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je. Čia lauk 
augšte^niųjų ’4 
eitos;, prisilaikau 
“SkaityAo b kjįyj 
musų 
vysk.

Girtybė Vilniaus
Rusų laikraščiuose randame įdo 

aus gubcrni 
Tų laikraš

ŠvenČ 
tinėnuose bu- 
. Keli nuėjo

progai atsitaikius, žinių 
jos teorijos ir istorijos.

ma 
lykų taipgi yra visai nuo muito 
paliuosuotų. Tas reiškia, kad 
daugelis įvežiamų produktų bus 
pigesni; tas, iš eilės, atpigins ir 
produktus čia namie dirbtus, kas 
reiškia abclną atpigimą dabarti
nio “brangaus gyvenimo”.

Sumažinimas muitų, kurie’ da
vė progą įsivyruoti šiame kraš
te kraujageringiems trustams, 
kaip jau ne sykį pirma esame 
minėję, buvo pageidaujamas ir 
net būtinai reikalingas. Visa 
bėda buvo tik tame, kad demo
kratų partija dar nuo Clevelando 
laiktf neturėjo šalies užsitikėjimo 
todėl, kad jos plianas buvo pra
šalinti muitus visai, padaryti šioj 
šalyj taip vadinamą “free trade” 
,(liuos$ prefybą), kas, kaip kięk-

1909 m,.
1910 m.\>
1911 m.

Spirito 
tais^pčK 
vidutiniškai imant 
niūje 
Vilniaus gub. miestuose 
kibiro 
kibiro,

nors 
graži 

pagerbė 
V eriov- 
Utenos 

Ne tik katalikai, bet

ŠIAULĖNŲ APIELINKĖJE, 
Kauno gub. valdžia žada nusau
sinti didelius pelkių plotus. Bu
tą labai naudinga.

konstitu- 
renkamas 
Rinkimas 

nėra pana- 
rinkimus Su- 

Chinuose, 
renkama 

parla- 
prezi- 

u trečdaliu 
parliament©

negu
Clevelandas
tik gabus vyras moksle

p u i k u s a d m i n i s t r a t o r i u s
iki ai savo parti jo:
r nenuoseklius na-

Apie tai liudija 
tik-ką perėjusio ta

nusiramins 
gyvenimas įeis į 
vėžes. O to visa 

per kelis metus nuvarginta 
kontr-revoliuci- 

už vis labiausiai rcikalau-

skaitant ki 
vieno žmogaus:

ir is savo 
Tautinis stt- 

truputį kilsta.
Ypač

-— Sekmadienį, 8 vai 
“Lietuvių” v 
nusinuodijęs, 
20-ties metų 
rado 
duoti 
dėdei 
sodžiuje,

yventi. <- 
Galų gale, dviejus metus 
msis matininkas pabaigė 

vienkiemius Svėdasų 
Gal nė vienam sodžiui 

kliūčių daly- 
miesteliuį; 

miestelio ūkininkų žemė susideda 
iš 62 valakų, po 18* dešimtinių 
kiekviename, pati žemė labai ne
vienoda, yra ir derlingos, bet di* 
desnė pusė žemės smėlys ir žvy
ras. Yra tokių plotų žemės 
bent po 100 ir daugiau dešimti- 

pievokšnio
Viensėdžiais 
beveik visi

Tai
Yra dar ir kitos, pašalinės prie
žastis. Šiame atsitikime tokią 
naujo karo priežastį suteikė Au
strija, kuri liko neužganėdinta 
ypač serbų įsivyravimu. Šiądien 
jau nėra niekam paslaptį 
šis naujas tarp serbų ir 
karas
kuri turi didelę įtekmę Albani
joj. Sukėlus karą tarp albanų 
ir serbų, ji tikisi įmaišyti į tą 
košę ir kitas viešpatystes ir to
kiu budu vėliaus padaryti nau
jas permainas Balkanų pussalyj,

mis. Tai, žinoma, 
pasekmės, kuri čia 
giama. Su tuo Papi 
tikras
ypač Mamenų sodžių
kiečiai ^išgano jų pievas ir javus

A. Dirvonėlis.

JOSVAINIAI, Kauno p. Nak
tį, apie antrą valandą, iš rugpjū
čio 21 į 22 dieną vagįs buvo įlin
dę į kleboniją, paėmę klebono 
kun. Šiaučiuno 6 pagalvius, 3 ant
klodes, dokumentus ir dar kiek 
mažų daiktų. Pradėjus brazdėti 
po kambarį, atbudo klebonas, ėmė 
kelti klebonijos tarnus, ir vagįs 
išbėgo, palikę visus pavogtuosius 
daiktus prie klebonijos. Pinigais 
klebonui pavogė 6 rublius.

Kun. A. Vilimavičius.

vakarą 
ešbutyje nusižudė,

Juozas Petkelis, 
1 Jo kambarėlyje 
kur jisai prašąs 

'inią apie jo nusižudymą 
Mataušui Čipliui Kuižių 

Dūkšto stotis, Kauno

nių, kur niekur nei 
nei vandens nėra.
išsidalino pas mus
didesni sodžiai: Vaitkunai, Dau

kad d 
admin 

sumažinti 
to sveika ir

W i 1 s o n a s vi e n ok 
pirmiaus, past 

žmogum
buvo liūdnos at 

pasi

čiai naudingesnės. Pavojingas 
tačiaus tai lošimas, nes kiekvie
na iš Balkanų pussalio tautų turi 
savus globėjus ir pritarėjus tarp 
didžiųjų Europos viešpatysčių, 
kurios neleis Austrijai perdaug 
vandenį drumsti, ir jeigu ši pa
staroji nesiliaus savo kurstymo 
politikos varinėti, gali iškilti Eu
ropoj viesulą, kuri 'nežinia kuom 
gali užsibaigti.
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vienas žino 
kinti šios s

is rasti- 
Rašant 

diktantą ir darant, etimologijos 
ir sintaksės nagrinėjimą, lygina
ma ir remiamasi žinomų kalbų 
dėsniais....

5) Marijos gimnazijoj lekcijos 
buvo pradėtos kovo mėnesio pra
džioje. Lankė lekcija: 
dūrinių dviejų kliasų 
Buvo skaitomi ir 
straipsneliai ir eilės i:
“Lietuva pavasarį, vasarą, rudeni 
ir žiemą”. Kad geriau sakytų 
atmintinai eiles, buvo nurodomas 
jų matas. Rašant diktantas, bu
vo duodama žinių iš gramatikos. 
Čai taip-pat naudotasi žinomais 
kitų kalbų dėsniais,

Dabar, prasidėj
1913—14 m. metams, kartu

nyčioj lygiai buvo nenuil- 
Kuone Visuo- 

askutinjs grįždavo iš ktaū- 
. Būdamas senelis, daugel 
atlikdavo už savo jaunus

Metai XXII

Iii B ^ ’epąsirody.tokiais, kad 
m ų ir nesuprastų naudin
gu okyklų, vedamų tinka-
mc «£ doj. Klebonas, rodos,
parūpins * tinkamą mokytoją — 
ir bus gerai. L. Kistys.

New Yorke, 
ialies kreditą 
gali suardyti, 

bile kokią 
arba išdirbystę 

kad atsisako jai

— Vilniaus., dvas. Seminąrijon 
šįmet priimta: A. .Zalevskis, V. 
Nurkovskis, E. Zaštautas, Ti, Ger- 
manauskas, S. Listauskas, J. K. 
Kazlauskas 
-Gintautas 
butas, L.

—- Derlius Vilniaus gub. šįmet 
vidutinis, nepąisąnt to, kad lie
tus ir ledai pridarė nuostolių val
stiečių žemėse už 30.640 rubl. ir 
dvarininkų žemėse — už 240, 
245 rubl.; dviejuose .Lydos ap
skričio valsčiuose ledai išmušė 
beveik visus jayus.

mi-
priimti į dvasiš-

15 jaunikaičių, 
egzamenus (Įeito, 

a mokinęsi valdžios 
Taigi nebebus pri-

Kaip gyveno, taip ir mirti no
rėjo. Buvo tai didelis tylus mu
šti veikėjas, kurių, mušti laikais 
ypač reikia.

Jis mokino savo parapiją raš
to kuouoliausiai. 1907 metais 
Utenos parapijoj įsteigė kiekvie
name sodžiuje po mokyklėlę, ku
rioms skyrė pats paruošęs moky
tojas. Tokių mokyklėlių Uteno
je vienais metais buvo iki 20. 
Pats jas prižiūrėjo 
Už neturtinguosius 
pats mokėdaVo 
litis ir pabukjus lygiai 
nigaiš gabenti u r dalino, 
gesnieji mokydavo daug 
turtingiemsieniš parduodavo be
veik veltui. u ’

Prie Pirmosios Komunijos 
taip-pat beraščio neleisdavo. Jei 
kuris tėvas vaiko neleisdavo į 
mokyklą’, tai gaudavo gerai bar
ti nuo klebono.

Turtingesniuosius įkalbinėjo 
leisti vaikus į augštesnį mokslą.

Kad šiądien Utenoje beraščiai 
tarp jaunimo išnyko, tai žymus 
kun. Švatelio nuopelnas.

Lygiai ir laikraščius bei kny-

mo g
to jas
jam padedant ir pritariant.

j su pasisekimu varė
; darbą; 1907 metais

surašė blaivininkų
pats pirmasis savo pavardę

vedė 
visoj

Kaip jau žinome iš pirmėsnių 
pranešimų, naujas tarifas yra pa
pigintas, arba, kaip politiškame 
pasaulyj sakoma, padaryta tari
fo revizija “žemyn”, — vadinas, 
nuo daugumos į šią šalį įgabe
namų produktų reikės mokėti 
daug mažesnius muitus negu pir- 

reikėjo mokėti; daugybė da-

TAURAGĖ, Raseinių p. Mu
sų miestelyje yra kelios pradinės 
mokyklos, labai lankomos mie
stelėnų lietuvių ir aplinkinių ūki
ninkų vaikų. Visose mokyklose 
mokytojauja rusai, kurie net ne
supranta lietuviškai. Taip esant, 
apie lietuvių kalbos įvedimą į 
mokyklas negalima ir svajoti. 
Kas-gi čia kaltas? Kalti daugiau
sia tėvai, kuriems mažai terūpi, 
ko ir kaip mokinama jų vaikai. 
Jų tai priedermė pasirūpinti gau
ti nors vieną lietuvį mokytoją^ 
Padarius Valsčiaus sueigoje nu
tarimą, reikia nusiųsti švietimo 
vyriausybei prašymas duoti į 
mokyklą lietuvį. Kaip tik da
bar ir yra proga, nes vienas mo
kytojas keliamas į kitą miestelį.

kibirkštis gali 
visus namus, 
iš pirmos pa- 
uždegti visą 

is panašų at- 
turime Balkanuose: 
pažiūros, karas serbų 

Ii but, kaip sykis, 
nuo kurios gali vi-

SEDA, Telšių pav. Vietinės 
bažnyčios’ varpinėje krito iš 6 
sieksnių augščio M. Bernšteiųgs, 
kurs nusilaužė ranką ir išsisuko 
koją. Bernšteinas rinko žinias 
savo veikalui “Apie Lietuvos 
varpines”*

skas, S. Mažeiką, V. Siekierka 
S. Ulinskis, A..Buika, Z. Bial- 
kauskas 'J. Vietpbiejus, 
nusevičius, J. Gąrla, P 
čius, J. ŽuravaviČius, T 
skis, (A. Kazlauskas, L. 
vičius, K. Meškionis 
šinskas, J. Ušoriis,- P. Cibulskas, 
Z. Jakutis. «

— Ministeris ųeužtvirtino se- 
minarijon pernykščių kandidatų 
aptiekorių ir iš išdavusių šiais me
tais atmetė 7 kandidatus.

SUVIENYTOS VALSTIJOS.
Ilgai svarstomas ir ilgai lau

kiamas naujas tarifo įstatymas 
pagalios formališkai užgimė. Spa
lio 3 d. vakare prezidentas Wil- 
sonas padėjo savo parašą po Un- 
derwood’o-Siminons’o tarifo bi- 
lium, kuris po ilgų ginčų paga
lios laimingai perėjo per abudu 
Kongreso 
tos Vąlstijčs tur

Tai yra milžiniškos vertės do 
kumentas
Suvienytų Valstij 
stės

/ PUŠALOTAS, Panev. pav. 
Čionykščiai ūkininkai negali at
sigirti vasarojaus gražumu. 
Ypač puikiai atrodo avižos su 
miežiais. Dobilai, sako, dvigu
bai užderėję, kaip kitaip metais. 
Linai kiek menkesni. Rugių ir 
kviečių derlius apskritai viduti
nis. Tik lietus pridarė žmonėms 
daug pragaišties. Apkirmijo 
šienas. Rugiai stovėjo ant lau
ko kokį mėnesį. Paskutinėmis 
dienomis apstojo lyti. Vasarojų 
paėmė sausą.

Sulyg valdžios žinių, visoje 
Lietuvoje šįmet esančios bran
džios ir geros bulvės. • Tiktai 
bent-kiek turėsiąs pasivėlinti bul
vių kasimas. 
' — šaltinis —

žino kuom
Tas nereiškia 

bų su albanais, 
retų didesnę .sx 
pats savyje pavojingas 
reiškia tai, kad ši 
mes gali būtį vėl 
pavojingos.

Tankiai ir viena 
lengvai sudeginti 
lengvai ir menkas 
žiūros karas gali 
Europą. I< 
si tikimą 
menkas, iš 
su albanais 
toji kibirkšti 
sa Europa užsiliepsnot

Balkanai, su daugybe 
šytų tautų ir tautelių yra* pavo
jingiausia ir skaudžiausia Europos 
vieta, kurią ne taip lengva už
gydyti, kaip tas kam išrodo.

Gydė ją ir Londono ir Bucha- 
resto sutartįs, bet daktarų butą 
negeriausių; jie padarė stambią 
klaidą, ir liga kaip buvo, taip T 
lifto.

Pirmiausia reik atsiminti tai, 
kad ir pirmas karas tarp Tur
kijos ir Suvienytų Balkanų vieš
patysčių prasidėjo todėl, kad 
įvairių tautų, kaip bulgarų, ser
bų ir albanų sklypai negalėjo 
išlaikyti po svetimu turkų jun
gu. Ypačiai tas buvo žymu Ma- 
cedonijoj, kuri buvo ir dabar 
dar yra visų nesutikimų kaulu. 
Macedonijoj sumaišytos trįs tau
tos: bulgarai, grekai ir serbai 
(neskaitant macedonų ir turkų), 
ir ramybė gali balti tenai tik ta
da, kada kiekvienoms tautos gyven
tojai pateks po savo viešpatysčių 
vėluvomis. Londono ir Bucha
rest© sutartįs to nepadarė. Su
sirinkę didžiųjų viešpatysčių di
plomatai, paėmę Balkanų žem- 
lapj, paišeliu pervedė linijas, pa
dalindami po kąsnį visoms Bal
kanų pussalio viešpatystėms, ne
atsižvelgdami į tai, kad skirtinų 
tautų*"negalima taip, kaip kokį 
kumpį, pjaustyti. Dalįs serbais 
apgyventų kraštų teko Bulgari
jai, bulgarų ir albanų apgyventi 
kraštai teko Grckijai; grekų, al
banų ir bulgarų apgyventi kraš
tai įėjo į Serbijos rybas. Aišku, 
kad iš tokio dalinimo niekas ne
galėjo but, ilgam laikui užganė
dintas. Ir pirmas to neužganė
dinimo pasekmes jau turime ka
re albanų sO serbais.

yra pamatinė priežastis.

LIETUVIŲ KĄLBOS MOKY
MAS 1912—13 M. VILNIAUS

MOKSLO ĮSTAIGOSE.
Pereitais 191Ž—13 m. metais 

buvo mokoma -įlįstu vių kalbos 
penkiose Vilniau- vįdurinėse mo
kyklose. ( v ?”

1) I-oj gimnazijoj, prasidedant 
mokslo metams! mokinių skai
čius buvo bemaž „tas-pats, kaip 
ir 1911—12 m. Skaitė su paaiš
kinimu parinktus iš “Musų Dir
vos” ir kitų knygų straipsnelius, 
mokėsi eilių atmintinai, rašė dik
tantą, pasakojo kai-kuriuos skai
tytus straipsnius savais žodžiais. 
Skaitant ir išguldinėjant tinka- 

I mas ištrauktas, suteikta žinių iš 
raštijos teorijos; taip-pat kartais 
buvo daromas etimologijos ir sin
taksės parinktų pavyzdžių gvil
denimas. i / k

2) -Rcalėj mokykloj mokiniai 
buvo paskirstyti j dvi kuopeli. 
Žemesnės kuopelės mokinių do- 
ma buvo atkreipta, .kad geriau 
pramokus šnekamosios kalbos. 
Augštesnej kuopelėje buvo duo- 
•rlama žinių iš raštijos istorijos: 
“Pirmieji ,musų rašytojai”, vysk. 
M. Giedraičio ir kun. Mik. Dauk
šos nuopelnai ir darbai, Konst. 
Sirvydas; XVI ir XVII ■ amž. 
spausdintų knygų skaičius ir jų 
turinys; gyvos kalbos darkymas 
XVIII amž.; Kristijonas Done
laitis ir jo “Keturios metų dalįs”. 
Dainos i 
dausko. 
j 011 ižas 
rašytojai

3) Privatinėj Pavlovskio gim
nazijoj buvo pradėtos lekcijos 
nuo spalių 15 dienos. Mokinių 
užsirašė apie 20, kurie sudarė du 
skyrių;> Abiejų skyrių mokiniai 
nepasižymėjo rūpestingu lekcijų 
lankymu. Vadovėliai tie patįs, 
kaip ir pirmose dviejose mokyk
lose: “Mūšų DirVa” ir Damijo
naičio “Trumpa liet, kalbos gra
matika”. Pirmame skyriuje skai
tant, atpasakojant, rašant, reikė
jo dažnai daryt paaiškinimus ru
sų kalba. Antratne skyriuje dar
bas panašus* į I gimnazijos.

4) Mergaičių privatinėje Pro- 
zorovieiiės gimnazijoje lekcijos 
buvo pradėtos; lapkričio pradžio-

. lekcijas penkios 
iąšiL mokinės. Iš- 

Gabrio 
kai-kurių 

raštinių)^. (Donelhičio, 
Valančiaus, Armino,

Nuo pereito panedėlio Chinai 
formališkai pastojo pilna respu
blika. Chinai buvo pagarsinti 
respublika nuo pat nuvertimo 
nuo sosto senos dinastijos, bet 
ne visos viešpatystės formališkai 
tai pripažino. Mat po nuverti
mo nuo sosto senos ciesorių di
nastijos, kilo revoliucijos ir kon- 
tr-revoliucijos, ir krašto valdžia 
pereidinėjo iš rankų į rankas; tai
gi valdžia buvo nenusistovėjusi 
galutinai. Tokiuose atsitikimuose 
kitos viešpatystės paprastai susi
laiko nuo pripažinimo tame kraš
te valdžios patol, pakol ji galu
tinai nusistovi.

Pereitą panedėlį Chinai turėjo 
pirmus savo ilgoj istorijoj prezi
dentiškus teisuotus rinkinius 
(iki šiol jie buvo maž-daug revo- 
liucijonieriški savo formoj) ir 
nuolatiniu prezidentu išrinkta 
dabartinis liglaikinis prezidentas 
Yuansliikai. /

Sulyg naujos Chinų 
ei jos, prezidentas yra 
penkiems metams, 
prezidento Chinuose 
šus į prezidento 
vienytose Valstijose 
kaip ir Francuzijoj, 
suvienytam posėdyj abiejt 
mento butų. Išrinkimui 
dento reikalinga 
balsų visti abi c j 
butų sąnarių.

Yuanshikai yra 
riausi, su 
Chinuose. lai yra 
energijos ir nemažų 
ras. Daugumas sp 
dar spėja, kad Yuanshikai 
vertė nuo sosto seną dina 
manydamas su laiku pats save 
ant sosto pasisodinti ir duoti 
pradžią naujai Yuanshikajii dL 
nastijai. Gali but, kad tose pa
skalose ir yra dalis teisybės, nes 
Yuanshikai, apart savo gabumų, 
yra didelės ambicijos vyras.

Kaip ten nebūtų, Chinai, reik 
tikėtis, po pirmų form^liškų pre
zidentinių rinkimų 
ir viešpatijos 
normai iškesnes 
šalis 
revoliucijomis 
jomis

SVĖDASAI, Ukm
dasti Vartotojų Draugija nutarS 
statyt krautuvei savus namus. 
Kunigo Strazdo rupesniu gautas 
veltui iš valdžios instruktorius 
ir visos reikalingos mašinos be
tono plytoms dirbti. Jau darbas 
pradėtas, už kelių cfienų bus ply
tos gatavos. Tikisi šįmet persi- 
kraustvt

nes jis permaino visą 
aspadory- 

Pirmu sykiu nuo 
m. demokratų partija per- 
įstatymą, kuris turės į galę

SENASIS PANEVĖŽYS, Kau
no gub. Užmušta plėšjkų vadas 
Pasiukas. Šaudynėse sužeista 
taipogi du policistu.

šioji 
pirma 

tarifo revizija, kuri 
gai išaugusius tru- 

, papigins pragyvenimą 
pačiu laiku neužkenks 
; pamatui — pramonei 

elirbystėms.
ytin svarbus dalykas, 
dar per kongreso ran- 

pinigyno re- 
Wilso- 

nauju ta- 
Reik 
būda

UTENA, Ukm. pav. Rugpjū
čio 13 d. Utenos kapuose palai
dota klebonas kun. A. Švatelis. 
Žmonių buvo minios, 15 kuni
gų. Sako, parapijonai būtinai 
norėję bažnyčios skiepe jį pa
laidoti, bet testamente radę kito
kį įsakymą. Tuo įsakymu už
ginta ir paminklas ant kapo, ir 
brangus grabas, ir visokia iškil
mė laidotuvėse.

PIKELIAI, Teisių pav. Para 
šysiu porą žodelių 
krašto, iš Pikelių.’ 
sipratimas 
Laikraščių ateina nemaža 
prasiplatinę “Vienybė” i 
tinis”. Yra “Saulis” skyrius, 
laikantis pradinę mokyklą. Iš- 
pradžių mokslas gerai stovėjo, 
mokytojas buvo geras. Toliau 
mokytojai liko pamainyti — ir 
dalykai virto kitaip. Pernai žie
mą " nesusiraše nei, reikalingo

musasi
svetimais, bet ir tėivai su suriu- 

vis degtinės 
begalo mo

kių sodžium 
vargas jų kaimynams, o 

nes papiš-

savo vardu įsteigęs, daug knygų 
savo pinigais pirkęs, savo spin
tas knygoms davęs ir klebonijoj 
vietą skaityklai suteikęs. }

Plačiai pagarsėjusieji “liau
dies namai” Utenoje, davusieji ir, 
kitiems “veikėjams” garbę, be; 
kun. Švatelio nebūtų buvę pa
statyti. Be jo konsistorius ne
būtų davęs žemės, be jo “pasko
lintųjų” 2000 rubl. nebūtų buy£ 
galima ir medžiagos priruoštu 
Tik namus jau pastačius, sene
lis dažnai dejavo, kad kartais 
jie nepatektų į “negeras rankas”*

Iš-pat jaunystės jis Šelpė mok-: 
slą einančią jaunuomenę, — ne 
tik lietuvius, bet 
kurių

— Filologas p.’Juozas Balči
konis paskirtas’ lotynų 'kalbos 
mokytoj um Kovaliuko progim
nazijoj.

Buvęs Kovaliuko progimnazi
jos lotynų kalbos mokytojas p. 
B. Untulis perkeltas Telšių vy
rų gimnazijon.

PAPIŠKIAI, Ukm. pav. Pa 
1 i

piskių sodžius bus,; rodos, tam 
siąųsias iš visos parapijos. Jam< 
pe tik nieks neskaito laikraščii 
ir knygų, bet, berods 
tijmo apie tai neturi 
piškiai yra garsus 
riais”-mušeikomis. 
nepasisuks

latvius, tarp 
Igus metus kunigavo. į 

testamente atrado įsakymą, 
kad, skolas apmokėjus, jeigu kas 
liktų, kad butų įsteigtos stipend 
dijos Utenos miesto mokykloje 
UtenoĮs katalikų valstiečių 
kanis,; gero pasielgimo ir 
slumoĮ

Pats sugebėdamas gerai 
ūkį, pavyzdžiu ir žodžiu 
parapijoms ūkininkauti 
sodžiams padėj 
eiti.

Kaip bendras, taip 
švietimas labai rūpėjo kun. Šva 
teliui 
vo, pamokslus sakė 
damas.

Buvo begalo didelis bažnyti- 
edojimo ir dainavimo myle- 

' Utenos choras ^susidarė tik

BALKANŲ PUSSALIS.
Ne kiekvienas užbaigimas ka

ro reiškia ramybę ir santaiką ki
tą kartą užbaigimas karo ir pa
darymas sutarties tarp kariau
tojų reiškia kitą, dar aršesnį, ka
rą. Taip, rodos, bus ir su Bal
kanais. L

Nors padarytos Londone ir 
Buchareste sutartįs tarp Turki
jos ir kitų- Balkan© pussalio vieš
patysčių buvo užbaigusios pir
mąjį ir antrąjį karą,,tačiaus toji 
pat sutartis, kaip sykis iššaukė 
trečią kaf^r;^ kuris jau pradeda 
Balkanuose liepsnoti, — karą 
tarp serbif 'ir albanų, kuris die
vai žino kuom gali pasibaigti.

kad karas ser- 
pats savyje, tu- 
irbą, arba butų 

bet tas 
to karo pasek- 

visai Europai

, P. Dzivialtaųskas 
J. Odlenickis-Paco 

Eidimtas, S. Grobic 
kis, P. Dabulevičitis, Tp; Račkati 
skas 
skas, S. Vyš'niattskas, ;A. Gorba, 
S. Gataveckas, P. Paškevičius, 
J. Romelis, A. Tikuišis, 2>. Ša- 
finskis, B. Ščemin^skis, J. Murau
skas, A. Orvidas, L; PaceVičiuš, 
J. Pdniataudkas, ĖO^utrąmeh> 
tas, B, Ivaškevičius, B. Lazau-

ravino” arki)' 
mas nieko nepadėje 
uždegė ?saują šiaudi 
svilinti. Sudegė ve 
lys, o ž 
su botagu.

— šaltinis

šiądien stip- 
,rg savo įtekmės, ypata 

geležinės 
gabumų vy- 
jo ir dabar

nu-

visiskai 
pramonę

Suvienytos Vąlstijo 
juk nėra žemdirbystės šalis, — 
ji yra lab j ausiai pramonės šalis 
ir, pramonę sunaikinus, butų tik 
ras krachas, kaip kad buvo ęieve 
lando laikais

Prezidentą 
kaip tikėjomės ir 
rodė kitos" rūšies 
lomatu 
minties

mokantis j 
karštesnius 
rius valdyt 
pervarymas 
rifo biliaus

Pastebėtina 
viena prezidentinė 
ja, kuri bandė 
neišliko nuo 
Įėjo šio sunkaus darbo 
pasekmingai. Sprendžiau 
visą ką/ reik tikėtis, ki 
nauja tarifo sistema bus 
pasekminga 
nusuks p 
s tų ragus 
ir tuom 
šios šalie: 
ir įvairioms

Antras, 
kuris turi 
kas pereiti 
guliavimas. Prezidentas 
nas, pasirašydauįas po 
rifo įstatymu išsircišl 
ne tik atimti nuo trųstų 
darymui monopolių-trustų 
gi augštą tarifą), bet ir tas jiė- 
gas, su pagelba kurių jie mono- 
polius-trustus palaiko”. O, ta 
jiega yra ne kas kitas, kaip pi
niginis trustas, arba, aiškiau pa
sakius, “kredito trintas”. Šią
dien yra toks šiame atžvilgyj 
stovis, kad keletas bankierių iš 
garsaus Wall st., 
kontroliuoja visos 
ir, sulyg savo noro 
ar ir visai užmušti 
šalies pramonę, 
vien tik tuomi, 
duoti kreditą.

Prezidento W 
sutvarkyti pin 
kad kredito kontrolę turėtų vai 
džia ir neleistų piniginiuį 
stui, sulyg jo nore 
niginių “hold-up’ų 
nigyno bilius yra 
nemažiau svarbesnis už 
praėjusį tarifo įstatymą, 
prezidentui ir šiltom sykiu 
seks taip laimingai, kaip 
pasisekė su tarifo bilium, j 
nai užsitarnaus sau visos 
padėką ir vardą vieno iš didžiati- 
šių sios salios reformatorių ntlo 
Linkolno laiku. 

1’9 <■*

To, be abejonės, jam privalo 
linkėti kiekvienas, kuriam 
šalies gerovė yra brangi.

mią žinią apie Vili 
jos mokėjimą gerti 
čių aprašyta, kiek išgeria čia per 
metus spirito (nuo 1907 ligi 1911 
metu) vienas žmogus.

Spirito suvartota 
birais (40%), 

Vilniuje Visuose 
miestuose 

1,09 
I,II 

1,01 
.0,99 
Li.4 

suvartojo vienais me
tą laiką vienas žmogus, 

pačiame Vil- 
1,054 kibiro, visuose, 

1,068 
0,234

supra-
Bet gi Pa

savo “didvy- 
Kur tik jie 

liestelyje, ar so- 
girdi: “Papiškiai 

mušasi ne tik su

KALTINĖNAI, 
Rugpjūčio 18 d. Kai 
vo sustoję kareiviai, 
maiidytis į Žeimenos upę ir, be 
simatidydami, du prigėrė. Rug 
pjučio 20 dieną toje; pačioje Žei 
nienoje prigėrė zakristijono f 
metų vaikas.

— Viltis

nycioj 
2000, 
padėdamas

Baž 
stąs darbininkas 
met p 
syklos 
darbų 
vikarus.

Bu\k) taip-pat pilna žodžio pra
sme kunigas demokratas. Je 
tik buvo vietos, visus pas jį $te 
jusius prie stalo sodindavo, — 
taip jis gerbė ir menkiausį.

Dėlto tai uteniškiai ilgai 
lės jo atsigailėti, dėlto ir 
pus lydėjo minių-minios, 
buvo pats darbymetis , 
saulėta diena. Jo kūną 
ir Vilniaus gubernatorius 
kinas, atsilankydamas į 
klebon 
ir žydai gailėjosi garbaus sene

VILNIAUS GUBERNIJA
VILNIUS. Vidau 

nisterija neleido 
ką ją seminariją 
išlaikiusiųjų 
kad jie nėr 
mokyklose, 
imami į seminariją visi, kurie ne 
bus pabaigę bent keturkliaSę pa 
vietinę, arba miesto mokyklą. Pa 
ties išlaikymo ekzamenų iš ketu 
rių kliasų neužtenka.

GELVONĮS, Vilniaus g. Gel- 
vonių dvare žmogu-s vežė rugius 

). Bevažiuojant “susina- 
Kjadangi muši- 

>, tai žmogus 
ir ėmė arklį 

žinias ir ark- 
mogus grįžd) namo liktai



gociai, 
kiniai; 
dalytis

Butėnai, Vadonįs, Miš- 
daug da/ sodžių ketina 
ateinančių vasarų.

Atažala.

PANEVĖŽYS. Čia nesenai vie
kas mokytojų .seminarijos mo
kytojas išėjo iš galvos. Moki
niai labai jo gailis, kadangi tai 
J^ivo vienas iš geriausiųjų moky-

VIEKŠNIAI, Šiaulių pav 
nomas musų archaiologas V. 
gevičitis

A~ 

a- 
mėnesį kasinėjo 

Pavenčių sodžiaus laukuose (pa-

LA amžiaus. \ įsi rasti daik
tai, ištyrus juos Peterburgo ces. 
komisijai, kaip girdėt, busiu su
dėti Vilniaus Liet. Mokslo Drau
gijos mtizėjuje.

— Viltis —

LIUDVINAVAS, Kalv. pav,. 
Pas mus rugpjūčio 28 dieną buvo 
surengta didelė 'medžioklė. Ūki
ninkas Kalėda iš Pasudonės už
kvietė pas save medėjus prieš
piečiams. Svečiai, užkandę ir pa
silsėję,. rengėsi toliau medžioti. 
Tuo tarpu Juozas Grinkevičius, 
gimnazijos mokinys, paėmęs šau
tuvų, taipgi ėjo iš grinčios kie
man, paskui jį ėjo Marijona, šei
mininko duktė. Šautuvas neti
kėtai iššovė, ir šūvis sulindo mer
ginai į vidurius. Suskubta par
vežti kunigas, ir aprūpinta šv. 
Sakramentais. Didžiausiuose so
puliuose po trijų valandų numi
rė, didžiai apgailima tėvo, bro
lių, seserų, giminių ir pažįstamu.

A. a. Marijona pragyveno 26 
metus amžiaus, buvo visų myli
ma 
du, 
ra,

Pabaigoje straipsnio kalbama 
apie reikalingumą Mažojoje Lie
tuvoje paminklų rūpintis išrink
tam komitetui susinešti su kitais 
lietuvių komitetais. (L. M. Dr. 
komisija tame reikale ir, jeigu 
yra, su kitomis įstaigomis).

Iš savo pusės galima pasakyti, 
kad senai laukiame panašių bal
sų iš Mažosios Lietuvos, ir mu
sų karštas linkėjimas, kad tokių 
balsų 
giau, 
siena 
visos

NUTEISĖ KUN. SCHMIDT’Ą.
New York. N. Y. Prisaikin-

I
1$ DARBO LAUKO.

gražiu apsiėjimu, buvo 
dievota mergelė; todėl,

clo-

SUVALKŲ GUBERNIJA.
MARIJAMPOLĖ. Čia buvo

jos mirtį, daugelis skaudžiai ją 
apverkė. Laidotuvės buvo labai 
iškilmingos, susirinko daugybė 
žmonių, labiausiai jaunimo.

“Apie žmogaus amžiaus ilgumų" 
— skaitė kun. M. Gustaitis, kita 
gi stud. P. Dovydaičio “Kataliku

Buvęs.
šalt i n i 3 —

Bažnyčia Vakarų

ta “Apie žmogaus amžiaus ilgu
ma” buvo gana įdomi. Nors pra
džia buvo paskirta 4 valj bet 
publika, kaip visada, taip “punk-

ko

sidėjo tiktai po pusės peni 
Publik os buvo vidutinai, nors 
lietai buvo visai nebrangus 
nuo 1 rubl. iki 15 kap. Daug 
nauja galėjo išgirsti atėję
klausyt paskaitų kaimiečiai, • bet 

. jų buvo tik apie keliolika. Dau
giausia buvo moksleivių. Pa
skaita pasibaigė 7 vai. vakare.

Rytojaus diena, t. y. rugsėjo 
8 d. buvo paskaita studento Pr. 
Dovydaičio “Katalikų Bažnyčia 
V’akarų Europoje ir mokslas".

JEKATERINOSLAVAS. Čia 
gyvepa nemažas būrys lietuvių. 
Daugiausia tai mergaitės-tarnai- 
tės ir vyrai — fabrikų darbinin
kai. Didesnė vietines katalikų 
bažnyčios parapijonių pusė — 
lietuviai ateiviai. Seniau buvęs 
čia klebonu kunigas Digrys — 
lietuvis, bet dabar turime vokie
tį, ' lietuviškai nemokantį. Dėl 
to daug vargo reikia pakelti lie- 
tuviams-katalikams, negalintiems 
atlikti savo dvasios reikalų pri
minta kalba. Keli vyrukai, pa

lų dėl paskyrimo kunigo, ku- 
moketų lietuviškai ir, surinkę

atsirastų tenai kuodatt- 
kad ilgai stovėjusi kyniška 
griūtų ir tasai balsas taptų 
Prūsų lietuvių liaudies bal-

Kokių esama išgamų Maž. 
Liet. Atleistina bus, kad čia- pa
vartota toksai smarkus žodis 
kaip “išgama”, bet jisai yra tūlo 
Maž. Liet, laikraščio vedėjo už
tarnautas. Laikraščiui: . i “Kon- 
zerwatywu Draugystės Laiškas”, 
kurį veda tūlas p. Traušis, buvo 
pasiųsta žinių apie lietuvių vaka
rų, idant laikraščio vedėjas pa
talpintų savo laikraštyje. Pana
šias žinutes-apgarsinimus vietos 
laikraščiai talpina mielu noru, 
nes supranta, kad “šventės” (va
karai) šiądien musų tautiškame 
atgijime, ypač pradžioje, turi la
bai didelę svarbų. Tačiaus minė
tas laikraštis ne tiktai nepatalpi
no apgarsinimo, bet dar ir davė 
atsakymų, kurio męs, vietos sto- 

ėlei, negalime” pakartoti. 
; paminėjus sekančių iš- 

iš duoto 
dainavimas 
butą ir 

mums
smarvė yra, kuri dūšias ant’am
žių apnuodija". Toliaus sakoma, 
kad laikraštis turįs nuo tos. bjau
riosios peklos smarvės čystas iš
laikomas pasilikti”. TačiaMs tas 
pats*: “lietuvis-redaktorius

mat,

atsakymo: “vi-
(programe, 

lietuviškų dal
gy va peklos

PO3 
me

A?

koše buvo byla< kun. Schmidt’o, 
biauraus užmušėjo merginos 
Onos Aumueller, po 10 minučių 
išnešė sekantį verdiktą: “Męs, 
prisaikintieji teisėjai, tikime, kad 
Anna Aumueller liko užmušta 2 
d. rugsėjo 1913 m., prie 68 Brad- 
hurst avė., per kun. Hans’a 
Schmidt’ų'.”

Šie teisėjai buvo beveik iš vie
nų New Yorko milijonierių iš
rinkti. Schmidt išklausė šito 
verdikto ramiai, tarsi tas jo visai 
neapeitų. Nėra abejonės, kad 
Schmidt eis į elektrikinę kėdę, 
tačiaus jo bylą dar eis į “Grand 
Jury”, kur prokuratorius persta
tys sugautas Hudsono upėj mer
ginos kūno dalis. Tvirtinimai, 
buk Schmidt nėra pilno prpto, 
tapo atmesti šalin, nes jo protas 
pasirodė visai sveikas.

Denver, Col. Streikas ang
liakasių traukiasi čia savo keliu. 
Streikierių stovyklose prie La 
Veta buvo besišaudymai šerifo 
žmonių su streikieriais. Kasyklų 
savininkai nutarė išmesti strei- 
kierius iš kompanijų namų.

Calumet, Mich. Keli šimtai 
streikierių iš čionykščių kasyklų 
turėjo smarkų susirėmimų su 20 
artileristų iš Lansing, Mich. No
rėjo jie atkeršyt už sužeidimą 
3-metės mergaitės vieno iš dar
bininkų. Susirėmime keletas 
streikierių sužeista, o 25 tapo 
areštuoti.

PORFIRIO DIAZ IR FELIX DIAZ.
Mexiko respublika su didėliu žingeidumu laukia pargrjžimo Iš Euro- 
pirmiaus išvyto diktatoriaus, senuko Porfirio Diaz’o, kuris savo įtek- 
rems kandidatūrą j Mexiko pręzidentus savoT giminaičio Felikso Diaz.

lika, žinoma, ir šiądien susirinko 
lietuviškai", taigi paskaita pra- 

apie 5 valandų. Publikos 
daugiau, .negu vakar. Pa- 
pasibaigė pusiau aštuntą

skupui.
matysime.

kas iš

bu vo 
skaitą 
vai. vakare.

PARAUSIAI, Pilviškių parap. 
Šiame kaime rugpjūčio 26 d. pas 
ūkininkų Juozų Aleksų, arkline 
mašina 
ninkas,

| puolė 
štanga 
jo visus 
trynė.

bekuliant, patsai šeimi- 
bevarydamas arklius, nu- 
nuo “rosvelkio”, kurio 
sugriebus nudraskė nuo 
rubus ir gerokai jį pri- 

Ant rytojaus jisai mirė 
30 d. iškilmingai tapo

palaidotas Pilviškių kapinėse.. — 
Amžina atilsį duok jam, Viešpa
tie ! Žaliasis Klevelis.

kiek galima numanyti,- nelabai 
palankus tam sumanymui.

\'iešame gyvenime vietiniai 
lietuviai visai nedalyvauja. Liuo- 
sybės metais buvo *bepradėję 
šiek-tick krutėti, net kažin-kas 
pasirūpino surengti vienų lietu
višką spektaklį, bet dabar viskas 
tylu. Laikraščių skaitoma, labai 
mažai, knygų beveik ir neturime. 
Tiesa, prie bažnyčios lenkų kny
gyno yra kelios knygelės, bet vi
sos jos senai perskaitytos. Žmo
nės tariasi sumesti kiek skatiko 
ir parsisiųsdinti naujesnių.

Vikingas.
Viltis —

MAŽOJI LIETUVA.

yra

net ir pats prie kiekvienos tin
kamos ir netinkamos progos dai
nuoja. štai toksai 

ianis skiriama
žmogus

laiš-’

darTilžės krematorijus gavo 
bo. Galop Tilžės krematorijus 
gavo darbo.. Nesenai sudeginta 
lavonai dviejų moterų: vienos — 
iš Karaliaučiaus; kitos — iš 
Klaipėdos. Pirmoji buvo sude
ginta su bažnytinėmis pamaldo
mis; antroji — be.

Telefonas tarp Klaipėdos ir 
Peterburgo. Kaip praneša “Bi
rutė”, manoma Klaipėda per Fa
langų ir Liepojų sujungti tele
fonu su Peterburgu. Klaipėda 
gi yra sujungta telefonu su Ber
lynu. Tokiu budu busiu galima

anglių iškąsta 1912 m. kas žiu, ar Daviso 
yra teisingi.

pasakojimai

dirbo 174,030 darbininkų, o 1911 
m. 172,585. Minkštųjų anglių

darbininkai, o 1911 m. 168,199. 
Vidutiniškai vienai darbininkas 
kiįtųjų anglių kasyklose iškasė

syklose 980 tonų. Visose Penn- 
sylvahijos kasyklose 1912 m. dir
bo 339,174 darbininkai, o 1911 ni.

NAUJAS JAPONIJOS 
PROTESTAS.

Washington, ' C, Japonijos '.' ’ i. ' ■■' . .' ‘. ■ .užsienių ministeris Malimo atsi
liepė į Suvienytų Valstijų vai-, 
džia šu nauju protestu dėl apru- 
bežiavimo japonų tiesų Kalifor
nijoj. Protestas parašytas gana 
aštrioj formoj. Gal dėl tų apru- 
bežiavimų Japonija panaikys vi
sus su Amerika padarytus su
tarimus ir reiks paskui Japonijos

ANGLIA-

Anglių ka-

UŽBĖRĖ LENKĄ 
KASI.

Wilkesbarre, Pa. 
sykloše Continental
ralia, vienoj oloj likosi užbertas 
lenkas darbininkas Poherski, bet 
nugriuvusi žemė jo neužgavo. 
Per dūdų jis pranešė, jog yra gy
vas, tik išalkęs ir jam šalta. Per 
ta dūdų su juom susikalba jo 
pati, priduoda jam skystų val
gį, per jų perstume ir užklodala. 
Nieks neabejoja, kad gelbėtojai 
jį atkas.

ŽMONĖS NUO PASKENDU
SIO GARLAIVIO.

Baltimore, Md. Garlaivys “Ar
cadia” įgabeno čia 54 žmones 
nuo sudegusio ant jūrių garlai
vio “Templemore”. Garlaivys 
“Arcadia” atplaukė į laikų ir visus 
žmones nuo sudegusio laivo iš
gelbėjo ir Baįtimorėn atgabeno.

GIŽAI, Vilkav. pav. Atsilankęs 
į Gižų dvarų, kur yra steigiama 
ūkio mokykla, išvydau visų dva
rų ir sodų priverstus medžių, ak
menų ir plytų. Mat, statoma 
didelis namas Gižų ūkio mokyk
lai. Namas turės 33 sieksnius 
ilgio ir 10 pločio. Vidurys (fa- 
cijata) bus dviejų augštų. Ma
noma jame sutalpinti internatų 
80 mokiniams ir mokyklų 120 
mokiniams. Darbas gerai varo
mas. Nuo trijų 
apie 20 darbininkų, 
visai baigiami, wo galuose 
jau pradėta dėti pamatiniai, 
namas statoma medinis.

Kiek išsiklausinėjau, per 
vaite išmokama

mokyklų
gerai 

savaičių dirba
Pamatai jau 

namu M 
nes

Duo- 
regis, 
reika- 
Kaip 

manyti 
apie paminklo pastatymų ant 
Rambynb kalno, pakilo klausi
mas, kaip atsineš į tai vokie
čiai. Dauguma išreiškė spėji
mų, kad vokiečiai ne tiktai pri- 
jaus, bet ir pinigiškat reikalų pa
rems. Eita dar toliaus. Išreikš
ta nuomone, buk vokiečiai pa
reikalausią jeigu ne vien parašo 
vokiečių kalboje, tai jau bent 
greta lietuviškojo parašo taipogi 
ir vokiško. Ta nuomonė, reikia 
pastebėti, nebuvo sutikusi pa

Prie paminklo statymo 
nelaičiui. Pradeda, *kaip 
visas pąminklo statomo 
las ineiti į tikrųjų vagų, 
tiktai pradėjo lietuviai

naikinus sutartį su Rusija, kad 
įtikti žydams; nors Rusijoj žydai 
iš to

1$ AMERIKOS.
TURTINGAS BADUOLIS.
San Francisco, Cal. Vienuose 

pigiuose nakvynės namuose rado 
sunkiai sergantį Edward’u Mc
Donald. Jo kišėniuose rado tik 
5c. Apsirgo jis nuo bado. Tuom 
tarpu bruslote, ’už pamušalo ra
do užsiūta premijinių popierų už 
$1,270,00.. Turint tiek pinigų, 
nebuvo reikalo badauti.

niekos nepelnė, reikėjo R11- 
mclsti padaryti naujų su- 

1 Rusija su tuom. nesisku- 
nes jai ir didelio reikalo 
Amerika Rusijon siunčia

bino
nėra
dešimtį kartų daugiau savo iš
dirbinių, negu Rusija Amerikon 
ir tai daugiausia žalių produktų.

(PASIRODĖ ANT JŪRIŲ 
LEDŲ KALNAI.

Ant Atlantiko pasirodė ledų 
kalnai. Atkakęs į Ameriką iš 
Glasgowo garlaivys “Numidian”, 
kaip pranešė jo kapitonas R. Ki- 
leap, tics Grand Banks patiko 
plaukiančius nuo šiaurių ledų 
kalnus: vieną didelį, o kelis ma
žesnius. Yra tai pirmutiniai šį 
rudenį patikti ant Atlantiko le
dų kalnai.

KĄ MILIJONIERIUS MANO 
APIE KALĖJIMĄ.

Auburn, N. Y. Milijonierius 
Thomas Mott Osborne, kuris iš 
savo liuoso noro pasidavė kalė- 
jiman, kaipo paprastas kalinys, 
kad išbandyti, kaip “gardus” yra 
kalėjimas, pereitų nedėldienį, iš
ėjęs iš kalėjimo, pasakė, kad ne- 
kurie dalykai kalėjime yra gere
sni, negu jis manė, bet kiti yra 
daug blogesni. Taip, valgis, šva
rumas ir kalėjimo ventiliacija 
yra geresnė, negu jis tikėjosi, 
bet užtai bloga tas, kad kali
niams atima visą žmogiškumų, 
paverčia juos į automatus, už
muša juose valią ir protą. Jam 
pačiam prisiėjo išbandyti tai, ka
da jis sau valiai pasitraukė nuo 
savo darbo ir, pradėjus jam gin
čytis su užvaizdą, tapo patup- 
dintas į šaltą, požeminį kambarį, 
kurį jis vėliaus pavadino tikra

DU MĖNESIU BUVO LAU
KINIU ŽMOGUM.

Boston, Mass. Joseph Know
les, artistas iš Bostono, kad pa
rodyti, kad ir šiądien žmogus ga
li apsieiti be civilizacijos, rug
sėjo 4 d. įėjo į girias netoli Ran- 
geby ežerų' visai plikas ir be 
jokio valgio. Po dviejų mėnesių 
jis išėjo iš girių sveikas ir •— 
apsirėdęs. Drabužius jis sau pa
darė iš kailių briedžių, kuriuos 
jis užmušė savo rankų padary
tais “ginklais”. Valgį jis tokiu 
pat budu sau rūpindavo.

Du mėnesiu jis gyveno kaip 
tikras laukinis žmogus. Matyt, 
jo neturėta kuom svarbesnių už
siimti.

KANALAS VĖL UŽGRIUVO.
Colon, Panama. Keletą dienų 

atgal buvęs žemės drebėjimas 
Panamos kanalo apskrityj, vėl už
griauta dalis jau pabaigto Pana
mos kanalo prie Cucaracha. Vy- 
riausis inžinierius, pulk. Goethals, 
todėl
“Fram’f 
nala parplaukti, kad jo kelionė 
turi but sulaikyta bent 'mėnesį 
laiko, pakol kanalo užgriuvimo 
nėprašalins.

1f Apie moterių ir vaikų darbų. 
Darbo biuras Washingtone tik 
kų pabaigė rinkti statistikų apie 
padėjimų moterių ir vaikų, kurie 
priversti yra dirbti fabrikuose. 
Surinktos statistiškos žinios pa
rodo, kad vaikų ir moterių padė
jimas, nors lėtai, bet gerinasi. 
Visur pradedama pamažu įvesdi- 
nėti teises, sulyg kurių užginta 
moterims ir vaikams dirbti nak
tinį darbų; taipgi jų darbas apru- 
bežiuojama daugiausiai 10 vai. 
į parų, arba ir 8-mis valandomis. 
Biuras nuo savęs rekomenduoja, 
kad visoj šalyj butų uždraustas 
naktinis darbas ypatoms iki 18 
metų. Massachussetts valstija 
dabar užgina naktinį darbų iki 
21 metų, California
Illinois ir dauguma kitų valstijų 
iki 16 m. Daromi, ir kiti paleng
vinimai moterims ir vaikams.

iki 18 m.,

šiuom atžvilgiu susilygint su Eu
ropa, kur moterįs ir vaikai ge
naus yra apsaugoti. O laikas jau 
butų senai suprasti ir Amerikai, 
kad moterįs ir vaikai — tai me
džiaga, ant kurios remiasi tautos 
ateitis.

1$ VISUR.
i Prancūzas orlaivininkas Ro-< 

land Garros perlėkė iš Francuzi- 
ios į Tunisu (Afrikoj), taigi per 
Tarpžemines jūres, į 8 valandas.

|| Japonijos iždo surinkimai 
šiuose metuose pasirodė 29 mili
jonais doliarių didesni negu bu
vo išskaityta. Parlamentui pa
vesta nuspręsti kam apversti 
tuos atliekamus pinigus: laivyno, 
kariumenės sudrutinimui, apšvie- 
tos reikalams ar skolų išmokėji
mui.

sa- 
darbininkams 

Visą reika
lą veda kunigas J. Krištolaitis. 
Kiek man teko iš jo sužinoti, pa
skutinį mėnesį išleista medžia
gos pirkimui ir darbininkams 
daugiau 3.000 rubl. Pinigų tu
rįs kasoje labai maža, tik apie 
150 rubl., kurie, atėjus pirmai 
subatai, bus išmokėti darbinin
kams už darbą; už vekselius rei
kia taip-pat urnai išmokėti apie 
400 rb. Visa našta savo sunkumu 
puola ant pečių* kunigo Krišto
laičio, nes jis turi parūpinti me
džiagą ir prižiūrėti visą darbą, 
o taipogi parūpinti lėšų.

Todėl butų labai prašoma, kad 
pasižadėjusieji ir užjaučiantieji 
tą reikalą siųstų aukų, kadan
gi dabar yra gyvas reikalas. Au
kos galima siųsti šiuo adresu:

Agronomas V. Totoraitis Ma
rijampolėje, Suvalkų gub., “Žag- 
re . *

Gižų ūkio mokyklai yra jau 
gauta aukų nuo: Kunigo pralo
to Oleko — 100 rub., kun. A. Ra
dusiu 53 rub., kun.^Vaičai

čio 30 rubl., kuru P, Radžiū
no •—» 25 rub., kun. P. Andžiu- 

tlla Žagrininkas.

sipriešinimo iš Prūsų lietuvių 
pusės; tartum, tai butų visai pa
prastas ir lietuviams neapeinųs 
reikalas, Kitoks vėjalis papūtė 
klaipėdiškės “Apž.” N. 73, kame 
tūlas “Kaimietis” rašo, kad “sta
tomasis paminklas turės būti vien 
lietuviškas” Kitur, tokio klausi
mo visai nekiltų, bet Mažojoje 
Lietuvoje tai yra rimtas ir svar
bus klausimas. Kitas džiuginan
tis apsireiškimas “Kaimiečio” 
raštelyje — tai tvirtinimas, kad 
“jo (paminklo) įvykdinimui turi

Didžiosios Lietuvos, Amerikos 
— žodžiu, viso svieto, nesą Duo
nelaičio raštai ir eilės yra visų 
lietuvių savastim”. Toliaus kal
bama apie darbavimųsi visiems iš
vien. Tai parodo, kad ilgai stovė-

siena pradeda griūti, ir prusiečiai 
pradedą aiškiau matyti reikalin
gumų eiti visiems lietuviams 
angštesnin ryšin. Minėtojo raš
telio vertė ytin branginti
na, nes, sprendžiant pagal sla
pyvardį, tai balsas, iš liaudies iš- 
elnųs. Kiek męs žinome, Mažo
sios Lietuvos liaudyje viešpa
tavo iki šiol kaip sykis priešingi 
jausmai Ic palinkimai,

PAVOJINGAS SIUNTINYS.
Cambridge, Mass. Harvardo 

universiteto laboratijai iš pieti
nės Amerikos, iš Ecuadoro, at
siuntė 80 bilijonų visokių epide
miškų ligų bakterijų. Tarp jų 
yca bakterijos, gimdančios pellag- 
rų;Azijatišką marų, geltonųjį dru
gį ir juodąjį. Jeigu tie ligų pe
rai ištruktų, galėtų epidemijomis 
užkrėsti visus Suvienytu Valsti-
jų gyventojus.

VAGILIAI PAVOGĖ 
LAIKRODŽIŲ.

Minneapolis, Minn. Automo
biliniai vagiliai pradėjo apvogi- 
nėti auksinių daiktų krautuves. 
30 rugsėjo du važiuojanti; auto
mobiliu vyrai išmušė lang^\ auk
sinių daiktų krautuvės ir, paglefti- 
žę 100 laikrodėlių, sėdo į savo 
automobilių ir nupleškėjo, neži
nia kur. .... •••'- i

100

ANGLIŲ KASYKLOS PENN- 
SYLVANIJOJ.

Sulyg žinių, surinktų geologiš
ko biuro, Pennsylvanijos. . anglių 
kasyklose 1912 metuose iškasta 
anglių 246,227,081 tonas už $340,- 

o I9H iškąsta 235,- 
218,230 ton.’ vertes ; $3^537,250* 
Tokiu Budu anglių pro 
įpasidldino^Z?^

IŠSIVYSTĖ AMERIKOS FAR- 
MERIŲ Į KANADĄ.

Suvienytos Valstijos rūpinosi 
iki šiol vien apie pakėlimų Ame
rikoj pramonės ir pramonę iš- 
tikro pakėlė, bet už tai visus 

ne
Ka-|kako čia jaunas mėsininkas iš- 
ten 

stengiasi žemdirbystę pakelti, 
todėl ten traukia iš kitur žem
dirbius* Per dešimtį paskutinių 
metų su viršum milijonas žem
dirbių šeimynų • iš Suvienytų 
Valstijų Kanadon iškeliavo, nes 
ten valdžia geriau rūpinasi žem
dirbių reikalais. Taip elgdama
si, Kanada 
Suvienytas 
pralenkė 
Jau dabar Suvienytos Valstijos, 
kur buvo 
medžius' savo reikalams turi iš 
svetur, ypač iš Kanados, gabenti, 
Gal atsieis jai ir valgio produk
tus iš? kitur gabentai . z

• Į —.

SUKALBIŠfDINAMITI- 
! NINKU*,

New Vork. JįJkosi suareštuo
tas darbininkas, Davis, kuris 
svarbią lošė rolę1 laike ’ dinami- 
tininkų bylos, kuomet teismas 
nubaudė 37 darbininkų vadovus, 
o tame ir Ryaną, prezidentą “In
ternational Association of 
Bridge apd Structural Iron Wor
kers’1 organizacijos. * Davis pa
sakoja, jpg jis buvodšrinktas už
mušti advokatą .Walterą Drew 
Ir už jo užmušimą buvo paskirta 

5000, bet Davis tokiais 
^norėjęs u2slimtį [Tikį

maitinanti žemdirbyste čia 
tik nepakilo, bet nupuolė;;

NENORI KAD MERGINOS 
APIE APSIVEDIMĄ ŽINOTŲ.

Milwaukee, Wis. Pas duodan
tį apsivedimui laisnius klerkų at-

pralenks- žemdirbystėj

medžių -c produkcijoj.

nepereinamos girios,

dukctj&j dovana $< 
darbais

pranešė kapitonui laivo
kuris pirmas turėjo ka-

Žinomas italas muzikas, ope
rų komponistas Giacomo Pucci
ni, gyvenantis savo villėj netoli 
miesto Pisos, išvažiavo valtyj į 
jūres pasivažinėti. Jo valtis su
simušė su kita, tapo pramušta ir 
greitai skęsti pradėjo. Bet grei
tai pasiskubino gelbėtojai ir kom- 
ponistą nuo mirties išgelbėjo.

Cholera, atvilkta nuo Balka
nų pussalio Rusijon, smarkiai 
pradėjo siausti Chersoniaus, Se
bastopolians ir 
čiuosc.

Odesos apskri-

siimti laisnį, bet prašė klerko, 
kad jo vardo negarsintų, nes 300 
merginų, norinčių su juom apsi
vesti, tai geriausios jo pirkėjos; 
jeigu jos išgirs, kad jis apsiveda, 
tai boikotuos jo pardavinę, ir jam 
išeitų labai blogai. Nežinia, ar 
klerkas sutiko jo prašymų išpil
dyti. Savo pačių jis ketino per
statyti kaipo pardavinėj tarnau
jančių pagelbininkę.

“surija” kanuolės 
ir padaro tokį šūvį 
pranešė, kad jis 
išradimų, kuriuom 
numalšinti ir visai

su- 
ne- 
tu- 
ga- 
ne-

SAKO, TURĮS DIDELĮ 
IŠRADIMĄ.

Boston, Mass. Heram Percy 
Maxim, garsus išradėjas prietai- 
sos, kuri 
vio balsų 
girdimu, 
rįs naują 
Įima bus
girdėti jokio bildesio didelių mie
stų gatvėse. Viskas, ką reikės 
padaryti, tai tik paspausti elek- 
trikinį guziką namuose. Bildė- 
sis bus gatvėse, kaip ir seniaus, 
tik jo negirdėsime namuose. 
Pradžioj ateinančių metų jis ža
da tai išbandyti viename iš New 
Yorko ligonbučių. i

Jis taipgi pasakė, kad turįs ir 
kitą išradimą* T Tai esanti prie
taisą kurtiems, ;su kurios pagelba 
jie galSs girdėti taip. Mp.Is sM- 
kas žmoguj

TVANAI.
Lake Charles, La. Nuo smar

kių lytų upės išsiliejo per kran
tus ir užliejo šitų miestų. Ir 
viršutinėj Louisianoj smarkiai 
lijo, todėl ir ten užgimė tvanai.

mas turėjo daugelyj pvietų pasi
liauti, todėl daugeliuiffniestų pri
truko valgio produktų.

Texase išsiliejo per krantus 
upė San Antonio. (Mieste San 
Antonio kaip kur vandens yra iki 
6^ pėdų. Žinoma, karų bėgioji
mas ir telegrafų ir telėfonų susi- 
nešimai pasiliauti turėjo. Užlie
tas yra taipgi miestas' San Mar
cos. Užtvinę vandenįs išardė 
plieninius tiltus ant San Marco 
ir Blanco upių.

NELAIMĖS ANT GELEŽIN
KELIŲ.

Madison, Wis. DvyĮika žmo
nių tapo pavojingai sužeista, ka
da Chic. Milw. & St. Paul ge
ležinkelio traukinys susidaužė su 
liokomotyvu Madisono stoties 
kieme. .

---------------------i—i

GAISRAI.
Los Angeles, Cal. 30 rugsėjo 

sudegė čia niebelių krautuvės 
Brolių Kakeru, kuriose, neskai
tant triebos ir > įtaisymo, buvo 
mebeĮių už 250,000 dol.

Rumunijos 
rešte smarkiai

sostinėj Buka- 
siaučia cholera. 

Apsirgimų 23 rugsėjo buvo 1237, 
o mirčių 45.

|| Šiaurinėj Airijoj, Ulstero ap- 
skrityj airiai protestonai rengia 
sukilimų, jeigu Airijai savivalda 
bus pripažinta. Jie sutvėrė lai
kinę valdžių, kuri reikalauja, kad 
Ulstero apskritys butų prie Ang
lijos priskirtas, jeigu Airija gaus 
savivalda, nes tųsyk Airiją val
dytų airiai katalikai, kurių pro
testonai nekenčia. Kovai su ka
talikais airiai protestonai pasiža
dėjo sudėti penkis milijonus do- 
liarių.

Ant salų Filipinų, čiabuviai 
moros giminės užpuolė namus 
nekenčiamo leitenanto Londono 
ir užmušė jo pačių, svainį ir vai
kų. Du kiti vaikai buvo mokyk
loj, tai nuo keršto išsigelbėjo. 
Pats London ištruko.

I Peterburge gauta žinia, buk 
laike pašventinimo Stolypino pa
minklo Kijeve, jo politikos prie
šininkai rengia protesto demon
stracijų. Gyventojų dalis, po va
dovyste stačiatikių vyskupo Ni
kolio rengiasi paduoti . durnai 
memorijalų su išrodymais neti- 
kumo ir vodingumo Stolypino 
politikos, kuris prispaudimais

į>
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60 milijonų nerusų pada
rė Rusijos priešais. Jie reika
lauja, dead visos Rusijoj apgy
venančios tautos turėtų lygias su 
rusais tiesas., kad turėtų savo 
tautiškas mokyklas. =»
i

Anglijoj darbininkų streikas 
baigiasi. Direktoriai Manches
ter kanalo sutiko išpildyti darbi
ninkių reikalavimus. Sugrįžo prie 
darbo ir angliakasiai Valijos ka
syk .use.

dovyste .Vinciu'bonos . profeso
riaus Dr. Oberhummėr.

iš Rusijos, bet ten Jau imatri
kuliuoti gali ipokslą baigti.

I

|| Vokietijoj, mieste Frankfur-

tiškos tarybos apie reguliavimą 
oro tiesų. Iki šiol, kol žmonės 
lakioti nemokėjo, niekam min- 
tin neatėjo už orą varžytis; bet 
pradėjus žmonėms lakstyti, pri
siėjo apkalbėti kiek kiekvienas 
kraštas gali ties savo žemės plo
tu kitų kraštų orlaivininkams 
trukdyti besinaudojimą oru. 
Susivažiaviman atkako atstovai: 
Vokietijos, Francuzijos, Ameri
kos, Vengrijos, Anglijos, Itali
jos, Belgijos ir Šveicarijos.

Vokietijoj, mieste Gelsen- 
kerchen sudegė didelės smalos 
dirbtuvės. Ugnis taip greitai 
platinosi, kad ne visi darbininkai 
spėjo išsigelbėti. Sudegė šeši 
darbininkai.

|| Šiuose metuose Rusijos iž
das iš gėrimų tikisi surinkti mi
lijardą rublių. Taigi milijardą 
rublių nuskurę Rusijos žmone
lės turi pragerti, kad iždas savo 
pelną turėtų. Degtinės 1910 m. 
Rusijoj išgerta 89,542,467 vied- 
rus, 1911 m. 91,650,236 viedrus,

[| Latvijos pakrantėse netoli 
Vindavos, vėtra ant jūrių užklu
po 12 žvejų latvių. Penkis pri
gėrusius jau išgriebė, trūksta dar 
7, kurie, turbut, taipgi prigėrė.

Paryžiuj, orlaivininkas Mo- 
rean atliko mėginimus su nauju 
orlaiviu, kuris, nors smarkaus 
vėjo apverstas, negali nupulti, 
nes vėl atsitiesia. Mėginimai 
kuogeriausia pasisekė. Morean 
su savo orlaiviu ore vartėsi, ra- 
gožiavosi, o orlaivis vis atsitiesė, 
nenupuolė ant žemės. Fi 
zai mat orlaivystėj niekam 
duoda iki šiol pralenkti.

neši

nau-Pirmutiniuose mūšiuose 
jo Balkamj karo albanai sumu-'

ado pašos traukia į Serbiją Mo- 
nastiro link. Grekija leido per 
savo žemes gabenti serbams ka- 
riumenę prieš albanus; leido

ti į Albaniją per Salonikus. Ir 
mūšiuose į šiaurius nuo Janinos, 
netoli Ochrįdos, albanai sumušė 
savo’priešu^ ir nuo jų atėmė daug 
kanuolių. Serbai gazdina visišku 
išnaikinimu albanų, nors Austri
ja ir Rusija jiems liepė nėper-

kijos karalius taipgi skubina na
mon, nes, matyt ir Grekija nau- 

. je-karo laukia. Grekijos oficie- 
rams prisakyta rinktiesi savo re- 
gimentuose. Turkai pasirengę 
kad ir per naują karą nuo Gre- 
kų atimti portą Kavalą. Taigi 

, ant Balkanų artinasi naujas ka
ras, kurin, kaip mano, įsikiš ir 
Bulgarija su '^Turkija ir eis išvien 
«prieš Serbiją ir Grekiją.

Portugalijoj, netoli Lissabo- 
nos, prie Villės ministerių pirmi
ninko sugriebė penkis vyrus de
dant dinamito bombas. Jie pri
sipažino, jog norėjo ministerių 
pirmininką užmušti, o paskui su
kelti revoliuciją Portugalijoj.

|| Revoliucija ir naminis karas 
kįla Portugalijos republikoj. 
Krašto viduriuose jau atsirado 
ginkluoti pulkai tvarkos priešų, 
o nuo šiauritj traukia ginkluoti 
pulkai karaliaus šalininkų..

Londono laikraštis “Stan
dard” praneša, jog angliški kapi
talistai, po vadovystė Pearsono 

• ir sunaus, pradėjo tarybas su pie
tinės Amerikos republika Colum
bia, nuo kurios valdžios nori iš- 
derėti koncesiją dirbimui naujo 
kanalo per Panamos siaurumą. 
Kanalas tas darytų didelę kon
kurenciją Suvienytų Valstijų nu
kastam Panamos kanalui.

|| Tirinėti pietinius prie žem
galio kraštus šįmet keliauja'” Au
strijos tirinėtojų komisija po va-

|| Rheimse, Francuzijoj; atsi
buvo tarptautiškos viensparnių 
franeuziškų ir dvisparnių orlaivių 
lenktynės. Viensparniai lengvai 
dvisparnius pralenkė.

Laike orlaivių lenktynių mie
ste Rheines franeuzas Maurice 
Provost į valandą laiko nulėkė 
125 mylias. Taip greit nebėga 
nei geležinkelio greičiaus trauki
niai, nei paukščiai greičiau nele
kia, išėmus gal kregždes ir al
batrosus.

|| Mexike, aplinkinėse Baraton 
Iluertos kariumenė sumušė re- 
voliucijonierius. Sumušti revo
liucijonieriai, bėgdami, viską nai
kino, degino farmas 
tiltus.

ir griovė

ministeris 
laikraštyj 

“Daily News” paaiškinimą apie 
priežastis albanų sukilimo. Mi
nisteris užtikrina, kad tai yra 
albanų kerštas už serbų žvėriš
kus su albanais pasielgimus; jis 
sako, jog serbai patįs privertė 
albanus sukilti. Serbai Kossova 
apskrityj spaudė albanus, kurie 
atėminėjo nuo jtj viską, 
degino čielus albanij ap- 

kaimus, daug jų 
išskerdė. Albanams

Albanijos pačto 
pagarsino Londono

gyventus 
gyventojų 
pagelbon atėjo 40,000 macedonų, 
kurie taipgi nenori prigulėti nei 
serbams, nęi grękams. Albanų 
moterįsrkaran eina drauge su vy
rais, 0 mūšiuose 
didesniu įniršimu

mušasi su dar 
negu vyrai.

daugelyj vietųrugsėjo
siautė baisios audros ir 
Aplinkinėse Konstanti- 
buvo debesių praplyši-

Užtvinę vandenįs nunešė 
žmonėmis daugybę

vėtros, 
nopolio 
mai.
su žmonėmis daugybę namų. 
Skaitlių pražuvusių žmonių pa
duoda ant 260 mažiausia.

fiZ T- .... _ , . .Prancūzijoj siautė baisios vėt
ros; daugiausia nukentė miestas 
Cerbeze, kur vėtra su perkūnija 
siautė 12 valandų. ^Cia užmuši 
14 žmonių, o 30 sunkiai sužeista.

Ispanijoj nuo nesiliaujančių ly
tų užgimė dideli tvanai, kurie iš
naikino labai didelius laukų plo
tus. Užtvinę vandenįs išgriovė 
tiltus ir geležinkelių pylimus, tai 
daugelyj vietų tapo pertraukti 
visi žmonių susinešimai. Per 
krantus išsiliejo upės Noya ir 
Liobrezat. Gyventojai užlietų 
vietų turėjo gelbėtiesi medžiuo
se.

|| Tyrinėti Šiaurinius prie žem
galio kraštus keliauja atradėjas 
pietinio žemgalio, norvegas 
Amundsen. Su juom keliauja 
orlaivininkas su orlaiviais Ce- 
derstoom. Keli metai atgal, ka
da dar nebuvo prieš vėją galin
čių lėkti orlaivių, paprastu ba
lionu mėgino prie žemgalio pri
sigriebti švedas Andres. Jis su 
3 draugais išlėkė nuo salos Spitz- 
bergeno ir taip žuvo, kad jų nei 
jokio ženklo neliko; nežinia, nei 
kur jie žuvo.

social-demokratų rinkimo orga
nizacijos Berlinan sukvietė didelį 
susivažiavimą. Susirinkime bu
vo daug moterų. Tarp kitų svar
stytų dąlykų, Dras Bernstein pa
davė sumanymą, privertimui val
džios greičiau su reformomis 
žengti pirmyn, kad sustreikuotų 
moterįs ir vaikų negimdytų. Bet 
jeigu streikas užsitrauktų kokia 
50 metų, Vokietijoj nebūtų nei 
kam laukų apdirbti, vietoj 66 mi
lijonų gyventojų liktų gal koki 
6 milijonai senelių, o iš moterų 
ir merginų butų tik jau nega
linčios gimdyti senelės. Tokiu 
budu vokiečiai visai išnyktų.

|| Mexiko revoliucijonieriai ne
mano dalyvauti prezidento rin
kimuose, 
vienam neketina pasiduoti, bet 
kovoti tdliaus. Jie nori nuo Me
xiko atskirti Šiaurines valstijas: 
Sonora, Durango, Coahuila, Si- 
nalva ir Chihuahua, d*tos naujos 
republikos prezidentu apšaukti 
dabartinį savo vadovą 'Carranza*. 
Bet, kad tai atsiekti, reikia pir
ma iš tų valstijų Hųertos ka- 
riumenę išvyti, o tuom tarpu, 
kaip matyt iš paskutinių žinių, 
Huertiniai 
jie sumušė

ką neišrinktų, jie nei

ne. lik neišvyti, bet 
Carranzos šalininkus.

Prūsų apšvietimo ministe- 
tis suvisu uždraudė Berlino uni
versitete matrikuliuoti studentus

|| Nesenai buvęs Portugalijos 
karalius Manuel, nors sosto rjete- 
ko ir iš savo tėviškės pabęgo, 
apsivedė su vokiška Hohenlzol- 
lern kunigaikščiutė. Vos po ap- 
sivedimui praėjo keli mėnesiai,

sirgo, kad ją ligonbutin reikėjo 
patalpinti. Dabar laikraščiai tu- 
ri bent medžiagos rašinėti, kad 
karalius ją piktlige užkrėtė, nes 
kunigaikščiutė, pas savo tėvus su
grįžo. Kaip ten su tuom yra įš- 
tikro, tą, žinoma, tik ją gydanti 
daktarai gali žinoti, bet jie nc- 
garsys. Taip jau visuomenės 
nuomonė sakė apie mirtį gal do
riausio Vokietijos ciesoriaus 
Friedricho, buk jis- ne nuo vė
žio, bet nuo piktligės mirė. Mat 
iš gerklės ciesoriaus ištirti iš
pjovė dalį spuogo ir pasiuntė 
Berlino universiteto profesoriui, 
žinomam mokslinčiui Wircho- 
vui. Tas, ištyręs jam atsiustą 
išpjautą ciesoriaus kūno dalį, vie
šai pagarsino laikraščiuose, jog 
atsiųstoj jam spuogo dalyj Vėžio 
nerado, bet ką rado, to negar
sino. Ir nuo tos negarsintos li
gos doriausias gal Vokietijos val
donas mirė. Nuo panašios ligos 
galėjo apsirgti ir moteris buvu
sio Portugalijos karaliaus. Nuo 
piktų ligų ir galingiausi valdo
nai neapsaugoti; nuo tokių ligų 
geriausia gali apsaugoti doras 
gyvenimas, bet ne vieta, kokią 
kas užima.

|| Dėl daugelio reikalaujančių, 
kaina garsaus radiaus žymiai pa
kilo, 
dabar 
svarą, 
gauti,
jonu doliariu. 
turbut, brangiausia pasaulyj

Berline 
moka 
jeigu 
reiktų

už gramą radiaus 
$115000. Ta 
tiek galima^ 
užmokėti 52

Radium y r?

~už
but

tai, 
me-

Mūšyje prie Dibva, kur už
mušta 1200 serbų, o 300 paimta 
nelaisvėn, mušėsi ir albanų 
terįs. Su kirviais rankoj 
jos į smarkiausią ugnį.

mo-•* • ėjo

|| Montenegro sostinėj Cetinijoj 
ant scenos buvo pastatyta drama 
“Apgulimas Svadaro” karaliaus 
Mikolojaus parašyta, paremta 
ant atsitikimų iš paskutinio karo. 
Klausytojai taip persiėmė, kad 
norėjo' aktorius, perstatančius 
turkus, mušti, o scenoj, perstatan
čioj turkų pasitraukimą, juos no
rėjo lynčiuoti. Menkai civilizuo
tuose kraštuose mat aktoriai ant 
scenos gali dideliame pavojuje’ 
atsirasti.

VIAI AMERIKOJ.
IŠ BALTIMORE, MD.

Rugsėjo 21 d. buvo vietinio 
klebono kun*. J. Lietuvniko su
šauktas parapijos susirinkimas, 
bažnyčios padidinimo ir mokslai- 
nės pastatymo klausimams ap
svarstyti. Nors bažnyčios padidi
nimo klausimu jau du metai at
gal buvo pradėta rūpintis, bet, 
įvairių kliūčių dėlei, reikalas ne
galėjo iki šiol prieiti prie pasek-

Šiuosmet, atsidarius mokslai- 
nėms, kai-kurie parapijonai matė 
būtiną reikalą pakeisti pirmesnį 
užmanymą padidinti bažnyčią, 
užmanymu statyti namą, kuria
me galėtų tilpti mokslainė ir at
sakanti svetainė. Čion parapi
jinė mokykla yra įkurta jau nuo 
kelių metų, bet, atsakomos vie
tos neturint, mokinama po baž
nyčia “beizmente”, kame, supran
tama, trūksta visako hygiends 
atžvilgiu: viena •— tamsu, antra 
— ankšta, stoka tyro oro, nėra 
vietos vaikams pažeisti ir 1.1. 
O kiek matyt, vietos lietuviai 
turi didesnį norą leisti vaikus lie- 
tuviškon mokslainėn, negu vie- 
šojon, jei tik butų atsakanti vie
ta vaikams sutalpinti.

Šį karta į susirinkimą suėjo 
apie pora šimtų parapijonų. Pa
siginčijus, daugumos balsų nu
tarta, vieton didinti bažnyčią, pa
statyti namą mokyklai nųsvetai- 
nę. Namas, sulyg nutarimo, tu
rės būti trijų lubų; ant dviejų 
pirmųtiniųjų, — kambariai m 
šlainei, ant trečiojo gi — 
nė. Plianuojamam namuinė. Plianuojamam namui vieta 
jau paskirta. Gale bažnyčios yra 
nupirkta parapijos nuosavybėn 
tris namai, kurie jau išmokėti ir 
tahą tikslui nupirkti. Mokslainei 
ir svetainei jie paširodė netinka-

•. j > rota
mais. Tačiaus, juos nugriovus, 
butų labai paranki vieta gerai 
mokyklą! su svetain^pą^tatyti.

Baigiąnties ' susirinkimai, iš
rinkta kolektoriai ęitfeięj sparnus 
rinkti Jukų. ’Nutart^fe^^ctavo- 
jirno darbą pradėti, Iper^Aiaw+s- 
Svečiams, Lietuvių Moksįo|Drau- 
gijos atstovams.

Kolektoriais likosi ^išriųkli- šieji 
žmonės: kun. J. i$ė|tr|nikąs, 
Juozas Pautienius, Jonas^: Kara
lius, Antanas Ramoška, Jurgis 
Aleksa, Jonas Rėkus, Alena Sa
ke vičiehė ir Ona Saukaitienė.

5

lui paaukojo šios ypatus: Anta
nas Sakevičius — $25.06, Vero
nika Puidokienė — $10.00, Jonas 
Stankus — $5.00, Jonas Karalius 
— $1.00 ir pirmiau da^l $20.00, 
Magdė Karkauskiutė Jžio.oo. 
Taigi, kaip matyt, pąralSj on įs 
tam dalykui pilnai pritaria.jrTiki- 
masi, kad iki ateinančių mmų ru
dens pasiseks minėtą ųžrrfanymą 
įkūnyti ir, praslinkus sakančios 
vasaros vakacijoms, vaikai galima 
bus leisti naujojon lietuviškojon 
mokyklon. “ • ol^buvis.

IŠ WORCESTER, .MASS.T ,Ir mums rugsėjo 2p d. teko 
pamatyti senai laukiamą svetį iš 
Lietuvos, Dr. J. B^anavičių. 
Nors buvo pagarsinta?’ kad sve
tainė atsidarys 7 vai. ; vak., bet 
jau apie 6 valandą pradėjo žmo
nės rinktis ir su nekantrumu lau
kė Dr. J. Basanavičiaus. Žmo
nių buVo prisirinkę į prakalbas 
apie 1000 — 1300. Pirmiausiai 
choras, vadovaujant varg. p. A.

I fKvedarui, gražiai padainavo ke
letą lietuviškų dainelių. Toliau 
sekė gerb. Dr. J. Basanavičiaus 
prakalba, kuri tęsėsi suviršum 
valandąj laiko. Aiškino Tautos 
Namų reikalingumą ir kas juose 
bus laikoma. Paskui kalbėjo apie 
Rusijos caro išleistą manifestą. 
Nors peįr prakalbas visi gana ra
miai užsilaikė, bet “iškalbumo” g. 
Dr. J. Basanavičius neparodė jo
kio, nes tiek laiko kalbėjo, o nei 
sykį neištarė jokių padailinančių

viens šalę kitQ išgyvuoti, 
stabu ir netikėtina, bet ko 
mus, lietuvius, negali būti? 
ir daugelyje kitų vietų, išsi 
tinusi pas mus girtuoklystė, 
tp^saliunas beveik išvien- la 
si lietuvių prisirišimu prie 
vaičio Ragučio. Pastebiama t 
pogi didelis šeimyninis nesuti 
mas vietos lietuvių tarpe, 
kad pati “išrunina” nuo savo v 
rėlio, ar vyrelis nuo savo pačiu- 
lės, yra pas mus paprastu ir ma
žai ką stebinančiu apsireiškimu. 
Žinoma, negalima užriesti tos 
nuodėmės visiems vietos lietu
viams. Daugiau skaitantieji yra 
visai kitokio plauko žmonės.

Beveik tą patlį galima sakyti 
ir apie musų jaunimą. Yra bū
relis skaitančios ir daugiau prasi
lavinusio jaunimo. Tokios rų- 
šies jaunieji yra padorus; malo
nu tat su jais ir susieiti, pasikal
bėti. Bet, deja, nedaug tokių 
męs* turime. Dažniausiai mūšų 
jaunimas — tai kandidatai į tuos, 
kurie paskui pradeda “runyti” ne 
tiktai nuo savo pačiulių, arba vy- 

bet ir nuo padorumo, ge
net ir paprasto švarumo. 

Štai pavyzdys, kaip tie kandida
tai į “runininkus” linksminasi ir 
praleidžia savo liuosą laiką. Su
sirenka tas jaunimas į tam tikras 
jau pamylėtas vielas. Tuojaus 
pasirodo bačkutės su alum, ar
monikai.... “Linksminasi”, kol 
poliemonai neateina tildyti. Tie 
linksmumai galiop baigiasi tuom, 
kad merginos skundžia ir areš
tuoja savo “mylimuosius”, ku
rie dažnai dar nei neapsivedę jau 
“runija” į kur nors kitur. Bet 
pabandyk tokius “sportus” kal
binti prie skaitinio, tai išgirsi to
kių “gudrumų”, kad 
sta. Mylintis'

Dr. Basanavičių, nei Yčą tokios 
pliovonėles užgauti negali, — 
nes kas gi ant tų pi io vonių pai-

Žmonėms smagu šį-bei-tą nau
jo, rimto ir naudingo užgirsti 
bet, vyručiai, nemanot, kac 
butų geria 
nesirodyti r
žinojo, kad yra tuščių 
dabar pasirodė....

su savo razumu 
uk jeigu kas ir ne- 

galvų, tai 
M. D.

CONN, 
nedidelis,

relių

sjs link- 
ityti.

IŠ TORRINGTON,
Nors šitas miestelis 

bet lietuvių čia yra •nemažas bū
relis. Yra trįs lietuvių organi
zacijos, bet jos ,vietoj dirbti vie
šai naudai vienybėj, viena iš ki
tos tyčiojasi ir viena kitos darbą 
trukdo. Męs žinojome, kad iš 
Lietuvos čia atvažiavo rinkti 
aukas Lietuvių Tautos Namui 
Dras Basanavičius ir durnos at
stovas Yčas. Bet musų draugi
joms ir čia gyvenantiems lietu
viams nei užsiminti negalima, 
kad tuos svečius čia parsikvie
stų, nors tas butų paranku, nes 
svečiai lankėsi netoli.
* Kitur jaunuomenė darbuojasi, 
kiek išgalėdama, viešai ir savo 
naudai, mūsiškė gi jaunuomenė 
darbuojasi kitaip, tik nežinia.ke
lio naudai. 4 rugsėjo (tai žinia 
iš Amerikos jau perdaug pave
lyta. Red.) musų sporteliai susi
rinko vienoj gertuvėj ir pradėjo 
galvas daužytis; vienam gydy
tojas paskui net tuščią puodynę 
lopyti turėjo. Po muštynių po- 
licistai kelis nuvedė šaltojon, o 
paskui teisman, kur prisiėjo už 
pamokinimą mokėti nuo 10 iki 35 
dol. Paskui paėmė dar daugiau 
muštukų, kurie dar laukia tei
smo. Žinoma, ir tų teisėjas py
ragais neapdalys.

Taigi tėvynės reikalams musų 
sporteliai pinigų neturi, bet už
tai bausmėms už “gražų” pasi
elgimą jiems pinigų netrūksta.

Vyturėlis.

tikslui vakarinių mokyklų moky« 
tojai, pradėjus rugs. 17 d., su-

namus ir tenai klausosi tam tik
rų paskaitų, liečiančių mokyklų 
programus ir mokinimo meto-, 
dus.

spalio 13 d. Lietuviai, turbut,* tu
rės tą patį kambarį,\cą ir pernai 
Dar nežinia, ar vaikinai su mer
ginomis mokysis drauge, ar at-
skiruose kambariuose. Taipogi ne«< 
žinia, ar mokys amerikone, kaip 
pernai, ar kas kitas.

Kaip žinoma, ne tiktai mok
slas, bet taipogi ir popiera, kny
gos, plunksnos ir kas kita yra 
duodama uždyka. Bet ar dauge
lis lietuvių moka pasinaudoti ta 
dovana ? Teisybė
sirenka pilnintelis kambaris, kaip 
pernai, bet, pamatę, kad mokslas 
pats nešoka į galvą, musų jau
nuoliai vėl sugrįžta į smukles ir. 
kitas purvinas vietas, kur alu
tyje ir degtinėje randa “tikrą sau 
apšvietą”.

V. A. Greičius, Mok.

išpradžių pri-

talistų išperą, aklas fanatikas, 
ir panašių, kurie pas mus labai 
madoje. Todėl, matydami, kad ne- 
galėsimė “mokslo” įgyti tiek, kai 
per Amerikos garsingųjų vyrų 
prakalbas, kaip tik posake, kad 
rinks aukas, męs movėme per 
duris' Tačiaus, nors męs, labjau- 
siai susipratusieji, išėjome, liku
sieji salėje su aukavo apie 500 
doliariu. Taipogi girdėti, kad 4 
draugystės 
eilę. Ant 
biznierius, 
tas šimtų, 
surinktą
Nors męs 72-tame “Laisvės” nu- 
meryj rašėme, kad svečių iš 
Lietuvos nelaukiame, nes mums 
labai pasibaisėjo Yčo medalis, 
gautas Tomsko universitete už 
mokslą, bet visgi jie atvažiavo 
ir dar įtiek pinigų išsivežė! Ir 
pusk, žmogus, dabar prieš vėją!

Gegutė.

pastojo į labdarių 
rytojaus, einant per 

taipogi surinkta kcle- 
Tokiu budu išviso

su virš 1000 doliariu.

“Vienybės” dr-stę 
narių); 3) lietuvių 

turinčią nuosavią 
daiktų krautuvę su

IŠ BRIGHTON, MASS.
Pažvelgus į musų kampelio gy

venimą, rodos, viskas stovi kuo- 
geriausiai. Turime keletą . drau 
gijų: i) šv. Jurgio (apie 300 
narių) ; 2) 
(apie 200 
kooperaciją, 
valgomųjų
$1,200 j— $1.400 apyvartom; 4) 
teatrališką kuopą “Perkūnas” 
(narių apie 35), ir 5) L. S. S. A. 
67 kuopą (narių 46). Laikraš
čių, sulyg krasos (pačto) žinių, 
pareina* išvis 312 exemplioru. 
Lietuvių gi yra tiktai apie 700. 
Teisybę sakant, yra daugiau, bet 
daugelis taip vadinamų bajorų 
yra prisidėję prie lenkų ir lie
tuviais: save jokiu budu nenori 
vadinti;; matytu bijosi, prisidėję 
prie lietuvių, nustoti savo bajo
rystės. Bet nedidelė ir be jųjų 
skylė. Trįs lietuviai turi -nuosavus 
namus, 5 lietuviai savo biznius. 
Taigi, nors ne didžiausis musų 
būrelis, bet vis gi yra gan ap
sčiai ir įgalėtume gyvuoti kuo- 
puikiausiai. Pažvelgus' į laikraš
čių skaitlių, turėtume pasakyti; 
kad apšvietoje męs’ esame šiek- 
-tiek pakilę, ir nekultūringumo 
apsireiškimai neprivalėtų turėtų

IŠ CEDAR POINT, ILL.
Rugsėjo 28 d. pas mus bijVo 

surengtos diskusijos klausime, ar 
reikalingi mums Tautos Namai ir 
ar turime juos šelpti. Tautos 
Namų reikalingumą s ginti7 buvo 
paskirtas K. Š.; priešai — J. Ap. 
Patilpus “Tėv.” No. 38 korespon
dencijai apie tulus L. M. Dr. At
stovų darbo ardytojus, J. Am. 
pradėjo vaikštinėti tarp w žmonių 
ir pasakoti, kad korespondenciją 
parašęs paskirtasis prieš jį. K. Š.; 
negana to :\ įkalbinėjo žmonėmis, 
buk toje korespondencijoje visi 
Cedar Point lietuviai išvadinti 
“be galvų”, nors tenai buvo mi
nėta tiktai apie tulus T. M. D. 
129 kp. narius. K. Š., patėmijęs 
žmonių suerzinimą prieš save; ir 
nenorėdamas keltie bereikalingo 
trukšmo, į diskusijas visai ne
atėjo. Paskirtasis jam oponen
tas (priešingai pusei ginti žmo
gus), užėmęs pirmininko vietą ;r 
apskelbęs, buk K. Š., girdi, pa
bėgęs, pradėjo aiškinti, kad Tau
tos namai esą reikalingi, bet tik
tai turtuoliams ir profesoriamš. 
(Tokie vyrai toliaus savo nosies 
nemato. Red.). Vargingi žmonės 
į tenai nenueisią. ir jų vaikams 
reikalingos esą tiktai pradinės 
mokyklos. (Užpernai rinko ir 
mokykloms. Ar daug to
ki “susipratčliai” davė? 
Red.). Toliaus, perskaityta mi
nėta korespondencija ir bubnyta 
apie tai, kaip tai jinai vietos lie
tuvius apšmeižusi. Galop pakel
ta klausimas, kad jieškoti tų savo 
pamestų galvų. Ir tam pritarė 
16 žm. Kokių galvų j ieškos, neži-

(Gaila, kad jauni ir jiegų 
vyrai tokiais niekais užsi- 
Red.). F. Vizbaras.

IŠ BENTLEYVILLE, PA.
Kaip Bentleyville taip ir Els- 

worth darbai šiuom laiku suma
žėjo, nes geležinkelio kompani
jai pritruko tuom tarpu karų ang
lių išvežimui, tai pilno laiko ne
dirba.

Pradėjo vaikščioti elektrikiniai 
gatvekariai tarp šio miestelio ir 
Elsworth.

Vietos lietuviai sugyvena tarp 
savęs gražiai. Nesenai gavome 
lietuvį kunigą, kiftio čia nebu
vo jau šeši metai. Atvažiavo 
kun. Misius iš Donora, Pa. ir jo 
pasielgimais visi yra užganėdin
ti. Kun. Misius yra žinomas 
kaipo geras lietuvys-tėvynainis 
ir geras žmogus, taigi dabar ir 
pas mus, tikimės, gyvenimas it* 
judėjimas eis sparčiau.

Viską Žinąs.

nia.

i 1)1 a.

prakal-

tų pra- 
visiems

pas mus vietos. Bet...-, ką gi 
padarysi, jeigu ne visuomet yra 
taip, kaip mums rodosi ir daly
kai stovi kitaip, negu tai turėtų 
būti. Laikraščiai ir apšvieta ei
na savo keliu, o mūsų nekultū
ringumas — vėl savo.. Rods 
šiuodu dalyku neturį

IŠ CICERO, ILL
Rugpjūčio 27 d. vakare čia at

sibuvo prakalbos, kurios tapo pa
garsintos “laisvamanių” 
bomis.

Neapsimoka čia minėti 
kalbų turinio, bet jeigu
reikėtų apie laisvamąnybę taip 
spręsti, kaip galima spręsti iš 
šitų prakalbų, tai su laisvamany- 
be butų visai blogai: išeitų iš 
šitos Jaisvamanybės tokia laisva- 
manybėj kaip iš musų socializmo 
socializmas.

Tikrai, apgailėtinas tai daly
kas, kad pas mus 
medžių lipa”, 
prakalbas laiko, kurie “girdėjo, 
kad kur ten skambina, bet ne
žino, kokioj bažnyčioj skambi-

“ir ožkos ant 
vadinas ir tie

savo
nieko ben

Įdomiausid čia bus tai, kad vie
nas, jaunas kalbėtojas nuo laisva- 
manybės nusirito.... ant Dr. 
Basanavičiaus ir Yčo. Gavo ir 
šie pipirų, ■— ypač tdm šelmiui 
Yčui teko* Gaila ' tik, kad nei

IŠ DORRISVILLE, ILL.
Kaip “Liet.”, jau buvo minėta 

“O’Gara Coal Co.” kasyklose 
darbas yra sustojęs. Visas mė- 
nesis, kaip kompanija neišmokė
jusi algų. Juo tolyn, juo žmo
nių padėjimas eina blogyn. 
Krautuvės ir mėsinyčios' bargan 
neduoda, o pinigėlių nebėr. Ba
das, ypač didesnėms šeimynoms, 
jau pradeda žiūrėti akysna. Lai
kai blogesni negu per streiką. 
Streikams žmonės šięk-tiek ska
tiko susitaupo, o čia nelaimė už
puolė visai netikėtai. Žmonės, 
turintieji sutaupinto skatiko, iš
važinėjo j-kitur darbo jieškot. 
Tačiaus dabar visur pilna žmo
nių, ir darbas nelengva gauti. 
Yra > suviršum 3000 bedarbių. 
Harrisburg miestas, kaip girdėti, 
žadąs daryti rinkliavą pavargu
siųjų naudai. Padėjimas juo sun
kesnis, nes pavasario metu žmo
nės daug nukentėjo nuo potvi- 
nio. Vasarą mažai tebebuvo 
darbo; kai-kurios kasyklos buvo 
visai uždarytos, ir bedarbių buvo 
per visą vasarą didelis skaitlius. 
Daugelis dabar visai neturi ką 
valgyti. Nelaimėje ir varge pa
skendę vietos žmonės. J. J.

IŠ MONTELLO, MASS.
Rugsėjo 29 d. atsibuvo naujai 

susitvėrusios vyrų ir moterų 
draugijos “Vienybės” prakalbos. 
Kalbėjo p. L. Grikštas ir ponia 
Paltanavičienė. Prakalboms pa
sibaigus, prisirašė nemažai naujų 
narių. Visuomeninau j ai drau
gijai labai prijaučia. Nežinia 
tiktai, kodėl vietos “socialistai” 
skersai į ją žiuri. J. Pelkunaą.

IŠ MANCHESTER, N. H.
Rugsėjo 28 d. prie L. S. S. 171 

kuopos, vadovaujant A. Zubkui, 
susitvėrė dramatiškas ratelis. Ža
dama. vaidinti “Paskutinė Ban
ga” ir “Penktas Prisakyma^*. 
Vietinės kuopos taipogi nutarta 
parengti visuomeniškas prakal
bas. / Esperanto.

IŠ ZEIGLER, ILL.
Rugsėjo 30-tą dieną 8 vai. iš

ryto, suleidus darbininkus į vie
tines anglių kasyklas, ištiko gazo 
ekspliozija. Apie $00 angliaka
sių buvo didžiausiame pavoju
je. Tačiaus sužeista tiktai 2 žmo
nės: apdegė “mulderių” vyre
snysis gan lengvai ir jojo pagel- 
bininkas, kiek sunkiau. Tarp 
nusileidusiųjų angliakasių kilo dį- 
džiausis sumišimas. Visi šoko 
prie pakėlimo mašinų. Ant vir
šaus susirinko moterįs ir, dar 
nežinodamos nelaimes didumo, 
pradėjo verkti ir vaitoti. Ta
čiaus nelaimė, kaip matome, bu
vo neperdideliausia. Abu sužei
stieji — ne lietuviai.

Darbai čionai eina neperge
riausiai, uždarbis vidutiniškas: 
nuo $25, iki $35 į dvi savaites. 
Darbas sunku gauti, 
matyt 
gauna 
ir po

IŠ WINNIPEG, MANITOBA, A 
KANADOJ.

28 rugsėjo dieną čia susitverė 
nauja lietuviška draugija vardu 
“Žemaičių Kunigaikščio Keistu
čio”. Šita draugija prigulės prie 
S. L. A. ir tvers jo kuopą. Sąna
riai pasižadėjo pildyti S. L.-A. 
konstituciją, platinti lietuvių tar
pe apšvietą,. remti tautos reika
lus čia Amerikoj ir Lietuvoj. 
Draugija ta susitvėrė todėl, kad ’ 
atkakus Amerikon Mokslo Drau
gijos atstovams, Drui Basanavi
čiui ir atstovui Yčui, čia esanti 
nuo 1911 metų D. L. K. Vitau- 
to Draugija nepanorėjo tinkamai • 
savo pareigų pildyti, nors pasi
žadėjo remti tautos reikalus. 
Draugijos valdyba pradėjo ra
ginti narius, atsiliepė ir į lietu
višką Winnipeg© visuomenę, kvie
sdama neatsilikti nuo kitų vietų 
lietuvių, bet tie raginimai tarp 
pasekėjų “Laisvės” ir “Keleivio”, 
tartum žaibas ir perkūnai, sukėlė 
baisų triukšmą. Pasipylė lyg iš 
Pandoros skrynios visoki išnie
kinimai 
Mokslo 
Vitauto 
m i ninką
kalu, caro padėtojų ir t. t. Todėl 
rimtesni 
su ’ senąją 
negąlima, 
pą vardu 
Keistučio, 
glaustiesi
nesufanatizuoti 
tuviai. Su tos draugijos pagclba 
męs norime tarp čionykščių lie
tuvių platinti apšvietą, kultūrą, 
savo tautos meilę, savo kalbą; 
norime lietuvius ginti nuo besi- 

ištautinti ir su
ginti nuo sėjančių 

nekentimą.

gerbiamų , svečių, ant 
Dr-jos ir ant D. L. K. 
Dr-jos valdybos, o pir- 
Šibuską išvadinta kleri-

Bedarbių 
kasdien. Kitiems, kol 

darbą, reikia išlaukti net 
mėnesį laiko. '

" Angliakasis.

CLEVELAND OHIO.IŠ
Atėjus rudeniui, musų miesto 

Apšvietos Biuras (Bord of Edu- 
radėjo darbuotis sa- 

: tukstan-
cation) vėl pradėjo darbuotis sa
vo dirvoje. Dirva plati: tūkstan
čiai jaunuolių siekia prie mok
slo, ir reikalinga jie užganėdinti, 
patenkinti. Tat reikalinga ir pa
tiems mokytojams pasiruošti, pri
sirengti prie savo misijos. Tam

vyrai, matydami, kad 
draugija nieko veikti 

sutvėrė S. L.' A. kuo- 
Žemaičių kunigaikščio 
kad prie jos galėtų 

mylinti, dar neatšalę, 
Winnipego lie-

stengiančių juos istai 
fanatizuoti, ginti m 
savo tautos nekentim.

# A. M

jffi iti.1^*:. 'X '7 M??,?; mfcI
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,Visi laikraščiui siunčiami rankraščiai 
turi but pažymėti autoriaus parašu ir 
adresu. Pasirašantieji pseudonymais 
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 pusės, paliekant 
plačius tarpus tarp eilučių.

No. 4f. EIETUVA

Apžvalga

3,345,837 rub.), Arčiau apskai
čius, reikia daleisti, kad parneš
toji iš Amerikos pinigų suma dar 
didesne, nes ne visi ir ne visus 
pinigus pačta siunčia, o antra — 
daugelis išeivių važiuoja su tie
siog iš Anferikos atsiųstomis lai
vakortėmis, kurios dažniausia par
siunčiama tik registruotuose ar
ba net ir paprastuose laiškuose. 
Taigi, taip skaitant, išrodo, * kad 
1911 m Kauno gub. iš išeivystes 
pelnė mažiausia 1% — 2 milijonu 
rublių. O tai nemaža pinigų su
ma. Ir kaip ten laikraščiai ne
šauktų, kaip kun. Tumas nepri- 
rodinėtų — vistiek faktas liks 
faktu, kad iš Amerikos daug dau
giau pinigu Lietuvon pareina, ne
gu iš Lietuvos išnešama.”

t 11
mų. Tai yra taip aiškus dalykas, | lai pasitaiko.... Kitą kartą męs 
kad ir aklas jį gali “inatyti”. Tai 
yra kultūros Ir apšvietos reika- 

kurio svarbumą gali supra- 
žmogelis. Ki- 

antgalvyj pastatyto, 
ne-J 

esa-

III o, 
sti ir tąmsiausis 
taip šio, 
klausimo męs is<
galėjome. Tačiaus, pasirodo, 
ma ir kitokiu nuomonių, c 
kodėl reik remti Tautos Namą, 
sulyg socialistų nuomonės, kaip 
tai perstato p. L. Pruseika, “Lai
svės” redaktorius, “Kovos” 40-me 
numeryj, iš kur paimam keletą

‘net ir “motiniško” jų pabarimo 
susilaukiame.

Tuom tarpu Amerikos laik
raščiuose vargiai kada nors pa
sitaiko tokios nelemtos žinios, 
kaip jkad v Lietuvoj einančiuose 
laikraščiuose, — ypačiai, kada jie 
pradeda kalbėti apie “ameriko-

Vasiliauskas — šimtine, Dr. J. 
Kaškiaučius — šimtine, p. A. Po- 
vilaika — šimtine, p. K, Kaže- 
mėkas — šimtine, p. St. Miliau
skas — sieksniu žemės ($10.50).’’

Peržiūrėję protestuojančių su-

... -t"" ....... s”. ... ■-... ... . . ..-7" 
rašus, kas-žin, ar nerastum tenai 
ištisos eiles “šimtininkų”, “siek
snini nkų” ir daugelio kitų pagal

Išeivystes klausimas Lietuvos 
laikraščiuose. Nuo senai prasidė
jo išeivystė iš Lietuvos. Išpra- 
džių maža, ji ėjo ir eina, juo to- 

Galop atkreip- 
metų akis į ją. 
kad, besididin-

Toliaus autorius kalba 
nuostolius, kuriuos išeivystė 
nominiu atžvilgiu 
tu vai. Ima omenių
ją, kurią išeiviai išsineša

apie
eko-

suteikia Lie- 
gyvą energi-

labai pa- 
gręsti pa-

Kaip

ta prieš keletą 
Pradėta bijotis, 
dama, išeivystė 
kenkti Lietuvai ir net 
vojum šiosios gyvavimui,
reakcija į pastebėtą pavojų, pra
dėta Lietuvoje varyti kuosmar- 
kiausia agitacija prieš iškeliavi
mą iš tėvynės, pradėta stengtis 
sulaikyti saviškius namie. Nu
rodinėta, kad Amerika, svarbiau
sia musų išeivijos apsigyvenimo 
vieta, esanti toli-gražu ne tokia, 
kaip tai daugeliui rodosi; kad 
gyvenimas net ir medžiagišku

geresnis, bet net ir blogesnis ne
gu Lietuvoje; kad darbininkas 
tenai nei kiek daugiau neuždir
bąs negu savo tėvynėje ir 1.1. 
A'ažinėta mačiusių Ameriką žmo
nių po Lietuvą su paskaitomis, 
kuriose Amerikos gyvenimas 
piešta juodžiausiose — dažnai 
teisingai, bet dažnai su teisybe 
ir prasilenkiančiose — 'Spalvose. 
Bauginta žmonės Amerika, kaip 
baisiausiu pragaru. Tačiaus nie
ko negelbėta. Išeivystė, kaip 
buvo, taip ir toliaus gyvuoja; 
kaip ėjo didyn, taip ir ligšiol 
eina. Noroms-nenoroms persi
tikrinta, kad išeivystes viena agi
tacija, vienais tuščiais ir nepa
matuotais šukavimais net ir ne
sumažinsi, ir pradėta rimčiau, šal
tesnėmis akimis žiūrėti į dalyka; 
pradėta jieškoti tikrų išeivystes 
priežasčių-;—pradėta išeivystė ne 
tiktai tikrais ir išgalvotais blo
gumais piešti, bet ir gerų jos pu
sių jieškoti. Tiktai visapusiškai 
nušvietus esamą aplinkybių ka-

tvarkyti ir rastiems skauduliams 
gyduolių surasti. Žodžiu ta
riant, į klausimą pradėta žiūrėti 
su visu tuo rimtumu, kurio tasai 
klausimas užsitarnauja.

Tokios mintįs ateina galvos,

tuvoje einančių laikraščių to 
klausimo gvildenimus. Manome, 
nebeįdomu bus ir patiems išei
viams girdėti, ką mano 
ir kalba užjūryje pasilikusieji 
jųjų broliai kaip apie lietuvių bė
gimą iš savo gimtinės, taip ir 
apie juos pačius, kaipo išeivius. 
-Taip esame męs, amerikiečiai, 
prisiklausę visokių, be jokio į 
tikją dalykų stovį atsižiūrėjimų, 
ir bepamatingų peikimų, kad rim
tesnis išeivystes ir išeivijos klau
simo aptarimas bus mums nau
ju ir maloniu projovu. Lai nors 
ir peikia, bet bent su pamatm

“Lietuvos Žinių” NN 104 ir 
105 tilpo gan ilgokas straipsnis, 
pašvęstas išeivystes klausimui. 
Nors 
tame

kasmet
9 tukst.

“Jeigu iš Kauno gub. 
išeina Amerikon apie 8- 
žmonlų — ir žmonių stipriausių, 
sveikiausių — tai, mažai skaity
dami, turime daleisti, kad jie, 
čia dirbdami, butų už savo darbą 
gavę mažiausia 1,000,000 — 1,800,- 
000 (vidutiniškai po 200 rub.), 
nes tiek pinigų būtinai reikalinga 
jiems bei jų šeimynoms prasi
maitinti, o tai jau pinigų suma, 
kuri maž-daug padengia visą “gry
nąjį peiliu, parneštą iš Ameri
kos.”

Toliaus kalbama apie viršpel- 
ta dalį gryno pelno, 
darbdavėje kišenių j e.kuri

ir, reiškia, liekanties viršpelniui 
tenai, tasai viršpelnis reikalinga 
skaityti nuostoHu Lietuvai. Su
vedęs viską krūvon, autorius iš
reiškia nuomonę, kad ekonomi
niu žvilgsniu išeivystė išeinanti 
Lietuvai beveik ant lygiųjų, ir 
esą nežinia, kur pasibaigia nau
da ir kur prasided/i nuostoliai.

Mums regis, autorius, daryda
mas savo išvedžiojimus šį-tą pa
miršo.. Pirmiausiai pamiršo vi
sus tuos šimtus tūkstančių, ku
riuos grįžtantieji 
viai parsiveža su
kuris grįžta atgal su keletą šim
tų. Dažniausiai grįžta išeiviai,

Lietuvon išei- 
savim. Retas

Daug yra tokių, kurie parveža 
lietuvon po keliasdešimts tūk
stančių. Manome, nelabai su
klysime, jeigu vidutine grįstančių 
išeivių pinigų suma paskaitysime 
4000—5000 rb. Per praeitus me
tus Lietuvon sugrįžo 4,619 žm. 
Taigi, parsivežė daug-maž 2 mi
lijonu rublių. Lietuvon kasmet 
grįžta daug-maž 20% arba penk
ta dalis išeitių, ir kiekvienas grįž
tantis, sulyg musų paimtos skait
linės, parvežia tiek, kiek išveža 
20 išeivių.

Antras dalykas, kurį autorius 
užmiršo, tai skirtingumas virš
pelnio išskaitliavime. Darbinin
kas Amerikoje gauna tokią algą, 
kuri padengia, galima sakyti, ne 
tiktai Lietuvos darbininko algą, 
bet ir Lietuvos darbdavio virš
pelnį. Viršpelnio apskaitliavi- 
mas šalyje, kur pramonija stovi 
ant augščiausio laipsnio, ir ša
lyje, kur pramonija dar vystyk- 
lose, yra labai skirtingas. Tai 
autorius visai nepriėmė omenim

Imant viską krūvon galima sa
kyti, kad ekonominiu žvilgsniu 
Lietuva greičiau pelnija, negu 
kenčia nuostolių nuo 
Amerikon.

Minėtas straipsnis 
dar išeivystę kultūros 
tystės žvilgsniu, 
stokos dėlei,
apie tai pakalbėti. Užbaigdami, 
paminėsime svarbesniuosius au
toriaus tvirtinimus. Pirmiausiai 
autorius, naudodamasis skaitlinė
mis, prirodinėja, kad, vieton iš
keliavusių iš tėvynės lietuvių^ į 
tenai plaukia kitos tautos. Sulyg 
autoriaus paduotų skaitlinių tik 
žydai ir vokiečiai sudarą daugiau

Mokslo ir kultūros srytyj męs 
— sako šis rašėjas — visuomet 
susitiksime su atžagareiviais. BC 
abejonės, ir Liet. Mokslo Drau- 

I gijoj tokią esama. Bet užtat juo 
labiau reikia iš ten nepasitrauk
ti,.... bet ginti savo poziciją....

Tiktai kairiųjų (suprask so
cialistų. “Liet.“) dalyvavimas įne
ša į L. M. D. gaivinančią srovę. 
Jie (t. y. socialistai. “Liet.“) ten 
skleidžia ne supelėjusio mokslo 
principus, bet.... naujos gady
nes principus....

6

Toliaus rašoma apie tai, kaip 
vadinas so- 
iauti Liet, 

no ša-
bet liktis ten ir ginti 

reik.

tie kairieji elementai 
cialistai, galės užk; 
Mokslo Draugiją ir todėl 
lintis 
savo pozicijas” socialistams

Oi, vyručiai, vyručiai! 
daug jie apie save mano ir kaip 
mažai jie išmano!....... Tas visgi
mums duoda viltį, kad Tautos 
Namus turėsim, jeigu jau net 
musų socialistai ant jų apetitą 
turi.

Prieš keletą mėnesių buvo gir
dėję apie tai, kad Amerikos lie
tuvių stipriausi dalis < (galėtum 
iš bėdos pasakyti, net ^isa visuo
menė) — tai lietuviški sociali
stai, ir tas, kas kreipiasi ne prie 
jų, bet prie kitų (kaip Dr. Basa
navičius ir Yčas), tai pražus kaip 
musė pieno puode, nes be jų, 
“pirmeivių”, čia nieko nepada
rysi. Dabąr viršminėtaime straip- 
snyj tas pats rašėjas mums pa
aiškina, kaip labai 
listai musų tautai 
Skaityki m:

Visa, kas buvo

musų socia- 
užsitarnavo.

reiąalinga so
cialistų spaudai atlikti, — ji at
liko. Ji neleido politikos karje
ristams, kaip p. Yčas, pasidaryti 
karžygiais, ji pasakė, nors Ir 
mandagiai (Oi, tu šventoji nekal
tybe! “Liet.”), kelis teisybės žo
džius' ir Dr. Basanavičiui.... 
Taigi socialistiškoji laikraštija su 
dideliu solidaria kurnu atliko savo 
priedermę. Tą turi atlikti.... 
kožnas socialistlškas veikėjas.

O čia jau prieiname prie pat 
apogėjaus ir 
“patriotiškus”

skaitome tokius 
užtikrinimus:

p. Yčais męs esameKovoje su 
apgynėjais musų tautiškos garbes. 
Man rodosi, kad dabar kožnas 
savo tautų mylintis žmogus (reiš-

• kia ir kaip aš, L. Pruseika. “L.”) 
turi galutinai atsiskirti nuo “ka- 
zionų tautiečių obazo.’’....

ir todėl reikią “įtempti visas jie- 
gas”, kad gauti į Sąjungą na, 
jeigu nevisus “tikrai savo tautą 
mylinčius” žmones; tai bent kelis 
šimtus naujų narių. —

Baimė, kad visi nepradėtų pa
našiai “kovoti už tautos garbę” 
ir kad visi šio menčiaus socia
listai nepavirstų “tikrai mylin
čiais savo tautą” žmonėmis.

Abelnai paėmus, visa tai gana 
“linksmos baikęs”.

nūs .
Jau ne sykį musų laikraščiuose 

buvo pažymėta, kad, pasakodami 
apie amerikiečius, Lietuvos laik
raščiai kitą kartą nupasakoja kaip 
apie tą “geležinį vilką”. Beskai
tydamas tuos nupasakojimus, 
galėtum manyti, kad jie daugiau 
žino apie šiaurinį, ar pietinį po
lių negu apie Amerikos lietuvių, 
ir Amerikos abelnai, gyvenimą. 
Pavyzdžių galima butų visas , li
tanijas priskaityt.

sęs prieš kelis metus Rooscvcl- 
to ir Tafto paveikslus (kur Taf
tas yra Rooseveltu, o Roosevel- 
tas Taftų pavadintas), naudoja 
tuos paveikslus ir tolimesniems 
rinkimams: viskas, kas reik pada
ryti, tai įdėti paveikslą ir vieton 
Tafto, ar Roosevelto parašyti 
apačioj, Wilsonas.

Arba vėl (matomai geresniam 
sustiprinimui katalikiškųjų jau
smų) pranešama, kad Baltimore] 
atsibuvusi demokratų konvencija, 
kurioj pirmininkavęs kardinolas 
Gibbons. Išrinkta (matomai, to
dėl) geras kandidatas, dabartinis 
prezidentas Wilsonas.

Aną syk vėl Lietuvos laikraš
čiai kad pradės bubnyti apie tai, 
kad koks ten kunigas-lietuvys 
Amerikoj (rodos, Abromaitis) pa
likęs mirdamas nesvietiškus tur
tus, — kelis ar kelioliką milijonų 
doliarių, — net if paskyrė juos 
savo giminaičiams. Net patįs 
amerikieįčiai nusistebėjo, kad nie
ko iki šiol negirdėjo apie ame
rikietį ’ lietuvių milijonierių. Ši
ta žinia tačiaus* pasirodė tuščias 
muilinis burbulas, kurį dievai ži
no kui< Lietuvos laikraščiai pasi
gavo. Tokių pramanytų ar iš
sapnuotų žinių apie amerikie-

galo.
Paskiattsiiį tokią pramanytą ži- 

nią rahdame vilniškėj “Viltyj”. 
kur priinešiima; buk “Lietuvos” 
leidėjai, p. A. Olševškis, girdi, 
žadąs grįsti iš Amerikos { Lie
tuvą. Jau net perkąs ir didžiau
sius Kaune namus prie svarbiau
sios miesto gatvės; jis, girdi, ža
dąs sutverti Lietuvoj milžiniš
ką pramonijos kompaniją, — vi
si net plianai to milžiniško biz
nio esą jau apdirbti. Tuom tar
pu nieko panašaus p. Olševskiui 
ir sapne nesisapnavo.

Ir išlaužk tu man iš piršto to
kią žinią! Lenkai ir rusai to
kias žinias vadina: “laikraštinė 
antis”. Tokia žinia mat yra ir žin
geidi, ir smarkiai po “baltą svie
tą” plaukia; viena tik bėda, kad 
ji yra neteisinga. Bene tik mu
sų Lietuvos laikraščiai išmoko 
nuo lenkų ir rusų tų “laikraš
tinių ančių” (pramanytų žinių)

Kaip Svečiams Sekasi
specialių korespondentų pranešimų).
visi lietuviai 
nukreipę ant

(Iš musų
Pereitą savaitę 

buvo savo akis 
dviejų didesnių lietuviškų kolio
nijų — Worcester, Mass, ir Wa
terbury, Conn., — kurios užėmė 
vietą viešoj Amerikos lietuvių 
scenoj. Šiuom laiku 
turėjo atsilankyti, ir
Svečiai iš Lietuvos, ir amerikie
čiams buvo žingeidu, kaip Wor
cester’is ir ypač Watcrbury’is pa-

mat čia 
atsilankė,

liai rengėsi prie šito “koncerto”, 
ir dabar gauname žinias, kad 
debiutantai sarmatos sau nepa
sidarė: ir vienam, ir kitam pui
kiai pasisekė. Jeigu kas iki šio
lei sau lengvai šių kolionijų lie
tuvius traktavo, tai dabar gali 
persitikrinti, kad ten esama šau
nių lietuvių, puikių draugysčių, 
gerų tėvynainių ir suprantančių 
savo tautos reikalus žmonių.

Worcester’is padovanojo tūk
stantį suviršum.

Worcester’is visą laiką išrodė 
ramus. Kada^v-isttr aplinkui lie-

rašė laikraščiuosna, pasidalinda
mi smagiomis žiniomis apie tai,

giamasi Svečius iš Lietuvos pri
imti, Worcester’is tylėjo ir, tar
si toji sarmatlyva mergina, ne
išdrįso pati prabilti, laukdama 
pakol jos neužkalbins.

Tylėjo, bet tyliai kraitį (paso- 
gą) rengė. Ir kada laikas atėjo, 
žiūrėk, kaip svetelius nustebi
no!.... Tūkstantį suviršum, 
kaip duonos riekę, atriekė.

Į Worcesterį atvyko vienas 
Dr. Basanavičius; p. M. Yčas tu
rėjo užganėdinti reikalavimus ki
tų kolionijų, kur lietuviai varu 
spyrėsi prisiųsti jiems bent vie
ną Svečią.

Priėmimas Dr. Basanavičiaus 
Worcester’yj buvo trukšmingaS/ 
Priimta jį su didelėmis ovacijo
mis, su rožių ir rūtų bukie
tais." Žmonių, kaip ir visur, bu
vo daug. Minios lietuvių trau
kė svetainėn pasitikti ir pažinti

o kurio iki šiolei nebuvo matę. 
Kada priėjo prie aukų, atsirišo 
žmonių krepšeliai ir aukos pa
sipylė, tarsi tas lietus iš pribrin
kusio debesio. Smulkių aukų 
buvo labai mažai; worcesterie- 
čiai vertė vis stambesniais gra
šiais ir abelnbj sumoj suvertė 
Tautos Namams net tūkstantį 
ir tris dešimts doliarių.

Worcesterieciai tikrai gali 
sigirti, kad mažai kalbėjo, 
daug darė. Tokių lietuvių 
butų kuodaugiausiai....,

pa- 
bet 
kad

sikovėjusių” pasaulio piliečių).
Jų džiaugsmas tačiaus buvo 

neilgam. Ant rytojaus buvo ant
ros prakalbos. Minios žmonių 
grūste prigrūdo svetainę. Po 
prakalbų A. Povilaika, TMD. 
centralis iždininkas, geram lai
mikiui tuojaus paklojo šimtinę. 
Pradėta rinkti aukos. Sakytum, 
maišas prakiuro: waterburieciai, 
tarsi norėdami paskandinti vaka
rykščių prakalbų mažą pasiseki
mą, atsivertė skrandas, išsitrau
kė krepšius ir kaip iš to.gausybės 
rago pasipylė sidabriniai, popie
riniai ir auksiniai. Pylė ir pylė 
patol, pakol čia pat salėj nesu
pylė suviršum tūkstantį tris šim
tus doliarių. Tai yra didžiausia 
rinkliava, kokios jokiose kitose 
prakalbose dar Amerikos lietu
viai vienu sykiu nepadarė.

Ir žingeidu bus matyti, ar bi
le kuri kita lietuvių kolionija iš- 
stengs šitą garbę nuo waterbu- 
riečių išplėšti. Girdėtis, kad 
Brooklynas, Philadelphia ir She
nandoah rengiasi eit imtynėsna su 
Waterburiu. Sulyg savo spėkų, 
jie išrodo tvirtesni, bet ar galės 
Waterburiui čamp io na to diržą 
atimti, tai ateitis parodys.

Per dvi dienas Waterburis su
darė ir Svečiams iš Lietuvos įda
vė suviršum $1,500.00.

Tautos Na-
Tačiaus už vis

I
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Apart {vairių kitokių iškilmių, 
čia jau nuo senai buvo rengia
ma koncertai ir operų pastaty- 
'mai.

Kol-kas, artimesnių žinių apie 
aukų skaitlių neturime.

Susivienijimas Liet. Amerikoj, ir 
Svečiai.

Daugelis draugijų užjaučia ir 
duosniai aukav 
mams Vilniuje.
labjausiai metasi Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoj darbštumas. 
Si milžiniška organizacija turi 
daug kuopų, bet tos kp. neturi 
savo iždų, — geriaus pasakius, 
nelaiko juose pinigų, išskyrus tik 
tiek, kiek reikalinga kuopos rei
kalams. Nežiūrint į tai, kuopos 
gražiai remia, sulyg savo išgalės, 
Tautos Namo reikalus. Tarp 
visų kuopų užuojauta šiam rei
kalui yra didelė ir visa eilė SLA. 
kuopų jau paaukavo savo siek
snius Tautos Namams.
. SLA. yra tautiškai progresyviš- 
ka organizacija, ir dabar ji gali 
pilnai pasakyti, kad ne tik savo 
įstatais, bet ir savo darbu ji at
lieka tai, ką jai reik atlikti.

Retai kada tarp SLA. pasiro
dė tokia harmonija ir nuomonių 
vienodumas, kaip šiuo kartu.

Pradedant centraliniu prežiden- 
tu ir baigiant kuopų viršininkais 
ir pavieniais nariais, visi išreiškė 
sav'd didžiausį prielankumą ši
tam kultūros čĮarbui ir aiškiai 
pasisakė, ką jie mano apie tuos 
apjakelius, kurie pradėjo teršti 
pas mus atsiųstus Svečius.

SLA. organas “Tėvynė” daug 
pasidarbavo ir dabar darbuojasi, 
kad ši didžiausi musų tautiška 
organizacija neturėtų gėdos; kad 
ji parodytų, jog jos sąnariai nė
ra sutrūnėję lietuviški kelmai, 
bet yra vyrai, kuriems LietdVos 
kultūriški ir tautiški reikalai yra 
arti širdies.

Organizacija, išmintingų vado
vų vedama, atlieka garbingą dar- 
bą, kuris yra akstinu akyje mu
sų quasi -socialistų. Nedyvai 
todėl, kad jie, išmėginę ir< apsi
daužę sau kumštis į Dr. Basana
vičių ir atstovą Yčą, ir matyda
mi, kad nelemtas jų darbas, kaip 
toji užminta kačerga, pati jiems 
per jų locnas kaktas rėžia, da
bar užsimanė keršyti Susivieniji
mui, ypačiai jo organo redakto
riui, p. Račkauskui, už tai, kad 
jis drįso prabilti prieš, tą cicilt- 
kijadą. Jau ir protestai prieš jį 
pasirodė ir socialistų laikraš
čiuose matyt kurstymai SLA. 
narių, kad jie sukeltų organizaci
joj, kaip anais metais, riaušis. Ne- 
reik vienok nei pranašu būti, kad 
pasakyti iškalno, jog tai, bus, 
atsiprašus, tuščias ant mėnulio 
lojimas. Tai ne tie “keleiviniai 
laikai”, kada jiems pasisekė tūk
stančius sąnarių sumulkinti ir iš 
SLA. juos išlupti. ,

Kuopos, kaip matyt, stovi už 
savo valdybą ir organą, kaip mū
ras ir ant cicilikiškų fortelių nei 
nepaiso: perka sieksnius Tautos 
Namui ir išreiškia solidariškumą 
su organu savo protestais priešs 
tuos, kurie vėl, savo žemų" mie- 
rių atsiekimui, stengiasi sudrum
sti vandenį organizacijoj,
gerai jos daro. Begėdiškumo ir 
nachališkumo rybos peržengtos 
ir lai nors sykį tie musų pseudo- 
-socialistai užgirs, ką apie jų dar
belius visuomenė manė.

Bile ką nesmagu yra plakti, 
bet ką-gi padarysi, jeigu anot tos 
patarlės, išmintingam užtenka ir 
žodžio, o priešingos rūšies žmo
gučiui ir kuolo permažai. Ką pa
tįs pasigamino, tai tegul dabar 
nesidrovi tuomi ir užsigarduoti.

Svečiai išvažiuoja į .Penn- 
sylvaniją.

Šią sąvaitę Dr. Basanavičius ir 
atstovas Yčas, apleisdami vai
šingas ir duosnias Naujos Ang
lijos kolionijas, persikėlė į ryti
nę Pennsylvaniją. Pakeliui už
griebs Baltimore ir New Jersey 
valstijų kolionijas.

Pennsylvanijoj pradžią, sulyg 
padaryto maršruto, turi padaryt 
Philadelphijos
išpuolė garbė turėti Svečius , pas 
save 5 ir ^6 d* spalio.

Philadelphia susiorganizavo ge
rai, nežiūrint į tai, kad vietinis 
laikraštis “Kova” bandė brukti 
Tatuosna kuolus, skelbdamas, buk 
Philadelphijos lietuviai rengiasi 
Svečius priimti, anot jos, šaltai. 
Tą ji nusprendusi iš žodžių ko
kios ten tikros^ ar pramanytos bo
belės, tarsi užmiršdama, kad Phi
ladelphia juk nesusideda iš vie
nos bobutės. H *

Taigi, pirmiausiai susiorganiza
vo 30 vietinių draugysčių (liko 
tik mažiukės draugijėlės), kurių 
atstovai sutvėrė Svečių priėmi
mo komitetą. Neišpuola vienok 
Svečių su plikomis rankomis pa
sitikti, tad šv. Jurgio Kareivių 
dr-stė tuojaus paskyrė $100.00 
aukos Taupos Namams. Dešimts 
kitų dr-jų taip pat paskyrė, kuri 
po sieksiu, kuri po kelis; liku
sios draugijos laukia savo mitin
gų. Tokiu budu susidarė graži 
suma pradžiai.

Prakalbos paskirtos dvejose 
vietose, o apart to philadelphie- 
čiai ir bąnkietą Svečiams iškėlė.

Baltimorės ir Shenandoah lie
tuviai, kaip mums pranešama, 
taipgi uoliai rengiasi Svečių priim
ti. Ypatingai Shenandoah lie
tuviai triu&ėsi, nes čia šią są
vaitę išpuola “dubeltava” iškil
mė: Svečių atsilankymas ir IV 
aikraštininku susivažiavimas.

•uto, tun pac 
lietuviai, kuriems

tos

išeivystes
-Ir

Nekurie iš Nauji; Nariij-Labdariq.
bendra

darbio, gerąi pažįstančio išeivius,^ Del naujo lietuvių laikraščio
* v — f ? 1 j • • i • • . •
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bro-

amėrikėtiškos”, tai koki kiti ga-

turi-
savo

taigi ' ir 
buk nic-

ne- 
jis

ne su visa kuom galima 
straipsnyje sutikti, tačiaus 
ko įdomaus galima jame 
daug naujo įnešama į ap-

pakėlime. Nupiešia 
lietuvių — kaip liau- 

ir inteligentijos — gy- 
Dčl minėtos augščiaus

nušviečia 
bei tau- 

tačiaus, vietos 
negalime plačiau

Toliaus perduodama tūlo kelių 
angliškų encikliopedijų

“Iki šiol savo protestą parėmė 
šie vyrai;: S.L.R.-K.A. sekretorius Atokių

............ llllllUJ

Ar tiktai? “Draugas” rašo:

rasti; 
svarstomąjį klausimą, sugriauna
ma klaidingų pažiūrų, viešpatau
jančių tame klausime.

Apaštalai prieš išeivystę skel
bė iki šiolei kad išeiviai išveža 
iš Lietuvos daug daugiau pini
gų, negu į ją atgal sugražina. 
Kun. Tumas savo prirodinėji- 
muose naudodavosi net ir “sta
tistika” iš kai-kurių Kauno gub. 
parapijų. Statistika su labai abe
jotinomis skaitlinėmis, bet visgi 
“statistika”. Minėtojo straip
snio autorius p- R. Skaitlinėmis 
parodo visų tų “statistikų” ver
tę. Kaip rašo p. R.,

Lietuvos gyventojų ir tokiu bū
du skiedžią lietuvius. Nors ir 
su atsikalbėjimais, autorius pri
pažįsta išeiviams visą tą svarbą 
ir reikšmę, kurią šieji turėjo lie
tuvių tautiškame atgimime bei 
kultūros 
Amerikos 
dies, taip 
venimą.
priežasties, męs tačiaus negalime 
paliesti šių klausimų. Artime- 
sniam susipažinimui su minėtu 
straipsniu patariame skaitytojui 
kreiptis prie “Lietuvos Žinių” 
104 ir 105 numerių.

j*

— Paskutiniame “Tėv.” num. 
vėl grįžtama prie viešpataujan
čiųjų musų laikraštijoje įpročių 
nekultūringumo. Klausia, kuom 
skiriasi karčiaminis grubijonas 
nuo laikraštinio, ir atsako: I '

Apgavingi apgarsinimai musų 
laikraštijoje. “Tėvynės” No. 40 
p. A. B. Strimaitis ilgame, 5 
skilčių, straipsnyje pajudino — 
teisingiau atnaujino — vieną 
skaudulingų musų laikraštijoje 
klausimų, būtent: apgavitlgų ap
garsinimų talpinimą. Nebenau- 
jas tai klapsimas. Daug tame 
klausime musų laikraščiai yra 
rašę. Regis, nėra ko daugiau ir

“Kas karčiamoje plūstasi, 
padaro nesmagumo kitiems: 
turi tokius klausytojus, kaip ir 
pats kad yra, taigi morališkos 
skriaudos gal niekam ir nepada
ro. Kitaip yra su laikraštiniu 
grubijonu. , Pats būdamas nešva
rios burnos, užmiršta, kad ki
tiems gali jo grubijoniškumas ne
patikti, daugeliui gali užkenkti, 
nes lavins juose ne jausmų švel
numą, bet bukumą.’’

snyje suvedama visa, kas iki šiol 
apie tai pasakyta, dar kartą pa- 
briežiama visas reikalingumas, 
susitarius laikraščiams tarp sa
vęs, prašalinti panašius apgarsi
nimus iš' saVo skilčių.

Laikraštininkų vsu važiavimas, 
regis, svarstė šį klausimą, tačiaus 
žinių jokių neturime iki šiol apie 
tai. ti:

“1911 m. Kauno gub. pačta par
siųsta Iš Amerikos pinigų 3,345,- 
837 rub. (“Vienybė’’ No. 40, 1912 
m.). Daleldžlant, kad kiekvienas 
išeivis išsineša vidutiniškai po 
200 rub. ir kad Amerikon išeina 
apie %% visų lietuvių (taigi ir 
Kauno gub. gyventojų), turime 
padaryti išvedimų, kad tais me
tais Kauno gub. pelnė 1,564,657 
rub. (gyventojų sulyg “Pam. kn. 
1911“ buvo 1,781,170 žmonių, tai
gi pusė %, Išnešdami po 200 
rub., išnešė lygiai tiek rublių, 
klek yra gyventojų, o parsiuntė

Kodėl reik remti Tautos Na- « F-
mus? Kodėl reik remti Tautos 
Namų statymą Vilniuje, apie tai 
nusimaųp ir žino kiekvienas ge
ras lietuvis ir be jokių aiškini-

iš Rusijos valstijos — 
lietuvius -— tvirtinimas, 
kas taip nesikoliojąs, kaip mi
nėtieji ateiviai savo laikraščiuo
se.

Taigi, matyt, gerą garbę 
me pas svetimtaučius \už 
“nuopelnus”.
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Oi tie europiečiai! Musų 
4iai-europiečiai tankiai myli pa
šiepti mus “amerikonus^, ypaį> 
-gi musų laikraštiją: tai kąpa 
pas mus “amerikonus” esanti ne
gera, tai žinios esančios perdėtos, 
44

Anglijoje. Sekdami kitus laik
raščius, męs; “Liet.” N39 pra
nešėme, kad Anglijoje pasirody
siąs naujas lietuvių kalboje laik
raštis vardu “Žvakė”, kurį Įei
siąs kunigas Kemėšis. “Viltis” 
No. 102 praneša, kad naujo laik
raščio sumanymas jau senai tarp 
Anglijos lietuvių gyvuojąs, ta
čiaus iki šiol nieko tįkro apie 
laikraščio,pasirodymą bei jo var
dą nežinia.

Waterburis kitokio budo, bet 
pačios širdiesJ

Waterburis yra kitokio negu 
Worcesteris budo. ^Jiš rengėsi 
nuo senai ir nesigėdijo apie tai 
ir kitiems papasakot, — ne to
dėl, kad saumylystės liga butų 
apsirgęs, bet todėl, kad paragin
ti savo pavyzdžiu ir kitus lietu
vius. Taigi' Waterburis iš ank
sto rengėsi prie trukšmingo sve
čių priėmimo, — taip trukšmin- 
gjo, kad nekurie net bijojosi, ar 
kartais Waterburis savo priža
dėjimuose nesuklups. Skaityto
jai pamena, kad iš pat pradžių 
Waterburis pasigyrė, kad pats 
vienas tūkstantinę Svečiams pa
klos. Daugiaus žadėti bijojos.

Bet kada atėjo laikas, tai šel
mis taip įsismagino, kad ir pats 
save prašoko.

Pirmos prakalbos atsibuvo 
naujoj šv. Juozapo parapijos sve
tainėj, vadovaujant vietiniam 
klebonui, , kun. Saurusaičiui. 
Žmonių buvo per 400. Bet aukos 
šį vakarą buvo silpnos] — su
rinkta vos $106.10. Sakoma, buk 
klebonas nepadaręs su savo au
ka geros pradžios, tai tas ir ant 
aukautojų upq atsiliepė.

Tie, kurie visą laiką grieš Sve
čius čypė, dabar buvo3 jau net 
nusidžiaugę, kad Svečiai Wa- 
terburyj “nedaug peš”, kad wa
terburieciai yra “susipratę” ir 
per “tokius žvėris” Tautos Na
mams neaukaus. (Yra mat ir čia 

“užsilaisvėjusių” ir “už

KUN. T. ŽILINSKAS, 
So. Bostono par. klebonas.

KUN.
Roches terio,

J. KASAKAtTIS, 
N. ¥„ par. klebonas.



Iš tolimų vakarų aukos.
Pradeda atsiliepti lietuviai ir 

iš tolimų vakarų. Antai Field
brook Camp lietuviai sumetė po 
penkinę (keletas po doliarį) ir 
prisiuntė $3450 aukų. Butte, 
Mont., lietuviai taip pat kelioli
ka doliarių suaukavo. Lietuvių 
tose vietose nedaug ir aukų to
dėl nedidelės sumos, bet jos ly
giai yra, kaip Chicagos ir kitų 
didelių kolionijų tūkstančiai, 
brangios, nes jos liudija apie tai, 
kad visose šalyse lietuviai dar 
prie savo tėvynės neatšalę.

Kalbant apie tolimus Vakarus, 
mums puola akin didesnės kolio- 
nijos, kai : San Francisco, Seattle, 
Tacoma ir 1.1. Kiek pastebėjome, 
iš šitų vietų dar nieko neteko 
apie lietuvius girdėti. Vyrai nuo 
Ramaus vandenyno, pabuskit ir 
nepamirškit bendron talkon atei
ti!

LIET. MOKSLO DRAUGIJOS 
PASIUNTINIŲ MARŠRUTAS.

Dėl tūlų gana svarbių prieža
sčių Liet. Mokslo Draugijos Pa
siuntinių maršrutas Brooklyno 
ir.New Yorko apielinkėse likos 
žymiai atmainytas. Vietų gerb. 
komitetai teiksis atkreipti į tai 
atidžių ir rengti prakalbas taip, 
kad neprisieitų maršruto vėl mai
nyti.

Čia paduodame maršrutą nuo 
5 d. spalių iki pabaigai.

5 ir 6 d. nedėl. ir panedėlis. — 
Philadelphia, Pa.

7 d., utarnink.—Baltimore, Md.
8 iki u (įrokuojant) Shenan

doah, Pa. ir apielinkė.
12 d., nedeki., — Scranton, 

Pa., nuo 2 vai. po pietų; Pittsto- 
ne, Pa., 7% vai. vakare.

13 d., paned. — Plymouth, Pa.
14 d., utarn. — Wanamie, Pa.
15 d., sereda —• Edwardsville, 

Pa., ir Wilkes Barre, Pa. svečiai 
kalbės pamainini.

16 d., ketvergas — Forest City, 
Pa.

17 d., pėtnyčia — Elizabeth ir 
Bayonne, N. J.

18 d., subata — Brooklyne 
“Vyturėlio” draugijos vakaras: 
“Kornevilio Varpai”.

19 d., nedeki., —• prakalbos 
New Yorke nuo 2 vai. po pietų; 
vakare Sim. Daukanto Dr-jos 
vakarienė.

20 d., paned., — Newark, N. J.
22 d., sereda, — Passaic ir Pa

terson, N. J.
23 d< ketvergas, — Maspeth 

ir C. Brooklyn, N. Y.
25 d., subata, — Išleistuvių 

vakarienė Brooklyn, N. Y.
26 d., nedėki., — prakalbos 

Brooklyn’e, Williamsburge.
Išleistuvių vakarienė yra ren

giama “Knapp Mansion” salėje, 
554 Bedford avė. (kampas Bed
ford ir Ross).

“ŽINYČIA” LIKVIDUOTA.
Kolonizacijos draugija “Žiny- 

čia”, Wisconsino valstijoj su
tverta 1905 metuose, užbaigė sa
vo gyvavimų rugsėjo 16 d. 1913, 
išmokėjus akcijonieriams įmokė
tus pinigus už akcijas ir dividen
dus. Žemė, kurių turėjo, .tapo 
visa išparduota nariams. Uždar
bis buvo' neprasčiausis, bet, dė
lei stokos pritarimo iš pusės vi
suomenės, akcijonieriai nuspren
dė draugija panaikinti. Pasili
ko dar 6 akcijonieriai, kurių ant
rašų valdyba nežinojo ir dėlei 
tos priežasties negalėjo išmokėti 
jiems pinigų už akcijas ir divi
dendus. Atsišaukus, jiems vis
kas bus iki centui išmokėta. 
Draugijos valdyba pasiliks savo 
urėduose dar 3 metus. Prezi
dentu yra Povilas Rumkevičius, 
318 E. 116 st., Kensington, III. 
Sekretorium — M. D. Cinikas, 

\2727 W. 22nd st., ir Niceforas 
Žilevičius, 2533 S. Spaudi ng avė., 
Chicago, Ill. Pinigai su dividen
du bus išmokėti ir tiems na
riams, kurie, užsirašę daugiau 
akcijų, savo kontrakto neišpil
dė, arba atsiėmė savo pinigus, pa
likdami nemažiau, kaip $10.00 už 
draugijos suvylimų. Tie pinigai 
dabar bus sugrąžinti su 10% di
videndo. Aktuališki nariai, ku
rie dalyvavo visuose tos draugi
jos darbuose, gavo 30% dividen
do ir visus pinigus, įmokėtus už 
akcijas. Tokiu budu, draugija 
pabaigė savo gyvavimų ne dėl 
stokos pasekmės, bet dėlei sto
kos užsiinteresavimo iš visuome
nės pusės. Negalėjo, įvykdinti 
savo platų užmanymų $u mažu 
narių skaitlinių, ir todėl, man iš
važiuojant Lietuvon, visi nariai 
sutiko draugijų panaikinti.

J. J. Hertmanovičius.

h s Pašnekelių Kampelis. o
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324. Kur yra didžiausi pašau-1ji greitumu rekordai — tai jų
lyje vandenpuoliai? Sulyg nela
bai senai padarytų apskaitliavi- 
mų pasirodo, kad augščiausiu 
vandenpuoliu yra Yosemite 
Falls, Kalifornijoje. Šitasai van- 
denpuolis turi apie 1,500 pėdų 
augščio. Sekantis pagal savo 
augštumų vandenpuolis yra 
Krimbs Falls, turintis išviso 
1,148 pėdas. Plačiausiu vanden
puoliu yra Zambezijos upės van
denpuolis Viktorija, Afrikoje, ku- 
risai yra vos 391 pėdų augščio, 
bet už tai platumo turi 3,200 
pėdų. Niagara vandenpuolis, pra
garsėjęs visame pasaulyje, pasi
rodo, yra vienu, sulyginant, ma
žiukų vandenpuoliu, nes turi vos 
177 pėdų augščio ir 1,968 pėdas 
platumo.

-----o-----
325. Kuomet atsirado pinigai? 

Senovėje pinigų, toje žodžio pra
smėje, kaip męs pinigą supran
tame, žmonės nevartojo. Kaip 
žinoma, paprastai mainydavo 
vienų daiktų ant kito. Išskiriant 
_nepara_nkumų, toksai mainymas 
ir/fuom buvo negeras, kad rei
kėdavo rasti toksai pardavėjas, 
kuris ir pats reikalauja tų pre
kių, kurias tu turi. Reikėjo rasti 
koksai nors daiktas, už kurį 
kiekvienas duotų reikalingas pre
kes. Pradėta vartoti metalai. Už 
daiktų mokėdavo paskirto didu
mo metalo gabalų. Vėliaus iš 
metalo pradėta lieti tam tikri pi
nigai. Kiek galima sužinoti, pir
mutiniai sidabriniai pinigai pra
dėta vartoti Grckijojc. 869 m. 
prieš Kristaus užgimimų tenai 
Argos karalius Phidonas pradė
jo lieti sidabrinius pinigus. Ro
mos gi valstijoje pirmas sidab
rinis pinigas atmušta 269 m. 
prieš Kr. gini. Sakoma, kad Ry
tuose (Azijoje) sidabriniai ir 
auksiniai pinigai buvę vartoja
mi daug anksčiaus. Tačiaus, tik
rųjų žinių apie tai nėra. Pir
mas auksinis pinigas, padarytas 
Europoje, buvo atmuštas Vene
cijoje 1346 metuose. Pirmuti
nis pinigas Britanijoje pasirodė 
25 m. prieš Kr. gini.Pirmas ap
valus pinigas, toje pačioje Bri
tanijoje atmuštas, pasirodė vos 
1101 m. Iki to laiko buvo vary
tojam! kitokių formų pinigai. 
Tai buvo sidabriniai pinigai. 
Auksinis pinigas tenai pasirodė 
— 1087 m. Pastebėtina, kad vari
niai pinigai Anglijoje pradėta 
vartoti vos 1620 metuose. Ga
lutinai sutvarkytų pinigų dirbi
mas: Britanijoje 1662-metuose, 
Suvienytose Valstijose 1793 m.

----- o-----
326. Kur yra didžiausios baž

nyčios? Didžiausia bažnyčia pa
saulyje yra Šv. Petro katedra 
Ryme. Ji gali išviso sutalpinti 
savyje 54,000 žm. Reiškia į vie
nų šv. Petro katedrų galėtų su
tilpti beveik visi Chicagos lietu
viai, imant į tų krūvų ne tiktai 
katalikus, bet ir visus Chicagos 
lietuvius kitatikius ir be
dievius. Sekanti pagal sa
vo didumų bažnyčia yra 
taipogi Italijoje: yra tai Milano 
arba Medijolano katedra Milane, 
kuri sutalpinti savyje gali 37,000. 
žmonių. Kitais žodžiais šioje 
katedroje galėtų sutilpti visi 
Brooklyno, priemiesčių ir apie- 
linkių lietuviai.

Sekanti savo didumu bažnyčia 
yra Šv. Povylo bažnyčia Ryme. 
Joje gali sutilpti 32,000 žmonių. 
Drauge su Šv. Petro katedra šio
ji bažnyčia išviso sutalpina 86,- 
000 žmonių.

Ketvirtų vietų užima Šv. Po
vylo katedra Londone, kurių mi
nėjome praeito num. pašnekėlė- 
se. Ji gali sutalpinti 25,000 žm.

327. Kiek angliškų mylių gali 
padaryti į valandų: greičiausis 
orlaivis (aeroplianas), greitasai 
traukinis ir naujausieji garlai
viai? (Gegevičiaus kl.). Orlai- 
vystė taip sparčiai žengia pir
myn, kad ištikrųjų vargu ar ga
lima pasakyti teisybę, bent il
gesniam laikui; nespėja vienas 
greitumo rekordų lekiojime su
mušti, žiūrėk, kitas dar dide
snio greitumo pasiekė. Dažnai 
vienas , ir tas pats lakūnas mu
ša savo paties padarytus rekor
dus. Reikalinga patėmyti, kad( 
orlaivininkysteje franeuzai už
ima pirmų viętų; visi pąskutinie- 

pasiekti. Lakūnas M. Prevost 
birželio 17 d. pasiekė greitumo 
111% angliškų mylių į valandų. 
Praeitame,. rugsėjo mėnesyje 
Prancūzijos mieste Rheims buvo 
orlaivių lenktynės. To mėne
sio 27 d. lakūnas Emile Vedri- 
nes pasiekė greitumo 118 mylių 
į valanda, perviršydamas tokiu 
budu Prevosto rekordų 6% my
liomis. Už dviejų dienų Pre- 
vostas, tartum keršydamas už 
savo pralenkimų, padarė į 59 mi
liutas ir 45 sekundas 124,2 my
lias. Taigi, greičiausis iki šiol 
orlaivis į valanda laiko padare 
beveik 125 angliškas mylias.

Aeroplianų lėkimo greitumas, 
be abejonės, nepasiliaus gauto
mis pasekmėmis. Jisai dar turės 
augti. Tačiaus, kaip žinovai 
sprendžia, jisai prieis prie tam 
tikro rubežiaus, kurio perženg
ti negalės. Sulyg žinovų spėji
mų, aeroplianai negalės pasiek
ti didesnio greitumo kaip 170— 
200 mylių j valanda.

Greitieji Amerikos traukiniai 
daro vidutiniškai nuo 40 iki 60 
mylių į valanda. Tačiaus jų grei
tumas ant kai-kurių geležinkelių 
tūlų laika siekia 65 ir net 70 my
lių. Kitose šalyse greitieji trau
kiniai eina lėčiau.

Vienu d id žia u šiųjų bei naujau
siųjų garlaivių yra “Imperato
rius”, priklausantis Hamburg- 
-American Line. Jisai daro po 
22% taii> vadinamu^ mazgus į 
valanda (mazgas yra beveik ly
gus angliškai myliai, truputį di
desnis).

KLAUSIMAI.
328. Ką bendro turi tarp savęs 

dvyniai?
329. Kokios tautos yra paga

minę kokius augmenų (vegeteri- 
joniškus) valgius?

330. Kuomet padaryta pirmas 
degtukas?

331. Kokias algas gauna įvai
rių šalių valdytojai?
(Atsakymai bus kitam numeryj.)

Maloni “Lietuvos” Redakcija!
Meldžiu man paaiškinti sekan

čius klausimus:
1) Ar druska yra pranykstan

tis mineralas? Pavyzdin: jeigu 
paimtumėme pusę svaro druskos, 
įdėtumėiųe jų į vandenį ir pa
skui tų vandenį sausai išvirytu- 
mėm, ar sumažėtų druskos sva
rumas?

2) Koks paukštis užvis grei
čiausiai skrenda?

3) Kur Lietuvos paukščiai pra
leidžia žiema? Kurie iš jų toliau
siai išskrenda ir į kokių vieta?

Su pagarba
J. Jį Morkūnas.

Atsakymas.
1) Jokia medžiaga (tame skait- 

liuje ir druska) nenyksta, nes ji 
yra amžina. vMedžiaga gali tik
tai perkeisti savo formų, arba, 
kaip .paprastai sakoma^pavirsti 
iš vieno daikto į kita. Pavyz
džiui: degimas nesunaikina me
džio medžiagų, tiktai paverčia jų 
į durnus ir pelenus. Tokiu budu, 
jeigu męs surinktume visus nuo 
medžio sudegimo gautus durnus 
ir pelenus ir juos pasvertame, tai 
pamatytume, kad surinktoje me
džiagoje yra daugiau švaros, ne
gu pirma patsai medis turėjo. 
Taip yra todėl, kad medžio dalis, 
vadinama angliagatniu, susivieni
jo su oro dalim, vadinama rugš- 
tagamiu; surinktos degimo me
džiagos svaros perviršis, sulygi
nant su pirmąja, medžio švara, 
butų lygus svarumui to rugšta- 
gamio, kuris susivienijo su su
degusio medžio medžiaga. Tai
gi, jokia medžiaga nenyksta. Tas 
pats yra su druska ir kitais mi
neralais. Bet,, rasi, vandeniui 
garuojant, druskos dalis dfauge 
su juom išnyksta. Taip galėtų 
būti, jeigu mineralai galėtų ga-» 
moti. Tačiaus to nėra. Reiškia, 
jeigu męs įpiltume į vandenį pu
sę svaro druskos, tųi, išgaravus 
vandeniui, pamatytume, kad dru
skos švara niekiek nesusimažino, 
bet dar kartais galėjo ir padi
dėti. Druskos švara padidėjo, 
jeigu męs paėmėm nedistiliuotų 
vandenį,—tai yra tokį vandenį, iš 
kurio neišvalyta įvairios prie
maišos, susidedančios savo dau
gumoje iš įvairių druskų, — nes, 
išgaravus įpiltam vandeniui, prie

maišos, "su juom išpildytos, lieka, 
inde dfatigė*‘su druska ir tuom 
padidini tos druskos svarumų. 
Jeigu gi vartota distiliuotas van- 
duo* tuometį‘aišku, druskos sva
rumas pasiliks tas pats, kaip prieš 
bandymiųi

2) Greičiausiai skrenda • jūrių 
paukštis' albatrosas; antruoju 
paukščill pagal lėkimo greitumų 
skaitosi kregždė.

3) Lietuvos paukščiai pralei
džia žiema Egipte, šiaur-rytinėje 
Afrikos dalyje ir kituose šil
tuose kraštuose. Ne kiekvienų 
metų atlėkusieji į tenai paukš
čiai praleidžia vienoje ir toje pa
čioje vietoje. Vienų kartų nu
lekia toliaus, kitų kartų — ar- 
arčiaus. Toliaus į pietūs nule
kia Lietuvos giriniai paukščiai, 
nes šiaurinėje, prie mus artime
snėje, Egipto dalyje nebėra jiems 
reikalingų girių. Red.
Apie tai savu laiku buvo rašyta 
“Pašnekėlių Kampelyj” plačiau.

DR. BASANAVIČIUS - 
ATHOL’YJ.

Ir męs, athol’iečiai, turėjome 
laimę užgirsti kalbų musų tau
tos veikėjo, Dr. Jono Basanavi
čiaus. Gerbiamas svietys atvy
ko pas mus 29 rugsėjo vakare, 
ir 8 valandose turėjo prakalbų 
lietuvių “Aušros Vartų” drau
gijos svetainėj, t

Žmonių prisirinko vidutiniškai; 
atėjo visi tie, kuriems rupi musų 
brangios tėvynės atgijimas-pakė- 
limas, kurie skaito savo prieder
me remti musų tautos kiekvie
nų doresnį apsireiškimų. Daugu
ma athol’iečių dar neatbudę tau
tiškame susipratime, bet su laiku, 
atsiradus musų kampelyj suma
niems vedėjams, galima tikėtis 
pakils dvasia ir musų tautiečių.

JauJr dabar musų athol’iečiai 
su kiekviena diena kila, — ypač 
po prakalbų s brangaus svetelio 
jaučiasi stipresniais, guvesniais. 
Ir ištikrųjų, jeigu musų Ameri
kos liętuviai turėtų ptoglų tan
kiau užgirsti prakalbas panašaus 
turinio, tfcmos ir panašiai pritai
kintas prie musų žmonių išsila
vinimo, tai, į be abejonės, męs 
greitu laiškų išmoktumėme daug 
daugiau, nęgu beklausydami pra
kalbų musų neva “prietelių”.

Socialist^.{laikraščių korespon
dentai skelbia: Dr. Basanavičius 
neiškalbus. (Iškalbų ne visi vie
nodai mat supranta; kiti mano, 
kad iškalba vadinasi didis “rik
smas”. Red.). Męs to nematome. 
Gerb. Dr. Basanavičius gerai 
kalba. Kiekvienas fžodis jo ’kal
bos turi didelę prasmę. Nelei
džia Dr. Basanavičius savo žo
džių, kaip šūvių, nerėkauja, ne
vartoja “riebių kąsnelių”, kaip 
papratę daryti Amerikos kalbė
tojai, bet širdingai, patraukian
čiu kalba, išlieja kalboje savo 
jausmus, savo “patyrimus. Klau
sant, jo kalbos matai, kad bran
gus musų tautos veikėjas, kalba 
ne vien kad tiktai1 kalbėti, 
jo kalboj išsilieja jo siekiai, 
jo idealai, kurie turėtų būti vi
sos lietuviškos visuomenės idea
lais. Žmogus, kuris savo visų
gyvenimų pašventė labui bran
gios -tėvynės, kurios, sū
nus ne sykį net kolioji-
mais ir šineižimais užverčia jam 
takų (kaip va dabar musų atski
ri sauja Amerikos lietuvių so
cialistų daro) ; žmogus-darbinin- 
kas, kurio darbai atnešė milžiniš
ka naudų musų tėvynei; lietuvy
stes pionierius, — nes vienas iš 
pirmųjų pradėjo žadinti lietuvių 
tautų iš miego; kankinys, kuris, 
persekiojamas rusų .valdžios, .tu
rėjo net 20 m. ilgėtis mielos pa
stogės,—visa tai, tarsi veidrody j, 
atsispindi p jo kalboj ir išvaizdoj.

Savo kalboj,e pas mus gerbia
mas Dr. ( Bąsanavičius palietė 
daug svar,bių, musų tautos apsi
reiškimų. ,t į Nerodė nekurias ydas 
musų lietuvių, kaip va: ištautė- 
jimas, atsižadėjimas tėvynės; nu
piešė keliais bruožais lietuvių, po- 
litikinį, socialj ir ekonominį pa
dėjimų, pažymėjo lenkų kunigų 
ir dvarponių politikų Vilniaus 
gubernijoje, s kur įvairiais, kitų 
sykį net vejomis, budais yra 
trukdamaą lietuvių susipratimas.

Daug vietos savo kalboje pa
vedė L. M. ir D. Draugijoms, ku
rių atstovu (o pirmas ir įkūrė
ju) jis yra.

Kvietė yisus lietuvius, ku
rie neatsižadėję to brangaus lie
tuvio vardo, prisidėti prie pasta
tymo namų, kurių svatbų ir nau
dų supranta kiekvienas iš musų. 
Gale savo prakalbas paaiškino 

manifestų įę ragino- lietuvius grįs
ti į gimtinę šalį, kur dabar ą|sL 
vėrė plati dirva prekybos ir ki
tose srityse.

Užbaigdamas prakalbų, kuri tę
sėsi daugiau kaip valandų ir pu
sę, vėlino atholiečiams geros klo
ties ir padėkavojo už aukas, su
rinktas Tautos Namams. Garsus 
delnų plojimas buvo atsakymu 
ant gerbiamojo Dr. J. Basana
vičiaus žodžių.

Nors žmonių, kaip minėjau bu-j 
vo susirinkę nedaug (turbut 200 
ypatų) visgi ^aukų surinkta 149 
doliariai 59 centai, priskaitant 
prie jų kelių vaikinų anksčiaus 
surinktus 32 dol. 65c. ir stambes
nes aukas nuo draugijų: “Šv. 
Kaz. Pil.. BĮ. Draugijos”, Lietu
vos Sūnų ir Dukterų” šv. Onos 
Moterų draugijos, kurios papir
ko po sieksnį ir padovanojo L. 
M. ir D. Draugijoms. Prisiža
dėjo dar prisidėti su aukomis 
“Moty uos Dievo Aušros V artų” 
draugija, kuri per trumpumų lai
ko negalėjo suspėti sušaukti su
sirinkimo.

Matome iš šito athol’iečių pa
sielgimo, kad jie mažai kų paiso 
ant visokių agentukų, priešingų 
musų' garbingiems tautos veikė
jams, — Dr. J. Basanavičiui ir 
M. Yčui. Buvo kviečiamas ir 
gerbiamas M. Yčas, bet neatvy
ko, nes, sulyg Dr. J. Basanavi
čiaus žodžių, jis turėjo tų dien 
kiton vieton važiuoti. — Taip 
daug turime užkvietimų, — pasa
kojo Daktaras, — taip širdingų, 
ir taip karštų, kad negalime at
sisakyti ir stengiamės, kiek tik 
męs galime pajiegti, aplankyti 
visus. —

Dr. J. Basanavičius asmeniška
me pasikalbėjime neapsakomai 
mielas ir širdingas. Gavę žinių, 
kad atvažiuos pas mus, manė
me, kaipgi dabar susikalbėsime, 
nes tai mokslo vyras, daktaras... 
Ir koks gi musų buvo malonus 
nusistebėjimas, kada lydžiamas 
p. S. Vydugirio, išrinkto nuo 
musų draugijų palydėti daktarų 
iš Worchester’io į Athol’y, užėjo 
į lietuvių krautuvę: linksmas, 
malonus, draugiškai šnekučiuoja
si, juokiasi ir viskas jame taip 
naturališka, kad rodosi, jog ne 
mokslo vyras, ne pirmutinis lie
tuvių tautos vyras, bet vienas iš 
tavQ( taulygių draugų pas tave 
apsilankė.

Užklaustas, kaip jis žiuri į 
Amerikos lietuvius, į jųjų judė
jimų, kaip vyksta jųjų darbas, 
kaip jie prijimami, papasakojo 
kėlius atsitikimus iš savo kelio
nės niekuriosna vietosna. Iš
tikrųjų, turėjo kita kartų atrp- 
dyti gerbiamam Svečiui nektĮne 
pasielgimai keisti, nes parodė, 
kad įiekurie Amerikos lietuviai 
nežino net savo veikėjų vardų.

Taktikų priešingų socialistiškų 
laiktaščių papeikė, — kaip per 
prakalbas, taip ir asmeniška^ 
“Męs atvažiavome ne pas atski
rus ^žmones, arba partijas, be$ 
pas tos, kurie mus priima, ir 
keliūuname, kiir mus kviečia. 
Važiuodami1 iš Lietuvos nema
nėme, kad per trumpa laikų su
rinksime tiek pinigų, bet dabar 
tikimės išsivežti iš Amerikos ge
rokų sumų.”

Maloniai mums bešnekučiuo
jant su daktaru ant stoties, atėjo 
traukinys ir brangus svetelis, at
sisveikinęs su athol’iečiais, grįžo 
į Worchester’į, kur tikėjosi' su 
pagelba kun. J. J. Jokaičio su- 

' rinksiąs dar kiek aukų.
Velijime mielam sveteliui ge

ro pasisekimo Amerikoje ir grei
to įvykdinimo savo sumanymo 
Lietuvos ! sostapylyje, Vilniuje.

Tie visi, kurie drabsto purvais 
musų brangius/ veikėjus, patįs 
savo ranka rašo sau pasmerkimų 
musų tautos istorijos lapuose.

J. E. Karosas.

MIRĖ ŽEMAIČIŲ VYSKUPAS 
KASPARAS I. GIRTAUTAS, h

Rugsėjo 4 d. sunkios opera
cijos, kuri išpradžių išrodė lai
mingai atlikta, mirė Berlyne Že
maičių vyskupas Kasparas I. Fe
licijonas Girtautas, turėdamas 72 
metu amžiaus, 

r

Velionis yra kilęs iš valstiečių 
žemaičių šeimynos. Gimė bir
želio 9 dr 1841 m. Veiviržėnų 
par., Raseinių pav. Pradinį mok
slų ėjo Raseinių apskričio mo
kykloje; gimnazijų pabaigė 1862 
m. su sidabro medaliu ir tais pa
čiais metais įstojo ir Varnių dva
siškų seminarijų (seminarija 1865 
m. buvo perkelta į Kaunu). AČiu 
savo , pepaprastiems gabumams, 

velionis, pasim.ęfclnęs seminarijo
je tiktai 2 metu, buvo nusiųstas 
Peterburgo akademijon, kurių 
teoliogijos magisterio laipsniu 
užbaigė 1868 metais. Pabaigęs 
akademijų, tapo profesorium 
Kauno seminarijos, kame iki 1877 
metų išguldinėjo lotynų kalbų, 
šventraštį ir dogmatinę teologi
jų. Nuo 1887 metų iki 1888 m. 
išbuvo Peterburgo dvasiškos aka
demijos profesorium, išguldinė- 
damas paeiliu : šv. raštų, pamatinę 
ir specialę dogmatinę teolįogijų 
ir šventraščio teoliogijų. 1888 
m. sugrįžo Kauno seminarijon 
rektoriaut. 1897 m. tapo įšvę
stas Žemaičių vyskupu sufraga
nu, o 1908 m., mirus Žemaičių 
vyskupui Mečislavui Paliulioniui, 
tapo išrinktas vyskupijos admi
nistratorium ir galop kovo 27 
d. 1910 m. užtvirtintas tikruoju 
Žemaičių vyskupu.

Velionis buvo vienu svarbiau
siųjų šiųdieniniame katalikiško
sios lietuvių visuomenės gyveni
me asjmenų, ir todėlei jo mirtis 
buvo katalikų lietuvių sutikta su 
didžiausiu gailesčiu. Štai kų ra
šo apie mirusįjį “Viltis”:

“Jam mirus, Lietuva nebeteko 
vieno savo sunaus, kuris, būda
mas taip augštai pastatytas — 
daug jai ir padaryti dar galėjo 
ir, kaipo tikras kunigas ir tik
ras lietuvis-pilietis, savo augš- 
tuoju pavyzdžiu švietė ne vien 
savo ganomajai vyskupijai, bet 
ir už jos sienų, kaip plati yra 
Lietuva.

Vyskupui Kasparui l-jam te
ko valdyti Žemaičių vyskupijų 
lab,ai sunkiuoju metu, kuomet 
lenkininkų banga, taip smarkiai 
įsivyravusi gretimoje Vilniaus 
vyskupijoje, ėmė briauties ir ra- 
miojom ligtol Žemaičių vyskupi- 
jon — tai pirma. Antra, vis dau
giau atgijanti tautinai musų liau
dis ir kunigija ėmė reikalauti lie
tuvių kalbai prideramųjų jai tei
sių, kurios ir toje, labiausiai lie
tuviškoje, vyskupijoje, toli gražu 
buvo nepatenkinančios, daugelyje 
dalykų net visai užpakalin lenkų 
kalbos nustumtos. Reikėjo tat 
mokėti ir suvaidyti vis smarkiau 
kįlantį lenkininkų subruzdimų ir 
patenkinti teisinguosius lietuvių 
daugumos reikalavimus, kas" iš 
dalies buvo kaip ir lenkiškosios 
tradicijos laužymu. Ir Vysku
pas Kasparas pasirodė čia tik
rai sugebančiu Ganytoju ir Val
dytoju, mokėdamas pasitraukti 
arčiau savęs tinkamus sau pa
dėjėjus, jis pats tačiau visa žiu
rėjo ligi savo paskutinėsės, ka- 
pan jį įvairiuosios, mirties.

A. a. Vyskupas Kasparas’bu
vo nesuteptos doros kunigas ir 
žmogus, už vis labiausia jis my
lėjo teisybę, tat, kur matė reika
lų, jisai rūpinosi ir lenkų mažu
mos reikalais. Taigi nė lenkai 
negalėjo juo pasiskųsti.

A. a. Vyskupas Girtautas nors 
iš senosios kunigų kartos kilęs, 
betgi visai suprato ir užjautė tau
tinį lietuvių kilimų. Jisai, tapęs 
Žemaičių vyskupų, buvo, gali sa
kyt, to kilimo vedėju. Kur tik 
buvo tautos Reikalas, jisai vie
nas iš pirmųjų stojo laimino, šel
pė ne tik patarimu, bet ir pini
gu, ir kitus savo augštuoju pa
vyzdžiu ragino. Jisai dalyvavo 
visų Kauno katalikų draugijų 
gyvenime, būdamas jų nariu ir 
gyvai rūpindamasis jų dvasiniais 
ir materijaliais reikalais. Po jo 
augštu sparnu ramu buvo augti 
ir plėtoties ir “Saulės”, ir “Blai
vybės”, ir kitoms katalikų drau
gijoms, kurios, kaip ir visa lietu
vių katalikų visuomenė, negrei
tai užmirš savo Ganytojų-Vadų.

Kur reikė buvo sušelpti 
varge esantį savo artimų,- jisai 
nesiteiravo, nežiūrėjo, ar jis ka
talikas, ar jis šioks, ar jis toks, 
o tik žiurėjo, ar reikalingas su- 
šelpimo. Šelpime Vysk. Kaspa- 
ras" nežiūrėjo tikybos ir tautos 
skirtumo ir šelpė lygiai kaip ka-j 
talikus, lietuvius, taip ir žydus, 
ir visus.

Žodžiu sakant, buvo tai tikras 
Vyskupas Ganytojas. ‘ Tokio 
Vyskupo mirtis tai tikrai skau
dus smūgis, ne tik Žemaičių vys
kupijai, bet visai lietuvių tautai 
ir išviso visuomenei, kurios tar
pe jis gyveno.”

EXTRA!
Sulyg vėliausiai gautų žinių, 

Waterburyj, Conn, surinkta Lie
tuvių Tautos Namams išviso du 
tūkstančiu doliarių aukų.

Philadelphijoj Svečius priimta 
su didelėmis iškilmėmis; aukų su
rinkta $800.00.

AUKOS TAUTOS NA
MAMS VILNIUJE.

Per “Lietuvos” redakciją aukavOt 
Clinton, Iowa.

Po $1.00 aukavo: J. Kupris, B. Vart- 
galis, A. KuniaviČia, F. širvidas, A. 
Brazauckas, V. Brazauckas, J. Bra- 
zauckas, K. Kirla, J. Malizauckas, P. 
Gulbinas, A. Radavičia, S. Ra d avi* 
Čia, J. Brudilskis, B. Brudulskis, A. 
Giplinskas, P. Samoska, W. CesnatK 
tkas ir B. Vilimavičia. Viso $18.00
Fieldbrook Camp No. 4 Humboldt, 

County, Cal.
Po 5 dol.: P. Krasauskas, V. S. Jo

vaišas, V. Grumauskas, Kaz. Dauk
šas, P. J. Požemeckas, Prane. V. 
žalpis. 2 dol. V. Batvinis. Po 1 dot 
V. Gudinauskas, J. Gudinauskas. Po 
25 centus: V. Stralkauskis, D. Sta- 
nis. Viso $34.50.
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Grand Rapids, Mich.
Sieksniai žemės:

60oji S. L. A. kuopa.............. $10.50
58-oji kuopa T. M. • D. .... $10.50 
'Išv. Jurgio Draugija ...... $10.50 
Kun. J. Ųervickas ............. $10.50
Pranas Graičaitis .................  $10.50
Po $5.00 aukojo: Juoz. Kurantavl- 

čius ir Stan. Barštys.
Po $2.00 aukojo: Pr. Petryla, K. 

Gaplys, V. Bankus, Juozas Sniegia, 
“šventakuprių Partija*’ ($2.02).

Po $1.00 aukp^b: S. Bartoškevičiua, 
Ant. PariaukaJ Al. Dijokas, P. Ku
činskas, M. Aleksiejunas, K. šaulevi- 
čius, J. Stepšys, J. žiurys, J. Viliu- 
nas, St. Rimkunas, V. Snabaitis, A. 
Teličekas, V. Rutkauskas, J. Pampa- 
ras, J. Gervickas, M. Gervickas, J. 
Bulota, J. Čėpla, Ant. Mažeika, M. 
Stratas, K. Liubianskas,^K. Jakima
vičius, J. Diraitis, L. /Braškus, P. 
Murauskas, J. Besasparis, M. Rėklai
tis, J. Venslovas, A. Motickaitis, J.- 
Jacevičius, J. K. Valinskas, J. Demen
tis, P. Jakimavičius, M. Daukšis, J. 
Liubinskas, D. Graičaitis, Fel. Beli
nis, M. Raseckas, J. Stankus, Ig. Drau
gelis, VI. Danuša, Kip. Kentraitis.

Smulkių aukų $26.50. Viso $142.02.*
Cleveland, Ohio.

Sieksniai žemės:
Tris sieks. TMD. kuopa .... $31.50 
Du sieks, kun J. Halaburda $21.00 
S. L. A. 178-ta kuopa .......... $10.50
Jonas Montvila ..................... $10.50
Apol. B. Bartoševičius.......... $10.50
Luk. Baltrukonis .................. $10.50
Juozas Kapilinskas .........t.. $10.50
Pranas Mileris ...................... $10.50.
Antanas Kranauskas .......... $10.50
R. A. ir J. žitkevičial .. $10.50

T. M. Dr-jos 47 kuopa .... J10.^0 
Juozas Garmus .........      G .$10.50
Cleveland© Dr-jų Delegatų Ko

mitetas svečių priėmimui .... $21.00
Po $5.00 aukojo: Juozas Saveikia, 

St. Stankevičius, Povilas Kaminskas.
Povilas šūkis aukojo $3.00.
Po $2.00 aukojo: Pr. Dočka, Juot. 

žebrys, Kl. Pakeltis, Ona Kapalinskie- 
nė, J. Lisauckas, J. Dagilaitls, PI. šur- 
kauskas, J. Pečkaitis, V. Jankauskas, 
V. Staupas, St. Zaborskis, J. Kilikaus- 
kas. Jonas Grite, M. Lavickas, M. Ši
monis, PaiiUna ėlur ‘ Jai grieti, 
Bagdž ioniutė, Z. Bagdžioniutė, K. 
Staupas, J. žiaunis, P. Švenčionis.

Po $1.00 aukojo: J. Brazaitis, Ona 
Brazaitienė, P. Salickas, Pr. Razevi- 
čius, J. Stoškus, J. Gudelevičius, J. 
Andrušaitis, K. Povilaitis, V. Ignata- 
vičiutė, S. Kučauskas, J. Rudaitis, K. 
Bagdonas, J. Rakauskas, J. Bindokas,
J. šutrys, M. Jačionis, J. Valentuko- 
nis, M. Radzevičius, S. Paliulionis, J. 
šakis, Ant. Pauliukas. A. Meiliūnas, 
M. Gudelevičius, A. Daniulevičienė, 
A. Leveckiutė, J. Navurckas, P. Skun- 
skis, J. Ciranka, Br. Villmaitienė, A. 
Martišius, J. Pajauckas, J. Juraitis, 
R. Rakauckas, A. Skuodis, J. Rama
nauskas, V. Marcinkevičius, V. Jurgi- 
las, K. Zienius, K. Žilinskas, M. Skrip- 
kauskienė, V. Bagdonavičius, J. Žilin
skas, J. Vaičiūnas, B. Mišeikiutė, T. 
Neura, V. Debesys, A. Melynis, J. Gra- 
dinskis, P. Samsonas, P. Brazaitis, 
P. Mockaftis, K. Misevičius, J. Li
sauckas, J. Znatalskas, J. Zienius, J. 
Kareiva, M. Palionis, J. Januška, S. 
Kuksinavičius, A. Staseliunas, Pr. Za
borskis, J. Abeliauckas, V. Karnauc- 
kas, V. Vidugiris, V. Baltrušaitis, J. 
Baliukonis, O. Gritienė, J. žeidžiunas,
J. Navickas, S. Klimka, J. Urbšai- 
tis, A. Urbšaitis, J. Plerpa, K. Ak- 
somaitis ($1.25), J. Kirvelaiįis, X. 
Y., K. Variakojis, E. Arnatrftjckaitė,
K. Bručius, A.‘ žaliaduonis, P. Ka- 
reckas, J. Marozas, J. šarkuš, P. Mu- 
šinskas, A. Gudauckaitė, A. Kuzas, 
Pr. Mockaitis, J. šankunas, V. Grei
čius, J. Skibiniauckas, P. Muludis, J. 
Pečiulis, A. Raila, O. Vaivadžiukė, F. 
Kleris, J. Blaškevlčus, J. Alekna, J. 
šilinis, J. šarkauskas, F. Cipliauskas, 
J. Klimavičius, S. Klimutis, K. Pe- 
tukauskas, M. Prokopas, J. Petukau- 
skas, J. čerkesas, A. šūkis, K. Ku
bilius, J. Jucevičius, P. Paliulionis, A. 
Šimkūnas, K. Gurskis.

J. Putirskas aukojo $1.50.
Smulkių aukų $19.75. Viso $372.00.

Per “Tėvynės” Redakciją: 
Pirko sieksnius žemės:

18-ta S. L. A. kuopa $10.50.
Dr-stės šv. Petro ir Povilo, 29 S.

L. A. kuopa $21.00.
jpriimta $5.00 iš “Vienybės Lietuv

ninkų” redakcijos aukos, surinktos 
panelės Marės Jankauskiutės vardu
vėse 31 d. rugsėjo, Palace Hall, Brook
lyn, N. Y., — aukotojai:

Po $1.00 aukojo: M. Kičas ir St. 
Banevičiūtė; 50 c. — J. Ginkus; 30c. 
— L. Vitkus; po 25c. — P. Inca, M. 
Jankauskiutė, A. Zubienė, J. Kavaliau
skas, J. Markevičius ir A. Augunas; 
po 15c. — F. Ginkus, O. Radzevičiūtėj 
A. Ginkus, E. Linoniutė; 10c. — T. 
Adamaičiutė, viso $5.00

K. ’ Steponaviče, Cliffside, N. J.; 
paeina iš čičkų kaimo, Alvyto par„ 
Suvalkų gub. $lz.5O.

70 S. L. A. kuopa, Cliffside, New 
Jersey $10.50.

“Lietuvos Benas”, Chicago, III. (pri
siuntė “Liet.” red.) $10.50.

Jonas Misiūnas, budavotojas, Gary. 
Indiana $10.50.

F. Faltinaitls, New Britain, * Conn. 
$10.50.

14-ta S. L. A. kuopa, Cleveland, 
Ohio $10.50.

Simaifc) Daukanto Dr-ja, Rockford, 
III. $10.50.

Surikta $13.75 pas p. V. Struogf, 
Brooklyii’e, N. Y. jo dukters krikš
tynose; aukojo: v
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Po $5.00: V. Struogis ir p. Struo- 
gienė. Po. $1.00: p. M. Liutkaiuskle- 
nė, Jon. Rupeika, p. Ona Karaliūte. 
50c. — Andr. Šatas. 25c. —s $UOZ. 
Vaitiekūnas. Viso $13.75.

Pas K. šnuolis prisiuntė iš Cedar 
Point, III.

Aukotojų vardai: K. šnuolis ir F. 
Vizbaras, po $1.00; P. Armonaitis, J. 
Petravičla, J. Ūselis, V. Liutkevlčia, 
M. Kazlauskas, M. Naujalis, P. Sprin- 
dys, J. Skinkys, S. Alšauskas ir Owen 
White, po 25c.; smulkių —• 15 centų. 
Viso $4.65.

Prisiuntė p. A. Vailionis iš Adams, 
Ok|a.; aukojo: 96 S. L. A. kuopa iš 
savo iždo $5.00; Ant. Vailionis, Kaz. 
Puidokas, Petr. Barzdaitis, Pijušas 
Barzdaitis, Barbora Žemaitienė, po 
50c.; Ign. Gvezdauskas, Sim. Kala- 
sinskas, Ant. žemaitis, Jonas Dau
baras, po 25c.; viso — $8.50.

Viso per “Tėvynės” Red. — $136.90. 
(Toliais bus).

■......»-------------------------------—

VIETINĖS ŽINIOS.
•4* Jf" s

Chicagos Lietuvių Sąjungos 
reikaluose. Chicagos Lietuvių 
Draugijos jau senai suprato, jog 

/ svarbesniems tautiškiems dar
bams atlikti reikalingas yra są- 
ryšys. Pavietuos draugijos, nors 
butų skaitlingiausios ir turtin
giausios, negali pasekmingai at
likti tų tautiškų darbų, kurie ly
ti visuomenę. Tos priežasties 
dėlei, pereitais metais tapo su
tverta Chicagos Lietuvių Drau- 
gijų Sąjunga.

Entuziazmas, su kuriuo pradė
ta-tas darjxis, leido tikėtis, jog 
ta organizacija atliks milžiniškus 
darbus. Vienok, tuojaus po Pir
mam Seimui, laikytam lapkričio 
3 d. 1912 m., pasirodė atšalimas, 
ir visi net ir gražiausieji užma
nymai tapo užmiršti. Nebuvo 
kam juos vykdinti. Draugijos 
nustojo mokėjusios savfo moke
stis, Centralinė Valdyba nelaikė 
savo mėnesinių susirinkimų, ir 
visa organizacija mirte numirė.

Visa organizacijos mašinerija 
yra sustatyta ir sutvarkyta, bet 
nėra “garo”, kuris duotų jai gy
vybę. Joks darbas nėra! atliktas, 
ir nėra žmonių, kurie darbų at
likimu pasirūpintų. Tokiose tai 
aplinkybėse parėjo ištisi metai. 
Atėjo laikas sušaukti II Seimą.

Seimo parengimas yra Centra- 
linės Valdybos užduotim. Besi- 
riuosiant parengti II ‘Seimą, ap
linkybės priverčia mane apleisti 
Ameriką, ir važiuoti Lietuvon. 
Suprasdamas svarbą, palaikymo 
tokios vietinės organizacijos lie
tuvių išeivijos centre, rugsėjo 
15 d. pasiunčiau atvirutes vi
siems atstovams, prašydamas, 
kad pribūtų susirinkimam Pa
sitaikė tą vakarą lietus, ačiū ku
riam mažai atstovų pribuvo susi- 
rinkiman, ir negalima buvo tame 
susirinkime padaryti jokių 
nutarimų ir išrinkti mano vie
ton naują Generališką Sekreto
rių. Surašytą savo rezignaciją 
įdaviau tada p. Kaziui Gugiui, 
I Seimo pirmininkui; vėliau pa
rašiau kita rezignaciją ir pasiun
čiau ją p. J. J. Elias, Sąjungos 
prezidentui, prašydamas, kad su
šauktų susirinkimą ir pradėtą 
darbą toliau vestų. Iki šiam lai
kui, kiek žinau, mažai kas tapo 
atlikta. Gaila! Ateinančią suba- 
tą, spalio n d. 1913 metų, iš
važiuoju iš Chicagos. Pats pra
dėto darbo negaliu toliau va
ryti. Visus dokumentus ir po- 
pieras palieku p. Prano But
kaus, Vice-prezidento, globoje. 
Liūdnas tai yra paveikslas musų 
nerangumo tautiškuose dalykuo
se! Vienok tikiuos, jog sekančia
me susirinkime visos lietuvių 
draugijos pakels Sąjungos klau
simą ir neleis tai naudingai or
ganizacijai dingti. Išrinks, vi
liuos, naują Centralinę Valdy
bą, kuri rūpinsis musų visuome
nės labu ir pradės vykdinti svar
besnius užmanyn^us vieną po ki
tam, pakol vaisiai nepasirodys, 
ir kiekvienas supras, jog tokia 
vietinė organizacija yra būtinai 
lietuviams reikalinga.

Chicagos Lietuvių Draugijų 
Sąjunga privalo gyvuoti!

J. J. Hertmanovibęius.

T. M. D. 22-ros kuopos reika
luose. Garbus draugai ir drau
ges: — Žinote visi gerai, kad 
musų kuopa, užstojus vasaros 
sezonui, nutarė nelaikyti susirin
kimų iki rudeninio sezono, ’ tai 
yra per visą vasarą. Bet praslin
kus vasarai, dauguma gal už
miršo, jog pirmas susirinkimas 
turėjo būti laikytas rugsėjo 9 d. 
Tačiaus nesusirinkus nariams, 
susirinkimas nebuvo laikytas.

Dėlto pranešu visiems T. M. 
D. 22-ros kuopos nariams, kad'

susirinkimas atkartotlnąi b’us Jai-* tuv.os”.
kytas spalio 14 d. “Aušros” sve
tainėje, 3149 So. Halsted gatvė. 
Geistina, kad visi nariai atsilan
kytų į šį susirinkimą ir išnaujo 
varytų pradėtąjį darbą. Pradėtas 
darbas — tai lavinimosi mokyk
la. Taipgi yra ir daug kitų svar
bių dalykų, kurie turėtų būti ap
svarstyti šiame susirinkime.

Su pagarba Valdyba.
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— Praeitame nedėldienyje ap
leido Chicagą wcstsideciams ži
nomas I. S. Vitkus, kurio asme
nyje westsidieciai neteko uolaus 
darbininko. Išvažiavusis, gyven
damas West Side, visuomet no
riai darbavosi tarpe vietinių lie
tuvių draugijų. Daug troso dė
jo prie menkai gyvuojančios S.L. 
A. 129 kuopos. Būdamas orga
nizatorių, prirašė prie tos kuo
pos apie 10 narių. Ypačiai rūpi
nosi West Side Lietuvių Viešuo
ju Knygynu. Būdamas pirmsė- 
džiu delegatų Viešojo Knygyno, 
stengėsi palaikyti vjenybę tarpe 
veikiančiųjų narių. Minėtas 
knygynas dabar puikiai gyvuoja. 
Taipogi ir jo žmona, V. Moro- 
zaitė-Vitkienė, nemaža atsižymė
jo jaunimo tarpe, kaipo darbšti 
ir maloni viešame veikime san- 
draugė. Išvažiavo abu apsigy- 
vent į Milwaukee, Wis. Linkė
tina gero pasisekimo bei pasi
darbavimo ir tarpe tenykščių 
lietuvių. Eskulapas.

“Birutės” vakaras. Nedėlioję, 
spalio 5 d. Šv. Jurgio svetainėje, 
“Birutės” draugija statė scenoje 
triveiksmę komediją “Prieš vėją 
nepapūsi”. Suvaidinta neblogiau
sia, tik kasžin kam tai trečią 
veiksmą perskėlė pusiau? Todėl 
neišėjo taip, kaip turėjo išeiti. 
Artistai savo roles vaidino gerai, 
bet atsitikus nelaimei, sumažėjo 
kiek ir įspūdis. Jeigu nebūtų per- 
trukęs trečias aktas, vaidinimas 
butų buvęs visai geras. Galima 
buvo pastebėti kiek fr režisiery- 
stės trukumo. \

Po vaidinimo, “Birutės” choras, 
p. A. Pociaus vedamas, padaina
vo kelias daineles. Programas 
užbaigta musų hymnik Pasibai- 
bus program ui, buvo šokiai.

P-nulis Ž.

Įvairios. Lietuvių Liuteronų 
Evangelikų parapija nupirko du 
lotu žemės prie Emerald ir 350s 
gatvės, ant Bridgeporto, kur ža
dama statyti bažnyčia.

—“Lietuvos Žinyčios” draugi
ja paaukavo Tautos Namams Vil
niuje $12.00 per p. JAHertmana- 
vičių.

— p. J. Hertmanavičius, vedė
jas Real Estate departamento A. 
Olševskio firmoj, šiomis dienomis 
išvažiuoja Lietuvon, kur žada už
siimti dvarų parceliavimu. Jo 
vietą užėmė p. Pranas Butkus.

— 'Pereito^ nedėlios nakčia 
(prieš panedėlį) nežinomi bome- 
liai išmušė langą p. S. Balsio 
kriaučių įstaigoj, po num. 3227 
So. Halsted st. ir išvogė prekių 
už apie $50.00.

“Dramos” vakaras. Spalio 5 d. 
Dramos Draugija parengė gražų 
nedideliu programų vakarą Mel- 
dažio svetainėje. Pirmiausiai p. 
P. Sarpalius gražiai pagriežė 
smuiku keletą'“solo”, kas publikai 
labai patiko. Toliaus, p. Kl. Jur- 
gelios išpildė Puškino monolio- 
gą “Šykštusis Raitelis”. Atliko 
labai gyvai. Galima dar pridur
ti, kad nevienas scenos mylėto
jas galėjo iš monoliogo atlikimo 
pasimokyti vaidinti. Dar buvo 
vaidinta vieno veiksmo komedija 
“Kurčias Žentas”.

Vakaras užsibaigė šokiais. 
Publikos susirinko vos keletas 
dešimčių. Eskulapas.

NAUJI RAŠTAI.

Kaip Žmogus Mansto. Para
šė James Allen. Vertė St. Bie- 
žis« Spauda ir turtas J. Ilgaudo. 
Chicago. Puslapių 51. Kaina 15c.

Kruvina Čenstakavo Istorija ir 
Damazo Macocho byla. Parašė 
kunigas M. Saunoris. L. Jakavi- 
čiaus laida. Ryga. 1913 m. Pu
slapių 72.

Consilium Facultatis. Vieno 
veiksmo komedija. Parašė J. 
Alexander hr. Fredro. Vertė A. 
Matutis. Spauda ir lėšos “Lie-

Chicago, 1913 m. Pušį a* 
piy 47-

Lietuvių Tautos Memorijalas, 
įduotas Tautų Kongresui Londo
ne liepos 26 d. 1911 m. Antroji 
dalis. Parašė J. Gabrys. Verti
mas iš franeuzų kalbos. “Drau
go” spauda. Chicago. 1913 m. 
Puslapių 17. Kaina nepažymėta.

Simanas Daukantas, ir gyve
nimas, darbai ir vargai. Parašė 
Aug. Janulaitis- Spauda Marty
no Kuktos. Vilnius. 1913 m. Pa
šaipių 46. Kiana 60 kap.

Šakė. Mėnesinis juokti bei sa
tyros laikraštis. NN. 1 ir 2. Iš
eina Chicągojc.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
p. K. J. Vutautas. Jau buvome mi

nėję apie tai, kad atsitikimas1 su ško- 
pu turėjo būti koks nors nepaprastas 
atsitikimas. Męs nežinome, kodėl prie 
jo valdžia prisikabino: gal todėl, 
kad jis žydas ir' dar prie to turtin
gas. Bet męs žinome, -kad jau ne 
vienas pargrįžo tėvynėn ir prie ją ne- 
sikabinta.

p. S. Jag., Minneap., Minn. Buvo
me besirengę Jusą pasiteisinimą prieš 
tilpusią num. 39-me korespondenciją 
patalpinti. Dabar gavome vėl žinių 
iš šaltinių, kuriems męs neturime 
pamato netikėti, kuriose Jūsų įvairus 
pasielgimai nurodyti labai blogoje 
spalvoje. • Sprendžiant iš Jūsų rašto, 
męs manome, kad iš jųsų yra gabus 
vyrukas, kuris galėtų savo gabumus 
geriaus sunaudoti, negu kad jus iki 
šiol juos naudojote. Jūsų “atsišauki
mo” todėl netalpinsime patol, pakol 
mums nepristatysite geresnių apie sa
ve paliudijimų. O tas lengva pada
ryti. Lai mums prisiunčia paliudiji
mus tos ypatos, kurias jus, sulyg ko
respondento įtarimo, buk nuskriau- 
dėte, arba pristatykite mums paliudi
jimus apie save nuo ypatų, kurioms 
Redakcija galėtų užsitikėti.

p. Baliukas. Talpiname kitą ko
respondenciją, kurią anksčiaus buvo
me gavę. Už pranešimą labai jums 
ačiū.

p. J. Bučinskas. Tilps į sekantį 
num., J šitą ‘pervelai buvo atsiųsta.

p. Lietuviui. Vietos stokos dėlei, 
sutrumpinome.

Visiems, kurių raštai netilpo, šiuom 
laiku esame taip užversti įvairiais 
raštais, kad visų į kiekvieną numerį 
sutalpinti, ir prie geriausių norų, ne
galime, dedame pirmiaus svarbiausias 
ir bėgančias žinias. Labai esame dė
kingi musų bendrdarbiams ir kore
spondentams už jų raštus ir užuojautą 
ir stengsimės iš eilės patalpinti Visus 
raštus. t

Apgarsinimai.
MUSŲ JIEGA.

Manoma, kad musų jiega yra 
pasekmė to, ką męs valgome. Tai 
iki žinomam laipsniui yra teisin
ga; musų jiega yra pasekme to, 
ką męs perviriname. Daugelis 
sunkiai valgančiųjų yra ploni ir 
paliegę, nes maistas jiems netin
ka; jųjų virinimas yra prastas. 
Tai parodo, kaip svarbu yra lai
kyti musų virinimo organai tobu- 
laus veikimo tvarkoje. Jeigu męs 
turime kokius nors keblumus 
prieš ar po valgio, kaipo rūgštus 
atsirūgimai, koktumas, išpūtimas, 
skaudėjimai, užkietėjimas, Tri- 
nerio Amerikoniškas Kartaus 
Vyno Elixiras suteiks i mums 
greitą palengvinimą. Jisai išva
lys iš kūno visą .dyką medžiagą, 
kuri trukdo virinimą. Jisai su
stiprina virinimo organus, su
tveria sveiką apetitą ir pagelbsti 
virinimui. Aptiekose. Jos. Tri- 
ner, Importer and Exporter, 
I333-I339 So. Ashland avė., Chi
cago, Ill. Trinerio Linimentas 
yra greičiausias palengvintojas 
skaudėjimuose.

DRAUGIJŲ REIKALAI.
APVAIKŠČIOJIMAS! 

TEATRAS IR BALIUS!
Simano Daukanto Dr-ja, Lietuvos 
Historiko Simano Daukanto gimimo 
dienos paminėjimui parengia 2Lmą 
Metinį Apyaikščiojlmą su prakalbo
mis, dainomis, lošimą ir balių. Bus 
lošta trijų veiksmų juokai per “Dra
mos” Draugiją “Gyvieji NabaŠninkai”. 
“Birutės” Dr-jos choras padainuos ke
letą tautiškų gražių dainų. Spalio 
(Oct.) 19 d. 1913 m., šv. Jurgio- par. 
svetainėje, kampas 32-tro Place ir 
Auburn avė. (ant Bridgeporto). Sale 
bus atidaryta 4 vai. po pietų. Apvaikš- 
Čiojimas prasidės 5 vai., paskui seks 
dainos, lošimas ir balius. Įžanga: 75c, 
50c ir 25c. ypatai. Visus lietuvius nuo
širdžiai kviečia Komitetas.

ŽIRGVAIKIO PA8K. IR BUD, DR-JA.
Jau gyvuoja 3 metai ir turi 

kapitalo suviri $12,000.00 r
Taigi, lietuviai, kurie norit sučėdy- 

ti pinigų mokėdami tik po mažą stirną, 
prlslrašykit prie šios draugijos.' Dr- 
ja laiko savo susirinkimus kas sere- 
dos vakarą apie 8 vai. vak. L. Ažuko 
svet., 3301 Auburn avė., kertė 33?ėlos 
gat. Taipgi šita Dr-ja skolina pinigus 
an V. namų už prieinamą procentą.

Nauja 15-ta serija atsidarys spalių 
15 d. Kurie norite užsirašyti atsllah- 
kykit po viršminetu antrašu, - n

n... t.....
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JAUNŲ LIETUVIU J’aMĘPIKOJ
TAUTIŠKAS KLIUBAS 

surengia gražų DidelJ drą, ned.,'
spalio 12 d. 1913 m., Wėffiejt Turner 
svet., 3417-21 So. Halsted šČ Pradžia 

’4 vai. po piet. Įžanga 25cJ £
Jaunų Lietuvių. Amerikoj Tautiškas 

Kliubas turi savo mięriu ųe tik duo
ti progą Chicagos vįsųomępel pasi
linksminti, bet, kartu su tuom, ir 
pasimokinti, ką nors naujo ir nau
dingo išgirsti. Todėl^ ir šis vakaras 
rengiamas su įvairiu! ir' pldčiu prog
ramų taip, kad iš to butų ir) nauda ir 
pasilinksminimas. Buš prakalbos įžy
mių kalbėtojų apie svarbesnius musų 
šiądieninio gyvenimo reįkalus.

Bus taipgi dramatiški ir komiški 
sceniški perstatymai iš darbininkų ir 
turtuolių gyvenimo ir iš dabartinio 
laiko atsitikimų.

Kliubo choras palinksmins publiką 
gražiomis ir naujomis dainomis, kurių 
dar iki šioliai, niekas negirdėjo.

Taigi visi, kas tk gyvas, drožkit 
ant šito didelio vakaro. Komitetas 
meiliai visus svečius pasirūpins pri
imti. Nepamirškit ir nesivėlinkit! 
Taipgi, iki pasimatymui!

J. L. A. T. Kliubas.

PIRMU KARTU ŠĮMET -įpg 
“KANKLIŲ” DRAUGIJA' t Į 

loš komediją “MUSŲ GERASIS”, 
nedelioj, spalio (Oct.) 12 d. 1913 nL j 
šv. Jurgio par. svet., prie 32-tro Place 
Ir Aurburn avė. Pradžia 7:30 vai. v. 
Po lošimui bus linksmas balius. - Ti- 
kietų kainos: i 25c, 35c ir 50c.

Sekantis “Kanklių” Dr-jos vakaras 
a'tsibus Nedj, Spalio (Oct.) 19 d. 1913, 
Meldažio svetainėje, 2244 W. 23 PI.

LIETUVIŲ SCENOS MYLĖTOJŲ 
RATELIS

stato scenoje “Orleano Mergelę”, Jo
hanna D’arc, F. Von Shillerio penkių 
veiksmų tragediją, ned., spalio 12 d., 
J. Stančiko svet., 205-207 E. 115th st, 
Kensington, Ill. Pradžia 6 vai. vak. 
Įžanga 25c ir augščiau. Po perstaty
mui šokiai.

Orleano Mergelė yra tai puikiau
sias ir didžiausias veikalas lietuvių 
kalboj; parašytas garsaus vokiečių 
rašytojo, Friederich von Schillerio, 
lietuvių kalbon verstas dro V. Ku
dirkos. Lošime dalyvauja suvirs 40 
žmonių. Scena įrengta naujai ir spe- 
ciališkai tam vakarui, kiekvienas 
lietuvis ir lietuvaitė privalo atsilan
kyti į šį vakarą ir pamatyt garsią 
Orleano Mergelę (Johanna D’Arc), 
drąsiai kovojančią už Francuziją.

KAREIVIŲ VAKARAS, 
parengtas Dr-stės “Leib-Gvardijos D. 
L, k* Algirdo”, atsibus nedelioj, spa- 
lič4 (Oct.) 12 d. 1913 m., M. Melda
žio svet., 2242-2244 W; 23 PI. Pradžia 
5 Vai. v. Tikietij kaina: 50c, 35c ir 25c.

; K\ioširdingiausiai yra kviečiami vi- 
sj ^atsilankyti į šitą puikų vakarą,v 
nė$ draugystė deda kuogeriausias pa-1 
stangas, kad pilnai užganėdinti sve
čius. Bus lošiama dyi lapai juokin
gas komedijos: “Guminiai* batai” ir 
“Nuo ausies Iki ausięs”; jtefPgf hus 
deikįlamacijų, dainų ir vodevilius Gar- 
sauį Stepuko, kuris yra žinomas, kai
po į^juokų karalius.

t Kviečia f Komitetas.

Pajieškojimai.
Pajieškau Konstancijos Kaloinpcos, 

vo Grigaliūno ir draugo F. Zinkaus. 
Abu paeina iš Gudaičių kaimo, Kra
kių parap., Kauno gub. Jų pačių, ar 
kas juos žino, meldžiu atsišaukti ad
resu:

Mr. A. Skiris,'
909 Indiana avė., Sheboygan, Wis.

Pajieškau Konstancijos Baloinocos, 
Gyveno seniaūs Chicago, Ill. Jos pa
čios, ar kas ją žino, meldžiu atsišauk
ti adresu:

Ignotas Strutinskas, 
556 Broad st., Bridgeport, Conn.

Pajieškau savo pusbrolio Antano 
Kubiliaus, iš Virbališkų kaimo, Su
valkų gub. Gyveno Wilkes-Barre, Pa. 
3 metai kai Amerikoje. Jo paties, ar 
kas jį žino, meldžiu atsišaukti adresu: 

Mr. Stan. Martinaitis,
202 Troy st., Dayton, Ohio.

Pajieškau savo dėdės Juozapo če- 
snos, iš Laukuvos parap., Raseinių 
pav., Kauno gub. 15 m. Amerikoje. 
Buvo kelis meitus Chicagoje. Kas ži
no apie jį, meldžiu pranešti šiuom 
antrašu:

Aleksandras česna,
P. O. Box 616, Westville, Ill.

Pajieškau savo brolių Gabrieliaus 
ir Viktoro Viktaravičių, iš Paskuvė- 
nų sod., Lūkiu parap., Šiaulių pav., 
Kauno gub. Rods, yra apsigyvenę 
Illinois valstijdje. Jų pačių, ar kas 
juos žino, meldžiu atsišaukti adresu: 

Stan. Velvekys,
3334 So. Morgan st., Chicago, Ill,

Pajieškau savo dėdės f Kazimiero 
Paleckio, iš Kurciniškių kaimo, Sla
bados parap., Kalvarijos kaimo, Sla- 
gub. Jo paties,’: ar kas jį žino, meldžiu 
atsišaukti adresu:

J. Daugelio, ,
151 Hope st., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau savo pusbroli Juozapo 
šiemulio, paeiną iš Khjjnof gub., Ra
seinių pav., Garždų pap lietai atgal 
dirbo Geneva, Wis. Malonėkite duoti 
žinią jis, arba kas kitas, šiuom ant
rašu: j jį

Antanas Bagdonas,
3006 Emerald avė., n; Chicago, .Ill.
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Pajieškau: — darbo prie barzda
skučio, žinau pusėtinai barberio ama
tą. Arba pajieškau vietos, kur gali
ma butų nupirkti barberšopęi arba 
užsidėti kur gęroje lietuvių apgyven
toje vietoje. Meldžiu man duoti ži
nia pet laišką, kas reikalaujate dar
bininko, arba •kas turite barbešopę 
parduoti, arbakas žinote kur gerą 
vietą užsidėti, barberšopę.

J. A. Duoba?. . į . . 
2409 S. Hoynę avė., ~ Chicago, Ill.

f PajieŠkaįįi savo brolio Antano Faz- 
Hovskio, iš Trakių kaimo, Šimkaičių 
vol., Raseinių pav., Kauno gub. Gy
veno apie Chicagą. 5 pėdų, juodais 
ūsais vyras, iš Lietuvos apsivedęs. 
Jo paties, ar kas jį žino, meldžiu 
atsišaukti adresu:

Juozapas Fazdovskis,
1213 Pann avė., Pittsburg, Pa.

Pajieškau savo draugo Kazimiero 
Skulaucko, iš Bemiškių sod., Vabal
ninku parap., Panevėžio pav., Kau
no gub. Gyveno Clevelande, Ohio. 
9 metai kaip Amerikoje. Turiu svar
bų reikalą. Jo paties, ar kas jį žino, 
meldžiu atsišaukti adresu:

Povylas Pažemiackas, 
3425 U st., So. Omaha, Nebr. 
-------------- ------ 1------------------ ---

Pajieškau:. — partneriu doro vai
kino, kuris nori mokytis aptiekory- 
stės. Aptiekos savininkas mokinasi 
ant daktaro. Partneris turi įnešti pu
sę pinigų, ką kainuoja aptieka; kad 
biznis prigulėtų pusiau. Partneris 
turi būti baigęs pradinę mokyklą. 
Atsišaukti antrašu 3308 So. Wallace 
St., Chicago, Ill.

------------------------------------ ------------ -—........... .......... —

Pajieškau savo brolio Kazimiero 
Meškauskio, paeinančio iš Jodėnų 
sodos, Plungės parap., Telšių pav., 
Kauno gub.; 8 metai kaip Amerikoj; 
gyvena Tacoma, Wash. Taipgi pajieš
kau savo draugo Jono^ Valužio, pa
einančio iš Videikių sodos, Plunges 
parap.; 5 metai Amerikoj; jis dau
giausiai darbavosi giriose. Turiu svar
bų reikalą. Jų pačių, ar kas juos 
žino, meldžiu duoti žinią adresu:

Steponas Meškauskas, 
2120 — 137th st., Indiana Harbor, Ind.

Pajieškau Mateušo Yurkšaus, pa
eina iš Kauno gub. Minėtoji ypata 
turi apie 6 pėdas augščio, geltonais 
plaukais, biski plikaš, prišakiniai dan
tis nukirmiję, sveria apie 185—9 sva
rus, plačių pečių. Yra svarbus rei
kalas. Kas praneš jo antrašą, gaus 
$100 dovanų (nagrados). Atsišaukite 
antrašu:

Antonina Plasnis, 
1252 Jefferson st., Chicago, Ill.

Reikalavimai.
Reikalauju'. — agentų ir taip vyrų 

Chięagoje ir apielinkės miesteliuose. 
Gerajproga prasimokinti biznio ir už
sidirbti $35.00 į savaitę, vakarais, 
parėjus iš savo dieninio darbo, o ir 
taip dienomis.

Darbas, kur esi. Rašyk lietuviškai. 
Manager,

Room 25 154 W. Randolph St.
v Chicago, 111.

Reikalauju: — kriaučių prie mo
teriško darbo; geram kriaušiui geras 
mokestis. Atsišaukti antrašu: C. K. 
Awgaitis, 3130 W. Harrison st., Chi
cago, Ill.

Reikalinga: — mergina, arba vai
kinas prie ofiso darbo banke, — to
kie, kurie yra baigę Amerikos augš- 
tesnę mokyklą (High School), arba 
jau dirbę ofise, Amerikoje. Atsišau
kite laišku, paminėdami, kokią mo
kyklą esate baigę, kur dirbę ir kokį 
darbą. Pranas Butkus, 3438 Rhodes 
avė., Chicago, Ill.

Reikalaujama: — pardavėjų įvai
riems departamentams. Turi mo
kėti kiek angliškoj kalbos. Geros al
gos. Nuolatines vietos. Atsišaukti 
antrašu: Klein Bros., 20th & Halsted 
sts., Chicago.

Reikalingas: — yra atsakantis barz- 
daskutis, kuris supranta gerai tą 
amatą. Tegul atsišaukia šiuom ad
resu: Jonas Jankauskas, 1951 Canal- 
porC avė., Chicago, Ill.

Reikalingas geras barberis, supran
tantis šiek-tiek lenkiškai bei angliš
kai, galintis gerai skusti ir kirpti. 
Atsišaukite tuojaus ypatiškai arba 
laišku. B. R. Yasulis, 3604 Deodar st., 
Indiana Harbor, Ind.

Reikalingas: :— draugas prisidėti 
su nedidele pinigų suma prie hotelio 
biznio. Galės būti menedžerium. 
Apsukriam vyrui gera proga padaryti 
lengvą gyvenimą. Turiu taipogi par
davimui hotelį geroje vietoje ir visai 
pigiai. Užlaikau švarius kambarius 
pavieniams ir vedusiems, išrandavoju 
pigiau negu kitur. Iš kitur atvažia
vusiems patariu, kur geresnį darbą 
gauti. Kreipkitės šiuom antrašu: 
J. Shimbel, 1123 W. Madison st., 
Hotel Waldo, Chicago, Ill.

Ant pardavimo: — saliunas lietu
vių apgyventoje vietoje, biznis gerai 
per dąpg metų išsidirbęs. Gera vieta 
darymui pinigų. Atsišaukit šiuomi 
antrašu: 1701 Washburne avė., kam
pas Paulina st., Chicago.

10 Cigarettes

Parsiduoda: namas sykiu su šaita
nu už pusę kainos (čienios). Namas 
mūrinis dviejų lubų, ant dviejų lotų 
statytas; ant viršaus graži svetainė, 
o apačioje saliunas. Pool roomis ir 
pragyvenimui gražus kambariai.' Ne
toli nuo liet. Aušros Vartų bažnyčios, 
gražiai lietuvių apgyventoje vietoje. 
Parsiduoda, nes savininkas, dėl ne
sveikatos, yra priverstas apleisti šią 
brangią vietą. Geriausia proga lietu
viui pasinaudoti.. Norintieji pirkti, 
atšišaukite šiuom adresu:.
2301—2303 W. kampas
So. Oakley avė., 'Chicago, *I1L

Ant Pardavimo.
Parsiduoda: .— saliunas labai pi

giai, biznis per 20 metų išdirbtas, 
eina gerai. Stovi prie kertės stryt- 
karių linijos, netoli nuo fabrikų; pui
ki svetainė draugijų baliams ir susi
rinkimams. Pardavimo . priežastis; 
savininkas turi du biznu, kurių negali 
apeiti. Atsišaukti antrašu: F. K., 
1500 Wentworth av., Chicago Heigths, 
III.

Kodėl Nerūkyti Geriausius

Ant pardavimo: — lotų turime Chi
cagos priemiestyje ir kitur. Norin
tieji pirkti, atsišaukite tiesiog pas 
savininką: V. Rumchaks, 3551 So. 
Wallace st., Chicago, Ill. 
_______ • -  ■-----—------- ----------

Parsiduoda: — 7 kambarių mūri
nis namas; rakandai, apšildymas, 
maudyklė, gazas, naujausi įtaisymai. 
Atsišaukite antrašu: 642 W-. 35th st., 
Chicago, III.

PIGIAI FARMOS PARSIDUODA.
241 akras; apie 10 akrų galima 

urnai arti, yra užsėta dobilais. 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; į 
žiem-vakarius nuo Birchwood, Wis. 
Labai gera proga norinčiam pirkti 
fanną. Kompanija pigiau ten nepar
duoda, kaip 12 doliarių už akrą. Pla
tesnėms žinioms atsišaukite pas savi
ninką šiuom antrašu:

V. Martinaitis, 
1970 Evergreen avė. Chicago, Ill.

ANOLA ANTI-PAIN BALM

1725 W. 18th St Dept. 6

u/

SystemBell
LOCAt

LONG
F DISTANCE 
Telephone

Pasiklauskit pas savo aptieko- 
ritį Severos gyduolių. Jis turi 

jas pardavimui.
I

wtJl

Nuo peršalimo, Kosulio, Kataro, Uždegimo 
pažandžių, Nervų skausmo, Gerklės skaudėji
mo, Užkimimo, Galvos skaudėjimo, Strėnų ir 
muskulų skaudėjimo, Grypos, Reumatizmo, 
Podagros ir daug kitų skaudulių. Anola yra 
geriausiu ir pasekmingiausiu išlaukiniu vaistu 
kaip seniems, taip ir jauniems ir vaikams. 
Prekė 50 centų, su prisiuntimu 55 centai.

Atsiųskit 10c prisiuntimui mažos bandymo skrynutes 
Anolos ir persitikrinkit apie j’os gerovę. Adresuokit:

Chicago

V

Ar esate nusidėvėję?
Ar jaučiate pailsimą? Neturte noro prie nie
ko? Stoka jums apetito? Siekkite tuojaus 
p6e šių kančių šaltinio. Sustiprinkit visą 
organizmą, imdami

SEVEROS 
BALSAMĄ GYVASTIES 

(SEVĖRA’S BALSAM OF LIFE)

\f v

patartiną ir vartojamą prie chroniško užkie
tėjimo, prie geltonligčs, tulžies ir įvairių ki
tų jakninių nesveikumų.

Kaina 75 centai.

W. F. Severą Co. “Va"“5

Pasisekimo įturis tai 
Atsakantis Laiko Sunaudojimas

Kiekvienas pasekmingas biznierius yra paprastai 
veiklus ir vikrus. Jisai išskaitliuoja minimumą lai- 
ko, reikalaujamo kiekvienam darbui, paskui mėgi
na pabaigti darbą į paskirtą laikotarpį.

Pas tokį žmogų-dažnai ateina omenin klausimas: 
“Ar tai negali būti atlikta per Long Distance,” ir, 
apsvarstęs, jisai dažnai nutaria, kad telefoninis 
būdas yra ne tiktai praktiškas, bet ir velytinas.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official'100

ea

Parsiduoda: — mūrinis dviejų augš« 
tų namas su maudyklėmis ir augšttf 
beismentu, kuris taipogi galima pada^ 
ryti tinkamu gyventi, 3324 Emerald 
avė. Turiu taipogi ir daugiau namtį 
bei lotų po visą Chicagą. Reikalo' 
kreiptis antrašu: Antanas Visbaraš, 
3239 So. Halsted st., Chicago, Ill, 
Tel. Yards 4528.
•---------------------------- , ...; .7  ................ —<

Parsiduoda: — Grosernė Ir bučiar- 
nė su 6 ruimų 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 arklis, 
pakinktuvai, vežimas — visa kas nau
ja ir gerai įtaisyta. Pardavimo prie
žastis: draugų nesutikimas. Kreip
kitės adresu:
627 W. 18th st., kamp. String st, 
Telefonas: Canal 3739, Chicago, Ill.

.....   — 1 >——............—   ........... .. ,  —— ■ ,4

Parsiduoda: — saliunas gražioje 
vietoje, gražiai ištaisytas. Pardavi
mo priežastis: savininkas išvažiuoja 
į krajų. Meldžiu atsišaukti adresu:; 
244 Chestnut st., Newark, N. J.

, I

Jeigu negalėtu! jų gauti savo 
apielinkej, parsitraukit tiesiog 

nuo mus.

frJEBOJL ^1 CORK TIP

cin a DirmpQ LluAKEllEa

Negali Būti Jiems Lygiu

“Garbingai Geri”
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Ant pardavimo: — karčiamą gera
me stovyje, biznis nuo senai išdirb
tas ir gerai eina, ant 4 metų leastas, 
galima gauti už pigią kainų (čienią). 
Atsišaukite po num: 3502 Halsted st.

Parsiduoda 
lotas: arba sykiu,
4 flatai. Labai pigiai, 
toli. A t si šaukit pas: 
menas, 9220 Bill is avė

medinis namas ir 
arba atskyraij 

Fabrikai ne- 
Simon Sala- 
Chicago, III.

ANT PARDAVIMO 
Automobilius.

Puikus Limosine, 7 pasažierių au 
tomobilis, Peerless 
naujai pertaisytas 
riausioje tvarkoje, 
Parsiduoda pigiai.

HALSTED 1
3222 So. Halsted St.,

išdirbimo, 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,
mui furničių automobiliniai 
kaštuoja pigiau kaip arkliai, ir 
riau ir greičiau atlieka darbą.

Atsišaukite į
HALSTED GARAGE, 

3222 So. Halsted st., Chicago.

Gaunama “Lietuvos” Knygyne;

Literatūros ir dailės laikraštis 
Išeiną kas 3 menesiai iš Vilniaus.

“Vaivorykštėj” telpa, apysakos, 
novelės, dramos, eilės w kaip 
originates, taip geresniųjų sveti
mų literatų raštų vertimai.. 
Pirmoji knyga 1913 m., pMsl. 208

Kaina $1.00.
Pinigus siunčiant adresas:

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

ATPIGO LIETUVIŠKI REKORDAI!

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

Perkrausty- 
trukai 

ge-

Parsiduoda: — bųčernė ir grosernė 
su visu tavom, arkliu, vežimu ir 
visomis įtaisomis. Biznis iš senai iš
dirbtas ir lietuvių apgyventojo) vie
toje. Atsišaukti antrašu: 1715 So. 
Canal st., Chicago, Ill.

Lankosi Chicagoj, užrašinėja 
“Lietuvą”., JRcnka apgarsinimus 
ir šiaip spaudos darbus. Perka 
namus, liotus ir parduoda. Ir 
šiaip suteikia informacijas biznio 
reikaluose.

A. Olszewski,
“Lietuvos” leidėjas.

Męs dabar turime 30 lietuviškų 
įvairioms dainoms rekordų, kurie iki 
šiol parsidavė po $2.00, dabar par
traukėme didelį transportą iš Lie
tuvos ir gavome pigiaus, taip kad da
bar parduodama po $i.oo su pri- 
siuntimu.

Parašykite mums savo adresą, o 
mes prisiusime katalogą, iš kurio ga
lėsite pasiskirti 
tuviškom 
rekordus.

3252 So.

ir apsisteliuoti lie- 
dainoms ir deklamacijoms 

Adresuokite:
A. OLSZEWSKI,
Halsted st.K Chicago, III.

O KAS ČIA?

Telephone Yards 2750 
GERIAUSIA ŠOKIŲ MOKYKLA 

CHICAGOJE.
Kurioje gali kiekvienas 

gerai ir gražiai išmokti 
šokt į trumpų laikų ir už 
labai mažus pinigus. Vai
kinai ar merginos, kurie 
nemoka šokti, niekuomet 
negali užganėdinti savęs 
ir negali turėti linksmus 
laikus, nes yra taip, kaip 
numirę, o kuomet moki 
gerai šokti, visuomet busi 
linksmas ir kitų paguo- 
dojamas.

mokytis, meldžiu, atsilan- 
numeriu:

su 
su 
su

Na-gi popieriai laiškams rašyti 
visokiais gražiais pasveikinimais ir 
tam pritinkančiomis dainelėmis, 
auksinėmis raidėmis, su gražiomis šil
kinėmis kvietkelėmis ir visokiais pa
veikslėliais, parsiduoda labai pigiai. 
Kas prisius 25 centus pačto markė
mis, tas aplaikys 12 popierių su kon- 
vertais; kas prisius 1 doliarį per Mo
ney Orderį arba registruotame laiške, 
tas aplaikys 5 tuzinus popierių su 
konvertais ir dar pridėsiu dovanų ka
balų, kaip ištirti savo laimę su pagel- 
ba kazyrų (kortų).

F. NOREIKA,
Salem, N. J.Box 245,

Norinti 
kykite po 
936 W. 33RD ST., CHICAGO, ILL 

Arti Morgan gatvės, 
Mokinama: Panedėlyje, Utarninkė ir 

Ketverge nuo 8 iki 10:30 vak.
Mokytojai Prof. F. L. Jankauskas, 

Miss B. Tisaitl.

KRAUTUVININKŲ IR AGENTŲ

Esu moteriškė. Pažįstu moterių 
kentėjimus. Jeigu kenčiat nuo api- 

puolimo, plyšimo, 
baltųjų tekėjimų, 
vaisingumo, arba 
kios kitos ligos, 
galite išsigydyt 
mie labai pigiu 
du. Rašykit
tuojaus, aprašydama 

savo kentėjimus ir įdėkit už 2c. mar
kę atsakymui. Adresas tokis:

MRS. A. S. HON, 
Box W. South Bend., Ind.

ne- 
ko- 
tai 
na- 
b ti-

man

LIETUVIŠKI JUBILIERIAI.
Pranešam savo tautiečiams, kad 

męs atidarėme musų didelę krautuvę: 
deimantų, įvairių auksinių ir sidabri
nių daiktų. Godotini tautiečiai! At
silankydami pas mus, busite visakuom 
pilnai užganėdinti. Su godone,

PUPAUSKY BROTHERS,
Jewelers,

3114 So. Halsted st., Chicago, III.

maldaknygės 
ir jiems rėmai

lempelės (prie švenčiau-

vandeniui

Męs esame importeriai ir wholesa- 
leriai ištisos eilės dalykų, kurie yra 
ypatingai įdomus lietuviams, kaip tai:

Gražus laiškai su lietuviškomis ei
lėmis

Atvirlaiškiai su lietuviškais tekstais
Kortelės gimimo ir varduvių dienai 

lietuvių kalboje
Lietuviškos
'•Paveikslai
Rąžančiai 
škaplieriai 
Medalikai 
M tikos 
Bažnytinės 

siojo ir 1.1.)
šaltiniai šventintam 
šventųjų stovylos 
Apskelbimų kalendoriai tikėjimiško 

turinio
Brankagmenįs
Vaškiniai vestuvėms vainikai
Vaškiniai laidotuvėms vainikai 

lietuviškais tekstais
Lietuviškos kortelės Kalėdoms
Lopšiai Kalėdoms
Nosinės skepetaitės su lietuviška 

ir Amerikoniška vėliavomis ir dau
gelis kitų daiktų, įdomių lietuvių ver- 
telgijai.

PAREIKALAVUS BY KOKIAM 
KRAUTUVININKUI ARBA AGEN
TUI, PILNAS KATALIOGAS PRI
SIUNČIAMA UžDYKA.

Męs varome tiktai wholesalinlnį biz
nį ir kataliogų privatiniems žmonėms 
visai nesiunčiame.

THE LIPMAN SUPPLY HOUSE, 
527 S. Fifth avė., Chicago, III. Dept. 7.

su
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A. OLSZEWSKIO BANKA
CHICAGO, ILL3252 So. Halsted St

Naudinga ir ki^Xyieu^m reikalinga

KATALIKAS”^ 
“Katalikas” yrai 12-kos pusią-1 

pių, didelio fofmatč ir suteikia 
svarbiausių žinių iŠ' Amerikos, 
Lietuvos ir iš ^isį> pasviečio.

“Katamas” metams $?, puseej motų $1.
Užsirašyt “Katalikas!? galima Kiek

viename laikey Rašykime tuojaus, o 
gausite vieną “Katalikę“ numerį pa
matyti veltui, r

J. M. TANANEVICZ, 
13249 S. Morgan St., Chicago 

WWMMBMIIIWWIfflWr>

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

Priima bankon pinigus ir moka 
Už sudėtus pinigus musų ban- 

duodame čekių knygutę, iš ku- 
parašyti čekiai tinka visur. Sko- 
pinigus ant Real Estate. Perka 

Išsam- 
po

Parduoda šifkortes ir

kitur.
parduodu už

Prašau gerbia
mų draugų ir 
draugių atsi
lankyti į ma- /j 
no jubilieriškų ( 
krautuvę, kur 
jus rasite vi
sokio tavoro, 
kokio jums tik 
reikia, ir pi
giau, negu kur

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

Jeigu turite pagadintų laikrodėlį ir 
norite turėti gerai pataisytų, atneški
te pas mane, o busite užganėdinti.

Su pagarba,
z K. MICHALOWSKIS, 

3222 So. Moraan st.. Chipaao. III.

koj 
ries 
liną 
ir parduoda namus ir lotus,
do bankines skryneles (boxes) 
$2.50 metams.
siunčia pinigus į visas svieto dalis.

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

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
l ROTTERDAMĄ i 9 dienas be permainos 

į 11 dienų be permainos į LIEPOJŲ. 
$31.00 — — 3-čia kliasa — — $33.00
$45.00 — — 2-ra kliasa — — $50.00
$65.00 — — 1-ma kliasa — — $75.00

IŠPLAUKIA KAS ANTRĄ SUBATĄ 
Artimcsnčms informacijoms rašykit pas:

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

arba pas vietinį autorizuotą agentą.

ItFlttfMWl' vavrfi

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

Įsteigta 1893 metuose.

KAZIS KllAUČUNAS.
» )

/Bilvgs 9 metus Skyriaus Viršininku, Inspek 
torlum Suvienytų Valstijų Immigracijos. 
turi visas tiesas kaipo Attorney, Advocate; 
Proctor, Solicitor ir Councelor-at-Law. Veda 
vlšokias bylas (provas) visuose teismuose ir 
departamentų skyriuose. Gavimui patarimų 
kreipkitės laiškais, įdedami krasos ženklelį 
atsakymui. Vedimui,svambių bylų ir reikalų 
pribuna ypatiškai į viąas Valstijas ir mies
tus sulyg pareikalavimo. Adresas:

KAZIS KRAUČUNAS 
ATTORNEY-AT-LAW

403 Lyon Building j SBATTLB, WASH.MOKYKLA ŠOKIŲ.
Prof. Julius Šalkauskas užtikrina, kad 
išmokys šokti kiekvieną jauną ar se
ną. Išmokinu valsą 6 rūšių, 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 
kinam šokti dovanai.

Phone Canal 3762.

■ (/

K. ZURAITIS
PIRMAEILIN1S BUFETAS

šaltas aluš, getą deg
tine, kvepianti ciga
rai. Priima svečius 
: kuo^lrdingiausiai. :

3200 S0. HALSTED ST.

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

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

išiiiokesčių.
PERKA 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, Rosi j on.
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. x

PADARO Dovierennastis, ir visokius kitus rejentališkus raštus gerai ir pigiai. 
PAR$AMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai įrengtoje Bankoje, prie 

kurios ne vagis, ne ugnis negali prieiti.
*

Phone Drover 5052

DR. K. DRANGELIS
LIETUVY9 DENTISTAS

VALANDOS-, nuo 9 ryto lig 9 vakare
3261 So. Halsted St. Chicago, III.

Priešai A. Olševskio Bauką

F. P. BRADCHULIS
V

Attorney & Counselor at Law

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

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

Gyv. 3112 S. Halsted St., aril 31-mos
Telephone Yards 2390

<»• r; H* - ■■ ■■ . ■ -■- s?.: •? f •' »• . ■ ’B’-.. •

Pinigus turi tik tie kurie čedyja, o sučėdyja tik tie kurie Bankon deda.
Užčedyk tik vieną, dolierį sanvaitėje 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 dolierj sanvaitėje gali užččdyti kiekvienas žmogus. 
Tik reikia pradėti. Taigi pradekite čėdyti.
“Kurie šiton Bankon pinigus dėjo,- tie šiandien perka namus, o kurie pinigus kupareliyose 
kavojo, tie dabar gaudo vagius”.
Šioje Bankoje gali pasidėti pinigus ir kitų miestelių lietuviai. Rašykite mumi, o gausite

Rašydami adresuokite šiteip:

BANKUS VALANDOS

4

3259 So. Halsted St., Chicago, 111.
Gydo visokias ligas moterių, vaikų ir 

vyrų. Spociališkai gydo limpančias, už- 
sisenejusias ir paslaptingas vyrų ligas.

Dieninė ir Vakarinė Mokykla. 
............ Mokinama:;;:“

1. Pradinis Prirengiamasai) -Kursas,
2. Prekybos Kursas pagal Amen plianą,
3. Prekybos Kursas pagal Rusijos plianą

(del manančių grįžti Lietuvon).
..............  = K albo s ==========
Lietuviška, Angliška, Vokiška ir Rusiška 

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

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

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

Leveskio iŠ

Remiant Pirkiką

i

Šviesa Namams

Dr. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

i t.
A. OLSZEWSKI BANK

CHICAGO/ ILL
Atvažiavusius IŠ KITUR MELDŽIAME aplankyti Ir musiį Banką.

3252 So. Halsted St

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

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

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

Nedeliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų

Skaitymui, siuvimui, vaikų mokymuisi, visokiam 
vartojimui namie — geriausia lempa, kurių jus galite 
nupirkti, yra Rayo. Jokio žėrėjimo, jokio mirgėji
mo. Šviesa minkšta ir aiški. Jus galite prie jos 
skaityti arba dirbti, nepakenkdami savo akims. Rayo 
yra žemos kainos lempa, bet jus negalite gauti geres- 
šnėsviesos už by kokių kainų.

Rayolempos apšviečia daugiau negu tris milijonus 
namų.

The Lamp

IH C Aliejinio ar Gazinio Inžino 
įgydotojas perka su juom ir užtikrinimą bei apsaugųmą.,, Ačiū 
I. H. C. mašinų geram vardui ir teisingam pirkliavimui jpmi^, jisai 
apsaugota daugeliui metų. Jisai žino, kad tai yra geriailsis in
žino pirkimas, nes puikiai atlieka jam ūkyje visokių rųšių darbą: 
pumpavimą, malkų pjovimą, laistymą, pataisymų šapos varymą, 
tekėlą, Smetonos separatorių ir t.t. Jisai žino, kad VII. C. at
sakomybė tęsiasi tol, kol inžinas diyba jo ūkyje. .... . —

' Kuomet jus perkate sau inžiną, įgykite užtektinai didelį, kad 
jisai galėtų daryti daugiau, negu dabar reikalaujama. ’ Jmgu tai 
yra I. H. C. inžinas, jisai dirbs ilgą laiką. Jūsų ūkio darb&k auga 
ir didinasi. Labai galima sutaupinti sau piningus už kitą inžiną, j 
kurį reikės už keturių ar penkių metų nuo dabar tĮltkfe jeigu 
įgysite inžiną, užtektinai jiegingą, kad atlikti lengvai JusUfdarbą, 
einant teisingu greitumu, prailginate jam amžį. Įgykite užtekti
nai didelį inžiną ir tuomet atsidėkite jo drūtai jiegąi. o;

I. H. C. aliejiniai ir gaziniai inžinai varomi gazuį gazolinu, 
naftat kerosimi, distiliatu ir alkoholiu. Didumai įvairuoja nuo „ 
1 iki 50 arklių jiegos. Jie yra pritaisyti vertikališkai, horizonta- 
liškai, pernešami, pastovus, gali būti sulaikomi, orą ir vandenį 
Vėsinanti. I. H. C. aliejiniai traukėjai įvairuoja didume nuo 6-12 
iki 30-60 arklių jiegos, arimui, kūlimui ir t. t.

Pasižiūrėkite I. H. C. inžino pas savo vietos pirklį. Ddsižiiioki- 
te nuo jo, ką inžinas jums veiks, arba išsirašykite kataliogus išPas Vertelgas Visur,

Uždegama, nejudinant kamino arba dangsčio. Lengva išvalyti Ir įdėti knatą. Nedaug 
lėšuoįa. Ekonomiška. Padaryta įvairiuose stiliuose ir visokiems tikslams.

STANDARD OIL COMPANY 
(An Indiana Corporation)

CHICAGOS LIETUVIŲ DOMAI.
K mua Gerbiamoms 

M Chicagos Dr-
m hit ,r v|’ 

'vF 8lem8» kurie
Čftl jlįįL jSl tik rengs ba-

IIu8» vakarus, 
teatrus ar kl- 
tokias pramo
gėlės ateinan
čiais metals,,

apskelbiu, kad aš esu pasirengęs vi
suose atsitikimuose sutaisyti Jums 
kuogražlauslą mužiką. Todėl, ren-i 
giant teatrus, balius Ir t.t. su muzikos! 
dalykais, kreipkitės prie manęs.

Taipgi pranešu, kad savo namuose 
duodu valkams ir suaugusiems pa
mokas ant smulkos ir plano.

P. V. SA R PA LIŪS, 
8259 So. Halsted st., Chicago, III.]

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

GERIAUSIA LIETUVIŠKA APTIEKA.
F. A. Jozapaitis, aptiekorius ir sa

vininkas, savo' ..aptiekoje užlaiko vi
sokių vaistų ir 'išpildo visokius recep
tus. Taipgi i mąno aptiekoje galima 
gauti visus lietuviškus daktarus; po
draug ir angliškus. Mano aptiekoje 
suteikiama gerinusi patarimai ir kas 
ko reikalaujat laiškais tik tiems at
sakom, kurie; prisiunčia už 2c. štampą,

i F. A. JOZAPAITIS, Aptiekorius, 
3601 S. Halsted št., Chicago, III. 
Telephone Yards 155 arba Yards 551

Seniausia Lietuvių užeiga pas

JUOZUI RIDIK/J
Užlaiko visokius pirmo 
skyriaus gėrimus ir kvėę 
penčius cigarus ir

Gražią Naują Svetainę 
Susirinkimams, vestuvėms, ba
liams ir tt. Širdingas priėmi
mas ir broliška rodą kiekvianam

8253 Illinois GL. Kerte

28 metų senas laikraštis
| VIENYBE LIETUVNINKU
į EINA KAS SEREDA, BROOKLYN, N. Y.
’ Ir padupda daugiausiai gerą Ir svarbių ži-
1 nių Iš Amerikos, Europos Ir viso svieto, o
1 prenumerata kaštuoja metams tik $2.00;

pusei metų $1.oo. Užrubežiuose; metama 
$3.oo; pusei metų $1.50.

I RAŠYK ADRESU:
J. J. Pauksztis & Co.

120-124 Grand Str.,
Brooklyn, N. Y.

K. J. FILLIPOVIČIUS IR 
JOVAIŠAS 

pardavčiai namų, 
už labai 
(prekes)

lotų ir 
žemas 

turi di- 
pasirinkimą; ap- 
nuo ugnies na-

LIETUVIŠKA BANKA
farmi) 
kainas 
džiausį 
saugoja 
mus, • biznius ir forničius 
geriausiose kompanijose; 
perkantiems propertes iš
dirba visokias reikalingas 
popieras; peržiūri ab
straktus ir parūpina pa- 
skolast
duoda lėtus visose dalyse 

$500.0( ir augščiau,

mortgečius; par-

i O 
vastį pašalpa Ii- 
Reikalinga agen- 

cago Heights ir 
o darbo, teiksitės 

paskirtose valandose, 
ti, geras 

o jųsų 
pasididins. Tai

ti bizniu ir biznevų na- 
bučerniiį su namais ar 

apgyventose lietuviais kolio- 
Reikalaujantie atsišaukite žemiau pa
nti t rašų :
33rd st., Chicago, 

<i 10 iš ryto, ir nuo 
'Telefonas Drover

miesto Chicagos nuo 
taipogi apsaugoja žmonių gj 
gos ir nelaimes atsitikimuose, 
tai Chicago, Waukegan, Chb 
West Pullman. Norintis-toki, 
atsišąuku ypatiškai 
Vyrams,: mokantiems rašj
darbis, pirksit propertes, 
nigai į trumpą laiką dvigubai 
pogi turime pardavimui bizniJ 

’ — saliunų, Imų, kaipo: 
be natnŲ dikčiai 
nijosc. 
rodytu 
858 W. 
nuo 8 i

už- 
pi-

BĮ.; offiso vai.: 
4 iki 9 vakare. 

22S0.

Town of Lake Savings Bank 
Joseph J. Elfas, Savininkas 

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

jimui nuo vieno doliario ir daugiaua 
ir mokame trečią procentą ratomis 
ant metų. Siunčiame pinigus į vi
sas svieto dalis pigiai, greitai ir tei
singai, o svetimų žemių pinigus įmai
nome, perkame ir parduodame. Par
duodame šifkortes ant visų liniją į 
krajų ir iš krajaus, taipgi tlkietus 
ant geležinkelių po visą Ameriką ir 
Europą.

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



N<x 41.

South Halsted furniture House
3224=3226 South Halsted Street, CHICAGO.

Turi didžiausia
Lurničių pasi
rinkimą ir par-

kaip visi kiti

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

ir užtai randa mumi nieko nekaštuoją. Męs per
kame visus tavorus stačiai iš fabriko už gatavus pi
nigus ir užtai juos gauname pigiau kaip kiti. Męs 
turime savo automobilius ir todėl pristatymas ta- 
vorų kostumeriam mumi pigiau kaštuoja negu tiem, 
kurie arkliais veža. Todėl tai męs ir galime par
duoti pigiau kaip kiti. ./’č

w Turėk Savo Namuose
W Geriausią Degtinę (arielką) jei I 
y nori būti sveikas ir turėti kuom g 
^pavaišinti savo mylimą svečią, j
Daktarai rekomenduoja už geriau
sią degtinę ; į •

S=O=L=O Rye' |
Kaipo Skanų, Tvirtų ir sveikų gerymų

Geriausiai pastiprinanti, priitnna, skani 
ir sveikiausia stalava degtinei .

Gaunama visuose goresniuose

STRAUS BROS; CO; »**' DEP’T L. CHICAGO, ILL
T. PODLASKIS ir A, CHAPOSKE, Lietuviai agenta^

^^NEDAND BLENDJ5p

Saliutuose

216 W. Madison St.

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 gerumą 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
voms 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 va/carais.

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

IV Kn asm 'kVbZJ kVU2

CHICAGO

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.

• i-. y ■ . A;

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

siutai parsiduoda nuo 
$10.oo ir augščiau ir jie guli 
ant apsivilkusio gražiau kaip 

keno nors ant orderio dirbti. Kamta- 
• da mokėti kriaučiui už siutą $35.oo. 

kada tokį pat siutą gali pas mus pirk- 
į ti už pusę to. ' '
Į Atminkite, kad pirkdami pas mus 

gausite puikias Drapanas ir užčėdy- 
site daug pinigų.

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.

Hl BRIDGEPORT CLOTHING CO.
A. N. MASIULIS, Manager

3246-3248 So. Halsted St

b u p
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IšgydauįSdienas
VARICOCELE, 
HYDROCELE ~ 

ft.y.pagadintas gyslas! 
the peršulų, skausmųj 

Aš noriu išgydyti kiekvieną vyrą kenčiantį nuo Varicoceles,-Strikturds, Užkre
čiamų Kraujo nuodų,1 Nerviškos negales, Hydroceles ar ypatišklį vyrų ligų, Vyriško 
Nusilpimo, Raudonųjų, Fistulos, Kepenų ir įvairių Pųsles ligų.

AR TAMSTA SERGI^AR ESI SILPNAS?
Tas laisvas pasiulinimas yra atviras visiems, kurie praleido dideles sumas pini

gų ant daktarų ir gyduolių be jokios naudos ir mano noru yra parodyti žrnonims 
kurie buvo gydomi daktarų be jokios pasekmės, kad aš vartoju vienintelį būdą, 
kuriuom 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 nesveikumus 
(Nemokėk už neišgydymą—Neišgydo nemokėk)

Slaptos 
VyrųLigos 
Išgydomos greitais • ant 
visada su pilna slaptybe. 
Nerviška negale, Silpnu** 
mas, Pražudyta paiiega, 
Nuovargį, Kraujo uznuo« 
dijimų, šlapumo bėgimą.

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

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

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

IŠTYRIMAS DOVANAI.
VISIŠKO PAGIJIMO kiekvienas įieško. Aš tamstą išgydysiu Visiškai, jeigu tamsta 
lik pavesi gydymą savo ligos man. Mand preke yra žema ir pritinkanti prie mano 
atsakančio gydymo, o išlygos labai lengvoj Ateik šiądien ir pašiliuosuokZnuo kančių 

DR. Z8NS 183 CHICAGO,
Valandos: nuo 8 ryto iki 8 vakaro. Nodelioms nuo 8 ryto iki 4 po pietų.

,50,000
KNYGŲ

^jį/įpr Vysai Dykai Del Virul
Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk del vyru. I 

Knyga ta prastais, suprastais Žodžiais pasaka kaip gal I 
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijima kraujai 
arbasypili, nubiegima sieklos, patrotitu stypribe, pučkus. I 
ir kitus išmietimua, f nęgrOtnulavima, patrotitu ■ * 
styjpribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, ruma- I 
tizma, gonorrhoea arba triperi, naujai įgautas lygas, I 
strietura irvysasvyru lygas, gal būti išgidomas savai 

1 namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai. , <
i Ta, dykai įgauta knyga, pasakis jums kodėl jusi 
Į kentat ir kaip galėt galųtinaj isigyditL -Knyga ta yra I. - 
Į krautuvė žinios, katfuą-ture žinoti kožnas vedes arba I 
I nevedes vyras. Ta knyga yra parašita par Daktąra, Į 
J katra.6 atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijališku I 
| lygu. Temykit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai,!

užmokam už pačto, ing užpečetita konverta. Nesiusk J 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir’adresa ant t 
Žemiaus paduotu kuponn, katra siusk mums šendena. . ■ >

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

Godotinas Tamista: Pagal Taniistos prižadiejma, aš norlečjau f 
j og Ta ini sta prisius tumei man vysai dykai včnajusu knygadel vynu ■

Vardas

Adresas;

P. Mikolainis
Box 62 New York City

GERA PROGA!
Gramatika angliškoskalboįmo- 
ky tisbe mokytojo(apdary ta)$ 1.00 
Vaiku Draugas arba kaip moky

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

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

diį, su paveikslais (apdaryta), ,35c 
Viso $1.60

Kas atsiųs iškirpes šita apgarsi
nime iš “Lietuvos” ir $1.00 per 
money order’, tai gaus visas 4 
knygas 60c. pigiau.

Steitas

Ar matei kada-nors laikraštį 

“DRAUGĄ“? 
“DRAUGAS" yra 8-nių puslapiu 
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 metams $2, pesai m. SI 
Užsieniuose metams S3, pusei taaty $1.60 

Rašydami laiškus adresuokite

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

I D-I-D-E-L4-S P-E-L-N-A-S / 
g Nesveikiems, silpniems ir sergantiems susipratusiems $ 
j žmonėms. 1
B Tie, kurio ilgį laikę sirgo landžiodami nuo vieno daktaro prie kito ir daug pinigų išmokė- W

jo tiems, kurie netik neišgydė, bet dar paaršino labiau užsėndl'naht ligį: per kų negalėjo (Ą 
'J gerai dirbti; tad apturėjo duboltavį nuostolį, — ve be naudos išmokėtus pinigus ir nustojimį 
A uždarbio; tik todėl, kad užsidėjo su menkos vertes daktarais, kiirie'neįaili išgydyt. g
g - BET KITI, KURIE SUSIPRATĘ, NORS SILPNI IR SERGANTI ŽMONES; E

i bet su visokioms šviežioms ir užsendytoms ligoms atsišaukė prie garsaus, visiems žinomo kai- V 
§ po geriausio Amerikoje PHILADELPHIJOS MEDICAL KLINIKOmokslinčių daktarų, tad ta- J 

A po išgydyti trumpam laike, netrotijant dovanai pinigų ir uždarbio; per kiį apturėjo didelį A 
g dubeltavų pelnų, sveikatų, drutimUį ir pinigus sučedijo. g
f IŠ TŪKSTANČIŲ IŠGYDYTŲ NUO VISOKIŲ LIGŲ ŠTAI K^ PATYS ŽMONES RAŠO |
& PRISIUNČIANSiSAVO PAVEIKSLUS DEKAVODAMI: ’

GARBINGAS PHILA. M. CLINIC! Siunčiu didžiausiu padėkavong už greitį išgydymu 
g nuo skaudėjimo galvos, strėnų, vidurių ligos, negalėjimį valgyt ir miegot ir nuo susilpnčjusio g 
g viso kūno. Pirmiau gydžiausi pas daugelį daktarų, bet anie tik vietoj pagelbos daug pinigų iš- g 
L kaušg, o Ilgį labiau paaršino. Vienok kaip prisiųstas Jus liekarstas suvartojau, tad pasilikau 

pilnai išgydytas, sveikas ir laimingas. Už tai dar kartį ištariu ačiū PfetlĄ, M. Klinikų! ir Jus
A garbingį vardį garsinsiu terp savo tautiečių, kad išgydot ir tada lytip kitį^eįstenge. Su gucdo- A 
B ne J. Bernot, dZJi'ranklin St., Sprihgfield^’M^ss

GUODOTINAS DAKTAREI ’
Labai dėkingas užtikrį išgy- 
dymį ir už liekarstas, nuo ku
ri U pastojau kaip naujai ant 
dvieto užghngs, išgelbstintnuo 
slaptos ligos. Taip gerai dabar

* jaučiuos, kad į trumpį laikį 
net 15;švąrų daugiau sveriu. 
Prisiun’Čiu savo paveikslį, lik
damas. sveikas ir džiaugdama- ? * 
sis, pilnas guodones S. Kolom-

. čitikas, 41 Avė, L., Salveston, 
Tex. •' m

TEIPAT Mr-Žukas, McKees
Rocks, Par, prisiunsdamas sa- (WOLaM 
vo paveiksiu, nemažiau yra de- SSI 
kingas už išgydymų nuo sun- 
klos ir pavojingos ligos. Kiti -ų 
negalėjo išgydyt.

Dr. G. M. Glaser
šiuomi apreiškia pagailotai visuo

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

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

Mano ofisas aprūpintas naujausiais 
budais gydymo. Visus ligonius steng
siuosi užganėdinti kaip ir lig šiol. 
Pasitikėdamas, jog gerbiama publika 
ir toliaus mano rems, ošiu namio ant 
kiekvieno pareikalavimo dięną ir nak- 
tj. Esiu s'pjecialistas ligose vaikų, mo
terų ir vyrų ir užsendintose ligos?. 
Darau visokią operaciją.

Liekuosi .su pagarba

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

Kertė 32-ros gatvės.

Geriausios Siuvamos Mašinos yra 
“SINGER”

Męs jaa parduodamo ir išmokiname 
siūti. Turimo atspauię Lietuviškoje 
kalboje knygas, pagal kurias galima 
greitai ir gražiai išmokti sinti viso
kius siuvinius. Męs parduodame ma
šinas nebrangiai, pradedant nuo $3.00 
iki $59.00 gvarantuojam kiekvieną ma
šiną ant 10 metų. Taipgi sutaisome 
penas mašinas. Mums nedaro skirtu
mo, kur mašiną reiktų pristatyti, norą

Rusiją. Musų štoras randasi po šluo- 
mi adresu:

ANTANAS VISBARAS, 
3239 S. Halsted st., Ch’caflO, HI.

Telephone Yards 452R

iri

Mr Žukas.

GERIAUSIAS KONCERTjNKAS'lr Armonikas 
gausi pas mane, taipgi visokius muzik. 
Instrumentus ir 1 i e t u v rs k a s knygas. 
Rašyk man Katalogo reikalaiidams, kurį 
pasiunčiu visiem dykai. Adresas:

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

Lietuviškas Graborius

Jus m 6 d.
NUO PASLAPTINGU LIGŲ
stow

Specialistas kuris 
išgydo ko kiti ne-

Ateik pas 
mane, o aš 
iš gy dy s iii 
jus ant visa
dos. Aš gva- 
r a n t uo j u 
kiekv ien am 
užganė di- 
nima, kuris 
atsilankys į 
mano ofisą. 
Aš išgydysiu 
jus už pigiau 
ir geriau, ne 
gu daktarai 
mieste, ku
rie turi mo- 
ir turi dide-

Mr S. Kolomčiukas.
Mrs Zofija Bustrykene, C. M. and St. Paul st. Sobieski, Wis. Štai kį raSo: Nesuskaitytus 1 

B kartus labai gražiai dekavoju Phila. AL Clinikui, už išgelbėjimu manes išgydant nuo moteriškų g 
F nesveikumų ligos kaip nusilpnėjimo, teip ir skaudėjimų.- Dabar esu pilnutėliai svbika ir dau- W 
k tfiau gydyties nereikalauju.

GERESNIŲ PAKTŲ nieks negali reikalaut; kį užtvirtina didelės daugybės išgydytų, W
j KAD JAUTIESI NESVEIKAS, Į
j kreipsies, nes liekarstas išsiunčia po visį Ameriką ir kitas dalis svieto', o busit dėkingi kaip ir T 
S visi, kuriuos Phila. M. Klinikas apdovanojo tuom didžiausiu turtu, tai yra sveikata.
A THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC j 
g todėl greiėiau už kitus daktarus išgydo ir tokias ligas, kurių kiti neįstengė; kad Čionai kiek- g 

I vienam atsišaukusiam užrašo Ir sutaiso speciališkai liekarstas iš geriausių gvaruntuotų mediką- T 
mentų naujausių Išradimų, kurie pasaulyje yra žinomi kaipo geriausi ir todėl, kad prie Phila.

A M. K1 Įniko yra net keletas Profesionališkų Daktarų, terp kurių yra net Amerikos valdžios moda- A 
g llų apdovanotų. g
■ ŠITIE GARBINGI fnoksllnCial, Profesonal. Daktarai, pirma ranka prio Klinikoj į
A Daktaras ALEX. BROWNAS, Superintendent, Dr. WINCAS YODER, Medical Director. *
iįSITEMYK, kad slaptybes ligų saugiai užlaikoma, visada.

KAD FQI NFWFIKA^ bet nori pastoti sveiku ir lai. įV M1NGV, tad atsilankyk, o jeigu toli gy. g
voni, tad apršyk savo HgJjbei nesveikumus lietuviškoj kalboje kas kenkia, o tikėk, kad apturėsi L 

itikrį pagelbį sveikatai kaip tukstanCial, kurie jau džiaugiasi ir dėkavoja, nes Čionai išgydo ir 
tokias, kurių kiti negalėjd.išgydyti kaip šviežias toip ir užsisenejusias ligas nuo skaudėjimo: A 
peCluos, rankose, kojose, sąnariuose, krūtinėj, strėnose, galvos, šonų; išbėrimai spuogais nuo g 
blogo ir neCysto kraujo, nuo saužagystės sėklos nubėglmo, nusilpnėjimo, vidurių nedirbimo, už- f 
kietėjimo slogos, greito pailsimo, nerviškumo, baimės, silpno ir numažčjusio kraujo, užkreCia- Jį 

T mų slaptų lytiškųllgųršijdies, kepenų, inkstų, silpnų plauCių, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, T 
g nu peršalimo slogų, b)ogų>&apnų, nemigos, neturėjimo apetito, be peilio, be pjaustymo be ope- B 
g racijos, bet su liekarstomsv-kurios tukstanCius išgydė. Teippat moteris nuo skausmingų me- w 

nešintų ir kitokių llgų< kurios užpuola varginimui žmonių, VYRŲ ir MOTERŲ. Reikalaujant J^ 
! rodos nuo daktaro, vlsadą adresuok arba ateįk po šiuo adresu:

i THE PHILADELPHIA M. CLINIC, Į
1117 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PA. T

m VALANDOS; nuo 10 iš ryto iki 4 po p. Šventadieniais nuo 10 iki 3. Ūtarn. ir PėtnyCiomis nuo 
A 6 iki 8 vak. Reikalaukit nuo Kliniko dovanai ir skaitykit knygų „Daktaras".
g Pasarga: kurio daktarai negali išgydyt, tai gali kreiptis pritf Phila. M. Clliiico, 
1 o apturės rodį. į

Užsiimu laidojimu numirusią Ir už 
laikau automobilių, parsamdaU ant 
veseilią, krikštynų ir pagrabų /už pi
gesnę prekę, kaip visi * kiti, 
nu į visas miesto dalis labai 
— dieną ir nakt|.

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

Telephone Drover 2186.

Pribu- 
Teitai,

I
ii

kčti aukštas randas 
liūs iškaščius. AŠ vartoju ir fab
rikuoju pats savo medicinas pri- 
provas, kurias aš pats importuoju. 
Dabar laikas išsigydyti ir būti 
sveiku. Rodą ir išegzaminavoji- 
mas dykai, argydysiesi ar ne’ Aš 
pritaikysiu mano maža užtnokesnį, 
pagal justį išgalėjimai Netruk Jy- 
ki bet atsilankyk šiad'en.

A3 albu letuvHkal.

Western Medical Institute 
1827 Blue Island Ą.ve., 2 lub. vir
šuj Rankos, prie 18tos gatvšs, 
Chicago, Iii.

DRTftENFER, Specialistas.
Valandos! 8 ryto iki 8:30 vakari? 
NedSiiomis: 8 ryto iki 12 dienos

Dr.O.ę.HEINE
DANTISTAS

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

D-re Maria Dovviatt-Sas^T
Moterų Ir vaikų ligų specialistė

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

Phone Canal 1208
Valandos:

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

Nedeiioms
nuo 9:80 iki 12:00vaL ryto

Rezidencija
5208 W, Harrison Street 

Tel. Austin 737

Valandos:
tiktai iki 9:00 kiekvienų ryt j




