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REPUBLIKA SAN DOMINGO, Viltis

nigų ganėtinai, nes gavo pasko-
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Kaimynas.

tirinėtojų komisijos nariai, 
sunkina teisybės suradimų, 
matyt, teisybė nemaloni, 
ją norima paslėpti.

nori
tieji
ti rusų kalba.

jo paskyrimą komisijon serbai, 
ypaę besimokinanti jaunuomenė, 
protestavo, bet, žinoma, jų pro
testo nieks neklausė, nes komisi-

kuru, visi 
malkomis, 
didelės —

ninko” num. 29 už straipsnį “Du-

sostinei! Belgradan, hotelin, kur 
buvo apsistojęs Miliukov, atėjo 
pulkas serbų jaunuomenės ir rei
kalavo, kad jis iš komisijos pa
sitrauktų ir tuoj iš Serbijos iš
keliautų. Žinoma, kiti komisi
jos nariai nesutiko serbų stu
dentų reikalavimą išpildyti ir iš-

- “Miškas 
f f ■ ,i •

“Eksportas

— Ant kalbininko ir dvasiško
sios akademijos profesoriaus kun. 
Jaunio kapo Kaune 
gražus paminklas.
pašventinimas buvo 
pjučio pabaigoje.

pa statyta
To paminklo

m. rug-

vogė. Iš pirklio V. Noreikio

vai, matydami, kad 
vaistai “nemačija”,

singumą, bet nemanydama 
kytiesi prie scrbit norų ir 
juodus jų darbus baltais persta-

Europos tautų atstovus serbij 
studentų pasielgimas negalėjo

— Vilniaus ūkio draugijos gy
vulininkystes komitetas organi
zuoja gyvuliu šėrikams ir uki-

lieviu laikė, jį garbino 
įsė. Dabar jau ir te!n 

: prie mažiausios pr(Į)-

nys, reikia abejoti; priešingai, 
ji gali vien netekti civilizuotų 
tautų simpatijos. Kas nemanda
gumu stengiasi tirinėtojus nuo 
tirinėjimo prašalinti, tas, matyt, 
turi negryną sanžinę; taip, be 
abejonės, turės manyti ir pačios 

Kas 
tam, 

todėl

BALKANŲ PUSSALIS.
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didžiųjų vieš- 
Albanijos ru- 
dideli albanu v 
plotai palikti

■ KT.

> * i U

pleištą didžiųjų r.u- 
tapo priversta pati 

malo

poliu. Jeigu 
patinka, juos 
veržimu i tikrosios

Bulgarija, 
opos tautų 
artiesi su Turkija ir jos 
lės prašyti palikti buIgar 11 krau
li pelnytus Turkijos žemes plo

tus. 'Turkija vienok nori pasi
ją su Adriano
va ra m s tas nc-

viršum 300,000 kareivių, jų per- 
> galėti bulgarai nesitiki, todėl, ar 

nori, ar ne, turi priimti tokias 
išlygas, kokias Turkija pastatys.

Nors sulyg sutarimo, padaryto 
užmezgant Balkanų tautų san- 
jungą prieš karą su Turkija, ki
tos Balkanų tautos turėtų pade

di turkų užpultai Bulgarijai, bet 
Grekija apreiškė, jog jeigu kiltų 
naujas karas su Turkija, ji karan 
nesikiš, nes mat jau nieko dau
giau pelnyti negalima. Grekai 
nieko dykai daryti nenori, nors 
pasižadėjimas nuo jų darbo ir
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drauge su armėnais, losią tokią 
jau rolę kaip žydai Rusijoj; jie, 
kaip Rusijos žydai,ten yra kito
kių tautų išnaudotojais, 
pinigų skolinimu, žinoma
nuo kurių gali daug pelnyti. .1 o- 
ki žmonės be pelno kitam ne
padės, nors padėti butų pasiža
dėję. Bulgarijos laikraščiai pra
neša, jog tuoj po susitaikymui 
su Turkija Londone Grckija pa
darė su Turkija sutarimą, ku
riai pažadėjo nesikišti, jeigu mė
gintų nuo Bulgarijos atgauti at
gal kokius nors žemės plotus. 
Todėl tai Turkija, patėmijusi ne- 
sutikiipus tarp buvusių jos prie
šų, pradėjo iš Azijos Europon ga
benti kareivius, o susipešus bulga
rams su grekais ir serlpais, pa
siuntė tą karo nepailsintą kariu
menę atgal atgauti Trakiją.

Serbija, žinoma, taipgi bulga
rams nepadės, nepadės taipgi 
Rumunija, nes abiem nebūtų pa- 

• raukus* didesnis Bulgarijos susi- 
drutinimas. Dabar, kaipo di
džiausia Balkanų viešpatystė, Ru
munija gali būti vadove Balka
nų tautų, susidrutinusi gi Bul
garija vadovystę galėtų paveržti. 
Todėl nieks nelaimėj bulgarams

stengiasi ne tik sutaikyti Bulga
riją su Turkija, bet jas taip su
artinti, kad jos tvertų kaipi vieną 
ryšį. Bulgarai Austrijos mie- 
riams pritaria; jeigu ir Turkija 
tam pritars ir panorės tokį ryšį 
su Bulgariją užmėgsti, tai jai 
labai sunkių susitaikymo išlygų 
nestatys. Bulgarija mėgina su
siartinti su albanais, nors jų vieš
patystė dar galutinai nėsutvarky-

•
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ventus žemės plotus atiduoti ne
kenčiamiems serbams ir gre
kams. Ir pirma, kada Albanija 
prigulėjo turkams, jie valdėsi be
veik kaip ncprigulminga tauta.

Ant Balkanų pussalio, ištirti 
laike karo papildytus žiaurumus 
iškeliavo tarpparlamentinė tarp-

žinomas Petčrburgo uni- 
) profesorius, žinovas 

ant Balkanų pussalio, 
v, vadovas kadetų par- 
įsijos durnoj, kuris laike

Jungtinių Valstijų prezidento 
atstovas Lind, pasiųstas Mexi- 
kan kalbinti tuomtarpinį jo pre
zidentą Huertą pasitraukti nuo 
vietos, nieko Mexike nenuveikęs, 
grįžta atgal. Jeigu IĮnerta Lin
do priimti nepanorėjo, tai nieko 
įstabaus nėra, nes Jungtinės val
stijos Huertos valdžios nepripa
žino, tai su jo valdžia ir susine
šim ų turėti nereikalauja.

Kad atsimokėti Jungtiniu Vai- «Z C? b

sčių prezidentui tuom pačiu, Hu
erta pasiuntė Washingtonan taip
gi savo specialį atstovą, seniorą 
Zamaconą. 
ne seksis 
Mexike, ar 
prezidentas

geriau negu Liudui 
jį oficiališkai priims 
Wilson, nežinia. Ne- 

, ar Huertos pasiun
tinys turi kokius pasiūlymus. Iš 
Mexiko vienok praneša, jog Hu
erta visai nemano išsižadėti sta
tymo savo kandidatūros prezi
dento vieton; priešingai, jis ma
no keliauti prie kariumenės ir 
pradėti agitaciją už savo kandi-

amerikonų. 15 rugsėjo “Buforq” 
atkaks į portą Manzovilla ir pa
ims iš čia norinčius 
amęrikon 11 s 
10,000.

p—n

JAPONIJA.

M

j Kol Japonijoj viešpatavo senaĮ- 
,sis ciesorius, kuris Japoniją kul|- 
turiškai sulygino veik visame sti 

te 1

šiasi, ypač jiems nepatinka pe*~ 
didelis nuolankumas, nusilenkli- 
mai prieš kitu.
prieš Jungtines 
rinės Amerikos
japoniečius, uždrauzdamos japo
nams Kalifornijoj žemę valdytį. 
Todėl Japonijoj atsiranda norin
čių išversti dabartinę valdžią i' 
karą su Amerika pradėti.

Pereitą sanvaite mėginta nu
durti direktorių politiško depar
tamento užsienių ministerijos; 
bet užpuolikai jį tik sužeidė. 
Kalba ten apie studentų ir jau
nuomenės sukalbį ir ant kitų 
augštų valdininkų 
J a u 11 u o m cb e no re 111, 
naudotųsi iš progos

ant 
gyvasties.

kad valdžia 
išplatinimui 

Japonijos įtekmės ir rubežių, kad 
ir per karą.

Sužeistas direktorius politiško!- 
jo departamento Mortiaro Abe 
pasimirė. Paskui sostinėj krašto 
mieste Tokio kilo smarkios riau
šės. Ant gatvių surengta prakal
bos; kalbėtojai ypač peikė už
sienių ministerį už nemokėjimą 
priversti Ameriką panaikinti var
žantį japonus Kalifornijos bilių 
ir už nemokėjimą užstoti už jar 
ponus Chinuose. Mat, miestuo
se Nanking ir Shanghai užmuš
ta keli japonai. Žmonių minios 
mėgino įsiveržti į užsienių mini
steriją, bet rado duris uždarytas. 
Mėgino užpulti ant ministerių 
gyvenimų, bet ministerial pirm 
tę> pasislėpė. Kad dar labiau 
žmonių neerzinti, valdžia minias) 
vaikyti nekvietė policijos 
riumenės, leido liuosai 
struoti.

Dėl tų demonstracijų 
nutarė į Chinų pakrantes išsiųsti 
karišką laivyną ir ant kranto išį- 
sodinti kareivius. Gal ji užsimal- 
nys užgriemt^kokį Chinų žemės 
plotą.

Vidurinėj Amerikoj, ant saloj 
Haiti, republikoj San Dominge 
kilo revoliucija, 
šia portiniame 
Plata. Valdžios 
vai 8 rugsėjo

Ji kilo pirmiau- 
mieste Puerto, 
kanuoliniai lai- 
pradėjo miestą

bombarduoti. Jungtinių Valstijų 
konsulius Jose Estera atsišaukė 
Washingtonan su reikalavimu 
atsiųsti kariškus laivus, nes buk 
ten gyvenantiems amerikonams 
gręsiąs pavojus. Į San Domingo 
todėl išplaukė Jungtinių Valstijų 
kariškas laivas “Des Moines”.

— Miesto neturtingųjų globo
jimo draugija renka, skaitlines, 

atvažiuota iš kaimų į šven- 
I’asirodo, kad skai-

atvažiuojančių kasmet ma- 
Taip 1906 m. pranc. mu- 
nakvojo 26,353 1907*

1908 m. — 
35,000 žm., 
1911 m. — 
12,453 žm.,

tas vietas, 
čius 
žinasi.
ruošė
m. —• 44,994 žm., 
33,520 žm., 1909 — 
1910 ■—■ 22,000 žm.,

ni, 
mėnesį. Kursuose 

buvo skaitoma pamokos apie gy
vulių šėrimą ir apskritai jų už
laikymą. Mokėti už mokslą, kam
barį ir pragyvenimą už tą mė
nesį reikėjo 17 rubl., kuriuos rei
kia pridėti užsirašant į kursus. 

Į kursus priimama visi, kurie 
to mokslo ingyti. Įstojan- 
turi mokėti skaityti ir rašy-

fj Vilniuje suareštavo kariu
menės štabo raštininką Visarijo- 
ną Kiselevą už mėginimą parduo
ti Vokietijai Rusijos kariumenės 
mobilizavimo plianus, už 
Kiselevui buvo žadėta 
rublių.

GEGUŽINAS, Trakų p./Pra
ėjusių ,metų rudenį vietos sar
gybinis pranešė Geguzino klebo
nui kun. J. Bučiui, kad pas jį 
buvęs žandaras d/^ti tyrinėji
mą dėl anonimaūs laiško-doho- 
so ant kun. J. Bučio, Tuo dono- 
su kun. Bučys buvęs kaltinamas, 
kad verčias stačiatikius katali- 
kybėn; laiškas buvęs parašytas 
dvarininko B. Bondrinskio ran- 
ka. Kun. Bučys visa tai atkar
tojo statomosios Gęgužino baž
nyčios komiteto susirinkime. Su
žinojęs apie tai, Bdndrinskis pa
sijuto užgautas ■ ir padavė kun. 
Bučį Žaslių žemiečių viršininko 
teisman už šmeižimą. Šių metų 
birželio -30 d. žemiečių virši
ninkas nuteisė, kleboną 4 die
nomis arešto. Kun. Bučys pa
davė tuomet apeliaciją augščiau ir 
liepos 19 d. taikos teisėjų su
važiavimas Trakuose.kun. J. Bučį 
išteisino. Gynė advokatas M. 
Sleževičius.

bų sąmatą Girinis Departamen
tas įsakė pristatyti iki rugsėjo 
15 d. Paskui gal atsiųs inžinie
rių, kuris, apžiūrėjęs, pradės dar-

Geistina, kad kas lietuvių iš
nuomotų nors sklypuką ir į Birš
toną šj-tą lietuviško įneštų. Tai 
butų paranku kokiam daktarui, ar 
kitam kokiam pasiturinčiam žmo
gui.

Išnuomoti diena paskirta 27 
rugsėjo (n. st.) Prienų magistra
te. Vienas N.
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KAUNO GUBERNIJA.
KAUNAS. Kaune Lietuvių 

Rymo-Kataliįdų Moterų draugija 
padavė prašymą ministerijai, kad 
ji leistų draugijai įsisteigti savo 
lėšomis vidurinę ūkio mokyklą 
moterims Kaune.

— Nemuno uoste ties Kaunu 
stovi iki 30 laivų su i 
krantai upės apkrauti 
Bet kuro kainos gana < 
30—38 rubl. sieksnis.

— Lietuvos žinios
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— Nesenai čia buvo toks at
sitikimas. Šurnokų sodžiaus Bul- 
vidas rengės keliauti Amerikon. 
Bet išeinant, reikia su draugais 
ir pažįstamais atsisveikinti. Tai 
ir susirinko visi 
atsisveikinus, dc

miestelin, kad 
tinęs išgėrus, 

vežiman jau i n dėt i 
žmona, namon jį 
iš vežimo neprikė-parvežus, jau

lė. Taip numirė tasai žmogus, 
nenuėjęs Amerikon, ir paliko be 
duonos savo šeimyną.

“Juodvarnis I”.
— Lietuvos žinios —

TVERAI, Telš. pav. Rugpjū
čio 1 d. ištiko čia gaisras. Su
degė apie '30 namų Rietavo gat
velėje. Durnai buvo matytis ap
linkiniuose miesteliuose už 3 
lių nuo rytmečio kuone lig 
vakaro, 
vaikai 112 
rūkydami.

RĖKLIAI, Pan. pav. Šiame so
džiuj statoma mokyklos namai. 
Mokykla atidengta n metais. 
Vaikų lankos 35—45. Mokyto
jas rusas, lietuviu kalbos nemo- 
kiną. Va.

*
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PUŠALOTAS, Panev. p. Čio
nai gyvuoja dvi draugiji: labda
rių ir vartotojų, kurių gyvavimas 
neparemtas draugijiniais reikala
vimais, — pvz., esti tik visuotini 
tylus susirinkimai ir tai dėl bū
tino įstatų reikalavimo; veda vie
nas klebonas, lyg nebuttj val
dybos ir narių. Dabartinis varto
tojų krautuvės vedėjas, tikimasi, 
atitaisys reikalus, kurie 
anksčiau pablogę. Buvo laukia
ma' taupomai-skolinamosios ka
sos, bet nesulaukiama. Laukia
ma “Blaivybės”, bet ir tos vis 
nesulaukiama, nes klebonas beve
lija neužsiimti blaivybės .daly
kais, o naujas kamendorius, bene 
dėl šventos ramybės, vėl neprade
da. O šviesesni ūkininkai ir kt. 
ir-gi da nepradeda. Va.

— Lietuvos žinios — 1 t?

nepaženklinti. Aišku tad, kad 
bulgarai mėgina ir albanų vieš
patystę tok in ryšin patraukti, 
nes albanai gali pastatyti dusyk 
daugiau narsių kareivių negu 
Montenegro. Jeigu toks ryšis 
susitvertų, jis atsvertų lengvai 
fyšį grekų, serbų ir rumunų.

Albanai atlaikė susirinkimus 
Italijoj ir juose nutarė protestuo
ti prieš Europos 
patysčių nutartus 
bežius, nes gana 
apgyventi žemės
serbams, montenegrinams ir gre- 
kams. Albanai gazdina net ka
ru, jeigu Albanijos rubežiai ne
bus pertaisyti teisingiau. Kad 
albanai nenori Serbijos piliečiais 
tapti, tą rodo tas, kad dideli jų 
pulkai iš atiduotų serbams žemės 
plotu kraustosi į Albaniją. Nors 
Albanai netikėtai gavo savisto- 
vystę, bet jie neužganėdinti, nes 
dideli jų apgyventi žemės plotai 
tenka serbams ir grekams, kurie 
prie kiekvienos progos skriaudė 
albanus. Albanai sako, jog ve
lytų, kad visi jų apgyventi plotai 
butų Turkijos provincija, kaip 
pirma buvo, negu tapti savisto
viais, bet didelius albanų apgy-

be atviro karo su kaimynu Jung
tiniai Valsčiai apsieiti galės.

Besikišimai Jungtinių Valsčių 
į Mexiko reikalus erzina mexi- 
konus, nekentimas amerikonų 
ten didinasi. Pereitą nedeldie- 
nį ant tilto, vedančio iš Juarez 
į Jungtinių Valstijų pusę, tapo 
užmuštas Mexiko kariumenės ofi- 
cieras Acosta. Nušovė jį Jung
tinių Valstijų pusėj stovinti tilto 
sargyba. Tas, žinoma, baisiai 
suerzino Mexiko kariumenę. Jei
gu panašių atsitikimų pasitaikytų 
daugiau, gal pati Mexiko kariu- 
menė pereitų Jungtinių Valstijų 
sieną, ir karą pradėtų.

Iš San Francisco iškeliavo Me- 
xikan kariško laivyno transporti
nis laivas "Buford” paimti vaka
riniuose Mexiko kraštuose 
venančius amerikonus, nes 
ten jiems gręsia pavojus, 
noma, jog tas laivas paims
tūkstantį bėgančių U Mexiko

VILNIAUS GUBERNIJA^
VILNIUS. Sausyje 1914 m' 

Vilniuje bus suvažiavimas dva
rininkų ir pramonininkų 6 Lietu-| 
vos ir Baltgudijos gub. aptarti 
vietinio eksporto (išvežimo pro
duktų) klausimui. Suvažiavimas 
ypač^ nori išsiaiškinti eksporto 
padėjimą, kadangi žadama perkei
sti prekybos sutartį Vokietijos su 
Rusija. 'Skaityti referatų pasi
žadėjo šios ypatos:

1) A. Bulota — “ 
stėma ir prekyba”.

2) J. Lostovskis 
prirengtas ir nęprirengtas

3) J. Kalecki
prirengtojo miško ir įvęzimo ta- 
rifai”. "

4) A. Bogdanovič. “Ekspor
tas miško vandeniu

BIRŠTONAS, Vįln. gub. Žie
mą Birštone tik vėjai gaudosi, 
bet užtat vasarą čia labai gra- 
žu. Į Birštoną ta^la suvažiuoja 
daugybės smulkiosios, vidutinės 
ir stambiosios buržuazijos. Di
džiuma jų atvažiuoja, kaipo į 
kurortą, gydytis, o kiti susir
gę tik ta liga, kad vasarą būti
nai praleisti Birštone. Tiesa, 
nesunku susirgti taja liga? tu
rint pinigų. Viėta čia gana gra
ži, ant kranto Nemuno, miškais 
apsupta, mineraliniai vandens 
maudytis, luotai Nemunu paplau- 
kyti, o nuo gegužės 20 d. par
važiuoja kareivių muzika, kuri 
kasdien ligonius linksmina. Va
karais būva koncertai, spektak
liai ir 1.1., žinoma, ne lietuviški.

Tikimės, kad ateityj Birštonas 
bus dar puikesnis. Kitoj pusėj 
Nemuno, Suvalkų gubernijoj, yra 
valdžios žemės feklypukai, ku
riuos šįmet žada Ilgam laikui iš
nuomoti. , ?

Girinis Dcpartdmentas nori 
tuos sklypukus sujungti su Bir
štono kurortu. Tą dalyką [ ap
žiūrėti pavedė vyresniajam gi
rios revizoriui Vi' Adui ir Prie- 
nų girininkui. Jųėaviejų nuomo
nė tokia: reikia titos sklypus že
mės sujungti Jcellu^aiš, iškasti 
keletą šulinių, sutvirtinti Nemu
no krantą; pad^bdiųti plaukiantį 
tiltą per Nemuną- $okįj kaip Kau
ne), jei ne vOiuotlbinS1, tai nors 
pėkštiems, arba garinį pervažą 
(tokį kaip Jurbarke). Įsteigti 
įcąfęšąntaną. Projektuojamų dar

1—■ Kauno gubernatorius pa
tvirtino įstatus dviejų naujų 
draugijų: Ušpalių ūkio draugijos 
ir Josvainių vartotojų draugijos.

— Viltis —• 
1 ....\

Perkuno-dievaičio aukuras. 10 
verstų nuo Nemunėlio-Radviliš- 
kio (Panev. pav.) yra lietuvaitės 
^Balčiūnaitės dvarelis. Dvaro kie
me yra du ąžuolu. Vienas jų 
turi 17 aršinų pločio, kitas ir ar-i 
ti tiek, tik viena pusė visai išpu
vus. Ąžuolų viduryj liuosai gali 
tilpti 10 žmonių. Sako, kad tuo
du ąžuolu turi suvirs 800 metų 
ir pasodinti ant kareivių kapų. 
Seneliai pasakoja, kad čia lietu
viai žiloj senovėj garbinę dievaitį- 
-Perkuną. Dvarelį apsupa dvi 
upi: Nemunėlis ir Susein. Ir 
tasai dvarelis vadinas Suseiniš- 
kiai. Ar negalima iš tų vardų 
spręsti, kad čia lietuviai suseida- 
vo? Buvęs dar ir trečias ąžuolas, 
bet jau visai supuvo. j

Vienužis.

LAIŽUVA, Šiaulių pav. Lai
žuva vienas didesniųjų miestelių 
Kuršo pasienyje, nuo kitų mie
stelių nutolęs bent per tris my- 

Tačiaus čia niekuomet ne- 
jokio piliečių rimties dabo- 
nei urėdninko, nei sargybi- 
Buvo neramu, neturint ko

Antai, nakti-

UŽVENTĖ, Šiaulių pav. Lie
pos 21 d. atsidengė čia blaivi
ninkų arbatinė. Kol kas, joje 
labai švaru ir per atlaidus bu
vo tiek žmonių, kad net nesu
tilpo. Pyragų nespėjo kepti ir 
arbatos virti, bet vis dėlto ir trak
tierius nebuvo tuščias, ir degti
nės ten baisiai daug išgerta, o 
juk be jo yra dar slaptųjų smuk-

ROKIŠKIS, Ežerenų pav. Gu
bernatoriaus pavaduotojas nelei
do čia vakaro, kurs turėjo būti 
liepos 28 d. Priežasčių jokių ne
nurodė. Norėta vaidinti nekal- 
čiausis veikalas —• operetė “Ka- 
minakrėtis ir Malūnininkas”.

Augšt.
*— Lietuvos žinios —

t- -........    --j

RADVILIŠKIS ant Nemunė
lio kranto (Kauno gub.). Šioje 
apielinkėje yra “garsus daktaras”, 
kuris “labai gerai” gydo. Kadan
gi jis “gerai” gydo, tai tamsuo
liai žmonės labiausia prie jo krei
piasi. Ir ištiktųjų jis “gerai” gy
do: jis duoda vaistų ir tuojaus 
“pamačija”. Jis tik tada neišgy
do, jeigu kuriam žmogui yra nuo 
Dievo “pažymėta” mirtis. Taip 
atsitiko ir. dabar

Vienas vaikas 
koją. Už poros 
pradėjo skųsties, 
sopa, 
atydos. 
biau pradėjo vaikui koja tinti ir 
sopėti. Tėvai tuojau kreipėsi prie 
“daktaro”. Daktaras, apžiūrėjęs, 
pasakė, kad tai karštis ir kad vai
kas išgis, nors ir ilgai prisieis 
sirgti, ir davė vaistų. Bet nieko 
negelbėjo “daktaro” vaistai: vai
kas rėkė ir skundėsi koja dar 
labiau.
“daktaro” 
kreipėsi prie gydytojaus. Gydy
tojas pasakė, kad tai yra kraujo

SĖDA, Kauno gub. Liepos 21 
d. g. Vaičkaus trupa vaidino 
‘Genovaitę’ ir ‘Tarnas inpainiojo’. 
Vaičkus norėjo pastatyti “Švar- 
kas ir milinė”, bet kluonas su 
tuo nesutiko: jis geidė 
tės”. Vaičkui reikėjo
nes vaidinti turėjo klebono dar
žinėj. Per pamokslą klebonas 
prisakė eiti vakaran. Kai-kurie 
labai nustebo tai išgirdę, nes tas 
pats kunigas Kalvarijoj iškeikė 
vakarą. Daug kas nėjo vakaran
dėl tokios keistos klebono politi
kos. “Nejaugi męs privalome 
eiti ten, kur klebonas liepia, ne
jaugi męs savo protu negalime 
aptarti, kur eiti, o kur ne” 
sakė jie.

Žmonių prisirinku neperdau- 
giausia. Reik šis tas ir apie pa- 
t vaidinimą pastebėti. Juk Vaič
kaus trupa — tai nępaprasti mė
gėjai, iš Vaičkaus, m'^ jau-gaH^ 
me šio to reikaJąuli^^/Taigi, vai
dino apskritai" gana gerai. Tik 
Sigitas gadino įspūdį. Jis buvo 
panašus į Ratilą, o ne į kunigaikš
tį. Matyt, kad panašios rolės 
jam netinka. Buvo ir kitų tru
kumų, pav. kai-kurie vaidntojai 
pasivėlindavo ineiti. Turbut sce- 
nariaus nebuvo. 1

Be to, kai-kurie artistai netei
singai ištardavo žodžius, 
“gyvyba, maurai, mares”

mirtis. 
nesenai.
persidūrė sau 
dienų vaikas 

kad jam koja 
Tėyai nė neatkreipė į tai 

Bet kuo toliau, tuo la-

bu vo 
tojo, 
niu. nu 

šauktis reikale, 
niam sargui po miestelį švilpau
jant, vagįs išplėšė B. Leibsono 
kromą. Iškraustė audimų ant 
visų 600 rubl. ir, susidėję į mai
šus, išdūmė geležinkeliu Rygos 
link.

Pagalios prieš keletą dienų pa
skyrė čia gyventi dorą, blaivų Į užkrėtimas ir kad vaiko nebega- 
ir išnašų vaikiną sargybinį, kurs|lima išgydyti, 
likinai apsigyveno Sprogos trak
tieriuje. Be jo, šį rugp. 1 ket
virtadienį buvo dar bent du sar
gybiniu ir uredninkas. Ir vagįs, 
lyg pasityčiodami iš tų visų sar-

už 125 rubl.; iš Sprogio buto, kur 
jis pats ir sargybinis gulėjo, pa
siėmė' 100 rubl., laikrodį, vyno, 
alaus; mėgino ineiti į laikrodi
ninką Ivonauskį, bet šis paju
to. Vagių butą trijų. Jų jieš- 
komą. Kg. J. T.

*— Viltis w—
.......... . >

RIETAVAS, Ras. pav. Per 
Šienapjutį čia nutrenkė vienų 
žmogų, Pupsiu ktiimo Jurgaitį, 
35 metų amžiaus. Jis ir kitu du 
pjOvė drauge šieną. Užėjus lie
tui ir griaustiniui, visi jie pasislė
pė po medžiu, į kurį ir intrenkė. 
Jurgaitį nutrenkė visai, O įitu

. pvzį: 
ir t. L

Tiesa, tai mažmožiai, bet ir jie 
turi svarbos vaidinant, ypač rei
kėtų stengtis taisyklingai kalbėti, 
nes žmonės išgirstus scenoj žo
džius labai įsideda, dažnai paskui 
juos kartoja. “Tarnas inpainio- 
jo” išėjo visai gerai, tikrai ar
tistiškai. *

Reikia pastebėti taipgi public 
kos nekultūringumą. Vakarų Sė
doje apsčiai buna, o publika už* 
silaikė taip, kad, rodos, ji pirmą 
kartą teatre. J. Vanagas.

— Lietuvos -irios —

BIRŽAI. Liepos 21 u Biržų 
arklių krasos vežėjai, nuvežę kaž
kokius valdininkus į Vabalnin
ką, grįžo atgal į Biržus. Jiedu 
buvo girti ir išvažiavę iš Vabal
ninku,,abu užmigo, pavažiavę apie 
7 varstus, įvažiavo ravan ir iš
virto. Vienas jų visai užsimušė, 
o antras labai susidaužė.

Šaltanosis
— Lietuvos žinios —

[ta. Per kaž-kurį laiką vaikas 
pradėjo krauju spjauti. Tėvai, 
manydami, kad tai plaučių užde
gimas, vėl kreipėsi prie “dakta
ro”. Tas pasakė, jog tai ne plau
čių uždegimas, bet kas tai kojai 
yra, tai jis nežinąs. Jam pasa
kė, kad gydytojas sakęs, kad tai 
esą kraujo užkrėtimas. “A, tai 
taip ir yra, aš, mat, mažai ap
žiurėjau, tai to visai ir nepaste
bėjau”, atsakė “daktaras”. Vai
kas, žinoma, greit pasimirė.

Tai baisi tamsybės auka.... 
Juodasis Žiogas.

. — Lietuvos žinios —

PALANGA. Liepos 24 d., nak
tį, pusiau antros Palangoj išti
ko gaisras. Sudegė traktierius 
ir dvi krautuvi. Ugnelėj pražu
vo viena karvė ir paršiukas. Lie
pos 26 d. vėl buvo gaisras; sude
gė viena trioba. Kas uždegė, ne
susekta. N. K.

i m Lietuvos žinios

PUMPĖNAI, Pan. pav. Lai 
svės metais radosi veikėjų, įvy 
ko atmainų valsčiuj ir' kt. Buvo 
ir “Vilniaus Aušros” skyrius 
Bet neskaitlingų veikėjų ener
gija liko nustelbta kalėjimuose 
Ir dabar iš senesniųjų nebėra dar 
bininkų —• jie išsiblaškė, ar sta 
Čiog iškriko.

Naujų darbininkų laukiama iš 
naujosios kartos. Yra keletas 
moksleivių bei apsitrynusių kai* 
mo jaunuolių. Šįmet rengėsi su
rengti vakarą, bet taip ir nesusi- 
rengė, nes, sako, klebonas neprisi
deda,vargonininkas atsisakęs per 
klebono kaltę, o moksleiviams gal 
energijos stigo. Taip pumpėnie- 
čiai ir nesulaukia nė vieno viešo 
vakaro.

Iš draugijų tėra viena varto
tojų, kuri išsiverčia ir žydams 
vis-gi daro konkurenciją. Se
niau, sako, klebonui reikdavę net 
ant rinkelės su žydais rietis. Už 
pajus išmoka 6%.

Mokyklų visoj parapijoj čvį:



EIETVVA No. 37-

Paistrėj ir Pumpėnuos. Pumpė
nų liaudies mokykloj mokytojau
ja dviese: rusas ir lietuvė, bet, 
žinoma, vaikai negali sutilpti. 
Turtingesnieji ūkininkų vaikus 
gabena į Panevėžį, o kiti skursta.

Iki šiol Pumpėnuose nebuvo 
“Blaivybės” skyriaus. Tik dabar, 
atkėlus naują kamendorių, sako, 
greit įsteigs “Blaivybės” skyrių.

Į vienasėdžius išsiskirstė ne
daugiau 3 sodžių.

“L. Uk.” eina apie 30 egz.
Va.

Lleturos žinios —

tam laikui Ugčnų filijal. kun. Ka- 
zakaitis; Baltriškių filijal. kun. 
Vitkauskas važiuoja į Ugėnų fi- 
liją; Dūstu kam. kun. Matulis 
paskirtas į Radviliškio filiją; Ro
kiškio kam. kun. Simonavičius, 
jo paties prašyman, paliuosuotas 
nuo vietos.

Bruševskis, Bialoševo 
paskirtas Posvioritno kler 
kun. Enrikas Beto paskir- 

pro-

ir Prūsų lietuvių moksleiviai.
Vietos lietuviškų laikraščių re

dakcijos, norėdamos palengvinti 
keliauninkams kelionę, renka ant
rašus įvairiose vietose gyvenan
čių žmonių, prie kurių galima bu
tų kreiptis kelionėje. “Apžvalga” 
praneša, kad surinkusi jau 25 
antrašus.

Moksleivių sumanymas labai 
puikus ir pagirtinas.

ti lauke ir nakvoti ne ankštuose r
kambariukuos^; bet šėtrose. Dirb
ti gales prie Iželių taisymo be pri
žiūrėtojų, tik turės pasižadėti 
grįžti kalėjipian.Nereikalaus 
nešioti margų kalnių drabužių, 

gaus tokius, kpkius nešioja 
cijos _ kareiviais Paliuosavi-

pakvaišo todėl, kad pergreitai 
augo. Nors vaikas turi tik 15 
metų, bet jis turi 6 pėdas 
coliu augščio ir sveria 200 
nj-

ir 2 
sva-

žeistų, bet trūksta dar apie 50 
žmonių, su kuriais nežinia, kas 
atsitiko. 1

Seinų vyskupijoje.
notas
kam., 
bon u
tas Seinų dvas. seminarijos 
fcsorium.

— 30, piemeniui 20; 
per rugiapiutę iki 1

PUŠALOTAS, Pan. pav. Vie
tinės darbininkų algos tokios: 
bernui metams apie 100 rubl., 
mergai — 
pusmergei 
padieniui
rubl., padienei — 40 kap. dienai, 
kitu laiku pigiau. Darbininkų 
stinga, o ūkininkai dejuoja, kad 
ir tie brangus. Darbai užsitęsia. 
Išėjusių svetur kai-kur baigia 
siekti 50 asmenų iš sodžio. Vie- 
tinių^pašalinių uždarbių nėra.

•— Lietuvos' žinios —

— Šįmet Krokuvoj baigė 
lės Akademiją Justinas Vieno- 
žinskas. 
stojo kariL 
suotas vieniems metams.

Žada vėl grįžti Krokuvon ir to
liau darbuotis Dailės Akade
mijoje. J. V.

— Lietuvos žinios —

Dai-

(Pargrįžęs iš Krokuvos 
j me nė n.

vieniems

Žąsų gabenimas nedidelis. Žą
sų gabenimas iš Didžiosios Lie
tuvos į Prusus ligšiol dar nėra 
didis. Kaip vietos laikraščiai ra
šo, kasdien atgabenama vos tik 
po penkiolika vagonų.' Mažumo 
priežastim yra tai, kad šįmetį‘Di
džiojoje Lietuvoj ir Rusijoje žą
sų mažai užaugo, ir todėlei jų kai
na yra labai augšta.

“Birutės” vakaras Širvintoje.
Rugpjūčio 17 d. atsibuvo pirmu-

SUVALKŲ GUBERNIJA.
IGLIAUKA, 

ną sekmadienį 
nimas sutaisė 
metė po kelias 
džiui, arbatai,

Marij. pav. Vie-

gegužines. Su- 
kapeikas užkan- 
girai. Susirinkę 

blaiviai pasilinksmino. Nuo tos 
mezliavos liko keli rubliai. Rei
kėjo juos kam-nors apversti. 
Šiuos tai pinigus, studentui Ab. 
ir kitiems patarus, ketino “Ži
burėliui” paaukoti. Dauguma, 
klausiami ar sutinka, tylėjo. Mi- 
nėtasai stud., progai pasitaikius, 
tuos pinigus nugabeno Vilniun 
“Žiburėlio” fondui. Paskiau kilo 
nesusipratimas. Kai-kurie iš 
jaunimo, laikydami “Žiburėlį” 
“pirmeivių” jaunimui šelpti fon
du, pasisakė nenorį jam aukoti. 
Kada buvo klausiama, jie nesu
pratę, manydami, kad “Žiburė
lis” yra tas pats “Žiburys”, tik 
švelniau pavadintas. Dabar jie 
pareikalavo grąžinti pinigus. Ki
lo ginčų, kurie tuo pasibaigė, kad

LIEPOJUS. IJepojaus gelė- 
žinkelio dirbtuvėje jau pradėjo 
taisyti vjsų trijų kliasų vago
nams elektros šviesą. Tokiu bu
dri, kurie važinėja geležinkeliais 
keleiviai, greit susilauks geros 
šviesos, ne taip kaip būdavo lig
šiol. Nuo fugp. 15 ((ienos iš teko- 
rių skyriaus bus paleista nuo 
darbo amatninkų. Paleidžia
mieji paskelbti pavardėmis. .

Dirbtuvietis.
— Viltis -

DVINSKAS.' Vietinę augšte- 
sniąją amatų mokyklą šįmet bai
gė vienas lietuvis —1 Stasys Stat
kus,

Mokykloje dar liko 5 lietuviai 
(4 H '

karas, “Birutės” draugijos jie- 
gomis surengtas. Į vakarą atsi
lankė tiek daug žmonių, kad dar 
ilgai prieš vaidinimo pradžią pri
truko bilietų, ir daugelis turėjo 
grįžti namon be nieko. Butą pra
kalbų, ir sulošta veikalas “Švar
kas ir Milinė” Atlikta gerai.

Kas patėmytina, į vakarą atsi
lankė labai daug žmonių iš t:Di
džiosios Lietuvos (Suvalkijos). 
Mat, Širvinta guli prie pat rube- 
žiaus. Toksai atsilankymas vie
nų lietuvių pas kitus yra, be abe
jonės, labai naudingas ir pagei
dautinas apsireiškimas, nes duo
da progą abiejų pusių lietuviams 
arčiau "susipažinti tarp savęs ir 
susiartinti.

ki. ir 1 III).
Augštaitis.

— Lietuvos žinios — IŠ AMERIKOS.

dinti “atžagareiviais”, o likusieji 
pasivadino save “pirmeiviais”. 
Prie to prisidėjo dar šit kas: į 
naujai rengiamas gegužines, buvo 
sakoma, priimsią tik tuos, kurie 
“Žiburėliui” aukosią. Žal—as.

•—.Viltis —

VILKAVIŠKIS, Suvalkų 
Rugpjūčio 4 d. buvo čionai 
varijos skyriaus “Gabijos” 
dai du liaudies dainų koncertu, 
thorą vedė A. Ješmanta; jo bu
vo ir įžanginė kalba: “Liaudies 
dainos pradžia”. Šis koncertas 
— tai pirmas dar Vilkaviškyje 
'Publikos buvo užtektinai, bet į 
vakarus lietuvių čionai atsilanko 
daugiau, ypač kaimiečių, kurių 
šį kartą mažai pasirodė. Daino
mis publika buvo užganėdinta, 
tik vienas keista pasirodė, ypač 
svetimtaučiams,
merginos buvo ne tautiškai pasi
rengę. J. Gentaras.

gub.
Kal- 
nau-

PETERBURGAS. Peterburgo 
Lietuvių Labdarių Draugija ren
giasi atidengti naują pradedamą
ją mokyklą Peterburge. Mokyk
lai nusamdyta geras butas centre 
miesto (Soldatskyj pereulok, No. 
3—5, b. 1). Lietuviai, norintieji 
mokyti lietuviškai savo vaikučius, 
lai praneša apie tai mokyklos ko
misijai. Prie prašymo reikia pri
dėti vaiko gimimo metrikai. Ko
misijos adresas tas pats, kaip ir 
mokyklos.

Tos pačios draugijos rengiama 
ir kita pradedamoji mokykla, už 
Ne vos vartų. Mokyklos komi
teto nariai važinėjo ten ir iš
tyrė, kad toje vietoje esama ne
mažo lietuvių skaičiaus, taigi ir 
vaikų mokyklai lankyti butų ga
na. Mokyklos atidengimu rūpi
nas tam dalykui vesti ihgaliota- 
sai komitetas. Taigi reikia lauk
ti

TRUSTĄ ATSAKOMYBĖN 
TRAUKIA.

kad choro

SUVALKAI. Rugpjūčio 11 d., 
Suvalkų 
kaūjant, 
vanoms 
kavimą.

gubernatoriui pirminin- 
buvo posėdis skirti do- 
už pavyzdingą ukinin- 
Pirmoji dovana — 300

(Marijampolės pav.) ūkininkui 
Matulevičiui, lietuviui; antrąją 
dovaną — 200 rubl. — gavo len
kas Močulskis iš Suvalkų apie- 
linkės.

— Viltis —

SLAVIKAI, Naum. pav. Šį ru
denį čia atidengiama krasos sky
rius. Žadama ir> muitinė greit 
atidengti. Mat, Slavikai stovi prie 
pat Prūsų sienos.

KUNIGŲ PERMAINOS.
Vilniaus vyskupijoje. Naujai 

įšvęsti . kunigai paskirti kamen- 
doriais: kun. Juozas Mincevičius 
į Kiemeliškį, kun. Kazys Lobač 
— į Parafijanayą, kun. Mikalo
jus Ikonavicius — į> Eišiškius, 
kun. Vaclovas Romanovskis — 
j Daugeliškius, kun. Aleksandras 
Augustinavičius — į Krėvę, kun. 
A. Jąskielis —1 į Lavariškius ir 
kun. Drabb’as — į Ališėnus. '

Žemaičių vyskupijoje. Anykš
čių kamendorius kun. Šimkūnas 
perkeltas į Panemunį; Panemu
nio kam. kun. Račas į Anykščius; 
Laukesos kleb. kun. Skorupskis 
važiuoja Radviliškio a!tarijon,; 
Jakobštato kleb. kun. Cinis vie
niems metams važiuoja užsienin

YgžiJMįa

nutarimo.

MAŽOJI LIETUVA.

KaiPaminklas Duonelaičiui
po atbalsis Dr. Gaigalaičio kalbos 
apie paminklo pastatymą Duone
laičiui 200 m. jo gimimo dienos 
sukaktuvėms, 
m.,

sueinančioms 1914 
paminėti, tapo rugpjūčio 15 

d. išrinktas komitetas, į kurį ta
po paskirti Dr. Grigalaitis, Dr. 
Steputaitis, abu lietuvių atstovai 
Karalystės Seime, prof. Kuršai
tis ir tūli kiti Mažosios Lietu
vos žinomi veikėjai. Darbams 
sutvarkyti komitetas išrinko tam 
tikrą iš trijų narių susidedančią 
komisiją. Komisijos žadama iš- 
leistis neužilgo į lietuvių visuo
menę atsišaukimas, raginantis 
prie aukų rinkimo. Tikimasi ir 
iš vokiečių valdžios gauti diktą 
sumą pinigų paminklui pastatyti, 
lasai tikėjimasis tačiau s “yra lig
šiol dar nieku neparemtas spėji
mas.

Manoma dar išleisti Duonelai
čio gyvenimo aprašymą. .

Malkų trūksta. Iš Didžiosios 
Lietuvos ir Rusijojs pradėta ga-. 
benti malkų mažiau, negu lig- 
šiolei. Iš tos priežasties tūlose 
vietose pasiliovė net darbai me
džio pjovyklose. Malkų kaina 
taipogi pakilusi labai augštai.

Iš Liepojaus į Klaipėdą pra
dėta gabenti malkas jūrėmis. 
Ligšiol visuomet būdavo gabe
nama mpėmis.

bet
mil
mu^ gaus s męnke^ni prasižengė
liai, 
pali
lėjijnan pasodyti daugiausia pen
kiems metams; kiti turės kalėji
muose sėdėti, kaip ir pirma se

bet ne užmušėjai. Tokius 
uosavimus gau$ kaliniai ka-

I H. I ■—!■■■ 
DIDELIS GAISRAS.

Hot Springs, Ark. 6 rugsėjo 
užgimė čia baisus gaisras, kuris 
veik visą šita gražų miestą išnai
kino. Išdegė suviršum 30 namų 
blokų. Suviršum 2000 žmonių 
neteko pastogės. Nuostolius, ug
nies padarytus, skaito milijonais 
doliarių; nuostoliai padaryti pe
reina dešimtį milijonų doliarių.

|| Mieste Bern, Šveicarijoj, pa
sibaigė esperantistų (šalininkų 
išmislytos tarptautiškos kalbos), 
kongresas. Amerikos atstovai 
kvietė 1915 m. kongresą atlikti lai
ke Panamos parodos mieste San 
Francisco, bet to pakvietimo ne
priėmė atstovai kitų kraštų. 1915 
metuose esperantistų kongresas 
atsibus Paryžiuj.

sas 1914 metuose atsibus Vindo- 
bonoj.

|| Rusijoj apšvietimo ministe
rijoj pakelta klausimas miestuo
se leisti žydams rengti Specia
les žydų gimnazijas, o už tai 
neleisti žydams įstoti į krikščio
nių tos rūšies mokyklas.

DIDELĖ NELAIMĖ ANT 
GELEŽINKELIO.

New Haven, Conn. 2 rugsėjo 
dieną greitasis White Mountain 
geležinkelio traukinys, gabenan
tis namon žmones iš maudynių, 
užbėgo į besirengiantį važiuoti 
traukinį Bar Harbor Limited ir 
sudaužė du miegamu vagonu. 
Gelęžinkelio valdininkai paduo
da ant 27 užmuštų, o 50 sužei- 

skaitlių, bet manoma, jogstų
ankįi skaitlius yra didesnis. Ne
laimė atsitiko prie stacijos Wil
lington.

SVARBUS AMERIKONO 
IŠRADIMAS.

Amerikonas, inžinierius Wo- 
therspoon išrado prietaisą išva
rymui vandens iš pramušto lai
vo ir ugnies gesinimui. Išva
rymui vandens vartojama ' su
spaustas oras, kuris išvaro van
denį iš laivo ir neleidžia jo lai
vai! per pramuštą skylę. Ugnies 
gesinimui vartojama sloginantis 
ugnį gazas. Manoma, kad jeigu 
“Titanic” butų turėjęs Wother- 
spoQiio prietaisą, jis butų nepa
skendęs.

IR KONGRESAS SUBRUZDO.
- Vfashington, D. C. Kadangi 

geležinkelių niekur tiek ne
iti neatsitinka^ kaip Amerikoj, 
tos nelaimės privertė kon-

IŠ DARBO LAUKO.
Indianopolis, Ind. Sustreika

vo čia tarnaujanti kinematogra
fuose, 
toj dabar

Jie reikalavo 25 dol. vie- 
gaunamų 18 dol., bet 

teatralių laikytojai reikalavimą 
atmetė.

atstovas Central Trades and La
bor Union protestuoti prieš pri
ėmimą prie darbų, statant valsti
jos kapitolių, neprigulinčių į 
nijas.

uni-

IŠ VISUR.
re--1| Mexike, prie San 

voliucijonieriai sumušė 
kariumenę. Tą patvirtina gene
rolas Riveros. Revoliucijonieriai 
paėmė nelaisvėn amerikoną A. 
W. McCormick, prezidentą Pa
nama Land ant Cattle Co. Jie 
nuo jo pareikalavo 10,000 dol. už

Bias 
Huertos

|| Rumunijoj apsireiškė chole
ra, kurią pargabeno sugrįžę iš 
Bulgarijos kareiviai.

|| Laikraščiai praneša, jog su
valdęs revoliuciją Chinų prezi- 
centas Juanshikai nori atsisakyti 
nuo vietos.

|| Laikraščiai pranašauja naują 
karą ant Balkanų pussalio, nes 
Turkija ątato Bulgarijai vis di
desnius ir didesnius reikalavi
mus, kokių Bulgarija priimti ne
gali. Bet antran karau jau bu
tų įtrauktos ir didėsės iš Euro
pos tautos. Kaip toks karas ga
lėtų pasibaigti, nieks įspėti ne
gali. Jame prieš Rusiją ir Fran- 
ctiziją stotų Vokietija, Austrija 
ir Italija. Rusija ir Francuzija, 
neskaitant Anglijos, gali pasta
tyti 12 milijonų kareivių, o' Vo-

Pereituose metuose iš Fin- 
landijos Amerikon iškeliavo 
10,724 išeiviai. Nereikia užmirš
ti, kad Finlandija turi vos 3 mi
lijonus gyventojų, tai ant tokio 
gyventojų skaitliaus išeivystė yra 
labai didelė, o pirma, kada Fin
landija valdėsi pati, išeivystė bu
vo maža. Dabar mat finai sve
tur bėga nuo ypatiškų Rusijos 
valdžios malonių. Tas matosi ir 
kituose Rusijos kraštuose, netik
rų rusų apgyventuose, kur Rusijos 
biurokratai ir valdžios tarnai He- 
rostratų darbą varo: jeigu įma-

taip manančius, kad galėtų lik
ti jie vieni su savo pasekėjais.

ll Morokko sultanate sukilę mau
rai apgulė miestą Tahion. Ang
liški kariški laivai skubina ten 
gelbėti gyvenančius europiečius.

Philadelphia, Pa. Gencrališkas 
prokuratorius McReynolds pra
dėjo kovą su kietųjų anglių tru- 
stu, kuris didesnę dalį Amerikoj 
iškasamų anglių į savo rankas 
paėmė ir išnaudoja gyventojus. 
Reading Co. kontroliuoja 63% 
kietųjų anglių.' Jeigu taip eis ir 
toliau, tai šita kompanija pa
ims į savo rankas visas anglis. 
Atsakomybėn bus patrauktos: 
Reading Co., kurios kapitolas 
siefcė 140 milijonų doliarių; Phi
ladelphia & Reading Co. (kapi
tolas jos $42,431,700), Philadel
phia & Reading Coal and Iron 
Co. (kapitolaš jos 8 milijonai dū- 
liarių), Central Railroad Co. of 
New Jersey (kapitolas $27,436,- 
800), Lehigh Coal & Navigation 
Co. (kapitolas jos $26,557,950).

ant 
lai m 
tai 
gresą reikalauti geresnio geležin
kelių sutvarkymo. Kongresas 
mano nuo kompanijų pareikalau-? 
ti įvedimo naujų, plieninių pasa- 
žierinių vaginų, sutvarkymo ke
lių ir padauginimo skaitliaus tar
naujančių. "Tik įkasžin, ar kon
gresas savo, pažadėjimą išpildys. 
Juk ypač SenateJyra daug gele
žinkelių akeij on ier ių.

BIJOSI MOTERIŲ.
Calumet, Mich. Atsiųstas 

su milicija streikierius malšinti 
generolas Abbey užtikrina, jog 
moterįs yra daug už vyrus ne
ramesnės, drąsiai Užpuola karei
vius; nes nesitiki, kad jie taip 
elgtųsi su moterimis, kaip su vy
rais.: Jeigu policija ir šerifo žmo-

čia

ll Anglijoj, netoli stacijos Ho
wes Junction, susimušė du grei- 
tiejie geležinkelio traukiniai ir 
susidaužė. Prie to užmušta 15 
pasažierių, o 30 sunkiai sužeista

000. Anglija, nors ant sausže- 
mio menkai sveria, nes kareivių 
turi labai mažai, bet kariškais 
laivais blokuodama pakrantes, ga
li priversti Rusijos ir Francuzi- 
jos priešus pajūriuose laikyti ka
riumenę ir tokiu budu jie negalė
tų visus kareivius siųsti į mušius. 
Nors Turkija susidėtų su Vokie
tija, bet kareivių visgi daugiau 
galėtų pastatyti Rusija ir Fran
cuzija, neskaitant Anglijos, kuri 

savo draugams visgi pagel- 
atsiųsti 200,000 kareivių.

|| Iškeliavęs gaudyti pabėgusį 
Thawą į Kanadą, pagarsėjęs New 
Yorko valstijos prokoratorius 
Jerome Kanadoj tapo suimtas ir 
pasodytas kalėjimai! už' poke
rio lošimą iš pinigų. Pastačius 
kauciją 500 dol. jį paleido, bet 
teisman visgi turės stoti, 
lošimą iš pinigų Kanadoj 
bausmė iki metų kalėjimo, 
la, kad Jungtinių Valstijų
džios atstovai, iškeliavę į kitus 
kraštus, nemoka, kaip reikiant, 
užsilaikyti ir savo pasielgimu vi
są Ameriką kompromituoja. Su? 
areštavus Jerome, pulkai žmonių 
susirinko prie kalėjimo ir šukavo, 
reikalaudami išvijimo jo iš Ka
nados.

Už 
yra 

Gai- 
val-

bon

BUČKIAI LIGONBUČIO 
NAUDAI.

Salem, Ohio. Čionykščios mer
ginos, surinkimui kuodaugiausia 
pinigų čia statomam ligonbučiui, 
surengė bučkių dieną. Šešios 
merginos sutiko už doliarį duo- 
tiesi bučiuoti save vyrams. Su
sirinko 10,000 vyrų ir bučiavo 
merginas, tik kasžin nuo daugy
bės bučkių ar joms lupos ne
sutino. Bet už bučkius mergi
nos surinko net 31,232 dol., nes 
ne vienas vyras už saldų bučkį 
ir daugiau mokėjo.

rolas Abbey su milicija butų pra
sišalinęs, nes su moterimis sun
ku kariauti.' Moterįs visu pul

žius, naikina kompanijos nuosa
vybę, o vyrai stovi ištolo, 
puolimuose nedalyvauja.

ti ž

ŽĖGLINIS AUTOMOBILIUS.
Belleville, Ill. Mokinys attgš- 

. tosios mokyklos Stanley Tvvit- 
cheb išrado žėgliais varomą au-

pasirodė gana praktišku; auto
mobilius bėga su greitumu 30

piemens žiemos laike, jeigu būva 
didelės užšalusios balos naudo
jasi iš žėglių važiavimui ro
gutėse, tik žinoma, savo išradi
mų laikraščiuose . negarsina.

Studentai eina į žmones. Kai- 
-kuriose šalyse studentai, atėjus 
vakacijų liuoslaikiui, išsisklaido 
po savo prigimtą šalį, kur ir pra
leidžia laiką, bevaikščiodami iš 
vietos į vietą. Daroma tai su j 
tikslu arčiau susipažinti su savo 
gimtine. Didžiojoje Lietuvoje^ 
tai praktikuojama jau nuq senelį 
■Mano laįg padarytį šjmet ’

NUBAUDĖ DARTARĄ UŽ 
BLOGĄ OPERACIJĄ.

Cairo, Ill. Agentas Harvey R.> 
Fields ant gatvės čia nušovė gy
dytoją Drą E. E. Gordoną. Mat, 
daktaras Gordon darė operaciją 
Rildso motinai, ir toji paskui nu-; 
mirė. Fields tvirtina, jog ji mi-* 
re todėl, kad daktaras blogai ope
raciją padarė. Jeigu visi už ope
racijas taip daktarams mokėtų, 
turbut mažai atsirastų ’ norinčių 
daktarais tapti. Fields pats at-f 
sidavė policijai.

AUDRA IR VĖTRA.
Ra(eigh, N.į C. 4 rugsėjo šitose 

aplinkinėse siautė vėtra ir audra, 
kuri suvisu ’išnaikino netoli jū
rių kiranto gulinčią salutę Ocza- 
00h e.
veliančių žmonių nei vienas ne
išliko gyvas. Vėtra visas šiau
rines Karolinos pakrantes į ty
rus pavertė. Miestelis pell Ha
ven suvisu tąpo sugriautas. Wa
shingtone vėtra ir tvanas neišpa
sakytai daug nuostolių pridirbo. 
Viename tik Beaufort paviete 
vėtra jr' audra pridirbo nuosto
lių ant dviejų milijonų doliarių. 
Daug nukentė taipgi miesteliai 
Morehjead City, Newbern ir Bay 
Doro. 1

susiu
Michigan Čity, Ind. Detektyvai, 

•suėmė čia J&e' Šlemaną, turbūt 
žydą, kuris užsiiminėjo netikrų,, 
auksinių penkdbliarinių dirbimu.,, 
Dirbo jis adkšinės' penkdoliari- 
nes iŠ centų1' ir jas paauksavęs, 
leido tarp žmohių? Namuose šle- 
mano rado bifšelf’ jo prirengtų; 
netikrų pinigų,'o'sint viršaus bu
vo tikri. n •

„b ■1

Mano, jog iš 500 ten gy

Ė PINIGŲ DIRBĖJĄ. į

kuris užsinhinėjo netikrų,.

ATIMA INDIJONAMS ŽEMĘ.
Montana valstijoj «atima Indijo- 

nams 1,345^000 akrų žemės, ku-’’ 
rias išdalys kolionistams po 80—,

* 160 akrų. Už akrą reiks mokėti: 
1 po 2—3 idol, ir 10 dol. užsirašant.į1t ——  i

PALENGVINIMAI KALI- ’ 
NIAMS. ; j

Dexon, Ill. • Iffindisx valstijoj* 
menkesniems prasižengėliams^ 
bus visokį palengVkiimai pada-l 
rytį. Jie be prievartos gąįči ^HįMsgnul, Dsflctanii Jog

ĮPEIRGRĘITAI augo, TODĖI*;
Į PAKVAIŠO. į

.Marinette, Wis. Pakvaišo čia: 
15 metų pastoriaus Kennisono-

|| Angliškoji Biblijos dr-ja iki- 
šiol išleido šventraštį 450 kalbose; 
kas metai kokią nors šventraščio 
dalį įšjeidžią . vidutiniškai devy
niose naujose kalbose. Morkaus 
evangeliją pernai išleido Taug- 
tu kalboj, kuria kalba rytinėj 
Bermoj kalnų gyventojai. Ma- 
teušo evangeliją išleido Lisu ir 
Laku kalboj, kuria kalba kalnų 
gyventojai pietvakariniuose Chi- 
įauose. Lukošiaus evangeliją iš- 
ęista Papua Binaudere kalboj. 
Tokiu budu Naujosios Guineos 
gyventojams (kurių yra apie pu
sė milijono) šventraštis parengta 
16 kalbų. Pernai taipgi išleista 
šventraštis Omo kalboj, 
kalba gyventojai Naujojo 
lenburgo ir Bismarkio 
aipgi esperanto kalboj.t

kokia 
Mek- 
salų;

110 j 
jo 
kurių siekiai

|| Austrijos sostinėj Vindobo- 
2 rugsėjo dieną prasidė- 

žydų syonistų, 
yra — sutver

ti Palestinoj žydų neprigulmin-
gį viešpatystę. Kongresai! iš 

isokių kraštų suvažiavo 550 de
legatų; tarp jų yra žinomas Vo
kietijoj raštininkas Max Nordau.

v

li Bulgarija tartiesi su Turkija

alėtos bulgarų kariu menės Tra
kijoj, bet abejotina/ kad jis ga
lėtų Bulgarijai išderėti Adria- 
nopolį.

g1

|| 1 rugsėjo dieną Strassburge, 
Alzatijoj, vietiniai gyventojai tu
rėjo kruvinus ant gatvių, susirė
mimus su policija. Sužeista su
sirėmime daug žmonių, bet poli
cija minių išvaikyti neįstengė, 
išvaikė jas tik pagelbon pašauk
tos dvi kariumenės kompanijos. 
Sužeista ne vien ' riaušes kėlusie, 
yra sužeistų ir policistų.

| ChinuGse, prezidento Juan- 
ikai kaH.umenė galutinai ap

valdė miestą Nanking ir jo ap- 
ikines išvalė nuo revoliucijo- 

Kariųmenė juos išvijo ir

sh

mušta 200 revoliucijonierių

lii
ni erių.
nuo Leon kalnų ; susirėmime čia
už
Dabar jau visa upės Jaugtęe- 
ki ingo klonio yra šiaurinių ran-

se.

|| Airijos sostinėj Dubline, 
prie Church gatvės naktyj su-, 
griuvo dveji namai, kuriuose gy-.‘ 
veno 13 šeimynų ir visus .tuos 
žmones užbėrė. Iš po griuvėsių 
Ištraukė negrius ir daug su-

Mieste Sigmarigen 4 rug- 
atsibuvo vestuvės buvusio 

Portugalijos karaliaus Manuelio, 
išvyto iš tėvynės locrių pavaldi
nių, su vokiška kunigaikščiute 
Augusta Victoria . Hohenzollern. 
Šliubą t davė kardinolas rNetto, 
buvęs Lissabonos archivyskupas.

sėjo

I Amerikos ambasadorius pie
tinės Amerikos repųblikoj Chili 
pranešė Washingtonan, jog ir 
Chili nedalyvaus rengiamoj mie
ste San Francisco paminėjimui 
nukasimo Panamos kanalo paro
doj. Atsisakymai daugelio kraš
tų parodoj dalyvauti rodo, jog 
Jungtinės Valstijos tarp civili
zuotų tautų didelės 
neturi.

Mieste Haagoj laike tautų 
santaikos kongreso likosi sutver
tas Amerikos ir Japonijos bro
lystės ryšis, bet ar tasai ryšis iš- 
tikro tų nesikenčiančių tautų bro
lystę pagimdys, reikia abejoti.

|| Kadangi Chinuose, ?Cnkin- 

go aplinkinėse likosi užmušti ke
li japonai, tai Japonija, nubausti 
užmušėjus, ten išsiuntė savo ka
riškų^ laivus ir ant kranto išso- 
dys savo kariumenę. Japonija 
reikalauja suėmimo užmušėjų ir 
jų sušaudymo.

simpatijos

|| Atsimokėdamas
Valstijų prezidentui 
pasiuntusiam Mexikan 
savo pasiuntinį Lindą, HuertaJ
siunčia Washingtonan taipgi spe
cialį savo pasiuntinį Senorą De 
Zamaconą.

Jungtinių 
Wil son ui, 

specialį

|| Mieste Tokio, Japonijoj, bu
vo surengtas pasikėsinimas ant 
gyvasties direktoriaus politiškojo 
skyriaus užsienių ministerijos 
Moritaro Abe. Užpuolikai su 
peiliais subadė jam pilvą.

|| Laivu “Montferval” iš New 
Yorko iškeliavo Ryman 130 me- 
xikonu prašyti popiežiaus atlai
kyti pamaldas išprašymui nuo 
Dievo santaikos ir ramumo Me- «•
xike. Mexikonus Ryman veda 
archivyskupas Leopoldo Reniz.

|| Vokietijoj, Friedrichshafene 
padirbo naują Zappelino orlaivį, 
kuris bus tikras milžinas. Ba- 
lonas jo turi 525 pėdas ilgio ir 
54 pėdas diametro. Mašinos tu
ri 820 arklių pajiegą. Dirbtuvių 
inžinierius apreiškė, jog su tuom 
milžinišku orlaiviu manoma mė
ginti atlikti kelionę per Atlanti- 
ką, iš Europos Amerikon.

|| Laikraščiai vėl garsina žinias 
apie susilpnėjimą popiežiaus svei
katos. Daktarai vienok ramina, 
kad pavojaus nėra, nes popiežius 
tik truputį peršalo.

|| Peterburge nubausti admini- 
stratyviškai rusiški (laikraščiai: 
“Sviet” (reakcijonieriškas) 400 
rub., ir “Dieh” 500 rub. Lenki
joj, mieste Lodž su visu val
džios uždarytas tapo lenkiškoj 
kalboj leidžiamas laikraštis “Ga- 
zeta Lodzka”.

|| Lvovo kalėjime sėdi 10 su
imtų už šnipinėjimą Austrijos ka- 
riumenės paslapčių. Jie suteik
davo Rusijai žinias apie visus 
pasikrutinimus Austrijos kariu- 
menės; tarp suimtų daugiausia 
yra studentų.

|| Visose Australijos angliškose 
kolionijose tapo įvestos pensijos 
gimdančioms moterims: moteris 
už kiekvieną jos pagimdytą vaiką 
gauna no markių ir daktaro pa

Ijgos laiką. Pensijoms paskirta 
1J/2 milijono markių.

| Laikraščiai garsina, buk Ang
lijos sosto įpėdinis rengiasi vesti 
vieną iš Rusijos caro dukterų, 
Olgą.

|| Pasitraukė nuo vietos Austri
jos užsienių ministeris Berch- 
told.

|| Varšavoj suėmė turtingą 
amerikoną žydą škopą, išėjusį iš 
Rusijos Amerikon ir neatitarna
vusį Rusijos kariumenėje. Jį ka- 
riumenėn paėmė, nors jis dabar 
yra Jungtinių Valstijų piliečiu. 
Mat Rusija kitų viešpatysčių pi
lietybės, įgautos be jos daleidimd, 
nepripažįsta.

|| Pereitą sanvaitę Japonijoj 
siautė baisios audros ir vėtros, 
laike kurių žuvo keli šimtai žmo
nių. Sugriauta 15000 namų. Pa
krantėse susidaužė ir paskendo 
daug mažesnių laivų. Nuostolius 
padarytus skaito milijonais yenų.

|| Proskurove, • Podoliaus gu-, 
bernijoj, gavęs bankuose paskolą, 
ant dvarų 150,000 rublių, ,aren- 
datorius Skočinski, su pinigais 
nežinia kur pabėgo.

J| Haagoj, H o landi joj, pasibai-, stengiasi Jkalbėti, jog mirties 
ge tarptautiškas kongresas tai-jbausm« j^įkalinga fiaikUumui

|| šalininkai mirties bausmės
, jog mirties

kos draugijų. Sekantis kongre



sunkių prasižengimų ir kovai su 
minių teismu (lyjičių). Bet gy
veninio praktika parodo visai ką 
kitų. Jungtinėse^ Valstijose’ nė
ra mirties bausmės valstijose: 
Maine, Michigan, Rode*’Island ir 
Wisconsin, o tose valstijose, iš
ėmus Wisconsina; kur buvo du 
lynčo teismai, nuęį> 1890 iki 1905 
m. nebuvo nei vieno lynčo, už 
tai valstijose, kur yra mirties 
bausmė, per tų laikų buvo: Ala- 
bamoj ant 119 nužudymų buvo 
206 lynčai. ArkanSe. unit iio'nu- 
žudytų 167 lynčai, Georgijoj ant 
172 nužudymų 237 lynčai. Išnai
kinus 'mirties bausmę, sunkus 
prasižengimai visai nesididina, 
bet priešingai, visur, kur mirties 
bausmė tapo išnaikinta, sumažė
jo. Italijoj nuo 1874 metų mir
tim nebaudžia, o nuo 1890 m. 
mirties bausmė tapo visai panai
kinta. Tuom tarpu prasižengi
mų, už kokius baudžiama mirtim, 
nuo 1880 iki 1886 m. buvo po 
2776 kas metas, taigi ant 100,000 
gyv. 9,68, o nuo 1906 m. taigi 
nuo visiško mirties bausmės pa
naikinimo, tokių prasižengimų 
skaitlius sumažėjo iki 1624, taigi 
nupuolė iki 4,86 ant 100,000 gyv. 
Tas pats matyt' Rumunijoj, kur 
tokių prasižengimų' skaitlius su
mažėjo nuo 5,6 iki 2,5 ant 100,- 
000 gyv. Tas pats pasirodė pa
naikinus mirties bausmę Norve
gijoj ir Belgijoj. Rusijos krimi- 
nališkame bausmių kodekse nėra 
mirties bausmės, bet ten valdžiai 
nepatinkančius atiduoda nubau
sti kariškam teismui, kuris vado
vaujasi kariško laiko teisėmis ir 
ant kartuvių ‘siunčia daugiau 
žmonių negu kur nors kitur, vir
pinant net^Amerikų, kurios tei
smai su žmonių gyvasčių didelių 
ceremonijų nedaro. Taigi prak
tika parodo, kad mirties bausmė, 
ta liekana senovės laikų, niekam V z
naudos neatgabena.

LIETUVIAI AMERIKOJ.
IŠ NEWARK, N. J.

Rugpjūčio 19 d., š. m., pagal 
“Žiburėlio” dr-jos inicijatyvų, su
sitvėrė Newarke Draugijų Ko
mitetas priėmimui gerb. Svečių 
iš Lietuvos, būtent: Dro Basa
navičiaus ir advokato bei durnos 
atstovo M. Yčo. Minėtasai ko
mitetas susideda iš atstovų nuo 
visų Newarko ir apielinkės drau
gijų ir kuopų. Laike susirinki
mo išrinkta pirmininku J. Bra
zauskas, sekr. — A. Radzevičius. 
Buvo tartasi kaslink Svečių pri
ėmimo ir rinkimo aukų Liet. M. 
D. Namams. Kadangi visos drau
gijos nespėjo, ar nežinojo apie 
minėtų susirinkimų ir atstovus 
ne visos prisiuntė, tai likosi ap
dirbtas programas" ir jis bus pa
duotas galutinai apsvarstyti ir 
užtvirtinti sekančiam susirinki
mui, kuris atsibus 16 d. rugsėjo, 
š. m., Šv. Jurgio dr-jos svetai
nėje, 180 N. Yį avė. Pasitikima, 
kad nei viena Newarko draugija 
ir kuopa neatsisakys nuo to rim
to darbo ir prisius savo atstovus 
minėtai susirinkiman, taipgi ir 
savo aukomis prisidės kuogau- 
siausiai. Sekretorius.

tun 1

IŠ. ATHOL, MASS.
• Kaip visur, taip, ir pas mus 

pradeda lietuviai atbusti: daž
niau surengia šiokius tokius va
karėlius; daugiau pradeda rū
pintis savo tautiškais reikalais,— 
žodžiu sakant, visi pradeda stver
tis už darbo. Atvažiavus Ame
rikon gerbiamiems svečiams, — 
Dr. J. Basanavičiui, ir p. Mar
tynui Yčui, — parinkti aukų 
Tautos Namams Vilniuje, musų 
atholiečiai ypač karštai subruz
do. Tam tikslui rugpjūčio 30 d. 
susitvėrė tam. tikras komitetas, 
kuris nusprendė kviesti svečius 
pas mus. Parankurno dėlei, pa
daryta geras sumanymas. Nu
tarta visupirmiausiai išanksto 
pradėti rinkti aukas, vaikščio
jant po namus, ar šiaip kur su-' 
sirinkimuose, baliuose, vestuvė
se ir kur tik pasitaikys. Ragi
nama kiekvienas prisidėti savo 
centu prie to labdaringo darbo. 
Daroma taip, kad parkvietus sve
čius galima butų ką jau paduoti. 
(Puikus sumanymas. Red0. Rei
kia tikėtis, kad šis užmanymas 
nusiseks kuogeriausiai, nes jau 
•pasirodė pirmi jo vaisiai: vos spė
ta 'Nusitverti kvietėjų komitetas, 
ir čia pat susimesta $8.00 aukų 
Tautos Namams. Taigi, kaip 
matoma, atholiečiai, irgi nenori 
pasilipti užpakalyje kitų musų 
vientaučių ir žinoma, nepasiliks.

Yra čionais šešios draugystės 
(su kuopomis), kurios irgi, gu
lima sakyti, neatsiliks nuo kitų 
miestų draugysčių, nes goriai su
tiks aukauti šiam prakilniam tik
slui.

Taigi, varykime, atholiečiai, 
pradėtąjį darbai....

A. K. Lašas.

IŠ CAMBRIDGE, MASS.
Rugsėjo 5 d. “Lietuvos Sūnų 

Draugystės” susirinkime buvo 
skaitytas laiškas nuo Dr. Basa
navičiaus ir Martyno Yčo, Lietu
vių Mokslo ir Dailės Draugijų 
atstovų.

Kaip visur, taip ir čionai, mu
šti “socialistėliai”, ' prisiskaitę 
“Kovoj” ir “Laisvėj” visokių 
kvailysčių, neužmiršo išniekinti 
gerbiamus atstovus visokiais var
dais. Visiems žinomi socialistė
liai V. Anesta ir J. Beliauckas, 
kurie vos tik moka šiaip-taip 
savo vardų, kaip vištos koja, pa
sirašyti, įnešė, kad, girdi, męs 
negalime Jiems žmonėms aukau
ti, ir duoti “savo kruvinai* už
dirbtus centus j jų suteptas ran
kas, nes tokiems žmonėms kaip 
Dr. Basanavičius ir p. M. Yčas 
negalima pasitikėti, nes jie esu 
kunigų ir caro tarnai, o žmonių 
skriaudikai”. (Tikrais žmonių 
skriaudikais yra toki vyrukai, ku
rie, patįs akli būdami, stabdo 
apšvietos ir kultūros darbų. 
Red.). Buvo ir- daugiau visokių 
nesąmonių pripliaukšta.

Bet, esant mažam skaitliui na
rių, tas klausimas tapo atidėtas 
sekančiam susirinkimui apsvar
styti.

Ar aukauti tautos namui ir
aukauti? Socialistėliai rėkė 
gerkle, kad esu jeigu ir 

, tai esu reik siųsti sta- 
kad tik jų pi- 

nesutetpų savo rankomis

kiek 
visa 
aukauti 
čiai į Vilnių, 
nigų
gerbiami atstovai.* Tie apjakė- 
liai, mat, ant tiek yra paikus, 
kad nei nežino, kad ir Vilniuje 
tuos pinigus priims į savo ran
kas ne kas kitas, kaip visos Lie
tuvos gerbiamas Dr.. Basanavi
čius.

Norint aš 
sekėjas, bet 
listais, kurie 
sanavičiaus 

su tokiais “so-

esu socializmo pa
su panašiais socia- 
nėraĮ verti Dr. Ba- 

čebatą nuvalyti, o
bando bjaurias, neteisingas pa
skalas leisti
cialistais”, niekad nesutinku ir 
bjaurėjuos jų kvailiška ir niekam 
neverta taktika.

Draugystės šv. Juozapo ir šv. 
Jono išrinko savo atstovus pri
ėmimui gerbiamųjų svečių.

B. Lorentas.

IŠ DORRISVILLE, ILL.
Rugpjūčio 28-tą" d. aplankė ir 

musų kaimelį gerbiamas svečias, 
Dr. J. Basanavičius, Lietuvių 
Mokslo Draugijos pirmininkas. 
Nors mums buvo pranešta, jog 
gerb. Svečiai negalėsiu musų kai
melio aplankyti, tačiau musų 
nuolankus prašymas privertė 
gerb. senelį Dr;* J. Basanavičių 
apsilankyti. Gaila, kad m^s ne
sužinojome jšanksto. Butume 
prisiruošę iškilmingiau priimti 
gerb. svečių Dr. J. Basanavičių ir 
p. Kl. Jurgelionį,, kurs padėjo 
gerb. daktarui jo kelionėje. Kaip 
galėjome, vienas kitam davėme 
žinoti, kad pribuvo musų kaime
liu gerb. svečiai. -Žaibo greitu- 
•inu susirinkome p. Litvinavičiaus 
^svetainėn, nors ir nedideliu bū
reliu. Apie 6 vai. vakare pribu
vo į svetainę Dr. Basa^i. ir p. 
Jurgelionis su vietos klėb. kun. 
Auguliu. Kun. Augulis perstatė 
svečius ir tikslų,Ikuriuom jie at
vyko. Gerbiamas Dr. J. Ba
sanavičius lankosi po lietuvių už
gyventas kolionijas, rinkdamas 
aukas Tautos Namams Vilniu
je statyti. Gerb. Svečias visiems 
suprantamai ir gražiai papasako
jo apie dabartinį Lietuvos stovį 
ir nurodė Tautos Namo reika
lingumų. Visi susirinkusieji bu
vo užganėdinti jo gražia kal
ba ir priėmė jų gausiu rankų plo
jimu. Vėliaus kalbėjo p. Kl. 
Jurgelionis apie svarbų turėti 
musų senoje tėvynėje Tautos Na
mus. Aukų surinkta salėje 
$31.65. Draugystė aukojo $25.00, 
klebonas $10.50 — viso $67.15. 
Tų patį vakarėlį aplankė Led- 
fordų. Tenai surinko $28.45. Be 
to pasižadėjo aukauti dar Po
litikos Kliubas ir pavieni asme- 
nįs. Taipogi musų įžymus biz
nierius p. Mašiotas pažadėjo vi
sų $100.00 aukauti. Kitos drau
gijos mano taipjau, kiek išga- 
lėdamos, paaukauti. Taigi, pasi
rodo, jog nors musų apielinkėje 
neperdaugiausįa yra lietuvių, ta-

čiaus Tautos Namo fondai!

nų. "
Gerbiamojo Svečio Dr. J. Ba

sanavičiaus apsilankymas paliko 
mumyse gilių* atmintį ir kiekvie
no susipratusio lietuvio " širdyje 
užsidegė didesnė kibirkštėlė savo 
senosios tėvynės meilės.

* *

Dorrisville randasi pietinėje 
Illinois valstijos dalyje, 146 my
lios į piet-ryčius nuo E. St. 
Louis, ir yra vienu šilčiausių 
miestų visoje valstijoje. Ypačiai 
šių vasarų viešpatavo čionai ne
paprastai dideli karščiai. Prade
dant rugsėjį, čionai buvo taip kar
šta, kad negalima buvo sau vie
tos rasti. Taip, dienomis ant saulės 
karštis siekė iki 127 laipsnių (pa
gal Rusijoje vartojamų Rcomu- 
rų, suviršum 420). Naktimis vė
siausiame kambaryje buvo 94— 
100 laipsnių. Iš senesniųjų gy
ventojų niekas neatsimena tokių 
karščių. '

Nuo rugsėjo 4-tos dienos Oga- 
ra Coal Co. darbininkai pradėjo 
streikuoti. Kalbama, kad strei- 
kavimo priežastim esąs algų ne- 
išmokėjimas darbininkams.

J. B. Jusevičius.
. .1

IŠ WESTVILLE, ILL.
Rugpjūčio 24 d. pas mus atsi

lankė Mokslo Dr-jos atstovas, Dr. 
J. Basanavičius. Pono Yčo ne
buvo. Jo vieton drauge su Dr. 
J. Basanavičium atvažiavo p. Kl. 
Jurgelionis. Susmukimas atsi? 
buvo salėje prie lietuvių bažny
čios; toje salėje dabar laikoma 
fėrai. Susirinkimų vedė kun. K. 
Skrypka, kurisai ir atsilankusius 
svečius perstatė susirinkusiems.

Dr. Basanavičius nors neilgai 
kalbėjo, tačiau s labai užimančiai. 
Žmonės atydžiai klausė kiekvie
no jo žodžio. Atidavęs visiems 
labų dienų iš paliktos tėvynės, 
jisai papasakojo pirmus žingsnius 
musų tautos atgaivinime, prie 
kurio, kaip žinome, jisai 
pats yra 1 tiek daug prisi
dėjęs; _aišl<ino, kokiu tikslu 
yra čionai į Ameriką atvažiavęs; 
ir neatbūtinų reikalingumų įsteig
ti Vilniuje musų ^Tautos Namų, 
kame tilps muzejus ir 1.1. Ponas 
Jurgelionis kvietė lietuvius, gre
ta kitų tautų, taipogi turėti savų 
Tautos Namų.

Žmonių buvo susirinkę labai 
daug. Aukų Tautos Namui su
rinkta gan diktokai.

Kai-kurios vietinės mergaitės, 
atvykusiam svečiui pagerbti, pa
darė iš žolių bei gėlių vainikų 
su žodžiais: “Lai gyvuoja Lie
tuva”. Tų vainikų pertiesė per 
estradų taip, kad visiems butų 
aiškiai matyt išvadžioti jame žo
džiai.

Darbai dabar čionai eina vidu
tiniškai, Dirbama po 5 dienas į 
savaitę; kai-kuriose kasyklose 
dirbama tik po 3 d.

Ant. Vaitkus.

IŠ GARY, IND.
Yra lietuvių ir šiame kampely

je, nors ir neperdaugiausiai. Ži
nome męs, vietos lietuviai, kad 
Amerikoje dabar vieši svečiai iš 
Lietuvos, Dr. J. Basanavičius ir 
p. M. Yčas, rinkdami aukas Tau
tos Namams Vilniuje pastatin- 
dintj. Norėtume ir męs pamatyti 
pas save gerbiamus svečius, bet, 
nelaimei, musų skaitlius nėra tok
sai didelis, kad pajiegtume tai 
padaryti. Bet visgi męs negali
me neprisidėti prie bendro musų 
Tautos darbo; negalime neparo
dyti, kad ir męs esame lietuviai 
ir mylime savo tėvynę, savo tau
tų. Negalėdami, kaip sakyta, sve
čių parsikviesti pas save, męs 
kaip nors kitokiu keliu nutarė
me prisidėti prie bendro darbo.

Čionai yra S. L. A. 242-ta kp. 
Šioji kuopa yra neturtinga ir ne
galėjo pasekti pavyzdžio tų 
kuopų, kurios pinigais iš savo 
iždo pirko po sieksnį žemės. Bet 
242-ra kuopa gali pasigirti, tuom, 
kad ji 'turi savo tarpe tokių na
rių, kurių vienas paaukavo tiek, 
kiek kitos kuopos išviso. Taip, 
p. Jonas Misiūnas, budavotojas- 
kontraktorius ir kuopos iždinin
kas, vienas pirko sieksnį žemės 
Tautos Namams Vilniuje; tam 
tikslui paaukavo $10.50. Butų 
malonu išgirsti, kad ir kitose 
kuopose esama tokių tėvynainių. 
Esama ir smulkesnių aukautojų. 
Taip, po $1.00 paaukavo šie žmo
nės: J. J. Žilinskas, J. Kuduliš, 
J. Deksnis, Fr. Jonaitis; po 50c. 
paaukavo: Ąm. Breunas, P. Ta- 
muliunas; po 25c. paaukavo: J. 
Stravinskas, Juozas Lipskis, J, 

‘ Petraitis, Ad. Nugnis, Tamo^ 

loc paaukavo B. Ūdri
ni bildu su ^nupirktu 
pasidaro1 išvisb $16.85. 
pasiųsta ^Tėv^nės” re-

šitinas ir 
ga. Tok 
sieksniu 
Visa kas 
dakcijai.

Žinomai apart minėtij, yra ir 
daugiau dar čia lietuvių'bei lietu
viškų draugijų, bet'jie, regis,.... 
jau “numirę”, tiktai da? nepalai
doti. u Gyvenantis.

! •

IŠ ROCKFORD, ILL.
Ištikro, labai indomu kodėl 

“Laisvė” ir josios pasekėjai taip 
nori juod nti gerb. Svečius, t. y. 
Dr. Basanavičių ir M. Yca? At- 
siekimui savo tikslo griebiamasi 
už niekingiausio įrankio — už 
melo.

Štai, sakysim, kad „ir iš musų 
miestelio, po atsilankymui Dr. 
Basanavičiaus, tilpo “Laisvėj”, 

“Kapucino Švogerio”

tautiečiai užsikvietė Ba
ir Yčų ant 17 d. rugpj., 
dažinojo, kad sociali-

kokio ta
raštelis, kuris skamba šiaip:

Musų 
sanavičių 
bet kada 
štai rengia piknikų, tai davė žinių, 
kad nevažiuotų.”

Keistai: ir davė žinių, kad ne
važiuotų ir visgi atvažiavo 17 d. 
rugp., tik trimis valandomis vė
liaus ne kaip buvo laukta, nes 
traukinį
Dėlto ir (prakalbos atsibuvo ant- 
ry toj aus t. y. 18 d. rugpjūčio.

Bet tas “pisorius” < visgi rašo, 
kad Dr. Basanavičius atsilankė 
tik 19 d. rugpjūčio. Tur but jo 
visai nei nebūta prakalbose ir 
bijotasi, <ad kokio cento nereik
tų duot.

iš Chicagos suvėlavo.

Jis taip pat rašo, kad už sve
tainę, kurių buvo; paėmę 17 d. 
rugpjūčio, užmokėjo $15.00 do- 
liarių. Tas taip pat netiesa: bu
vo sulygję už $8.00, bet kad Sve
čiai pasivėlavo, tai svetainės sa
vininkas pasilaikė tik $1.00.

Apie pačių prakalbų aprašymų 
jau nei neminėsiu.
“laisviška” teisyb 
viskas apversta kojomis

Reiket 
su melu 
žinot, be
grįžti atgal.

Ten taip pat 
«=» ' vadinas 

viršun, 
ą, rodosi, nepamiršti, kad
toli kartais gali nuva- 

t niekados negalėsi par- 
Tikrai žinantis.

IŠ PITTSTON, PA.
Pitstono lietuviai, galima sa

kyti, vis dar šiek-tiek kruta. Pa
laiko lietuvių knygynų, kuriame 
randasi kuone visį lietuviški laik
raščiai ir pusėtinas skaičius kny-

Knygynas — tai labai puikus 
dalykas kiekvienas sveikai 
mąstantis pasakys, tik nežinia, 
kodėl musų vietinis kunigas vi
saip knygynų niekina ir užgina 
savo parapijonams knygynai! lan
kytis. Turbut, jis nežino, kad 
knygyne randasi, be jokio skir
tumo, kaip svietiški, taip ir 
dvasiški raštai.

Prie viešų susirinkimų Pitts- 
tono lietuviai irgi neperlabai at
šalę: į prakalbas ar vakarus vis 
dar pusėtinai atsilanko. Štai, 
rugpjūčio 31 buvo parengtas L. 
S. S., 32 kp. susirinkimas, ku
riame kalbėjo p. Grigaitis, “Pir
myn’’ redaktorius. Publikos bu
vo nepermažiausiai; tik gaila, 
kad ta publika, turbut, neišgirdo 
to, ko norėjo. Mat, kadangi so
cialistai pagarsino, kad bus jų 
prakalbos ir kalbės socialistas, 
tai daug žmonių, žinoma, many
dami šį bei tų apie socializmų iš
girsti, susirinko. Vienok jie retai 
išgirsta nors kų apie socializmų, 
nes kuone visi socialistiški kai
bėtojai (nelyginant lietuviški el
getos, kurie visas giesmes vie
noda * “nata” gieda) daugiausiai 
aiškina tų paprastų, nuobodžia 
pasakų, būtent: “męs darbininkai 
esame išalkę, neapsirėdę, suvar
gę, nuskurdę”, ir 1.1.; gi apie ,pa- 
siliuosavimo įrankį, sakysime, 
socializmų — nei žodžio.

Taip buvo ir šį sykį 911 p. Gri
gaičiu. Jis tankiai* kartojo žo
džius: “pavergtoji kliasą”, “dar
bininkiškas judėjimas”, “socializ- 
md pamatas”, etc.; . bet (kaip* ta 
pavergtoji kliasa galį .pa^įliuosuo- 
ti, kokiais keliais tas darbinin
kiškasis judėjimas turi,,eiti, kų 
tas socializmo pamątaę,4 be abe
jonės, maža kam iš. tamsių dar
bininkų suprantamas, reiškia, — 
p, Grigaitis nępašakg,.*;

Kadangi p. Gr. kuone visoje sa
vo kalboje “tarkavo” laisvama
nius, tai vienas iš„ publikos., pa-1 
klausė: “Kodėl p. Gr. taip už,si- 
puldinėja ant laisvamanių? Juk 
laisvamaniai sutvėrė L. S. S,, o 
laisvi žmonės pųlaiko jų. Kuni
gai yra didesni socialistų prie
šai, nes vienas iš jų net šitų 
p^kalbtj apgarsinimų;; dalintojus 
norėjo suareštuoti.- Laisvamaniai

mekadps td nedarė ir nedarys!” ’ 
,, vietoj atsakyti į klausimų, 
adino užklausėjų “labai mažai

” ir kitokiais epite- 
s. P-as Gr. argumentavo, kad,
d i, niekas-o-nickas, per am- 
s, anot jo, “pavergtųjų kliasų” 
šnaudojo ir neišnaudoja, kaip 

tik kapitalizmas.

• v 
1SV 

suprantančiu 
tai 
gū
žiu 
nei

Juk visiems yra žinomą, kad 
kąda visai kapitalizmo dar ne
buvo; kada laisvamanių beveik 
nebuvo, — jau tada "pavergtoji 
kliasa” buvo išnaudojama ir dar 
labjau, negu šiądien. Gale dar 
p. Gr. pridurke: girdi, “atsisakyk 
nuo tikėjimo, pristok prie laisva
manių, o vistiek tau reikės eiti 
fabrikai! dirbt; vistiek laisvės ne- 
turėsi”. Šitokiais argumentais — 
tai pėrdaug p. Gr. save ant juo
ko išsistato: atsakyk nuo šiųdie- 
ninėįs tvarkos, vadinas nuo kapi
talizmo, pristok prie socialistų, 
mokėk kvoterius, skaityk jų laik
raščius, o vistiek turėsi eiti fab- 
rikan dirbti ir laisvės neturėsi,

Ab^lnai sakant, su šita prakal
ba p. Gr. nei kiek nepasirodė ge
resniu kalbėtoju už kuriuos-ne- 
kuriuos socialistų kalbėtojus, ku
rie tuščiomis frazomįs ir “grau
džiais verksmais” apie darbininko 
kliasos alkį ir šaltį savo prakal
bas pradeda ir tuom pačiu jas 
užbaigia. .Viktoras Papartis.

r;* '■ ...... j

IŠ ROSELAND, ILL,
Dabar čionai darbai eina ne

blogai, ir darbų turintieji padaro 
gan didelius pinigus. Atvažia
vusiems ir darbo nemokantiem^ 
sunku čionai darbas rasti. - Be
veik visi dirba žinomose Pullman 
vagonų dirbtuvėse. Nuo va
landų dirbantieji gauna po 21—--48 
centų į • valandų. Dirbantieji 
nuo “štukų” davaro net ir iki 
$6.00 į dienų. Taigi, uždarbiai 
labai gražus, bet ne visi moka 
sunkiai uždirbtų skatikų taupin- 
ti. Vieni praleidžia pinigus, kor
tomis belošdami; kiti aukauja 
juos dievaičiui Rugučiui, kurį, 
susiėję kur' smuklėje, garbina 
sienas drebinančiu budu. Prasi
kortavę ir prasigėrę, paskui su
teikia visokių nesmagumų savo 
šeimininkėms ir kitiems.

Štai kad ir nesenai buvo pas 
mus atsitikimas. Vienas tokių 
sportų visai prasigėrė ir, netu
rėdamas, matyt, kuom užsimo
kėti savo šeimininkei, ■ “iŠruni- 
jo”. Na, tiek to! Jeigu taip pa
darė, matyt, koksai iš jo žmogus. 
Bet to dar negana. Kaip gali
ma spręsti, jisai labai pamylėjo 
naujus savo pažįstamus. Bijo
damas juos greitai užmiršti, pa
ėmė atminčiai, nuo vieno iš jų 
(nesiklausęs, žinoma) drabužių 
eilę, laikrodėlį, vestuvių žiedų, 
pinigais $26.50 ir dar revolverį — 
visako. vertės netoli į $100.00. 
Kam paėmė revolverį, nežinia. 
Kai-kurie spėju, kad pabėgėlis 
žadąs eiti kariaut su japonu, bet 
ar tai yra teisybė, užtikrinti ne
galiu. Pirma, sako, gyvenęs ki
tose kolionijose •— Elizabeth, N. 
J., ir Detroit, Mich. Kaip tenais 
atsisveikino, nežinia. Yra tai 5 
įėdų 9 colių augštas vyras, 24 
ihetų amžiaus; turi labai dideles 
ausis. Sakoma, kad jisai esąs 
gudrus paukštis, bet, sprendžiant 
pagal ausis, ima abejojimas.

Tačiaus ne visi pas mus gir
tuokliai ir “gudrus paukščiai”. 
Yra ir prakilnesnio jaunimo. Ma
noma daug ką, žiemai atėjus, su
rengti. Tarp kita ko žadama 
įsteigti pas mus viešų knygynų. 
Rasi, jisai atpratins daugelį mu
sų nuo tų blogų papročių, ku
riuose šiądien esame paskendę.

Kampinis.

IŠ DETROIT, MICH.
Rhgp. 31 d. keletas vietinės so

cialistų kuopos narių, išeinant 
žmonėms iš bažnyčios, pradėjo 
dalinėti plakatus, kuriuose kvie
sta žmonės į socialistų prakal
bas. Plakatai buvo dalinami užu 
kokių poros šimtų žingsnių nuo 
bažnyčios. Kitiems toks dalini
mas prie banyčios plakatų nepa
tiko; sakoma, kad vietinis klebo
nas, kun. Valaitis, buk sukurstęs 
žmones prieš plakatų dalinto
jus ir tie, užpuolę, pradėjo da
lintojus mušti. Vienų iš jų ne 
tik apdaužę, bet dar ir kojomis 
suspardę. Gerai, kad dar polic- 
monas pasiskubino, nes dievai 
žino, kas butų su juom ušėję. 
Visgi, toki apsireiškimai labai 
negražus ! M. M» Paukštelis.

IŠ BISBEE, ARIZ.
Pas mus su gatviniu karu at

sitiko nelaimė: susimušė du ka

rai. Tafp kitų, tapo sužeisti 3 
lietuviai. Vienas iš jų, Vincen
tas Bredįs, nuo apkuliiĄų mirė 
27 rugpjūčio diena. Velionis bu
vo geras tautietis, buvo doras 
žmogus, turėjo 34 metus. Visi 
lietuviai apsiėmė kūnų palaidoti, 
neš velionis giminių neturėjo, tai 
Mįbuvo kam apie jį rupintiesi.
, 1)11 kiti sužeisti lietuviai yra 
dar ligoninėj ir jie sunkiai su
mankyti, turi sulaužytas kpjas. 
Lygiai miręs, kaip ir sužeistieji, 
yra iš Kauno gubernijos.

J. Svencukas.

ŠIS-TAS APIE GARY, IND., 
IR VIETOS LIETUVIUS.
Be galo esame męs, lietuviai, 

išsimėtę po Suvienytas Valstijas. 
Visur lietuvių yra. Išsisklaistę, 
iškrikę it Grogo bitės. Nežino
me tikrai nei kur, nei kiek lietu
vių gyvenama. Visur vadovau
jamės apičiupomis. Mums, lie
tuviams, kaip ir kiekvienai tautai, 
yra labai svarbu žinoti, kur ir 
kiek musų * esama. Kitais žo
džiais, mums reikia savos sta
tistikos. Rinkti statistikos ži
nios, teisybė, yra sunkus daly
kas. Bet.... jeigu nori minkš
tai miegoti, turi gerai pasikloti 
— jeigu męs norime kų nors nu
veikti, turime savo jiegas surink
ti. O norint jas surinkti, rei
kalinga suskaityti. Be to neap
sieisi. Statistika dar yra ir tuom 
svarbi, kad ji supažindina skai
tytojų su apkalbamu dalyku daug 
geriau negu ilgiausi aprašymai. 
Keliose statistikos eilutėse žmo
gus turi pačių, viso dalyko, ne
lyginant, dūšią.

Kiekvienam žmogui, atliku
siam kurios nors musų kolionijos 
statistikų, galima už tų darbų 
tarti vien širdingų ačiū. Štai 
prieš keletą dienų męs apturė
jome tokių statistikos žinių iš 
dviejų Gary, Indiana, kolio
nijos lietuvių: pono Žilinsko 
ir pono Vasiliūno. Tų sta
tistikų, aiškiai apibriežiančių vie
tinės kolionijos lietuvius, žemiau 
ir paduodame.

Sulyg tos rugpjūčio 18—26 d. 
padarytos sąskaitos, išsiaiškina, 
kad Gary, Ind., lietuviai yra se
kančiai pasidalinę, būtent:

Tikrų lietuvių šeimynų .... 136
Sulenkėjusių lietuvių šeimynų 10 

Tos šeimynos turi;
Sūnų ...........   111
Dukterų .. . ............................. 129

Toliausi j
Pavienių vyrų ..... ...........  279
Pavienių merginų ................. 7
Našlių ..................................... 2

Išviso 820

Tačiaus šita skaitlinė nėra pil
na, kadangi daugelis lietuvių, ačiū 
;avo nesusipratimui, atsisakė duo
ti statistikos^ žinias rinkėjams, 
bent kokias | žinias apie sa
vo šeiriiynų narių skaitlių 
ir taip toliaus. Statistininkai 
guodžiasi, kad vietomis ne tiktai 
atsisakė žinių duoti, bet ir pa
sielgė daugiau negu nemandagiai. 
Gėdavtokiems lietuviams! Tikra 
vietos lietuvių skaitlinė, kaip ga
lima numanyti, svyruoja tarp 820 
ir 1000 (priskaitant čionai ir su
lenkėjusius lietuvius).

Gary, Ind., yra sekančios drau
gijos:

turi narių 
šv. Mykolo Dr..........................  43
Liet. Vyrų Mokslo Dr.............. 35
L. D. D. A.'5 kp..................... 35
Ukėsų Kliubas ........................ 27
L. S. S. 172 kp......................... 13
L. S. A. 242 kp......................... 9
L. R.-K. S. A..........................  nežinia

Tokiu budu yra 7' draugijos 
su 162 + “nežinia” nariais.

Iš kitos pusės statistika paro
do, kad vietos lietuvių, prigulin
čių prie draugijų esama tiktai 60 
žm. Toksai, prieštaravimas pasi 
aiškina tuom, kad gan dažnai vie
nas ir tas pats žmogus priguli 
prie kelių įvairių draugijų. Vi
dutinė skaitlinė parodo, kad kiek
vienas narys priguli po beveik į 
tris draugijas.

Imant vietos gyventojų skait
line 900, turėsime labai nedidelį 
nuošimtį lietuvių, prigulinčių prie 
drąugijų. Išskaitliavus, matyt, 
kad prie draugijų, nepriguli nei 
7%.

Ta pati statistika apipiešia ir 
vietos lietuvių biznį. Pasirodo,
kad Gary, Ind., lietuvių rankose 
esame:

Karčiamų ......................................... 11
Valgomųjų daiktų krautuvių .... 5
Barzdaskutyklų ............................  2
Drapanų krautuvė ......................... 1
Duonos kepykla ............................. 1

Biznių išviso lietuvių rankose .. 20 ■ ■ I « • «

Yra dar viena valgomųjų daik
tų krautuvė rankose sulenkėjusio

»■ ............... ....................................... ........ . » J ' 11" l ' » t
. ’ . . v . . J

lietuvio, bet . ji čionai nepnskaxi 
tyta.

Tokiu budu ant 45 vietos li^ 
tuvių išpuola po vieną biznį. 
Kaip iš skaitlinių matyti, kar- 
čiamų biznis yra labiausiai iš
siplėtojęs, nes karčiamų yra dau
giau negu visų kitų biznių, krū
von sudėtų.

Išviso Gary, Ind., yra 43,000 
gyventojų, susidedančių iš 5a 
įvairių tautui Pirmoje vietoje, 
stovi ateiviai nuo Balkanų, kui 
rių čionai yra apie 20,000. Ant
rų vietų užima italai (12,000)] 
ir t. t. •«

Yra čionai trįs didelės plieno 
dirbtuves: 1) Indiana Steel Co./ 
2) American Bridge Co. ir 3)] 
American Sheet and Tin Plata 
Co. Iš darbo tose dirbtuvėse mai
tinasi beveik visi vietos gyvento
jai. Tačiaus pastaruoju laiku 
tenai užstojo bedarbė. Rugpjū
čio 1 d. paleista suviršum 3,000 
darbininkų, ir ligšiolei dar vis 
tebeleidžia. Dabar Gary, Ind.t 
yrą 5,000 — 7,000 bedarbių.

Tokiė tai statistininkų darbo 
vaisiai, išreikšti skaitlinėse.

Tarp kita ko statistininkai la
bai blogai atsiliepia apie vietos 
gyventojų doros stovį. Anot jų 
žodžių, paleistuvystė esanti ^pra
siplatinus neišpasakytai. Svar
biausia paleistuvystės bujojimo 
priežastim esančios karčiamos. 
Pasak jų, “karčiamos — tai mo
kyklos paleistuvystės.”

Užbaigiant, paminėtina dar, kad 
Gary, Ind., lietuviai jau treti me
tai tveria parapiją, bet, gero ku
nigo stokos dėlei, ligšiolei iš tQ 
darbo nieko neišeinu.

.... ..... . Q *r’ • 
IŠ JOHANNESBURG, 
PIETINĖJ AFRIKOJ.

Pradžioje liepos mėnesio buvo 
čia kilę dideli streikai vietinėse 
kasyklose. Streikas išėjo nege
rai — buvo daug kraujo pralėta. 
Oficialės žinios paduoda, kad lai
ke streiko riaušių, 4 ir 5 d. liepos,' 
užmušta 16 žmonių, sužeista 66, 
o suareštuota 92. Bet susitvė
rusi čia “Labor Party” paduo
da kitokias žinias, būtent, kad už=^ 
mušta 66, sužeista — 400, o 
areštuota — 200 žmonių. Tar
pe užmuštų yra ir vienas lietu
vis — Jurgis Budrikes,'paei 1(1 an
tis, rodos, iš Telšių pavieto. Ve* 
lionis paliko pačių ir dukterį. 
Budrikas prie streiko visai ne
priklausė, nes čia ne! negyveno, 
tiktai tankiai atvažiuodavo; tapo 
užmuštas laike .riaušių netyčio
mis. T. Prūsaitis. .

ATSIŠAUKIMAS

Amerikos Lietuvių Vargonininkų 
Sąjungos.

Reikalavimai daugelio vargo- 
4yninkų, o iš dalies ir nekuriu iš 
dvasiškijos, " privertė šįmetiilį 
Am. Liet. Varg. S-gos Seimą at- 
kreipt ypatingą domą į reikalin
gumą centralio muzikos veikalų 
knygyno. Nekurie vargonininkų 
savo pasiskundimuose teisingai 
nurodė kliūtis atradime bažnyti
nių veikalų, vartojamų musų baž
nyčiose, taip lygiai ir gavime tų 
veikalų dėl jų brangun?o:„ Tas 
visas kliūtis mano prašalint S-gos 
knygynas, kuris bus žibintuvų 

Į visų lietuviškų bažnyčių1' vargo
nininkams Amerikoje; paskubįa 
įvykdinimą vienodo bažnytinio 
giedojimo, ir du/s progą lengve
sniam gavimui reikalingų muzi
kos veikalų už pigesnę kainą. 
Bet kadangi S-gos iždas savo ma
žumu varžo įvykdinimą užmany
to tikslo, todėl visa S-gos viltis 
gerbiamoje dvasiškijoje bei kata
likiškoje visuomenėje ir tuose, 
kurie myli mokslą, muziką ir dai
lę.

Todėl šiuomi atsišaukiame į vi
są gerb. Amer. lietuvių dvasiš- 
kiją ir į katalikišką visuomenę, 
su meldimu paremti savo auko
mis ir padėti Varg. S-gai įsteigti 
muzikos veikalų knygyną.

Aukas meldžiame siųst kasi
ninkui S-gos: A. Radzevičiui, per 
centro sekr. A. J. Gudaitį, P. O. 
box 73, Silver Creek, Pa.

Pasitikėdami, kad šis musų 
meldimas nepasiliks be išklausy
mo ir atneš pageidaujamą vaisių, 
pasiliekame su augšta pagarba,

A. L. V. S. Valdyba.

GAVO RODĄ.

Daktaras. — Ar nėjai į saliu- 
ną, kaip aš tau sakiau?

Girtuoklis. — NejaUx_iet^ffu$ 
ir namie buvo gardus.
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Visi laikraščiui siunčiami rankraščiai 
turi but pažymėti autoriaus parašu ir 
adresu. Pasirašantieji pseudonymals 
turi paduoti, Redakcijos žiniai, ir 
savo tikrąjį vardą.
Redakcija pasilieka sau teisę atsiun
čiamus jai rankraščius trumpinti ir 
taisyti.

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

Apžvalga..
Iš moksleivių judėjimo. Perei

tą sąvaitę atsibuvo Chicagoje 
musų moksleivių “seimai”, — 
Lietuviai Rymo-Katalikai Mok
sleiviai laike savo posėdžius šv. 
Jurgio parapijinėj svetainėj, o 
Lietuvių Moksleivių Susivieniji
mas — ^Aušros” svetainėj.

Nedaug ką žingeidaus, ar svar
baus, galima apie šiuos seimus 
pranešti, nes platesnių svarbesnių 
klausimų apkalbėjimo juose ne
teko patėmyti. Abudu seimu 
praleido didesnę dalį laiko, be
svarstydami savo konstitucijų 
projektus.

Abudu moksleivių susivieniji
mu dar neišėjo iš organizavimosi 
rybų, dar nesuspėjo išdirbti sau 
tvirtų pagrindų; musų mokslei
vija — jaunutė moksleivija — 
dar pereina tik fermentacijos 
procesą ir todėl šiądien dar per- 
anksti butų kalbėti ir pranašauti, 
kas iš tos fermentacijos išeis.

Buvo vienok ir viename, ir ki
tame seime prajovų, kurie meta 
tūlą šviesą ant musų mokslei
vijos subrendimo — taip protiš
ko, taip tautiško.

Besitveriant šiems susivieni
jimams, musų simpatija buvo 
Lietuvių Moksleivių Susivieniji
mo pusėje, — ne todėl, kad męs 
norėtume užginti kam turėti ir 
išreikšti savas tikybines pažval
gas, bet todėl, kad męs manėj 
me ir manome, kad moksleivija 
privalo vienytis ant bendrų vi
siems riioksleiviams kultūrinių 
pamatų ir kad moksleiviai, susi
vieniję vienon bendron krūvon, 
be savo tikybinių ar politiškų 
pažvalgų skirtumo, tuomi duotų 
ir musų liaikdžiai tolerancijos pa- 
^’a^^Tajgi, paantriname, męs 
daug^aųs ^ūžįąutėmė Lietuvių 
Moksleivių Susivienijimui.

Šiądien, prisižiūrėję ir vieno ir 
kito seimo darbams, turime at
virai pasakyti, kad Rymo-Kata- 
likų moksleivių susivienijimas 
pasirodė visa galva augštesnis už 
tą musų favorizuotą “tautišką
jį” moksleivių susivienijimą. Tas 
mums nesmagu pasakyti, tačiaus 
faktą męs turime konstatuoti.

Jau nekalbant ąpie tai, kad 
Rymo-Katalikų moksleivių su
sivienijimas 'apreiškė daug di
desnį gyvumą pereitų metų veik
lume; nežiūrint į tai, kad tame 
pačiame “klerikų” susivienijime 
pasirodė daug stambesnės “stu
dentiškos” jiegos (abelno išsilavi
nimo atžvilgiu), šisai, taip vadi
namas, “klerikų” seimas pasi
rodė susidedąs iš jaunikaičių, ir 
daug geriau suprantančių lietu
vių tautos ir kultūros reikalus.

Šią paskutinę išvadą mums da
vė progą padaryt abiejų seimų 
paliestas ir gvildentas klausi
mas, kaip moksleiviai gali ir pri
valo atsinešti į dabar varomą
jį Tautos Namų statymo darbą.

Rymo-Katalikų Moksleivių sei
mas paskyrė iš savo silpnučio iž
do $10.50 nupirkimui ir padova
nojimui Lietuvių Tautos Namui 
vieno sieksnio žemės. Tuomi jis 
officialiu keliu viešai išreiškė vi
so savo susivienijimo solidariš- 
kumą su lietuvių tautinės kultū
ros darbu.

“Tautiškojo” gi moksleivių su
sivienijimo seimas užsidėjo sau 
žymę, kurią nelengva bus per 
ilgą laiką nusiplauti.

Vienas iš moksleivių, medici
nos studentas Mikolaitis, atkrei
pė šio seimo atydą į tai, kad 
Lietuvių Moksleivių Susivieniji
mo pirmininkas, tūlas A. Petrai
tis, padarė tikrą gėdą visiems lie
tuvių moksleiviams, pasirašyda
mas po žinoma Chicagos Socia
listų 'rajono nešvarią “rezoliuci
ja”, kurioj gerbiami Dr. J. Ba
sanavičius ir atstovas Yčas iš
vadinta net “žvėrimis”. Kilo ma
žas trukšmelis, laike kurio mi- 
nėtasai A. Petraitis atkartotinai 
tvirtino, kad jis dar ir ne sykį 
po ta “rezoliucija” pasirašyt^, ir 
pradėjo vėl pasakoti pasakėlę 
apie “medalius” etc. Jo pusę 
karštai palaikė P. Sinkus, — tas 
pats, kuris prieš keletą metų ta

po prašalintas iš TMD. už kėlimą 
riaušių laike Kudirkos raštų lei
dimo. Kiti moksleiviai kalbėjo 
apie tai, kad moksleiviams yra 
tikra gėda panašiai žiūrėti ir pa
našiai atsinešti prie tų ypatų, ku
rios dirba kultūros darbą. Galų 
gale pastatyta klausimas: ar Sei
mas turi protestuoti prieš minėto 
socialistų rajono “rezoliuciją” 
(taigi tuom pačiu ir prieš savo 
pirmininką netiesioginiu keliu), 
ar ne. Septyni balsai pasirodė 
už tai, kad priešAokią nešvarią 
socialistų rezoliuciją, po kuria jų 
pirmininkas, minėtas Petraitis, 
pasirašė, protestuoti reik, o de
vyni balsai buvo už tai, kad to 
daryti nereik. Socialistėliai suti
ko tokią pasekmę net delnų plo
jimu.

Žiūrint į tai akimis suaugusio 
žmogaus, toks jaunikaičių nu
sprendimas praktiškos svarbos 
neturi. Tačiaus, kaipo faktas, jis 
yra pažymėtinas ir turės savo 
pasekmes. Jis neužkenks nei lie
tuvių kultūros augimui, nei Ger
biamų Svečių kelionės tikslui, 
bet jis, be abejonės, užkenks pa
tiems moksleiviams. Tautiška- 
sai, kaip jį iki šiolei skaityta, 
Moksleivių Susivienijimas offi- 
ciališku keliu pažymėjo, kad jis 
yra pritarėju tų visų šlykščių ir 
gana kvailų insinuacijų, kurias 
paleido žmonės piktos valios prie
šai kultūros darbą ir priešai la
biausiai šiądien musų tautai už
sitarnavusį vyrą, Dr. J. Basana
vičių.

Prabėgs 50 ar 100 metų, mi
nės. musų ainiai j Dr. Basanavi
čiaus sukaktuves, kaip šiądien 
minime Daukanto, Kudirkos ir 
kitų sukaktuves, ir- tuose pami
nėjimuose juodu tašku jaunų 
kartų akyse stovės pasipiktinimo 
ir paniekos atmintis: “Lietuviai- 
- Moksleiviai Amerikoje spjovė į 
veidą Lietuvos Atgaivintojui”... 
Lietuvių Tautos Namas turės ir
gi savo istoriją ir iš tos istorijos 
neišrausi to lapo, kuriame bus 
pažymėta, kad lietuviai mokslei
viai officialiu budu pasirodė prie
šais tuos lietuvių šventyklos sta
tytojus.

Vardai Petraičių, Sinkų, Nai- 
kęlių ir jiems panašių vaikiozų 
yra neminėtinas nulis, bet var
das Lietuvių Moksleivių Susivie
nijimo liko ir liks bjauriai su
teptas.

Ištikro, tai yra stačiai ironija 
likimo, kad moksleiviai savo pa
našiu užsilaikymu eitų — prieš 
ką? Nagi, prieš Mokslo ir Dailės 
Dr-jas, prieš kultūros reikalus ir 
prieš tuos, kurie nenuilstančiai 
tų reikalų atlikimui darbuojasi. 
Męs mename, neapsiriksimę, pa
sakę, kad ant viso žemės kamuo
lio nesurasi tokios kitos tautos, 
kur moksleivių organizacija bu
tų pasirodžiusi taip mažai išsi
vysčiusia, taip menkai subrendu
sia.

Iš šito matyt, kad męs tikro 
kultūringo moksleivių susivieni
jimo neturime. Turime du kraš
tutiniu : vieną perdaug, rasite, ti
kybinės spalvos susivienijimą, 
kuris tačiaus vi^gi yra švaresnis 
ir atjaučia lietuvių tautiškiems 
reikalams, ir kitą, kraštutiniai ne
va internacijonališką, kuris, anot 
to vaizdingo 1 išsireiškimo, su 
lengva širdimi ant tautiškų ir 
tautiškai kultūriškų reikalų sau 
spjauja. .. .

Čia pat męs turime pažymėti, 
kad yra tarp jų gerų lietuvių, 
suprantančių kultūros reikalus ir 
tokiems męs visados užjaučiam. 
Vienok officiališkas susivieniji
mas, po to, kas atsitiko, musų 
užuojautos nėra vertas. Atsi
žvelgdami į tai, kaip visuomenė 
žiuri į šį reikalą, remdama Lie
tuvos Pasiuntinius, męs mename, 
neapsiriksime, pasakę, kad ir pla
čioj lietuvių visuomenėj pakišiu 
“moksleivių” susivienijimas už
uojautos neras.

Mums labai nemalonu tai pa
sakyti, bet geresnės nuomonės šis 
susivienijimo seimas nėra užsi
tarnavęs.

Lietuvių likimas Mažojoje Lie
tuvoje. Tenykštinis laikraštis 
“Pagelba” nesenai pagarsino la
bai įdomias skaitlines, nupiešian- 
čias labai aiškiai paskutiniųjų lai
kų Mažosios Lietuvos stovį. Ne
daug ką džiaugsmingu mX?s Kenai 
randame. Skaitlinės dar kįrtą 
pabriežia visur žinomą faktą, kad 
Mažoji Lietuva, kaipo musų tau- 
tadalė; vis nyksta ir nyksta....

Štai ką skaitlinės parodo:
1890 m. dar buvp 117,637 liet.
1900 m. dar buvo 106,280 liet.
1905 m. dar buvo 101,534 liet
1910 likosi jau tiktai 93,938 liet

skaitlines? Aišku juk, 
delno. Lietuvių žuvimas padi
dėjo, ypač paskutiniu laiku.
a Bet, rasi, tas pats yra su vi
somis Vokietijos pavergtomis 
tautomis? Tame ir dalykas, kad 
ne.

Štai 'kaip
skaitlinės:

Lenką, buvo 
Mozūrą ... . 
čekų ..........
Denų ...........
Vendų ....

išrodo

1890 m.
2,765,101

102,951
74,099

138,155
65,254

iš tokias Įsnis, Vardu 
kaip ant Tame

Lai vis taip būva1” 
nyįe gerb. autorius

toja p. Ramanauskiene streikle- Visa tai 
rią reikalais lankėsi įvairiuose Į

kitų

1910 m, 
3,500,621 

203,760 
107,461 
141,510 

64,766

Iš šitos toblytes matome, kad 
skaitlius lenkų, Vokietijoje gyve
nančių, padidėjo per 20 metij 
735.520 žm., mozūrai pasidaugi
no 100,809 žm., čekų skaitlius 
taipgi užaugo — 33,362 žm., de
nų taipgi^, užaugo 3,355,vieni 
vendai sumažėjo skaitliu j e, bet 
ir tai tiktai 488 žm. Taigi, iš
skiriant mažą vendų tautelę, vi
sos kitos nevokiškos tautos pa
sidaugino; tūlos, kaip lenkų, už-

gi skaitlius per tą laiką suma
žėjo 23,704 žmonėmis. Ir tai į 
20 metų, paskutinius dvidešimts 
metų, kuomet prasidėjo draugijų 
tvėrimas, pasirodė, nors ir labai 
silpnas tautiškas atgijimas! Ta
sai judėjimas, be abejones, suma
žino bent šiekTiek ištautėjimą, 
bet vis-gi ta musų tautos dalis 
greit žūva. Patįs Prūsų lietuviai 
tai mato ir prakilnesnieji iš jų 
stengiasi visomis jiegomis nu
stumti tą baisią ištautėjimo 
šmėklą, kuri kas valanda vis ar
tyn prie jų slenka; nori bent li
kučius išgelbėti savo tautai.

Daugelis jau nustoję vilti, ne
besitiki nieko laimėti. Viltiri- 
giausieji, ir tie valandomis nulei
džia rankas ir užduoda sau baisų 
klausimą: “Ar gi jau pražuvo- 
me?”

Tačiaus vėl atsipeikia, grie
biasi už darbo, j paskutiniųjų jie- 
gų įtempimu varo jį pirmyn. Pa-

jimas, ačiū tomą pastangoms, 
šiek-tiek padidėjo, paaugo, pasi
darė stipresniu ir pradėjo; degti 
šviesiaus. Jau kai-kurie abejo- 
tojai, aijba ir visai ranka moste
lėję, pradeda atsigauti ir imasi 
už darbo. Tačiaus tai dar vis ko
va su mirtim, dar vis prieš akis 
stovi Hamleto klausimas: “But 
ar nebūt?”

įCaip gi męs, kitų Lietuvos da
lių santautiečiai, žiūrime į tą 
musų giminių, musų brolių žuvi
mą?, Ar męs kuom nors priside
dame prie jų sunkaus darbo? Ar 
bent pirštu į pirštą suduodame,1 
kad jiems pagelbėjus? Mums ne
reikėtų laukti jokiįi kvietimų, jo
kių prašymų — maldavimų. Tai' 
yra musų bendras dalykas.. Męs 
pamatėme brolį žūvant, ir ne
reikėtų laukti, kol jisai šauks 
pagelbos. Ar męs taip darome? 
Ne! Nekartą į mus kreiptasi, pra-* 
šyta pagelbos. Kuom męs atsa
kėme ir atsakome? Nusikreipia
me į šalį, arba tuom tarpu pa
kalbame, pagailestaujame pa- 
aimanaujame apie Prūsų, lietu
vio likimą, ir.... vėl tylime, iki 
vėl negauname kumščia į pašo
nę, ir vėl atsikartoja ta pati isto- 
rija. Taip yra netiktai su mu
mis, Amerikos lietuviais. Su Di
džiąją Lietuva yra tas pats, net 
dar blogiau. Pas mus dar bent 
išgirsi priėjau tos žodelį, paragi
nimą sušelpti, paremti prusie- 
čius. Amerikos lietuviai yra 
šiek-tiek rėmę tą judėjimą ir me
džiagiškai.

Kaipgi Didžioji Lietuva, Prū
sų lietuvių kaimynė ir sesuo? 
Kaip jf atsineša į savo sesers pa
dėjimą?

Prūsų lietuviai šaukėsi nekar
tą netiktai medžiagiškos pagel
bos. Jie prašė bent priejautds. 
Nekartą kreiptasi į Didžiąją Lie
tuvą ir prašyta už mėgsti šiokius- 
-tokius ryšius. Prūsų lietuviai 
tame atvejyje yra darę visa, ką 
tiktai galėjo daryti. Ką gi suti
ko, kokį atbalsį rado Mažosios 
Lietuvos atsišaukimai savo se- 
sers-kaimynės’ krutinėję? Ta, gir
di, esanti savais reikalais užim-; 
ta ir negalinti dabar pašvęsti 
bent kiek laiko susiartinimui.

Ar gi galima ramia sanžine pa
skui kalbėti apie tėvynės meilę,, 
sakytis tėvynainiu. Ne!. Kam 
rupi Tėvynė, tam turi rūpėti 
ji visa! Kitaip tėvynainių vardas 
bus musų neužpelnytas, bus tik
tai pasavintas ir neteisingai ne-, 
šioj arpas. J. A.

Ar galima vienybe visuome
nėje? “V. L.” No. 36 tilpo p. A. 
K. Rutkausko įžanginis straįp-

tarp kita ko rašo : “Kodėl likimas 
taip ilgai mus kalkino nesantai
kos slogučiu? pabar, pajutę pa
laimą, kokią suteikia pasišventi
mas, nedaug atsiras tokių lietu
vių, kurie norės atgal grįžti į ne-

Rut. nori amžinos vienybės ir 
tikimo visuomenėje. Ar tai 
Įima? M.

visuomenė, kaip

su-

Lietuvių visuomenė, kaip ir 
pas \jsas kitas * tautas, yra pa
siskirsčiusi į tam tikras sroves 
arba pakraipas. Atskirų pakrai
pų žmonės spiečiasi krūvon ir su
tveria partijas. Kiekviena parti
ja turi savą supratimą apie vi
suomenę, savą žvilgsnį į visuo
menės dabartį bei ateitį; turi 
savus idealus, sulyg kurių norė
ti^ sutaisyti ir visuomenės gyve
nimą; pripažįsta tuos arba 
kelius bei įrankius tiems 
lams 'atsiekti.

Gerai, jeigu tos partijos 
tų sutikti savo pakraipose, bet 
juk tai negalimą, nes pačioje par-

kitus 
idea-

riams, visur savo prakalbose pa- 
brieždama, kad streikierių reika
lais rūpinasi kuodaugiausiai So
cialist Party ir I. W. W. atstovai. 
Reiškia, ta gerb. moteris nėjo 
prieš idėjas, kurias atstovauja 
anųjų pastabų autoriai ir jiems 
panašus. Anaiptol. Bet ta mo
teris turėjo tiek pilietiškos drą
sos, kad drjso nupeikti du musų 
laikraščiu, nesirupinusiu išpra- 
džių streiko reikalais. Kas pa
sirodė? Per kelis mėnesius ta mo
teris buvo drabstoma purvais. 
JI padaryta baisiausiu sutvėri
mu, ir jos darbas likos baisiau
siu, purviniausiu. Paklausime, 
kur teisingumas ir kur logika?

Eikime toliaus, prie šios die
nos klausimo. Dabar Ameriko
je lankosi Liet. Mokslo Draugi
jos Pasiuntiniai. Visi apie juos 
žino. Visi taipgi žino, kad atsi
rado laikraščiai, kurie nesiliauja 
savo kailyje ir visa daro, lead tik 
kuolabiausiai tuos pasiuntinius 
apjuodinus savo skaitytojų aky
se. Negana to, kad patįs redak
toriai (kaip matyt ne geriausios 
valios vyrai) nesiliauja žaidę pa
siuntinių garbe Ir gerais vardais, 
bet dar savo laikraščių skiltyse 
duoda vietos įvairiems ‘satyri
kams’, kurių ‘raštai’ tiktų tiktai 
sąšlavynui, o no pagodojantiems 
save laikraščiams.”

reikalinga noroms- 
-nenoroms įpripažinti, yrą šventa 
teisybė.

Naujas laikraštis Lietuvoje. 
Kaip praneša žinios iš Lietuvos, 
ponia Višinskicnė gavo leidimą 
leisti naują savaitraštį lietuvių

Atitaisymas. Praeitame 
tu vos” numeryje tilpusioje žinu-

įsibriovė klaida j Tenai pasaky
ta: “....norintieji grįžti Lietu
von, idant gauti pasportą iš Ru
sijos konsulio Amerikoje, turė
sią pristatyti paliudijimą.... iš 
New Yorko pravoslavų popo”. 
Turėtų būti: ....norintieji grįž
ti Lietuvon, idant gauti pasportą 
iš Rusijos konsulio New Yorke, 
turėsią.... ir 1.1.

Vadinas, imantiems pasportą 
per kitą kurį konsulį, (pavyzdin, 
per Chicagoje esantį konsulį) jo
kių paliudijimų iš New Yor
ko popo nereik. Tie vadovau
jasi senomis taisyklėmis.

snį, po keletą ir po šimtinę, kas** 
dien vis auga ir eina didyn. Reik 
tikėtis, kad pakol musų Svečiai 
išvažiuos į Lietuvą atgal, var
giai liks kokia lietuviška drau
gija, kurios vardas šitame surašė 
nebūtų minėtas.

Ypačiai smagus tas apsireiški
mas, kad visi lietuviai, be skir
tumo tikybinių ar politiškų pa
žiūrų, visos organizacijos, 
draugystės, sustoję vienon 
bendrai remia šitą didelį 
tautos kulturinį darbą, 
didžiausios
nizacijos, kaip: 
Lietuvių Amerikoj, 
Rymo-Katalikų Amerikoj ir Tė
vynės Mylėtojų Draugija, karštai 
šitą reikalą remia, kaip per 
Centro valdybas, taip ir per 
tus savo kuopų. Katalikai, 
tiečiai, laisvamaniai ir net
sų anarchistai, kurie paprastai 
nepergeriausia tarp savęs sugy
vena, šiame atsitikime, pamiršę 
apie savo vaidus-vaidelius, atme
tę šalin savo nesutikimus, visi 
kaip vienas vyras remia visų lie
tuvių bendrą kultūros darbą. To
dėl pilnai teisingai galima pasa
kyti, kad visa lietuvių visuomenė 
tvirtai stovi už musų Svečių pe
čių ir, karštai remdama juos, tuo
mi remia savo tautos svarbų rei-

ir svarbiausios

visos 
eilėn, 
musų 
Musų 
orga-

Susivienijimas 
Susivien.

savo 
sim- 
tau- 
mu-

tumas. Vienybė bei sutikimas, 
kaip tai norėtų, gerb. augščiaus 
minėtas autorius, yra stačiai ne
galima. Galop, įvairumai ir tarp- 
partijinė kova turi savas geras 
puses ir visuomenei gali būti 
naudinga. Gimstantis, ačiū ko
vai, tariant, lenktyniavimas ska
tina kiekvieną partiją iškilti 
augščiaus už kitas, skatina ją 
eiti tobulyn, daro veiklesnė. 
Kiekviena partija yra visuome
nės dalis, ir, tobulinanties parti
jomis, tobulinasi ir visuomedė, 
žengia pirmyn. Tatai prieš par
tijas principe vargu ar galima 
kas nors turėti. Priešingai, jos 
tiktai naudingos ir pageidauti
nos.

Taip yra visuomenėje, beei
nančioje ir besivystančioje nor- 
mališkais keliais. Bet su visuo
mene, kurios gyvenimas atsišlie
jo nuo tikrojo kelio, yra visai ki
taip. Čia būva visai priešinga. 
Toji kovą, kuri prie sveikų ap
linkybių ture|ų būti visuomenei 
naudinga, neesant tokioms ap
linkybėms, vien tik gali kenkti, 
atnešti nuostolį. Esant aplinky
bėms nenormališkomis, toji ko
va ne tik visuomenės nestumia 
pirmyn, bet tiesiog kliudo pir- 
mynžangai, žemina ir naikina tą 
kulturingumo laipsnį, kurio vi
suomene buvo lig tol pasiekusi. 
Tatai, jeigu atsiranda partijų, nė
ra dar ko nusiminti. Lai jos 
sveikos sau gyvuoja. Reikia tik! 
žiūrėti, kad Uova butų prideran-j 
čiai vedama, i

J

Keistas laiškas. “Draugo” No. 
36 yra tilpes kun. T. Žilinsko iš' 
Bostono atviras laiškas p. Leo
nui, buvusiam II Durnos nariui 
ir dabar Kaune pralctikuojan-; 
čiam advokatui. Tame laiške yra 
klausiama p. Leono, kaip jam at
rodo priskambėjusi savo laiku 
tarp Amerikos lietuvių istorija 
su Kutra, padirbtais dokumen
tais, kreiva prisieka. Klausia, ar- 
nemato p. Leonas, kaip Ameri
kos lietuvių desperatai (nežinia,' 
kodėl kun. T. Žil. pavadino juos 
pirmeiviais) drabsto purvais 
į atvykusius svečius, ar tie f ak-' 
tai neužgauna p. Leono teisin
gumo jausmų. Išmetinėja, kad 
šisai tyli ir ligšiol neprotestuoja 
prieš tą viską. Pabaigoje laiš-' 
ko duodama suprasti, kad p. Le
onas yra menkos vertės doros 
mokytojas. Visame laiške jau
čiasi įtartum apkaltinimas 
Leonui, buk jisai prijaučiąs 
sai tai nešvariai kompanijai,
rią veda tūla neva lietuvių da
lis prieš svečius, ir turįs atsa
kyti už paskutinių laikų darbus, 
su. kuriais jisai, kiek mums ži
noma, nieko bendro, neturi.

-H i

Teisingas 
vynė’v No. 
apie tūlos 
laikraščius;
teisingų pastabų ir labai gerai 

į apibudina’ rašytojus 
dien 
vais 
čius 
taip

Kalbėdama ‘apie panašaus plau
ko rašytojus, TTėvynė” sako, kad 
Jie,

P- 
vi- 

ku-

r.-j................. -

apibudinimas. “Tė- 
36-tame, kalbėdama 

rųšies rašytojus bei 
padaro keletą labai

kurie šią-, 
savo - raštuose drabsto pur- 
visus žmones, nesutinkan- 
su jais nuomonėmis ir ki-' 
negu 'jie veikiančius. »

“jei išgirsta pasakytą ant savęs' 
kadir teisingo išmetinėjimo žodi/ 
tuo jaus pavadina tai šmeižtu; 
eina dar toliau: vadina tai jų 
skelbiamų idėjų šmeižtu, ir tai 
tik dėlto, kad jie tas idėjas at
stovauja Ir, kas apgailėtina, at-, 
stovauja netikusiai, nes jas paže-! 
mina. Dėl pavyzdžio atsiminki-! 
me Lawx.ėne.e’o 'streiką, žinoma* 
visiems, kad Lawrence’o gyven-!

Kaip Svečiam Sekasi
Pereita savaitė buvo pirma sa

vaite, išvažiavus Lietuvos Sve
čiams, Dr. J. Basanavičiui ir at
stovui Yčui iš Chicagos į Rytus.

Kaip mums pranešama iš tų 
vietų, kur Svečiai atsilankė, Sve
čius visur širdingai priimama ir 
aukos plaukia neblogiaus, kaip 
plaukė Chicagoj ir apielinkese.

Pirma vieta, kur Svečiai ap
sistojo, išvažiavę iš Chicagos 
(3 d. rugsėjo), buvo Grand Ra
pids, Mich. Čia vietiniai lietu
viai jau nuo seniaus buvo besi
rengę Svečius priimti. Iš vi
so Grand Rapids’e surinkta Tau
tos Namams apie $160. Ypatin
gą užuojautą šiam kultūros dar
bui parodė Grand Rapids’o drau
gystės, aukaudamos sulyg savo 
išgalės. Prie tokių draugysčių 
priklauso: S.L.A. 60-takuopa, 
T.M.D. 58-tą kuopa ir Šv. Jurgio 
draugija, paaukavusios Tautos 
Namams po sieksnį žemės ir dar 
pasižadėję apie šitą reikalą savo 
susirinkimuose pakalbėti. Siek
snį žemęs aukavo ir kun. Geryic- 
kas. Mums pranešama, kad 
Grand Rapids negali pasilikti be 
tos garbės, kad pas save netu
rėtų nei vieno Nario-Labdario. 
Sulyg to, Lietuvos Sūnų draugi
ja (kaip vieno tinkamai išsireikš
ta) pasirodys, kad jie yra tikri 
Lietuvos Sunai, ir todėl ši drau
gija žadanti paskirti $100.00 ir 
įgyti garbingą Nario-Labdario 
vardą. Taip pat pasižadėjo S ve-' 
cianas į Brooklyną prisiųsti pilną, 
šimtinę ir gerai čia žinomas tė
vynainis, p. Grandupis.

Kaip matome, Grand Rapids’o 
lietuviai, ypač ištesėję savo pri
žadus, pasirodys labai gražiai.

Po Grand Rapids sekantis Sve
čių sustojimas buvo Cleveland, 
Ohio. Maršrutoj 5 d. rugsėjo, 
buvo paskirta Detroit’ui, bet 
Detroit atsižymėjo ne tik tuom, 
kad turįs dikčiai lenkų, bet ir 
tuomi, kad ten matomai nėra 
gerų lietuvių-vadovų. Svečiai; 
negavo jokio nuo ' detroitiečių 
pranešimo, ar ten kas surengta, 
ar ne, ir todėl, nenorėdami daryti 
bereikalingų iškaščių, aplenkda
mi Detroit, išvažiavo stačiai į 
Cleveland, Ohio. Toks detroitie
čių nerangumas, suprantama, ne
daro Detroitui didelės garbes.

Clevelande puikus priėmimas.
Už tai, ką Detroit pagadino, 

tai Cleveland gražiai atitaisė. Čia 
musų gerbiamus tautos veikėjus 
priimta ne tik su atviromis ran
komis, bet ir .su atvirais kiše- 
niais.'

Svečių priėmimui buvo susitai
sęs iš visų draugijų komitetas, 
kuris darbavosi “išsijuosęs” ir 
surengė puikų vakarą. Žmonių 
prisirinko apie 700, vakaro prog
ramą gražiai papuošė Lietuvių 
Tautiškas benas ir vietinis cho
ras. Apart svečių, prakalbas lai
kė draugysčių komiteto pirmi
ninkas, p.' Jurgis Brazaitis ir 
vietinis klebonas kun. Halaburda, 
kuris karštai ragino lietuvius dė
ti aukas ant musų tautos auku-s 
,ro. Susirinkusių žmonių upas 
buvo pakilęs ir jie duosniai Tau
tos Namams .aukavo. Išviso čia 
sumesta arti $400.00.

Abelnai paėmus,
čiai, kaip ir galima buvo tikėtis,:

I vyriškai pasirodė ir savo kolioni-'

clevelandie

pa- 
bet 
dar
PO 

ko-

jai sarmatos'nepadarė. Ypačiai 
yra vertas pagyrimo komitetas, 
susitveręs iš vietinių draugijų 
atstovų. Jis ne tik kad uoliai 
sidarbavo vakaro surengime, 
jo nariai, draugijų delegatai, 
nuo savęs ypatiškai sumetę 
doliarinę kitą, padarė nuo
miteto vaLdo Tautos Namams 
prezentą iš dviejų sieksnių že
mės. Įteikdami savo gražią ypa- 
tišką auką, draugijų delegatai 
pasižadėjo pakelti sąyo draugy
sčių mitinguose klausimą ir nė
ra abejonės, kad Clevelando drau
gystės tą reikalą prielankiai pri
ims. | yA

Nekunos draugijos jau ir au
kavo. Ypatingai čia reik pažy
mėti dvi vietines T. Myl. Drau
gijos kuopas, kurios visados bu
vo vienos iš pavyzdingiausių šios 
organizacijos kuopų. Taigi, 20-ta 
TMD. kuopa paaukavo pilnus 3 
sieksnius žemės, 47-ta T.M.D. 
kuopa ir S.L.A. 178-tą kuopa pa
aukavo po sieksnį. Iš kitų stam-

Halaburdą, aukavusį du sieksniu 
žemės.

Abelnai, paantriname, Cleve- 
landas augštai palaikė savo gerą 
vardą.

Iš Clevelando Svečiai išvažia
vo į Pittsburgą, Pa., kur jie pra
bus šitą visą savaitę, besilanky
dami ne tik Pittsburge, bet ir 
jo artimose apielinkese. Iš Pitts- 
burgo Svečiai trauks tiesiog į 
Naujos Anglijos valstijas, pake
liui sustodami Rochesteryj (16 
d. rugsėjo), Amsterdame, (18 d. 
rugs.) ir Schenectady, N. Y. (19 
d. rugsėjo). .

Draugystės neapvils.
Smagu yra labai čia patėmyti, 

kad musų lietuviškos draugystės, 
kaip ateina žinios iš įvairių vie
tų, pasirodo gerai suprantančios 
savo tautos reikalus ir viena po 
kitai, tarsi tos skruzdės, nešda
mos po grūdelį — po šiaudelį 
abelnon kruvon-skruzdynan, pra-' 
deda skirti savo auka£ bendram 
visos lietuvių tautos reikalui. 
Surašąs draugysčių, aukavusių 
Lietuvių Tautos Namui po siek-.

Nudžiuvusi medžio šaka.
Iš visos lietuvių visuomenės, iš 

visos tautos atsiskyrė tik musų 
užsicicilikavę socialistėliai, — 
kurie atsižymėjo nepaprastu ap- 
jakiniu, fanatizmu ir nepaprastu 
nesubrendimu. Visi jų išstatyti 
iki šiolei užsipuldinėjimai nėra 
verti tuščio kiaušinio sveikai pro
taujančio žmogaus akyse ir at
sakinėti į juos, butų tai nusiže
minimas ir musų tautos veikėjų 
gilus įžeidimas. Tuomi musų tie 
“cicilikėliai” parodė, kad jie yra 
nukirmijusi ir nudžiuvusi lietu
vių tautos šaka ir, kaipo tokia, 
prie bendro lietuvių stuobrio ne
priklauso. Jie yra, kaip matome, 
kenksmingi musų žmonių kili
mui* jie yra lygiai, dėlei savo ak
lumo, blėdingi ir visos žmonijos 
gerovei, nes eidami prieš gry
nos kultūros ir apšvietos darbus, 
yra abelno progreso ardytojais. 
Jų naivyški pasiteisinimai, buk 
jie prijaučią kultūros darbui, bet 
jiems nepatinkančios fizijonomi- 
jos (veidai) tų, kurie tą kultūros 
darbą su didžiausiu pasišventi
mu varo, yra tokia veidmainy
stė, kokią iki šiolei mums mažai 
teko girdėti. Teisingas, neveid
mainingas žmogus 
džiaugtis, kad net jo 
jam nepatinkanti žmonės atlieka 
gerą darbą, o čia, kaip matome, 
yra visai priešingai.

Taigi iš tokių žmonelių, paan
triname, sunku bent kam laukti 
kokios nors naudos: jie nėra nau
dingi savo tautai, jie negali but 
naudingi nei visai žmonijai. Iš 
tokių užsifanatizavusių žmone
lių, anot tos patarlės, “nei die
vuliui žvakė, nei'Velniui kačer- 
_  W * ga . .«

Ar dyvai todėl, kad net iš jų 
pačių tarpo rimtesni vyrukaų 
vyrukai, turinti širdį krutinėję ir 
protą galvoje, pasipiktina tokiu 
jų darbu?

Musų laikraštyj jau nesykį pa
kėlė protesto balsą prieš tokį 
žmonių mulkinimą net iš jų pa
čių tarpo rimtesni ir doresni žmo
nės. Šiame numeryj skaitytojai 
taip pat ras korespondencijų sky
riuje keletą tokių nuomonių.

gali tik 
iešai, kad

Nekurie iš Naujų Nariij-Labdariti Chicagoje
(Paveikslai kitų tilps sekančiam numeryj).

KUN. A. KAUPAS, 
“Draugo” redaktorius, paaukavęs Tau* 
to8 Namams |100,00.
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Iš “Kataliko •
M. TANANEVieiA, 

'ankininkas nuo 18-os gatvės, pa
ūkavęs Tautos Namams $100.00^



EIETUVA No. 37,

šiame numcr

Irųnęs manome, kad toks pro
testas yra pilnai teisingas. Męs 
pažįstame socialistus, kaipo tam

Chicago, tačiaus 
dar nesiliauja. ' 
vių Draugijų S; 
darbuotis, kaip apie tai skaityto-

ir (langiaus aukauti, išreikšdama 
podraug pasigailėjimą, kad jai 
neteko pas save Gerbiamų Sve
čių matyt. P-lė Andrušavičaitė 
taipgi turi daug brangintinių da

is Chicagos padangių.

ivo iš 
čionai 
Lietu-
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bet męs nepažįstame tokių so
cialistų, kurie tik čiulptų iš savo 
tautos žmonių syvus, ir, kaipo 
atsimokėjimą už tai, keltų “er- 
miderius” prieš kiekvieną savo 
tautos gerą darbą, prieš kiekvie-

kėją, prieš kiekvieną net ir gry
nai kultūriškąjį sumanymą. To
kių socialistų męs, paantriname, 
dar niekur neesame matę ir jų 
nepažįstame. Męs persitikrinę, 
kad tokių niekur ir nėr. O jei
gu toki žmonės kur ir yra, tai 
juos, be abejonės, kitaip vadina. 
Juos vadina tautos ir žmonijos 
parazitais, kurie viską nuo savo 
brolių ima ir nieko atgal neduo
da, dargi savo geradėjus džiovi
na. Mums išrodo, kad “sulyg 
galvos turėtų but ir kepurė”, kad 
musų “cicilikai“ pasirinktų sau 
kitą tinkamesnį vardą — nei var
das pirmeivių, nei vardas socia
listų jiems visiškai netinką, 
siškai netinka. iiinii

P-L6 TEODORA A^DRUŠEVIČAITfi, 
iš Chicagos, padovanojusi Tautos Na
mams $50.00.

Simano Daukanto dr-ste, Chi- 
cagoje, nutarė paaukauti du siek
sniu žemės ir prižadėjo dar di- 
dęsnę auką, pradėjus tą namą 
statyt. “Lietuvos Benas“ savo 
susirinkime nupirko taipgi siek
snį žemės. (Pinigai gauti “Lietu
vos” redakcijoj ir savo laiku bus 
iš eiles pakvituoti sykiu su kito
mis aukomis. Red.).

MARŠRUTAS, BOSTONO KO-
MITETO SVEČIAMS PRI

IMTI SUTAISYTAS.

Bostono komitetas sutaisė at
vykusioms iš Lietuvos Lietuvių 
Mokslo Draugijos atstovams, Dr. 
J. Basanavičiui ir p. M. Yčui, 
maršrutą po Naująją Angliją. 
Maršrutas tapo atspausdintas kai- 
-kuriuose praeitos savaitės laik
raščiuose. Dėlei išanksto neper- 
matytų aplinkybių, pasirodė rei
kalingu tūlas maršruto smulk
menas pakeisti. Šioje, kaip mums 
pranešta, iš Lawrence, Mass., 
išnaujo apdirbtoje išvaizdoje ir 
paduodame maršrutą.

Svečiai atsilankys ,šiuose Nau
josios Anglijos mieštuose: 
Boston, Mass............rugsėjo 21.
Cambridge ............. rugsėjo 22
Brockton.................... rugsėjo 23
Lawrence.....................rugsėjo 24
Haverhill..................... rugsėjo' 25
Nashua, N. H............. rugsėjo 26
Lowell, Mass.......... rugsėjo 27
Worcester................. rugsėjo 28
Hartford, Conn.........rugsėjo 30
New Britain......................spalio 1
Waterbury............. spalio 2 ir 3

Atitaisymas. “Lietuvos“ num. 
35-me, korsepondencijoj iš Dės 
Moines, la. pasidarė apgailėtina 
klaida: ten buvo pasakyta, kad 
mirė J. Ališauckas, o vieton to 
turėjo būti Antanas J. Ališauckas.
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ir gerai pamąstyk! Tai musų, visų lietuvių, darbas!
TAIGI EIK ŠIĄ TALKON, BROLAU!
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1 £ Pašnekeliu Kampelis, b1
IL.ĮI . . .............. lE=į

EIKIT ŠIĄ TALKON l 
, ♦ *

Šiame paveikslėlyj musų artistas-piešėjas vaizdingai parodė savo mintį apie tą darbą, 
kurį atlieka dabar Lietuvių Mokslo ir Dailės Draugijų Pasiuntiniai. v . V

Žemiaus sumesta betvarkėj krūvos raštų, knygų paveikslų ir įvairių svarbių istoriškų 
liekanų. Šie visi dalykai yra šaltinis, iš kurio teka gaivinantis apšvietos ir mokslo upelis 
po visą musų kraštą.

Didžiausiu turtu, didžiausia galybe kiekvienos tautos yra ne kardai, ne ginklai^ ne 
kanuolės ir ne pinigai.. -Didžiausiu turtu ir didžiausia kiekvienos tautos galybe buvo,
yra ir bus grynas mokslas ir žmoniųl tikroji ir tyra apšvieta.

Pas mus šie visi turtai yra sukrauti voratinkliais apaugusiuose kampuose, sugrusti 
į betvarkes krūvas, į neatkaltas iki šiol skrynias.

Apšvietos ir mokslo šaltinis yra užgrūstas, ir gaivinantis jo vanduo negali prasi
mušti viršun ir nutekėti į ištroškusią šalį. 1

Apšvietos ir mokslo šaltinis negali Lietuvos pasiekti, nes trįs milijonai lietuvių neii- 
stengia iki šiolei pastatyti tinkamo savd turtams namo....

Vienok, ačiū darbštumui musų nenuilstančių veikėjų, ačiū energijai musų Mokslo ir 
Dailės Draugijų ir jos gerbiamų Pasiuntinių, pas mus dabar viešančių, męs lietuviai turė
sime savo mokslo ir dailės turtams sukrauti tinkamą vietą.

Musų artisto vaidentuvė parodo, kaip ‘iš šitų visų betvarkiai sukrautų musų turtų 
turėtų išaugti puikus rūmas — Lietuvių Mokslo ir Dailės Draugijos namas, — iš kurio 
nesiliaujančiai plauktų gaivinanti mokslo ir apšvietos upeliai po visą platų Lietuvos 
kraštą.

Brolau 1 Žiūrėk, kad neliktum užpakalyje kitų tautos darbininkų, kurie šitą puikų na
mą stato! Žiūrėk, kad ir tavo plytelė, tavo žiupsnelis ten butų I įsižiūrėk į šį paveikslėlį

311. Iš kur yra kilę Suvienytų 
Valstijų vardai? Many tina, kad 
klausimas, iš kur yra kilę at
skirų valstijų vardai, kiekvienam 
gali būti įdomus. Peržiūrėti var
dus visų valstijų, iš kurių susi
deda musų apgyventa respublika, 
butų perdaug. Pasitenkinsime 
tat bent vardais tų valstijų, ku
riose daug-maž gyvena lietuvių. 
Reikalinga pastebėti, kad val
stijų vardai yra daugaiusiai in
dijoniškos kilmės. Yra dar kele
tas ispaniškų ir franeuziškų var
dų. Stebėtiniausia tai, kad ang
liškos kilmės vardų valstijų už- 
vardijimuose yra labai mažai: 
vos viens, kitas.

7 I

Imant alfabetiškai, męs pir
miausiai randame lietuvių šiek- 
-tiek užgyventą Arizonos val
stiją. Žodis “Arizona“ yra ft’in- 
dijoniškos kilmės ir reiškia: smil
čių kalvos (maži kalneliai). 'Po
liaus eina Arkansas valstija, ku
rios vardas, jį išvertus lietuvių 
kalbon, reiškia: padūmavusių 
vandeniu laukas. Šita valstija, 
kaip ir daugelis kitų, turi dar 
ir išmislytą vardą: Meškų val

stija; pavadinta taip, kadangi se
niau šioje valstijoje buvo labai 
daug meškų. Kalifornijos valsti
jos vardas yra ispaniškos kilmės 
ir reiškia: karštas krosnis. Iš- 
mislytas vardas yra Aukso val
stija. Connecticut valstija, kuri 
yra viena lietuvių daugiausiai ap
gyventų, savo vardą yra paėmusi 
iš indijonų kalbos. s Išverstas lie
tuvių kalbon, jisai reiškia: ilga 
upe. Connecticut turi dar ir ke
letą pravardžių, kaipo “Nuola
tinių papročių šalis“ ir k. Dako
ta, iš indijoniško, reiškia: suvie
nytas, sujungtas, giminingas. 
Illinois valstijos vardas yra tai
pogi indijoniškas ir reiškia: 
“žmonių giminė arba padermė“. 
Turi dar porą pašalinių vardų: 
“Lygumų valstija“ ir “Čiulpėjų 
valstija“. Indiana valstija, kaip 
iš paties žodžio matyt, paeina 
nuo indijonų. Tikroji prasmė žo
džio: “Indija“ yra: upės šalis. 
Iowa valstijos vardas indijoniš- 
kai reiškia: miegaliai. Kansas 
yra taipogi indijoniškas žodis ir 
reiškia: padūmavęs, vanduo. Šio
ji valstija yra dar vadinama Va

karų Sodnu. Kentucky vardas 
indijoniškos kilmės ir reiškia: 
tamsi ir kruvina žemė. Louisia- 
nos valstija yra tuom vardu pa
vadinta garbėn franeuzų kara
liaus Louis (Liudviko) XIV. 
Maine yra taipogi franeuziškos 
kilmės, nuo valstijos tuo pačių 
vardu Francuzijoje. Maryland 
pavadinta taip garbėn anglų ka
ralienės Henriettos Marijos. 
Massachusetts valstijos vardas 
yra indijoniškos kilmės ir reiš
kia: mėlynos kalvos. Išmislytas 
vardas yra: Įlankos valstija. Mi
chigan, indijoniškas žodis, reiš
kia: ežerinė j šalis. Šita valstija 
turi dar ir keletą išmislyti^į var
dų. Minnesota iš indijdniško 
reiškia: debesiuotas vanduo'. Mis
souri yra-indi joniškas žodis ir reiš
kia: purvinas vanduo. Montana 
yra ispaniškos kilmės žodis/ reiš
kiantis kalnuota', šalis. Nebra
ska paeina iš . indijonų kalbos ir 
reiškia: negili upę. New Hamp
shire valstija gavę- savo vardą 
nuo Hampshire apskričio,. Ang
lijoje. Pridėtinis vardas/ dar 
yra: Granito valstija. New Jer
sey. pavadinta nuo Jersey salos. 
New York valstija taip pava
dinta Yorko ir Albany kunigaikš
čio garbėn. Vadinasi dar “Augš- 
tesne arba Imperijine valstija”. 
Ohio, išvertus iš indijdniško, reiš
kia: gražus, puiku?. Oklahoma

(reiškiat raudono žmogaus namai, 
tėviškė. Oregon reiškiat vakarų 
upė. Pennsylvania pavadinta nuo 
vardo William Penn, įsteigėjo 
pirmos kolionijos toje valstijoje. 
Rhode Island pavadinta nuo Ro- 
doso salos Viduržeminėse jūrė
se. Patsai žodis “rodos“ reiškia: 
rožė. Texas yra ispaniškos kil
mės; reiškia draugus. Išmisly- 
tas vardas: Pavienės Žvaigždės 
valstija. Vermont yra žodis, reiš
kiantis franeuzų kalboje: žalias 
kalnas. Washington valstija pa
vadinta pirmo Suvienytų Val
stijų prezidento vardu. Wiscon
sin valstija gavo savo vardą nuo 
svarbiausios upes, kuri čionai te
ka. Patsai žodis, paimta iš fran
euzų kalbos ir reiškia: tekanti 
vakarų link. Išmislytas vardas 

[yra: Barsukų valstija. Galop, 
paskutinė išskaitliuojamoje ei
lėje Wyoming valstija savo var
dą, kaip ir dauguma valstijų, pa
ėmusi iš indijonų kalbos ir reiš
kia: plačios lygumos, arba pla
tus tyrai.

----- o-----
312. Kuomet atsirado žvakes? 

Žvakes žmonės vartoja jąu nuo 
senai. Pirmutinės žvakės —1 tei
singiau, degančios medžio ske
veldros — buvo vartojamos jau 
giliausioje senovėje. Lietuviai 
dar nelabai senai vartojo pana
šias žvakes — balanas. Vėliaus 
medžio skeveldras vilgino lajuje 
arba taukuose, kad geriau degtų. 
Žvakėmis, panašiomis ' daug-maž 
į tas, kurias męs dabar vartoja
me, naudojosi jau senovės grai
kai ir romėnai. Kad suprasti, 
kokios tai buvo žvakės, pažiū
rėkime, kaip jas darydavo. Im
davo lajų arba vašką, ištirpinda
vo jį ir išsunkdavo, kad visos ne
reikalingos dalįs atsiskirtų. Pa
skui imdavo vatinį neva 
šniūrą, kurį įleisdavo į 
ištirpintą lajų arba vaš
ką ir vėl ištraukdavo; taip dary
davo, kol žvakė nepasiekdavo 
pageidaujamo storumo. Žinoma, 
tokios žvakės buvo labai sunku 
padaryti ir brangiai atsieidavo. 
Todėl buvo labai mažai vartoja
mos. Pirmoje viduramžių pusė
je žvakės buvo dar mažai varto
jamos. Toliaus žvakių darymas 
pasigerino. 1484 m. Londone su
sitvėrė tam tikra kompanija žva
kėms dirbti, išrasta tam tikri 
budai joms dirbti ir pagerinti. 
Nuo to laiko žvakės, kurių išdir- 
bimas vis ėjo pigyn, pradėjo vis 
daugiau ir daugiau platintis. XV 
amžiuje todėl, galima skaityti, 
padaryta pradžia šiądieninių žva
kių išdirbystei.

«-----o-----
313. Ką reiškia žodis “Amen“? 

“Amen“ yra žodis hebrajiškos 
(senos žydiškos) kalbos. To žo
džio šaknis reiškia tvirtumą, pa
stovumą. Patsai žodis reiškia: 
taip, tegul taip stojasi, taip yra. 
Jisai yra vartojamas sinagogose, 
kur jisai tariasi, pasibaigus pa
maldai. Pas pirmuosius krikš
čionis, pabaigus vyresniam arba 
kunigui maldą, susirinkusieji bal
siai užbaigdavo ją tuom žodžiu. 
Justinas kankinys, vienas iš pir- 
tniausiųjų Bažnyčios tėvų, nu
rodo į tokį to žodžio vartojimą. 
Sulyg Tertulliaus, tą žodį galėjo 
tarti tiktai teisingieji. Iki šeštam 
amžiui viešpatavo sekantis pa
protys: švenčiant Viešpaties Va
karienę, priėmus duoną ir vyną, 
kiekvienas krikščionis garsiai tar
davo: amen. Tą žodį balsiai tar
davo susirinkusieji taipogi, pabai
gus kunigui konsekraciją (pa
šventinimą). Tas pats paprotys 
būdavo vartojamas ir prie krikš- 
tinimo. Pakrikštijus kūdikį, 
krikšto tėvai ir liudininkai su 
karštumu tardavo: amen. Pas 
grekus, arba pravoslavus, žodį 
“amen“ taria, paminėjus kiekvie
ną Trejibės (Traicės) ypatą.

Tą žodį vartoja ne tiktai krikš- 
čionįs ir žydai, bet taipogi ir 
mahometonai. Šieji taria jį, pa
baigę tūlą dalį Korano (nelygi
nant, krikščionių Biblija). Ma
hometonai vartoja žodį “amen“, 
rašydami laiškus ir tapogi kituo
se atsitikimuose. Pas juos 
“amen“, tris kartus ištartas, ir 
dar žodis “Qimtir“, skaitosi savo 
rųšies užkeikimu nuo blogo. To
kiu budu matome, kad tasai žo
dis yra vartojamas net keletoje 
tikėjimų, 
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314. Kur yra geležinkelis ore? 

Neužilgo sulauks tokių geležin
kelių Europos gyventojai. Plia- 
nai yra jau visiškai apdirbti, ir 
darbas, regis, jau pradėta. Su
lyg pllanų, vienas tų geležinke
lių sieks augščiausio kalno Euro
poje Mont Blanc, Alpuose. Tie. 

geležinkeliai yra taip padaryti, 
kad nerd jokio pavojaus nukristi 
arba panašiai, nežiūrint to, kad 
karas važiuoja oru 5,420 pėdų 
(daugiau angį, mylios) ir pasike
lia 2,736 pėdas augščio, arba dau
giau pusę mylios. Visa kas čia 
surenkta, tariant, dubeltavai. 
Kuomet vienas karas leidžiasi, 
kitas kįla augštyn. Kiekvienas 
karas yra pakabintas ant dviejų 
storų plieno kabelių (vielinių
virvių), kurie yra pakabinti ant
tam tikrų iš plieno padarytų gro- 
tinių bokštų, pastatytų taip, 
kad važiuojantieji karai išvengtų 
visokių kalnuose nelygumų ir 
niekur nesiektų žemės. Bokštų 
pamatai yra įkasti labai giliai, iki 
pat kietųjų, akmeninių sluogsnių. 
Augščiausias šitų, bokštų stovi 
90 pėdų aukščiau žemės. Kiek
vienas karą nešančių kabelių yra 

colio storumo ir gali išlai
kyti karą. Taip yra daroma, at
sižvelgiant į tai, kad, kartais tru
kus vienam iš kabelių, kitas ga
lėtų sulaikyti karą nuo puolimo 
žemyn. Karas turi aštuonis ra
tus, po keturis ant kiekvieno ka
belio (žinoma viršuj karo). Ra
tų ašįs yra labai išlenktos, taip 
kad, nušokus ratams nuo kabe
lio, ašįs užsikabintų už jo ir 
neduotų karui nupulti. Žodžiu 
sakant, padaryta taip, kad pra
šalinus bent kokį pavojų. Kiek
vienas karas sutalpina savyje, be 
“motormano“, dar 15 pasažierių. 
Visa ka? varoma elektriką.

KLAUSIMAI.
315. Iš kur paeina mėnesių 

vardai?
316. Iš kur kilę vizitines kor

teles?
317. Kaip susikalba akla-kur- 

tieji tarp savęs?
318. Kur yra 10 porų dvynių 

vienoje mokykloje?

PROTESTAS.
Musų taip vadinamieji “cicili

kai“, trukdydami tikros kultūros 
darbą ir terliodami ypatas užsi
tarnavusių musų tautos veikėjų, 
šoko, kaip sakoma, °su kapliu 
prieš saulę“. Jie papratę yra 
pūstis: “męs atstovaujam žmo
nes, męs visuomenė, 
)nęs rūpinamės darbininkų gero
ve“. ...

Darbininkai, žmonės, lietuviš
koji visuomene klausė tų nuobo
džių ir neužtarnautų pasigiri- 
mų ir kantriai tylėjo.

Dabar atėjo laikas, kad ir tie 
pagirų puodai išgirstų, ką apie 
jų pragaištingą darbą mano žmo
nės.

Lietuvių visuomenė, lietuvių 
darbininkai • nėra jau taip, atsi
prašant, kvaili ir tamsus, kaip 
apie juos tie musų ponai pseudo- 
-socialistai mano, ir moka atskir
ti grudus nuo pelų. Žemiaus pa
duoti parašai liudija, kad musų 
žmonės, kiti nors ir nemokinti, 
geria u s supranta kultūros reika
lus už tuos nedamokslius-bernio- 
kus, kurie save skaito “darbinin
kų vadovais“.
z Ir šią sąvaitę negalime įdėti 

'visų mums prisiųstų protestų, ku
riuose pasipiktinama ir išreiškia
ma panieka lietuvių tautos iš
matoms ir žmonių apšvietos prie
šams; dalį jų esame priversti pa
likti sekančiam numeriui.

Męs atidarome savo laikraščio 
špaltas, kiek mums vieta leis, 
visiems, kurie nori paduoti savo 
balsą, pritardami kultūriškam 
darbui, kurį atlieka dabar 'Sve
čiai iš Lietuvos. Draugystės, 
kuopos, kliubai, šiaip jau lietuvių 
ir lietuvaičių būreliai Sr pagalios 
pavieniai asmenįs gali mums pri
siųsti savo vardus; męs juos iš 
eilės pagarsinsime.
BOSTO^l/ MASS.

žemiau pasirašiusieji, Bos
tono’ draugysčių atstovai, Komiteto 
svečiams iš Lietuvos priimti na
riai, šiuomi protestuojame, priešai 
nežmonišką socialistą laikraščią 
“Laisvės”, “Kovos” fr “Keleivio” 
pasielgimą linkui Lietuvių Mokslo 
draugijos atstovų, Dro Basanavi
čiaus ir M. Yčo. Męs apgailestau
jame ypač tą aplinkybę, kad 
iš minėtų laikraščių (“Laisvė” ir 
“Keleivis” einančių Bostone, Mass. 
“Keleivis” išpradžių užsilaikė neu- 
trališkaf, bet dabar (num. 35), 
atkartodamas ir pritardamas “Lai
svės” šmeižimams, neutralitetą su
laužė,už ką ir jį (t. y. “Keleivi”), 
męs priskaitome prie tos nešvarios 
kompanijos. Męs konstatuojame 
faktą, kad tieji laikraščiai savo 
nelemta taktika ne tik įžeidžia Ger
biamuosius musų svečius, bet ken
kia mokslo ir apšvietos reikalams. 
Griežtai protestuojame prieš tokį 
darbą!
Vardu Bostono Lietuvių parapijos:

Kun. T. Žilinskas, kleb 1 
Vardu $v. Petro Ir Povilo dr-jos: Į 

Jonas Adomavičia.
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yardu Lietuvoj dukterų dr-jos r 
Paulina Gripailunlen«<

LVardu Lietuvių U kęsų kliubo?
K. Jurgellunat^ 

yardu Lietuvių Labdarystės dr-jos: 
J Juozas Lekavl£lus< 

Vardu š/C Jono dr-jos:
' Į Silv. ŠI lupi tik a s.

Vardu/šv. Kazimiero S.L.A.:
7 Adomas Komlčlus.

Vardu šv. Kazimiero dr-jos:
Jonas Pranaitis.

Vardu Saldž. V. Jėzaus širdies dr.: 
G. Valukonls.

CHICAGO, ILL.
M. D. 28-tos KP. PROTESTAS.

Męs lietuviai, turėdami skaitlingus, 
stiprius išlaukinius priešus, ne- 
augštal būdami kultūroj pakilę, ypač 
turėtumėm visi be jokio išėmimo rem
ti musų tautos kultūringas įstaigas bei 
darbus ir pagerbti musų tautos vei
kėjus. Nekuriu lietuvių nėęa tai da
roma sulyg Mokslo Draugijos įga
liotinių d-ro J. Basanavičiaus ir p. 
M. Yčo, garbinau tikslu, parinkti aukų 
tokiai svarbiai Jhtąigai, kaip Tautos 
Namams Vilniuje, ^atvykusių. Iš 
nekuriu socialistų taikjnaščių pa
sipylė insinuacijos ant ingaliotlnių 
ir nelemta agitacija prieš jų vei
kimą. — Męs, Tėv. Myl. Dr-jos 28-tos 
kuopos sąnariai, susirinkę skaičiuje 
30, karštai protestuojame prieš “Ko
vos” ir “Laisvės” nežmonišką, nekul- 
turiningą ir nepakenčiamą atsinešimą 
linkui Mokslo Draugijos ingaliotlnių 
ir jų prakilnaus darbo.

J. Bležis, pirmininkas,
K. Kaupaite, raštininkė, ' 
R. Zaura, išdininkas.

BROCKTON, Mass., Rugsėjo 3, 1913.
Męs, nariai Draugijos Brockton’o 

Lietuvių Rymo-Katalikų Moksleivių, 
šiuoml kuokarščlausiai protestuo
jame prieš tą nežmonišką darbą, 
kurį atlieka socialistų organas “Ko
va” ir “Laisvės” redakcija, ir šau
kiame visus kitaip negu tos redak
cijos manančius žmones, viešai per 
laikraščius protestuoti ir tuomi 
parodyti Lietuvai, kad Amerikos 
lietuviai pasmerkia ardymo darbą, 
kokį šiuo atžvilgiu (ir daugelyje 
kitų) atlieka “Kova” su “Laisve”. 
Męs, nariai Draugijos Brockton’o 
Lietuvių Rymo-Katalikų Moksleivių, 
stovime už pakantą, už vienybę, 
už musų tautos kulturinį ir ekono
minį kilimą. Taigi karštai prote
stuojame prieš visus tuos, kurie 
pakantą ir vienybę nori ardyti, ku
rie nori trukdyti musų tautos kul
turinį kilimą.

Brockton’o Lietuvių Rymo-Kata- 
x likų Moksleivių Draugija.

BROOKLYN, N. Y.
Męs, žemiaus pasiraSusieji, sw 

tikdami pilnai su tilpusiu “Lietu* 
voje” protestu prieš “Laisvės” If 
“Kovos” redakcijas, meldžiame Ir 
musų pravardes po tuom protestų 
padėti:

Jonas Kulikauskas, Jonas Anų* 
mavlčlus, Juozas Anumavlčlus, 
Antanas Bujevičlus ir Jonas 
Bujevičlus.

DETROIT, MICH.
Patėmijęs “Lietuvoj”_

prieš “Kovą” ir JTaisY®” už dergi- 
mą musų gerbiamų Svečių, Dr. Jo< 
no Basanavičiaus ir atstovo Martyr 
no Yčo, ir aš protestuoju, nes ma
tau dabar, kad socialistų laikraščiai 
ištikro yra priešingi Lietuvių kul
tūros augimui. Pirma aš skaičiau 
tik socialistų laikraščius. >

Jonas Šulcas.

CHICAGO, ILL. j
Meldžiu ir mano pravardę prie 

protesto pridėti. /
Martinas Stakenas.

LAWRENCE, MASS. 4
Męs, žemaus pasirašusleji, Law

rence, Mass, lietuviai, prisidedame 
prie protesto, kuris tapo išspau* 
sdlntas “Draugo”, “Kataliko”, “Tė
vynės”, “Vien. Liet” ir “Lietuvos” 
num. 35. Draugę kveičiame visą 
lietuvišką visuomenę protestuoti 
prieš musų išgamas, “Kovos” ii 
“Laisvės” redakcijas ir kitus jųjų 
pasekėjus, neva socialistus, Pa
smerkiame jųjų pasielgimus kaipo 
kenksmingus lietuvių visuomenei 
ir visai žmonijai. Užjaučiame Lie
tuvos darbininkams, gerbiamiem** 
siems Dr. Basanavičiui ir p. Yčui 
Te kįla tarp musų vienybė, meilė 
ir kultūra!

Antanas Ramanauskas, Jonas Se- 
kevičius, J. Žukauskas, S. Ma 
čiulskis, P. Balis, M. Bulotas, J. 
Augulis. Jonas Kerdiejus, J. Ak
stinas, O. Okstinienė, O. Janulio- 
niutė, A. Latkauskiutė, Stanislo
vas Mockus, A. Tumasonis, Ona 
Ramanauckienė, J. Vaišnoras. 
Juozas J. Urbša, Antanas Saura, 
Antanas šimkonis, M. Tatarunis, 
Jonas Grigaliūnas, Jonas Zajanč
kauskas, Martynas Savickas, 
Franciškus Golubickas, Agota Si- 
manoniutė, A. Masionis, Jonas 
Strumskis, Antanas Dūda, Jonas 
Veckys, Antanas K in d e rys, J. 
Chulada, Alekas Paškevičius.

A^FHOL, MASS.
Męs, žemiaus pasirašę atholiečlal, 

pilnai sutinkame su protestu prieš 
“Laisvės” ir “Kovos” nešvarią politi
ką, kuria jos pavaišino gerbiamus L. 
M. Draugijos atstovus, dr. J. Basana
vičių ir M. Yčą.

Panašiais pasielgimais “Kova” ir 
“Laisvė” parodo, kad mažai joms 
rupi Lietuvių tautos kultūrinis ir vi- 
suomenės/pakėlimas ir net smarkią 
agitaciją/veda prieš žmones, kuriems 
Lietuvos visuomenė paveda atlikti 
vieną ŽŠ prakilniausių darbų.

Kur užima vietą Lietuvių tautos 
gerovė, ten turi nutilti klyksmai “Ko
vos” ir “Laisvės”, nes ne joms pa
vestas Lietuvių tautos gaivinimo dar
bas.

Protestuojame prieš “Laisvės” ir 
“Kovos” priešingus musų tautos at
gijimui darbus, o musų gerbiamiems 
atstovams dr. J. Basanavičiui ir M. 
Yčui išreiškiame pilną užsitikėjimą 
ir velyjame kuogeriauslos Idoties jų
jų darbe. ]

J. E. Karosas, A. K. iJsevičiiis, 
J. A. Gailiunas. J. F. Andrillunas, 
Aug. Sklenls, Steponas Adomavičius, 
Kostancija Matulytė, Apolonija Likai- 
ė, Juozapas Lesota. Antanas Vat- 

cikauskis, Pranas Stankevičia, Jo-
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LAIŠKAS Į REDAKCIJĄ.

Saliunas lietuviuGerbiamoji Redakcija!

P. O. Box

ir
fotografijų dirbtu-

o
(Bus toliau.)

III.

VIETINĖS ŽINIOS. DRAUGIJŲ REIKALAI

Thomsonville, Conn.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

Bo 161,

rs vie-

D.N.
Mlckunaitis, M. Matu- *

Reikalavimai
B. Kasperavičius, Ant. Jurgila

šitas

Pirm.

Biznis per 
Pardavimo 
Gera pro-

2 
ji

Joe Coslin, 
North Bloomfield, Conn.

saliunas lietuvių ap- 
Biznis gerai išdirb- 

Parsiduoda,- nes savininkas iš-

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

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

puikiais įtaisymais, su didele 
užeiga. Biznis yra gerai iš- 
jau nuo 5 metų. Norėdami 
dažinoti, kreipkitės antrašu:' 
3228 So. Halsted St.

J. Vasiliauskas, 
6. L. R.-K. A. Sekretorius.

3301 Auburn avė., kertė 33-čios

Reikalaujama: — 10 pardavėjų, ap
simokanti vietą. Kreiptis antrašu:

ELLIS CO., 5728 So. State St,
CHICAGO, ILL.

ar kas juos žino, meldžiu 
adresu:
Antanas Pipiras,
781 Leechburg, Pa.

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

Ant Pardavimo: — puiki restaura
cija su 
žmonių 
dirbtas 
plačiau

Pajieškau savo tėvo Vilimo Žilin
sko, paeinančio iš Kalnajų 
munaičių parap., Vilniaus 
dėjau, buvo Baltimorėje. 6 
gal išvažiavo, palikdamas
metų senumo. Jo paties, ar kas 
žino, meldžiu atsišaukti adresu:

Miss Jul. Žilinskaitė, 
Box 721,

—-------------------------------— -.. .. ......j
Parsiduoda: — grosernė ir bučiar- 

nė labai geroje vietoje. 
25 metus gerai išdirbtas, 
priežastis: savininko liga.
ga lietuviui. Atsišaukti adresu: 3440 
So. Morgan st., Chicago, III.

sod., Ne- 
gub. Gir- 
metai at
manė

Liškaus, kuris 
gyveno Racine, 
svarbų reikalą; 
tį, ar kas apie 
šaukti adresu:

Vladislovas Markauskas, 
368 Kensington avė., Kensington, Ill.

Pajieškau savo draugo Kazimiero 
pirm poros mėnesių 
Wis. Turiu prie jo 
todėl meldžiu jį pa- 
jį žino, tuojaus atsi-

nas Mickunas, Antanas Vinclfmas, 
Vladas Matulis, Antanas Jeslnskas, 
Vincentas Markūnas, Jonas Šukys, 
Povilas Barabunas, Paulyha Sribikal- 
tė, Katrina Griciunaitė, Dominikas 
Karoblis, Povilas Piragis, Juozapas 
Monstavičia, Petras Vareika, L. F. 
Grigaliūnas, Peliksas Lapenas, Mag
dalena Andriliunaitė, Jurgis Tamulo- 
nis, Antanina Gaizunaitė, Antanas 
Indriliunas, Stepunė Gritaitė, Ona 
Kriukaltė, Salomėja Grigaliunai^ė' 
Joseph O. Bornisk, Jonas Bern iškiš, 
Mateu^as D. Gaidimauskas, Kazimie
ras Ainoris, Agnieška Ainoris, Pau- 
lyna Varabauskaitė, Adam Alivke- 
vičius, Antanina Grigaitė, Magdale
na Griciunaitė, Marta Kairytė, A. 
Barauskas, , J. A. Petrulis, Petras 
Kučinskas, K. Nevedomskas, Juoza
pas Kučinskas, Jonas Baronas, Po
vilas Vidugirys, Juozapas Aldikonis, 
Valerija Dragūnaitė, Magdalena Dra
gūnaitė, Aleksandras Jakimaučis, Lu- 
cė Dragūnaitė, Stanislovas Vidugiris, 
Dominikas Matulis, Jonas Tamašauc- 
kas, Petras Pusčius, Petronėlė Ba- 
civokaitė, Ona Gutautitė, A. H. Pal- 
dauskaitė, Magdalena Panevėžytė, 
Paulina Nevedomskaitė, Grasilda Li- 
kaitė.

Kas IŠ Athol’iečių pritaria murps, 
protestuokite! ■>

BALTIMORE, M D., Rugpj. 29, 1913
Tikrai pritariu “Protestui” Brook

lyn© L. M. D. Pasiuntinių priėmimo 
Komiteto. Plrmiaus buvau pasiryžęs 
pirkti Tautos Namams sieksnį žemės, 
bet dabar, matydamas nekuriu socia- 
listiškų laikraščių žiauriausios, rūšies 
šmeižimus gerbiamų Atstovų ir po
draug Mokslo Draugijos, pasiryžau 
įstoti į Narių-Labdarių eiles ir aukoti 
visų $100.00.

“Lietuvos” No. 36-me straip- 
snyj, “Kaip Svečiam Sekasi” 
yra užgauta mano'ypata; užtat 
malonėkite pataisyti, nes iš laiš
ko, rašyto pas mane, patėmysite, 
kad Svečiai turėjo pribūti ant 
jrčios valandos po piet, o p. M.

žmones laukt taip ilgai negalėjo. 
Trečią valandą buvo daug susi
rinkusių žmonių parke, pasamdy
tam tam tikslui, buvo pagarsin
ta apie tai bažnyčioje ir viskas 
butų buvę gerai, jeigu Svečiai

Tada beabejones, nebūtų pasiro
dę “to neprielankumo tautiškam 
darbui”. Tą dieną nebuvo pikni
ko, — laukėm Svečių parke, kad 

• jos ten priimti.
—y«-4at--mah^nėkite patįs atrasti 
prasikaltėlį. Su pagarba

Kun. A. Dekšnis.
Spring Valley, Ill.

Rugsėjo 5 d., 1913.
Labai gaila, kad toks nesusi

pratimas turėjo vietą.
Redakcija.

Aukos Tautos Namams 
Vilniuje. 
(Tąsa)

SPRINGFIELD, ILL.
Paaukavo:

$100.00 klebonas kun. Jonas čiuber- 
kis.

$2.00 Ant. Glemža.
Po $1.00: K. Gediminas, J. Kuzmic

kas, M. TribiČius, J. Petravičius, J. 
Mikolauckas, J. Petriką, J. Glinskis, 
J. Vyšniauckas, J. Rokas, K. Mankus, 
A. šedis, A. Tribičius, A. Urbonskis, 
A. Bartkus, M. Daniunas, M. Valenti- 
konis, P. Rumšas, A. Navickas, A. Ra- 
manauckas.

Smulkių aukų $6.70.
Viso $127.70.

EAST ST. LOUIS, ILL.
Paaukavo:

2 sieksniu žemės: Stasys Lauksmi- 
nas," saliuninkas.

Po 1 sieksnį žemės: Kun. J. Petra- 
" vlčius, Ant. Bartkus, Jonas Norkus, 
Simonas Jocys.

Po $5.00: Jonas Bukauskas, Domi
cėlė Daulinskaite.

$3.00 Zofija Linkevičiūtė.
$2.00 Jonas žičkus.
$1.50 L. Kybartas.
Po $1.00: St. Kaziliunas, Pr. Ja- 

slulaitis, X MitrulevlČIus, A. Jakutis, 
J. Kasperavičius, A. Baikauskas, P. 
šlafendorfas, J. Lukša, S. Šimkus, P. 
Majauckas, St. Gedelkis, J. Skirman
tas, A. Diržaitis, J. Kaušpėdas, J. Po
cius, Elz. Cepliauskytė, A. Metelionis, 
J. Sugintas, J. Jonikas, V. Vaitkus, P. 
Karpavičius, Petronėlė Grinikė, Ona 
Grlnikė, Kl.
sevičiutė, O. Karrfnlauckaitė, Pr. Bu- 
kauckas, K. Mildažy s, V. Grajauckas, 
D. Gailius, A. Gedrimas, Simanauskas, 
ig. Pušauckas, Ig. Martišius, J. Ki
tas, A. Alekna, P. Jovaiša, P. Dikal- 
tią
Pr. Trails.

Smulkių aukų $18.95.
Viso $139.45. .

DORRISVILLE, ILL.
Paaukavo:

Po 1 sieksnį žemės: Kun. kleb. My
kolas Augulis, Benediktas Aluzas, šv. 
Juozapo Draugija.

$5.00 Juozas Jusevičius.
$2.00 Jonas Butkus.
Po $1.00: St. Litvinavičius, A. Ki- 

^evičius, J. Norušis, V. Maslauckas, 
F. šerkšnas, F. Bartkus, K. Raslma- 
/ičlns, J. Legeika, M. Gardžhilis, J. 
Maslauckas, A. Navickas, J. Dzervas.

Smulkių aukų $3.65.
Viso $54.15*

COLLINSVILLĖ, ĮLV 
Paaukavo:

Sieksnį žemės: Juozas Gepliauskas.
Po $1.00: Jonas žilaitis, Martynas 

Trumpaitis, V. Tamošaitis, Ant. Sto- 
puns, Ant. Matalionis, Agota žilai- 
tienė, Jonas žebliauskas, J. Sebanau- 
skas, J. Vilimaitis, Juozas Steponavi
čius, Antanas Vaicįekauskis.

Smulkių auką $4.80.
Viso $26.3(k

LEDFORD, ILL.
Paaukavo:

žemės: Aleksandras Par-Sieksnį 
tokas.

Po $2.00: J. Ilginis, J. Misevičius.
Po $1.00: J. šerkšna, Ig. Partokas, 

St. Grolholskis, J. Gailiunas, A. Jar
molavičius, V. Kviatkauckas, Al. Ger- 
dauskas, 
vičius, J.

Viso

J. Mikelionis, M. Gaidama- 
Mockaitis.
$24.50.

Sieksnį 
Draugija.

PANA, ILL.
Paaukavo:

žemės: Lietuvių Ukesų
......................................... $10.50

BENTON, ILL.
Paaukavo:

Sieksnį žemės: Kun. klebonas Ko-
lesinskis.................. $10.50 

CHICAGO, ILL. 
Paaukavo:

$100.00 ir 1 sieksnį žemės: Juozas 
J. Eliošius.

$50.00: Jonas P. Lazauckas.
2 sieksniu žemės Lietuvių Moterių 

Draugija.
Po 1 sieksnį žemės: Pranas Butkus, 

T. M. D. prezidentas, T. M. D. 28 kuo- 
Stulga,pa, Petras Kulis, 

“Kanklių” draugystė, choras prie .šv. 
Jurgio bažnyčios, Lietuvių R.-K. Mok
sleivių Susiv. Amerikoje, Amerikos 
lietuvių vargonininkų Sąjungos Cbica- 
gos 1 kuopa.

$2.00: Vincas Mišeika.
Po $1.00: A. R. Jurevičius, D. Gap- 

šys, Kaz. Juozapaitis, Juož Kazlauc- 
kas.

Viso $261.00.

CHICAGOS LIETUVIŲ MOTERIŲ 
AUKOS TAUTOS NAMUI VILNIUJE.

Po $10.00: Ponios: Eugenija Hert- 
manavičienė, Morta Elijošienė, Pran
ciška Kybairtienė, Ona Beržinskienė, 
Katrina Katkevičienė, panelės: Jo
hanna Micevičaitė ir Rozalija Rudzi- 
kiutė.

Po $5.00: pp. D-rė Aldona Rutkau
skaitė, Teklė Mažeikienė, Julija Zi- 
mantienė, Aldona Bernotaičiutė, Ona 
Dabravalskienė.

$3.00: p. Antanina Mažeikienė.
Po $2.00: pp. Ona Mažeikiutė, Zu

zana Bijanskienė, Eleonora Sutkienė, 
Zofija Puniškienė, Adelė Miščikaitie- 
nė, Marė Damijonaitienė, Marė Ra
dzevičiūtė, Felicija Vaišviliutė.

Po $1.00: Ona šliakienė, Juzefą Bi- 
janskaitė, Branislova Briedienė, Mare 
Mickevičienė, Barbora Zalatorienė, 
Marė Jasnauskienė, Ona ir Antanina 
žimančiukės, Marė Vaitkienė.

Po 50c.: Petronėlė Urbienė, Zofija 
Junevičienė, Teodora Stulpiniutė 
Veronika Jablonskienė.

Viso $125.00.

Tarp Chicagos draugijų. Lie
tuvos Svečiai, išvažiuodami iš 
Chicagos, paliko įgalioj-imą ke
lioms įstaigoms ir toliaus Tupin
tis Tautiškojo Namo reikalais. 
Kiek mums žinoma, toki įgalio
jimai palikta “Lietuvos”, “Ka
taliko” ir “Draugo” redakcijoms 
ir Chicagos Lietuvių Draugijų 
Sąjungos Centralinej valdybai. 
Žemiaus paduodame ištisai įga
liojimą, duotą draugijų Sąjun-

DRAUGIJOMS
Gerbiamieji:—

Stoka laiko neleidp mums 
aplankyti Chicagos lietuViij drau
gijas: atiduoti joms pasveikini
mus nuo Lietuvių Mokslo ir Dai- 

aukas, kurias kiekviena lietuvių 
draugija, tikimės, paskirs Tau
tiškam Namui.

Tos priežasties dėlei, malonu 
mums yra pranešti, jog, matyda
mi didelę paminėtam tikslui už
uojautą Mokslo ir Dailės Drau
gijoms Vilniuje, šiuomi įgalio- 
jame Chicagos Lietuvių Draugi
jų Sąjungos Centralinę Valdybą 
atstovauti Chicagoje Vilniaus 
Tautiško Namo reikalus; tam tik
slui rinkti iš draugijų ir pavie
nių asmenų aukas, kvituoti jas 
laikraščiuose, siųsti savo Komi
tetus į įvairių draugijų susirin
kimas Tautiško Namo bei Mok
slo ir Dailės Draugijų mierių bei 
siekių paaiškinimui, ir abelnai 
darbuotis musų bendriems 
lams taip, kaip aplinkybės 

reika- 
leis.
musų

rankos parašai:
Dr. J. Basanavičius, M. D.
Martynas Yčas, Liet. A. Durnoje.

Centralinė Chicagos Lietuvių 
Draugijų Sąjungos Valdyba, ne
atidėliodama reikalo ilgan krep
šin, tuojaus .išsiuntinėjo visoms 
Chicagos draugijoms atsišauki
mus sekančio turinio:

Chicago, Ifl., Rugpj. 30 d., 1913. J. JA Hchmanąvieiu^ Gfin. Sekt 
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DRAUGIJŲ SĄJUNGOS • 
CENTRALINfiS VALDYBOS: 
Broliai ir seserįs:—

Viršpaduotas įgaliojimas tei
kia garbę ir uždeda pareigas vi
soms lietuvių draugijoms Chica
goje- . . •. . . J

Mieriai ' ir ‘ siekiai Mokslo ir 
Dailės Draugijų Vilniuje yra 
taip prakilnus, jog kiekvienas 
lietuvis ir lietuvaitė, kurių širdy; 
se neužmirė tautiški jausmai, pri
valei pasiskubinti stoti į eiles tų, 
kurie tuo^ mierius ir siekius ne 
tuščiais žodžiais, bet darbais ir 
medžiagiškai paremia.

Pastatymas Tautiško Namo 
Vilniuje yra pirmu ir įžymiausiu 
musų tautos darbu, prie kurio 
visi lietuviai yra kviečiami prisi
dėti. Darbas tas 
be jokio trukdymo 
go gaišinimo laiko 

privalo būti 
ir bereikalin- 
atliktas, nes 
svarbus mu- 
kurie negali( 

pakol
su tautos reikalai, 
but tinkamai 
pamiltas abelnam tautiškam vei
kimui nėra atsakančiai užtiestas.

Šitos tai priežasties dėlei, pil
dant pavestą mums garbių Mok
slo ir Dailės Draugijų Vilniu
je Atstovų užduotį, ir kreipiamės 
į Jus, musų tautos mylėtojai, 
idant šiame savo susirinkime pa- 
skirtumėt atsakančią statymui 
Tautiško Namo auką, ir prisių
stų mė t 
Draugijų 
sekančiu 
ski, 4601 
cago, III.
gautus pinigus išduos draugijai 
kvitą ir aukas paskelbs vietiniuo
se lietuvių laikraščiuose, o gale 
mėnesio išsiųs visus bėgyje mė
nesio surinktus pinigus Mokslo 
Draugijai Vilniuje.

Didumas aukos nėra aprube- 
žiuotas. Geistina-gi yra, idant 

ją Chicagos Lietuvių
Sąjungos Iždininkui, 

antrašu: A. J. Bieržin- 
So. Ashland avė., Chi- 
Sąjungos Iždininkas už

skritus $100.00, kuri tai suma 
suteikia draugijai Mokslo ir Dai
lės Draugijų Vilniuje “Labda
rio Nario” vardą ir duoda teisę 
gauti visus Mokslo Draugijos 
leidžiamus raštus; apart to, to
kios draugijos vardas bus iškaltas 
aukso raidėmis marmuro lentoj 
Tautoš Namuose.

Prie tos progos malonu mums 
yra pranešti, jog yra užmanymas 
sutverti Amerikoje Mokslo Drau
gijos šaką, kuri veiktų visuose 
tautiškuose reikaluose . išvien su 
Mokslo Draugija Vilniuje.

Kaip jau iš, laikraščių žinote, 
tokių “Labdarių Narių” yra jau 
d ik tokas būrys Chicagoje, o drau
gijoms prisidėjus, jis bus labai 
didelis. Iš Chicagos lietuvių 
draugijų “Labdario Nario” var- 
dą įgijo Šerno Muzikai iškas 
Fondas, paaukavęs Mokslo Drau
gijos statomam Tautiškam Na
mui $250.00. Jeigu kitos drau
gijos panorės į eiles šimtininkų 
stoti, tai ne tik kad susidės gau
si suma pinigų statymui Tautiš
ko Namo, bet ir Chicagos Lietu
vių Draugijų Sąjunga virs į įtek- 
mingiausią ir galingiausią tau
tiškuose reikaluose organizaciją, 
kuri taps pavyzdžiu kitiems lie
tuvių apgyventiems miestams ir 
pakreips musų išeivy«tes likimą 
į tinkamas vėžes.

Prie to darbo kviečia mus Lie
tuvos balsas. Balso to privalo 
klausyti kiekvienas lietuvis, kuris 
ne iš gimimo klaidos, bet iš jau
smų ir supratimo lietuviu yra.

Apart sudėjimo savo aukos 
ant to tautos aukuro priedermė 
draugijų yra raginti kiekvieną lie
tuvį ir lietuvaitę, idant ne 
na plytele prie pastatymo Tau
tiško Namo prisidėtų, ypatin
gai musų “biznieriai”, kurie sa
vo tautos vardan reikalauja iš 

lo neužmiršti, jog .jie yra sko
lingi savo tautai savo pasiseki
mu biznyje, ir todėl privalo sko
lą grąžinti.

Draugijos gi, kurios norėtų žy
miau paremti tautos reikalus, 
apart viensykinės duoklės,’ gali 
apsiimti mokėti tautiškiems rei
kalams mėnesines mokestis, 
tautai ką duoda, sau 
tautos reikalai yra tai 
reikalai.

Pasitikėdami, jog 
šaukimas atneš pageidaufus 
sius, pasiliekame,

Su tikra pagarba, 
Vardan Chicagos Lietuvių Drau
gijų Sąjungos . r ?
CENTRALINE VALDYBA: ■ 
J. J. Elias, Prezidentas, 
Pranas Butkus, I Vice-Prež., • 
Juozas Trijonis, II Vicė-Prež,,. 
A. Zamaravičius, III Vice.Prez.
M» Dobriškis, IV Vice-Prez,

Kas 
nes 

gyvi
duoda 
musii

atsi- 
vai-

A1. J. Bleržinskis, Izdy^^s 
Pranas Kibartas, Knygyedys

Direktorių
,V. Mišeika,"^
Z. Mickievięia,

.F9 

n 
tie

K. Katkeviceiųėj' 1 
Ant. Žemaitis, 
P. Mažeika,15 , , T v, )

■ n i ■.
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“Lietuvos” * redakci- 

f Kl

šitą atsišaukimą pa

statymą svarbiausiu

Prierašas, 
ja karštai 
remia, nes skaito Lietuvių Tau
tos Namo 
ir didžaiusiu visos lietuvių tau
tos kulturišku darbu. Chicagos 
lietuviai ir Chicagos draugystės 
visados iki šiolei stovėjo pirmo
je ,eilėje, kada prisieidavo remti 
svarbius tautiškus darbus. Męs 
tikimės, kad ir dabar Chicagos 
draugystes neapsileis kitų miestų 
draugijoms, kurios, kaip matyt 
iš laikraščių, rengiasi Chicagos 
draugijas duosnumu pralenkti. 
Męs nuoširdžiai kviečiame visus 
gerus lietuvius, kurie supranta 
mokslo ir apšvietos svarbumą, ši
tą atsišaukimą laike susirinki
mų remti ir paskirtas aukas, su- 
lyg savo nuožiūros, siųsti arba 
viršnurodytu antrašu, arba per 
vieną iš “Lietuvos”, “Kataliko” 
ar “Draugo” redakcijų.

“Lietuvos” Redakcija.

Parėjęs, savo svečio- 
nerado. Išpradžių ma
tas tiktai ųemandągiai 
bet paskui pamatė, kad

Už vaišingumą apvogė. Į tūlo 
Izidoriaus Milosko, 550 De Ko- 
ven st., rugsėjo 9 d. atėjo elgeta, 
skųsdamasis esąs išalkęs ir labai 
pavargęs. Geraširdis šeimyninin- 
kas kuopuikiausiai pavalgydino 
ir pagirdė jį. Išėjo dar vyno 
parnešt. 
-elgetos 
nė, kad 
pasielgė,
jam iš namų yra dingus graži 
krūvelė pinigų, $540 — visi pini
gai, kuriuos turėjo pamie. Mat, 
prišertas elgeta, idant nepamirš
ti gero naujo pažį^tamė, pasiėmė 
tą menką dovanėlę atminčiai. 

------------- r .• 
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Pabėgo. Antanas Burneikis, gy
venantis prie 112 Kensington av., 
pereitą savaitę, palikę! pačią ir 
du vaiku, 
Maža to: 
nuo šeimynos, galima .sakyt, ap- 
lupo ją; atplėšus zomkus, išėmė 
visus, pinigus, ir Ariet’ pirktą dra
panoms šilkinę materiją, ir tą 
pasiėmė, turbut manydamas, kad 
ji bus jam reikalinga/ Pati, su 
vienais mažais vaikais, liko be 
jokių priemonių pragyvenimui.

pa bėgoj nežinia kur. 
u r n e i k is, pabėgdamas

jis liūdnesnis, kad pariiašųs atsi
tikimai tarp lietuvių jau nerete-

Mokintis norintiems žinotina. 
Jones Public School, prie Harri
son st. ir Plymouth pi., valdyba 
prašo mus pranešti, kad toji mo
kykla yra atidaryta visiems su
augusiems (16 ir datigiaų metų) 
žmonėms, kurie nori išnjokti 
anglų kalbos. Mokykloje yra 
mokinama angliškai kalbėti, skai
tyti ir rašyti, gramatikos, geo
grafijos, aritmetikos ir istorijos. 
Mokykla yra atdara nuo 9 vai. 
ryto iki 3 vai. 15 min. po pietų; 
subatomis visai uždaryta.

Taigi, norintieji mokintis gali 
pasinaudoti šiaja proga.

p. J. B. J. Straipsnelį, šiek tiek pa
taisę, galėtum sunaudoti, bet norė
tum, kad po tokiais raštais butą pil
na rašėjo pravardė padėta.

p. Jonas Šulcas. “Birutės” prenu
merata metams išneša $1.50. Ją ga
lima siųsti arba stačiai Tilžėn adre
su: Jonas Vanagaitis, Tilsit, Ostp., 
arba “Vienybės Lietuvninkų” redak- 
cijon adresu: “Vien. Liet.”, 120 Grand 
st., Brooklyn, N. Y. — žmones ga
lima pažinti pagal jų darbus, o ne 
pagal jų žodžius. Neftik$u tahiista 
tokia permaina pasidarė—tokių yra 
daug, ir tas smagu mums patėmyti.

p. J. Anum. Ačiū. Lauksim dau
giau.

p. M. M. Paukštelis. Atminėt. Vis
ko talpinti negalėjom^. '^Pirmiausia 
turime priminti, kad joki ilgi pamoki
nimai korespondencijose netinka; ko
respondencijoj reik apfaŠjti tik patį 
atsitikimą kaip buvo, Jje jpįdų pamo
kinimų ir išvadžiojimų, Aptra vėl, 
jus parašėt taip, kad už jų^ų raštelį 
galima butų ir teisme atšhkyti, o jus 
savo tikros pravardės viegi padėt po 
rašteliu nenorėjot. BUtumė patalpinę 
beveik viską, jeigu buttfxhel savo tik
rą pravardę po straipsniu padėję.

p. M. A. š. Neturime laiko atsaki
nėti į tamistOs “9 griekus svetimus” 
-r—dalį jų matėm atsakyta “Drauge”; 
galime Jums atsakyti tai ypatlškai 
kada suėję, nors męs "pamokslais” 
abelnai neužsiimamo. Ateityje žada
me išleisti atskirą knygelę. ^

p. Pr. 8. žur^ Vžodeli^ Jaunuome
nei” reikalauja diWtoKo apdirbimo, o 
kadangi jis gąna Ilgas, tai męs to 
apsiimti negalime. Mumą. butų malo: 
nu, jeigu Tamlsta trumpesnes žinias 
rašinčtumėt

p. J. B. Jusevičiul.,Jūsų abi žinu
tės sudarėme j vienų korespondencijų.

AX

Apgarsinimai
,^NT RANDOS.

Puikus 7 ruimų fliatas, štymų 
šildomas, visada šiltas ir šaltas 
vančĮuo, elektriką apšviestas, yra 
gazinis pečius, ledaune, maudyk
lė ir visos kitos vigados. Fron- 
tinius 3 ruimus galima išrenduo- 
ti daktarui, Advokatui ar kito
kiam bizniui už $20.00 ant mė
nesio, tai likusieji 4 ruimai kaš
tuos tik $15.00. Dasižinokite A. 
Olszewskio Bankoje.

O-

RASKIT PRIEŽASTĮ.
Nelaimei atsitikus, jus sten 

sites rasti jos priežastį, idant jos 
ateityje išvengus. Jus privalė- 
tute daryti taip pat, atsitikus 
staibiam ligotumui,' nerviškumui 
arba silpnumui. Žinoma, pir
miausiai jus jieškosite palengvi
nimo — juo greičiau, juo geriau. 
Jeigu jūsų nedagalejimo vietą 
yra skilvyje arba viduriuose, Tri- 
nerio Amerikoniškas Kartaus 
Vyno Elixiras suteiks jums grei- 
čiausį palengvinimą. Jisai grei
tai išvalys kūną ir paskatins vi
sus organus prie veikimo. Jei
gu jus esate užkietėjimo truk
domi, tai jus negalite rasti ge
resnio vaisto, nes niekuomet ne
reikalinga didinti šiojo dozos. 
Jisai taipogi labai veikia apetito 
netekime, vidujiniuose skaudėji
muose, nerviškume ir anemijoje. 
Aptiekose. Jos. Triner, Impor
ter and Exporter, 1333—1339 So. 
Ashland avė., Chicago, Ill. Tri- 
nerio Linimentas draugus įgau
na greitai, nes yra geriausiu ir 
stipriausiu vaistu skaudėjimams.

PRANEŠU savo tautiečiams lietu
viams, jog užlaikau gražų hotelį ir 
randavoju šviesius, čystus ir gražiai 
ištaisytus ruimus del pavienių ir šei- 
myffų dienai, nedaliai ir menesiui 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, jieškantieftis biznio, pa
dedu nupirkti biznį, padarau reikalin
gas popieras ir reikalaujantiems pa
skolinu pinigų bizniui pirkti už ma
žės n i u s n u o š į m č i usj ųęgų .. V ąs - Kitas 
Chicagoje. ^kolirlu piriiguš" tdlpbgi 
ant gyvulių, rakandų ir visokios judi
namos nuosavybės. Atsilankykite, 
busite užganėdinti. Adresas:

CENTRAL HOTEL, 
John Ambrose, Prop.

1023 W. Madison St, Chicago,

ŽIRGVAIKIO PASK. IR BUi?. DR-JA.
Jau gyvuoja 3 metai ir turi 

kapitalo suvirš $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 
gat. Taipgi šita Dr-ja skolina pinigus 
ant namų už prieinamą procentą.

Nauja 14-ta serija atsidarė Liepos 
16 d. Kul*te norite užsirašyti, atsilan- 
kykit po viršminėtu antrašu.

APGARSINIMAS!
Chicagos ir apielinkių Dailydžių 

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

VASAROS UŽBAIGIMUI BALIUS!
Parengtas Laisvės Mylėtojų Drau

gystės, Rugsėjo (Sept.) 13 d., 1913 m. 
Turner svetainėje, kampas New York 
ir Broadway gatvių, Atirbra, III.

Lietuviai ir lietuvaitės! maloningai 
meldžiame į šį iškilmĮngą balių atsi
lankyti, nes bus tikra lietuviška muzi
ka, galėsite linksmai Vakarą praleisti 
ir prie taip puikios muzikos pasišok
ti. Nepamirškite atsilankyte Ir iš 
aplinkinių miestelių kuoskaitlingiau- 
siai, Užkviečiame visus

L. M. Dr-stes Komitetas.

Antras Metinis
APVAIKŠČIOJIMAS IR BALIUS!
Parengtas Lietuvių Pasilinksmini

mo Draugiško Kliubo, Indianą Har
bor, Ind., atsibus Rugsėjo (Sept.) 21, 
1913.,, Auditorium Salėje, $436 Michi
gan avė., Indiana* Harbor, Ind. Ap- 
vaikščiojimas prasidės 2 vai. po piet. 
Įžanga 25c. porai.

Visus lietuvius ir lietuvaites, senus 
ir jaunus, kviečiame atsilankyti į tą 
didžiausių Apvaikščiojimų ir Balių, 
kokio Indiana Harbor lietuviai dar 
nėra regėję. Muzika grieš lietuviškus 
ir angliškus šokius, bus puikiausių 
gėrimų, cigarų Ir užkandžių. Bus iš- 
kilmiiigiausis apvaikščiojimas ir gar
siausi lietuvių kalbėtojai, todėl nei 
vienas iš lietuvių neprivalo apleisti 
tokios svarbios progos, nes kitų pa
našų balių negreit susilauksime.

Kviečia Komitetas.

DIDELIS BALIUS!
Parengtas Draugystės švento Jono 

Krikštytojo, Nedėlioj, Rugsėjo (Sept.) 
21 d., 1913 m. Freiheit Turner Sve
tainėje, 3421* So. Halsted St. Prasidės 
5:00 vai. po pletų. - Įžanga 25c porai.

Nuoširdžiai užprašofiaė visus lietu- 
yius ir lietuvaites atsilankyti | taip

pulkų balių. Bus puiki muzika, kuri 
grajins puikiausius šokius. Taipgi bus 
visokių skanių gėrimų Ir užkandžių. 
Taigi, nepraleiskite šios geros progos 
pasilinksminti. Užkviečia 
; Komitetas.

. ... r.—-............ .. . x—; rir ■ *.. i
^PAŠVENTINIMAS VARPO.

Ant lietuviškų kapų šv. Kazimiero 
atsibus Nedėlioj, Rugsėjo (Sept.) 14, 
2:30 valandą po pietų. Užkviečiama 
draugystes ir pavieniai žmonės atsi
lankyti .į šią iškilmę.

Pajieškojimai.
Pajieškau savo vyro Jono Pinkauc- 

ko, 53 metų, ženklai: ant veido ap
gamas, ausis biskį įkirpta ir truputį 
mėlynos išvaizdos. Paeina iš Bence- 
kiemio 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.

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

Vladislavas Gurskis, 
2026 S. Union st., Chicago, Ill.

Pajieškau Adelės Gintautaitės, 
Laukminškių sod., Virbališkių vol., 
Vilkmergės pav., Kauno gub. Turiu 
svarbų reikalą. Jos pačios, ar kas ją 
žino, meldžiu atsišaukti adresu:

J. A. Vilkas, 
2334 So. Oakley av., Chicago, Ill.

Pajieškau savo dviejų draugų ’My
kolo Abieliavičiaus ir Jono Žilinsko; 
abudu iš Salaku parap., Kauno gub. 
Žilinskas paeina iš vienasėdžio Un- 
Jerbergin; 5 metai Amerikoje, atva
davo į Vandergrift, Pa. Abieliavičius 
9 metai Amerikė, atvažiavo į Chicagą. 
Jų pačių, 
atsišaukti

Pajieškau savo draugo Jono Grųigo. 
5 metai Amerikoje, paeina iš Telšių 
miesto, Kauno gub. Girdėti, važinė
jąs po Ameriką ir paskiausiausiai 
buvo matytas Chicagoje. Kas apie 
jį žino, praneškite antrašu:

Step. Yesulis,
341 E. Kensington avė., Chicago, Ill.

Pajieškau savo vyro Antano Vaiče- 
kauskio, paeina iš Viekšnių miestelio, 
Šiaulių pavieto, Kauno gub. Jau treji 
metai, kaip atsiskyrė su manim, mel
džiu pranešti antrašu:

Uršulė Vaičekauskienė
1713 So. Canal st., Chicago, Ill.

Pajieškau savo dėdės Juozapo Ko- 
jalio, 24 metų amžiaus, paeinančio iš 
Viliušių sod., Akmenos parap., Šiau
lių pav., Kanuo gub. Gyveno metai 
atgal Dixon, Ill. Ten jam būnant, su
sirašinėjau su juom. Išviso Ameriko
je gyvena 12 metų. Jo paties, ar kas 
jį žino, meldžiu atsišaukti adresu:

Antanas Varanavičia, 
523 W. 81st Pl., Chicago,. Ill.

Pajieškau: — vietos karčiamoje. 
Kalbu lenkiškai, rusiškai, madjariš- 
kai, angliškai ir lietuviškai. Saliuno 
darbą gerai pažįstu. Jeigu kas iš ger
biamų karčiamninkų reikalautų bar- 
tenderio, meldžiu kreiptis šiupm ant
rašu:

Pajieškau Simano Puskiapalio su 
jo pačia Ona, paeina iš Plingių kaimo, 
Makūnų vals., Girkalnių parap., Kau
no. gub., 5 metai kaip Amerikoje. 
Toliaus, pajieškau Antano Venclovo 
iš Zoževalos kaimo, Erogalos parap. 
ir valsčiaus, Kauno gubern. Jie at
važiavo į Ameriką balandžio 22 <$., 
1913 m. Turiu labai svarbų reikalą. 
Jų pačių, ar kas juos žino, meldžiu 
atsišaukti adresu:

Sam Ambrunas, ,
Cathay,

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

Reikalauju: — pirmos kliasos duon
kepio, kuris gerai nusimano apie ke
pimą. Aš nekepu jokių keksų, vien 
paprastą duoną. Jeigu kas norėtų, 
malonėkite atsišaukti adresu: ,

J. Grigaliūnas,
214 So. Sharp aU Baltimore, M4L

Relkalaujama: — agentų parduoti 
koncentruotų alų plytose arba šmo
tuose. 'Alaus vartotojas gali lengvai 
padaryti sau 20 galonų gero alaus už 
$1.00. Rašyk savo prigimtoje kalboje, 
pridėdamas P. O. Money orderi $1.00 
pavyzdžiui.

J. Lucas,
4739 So. Elizabeth st., Chicago, III.

Reikalauju: — agentų Chicagos ir 
apielinkės miestams. Gera proga pra- 
simokinti biznio ir užsidirbti $20 į 
savaitę vakarais ir taip dienomis. 
Rašykite pas

B. Jasudes & Co.
1574 Milwaukee avė., Chicago, Ill.

Ant Pardavimo
GERA PROGA: — pirkti lotą pigiai, 
tiesiog iš savininko. Aš turiu kelis 
lotus prie pat Crane Co. naujų fabri
kų, kur jau pradėta statyti ant 160 
akrų žemės. Tai bus didžiausi Chi
cagoje. Atvažiuokite tuojaus, kad ne
būtų pervėlal. Savininko antrašas:

T. Prasčius,
3025 W. 38th St., Chicago, III.

Saliunas lietuvių.Parsiduoda:
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.
--------------------------- z----------------------

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, III.

Parsiduoda:
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: - 
gyventoj vietoj 
tas. 
važiuoja į kitą miestą. Galite persi
tikrinti, atsišaukdami šiuom antrašu:

S. Petreikis,
263 E. 115 th st., Kensington, Ill.
--------------------------------------------- -

Parsiduoda: — Grosernė ir bučiar- 
nė su 6 rifimų gyvenimu labai geroje 
lietuvių, čekų ir kitų tautų apgyven
toje vietoje. Biznis per 25 metus ge
rai išdirbtas, gerame padėjime ir turi 
visas vigadas: elektros fanas, regis- 
teris, bankas, telefonas, geras arklio, 
pakinktuvai, vežimas--—visa kas nauja 
ir gerai įtaisyta. Pardavimo priežas
tis: draugų nesutikimas. Kreipkitės 
adresu:
627 W. 18th st., kamp. String st., 
Telefonas: Canal 3739 , Chicago, 111.

<

ANT PARDAVIMO
Automobilius.

Puikus Limosine, 7 pasažierių au
tomobilis, Peerless išdirbimo;
nąujai pertaisytas 
riausioje tvarkoje, 
Parsiduoda pigiai.

HALSTED <
3222 So. Halsted St

visas 
(overhauled), ge- 
taip kaip naujas. 
Dasižinokite 
GARAGE,

Chicago.

ANT PARSAMDYMO.
Automobiliai veselijoms, krikšty

noms, pagrabams ir t.t. yra pigiai 
parsamdomi iš Halsted Garage. Taip
gi automobiliniai trukai perkrausty- 
mui Furničių, nuvežimui į dypus ir 
t.t., yra gaunami pigiai. Perkrausty- 
mui furničių automobiliniai trukai 
kaštuoja pigiau kaip arkliai, ir ge
riau ir greičiau atlieka darbą.

Atsišaukite į
HALSTED GARAGE, 

3222 So. Halsted st., Chicago.

Mebliuotas kambaris: — tinkantis 
vienam ar dviem, puikiai įruoštas — 
elektrikos šviesa, maudynė ir visi 
patogumai. Atsišaukti antrašu:* 
V. Grahm, 812 W. 33rd st., Flat d.

........... ..................................-..... ... -3

PIGIAI FARMOŠ PARSIDUODA.
241 akras; apie 10 akrą galima 

urnai arti, yra Užsėta ddbilais. 100 
akrų lapuotos girios, kitą visą žemę 
lengvai galima išdirbti. Didelis na
mas, graži vieta lietuviškoj kolionijoj. 
Laukas prieina prie gražaus ežero, 
5 mylios nuo. geležinkelio stoties; 1 
žiem-vakarius nuo Birchwood, Wis. 
Labai gera proga norinčiam pirkti 
farmą. Kompanija pigiau ten nepar
duoda, kaip 12 doliarią už akrą. Pla
tesnėms žinioms atsišaukite pas savi
ninką šiuom antrašu:

V. Martinaitis, 
1970 Evergreen av* Chicago, I1L
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Lėtas Paliuosuojantis Vaistas
ypatingai vaikams — vaistas neiššaukiantis ne
smagaus išvarymo, nuo kurio nesidaro pikta —* tai

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

Kaina 25 centai.

Severos Raminanti Lašai
(Severa’s So othing Drops)

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 atsitinkančiuose.

Kaina 25 centai.

MOKYKLA ŠOKIŲ.
Prof, Julius Šalkauskas užtikrina, kad 
išmokys šokti kiekvieną jauną ar se
ną. Išmokinu valsą 6 rusių, taip, kad 
gali drąsiai 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 išmokti šokti, atei
ti dienomis nuo 9 valandos ryto ir 
net iki 11 valandai vakare. Taipgi 
mokinu visokius šokius Buck & Wing, 
Buck Skirt? Irish Jig, Clog, Spanish 
Waltz, Waltz, Two Step, Side Step. 
Pirma Lietuviška Mokykla Amerikoj. 
Mokytojai: Miss Antanina Kietnier, 
Miss Joanna Walets, Prof. Julius Sal- 
dauskis, 1843 S. Halsted st., Chicago. 
Kas Pėtnyčios ir Subatos vakarą mo
kinant šokti dovanai.

Phone. Canal 3762.

NEW CITY SAVINGS BANK 
4601 So. Ashland ave., Chicago. 
Goo. L. Ukso pres., Sttj Marclnklewicz 
vice-pres., A. J. Blerzynski iždininkas.

Priima bankon pinigus ir moka 
3%. Už sudėtus pinigus musų ban- 
koj duodame čekių knygutę, iš ku
rios parašyti čekiai tinka visur. Sko
lina pinigus anty Real Estate. Perka 
ir parduoda namus iri lotus. Išsam- 
dd bankines skryneles (boxes) po> 
$2.50 metams. Parduoda šifkortes irt 
siunčia pinigus į visas svieto dalis.

Bankos Valandos: Panedėliais, se- 
redoms, ketvergais ir subatomls nuo 
8 ryto iki 9 -vakaro; nedaliomis, utar- 
ninkais ir petnyčiomis nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

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

jų pristatyti, rašykit stačiai rįiums.

Bell jį) System

Naudinga ir kiekvienam reikalinga 
” i 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 metų $1.
Užsirašyt “Katalikas” galima kiek

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

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

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

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

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

CZAR — 13,000 tonų
Į ROTTERDAMĄ i 9 dienas be permainos 

j 11 dienų be permainos j 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 autorizuota agentą,

Chicagos Telefonų Augimas parodė stebėtinai di
delius žingsnius pirmuose septyniuose šio meto 
mėnesiuose, 
skaitlinės:

Štai Chicagos ir jos priemiesčių

Išimta
30,79°

Vienas metas atnešė šį prieaugį:
Priemiesčiuose

79,879
72,001

Įdėta Grynai laimėta
26,746

8AABA

Dr. J. KVLIS

FBI® MIMO VALANDOS! 
ryto Uri IBs B iki 8 vata

1913
1912

Mieste
330-573
289,606

Išviso
410,452

dabar vartojamų, yraIšviso skaitlius ‘telefonų,

410,425

Nauja Chicagos Telefonų Rodykles laida eis spau- 
don Spalių Pirmą. Dešimts tūkstančių naujų 
vardų bus įrašyta į naują knygą—ar jus vardas 
bus?

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100

Keliaukvdubeltavą sriubą turinčiu

GREITU GARLAIVIU “RUSSIA”
——i§ New Yorko==^^^

Subatoje, Rugsėjo 20>tą
8i dienos iki Rotterdamo. Kaina................................$31.oo.
12 dienų iki Liepojaus. Kaina.......................................$33.oo.

Pasažieriai nugabenama ir į tolesnes vietas.

----------- Iš Chicagos išvažiuoja Speciališkas Traukinis-----------

Ketv., Rugsėjo 18-tą, 9:30 vai. vakare.
Dėlei tikietų ir tolimesnių žinių kreipkitės prie

RUSSIAN-AMERICĄN LINIJOS Agentų.

Liepos 19 d. slaptai prasišalino iš 
Detroit, Mich., Felixas Bušlaitis (Bus- 
lovich), neužmokėdamas už

KAM REIK, ŽINOTINA.
Rugpjūčio (Aug). 5 d. š. m. pabėgo 

pa-burdą”, mano vyras Juozas Sinkevičius, 
krautuvininkui už inimtus daiktus ir ėmęs visus pinigus (apie $200) ir pa- 
dar geriems draugams, kuriems buvo T“ 
po keletą doliarių skolingas.

Jisai ilgai gulėjo ligonbutyje, 
balandžio 30 d., buvo strytkario 
žeistas. Vedė su kompanija bylą, 
galop per advokatą susitaikė ir,

nes 
su- 
bet 
sa

vęs $90, išdūmė Išpra^džią į Cleveland, 
Ohio, o vėliaus į Nashua, N. H.

Jisai yra augštas palinkęs vyras, 
smailos nosies; kalbėdamas, nuolat 
juokiasi. Franas Vaičiūnas.

GAL KAS RADO?

Prapuolė mano bankinė knygelė, 
išduota A. Olszewskio Banko, ^No. 
9273. Jėigu kas ją rado, meldžiu 
grąžinti man šiuom antrašu: 

John Gumuliauskis,
3403 Union avė., Chicago,

sū

uk

kitur.

Prašau gerbia
mų draugų ir 
draugių atsi
lankyti | ma
no jubilierišką 
krautuvę,
jus rasite vi- 

'šokio tavoro, 
kokio jums tik 
reikia, ir pi
giau, negu kur

Eigino laikrodėlius aš parduodu už 
$5.40, nikeliuoti; auksuotus gvaran- 
tuoju ant 20 metų; Elglno laikrodis, 
su viduriais 12 didumo, už $11.00.

Jeigu^ turite pagadintą laikrodėli ir 
norite turėti gerai pataisytą, atneški
te pas mane, o busite užganėdinti.

Su pagarba,
K. MICHALOWSKIS, 

3222 So. Morgan «t, Chicago,!!!.

Phone Drover 5052

DR. K. DRANGELIS 
LIETUVYS DANTISTAS 

VALANDOS', nuo 9 ryto lig 9 vakaro 
3261 So. Halsted St. Chicago, III. 

Priešai A Olševskio Banką

Joseph J. Hertmanowicz
Lietuvos Notaras

, šdirba Dovierennostis, Kontraktus, 
; Jill of Sales, Affidavitus, Notas ir 
iiatp visokias teisių popieras. Su
teikia patarimus reikaluose dalių 
Lietuvoje ir kituose dalykuose.

Kreiptis adresu:

<J. J. Hertmanowicz, 
)A A. Olszewski Bank 

3262 S. Halsted St., Chicago
OFISO VALANDOS:

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

likęs mane su 6 metų mergaite dide-, 
lianų varge.

Jis yra 33 metų amžiaus, 5 pėdų, 
7^.colių augščio, šviesių plaukų, mė
lynos akįs, viena akis, dešinioji, stik
linė.
Marijona Sinkevičienė-Lesčinskiutė, 

109 Emerald st., Gardner, Mass.

patinama “Lietuvos” Knygyne: 
“XT A T Ar H D V TZ ? T T? ”

Literatūros ir dailės laikraštis 
Išeina kas 3 mėnesiai iš Vilniaus.

novelės, dramos, eiles —; kaip 
originates, 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 REKORDAI!
Męs dabar turime 30 lietuviškų 

įvairioms dainoms rekordų, kurie Iki 
šiol parsidavė po $2.00, dabar par- 
traukemė didelj transportą iš Lie
tuvos ir gavome pigiaus, taip kad da
bar parduodama po $1.00 8U prl- 
siuntlmu.

Parašykite mums savo adresą, o 
mes prisiusime katalogą, Iš kurio ga
lėsite pasiskirti Ir apsistelluotl lie
tuviškom dainoms Ir deklamacijoms 
rekordus. Adresuokite:
. A. OLSZEWSKI, „ .

.3252 80. Hasted et, Chicago, ||^l

KAZIS KRAUČUNAS.
Buvgs 9 metus Skyriaus Viršininku, Inspek
torium Suvienytų Valstijų Immigracijos, 
turi visus tiesas kaipo Attorney, Advocate; 
Proctor, Solicitor ir Councelor-at-Law. Veda 
visokias bylas (provas) visuose teismuose ir 
departamentų skyriuose. Gavimui patarimų 

. kreipkitės laiškais, įdedami krasos ženklelį 
atsakymui. Vedimui svarbių bylų ir reikalų 
pribuna ypatiškai į visas Valstijas ir mies
tus sulyg pareikalavimo. Adresas:

KAZIS KRAUČUNAS 
ATTORNEY-AT-LAW

403 Lyon Building SEATTLE, WASH.

Ląveskio
U Dienine ir Vakarine Mokykla*■
B Mokiniima;  .--r:--.-::.-;-..'.■

1. Pradinis tPrirengiamasai) Kursas,
2. Prekybos Kursai pagal Amer, plianą,
3. Prekybos Kursas pagal Rusijos plianą

(del manančių grįžti Lietuvon).
=========x====Kalbos .. 1...
Lietuviška, Angliška, Vokiška ir Rusiška 

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

arba per laišką šiuom antrašui
- G. J. LEVESKIS,

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

10QE

K. ZURAITIS
PIRMAEILINIS BUFETAS

šaltas alus, ’gėra deg
tinė, kvepianti ciga
rai. Priima -svečius , 
: kuoširdingiaąsial. :

3200 SO. HALSTED ST.
6

3EJ0G

F. P. BRADCHULIS
Attorney & Counselor at Law

30 N. LaSalle St., Cor. Washington St. 
Stock Exchange Bldg., Rooms 11BM 114 

Telephone Franklin 117®
.-0 .Lietuvis advokatas, baigęs teisių mokslą Ame

rikoje. Veda visokias bylas, ci viliškas ir kri- 
minališkas visuose teismuose (suduos#).

Gp. 3112 S. Halsted St„ arti 31-mos
Telephone Yards 2390

Kadaisia
KADAISIA ištikrųjų nebuvo ūkininkui išėjimo. Pareidamas nu
vargęs, dienai baigianties, su savo padvada iš lauko namon, 
jisai matė prieš save daugelį jį laukiančią darbą apie namą, 
'tvartus ir kieme, darbą, kurie ėmė1 laiko ir darbo ir rodėsi 
niekuomet nepabaigiamais. Vandens turėjo būti pripumpuota, mal
ką pripjaustyta, įvairios mašinos turėjo būti ranka varomosl Liūd
nas tai reginys — bet taip kadaisia tai buvo, šiandien daugu
moje farmą jus galite rasti smagų mažiuką inžiną, visuomet 
norintį nuimti nuo savo savininko pečią naštą viso šito darbo, 
prie kurio gali būti pritaikyta jiega.

Jeigu jus branginate atilsio valandas ir norite išvėhgti Ho be
reikalingo sunkaus darbo, jus privalote įgyti inžiną nuo II C li
nijų, inžiną su pastovumu ir geru vardu. I H C yra sustatytf^ištisai 
atsakančiai ir tvirtai, idant pasekmingai dirbti per įlietus. Ar 
jus norite jį pjovimui, pumpavimui, aplaistymui, elektriškos švie
sos įtaisymui, separatoriaus varymui, arba dirbtuve^ pataisyti, 
arba visokią rūšių alsinančių ir jiegąs eikvojančią mažų.darbą 
atlikimui ūkyje, privalote turėti

H. C. Aliejinį ir gazinį Inžiną
I H C inžinas išplėtoja nuo dešimties iki trisdešimties Nuošim

čių daugiau negu jo apskaitliuota nuojįega. Puikus deįtimąH'daro jį ' 
ekonimišku malkų sunaudojime. Jos prastumas dar6t',iįf'praktiš- 
kai užtikrintu nuo trukdėsiu. j...,,.,

I II C inžinąi yra pritaisyti vertikališkai, horizont^į^įr^i, pa
stovus, pernešami, gali būti sulaikomi, orą ir vandenį^vėsinanti,< 
pritaikyti pjovimui, pumpavimui ir laistymui. Didumai nuo. 1 iki 
50 arklių jiegos. Jie varomi gazu, gazolinu, kerosinu, naftą, distl- 
latu ir alkoholiu. I H C aliejiniai traukėjai įvairuoja didume tarp 
12 iki 60 arklių jiego’s. 1 *

Tegul vietinis I H C pirklys jums parodo ii’ paaiškina įvairiu# 
jo tikslus. Gaukite nuo jo kataliogus arba rašykite/į

International Harvester Company of America
i (Incorporated)

Chicago, U S A

3252 So. Halsted St., CHICAGO, ILL.
Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka, Chicagoje 
Valdo kelesdešimts bagočiausiu Budinku ant Bridgeport© 

Įsteigta 1893 metuose.

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

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

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

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

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 gferai ir pigiai. 
PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai įrengtoje Bankoje, prie 

kurios ne vagis, ne ugnis negali prieiti.

Pinigus turi tik tie kurie čedyja, o sučedyja tik tie kurie Bankon deda. 
Užččdyk tik vieną dolierį sanvaitoję 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..

Tai ką padaro vienas dolieris, o vieną dolierį sąnvaitėje gali užčėdyti kiekvienas ž 
Tik reikia pradėti. Taigi pradėkite 
“Kurie šiton Bankon pinigus dėjo, 
kavojo, tie dabar gaudo vagius”.
Šioje Bankoje gali pasidėti pinigus 
pilną informaciją.

Rašydami adresuokite šiteip:

čedyti. • X

tie šiandien perka namus, o kurie pinigus kuparėliuose

ir kitų miestelių lietuviai. Rašykite niurni, o gausite

A. OLSZEWSKI BANK
CHICAGO, ILL3252 So. Halsted St

Atvažiavusius IŠ KITUR MELDŽIAME aplankyti Ir musų Banką.

BANKOS VALANDOS:
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vakaro 
Panedčliais, Seredomis ir Petnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vakaro. 

Nedeliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų.
.... ........................................................ "j................................. .......................... ................. ........ ...................................... l"-t1 ’" """"     ... ..... ........ ■■■■. ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ,, ■ ., . ■ M...-.

CHICAGOS LIETUVIŲ DOMAI
Gerbiamoms 

Chicagos Dr- 
-Btčma Ir vL 
stems, kurio 
tik rengs ba
lius, vakarus, 
teatrus ar ki
tokias pramo
gėles ateinan
čiais metais,, 
pasirengęs vi-,Apskelbiu, kad aš esu

Buoso atsitikimuose sutaisyti Jums j 
kuogražlauslą muziką. Todčl, ren-i 
giant teatrus, balius ir 1.1, su muziko®! 
dalykais, kreipkitės prie manęs.

Taipgi pranešu, kad savo ftamuoss 
duodu vaikams Ir suaugusiems 
mokas ant smuikos Ir piano.

P. V. SARPALIUS, 
3259 8o. Halsted st., Chicago,

Seniausia Lietuvių užeiga pas

JUOZUHJ RIDIKfl
Užlaiko visokius pirmo 
skyriaus gėrimus ir kve- 
penčius cigarus ir

Gražią Naują Svetainą 
Susirinki mama, vestuvėms, ba
liam® ir tL Širdingu priėmi
mas ir broliška rodą kiokrianam 

8253 Illinois 6L Kerte 33H!

į .. 28 metų senas laikraštis
I VIENYBE LIETUVNINKU
1 EINA KAS SEREDA, BROOKLYN, N. Y. 
1, ir paduoda daugiausiai gerų Ir svarbių fti- 
I ntų Iš Amerikos, Europos Ir viso svieto, o 
i prenumerata kaštuoja metams tik $2.eo;

pusei metų $Loo. Užrubežiuose; metams
> $3.oo; pusei metų $1.50.

I RAŠYK ADRESU:

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

Brooklyn, N. Y.

V3

pa

III.

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

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

Vienatinis lietuvis daktaras 
ir chirurgas cieloje Philadel- 

®• t>hijoj, Gydo visokias ligas 
jkjk/ šviežias ir užsenėjusias: vyrų, 

moterų ir vaikų. Ligas, ku- 
rias negalima išgydyt i lėkar- 

: stomis, gydo su elektriku ir
darymu operacijų. Turi savo 
locną SANATORIJĄ kur už- 

1 aiko visokius ligonius, Čionai randasi viso-

K. J. FILLIPOVIČIUS IR
J. P. JOVAIŠAS

pardavėjai namų, lotų ir 
farnių už labai žetnas 
kainas (prekes) turi di- 
džiausi pasirinkimą; ap- 
saugoja nuo ugnies na- 
mus, biznius ir forničius 
®cr>®us>®se kompanijose; 
perkantiems propertes iš- 

■s dirba visokias reikalingas 
■F popieras; peržiūri ab- 

straktus ir parūpina pa- 
skolas, mortgečius; par- 
duoda lotus visose dalyse 

Chicagos nuo $500.00 ir augščiau, o 
apsaugoja žmonių gyvastį pašalpa li- 

Reikalinga agen-

LIETUVIŠKA BANKA

kios lekarstos, kokios tiktai yra ant svieto, 
elektriko mašinos, su kurių pagelba galima 
permatyti visą žmogaus kūną. Atsišauku
siems su laišku arba ypatiškai daktarišką ro
dą dykai. Gyduoles išsiunčia į kitus miestus,

miesto 
taipogi 
gos ir nelaimės atsitikimuose.
tai Chicago, Waukegan, Chicago Heights ir 
West Pullman. Norintis tokio darbo, teiksitės 
atsišaukti ypatiškai paskirtose 
Vyrams, mokantiems rašyti, 
darbis, pirksit propertes, o . . , 
nigai į trumpą laiką dvigubai pasididins. Tai
pogi turime pardavimui biznių ir biznevų na
mų,’ kaipo: saliunų, bučėrnių su namais ar 
be namų dikčiai apgyventose lietuviais kolio- 
nijose. Reikalaujantie atsišaukite žemiau pa
rodytu antrašu:

W. 33rd st., Chicago. HL. offiso vai.» 
nuo 8 iki 10 iš ryto, ir nuo 4 iki 9. vakare.

Telefopaa, Drover 2250. ,

v al an dose.
geras už-
jųsų pi-

Town of Lake Savings Bank 
Joseph J. Elias, Savininkas 

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

jimui nuo vieno doliario Ir daugiau® 
ir mokame trečių 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-, 
duodame šifkortes ant visų linijų į 
krajų ir iš krajaus, taipgi tikietus 
ant geležinkelių po visų Ameriką Ir , 
Europą.

Musų Banka išdirba visokius raštus 
ir dokumentus visose kalbose ir duo
da rodą lietuviams visokiuose atsi
tikimuose ir reikaluose ypatiškai ir 
per laiškus. Tik kreipkite® yiršminfc- 
tu antrašu, s

eti
Vi
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South halsted furniture house
3224=3226 South Halsted Street, CHICAGO.

Ž-'M:

A. V.:-.

W ■!:

Turi didžiausia 
Furničių pasi
rinkimą ir par-

kaip visi kiti.

- - 50,000
KNYGŲ

Vysai Dykai Del Viru
Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk del vyru. 

Knyga ta prastais, suprastais žodžiai® pasaka kaip gal 
' atgauti vyriškumą, isigyditt nuo ujųiuodijiraa krauja 

arbasypili/nubie'gimasieklos, patrotitu stypribe, pučkus 
ir kitus išmietimus, negromulavima, patrotitu 
stypribe, pylva; kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, ruma- 
tizrųa, gonorrhoeą arba triperi, naujai įgautas lygas, 
strietura ir vysas vyru lygas, gal būti išgiddmas sava 
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai. •
' Ta, dykai įgauta knyga, pasakis jums kode! jus 
kentat ir kaip galetzgąlutinaj isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvč žinios, katrus ture žinoti kožnas vedes arba1 
.nevedes vyras. <Ta knyga yra parašita par Daktara, 

t katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalisku 
.lygu, Temvkit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai, 
užmokam už pačto, ing užpečetita konverta. Nesiusk, 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir'adresa ant1 
Žemiaus paduotu kuponn, katrų siusk mums šendena.

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER & €0., L S02 22 Fifth Avenue, Chicago:

Godotinas Tamista: Papai Tamistos prižadiejma, aš nortečjatt 
jogTamistaprisiustuiuci man vysai dykai v£ua justi kuygadel vyra.

Turėk Savo Namuose 
f Geriausią Degtinęv (arielką) j ei 
* nori būti sveikas ir turėti kuom 
pavaišinti savo mylimą/svečią.

Daktarai rekomenduoja už geriau
sią degtinę

S^O^L^O Rye x
Kaipo Skanų, Tvirtų ir sveikų gerymų 

Geriausiai pastiprinanti, priimna, skani 
ir sveikiausia stalava degtine.

BLENDEP

PARDUOTI?KODĖL MĘS
Todėl, kad musų štoras talpinasi savame name, 

užtai randa mumi nieko nekaštuoja. Męs per-

GALIME PIGIAU
Vare! as

♦

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

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

Ateikite ir apžiūrėkite musų tavorus, o patįs 
persitikrinsite apie jų ge.umą ir kainų pigumą.

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

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

Kas neturite laiko dieną, galite pribūti vakarais.

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

k«b" A? b! kV IO lt kV! KFJ K kV» frfl ZkVWn> »IkVt<l

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

The Bridgeport Clothing Co.
3246-3248 So. Halsted St., CHICAGO

C

a

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

Musų siutai parsiduoda nuo 
$10.oo ir augščiau ir jie guli 
ant apsivilkusi© gražiau kaip 

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

Atminkite, kad pirkdami pas mus 
gausite puikias Drapanas ir užcedy- 
site daug pinigų, "s * L/ • ’ •: ■'

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

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

Adresas-. Steltas

B
 Gaunama visuose goresniuose Saiiunuose

STRAUS BROS. CO. DEP'T I. CHICAGO, ILL
216 W. Madison St. T. PODLASKIS ir A. CHAPOSKE, Lietuviai agentai

W GERBIAMŲ TAUTIEČIŲ ATYDAI
Pirmas Vienatinis Lietuviškas Daržas Vasariškų Vakacijų

LEMONT’S RESORT FRUIT FARM
ant kranto Šv. Juozapo Upes, Sodus, Michigan--------

Gerbiami tautiečiai I Kaip prisirengsite apleisti miestą ant kelių dienų ar sanvai- 
čių, laike vasaros karščių ant pasilsio, tai žinokit, kad nerasite geresnės vietos už

LEMONT’S RESORT FRUIT FARM
Apygardoje Sodus, Mich., tuoj ant kranto upės St. Joseph. Yra tai puikiausi, 

sveikiausi ir linksmiausi vieta praleidimui vasaros karštų dienų po pavėsiais puikiau
sių medžių.. Yra ten geriausios maudyklės bėgančiame ir čystame vandenyj; minera- 
liški vandenjs, Kurie yra naudingi reumatizuotiems, nervuotiems ir nusilpnčjtįsiems.

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

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

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

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

ten airį arba žydą, pasilieku su guodonc jųsų,

ALEX J. REMONTAS .
Adresai: LemonVš Resort, Sodus, Michigan. Chicago: 668 W. 18th St.

ir J PR 1 • VARICOCELEIsgydau į 5 dienas
i i ’'■Įbe peršuly, skausmų!

Aš noriu išgydyti kiekvieną vyrą kenčiantį nuo Varicoceles, Strikturos, Užkre
čiamų Kraujo, nuodų, Nerviškos negales, Hydroceles ar ypatiškų vyrų ligų, Vyriško 
Nusilpimo,'Rąudonujųj Fistulos; Kepenų ir įvairių jusles ljgųv?, į 
AR TAMSTA SERG|*AR ĖSI SILPNAS?

, Tas laisvas’p'asiulinlmasyta atviras visiems, kurie praleido dideles sumas pini- 
gų ant daktarų ir gyduolių bs, jokios naudos ir mano noru yra parodyti žmonims 
kurie buvo g ydom (daktarų be jokios pasekmės, kad aš vartoju vienintelį būda, 
kuriuoni tikrai ir ant visada išgydau.

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

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

Tikrai išgydau Skilvio, Plaučių ir Inkstų nesvai us 
(Nemokyk už neišgydymą—Neišgydo nen\okėk)

jokios pasekmės, kad aš vartoju vienintelį būdą. .

[HE BRIDGEPORT CLOTHING CO
A. N. MASIULIS, Manager

3246-3248 So. Halsted St CHICAGO
/X KtSj /ik rrrx t.
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Slaptos 
Vyrų Ligos 
Išgydomos greitai, ant 
visada su pilna slaptybe. 
Nerviška negalė, Silpnu
mas, Pražudyta pajiega, 
Nuovargį, Kraujo užnuo- 
dijlmą, šlapumo bėgimą. 

T* Laučiai
Dusulys, Bronchitis, Kvė
pavimo ligos išgydomos vi
siškai mano vėliausia meti 
RODĄ DOVANAI.

Išgydo kad butu m sveikas

Specijal istasVyriį Ir MoterųLIgg

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

IŠTYRIMAS DOVANAI.

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

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

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

Sveikata Augai
KAIP IŠMINTINGAS ŪKININKAS PATAIKO Į 
TINKANČIĄ DIRV4 PASBT SĖKLĄ; kuri gŲt 
žiai sudygsta, puikiai auga Ir gausius vaisius at
neša, TEIP SUMANUS PROFESIONALIŠKAS 
DAKTARAS, pažysta gerai ligų, pritaiko atsakan
čiai Ileluirstas prie visokių nesveikumų, silpny
bių, kurios pasėja vaisius sveikatos, panaikina 
ligų, užmezga išgydymu, sugražina pajiegas ir iš
auginu puikių sveikatų ir drūtumų, kas suteikia 
žmogui lalmg ir linksmybę. PHILADELPH1OS 
M. KLINIKAS bei daktarai tūkstančius žmonių 
padare sveikaisftir laimingais išgydant nuo viso- 
kių ligų ’
Cl7E.il/IinriI YRA TA! DIDŽIAUSIAS 
AVr Kn I n turtas žmogaus, bh UILUMUll SVEIKATOS NĖRA I ; ' 
MBs NB LINKSMYPBS ANT SVIETO.

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

Privątlškoj TuABARATORIJOJ Ph. M. Kliniko, atsišaukusiems sutaiso kiekvienam 
liekarstas IŠ šviežių gyarantuotų medikamentų, seniausių ir naujausių išradimų, kuriuos 
tik aukščiausias mokslas išrado pagelbai žmonių.

Iš daugybes išgydytų štai ką patįs žmones rašo:
GARBINGAS PH. 'M..CLINICI Pranešu, kad liekarstaą subaigėni Ir esaipe labai užga

nėdinti už tikrų pagelbų: greitų irgci;ų išgydymų. Mano moteris teipat jau yra sveika užkų 
siunčia širdingiausių fpadčkavonę. Jūsų pamačlyvų ir teisingų būdų gero gydymo, jskėibsim 
tarp savo pažystamų, įtadangi tik jus broliškai žmonėms tarnaujate Pasiliekamo dčkavoda- 
mi su moterie A.-Arttonlckas. Iron and Metal Co. So. Richmond, Va.

I Mrs, K. Jurevičienė, Box 226, Glens Falls, N. Y., teipat šimtais kartų dekavoja, už 
išgydymų nuo ligos galvos skaudėjimo, nerviškumo, dieglių kojose, nusilpnėjusios ir suiru
sios sveikatos — teipafmoteriškų ligų Nemažiau dėkingi: L. KLIMAS, 55 Ellsworth St., 
Worcester, Mass., IMrMM. KOLIAGA. Box 192. Boswell, Pa. Mr. J; TYMCZUKAS, 806 Cen
ter St., Freeland. Pa. r-Teipat išgydyti nuo visokių paslaptingų ligų, kurių jokiu budu ne
galima sutalpinti.
įSlTBMYKHV kad slaptybes ligų'saugiai užlaikoma, visada.

IT A n IME'QVF'YK’AQ bet nori pastoti sveiku IWALT V IR LAIMINGU, tad atsilankyk,
o jeigu toli gyveni,ftad aprašyk skvoligų bei nesveikumus lietuviškojo kalboje kas kenkia, 
o tikėk, kad apturėsi tikrų pagelbų sveikatai kaip tūkstančiai, kurie jau džiaugiasi ir deka
voja, nes čionai išgydo ir tokias, kurių kiti negalėjo išgydyti kaip šviežias teip ir užsisone- 
jusias ligas nuo skaudėjimo: pečiuose, rankose, kojose, sąnariuose, krūtinėj, strėnose, gal
vos, šonų; išbėrimai sluogais nuo blogo ir nečysto kraujo, nuo saužagystčs sėklos nubėgi- 
mo, nusilpnėjimo, vidurių nedirbimo. užkietėjimo, slogos, greito pailsimo, nerviškumo,bai
mės, silpno ir sumažėjusio kraujo, užsikrečiamų slaptų lytiškų ligų. Širdies, kepenų, ink
stų. silpnų plaučių, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, nuo peršalimo slogu, blogų sapnų, nemi
gos, neturėjimo apetito, be peilio bo pjaustymo beaparacijos, betsii liekarstoms, kurios 
tūkstančius išgydė. Teipat moteris nuo skausmingų mėnesinių ir kitokių visokių ligų, 
kurios užpuola varginimui žmonių, VYRŲ ir MOTERIŲ. Reikalaujant rodos ir pagelbos 
nuo daktaro, visada adresuok arba ateik po Šiuo adresu:

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

VALANDOJ: nuo 10 f? ryto iki 4 po pJ^entacilenlaiS, nuo 10 iki 8. litam, ir Petny- 
Člomls nuo 6 iki 8 vak. Reikalaukit nuo Kiliko dovanai ir skaitykit knygą „Daktaras •

GERA PROGA!
Gramatika angliškosk&lbo m r 
kyti.sbe mokytojo(apdaryta)$1.00
Vaiįcu Draugas arba kaip moky

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

mokytojo.......................................10c
Aritmetika mokinimais! rokun- 

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

Kas atsiųsiškirpęs šita apgarsi
nimo iš “Lietuvos” ir $1.00 per 
money order, tai gaus visas 4 
knygas 60c. pigiau.

P. Mikolainis
Box 62 New York City

Dr. G. M. Glaser 
šiuomi apreiškia pagodotai vlsuo- 

meniai, jog esu seniausias gydytojas 
ant Bridgeporto, praktikuojant per 22 
metus, perkėliau savo ofisų ir gyveni
mų savo locnų namų po numeriu c

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

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

Liekuosi su pagarba

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

Kertė 32-ros gatvės.

GERIAUSIAS KONCERTINKAS ir Armonikas 
gausi pas mane, taipgi visokius muzik. 
Instrumentus ir Ii etuviŠkas knygas. 
Rašyk man Katalogo reikalaudams, kurį 
pasiunčiu visiem dykai. Adresas:

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

Lietuviškas Graborius

■

Užsiimu laidojimu numirusių ir už
laikau automobilių, parsamdau ant 
veseilių, krikštynų ir pagrabų už pi
gesnę prekę, kaip visi kiti. Pribu- 
nu i visas miesto dalis labai greitai, 
—r dienų Ir naktjA

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

.Telephone Drover 2186.

Ar matei kada-nors laikraštį 

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

lietuvių reikalus.
“DRAUGAS’’ atsieina radaras $2, pusei a. $1. 
Ulslenlwsa metams $3, pusei wetij $1.60 

Rz^ydami laiškus adresuokite
DRAUGAS PUB. CO
2634 W. 67th St. Chicago, HI.

HDGBl

Geriausios Siuvamos Mašinos yra 
“SINGER”

Męs jas parduodame ir išmokiname 
siūti. Turime atspauię Lietuviškoje 
kalboje Knygas, pagal kurias galima, 
greitai ir ^gražiai išmokti siūti viso* 
kius siuvinius. Męs parduodame ma
šinas nebrangiai, pradedant nuo $3.00 
iki $59.00 gvarantuojam kiekvieną ma
šiną ant 16 me 
senas mašinas. Mum: 
mo, kur mašiną reikt-.’ pristatyti, 

Rusiją. Musų storas randasi po 
mi adresu:

AMTANA8 VISSARAS, 
3239 S. Halsted st., Ch’cago, Ilk 

Telephone Yards 4528

tų. Taipgi sutaisome 
edaro skirtu- 

nors 
šiuo-

wts»

Išgydysiu 
Jus ui 5 d. 
NUO PASLAPTINGU LIGŲ

Ateik pas 
mane, o aš 
išgydysiu 
jus ant visa- 
doa./fAš gva- 
r a n t u o j u 
kiek v ien am 
u ž g a n ė (li
ninių, kuris 
atsilankys į 
mano ofisą. 
Aš išgydysiu 
jus už pigiau 
ir geriau, ne 
gu daktarai 
mieste, ku
rie turi mo- 
ir turi dide-

i
Specialistas kuris 
išgydo ko kili ne

gali.
keti aukštas randas
liūs iškaščius. Aš vartoju ir fab
rikuoju pats savo medicinas pri- 
provas, kurias aš pats importuoju. 
Dabar laikas išsigydyti ir būti 
sveiku. Rodą ir išegz.aminavoji- 
mas dykai, argydysiesi ar ne’ Aš 
pritaikysiu mano maža užmokėsiu, 
pagal jusi^ išgalėjimai Netrukdy
ki bet atsilankyk šiad en.

Aš albu ietuviškal.

Western Medical Institute 
1827 Blue Island 4ve., 2 lub. vir
šuj Bankos, prie 18tos gatvės, 
Chicago, 111.

DR. gENFER, Specialistas.
Valafidos! 8 ryto iki 8:30 vakarė 
Nedaliomis: 8 ryto iki 12 dienos
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