
dami šito reikalo svarbų ir patar
dami draugijoms paaukauti iš 
savo' iždų šiam taip svarbiam 
visos Tautos reikalui. Komite
tas uoliai, pradėjo darbuotis ir, 
kaip matosi, jo darbas išduos 
pageidaujamus vaisius.
, Rugpjūčio 29 d. “Tautiškam 
Name”, 103 Grand st., atsibuvo 
vietinių draugijų delegatų susi
rinkimas. Atidarius susirinkimą, 
pirmininkas, komiteto Svečių pri
ėmimo, 
aiškino 
kviesti.
Račkauskas 
draugijas ii 
vienos draugijos delegatas, 
pai paaiškino, ką jų draugija yra
tariusi, ir ar daug nutarusi auko
ti? Kuone iš kiekvieno delegato 
lupų tapo išgirsta, kad jų draugi
ja, sulyg savo išgalės, aukaus. 
Pribuvo delegatų nuo „15 draugi
jų, bet reik priminti, kad dar toli 
ne visos draugystės prisiuntė 
delegatus, nes viename tik Brook- 
lyne randasi apie 40 įvairių drau
gijų. O kur apielinkes?

Reik tikėtis, 
konferencijoj ims 
dėsnis draugij
tas butų pageidaujama, 
konferncija atsibus 23 d 
Tautiškam Name 
k u n. 
apie
planą: kur

testų teisingu, ir delegatai pasi
žadėjo šį protestų savo draugijų 
susirinkimuose perskaityt ir prieš 
“Laisvės” ir “Kovos” elgimąsi 
protestuot, kad jos nedrumstų 
tyro vandens. J. M. Danielius.

kun V. Varnagiris, pa
kam delegatai tapo su- 
Sekretorius p. V. K.

paršaukė vardais
1 delegatus. Kiek- 

trum-

kad sekančioj 
dalyvumų di- 

skaičius. Labai 
Sekanti 
spalio,

Pirmininkas 
Varnagiris taip-pat pranešė 
išdirbtą Svečių priėmimui 

kada atsibus pra-

rinkti aukas ir 1.1.
Nutarta pasirūpinti, kad sekan

čioj konferencijoj, kuri įvyks 23 
d. spalio, delegatai visų tų drau- 

kurios • dalyvavo šioj kon- 
ada daly-

tikrai praneštų, kiek jų 
i ja nutarė aukauti, nes 26 d. 

viešos prakalbos

IŠ COALGATE, OKLAHOMA.
Šitas miestelis turi apie 6000 

gyventojų. Lietuvių yra 12 šei
mynų ir apie 9 pavieniai; mergi
na lietuvaitė yra tik viena, nės 
čia merginoms darbų nėra. Iš 
lietuvių veik visi turi nuosavus 
namelius.

Čia yra M. K. T. kompanijos 
4 anglių kasyklos, kuriose dirbu 
kasėjai taip vasaros, kaip ir žie
mos laike. Todėl čia darbinin
kai laikosi, nes nereikalauja varg
ti su darbo j ieškojimu. Bet oras 
taip kaip ir be valgio (?). Miestelį 
apgyvena daugiausia italai it veik- 
visi bizniai jų rankose/

Žeme aplinkinėse nebrangi: 
akrų geros žemės galima dar gau
ti už 5 dol. Čia augina daugiau
sia vatos; avižų ir kornų gali
ma taipgi sėti, tik jie labai anksti 
nunoksta.

Oklahoma valstija priguli prie 
taip vadinamų sausų, taigi at
virų saliunų čia nėra, bet slap
tų, žinoma, netrūksta; už pa- 
vilgymą gerklės reikia • mokėti 
dvigubai. Lietuviai pasidaro ir 
naminio alučio ir jį išgerti kur 
nors krūvon sueina ir pasišneka 
apie visokius reikalus.

Lietuviai 
vidutiniškai, 
visi skaito
šių lietuviai nepalaiko 
kitam 
n imas 
kitokių pasilinksminimų
me nei šokių, nei prakalbų; nė
ra čia nei parkų, kur galima but 
pasivaikščiot; visas linksmumas 
— pas draugų nueiti ir pasikal
bėti. . S. Balandis.

apšvietime stovi cia
Laikraščius

Draugiškų
nes

Liūdnas čia
viens 

pavydi. Diudnas čia gyve- 
Neturime nei vakarų, nei 

neturiferencijoj ir kurios dar ž 
vauti 
d ra u į 
spalio atsibus
didžiausioj Brooklyno McCadden 
Memorial salėj. Laike prakalbų, 
bus suvienytų chorų dainos ir 

įvairumai. Tų vakarų bus 
tos draugijos, kurios 

Tautos
Šių draugijų delegatai at- 

ant estrados pinigus ir, vi- 
mųtant, įduos juos Dr. J.

įšauktos 
bus nutapiusios aukauti 
Namui 
neš 
šiem s
Basanavičiui į rankas. Taip-pat 
nutarta, sulyg Dr. Basanavičiaus 
prašymo, kad kiekvienas delega
tas minėtąjį vakarų sykiu su sa
vo draugystės auka atneštų pa
rašytų trumpų savo draugystės 
istorijų, kuri bus laikoma Tau
tos archyve.

savo aukų — šimtų 
Jeigu ir kitos draugi-

kanto Dramatiškų draugija, ku 
ri nutarė svečių priėmimui su 
rengti vakarienę 16 dienų spalk 
(25 dienų spalio bus taipgi vie 
ša vakarienė, komiteto rengiama) 
tų vakarų draugija įteiks Dr. Ba 
sanavičiui 
doliarių.
jos pasektų šitų prakilnų pavyz
dį, tai negalima nė abejoti, kad 
brooklyniečiai stotų pirmoje vie
toje tarpe visų amerikiečių-lietu- 
vių. Nemažiau džiugina ir Šv. 
Domininko draugystės tarimas. 
Kaip teko girdėti, ji tariasi aukau
ti daugiausia :daugiaus negu bent 
kuri kita draugystė aukaus — 
kad ir viršaus poros šimtų dolia
rių prisieitų. Bravo I

Spalio 18 d. “Vyturėlio” drau-

IŠ CLEVELAND, OHIO,
Clevelande yra daug fabrikų, 

o kur yra fabrikų, ten yra ir lie
tuvių. Ir Clevelande yra lietuvių 
nemažas skaitlius, bet jie tarp 
savęs nesutinka. Musų prabaš- 
cius pradėjo per pamokslus svar
bia kovų varyti su saliunais ir 
su (daktaru, kurio nieks nežino, 
koks jis yra daktaras. Viename 
saliune visai užgynė lankytis. 
Kad draudžia saliunus lankyti, ži
noma, tame nieko blo
blaivystę platinti tai kunigo pa
reiga. Atsirado čia niekam ne
žinomas daktaras, kuris užsidėjo 
aptiekų, bet iš jo atsiradimo žmo
nes nesidžiaugia.

Viename saliune čia buvo su
rengta liotcriia; leista armonika.

o nėra, nes

se ir išdaužė langus. Už tai kal
tę verčia ant nekaltų žmonių'. Už 
tuos išdaužytus langus ruimų 
samdytojas laukan* išvarė, nors 
nežinia, ar išvarytieji yra kalti.

A. S.

Redakcija atsiprašo, kad dau
gybė atsiųstų korespondencijų, 
dėlei stokos vietos, tilpti negalė
jo. Sunaudosime, kaip tik ga
lėsime vietos surastį. Redakcija.
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Visi laikraščiui siunčiam! rankraščiai 
turi but pažymėti autoriaus parašu ir 
hdresu. Pasirašantieji pseudonymais 
turi paduoti, Redakcijos žiniai, lt 
savo tikrąjį vardų.
Redakcija pasilieka sau teisę atšhin* 
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 puses, paliekant 
plačius tarpus tarp eilučių.

Apžvalga
Kaip žiūrėti į Tautos Namų 

atstovus? Lietuvių tauta, kaip ir 
visos kitos tautos, turi savo vi
suomenę, pasidalinusių į atskiras 
pakraipas ir grupas, arba parti
jas. Kiekvienas visuomenėje kį- 
lantis klausimas yra kiekvienos 
tų grupų apsvarstomas, aptaria
mas, ir sulyg to nustatoma tos 
grupos atsinešimas į pakeltąjį 
klausimą. Daug yra klausimų, 
kuriems pritaria tik viena kokia 
atskira grupa. Yra klausimų, ku
riems suteikia savo prielankumų 
keletas, nors ir nevisos, grupos. 
Ar-gi nėra klausimų, kuriuose ne 
keletas atskirų grupų, bet vi
sos grupos sudėtinai galėtų pri- 
japsti ir paremti? Tai kalbant, 
čią turima omenyje labai svarbus 
ir visiems žinomas Tautos Namų 
rėmimo klausimas ir tai, kaip 
męs turime į tai atsinešti. Rods, 
visos be skirtumo pakraipos iš- 
pradžių pripažino Tautos Namų 
klausimą remtinu, visiems ben-

tačiaus pasirodė gan keistas, mu
sų nuomone, dalykas. Patsai da
lykas pripažinstama beveik visų 
remtinas, tačiaus patsai rėmimas

pos, yra trukdinamas, kiek ga
lint.

Kodėl gi taip keistos apseiriški- 
mo priežastįs? Svarbiausiu visų 
trukdytojų argumentu yra tai, 

- kad, girdi, prisiųstieji atstovai 
nepatinką jiems savo pakraipa.

Rimtai kalbant, toksai argu
mentas turėtų būti pripažintas 
nerimtu ir be jokio atsakymo at
mestas į šalį. Bet musų visuo
menės gyvenimas šiądien yra nu
važiavęs / tokiomis nenormalė- 
mis vėžėmis, atsidūręs tokioje 
nepaprastoje kertėje, kad su to
kiais argumentais męs turime 
rimtu* veidu kalbėti ir juos svar
styti. (Piktą norą taip pastatyti 
visą klausimą, nors tai, rasi, kar

atais butų ir labai aišku, atme

r Silpniausia 
pamate yra 
mas t(5,

pusė to argumento 
klaidingas suprati- 

kas tai yra Lietuvių 
Mokslo ^Draugijos narys. Lie
tuvių M. y^rf^ra, kaip visi pri
pažįsta, tarppartinė. Ji nepri
klauso prie jokios-ątskiros visuo
menėje politikinės srovės, prie jo
kios partijos. Ji y 
tautinės kultūros ne

itos musų visuomenėje sro-
\Tačiaus kiekvienas lietu-

M, 
pa- 
sa- 
vi-

savo tautos

a ir' stū
mėja. Kiekvienas susipfaf^š lie
tuvis šiądien priguli prie tos, ar
ba J 
vės.
vis prie tos draugijos gali pri
gulėti. Įžengdamas į Liet. 
Draugiją, kiekvienas lietuvis 
lieka, tariant, už durių visas 
vo politikinės pažiūras, savo
suomenį atspalvį. L. M. Draugi
joje kiekvienas yra tiktai lietu
viu, norinčiu kelti 
kultūrą. Draugijoje nėra nei kle
rikalo, nei socialisto, nei tauti
ninko, nei anarchisto. Yra vien 
tik lietuviai — draugijos nariai. 
Kaip į tokius, į juos visuomet ir 
žiūrima. Draugijos valdyba — 
tai tiktai prakilnesniųjų ir darb- 
štesniųjų narių-lietuvių branduo
lį 9. Jie nėra kokiai bent partijai 
priklausanti žmonės. Kiekvienas 
draugijos atstovas tiktai taip ir 
turi būti suprantamas, kadangi 
jisai, išrinktas valdybon, arba ki
tam tikslui, nepaliauja buvęs 
draugijos nariu.

Šitoje vietoje tūlos mustj vi
suomenėje grupos ir daroma klai
da. Jie pripažįsta, kad draugi
jos nariu gali būti by-kokio at
spalvio lietumis. Kuomet išrink
ta narys, stovintis priešingoje 
gnipoje visuomenės gyvenime, 
pradėta išrinktamjam ir jo vei
kimui priešintis. Tuom yra pra
sižengiama prieš pamatinį L. M. 
Dr. principą, būtent: tarpparti- 
jingumą.

Ištikrųjų, kas gi bus, jeigu 
męs visi pradėsime taip žiūrėti į 
L. M. Draugiją, kaip tūlų žmo
nių žiūrima? Jeigu išrinkta, sa
kysime, kokiu, nors L. M. Dr. 
atstovu klerikalas, pirmeiviai-tau- bino abu laikraščiai, viens kit%

Išrinkta
- vėl tas pats: kitų

pirmyn
taip, kad, anot tos rusų 

“per medžius nematyt 
- per smulkmenas, per 
šiame dalyke svarbos 

ben-

liniukai, socialistai pakelia truks- 
rnų ir išrinktojo atstovo darbui 
priešinasi ir jį trukdo, 
Socialistas
visuomenės gyvenime pakraipų 
žmonės pakelia kryžkarą prieš jį. 
Juk tokiu budu męs nei per adatų 
tolumo pirmyn nenužengsim?. 
Išeis taip, kad, anot tos 
patarlės, “per medžius 
girios” s 
atskiras 
neturinčias daleles nematyt 
dro tikslo.

Jeigu męs ištikrųjų turime 
bendromis jiegomis ką nors 
dingo musų tautai padaryti, — 
o šiądien galime tai atlikti vien 
per Lietuvių Mokslo Draugijų 
Vilniuje — tai turime aiškiai su
prasti elementares, pamatines 
bendro veikimo teises, šiame atsi
tikime tikrų L. M. Draugijos na-

norų
nau-

savo visuome-
Kitos tokios 

kada nors su-

Męs šaukiame apie 
plačiažiurystę. Č 
puikiausia proga 
reikšti, parodyti 
ninį subrendimą, 
progos vargų ar 
lauksime.

Šie žodžiai yra atkreipti į žmo
nes, kurie šiądien ardymo dar
bą varo vien todėl; kad neaiškiai 
sau įsivaizdina teisingą dalykų 
stovį. Lai truputį, sustoję, pa
mąsto, o męs neabejojame, kad 
rytoj jie virs tokiais dideliais rė- 

su tokiu įnirtimu mindžiojo.
Piktos gi valios žmonėms. .. . 

bet jiems proto balso nėra.... 
Visuomenė senai yra paskyrus to
kiems žmonėms tinkamų jiems

Kontribucija. Kai-kuriuose mu
sų laikraščiuose pasirodė p. Kl. 
Jurgėlionio paraginimas visiems 
Amerikos lietuviams tapti amži
nais Tautos Namų kontributo- 
riais,tai yra, tariant paties p. Kl. 
Jurg. žodžiais, “viešai garbės žo
džiu pasižadėti, kad po tiek ir 
tiek kasmet duosime Tautos Na
mams, kol tik gyvi busime”. Čia 

tos Namų reikalams kasmet iki 
gyvos galvos po $5.00. Prisiža
dėjo ir tūli kiti žmonės.

Sumanymas prakilnus ir be 
abejonės remtinas. Daug yra 
lietuvių, kurie norėtų paremti 
Tautos Namų reikalą kuodau- 
giausiai, tapti L. M. Dr. nariais- 
labdariais. Tačiaus, šiądieninis 
medžiaginis jųjų stovis, nežiū
rint karščiausių norų, neleidžia 
jiems atlikti tą prakilnų darbą.

kos lietuvių jaunuomenės, ku
riai paaukauti $100.00 iškarto yra 
tiesiog fiziška negalima. Šitasai 
kontribucijos sumanymas kaip 
sykis ir ateina pagelbon. Išmo
kėti po keltų doliarių į metus ne
sunkų, be abejonės, kiekvienam 
iš musų, nors ir skurdžiai gyve
nant. Apsiskaityti tiktai, kiek 
galima pajięgti (jeigu apie tai ga
li kilti klausimas). P-as Kl. Jurg. 
yra pasižadėjęs iki gyvos galvos 
išmokėti kasmet po $5.00. Kitas, 
rasų, gali daugiau, kitas ma- 

ižiau4 Kiekvienas pagal išgalę. 
Kas negali daug, lai bent po do- 
liarį, pop du prisižada išmokėti į 
metus. Jisai to nejaus, o tokie 
“našlės skatikai”, susibėgę krū
von, gali duoti ir net labai žymių 
sumų, kuri butų didele paspir
tim.

Kitiems, rasi, neparanku su
rišti save pasižadėjimu visam am
žiui. Kito noras, rasi, yra tiktai 
tapti nariu-labdariu. Tačiaus šių
dien jisai to negali padaryti. 
Galima tuomet pasižadėti da
limis išmokėti šimtinę į tam tikrų 
savo paties paskirtą laikų. To
kių pasižadėjėlių męs žinome

Tikimės, kad ir kiekvienas su
sipratęs lietuvis paseks pirmuti
nių jų pasižadėjėlių pėdomis. Tau
tos Namus męs, Amerikos lietu
viai, galime vien savo jiegomis 
pastatyti. Tiktai panorėkime 1 
Panorėkime, ir už metų, kitų tūk
stančiai Amerikos lietuvių bus 

garbingų Tautos Namų

Du dienraščiu Lietuvoje. Kaip 
danguj, taip ir ant žemes. Kaip 

las Amerikos lietuvių laikraštis 
prieš kiek laiko apskelbė pradė- 
siųs eiti kasdien. Kitas, priešin
gos pakraipos, tuoj tų patį ap
skelbė. Vargu ar vienas dienraš
tis galėtų pas mus užsilaikyti. 
Kų gi kalbėti apie du? Paskam- 

stengdamiesl užstelbti. Paskam
bino ir abu nutilo. Nei katei pie
no, nei puodo pienui.

‘Lietuvos Žinios” paskelbė vir
siančios dienraščiu. Kaip sako
ma, “ant karštų pėdų” pasisku
bino tą patį užtrimituoti ir “Vil
tis”. Abu laikraščiu dabar eina 
po tris kartus į savaitę. Vadi
nas, dvigubai tankiau išeitų.

“Vilniaus Žinios” prieš keletą 
metų žuvo, ačiū iš dalies visuo
menės nesubrendimui, ačiū išda- 
(ies ir priešingos srovės agita
cijai. Teisybė, šiądien visuome
ninis Lietuvos subrendimas stovi 
ant daug augštesnio laipsnio, ne
gu anais metais tai buvo. Bet 
visgi apskaitliavimai parodo, kad 
Lietuvoje dar ir šiądien net ir 
vienas dienraštis galės užsilaikyti 
til tai su dideliu vargu. Du dien
raščiu neužsilaikys jokiu budu.

šingti srovių varžytines atliks tų 

męs čionai Amerikoje. Dienraš
tis Lietuvoje šiądien būtinai rei
kalingas. Bet prie susidėjusių 
aplinkybių, kaip mums rodosi, ar 
tik nereikės “amžino atilsio” už
giedoti krikštynoms praėjus,

Kaip Svečiam Sekasi
Chicagoj, jos apielinkėse ir 

Illinois valstijoje Lietuvos Sve
čiai savo maršrutą jau užbaigė 
Šių sųvaitę jie išvažiavo rytų 
link: į Grand Rapids ir Detroitu, 
Mich., Clevelandą, Ohio, ir 1.1.

Smagu čia patėmyt, kad pir
mesni spėjimai, kad Chicagos ir 
apiclinkių lietuviai neišleis Sve
čių be penkių tūkstančių dolia
rių, ne tik kad išsipildė, bet pa
sirodė dar permaži. Svečiai iš
važiavo iš Chicagos, turėdami šū
vi ršu m $5000.00 Tautos Namų 
statymui. Nereik manyt, kad tai 
jau 'viekas: kaip galima spręsti 
iš gaunamų žinių, iš Chicagos ga
lima tikėtis dar dikčiai aukų. Čia 
pradėjo bruzdėti įvairios draugi
jos, o kadangi jų čia yra per šim
tas, tai galima tikėtis, kad Chi
cagos aukų skaitlius padidės dar 
kokiu tūkstančiu ar ir daugiau 
doliarių: draugystės tik laukia 
savo mėnesinių susirinkimų.

Paskutinės dienos Illinois valsti
joj. ir Chicagoj.

Pereitą sąvaitę Svečiai va
žinėjo po Illinbis valstiją. Iš 
visų Illinois valstijos kolionijų 
labiausiai atsižymėjo Westville, 
Ill. Visi lietuviai, pradedant nuo 
vietinio klebono, kun. K. Skryp- 
kos, miesto majoro (kuris yra 
taipgi lietuvis) ir baigiant biznie
riais, visi žmones gausiai Tau
tos Namams aukavo; Westvillėje 
iš viso surinkta per $300.00. 
(Smulkus aukų surašąs tilps iš 
eilės “Lietuvoje”). Tai yra stam
bi auka, priėmus atydon West- 
villės lietuvių skaitlių, ir, be abe
jonės, visi, kurie prie šio darbo 
prisidėjo, teisingai užsitarnavo 
pagarbos ir padėkos žodį.

Iš Westvilles nuvažiuota į 
Springfield, Ill. Čia, pinigišku 
atžvilgiu, pasisekimas buvo men
kesnis negu Westvillej ne todėl, 
kad žmonės šiam tautos reikalui 
neprijaustų, bet todėl, kad, kaip 
pranešama, darbai šiuo laiku eina 
nepergeriausiai ir prakalbos pasi- 

fieldas išleido Svečius su $127.00. 
Vietinis lietuvių klebonas, kun.

slo Draugijos Nariu-Labdariu, 
aukaudamas \$ioo.oo. Spring- 
fieldas pasižadėjo, kad savo ke
liu šio reikalo neužmirš ir vėliaus 
nepraleis progos ir Tautos Na
mams parinks (langiaus aukų.

Labai simpatiškų įspūdį pada
rė E. St. Louis lietuviai. Pažy
mėtinas tas dalykas, kad čia, be
renkant aukas po prakalbų, ga
lima sakyt, nei vienas aukauti 
neatsisakė: kiek kas galėjo, tiek 
aukavo — kas daugiau, kas ma
žiau, — bet aukavo visi.
čia surinkta apie $160.00. Neku- 
rie biznieriai, negalėdami pribut 
į prakalbas, patįs telefonu kvietė 
Svečius nepamiršti, atlankyt ir jų 
vietelių ir priimti jų aukas abel- 
nami tautos reikalui. Čia pat grei
tuoju įvairių vietinių draugysčių 
atstovai sušaukė susirinkimą ir, 
pasikalbėję, pažadėjo* kad E. St. 
Louis draugystės neatsiliks nuo 
kitų kolionijų ir sau sarmatos ne- 
pasidarys. J ,;iu...................  

Iš viso

kaip vienam* taip kitame rAr ne
galima ktft^k fibrs abiem pusėm 
bendra šfaJne Atsitikime priimti 
platforma^'pas^įkta nors ir didelio 
iš abiejų pusių'ijusilcidimo kaina?

Kitaip, 'kr tikinę kipšui reikės

“Motinas” šeimas. Rugpjūčio 
20 d: BritlghtoA Beachiujc, šalę 
New Yorkb,' Atsibuvo metinis 
“Motinėlės0 selinąs.

Tarp Įrita 'ko nutarta duoti 
stipendijoj p.' A. Dambrauskui, 
PcnnsylvanijoS’ universiteto stud., 
p. P. Lapeliui, jei važiuos ko
kiu Europos universitetan, ir p. 
A. Kulikauskui, baigusiam, su
lyg paduotos “Draugo” num. 35 
žinios, chemiją ir ketinančiam 
stoti į agronomijos skyrių.

Grįžtantiems į Lietuvą. “Drau
go” nuiii. 35 pranešama, kad .vi
si norintieji grįžti Lietuvon, 
idant g(auti .pasportą iš Rusijos 
konsulu) Amerikoje, turėsią pri
statyti paliudijimą ne iš savo kle
bono, k'aip tai ligšiol buvo daro
ma, bet iš New Yorko pravosla
vų popo. Tą paliepimą išdavusi 
Rusijos užsienio reikalo ministe-

• • 1 .. 1rija.

Harrisburgo ir Dorrisvillės lie
tuviai, išgirdę, kad, dėlei stokos 
laiko, Svečiai pas juos atsilankyti 
nežada, pasiryžo už bent kokių 
kainų j Uos pas save turėti. Har- 
risburgcį klebonas kun. Augulis, 
tyčiai atvyko į E. St. Louis ir 
tol Svečius “kankino”, pakol bent 
vienas iŠ jų nepasižadėjo valiuoti 

ganėdinti Dorris,yiltpečį^ nįrą, tu
rėjo skirtis. Kun. 'Wtgulis '-'tele- 

įš E. St. Loiiis č' paliepė gramu

rmoterįsį surinkę

kad parsiveš šų savim Dr. Basa
navičių. Dorrišyillčj iir Harris-

C ’ z - v

burge surinkta, pė‘r $190.00.
Pereitą ^tybatą, pąW^įžus Sve- 

' -J? ''čiams į Chicago, Cmicagos Lie
tuvių Draugysčių Sąjungos tapo 
iškeltas Syečiąms.. atsisveikinimo 
bankietąs^ (sntulMa# skaityk 
“Vietinėse :Žiniose”).

Čia 
tarp savęs aukų, vardu chicagie
čių moterų įteikė Dr. Basanavi
čiui $115.00. Šį vakarą p. J. Eli- 
jošius taipgi įdavė čekį nuo savęs 
ant $110 50, pastodamas tokiu bu
du Lietuvių Mokslo Draugijos 
Narių-Labdariu.

Iš nepasiekusių vietų galima 
paminėti Collinsville, ir Spring 
V alley. Berods, ir vienoj ir ki
toj vietoj vietiniai kunigai pasi
rodė neprielankus dideliam tautos 
darbui, (be abejonės, nesuprasda
mi jo svarbos) ir nepagarsino 

surengta lyg tyčiai pora piknykų 
ir užsakyta, kad žmonės visi fe
nais važiuotų, nors gerai žinota, 
kad tomis dienomis turėjo Sve
čiai atvykti. Iš to matytis, kad 
ir tarp kunigų esama tokių, kurie 
tveria gerą kompaniją “Laisvei” 
ir “Kovai”.

Nors tas apgailėtinas yra pra- 
jovas, tačiaus, anot patarlės, bū
va ir taip, kad “Iš vieno medžio 
būva ir kryžius ir lopeta”. ...

Waukegane, TU. ir Kenoshoj, 
Wis. taip pat pasitaikė tomis die
nomis piknykai, kuriuos draugy
stės jau seiliaus buvo paskelbę, 
tačiaus visgi žmonių tose vietose 
susiėjo. Waukegane surinkta 
apie $50.00, o Kenoshoj apie 
$150.00. Kenoshos klebonas, kun. 
Gadeikis/aukavo $100.00 ir pasto
jo Liet. Mokslo Draugijos Nariu- 
- Labdariu.

Kur Švecių laukiama.
Į “Lietuvos’ redakciją ateina iš 

visų šalių tiek laiškų ir korespon
dencijų, ktįriose plačiai aprašinė
jama apie Svečių laukimą, kad 
stačiai nėra gilima tiupm tarpu 
jų visų patalpiMi ir todėl šiuomi 
redakcija! ląbai atsiprašo visų, ku
rių raštai n šiame reikale nega; 
lės tuojaųs i pasirodyt. Talpinsi
me juos, kaip ..tik galėsime su-j 
rasti vietpsm Tuom tarpu gi tik( 
keliais žodž„iai&. paminėsime apie

■ I

keletą vietų, kur vietiniai lietuJ 
viai ypač stropiai rengiasi prie; 
Svečių priėmimo. Kitose gi vieį 
tose, kur Svečiai negalės atsilan| 
kyti, nekurie žmonės ištikto taipr 
darbuęjasi, kad savo pavyzdin
gais pasiūgimais konkuruoja net 
ir su didesnernis lietuvių kolioni- 
jomis. Bet apię ta£ bus žemiaus.

“Drebėkit, chicagiečial f*
Taip mums rašoma iŠ iWater- 

bury, Conn. Waterburio lietuviai 
užvedė tikrą kompanijų ir savo 
duosnumu ir aukų didumu nori 
būti pirmoje vietoj. Mums rašo
ma, kad whterburieciai nepasiga- 
nėdina viena diena ir reikalauja 
griežtai, kad Svečiai galėtų Wa- 
terburyje pasilikti bent 3 die
nas. “Viena diena męs jokiu bu
du negalėsim apsidirbti, nes ne
turime taip didelės svetainės, kuri 
galėtų sutalpinti visus žmones.

“Jau dabar”, — rašoma laiške, 
— męs galime permatyt, Water- 
burys neišleis Svečių be tūkstan
tinės. Šv. Stanislovo dr-stė jau 
paskyrė iš savo iždo $100.00, Lie

o kur kitos, draugystės? Iš pa
vienių ypatų \ A. J. Povilaika 
pasisakė duosiąs šimtinę, yra ir 
daugiaus tokių. Jaigi, drebėkit, 
chicagiečiai! Kad nepadarytum 
jums “šeilno”, nes beveik neabe
jojame, kad iš Waterburio bus 
tūkstantinė, kaip ropė”.... Taip 
baigia savo pranešimą musų spe- 
cialis kofėsponclėhtas.

. .f, 4! ..r
Ir ne tik vienas Waterburis 

“varo chicagiečiams baimę”. 
Brooklyrid lietuviai' taip pat ne 
juokais užsispyrė suvaryti Chi- 
cagą, anot to pasakymo, “ožio 
ragan” ir atimti nuo chicagiečių 
pirminystės vėluvą. Persitikri
nimui, laį skaitytojas perskaito 
korespdrtdcnciją iŠ Ęfooklyno ant 
3-čio puslapio šiame numeryj.

10 šeimynų — šimtų doliarių.
Nepaprasta žinia ateina iš šiau

rrytinio Suv. Valstijų kampelio. 
New Hampshire valstijoj yra 
Lincoln miestelis, kur, kaip mums 
pranešama, yra Vos 10 lietuviškų 
še i my nųx.j Ąęi u . r P.-' J. Ptiry 10 
įt4s?idarbavirhlir/šio miestelio lie- 
Wyi'ai, nesitikėdami pamatyt pas 

net $105.00.
Lincolno lietuviai, be abejo

nės, užsitarnavo to, kad pastatyti 
juos, sulyg jų duosnumo, pirmo
je eilėje, ir jeigu apie „ Lincolno 
lietuvius iki šiolei nieko, arba 
labai mažai buvo girdėti, tai šis 
jų pavyzdngas pasielgimas bus 
ilgai tarp lietuvių minėtinas.

Lygiai smagios žinios ateina 
ir iš kitų vietų. Mums praneša
mą, kad pradėta darbuotis, (su
tvėrė ąr tveria komitetus Svečių 
priėmimui) šiose vietose: Bosto
ne, Atholyj, Passaice, Rocheste- 
ryj, Lawrence, Baltimore], Phi- 
ladelphijojį. Pittsburge, Clevelan- 
de. Be abejonės, darbuojamasi 
ir kitose vietose, nors iš kitų vie
tų mums žinių trūksta.

Ypačiai smagu patėmyt, kad 
musų įvairios draugystės pradeda 
bruzdėti.' Amerikoj yra, kaip 
spėjama, apie keturi tūkstančiai 
(o gal ir daugiau) įvairių kuopų, 
draugysčių, kliubų, ratelių ir 1.1. 
Ne visos iš jų yra pasiturinčios, 
nors iš kitbs pusės'ir yra tarpe jų 
net ir labai neblogai stovinčių. 
Visgi nėra taip Bėdinos draugy
stės, kuri negalėtų nusipirkti, sa
kysim,' vieno sieksnio žemės. Jei
gu visos musų draugystės sukru
stų ir išpildytų savo pridermes, 
tai lengvai galima butų pasista
tyti sau obalsį: “Amerikiečiai, 
turime neišleisti Svečių iš Ame
rikos be $50,000.00!” Tos draugy
stės, kurių iždai labai silpnai sto
vi ir kurios negali gyvais pini
gais tuoj aus paskirti nei už siek
snį žemės, gali nutarti žiemos 
laiku surengti kokį baliuką, ar 
teatrėlį, ar šiaip vakarėlį, ir pel
ną nuo jo paskirti Tautos Na
mui Vilniuje. Tai yra taip leng
vas dalykas, kad sunku butų nuo 
jo atsisakyti, o nauda butų taip 
milžiniška, kad Amerikos lietuviai 
galėtų pasigirti, jog patįs ame
rikiečiai savais pinigais išstatė 
Tautos Namą Vilniuje. Ameri
kiečiai, be jokios didelės sau 
skriaudos lengvai galėtų tokį dar
bą atlikti, jeigu tik kiekviena lie
tuvių kolionija, kiekviena lietu
vių draugystė išpildytų savo pa
reigą ir vieną kitą doliarį pa
skirtų. f

Lincolno lietuviai, be abejonės, 
nežada “eiti su farbomią” vien tik 
todėl,, kad 10-ies šeimynų kolio
nija suaukavo $165'00. Jeigu vi
sur lietuviai taip- suprastų savo 
sulyg tėvynės ?ipareigas„ lietuviai 
galėtu pasigirtį milžiniškiausiais 
Tautos Narnai^.
> Atskirioj rubrikoj męs vesime 
surašą visų draugysčių, kurios 
paskyrė; ar žada paskirti, sulyg 
savo išgalės, ąukas Tautos Na
mams ir todęil busime dėkingi, 

miesteliu mums

aplč tokias draugystes bttš pra
nešama, kad galėtume jas pagar
sinti. t,v

FANATIKŲ LIZDUI.

ne- 
lie-

Nelaimingesnio socializmo 
jokia tauta neturi kaip męs 
tuviai. Žemesnių kovos įrankių 
jokios tautos socialistai nesigrie- 
bia kovoj su.... (negalima sa
kyti, nes neteisingai apšmeižčiau 
kitų tautų socialistus), negu mu
sų socijalistai kovoj su.... kul
tūra, su apšvieta, su žmonišku
mu: su tuo, kas yra brangu kiek
vienam, kuris jaučiasi esąs lietu
vių ; su tuo, ko žmogus nete
kęs, palieka išgama ir netikusiu 
civilizuotų žmonių tarpe.

Kokis jūsų tikslas, “gerbic- 
mieji” musų tautos išgamos, pa
sivadinusieji save socialistais, 
kurie šmeižėte be pamato atvyku
sius dabar Amerikon L. M. D. 
pasiuntinius? Ką jus tuo ma
note atsiekti?! Prie ko jus žen
giate? Net vardą socializmo ne
sidrovite vartoti kovai su tuo, 
kas yra socializmo stipriausių pa
matu —5 susipratusi ir protaujan
ti tauta. Jus, “Kova” su “Lai
svė”, kurios sakotės esate darbi
ninkų išganymo rodyklėmis, kokį 
tikslą turite šmeižti nekaltus ir 
užsitarnavusius tautos vyrus, 
ypač Dr. J. Basanavičių, prieš 
kurį turėtumėt galvas lenkti! Ką 
jus su taip purvinais ginklais 
manote atsiekti? Pasakykite, tų 
“laikraščių” vedėjai, padėję ran
kas ant krutinės: ar teisingai tai 
darote?!.... Ar nesidrovite to, 
kad lietuvių tautos viduję užsi
tarnausite Judos ir juodašimčių 
vardą ir kiekvienas doras lietu- 
yia už'Juiių purvinus darbus ant 
amžių nuo jūsų užsigrfž, o jūsų 
vardas bus užrašytas juodomis 
raidėmis ant lietuvių tautos isto
rijos lapo, kaipo tautos fariziejų 
ir pardavikų.

Šiuomi pasižadu paaukoti Tau
tiškam Namui Vilniuje $10.50 už 
trijų sau vaičių, ir protestuoju 
prieš “Laisvės” ir “Kovos” niek
šiškus tepalus, kuriais juodai tė
plioja musų gerbiamus svečius.

St. Maliauckas,

MUSŲ BESIMOKINANTI 
JAUNUOMENĖ. ‘

Lietuviai!, šion šalin atvažiavę, 
turi taikytis prie aplinkybių. 
Šios šalies papročiai kartais da
ro nemalonų įspūdį į ukininką- 
-lietuvį. Bet ką padarysi turi 
viską nukęntėti 1 Gyvenimo pra-' 
džia visuomet esti sunki, o ypač 
tada, kada reikia pradžią tarp 
svetimtaučių padaryti. Jeigu jau 
taip sunku ir keblu suaugusiam 
žmogui tarp svetimtaučių apsi
gyventi, tai ką kalbėti apie 
patyrusią
mokslus einančioji šios šalies lie
tuvių jaunuomenė yra 
ta, taip sakant, “Dievo valiai”. 
Niekam ir neapeina. Niekas jais 
nesirūpins. Musų moksleivija 
apleista it girios paukščiai.

Čia bandysiu pakalbėti nors 
apie vienos mokyklos, mokslei
vius, būtent: apie valparaisie- 
čius;

Toj mokykloj paprastai ran- 
mokslei- 
j aunimo 
Graži ir 
guštelė.

ikoj kitos tokios vie- 
ks lietuvių-moksleivių 
istųsi. Tačiaus rei- 
ti, kas jais beveik tik

ti e-
jaunuomenę.

atiduo-

m r v

vių. Tai pavyzdingas 
į krūvų susispietimas. 
maloni jaunuomenės 
Nėra Ame 
tos, kur te
skaičius ra 
kia pažymet

Nekur e iš Naujų Narių-Labdarių Chicagoje
(Paveikslai kitų tilpr sekančiam numery]).

bankininkas 
paaukavęs 
1110.50.

KUN. a. skrypko,
šv. Kryžiaus par. klebonas, nuo Town 
of Lake, paaukavęs Tautos Namams 
$104:00.

J. J. ELIAS,
nuo Town of Lake, 
Tautos Namams

rN«. 35, EIETUVA'

Dievas tesirūpina. Nemanau pa
sakyt, kad tarp moksleivių bu
tų įsigyvenęs peiktinas paprotys 
bei elementas, — anaiptol. Gal 
čia ir randasi, ir tai neužginči
jamas faktas, vienas antras, taip 
sakant, “subrendęs” darbininkų 
“švietėjas”, bet tai mažmožiai, 

ir viešai 
Na, kai 
čia nusi- 
teisingas 

Šie elementai kartais 
pasirodo it kurmiai, 
vienas pasakė, ir kur 
leisi:, jei tūli paduoda
žinias tautiškuose organuose, tai 
socialistiški organai turi but pri
pildyti nors sensacijomis. “Ko
voj” ir pasipylė visa filosofijos 
“gilybė”. Reikia patėmyti, kad 
tas, kų “Kovoj” buvo rašyta, ne
turi nieko bendro su L. D. L. 
V. U. Tai pašalinių ypatų už- 
kertiniai “debatai”. Didelė mok
sleivių dauguma yra gana rimta 
ir nuosekli. Moksleivių draugi
jėlė irgi stovi ant rimtų, kiltų 
ir nepajudinamų pamatų. To
dėl ir visuomenė turėtų į mus 
rimčiau žiūrėti.

Bet kur tau! Musų visuome
nei, matyt, moksleivija visai ne
apeina. O gal tai svetimas lietu
viams elementas. Rods tai tu
rėtų būti kunigų priedermė vie
tinius moksleiviui atlankyti. Jie 
turėtų daugiau rupinties priau
gančia inteligentija. Bet, gal 
nesuklysiu pasakęs, kad čia da 
nei vienas lietuvis-kunigas nie
kada neatvažiavo. Sis‘pasielgi-* 
mas sakyte-sako, kad lietuviai- 
-kunigai nenori moksleiviją auk
lėti doroj bei tikėjime.

Amerikonų visokių tikėjimų 
kunigai čia labai tankiai lankosi, 
vietinėse bažnyčiose laiko misi
jas, auklėja moksleiviuose doros 
ir tikėjimo diegus. Musų ku
nigai visai to nedaro. Chicagie- 
čiams be'rods ir tikietas prekiuoja 
tik 90 centų, bet jie čia, kažin 
kokios priežasties dėlei, nesilan
ko. Tūli kunigai net šį-tą mums 
primeta, tik nežinia, ar teisingai 
elgiasi. Jeigu tėvai nesistengė 
vaikus dorai išauklėti, tai kaipgi 
gali reikalauti, kad vaikai vi
suomet padoriai elgtųsi.

Inteligentams da daugiau gali
ma šį-tų primesti. Jie čia, trum
pai sakant, visai nemėgsta lan
kytis ir nesilanko. Kitų tautų 
intelingentai kitaip elgiasi. Jie 
moksleivių nuo savęs neatleidžia, 
idant nenuskęstų ištautėjimo 
bangose. * •

Čia randasi, apie lenkų- 
-moksleivių, kuriuos kas metai 
šis-tas atlanko. Pereituose me
tuose Dr. Žurawskis, atvažiavęs, 
sušaukė visus lenkus mokslei
vius, prakalbėjo j juos, padrą
sino ir vėl išvažiavo. Šį metą 
Chicagos municipalio teismo raš
tininkas, Frank Danisch’as, tąjį 
darbą atliko. Lenkai-gi čia nie
ko ypatingo neturi, išskyrus tuos 
kelis moksleivius, kurių neaplei
džia; jie visomis spėkomis sten
giasi įkvėpti jiems lenkystės 
dvasių, nes žino, kad jie turi 
būti jųjų priaugamoji inteligen
tija.

Valparaiso universitetas lie
tuviams turėtų būti daug mei
lesnė vieta neg^i lenkams, nes 
čia mokinama ne tik lietuvių kal
bos bei gramatiko, bet ir raštijos. 
Musų inteligentams, berods, ir tu
rėtų rūpėti, kaip čia yra lietu
vių kalbos lekcijos išguldomos? 
Chicaga garsi inteligentais, bet 
tie inteligentai taip nenori, nors 
ant valandžiukės, prasišalinti iš 
Chicagos, kaip vilkas iš girios. 
Jei jau ne kam kitam, tai neat
būtinai redaktoriams turėtų 
apeiti lietuvių jaunuomenė, bet 
ar kas matė juos Valparaiso? — 
niekas! " v
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Taip tai musų jaunuomenė 
iiuga tarp svetimų, kaip koki gi
rios paukščiai. Taip išaugę, kar
tais padaro paklaid^^ Bet ne
duok Dieve koks inteligentas 
pamatytų, jog moksleivis netaip 
pasielgė, kaip reikėjo, tai tu, ne
laimingasis moksleivi, užsikišk 
ausis, nes pasityčiojimas, kapei- 
kinė /kritika, tai tik užia-šnypš- 
cia. .

Berods jau aišku, kad musų 
inteligentija turėtų daugiau rū
pintis moksleivija. Jųjų šventoji 
pareiga moksleivius auklėti lietu
vių dvasioj, nes kitų tautų inte
ligentai jau nuo senai taip el
giasi^ Kodėl-gi musų inteligen
tija neima pavyzdžio nuo anų? 
Bet, .manding, męs daugiau kal
bame, rėkiame, o mažai dirbame. 
Stengkimės daugiau dirbti, o 
liks mažiau laiko kalboms. Jei
gu inteligentai atkreips daugiau 
domos į musų moksleiviją, tai 
jai niekuomet nereiks klausyti 
kartais nemalonios kritikos. Tai
gi, gerbiamieji inteligentai, bu
kite mums pavyzdžiu, tik doru 
ir kiltu, o męs seksime jus.

Zigmas Vikauskas.

□ORRISVILLE, ILL\

Męs, pažangesni lietuviai, supran
tanti mokslo ir kultūros svarbą, 
mielai sutinkame su tilpusiu “Lie
tuvos” 35-me numeryj protestu 
po juom pasirašom.

B. Jusevičius,
J. Goraltauckas.

J. 
W.

ir

Rugpjūčio 29, 1913.

Meldžiame ir musų parašus pridė
ti prie tilpusio “Lietuvos” 35-me 
numeryj protesto prieš “Laisvės” 
ir “Kovos” redakcijas už užsipul
dinėjimą ant musų Svečių iš Lie
tuvos.

Dr. A. K. Rutkauckas, 
Pirmininkas Lietuvių 
Daktarų Susivienijimo.

Jonas Skinderis,
Adomas Zalatorius, (
M. Palionis, 
Juozas Molis, 
Jokūbas Rumšas. 
Benediktas Andrešunas.

CHICAGO, ILL

CHICAGO, ILL., Rugpjūčio 30, 1913.
Pasipiktindami “Laisves” ir “Ko

vos” insinuacijomis prieš gerb. pa
siuntinius — Dr. J. Basanavčių ir 
atstovą Yčą, pasirašome po tilpu
siu “Lietuvos” 35-me numeryj pro
testu:

Pranas Butkus,
TMD. Prezidentas,

Juozas Hertmanavlčia,
Generalis Sekretorius 
Chicagos Lietuvių 
Draugijų Sąjungos.

PROTESTAS
Ir plačiausios jūrės turi savo 

kraštą, ir giliausi vandenynai tu
ri savo dugną, ir pakantriausi 
žmonės turi savo kantrybės ry- 
bas.

Atvykus Amerikon musų svar
biausių kultūrinių įstaigų pasiun
tiniams, Dr. Jonui Basanavičiui 
ir atstovui M. Yčui, kada flfla 
dalis musų “socialistų”, pradėjo 
į juos kreivai žiūrėti, rimtesnėji 
musų visuomenės dalis, kaip ly
ginai ir rimtesnėji lietuvių spau
dos dalis, buvo palinkusi žiūrė
ti ant to viso, kaip sakoma, “per 
pištus”. Tačiaus, kada tūla anų 
nenuoramų dalis, ir du laikraš- 
čiu “Laisvė” ir “Kova”, dargi 
prisidengdami neva darbininkų 
ir pirmeivių skraiste, pradėjo sau 
įprastu budu su purvais maišyti 
lietuvių įžymiausius veikėjus,—to
kius veikėjus, kaip Dr. J. Basa
navičius, kuriam nei vienas 
anų neišmanėlių nevertas yra 
verykų dirželio užrišti; kada 
vo apjakime ir nachališkume
pamiršo ne tik apie paprastą man
dagumą, bet pamiršo ir išsižadė
jo, matomai, ir paties žmonišku
mo,- įvairiomis insinuacijomis 
biaurodami pasiuntinius, atvyku
sius dirbti prakilnų ir visiems 
lietuviams didžiai naudingą kul
tūros darbą — truko pagalios ir 
pakantriausių lietuvių kantrybė.

Brooklyne, N. Y. kilo balsas 
viešo protesto prieš tuos nieka
darius, kurie savo stebėtinu ap- 
jakįmu padarė visiems amerikie
čiams tikrą ir nenuplaujamą gė
dą. Šis protestas tilpo perei
tam (35-me) num. “Lietuvos”.

Vos spėjo jis pasirodyt, o jau 
pradėjo plaukti parašai ir 
kai, kuriuose išreiškiama 
piktinimas ir protestas 
“Laisvę” ir “Kovą” ir visus
l<urie, vadindami save neva socia
listais ir veidmainingai prisideng
dami darbininkų vardu, niekina 
brangius lietuvių širdžiai Svečiuš- 
-veikėjus ir tuomi stengiasi kenk
ti kultūros darbui.

Lai musų broliai Lietuvoj ir 
lai musų Svečiai mato ir persi
tikrina, kad amerikiečiai-lietuviai 
nėra niekšai, kad jie nesolidari
zuoja su tais, kurie niekina mu
sų tautos veikėjus, kurie tik iš 
vardo yra lietuviais.

Žemiaus seka surašąs tų, ku
rie prisijungia prie pereitame nu
meryj tilpusio protesto:

1S

sa- 
jie

laiš- 
pasi- 
prieš 
tuos,

CHICAGO, ILL., Rugpjūčio 31 d. 1913,
Draugija vardu “D. L. K. Algirdo 

Leib Gvardija” savo susirinkime, 
laikytame rugp. 30 d., šių metų, pil
nai sutikdama su tilpusiu “Lietu
vos” 35-me numeryj protestu prieš 
“Laisvės” ir “Kovos” redakcijas už 
Svečių iš Lietuvos niekinimą, šiuo- 
mi po tuom protestu Įgalioja savo 
valdybą, pasirašyti:

Rafolas Zaura, pirmininkas.
Kazimieras Motelkis, prot rašt. 
B. Lenkauskas, finansų rašt. 
Adomas Tumas, Iždininkas.

MEW YORK, Rugsėjo 30 d., 1913.
Vardu būrelio iš 15 ypatų aš, že

miau pasirašęs, . labiausiai protes
tuoju prieš socialistų organą “Ko
vą” ir “Laisvę” už jįiaurą apšmei- 
žlmą musų Dfo Jonę'Basanavičiaus 
ir Martyno Yčo, iuįrię, neslgaileda* 
mi nei savo Ištiso Sei savo s velkam 
tos,- darbuojasi musų tautos pak& 
llmui. Lai buna amžina gėda tiems 
blogos valios žmonėms ir laikraš
čiams, kurie tą šventą jų darbą 
trukdo!

Vincas Mačiulis.

(Daugiau
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CHICAGO, ILt.j RugpjuČo 30, 1913 Jkių stebuklų negalinti padaryti

Męs, susirinkę bankiete išleidi4 
Inui iš Chicagos gerbiamų Svečių, 
Dro Jono Basanavičiaus ir M. Yčo, 
sutikdami su protestu, tilpusiu “Lie
tuvoj” ir kituose laikraščiuose prieš 
“Laisvės” ir “Kovos” redakcijas, 
šiuomi viešai protestuojame ne tik 
prieš minėtas redakcijas, kurios 
niekina minėtus musų tautos veikė
jus, bet ir prieš visus jų sėbrus, 
kurie įvairiais budais stengiasi tani 
kultūros darbui kenkti ir musų tau
tos pasiuntinius niekinti:

Dr. A. J. Zimont, C. Kasputis, 
A. Pocius, Pr. Kibartas, Kun, V. 
P. Karkauskas, Ona Bieržynskie- 
nė, M. Elias, Prane. Kibortienė, 
Kazim. Stulga, Kot. Kaupaitė, Pr. 
A. Žukas, S. P. Tananevičia, Ma
rė Milauskas, P. J. Mulevičius,
A. Visbaras, Marija Damijonaitie- 
nė, A. Olszewski, E. Ona Kuliene, 
J. P. Lozowski, Petras Niepobo- 
šycki, Mykolas šlikas, Joana Ml- 
cevičiutė, Eugenia Hertmanavi- 
čienė, B. Vaitiekūnas, Frank J. 
Elias, J. Teišerski, V. Grebliunas, 
Ona Mlelauckienė, Vincas Mie- 
lauckas, B. Janušauskas, M. Ja
nušauskienė, A. Stankūnas, W. 
Stankūnas, F. A. Jozapaitis, S. 
Marcinkevičia, Kun. F. B. Sera
finas, Joseph J. Elias, Dr. A. L. 
Graičunas, Kun. A. Skrypko, Jo
nas Judelkis, J. Kozlowskis, Pra
nas Judeikis, J. Kozlowski, Pral- 
kauskaitė, Dr. K. Drangelis, A. 
Baltutis, V. Daukša, Justin Kuliš, 
John Kulls, Peter Kulis, Anicetas 
Linkus, B. Paliulis, Juozapas tė
tukas, Anton
B. žemaitis.

bus).
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Daugelis njjjksH^inkų mano, kad 
ant Marso jmvo,^.nelyginant, žmo
nių kadaičiai .senose -gadynėse, 
bet dabar į.enaf yisa gyvybė jau 
išmirusi. Kįaip, ten nebūtų, klau
simas ligšiol pasilieka neišrištas. 
Marsas yra daug mažesnis už Že
mę. Sukaki apie save, kaip ir 
Žemė, .bet jp parą ilgesnė už mū
siškąją daugiau ..jnegu pusvalan
džiu. Aiškiai pasakant, ant Mar
so para tęsiasi 24 vai. 37 minu- 
tas ir dar 23 sekundas. Stovi 
228,000,000 kil. atstu nuo Saulės, 
apie kurią apsisuka į 687 dienas. 
Palydovais Marsas už mus tur
tingesnis, nes turi jų net du, 
kurių vardai yra. Phobos ir Dei
mos. Visas musų nusiraminimas 
dar tame,, kad tie, tariant, Marso 
adjutantai yra visai mažulėliai, 
tikri spirgučiai.

f T, , < • • , < . ,

me toliaus link Jupiterio, tikro 
didvyrio Saulės sistemoje. Pa
kelėje užtinkame didelę krūvą vi-

namų asteroidų, bet paliksime 
jas grįžimo kelionei, kuri bus gan

rtįimn a

Ežerskl, Antanas
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310. Kaip sutvarkyta saules si

stema? Saulės sistema vadinas 
saulė su visais dangiškais kū
nais, kurie sukasi apie ją. Saulės 
sistema susideda iš sekančių da
lių: 1) pačios saulės, kuri yra 
visos sistemos centru arba vidu
riu; 2) planetų, tai }u*a kūnų, ku
rie sukasi apie saulę; 3) palydo
vų, tai yra kūnų, kurie sukasi 
apie planetas (kaip, sakysime, 
mėnulis apie žemę) ; 4) kometų 
ir 5) meteoritų, tai yra įvairių 
sulyginamai mažų kųnų — grei
čiau sakant akmenų, — kurie 
skrajoja tarpplanetiniuose plo
tuose. Peržiūrėsime kiekvieną 
šių dalių.

Saulė, kaip centralis visos siste
mos kūnas, yra visudidžiausis. 
Kad turėti nors kokį supratimą 
apie Saulėj u didumą užtenka pa
sakyti, kad * Saulė yra 1,300,600 
kartų didesnė už Žemę, ant gu
rios męs gyvename. Jeigu pa
imti ir padėti Saulę ant vienos 
svarstyklių pusės (jeigu tai, ži
noma, butų galima), tai ant kitos 
tų svarstyklių pusės reikėtų pa
dėti 600 kartų tiek, kiek sveria 
visos planetos, krūvoje sudėtos 1 
O nereikia užmiršti, kad mūšų

sisuka apie į 88 dienas, arba be 
maž tris mėnesius. Kaip mano
ma, oro ant Merkurijaus nėra.

Jokių palydovų, arba mėnulių, 
Vidutinis 

nuo Sau- 
kilometru

Merkurijus neturi. 
M e r k u r i j a u s t o 111 m a s 
lės yra 58 milijonai 
(kil. — rusiško versto).

Venera. Savo didumu ji taipogi 
užima antrą vietą (skaitant nub 
mažiausios planetos). Klausimas 
kaslink jos sukimosi apie savo 
ašį nėra galutinai išrištas. Dau
gelis mano, kad ji sukasi apie sa
vo ašį ir apsisukimą ji padaranti 
beveik į 24 vai. Vadinasi, jeigu 
Venera sukasi apie save, jos para 
yra tiktai biskį trumpesnė negu 
ta para, kuri yra ant žemės. Apie

na mažesniųjų planetų. Saulė 
yra toksai pat dangiškas kūnas, 
kaip ir visos planetos. Skiriasi 
ji nuo? jų tiktai savo didumu, 
centraliu padėjimu visoje siste
moje ir dar tuom, kad jį yra 
ligšiol degantis kūnas. • Ji dar 
nėra ataušusį, dega, šviečia ir 
savo šiluma palaiko gyvybę ant 
žemės ir kitų planetų, jeigu te- 
nais irgi yra gyvybės. Karštį, 
koksai yra ant Saulės, žmogus 
tiesiog negali sau įsivaizdinti. 
Mokslo vyrai yra radę, kad Sau
lės karštis siekia 6000 laipsnių 
(pagal Celsijų), o, rasi, net ir 
daugiau. Žemė gauna vos mažu
tėlę visos tos šilumos dalelę, ir 
ta kruopelė palaiko visą gyvybę 
ant Žemės. Kokia turi būti visa 
Saulės šiluma?

Didelių planetų Saulė turi aš- 
tuonias. Arčiausiai prie Saulės 
sukasi planeta Merkurijus. To
liaus eina Venus arba Venera. 
Trečią vietą užima Žemė, ant ku
rios męs gyvename, Ketvirtą _ 
vietą užima Maršas. Toliaus se-|j 
ka Jupiteris, Saturnas, Uranas ir 
Neptūnas. Tarp ketvirtos ir 
penktos planetų — būtent: 
Marso ir Jupiterio yra dar 
eilė labai mažulių planetų, 
roidais vadinamų.

Merkurijus yra arčiausiai 
Saulės stovinti ir mažiausia iš 
visų “didžiulių” planetų. Kadan
gi šioji planeta yra labai maža 
ir stovi arti prie Saulės, tat ją iš
tirti yra labai sunku. Kaslink 
jos sukimosi apie Psąyo ašį gali
ma pasakyti . tik tiek: pirmiau 
buvo manyta, kad ji sukasi apie 
save, kaip ir žemė, tačiaus vč- 
lęsttiįji . inokslmiūkąi ątfrtejė tą 
nuorūdnęi r tYirtiria, kad M e r- 
eurijaus judėjimas panašus į -me
nulio judėjimą, tai yra: Merku
rijus visuomet yra atsisukęs vie
na savo puse, nuolat link Sau-

visa 
aste-

prie
is

nas ir 17 vai. Venera yra aušri
ne žvaigždute, kurią męs matome 
tarpais iš ryto prieš saulėtekį, 
tarpais vakare, saulei nusileidus. 
Taip yra dėlei sekančios prieža
sties: kuomet Vchera štovi iš vie
nos pusės Saulės, nlęs ją mato
me vakare; kuomet iš kitos — 
matome iš ryto. Ar Venera turi 
palydovų, tikrak nežinia. . Tūli 
mokslininkai mąno, kad ji turi 
vieną palydovą, bet užtikrinti to 
negalima. Veneros šviesa yra ne
lygi : kartais visai nematyt, o 
kartais ji išrodo labai didele ir 
aiškia žvaigžde. Kąi-kada ji net 
ir dieną regima. x Tam yra sa
kanti priežąstis. Sukdamasi apiį 
Saulę, ji turi, žiūrint nuo žemės, 
taip vadinamas fazas taip pat, 
kaip ir mėnulis.. Kartais męs 
matome didesnę jos dalį, Saulės- 
apšviestą — tuomet Venera aiški 
ir didelė; kartais apšviesta buna 
vos jos kraštelis. Kai-kada ji 
visai pasislepia. Taip atsitinka, 
kuomet Venera stovi tiesiog tarp 
,....acs ir Žemės. , Kaip augščiaus 

minėta, ant Veneros oro yra. 
Manoma, kad yra ir vandens. Ar 
yra tenai kokių gyvūnų — ne
žinia. Veneros tolumas nuo Sau
lės yra 108 milijonai kil.

Žemė, musų vargų pakalnė, už
ima trečią vietą, skaitant nuo 
Saulės. Ji yra ne tiktai didesnė 
ufž Merkurijų ir Venerą, bet ir 
toliaus sekantis Marsas yra už 
ją mažesnis. Žemė stovi atstu 
nuo Saulės 148,000,000 kil. Turi 
vieną palydovą — mėnulį, musų 
seną ir gerą pažįstamą. Bet nėr 
ką daug pasakoti, kadangi visi 
męs esame čia pas save namie.

Ketvirtą iš eilės vietą užima 
Marsas. Kai apie jį 
Rasi, tiktai kurčias, 
niją užima klausimas, 
nai gyvų sutvėrimų, 
karštai ginčytasi, bet 
to atsakymo neprieita. Tiesa, gy
venimo sanlygos . tenai yra daug 
kame panašios į tas, kurias męs 
ant Žemės turime. Yra ten oro, 
yra, regis, vandens.'. Matyt aut 
Marso įvairių tiesių linijų, ka
nalais vadinamų.- .Tų. “kanalų” 
yra gam daug, ir jie taip stoyi, 
kad, rodos, vien išmintingi gyvū
nai, kaipo žmogus, galėjo atlikįti 
tą darba. Akja; gi(di, gamta to-

negirdėjo?
Visą žmo- 
ar yra te-

Ilgai r 
prie griež-

f
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15 dienų.
Jo*' pavir- 
esą nega- 
oras nuo-

Diedukas Ju-

Jupiteris yra didžiausia planeta 
visoje sistemoje. Jisai putsrečio 
karto didesnis už visas kitas pla
netas, krūvon sudėtas. Nors Ju
piteris atsidaliho nuo Saulės daug 
anksčiaus negu žemė, bet jisai/ 
ka p manoma,4 dar ligšiolęi, ačiū 
savo didumui, nespėjo atvėsti. 
Jisai, pasak tų mokslininkų, nors 
jau yra ant tiek atvėsęs, kad 
pats šviesos ncišduodąs, bet dar 
kietos plutos iš viršaus neturįs, 
ir todėl jokios gyvybės ant jo 
nesą. Jisai ' stovi 778 milijonų 
kil. atstu nuo saulės, apie kurią 
pilną savo kelionę padąro į 11 
metų 10 mėnesių ir 
Kokie tai ilgi metai! 
siaus beveik niekuomet 
Įima matyt, kadangi jo 
lat pilnas debesių.
piteris turi smagią šeimyną vai- 
kų-palydovų; išviso net aštuonis. 
Keturis iš tų palydovų atrado 
dar XVII amžiaus pradžioje Ga
lilėjus, kuomet, įsitaisęs pirmą 
žiūroną, tyrinėjo juom dangų. Ki
ti dar nesenai' atrasti. Mažiausis 
iš tų palydovų' savo didumu yra 
tolygus musų Mėnuliui.
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Sekanti planeta yra Saturnas, 
tikras musų ^sistemos, stebuklas 
ir pasigrožėjimas. Svarbiausia 
šios planetoj ypatybė yra tai, kad 
ji turi didelius žiedus apie save. 
Tie žiedai yra labai platus turi 
suviršum 45,000 kil. platumo. 
Kaip jie yra sudėti, lygšiol dar 
tikrai nesusekta. Išpradžių buvo 
manyta, kad jie ištisai susideda 
iš vienos kietos medžiagos. Lai
kui bėgant, pasirodė, kad tų žie
dų esama ne vieno, bet keletos. 
Dabar manoma, kad tie žiedai 
susideda iš begalės visai mažtir 
lėlių kūnų. Gero žiūrono pagel- 
ba tie žiedai galima matyti vi
sai aiškiai, ir jie yra, kaip sa
kyta, tikru visos musų sistemos 
pagražinimu. Patsai Saturnas 
yra paskui Jupiterą pirma savo 
didumu planeta. Apie savo ašį 
jisai apsisuka į 10 vai. i ir 5 min. 
Savo kelionę apie Saulę Satur
nas padaro į 29 ir pusę metus. 
Vadinasi vieni Saturno metai ly
gus 29% mūsiškiems. Jeigu te
nai butų žmonių, ir jie vienu me
tu skaitytų pilną jų planetos ap
sisukimą apie Saulę, tai jų kokia 
nors 16 metų mergelė jpagal mū
sų laiką turėtų 472 metu. Sa
turno tolumas nuo. Saulės yra 
suviršum 1,427,000,000 kil. Turi 
išviso 9, o, rasi, net ir“ 10, paly
dovų. Graži šeimynėlė!

Sekanti planeta yra Uranas. 
Pagal savo didumą, ji užima ket
virtą vietą (nes už ją didesnis 
yra dar Neptūnas, apie kurį tuo
jaus pašnekėsinje). Stovi nuo 
Saulės 2,853,000,000 l<il. Apsisu
ka apie save į netoli 10 valandų. 
Savo kelionę apie saulę padaro 
į 84 metus ir 7 dienas. Turi iš- 
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viso keturis palydovus.

Galop, seka Neptūnas, kraš
tutinė planeta Saulės sistemoje.

tą tarp visų • sistemos planetų. 
Apibėga apie Sattlę į beveik 165 
metus. Josntolumas nuo Saulės 
yra lygus 4,490,000,000 kil. Ka
dangi ji yra taip baisiai toli, tat 
kokių nors smulkesnių žinių apie 
ją ligšiol nėra. Negalėta ligšiol 
susekti, į kiek laiko jį apsisuka 
apie savo ašį. Žinoma tiktai, kad 
ji turi vieną palydovą. Kaip jau 
minėta, tai yra tolimiausia iš visų 
ligšiolęi žinomų planetų. Ypa
tingai įdomi yra Neptūno atradk

ff
Iį4į<

mo istorija^ Jo atradimas paro
dė, kokią galybę turi mokslas, 

r Kuomet Uranas buvo atrastas, ir 
išskaitliuota jo orbita (kelias, ku- 
rittom planeta bėga), pasirodė, 
kad skaitlinės nesutinka su tik
ruoju Urano keliu. Tuoj aus pra
dėta spręsti, kad esama už Ura
no dar vienos planetos, ligšiol 
nežinomos. Tyrinėjant tuos ne
sutikimus planetos išskaitliuotos 
orbitos su tikrąją, aiškiai išskait
liuota, kiek nusikreipia planeta 
nuo to kelio, kuriuom mokslinin
kai, tariant, paskyrė jai eiti. Nau
dodamiesi gautomis skaitlinėmis 
mokslininkas franeuzas Lever- 
rier ir anglas studentas Adams 
išskaitlįavo nežinomos dar pla
netos orbitą ir jos vietą. Lever- 
rier 1846 metuose parašė Ber- 
lino observatorijos astronomijos 
laišką, kame nurodė vietą, kur 
reikia jieškoti planetos. Galle 
nustatė į nurodyta dangaus vie
tą žiūroną ir ištikrųjų rado tenai 
Neptūną. Neptūnas turi vieną 
palydovą.

PALIKTIEJI KLAUSIMAI.
311. Iš kur yra kilę Suvienytų 

Valstijų vardai?
312. Kuomet atsirado žvakes? 

. 313. Ką reiškia žodis “amen”?

NAUJAS KLAUSIMAS.
314. Kur yra geležinkelis ore? 

(Atsakymai bus kitam numeryj).

KINEMATOGRAFAS IR 
APŠVIETA.

Aukos Tautos Namams 
Vilniuje.

................... $12.00
Juknis, — $2.00. 
Juozas Andžlulis,

Kaz. Baltrinias, 
Aleksandra Kren-

$18.00.
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Ar yra už Neptūno dar plane
tų, ligšiolęi nežinia. Neptūno judė
jimas sutinka nepilnai su iškait- 
liuotais. Tai duoda tūlą pamatą 
manyti, kad dangaus tolumose yra 
dar viena planeta, kuri turi įtek
mę į Neptūno judėjimą. Bet

v Įl •'Te

toji nėžtpomą, planeta, jeigu jos

toli, kad vargu ąr kada pasiseks 
ji j i rasti. I

Grįšime dabar atgal ir pake
liu sustosime tame tarpe, kurisai 
yra tarp Marso ir Jupiterio, 
nai 
sai 
apie 
tinę

Čio- 
; vi

ne t 
irmu- 
astc-

męs rasime daugybę 
mažų planetų, išviso 

šešis šimtus. P 
šitų planetoidų arba 

roidų, kaip tuos mažus dangaus 
kunus vadina, buvo atrasta 1801 
m. Truputį vėliaus rodo dar ke
lias. Ilgą laiką paskui nerasta 
naujų planetoidų. Pradedant 
nuo vidurio praeito XIX šimtme
čio jas pradėjo dažniau rasti, ir 
dabar kasmet užregistruoja po 
kokia 30 naujų planetoidų. Mok
slininkai spėja, kad visi tie kū
nai esą skeveldros didelės plane
tos, kuri pirmiaus čia buvo ir, 
dėl nežinomų priežasčių, sutru
pėjo. Kaip maži yra planetoidai, 
galima spręsti iš to, kad pėsčias 
žmogus į dvi dienas lengvai ga

jų. Didžiausis planetoidas turi 
apie 600 kil. skersai (musų Žemė 
skersai turi 12,700 kil. suviršum).

Apart Saulės, planetų ir plane- 
toidų, Saulės sistemoje yra dar 
kometų ir meteoritų, arba dan
giškų akmenų. Kometos suside
da iš daug-maž tirštesnės galvos 
ir uodegos. Yra tokių kometų, 
kurios tiktai pasirodo musų siste
moje ir paskui vėl išnyksta be
galinėse dangaus erdvėse. Bet 
yra ir tokių, kurios, kartą pateku
sios į Saulės sistemą, čionai ir 
pasilieka, bėsišukdamos apie Sau
lę, kaip - ir planetos. Skirtumas 
tame, kad kometų orbitos yra la
bai ištęstos, tūom tarpu kaip pla
netų keliai yra palyginamai ap
valus. Tokiu budu kometos kar
tais prieina visai arti prie Sau
lės, o paskui labai atsitolino. Iš 
ko susideda kometos ligšiol tik
rai nežinia. Mokslininkai spėja, 
kad kometų gaivos yra sudėtos 
iš kiek kietesnės medžiagos, o 
uodegos yra arba visai retos me
džiagos, o, rasi, net tai yra tik-i 
tai šviesa, kuri išeina iš kome
tos galvos.

Meteoritais vadinasi akmenįs, 
kurie be tikslo ir, kaip sprendžia
ma, be tam tikros tvarkos skra
joja dangaus plotuose. Daug jų

męs dažnai matome taip vadina
mas puolančias žvaigždes. Tos 
puolančios žvaigždės yra ne kas 
kitas, kaip tiktai tie akmenis. Jie 
lekia su neišpasakytu greitumu. 
Įlėkę į žemės orą, kuris palygi
namai yra gan tirštas, tie akme
nįs, ačiū savo greitumui, tariant, 
trinasi į orą, įkaista ir pradeda 
degti. Tuomet tai męs juos ma
tome kaipo “puolančias žvaigž
des”. Jų yra visokio didumo. 
Pradedant, nuo dulkės didumo, jie 
siekia nėt kelių tūkstančių sva
rų.

Trumpai peržvelgę tą visatos 
dalį, kurioje męs gyvename, už
baigsime šią pašnekėlę, kuri ir 
taip labai ilgai užsitraukė, nepa
likdama vietos kitiems klausi
mams, apie kuriuos žadėjome dat 
šiądien^ pakalbėti. Paliktuosius 
klausimus aptarsime kitą savpitę, 
Vėl krūvon susiėję.

■ IBS

Nesenai dar, rodos, atsirado ki
nematografas, bet į trumpą laiką 
jisai taip įsiviešpatavo, kad da
bar nerasi Suvienytose Valstijo
je kiek didesnio miestelio, kad 
nebūtų jame bent keleto teatrų 
siu krutančiais paveikslais. Iš
siplatino jie, svarbiausiai ačiū 
savo pigumui ir galėjimui kidk- 
\ ienam, nors ir mažai pasiturin- 
ITam žmogui, kad ir dažnai “į 
eatrą” atsilankyti. Gerai pa- 
tatyti, jie galėtų, be abejonės, 
aug naudos atnešti
ięs arčiaus prisižiūrėsime, 
an^tysme, kad tie teatrai 

uien savo daugumoje ne tik 
dos neatneša, bet dar savo 
gumoje ir kenkia. Koksai 
iniatisiai rodomų paveikslų 
pys? Karės, mūšiai 
ętc. --- *

20 m.
4600 So.

$100.00
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Bet jeigu 
tai 

šiau
ri au- 
dau- 
daž- 
turi-

užmušimai 
vis dalykai, vien įerzinan

tieji žiūrėtojų nervus, iššaukian
tieji žemus instinktus. Ameri
konai senai jau tą pastebėjo. 1 
Šiandien šen ir ten girdėt balsų, 
kad tie teatrai turi būti refor
muoti, pertaisyti, kad žmogus 
galėtų tenai ne tiktai smagiai pra
leisti laiką, bet ir šio bei to dar 
pasimokyti. Kitais žodžiais, no- 
yima sunaudoti tuos teatrus tarp 
<it ko ir apšvietos reikalams, 
draug su tuom prašalinant iš tų 
:eatrų visokius žmogaus kultū
ringumą mažinančius ir žeminan
čius apsireiškimus. Męs, lietu
viai, turime ir gi teatrų su kru
tančiais paveikslais, prie parapi
jų. Tat, tas klausimas yra įdo
mus ir kiekvienam lietuviui, ku
risai rūpinasi savo santautiečių 
apšvietimu.

Reikalinga visgi pasakyti, kad 
pas mus dalykai stovi daug ge
riau, negu daugumoje angliškųjų 
‘‘moving pictures”. Šių eilučių 
rašytojui teko matyti paprastai 
po Amerikos lietuvius važinėjan
čio lietuvio p. Ęačiuno rodomus 
paveikslus.- Daugumoje tie 
paveikslai yra istoriško turinio 
r nesijudinantie. Stovintis prie 
irobės, ant kurios rodoma pa
veikslai, tam tikras žmogus aiš
kino, trumpai kiekvieno paveik
slo reikšmę. Paveikslų buvo ro
dyta .gan daug, bet programas' 
buvo įvairuojamas dar dainomis 
r t. t. Atsilankęs svečias 
įei nepasijuto, kaip praėjo be
veik dvi valandos. Per tokį vie
ną vakarėlį nevienas atsilankiu
siųjų sužinojo daugiau, negu ji
sai pirmiau išviso turėjo savo 
“žinojimo bagažiuje”. Ir dešimts 
(paskaitų “iš mokslo dirvų” vargu 
ar dūotų jam tiek, kiek duoda 
vienas panašus vakarėlis. Žiū
rėtojas, su sveikais nervais ir 
šiek-tiek į savo “bagažų” dau
giau pridėjęs, linksmai grįžta sau 
namon. Tęko matyti ir prie pa
rapijų rengiamų tokių vakarui 
Čionai jau daugiau sekta ameri- 
koniją, naudotasi dažniausiai vien 
amerikoniškomis filmomis. “Kru
vinų” paveikslų čionai jau ven
giama. Programas užpildoma 
įvairiais juokeliais. Nieko nega
lima turėti prieš tokius juokelius. 
Jie suteikia smagią pramogą su
sirinkusiems. Svarbiausia yra 
tai, kad jie neužimtų taip žymios 
vietos programe.

Kitas dalykas: svetainės vi
sur yra lietuvių parapijų,! 
rengėjai — lietuviai, publika 
— lietuviška, bet prieš akis | 
stovinti drobė — angliška. Vis
kas angliškai; net “just a mo
ment”, ir tai svetimoje kalboje. 
Męs labai rūpinamės jaunosios 
gentkartės neištautėjimu. Jos 
parapijų svetainėse rengiamuo
se krutančių paveikslų vakaruose 
susirenka daug. Kodėl męs jai 
duodame tokį blogą pavyz
dį? Juk galima tuose vakaruose 
bent šis-tas sulietuvinti.

Tiesa, į juokų ir “istorijų” tar
pus įkišama kas nors pamokinan
čio. Bet tai angliškai, ir žmonių 
dauguma to nesupranta. Aiškini
mų žodžiu dažniausiai nebūna.

Taip tai yra. Daug galima bu
tų padaryti krutančiųjų paveik
slų pagelba. Po truputį šis-tas i 
jau daroma. Bet yra dar ir spra
gų. Su laiku jos bus, be abejo- 
n€s, prašalintos. J. A:

$10.50
$10.50
$10.50
$10.50
$10.50
$10.50
$10.50
$10.50
$10.50 "

$10.50
$10.50
$10.50
$26.00
$10.50
$12.00
$25.00
$25.00

$10.50 
$10.50 
$10.50 
$10.50 
$10.50 
$10.50 
$10.50 
$10.50 
$11.00 
$10.50 
$10.50 
$10.50 
$25.00 
$10.50 
$10.50 
$10.50 
$10.50 
$10.50 
$10.50 
$10.50 
$10.50' 
$10.50 
$10.50 
$10.50 
$10.50 
$10.50 
$10.50 
$10.50 
$10.50 
$10.50 
$10.50 
$10.50 
$10.50 
$10.50 
$10.50

6 d. rugpjūčio, Cicero, III. surinkta 
aukų:

Kun. Ant. Ežerskis, 1 sieknį žemės 
ir aukų $1.50, viso.

$2.00 aukojo Pet.
Po $1.00 aukojo:

Antanas Miklošius, 
Petras Ambrozaitis,
čius, Domininkas Naruševičius, An
drius šlekis, J. Pareikis, Antanas 
Pusnukis, Juozas Kavaliauskas, Anta
nas Bruožis, M. šarka, K. Mikalau
skas, A. Liutkus, A. Kleikis, J. Ml- 
kolainis, Andrius Povas ir K. Am
brozaitis,

Po 50c. aukojo J. Juknius ir Jo- 
nosius, — $1.00. Smulkių aukų $6.40. 
Viso $39.40.

CHICAGO .
Pastojo Nariais-Labdariais:

Juozas Molis, 35 m. mėsininkas, 
gyvena 2350 So. Leavitt st., Chicago, 
gimęs Juozapavo kaime, Telšių pav., 
Kauno gub.....................    $100.00

Jonas Krotkus, gim. Raukštonyse, 
Remigalos par., Panevėžio pav., 38 
m., mėsininkas, 2454 So. Oakley avė., 
Chicago, Ill. (Amerikoje 11 m.) $104.00

Mykolas J. Tananevičlus, bankinin
kas, 670 m. 18 st., Chicago, Ill.; 
gimęs Trapunto dvare, Lazdijų par., 
Seinų pav., Suvalkų gub., 1880 m., 
18 m. gyvena Amerikoje .... $100.00

Antanas J. Bieržinskis, gimęs Kau
ne rugpjūčio 2 d., 1870 m 
Amerikoje, bankininkas, 
Paulina st., Chicago, Ill.

Kun. P. B.rSerafinas, gimęs spalių 
3 d., 1871 m., Kvedernoje, Raseinių 
p., Amerikoje 27 m., baigęs šv. Igna- 
ciaus kollegiją Chicagoje ir Kenricko 
seminariją St. Louis, klebonas Visų 
šventų parap., Roseland, 10806 So. 
Wabash avė., Chicgo, Ill. $100.00

D-ras Ant. K. Rutkauskas $105.00 
Juozas Hertmanavičius, gimęs rug

sėjo 12 d., 1874, Okolica Nemaršėnai, 
Vidukl. parap., Raseinių pav., Kau
no gub., Amerikoje nuo 1893 m. No- • 
taras A. Olševskio banke * ... $125.00

Juozas Grigula, gimęs Kungių kai
me, Rietave par., Telšių pav., gyvena 
Roseland, Chicago, Ill............. $100.00

Kun. Kazys Ambrazaitis $208.00 
Ant. Olševskis, bankininkas, 3252

S. Halsted st., Chicago, Ill. $100.00 
Katrė Kaupaitė .......................... $50.00

Pirko sieksnius: 
Juoz. Grybas .......................
Vincas Ratkevičius..............
Juozas Saunoras...................
Juozas Likas .......... . ...........
Domininkas Likas.............. .
Malvina Hordeckaitė • •««• 
Vincas Rutkauskas ..........
Rafolas Zaura 
Vlad. Jurkevičius .......... .
Aug. Kvedaravičius ........ ..
Stan. P. Tananevičlus, ... 
Antanas Daujotas (Dowiat) 
Zygm. Balčikonis .......... .
Jonas Bagdžiunas........ ..
Jonas Aleksandravičius 
Kun. Ant. Ežerskis ... • • • 
B. K. Balutis ..........
Kazys Kasputis .................
šv. Izidoriaus Dr. (Roselande)__$l(L50. 
Antanas Masiulis .......... .
V. J. Stankūnas 
Jonas Rašiirskas ............ .. •«..
Pr. Poška 
Kazys Liaudanskis
Juozas Mackus • « • ęna "t. • « • • ««• e 4 
Juozas Teišerskis ..................
Pov. Baltutis 
Pranas šivickas ............ 
Pov. Bručks .......... .
Dr. Ant Zimantas ..............
Julija Zimantlenė .......... .
Dr-stė šv. Stanislovo V. ir K 
Jonas Kulis ...............................
Feliksas Simonas .....................
Stasys Barzdys ................. . .
Pranas Misevičius ..................
Ona Radavičienė ..............
Baltrus Jasiulis ...............
Justinas Kulis .......... . ........... .
Izidorius Nausėda ....................
Ant. Košys ............... .................
Ant Mikalačius . t.......... 
Juozas Misevičius..............
Barbora Vitkaitė ......................
Juozas Ulinskas ................... ..
Nežinomas ............................. . ..
Juozas Ambrosius ................... .
Jonas A. Petrošius ..................
Antanas Visbaras .................

Į D-ras Jokūbas Kulis ..............
D-ras Adomas Juška............... .
Liudvikas Kasparas .................
Agota Kasparienė .................
Juozas Ridikas ........ . ......... ...

LValparaiso Univ. stud, lietuviai $24.50 
plonas V. Zacharevičius  ........ $10.50
J. A. Chmieliauskas .............. $11.00

Viso labo nuo pradžios $2,525.50
KITOS AUKOS: 

L Vilniaus Aušros Vartų parapijoj. 
(West Side).

Po $5.00 paaukavo: Dr. A. Rut
kauskas, St Jankeliūnas, P. Cibulskis, 

[K. Kovarskas; adv. J. Kučinskas. Iš
viso $25.00

Po $2.00 paaukavo: adv, A. Šle
kys, Dr. A. Rutkauskaitė, Br. Len
kauskas, M. Kanapackas, A. Dirkė, 
J. Lukošiūnas, T. Abraftfs, A. Likaf- 
tė, A. Zacharevičius, A. Radomskis, 
St. Tamuliunas, J. Jurinas. Išviso 
24 doliarius.

Po $1.00 paaukavo: Vincas Kišonas, 
Jonas šilius, Myk. Dudas, Jon. Ka- 
zanauskas, Jonas Žarna, Marė Rada
vičienė, Konst. Jokubka, Kaz. Sabo
nis, Kaz. Dominas, J. Vaitutis, Mat 

I Jakubka, Paul Alvinskas, Juoz. Du- 
llnskas, Ant. Grina, Juoz. Paterakas, 
Juoz. Jurgaitis, Myk. Valentinavičius, 

I Pranas Salamanavičius, Jon. šiltus 
(žada duoti ir $100.00), Ant Pociū
nas, Ant Juodikis, Petras Balčiūnas, 
Barbė Kučinskaitė, Juoz. Valionis, 
Apol. Valskaitė, Andr. Janiulls, Ant 
Venckunas, Ant Linkus, Ad. Jan
kauskas, Stan. Sukodolskis, Liudas 
švedas, Vine. Jankeliūnas, Karai. 
Kiškunas, R. žarkauskas, Jleva Rup- 
kiutė, Petras Bernotavičius, Sim. Pi- 
leckas, V. Bergelis, J. Linbinas, Myk. 
Masickas, Jon. Gaušas, St Budavi- 
čius, St. Brunčius, Ant. Killkevičius, 
Kar. Aleksiunas, Jon. Vertelka, V. 
Galauskas, Myk. Daniunas, Ben. Ka- 
zanauskas, Paul Daniunas, Mikas Ju
zėnas, P. šliauturis, Juoz. Kriukas, 
P. Adomaitis, Aug. Ėriukas, Jun. Li
kas, Do m. Likas, Ipolitas Radvlla- 
vičius, Viktoras Gabševičius, Jon. 
Jaukštys, Bron. Janiulis, VI, Janiulls, 
Petron. Bumbliutė, Juoz. Šlapelis, A. 
Matulis, Ant Ivanauskas ir Vincas 
Jusas.
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•> 50c, paaukavo Rap. žiųpkauskag.
Po 25Č. paaukavo: Aleks. Cibas, 

Petronėle Likaitė, Barbora Likaitė.
Viso $121.25.

Apveizdos Dievo par.. (18-ta gatvė).
Po $5.00 paaukavo: J. žibąs ir J. 

Skinderis. Išviso $10.00.
Po $2.00 paaukavo: B.Nenartonis, 

J. Montvila, J. Balčiūnas, M. Pin
čiukas, V. Šatas, Jon. Petrauskas, 
Jur. Petrauskas. Išviso $14.00.

Po $1.00 paaukavo: Juoz. Zubavi- 
čius, Petr. Jaruševičius, St. Jucevi
čius, Monika Montvilienė, Ant trina
ris, Jonas Dimša, Jur. Juodelis, Jon. 
Burčikas, Pr. ZavistanaviČius, Kaz. 
Mečionis, Ant. Augaitis, Vikt. Paliu- 
binskas, Petr. žaldokas, Jon. Dovy- 
donis, Petr. Vaitonis, Jon. Statkus, 
Vine. Viliunas, Kaz. Jankauskas, A. 
Venclovas:

Smulkesniu 75c. Jankauskas 50c.
¥ •

šv. Jurgio par. (Bridgeport).
J. Lazdauskas paaukavo $5.50.
Po $5.00 paaukavo: M. Damijonai

tis, B. Vaitiekūnas, B. Janušauskas, 
F. Juozapatis (apt.), F. Druktenis. 
Išviso $25.00.

B. Ruigis paaukavo $3.00.
K. Drangelis paaukavo $2.80.
Po $2.00 paaukavo: V. Paplauskas, 

Br. Lenkauskas, Ant. Vaitkus, VI. 
Kasinskas, St. Misius, Jon. Prušin- 
skas, Iz. Papauskas, J. šarskis, S. 
Mišeikis, Al. Kupčas, P. Kenutis, J. 
Mazeliauskas, Vin. Mišeika. Išviso 
26 doliarius.

J. A. Šimkus paaukavo $1.50.
Po $1.00 paaukavo: Aleks. Rokas, 

Juoz. Mickeliunas, Bron. Jakaitis, A. 
Augaitis, Ant. Kartanas, Mat. Tamu
levičius, Ant. Liepa, Ant. Mišeika, 
Ant Mozgerls, Juoz. Latoža, St. Me- 
džiauskas, Juoz. Bacevičius, Juoz. 
Juknhis, Ant. Juodis, Jul. Racevičius, 
Kon. Mickeliunas, Ad. Bervals, Pr. 
Verpetinskas, VI. Malinauskas, Jon. 
Rupeika, Zen. Lekis, Juoz. Brazau
skas, Bron. Sadauskas, Br. Saudar
gas, And. Bagdonas, Jon. Geryba, P. 
Ribikauskas, Jon. Paplauskas, Pr. 
Sorokas, Ant. Pocius, Pr. Kučinskas, 
Jul. Barčas, Mrs. Martinkienė, VI. 
žilvitis, Ant. Misevičius, Ad. Mise
vičius, Juoz. Kundrotas, Grig. Gime- 
neckas, Aleks. Dovidonis, Fel. Plat- 
nauskas, Kleof. Jurgelionis, Ed. Bul- 
kevičius, Petr. Kundrotas, Petr.Kaza- 
kauskis, Petr. Narbutas, Ant. Bugai- 
liškis, St. Artišauskas, Konst. Stase- 
vičius, D. Bernatavičius, Juoz. Brak- 
nys, Ant. Narbutas, Ant. Skinderis, 
Kaz. Lukoševičius, X.... , Kaz. Mi
ckeliunas, Albert Kupšys, Leok. Žu
kauskas, Emil. Stradanjskiutė, Vine. 
Jonutis, Vipę. Mielinis, Petr. šmaukš- 
ta, Jon. Šatas, Spjf. Butkevičienė, Jon. 
Aiškinis, Juoz. Juozaitis, Jurg. Žakas, 
Jurg. Gaubas, Vine. Plekavičius, Kaz. 
Bavickas, Juoz. Jurjonas, Vlad. Jur- 
jonas, Vyt. Euka.uškaš, Just. Balsys, 
Jon. Karvęljst Juoz. Budreckis, A. 
Libeckis, Zig, Gregoravičius, Jonas 
Petkus, J. Kįarlikauskas, Zen. Leikys, 
Dom. Baraųapskaš, J. Joneliunas, B. 
Ežerskis, Jp|. MaJinauskas, Anupr. 
Ivaškevičius, A. R. Junevičius, D. 
Gapšys, Kąz, Jųozapaitis, Juozapas 
Kazlauskas.

50c. paaukavo SU Kunca.
Smulkesnių aukų $37.55.

South Chięągo Ir įvairiose vietose. 
..Po $5.00 paaukavo; J. Medelis, Al. 
Vaitkevičius, Jur. žereskis. Išviso 
15 doliarių.

Po $2.00 paaukavo: N. Aksam itali
škas, Jok. Rąąlavičius, P. Kairys, A. 
Karšauskas. Išviso $8.00,

A Greičius ~ $1.50.
Po $1.00 paaukavo: J. Jankauskas, 

J. Endziulis, P. Paliulis, D. šemaitis, 
Kaz. Katutis, Pirk. Bendrovė “Lie
tuva”.

Po 50. paaukavo: Petr. Karpuvienė, 
Jul. Karpiutė,

K. Pikelis — 25c,

North Side.
V. ir A. šlauteris — $3.00.

Po $2.00 paaukavo: A. Kielis, A. 
Šimkus. Išviso $4.00. *

Po $1.00 paaukavo: J. Petrauskiutė, 
Pr. Kišunas, A. Mičiulis, K. Navickas, 
A. žyla, M. Klioštoraitis, V. Dovy- 
raitjs^ V. Narbutas, V. Kebučikė, 

, J. Sriedis, J. Brijunas, St. Sakalau
skas, A. Kuprys, M. Mažeika, J. Ger- 
džiunas, J. Kalpokas, D. šutautas, A. 
Ribokas, Pr. Brijunas.

Smulkiu aukų — $9.90.

Kensington, III.
J. Vasiliauskas — $5.00.
Po $2.00 paaukavo: J. Samas, A. 

Narbutas. Išviso $4.00
Po $1.00 paaukavo: Kaz. Valys, 

Vai. Rakašius, Pr. Kazdalevlčius, M. 
Paliulionis, J. Pinigs, P. Jakučionis, 
A. Abraltis, S. Karandzevičius, J. 
Pivoriūnas, J. Duble, M. Kakliauskas,
J. Bernotas, J. Orininkaitis, M. Ba
cevičius, Z. Klibienė, Br. Linkevičius, 
Petr. Ambrožunas, P. Daugėla, J. 
Skeberdis, Pr. šivickas, St. Liutkevi- 
členė, P. Grybas, P. Stočkus, P. Bo
belis, St. Gustas.

Po 50c. paaukavo: St. Vaitkus, P. 
Sarapas, J. Bacevičius, M. Razukiene, 
A. Norkūnas, St. čekinskas, J. Grybas,
K. Dedonis, J. Bobelis, K. Drangelis, 
O. Žalienė. »

Smulkiu auky $1.55.

kute, I^lęyickaitė, K. Ambrazas, K. 
Miklas, P. Masiokas, K. Urbiutė.

Smulkesniu auky $12.55. . . .

, . Melrose Park:
Pr. Lapinskis $10.50. •*
Barbora Lapinskaitė $14.50.
Po $1.00 paaukavo: Petras čekau- 

skas, Ant. Jasinskas, Petras Povi- 
. laitis,' Uršulė Milišiukė, Kazys Jan
kauskas, Kaz. Martinkus, P,etr. Gu- 

■ dzevičius, Ign. Bersenas' Kaz. Sama- 
lionis, Ant. Jonča, St. Kasperavičius, 
Fr. Gleznis, Ant. Samulionis, Ant. Ja
sinskas, Al. Morkus, Kaz. Palionis, 

. St. Radavičius, Pr. Viksna, Ad. Stas
kus, Pr. Rajūnas, Juoz. Stepanka- 
vlčius.

Smulkiy auky $11.00.
(Toliaus bus).

VIETINĖSjNIOS.
Bankietas Svečių išleidimui. 

Pereitą subatą, Dr. Jono Basa
navičiaus ir atstovo Martyno Yčo 
išleidimui iš Chicagos, tapo su
rengtas iškilmingas bankiiėtas 
Sherman 1 Totelyj, vadovaujant 
Chicagos Lietuviu Draugijų Są
jungai.

Bankiete atsilankė per 8o žino- 
nių, tame tarpe buvo atstovai 
vietinių Chicagos lietuvių laik
raščių, įvairių draugijų reprezen
tantai, biznieriai, etc. Ta'rp svečių 
taipgi buvo ir p. Pollandech, ser
bų laikraštijos atstovas, ir p. 
A. Bowers iš centrales “Young 
Men’s Christian Association” 
įstaigos.

Prieš pat bankietą p. Stan
kūnas nutraukė susirinkusių sve
čių paveikslą. Vakarienei pasi
baigus, prasidėjo skaitlingos pra
kalbos. P-as J. Elijošius, atida
rydamas bankietą tam tikra pra- 
kalbėle, tolimesniam vedimui pro- 
gramo perstatė kun. A. 'Skryp- 
ką, šv. Kryžiaus par. kleb., kuris 
gabiai mokėjo kiekvieną kalbėto
ją perstatyti. Prakalbų buvo 
daug: Dr. Basanavičius ir M. 
Yčas, atsisveikindami su Chica
gos lietuviais ir dėkuodami jiems 
už širdingą priėmimą ir jų ke
lionės tikslo rėmimą, savo pra
kalbose pabriežė reikalingumą to
limesnio palaikymo ryšių tarp 
lietuvių, gyvenančių čia ir tėvy
nėj.

Tie ryšiai reikalingi ypač su
laikymui Lietuvių amerikiečių 
nuo greito ištautėjimo. Dr. Ba
sanavičius dar sykį pabriežė svar
bą Tautiškųjų Namų Lietuvių 
kultūros kilime. Atstovas Yčas 
keliose savo prakalbose priminė, 
jog jeigu tarp Lietuvoj gyve
nančių ir amerikiečių-lietuvių kį- 
la nesusipratimai, tai vien todėl, 
kad iki šiolei nebuvo tarp jų ar
timesnės pažinties. Jis pasiža
dėjo tą pažintį palaikyti ilgesniam 
laikui ir užmegsti ateityje arti
mesnius ryšius tarp metropolijos 
(Lietuvos) ir Amerikos kolionijų.

P. Yčas vėliaus labai karštai 
pagyre Chicagos lietuves ir lietu
vaites,; kurios pirmos padarė pra
džią, tarp savęs surinkę $125.00, 
ir čia pat jas perdavę į Dr. Ba
sanavičiaus rankas (aukautojų 
vardai bus vėliaus iš eilės pa
skelbti). Susirinkimas ir gi 
trukšmingai priėmė delnų ploji
mu šitą chicagiečiu moterų gra- V V V O
žią dovaną.

Apart Dr. Basanavičiaus ir p. 
Yčo buvo visa eilė kitų kalbėto- 
jų — visų gurinio ir neišpasakosi. 
Prie geriausiai nusisekusių kal
bų galima bene priskaityti kun. 
Serafino iš Roseland prakalbą, — 
tikrai jausmingą ir vaizdingą pra
kalbą' apie tai, koki privalumai 
turi būti lietuvių išeivių sulyg 
savo tėvynės-motinos. ✓

Toliaus kalbėjo: “Lietuvos” 
leidėjas, p. A. Olševskis, p. J. 
Hertmanavičius, “Lietuvos” re
daktorius p. B. K. Balutis, “Ka
taliko” administratorius p. S. 
Tananevičia, Dr. Greičiūnas ir 
Dr. A. K. Rutkauckas.

musų nuomone, (nesmagu mums 
tai pasakyti) buvo ne savo vietoj. 
Dr. Rutkauckas, be abejonės, tu
rėjo gerus norus, tačiaus tuos no
rus vykdinti nebuvo vieta ban
kiete. Jis,, po įtekme pakilusio 
ūpo, ir stumiamas savo jauslios 
lietuviškos širdies, panorėjo pri
versti susirinkusius pasižadėti, 
kad jie ateityje ne tik plos, 
kada kalbama ” apie tautos 
reikalus, bet ir darbu savo norus 
parems, ir pakvietė susirinkusius 
iškilmingai čia pat rankų pakė
limu prisižadėti Tautos Namus ir 
kitus reikalus remti', pasiunčiant 
į bile redakciją savtx vardus ir 
adresus. Toks griežtas “per še- 
rengą varymas” daugumui pasi
rodė ne vietoj esančiu ir užgau
nančiu, ir todėl pusė susirinkusių 
rankų tyčiai nekėlė, už ką gerb. 
daktaras čia pat pavaišino juos 
“veidmainių” titulu. Įspūdis pa
sidarė visai neskanus ir, rasite, 
teisingai daktarą apkaltina be
reikalingo skandalo kėlime. Ge
ri norai ir gerb. daktaro patrio
tiški jausmai yra gerai žinomi ir 
paguodojami, bet, anot ano Go
golio typo “Revizoriuje” — “kam- 
gi krėslus laužyt”, — kitais žo
džiais, — kam skandalus kel
ti?....

Vakaro programą gabiai pa
margino musų žintfmi artistai p. 
A. Pocius ir p-nia Janušauckienė.

Pokylis užsitraukė net po 1 vai. 
nakties.

Pereitos ^credos ryte Svečiai, 
lydimi chicagiečiu geriausiais ve
lijimais, išvažiavo į Grand Ra
pids, Mich.

Žmogaus galva vištos viduriuo
se. Marijona Jarienė, 3417 — 
37th pi., pereitą subatą pirko viš
tą K. Ūselio grosernėj, 3824 
So. Kedzie avė. Parnešus na
mo ir pradėjus pjaustyti rado 
viduriuose plėve apaugusį sukie- 
tėjusį trynį, apie didelio kumščio 
didumo, kurį sunku buvo ir ranka 
apimti (apie 2 sv. sunkumo). Šis 
nepaprastas trynis turėjo pilną pa- 
vydalą žmogaus galvos: ausįs, 
akįs, nosis ir burna būva gana aiš
kiai apsibriežusios. Motcrįs, subė
gusios nepaprasto dalyko pažiū
rėti, diktokai išsigando jr galų-ga- 
le, kada būriai žmonių pradėjo eiti 
žiūrėt, pašaukė policiją. Polic- 
monas, pamatęs tai, pats išvertė 
akis ir viskas, ką jis galėjo pasa
kyt, buvo tik nusistebėjimo šauk
smas: “Džyzus Kraist! — savo 
gyvenime tokio dalyko neesu ma
tęs”. Palaikius tris dienas šitą 
galvą, ji pradėjo gesti ir pereitą 
panedėlį jį pagalios išmesta. 
Gaila, kad tuom laiku neduota ži
nios kuriam iš daktarų, kuris bu
tų galėjęs tokio nepaprasto apsi
reiškimo priežastį ištirti.

Benediktas Andriušunaš,

“Aušros’ mokykloj darbas pra
sidėjo. Rugsėjo 2 d. buvo moki
nių užrašai sekantiems “Aušros” 
mokslo metams. Mokinama lie
tuvių bei anglų kalbų ir aritmeti
kos. R.

APIE PLIKAKAKČIUS.

“Ir nesirūpinkit jąs vi
si, kurių plaukai nusmu
ko, nes tas jums duoda 
kreditą” .

Antipholus: Taip, vyruk, rei
kia išmokti pasakyt -juoką de
ramu laiku: mat yra laikas dėl 
žėdno daikto.

Dromio: Aš šitą užginčyčiau, 
jeigu pons nebūtumei toksai su
pykęs.

Ant.: Ant ko tu remies?
Dro.: Remiuosi, pons, ant taip 

aiškaus ir plyno daikto, kaip yra 
plyna plikė paties tėvuko Laiko.

Ant: Tai tų išvedi) kad visi 
plaūkuočiai yra- prasčiokėliai ir 
mulkiai I

Dro.: Juo žmogus/prastesnis, 
tuo greičiau p/klefd&i:plaukus: 
bet jisai tą daro dėt šiltumo.

Ant.: Dėl kokio?? pažasties?
Dro.: Dėl dviejų^' gąpa svar

bių.
Ant.: Ne, nesvarbiųjų' aš tau 

sakn« ĮSi J
Dro.: Tai bent tįkrt|pu
Ant-: Ne, netikį; čjį|! tu ką- 

-nors klastuoji. e
Dro.: Tai bent būtinų.f

ALKIO ŠAUKSMAS.
Žmonės jaustųsi geriau, jeigu 

valgytų tiktai, įuomet išalkę j i- 
sto, ir valgytų 
tą ir atsakančia- 

išrodo dabarti

mas šaukia mai 
geros rųšies mais 
me didume. Tai

Pajieškau savo pusbrolio Motiejaus 
Taručio 15 Kelingalo ulyčios, Raguvoj 
vol., Ukmergės pav., Kauno gub, ■ 
Meldžiu atsišaukti adresu: 

Ant. Diržą,
406_Howort st.j Sioux City, la. G

Ant.:
Dro.:

bereikia
Viena

pasakyk, kokių.
yra, kad jam ne
eikvoti ant plau-

jie nebekreiita tejr-

bet visą Idiką nc- 
nėra kiekvienam

pons, ir darodžiau, 
laiko pagaliau^ at-

kų kirpimo ir (labįnimo; antra — 
pietus valgant 
lėn ant vištos.

Ant.: Šneki, 
pri rodai, kad 
daiktui laiko.

Dro.: Taip, 
būtent: nėra
gauti savaimi nukritusius; plau
kus.

Ant.: Bet tavo išvedimas ne- 
pasiremia: kodėl tad nėra laiko 
juos atgauti?

Dro.: Darau 
pats yra plikas 
to pabaigai jis 
kėjus. j r

(Iš Shakespare “Apsirikimų 
komedija”). S.

priedą: Laikas 
ir todėl iki svie
tu rėš savo pase-

JUOKELIAI
ANT SAVO GALVOS.

Advokatas į pačią — Paslėpk 
visus brangius daiktus.

. sAdv.. ‘—■ Nes čionai tuojaus 
vagis, kurį aš vakar apgy- 
teisme

ateis 
niau nuo nubaudimo.

GERA ATEITIS

dirbtuvės.

iškilti.

vietą prie parako
V'

tenai, gali augštai

ŽVĖRIŲ PARODOJE.
Žvėrių parodoje rodo- krokodi- 

lių ir pristatytas prie ,jq vyrukas 
aiškina:

Afrikinis kjrokodįlius, keturių 
metų senumo
gautas.

sesi

• LINKSMAS.
Jonas — Kas, kati Toks 

smas šiandien ? Ar išlošei 
rijoje ?

lirik-
liutc-

Jurgis — Ai ne! Mano pati už
kimo; tai bent keletą dienų ramy
bės

kad
vas

turėsiu.

APIE KVAILĄ.
Apie kvailą žmogų pasakyta, 

Dievas Tęvas jį sutvėrė, Die- 
Sunus jį atpirko, bet Dva- 
Šventa užmiršo ąpšviesti.

ABU VARGSTA. ,
kuris Vėlai grįžtaPati vyrui 

namon — Jaiji tu nei pasigailėji
mo neturi; akių nei užmerkti ne
galėjau, o 
valanda.

Vyras •- 
gojau ?

urėk, jau ketvirta

Q tu manai, aš mie-

NĖR KO LIŪDĖTI.

kaip
— Pati serga, ir nežinau,
bus. •
— Kas gydo ? ‘ '
— Daktaras Griliš,.

sai ir mano nabašninkę gydė.

JAU JOS.:

Kurie dar neturite užsisakę 
sieninių kalendorių 

1914 m.
tai pasiskubinkit užsisakyti 
nes dabar yra geriausia 
proga ir galima kalendorius 
gauti suv>s pigiai. Ant pa- 
reikalavymo suteikiam me
nesius* su lietuviškais už- 
vardinamais ir šventėmis 
lietuviškoje kalboje. Taipgi 
atliekam visokius drukoriš- 
kus darbus > lietuviškoje, 
angliškoje ir lenkiškoje kal
boje pigiau ir gražiau negu 
kitos lietuviškos spaustuves

“LIETUVOS” SPAUSTUVE
3252 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.

ANT RANDOS.
Puikus 7 ruimų Hiatas, štymu 

šildomas, visada šiltas ir šaltas 
vanduo, elektriką apšviestas, yra 
gazinis pečius, ledaune, maudyk
le ir visos kitos vigados. Fron- 
tinius 3 ruimus galima išrenčĮuo- 
ti daktarui, advokatui ar kito
kiam bizniui už $20.00 ant me
nesio, tai likusieji 4 ruimai kaš
tuos tik $15.00. Dasižinokite A. 
Olszewskio Bankoje.

ANT RANDOS.
Ant išraudavo jiino geras Storas: 

bučernė ir gročernė, nuo senai išdirb
tas,. per 20 mętų, biznis lietuvių , ir 
lenkų apgyventoje yiętoje. f Atsišau
kite pas A. Chilecki, 3301 Sė. Morgan 
st., Chicago, 111.

Hr

Gaunama “Lietuvos” Knygyne 
<< »

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

“Vaivorykštėj” telpa apysakos, 
novelės, dramos, eilės — kaip 
originalės, taip geresniųjų sveti-

Pirmoji knyga 1913 m., pusi. 208 
Kaina $1.00.

Pinigus siunčiant adresas:

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

ATPIGO LIETUVIŠKI RiĖKORDAI! f 2V '
Męs dabar turime 30 lietuviškų 

{vairioms dainoms rekordų, kurie iki 
šiol parsidavė po $2.00, dabar par
traukėme didelį transportą iš Lie
tuvos ir gavome pigiaus, taip kad da
bar parduodama po $1.00 su pri- 
siuntimu.

Parašykite mums savo adrjssą, o 
mes prisiusime katalogą, iš kurio ga
lėsite pasiskirti ir apsisteliuoti lie
tuviškom 
rekordus.

3252 So.

dainoms ir deklamacijoms 
Adresuokite:

A. OLSZEWSKI,
<? .

Halsted st., Chicago, III.

CH. NARVAINAS, 538 W. 12th st., 
Chicago, TU. Pirmos kliasos saliunas; 
užlaikau degtinę, rusišką vyną, ba
varišką alų. Dideli ’ stiklai ir kve
pianti cigarai iš Havanos.

Kokius puikius 
, ar

Antanas.
plaukus turi Rožytė! Nežinai 
tai ! jos pačios? .

nėse gyvenimo šanlygose negali
ma, ir todėl randasi reikalingu
mas turėti po ranka vaistą, ku- 
risai greitai išgydyti pagadytus 
virinimo organus. Tokiu vaistu 
yra Trinerio Amerikoniškas Kar
taus VyrSo Elixiras, kurisai dau
gelyje tų organų ligų veikia kuo- 
puikiausiai. Jisai padaro vidu
rius tyrais, tvirtais ir norinčiais
dirbti. Jisai turėtų būti duoda
mas tiems, kurie serga vidurių 
užsikimšimu, kai-kuriomis galvos
bei pečių sopėjimų' formomis, 
reumatizmu, nervingumu ir pilvo 
skaudėjimais. A itiekose. Joseph 
Triner, Chemical Laboratory, 
L333—r339 So. Ashland avė., Chi
cago, Ill. Trinerio Linimentas yra 
labai stiprus, ir jo trupučio už
tenka, kad prašalinus skaudėji
mus.

FRANK VAITUKAITIS
667 W. 18th St., . kampas Union Av.,

Chicago, ill. >
Taisau laikrodėlius Ame
rikoniškus ir Eiiropiškus; 
taipgi parduodu ir naujus. 
Savo darbą gvarantuoju.
Pirmos kliasos dirbtuvė.

DRAUGIJŲ REIKALAI.
ŽIRGVAIKIO PASK. IR BUD. D R-J A. 

Jau gyvuoja 3 metai ir turi 
kapitalo suvirs $12,000.00

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

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

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

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

, Dr-stės komitetas.

Sumeliškiečio:
, salėj 
Auburn 
(Sept.) 
vakare.
dainos,

APGARSINIMAS!
Chicagos ir apielinkių Dailydžių 

Draugijos suirinkimai atsibuna kas 
Subatos vakarą, J. Mikalajūno svet., 
2334 So. Leavitt St., kamp. 23rd pl., 
7tą valandą vakare.

4 «. 1
Pajieškau savo, brolėno Jono Giriko, 

iš Plakių kaimo, Šiaulių pav.; Kauno 
gub. Jo paties, ar kas jį žino, mel
džiu atsišaukti adresu:

Klementas Girikas,
23 Congress av., Waterbury, Conn.

------------------------------------------------------------------------------------------ ----- . a

Pajieškau savo brolio Juozo Mažei
kos, šakių parap., Naumiesčio pav., 
Suvalkų gub. Jo paties, ar kas jį 
žino, meldžiu atsišaukti adresu:

Frank Mažeika,
Box 13, Brereton, III.

Pajieškau savo dėdės Domininko 
Kelioto, iš Utenu kaimo, Smilgių vol., 
Panevėžio pav., Kauno gub. 20 metų 
suvirs Amerikoje. Girdėjau, - gyvena 
Pennsylvanija valstijoje. Jo paties, 
ar kas jį žino, meldžiu atsišaukti 
adresu:

Bernardas Gužinskis, 
10543 So. Wabash avė., Chicago, Ill.

--------------------------------------------------------------------------  ——__j

Pajieškau savo ^yro Jono Pinkauc- 
ko, 53 metų, ženklai: ant veido ap
gamas, ausis biskį įkirpta ir truputi 
mėlynos išvaizdos. Paeina iš Bence- 
kieinio kaimo, Jesnijo gm.,. Trakų 
pav., Vilniaus gub. 2 metai kaip nie
ko nežinau apie jį, ar gyvas ar ne. 
Paliko mane Richmonde, Va., su ma
žais vaikeliais. Nors jų pasigailėtų. 
Kas praneš, gaus $25.00 dovanų. Jo 
paties, ar kas jį žino, meldžiu atsi
šaukti adresu:

Alena Pinkauckienė, 
520 W. Conway st., Baltimore, Md.

MOKINTIS NIEKADA NEVĖLU. 
Mokintis nei vienam negėda, mokin
tis visiems naudinga ir neatbūtinai 
reikalinga.

Todėl “AUŠROS” Dr-ja kviečia vi
sus, senus ir jaunus, merginas ir vai
kinus pradėti tuoj, neatidėliojant, mo
kintis, o jau pradėjusius mokintis 
laikytis tvirtai pradėtojo darbo ir 
sekti aukščiausio galimo laipsnio ir 
savo pavyzdžiu raginti kitus svyruo
jančius ir abejojančius. Kad paleng
vinus visiems išsimokinti, ““Aušros” 
Dr-ja įkūrė po No. 3149 So. Halsted 
St. mokyklą, dieninę ir vakarinę, ku
ri pradėjo 4-tus metus savo gyvavimo

Utarninke, Rugsėjo 2 d., 1913 m.
Meldžiame visus pradėti tuoj 
desnės naudos mokiniams ir 
kūmo mokyklai.

Mokykloj bus šie skyriai:
1. Anglų kalbos, 2. Lietuvių
Aritmetikos ir 4. Galima bus įkur- 
ir kitokius skyrius, atsiradus pa

kaktinam skaičiui mokinių. Mokyto
jai atsakomi, mokestįs pigios.

Prisirašyti galima
“AUŠROS’” SKAITYKLOJ, 

3149 So. Halsted St.
“Aušros” Dr-jos Apšvietos Komisija.

dėl di- 
paran-

kalbos.
3. 
ti

Pajieškau savo draugo Kazimiero 
Strumskio, Kauno gub., Zarasų pav., 
šatekšnių sodžiaus. Pirmiau gyveno 
Homestead, Pa. Taipgi pajieškau gi
minaitės Damicilijos Petruličios (po 
vyru rodos Baltušienė), iš Kauno gub. 
Vilkmergės pav., Šimonių parap., Jod- 
penų sod. Pirmiaus gyveno Chicago, 
Ill. Jų pačių, ar kas juos žino, mel
džiu atsišaukti šiuo antrašu:

Peter J. Sakas,
4845 Barring avė., East Chicago, Ind.

iš 
Panevėžio pav., 

Gyveno pirmiaus Har- 
bet aš, atvažiavęs iš 

ten neradau. Jų pačių, 
žino, meldžiu atsišaukti

..Pajieškau savo sesers Veronikos ir 
švogerio Stanislovo Barzevičių, 
Pumpėnų miestelio, 
Kauno gub. 
risburg, UI., 
Lietuvos, jų 
ar kas juos 
adresu:

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

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

Pajieškau Elenos Guntičės, 23 metų 
amžiaus, paeinančios iš Kemšių sod., 
Žagarės vol., Šiaulių pav., Kauno gub. 
Apie 3 mėn. kaip iš Lietuvos. Kas 
žino arba sužinotų apie ją, nuožęmlal 
meldžiu pranešti adresu:

Vladislavas Gurskis, 
2026 S. Union st., Chicago, Ill.
- ----- --------- ------------------------------------ —i

Reikalavimai
Reikalauju: — merginos prie ofi

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.

— kriaučių dėl “coun- 
sijonų siuvėjų (skirt 

darytojo (pocket

Reikalinga: 
try” miesto: 
makers) kišenių 
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). Darbo va
landos: vyrams 10 vai., 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.

pagelbininko prie

Indiana Harbor, Ind.
Po $2.00 paaukavo: kun. Jakštys, 

V. Radavičius, P. Norkus, J. Karme- 
lavičiūs. Išviso $8.00.

Ant. Cipsaras *$1.50.
Po $1.00 paaukavo: K. Alšauskas,

J. Žilinskas, J. Denaps, P. Irkmonas, 
St. šerpetis, J. Storpirštis, J. Kunce
vičius, J. Kundroška, K. Jurkštas, 
St. Gudas, L. Lauers, M. Maurcas,
K. Petriukas, J. Macenis, Ant. Ger- 
džiunas, B. Ganušauskas, J. Auksele- 
vičlus, K. Verbyla, J. Kučinskas.

Smulkesnių aukų $5.95.

Rockford, III.
Po $5.00 paaukavo: V. Jokubynas, 

K. Marcinkevičius, P. Petrėnas, J. 
Petraitis. Išviso $20.00.

P. Vaičekauskas $3.00.
Po $2.00 paaukavo: J. Gustav, K. 

Kudlauskas, A. Butkus, P. Deltuva, 
P. Kalinauskas, išviso $10.00.

Po $1.00 paaukavo: K. Jokubynie- 
nė, K. Janulis, P. Vaitkus, J. Ra
džiūnas, A. Latvėnas, V. Latvėnas, 
V. Latvėnienė, J. Pallukaitis, M. Bud- 
ras, J. Valentukevlčius, S. Jokubaus- 
kas, R. Kalinauskas, E. Mičluliutė, 
S. Vosylius, J. Merčaltis, K. Stanke
vičius, J. Bacevičius, J. Kaleckis, J. 
JuMvičius, P. Latveniutė, P. šllei-

Nemažą įspūdį padarė, kada 
vardu Chicagos serbų svečius 
pasveikino trumpa prakalbėle p. 
Pollandech serbų kalboje. Ti*dm^ 
pa, išlengvo ir aiškiai tariama 
^kalbėlė buvo pilna širdingu
mo ir kuone visiems buvo su
prantama. Užbaigė jis savo pra
kalbą anglų kalboje, linkėdamas 
Svečiams—Dr. Basanavičiui ir M. 
Yčui — kuogeriausios pasekmės 
jų kiltame kultūros darbe, o Chi
cagos lietuviams kuosparčiaųsio 
žengimo progreso keliu.

Bovvcrs’o angliška prakalba nie- 
kuorn ypatingu neatsižymėjo, nes 
buvo tai greičiaus paprastas ir, 
rasite, iš dalies gana neskanus, 
mėginimas pakutenti lietuvių sa- 
vimįilę. Todėl, žiūrint iš šios 
pu J o prakalbos negalima skai
tyti hlusisekusia* Taip pat nega
lima; .skaityt nusisekusia ir Dr. 
A. įRutkaucko prakalbos, kuri,

Ant.: Norėčiau girdėt.
Dro-: Gi nėra laiko žmogui at

gauti savo ' plaukus, kurie savai- 
mi nuslenka.

Ant.: Argi negali jisai per pi
nigus atgauti?

Dro.: Taip, jis gali mokėti Lai
kui bausmę, nusipirkti peruką ir r > V ' f 
atgauti kito žmogaus nuslinku- 
sius plaukus. .

Ant.: Kodėl gi tėvukas Laikas 
yra toks šykštus ant plaukų, tu
rėdamas apščiai tų išmatų?
. Dro.: Dėlto, kad jisai šitą pa
laimą gyvuliams atiduoda; o ką 
jis žmones apnuogia ant >. plau
kų, tai šito vieton atlygina jiems 
gu d r u m u (p rotu ). ‘ • >

Ant.: Kaip tai, juk yra daug 
žmonių, kurie tūri dąųgią.U;, plau
kų,'.negu ;gudriųpo.

Dro«: Bet nė vienu iš jų jlėi^ 
kad užtektinai tūrėtų' gudrumo 
prakišti plaukus, ; ‘ , ,. ‘T *

čiau, kaip dvi savaitės atgal 
juos užmokėjo?

KP

IŠ VISOS ŠIRDIES.
Jisai. — Ak, Onutei Po t 

kojomis su dėčiau visą savo 
tą, jeigu. . . . |„

už

tur-

PRANEŠU gerb. publi
kai, kad mano jubi- 
lięrlžjta krautuvė ant 
3^22 jS0. Morgan St., 
netoli 32-tros gatvės, 

; likopiį papildyta nauju 
tavorti , Iš geriausiu 
Amerikoniškų fabrikų.

Mano senieji “kostumeriai” žino, kad 
kiekvienas pirktas pas mane daiktas 
yra vertas užmokėtų pinigų. 'Pąs ma
ne galima pasirinkti visokių laikro
dėlių ir kitų jubilieriškų daiktų už 
Kainas, pigesnes negu kitur.
i Jeigu turi laikrodėlį pagadintą, 

lįešk pas mane, o padarysiu kaip taip, 
kaip naują.

šliubinius žiedus, 14k gryno aukso 
parduodu ant vogos pagal svarumą, 
visokių madų, galite pasirinkti pagal 
savo norą.

Su guodęne jūsų 
Laikrodininkas ir Jubilierius 

K. MICHALOWSKIS, 
3222 So. Morgan] St. CHICAGO, ILL.

Paj ieškoji m ai

Reikalauju:
dirbimo naujų ir taisymo senų muzi- 
kališkų instrumentų. Gerai žinan
čiam ir suprantančiam darbą visados 
gera mokestis. Atsišaukit adresu: 
3231 So. Halsted St., Chicago, Ill.

Jisai. įau.

REDAKCIJOS ATOMAI

p. J. L. Levi Castf.J“. ięįįu budu 
negalime gerai suprasti, ( apie kokius 
“certifiks” jus kalbate ir ko norite. 
Reik savo mintis aiškiai ir< trumpai 
išdėstyti. j •’ /

p. J. J. J., Butte, Mont. Jųsų laiš
ką pasiuntė m p. Mikolainiui. Lauki
te nuo jo atsakomo.
, ; p. K. Kudlaiškui. Apie tai, kas 
pirmoje korespondencijos dalyje ra- 

<§y4a, “Lietuvoje” jau buvę. Galėjom^ 
sunaudoti tiktai antrą dal{< Ačiū. 
, pp' Žilinskų! ir Vasiliiinui. Labai 
,ičiu už suteiktxs žinias.^Panaudojo
me jas atskirai n rašinėliui. Prašome 
neužmiršt! ir tęliaus.

k).

PRANEŠU savo tautiečiams lietu
viams, jog užlaikau gražų hotelį ir 
randavoju šviesius, čyptus ir gražiai 
ištaisytus ruimus dėl pavienių ir šei
mynų dienai, nedėliai. ir mėnesiui pi
giau, negu kiti hoteliai Chicagos vi-, 
durmiestyje. Iš kitur atvažiavusiems 
ir jieškantiems darbo duodu patari
mus, kur greičiau ir geresnį darbą 
gali gauti. Iš kitur atvažiavusiems ir 
iš Chicagos, jieškantiems bizhio, pa
dedu nupirkti biznį, padarau reikalin
gas popieras ir reikalaujantiems pa
skolinu pinigų bizniui pirkti už ma
žesnius nuošimčius,) negu kas kitas 
Chicagoje. Skolinu , pinigus taipogi 
int gyvulių, rakandą ir visdkios judi
namos nuosavybes’.' 'AtšiEAkykit'e', 
busite užganėdinti.. ^Adresas:

Central a Hemui, ;.
John Ambrose, Prop.

W. Madison St, ^’^^hwago,1023

Pajieškau savo draugo Juozapo Ka- 
zukaičio, Panevėžio pav., Kauno gub. 
Gyveno pirma Philadelphijoje. Dirbo 
cukraus fabrike. Jo paties, ar kas jį 
žino, meldžiu atsišaukti adresu:

Saulis Jos.
728 E. Willis avė., Detroit, Mich.

Pajieškau savo sesers .Tuzefos Ja- 
rušiutės (po vyru Znotienės), iš Triš
kių parap., Šiaulių pav., Kauno gub. 
Gyveno 5 metai atgal Chicago, Ill. 
Aš du metai, kaip iš Lietuvos. Turiu 
reikalą. Jos pačios, ar kas ją žino, 
meldžiu atsišaukti adresu:

Jonas Jarušaitis,
240 York st., ] . Springfield, Ohio.

Pajieškau savo brolio sunaus Petro 
Varnaucko, iš Rudikų kaimo, Ku
piškio parap., Vilkmergės pav,, Kau
no gub. Meldžiu atsišaukti adresu:

P. Varnauckas, - - . 
2667 E. 23rd st., Cleveland, Ohio.

Reikalaujama: — siuvėjas moterių 
žiponams. Atsišaukti antrašu:
177 N. State st., Corner Lake, 3Čias 
augštas, kambaris 306, M. Friedberg.

' Reikalaujama: 
simokanti vieta. Kreiptis antrašu:

ELLIS CO., 5728 Sc. State St., 
CHICAGO, IL

10 pardavėjų, ap-

Reikalauju:—dviejų bučierių. Malo
ninčiau, kad butų nevedę ir nevartotų 
svaiginančių gėrimų, 
rašų:

F. Steponaitis
1967 Canalport avė.,

Atsiliepti ant-

& Co., 
Chicago, Ill.

Ant Pardavimo
Parsiduoda: — puikus saliunas, ge

rai ^.ištaisytas, lietuvių apgyventoje 
vietoje, arti lietuviškos bažnyčios! 
Antrašas: 644 W. 18th st., Chicago.

GERA PROGA: — pirkti lotą pigiai, 
Jtįęsipg Aš savininko. Aš turiu kelis 
lotus pr(e pat Crane Co. naujų fabri
kų, kur->jau pradėta statyti ant 160

Pajieškau, ,sayo sunaus BladisĮo Lu- 
kausko, Stirbaitų šod., "GlhtallŠkės 
vol., Telšių pav., Kauno gub. Gyveno 
Chicago, Ill, 6 metai Amerikoje. Jo‘akrų žem^s. Tai bus didžiausi Chi- 
paties, ar kas jį žino, meldžiu atsi- __
šaukti-adresu:
_) - Kazimieras Lukauskis, 

III. 941 W. 34th SL

o
cagoje. Atvažiuokite tuojaus, kad ne
būtų pervėlai. Savininko antrašas:

. T; Prasčlus,
Chicago, UI. 3025 W. 38th St, Chicago, IIL
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Lėtas Paliuosuojantis Vaistas
ypatingai vaikams — vaistas neiššaukiantis ne
smagaus išvarymo, nuo kurio nesidaro pikta— tai

SEVERUS LAXOTONAS
0^2ESE3E^K

patariamas kaipo vaistas nuo užkietėjimo vai
kams ir silpnoms suaugusioms ypatoms.

Kaina 25 centai.
IMDMMUi

TT

Severos Raminanti Lašai
(Severa’s Soothing Dr ops)

patariami kaipo visai nekenksmingi ir švari vais
tai vaikams ir kūdikiams, suteikianti palengvini
mą diegliuose, konvulsijose, traukučiuose ir ki
tuose panašiuose nesveikumuose, tankiai pas vai
kus a! sitinkančiuose.

LIETUVIŠKA BANKA
Town of Lake Savings Bank 

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

Priimame pinigus j Bankų užčėdl- 
jimui nuo vieno doliario ir daugiaus 
ir mokame trečia procentų ratomis 
ant metų. Siunčiame pinigus į vi
sas svieto dalis pigiai, greitai ir tei
singai, o svetimų žemių pinigus mai
nome, perkame ir parduodame. Par
duodamo 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 rodų lietuviams visokiuose atsi
tikimuose ir reikaluose ypatiškai ir 
per laiškus. Tik kreipkitės viršminė- 
tu antrašu.

NEW CITY (SAVINGS BANK 
4601 So. Ashland avė., Chicago. 
Geo. L. UksO'Pr^s., St,. Marclnkiewlcz 
vice-pres., A. J. Bierzynskl iždininkas.

Priima bahkloh pinigus ir moka 
3%. Už sudėtus pinigus musų ban- 
kdj duodame čekių knygutę, iš ku
rias parašyti čekiai tinka visur. Sko
lina pinigus ant Real Estate. Perka 
ir parduoda namus it lotus. Išsam- 
do bankines skryneles (boxes) po 
$2,50 metams. Parduoda šifkortes ir 
siunčia pinigus į visas svieto dalis.

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

Kaina 25 centai.

Aptiekuose. Neimkit jų vieton kitų* Reikalaukit būti
nai Severos. Jeigu jūsų aptiekininkas negali 

jų pristatyti, rašykit stačiai mums.

Saliunas lietuviųParsiduoda:
apgyventoje vietoje, Bridgeporte, ne
toli šv. Jurgio bažnyčios. Pardavimo 
priežastis: savininkas serga. Taipgi 
parsiduoda ir namas. Gera proga. 
Norintis pirkti tegul greitai atsišau
kia šiuom adresu:
3321 So. Auburn Ave., Chicago, III.

Parsiduoda: — Saliunas geroje lie
tuvių, taipogi lenkų, apgyventoje vie
toje^ Naujos šapos ir geras biznis. 
Turi parsiduoti, nes savininkas va
žiuoja Europon. Kreiptis antrašu: 
5115 W. 12th St., Grant Works, Ill.

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

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

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.

restaura.- 
su didele 
gerai iš- 

Norėdami

Ant Pardavimo: — puiki 
cija su puikiais įtaisymais, 
žmonių užeiga. Biznis yra 
dirbtas jau nuo 5 metų, 
plačiau dažinoti, kreipkitės antrašu:

3228 So. Halsted St.

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 ^r bu- 
čiarnė su groserne labai puikioje vie
toje: prie kertės Ven biuren 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.

Parduodamas: — groserštoris labai 
geroje vietoj, lietuvių apgyventoj. 
Pardavimo priežastis: savininkas turi 
kitų biznį. Atsišaukite po num. 653 
W. 18 st., kampas Ruble st.

Biznis per 
Pardavimo 
Gera pro-

Parsiduoda: — grosernė ir bučiar- 
nė labai geroje vietoje. 
25 metus gerai išdirbtas, 
priežastis: savininko liga, 
ga lietuviui. Atsišaukti adresu: 3440
So. Morgan st., Chicago, Ill.
r ; ......................-- """""----------------- -

Parsiduoda: — Gent’s Furnishing 
Ir Dry Goods Storas, lietuvių apgy
ventoje vietoj. Ateikite apžiūrėti ir
gauti platesnius paaiškinimus Store,
pas Domininką Galmona, 6004 So. 
State st., Chicago.

Parsiduoda: — fotografijų dirbtu
vė labai geroje vietoje, parsiduoda 
labai pigiai. Sužinoti pagal adresų: 
665 W. 18th st., Chicago, Ill.

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

Phone Canal 3762.

Didžiausią 
LIETUVIŠKA APTIEKA 

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

JONAS KULIS.
3259 So. Halsted st., Chicago.

“ Lietuva”, v
ir šiaip s

užrašinėja

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

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

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

CZAR — 13,000 tonų
l ROTTERDAMĄ į 9 dienas be permainos 

į 11 dienų be permainos į 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. JOHNSON * CO. General Pass. Agent, 
27 Broadway, NEW YORK.

arba pas vietini autorizuotą agentą.

KAZIS KRAUČUNAS.

Buvgs 9 metus Skyriaus Viršininku, Inspek
torium Suvienytą Valstiją Immigracljos. 
turi visas tiesas kaipo Attorney, Advocate; 
Proctor, Solicitor ir Councelor-at-Law. Veda 
visokias bylas (provas) visuose teismuose ir 
departamentą skyriuose. Gavimui patarimą 
kteipkitės laiškais, Įdedami krasos ženklelį 
atsakymui. Vedimui svarbią bylą ir reikalą 
pribuna ypatiškai Į visas Valstijas ir inies-. 
tas sulyg pareikalavimo. Adresas:

KAZIS KRAUČUNAS 
ATTORNEY-AT-LAW

403 Lyon Building SEATTLE, WASH.

Leveskio
u J

Dieninė ir Vakarinė Mokykla.
___ . - i Mokinama::. ;:.:"*x

A.0UUWSXI 
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A. OLSZEWSKIO BANKA
3252 So. Halsted St., CHICAGO, ILL

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

Įsteigta 1893 metuose.

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

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Cbicagos mieste.
PERKA ir parduoda namus ir lotus ir stato kitiems namus ir Storus ant lengvų 

iSmokėsčių.
PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 procentą. 
ATVAŽIAVUSIEMS Cliicagon iškolektuoja jų pinigus paliktus kitose bankose. 
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų. 
SIUNČIA pinigus į Lietuvą, Bosiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai. 

✓
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 algas, z 

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 pigiai. 
PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai įrengtoje Banko j e, prie 

kurios nė vagis, nė ugnis negali prieiti.

1, Pradinis (Prircngiamasai) Kursas,
2, Prekybos Kursas pagal Amer. plianą,
3, Prekybos Kursas pagal Rusijos plianą

(del manančių grįžti Lietuvon).
■I1 Kalbos r vv , n-::' ... T'.'i:
Lietuviška, Angliška, Vokiška ir Rusiška 

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

arba per laišką šiuom antrašu:
]' G. J. LEVESKIS,

Vedėjas Mokyklos
3106 So. Halsted St, Chicago, Ill.ATMINKITE! 

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

Akių apžiūrėjimas nieko nelėšuoja. 
Jeigu jums skauda akis, raudonos 
akis, negerai matote, silpsta maty
mas, skauda galvų, nelaukite nieko, o 
tik jieškokite pagelbos. Eikite į Krzy- 
vvinskio Aptieka ir dykai pritaikys. 
Atminkite, už akinius gvarantiiojame 
ir tikrai pritaikome akinius, 
niai po 50c, $1.00, 
Auksiniai akiniai 
mis kainomis.
Priimame visokius

Galvos skaudėjimas, 
ap-

akinių pataisymus.

Aki- 
$2.00 ir brangesni, 
parsiduoda įvairio-

namus, liotns ir parduoda.

F. P. BRADCHULIS
Attorney & Counselor at Law

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

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

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

reikaluose.
A. Olszewski,

i “Lietuvos

“LIETUVOS” Agentas.

Petras Vaitiekūnas.
yra keliaujančiu “Lietuvos” agentu, 
šiomis dienomis jisai lankosi Michi
gan valstijoj. Užrašo ir priima pre
numeratų “Lietuvos” ir prie jo ga
lima nusipirkti visokias lietuviškas 
knygas.

Petras Vaitiekūnas yra atsakomas 
“Lietuvos” agentas, todėl jam kur 
atsilankius, galima be baimės laik
raštį u įsirašyti ir pinigus jam už
mokėti už prenumeratų, o męs laik
raštį reguliariškai siuntinčsime.

A. OLSZEWSKIS, 
“Lietuvos” leidėjas.

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

Parsiduoda: — drapanų valymo ir 
dažymo vieta su visomis mašinomis 
ir naujos mados įtaisymais, reika
lingais prie to darbo. Llstas 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- 
verykams taisyti ir štorells, šalę di
delis tuščiai mūrinis ruimas dviem 
lubom, kur laikoma mašinos ir kita 
kas. Pardavimo priežastis: -savh 
niekas turi kitų biznį. Smulkesnėms 
žinioms kreipkitės adresu: J T 
Corbett, 2066 W. Fort st.,' Detroit 
Mich.

K. ZURAITIS IĮ
PIRMAEILINIS BUFETAS

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

3200 S0. HALSTED ST.

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

RUPTURŲ DIRŽAI.
r

Turitpe didelį pasirinkimų ruptu
res dir^ų ir pilvui bandažų vyrams, 
moterims ir vaikams. Kiekvienam 
pritaikinsim dykai.

Visokius patarimus duodame dykai. 
Pasiliekame visų lietuvių atsimini
mui.

Tai ką padaro vienas .dolieris, o vieną dolierį sanvaiteje gali užččdyti kiekvienas žmogus. 
Tik reikia pradėti. Taigi pradėkite čėdyti.

' * * * ’ ' •' • •

“Kurie šiton Bankon pinigus dėjo, tie šiandien perka namus, o kurie pinigus kuparėliuose 
kavojo, tie dabar gaudo vagius”.
v * 1Šioje Rankoje gali pasidėti pinigus ir kitų miestelių lietuviai. Rašykite mumi, o gausite
! • « •n • «

Rašydami adresuokite šiteip:

.... ■J""

3252 So. Halsted St
Atvažiavusius IŠ KITUR MELDŽIAME aplankyti Ir musą Banką.

&
^0,r?i

I®!

A. OLSZEWSKI BANK
CHICAGO, ILL

BANKOS VALANDOS
Utarninkais, Ketvergais 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

Naudinga ir kiekvienam reikalinga 
užsisakyti 

“KATALIKAS”
“Katalikas” yra 12-kos pusla

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

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

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

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

■W'T

Phone Drover 5 52

DR. K. DR ANGEL IS 
LIETUVY S DCNTISTAS

VALANDOS', nuo 9 ryto lig 9 vakaru
3261 So. Halsted St Chicago, II .

Priešai A Olševakio Banks

Pirkite Mechanišką vergą
I

DAUG sprandų laužiančio darbo turi žiemos metu vidutinis ūki
ninkas, linguodamas ant senos rankinės pielos, zr-r-p, zr-r-riauda- 
mas nors dėl malkų virtuves pečiaus reikalams. Bet išmintingieji 
dabar to nedaro. Jie turi tinkamų inžinų pielai varyti; tuom 
tarpu jie patįs ilsisi ir stato plianus sekančios vasaros darbams.

Tas inžinas yra beveik darbščiausia ir parankiausia mašina, 
kokių išmintingas žmogus turi savo ūkyje. Jisai pumpuoja van
denį galvijams, namo ir tvarto reikalams ir apsaugoja nuo ugnies. 
Jisai varo sviestinį separatorių, skalbiančių mašinų, p^hro grū
stuvų ir tekėlų. Dažnai jisai varo šieninį presui 'feahd pašaro 
pjaustytuvų, mažų kuliamųjų mašinų arba pataisymų ,šppų. Iš
tisų metų jisai dirba ir vergauja savo laimingam savininkui, su
taupydamas žmogaus jiegų naudingesniems dalykams. Jisai pa
daro gyvenimų lengvesniu ir malonesniu ūkininko pačiai ir vai
kams. Išmintingiausia žmogus turi

I H C Aliejinį ir Uazinį Inžiną
nes šitasai padaro jam daugiausiai darbo prie mažiausiu, išlaidų. 
Jo prastumas suteikia visiškų apsaugų nuo truk(įyf&g Jo kon
strukcija daro jį lengvu pradėjimui ir vartojimui, ir jisai eko- 
nomlškiausis kuro naikinime. Geriausi gaunama medžiaga eina 
jų padarymui, ir, kuomet reikalinga, išduoda 10 iki 30 nuošim
čių daugiau, negu jo paskirta arklinė jiega. I H CG atsakomybė 
tęsiasi visus metus, kol inžinas yra v'artpjime. >1 1 '

I H C inžinai , yra padaryti visokiuose stiliuose1^-vertikališkl 
ir horizontališki,’ pernešami, pastovus ir sustabdomi, orų ir van
denį vėsinanti. Juose padarytos pumpživimo, pjovimo ir laistymo 
prietaisos. Didučiai nuo 1 iki 50 arklių jiegos; galima varyti 
gazu, gazolinu, iiĄfta, distiliatu, kerosimi ir alkoholiam. Alieji
niai traukėjai, 6-12 iki 30-60 arklių jiegos, suteikia jiegos ma
žuose ir dideliuose akluose arimui, akėjimui, sėjimui, javų pjo
vimui/ kūlimui, valkiojimui ir t. t.

Vietinis I .11 C pirklys parodys jums inžinas ir pašakys viskų 
apie juęp. Gaukite- kataliogus nuo jo arba rašykite f

International Harvester Company oi America
. . j . ,v-. (Incorporated)

Chicago

os lietuvių domai. Seniausia Lietuvių užeiga pu 
ir . Gerbiamoms 6 9 r

Chicagos Dr- 
-stėms Ir vi
siems, kurie 
tik rengs ba
lius, vakarus, 
teatrus ar ki
tokias pramo
gėles ateinan
čiais metais, 
pasirengęs vi- ,apskelbiu, kad aš esu 

suose atsitikimuose sutaisyti jums 
kuogražiausią muzikų. Todėl, ren-l 
giant teatrus, balius ir t.t. su muzikos | 
dalykais, kreipkitės prie manęs. I

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

P. V. SARPALIUS,
3259 So. Halsted et., Chicago, lll.j

Kiekvienas gali išmokti baibery- 
stes 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 
ir chirurgas cieloje Philadel- 

’ pbijoj. Gydo visokias ligas 
Šviežias ir užsenėjusias: vyrų, 
moterų ir vaikų. Ligas, ku
rias negalima išgydyt i Iškar
štomis, gydo su elektriku ir 

' darymu operacijų. Turi savo 
loęną SANATORIJĄ kur už- 

I aiko visokius ligonius, čionai randasi viso
kios Iškarštos, kokios tiktai yra ant svieto, 
elektriko mašinos, su kurių pagelba galima 
permatyti visą žmogaus kaną. Atsišauku
siems su laišku arba ypatiškai daktarišką ro
dą dykai. Gyduoles išsiunčia i kitus miestus.

i. ■

JUOZUFfJ RIDIKfJ 
Užlaiko visokius pirmo 
skyriaus gčrimus ir kve- 
penčius cigarus ir

Gražią Naują Svetainę 
BuBirinkimams, vestuvėms, ba
liams ir tt. Širdingas priėmi
mas ir broliška rodą klskvienam 

8253 Illinois 6t. Kertu 33rt

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

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

$3.oo; pusei metų $1.50.

RAŠYK ADRESU:

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

Brooklyn, N. Y.

K. J. FILLIPOVIČIUS IR 
P. JOVAIŠAS 

pardavėjai namų, lotų ir 
farmų 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, 1 mortgečius; par
duoda lotus visose dalyse 

~ ‘ į nuo $500.00 ir augščiau, o 
apsaugoja žmonių gyvastį pašalpa li

gos ir nelaimės atsitikimuose. Reikalinga agen
tai Chicago, Waukegan, Chicago Heights ir 
West Pullman. Norintis tokio darbo, teiksitės 
atsišaukti ypatiškai paskirtose 
Vyrams, mokantiems rašyti, 
darbis, pirksit propertes, o

Chicagosmiesto 
taipogi

valandose, 
geras už-

........ . _ pi
nigai j trumpa laika dvigubai pasididins. Tai
pogi turime pardavimui biznių ir biznevų na
mų, kaipo: saliunų, buČernių su namais ar
be namų dikčiai apgyventose lietuviais kolio- 
nijosę. Reikalaujantie atsišaukite žemiau pa
rodytu antrašu: 
858 “ “ ‘
nuo

W. 33rd st., Chicago, lU., offiso valu
6 iki 10 iš ryto,, ir, nuo 4 iki 9 vakare. 

Telefonas Drover 2250. 1409 So.

ma- 
auk- 
yra

GERIAUSIOS FOUNTAIN 
PLUNKSNOS.

Nusipirkite naujos 
dos Tašomų Fountain 
sinę plunksnų, kurį
labai reikalinga kožnam 
žmogui. Jų turėdami, ne
turėsite jokio trukdėsio 
prie rašymo, šita plunk
sna yra pripilamų juody, 
los ir vienu pripilimu ga
lima rašyti per kokį mė
nesį laiko, ir nereik vii- • 
gint į juodvių. šitų plunk
snų yra labai gražiai pa
daryta Ir gražiai išrodo 
ir yra labai paranki kišo- 
niuje nešiotis arba ir na
mie laikyti, 
prisiuntimo 
apmokame.
rašų:

Juozapas Duoba, 
Hoyne avė., Chicago,

į

■

Kaina $1.50; 
kaštus męs 

Kreipktis ant-

HL ’



50,000

and blende

PARDUOTI?KODĖL MĘS GALIME PIGIAU
Vardas

Adresas Stellas

T. PODLASKIS ir A. CHAPOSKE, Lietuviai agentaitodėl pristatymas ta 21G W Madison St

Adresai

Išgydau į 5 dienas

Išgydo kadbutum sveika

JSsKfl

SpecIJall stasVyry Ir MoterijUgy

CHICAGO Lietuviškas ^aborius

Sveikata flugall

520d
Tel. Austin 737

tiktai

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

BUK 
VYRAS

Rezidencija ’ ?

W, Harrison Street

Valandos:
iki 9:00 kiekviena ryty

kį Chicago

MUSU STORAS YRA ATIDARYTAS IR VAKARAIS
Utarn

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

GERA PROGA!
Gramatika angliškoskalbo* u •>- 
kytisbc mokytojo(apdaryta)$ 1.00 
Vaiku Draugas arba kaip moky

tis skaityti ir rašyti be mokyto-

Specialistas kuris 
išgydo ko kiti ne-

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

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

dtį, su paveikslais (apdaryta). .35c
V iso $1. GO

Visur gali pirkti Drapanas, bet teip gra
žiai pasiutų Drapanų niekur kitur nerasi, 
kaip pas:

The Bridgeport Clothing Co.
5246-3248 So. Halsted

Užsiimu laidojimu numirusių ir už
laikau automobilių, parsamdau ant 
veseilių, krikštynų ir pagrabų už pi
gesnę prekę, kaip visi kiti. Tribū
nu i visas miesto daili labai greitai, 
— dienų ir naktj.

Ofisas

1725 West J8th Street 
Tarp Paulina ir Wood gat.

Valandos:
nuo 9:80 iki 12:00 vai ryto 
duo 7:00 iki 8,*00 vai, vak, 

Nedalioms
nuo 9:80 iki 12:00 vai ryto

gausite puikias Drapanas 
site daug pinigų.

Ateikite ir pamatykite kaip gra 
žiai padirbtos musų Drapanos,opa 
tįs persitikrinsite.

P. Mikolainis
Box 62 New York City

Turi didžiausia 
Furničių pasi
rinkimą ir par
duoda pigiau 
kaip visi kiti.

Ateikite ir apžiūrėkite musų tavoms, o patįs 
persitikrinsite apie jų ge urną ir kainų pigumą.

J|Į|j - "Musų siutai parsiduoda nuo 
fflSv $10,oo ir augščiau ir jie guli 

ant apsivilkusi© gražiau kaip 
keno nors ant orderio dirbti. Kam ta
da mokėti kriąučiui už siutą $35,oo, 
kada tokį pat siutą gali paš mus pirk
ti ūž pusę to. SĮĮ

Atminkite, kad pirkdami pas mus 
užčėdy-

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

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

J. A. PETROŠIUS
3218 8o. Halsted St., Chicago, III 

Telephone Drdver 2186.

Męs jas parduodame Ir išmokiname 
siūti. Turime atspauię Lietuviškoje 
kalboje knygas, pagal kurias galimi’ 
greiti : ir ’ gražiai išmokt!ndtltT viso-' 
kius siuvinius. Męs parduodame ma
šinai nebrangiai, pradedant nuo $3.Oe 
iki $59.00 gvarantuojam kiekvienų ma
šinų ant 16 metų. Taipgi sutaisomt- 
senas mašinas. Mums uedaro skirtu 
mo, kur mašinų, reikt*; pristatyti, hor?.

Rusiją. Musų štoras randasi po šiuo 
mi adresu:

_ums kodėl jus 
isigydįtįL Knyga ta y r r.

“DRAUGAS"
Užsieniuose

Rašydami laiškus adres3vks-e
DRAUGAS PUB. CO 
2634 W. 67th St. Chicago, III

W.Ger 
ff nori V * 
r pavaišinti
Daktarai rekomenduoja už geriau 
šią degtinę

S*=O=L=O • Rye

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

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

M. Glaser
i apreiškiu pagodotai vlsuo- 
jog esu seniausias gydytojas 

Bridgeporto, praktikuojant per 22 
ofisą ir gyveni- 

ų po numeriu

Turėk Savo Namuose 
iausią Degtinę (arielką) jei 
būti sveikas ir turėti kuom 

savo mylimą svečią.

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

IŠTYRIMAS DOVANAI.

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

KNYGŲ 

sai Dykai Del Virul

ANTANAS VISBARĄS, 
3239 S. Halsted st., Ch’cago, Ii 

Telephone Yards 452?

Ateik j mano ofisą ir pasiteirauk su manim draugiškai. Kalbu visose kalbose 
Tamsta gausi geriausią patarimą ir pasinaudosi iš mano 16 mėtinio patyrimo kaipo 
specialistu vyriškų ligų. Aš tamstai parodysiu kaip būti išgydomu.

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

MUSU STORAS YRA ATIDARYTAS IR VAKARAIS: ;
Utarninkais, Ketvergais ir Subatoiųi iki 10 vai

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

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

Apygar 
sveikiausi i 
šių medžių, 
liški vandenjs,

Puikiausia 
vandeni važinėtis 
nogės 
tikros virėjos (kukarkos)

Puikus vasariniai i 
štoms lovOms, ir daug 
tiems svečiams. Prekės 
(Džioviuinkų nepriitnam)

Važiuodamas ant Lemont Resort Fi 
linijos Gr 
Lake Mic 
davež lig

Laivai
Pasiti 

ten airį ar
Dr. G

šiuom 
meniai, 
an 
metus, perkėliau sav 
mą

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

Geriausiai pastiprinanti, priimna, skani 
ir sveikiausia stalava degtinė. »

Gaunama visuose geresniuose Saiiunuose

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

keti aukštas raudas 
liūs iškaščius 
pikuoju 
provas, • 
Daba r 
sveiku, 
m as dyl< 
pritaikysiu mano mažaužmokesnį, 
pagal jūsų išgalėjimai Nėtriikdy- 
ki bet atsilankyk šiad:en.

; Aš albu letuvlškal.

Western Mėdical Institute 
1827 Blue Island Ąve,, 2 lub. vir
šuj Rankos, prie 18tos gatves, 
Chicago, III.

DR. RENDER, Specialistas.
Valandos: 8 ryto iki .8:30 vakirč 
Nedaliomis: 8 ryto iki 12 d.eaos

Todėl, kad musų štoras talpinasi savame name 
ir užtai randa mumi nieko nekaštuoj 
kame visus tavorus stačiai iš fabriko už gatavus pi 
nigus ir užtai juos gauname pigiau kaip kiti. 
turime savo automobil us 
vorų kosfumeriam mumi į 
kurie arkliais veža. Todėl tai męs ir galime par 
duoti pigiau kaip kiti. 1 > M

Ateik p<ų 
mane, o as 
išgydys i u 
jus ant visa
dos. Aš gva- 
r a n t u o J u 
kiekv ien am 
u ž ga u ėdi- 
nima, kuris 
atsilankys į 
mano ofisą. 
Aš išgydysi u 
jus už pi .jiau 
ir geriau, ne 
gu daktarai 
mieste, ku
rie turi mo- 
ir turi dide- 

Aš vartoju ir fab- 
t pats savo medicinas pri- 
kuriasaš pats importuoju, 
laikas išsigydyti ir būti 

Kodą ir išegzaminavoji- 
kai, argydysiesi ar ne’ Aš

Slaptos 
VyrųLigos 
Išgydomos greitai, ant 
ifisadti su pilna slaptybe. 
Nerviška negale, Silpnu
mas, Pražudyta paiiega, 
Nuovargį, Kraujo uznuo> 
dijimų, šlapumo bėginių.

Plaučiai
Dusulys, Bronchitis, Kvė
pavimo ligos išgydomos vi
siškai mano ve'iausia met. 
RODĄ DOVANAI.

it Farmos, važiuok taip: imk laivą (botą) 
aham & Morton, Chicago Docks, Wabash av. ir River gatvių, per ežerą 
-Jiigan į Benton Harbor, paimk strytkarį “Dowagiac—Eau Claire,” kuris 

minėtos vietos, “Lemont’s Resort.” Kelias prekiuoja tiktai 75 centai. 
iš Chicagos išeina du kartu kas dieną: 9:30 rytmety] ir 11:30 vakare.

kėdamas, kad gerbiami tautiečiai parems savo draugbrolį lietuvį, o ne kokį 
ba žydą, pasilieku su guodonc jųsų,

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

Dr. O.C. HEINE 
; DBNTISTAS

OFISAS-Kimpn 31 lr So. Haltted gal
(Gjvtnteai rirtaptirtos.) X CHICAGO, ILL

Ar matei kada-nors laikraštį 

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

lietuvių reikalus.
atsieina metams $2, pess! m. $1 
metams $3, pusei ^.60

Geriausios Siuvamos Mašinos yra 
“SINGER”

If GERBIAMŲ TAUTIEČIŲ ATYDAI
Pirmas Viepatinis Lietuviškas Daržas Vasariškų Vakacijų 

LEMONT’S RESORT FRUIT FARM
i ant kranto Šv. Juozapo Upės, Sodus, Michigan--------
mi tautiečiai! Kaip prisirengsite apleisti inicstą ant kelių dienų ar sanvai- 
vasaros karščių ant pasilsio, tai žinokit,: kad nerasite geresnės vietos už 

LEMONT’S RESORT FRUIT FARM
doje Sodus, Mieli., tuoj ant kranto upes St. Joseplį. YiA tai puikiausi, 
r linksmiausi vieta praleidimui vasaros karštų dienų po pavėsiais puikiau- 

Yra ten geriausios maudyklės bėgančiame ir vystame vandenyj; minera- 
Kuric yra naudingi reumatizuotiems, nervuotiems ir nusilpnejusiqms. 
vieta žuvavimui. Laiveliai ir gazolininis laivas svečiams už dyką po 

Visokį vaisiai, kaipo: žemuogės, avietės, obuoliai, grušios ir vyn- 
viskas svečiams veltui. Geriausias valgis, nes čystai ir gardžiai taisomas tam 

Pienas ir kiaušiniai švieži, nes. turiu savo karves ir vištas, 
nameliai taip vadinami “cottages,” su papuoštoms ir mink- 

; kambarių didčjam budinke, vis tai dėl pasilsio atsilankan- 
: $7.50, $8.50 ir $9.00 už sanvaitę, $1.50 per dieną ir naktį.

savo locną na
3149 S. Morgan St.

Kerte 32-ros gatvės.' 
Telefonas Yards 687.

Mano ofisas aprūpintas naujausiais 
budais gydymo. Visus ligonius steng
siuosi užganėdinti kaip ir lig šiol. 
Pasitikėdamas, jog gerbiama publika 
ir toliaus mane rems, esiu namie ant 
^įėlęyleno parel kala v
tj. Esiu specialistas ligose vaikų, mo
terų ir vyrų ir užsėndintose ligos3. 
Darau visokią operaciją.

Liekuosi su pagarba

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

Kertė 32-ros gatvės.

KA,P IŠMINTINGAS ŪKININKAS PATAIKO Į 
TINKANČIĄ DIRVĄ PASET SgKLĄ; kuri gra- 

[j žiai sudygsta, puikini auga ir gausius vaisius at-
/1 neša, TEIP SUMANUS PROFESIONALIŠKAS 

' DAKTARAS, pažysta gerai ligį, pritaikoatsakan-
BL'■' '• p Ciai liokarstus,prie visokių nešveikumų, silpny-

p i y1 bių. kurios pasėja vaisius sveikatos, panaikina 
j J/ bti’b užmezga išgydymu, sugražina pajiegas ir iš- 

augina puikiu sveikutį ir drutumį.kas suteikia 
tžmogui lai mg ir linksmybg. PHILADELPHIOS 

M' kunikas bei daktarai tūkstančius žmonių 
padare sveikais ir laimingais išgydant nuo viso-

! , k i ii 1 i g ii
CinznZUTU YRA taųdidžiausias W fSVrIKn I n TURTAS ŽMOGAUS, BE

“ UlLIllllin SVEIKATOS NĖRA LAI-
( MRS Ng LINKSMYBES ANT SVIETO.

> Phil. M. Klinikas, turi net kelis PROFESIONALIŠKUS DAKTARUS, kurie greitam 
įaiko pataiko sergantiems pagelbėti todėl, kad gydo išsyk, o nedaro oxperamentu ant sergan
čių. Vyriausias Klinikos Daktaras, per Amerikos valdžiį, net medaliu apdovanotas. To
kiam jau tik galima tikėti. ’ ’

PrivatiškopLABARATORIJOJ Ph. M. Kljnlko, atsišaukusiems sutaiso kiekvienam 
liekarstas iš šviežių gvarantųotų medikamentų, seniausių ir naujausių išradimų, kuriuos 
tik aukščiausias mokslas išrado pagelbal žmonių. ' \.

Iš daugybes Išgydytų štai ką patįs žmones rašo:
GARBINGAS PU. M. CLINIC! Pranešu, kad llekarstas subaigė m iresame labai užga

nėdinti už tikrį pagelbėt greitį ir gorį išgydymį. Mano moteris teipat jau yra sveika užkį 
siunčia širdingiausiį padėkavong. Jūsų papiačlyvį ir teislngį budį gero gydymo, skelbsim 
tarp savo pažystamų, kadangi tik jus broliškai žmonėms tarnaujate Pasiliekame dėkavoda- 
mi su moteris Ai Antonickas. Iron and Metal Co. So. Richmond, Va.

Mrs. K. Junevičiene, Box 220, Glens Falls, N. Y., teipat šimtais kartų dėkavoja, už 
išgydymį nuo 1 igod galvos skaudėjimo, nerviškumo, dieglių kojose, nusllpn'f.juslos ir suiru
sios sveikatos — teipaVmoteriškų ligų Nemažiau dėkingi: L. KLIMAS, 55 Ellsworth St., 
Worcester, Mass.^<Mr.tW. KOLIAGA, Box 192. Boswell, Pa. Mt/J. TYMCZjUKAS, 806 Cen
ter St., Freeland. Ph. UTet jai t išgydyti nuo visokių paslaptingų ligų.kurlų jokiu budu ne
galima sutalpinti. . .
ĮSITEmYKITu: kftd slaptybės ligų saugiai užlaikoma, visada. 

K*An£7KT MFQVFTICAQ bet nori pastoti sveiku mCiO V !R LAIMINGU, 4ad atsilankyk,
o Jeigu toli gyveni, tad aprašyk savoligį bei ngsveikumus lietuviškoje kalboje kas kenkia, 
o tikėk, kad apturėsi tikrįpagclbį sveikatai kaip tūkstančiai, kurie jau džiaugiasi ir dėka- 
voja, nes čionai Išgydo ir tokias, kurių kiti negalėjo išgydyti kaip šviežias teip ir užslsene- 

.justas ligas nuo skaudėjimo: pečiuose, rankose, kojose, sąnariuose, krūtinėj, strėnose, gal
vos, šonų; išbėrimai spuogais nuo blogo ir nečysto kraujo, nuo ^aužagystčs sėklos nubegjį- 
mo, nusilpnėjimo, vidurių nedirbimo. užkietėjimo, slogos, greito pailsimo, nerviškumą, bai
mės, silpno ir sumažėjusio kraujo, užsikrečiamų slaptų lytiškų ligų- 'Širdies, kepenų, ink* 
stų. silpnų plaučių, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, nuo perša^įmp.slo^ų, blogų soĮjąų, nenii- 
goš, neturėjimo apetito, be peilio be pjaustymo be aparacijos, bet su nekarštoms, kurios' 
tūkstančius Išgydė. Telpfct moteris nuo skausmingų mėnesinių ir kitokių visokių ligų, 
kurios užpuola varginimui Žmonių, VYRŲ ir MOTERIŲ. Reikalaujant rodos Ir pagelbos 
nuo daktaro, visada adresuok ąjrba ateik po šiuo adresu:

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

_ VALANDOS: nuo 10 iš ryto iki 4 po p. Šventadieniais rtuo 10 iki 3. Utarn. ir Petny- 
Ijlomls nuo 6 iki 8 vak. Reikalaukit nuo KUniko dovanai ir skaitykit knyg^ Mp^ktaras .
— - - -L - - - - -m-- - - —- . - - - — v. .

Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk del vyru. 
Knyga ta prąstais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal* 
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo užnuodijimą krauja i 
arbasypiliįniibiegima'sieklos, patrotitu stypribe, pučkusJ 
ir- kitus išmietimus, e negromulavima, patrotituJ 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, ruma- 
tizma, gonorrhoea arba triperi, naujai įgautas lygas, 
strict'ura ir.vysas yyru lygas, gal būti išgidpmas sava? 
naniuse privatiškai, slapta ir labai pygjai.

Ta, dykai įgauta knygaį pasakis 
kentąt.ir kaip galėt galutjn J 
krautųVS Žinios, katrūs ture žinoti fcožnaa vedes arba, j 
nevedęs vyras. Ta kijyga yra ' parašita par Daktara,' 
katfaš atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalisku ■ 
lygu. Temykit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai, į 
užmokam už pačto, ing užpečetita konverta. Nesiusk ' 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir adresa ant 
Žemiaus paduotu kuponu, katrų siusk mums šendena.

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

Godotinas Tamista: Pagal Tamistos prižadicjma, aš noricčjaa | 
jogTainistaprisiustumei man vysai dykai vėua jusu knygadel vyra. I

į Išgydysiu 
įjus in 5 d.
I NUO PASLAPTINGU LIGŲ

VARICOCELE. 
HYDROCELE
[t.y.pagadintas gyslas' 
be perenių, skausmų.

Aš noriu išgydyti kiekvieną vyrą kettciantj nuo Varicoceles, Strikluros, Užkre
čiamų Kraujo nuodų, Nerviškos negales; Hydroceles ar ypatiškų vyrų ligų, Vyriško

AR TAMSTA SERGI' AR-CSt SILPNAS?
Tas laisvas pasiųlinimasyra atviras visiems, kurie praleido dideles sumas pini

gų ant daktarų ir gyduolių be jokios nauęlo.s ir mano noru yra parodyti žmonims 
kurie buvo gydomi daktarų be jokios pasekmes, kad aš vartoju vienintėlj būdą, 
kuriuom tikrai ir.ant visada išgydau,

CHICAGO
4 fui Hb e-'tš / e*. « a

THE BRIDGEPORT CLOTHING CO
A. N. MASIULIS, Manager

ns ki




