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MEXIKO.

Pereita ir

ko. Juo toliau, juo su Me- 
vra aršiau. Nuo pat laiko, 

iiricš keletą metų kilusi
nu-

vertė
sena 1 
jį nuo

;vvnės, šis nelaimiu- «/
buvo be persto]imo

-revoliucijų ir iki šiol 
galutinai nusiraminti, 
siais laikais, kada, po 
mo Maderos, prezidento 
ėmė I įnerta ir kada, sp 
vienytoms V alstijoms, f : .. - • 1

neįsten

užmuši

garsinti nauji prezidentiški rin
kimai, tikėtasi, jog, praslinkus 
rinkimams ir išsirinkus sau nau-

galų gale nusiramins ir 
nuo nesiliaujančių revo-

liucijų.
Pereitos vienok sąvaitės atsi

tikimai aiškiai parodė, kad tai 
yra tik viltis, — tuščia viltis.

reik priminti, kad Mcxike 
ne viena “revoliucija”, jų 
ict kelios: kiekvienas avan-

yra 
yra 
turistas, surinkęs sau saiką pa
sekėjų, varo revoliuciją ant savo 
locnos rankos. Ištikro, arčiau ir 

žiaus prisižiūrėjus nekuriems 
šitų “revoliucijų” vadovų,

vargiai juos galima pavadinti 
revoliucijonieriais, — daugumui

<

vadovų. Tas ypačiai aiškiai ap
sireiškė dabar, besiartinant pre
zidentiškiems rinkimams. Į kan
didatus ant prezidento stojo ke
letas partini; svarbiausiais kau
didatais skaitoma generolas Fe
lixas Dlaząs, giminaitis buvusio 
prezidento senio Diazo; Gam
boa, kandidatas katalikų partijos 
ir dar keletas menkesnių kandi
datų. Pradėta, žinoma, teirau
tis, kurį iš kandidatų rems šie 
“revoljįtfijonicriai”. Šie pasta- 
riejie ’Sikiškė, kad jie nerems 
jokio kandidato ir varys toliaus 
savo “revoliuciją”, nežiūrint 
koks kandidatas butų išrinktas. 
Ko jie galų-gale nori, sunku įspė-
ti. Teisingiaus pasakius, labai 
lengva įspėti — jiems, matomai, 
visiškai nerupi šalies nusirami
nimas ir jų užduotimi neyra įve
sti šiokią ar kitokią tvarką, bet 
bile turėti progą prieš ką nors 
kariauti. Tokiu savo apreiški
mu tos bandos “revoliucijonierų”

faktiškai tas parodo, kad tai yra 
bandos paprastų 
ristų, kurios tada 
kada krašte nėra

plėšikų-avantu- 
tik turi naudą, 
tvarkos.
revoliucijonie-

rių apreiškimas davė progą ma,-

lės ramybė įvykti, net ir naują 
prezidentą išrinkus.

Pereitos sąvaitės pabaigoj vie
nok pasitaikė atsitikimas, kuris 
vėl, tarsi vulkanas, išsiveržė 
naujomis liepsnomis ir sukrėtė

tingas senatoriaus Do- 
mirties, ar prapuolimo

matomai, buvo pama- 
» prezidentas 1 Įnerta,

> apsuptas kariumene, 
vieno atstovo sėdynės 
po keletą kareivių ir

mą parliamento ir suarešta 
atstovų. Tapo suareštuoti

atstovus, kurie remia Gam- 
kandidaturą. Tas aiškiai

II nerta rems 
turą. ’ Tas

Gamboa kandida- 
vienok nesvarbu.

turės ant Mexiko likimo.
I švaikymas parliamento, 

naikinimas konstitucijos, a 
sininias diktatūros ir ypa<

ne

su-
su-

lyg konstitucijos visuose civili
zuotuose kraštuose, yra nuo areš
tavimų apsaugoti, — visa tai tu-

liepti. Ilgai 
nytų Va 1st i j t 
Šimas, rodosi, 
bai arti. !

vilkinamas Suvie- 
ginkluotas įsiki- 

dabar yra jau la-

nesą,
zinios pra- 

Vokictija ir 
> iau susi-

SuvicnytQhjs Valstijoms, kurios 
galvatrūkčiais paliepė keliems 
šarvuotiems kariškiems savo lai
vams plaukti į Mexiko portus 
ir laukti ten tolimesnių palie
pimų. 'Anglija ir Vokietija taip
pat paliepė savo laivams, esan
tiems šioj pusėj Atlantiko, lai-

vienytos 
officiali u 
zentantą 
1 Įnertai,

Valstijos tuom tarpu 
budu per savo repre- 
Mexiko City apreiškė 
cad jis ypatiškai atsa- 

viską, jeigu suareštuo
tiems deputatams kas nors blo
go atsitiktų. Huerta atsakė 
daugumas iš deputatų turės sto-

kad

Tuom tarpu Felixas Diazas, 
kitas kandidatas, grįžta iš savo 
nevykusios pasiuntinystės į Ja
poniją ir yra jau arti Mexiko 
kraštų. Skaitytojai pamena, kad 
šis Diazas, sykiu su IInerta, nu
vertė Maderos valdžiąA ir iki šio
lei jis skaitėsi tvirčiausiu kandi
datu, kurį turėjo remti, kaip ti
kėtasi, ir pats Huerta, 
kaip Jau

Dabar, 
minėjom, aišku, kad 
Gamboa pusėj. Tai

gi žingeidžiausis dabar klausi
mas yra, ką darys generolas 
Diazas, pargrįžęs į Mexiko? Dia
zo draugai jau davė jam žinią, 
kad jis dabotus ir butų atsargus, 
nes kitaip jis, sugrįžęs, gali pa
pulti į Huertos rankas ir jį gali 
patikti toks pats likimas, kaip 
užmuštąjį Madero. Abelnai pa
ėmus, padėjimas Mexiko labai 
pavojingas, ir galima tikėtis, kad 
netolimoj ateityj atsitiks 
nors labai svarbaus.

kas

Apie 135 Ateiviai žuvo.

Vos spėjo 
atmintyje ba 
šio pernai “Titaniko”,

piam Atlantiko

Nevv Yorką si 
ir 93 jūreiviais 
oalima sakyt, '

žinomų

plaukiantis

/Į/percitos

Jeigu ne bevielius telegra 
kuris sušaukė pagelbon kitus 
vus, visi butų ^uvę; pribuvus 
tiems laivam/ page 
sažierins išgelbėta, žuvo

ki-

baisausLaivas užsidegė laike 
“šturmo”.

Volturno išplaukė iš Rotterda-
mo spalio 2 d.; visą sąvaitę plati-

sakoma, nuo expliozijos laivo vi
duryj užgimė gaisras. Iš pra
džių buvo manyta, kad gaisras 

ir pasisel 
garinėmis 

Po pirmų,
gesinti tuojaus 
isras yra pa vo

lai- 
vic-

nėra pavojingas 
lengvai apgalėti 
vo pompomis, 
•nok, bandymų 
pasirodė, kad g< 
jingas ir kad lai
sudegti. Pavojus buvo tuom di
desnis, kad tą visą naktį ir v.isą 
dieną baisi audra viešpatavo: mil
žiniškos vilnįs ėjo kalnais per 
jūres ir mėtė nelaimingą laivą, 
tarsi kokią skiedrą.

Bevielinio telegYafo operato
rius tuojaus pradėjo šauktis pa-

dės, paleistos bevieliniu telegra
fu, yra ženklu, kad laivui grę- 
sia didžiausis pavojus) pradėjo 
lėkti aplink iš Volturno bevieli
nio telegrafo stoties, j ieškoda
mos audringose jūrėse kitų lai
vų ir šaukdamos kuogreičiausios

Laivai atsišaukia.
Arčiausiu laivu nuo degančio 

Volturno pasirodė laivas Carma
nia. Carmanijos bevielinio tele
grafo operatorius apie pietus ket
verge pagavo silpnutį Volturno 
telegrafo ženklą “S. O. S.” Vol
turno vieta buvo paduota: 48°29’ 
geografiško šiaurinio platumo b* 
34°39’ geografiško vakarinio ilgu
mo (žiur. žemlapį ant 5 pusla

ja yra 78 mylias nuo Volturno.
Pirma telegrama nuo Volturno

“Skubinkit; laivas dega; 
mes, kad visi žūsim.”

Carmanija, kuri plaukė iš New 
Yorko į Liverpool}, tuojaus už
suko iš savo kelio ir atkreipė 
savo “nosį” į nurodytą vietą, kur 
Volturno degė. Tuom pačiu tar-

peršokdamas tankiai net viršum 
laivo, ir kapitonas Barr telegra
fu pranešė Volturiio kapitonui 
Inch, kad negalima nei mėginti 
nuleisti į juros pagelbos valčių. 
Carmanija, negalėdama dėlei mil-

Volturno ir negalėdama nuleisti 
pagelbos valčių, ūžėjo iš užpa
kalio ir pagalios jai pasisekė pri
siartinti prie Volturno ant 100 
pėdų. J ;

Carmanija tada-bandė .iš ypa
tingų kanuolių Įarmotų)' iššauti 
virves ant Volturno,- kad tokiu 
budu su degančiu laivu susijung
ti, tačiaus, dėle? pašėlusio vėjo, 
jokiu budu iššautos virvės ant 
Volturno pakliūti negalėjo.

Apie 5 valandą po piet pasi
rodė “ant dangaus galo” .laivas 
Grosser Kurfuer^t, o po jo su
plaukė ir 9 likusie, augščiaus pa
minėti laivai. Tačiaus tuom tar
pu jie nedaug gelbėti galėjo dė
lei viršminėtos pasiutusios au
dros. Visi laivai, susinešę tarp 

, įausavęs

gantį Volturno ir sukti aplink jį 
viens po kitam,' — milžiniškos 
vilnįs ir pašėlęs vėjas mat grę- 

frr patįs laivai, 
stovėdami, ga-

sė pavojum, kad 
arti viens kit>
Įėjo susidaužyti.’

Kas darėsi ant Volturno.
Vienas iš išsigelbėjusių taip 
pasakojo apie v ..ai, kas darėsi

• ♦ • ‘Pasirodžius gaisrui apie 6 vai.

pė prikelti visus- pasažierius ir 
išvaryti ' juos ant viršaus; čia 
jiems išdalino gelbėjimosi diržus, 
kuriais dėlei viso ko liepta kiek
vienam apsijuosti 
iš korko). Vaikai 
vaikais ant rankų 
džiai verkti.

Gaisras pradėjo tuom tarpu eiti 
blogyn ir susirinkusieji ant vir
šaus pasažieriai 'galėjo jau užte- 
myti liepsnas laivo viduriuose. 
Apie 10 valandą iš ryto išgirdo
me šauksmą: “Nuleisti pagelbos

ir moterįs su 
pradėjo grau-

Laivo kapitonąš ir oficieriai 
(kurie vis buvo anglikai) elgėsi 
vyriškai, bet prasti jūreiviai (ku
rie buvo vokiečiai ir. belgijonai) 
užsilaikę labai blogai.

Žmonės pradėjo bėgioti, tarsi 
pašėlę, o tuom tarpu jūreiviai, 
užmiršę savo priedermę, skubįiyo^, 
kad patiems užimti pirmas vietas

■ 'C
šis paveikslėlis parodo sudegusi laivą'.“Volturno’/(apačioj), ir jo . kapitoną Francis Inch. Viršutinis paveik

slėlis parodo praktikavimąsi .Volturno’ ugniagesį/, kurf jie atlieka kas keletą' dienų. Kitas paveiksimi is (iš
kaires) yra reginys Volturno denio ir jo1 gelbėjimosi valčių’ l- ' - ‘ . ! J. .
‘u ’ l ■ -.7 ■ ■ - < ’

tarp susigrūdusių ant denio pa
sažierių.* Moterįs ir vaikai tapo 
atskirti* į vieną pusę, o vyrai—į 
kitą, kad duoti moterims pro
gą pirmoms ‘ išsigelbėti ant be
siartinančio pagelbon laivo.

Tačiaus,- kaip jau pirmiaus 
matėm/ prisiartinęs laivas Car
manija ir kiti laivai, negalėjo 
Volturno pasiekti. Visi plaukio
jo aplink, ir Volturno pasažie- 
rius apėmė tikra desperacija: du 
gaivalu — ugnis ir įšėlusios van- 
Mens bangos — tarsi susitarė pa
daryti galą nelaimingiems žmo
nėms, susigrudusiems degančio 
laivo gale. Reginys buvo 'neiš
pasakytai griaudus. Čia pat po 
rankomis dešimts laivų despe
ratiškai stengiasi suteikti pagcl-
bą, o visgi toji pagelba nepasie-; pagarsintų pravardžių matyt, kad 
kiama.

Ugnis viduryj laivo, tuom tar
pu pradėjo eiti artyn: denio lu
bos, ant kurių susigrudusi mi
nia verkė, rėkė, juokėsi {nekurie, 
sakoma, iš proto išėjo) pradėjo 
darytis karštos, — nekuriems' 
padai batų pradėjo svilti, ir žmo
nės pradėjo šokti juresna....

’ liejas jo ant įsibangavusiu vilniu, • r* i m 5- i v vjis nuramina aplink laivą vilnis. 
Tai jau nuo labai senai žinomas 
ir vartojamas būdas, kuris ir 
šiuom syk pasirodė pasekmingu. 
Po to, kaip tūkstančiai galionų 
aliejaus tapo su vilnimis pa-

c Volturno, vilnįs kiek 
jūrės nusiramino ir

=-*- Prasidėjus rudens šalčiams; 
Vilniuje vėl ėmė daugiau sirgti 
užkrečiamomis ligomis. • Taip 
antai, aną savaitę mieste susir
gę: skarlatina/*— 23 žm.,' dėmė- 
tomiomis šiltinėmis—15, difteri
tu — 18 ir dizenterija — 39 žm., 
išviso 95 žmonės. $

sumažėjo,.
prasidėjo pasažierių

• Grosser Kurfuerst paėmė 106 
pasažierius, La Touraine — 42, 
Caras — 92, Kroon land — 90, 
Narragausett — 28, New York 
—r- 18, Seydlitz — 46, Devonian 
— 60, Carmania — I, Minneapo
lis — 31 ir Rappahannock — 19.

Pilnų su rašų žuvusių pasažie
rių dar negauta. Beveik visi bu
vo immigrantai. Iš iki šiolei

— Rugsėjo 9 d. miesto durnos 
salėje buvo vilniškės draugijos 
kovoti su džiova visuotinis 'su- 
sirinkimas. Tarp kitko,” parinkti 
keli nauji valdybos nariai.* Pir
mininku išrinktas notaras Briu- 
chanovas, valdybos nariais iš
rinkti: d-ras Kievličasj d-ras* 
Laumianskis, d-ras Orlovas, gy-

stačiai netikėtinas. Laikinis pre
zidentas Huerta išvaikė Mexi- 
kos parliaments ir* suareštavo di
desnę dalį parliamento atstovų; 
konstitucija laikinai tapo suspen
duota (panaikinta) ir prezidentas 
Huerta liko tokiu budu diktato
rium.

Sekančios aplinkybės prie šio 
atsitikimo privedė: nesenai se
natorius Dominguez, laike sena
to posėdžio, savo kalboj užsipuo
lė ant prezidento Huertos, jį 
smalkiai kritikuodamas. Ant 
rytojaus senatorius Dominguez 
prapuolė nežinia kur; pradėjo 
eiti paskalai, kad bene vakarikšti 
senatoriaus prakalba prieš Hu- 
ertą turi kokį nors ryšį su jo 
prapuolimu, — pradėta pusbal
siai kalbėti, kad senatorius Do
minguez tapo užmuštas sulyg 
Huertos paliepimo.

— 1 1
Kadangi senatoriaus staigus 

prapuolimas ištiesų buvo nepa
prastas, tai Atstoviu Butas išnešė

•■ ,:.>,^.5i,s. įjįjjįsį,'

CHINAI.
Telegrafiškos žinios praneša, 

kad laike naujai išrinkto prezi
dento Juanshikai inauguracijos 
tapo nužudytas Pekino policijos 
viršininkas. Jis prisipažinęs, kad 
buvo papirktas Cantono revoliu- 
cijonierių užmušti Juanshikajų 
laike jo inauguracijos. Po to 
gyba apie Juanshikai tapo

sar-
su-

Nors šios žinios officialio 
tvirtinimo dar nėra, tai . vienok 
tas jau duoda progą manyti, kad, 
matomai, toli gražu ne visi yra 
Juanshikajo išrinkimu užganėdin
ti. Jeigu panašus dalykai atsi
tinka net tarp augščiausių poli
cijos viršininkų, kurie neva turi 
remti legališką valdžią,, tai nėra 
ko Jttanshikajui jo vietos pavy
dėti.

Matomai, dar ims laiko, kol

pa-

leido nuo savęs “S. O. S.” ženk
lus kitiems laivams, kurie galėjo 
toj Atlantiko dalyj pasitaikyt.

Tuojaus atsiliepė Bremeno 
“Grosser Kurfuerst” laivas, po jo 
franeuzų linijos laivas “La Tou
raine”; netrukus atsišaukė Lie- 
pojaus laivas “Caras”, paskiaus 
dar šie laivai: Seydlitz, Minnea
polis, Rappahannock, Narragan- 
sett, Devonian ir Kroonland -r 
iš viso 10 laivų.

Gavę žinias apie Volturno vie
tą, visi leidosi, kur jų nelaimin
gas brolis kovojo su mirtim: pa
leido visas mašinas’ kiek tik jos

ji dasilytėjo vandens - paviršio, 
milžiniška vilnis metė valtį į 
laivo sieną, ir valtis subyrėjo į 
skiedras; visi joje esanti žuvo, — 
vienus užmušta, kiti

ko toks, pats likimas:

nuskendo.
f ■

visi žuvo, 
leisti žc- 
visi' žmo-

tarp jų buvo daug žydų; spėja
ma, kad galėjo.ten būti ir lietu
vių. Vėliaus, « galima tikėtis,

ir A. Smetona. Dabar draugijos 
valdyboje, pirmininko neskaitant, 
yra 26 žmones: 10 lenkų, žy
dų, 4 rusai ir 2 lietuviu (d-ras 
Laumianskis ir A. Smetona).

taryba prieš kiek 
nutarusi, kiek 

ir restauruoti

desperatiškos lenktynės su mir 
tini. ' . •

Prie degančio Volturno. .
Trečią valandą po piet* Car

manijos sargas nuo stiebo pamar 
te toli ant horizonto liepsnuojanf- 
tį Volturno; Carmanijos kapi
tonas Barr sumažino"savo* laivo 
greitumą ir pradėjo sukt aplink 
degantį laivą. Tuom tarpu baiį- 
sus šturmas vis dar nesiliovė,

kraštas susitvarkys galutinai. yilnįs čjo 'didžiausiais kglnaj.^ t&

myn, truko virvės ir 
nes taip pat liko arba užmušti, 
arba nuskendo. f

Kapitonas Inčh,. tai matyda
mas, nupjaustė pąts virves liku
sių valčių, kad datįgiaus nemė
gintų, njes matyt būvo, kad iš 
to niekas neišėtšy

; Tuom tarpu garinės pompos 
/laivo viduryj difbo kiek galėda
mos, stengdamėši užlieti gaisrą. 
Jūreiviai-ugniąg'čsiai pagalios iš
šoko iš laivo vfdufio, atsisaky
dami toliaus būti pompų kaju- 
tose. Kapitonas, išsitraukęs re
volverį, grąsindamas šauti, suvarė 
juos atgal prie darbo, bet neil
gai jie galėjo iškęsti: ugnis vis 
didinosi, pasiekė galų gale pom
pų kambarius ir ugniagesiai, tu
rėjo savo vietas apleisti.

Kaip tik Cąrmątjjįa -pasirodė 
ištolo, kapitor&s, kdiis .iki šiam 
laikui stovėjo prię jaivo vairo, 
turėjo sužeistas apleisti savo vie-

i Wj.n9.s pasiekė ir jo

i Mėgina gelbėti.
Laivai nekuriuos pagavo, kiti 

nuėjo dugnan. Povakarė j audra 
pradėjo lyg truputį nusiraminti. 
Carmanija ’ nuleido keletą valčių, 
kurios vienok negalėjo prie laivo 
prisiartinti.

Nuo 9 vai. vakare net iki 3-čiai 
iš/yt šitos valtįs, apšviestos lai
vų prožektoriais, stengėsi prie 
degančio laivo prisiartinti — vis
kas vienok buvo perniek: bangos 
sulaužė irklus, ir valtįs priverstos 
buvo grįžti atgal.

Kada ugnis anį laivo užimdi- 
nėjo vis didesnius pfotus, o au
dros galo nebuvo vis dar matyt, 
vienas iš pribuvusių pagelbon, 
tavorinis laivas Narragausett, 
pasirodė vežąs aliejų. Tuojaus 
pradėta juresha leisti' dūdomis 
aliejų.*' Tūkstančiai; galionų ši
tos medžiagos paplūdo po veri- 
dens paviršį. Aliejus, kaip ži- 
poma, turi tą ypatybę, kad, pa-

IŠ LIETUVOS
VILNIAUS GUBERNIJA.

VILNIUS. Nesenai pasirodęs 
lenkų savaitinis laikraštis “Wia- 
domošei Illustrowane” skelbia, 
kad Vilniaus diecezijos valdyto
jas, pralotas Michalkevičius, bū
damas Ryme, prašėsi paliuosųpti 
nuo vietos, nes esą jam sunku 
valdyti dėlei lietuvių-lenkų nesu
tikimų. Popiežius 
mo nepriėmė.

atsistatydini-

— “Vii. Gubern. Viedomosti” 
paskelbė galutinąjį * miesto du
rnos rinkėjų sąrašą, kuriu 
įtraukta išviso 1,360 žmonių, 
Tiek tik žmonių iš viso Vilniaus 
teturi teisę rinkt miesto durnos 
atstovus. ♦

— Vilniaus gubernijos atstovu 
Valstybės Tarybon išrinko balsų 
dauguma dvarininką Stanislovą 
LopacinskJ, buvusį- Vitebsko gu- 
befnijos Valstyb. Tarybos ątsto-

— Miesto 
laiko- buvo 
galima pataisyti i 
Vilniaus Gedimino pilies griuvė
sius; tarp kitko, buvo manoma 
nugriauti ant bokšto medinį augš- 
tą, kurio kitkart nebuvę. Bet 
paskiau pasirodė, kad reikią ir 
dar kai kas kitaip padaryti. Bū
tent, ciesor. archaiologų draugija 
atkreipė miesto durnos domą j 
tai, kad dabartinio inėjimo bokš
tai! nebuvę; durįs seniau buvu
sios nuo Neries pusės, vėliau už
mūrytos. Miesto taryba ir nu
tarė tat dabartines duris užmū
ryti, o atnaujinti senąsias. Tam 
tikslui išeisią visi šių metų biu
džeto paskirti pinigai; tokiuo 
budu medžio augštas pasiliksiąs 
tikriausia ligi kitos vasaros.

Viltis —-

CEIKINĖ, Švenč. pav. Rug
sėjo 5 d. buvo"čia gyvulių pa
roda; taisė ją Ceikinės ūkio bū
relis. Gyvulių buvo privaryta 
neperdaugiausia, tik
galvų: karvių, jaučių ir veršiukų. 
Dovanų gavo 29 Ūkininkai pini
gais ir vienas pagyrimo laišką; 
pinigais gavo: I 10 jub., 8 po

apie 90
T

-*• 4<^W



' 5 rub., 13 po 3 rub. ir 7 po 2 rb. 
Matyt, kad žmonės pradeda vis 
'daugiau rūpintis savo gyvulių 
įšlaikymu ir suprasti jo svarbą.

Ten buvęs.
•— Aušra —

abiejose mokyklose nėra.
, Va.

ROKIŠKIS, Zarasų pav. Rug
pjūčio 18 d; sudegė čia miestelė
no žydo virvių dirbtuve. Sako, 
padegę iš keršto. Augšt.

— Lietuvos žinios —

KAUNO GUBERNIJA.
Mokytojo paskyrimas. Palan- 
>s .vyriausybės gimnazijon pa- 

matematikosskirtas gamtos ir 
mokytojui!! lietuvis

vyskupijosNaujas Žemaičių 
valdytojas. Rugsėjo 
niaičių kapitula laikinuoju vys
kupijos valdytojum išsirinko iš 
savo tarpo kanaun. kun. Petrą 
Borovskį, lenką, Kauno šv. Tre
jybes parapijos kleboną. Nau
jam valdytojui eina dabar 54 me

Kandidatas Žemaičių vyskupu. 
“G. C. ’ praneša, sužinojusi Pe- 
terburge iš tikrų šaltinių, kad 
vyriausybė statanti kandidatu 
Žemaičių vyskupu kun. Karevi
čių, Peterburgo kunigų semina
rijos lektorių.

— Viltis —
PANEVĖŽYS. Rugpjūčio 15 d. 

j dvikliasę mokyklą buvo sušauk
ti valstiečiai dviejų valsčių, — 
Pniavos ir Velžių, kad aptarus 
tolimesnį gyvavimą minėtosios 
mokyklos. Ta dvikliase mokykla 
įsteigta pačių valstiečių ir labai 
sena?. Stovi ji prie senosios baž
nyčios Panevėžyje, labai geroj

dos nupirkę) dešimtinę žemės, 
ant kurios yra užvestas ir gerai 
suaugęs sodas. Penki .metai at
gal minėtoji dar mokykla vien
klase tebuvo, ir mokindavosi jo
je vaikai abiejų valsčių (Pniavos

kitriu miestelėnu. Kada minė
tuose valsčiuose tapo įsteigta 
daug daugiau pradinių mokyklų, 
tai aišku, kad į Panevėžio dvi
kliasę mokyklą valstiečių vaikai 
ne iš visur eidavo. Ypač mažai 
jų ėjo iš Velžių valsčiaus, kurs 

. visai antroje pusėje miesto guli. 
\ ienok mokykla pilna vaikų. 
Mokyklos namas visai paseno,

miečių viršininkas, kad aptai 
ką su mokykla toliaus daryti. 
Pasiūlyta naują mokyklai namą 
(net mūrinį) pastatyti. Prasi
dėjo 'dideli ginčai. f Raštininkas 
valstiečiams pašildė taip padaryti. 
.Visų-pinna pataisyti mokyklos 
namą, ir tada įteikti valdžiai rei
kalavimą, kad mokykla rūpintųsi 
pati valdžia. Valstiečiai po dide
lių ginčų sutiko su pastaruoju pa- 
sinlymu. Mokytojų buna trįs ar 
keturi, visi rusai. Snuras.

SPIRAKIAI, Pan. pav. Spira
kiuose, Pušaloto filijoje, gyvena 
vietinio dvaro kumečiai, stovi 
bažnytėlė, mokykla, klebonija, 
špitolė, “Blaivybes” arbatinė nuo
muojamuose namuose, krautuvė. 
.Visa žemė priguli dvarui. Pirm 
dabartinio buvusis kunigas Di* 
gaitis, įkurė\ “Blaivybės” 
skyrių, praplatino, nors ir 
spalvuotų, laikraščių ir k t. Da- 
bar-gi susirinkimų nebesulaukia
ma, arbatinė perleista nuomon pa
šalinio žmogaus, laikraščių* nėr 
pasiskaityti.

Sodž. Dragonyse išgyvavo tre
jus metus mokykla, o praėjusiais 
metais persikėlė naujai pastaty
tai! mokyklos Hutan Spirakiuosna. 
Vaikų rinkdavos apie 120;* Mo- 

nysis lietuvis ir 
Liet, kalbos mo-padėjėja rusė, 

įeinama. Šjme 
dvikliase.

Žmonės jau suprato reikalą rū
pintis savu* turtu ir dvasiškuos 
dalykuos, nes maršalkos surinktus 
bažnyčioj pinigus perskaito ir įra
šo į knygą, tik tada atiduoda ku
nigui. ■ Va.

UPYTĖ, Pan. p. Buvusis se
niau pavieto miestas (vieton da
bartinio Panevėžio) tiek težy- 
intis, kad yra keliolika išblašky
tų namų, karčiama, dvi žydo 
krautuvi, bažnytėlė ir vienas sar
gybinis. Pirmiau Upytė buvo 
Naujamiesčio f ii i ja, dabar liko 
parapija. Draugijos nėra jokios. 
iTik su mokyklomis geriau. Jau

Jau dveji metai, kaip pastatė mo
kyklai namus. Čionai lankos apie 
570 vaikinų-mokinių. Mokytojas 
frusas. O seniau nuomuojamuose 
lamuose įsteigta merginų mo
kykla. Lankos 50 tnerg. Mo
kytoja jrusč. Lietuvių kalbos

PAŠILĖ, Raseinių p. Bakin
io 29 d. susitvėrė čia “Blaivy- 
s” skyrius, bet dėl kai-kurių

tai nuo 28 d. rugpjūčio. Tą die
ną valdybon išrinkta: pirminin-

Paulikas, sekretorium — V. Mi- ■ 
sevičius, kasierium — kun. j. ' 
Masilionis,a nariu — M. Jucevi- Į 
eitis. Revizijos komisijon pate- ( 
ko: V. Misevičius, V. Maziliau-

vo mano upas išvažiuojan 
liniesnę kelionę. Prasidi 
pelkes, pavažiavus kiek už Vil
niaus, ūpo nepagerino; tik jau 
nuvažiavęs į Chersono guberni
ją, į tuos plačius, plačiausius lau
kus kur-ne-kur su mažomis tro
belėmis, ūpą truputį atgavaj-i, o 
atvykus Odeson, tai jau visai 
pasitaisė. Žinojau, kad čia yra 
daug lietuvių, maniau rasti ir 
kun. lietuvį, bet ir čia apsiga
vau. Nuvykau pas kleboną, pa
siteiravau, kiek yra parapijom!; 
sužinojęs skaičių, klausiau, kiek 
turi pagelbiiiinkų. Pasisakė, kad 
esą užtektinai; bet kada 'paklau
siau ar lietuviai, kurių yra ap’e 
10 tukst., taip-pat yra aprūpinti, 

I pasirodė, kad buvusis kun. Irt-

MAŽOJI LIETUVA.

Baisi audra. Rugsėjo 18 d. 
ištisai per visą Mažąją Lietuvą 
peružė audra su baisiausia per
kūnija, kuri buvo be galo pra
gaištinga. Padaryta labai, daug 
gaisrų. Žmonių mažai sužeista, 
bet gyvulių daugelyje vietų už-

kios naudos dėlei stokos van
dens. Užvedus dūdomis vande
nį, manoma dabartinius tyrus

farmų plotus, kuriuos valdžia 
galės, dar gi su pelnu, išparduoti 
(armėnams.

pelkiuosc perkūnai įtrenkė į mo- 
vai- 
nie- 
per 
nuo

ko neužgaudamas, ir išlėkė 
duris. Priemenioje stovėjo 
lietaus pasislėpusi moteris, 
bas ją taip smarkiai užgavo, 
nežinia, ar pasveiks. Sužeisto
ji yra motina 9 kūdikių, kurių 
vyriausis turi vos 14 metų. 
'Trenksmo jiega buvo taip dide
lė, kad pertrūko mūras ir su
biro visi langai.

ATVYKO PADEREVSKIS.
New York, N. Y. Po keturių 

metų nebuvimo atvyko į Ame
riką vėl garsus pianistas L Pa- < 

kuris žada šią žiem 
su koncertais visą 
Išskyrus J. Hoffma-Ameriką.

ną, L Paderevskis gal neturi už 
kad save geresnio pianisto visam pa-

Ant. Paulikas.
• — šaltinis —

SKUODĄ, Telšių pav. 
do miestelyj, nesenai atidi

dienomis, rašo “S.-Z. \ 
jame naująją paveiksli 
rodančią, kaip lietuviai 
keliauja Amerikon.

— Viltis —

Šiomis

serija

( daug vienašalis, i 
; tikisi

bet
rudenį gauti iš Lietuvos

SUVALKŲ GUBERNIJA.
Seinų vyskupija. Kun. J. Star

kevičius, Balbieriškio vikaras, 
perkeltas Marijampolėn.

Suvalkų gubernatorius nepa
tvirtino 4 išlaikiusių egzaminus 
Seinų dvas. seminarijon.

Rugsėjo mėn. 20-tą dic- 
rskupas seminarijos kop-n ą 

lyčioje įšventė šiuos klerikus į 
subdijakonus: Maslauską, Brzo- 
ską, Šepetovskį, Balascvičių ir 
Gurevičių; į dijakonus: Čepu- 
levičiu ir Balukcvičiii.

PUNSKAS, Suv. pav. Jau se
nai pykosi tarp savęs du Krei
vėnų sodžiaus kaimynu: Liut
kevičius su Sinkevičium, ir Liut- 
kevičus vis grasino Sinkevi
čiui. Pagaliau s 19 
Liutkevičiaus sunus 
kevičiaus šunų.

Nesenai taipogi
sodž. vienas vaikinas nusibastė

’^liolikos verstų į vestuves, 
uidėjo su peiliu šokinėti ant 

kitų, tuo tarpu kaž-kas jam taip 
sudrožė per galvą, kad vaikinas 
turėjo - atsidurti ligonbutyje.

d. rugpjūčio 
papjovė Sin-

Kreivėnų

MARIJAMPOLĖ. Kuopelė 
žydų-miesčionių padavė prašymą 
apskričio viršininkui, kad išrū
pintų leidimą įvesti Marijampo
lėje dar šešis naujus joniarkus. 
Anot žydų, išėjus iš Marijampo
lės kareivių pulkui, sumažėjusi 
prekyba taip, kad kai-kurie žy
dų pirkliai turį badauti; įvedus 
gi didesnį skaitlių jomarkų, la
biau pratrfrtėsią miestelėnai, ir 
apsiginsią nuo bado. ?

Marijampolės apielinkės ūki
ninkai taipogi padavė prašymą
gubernatoriui, • kad neleistų tan
kinti jomarkų, kurių net 12 esa
ma; dar pasitankinus jomarkams, 
sumažėsianti prekyba, dėlei ma
žesnio žmonių ir pirklių Šuplaų- 
kimo į joniarkus.

Kaimietes."
' — šaltinis —

c ............—
KYBARTAI, Vilk. pav. Su

katoje 13 d. rugsėjo čia buvo 
lietuvių teatras. Pasisekimas bu
vo gana geras. Artistai buvo 
atvažiavę iš Vilniaus. Vaidino: 
“Tarnas padėjo”, trijų veiksmų 
komediją, ir “Malūnininkas ir 
Kaminakrėtys”, dviejų veiksmų 
operetę. Po vaidinimo buvo šo
kiai. Muzika buvo vietinė. Sa-? , .... vv6 gabumais ir triušiu ypač pa-

Nor- 
visos

sižymėjo K. Alyta ir K. 
vaisa. Žmonių buvo daug, 
vietos buvo užimtos.

Vienas iš
— šaltinis —

tų.

Ma-

Photo copyright. 1913. by American Press Association.
PIRMAS VANDUO PANAMOS KANALE.

Keletą dienų atgal tapo iššautas paskutinis žemes gabalas, skiriantis 
Atlantiko vandenyną nuo Pacifico. Paveikslas parodo pirmą vandenį, įlei
stą į kanalą netoli Culebra. Visas, čia matomas klonis, dabar jau pri
pildytas vandeniu.

lietuvių reikalus aprūpintų, 
j Klausiau, kuo apsireiškia kun.
Irtmano vienpusiškumas, tai pa- 

; sirodė, kad kun. Irtmanas ne- 
i klausęs išpažinties kitų žmonių, 
• kaip tik savųjų. Čia jau la
bai nustebau. Jeigu vienam ku
nigui prisieina aprūpinti reikalus 
10 tukst. lietuvių, tai kada jis be
gali kitais užsiimti. Kas gi 
bar jų reikalus aprupįs, kol 
siras lietuvis? Tie klausimai 
man ūpą sugadino, kad kur 
žengi, visur musų lietuviai
skriaudžiami. Gavęs tokių žinių 
iš klebono apie lietuvių dvasi
nius reikalus, suradau paskui

labai įdomią 
ruiniais Bal-

žmogžudžiu suimta, pa-s Alekso
to tardytoją nuvaryta, pagalios

šaltinis

Stabrauskio veikalų paroda

toriaus, K. Stabrai 
parodą. Parodoje 
100 paveikslų. Tii

išstatyta apie 
paveikslai at-

metais šalis:paskutiniais trejais
Švediją, Italiją, Kanarijos salas, 
Las Palmas, Tcnerifą, Pi co do, 
Taido vulkano reginius ir t. t. Pa
roda esanti labai įdomi ir įspū
dinga.

— Vidaus dalykų ministerija 
išsiuntinėjo gubernatoriams cir
kuliarą, liepdama neleisti liauju 
profesionalių sąjungų ir draugijų 
atidengti, kol nesužinos jų pakrai
pos ir veikimo sryties. Jei vai-

pačią draugiją, tai turi tuojaus 
apie uždarymą pranešti telegra-

— Lietuvos žinios —

Ūkio darbai visoje Lietuvoje, 
užstojus gražiems orams, nuėjo 
labai pasekmingai. Viskas gra
žiai suvalyta; lieka tik bulvės

šaltlnls
Will . ■ ■

Mirė Persijoje. Rusų konsulas

nešė K'auno gub. vyresnybei,'kad 
gegužės 28 dieną š. 
me is te miręs vidurių 
Načiunes valsčiaus,
pav., valstietis Krištupas 
maitis, 25 metų amžiaus.

m. Cho jos 
šiltinėmis 
Panevėžio 

Ado-

LIETUVIŲ KINEMATOGRA
FO REIKALAI.
žinome, lietuvis ąmeri- 

kineniato-fotografas Ra- 
atvykęs Europon pada- 

nuotraukų-

Kaip 
kietis 
čiunas, 
ryti kinematografui
-filmų iš lietuvių gyvenimo, pir
miausia apsilankęs Prūsų Lietu
voje; iš ten gi atkeliavęs ir Di- 
džiojon Lietuvon.

birželio 18 ligi liepos Ii dienos, 
jisai pirmiausiai apsilankęs sa
vo tėviškėje — Naumiesčio ap
skrityje, Ragožių kaime. Ten 
jis nutraukęs kinematografui dau
gelį paveikslų iš Naumiesčio apie-

AUGŠT. PANEMUNĖ, 
rijamp. pav. Šlienavos kaimo vai
kinai užsimanė 31 d. rugpjūčio 
pasilinksminti. Kreivenukas Ma
teikas pasisiūlė iš Panemunės I linkės, taip-pat įvairių ukinin-
degtines parnešiąs, tačiau užtek- kystės darbų: dobilų pjovimą, bul- 
tinai radęs Pakalniškių Slabado- bių kaupimą, mešlakratį, arimą 
je smuklėje, kelis butelius par- ir 1.1. Taip-pat aplankęs Ra- 
vilko namo. Džiaugdamiesi, vai- čiunas musų poeto Vaičaičio te
kinai baltakę gėrė, juokavo, kor- viškę ir nutraukęs paveikslus 
tomis lošė, stumdėsi, pagalios namų ir klėties, kur Vaičaitis gi- 
susipyko.^Jau įniršę, tikri bro- męs ir miręs. .Paskui Račiūnas 
liai, užsimetę tariamąjį Kreivė- aplankęs dar kitas Suvalkų gub. 
nuką ant lovos, dūrė peiliu pa- vietas, kaip tai: Griškabūdį, Gar- 
šonėn ir taip biauriai pataikė, Ievą, Prienus (čia nuėmęs šv. 
kad vaikinas urnai kraujais apsi- Onos atlaidų procesiją), Šilavo- 
liejo, kelis žodžius Ištarė it am- tą (kur 
žinai užsimerki. Igljauk#

nutraukęs rugiapjut*), 
-įjj Igliaukos fižera,

at-
vėl
tik

Kova su ruiniais. 
Ceit.” praneša apie 
žvejotojų kovą su 
tijos jūrėse. Žveje
(lydami tinklu žuvis, visai išne-. 
tyčių sugavo jauną ritinį. Su 
didele bėda apgalėję pagautąjį 
ruin į ir pabaigę savo darbą, žvė- 
jotojai, grįždami namon, staiga 
pasijuto, kad paskui juos seka 
didelis, 
ritinis, 
motina.

APVAIKŠČIOJA NAPO
LEONO SUMUŠIMĄ.

St. Louis, Mo. Vietiniai vo
kiečiai iškilmingai apvaikščiojo 
čia 100-metines sukaktuves gar
saus mūšio prie Lipsko, Vokieti
joj, kur 14 d. spalio 1813 m. grįž- 
tantic iš Rusijos franeuzai, po 
paties Napoleono vadovyste, bu
vo įtraukti į 3-jų dienų mūšį ir 
sunkiai tapo vokiečių sumuštį, 
nustoję vien tik užmuštais 68,000 
kareivių. Šio mūšio 100 meti- . 
nes sukaktuves apvaikščioja vo
kiečiai ne tik tėvynėj, bet ir čia 
Amerikoj. St. Louis’c iškilmė
se dalyvavo 20,000 vokiečių.

Daugšius, Liudvinavą, Marijam
polę, Chlcbiškių, Šilavoto, Paš- 
lavantų ir Varnupių piliakalnius 
ir t. t. Pradžioje rugpjūčio nuke
liavęs Kauno gubernijon.

Męs turime pažymėti, kad p.

nuotraukų ir Vilniuje, kur buvo 
žadama sutaisyti tam-tikras ge- 
gilzines rugsėjo 8 d., tačiau to
sios gegužinės neįvyko; ir oras 
buvo jau labai atšalęs, o ir gu

le id imas gegųži-
nebuvo gautas. 
Viltis —

nčnis,

LIEPOJUS. ’Baigusis šį ru
denį Kievo medicinos fakultetą 
Kazys Gurauskas gdvo gydyto
jo vietą Liepojos miesto ligo-

Viltis

PETERBURGAS. Rugsėjo 8 
d. buvo pašvęsta Labdarių Dr- 
-jos lietuvių mokykla už Nevos 
vartų --(Muravjovo gatvelė N24). 
Vakaro 6 vai. tiek susirinko žmo
nių, kad gana didelėje mokyklo
je* vos visi tilpo. Iš miesto at
vyko keliolika inteligentų, ku
rių tarpe matėme pp. Federau- 

Petraškevičių, Maikauską ir 
Vietinis klebonas kun. Ma- 

itjaustą
k.
tulionis pasakė giliai a'j
prakalbą į susirinkusius apie liet.
mokyklos išsiblaškiu
siems lietuviams tarp kitataučių 
ir ragino lietuvius branginti tą 
mokyklą. Prasidėjo mokyklos 
pašventimas ir choro giedojimas. 
Po to kun. Matulionis išdėstė 
susirinkusiems Labd. Dr-jos ir 
Matulaičio nuopelnus, įsteigiant 
mokyklą. Susijudinęs Matulaitis 
iš širdies visiems dėkojo už iš-

kėjo geros kloties mokyklai. 
Mokyklos vedėja Gulbinaitė pra
šė tėvų pasitikėti naujai įsteigta 
mokykla ir visokiais reikalais 
<reiptis į ją ir kunigą. Jie gi 
jiems visame kame padėsią. Ad
vokatas Petraškevičius karštai 
calbėjo apie mokslo ir vienybės 
reikšmę darbininkų gyvenime ir 
ragino lietuvius šviestis.

Mergaitės puikiai padainavo 
iet. dainų ir hymną. Vaikams 
juvo dalinami saldainiai. Susi-

• • * ’ ii.:'

rinkusieji sumetę mokyklai 42 
rubliu. i;

Tame, rods, nedideliame atsi
tikime prašvito bundanti lietu
vių dvasia. Mojtjnos>i su kūdi
kiais ant rankų grūdasi, mokyk
lon, žmonių prisir^nko^kaip baž
nyčioj per atiai’dus. Vaizdelis

lų įspūdį. ln ' rA
Mokykla turėti tarpti ir žy

dėti, įsteigta ji Hmt6s ir nusi
stovėjusios ^LabdT DF-jos. Bu
tas jos geras, mūriniame name; 
aplinkui daugybė lietuvių; čia-, 
-pat nauja statoma/ bažnyčia; 
prie jos gi idėjinis ir darbštus 
kunigas-lietuvis. Tuoj įsirašė 
mokyklon keliosdešimtįs vaikų.

J. Rimkevičius.
Vilti® —

» . -

Odesa; “
suspaustas 1

nemalonią jausmų 
geidžiau savo te
sakant blogas bu-

čionių apygardos, p. Z., kurs čia 
jau gyvena apie 10 metų, ir nuo 
jo sužinojau apie visuomenės 
lietuvių gyvenimą Odesoje. P.

seniau, nuo metų 10, esą dvi lie
tuvių 
pimo, 
viena
jančios.

draugijos. Viena susišel- 
antra “Rūtos”, bet kaip 

ir antra led gyvuo- 
‘Ruta” išpradžios ga-

jų neatsargumas ir iš šalies vie
tinių aplinkybių varžymas (Įaug
tai draugijai pakenkę. Dabar su
sitvėrusi nauja moterų draugija, 
globoje Šv. M. Panos. Ši, rodos, 
gyvuosianti geriaus už anas pir
mąsias. “Rūta” turėjusi išpra
džios 40 narių, iš tų apie 12 in
teligentų. Moterų draugija tu
rinti 60 narių, savo 2 kambarių 
butą Kalvių gatvėje (Kuznieče- 
skaja, 43), paaukotas 6 lovas ir 
kitų reikalingų dalykų. Pirmi
ninke busianti p. Ž. žmona, gi
mimu lenkė, bet mokanti lietu
viškai ir prijaučianti lietuvių 
draugijoms.

x,par pasakojo apie kitus nema
lonius atsitikimus iš vietinio kle
bono pusės, bet, negalėdamas iš
tirti, geriaus apie tai nuty
lėsiu. Dėl to žada lietuviai skų
stis savo vyskupui, kurs ketinąs 
neužilgo į Odesą apsilankyti.

> .Kun. J.
— Viltis

Dėl

šiaip:

atei-PETERBURGAS. 
nančio' sezono vakarų 
go dr-jos susitarusios

Spalių 5 vai. fon-Dervizo sa-
ktaklį “mažtur- 

muzikos dramos 
“Polako” kursų salėje'bus tradi- 
cijinis Labdarių dr-jos va 
studentų naudai.

Spalių 26 d., už Narvos 
spektaklis.

V • • ))ciai .

var-
tų “mažturčių” 

x Lapkričio - 23 
dr-jos vakaras Pavlovienės

d. fon-Dervizo sa- 
eglaitė, po eglai-

mažtur-

d. eglaitė ir spek-

Gruodžio 29
Įėję vaikams 
tei spektaklis, 
čių”. dr-ja.

Gruodžio 31
taki is už Narvos vartų tos pa
čios draugijos.

Sausio 25 d. “Pollako” kursų 
salėje"‘(Galernaja 33) “labdarių” 
spektaklis.

Vasario 1 d. jttbilejinis “maž- 
turčių” vakaras Pirklių kliube, 
o 2 dieną — iškilmingas tos pa
čios dr-jos visuotinąs susirinki
mas 10-ties metų sukaktuvėms 
apvaikščioti.

Vasario' 15 d. Pavlovienės sa
lėje Savitarpinės dr-jos vakaras.

Balandžio 12 d. fon-Dervizo 
salėje “mažturčių” vakaras.

Taigi petevburgiečiai turės ga
na progos susieiti ir pasilink
sminti.

Lietuvos žinios —

KERŠTAS.
Tūlo žmogaus paklausė, ko-

ui didžiausio savo priešo. *** Kad 
atkeršyti, buvo atsakymas.

apie 4 meterių ^ilgumo, 
regimai, jaunojo ruinio 

Sekantis paskui ruinis 
šokinėti ant laivelio, pa

skui, norėdamas laivelį apversti, 
pradėjo lysti po juom. Apie va
landą laiko traukėsi šioji kova. 
Galop senis ruinis, matydamas, 
kad laivelio neapvers ir sugau
tojo savo vaiko nepaliuosuos, 
nuplaukė sau toliau.

NELAIMĖS ANT GELEŽIN
KELIŲ.

New Orleans, La. Ex k ursi uis 
traukinys New Orleans & North- 
Western geležinkelio iššoko iš bė
gių netoli Winnsboro, La.; 36 
ypatos tapo sužeistos, jų tarpe 12 
labai pavojingai.

Netoli Šilo- 
mažas vaikas, 

užtiko girioje

Netikri pinigai, 
karčianios viens 
begrybaudamas, 
užkastų po beržu netikrų pinigų,
kurių butą išviso 5950 jmk. Kaip 
ir iš kur atsirado tie pinigai, iš
tikrųjų nežinia.

Kentuose, Klai- 
atsibuvo praei- 
jaunosios gent-

Įžegnojimas. 
pėdos valsčiuje, 
tame mėnesyje 
kartės įžegnojimas arba* konfir
macija. Kaip ir visur, čionai 
pastebėta buvo tai, kad, nežiū
rint mažo vietos vokiečių skait
liams, 
atliko

jaunieji savo daugumoje 
pareigas vokiečių kalboje.

IŠ AMERIKOS.
PUSĖ MILIJONO LAB

DARYBEI.
Gallesburg, 111. Nesenai čia 

mirusi turtuolė Mrs. May Mc- 
Knight paliko savo testamente 
$500,000.00 įvairiems labdarin
giems reikalams. Pastatymui 
namo ir mokyklos našlaičiams 
Gallcsburge paskyrė $175,000.00. 
Mrs. McKnight buvo atsižymė
jusi filiantropiste.

PRIEŠINASI PINIGYNO 
BILIUI.

Boston, Mass. James J. Hill, 
4» 

žinomas geležinkelių magnatas, 
kalbėdamas American Banker’s 
Association posėdyje, aštriai nu-r

tas dabar kongresam sutvarky
mui Suv. Valstijų pinigyno. Ka
dangi naujasai bilius projektuoja 
įvesti beveik pilną valdžios kont
rolę reguliavime kredito, tai 
kalbėtojas pavadino šitą projek
tą socialistišku ir sykiu autokra
tišku, ir net išpranašavo, kad šio 
biliaus pervedimas galės iššaukti 
“sunkius laikus” visoj šalyj.

SAKO, TURI 52 VAIKĄ.
Tulsa, Okla. Charles Roberts, 

farmeris, kuris tapo ..suareštuotas 
už teismo įžeidimą, atsakinėda
mas ant klausimų, jam užduotų 
teisme, pasisakė, kad jis yra tė-e 
vu 51 vaiko. Jis apsivedė 1868 
m. ir su pirma pačia turėjo 19 
vaikų. Vėliaus jis dar keletą sy
kių buvo vedęs ir, sako, dabar tu
rįs 33 vaikus gyvus. Iš jų 29 
yra jau vedę ir jo anūkų yra 
visa armija.

ŽADA PLATESNĘ IR^ 
RIGACIJĄ,

Washington, D. C. Vidurinių 
dalykų sekretorius Lane, tik ką 
pargrįžęs iš vakarinių valstijų, 
kur jis praleido du menesiu, ap
skelbė, kad jis prašys pas Kon
gresą paskirti $100,000,000 ir- 
rigacijai (įvedimui vandens) nau
jų plotą žemes, kuri dabar guli

IS DARBO LAUKO.
fl Pittsburg, Pa. Trįs žmonės 

tapo pašauti, vienas gal mirtinai, 
laike susirėmimo streikuojančių 
niainierių su konstabeliais Ches- 
wick’e, netoli nuo Pittsburgo. 
Partraukta daugiaus policijos, 
nors abelnas užsilaikymas niai
nierių yra ramus.

(Bažnytinės svetainės unijų 
susirinkimams. Chicagoj Illinois 
Vigil iance Association mano at
skirti, 
sali u nu

;u ji gales, unijas nuo 
u r dabar yra laikomi 

mitingai. Šita draugija i 
surado, kad apie 1,100 įvairių 
unijų laiko susirinkimus prie Chi- | 
cagos saliunų, kurie negali turė
ti geros įtekmės ant susirinkusių 
unijonistų. Todėl draugija, su- 
sinešus su 1,400 Chicagos baž-- 
nyčių, pasiūlė unijoms bažnyti
nes svetaines vieton saliuninių.

Kad saliuninės svetainės de
moralizuoja darbininkus, apie tai 
nėra abejonės, bet ar unijos pa
norės priimti bažnytines šve- 
taines, tai dar didelis klausimas.

Mums pranešama, kad po 
Chicagą vaikštinėja agentai, pri- 
kalbinėjantieji žmones važiuoti 
Coloradon anglių kasyklose dirbt. 
Kaip sykis, dabar Coloradoje strei
kuoja su viršum 12,000 darbinin
kų Colorados angliakasių, kurie 
reikalauja daugiau algos ir gere
snių sanlygų abelnai. Taigi, 
tuom tarpu, kol streikas nepasi
baigė, nežinia, ar tik nerenka mi
nėtieji agentai žmones streikuo
jančiųjų vieton?

IS VISUR.
|| Pražuvo giria. Netoli Szym- 

barko, Galicijoj, apie 80 margų 
girios, vadinamos “Szklarki”, ne
tikėtai ištikro nuėjo “skradžiai 
žemę”. Kur dar nesenai ūžė di
delė pušinė ir eglinė giria, da
bar liko gili duobė, ir tik kur- 
nekur matyt kyšantį iš tos duo
bes medžio viršų. Aplink sto
vinti namai taip pat įgriuvo, bet 
žmones spėjo laiku išsikraustyt. 
Pasidariusi duobė greitai pradė
jo užsipildyt vandeniu ir netru
kus pasidarys toj vietoj gana di
delis ežeras. Kol-kas, tikra Šįo 
žemės įgriuvinio priežastis nėra 
ištirta.

|| Teatras darbininkams. Mie
ste Zawiercie, Lenkijoj, kuris yra 
pagarsėjęs savo fabrikais, nese
nai tapo atidarytas fabrikos teat
ras, kurį savo darbininkams iš
statė kompanija “Zawiercie”. 
Reik pažymėti, kad • panašus da
lykai geresnėse ir didesnėse dirb
tuvėse Rusijoj ir Lenkijoj ne nau-



|| Kariškas balionas Vilniuje. 
Nesenai j Vilnių atlėkė iš Lydos 
miesto kariškas balionas su 17 
žmonių įgulos. Balionas perlėkė

ties
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LIETUVIAI AMERIKOJ.
IŠ DORRISVILLE
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anuo
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num. 
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sužei-
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prana- 
Gerai
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nesenai 
nomo publicisto
ko Anglijos vei

gan pasek- 
ir neperge* 
esame, ta

rautos Na* 
lietuviams, it 
i .Įsidėti savo

|| Du šimtu tūkstančiu rublių 
paaukavo mokykloms vienas tur
tingas Kališaus miesto gyvento
jas (Lenkijoj).

kad butų geram padėji- 
žodžiu sakant, rūpinasi,

|| Žydų universitetas 
susivažiavimo žydu

Atsiradus priešiniu - 
i, klausimas leista 
Balsavimas parodė, 
už aukaviiną, ir 7 

Tokiu budu paskirta 
iždo Tautos Namams

savival- 
nuo tos savi- 

Churchillo 
išvaikė visas

pazy
Man 

nedalai'

būrelis, 
a apsi- 

savo 
jiems 
aukas

O’Gara Coal Co. išmokėjo al
gas. Daugumas lietuvių iš mu
sų miestelio yra. išvažiavę į kU 
tus miestelius sau kąsnio duonos 
j ieškot. Priežastim tam buvo ne
tikėta bedarbe ir neišmdkėjimas 
algų. Todėl, pranešu savo vien
genčiams lietuviais, kad algas 
O’Gara Coal Co. jau išmokėjo. 
Vieniems išmokėjo spalio 8 d., ki-

Rusijoj, atsibuvo 
juodašimčių ap- 

dabartinio Rusijos 
Susivažiavi- 

pasiuntė telegramą

|| Harry Kemp, amerikonų 
poetą, kuris užsimanė nuvažiuot 
Europon “zuikiu”, ir tuom tik-

eužilgo Londone zada> iš 
spaudos pfeti biografij; 
mirusio W. Stead’o, ži 

visuomeniš

Wil 
noro, jis savo rėdyme sieki 
sugrąžinimo Filipinų sa 
pilnos neprigulmybės.

darbą darbinin 
rių butą ir daug lie 

evažiuodainas, trauki 
iššoko iš vėžių, ir trįs ka' 
pilni žmonių, apvirto. Su

išskyrus tas 
nepaprastos

Pabauda ga-

eina Bentone gerai

pas 
žmo
“kelėivininkų” štai kokių juokų 
pripasakojo susirinkime. Štai iš
trauka iš jo kalbos: “O-gi”, sa
ko: “aukaut — nekas aukaut, 
bet žiūrėkim ką tos aukos pa
darė? Kad amerikonai lietuvius 
iš darbo (Vaje! vaje!) jau išva
ro. Chicago j e daug išvarė, kat
rie tik pasisako, kad aukavo T^u-

tarp įvairių tavom, tapo surastas, 
Southhamptonan (Anglijoj) lai
vui atvykus, ir gavo už tai 21 d. 
sunkių darbų ir deportaciją atgal" 
i Amerika. I

mi.
kimų 
pakitusioj 
būti 
būti
nes,

ir palaikyt 
čia pat pc

likimas, kaip kad sutiko Atlan
tidą, didelį satisžemį, kuris buk 
kada-tai turėjęs būti viduryje da
bartinio Atlantiko ir tapo jo pra
rytas. Iš viso pasaulio jau 
ženklo* nebūtų likę, jeigu 
panašus išskaitliavimai i 
šavimai butų išsipildę 
dar, kad jie kartais...

IŠ NANTICOKE, PA.
•Didelė nelaimė ant geležjnkes 

lio. Spalio 3 d. traukinis, kaip, 
paprastai, pusiau šeštą vai. iš
ryto vežė 
kus, tarp 
tuvių 
nis 
rai, 
žeista 31 žmogus.

kasti keletą kanalų ir nuregu- 
liuoti visos Galicijos upes, nes 
šitos nelaimės labiausiai atsitin
ka todėl, kad upių bėgimas nėra 
nureguliuotas ir apsaugotas nuo 
išsiliejimo, ypač pavasario laiku, 
arba ištikus dideliems lictams, 
kaip kad buvo ^iuosmet.

|| Kutaiso gub., ant Kaukazo 
javai šiuosmet neužderėjo, ir gy
ventojams gręsia badas. gy
ventojai, per savo atstovą du
rnoj, kunigaikštį Gelovani, šau
kiasi pagelbos valdžios.

tiems 1 o-to j c, ^Užmokėta visiems 
musų apielinkjų ^'darbininkams. 
Todėl lietuvi^ę nbįįntieji grįžti 
į senąją viet$|, gali tat daryti

tos Namams Vilniuje”. Daugiatf 
dar prišaltojo, bet gaila vietos 
laikraštyje. Paklausta “pasaka* 
tojaus”, iš kur jisai tokių gudrių* 
žinių pasėmęs. Ugi, girdi, iš 
angliško laikraščio “Chicago Tri-< 
bune”; ten /-tikrai savo akimis 
matęs. Ką gi daryti su tokiu 
žmogum? Visi, gardžiai nusijjfb* 
kę, sugrįžo prie savo r 
Laimė, kad nedaug tokių 
bunos skaitytojų” pas mus esa
ma. Dauguma vyrų yra susipras 
te ir geri tėvynainiai.

Jonas Grite.

|| ?66 milijonų nuostolių, 
praneša laikraštis “Slovvo 
skie”, šiemetiniai potviniai ir 
audros padarė Galicijoj nuosto- 
lių už 266 milijonų koronų. Ne
kurtose vietose javai visiškai iš
naikinta; abelnai, visoj Galicijoj, 
javų rinkliava iš tos priežasties 
sumažėjusi ant 40%. Vietos laik
raščiai nurodo valdžiai, kad už

atkreipti savo atydą tie lietuviai, 
kurie dar nesenai atvažiavo į 
Ameriką. Geriaus butų, jeigu 
kiekvienas vietas lietuvis prisi
rašytų prie minėto kliubo. Su
sirinkimai- atsibuna kiekvieną su- 
batvakarį po kiekvieno mėnesio 
penkioliktos dienos J. Baukaus 
svetainėje 8-toje vai. vak.

Englewoodietis.

IŠ CAMBRIDGE
Šv. Juozapo dr-stės auka Tau* 

tos Namams. Spaliaus 7-tą d« 
draugystė Šv. Juozapo savo ber- 
taininiame susirinkime 
klausimą kaslink aukavimo C. 
M. Dr-jos Namams.

Pirmiausiai dr-jos pirmininkas 
p. J. Adomavičius, pastatęs į sa-« 
vo vietą vice-pirmininką, trum
pais žčdžiais paaiškino tikslą, 
kuriuom atsilankė gerb. Svečiai 
į Ameriką,, ir reikalingumą pri
sidėti prie to prakilnaus darbo ir. 
pasirodyti tikrais tėvynainiais. 
Toliaus pirmininkas patarė dr-jai 
įstoti į L. M. Dr-jos labdarių 
narių skaitlių, ir gauti amžiną 
garbės vardą. Tą pirmininkę; 
įnešimą visi nariai patvirtino ir. 
vienbalsiai nutarė paaukauti 
$100.00 Tautos Namams.

Turiu pridurti, kad toji drau
gija yra jaunesnė už kitas Canw 
bridge’iaus dr-jas. Ketvirti me
tai kaip susitvėrus, o narių turį 
360 ir kapitalo — $2500.00. Tei
singai šelpia savo ligonius, iš
moka posmertines našlėms, pasi
mirus jųjų vyrams, apžiūri naš* 
kiičius 
me — 
kaip galint, geriau atlikti savo; 
užduotį. Taipgi nepamiršta ir. 
streikierių; - nėra visoje apielin- 
kėje to streiko, kuriam jiji nebū
tų aukavus. .

Taipogi ir tautiškoje dirvoje 
yra atsižymėjusi savo duosnumu.

Jurgutis.

Į| Pranašauja Europos pabai
gą. Profesorius Neble rimtame 
moksliškame žurnale “American- 
-Geological Journal” rimtu budu 
stengiasi prirodyt, kad 1972 m. 
Europa išnyks iš žemės pavir
šiaus. Tais metais, sulyg pro
fesoriaus . išskaitliavimų, turė
siąs būti milžiniškas žemės dre
bėjimas, nuo kurio Atlantiko 
vandenynas užlies visą Europą. 
Europą sutiktų tada toks pat

|| Vienas iš pirmų 
su kuriais reikės susitikti 
rinkusiai 
terburge, 
įstatymų 
projekte, 
ir paragrafas, sulyg kurio užgi 
narna laikraščius bausti admini 
stratyvišku ■ keliu, 
vietas, kurios yra 
apsaugos stovyje, 
lės but laikraščiui uždėta tik 
lyg teismo nutarimo.

ir supranta 
reikalus bei

Renkant
Tautos Namui, kai-kūrie 
rokai paaukavo. Tokie 
yra verti pagarbos ir pagyrimo 
Kaip butų dailu, kad ir visi pagal 
savo išgalėjimo prisidėtų nors 
mažą dalele prie bendro darbo

P. V. Žalpis.

tiek daug reikėjo niekams leisti 
.pinigų?” Tačiaus niekas jųjų ne
paiso.

Kun. J. Krasnickas labai yra 
nesmagiame padėjime dėlei to, 
jog 'per jo priežastį gerb. Sve
čiai, Dr. Basanavičius ir p. M. 
Yčas, negalėjo čionai pasirinkti 
aukų. Nenorėdamas pasilikti už
pakalyje kitų, jisai spalio 5.d. pa
darė bažnyčioj aukų rinkimą 
Tautos Namams Vilniuje. Pasakė 
priegto, jog pusė tų pinigų eis 
kardinolui kokiems ten reika
lams.

Kiek sukolektuota, dar neži
nia; kaip galima spręsti, bus vi
sai mažai. B. Lorentas.

st., bus atlošta triąktė komiška 
opera “Kornevilio "Varpai”, ku
rioje dalyvaus įžymiausięjie lie
tuvių aktori'ai-dainininkai 
garsėję 
Ii am s 
buvo 
L. R.-K. A 
apsakomai patiko, 
rųjų yra gražus 1 ir 
kalas 
duotį pilnai atlieka: stato scenoje 
veikalą tik tada, kuomet akto
riai į ir chorai pilnai buna iš
lavinti.

Tokiu budu gaĮima pilnai už- 
sitikėti, kad brooklyniečiai, kaip 
reikia, sutiks gerb. Svečius ir 
nepadarys sau gėdos prieš kitas 
Amerikos lietuvių kolionijas, 
ne tiktai kuoskaitlingiausiai atsi
lankyti į rengiamus susirinkimus 
bei vakarus, bet ir kuouoliausiai 
aukodami ir kitus skatindami 
aukauti tam prakilniausiam iki 
šiol musų tautos darbui. w

P. Bukšnaitis. Lietuvos 
Basanavičius ir 
Lietuvos Sūnų 

draugystės susirinkime nutarė
me iš dr-stės iždo paaukauti Tau
tos Namams $10.50, kuriuos ir. 
pasiuntėme “Lietuvos” redakci
jai. (Pinigus gavome, ir jie bus 
persiųsti gerb. Svečiams. Red.). 
Pasibaigus streikui, stengsimėš 
ir toliaus, kiek galėdami, aukau
ti. Streikierius.

jiena. Tokiose vietose, kaip Za- 
wiercie, Zgierz. Zyrardow ir 1.1., 
dirbtuvės užlaiko puikias darbi
ninkų vaikams mokyklas, kny
gynus, pirtis, pagamina švarius 
namus už pigesnę kainą, už
laiko kooperatyviškas krautuves 
ir 1.1. Šiuom atžvilgiu Amerikos 
dirbtuvės negali su europinėmis 
lygintis.

išmokėjo, tai 
kaip dirbo, taip ir dirbs po seno
vei. Tik nežmia, ąr vardu tos 
pačios kompanijos.

Minia žmonių buvo susirinkusi 
Harrisburgo gatvėse, kuomet at
vežė pinigus algoms išmokėti. 
Užtėmiję pinigų atvežimą, dar
bininkai pradėjo trepsėti, ranko
mis ploti, švilpti, kiti net “dži- 
ka” pradėjo šokti iš didelio 
džiaugsmo. Žmonelių akįs pra
švito, atgavus algas. Daugumas 
neturėjo, galima šakyti, nei kąs
nio duonos. Motinos su mažais 
vaikučiais tiesiog badą kentė. 
Kiti laikrodėlius vertės $24. ati
davė už 4 dol.y kad tik turėjus už 
ką maisto nusipirkt. Spalio 9-tą 
dieną š. m. pradėjo eiti elcktri- 
kinis traukinis iš\ Harrisburgo į 
Dorrisville. T. K. Pangonis.

beta apie įsteigimą žydų univer
siteto Jerozolimoj. Prof. Weiz- 
mann iš Manchesterio praneša 
susivažiavimui, kad jau prieš 12 
metų T. Herzl vedęs tuom tik
slu tarybas su Turkijos valdžia. 
Šiąme susivažiavime pristatyta 
ir' apsvarstyta smulkus žądamo 
universiteto plianai. Delegatas 
Usiškin iš Odesos pranešė, 
žydų universiteto įsteigimui 
jau surinkta 420,000 frankų

tame pa- 
abelna mi- 

Matomai, 
rengiamasi, ar ko

Į| Austrijoj pradedama išdir 
binėti plianai, kaip padidinus ka 
riškas Austrijos spėkas, ypa 
artileriją. Netrukus 
čiam reikale žada but 
nisterių konferencija, 
prie ko nors 
nors bijomasi

buvo
Riaušės kilo iš 

užmušimo dviejų 
Tas atsitiko per 

Dėl ne- 
rusinai su 

Rusinai,

nauja Cholmo gubernija, kuri 
sutverta ir atskirta nuo lenkiškų 
gubernijų todėl, kad atskirti uni- 
jotus nuo katalikų 
rusifikacijos jiegas 
šonu Lenkijos.

ir pa- 
Brooklyno, ir Wil- 

burgo chorai. Ši opera jau 
čia kartą vaidinta laike S. 

seimo ir- visiems ne
nes tai ištik- 
linksmas vei- 

Vy turelis” savo už-

IŠ CLEVELAND, OHIO.
Kudirkos dr-jos auka Tautos 

Namams, ir kokių esama “susi- 
pratėlių”. Čia yra tiktai viena 
tautiška pašelpinė draugystė, bū
tent: Dr. Vinco Kudirkos. Nors 
jinai dar jauna, vos trįs metai, 
kaip gyvuoja, tačiaus narių turi

Pinigo atžvilgiu drau- 
dar gan biedna, nes turi

Alexandro teatre, Peterbur- 
netrukus žadama pastatyti 
Bariatinskio veikalą “Mir- 
Komediją”, kurioj, tarp ki- 
gabesnių artistų, paskirtas 

lošti ir Kipras Petrauskas, bro
lis Miko Petrausko.

|| 30 mokinių žuvo laike aud
ros Japonijoj. “Daily Mail” pra
neša, kad mokiniai išsirengė su 
direktorium apžiūrėti kalną Ko- 
makatage ir čia buvo užklupti 
stiprios audros. Oras pasidarė 
taip tvankus, kad direktorius ir 
13 mokinių užduso ant vietos, 
o likusieji, nors ir išsigelbėje-tuom 
tarpu, bet nėra vilties, kad jie 
galėtų išlikti.

kad buvo įtartas, 
Nekartą 

kad 
jei para- 

Ko verti tokie 
Kokį vardą galima jiems 
Visuomenė tokius jos 
trukdintojus privalėtų 

panie-

Nelaimingos vestuves. Ję- 
drzejave, Kilkų gub. (Lenkijoj) 
buvo toks atsitikimas. Magda
lena, duktė turtingo ūkininko, 
įsimylėjo į tūlą jauną smuiko- 
rių Stasį, ir abudu prisiekė viens 
kitam amžiną meilę. Magdale
nos tėvas, sužinojęs apiė savo 
dukters meiliškus ryšius su Sta
siu, pasiryžo ją išleisti už vyro, 
ir išrinko jai jaunikį sulyg savo 
noro. Nežiūrint į dukters pasi
priešinimą, šliubas atsibuvo už 
kelių savaičių. Laike vestuvių, 
kuriose muzikantu buvo pakvie
stas ir minėtas Stasys, kada sve
čiai vakare suėjo į kitą kambarį 
vakarieniaut, Stasys, likęs pats 
vienas su jaunamarte, padūkęs iš 
piktumo, trenkė jaunamartę že
mėn taip, kad toji apalpo. Pats 
gi leidosi bėgti į kluonus. Su
bėgę svečiai atgaivino jauna
martę, bet tuom pačiu laiku 
gaisras degančių kluonų apšvietė 
kiemą. Vienam kluone rado ka
bantį ant balkio Stasio lavoną, 
kuris iš gailesčio pasikorė. . Ne
išlaikė to ir Magdalena: ant ryto
jaus ištraukta iš soželkos ir jos 
lavoną.

|| Tolstojaus pasekėjo teismas, 
atsibuvo nesenai Peterburge. 
Eugenius Malkuša, jaunas karei- 

leib-gvardijos saperų bąta- 
3 atsisakė, būdamas pulke, 

pildyti kareivio pareigas, aiškin
damas, kad jo tikybiniai persi
tikrinimai neleidžia jam vartoti 
ginklų. Jis pasisakė, kad skai
tęs daug Tolstojaus raštų apie 
“nesipriešinimą piktui” ir pri
ėjęs prie nuomonės, kad Tolsto
jaus mokslas yra teisingas; to
dėl jis ir atsisako kariumenei 
tarnauti. Teismas nubaudė jį 
5 met. 7 mėn. areštantų rotų.

|| Išdalinti visą Rusiją išnaujo. 
Laikraščiai praneša, kad rusų 
ministerijose yra kilęs sumany
mas išdalinti visą Rusiją guberni
jomis išnaujo. Dabartinis, mat, 
gubernijų išdalinimas yra dar 
nuo Petro I-ojo laikų ir dabar 
jau nėra atsakantis. Pavyzdžiui, 
Odessa per tą laiką išaugo į di
delį miestą, bet ji nėra guber
nijos sostine. Tas pats galima 
pasakyt apię Ekaterinburgą, Per
ino gub., ir apie kitas vietas. 
Taigi, sakoma, reik perdalinti vi
są Rusiją į gubernijas išnaujo.

|| Pribuv 
M. Manilla, 
no paskirtas gubernatorius F 
Harrison, kuris savo pr< 
apreiškė, kad, sulyg prez 
šono 
prie 
loms

todėl važinėjimo išlaidos pasi
daro gan didelės. Iš kitos pu
sės, sunku toli važinėti, esant 
žmogui nuvargusiam. Viešąsias 
mokyklas turėtų atstoti savo arti
ma mokykla. Bet toji mokykla ne
galėjo iki šiol gyvuoti, kadangi 
nebuvo jiegu jai užlaikyti. At
sibuvusios prakalbos dalykų sto
vį šiek-tiek pataisys. Kalbėto
jai labai gerai išrodė reikalin
gumą mokyklą remti ir mums, 
kaipo šios šalies gyventojams, 
mokėti anglų kalbos. Prakalboms 
pasibaigus, į draugiją įsirašė dau
giau žmonių.

Praeitame mete mokytojum 
buvo anglas. Šįmet gi nori
ma gauti jo vieton lietuvį. Tas 
butų' juo lengviau, nes tuomet 
visi paaiškinimai butų atliekami 
lietuvių kalboje, ir mokiniai galėtų 
daug greičiaus šiek-tiek prasimo
kyti angliškai.

(I Išeinantis Lenkijoj laikraštis 
“Gazeta Kielecka” nubaustas 300 
rublių už perspausdinimą straip
snio iš kito laikraščio “Tygodnik 
Polski”.

klausimų, 
susi- 

po vakacijų durnai Pe- 
yra naujas projektas 
apie spaudą. Šiame 

tarp kitų permainų, yra

Brooklyrias rengiasi pasitikti 
Svečius. Artinas laikas kuomet 
ir musų miestą atlankys gerb. 
Lietuvių Dailės ii' Mokslo drau
gijų Pasiuntiniai, Dr. J. Basana
vičius ir p. M. Yčas, kuriuodu 
renka aukas Tautos Namams pa
statyti Vilniuje. Vietinės drau
gijos rengiasi "priintti tuodu 
brangiu Svečiu kuoiškilmingiau- 
siai. Tarp daugelio rengiamų iš
kilmių ir čionykšte muzikos bei 
dramos draugija “Vyturėlis” ren
gia Tautos Namų naudai ir Sve
čių pasitikimui iškilmę: suba- 
tos * vakare, spalio 18 d. salėje 
McCaddin Memorial Hall prie

Tokių žmonių esama pas mus. 
Jie už teisybės žodelį ne tiktai 
keikia, grąsina, bet ir tuos grą- 
sinimus išpildo, užpuldinėdaimi 
ir mušdami tuos, kurie skąito 
savo priederme pasakyti teisy
bės žodį apie jųjų pasielgimą. 
Štai nelabai senai vienas vai- 
Jdnas buvov sumuštas pas mus

1 Irlandija turės savivaldą. 
Lordas Churchill nesenai laikytoj 
prakalboj griežtai patvirtino, kad 
Anglijos valdžia neatkreips aty- 
dos ant Ulsterio protestomi in
trigų prieš suteikimą Irlandijai 
savivaldos, ir tą savivaldą Irlan- 
dijoj įvykdins, nors prisieitų ir 

’su ginklu ulsteriečius malšinti. 
Iki šiol manyta, kad ulsteriečių 
grąsinimai sukelti revoliuciją, jei
gu Irlandijai butų duot 
da, sulaikys valdžią 
valdos suteikimo, 
griežtas tvirtinimas 
ulsteriečių viltis.

IŠ NEWARK, N. J.
Laukiame Svečių. 'Rugsėjo 16 

d. š. m. buvo susirinkimas at
stovų nuo visų Newarko ir apie- 
linkės draugijų ir kuopų aptar
ti klausimui, kaip priėmus gerb. 
Svečius iš Lietuvos, Dr. J. Ba- 
sanavičių' ir p. M. Yčą. Pra-r 
nešu gerb. skaitytojams, kad su
sirinkimas pavyko kuopuikiau- 
siai, nes visų draugijų bei kuopų 
atstovai -suprato Tautos Namų 
reikalingumą. Todėl galima iš

lanksto tikėtis, jog gerb. Mok
slo Dr-jos atstovai ras Newarke 
kuodidžiausį duosnumą ir pago- 
donę. Viso darbo, liečiančio 
gerb. Svečių priėmimą, atlikimui, 
išrinkta komitetas, kuris, be abe
jonės, išpildys savo užduotį.

Sulyg išdirbter^njaršruto, gerb. 
"Svečiai atsilankys pai* mus spa
lio 20 d.

Galutiniam visų reikalų su
tvarkymui, paskirtas dar vienas 
vietos draugijų Atstovų susirin
kimas, kuris atsibus Spalio 14. d.

Laukiame nekantriai gerb. Sve
čių atvykstant.

A. RadzeVičius, Sekr.

riaušių tapo peršautas 
tas 
nekaltas 
išgysiąs.
Kaltinama riaušių kėlime! du atei
viai ir vienas anglas. Už pra
vardžiavimą anglai, kaip kalba
ma, busią skaudžiai baudžiami. 
Kas buvo išvažiavęs, gali drąsiai 
grįžti, nes viskas jau ramu. Ben
tone du metu atgal susitvėrė 
parapija iš lietuvių ir lenkų, ku
rie farp savęs gana gerai sutin
ka. Čia priskaitoma apie 70 lietu
viškų šeimynų ir apie 200 pavie
nių. Lenkų šeimynų tiek .pat, 
bet pavienių mažiau. Bentone 
šv. Juozapo parapijoje dabar 
klebonauja kun. S. Kolesinskis, 
kuris labai darbuojasi parapijos 
labui. Parapija dar nauja, ir 
daugel ko jai trūksta. Tačiaus į 2 
mėnesiu kun. Kol. klebonavimo 
likosi nupirktas varpas už 250 
dol. kurio paš.yentinitnas atsibu
vo Šio mėnesio 12 d. Toliaus ren
giasi įtaisyti naują didįjį altorių 
ir vargonus.

Yra parapijinė mokslaine. Tu
rime dar Kunig. Vytauto drau
gystę- .

Darbai
Miestukas pusėtinai gražus. Atei
nančiame pavasaryj miestas žada 
ištaisyti gatves ir iškloti šali
gatvius cementu. Oras čia svei
kas, ir dar šalta. Bėda tik su 
vandeniu: žmonės daugelyje .vie
tų turi vartoti lietaus vandenį, 
subėgusį nuo stogų, nes miestas 
dar nevisur vandenį įvedė.

S. S.

|| Odessoj, 
susivažiavimas 
svarstymui 
politiško padėjimo 
m as 
mam atžagareiviui, apšvietos mi- 
nisteriui, Kasso, kaipo “kariau
tojui už nacionalį rusų apšvieti
mą”. — Ekaterinoslave užtai po
licija neleido kadetij vadovui 
Šingarevui nei paskaitų apie du
rną ir “Apie pramonę ir politi
ką” skaityt.

IŠ CAMBRlbG®: MASS.
, bf

Auka Tautos . Namams. Ne
nusisekusio susirinkimo atbalsiai. 
“Lietuvos Sūnų f Drąugystė’’ sa
vo laikytame Ąpalįo 3 d. susi
rinkime nutarė ^lupirlcti 5 siek
snius m žemės. Lietuvių Mokslo 
Draugijai. Pinigus nutarta, jei
gu bus galima, perduoti asmeniš
kai Dr. Basanavičiui; bet jeigu 
ne, tai pasiųsti stąčiai į Vilnių.

Yra sakoma: nėra tu, grudų, 
kur nebūtų pelų”, . yTas pats ir 
čionan Kai-kurię socialistai yra 
labai neužganėdinti iš aukavimo 
Tautos Namams,’ 1 Sako

IŠ E. ARLINGTON, VT.
Visur yra negeistinų apsireiš

kimų. Vieni tų apsireiškimų yra 
blogi, bet dar šiaip-taip pakenčia-

Tačiaus yra tokių apsireiš- 
, kurie šiek-tiek daugiau 

visuomenėj negali 
jokiu budu kenčiami, turi 
kuogreičiausiai prašalinami, 
esant jiems ilgiau tarp mu- 
męs ^atsiduriame pavojuje 

priprasti prie jų ir tokiu budu 
sumažinti savyje padorumo, pa
kantos, kulturingumo laipsnį. 
Tie žodžiai gali būti pilnai pri
taikinti prie kai-kurių musų, vie
tos lietuvių,, gyvenimo apsireiš
kimų. Tarpu mus kai-kada at- 
sitaiko tokių dalykų, kurie tam
siu šešėliu gula ir ant gerų žmo
nių vardo—žmonių, kurie nekalti 
tokiuose, dalykuose ir nieko apie 
juos nežino; visa jųjų kaitė tame, 
kad jie turi nelaimę gyventi vie
noje vietoje su tais ženfos doros 
ir dar žemesnio susipratimo žmo
nėmis. Ir todėl padorus žmonės 
privalo visomis jeigomis sudrau
sti, sulaikyti tą piktos valios 
žmonių neteisingą įsikarščiavi-

IŠ HUMBOLDT COUNTY, 
CALIFORNIA.

Vietos lietuviai. Šitoje apie- 
linkėje yra visai mažas būrelis 
lietuvių, ir tie patįs netur nei 
jokios pašelpinės draugystės ir 
neturi nei kur susirinkti ir pasi
kalbėti apie savo reikalus.

Vietos lietuviai daugiausiai 
yra nevedę. Kaipo tokie, jie 
nuolat mainosi, kaip upėj van
duo. Pereitais metais buvo dau- 
giaus, o šį metą visai nedaug: 
apie 25 ypatos visoje apieliiikėj; 
Tačiaus nors ir mažas 
bet kai-kurie vyrukai y 
švietę 
tautos 
prijaučia

|| šautuvų jubilčjus. Šiuosmet 
sukanka 600 metų nuo laiko išra
dimo šaujamųjų ginklų. Pirmą 
paminėjimą apie tokius ginklus 
randame Genevos (Italijoj) kro
nikose iš 1313 metų. Pirm jau
sis 
dūda 
pildydavo paraku 
vo knatu. 1324 
šautuvus užvesta Alzacij 
ste Metz, 1326 
joj, o 1345 ™ 
cijoj. Nuo to laiko ginklus 
gerinta, pakol neprieita iki 
laikų milžiniškų kanuolių.

parodė, kokių esama 
“susipratėlių”. Taip, 

r nežinotum. Vienas

|| Ryme,, laike iškelto bankieto 
pačtos ir telegrafų ministeriui 
Kallisano, laike jo prakalbos, jis 
apalpo ir čia pat nuo širdies pa- 
raližiaus mirė.

IŠ ENGLEWOOD, ILL.
Vietinės mokyklos reikalai. 

Spalio 2 d. pas mus buvo su
rengtos prakalbos, kuriose kal
bėjo medicinos studentas, p. Mi-: 
kolaitis, ir vienas anglas, p. Vi- 
nips. Prakalbų tikslas buvo pri
traukti prie Liet. Y. A. Kliubo 
(ką tai reiškia? Red.) daugiau 
narių ir sustiprinti tą kliubą me
džiagiškai. Mat, to kliubo tikslu 
yra įsteigti mokyklą lietuvių jau
nimui, tačiau jiegos neleidžia tai 
padaryti. Rods, turėjome praei
toje žiemoje kliubo surengtą mo
kyklą, kurioje ir lekcijos jau bu
vo beprasidėjtįsios. Tačiaus šį
met, nesant lėšų, pradėto darbo 
nebegalima buvo tęsti. Mokyk
los gyvavimas labai reikalingas. 
Mes, gyvendami šioje šalyje, bū
tinai turime išmokti anglų kal
bos. Tą tikslą ir stengiasi at
siekti mokykla. Rods, yra va- 
karinių^kursų viešose mokyklose, 
tačiaus jie mums yra sunkiai 
prieinami, kadangi pačios mo

li Modržejove, Lenkijoj, 
darmerija suareštavo tris 
klius “gyvojo tavoro”, kurie 
dė pervesti per rubežių merginų 
partiją.

1313 metų 
šautuvas buvo tai geležine" 

panaši į liufą, kurį pri- 
ir jį uždegda- 
metais tokius 

mie- 
n. — Florcnci- 
mieste Mogun- 

vis

Lietuvys skundžia kuni
gaikštį. Gana- žinomas lietu
viams, ypač Anglijos lietuviams, 
lietuvis K. Pilėnas figurtoja ga
na akyvoj byloj, kuri neužilgio 
bus svarstyta augštčsniam tei
sme Londone. K. Pilėnas skun
džia Manchesterio kunigaikštį už 
sulaužymą kontrakto. Ši 
žada but gana sensacijinė 
po užvesta prie sekančių 
kybių:

Prieš kelis metus netoli 
worth, netoli Londono, tapo tū
los kompanijos įkurtas sanito- 
ritim, kurį vedė tūlas ameriko
nas, Dr. Orlando Edger Miller, 
kuris buk suradęs labai pasek
mingą džiovai gydyti vaistą. Ši
to sanitorium ir buvo užduotimi 
gydyti džiovininkus, ypač tur
tingus. Vienu iš minėto sani
torium direktorių buvo Manche
sterio kunigaikštis. Po nekuriam 
laikui K. Pilėnas tapo paskirtas 
minėto sanitorium biznišku rųa- 
nadžierium, bet, kaip dabar Pi
lėnas sako, apėmęs vietą mana- 
džieriaus, jis atradęs, kad sani
torium buvęs “netikras”. Sulyg 
Pilėno žodžių, daugelis navatnų 
dalykų ten pasitaikydavę. Įvai
rios žemesnės rųšies aktorkos ir 
kitos merginos, kurios buvo po 
“Dr.” Millero globa tai pa
cientai šio sanitorium, kuris ant 
vietos buvo žinomas, kaipo “Mei
lės įstaiga”. Pilėnas po tūlo lai
ko iš ten pasitraukė.

Apie šitą skandališką 
tiurą, berods, jau buvo 
ir lietuvių laikraščiuose 
laiku minėta.

Dabar, kaip augščiaus 
mėta, K. Pilėnas apskundė 
ches^rio kunigaikštį 
kymą kontrakto.

apie 
gija 
ban^e sudėjusi tiktai $600.00 šū
vi ršu m.

Spalio 5 d. draugijos laikyta- 
susirinkime buvo pakeltas 

klausimas apie aukavimą Tautos 
Namams Vilniuje. Dalykas vi
siems jau gerai žinomas ir su
prantamas 
kų aukavimu 
per balsus, 
kad 31 stovi 
— prieš, 
iš dr-stės 
$10000.

Ginčai 
muš

|| Greitasis traukinys ant Ii 
nijos Kursk-Peterburgas, netol 
Dvinsko, Rusijoj, užšoko ant ki 
to liokomotyvo ir baisiai susi 
daužė. Užmušta 14 žmonių ii 
apie 30 sužeista.

IŠ PAINESDALE, MICH.
Streikas. Auka Tautos Na

mams. Streikas pas mus kaip 
ėjo, taip ir eina savo keliu. Nors 
pustrečio^jnčfiesio praėjo, Kaip’ 
streikuojame, tačiaus ačiū We
stern Federation of Miners uni
jai, į kurią streikuojantieji yra 
susirišę, o taipogi ir pagelbai iš 
šalies, streikas eina 
mingai. Taigi, nors 
riau šiame padėjime 
čiaus, suprasdami 
mų svarbą mums, 
męs pasistengėme 
dalele prie tų aukų, kurias dabar 
renka atvažiavusiej 
Svečiai, Dr. 
p. M. Yčas

vien už<tai 
buk rašęs į laikraštį 
tfnka girdėti grąsinimus, 
sumušią, “atlyginsią“ 
šysi į laikraštį 
žmonės 
duoti ? 
darbo 
kuoaštriausiai pasmerkti 
kiiiti taip, kad daugiau nebedrį 
stų jie vėl rodytis.

Liet

IŠ BENTON, ILL.
Riaušes užsibaigė. Parapijos 

reikalai. Vietos gyvenimas. Muš
tynės tarp amerikonų ir 
vių užsibaigė. “Draugo” 
39 buvo’ paskelbta, kad 
muštynių tapo 25 ypatos 
stos, bet, tikriaus ištyrus 
ką, pasirodė, kad tiktai 5 
lengvai sužeisti 
priežasties 
amerikonų 
krikštynas pas rusinus 
žinomų priežasčių, 
amerikonais susimušė 
gindamiesi nuo užpuolusiųjų, už
mušė du amerikonus. Jau nuo 
senai amerikonai neapkentė atei- 
viį ir juos visaip pravardžiuo
davo. Pasitaikius gerai progai, 
nogėjo juosftvisai išvaryti iš Ben- 
tono. Sujudus viskam, tapo pa
siųsti delegatai pas Rusų ir Au
strijos konsulius su prašymu, 
kad„ šieji teiktųsi greičiau apra
minti sukilėlius. Tuojaus

•natoriaus buvo pasiųstas ge- 
•olas adjutantas su kariume- 
iš Springfieldo, kad apraminus 
dilelius ir ištyrus dalykų stovį, 
įas Hurzana, kurisai laike 

suim- 
dabar pasirodė, esąs visai 

Yra vilties kad jisai 
baltieji dar nesurasti.

‘Kam
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reika-

Apžvalga

smeizi-

C(

ragočių turėtum už-

Kaip Svečiams Sekasi.ar

(Iš musų specialių korespondentų pranešimų).

receptas pagelbėtų.

Su didžiausiu pasibiaurejimu iš
skaičiau, “Lietuvos Ūkininko’’ No. t

»>W T','”' y.jv- / <'

nesiliaujančio 
jau kaip tos 
energija jau 
Susimildami,

su-
ne-

yra.
yra 

Wa-

tukstančių.
jau surinko

bet 
Pra- 
mie- 

ranko-
žydų ir vokiečių,

Musų partijos ir bešališkumas. 
Galima prigulėti prie tos, arba 
kitos partijos. Galima turėti tą 
arba kitų supratimų apie musų

nteligentija. Bet 
iškrikusi po Rū

bu tų 
venini e.

per 17
Svečiai

kitomis draugijomis,

stiprėtų. Tuomet ir to- 
d raugi jų sąjungos butų 
stipresnės, ir jųjų darbas 
žymus pliusas musų gy-

padėjimas kįla. Kaip ži- 
Amcrikon veja dažnai ne 

medžiagiškas skurdas, 
kitos

sų % korespondentas sako, 
shenandoriečiams geriaus 
sti, angliškai pasakius).

No. 106 p. J. 
Dagilis praneša, kad pradėjęs 
versti iš rusų lietuvių kalbon 
prof. P. S. Kleistono knygų: “Gi- 
giena Ducha”, “Viest Znan.”

Bet jeigu butų sutvertų organi
zacijų, kame lietuviai pas save 
namie 
mų, i še i vystė
organizavimosi 
likti Lietuvos

pakraipa, 
spėja, ko- 
pakrhipa, 
laikraštis

Kaip žinoma, 
čio redakto- 

Jira ir 
Štai kaip “Tėvyne”

m lestuose rastų užsieni i- v
susimažintų. Tų

kariais — juk tM ir geležis nuo 
to nuplyštų. Dar mėnėsį kitą 
taip pasitrankytum, tai žmogus, 
turbut, ir 
versti”...

ir tvir-
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NUO REDAKCIJOS
®Tisl laikraščiui siunčiami rankraščiai 
Juri but pažymėti autoriaus parašu ir 
adresu. Pasirašantieji pseudonymais 
.turi paduoti, Redakcijos žiniai, ir 
pavo tikrąj] 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 
&nt vienos popierio pusės, paliekant

I plačius tarpus tarp eilučių.

Ketvirtasai Lietuvių Laikraš
tininkų Susivažiavimas atsibuvo 
Siuosmet Shenandoah, Pa., 8 ir 
9 d. spalio. Susivažiavimo posė
džiai buvo laikomi Tillman sve
tainėje. Į šį susivažiavimą pri
siuntė savo atstovus sekanti 
flaikraščiai: “Lietuva” — L. Šer
ėną, “Katalikas” — P. Branduką 
4r S. Tananevičių, 

‘tu v n inkų 
įVynė” —

“Tė- 
Dar- 
‘Lai- 

Svoji Mintis” — Dr. J. Šliupą. 
“Moksleivį” atstovavo S. Tana
nevičia; apart to “Tarka” prisiun
tė laišką, kuriame pasižada 
Lietuvių Spaudos Draugijos 
sidėti, o tuom tarpu į šį 
šivažiavimą atstovo prisiųsti

Posėdžių vedimui išrinkta pre
zidium iš sekančių ypatų: pirm- 
^edžiu — S. Tananevičia, pirmuo
ju raštininku — J. O. Sirvydas, 
gi antruoju — P. Brandukas.

Seimo nutarimai' pilnai tilps 
^3-mc “Lietuvos,” numeryj, todėl 
čia apsirubežiuosim paminėjimu 
tik svarbesnių klausimų, šiame 
'susivažiavime pajudintų.

Įvairios komisijos, paskirtos 
^pereitais metais, ne visos atliko 
i^avo užduoti, kaip reik; neku- 
ifios iš jų. kaip ve Centralio kny
gyno komisija, dikčiai pasidar
bavo, gi kitos, kaip ve termino
logijos išdirbinio komisija, be- 
yeik nieko atlikti negalėjo.

Šiais metais pasižadėta imti 
mažiaus reikalų įvykdinimui, ir 
Stengtis juos įvykdinti.

Tarp naujų klausimų, pažymė
tinas nutarimas leisti metinį, tin
kamai apdirbtų, Almanachų (ka- 

LrieRHr^Spaudo^drau- 
Pirmas toks ka-gijos vardu, 

lendorius pasirodys pabaigoj atei
nančių metų. Jo užduotim bus 
atvaizdinti kasmet lietuvių-ame- 
fikiečių gyvenimo bėgį.

Susivažiavimas, po ilgokų pa
sikalbėjimų, išnešė keletu rezo
liucijų, kurios išreiškia laikraš
tininkų pažvalgas sulyg įvairių 
musų gyvenime apsireiškimų. Ir 
taip, nutarta atkreipti domų į 
kovų su girtuoklyste, kuri, teisy
bę pasakius, yra šiądien viena iš 
didžiausių dėmių lietuvių gyve- 

’nime; laikraštininkų susivažia
vimas išreiškė savo didžiausią 
užuojautą Liet. Mokslo ir Dailės 
Draugijų pasiuntiniams, kurie 
darbuojasi dabar, rinkdami aukas 
statymui Tautos Namų Vilniuje; 
rasta pageidaujamu, kad musų 
laikraščiuose atsirastų taukiaus 
nurodymai apie svarbą fiziško 
Jaunuomenės lavinimois; daug pa
švęsta laiko apkalbėjiriiui taip 
Vadinamų “stebuklingų” apgar
sinimų. Dr. Šliupas,, p’nnsėdis 
pereitais metais tam tikslui iš
rinktos komisijos, pranešė, kad 
ko! kas nieko gero tuom atvilgiu 
nuveikti nepasisekė. Susivažia
vimas taipgi išnešė rezoliuciją, 
įkurioj pasmerkiama talpinimas 
aiškiai šlykščių apgarsinimų, kaip 
pavyzdžiui, pajieškojimai mergi
nų ir kitos rūšies “matrimonia- 
liai” apgarsinimai.

Susivažiavimas pritarė daly
vavimui ateinančiais metais 
abelnoj Lietuvių Spaudos paro
doj Vilniuje.

Sekantis susivažiavimas' nu
tarta laikyti New Yorke. Val- 
Jdybon išrinkta: J. M. Tananevi- 
fciuj 
Mas
Račkauskas — raštininku ir Dr. 
ĮJ. Šliupas — išdininku.

Susivažiavime buvo atsilankę 
,5r Dr. Basanavičius su M. Yču, 
^taipgi daugelis vietinių lietuvių.

Shenandoriečiai širdingai laik
raštininkus priėmė, iškeldami 
puikų pokylį ir suruošdami kon
certų. Pokylį rengė Shenandoah 
jnoterįs.

prezidentu, J. O. Širvy-

Dar apie išsivystę. Kaip ne
kartą jau minėjome, išeiyystės 
klausimas .vis labjap.ir labjau už
ima Lietuvos laikraščių skiltis. 

Stengiamasi vis rasti tos prie- 
žastjs, kurios gena lietuvius iš 
tėvynės. Kaip žinome, iš Lietu
vos iškeliauja beveik ištisai kai
miečiai; tarp miestelėnų išeivystė 
labai mažai apsireiškia. Toksai 
žmonių bėgimas iš kaimų yra 
apsireiškimas., pastebėtinas ne 
tiktai tarp lietuvių, bet taipogi 
ir tarp kitataučių. Skirtumas 
tarp lietuvių ir kitataučių yra 
tame, kad kitataučiai dažniausiai 
bėga iš kaimo į savo šalies mie
stus, tuom tarpu kaip lietuviai 
bėga visai į svetimą šalį. Ir tas 
bėgimas svetur vis didinasi, ne
žiūrint to, kad ekonomiškas Lie
tu vos 
no m e 
vien 
bet kokios tai dar

>tįs. Kokios? 
tis” stengiasi tą užduotį i 
Lietuviai, anot jos, bėgtų ii 
mų į savo šalies miestus 
tenai jie neturį ką veikti, 
mono ir pirklyba Lietuvos 
stuosc esanti daugiausia 
sc svetimtaučių
kurie svetimų jiems lietuvių ne
norį įsileisti. Paprastos vietos, 
kaipo sargų ir t. t., lietuvių ne
pritraukiančios. Lietuviai, anot 
tos pačios “Vilties”, neturį ini-

sijon yra, proporcijonaliai imant, 
tolygi liaudies išeivystei Ame
rikon. Jeigu intel igentija- 
nekeliautų Rusijon, bet pasilik
tų Lietuvoje, tai ji galėtų su
organizuoti darbo sanlygas Lie
tuvoje, ir išeivystė iš Lietuvos 
kaimų nusikreiptų nuo Ameri
kos į savus miestus, arba ki
tais žodžiais, išeivystė iš Lietu
vos svetur sumažėtų.

rėti į gyvenimo apsireiškimus, 
bet drauge su tuom galima būti 
ir bešališku. Pas mus gi to be
šališkumo, kaip sykis, trūksta. 
Męs, lietuviai, pirmiausiai visuo
met žiūrime ne į tai, kas pasa
kyta, bet į/ tai, kas pasakė. Su
lyg to męs ir nustatome savo at- 
sinešimą į svarstomąjį klausimą. 
Jeigu kalbantis, arba rašantis yra 
žmogus musų pakraipos, musų 
pažiūri] — viskas gerai ir tinka; 
jeigu gi tai yra priešingo “aba
zo”/ tai męs skaitome savo prie
derme visa, kas pasakyta, ar pa
siūlyta, užginčyti ir atmesti. Vi
sas musų veikimas sukasi apie at
skirus asmenis. Visuomet męs 
pirmiausiai pradedame šaudyti 
ne į priešingą mums idėją, bet į 
asmenį. Ir nuo to kelio jau ne
atsitraukiame. Party viškumas, 
asmeniškumas su musų savotiš
ku “bešališkumu” yra įsiėdęs į 
visas musų visuomenės kūno da
leles, į visas srytis; viskas yra 
gijų ir į tam tikras, sulyg esančių 
mazgą”, kad, pažiūrėjęs, žmogus 
turi tiktai liūdnai užduoti sau 
klausimą: 7‘kame gi išėjimas?”

Musų draugijų skaitlingumas. 
Jeigu męs pažvelgsime į musų, 
Amerikos lietuvių, gyvenimų, tai 
pastebėsime vienų, išpradžių nu
džiuginantį mus apsireiškimų. 
Kokių musų šiek-tiek didesnių 
kolionijų nepaimsime, visuomet 
pirmu dalyku į akis metasi di
delis draugijų skaitlius. Rodos, 
tai yra naudingas ir paskatin- 
tinis apsireiškimas. Didelis drau
gijų skaitlius, regis, turėtų reikš
ti musų visuomenės gyvenimo 
bu joj imą, išsiplėtojimų. Bet pa
žiūrėkime į dalykų iš arčiaus, ir 
musų nuomonė griežtai atsimai
nys, 
draugijų skaitlingumas nėra jo
kiu pliusu musų visuomenės gy
venime. Pažiūrėkime! Ant* kiek
vieno žingsnio męs sutiksime 
vienoje ir toje pačioje koloni
joje keletu draugijų su tais pa
čiais tikslais, ta pačia pakraipa. 
Visas skirtumas tarp tų draugi
jų bus bene tik tame, kad jos 
įvairių šventų vardų neši<r'a. arba, 
ir prie įvairių galiūnų sav<(> su- 
sirinkihius laiko. ‘Kų toksai skir
stymasis mums gero duoda?

kad tasai

Jicgų pas mus ir taip labai ma
žai yra. Gerų vadovų turime 
taipogi labai mažai. Jeigu mums 
sunku yra ką nors daugiau, net 
ir susispietus, nuveikti, tai ką 
gi kalbėti apie nuveikimų išsi- 

argumentu, išteisinančių musų 
draugijų skaitlingumą. Galima 
pasakyti, kad kiekviena draugija 
turi savotišką dvasią, savotišką 
sutvarkymą. Tat, kiekvienas ga
li pasirinkti sulyg savo skonio, 
savo palinkimų. Bet, kaip ro
dos, tasai argumentas toli gra
žu neatsveria viso to pragaištin
gumo, kurį atneša jiegų skirsty
mas. Galop, jeigu toksai besiskir- 
stymas yra jau musų prigimtis, 
jeigu męs negalime be to apsi
eiti, tai ar negalima butų su
vesti bent daugumą musų drau
gijų ir į tam tikras, sulyg esančių 
pakraipų, grupas, sucentralizuo- 
ti? Jeigu tai yra neištesama per 
visas Amerikos lietuvių kolioni
jas, tai ar negalima butų tai 
įvykdinti bent tuose apskričiuo- 
se, kurie liet, kolionijų yra kiek 
■tirščiau apgyventi? Paimkime 
nors Chicagos lietuvių kolioni
jas.
yra į 150—200.
sos

Draugijų čia, kaip manoma, 
Bet kur jos vi- 

ką veikia — nežinia. Jeigu 
reikalinga veikti kokį nors ben
drą darbą, vos kelintą dešimtą 
jų surasi ir prisišauksi. Jeigu 
tos vtšos draugijos butų žino
mos ir per tam tikrą centrą susi
neštų su
daug kas galima butų nuveikti. 
Rods, yra Chicagoje tam tikslui 
susitvėrusi sąjunga, bet, 
darbštumo, ar kitos priežasties
dėlei, jos veikimas toli gražu nė
ra toksai pasekmingas, kaip tai 
turėtų būti. Gerai gi jsekanties 
tai sąjungai, nauda galėtų būti 
stačiai milžiniška. Tas pats yra 
ir su kitomis lietuvių kolionijų 
grupomis; pavzd.: Brooklyno, 
New Yorko ir apielinkių, Pįtt- 
sburgo ir aplinkinių miestelių, 
Pennsylvanijos kietų anglių ap
skrityje, Naujoje Anglijoje ir 1.1. 
Atskirais apskričiais galima bu
tų burtis j tam tikrus centrus.

Šalę to, žinoma, butų daug 
naudingiau, jeigu dabartinis 
draugijų skaitlingumas mažėtų. 
Darytųsi mažiau draugijų, bet 
tos draugijos augtų pačios savy- 
vyje, 
kios

“Vilties” dienraščio 
Tėvynė- savo 41 num. 
kia busianti “Vilties” 
kuomet dabar tasai 
virsta dienraščiu, 
busiamojo dieni
riais paskirta pp. Liudas 
Dovidaitis.
apie tuodu asmeniu atsiliepia:

“L. Gira — poetą, ne publi
cistas; jis pagal Lietuvos jžymių 
veikėjų nuomonės — .geras žmo
gus, einąs ten, kur vedamas. 
Sulyg p. Dovidaičio — jam be
ne tiktų geriausiai teoliogiški stu
dijai, kuriuos, kaip matoma, lio- 
giškai mėgsta, o ne dienraščio 
redaktoriaus plunksna.”

Remdamasi augščiaus parašy
tu, “Tėvynė” daro išvedimų, buk 
“Viltis” liksiantr dįiug dešinesnę, 
p. Dovidaitis, tiesa, yra žinomas 
kaipo vienas kraštutinių dešinių
jų, ir jo paskirimas beveik patvir
tintų “Tėv.” spėjimų. Tačiaus vi
sas buris svetiškųjų “Vilties” 

toli-gražu nestovi • kraštutinėje 
dešinėje, o taipogi ir skaitytojų!

neleiskontįngentas, gal . ir 
“Tėv.” spėjimams įvykti.

Juokų laikraštis “Sūkurys”. 
Kaip praneša “Birutė”, “Sukū
rys”, juokų .laikraštis, Maž. Lie
tuvoje, žadąs eiti reguliariškai 
vieną kartą į mėnesį. Prenume
rata, prisiunčiant laikraštį į Ame
riką, $1.00.

“Birute” sustoja ėjus. “Biru- 
rutės” N39 pranešama, kad “Bi
rutės” leidimas sustabdo’ma trims 
mėnesiams, būtent nuo spalio 1 
d. iki naujų 1914 metų. Leidė
jas, anot pranešimo, yra 
priverstas padaryti tą pertrauką. 
Prieš “Birutę” stovinti dilema: 
ar leisti “Birutę” dar tris mė
nesius ir ant visada ją paskui 
sustabdyti, ar sustabdyti tiktai 
trims mėnesiams ir paskui lei
sti vėl toliau. Laikraštis pasi

renka antrąją di^Tnos pusę. Pa
daryti tokj^hugptendinią, anot 
pranešimo, ^privertęs lietuvių 
“nesusipratimas . ir apgailėtinas 
miegustumas”. ; Tikimasi už 
trumpo laiko, dą^ “garsiau ir aiš
kiau prabilti”.

Artimesnių “B’ų'utės” sustab
dymo priežasčių nežinome. Spė
jame; kad ^‘Birutė” sustabdyta 
sanryšyje su užmanytu jos lei
dėjo, p; J. Vanagaičio, atvažia
vimu AmęrikoiL-

Dėlei rankos bučiavimo ir 
“ikonos” padovanojimd. Pasiro
džius “Liet. Ūkininke” žiniai 
apie kun. Laukaičio, Valstybės 
Durnos nario nuo Suvalkų gub. 
bučiavimą rankos stačiatikių 
vyskupui Anatolijui ir apie “iko
nos” pirkimą bei • padovanojimą 
carui Romanovų 300 metų vieš
patavimo sukaktuvėms paminėti 
ir pradėjus kitiems, tame skait- 
liuję ir kai-kuriems Amerikos 
lietuvių, laikraščiams tą žinią 
platinti, kun. Laukaitis laišku, 
pagarsintu “Šaltinio” Ne 
sas tas žinias užginčija 
tina, ka^l tai esąs vien tik Su
valkijos ^atstovo asmens 
mas. Kadangi tasai laiškas nu
šviečia lųusų kairiųjų laikraščių 

Įdaromąjį ir p. M. Yčui, musų 
dabartiniam svečiui, užmetimą tos 
“ikonos” pirkime ir dovanojime 
carui, pavelijame Sau tą laišką iš
tisai atspausdinti. Štai ką rašo 
kun. Laukaitis:

Jau pereitame numeryj buvo- 
tilpęs platesnis aprašymas apie 
tai, kaip atsižymėjo waterburie- 
čiai savo dhosnumu Tautos Na
mams, kada pas juos atsilankė 
Lietuvos Svečiai,— Dr. Basana
vičius ir atstovas Yčas. Dabar 

I I e emus pasiekė platesnės žinios apie 
tą visą iškilmę, su kokia water- 
buriečiai anuos ’ svečius* priėmė. 
Gailimės, kad dėlei stokos vie
tos, negalime jų pilnai patdlpin- 
ti. Taciaus, sprendžiant iš tų 
aprašymų, galima drąsiai pasa
kyti, kad waterburiečiai ne tik 
duosnumu, bet ir širdingumu toli 
paliko užpakalyj visas kitas ko
lionijas. Svečių pribuvimas Wa
terburin buvo iškilminga tau
tiška šventė, pilnoj to žodžio 
prasmėj. Lietuvių namai, 
krautuvės ir svetainės buvo iš
dabinta lietuviškomis vėluvomis, 
taip kad net svetimtaučiai ste
bėjosi, kas per šventę lietuviai 
apvaikščioja. Pokylis, kurį wa- 
terburiečiai iškėlė Svečiams tre
čią dien, buvo taipgi iškilmingas; 
apart lietuvių, jame dalyvavo 
miesto majoras F. T. Reeves, ku
ris, kaipo miesto gaspadarius, 
sveikino Svečius Waterburio 
vardu, ir keletas kitų viršaičių, 
žymesnių miesto advokatų ir dak
tarų. Bankieto stalai buvo turtin
gai gėlėmis ir vainikais išdabin
ti; tarnavo vietinės jaunos lietu
vaitės. Bankiete dalyvavo 150 
ypatų.

Dr. Basanavičius po bankie- 
tui atsisveikino su waterburie- 
čiais, nes antrytojąus anksti tu
rėjo, sulyg maršrutos, pribūti 
Philadelphion. Atstovas Yčas 
tuom tarpu liko Waterburyj už
baigti vietinius reikalus.

Ant- rytojaus miesto majoras 
F. Reeves paėmė atstovą Yčą, 
kaipo savo svetį. Pribuvęs su 
miesto advokatu McEvoy auto- 
mobilium, ir>paėmęs atstovą Yčą, 
ir keletą vietinių žymesnių lie- 
tuvių-piliečių, apvežiojo po mie
štą, viską aprodydamas ir supa- 
žindydamas 1 atstovą Yčą su bu- 
du tvarkymai Atnerikos miestų: 
aplankė visd§A miesto administra- 
tyvines ir teiyi’įiškas įstaigas, 
ugniagesių ^lepi^tamentą, mok
slines, kliubus< etc. Aprodžius 
viską, majors palydėjo atstovą 
Yčą ant stčHAeš®'-iš kur jis išva
žiavo į Bridgeport, Conn., o iš 
ten. turėjo vykti tiesiog į Balti
more, Md., kur turėjo vėl su Dr. 
Basanavičium r susitikti.

Visi waterburieciai atsižymėjo 
nepaprasta užuojauta; taip biz
nieriai, taip ir paprasti žmones. 
Čia vienok reik išskirti keletą 
tamsių biznierių, kurie išsisky
rė iš visų ir nei aukomis, nei 
užuojauta prisidėti neprisidėjo.

32 begėdiškų mano asmens šmei
žimų, buk aš “antrame iš eilės 
tikybos komisijos susirinkime 
Dūmoje, kambaryj No. 34, bučia
vęs pravoslavų vyskupui Anatoli
jui rankų ir kad tai esu “liudi
ninkais patvirtinta”. Todėl vie
šai skelbiu, kad aš niekados savo 
gyvenime jokiam pravoslavų vys
kupui nesu bučiavęs rankos, o 
kas nori ištirti, kaip “Lietuvos 
Ūkininkas” begėdiškai meluoja ir 
bjauriai mane šmeižia, tegu krei
piasi į minėtąjį pravoslavų vys
kupų Anatolijų, kuris neturi prie
žasties slėpti, kaip aš esu su 
juo sveikinusia.

Tame pačiame straipsniapalai- 
kyje “Lietuvos Ūkininkas” veid
mainiškai piktinasi, buk aš su 
p. Yču, sveikindami carų, nupirkę 
ir padovanoję jam “stačiatikiškų 
ikonų” (abrozdų). Tikras gyva
tės įgėlimas! Stačiatikiškų iko
nų padovanojau ne aš su p. Yču, 
bet Valstybės Durna, kurioje di
džiuma atstovų pravoslavai., Du
rnos prezidium, visai nesiklausęs 
kitatikių atstovų, nusprendė pa
dovanoti carui per jubilėjų bran
gių stačiatikiškų ikonų ir tam 
tikslui nutraukti reikalingų pini
gų iš kiekvieno atstovo algos, iš
skyrus kraštutines kairiąsias par
tijas, kurios caro visai nepri
pažįsta. ' Ir aš, ir p. Yčas, kaip 
ir visi kitatikiai, tik po trijų sa
vaičių, atsiimdami algų, sužinojo
me, kad mums nutraukta po 8 
rub. Nors Dūmos prezidium pa
sielgė čia savavališkai, bet visi 
kitatikiai išrado, kad tokiose ap
linkybėse protestuoti butų ir ne
patogu, ir netaktinga.

Valstybės Durnos atstovas
Kun. J. Laukaitis.

Juos dabar waterburieciai ir va
dina “juodos garbės biznieriais”. 
Jie mat moka iš lietuvių gyven
ti, bęt tautiški reikalai jiems ne
rupi. Dabar waterburieciai 
žinos, koki geri lietuviai jie

Tokių netikėlių biznierių 
ir kur kitur, bet gerai, kad 
terburyj jų atsirado nedaug.

Baigiant apie Waterbury kal
bėt, reik, pastebėti dar ir tai, ką 
pranešė mums p. J. Kovas, kas
link pirmų prakalbų mažo pini- 
giško pasisekimo. P. Kovas pa
aiškiną, kad vietinis klebonas, 
kun. Saurusaitis, nebuvęs Sve
čiams priešingas ar neprielankus 
(Pereitam num. “Lietuvos” jis 
nei nebuvo už tai kaltintas. Red.), 
ir net todėl mažai tą vakarą aukų 
surinkta. Visi žmonės žinojo, 
kad svarbiausios prakalbos ir 
draugysčių aukos bus įteiktos 
antrą dien. Todėl pirmą dien 
žmonės ir susilaikė su savo au
komis iki rytdienai. Kaip klebo
nas, taip ir visi • waterburieciai 
buvo tikrai Svečiams ir jų dar
bui prielankus, todėl negalima 
ant nieko ypatingos kaltės me
sti, — po teisybei, ir nėra už ką: 
tegu! tik visi lietuviai taip at
sižymi, kaip waterburieciai at
sižymėjo. Nariais-Labdariais 
Waterburyj pastojo: A^ J. Po- 
vilaika, C. K. Kažemėkas, Jur
gis Kažemėkas, Petras Devenis 
ir šv. Stanislovo draugija.

Union City ir Naugatuck. Čia 
Svečiai atsilankė, lydint p. Povi- 
laikai iš Waterburio, 4 d. spalio. 
Vietinis p. F. Bekeris daug pa
sidarbavo, apvedžiodamas Sve
čius po vietinius lietuvius. Va
kare buvo prakalbos ir surinkta 
iš viso $216.60. Abelnai iš Wa
terburio svečiai išsivežė $2069.65. 
Taigi gėdos, kaip matote, nėra.
Baltimore sumušė Philadelphią.

Po Waterburio tai ne taip bile 
kam lengva kuom nors geresniu 
pasigirti. Philadelphia, kuri, kaip 
mums išrodė, sulyg savo didumo, 
galėjo pasivaržyti su Waterbu- 
riu už pirmininkystės vainiką, 
toli gražu prie Waterburio nepri
augo: ji pasirodė net silpnesnė 
už nedidelį Rochester’j, N. Y. 
Draugijos čia suaukavo per 
$200.00, bet abelnos aukos iš 
Philadelphijos pasiekė vos
$800.00. Be abejonės, $800.00 tai, 
anot tor “kavalkas škaradno pi
nigo”, ir kita mažesnė kolionija 
galėtų tokia suma pasididžiuoti, 
tačiaus kaip nuo Philadelphios, 
tai galima bui^tikėtis daugiaus.

Taigi antg^lvyj pažymėjome, 
kad net Baltimore sumušė auko
mis daug didesnę Philadelphijos 
kolioniją. O sumušti 
rėš lietuviams buvo

Šiuom laiku Baltimore] didelis 
streikas; vienų lietuvių streikuo- 

kiti nestreikuojanti kriaučiai turi 
mokėti kas savaitė iš savo algų 
10% streikierių rėmimui, taigi 
žodis “aukos” jau čia ir taip įgri
sęs. Baltimoriečiai labai apgai
lestauja, kad tai]) nepatogiu lai- 

atsilankyti. Jeigu kitu laiku, 
tai jie esą, butų aukomis visai 
suvarę Philadelphią ožio ragam

Visgi ir taip, net ir 1 streiko 
laiku, baltimoriečiai philadelphiš- 
kius sumušė, sumesdami iš viso 
$821.50. Baltimorės draugystės 
irgi gražiai pasirodė: pirmiausiai 
paaukauta gerai pradžiai šimtinę 
iš abelno draugijų fondo, paskui 
visa eilė draugysčių papirko kas 
po sieksnį, kas po daugiaus 
(vardais bus paminėtos vėliaus. 
Red.). Nariais-Labdariais pasto
jo: vietos klebonas, kun. J. Lie
tuvninkas ir J. S. Vasiliauskas; 
po sieksnį nupirko ir visa eilė 
atskirų ypatų. Žmonės iš pra
kalbų ir iš Svečių liko labai už
ganėdinti — ypač didelį įspū
dį padarė Dr. Basanavičius, ir 
žmonės tik gailėjosi, kad toks 
nepatogus laikas išpuolė jiei^/s 
atvykti į Baltimore.

Atlankė Washington^.
Iš Baltimorės Svečiai spalio 8 d. 

išvažiavo į Suvienytų Valstijų so- 
stapilę Washington^, kurį norėjo 
atlankyti pirm išvažiavimo iš 
Amerikos. Ypačiai durnos atsto
vui Yčui buvo žingeidu susipa
žinti su Amerikos Kongresu, kur 
dabar debatuojama apie pinigyno 
reforma. Iš Washington© Dr. 
Basanavičius buvo sugrįžęs dar 
į Baltimore, kur laikyta antros 
prakalbos, o atstovas Yčas “nu- 
drožė” tiesiog į Shenandoah, kur 
tuom laiku buvo ir laikraštinin
kų .susivažiavimas.

Shenandoah gražios vaišes, bet 
menkos aukos.

Mums pranešama, kad She
nandoah lietuviai, kaslink aukų, 
padarė pilną “fiasco” (nepasi
sekimą). Musų korespondentas 
tvirtina kad tai pirma didelė lie
tuvių, kolionija, kurioj, galima sa
kyt, nebuvo jokios organizacijos 
Svečių priėmimui. Jeigu ką vei
kė, tai vien? tik vielinė 23-čia 
SLA. kuopa, kuri* bandė šį-tų 
šiuo žvilgsniu veikti. “Shenando
riečiai dabar, matomai, užimti 
muzika ir laikraštininkų susiva
žiavimu -— rašo mums iš Shenan- 
doan, — ir besirengdąmi prie vie
no, pražiopsojo kitą.”

Shenondoah moterįs, teisybė, 
iškėlė puikų vakarą, kuriame da
lyvavo laikraštininkai ir p. Yčas 
(Dr. Basanavičius dar buvo ne
suspėjęs atvykti į tą vakarą iš 
Baltimore). Taigi moterįs pa
sirodė labai viešingos, bet She
nandoah vyrai ir draugijos, kol 
kas, pasirodė, abelnai paėmus, 
visai susmukę. Iš viso čia su
rinkta vos $422.00. Tame skait-

Pautieniaus
Kaziu- 

papra-

Shenandoah 
kitur, Sve-

manė leisti

liuje yra kun.
$105.00 ir aptiekoriaus p. 
no $100.00. •

Shenandoriečiai, kurie 
štai gana nešasi su savo
ka, berinkdami majorus ir kitus 
“augštus” urėdninkus, stenėjo, 
stenėjo ir supirko iš viso milži
nišką sieksnių skaitlių — išviso 
net 11. Iš draugijų, kiek mums 
iki šiolei pranešta, tik SLA. 23 
kuopa paskyrė $25.00 ir dar kita 
pirko sieksnį žemės, 
saliuninkai, kaip ir 
čių nerėmė.

Taigi tie, kurie
Shenandoah imtynėsna su Water- 
buriu, ar kita kokia didesnė lietu
vių kolionija, * baisiai apsivylė. 
Shenandoah nei ant kojų neiš- 
stengė atsistoti, o apiie imtynes 
— nei kalbos! Manyta, kad She
nandoah priklauso prie “major 
league” (vyresnėsės lygos “basc- 
-ball” lošėjų), bet dabar pasiro
do, kad Shenandoriui dar toli 
prie tokių priklausyti. “Back to 
the minor league, into yards, 
with 
“mažiulių lygą”, j užkiemius 
Shenandoah!) — sušuko vienas 
iš “base-ball” 
apie Shenandorio milžiniškas au
kas Tautos Nąniui ir išreikšda
mas savo “užsiganėdinimą” 
“base-hąir ypatingu žargonu;

Jeigu šitos visos žinios apie 
Shenandoah yra teisingos (ve
lytum, kad jos nebūtų), tai tik
rai Shenandoah neturės progos 
vėliaus ir savo nosies vyriškai 

Shenandoah!” (Atgal į 
su

mylėtojų, išgirdęs

Baltimo- 
nelengva. parodyt Tokia didelė kolidni

ja ir, brolau, seniausia, gali sa
kyt, koliojiija Amerikoj (prie 
žodžio “seniausia” shenandorie- 
tis visados išsitiesia ir galvų 
augštyn pakelia), ir iškepk tu 
man dabar tokį blynų!....

Shenandoriečiai geriaus pada
rytų, jeigu sukrustų ir šiaip-taip 
šitų skylę užlopytų,; nes kitaip 
kitos* lietuvių kolionijos Shenan- 
dorį pirštais užbadys.... Yes, 
sir! Better get busy!.... (Mu-‘ 

kad

Kaip Svečiai jaučiasi.
Žingeidu mums buvo sužinoti, 

kaip musų Svečiai, be paliovos., 
važinėdami, jaučiasi. Musų laiš
kas, besivaikydamas juos po 
įvairias kolionijas, pagalios pa
gavo. Viskas esą eina gerai. 
“Sutinkame daugybę žmonių, ku
rie mums širdingai užjaučia ir 
gelbsti, kiek įmanydami. Vienas 
bloga, kad nuo to 
trankymosi, esame, 
pelės, pavargę ir 
pradeda išsisemti.
tiek vietų be pasilsio apvažiuo
ti, tiek tūkstančių mylių prasi-

Turi jau 
1

Iki šiol
Tautos Naihams suvirsimi 17 
tūkstančių doliarių. Dar. liko 
Brooklynas ir kitos vietos; dar 
liko daugybė draugysčių, kurios 
iki šiolei neaukavo.

Vyrai! Sukruskit, kam reik, ir 
pasistengkit, kad Svečiai neišva
žiuotų iš Amerikos, nepasiėmę iš 
amerikiečių Tautos Namui ma
žiausia 25 tūkstančius doliarių! 
Męs manome, kad amerikiečių 
garbė yra verta daugiaus, negu 
25 tūkstančius, ir šitų sumų pri
valome męs, amerikiečiai, su
dėti. K | ■ -

Nedaug jau vietų liko atlanky
ti. Svečiai čia prabus vos pusę 
mėnesio. Bet, kaip minėjome 
yra dar dikčiai draugysčių, ku
rios vis besirengia aukauti. Da
bar laikas tai padaryti! Lai mu
sų draugystės pabunda ir smar
kiau pradeda darbuotis, kad šitų 
didelį ir svarbų darbų gražiai už
baigus. Ypač musų tautiškos 
draugystės privalo parodyti tru
putį daugiaus gyvumo, negu jos 
iki šiolei parodė. Iš garsinamų 
atskaitų aukij matyt, kad baž
nytinės draugijos savo duosnu- 
mu ir aukomis sumuša tautiš
kas draugystes. O juk tai ne 
bažnytinis, bet tautiškas reika
las!.... Tarp tautiškų draugy
sčių yra dikčiai ir gerai pasilai
kančių. Jos turėtų atkreipti aty- 
dą į tai, kad šis Tautos Namų 
reikalas—tai yra egzaminas musų 
tautiškoms draugystėms. Ir iš
ties, jos dabar turi progų paro
dyt, kame jų tautiškumas yra. 
Jos privalo paminti, kad jų tau
tiškumas nėra vien tik tame, kad 
“męs bažnyčion nevaikščiojame 
ir spaviednin - neinant”. Toks 
tautiškumas butų menkas tau
tiškų musų reikalų supratimas. 
Tautos Namas yra dabar svar- 
biausis tautiškas lietuvių reika
las.

Jeigu męs tokiais reikalais ne 
sirupinsim, tai kas jais rupin 
sis? Jeigu tautiškos musų drau 
gystės tokių reikalų nerems, tai 
kame gi tas jų tąutiškumas gali 
būti, —- ar\karčiamų rėmime? 
Be abejonės, ne! Tai butų net 
įžeidimas, jeigu tai turėtum da- 
leisti.

Taigi, vyručiai, kol dar laikas, 
subruzkim! Lai nei viena tautiš
ka draugystė nepraleidžia šios 
progos!

Aukos iŠ Tolimų Vakarų.
Tik pereitam numeryj buvome 

užsiminę apie tai, kad iki šiolei < 
nebuvo matyt aukų iš Tolimų 
Vakarų, nuo Pacifiko pakraščio. 
Smagu yra dabar pranešti, kad 
ir ten lietuvių nemiegota. Štai, 
šių savaitę “Lietuvos” redakcija 
gavo daugiaus negu šimtinę aukų 
Tautos Namams nuo lietuvių iš 
Tolimų Vakarų. Portlando, Orę., 
lietuviai padare $94.50; iš Ore
gon City gauta $11.45. (Žiuh 
vardus kitoj vietoj. Red.). Reik 
tikėtis, kad ir kitų vietų lietu
viai neatsiliks užpakalyj Port- 
landiečių ir Oregon City. ■
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Bijosi, kad neliktų neaukavęs.
Štai gana akyvas laiškelis, ku

rį gavi mie sykiu su $2.00 aukų 
Tautos Namams. Jis aiškus, ir 
nereikalauja jokių patėmijimų:

Racine, Wis.
Gerbiama Redakcija!

Meldžiu persiųsti ir mano 2 dol. 
atiku Tautos Namui. Kiek ga
liu, tiek ir aukauju, — dabar dau
giau negaliu aukauti, o visgi bau
gu ir ant širdies nesmagu butui, 
neprisidejus nors savo menku 
centeliu prie taip brangaus, dar- 

o gerovei musų visu lietuviu. 
Linkiu viso gero tiems visiems, 
kurie dabar išsijuosę dirba musu 
tėvynės labui, — ypačiai gi mu
sų gerb. veikėjams Dr. J. Basa
navičiui ir M. Yčui. Smagu yra 
patėmyt, kad visuomenė savo bal
su ir aukomis numalšino tuos 
niekadarius, kurie buvo pradėję 
šitų šventų darbų ardyti. Dar
bininkai yra ir bus dėkingi tiems, 
kurie dėlei kultūros, mokslo ir 
musu tautos labo nenuilstančiai 
darbuojasi. Su pagarba

B. Vaičkus.

įdomų dalykų ir visai nežiūrimos. 
Tai yra klaida, bet ne iš skai
tytoj aus pusės.- Šių žodžių ra
šytojui nekartų teko paimti į 
rankas svetimtaučių laikraščius, 
ir Jisai priverstas pripažinti, kad 
tenai korespondencijų skyrius 
yra vienu akyviausių ir įdomiau
sių skyrių. Tenai imama kok
sai nors, kad ir menkas atsiti
kimas. Jisai suvedama ryšiu su 
abelnu vietos gyvenimu; nuro
doma, kaip tai yra to gyvenimo 
vaisius. Viskas parašyta leng
voje formoje, beveik nuolat su 
juokingu atspalviu. Skaitytojas 
lieka tokiu rašinėliu labai paten
kintas.

Ne vienas gali užmesti, kad 
musų tautų savo gyvenimo sanly- 
gomis daug kame skiriasi nuo ki
tų tautų, ir todėl męs negalime 
kitoms tautoms sekti. Taip, mu
sų gyvenimas skiriasi nuo jųjų, 
bet tai su korespondencijomis

nieko, arba labai mažai, bendro 
turi. ’

Užbaigiant šį rašinėlį, dar kar
tų priminsime korespondentams 
pamatines taisykles jųjų darbo: 
rašykite korespondencijas trum
pai, aiškiai, užimančiai, be ilgų 
išvedžiojimų, be nors ir trum
piausių pamokinimų (jau, jeigu 
labai norisi pamokinti, tai bent 
rašyti taip, kad skaitytojas ne
suprastų, kad jam čia pamokslų 
droži), suriškite atsitikimų su 
vietos gyvenimu, atskiru faktu 
nušvieskite . visų ta gyvenimą 
'(bet, atkartoju, be ilgui išve
džiojimų) — rašykite korespon
dencijas, prisilaikydami virš mi
nėtų taisyklių, ir neabejotina, kad 
atsieksite savo tikslo: rašinėliai, 
tilpę laikraštin, virs įdomia me
džiaga, už kurios stversis kiek
vienas skaitytojas, nežiūrint ar ji
sai yra silpna? skaitantis bemok
slis, ar prasilavinęs ir apsišvietęs 
inteligentas. J- A.
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Gadynės 
veiksmuose 
Spauda 
Chicago 
Kaina 25 centai

1913 m. Pus

Žaizdos, drama 4
Paraše Br. Vargšas.

lėšos M. G. Valasko.
1913 m. Puslapių 46.

Zemlapis, parodantis vietas, kur Volturno sudegė ir Titanikas paskendo-

Geras ir blogas auklėjimas pa
vyzdžiuose. Parašė Moščenska, 
Vertė Bedruskis. Spauda ir lė
šos “Kataliko”. \ Chicago. 1913 m

Klaipėdiškis. Laida “Birutės 
Tilžė. 1913 m. Puslapių 88. Kai 
na nepažymėta.

Šviesus Krislai,
Parašė M. Vaitkus. Laida J. Rin 
kevičiaus. Vilnius 
lapių m. Kaina nepažymėta

Vienuolio Disputą su Rabinu, 
vieno veiksmo juqkai 
vino Vaidevutis. Spauda ir lė-

Kataliko”. Chięųgo. 1913 
Kaina 15 centų.

N0NE.W yor— 
tfrHILA DELPHI A 
ALTIMORE.

Puslapių 84. Kaina 25 centai.
KAIP RAŠYTI KORESPON

DENCIJAS?

Gan dažnai koks nors jaunuo
lis. norėdamas aprašyti gyveni
mų savo kolionijoje, arba kokį 
atsitikimų joje, imasi už plunk
snos ir rašo į laikraštį ‘‘korespon
dencijų”. Korespondencija yra 
tam tikras, savo rūšies, rasinis, 
turintis sava tam tikra forma, 
turinį — žodžiu, savas taisykles. 
Dažnai atsitinka, kad rašytojas 
tų taisyklių nežino, ir todėl para
šytos korespondencijos neretai 
atsiduria ne ten, kur joms vie
ta — ne laikraštyje, bet gurbe. 
Jeigu korespondencija ir telpa 
laikraštin, tai tiktai smagiai re
dakcijai pasidarbavus, prasijo
jus ir atskirus, kaip sakoma, “pe
lus nuo grudų”.

Nesenai teko matyti viename 
Amerikos lietusių laikraštyje 
aimanavimų, kad,f girdi, perdaug 
redakcijos perdirbinėjančios kore
spondencijas. Buvo pasiųsta viena 
ir ta pati korespondencija į ke
letu laikraščių. -Atėjus sekan
čios savaitės numeriams, žiuri ir 
kas gi: iš vieno rašinio pada
ryta keletas viena į kitų visai 
nepanašių korespondencijų. Ta
me kaltos ne redakcijos, bet grei
čiaus patsai korespondentas. Jei
gu korespondencija butų buvusi 
gerai, pagal taisykles, parašyta, 
redakcija butų arba talpinusi jų 
taip, kaip parašyta, arba butų vi
sai atsisakiusi talpinti; atsitiki
mas, panašus į augščiaus aprašy
tų. nebūtų turėjęs sau vietos.

“Toljatis, ačiū tam, kad rašy
tojas yra neapsipažinęs su panašių 
rašinių reikalavimais, pati kores
pondencija nustoja daug savo 
vertybės ir nėra skaitytojui taip 
įdomi. Teisingai gi parašyta ko
respondencija yra vienu sma
giausių ir įdomiausių skaitymų 
laikraštyje.

Norint žinoti, kaip parašyti ko
respondencijų, pirmiausiai reika
linga apibriežti jos rubežiai; pa
sakyti, kas tai yra koresponden
cija? Korespondencija pirmių- 
-pirmiausiai yra trumpas raši
nis, duodantis supratimų apie vie
tos žmonių gyvenimų, ar ištisu 
aprašymu, ar atskiru faktu, su- 

—vestu ryšiu su tuom gyvenimu.
Iš šio apibriežimo matyt ko

respondencijos tikslas: be ilgų 
aprašinėjimų, be išvedžiojimų 
trumpai ir aiškiai duoti suprati
mų apie tai, kaip gyvena vietos 
žmonės. Iš to taipogi aiškiai ma
tyt korespondencijos skirtumas 
nuo žinios. Žinia yra aprašymas 
by kokio atsitikimo, nesurišto su 
vietos gyvenimu; atsitikimo, ku- 
risai nėra to gyvenimo pagamin
tas.

Visa tai yra galima at
likti, kaip jau minėta, ne tik
tai vietinio gyvenimo aprašymu, 
bet ir kokiu nors tinkamu atski
ru faktu. Aprašymas tiktai turi 
būti trumpas, arba atsitikimas 
paimta toksai, kuris turi ryšg su 
vietiniu gyvenimu, yya šiojo pa
gamintas.

Labai dažnai rašomose kore
spondencijose yra daroma viena 
neatleistina klaida. Aprašius 
kokį nors atsitikima, autoriaus 
nuomone negeistinų, prasideda 
ne tiktai išvędžiojimai, bet ir 
pamokinimai. 4 Tokie painokini- 

—rnai turi but griežtai vengiami, 
nes jiems korespondencijoje ųe 
vieta. n ' J

Kitas. dalykas: reikalinga, kad 
korespondencija butų parašyta 
kuogyviau, kuovaizdingiau. Ko
respondencija turi būti lengvu it 
pritraukiančiu skaitymu. Pas 
labai dažnai korespondencijoj 
tolų žmonių yra laikomos už ne
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328. Ką bendro turi tarp sa
vęs dvyniai? Dvyniai yra vienas 
stebėtiniausių apsireiškimų gam
toje, pritraukiančių Jprie savęs 
daugelio mokslininkų atydą. Ir pa
prasti žmonės dažnai buna nuste
binti tuom panašumu, kurisai yra 
tarp dvynių. Žinoma labai daug 
tokių atsitikimų, kuomet dvynių 
stačiai negalima atskirti vieno 
nuo kito,—taip jie panašus. Kaip 
parodo tyrinėjimai, tasai . pana
šumas yra tarp dvynių daug daž
nesnis negu nepanašumas. Re
tai atsitaiko, kad dvyniai butų 
skirtingi savo išvaizdoje vienas 
nuo kito. Bet ar daugelis yra 
uždavę sau klausimų, ką bendro 
turi dvyniai tarp savęs- ir dva
sios, sielos atžvilgiu? Tuom tar
pu šitoje srytyje, męs galim ra
sti daug stebėtinų apsireiškimų, 
kurių daugel iki šiolei nėra dar 
nei išaiškinti. Pasirodo, savo bū
duose, papročiuose, mintyse, pa
jautimuose ir t.t. dvyniai buna pa
našus viens į kitų dažnai dar 
daugiau, negu savo išvaizda. Pa
vyzdžių tam prirodyti galima 
rasti tiek ir tiek. Du dvyniai, 
vyrai, iki 23 metų nežinojo, kas 
tai yra dantų skaudėjimas, nie
kuomet jiedu dar jo neturėjo. 
Kartų staiga pradėjo vienam dan
tį skaudėti. Ir kų gi? Drauge 
pradėjo skaudėti dantį ir kitam. 
Kas stėbėtiniausia, tai ta ap
linkybė, kad prasidėjo skaudėji
mas ne tiktai pas abudu pirmu 
kartu ir tame* pačiame laike, bet 
abiem skaudėjo vienų ir tų patį 
dantį. Jiedu gyveno drauge vie
name bute. Kuomet numirė vie
nas iš jų, neužilgo pasekė paskui 
jį ir antrasai, pasirgęs ta pačia li
ga, nors šioji visai nebuvo užsikre
čiama. Tas pats atsitinka su 
dvyniais, kurie gyvena toli vie
nas nuo kito. Taip, kartų Fran- 
euzijos sostinėje Paryžiuje tū
las gydytojas turėjo ligonį, ap- 
sirgusį reumatiška oftalmija. Kar
tų ligonis pranešė, kad greičiau
siai jo brolis irgi turi tuom pa
čiu tarpu ir tų pačių ligų. Gy
dytojas tiktai nusijuokė tokiam 
manymui. Tačiaus koksai buvo 
jojo nusistebėjimas, kuomet li
gonis parodė jam laiškų, kame 
antrasai brolis rašė, kad gyve
nus Vienoje (Viedniuje), Austra- 
Ungarijoje, ir sergąs ta pačia 
liga.

Tas pats yra ir su dvynių 
mintimis. /Dažnai atsitaiko; kad 
dvyniai galvoja apie vienų ir tų 
patį. Retkarčiais atsitaiko tai 
ir tarp šiaip žmonių, bet 
labai retai. Tuomet, pra
dėjus vienam sakyti kų nors, 
kitas dabaigia minties išreiški
mų. Pas dvynius tasai dalykas 
atsitaiko labai dažnai. Dar dau
giau: pas dvynius atsitaiko, kąd 
koksai nors daiktas, arba apsireiš
kimas padaro vienų ir tų patį įspū
dį į abu. Štai nesenai Londono 
laikraščiuose buvo aprašyta po
ra dvynių vardu Evans, kurie 
darė vienokias pastabas ir vie
nokiais žodžiais apie vienų ir tą 
patį apsireiškimų, vienoje ir to
je pačioje valandėlėje pradėda
vo tų patį šnekėtį, arba, uždainuo
davo tų pačių dainelę. Žino
mas anglų mokslininkas sir 
Francis Galton praneša, kad ji
sai kartų sutikęs keliaujantį po 
Škotiją žmogų, kuris, \ norėdaplromėnams.

mas padaryti savo broliui-dvy- 
niui netikėta malonumų, nupirko 
visų prietaisų šampanui gerti. 
Koksai buvo geraširdžio nusiste
bėjimas, kuomet, pargrįžęs na
mon, gavo iš savo brolio tokia 
pat dovanų. Išsiaiškino, kad abu 
pirko tų pačia dovana, nors įvai
riose vietose, bet tuom pačiu lai
ku. Ir tokių, arba panašiu fak- 
tų statistika yra pažymėjusi ga.i 
daug.

Pastebėtina dar vienas įdomus 
faktas. -Nėra dvynių, kurię bu
tų tiktai daug-maž viens į kita 
panašus. Jie yra arba visai pa
našus, arba griežtai ‘skiriasi tarp 
savęs. Ir tas skirtumas išsireiš- 
kia vėl gi ne tiktai išlaukinėje 
išvaizdoje, bet taipogi ir vidu
jinėje dvynių esybėje. Tuomet 
dvyniai neturi jokio bendro nei 
kūniško, nei dvasiško ryšio j tarp 
savęs. Dažniausiai tai atsitin
ka, kuomet vienas dvynių yra 
vyras, tuom tarpu kaip kitoje 
pusėje stovi moteriškė. Tuomet 
jeigu vienas yra karšto ir grei
to budo, kitas visuomet yra šal
tas ir lėtas; jeigu vienas yra 
greit pykstantis, bet ir greitai 
atsileidžiantis, tai kitų visuomet 
sunku supykdinti, bet, supykdi- 
nus, netaip greitai užsitarnausi 
jo atleidimų. ■

Iš visako matyt, kad tarp dvy
nių yra labaik daug bendro. Iš
aiškinti to bendrumo priežastis 
mokslininkams iki šiol dar nepa
sisekė. Norima visakas paai
škinti viršjausmišku minčių per
davimu, bet kol-kas maža kų »tie 
spėjimai įtikrina. Turime kol kas 
vien faktus, kurių išaiškinimas 
priguli ateičiai.

Užbaigiant, pastebėtina dar vie
nas įdomus faktas: nežiūrint į 
dvynių skirtingumų, arba pana
šumų, rašto būdas pas juos vi
suomet griežtai skiriasi, tai yra 
niekuomet dvynių raštas nepa
našus. 

—-----
329. Kokios tautos yra paga

minusios kokius augmenų (ve- 
geterijoniškus) valgius? Vegetc.- 
rijoniški, arba iš augmenų, val
giai yra kilę iš įvairių žemės kra
štų ir todėl gali būti paskirstyti 
pagal tautystes. Daugelis tautų 
yra pagaminę tų, arba kitų vai

skių rųšį. Ištisas perskaitliavi- 
mas vaisių ir, sanryšyje sti jais, 
tautų užimtų perdaug vietos. Pa
sitenkinsime paminėjimu bent tų 
vaisių, kurie yra daugiausiai iš
siplatinę ir gerai todėl visiems 
žinomi.

Žinomiausių vaisių skaitliun, 
be abejonės, pastatysim^ musų 
senų pažįstamų obuolį. Kas mus 
jo nepažįsta? Pirmutine jo gim
tine yra tolimi rytai, Azija, iš 
kur jį senovės romėnai parvežė 
į Europą, ir čia jau jisai išsi
platino. Lemonas, arba h citrina 
yra taipogi romėnų partrauktas 
iš Azijos. Lemoną vartojo ro
mėnei, idant prašalinti kandės 
nuo drabužių. Įdomu tai, kad 
senovės romėnai dabar plačiai 
vartojamą lemoną skaitė nuodu ir 
į valgį jo niekur nemaišė. Me- 
lonas (arba arbūzas), grušios ir 
vyšnios taipgi paeina iš Azijos. 
Kuomet atvežtas buvo arbūzas 
į Europų — nežinia. Su grūsto
mis europiečiai susipažint ačiū

Vyšnios ankščiau- 

šiai užtinkamos Azijoje, 17-tamc 
šimtmetyje, . Reikia manyti tat, 
kad vyšnios į Europų tapo at
vežtos dar sulyginant nesenai. 
Persikas,; (arba peach’ė) yra iš
auklėta, kaip ir pats vardas rodo, 
Persijoje. Imbiras pradėta au
ginti Rytų ir Vakarų Indijose. 
Anglija yra padovanojusi mums 
krienus ir agrastas. Šebelbonai 
skaito savo gimtine Egiptu. Čia 
pat Egipte ilgų laikų gyveno ger
biamasai cibulis. Dabar žodis 
“gerbiamasai” jam nelabai jau 
ir tinka, bet 2,000 metų prieš 
Kristaus gimimų, cibulis tenai 
buvo, ne tiktai gerbiamas, bet be
veik ir garbinamas. Cibulio lop
šys yra Indijoje. Agurkas yra 
atkeliavęs pas mus iš šalies šil
tų pietų. Užbaigdami -šita toli- 
-gražu nepilnų eilę, paminėsime 
dar tomates, arba pomidorus. Sį- 
ta vaisių rado portugalai Pietų 
Amerikoje ir paskleidė po bal
ta svietų.

----- o-----
330. Kuomet padaryta pirmas 

degtukas? Iki 1805 metų žmo
nės degtukui vartodavo plonų ši
pulį su užaštrintu galu, kurį, 
prieš uždegant, pamirkydavo į 
sierą. Paskui tokį “degtukų” už
degdavo kibirkšte, kuria gau
davo, skeliami į titna- 
gų plieno j gabalėlį. Minė
tuose 1805 iii. tapo išrasta taip 
vadinama .“ūmios šviesos dėžu
tė”, kurioje buvo įtaisyta tam 
tikra sieros rukštis. 'Degtuko 
galas buvo aplipintas tokia me
džiaga, kuri, palytėjus bonkoje 
esančių ruktšį, tuoj aus užsideg
davo. Šitie degtukai jau buvo 
panašus bent šiek-tiek į tuos, 
kuriuos męs šiądien vartojame. 
Neparankumas buvo tame, kad 
be skystimo negalima buvo tų 
degtukų uždegti. Neužilgo išra
sta tikrieji degtukai, arba briežu- 
kai, tai yra degtukai, kurie užsi
dega jų pabriežimu, arba pabrau
kimu į tam tikrą daiktų. Trum
pame laike šitie degtukai buvo 
padalinti ir perdirbti į tokius, 
kokius męs dabar vartojame.

----- -o-----
331. Kokias algas gauna įvai

rių šalių valdytojai? Didžiausių 
algą gauna mažos Persijos ša
chas* nes $30,000,000. Daug di
desnės Rusijos caras ir piet-ry- 
tinės Azijos šalies Siamo valdy
tojas gauna po $10,000,000. Is
panijos karalius gauna $3,900,- 
000. Didžiosios Britanijos ir Ita
lijos karaliai gauna po truputį 
mažiau, būtent: po . $3,000,000. 
Japonijos mikado turi metinės 
$2,300,000. Vokietijos kaizeris 
gauna $1,000,000. Prancūzai mo
ka savo prezidentui kasmet po 
$200.090. Toliaus seka Suvieny
tos Valstijos, kurių prezidentas 
gauna, sulyginant su visomis ki
tomis šalimis, febai mažų algą: 
vos $75,000.|

i.b..
NAUJI KLAUSIMAI.

332. Kaip* kąmetos lieka sau
les sistemoj j naciais ?

333. Koįųosj žuvįs turi savo 
locnas liampas?

334. Kur yrąpdidelis tiltas, pa
darytas iš ,yienor medžio gabalo?
, 335- Koksai įląikraštis ilgiausiai 

gyvavo? o(\ ,į •
(Atsakymai bus kitam numeęyj.)

ATSIŠAUKIMAS Į VISUO
MENĘ.

—1 'I**'—...... .... .

Lietuvių Moksleivių Ameriko
je Susivienijimas iki, šiol išlei- 
dinėjo savo organų “Jaunimo 
Sapnus’’ prie kito feikraščio, nes, 
pinigų stokos delei, kitaip ir ne-

". ■ ■ 'i.
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buvo galima. Tai buvo nevisai 
paranku/ ir dabar, sustiprėjus 
šiek-tiek iždui, rengiamasi grei
tu laiku išleidinėti atskirai savo 
laikraštį, kuris eis kartų į du 
mėnesiu.

To laikraščio tikslas yra ke
leriopas ir/ musų nuomone, labai 
svarbus: per jį męs, kaipo mok
sleiviai, norime lavintis, kad, pa
baigę savo mokslus, butume pil
nai prisiruošę veikti tarpe musų 
vengenčių. Jis padės mums ar
čiau susipažinti su viens kito 
idėjomis, vykinti bendrus užma
nymus. Tokis laikraštis riša 
mokslcivijų vienan burin, pri
duoda gyvumo, energijos ir taip
gi sulaiko nuo skubaus ištautė- 
jimo. O kas svarbiausia, tai męs 
norime eiti syjgiu su visuomene, 
pradėdami tai, dar bebūdami 
moksleiviais, ir, ant kiek galima, 
suteikti jai naudingo dvasinio 
maisto.

Todėl męs stengiamės savo or
ganai! įdėti geriausias spėkas, 
padaryti jį prieinamu ne vien 
apšviestunijai, bet ir, plačiajai 
liaudžiai, kuri neturėjo arba ne
turi progos lankyti mokyklų. 
Užtat pastarajai visuomenės da
liai męs stengsimės ateiti pagel-v 
bon, ant kiek musų išgalės pave
lys. Toįiu budu šiuomi krei
piamės į plačiųjų visuomenę, 
melsdami paramos, užsisakant 
“Jaunimų Sapnus”, ir tikimės 
sulaukti prielankų atsakų.

“J. S.” prinumerata metams 
1 (vienas) doliaris. Šiuo dalyku 
reikia kreiptis administracijon 
811 W. 19th st., Chicago, Ill. 
“Jaunimo Sapnų” Administracija 
ir Redakcija.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS.

Bųisi nelaimėj mainose.
Car^if, Vali ja. Baisi exfdiozija 

“anglinių dulkių” pasidarė Uni
versal niainoj netoli Senghenyld, 
Anglijoj. 935 mainieriai tuom 
laiku buvo mainose; 512 išgelbė
ta, o 423 žuvo. Platesnės žinios 
bus kitam nuiperyj. 

. . . , ,
Nuo ko užsidegė Volturno? 

Vienas iš išgelbėtų pasažierių 
pasakoja, kad gaisras ant Vol
turno laivo prasidėjo nuo neuž
gesinto cigareto, kurį metęs vie
nas ateivis iš Rusijos. Ant Vol
turno, sakoma, buvo dikčiai pa
sažierių iš Rusijos.

— Volturno kapitonas, Inch, 
sakoma, gali apjakti nuo karščio 
ir liepsnų, kurias jam prisiėjo 
išlaikyti ant degančio Volturno. 
Jis paskutinis apleido savo laivą, 
kaęla karštis buvo jau taip di
delis, kad padai jo batų pusiau 
pradegė. <

Apie šį ir apie tą.

> Iš viso ko išrodo, kad neužilgio 
turėsime didelį" užderėjimą ant 

(Kutrų ir Konkolauskų. “Laisvė” 
ir “Kova” uoliai sėklą sėja taip, 
kaip sėjo laike “Saulės” dele
gatų atsilankymo. 1

Darbuokitės, vyručiai, prieš 
Mokslo Draugijos pasiuntinius: 
juo daugiaus juos purvinsite, juo 
daugiaus bus vaisiaus: daugiaus 
turėsim donosčikų ir “affidavi- 
tų” dirbėjų.

.1 ■ *

Tautos Namai mums reikalingi, 
bet juos pastatę Lietuvoje, bene 
tik neturėsime statyti čia Ameri
koj “kreizy-haus”,—-iš dideles lai
sves ir didelio kovojimo daug 
varijotų priviso. Statistiškos ži

nios apie juos galima rasti “Lai
svės” ir “Kovos” redakcijose.

*
Collinsville, Ill., girdėtis, yra 

lietuvių klebonu Jo Mylista kun. 
Kerszewicz, kuris, sakoma, ne
parengė Svečiams iš Lietuvos 
prakalbų. Kerševič atkeršino, — 
kaip ir pravardė parodo, — tik 
nežinia, kam ir už kų.

❖ *

W e 11, vyrai, — paseilinę 
pirštų ir atsivertę savo draugy
stės konsistucijų, pasižiūrėkite, 
kas ten “stovi parašyta” apie jūsų 
draugystes mierius! O jeigu jū
sų draugystė pasirodytų “čyp- 
skeitųis” ir'Tautos Namui neno
rėtų aukauti, tai tų lapų, kur kal
bama konstitucijoj apie mokslo 
ir apšvietos platininių, išplėškit ir 
pasidėkit silkės suvyniojimui, nes 
jis jųsų konstitucijai daugiaus 
netiktų. Y e s , s i r ! 1

Chicagos nioterįs puikiai atsi
žymėjo su auka Tautos Namams. 
— Nedyvai! Girdi jos gavo ly
gias su vyrais teises, tai ir au
kauti su vyrais lygiai turi. O 
kasžin, kiek turėtų aukauti tos 
“misiukės”, kurios visados ant 
vyro viršų turi?

*
Proteste prieš “Laisvės” ir 

“Kovos” redakcijas už nešvarų 
užsipuldinėjimą prieš Svečius iš 
Lietuvos buvo pažymėta, kad 
laikraštis “Pirmyn” užsilaikė su- 
lyg Svečių vyriškai Dabar “Pir
myn” prieš tai — protestuoja.

Jurgis Smailis.

■■■■'■■ -...................... .................................. ■

NAUJIRAŠTAI.
Tūkstantis ir Viena Naktis. 

Arabų pasakos. Vertė T. Ž. Ne
apmokamas priedas prie “Rygos 
Naujienų”. Išėjo jau 5,-tas sansiu- 
vinis. (

Įžadų Katekizmas. Angliškai 
paraše Petro Cotel, Dr. J. Lietu
vių kalbon vertė kun. A. S., 
“Draugo” spauda. Chicago. 1913 
m. Puslapių 79. Kaina 25 c. -

Nastutė, 2 veiksnių, 3 paveik
slų dramą. Pagal ukrainiečių J. 
Kotlerevskio operos “Natalka 
Poltavka” lietuviškai parašė M. 
Grigonis. Spauda ir lėšos “Lie
tuvon”. Chicago. 1913 m. Pusla
pių 30. Kaina 10 centų.

Jonukas ir Marytė, 4 veiksnių 
pasaka. Pagal rusiškų, lietuviš
kai parašė M. Grigonis. Spauda 
ir lėšos “Lietuvos”. Chicago. 
1913 metai. Puslapių 16. Kaina 
10 centų.

Svetimas Dievas, drama 3 veik
smuose. Parašė Br. Vargšas, 
Spraudą ir lėšos M. G. Valasko. 
Chicago. 1913 111. Puslapių 27. 
Kaina 15 centų.

Simukas ir Magdutė. Tikras 
atsitikimas. Spauda ir lėšos “Lie
tuvos”. Chicago. 1913 m. Pusi. 28.

Namai-Pragarai, komedijėlė. 
Parašė Harry L. Newton. Ver
tė Jonas Ilgaudas. Spauda ir lė
šos J. Ilgaudo. Chicago. Pusla
pių 23. Kaina 10 centų.

Iš širdies. Parašė James Allen. 
Vertė St. Biežis. Spauda ir lė
šos Jono Ilgaudo. Chicago. Pusla
piu 53. Kaina 15 centų.

Prūsų Lietuvių Raštija. Trum
pa Prūsų lietuvių knygų ir ka
lendorių apžvalga. Parašė A. B.

K

v /

Darbas. Antroji dalis “Ketu
rių Evangelijų”. Romanas trijose 
knygose. Pirma knyga. Parašė 
Emile Zola. Vertė A. J. Uoga. 
Spauda ir lėšos J. Ilgaudo. Chi
cago. Puslapių 291. Kaina nepa
žymėta.

i

AUKOS TAUTOS NA
MAMS VILNIUJE. ‘

------------

Per “Lietuvos’ redakciją aukavo: 
PORTLAND, OREG.

Ant Lietuvių Tautos Namų Vilniu
je, paaukavo po vieną sieksni žemės 
šie:

Vietinė “Lietuvių Liuosybės’* • 
Dr-stė aukavo $10.50.

G. A. Mačikunas $10.50.
T. Morrison $10.50.
Petras Ramonas $10.50.
D. J. ir Elzbieta Z. Puišai $10.50.
Po $5.00 aukavo: Jurgis Sebeckls, 

ir K. Stonis. '
Po $2.50 aukavo: M. Jonunaitis, O. 

Jonukaitienė ir Petras Nevardauskas.
Po'$200 aukavo: B. Banieyič ir A. 

Vaitkevičiūtė. i / .'V
Po $100 aukavo: B. Petrauskas, N. 

Jonukaitis, A. Jokubka, M. JoKubkienė, 
V. Macinskas, V. Pelėckis, 1. Glomar- 
gis, J. Basevičia, A. Praneicis, A. Si- 
darokis, R. Sidarokis, P. Pauris, S. 
Martinaitis, A. Valinčius, G. bytni
kas, A. Rubleuskas, P. Atkočiūnas.

Po 50c. aukavo: F. Vigont, K. Sule
sta, F. Pranaitis, J. Pranaitis, O. Jo- 
nukaičiutė, F. Sinur.

Po 25c. aukavo: K. Plyknikiutė ir 
K. Kirkutis.

Visą- iš ^Pe^chmdo,
(J./jiųsta per D. J. Puišį.) 
/ *

OREGON CITY, OREG.
A. Vitulas $2.00; K. Vitulas $1.50.

Po $1.00 aukavo: J. Mažeikas, O. 
Stakiute, A. Skiria, J. S k irius, J. Ma- 
tuleuskas.

Po 50c. aukavo: A. Surkus, I. Lau- 
rušonisr J. Zagroni (lenkas), P. Rat- 
nik.

Po 25c. aukavo: V. Kuzminskas, 
F. Kuzminskas ir O. Laurušonienė,

A. Piezis 20c. »
Viso iš Oregon City, Ore. $11.45.

(Prisiųsta per D. J. Puiš|.)

RACINE, WIS.
Nuo Bernardo Vaičkaus $2.00.

PAINSDALE, MICH.
Lietuvos Sūnų dr-stė už vieną siek

sni $10.50.
—------ 9

PITTSBURG, PA.
I Mokslo Draugijos Narių-Labdarlų 

skaitlių įstojo:
Pittsburgh’o šv. Kazimiero bažny- 

gios klebonas, kun. Jonas Sutkaitls 
$104.00.

D-rė Joanna Baltrušaitienė, Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje Centro 
Daktaras, $104.00.

Kazim. Vasiliauskas, vaizb. $104.00.
Lietuvių Didž. Kunig. Gedimino 

Draugija aukojo $52.00.
Sieksniai žemės:
Keturis sieksnius pirko Paulius 

ObiecUHas, bankininkas $42.00.
Du sieksnių — Lietuvių Piliečių

Kliubas $21.00.
Juozas Baltrušaitis, “Dilgėlių” re

daktorius ................................. $10.50
Jonas Petraitis, fotogr..........$10.50
Pranas Stravinskas .............. $10.50
Stan. Labanauskas .........  $10.50
Agota Sutkaičiutė .............. $10.50
J. Verbickas .........   $10.50
Pr. Vinclovas ....................   $10.50
Antanas Slavinskas .............. $10.50
Juozas Kemėža ..................... $10.50
Konst. Stravinskas .............. $10.50
Baltr. Vaišnoras .................. $10.50
Jonas Miliauskas .................. $10.50
Jonas Grajauskas .................. $10.50
Pr. Žukas (Farmington, Pa.) $10.50 
Po $5.00 aukojo: Lietuvių Piliečių 

Kliubas (ir du sieksniu žemės), šv. 
Kazimiero Blaivybės Draugija, Jonas 
S. Sutkaitis, Pr. Gustaitis, All Na
tions Bank, A. Mfčiuiis, J. Baltruše- 
vičius ir d-ras S. Blumbergas ir Ka
rolis Varašius.

Po $2.00 aukojo: J. Janulis, J. Dai- 
lydė, Adomas Varašius, Juoz. M. Mis- 
kevičius.

Adelė Varašienė $1.50.
Po $1.00 aukojo: Ant. Zdanavičius, 

Ig. Savukaitis, Pr. Monkelis, V. Bra- 
čulis, Al. Basevičius, V. Vizgirda, L. 
Kudžius, J. Savickas,' Izid. Dalkus, 
Ona Urlakienė, Pr. Naujokas, Monika 
Rimkunytė, Ona Jablonskaitė, L. La
banauskas, K. Petkevičius, J. Dikevi- 
člus, A. Baronas, V. Vaikelis, J. Pleč
kaitis, Petr. Samulioniutė, Agnieška 
Samulioniutė, A. Kudžius, Petr. Laba
nauskienė, V. Plaušinis, J. Zenkevi
čius, L. Noreika, Mik. Dirsė, J. Ku
džius, J. Linikas, Jurg. Liudvikas, Ad. 
Pavlėkas, A. Tėvelis, S. Petrauskas, 
J. Petraitis, A. Aleliuųas, R. Norkus, 
Al. Lenkevičiutė, P. Truškauskas, J. 
Tribandis, S. Bagurskas, P. Moste jus.
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?. Petrauskas, Jer. Lozoraitis, Aug. 
Franckietis, P. Manualas, L. Bikinas, 
Pr. Valavičius, Klorta Mlliauckienė, J. 
černevečius, Veronika Liubeckienė, 
Petronė Blažaitienė, V. Aliukonis, K. 
Smigielskis, Leonora Juškelevičiutė, 
V. Alinskas, G. Saviškas, Ant. Au- 
gustaitis, T. Martulionis, J. Janukai- 
tis, D. Petraitis, Pr. Marcinkonis, Pet
ronė Bagurskienė, P. Bagurskas, P. 
Zalba, Ad. Pauliukaitis, Sllv. Venclo
vas, T. Lukoševičius, Ona Kazlauskie
nė, Jieva Guravičienė, M. Guravičius, 
V. Pūkas, Ad. Dičius, J. Butkus, A. 
AlkimaviČus, J. Grajauskas, P. Pun- 
džius, B. Sopeika, J. Vasiliauskas, P. 
Stravinskas, Julijonas Vincas, Ad. 
Kardokas, „ Elzb. Jokubauskiutė, P. 
Pauliukonis, X. X., L. Kirvaitis, J. 
Rakauskas, Marė Sutkajčiutė, M. Ma- 
tušė, J. Cižauskas, Agota Tomkevi- 
čienė, St. Bakanas, Pr. Janulevičius, 
A. Bazinskas, J. Tarnulaitis, Mana 
Gvidžiukė, Ant. Stravinskienė, M. 
Bruckus, K. Stravinskas, Fr. Teula- 
vičlus, J. Packevičius, Ona Vėsaitle- 
nė, Ona Kemežienė, St. Vitkus, Mor
ta Miskevičienė, J. D. Miskevičius, 
Andr. Miskevičius.

Viso Pittsburgh’e, Pa. $791.00.

VIETINĖS ŽINIOS.
Aukos Tautos Namams. Leib- 

-Gvardija Did. Liet. Kun. Al
girdo savo rugp. 31 d. laikyta
me mėnesiniame susirinkime nu
tarė nupirkti Tautos Namui Vil
niuje viena sieksnį žemės, tam 
tikslui paskirdama $10.50. Drau
gijos iždininkas^ paskirtus pini
gus perdavė Chicagos Draugijų 
Sąjungos iždininkui, p. A. Ber- 
žinskui.

— Tam pačiam tikslui paau
kavo ir dr-stč “Vytis", Bridgc- 
porte taipogi $10.50.
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Vakaras Leib-Gv. D. L. K. 
Algirdo dr. Draugystės Leib- 
-Gvard. D. L. K. Algirdo spa
lio 12 d. M. Meldažio svetai
nėje parengė gražų vakarą. Su
vaidino dvi juokingas viena
veiksmes komedijas: “Guminiai 
batai" ir “Nuo ausies iki ausies”. 
“Aušros \ artu" > .parapijos cho
rą'' gražiai padainavo keletą gra
žių dainelių ir lietuviška hyin- 
ną. Buvo dekiiamacijų. Neap
sieita ir be “Stepuko" vodeVi
liaus. Programas, matomai 
įvairus, buvo atliktas, galima sa
kyti, gerai. Smagu patėmyti, 
kad-* 1 rnrr^r-^upi p' —i
tautiškais reikalais. Žmonių bu-ę 
vo atsilankę skaitlingai, ir visi 
užsilaikė pavyzdingai. Vakaras 
užsibaigė šokiais.

Eskulapas.

ištikus reikalui, galėtų susirasti 
reikalingą jam lietuvį biznierių 
ir šiojo antrašą, daugelis lietu
vių yra priversti kreiptis prie 
svetimtaučių. Dažnai atsitinka, 
eina lietuvis teirautis pas lietuvį 
saliunininką apie tai, kur sura
dus lietuvį-daktarą, aptiekininką, 
real estate, banką arba taip ko
kią krautuvę, kitą saliuną, arba 
ką kitą, bet ir klausiamasai |ik~ 
rai nežino. Girdėjo, žino, kad 
apie tą ir tą vietą gyvena, bet 
tikro antrašo nežino. Noroms- 
-nenoroms turi kreiptis pri<Z sve
timtaučio, su kuriuom ir susikal
bėti sunku. Tą spragą užkišti — 
tai minėtos rodyklės tikslas. Kad 
rodyklė butų pilnesnė, kiekvie
nas lietuvis biznierius arba pro
fesionalas privalėtų paduoti savo 
pavardę ir antrašą. Bus tai ne 
tiktai vietos lietuvių, bet ir pro
fesionalų bei biznierių •naudai. 
Apart to, rodyklėje bus tam tik
ras informacijų skyrius, kame 
kiekvienas lietuvis galės rasti 
daug naudingų ir kasdieniniame 
gyveninje būtinai reikalingų ži
nių. Rodyklė, ją atspausdinus, 
bus veltui išdalinta vietos gy
ventojams. Galės dalinti ją ir 
biznieriai savo pažįstamų tarpe. 
Rodyklė išeis iš spaudos pačioje 
gruodžio mėnesio pabaigoje. Su 
reikalais kreiptis antrašu:
J. J. Bačiunas, 2511 45th PI.,
Chicago, Ill., nevėliau, kaip gruo
džio 1 dieną. J. J. B.

Metinį Apvaikščiojimą su prakalbo- ( 
mis, dainomis, lošimą ir balių. Bus 
lošta trijų veiksmų juokai per “Dra
mos” Draugiją “Gyvieji Nabašninkal”. 
“Birutės” Dr-jos choras padainuos ke
letą tautiškų gražių dainų. Spalio 
(Oct.) 19 d. 1913 in., 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.

Grand

Pajieškau: — gero Uaiustoi kepėjo 
(baker’io),. kuris gerąj.^mpjcįi. kepti 
lietuvišką duona. Meldžiu įsišaukti 
antrašu: A. A. Tauras,. 17 So. 
avė., Detroit Hamatracy,Į’Mi|l|.
-------------------- ------------- ------- ..... —.....

.'ilS
Pajieškau savo draugų B. riVasiliau- 

sko ir Juozapo Juškos. Pirmaus gy
veno Indiana-Harbor, Ipd. Tąjpgl pa
jieškau U. Grikepele, kuris gyvena 
So. Superior, Wis. Jų cpačiif, ar kas 
juos žino, meldžiu atsišaukti ^adresu: 

Vincentąs Dumbrauskis,
763 Dubois st., Detroit, Mich.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.

’ s i LIETUVA No. 42.
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Reikalauja — barberio, pažįstančio 

gerai savo darbą; darbas ant visa
dos/ geras užmokestis. Atsišaukti 
tuojaus pas: Juozas Maskaliunas, 
3319 So. Auburn avė., Chicago, Ill.

Parsiduoda: — saliunas visai pigiai 50 pėdų lotu, tik $1,500.00, tik dalis 
puikioje vietoje, prie didelės gatvės: įmokėti. Namas gali but dviems fla
ir daugelio fabrikų. Atsišaukti adre- tams padarytas, tik $2800; tik dalis 
su: C. Yurkus, 124 Clinton st., Mil
waukee, Wis>

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

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

ti pinigų mokėdami tik po mažą sumą, 
prisirašykit prie šios draugijos. Dr- 
ja laiko savo susirinkimus kas sere- 
dos vakarą apie 8 vai. vak. L. Ažuko 
svet., 3301 Auburn avė., kertė 38-čios 
gat. Taipgi šita Dr-ja skolina pinigus 
ant namų už prieinamą procentą.

Nauja 15-ta serija atsidarys spalių 
15 d. Kurie norite užsirašyti /itsilan- 
kykit po viršminėtu antrašu.

DIDELIS IŠKILMINGAS BALIUS 
parengtas Jaunų Lietuvių Lavinimosi 
Kliubo ned., spalio 26 d., 1913 m„ 
Freiheit Turner svet., 3417 S. Halsted 
st. Pradžia 5 vai. po pietų. Tikie- 
tas 25c. porai, širdingai kviečiame 
visus atsilankyti. Bus visokių žai
slų, ir-kiekvienas galės gražiai ir 
smagiai pasilinksminti. Tai bus vie
nas gražiausių balių. Grajins graži 
muzika. Meilingai patarnausime at
silankiusiems svečiams. Nepamirš
kite šio baliaus. Užkviečia

Komitetas.

Pajieškau savo draugų Antano Jat- 
sinaucko iš Jenų sod., Ignoto Dak- 
snuko, Antano Milaknuko, Mateušo 
žinduluko, Bajorų sod. Visi Rokiškio 
par. ir vol., Kauno gub. Turiu svarbų 
reikalą. Jų pačių, ar kas juos žino, 
meldžiu atsišaukti -adresu:

W. Homan, Kassimer Dowenis, 
Box 142, Borwick, N. Dak.

Pa j ieškau savo brolio Jono Talor- 
kos, iš Gaižių sod., Jurbarko vol., 
Raseinių pav., Kauno gub. 7 metai 
kaip Amerikoje. Jo paties, ar kas jį 
žino, meldžiu atsišaukti adresu:

Antanas Talorka,
183 McCliur avė., Allegheny, Pa.

Pajieškau Juozo Mikalaivičiaus, iš 
Veiverių kaimo, Skruodžių parap., Ma- 
riampolės pav., Suvalkų gub. Apie 21 
metai kaip Amerikoje, 'turiu 
reikalą. Jo paties, ar kas jį 
meldžiu atsišaukti adresu:

Mrs. Catharina Mar.ehis, 
263 Elm st., Newark,

didelį 
žino,

N. J.

Ant Pardavimo.
Ant pardavimo: — saliunas lietu

vių apgyventoje vietoje, biznis gerai 
per daug metų išsidirbęs. Gera vieta 
darymui pihigų. Atsišaukit šiuomi 
antrašu: 1701 Washburne avė., kam
pas Paulina st., Chicago.

Parsiduoda: namas sykiu su saliu- 
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, 
atsišaukite šiuom adresu:
2301—2303 W. 22nd Place, kampas 
So. Oakley avė., Chicago, Ill.

Ant Randos: — 6 ruimų namas su 
didele garda pigiai, lietuvių apgyven
toje vietoje. Atsišaukite pas savi
ninką. Wm. Robinson, 3218 Lowe avė., 
Chicago, Ill.

PRANEŠIMAS!
Iš priežasties kitokio užsiėmimo, ir 

norėjimo išvainoti parduodu 6 metų 
išdirbtą laikraštį ir visą spaustuvę. 
Atpirkęs spaustuvę, gali čia pat lai
kyti arba persikelti į savo miestą. 
Spaustuvė turi visokias mašinas su 
visokiomis raidėmis ir prietaisomis 
atlikimui visokių darbų. Parsiduoda 
pigiai. -Atsakymui prisiųsk 2c.- markę.

“Amerikos Lietuvaitė”,
Box 125, McKees Rocks, Pa.

įmokėti; • 8844 Union avė.
Septynių kambarių med. namas su 

31 pėdos lotu už $1,900.00; tik dalis 
įmokėti; 8853 Wallace st.

Taipgi turime 100 pėdų ant Halsted 
st. netoli 89-os gatvės, siueris, van
duo, gazas ir cementiniai šaligatviai 
įvesti; tik $12.00 už pėdą.

GEORGE BR1NKMAN, 
8688 Vincennes Road, Chicago, III.

Neteko akies — nusišovė. Tu
fam Iroquois Iron kompanijos 
dirbtuvėse, prie 94-tos gat. pa
ežerėje, dirbusiam užveizdai, 
Juozui Kunp, plieno skeveldra 
iškirto praeitame panedėlyje akį. 
Kadangi žaizda buvo pripažinta 
gan svarbia, sužeistasai tapo nu
vežtas į Post Graduate ligon- 
butį, prieš 24-tos ir Dearborn 
gat. lenai ligoniui pasakė, kad 

r jisai gali iš to sužeidimo tapti visai- 
neregiu. Tuomet, ligonis, išėjus 
visiems iš kambario, greitai ap
sirengė, išspruko laukan ir, pa
rėjęs namon, nusišovė.

p. Neparapijonui (Camden, N. J.). 
Apie tai “Liet.” buvo gan plačiai ra
šyta. Jūsų gi raštelis nieko naujo 
nesuteikia tame klausime. Netilps.

p. P. Bukš. Antroji dalis neturi ry
šio su aprašuomuoju dalyku, ir todėl 
ją apleidome.

p. J. J. Mick. Tamistos pataisymas 
yra neaiškus. Išdėstykite reikalą 
taip, kad pašaliniai žmonės galėtą su
prasti, kas norima pasakyti.

Lietuvos Atžalai. Anie korespon- 
tai už atskyro žmogaus veikimą ne- 
užpuldinėjo ant visą atskyręs pakrai
pos žmonių. Nurodė tiktai pavienių 
žmonių, kaip iš vienos pusės, taip ir 
iš kitos, nesusipratimą. Tamista ne
gali prirodyti, kad nebuvo pasielgi
mo, panašaus į aprašytąjį. Tamistos 
korespondencija suteiktų visai bergž
džių ginčų. Dalį apie mušeikas su
naudojame.

p. A. Mik. Sutinkame su Tamista; 
kad nebūtų “turbacijos” laišknešėjui, 
gražiai padedam gurban.

p. A. Kand. Mums bus malonu pa
talpinti kokią nors žinią apie jųsų 
naudingą kliubą, apie jo veikimą, gy
venimą ir 1.1., bet prisiųsto Jusi; la
pelio ištisai nei męs, nei joks kitas 
laikraštis, netalpins, nes tai yra pa
prastas apgarsinimas, kuris sulyg įsta
tymų reikalavimo, turi but apmo
kamas. Geriaus prisiųskltęmums virš- 
minėtų žinių, kurias mielai patalpin
sime, vietą suradę.

p. A. L. Greič. Ačiū, sunaudosim 
artimiausiuose numeriuose.

p. Mylintis Tautą. Bus sekančiam 
numeryj.

p. Vienas iš Reng. Prakalbų. Tas 
pats.

p. Vincas špokas. Turėdami trupu
tį daugiau liuosesnio laiko, atsakysim.

p Streikierius. Sutrumpinom, iš
metę labai suvėlintas žinias.

p. Brooklyniečiui. Faktą paminė
simi. Viską kitą turėsim apleisti, ne» 
tai jos grynai privatiškas dalykas, f 
kurį niekam nepadoru yra kištis, nors 
labai gali but, kad ji to gailėsis.

p. Kaz. Braz. Sunaudosim, ačiū.

DIDELIS PUIKUS BALIUS! 
parengtas Simano Daukanto Jaunuom. 
Teat. Kliubo, atsibus nedėlioję spalio, 
(Oct.) 26 d. 1913 m., South Side 
Turner svet., 3143-47 So. ^State st. 
Balius prasidės 5 val^ vakare. Įžan
ga 50c., prie ‘ durių svetainės.

Iš kalno perkant tikietus, galima 
gauti po 25c. sekančiose vietose: pas 
kliubo narius, Miko Tananevičiaus 
Bankoj, 670 W. 18 st., A. Olszewskio 
Bankoj, 3252 S. Halsted st., J. M. 
Tananevičiaus Bankoj, 3249-53 So. 
Morgan st., ant West Sides pas Miką 
Palionį, krautuvėj 2323 So. Leavitt st.

Nepraleiskite šios progos, nes kitos 
tokios šį metą nebus. Balius bus 
padailintas įvairiais šokiais, spalvuo
tu sniegu (snow ball) ir kitokiomis 
žaismėmis pagal publikos norą. Pusė 
pelno nuo vakaro yra skiriama įren
gimui Viešo Knygyno pietvakarinėj 
dalyj miesto ant Union ir 18-tos gat
vių; taigi Tamista savo atsilankymu 
šin vakaran prisidėsite prie taip pra
kilnaus darbo įsteigimo Viešo Kny
gyno. Visus kviečiame atsilankyti,

Simano Daukanto J. T. Kliubas.

Pajieškau savo draugo Severino 
Gurausko,, keli metai atgal gyveno 
Pietinėje Afrikoje, Porterwelle sta
cijoje. Taipogi pajieškau Juozapo 
Barzino ir Julijono Dakno. Pirmas 
paeina iš Draglų kaimo, Papilės par., 
Šiaulių pav., Kauno gub. Antras pa
eina iš Gruzdžių parap. Jų pačių, ar 
kas juos žino, meldžiu atsišaukti ad
resu : > •

Mr. M. V. Raustis,
P. O. Box 109, Springs, Transvaal,

South Africa.

Parsiduoda: — 2 augštų puikus 
mūrinis namas su saliunu, arti 47-os 
ir Western avė. Ant pirmo augšto 
saliunas, ant antro augšto 6 ruimų 
pagyvenimas. Namas puikiai įreng
tas, gazu ir elektriką apšviestas, su 
maudykle ir visais reikalingais įtai
symais. Atsišaukite į A. Olszewskio 
Banką.

Tčmykite! Parsiduoda grosernė ir 
bučiarnė gražioje lenkų ir lietuvių ap
gyventoje apielinkėje. Biznis gerai 
išdirbtas. Pardavimo priežastis: sa
vininkas serga. Turi .būti parduota 
šioje savaitėje. Atsišaukti antrašu: 
3823 Kedzie avė.

Pajieškau: — darbo, mokytis bu- 
čierio amato. Susikalbėti galiu lie
tuviškai, vokiškai, lenkiškai, rusiškai 
ir truputį angliškai. Meldžiu atsi
šaukti antrašu:

Kaz. Stepanavičia,
8839 Houston avė., So. Chicago, Ill.

Parsiduoda: — 2 lotai prie Morgan 
st., arti 35 st. Galima pigiai nu
pirkti. Meldžiu atsišaukti: Jonas Miš
kinis, 930 W. 35 Pl., Chicago, Ill.

Parsiduoda: — kriaučių dirbtuvė. 
Pardavimo priežastis: savininkas iš
važiuoja į Kaliforniją. Kreiptis ant
rašu: 3355 So. Morgan st., Chicago.

VYRAI!! Kas gyvas, turi sveikas ko
jas, nori pasilinksminti ir gražiai 

praleisti vakarą, 
DROŽKITE Į BALIŲ, 

kurį rengia “KANKLIŲ DRAUGIJA, 
nedėlioję, spalio 19 d. 1913 m., M. 
Meldažio svet., 2244 W. 23rd PĮ. Pra
džia 6 vai. vakare. Įžanga 25c. ypatai.

šokiams grajins tokia puiki muzi
ka, kokios kituose Koncertuose neiš
girsite. Rengėjai yra padėję visas 
savo jiegas, kad suteikus svečiams 
visas progas kuolinksmiausiai pralei
sti laiką. Atsilankykite, o kito musų 
baliaus jau laukte lauksite. Visus 
be skirtumo kviečia Komitetas.

Jaun. Liet. Am. Taut. Kl. va
karas. Spalio 12 d. Freiheit Tur
ner svetainėje atsibuvo Jaunų 
Lietuvių Amerikoje Tautiško 
Kliubo vakarėlis. Gana įvairus, 
12 numerių, programas susidėjo 
iš prakalbų, dainų, dekiiamacijų 
ir 1.1. Atlikta visakas gerai, ypač 
patiko publikai p-lė Juz. Lukoše- 
vičiute dialioge “Girta Boba” 
Publikos prisirinko pilna-svetai
nė, tačiaus susirinkusiųjų užsilai
kymo toli-gražu negalima buvo 
pavadinti rimtu. . K. P.

Mus prašoma pranešti, kad 
22-ros TMD. kuopos susirinki
mas atsibus Aušros svetainėj, 
3149 So. Halsted st., Spalio 24 d. 
(pėtnyčioj), 8 vai. vakare.

Chicagos lietuviams biznie
riams ir profesionalams žinotina. 
Rengiama spaudai “Lietuvių Biz
nierių Rodyklė”, kurios tikslu 
yra sužinoti ir, tariant, suvesti 
krūvon po visą Chicagą iškriku
sius musų profesionalus ir biz
nierius. Nors Chicagos lietuvių 
kolionijos savo biznierių skait
liam užima pirmą vietą' tarp vi
sų Amerikos lietuvių, tačiaus 
ačiū tai aplinkybei, kad nėra tam 
tikro visų Chicagos biznierių su
rašo, kame kiekvienas lietuvis,

Apgarsinimai.
VISKAS VĖL GERAI.

Ponas Mykolas G. Habursky iš 
Madison, Me., parašė mums se
kantį laišką: “Turiu garbę pra
nešti, kad aš turėjau skaudulin
gą trukdėsį su savo skilviu ir 
vartojau Trinerio Amerikonišką 
Kartaus Vyno Elixirą sulyg nu
rodymų. Pradžioje jisai veikė 
labai daug ant mano vidurių, 
ir dabar viskas vėl gerai. Aš 
jaučiuos dabar daug stipresnis 
ir galiu valgyti daug daugiau. 
Aš esmių vėl visai sveikas ir pa
tariu šį vaistą visiems, kurie kan
kinasi savo skilviu”. Trinerio 
Amerikoniškas Kartaus Vyno 
Elixiras duoda aplarpą užganė- 
dinimą tiems, kurie jį vartoja. 
Jisai išvalo kūną, sutvarko viri
nimą, sustiprina nervus. Aptie- 
kose. Jos. Triner, Manufactu- 
ring Chemist, 1333—1339 So. 
Ashland avė., Chicago, Ill. At- 
sakomiausis vaistas, raumenų bei 
sunarių skaudėjimams, reuma
tizmui ar neuralgijai ištikus, yra 
Trinerio Linimentas.

LINKSMAS VAKARAS!
parengtas Lais. Jaun. Muz. Dram. 
Draugijos, nedėlioj spalio (Oct.) 19d. 
1913 m., Freiheit Turner svet., 3417 
So. Halsted st. Pradžia 5 vai. po piet. 
Tikietai 25c, 35c ir 50c.

Stato scenoj pirmu kartu J. Uktve- 
rio juokingą farsą “Aktorius sudegu
sio teątro”. šitas veikalas yra sta
tomas I pirmu kartu, jis turi savyje 
daug nepaprasto, juokingo apsireiški
mo ir žingeidus tame, dėlko “akto
rius sudegusio teatro”. Po perstaty
mui dainuos viršminėtos draugijos 
choras, ir, programui pasibaigus, bus 
puikus 'Balius.

Kviečiame visus atsilanjkyti, o bu
site pilnai užganėdinti. Su pagarba

Komitetas.

DIDŽIAUSIS, NES DVIEJŲ ORGANI
ZACIJŲ RENGIAMAS, BALIUS 

BROOKLYNE.
šiuomi pranešama Brooklyno bei 

apielinkių lietuviams ir lietuvaitėms, 
kad Lietuvių Kriaučių Neprigulmin- 
gas Kliubas ir unijos 54 skyrius ren
gia spalio (Oct.) 18 d., subatos, va
kare Liet. Taut. Namo svet., 101-103 
Grand st., Brooklyn, N. Y., puikiausią 
pasiviešėjiimo vakarėlį. Įžanga: in- 
corpore 15c. . pavieniams 25c. Visus 
atsilankyti ir spalio 18 d. pamatyti 
tai, ko dar nematė, širdingai užkvie
čia dviejų organizacijų sekr.

Jurgis Karpus.

Pajieškau savo kaimynės , Fruzinos 
Buividziukės, iš Liepkalnio kaimo, 
Šiaulių pav., Kauno glib. Antri me
tai kaip Amerikoje. Jos pačios, ar
kas ją žino, meldžiu atsišaukti ad
resu: Į 't,, r

K. J.
Cp. 2, ^Phillips, Wis.

Pajieškau Antano Iridrikąičio, pa
einančio iš Skirsnemunės f parap., 
Kauno pav.,f kuris pas mąnę gyven
damas, vadino save Antanu Navicku. 
Jis yra apie 6 pėdų aukščio,/turi apie 
43 ar 45 metus, geltonplaukis, ūsai 
nemaži, geltoni, mėlynos akįs, dulsiai 
kalba, angliškai menkai moka, kal
bėdamas visada turi akis žemyn nu
leidęs, lyg nusiminęs. Jis, neužmo- 
kejęs man už gyvenimą, 7 spalio 
1913 m. slapta prasišalino nuo ma
nęs. Tuom pačiu laiku patyriau, kad 
man pražuvo 40 dol. pinigais, vyriškas 
laikrodėlis $9.00 vertes, moteriškas 
laikrodėlis ir lenciūgėlis $^3.00 vertės 
ir britva $2.50; viso ant $84.50. Po
licija jo jieško. Skiriu dovanų $5.00 
tam, kuris nurodįs, kur jis. dabar ran
dasi. * j

Stanislawas Gelažius, 
3305 Auburn avė., Chicago, Ill.

Parsiduoda: — groserne ir’mėsiny- 
čia, varanti dabar biznį. Įsteigta 25 
metai atgal. Pirmos kliasos vieta 
lietuviui. Atsišaukti antrašu: 3432 S. 
Halsted st., Chicago, Ill.

Parsiduoda: — Siuvėjo vieta, nau
jai įtaisyta, už pusę kainos (čienios) 
labai puikioje vietoje. Susitaikius, 
priimsiu į partnerius; . turi būti ge
ras siuvėjas ię gyvas prie biznio. 
Atsišaukti tuojaus antrašu: 5411-13 
So. Ashland avė./ Chicago, III. 
------- ------ ------ ————------ -

■ ’■ Au p ..

Parsiduoda: — kąliunas po nume
riu 3502 So. Halsted-st.

Severos 
Gothardiškas 

Aliejus 
(Severa’s Gothard Oil)

Pajieškojimai.
Pajieškau savo dėdės Juozapo če- 

snos, iš Laukuvos parap., Raseinių 
pav., Kauno gub. 15 m. Amerikęje. 
Buvo kelis metus Chicagoje. Kas ži
no apie jį, meldžiu pranešti šiuom 
antrašu:’

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

Pajieškau savo dėdės Pranciškaus 
Kušnieraičio, pusbrolių Viktoro Kuš- 
nieraičio ir Jono Lapinsko. Paeina 
iš Suvalkų gub. Gyveno kadaisiai 
Chicagoje, III., 336 N. Ashland aye. 
Jų pačių, ar kas juos žino, meldžiu 
atsišaukti adresu:

Mr. Konstantin Zokas, 
2&7 Fernon st., Philadelphia, Pa.

DRAUGIJŲ REIKALAI.
APVAIKŠČIOJIMAS!

TEATRAS IR BALIU8I -
Simano Daukanto Dr-ja, Lietuvos 
HistOriko Simano Daukanto gimimo 
dienos pamlBljimui parengia 21*mę

Pajieškau savo brolio Franciškaus 
Mileškos, iš Gimbetėškės sod., Triš
kių parap., Šiaulių pav., Kauno gub. 
8 metai kaip išvažiavo iš Lietuvos. 
Nežinau, ar gyvas, ar miręs. Atva
žiavus Amerikon, norėčiau sužinoti. 
Jo paties, ar kas 
sišauktl adresu:

Petronėlė
326 Peek st.,

jį žino, meldžiu at-.

Mileškaitė,
Schenectady, N. Y*

Pajieškau Mateušo Yurkšaus, pa
eina iš Kauno gub. Minėtoji ypata 
turi apie 6 pėdas augščio, geltonais 
plaukais, biski plikas, prišakiniai dan- 
tįs nukirmiję, sveria apie 185^—9 sva
rus, plačių pečių. Yra svarbus rei
kalas.. Kas praneš, jo antrašą, gaus 
$100 dovanų (nagrados>. Atsišaukite 
antrašu: 7 ■ 7 v

Antonina Plashls, 
1252 Jefferson st., . Chicago, 111.

Reikalavimai.

dabar parduodam’as aptiekose 
buteliuose dviejų didumų: po 
*25 ir 50 centų. Jeigu turite 
skausmus bile kurioj dalyj 
kūno, jeigu jūsų sunariai ir 
muskulai yra sustirę ir apti- 
nę, jeigu kenčiat nuo skausmų 
nugaroj, šonuose ar krūtinėj, 
jeigu jus vargina reumatiz
mas arba lumbago-—pamėgin
kit šito puikaus linimento. * 
Busite užganėdinti. r

Reikalauju'. — agentų ir taip vyrų 
Chicagoje ir apielinkės miesteliuose. 
Gera proga prasimokinti biznio ir už
sidirbti $35.00 į savaitę, vakarais, 
parėjus iš savo pieninio darbo, o fr 
taip dienomis.

Darbas, kur esi. Rašyk lietuviškai. 
r Manager,

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

Severos 
Gydantis Odinis

Muilas
kriai|čių prie mo- 
am kriaušiui geras 

ajįijtra^u: C. K.
Chi-

Reikalauju: — 
teriško darbo; geram 
mokestis. Atsišaukti 
Awgaitis, 3130 W. Harrison st 
cago, Ill. i v .17'

(Severa’s Medicated 
° Skin Soap)

mergina, arba vai-
> banke, — ■ to-

Reikalinga: — i 
kinas prie ofiso darbo 
kie, kurie yra baigę Amerifcofc aukš
tesnę mokyklą (High $phoftį), arba 
jau dirbę ofise, Amerikoje. .įAtsišau
kite laišku, paminėdami^; kokią mo
kyklą esate baigę, kur jįrbębir kokį 
darbą. Pranas Butkus,7’8438^ Rhodes 
avė., Chicadlo, III. 0^ ‘

Reikalaujama: — kriftučlį ir “fi- 
nišerkų” ant moterių Įcpst^meriškų 
drapanų. -/ Darbas geras ir nuolati
nis, su geru užmokesčiu. Atsišaukti 
antrašu: Paul Straus & Co., 2723 W. 
Madison st., Chicago, Ill.

ReikalIngas: — moterių arba vyrų 
drapanų kriaučlus, turi^urėti $300.00 
iki $500.00 pinigų, Vedęs arba neve
dęs, turi būti geros išminties ir no
rintis didelio uždarbio; tokiam turi
me labai gerą propoziciją. Adresuok 
lietuviškai: Manager, Room 25, *154 
W. Randolph st., Chicago, Ill. • • '

yra antiseptiškas muilas, ku
ris ne tik nuplauna ir nuvalo 
lygią odą, arba plaukuotą odą 
ir rankas, bet lyginai nelei
džia užakti porariis, kas pa
prastai būva priežastimi įvai
rių spuogų, odos nelygumo ir 
kitų odos subjaurinimų. Pui
kus skutimuisi — nesulygina
mai geras kūdikių maudymui.

Kaina 25c.

Aptiekose. Reikalaukit, kad 
jums duotų Sėveros. Neim
kit kitų. Jeigu neturi-r-par- 
Bitraukit tiesiog nuo mus.

W F. Severą
CEDAR RAPIDS. IOWA,

ANT PARSAMDYMO.
Automobiliai veselijoms, krikšty

noms, pagrabams ir t.t. yra pigiai 
Įparsamdomi iš Halsted Garage. Taip
gi automobiliniai trukai perkrausty- 
mui Furničių, nuvežimui į dypus ir 
t.t., yra gaunami pigiai. Perkrausty- 
mui furničių automobiliniai trukai 

7 ir ge
riau fr greičiau atlieka darbą.

Atsišaukite į
HALSTED GARAGE, 

3222 So. Halsted st., Chicago.

A. A. ' -
VINCENTAS FELŠINSKAS, 

mirė 5 ji. spalio, 4634 Melrose st 
Philadelphia, Pa. ir tapo palaidotas i kaštuoja pigiau kaip arkliai, 
šv. Kazimiero kapinėse, 
prigulėjo prie 
buvo “Lietuve

Velionis 
ietuvos draugystės ir 
Įb skaitytoju.

SVARBU' AGENTAMS!
Pajieškau agentų visuose miestuose, 

;eras pelnas, be iškaščių, reikalauki-

PARDUODAMA ŠIE PIGUMYNAI.
Septynių kambarių medin, namas su 

50 pėdų lotu, tik $1,500.00, tik dalis 
įmokėti; 8909 Union avė.

Septynių, kambarių med. namas su te katalogo su informacijomis, prisių-
50 pėdų lotu, tik $1,600.00, devyni gra-'sdami 2c. štampą prisiuntimui. 
žus medžiai, tik dalis įmokėti; 89161 A. STRUPAS,
Union avė. I Photo Jewelry Co.,

Dešimts kambarių med. namas su123^ Ferry st., Newark, N. J.

Nusipirkit Namą!
gausite 
namas. 
Mokėsi
savimi

A. 01-

Tai vienatinis būdas iškuopti iš skurdaus ir neprigulniingo 
padėjimo—įgyti savas namas.

Tik ateikit į A. OLSZEWSKIO BANKĄ! čia 
tikriausius prirodymus—kokia yra nauda • turėti savas 
Savame name nebemokėsi nuomos (rendos) kitiems, 
nuomą pats sau. Tokiu budu į 10 metų namas pats 
išsimokės. Kitaip pas mus namų ir neparduodama,
szewskio Banka turi šioj valandoj labai daug namų pasirin
kimui. Iš daugumo rasite namų labai gerų ir labai pigiai par
duodamų. ;

Ypatingą domą atkreipkime tų, kurie nori įgyti nuosavybę 
vaizbos (biznio) vietose. Kaip tik dabar ir turime tokių apsčiai. 
Turime pardavimui gyvoj, tirštai apgyventoj vietoj teatrą, 
valgyklą, krautuvę, kepyklą ir lotus »vaizbai tinkamoj vietoj.

Nuosavybių Dept.
A. OLSZEWSKIO BANKE

OlSTANCt 
dFUPHOHf;

System
i . ■ -

Biznieriai, Kurie, Varydami Biznį, 
Naudojasi Telefonu, Parduoda Daugiau!

Jie duoda kostumeriams progą gauti tai, kas spe- 
s ciališkai norima, kuomet tai reikalinga turėti. Jie, 

ačiū tokios rųšies atydingumui, išpradžių padaro 
save naudingais, paskui, vertinamais, paskui būti
nai reikalingais. Long Distance Telefono pagel- 
ba, vertelgystes radiusas gali būti begaliniai pail
gintas.

Daugiau, plotas biznio, varomo kiekvienos firmos 
arba ypatos, gali būti didinamas berubežiniai.

Long Distance Patarnavimimas suteikia begali
nius atidarymus hustleriams. *

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building

7 Official 1OO

ANOLA ANTI-PAIN BALM
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 skrynutės 
Anolos ir persitikrinkit apie jos gerovę. Adresuoki!:

S. K. S A SS,
1725 W. 18th St.» Dept. 6. Chicago. III.

10 Cigarettes
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ATPIGO LIETUVIŠKI REKORDAI!

EWSKI, 
st., Chicago, III.

3259 So. Halsted st., Chicago.

Chicagų. Reikale
Antanas Visbaras, 
st., Chicago, Ill.

Parsiduoda — medinis namas ir 
lotas: arba oykiu, arba atskyrai; 
4 flatai. Labai pigiai. Fabrikai ne
toli. Atsišaukit pas: Simon Sala- 
monas, 9220 Ellis avė., Chicago, Ill.

Esu moteriške, 
kentėjimus.

TTetttva Tft>. ąz

■

Aom 
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Parsiduoda: — Grosornė ir bučiar- 
Hė su 6 ruimų gyvenimu labai geroje 
lietusių, čekų ir kitų tautų apgyven
toje vietoje. Biznis per 25 metus ge- 

.rai išdirbtas, gerame padėjime ir turi 
t visas vigadas: elektros fanas, regis- 
i’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.

PIGIAI FARMOS PARS.bUODA.
241 akras; apie 10 akrų galima 

urnai arti, yra užsėta dobilais. 100 
akrų lapuotos girios, kitų visų žemę 
lengvai galima išdirbti. Didelis na
mas, graži vieta lietuviškoj kolionijoj. 
Laukas prieina prie gražaus ežero, 
5 mylios nuo geležinkelio stoties; į 
žiemvakarius nuo Birchwood, Wis. 
Labai gera proga norinčiam pirkti 
farmų. Kompanija pigiau %ten nepar
duoda, kaip 12 doliarių už akrų. Pla
tesnėms žinioms atsišaukite pas savi
ninkų šiuorn antrašu:

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

Ant pardavimo: — lotų turime Chi- 
cagos priemiestyje ir kitur. Norin
tieji pirkti, atsišaukite tiesiog 
savininkų: V. Rumchaks, 3551 
Wallace st., Chicago, Ill.

I. M.I.I III^WMW........   l.l ■ *****

Parsiduoda: — mūrinis dviejų augš- 
tų namas su maudyklėmis ir augštu 
beismentu, kuris taipogi galima pada
ryti tinkamu gyventi, 3324 Emerald 
avė. Turiu taipogi ir daugiau namų 
bei lotų po visų 
kreiptis antrašu: 
3239 So. Halsted 
Tel. Yards 4528.

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

HALSTED
3222 So. Halsted St

ANT PARDAVIMO 
Automobilius.

7 pasažierių au- 
išdirbimo, visas 

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

Parsiduoda: — bučernė ir grosernė 
su visu tavoru, arkliu, vežimu ir 
visomis įtaigomis. Biznis iš senai iš
dirbtas ir lietuvių apgyventoje vie
toje. Atsišaukti antrašu: 1715 So. 
Canal st., Chicago, Ill.

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:

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

Arti Morgan gatvės, 
Mokinama: Panedėlyje, Utarninkė ir

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

Miss B. Tisaitl.

» 
» 
I

PUPAUSKY BROS,
JEWELERS

Jubilierišką Krautuve 
Deimantų, Auksinių ir 
Sidabrinių tavorų, Lai- 

ųrodžių ir Laikrodėlių dideliame pa
sirinkime
3114 So. Halsted St.

j, užrašinėja 
apgarsinimus

iiAnius, liotus ir parduoda. Ir 
šiaip suteikia informacijas biznio

A. Olszewski, 
“Lietuvos” leidėjas.

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, 
3ox 245, Salem, N. J.

VlQII KNYGŲ nuo
■ seniausios iki naujausio! 
laidos, pilnas naujas katalogas, 
80 pusi., bus prisiųstas DYKAI. 
Tik iškirpęs šitą apskelbimą ir, 
prisiųsk drauge su savo adresu.

MYLĖTOJAI MUZIKOS, čia gali gauti 
gerų muzikališkų instrumentų 
katalogą, įvairiausių armonikų, 
koncertinkų, klernetų ir 1.1.

Rašant man laišku, adresuokite:
. M. J. DAMIJONAITIS 

MAIL OR DE A MOUSE
812-814 W. 33rdSt. CHICAGO, ILL.

Leveskio
Dienine ir Vakarinė Mokykla.

- Mokinama:'"rz-' ", ... ,
1 Pradinis LPrirengiamasai) Kursas,
2. Prekybos Kursas pagal Amen plianą,
3. Prekybos Kursas pagal Rusijos plianą 

(del manančių grįžti Lietuvon).
— ■ 1 ......—K albos: ......... 1 ~
Lietuviška, Angliška, Vokiška ir Rusiška- 

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

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

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

Dr. J. KŪLIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Parankus Pečiukas
JERFECT1ON

. H EATgJŽ
Tankiai reikalaujat šilumos 

ankstyvu rudens laiku, pakol 
anr nepradejote pečių kūrinti.

Kokiam kambaryj norėtumėt, galite šilumą geriausiai
ir greičiausiai gauti su Perfection Beduminiu Aliejiniu Pečiuku,

The Perfection yra ištikimiausias pečiukas, kokį tik galit 
pirkt, ir jį lengvaLgali perkeldinčti, kur tik norite,

PTadėkit nuo miegamojo kambario ar maudyklės ir galėsit smagiai apsirengti - 
Yad Ir lalėiaurį rytį. Pernešklt Į valgomąjį kambarį,—Šilta bus laike pusryčių ( 
Brukltelkit degtuku autemus, ir turėsit i smagų, šilt% vakarėlį. ....... ....

Th* Perfection Bedumlnij Aliejiniai Pečiukai yra duillal išdirbti — visur or- 
Bameutal. Bubnal Iš lygaus ornamentuoto mėlynai plieno; nikeliniai kraštai. '■

Ypatinga automatiška prietaka padaro dumavimę negalimu Knatas visados 
lygus. V l*o + d a'įs lengvai valosi. Viršui juška. Šalta rankena.

(Manama visur; arba prašykit clrkuliodo bu paaiškinimais Uuo bilo kurios 
musų agentūros.

Standard Oil Company
(An Indiana Corporation^

h

I
%

a

s

j

Pažįstu moterių 
Jeigu kenčiat nuo api- 

puolimo, plyšimo, 
baltųjų tekėjimų, ne
vaisingumo, arba ko
kios kitos ligos, tai 
galite išsigydyt na
mie labai pigiu bū
du. Rašykit man 
tuojaus, aprašydama

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

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

1‘Izndinga ir kiekd/ienain reikalinga 
užsisaKytič

KATALIKAS"
“Katalikas” yfa 12-kos pusla

pių, didelio fofmatosir suteikia 
svarbiausių žiĄią iš Amerikos, 
Lietuvos ir iš Viso pasviečio.

“Katalikas” metam^SSį, puseej moty $1.
Užsirašyt “Katalikas”įgalima kiek

viename laike. Rašykite tuojaus, o 
gausite vieną “Kataliko”1 numerį pa
matyti veltui.

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

Męs dabar turime 30 lietuviškų 
įvairioms dainoms rekordų, kurie 
šiol parsidavė po $2.00, dabar par
traukėme didelį transportų iš 
tuvos ir gavome pigiaus, taip kad da
bar parduodama po $1.00 su Pa
siuntimu.

Parašykite mums savo adresą, o 
mes prisiusime katalogą, Iš kurio ga
lėsite pasiskirti ir apsisteliuoti lie
tuviškom dainom^, ir deklamacijoms 
rekordus. Adresuokite:

A. OL1
3252 So. Halste

Prašau gerbia
mu draugų ir 
draugių atsi
lankyti į ma- i 
no jubilierišką 
krautuvę, kur į 
jus rasite vi
sokio tavoro, 
kokio jump tik 
reikia, ir pi
giau, negu kur kitur.

Elgino laikrodėlius aš parduodu už 
$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- 
tq^pas mane, o busite užganėdinti.

Su pagarba,
K. MICHALOWSKIS, 

3222 So. Moraan st.. Chicaao. III.

MOKYKLA ŠOKIŲ.
Prof. Julius Šalkauskas užtikrina, kad 
išmokys šokti kiekvienų jaunų ar se
nų. Išmokinu valsų 6 rusių, taip, kad 
gali drąsiai eiti šokti publikoj. Taipgi 
išmokinu ir kitus šokius su keletą 
vakarų. Mokinu kas vakaras. Lekci
jos yra nuo 
Prof. Julius 
siems, kurie 
ti dienomis 
net iki 11

7 vai. vak. iki 11 vai. 
Šalkauskas praneša vi- 
nori išmokti šokti, atei- 
nuo 9 valandos ryto ir 

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 vakaru mo 
kinam šokti dovanai.

Phone Canal 3762.

Phoųe Drovcr 5052

DR. K. DRANGELIS
LIETUVYS DENTISTAS

VALANDOS1, nuo 9 vyto lig 9 vakaro
3261 So. Halsted St. Chicago, III.

Priešai A Olševskio Banką

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

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

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

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 

GZAR — 13,000 tonų
I ROTTERDAM^ į 9 4*enas b® permainos 

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

Artimesnėms informacijoms rašykit pas:
A. E. JOHNSON & CO. General Pass. Agent. 

27 ^roadway, NEW YORK.
arba pas vietini autorizuotą agentą.

KAZIS KRAUČUNAS.
Buvęs 9metus Skyriaus Viršininku, Insnek 
torluin Suvienytų Valstijų Iinmigracijos 
turi visas tiesas kaipo Attorney, Advocate; 
Proctor, Solicitor ir Councelor-at-Law. Veda 
visokias bylas (provas) visuose teismuos# ir 
departamentų skyriuose. Gavimui patarimų 
kreipkitės laiškais, įdedami krasos ženklelį 
atsakymui. Vedimui svarbių bylų ir reikalų 
pribuna ypatiškai į visas Valstijas ir mies
tus sulyg pareikalavimo. Adresas:

KAZIS KRAUČUNAS 
ATTORNEY-AT-LAW

403 Lyon Building .. SEATTLE, WASH.

K. ZURAITIS
FIRMAEILINIS BUFETAS

šaltas alus, gera deg
tinė, kvepianti ciga
rai. Priima švėčlus 
: kuoširdirf^iibsfųf :

3200 S0. HALSTED ST.

F. P. B^DCHULIS
Attorney & Counselor at Law

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

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

Gyv. 3112 S. Halsted’* St., arti 3i-moa
Telephone Yards2391)

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

Tas inžlnas yra beveik darbščiausia ir parankiausia mašina, 
kokių išmintingas žmogus turi savo ūkyje. Jisai pumpuoja van
denį galvijams, namo ir tvarto reikalams ir apsaugoja nuo ugnies. 
Jisai varo sviestinį separatorių, skalbiančių' mašinų, pašaro grū
stuvų ir tekėlų. Dažnai jisai varo šieninį presų, žalio pašaro 
pjaustytuvų, mažų kuliamųjų mašinų arba .pataisymų :,Šoj)U. Iš
tisų metų jisai dirba ir vergauja savo laimingam saviftinktii, su
taupydamas žmogaus jiegų naudingesniems dalykams. JisAi pa
daro gyvenimų lengvesniu ir malonesniu ūkininko pačiai ir vai
kams. Jšmintingiausis žmogus turi

I H C Aliejinį ir Gazinį Inįėįną 
nes šitasai padaro jam daugiausiai darį^o prie mažiausių Išlaidų?! 
Jo prastumas suteikia visiškų apsaugų nuo trukdėsių. Jo kon-; 
strukcija daro jį lengvu pradėjimui ir vartojimui, iv/ojisaif eko- * 
nomlškiausis kuro naikinime. Geriausi gaunama medžiagų eina \ 
jų padarymui, ir, kuomet reikalinga, išduoda 10 iki 3:0 nuošim
čių daugiau, negu jo paskirta arklinė jiega. . I H C atsakomybė 
tęsiasi visus metus, kol inžinas yra vartojime.

I H C inžinai yra padaryti visokiuose štiliuose—vertikališki 
ir horizontališki, pernešami, pastovus ir sustabdomi, efrų 4r van
denį vėsinanti. Juose padarytos pumpavimo, pjovimo W* laistymo 
prietaišos/ Didumai iiuo 1 iki 50 arklių jiegos; galima varyti 
gazu, gazolinu, nafta, distiliatu, kerosinu ir alkoholiam. Alieji
niai traukėjai, 6-12 iki 30-60 arklių jiegos, suteikia jiegos ma
žuose ir dideliuose ūkiuose arimui, akėjimui, sėjimui, javų pjo
vimui, kūlimui, valkiojimui Ir t. t. . .

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

(Incorporated)
Chicago

A. OLSZEWSKIO BANKA
3252 So. Halsted St

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

Įsteigta 1893 metuose.

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

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

išmokesčių. :
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, Bosiją 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.

PADARO Dovierennastis, ir visokius kitus rejentališkus raštus getai ir pigiai.
PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai įrengtoje Bankoje, prie 

kurios ne vagis, nė ugnis negali prieiti.

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

$ 52.70 ~
279.82
604.56

1418.26

Per 1 metą turėsi.....................  ..........
Per 5 metus turėsi........... ,t......................

Per" 10 metų turėsi....................... į.............

Per 20 metų turėsi....................................
Tai ką padaro vienas dolieris, o vieną dolierį sanvaiteje gali 
Tik reikia pradėti. Taigi pradėkite 
“Kurie šiton Bankon pinigus dėjo, 
kabojo, tie dabar gaudo vagius”.
Šioj$ Bankoje gali pasidėti pinigus 
pilną informaciją.

Rašydami adresuokite šiteip:

ččdyti.

tie Šiandien perka namus,

ir kitų miestelių lietuviai.

H

■Ml

užčedyti kiekvienas žmogus.

o kurie pinigus kupsteliuose

Rašykite mumi, o gausite

A. OLSZEWSKI BANK
CHICAGO, ILL

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

H
...

\BANKOS VALANDOS:
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vakaro 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vakaro 

Nedėliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų

W CHICAGOS lietuvių Domai. Seniausia Lietuvių užeiga pa*
* . Gerbiamoms __ * ° ~

Chicagos D r- 
•stčms Ir vi
siems, kurio 
tik rengs ba
ilus, vakarus, 
teatrus ar ki
tokias pramo
gėles ateinan
čiais metais, 
pasirengęs vi-,apskelbiu, kad ač esu 

suos© atsitikimuose sutaisyti Jums i 
kuogražlauslą muziką. Todėl, ren-j 
giant teatrus, balius Ir t.t. su muzikos 
dalykais, krelpkltes prie manęs.

Taipgi pranešu, kad savo namuose 
duodu vaikams Ir suaugusiems 
mokas ant smulkos Ir plano.

P. V. SARPALIU3, 
3259 So. Halsted st., Chicago,

JUOZUPFĮ RIDIKfl
Utlaiko visokius pirmo 
skyriaus gėrimus ir kvo- 
penčius cigarus ir

Oražlą Naują Svetainę 
SiuirinKimams, vestuvėms, ba
liams ir tt. Širdingas priėmi
mas ir broliška rodą kiokvisnam

B255 Illinois 6L Kerte

Gaunama “Lietuvos” Knygyne 
>»

Literatūros ir dailės laikraštis. 
IšeinaJkas 3 mėnesiai iš Vilniaus.

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

Kaina $1.00.
Pinigus siunčiant adresas: 

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

pa-

III

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

t

K. J. FILLIPOVIČIUS IR
P. JOVAIŠAS # 

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

miešto Chicagos -uo $500.00 ir augšeiau, o 
taipogi apsaugoja žmonių gyvastį pašalpa li
gos ir nelaimės atsitikimuose. Reikalinga agen
tai Chicago, Waukegan, Chicago Heights ir 
West Pullman. Norintis tokio darbo, teiksitės 
atsišaukti ypatiškai paskirtose 
Vyrams, mokantiems rašyti, 
daibis, pirksit propertes, o

LIETUVIŠKA BANKA

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

vininkas, savo aptiekoje užlaiko vi
sokių vaistų ir išpildo visokius recep
tus. Taipgi mano aptiekoje galima 
gapti visus lietuviškus daktarus; po-1 
draug ir angliškus. Mano aptiekoje 

suteikiama geriausi patarimai ir kas 
ko reikalauja. Laiškais tik tiems at
sakom, kurie prisiunčia už 2c. štampų.

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

valandose, 
geras už- j 

,____ ___ ... jūsų . Pj-Į
nigai į trumpą laiką dvigubai pasididins. Tai
pogi turime pardavimui biznių ir biznevų na
mų, kaipo: saliunų, bučei'nių su namais ar 
be namų dikčiai apgyventose lietuviais kolio- 
nijose. Reikalaujantie atsišaukite žemiau pa
rodytu antrašu:
858 W. 33rd st., Chicago, III., offiso, vai.: 
nuo 8 iki 10 iš ryto, ir nuo 4 iki 9 vakare. 

Telefonas Drover 2250-

Town of Lake Savings Bank 
Joseph J. Elias, Savininkas 

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

jimui nuo vieno doliario ir- daugiaus \ 
ir mokame trečių procentų ratomls 
ant metų. Siunčiame pinigus į vi
sas svieto dalis pigiai, greiti!! ir tei
singai, o svetimų žemių pinigus mai
nome, perkame ir parduodame. Par
duodame šifkortes ant visų linijų į 
krajų ir iš krajaus, taipgi tikietufe 
ant geležinkelių po visų Amerikų ir 
Europą.

Musų Banka išdirba visokius raštu* 
ir dokumentus visose kalbose ir duo
da rodų lietuviams visokiuose atsi
tikimuose ir reikaluose ypatiškai ir 
per laiškus. Tik kreipkitės viršminĄ- 
tu antrašu.
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Geriausios Siuvamos Mašinos yra 
“SINGER”

B

J South Halsted furniture house I
3224-3226 South Halsted Street, CHICAGO. |

BUK 
VYRAS

50,000

Turi didžiausia 
Furhičių pasi
rinkimą ir par-

visi kiti.

PARDUOTI?

Turėk Savo Namuose
Geriausią Degtinęv (arielką) jei 

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

Daktarai rekomenduoja už geriau
sią degtinę

iF,^ED/WD HLEND^

KNYGŲ
Vysai Dykai Del Vinį

Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk del vyru. 
Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo užnuodijimą krauja 
arbasypili.nubiegima siektos, patrotitu stypribe, puČkus, 
ir kitus iŠmietimus, s.negrotnulavima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenn, inkstu ir pūsles ligas, ruma- 
tizma, gonorrhoea arba triperi, naujai įgautas lygas, 
strietura ir vysas vyru lygas, gal būti išgidomas sava 
natnuse privatiškai, slapta ir labai pygjai. ę.

Ta, dykai igauta knyga, pasalus jums kode! jus 
kentat ir kaip galėt galutina] isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvė žinios, katrus ture žinoti kožnas vedės arba 
nevedes vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalisku 
lygu. Tcmykit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai, 
užmokam už pačto, ing uŽpcčetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir’adresa ant 
''ėmiaus paduotu kuponn, katrų siusk mums šendena.

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER & C0.„ L 902 22 Fifth Avenue, Chicago:

Godotinas Tamista: Papai Tamistos prižadiejma, aš noriečjau 
jogTauiistaprisiustumci man vysai dykai vėlia jusu knyga del vyru.

t

Todėl, kad musų šuoras talpinasi savame name 
ir užtai randa mumi nieko nekaštuoja. 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.

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
vorus netiktai Chicagos mieste, bet ir į kitus miestelius juos pristatome.

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

Kas neturite laiko dieną, galite pribūti va/rarais. /A,

SOUTH HALSTED FURNITURE HDDS!
3224-3226 So. Halsted St CHICAGO

Drapanos ir Drapanos
III 11 l'MI11 M TOWWHHH M II W IIIIIHItiiitagiHiaiirrejaBEIKaas^^

Visur gali pirkti 1)rapanas, bet teip gra-
A * • ...i ■»

kitur nerasi,žiai pasiutų Drapanų niekur
kaip pas:

The Bridgeport Clothing Co
5246-5248 So. Halsted St

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

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

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

Atminkite, kad pirkdami pas mus 
gausite puikias Drapanas ir užčedy- 
site daug pinigų. "

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

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

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

3246-3248 So. Halsted St
i

L/ \ / /X t i,
A < ‘1 .TV ’A C N Z

Kaipo Skanų, Tvirtų ir sveikų gėrynių 
Geriausiai pastiprinanti, priimna, skani 
ir sveikiausia stalava degtine.

Gaunama visuose goresniuose SaliunuoseJ

STRADS BROS. 8O.-'*3į DEP'T L. CHICAGO, ILL
216 W. Madison St. T.^PODLASKIS ir A. CHAPOSKE, Lietuviai agentai

>! • f
■
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IšgydauįT5)dienas VARICOCELE 
HYDROCELE 

ft.y.pagadintas gyslas! 
Įbc peršulų, skausmų J

Aš noriu išgydyti kiekvieną vyrą kenčiantį nuo Varicoceles, Strikturos, Užkre
čiamų Kraujo nuodų, Nerviškos negalei, Hydroceles ar ypatiškų vyrų ligų, Vyriško 
Nusilpimo, Raudonųjų, Fistulos, Kepenų ir įvairių Pųslėsligų.
AR TAMSTA SERGI+AR ESI SILPNAS?

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

ATGAUK SAVO SVEIKATĄ
Ateik į mano otis^ 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 Inkštų nesveikumus 
(Nemokėk už neišgydymą— Neišgydo nemokėk)

Slaptos 
VyrųLigos 
Išgydomos greitai, ant 
visada su pilna slaptybe. 
Nerviška negalė, Silpnu
mas, Pražudyta pajiega, 
Nuovargį, Kraujo_ užnuo- 
dijimiĮ, šlapumo bėgimą. 

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

Išgydo kadbutum sveikas

SpocIJallstasVyrylr MoteriĮlIgiį

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

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

IŠTYRIMAS DOVANAI.
VISIŠKO PAGIJI MO kiekvienas jieško. Aš tamstą išgydysiu visiškai, jeigu tamsta 
tik pavesi gydymą savo ligos man. Mano preke yrą žema ir pritinkanti prie mano 
atsakančio gydymo, o išlygos labai lengvos,Ateik šiądien ir pasiliuosuok'nuo kančių

DR, ZINS 183 CHICAGO,
Valandos: nuo B ryto iki 8 vakare. Nodelioms nuo 8 ryto iki 4 po pietų.

j D-I-D-E-L-l-S P-E-L-N-A-S I 
į Nesveikiems, silpniems ir sergantiems susipratusioms * 
i žmonėms. 1
P Tie, kurie ilgę laikę sirgo landžiodami nuo vieno daktaro prie kito ir daug pinigų išmokė- 
įk jo tiems, kurie netik neišgydė, bet dar paaršino labiau užsendinant ligip, per kį negalėjo

gerai dirbti; tad apturėjo dubeltaviį nuostolį, — ve be naudos išmokėtus pinigus ir nustojimį W 
a uždarbio; tik todėl, kad užsidėjo su menkos vertės daktarais, kurio begali išgydyt. J
J BET KITI, KURIE SUSIPRATĘ, NORS SILPNI IR SERGANTI ŽMONES? »
V bet su visokioms šviežioms ir užsendytoms ligoms atsišaukė prie garsaus, visiems žinomo kai- V 
Jį po geriausio Amerikoje PHILADELPHIJOS MEDICAL KLINIKOmokslinčių daktarų, tad ta- J 

po išgydyti trumpam laike, netrotijant dovanai pinigų ir uždarbio; per kį apturėjo didelį i 
dubeltuvų pelnų,, sveikatų, drūtumų ir pinigus sučedijo. A

IŠ TŪKSTANČIŲ IŠGYDYTŲ NUO VISOKIŲ LIGŲ ŠTAI KĄ PATYS ŽMONES RAŠO | 
PRIS1UNČIANT SAVO PAVEIKSLUS DŪKAVODAMI: *

GARBINGAS PIIILA. M. CLINIC! Siunčiu didžiausiį padėkavong už greitį išgydymu ’’t 
nuo skaudėjimo galvos, strėnų, vidurių ligos, negalėjiniį valgyt ir miegot ir nuo susilpnėjusio J 
viso kūno. Pirmiau gydžiausi pas daugelį daktarų, bet anie tik vietoj pagelbos daug pinigų iš- ■ 
kaušg, o ligį labiau paaršino. Vienok kaip prisiųstas Jus liekarstas suvartojau, tad pasilikau 

£ pilnai išgydytas, sveikas ir laimingas. Už tai dar kartį ištariu ačiū Plnla. M. Klinikų! ir Jus
Ptubingį vardį garsinsiu torp savo tautiečių, kad išgydot ir tada kaip kiti neįstenge. Su gucdo- ■ 

ne J. Gernot, 42 .Franklin St., Springfield, Mass. g
GUODOTINAS DAKTAREI 

Labai dėkingas užtikrį išgy- 
dyrnį ir už liekarstas, nuo ku
rių pastojau kaip naujai aut 
svieto užgimgs, išgelbstlntnuo 
slaptos ligos. Taip gerai dabar 
jaučiuos, kad į trumpį laikį 
net 15 svarų daugiau sveriu. 
PrisiunČiu savo paveikslį, lik
damas sveikas ir džiaugdama
sis, pilnas guodones S. Kolom- 
čiukas, 11 Avė, L., Salveston, 
Tex.

TEIPAT Mr Žukas, McKees 
Rocks, Pa., prisiunsdamas sa
vo paveikslį, nemažiau yra dė
kingas už išgydyniį nuo sun
kios ir pavojingos ligos. Kiti 
negalėjo išgydyt.

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

kartus labai gražiai (lekavoju Phila. M. Clinikui, už išgclbčjhnį manės išlydant nuo moteriškų 
nesveikumų ligos kaip nusilpnėjimo, teip ir skaudėjimų. Dabar esu pilnutėliai sveika ir dau
giau gydyties nereikalauju.

GERESNIŲ PAKTŲ nieks negali reikalaut; kį užtvirtina dideles daugybes išgydytų, 
j KAb JAUTIESI NESVEIKAS, XSXZkS 
T kreipsies, nes liekarstas išsiunčia po visį Amerikį ir kitas dalis sviete, o busit dėkingi kaip ir S visi, kuriuos Phila. M. Klinikas apdovanojo tuom didžiausiu turtu, tai yra sveikata.

THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC
todėl greičiau už. kitus daktarus išgydo ir tokias ligas, kurių kiti neįstengė; kad Čionai kiek
vienam atsišaukusiam užrašo ir sutaiso speciališkai liekarstas iš geriausių gvarantuotų medika- 
mentų naujausių išradimų, kurie pasaulyje.yra žinomi kaipo geriausi ir todėl, kad prio Phila.
M. Kliniko yra netkcletas Profesionališkų Daktarų, terp kurių yra net Amerikos valdžios meda- A 
lių apdovanotų. B

ŠITIE GARBINGI mokslinčiai, Profesonal. Daktarai, pirma ranka prio Kliniko;
Daktaras ALEX. BROAVNAS, Superintendent, Dr. W1NCAS YODER, Medical Director.

(SITĖMYK, i kad slaptybės ligų saugiai užlaikoma, visada. | 
STAT) IT’QIMF'QV’F'IR? AQ bet nori pastoti sveiku ir lai- J11-iM V lulIXrlO MINGU, tad atsilankyk, o jeigu toli gy. ■ 

veni, tad apršyk savo ilgį bei nesveikumus lietuviškoj kalboje kas kenkia, o tikėk, kad apturėsi 
tikrį pagelbį sveikatai kaip tūkstančiai, kurie jau džiaugiasi irdėkavoja, nes čionai išgydo ir 
tokias, kurių kiti negalėjo išgydyti kaip šviežias teip ir užsisenėjusias ligas nuo skaudėjimo: A 
pačiuos, rankose, kojose,'sąnariuose, krūtinėj, strėnose, galvos, šonų; išbėrimai spuogais nuo g 
blogo ir nečystokraujo, nuo saužagystes sėklos nubūgimo, nusilpnėjimo, vidurių nedirbimo, už- f 
kietėjimo slogos, greito pailsimo, nerviškumo, baimės, silpno ir numažčjusio kraujo, užkrečia- 
inų slaptų lytiškųli&ų.'JŠirdies, kepenų, inkstų, silpnų plaučių, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, a 
nu perša limo slogų/blogų sapnų, nemigos, neturėjimo apetito, be peilio, be pjaustymo be ope- g 
racijos, bet su liekarstoms, kurios tuksiančius išgydė. Teippat moteris nuo skausmingų mė- g 
nesinjų ’.r kitokių Hfeų,gurios užpuola varginimui žmonių, VYRŲ ir MOTERŲ. Reikalaujant \ 
rodos nuo daktaro, visada adresuok arba ateik po šiuo adresu:

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

£ VALANDOS; nuo 10 iš ryto iki 4 po p. Šventadieniais nuo 10 iki 8. Ūtarn. ir Pėtnyčiomi“ nuoA 6 iki 8 Vilk. Reikalaukit nuo Kliniko dovanai ir skaitykit knygą „Daktaras”.
Pasarga: kurie daktarai negali išgydyt, taj gali kreiptis prie Phila. M. Clinlco, 

o apturės rodą.

Vardas

Adresas1. Steitas-

Mr Žukas.

Garsinkites “Lietuvoje

J

GERA PROGA!
Gramatika angliMcoskalbo?mo- 
ky tisbe moky tojo(apdaryta)$ 1.00 
Vaiku Draugas arba kaip moky

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

rpokytojo......................................10c
Aritmetika mokinimuisi rokun- 

diį, su paveikslais (apdaryta). .35c
V iso $1.60

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

P. Mikolainis
Box 62 New York City

Dr. G. M. Glaser
šiuomi apreiškiu pagodotai visuo- 

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

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

Mano ofisas aprūpintas naujausiais 
budais gydymo. Visus ligonius steng
siuosi užganėdinti kaip ir lig šiol. 
Pasitikėdamas, jog gerbiama publika 
ir toliaus mane rems, vqsiu namie ant 
kiekvieno pareikalavimd''dieną Tf “nak
tį. Esiu specialistas Jigose vaikų, mo
terų ir vyrų ir užsendintose ligose. 
Darau visokią operaciją.

Liekuosi su pagarba

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

Kertė 32-ros gatvės.

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

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

$3.oo; pusei metų $1.50.- „

RAŠYK ADRESU:
J. J. Peiuksztis & Co.

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

Lietuviškas Graborius

Užsiimu laidojimu numirusių ir už 
laikau automobilių, parsamdau ant 
veseilių, krikštynų ir pagrabų už pi
gesnę prekę, kaip visi kiti. Pribu- 
nu i visas miesto dalia labai greitai, 
— dieną ir naktj. £

J. A. PETROŠIUS
3218 So. Halsted St.,1 Chicago, 

Telephone Drover 2186.
III.

Ar matei kada-nors laikraštį 

‘‘DRAUGĄ“? 
“DRAUGAS” yra 8-nių puslapių 
didžiausio formato, vedamas ge- 
riausiiĮ redaktorių. Rasi jame 
geriausių raštininkių raštų ir vi
sokių žinių iš Lietuvos, Amerikos 
ir iŠ viso pasaulio. “DRAUGAS“ 
gvildena svarbiausius gyvuosius 

lietuvių reikalus.
“DRAUGAS” atsieina metams $2, pess! ra. $1 
Užsieniuose melams $3, pusei Katy $».6O 

Rašydami laiškus adresuokite 
DRAUGAS PUB. CO 
2634 \V. 67111 St. Chicago, HL

Mes jaR narduodanic ir išmokinamo 
siūti. Turime atspaude Lietuviškojo 
kalboje knygas, pagal -kurias galimą 
greitai ir gražiai išmokti siūti viiKh 
kius siuvinius. Mes parduodame ma
šinas nebrangiai, pradedant nuo $3.00 
iki $59.00 gvarantuojam kiekvieną ma
šiną ant 10 metų. Taipgi sutaisome 
senas mašinas. Mums nedaro skirtu
mo, kur mašiną reiktų, pristatyti, nors

Rusiją. Musų štoras randasi po šiuo- 
mi adresu: ,

ANTANAS VISBARAS, 
3239 S. Halsted st., Ch’caflo, I1L 

Telephone Yards 452R

Išgydysiu 
Jus m 5 d. 
NUO PASLAPTINGU LIGŲ

Ateik pas 
mane, o aš 
išgydysiu 
jus ant visa
dos. Aš gva- 
r an tuo j u 
kiekv ien am 
u ž g a n č di- 
nimą, kuris 
atsilankys į 
mano ofisą. 
Aš išgydysitf* 
jus už pigiau 
ir geriau, ne 
gu daktarai 
mieste, ku
rie turi m o- 
ir turi dide-

Specialistas kuris 
išgydo ko kiti ne

gali.
keti aukštas randas
liūs iškašČius. Aš vartoju ir fab
rikuoju pats savo medicinas pri- 
Erovas, kurias aš pats importuoju.

labar laikas išsigydyti ir būti 
sveiku. Rodą ir isegzaminavoji- 
mas dykai, argydysiesi ar ne’ Aš 
pritaikysiu mano mažaužmokesnį, 
pagal jusi| išgalėjimai Netrukdy
ki bet atsilankyk šiad’en.

Aš albu ietuviškal.

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

DR. RENPER, Specialistas.
Valandos*. 8 ryto iki 8:30 vakare 
Nedčliomis: 8 ryto iki 12 dienos

Dr. O. C. HEINE
DENTISTA8

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

I D-re Maria D o wi a 11- S as s |
1 Moterų ir vaikų ligų specialistė 1

Ofisas i
1 1725 West 18th Street

Tarp Paulina ir Wood gat1 Phone Canal 1203
Valandos:

nvo 9:80 iki 12:00 vai ryto 
nuo 7:00 iki 8:00 vai. vate.

Nedalioms - -J nuo 9:80 įki 12:00 vai. ryto

Rezidencija .
5208 W t Harrison Street 1

Tel. Austin 737 1
Valandos:

tiktai iki 9:00 kiekvieną ryt}




