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POLITIŠKOS ŽINIOS.
MEXIKO.

taptų - prezidentu, krašto nenura- 
mįs. Juk ir dabartiniuose rinki
muose, revoliucijų paalsinti pilie
čiai galėjo jį rinkti; o kad nerin
ko, tai matyti, ir jis neturi užsi

Pereitų

žinia.

) prezidento rinkimai.
►o išrinktas, dar tikrai ne- 
Manoma, kad balsų su- BALKANŲ PUSSALIS.

dvi *sa-
vaites. Nors Jungtinių Valstijų 
valdžia reikalavo, kad tuomtar- 
pinis prezidentas I įnerta nesta
tytų savo kandidatūros, jis to 
reikalavimo ne tik nepaklausė,

diktatorių su neaprubežiuvta val-

mento opozicijos atstovus ir sa
ve pastatė kandidatu prezidento
vietai.

a v o daugiau
kandidatai. Gal tokių 

1 ir daugiau, kur Huer- 
daugiau už savo konku-

vietų yi 
ta gavo 
rentus
Huerta pasiliks prezidentu priė

Rinkimuose dalyvavo mažai 
balsuotojų, matyt didesnė Jai i s 
Mexiko piliečių nesiinteresuoja, 
kas bus prezidentu, nes gerai 
žino, kad ką neišrinktų, nei 
vienas kandidatas ramumo neat- 
gabęs, tvarkos neįves, nes yra ir 
bus vis neužganėdintų, kurie nau
jojo prezidento valdžiai nenorės 
pasiduoti. Šiaurinėse ir šiaur-va- 
karinėse valstijose, kur tvirčiau
siai laikosi konstitucijonalistai, 
šalininkai generolo Carranza, rin
kimų nebuvo, rinko ten tik tuose 
miestuose, kur yra garnizonai Hu
ertos 
buvo 

*> riuos
N u q 
kalai.
rinkimai ramumo neatgabęs, nes 
r iticijonieriai nepasiduos; jei
gu butų išrinkti jų vadovai, jiems 
nepasiduotų šalininkai Huertos 
ir Diazo.^-A [

Klausimas todėl, kaip priims

kariumenės. Rinkimų ne- 
ir tuose ąpskričiuose, ku- 
valdo generolas Zapata, 

rinkimų susilaikė ir kleri-

stijų valdžia. Be abejonės, ji ne
pripažins taipjau, kaip nepripa
žino I Įnertos. Bet jeigu Huerta

gali laikytiesi ir toliau. Dabar 
jis gali bent teisintis, kad jį iš
rinko Mexiko piliečiai, nors rin
kimuose dalyvavo vos dešimta jų 
dalis.

Klausimas, kaip priims 
miai, nors ypač Europoj tikė
tasi riaušių ir kruvinų susirėmi
mų; todėl didėsės viešpatystės 
į Mexiko pakrantes atsiuntė sa
vo kariškus laivus. Paskutine

Mazatlin atsiuntė 
uernberg.” 
pagarbu o, 

su

karišką laivą 
gi i jos valdžia
Mexike veiks išvien su Jungti
nėmis Valstijomis. Taip, be abe
jonės, darys ir kitos cjidėsės Eu
ropos tautos? nes visotf turi McxL 
kc svarbius ekonomiškus reik a-

turėtų daugiau
rtinės Valstijos

greičiausia ramumas užstotų, ka
dangi prie dabartinės 'netvarkos 
visiems prisieina nemažai žudyti.

Huerta reikalauja padauginimo 
kariumenės iki* t50,000 kareivių, 
kad Mcxika j v 
negu turi J u’
Šiaurinės Amerikos. Su kari li
menęs pagelba jis galėtų laiky
tis. Ir dabartiniuose rinkimuose 
kariumenė balsavo už I įnertą, 
tai ji rems ir jo valdžią.

Vokietijos valdžiai tarnaujanti 
laikraščiai reikalauja Europos įsi
kišimo į Mexiko betvarkę, kad ir 
su prievarta suvaldyti maištus.

ramumo nėra. Laukia ten trečio 
karo, šiuom kartu Turkijos su

Grekija ne
norės

nei iu.

300.000
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nt reikalavimų išpildyti, 
dus neišvengiamas. Tur- 
ikalauja, kad jai Grekija 
ntų portą Kavala, kurį 
gavo tik Francuzijai rei- 

nt; nori Turkija atgauti

ir prie

negu 
gabenta

pirma;
iš

karau 
ji turi

ginčų su 
tų, ypač,

ji užpulti Bulgarija. ; 
labar kaltina bulgarus, 
sukėlė albanus ir Tur 
>ina naują karą pradėti, nes tiki, 
cad šiuom kartu karau įsikištų 
r Europos didėsės viešpatystės. 
Padėti albanams ištikro atkako 
<cli bulgariški aficierai ir pora 
flkstančiu bulgarų litiosnoriu iš

V t—’ V V'

Macedonijos. Bulgarijos valdžia 
1 ionok užtikrina, jog ji prie al
banų sukilimo rankų nepridėjo, 
o Macedonija ne Bulgarijai pri

Kadangi serbų kariumenei pa
sisekė įsiveržti Albanijon, kur ji 
įžėmė kelis miestus, tai Austri- 

#a pareikalavo pasitraukimo iš

vimo neklausė, bet, kad Austri
ją parėmė Vokietija ir Italija, 
o Serbijos tikrai paremti nieks 
nepanorėjo, tai Austrija jai pa
statė (ultimatum (paskutinį rei- 
calavinią), kad tuojaus serbų ka- 
’iumenė trauktųsi iš Albanijos, 
kitaip, paža-dėjo siųsti savo kariu- 
nenę ir su serbais karą pradėti, 
kadangi mažiukė Serbija su di
dele Austrija karo vesti negali, 
ai jai neliko nieko daugiau, tik

ą ji ir padare.
Tarptautiškoji komisija, tyri

nėjusi žiaurumus, laike karo ant 
Balkanų papildytus, rado, jog vi

si žiaurumus papildė, bet ma
žiausiai jų papildė visuomet 
krikščionių kaltinami turkai.

Aikštėn išėjo, jog, besirengiant 
Austrijai karau su Rusija, atsira- 

įgentų ir net garlaivių kom- 
vežusių pašauktus

Įtariu menėn vyrus iš 
Kanadori ir į kitus 
Skaitlių tokiu bildu 
vyrų paduoda net iki

(

panijų,

CHINAI.

iš gabentų
170,000.

Chinai, apart Mongolijos, nu- 
udo kitą gana didelę savo val-

lisvę traukėsi net kelis metus, ir 
ems pasisekė pasiliuosuoti. Da- 
ar padaryta su Chinais sutari
mas. Tibetui pripažinta visiška

miestą Monterey, bet po smar
kiam mūšiui Huertos kariumenė 
jį vėl apvaldė. Mūšiai miesto ap
linkinėse traukėsi trįs dienas 
Revoliucijonieriai, nužudę 806 
kariautojų, pasitraukė.

Laikraščiai spėja, kad Jungti
nių Valstijų valdžia, negalėdama 
Huertos prikalbėti atsisakyti n\io 
prezidentystės, leis rcvoliuęijo- 
nieriams liuosai gabenti ginklus 
ii- amuniciją, o tąsyk Carranza 
jvciįctų Iluertą ir butų išrinktą^ 
prezidentu* Bet ir Carranza, nors p

ibetonai įstengs ją užlaikyti, nes 
žimti Tibetą Anglija laukia 
ien tinkamos progos, kadangi 
iki, jog tame kalnuotame krašte 
ra turtingi aukso laukai, o to

jus Anglija nori visur į savo 
inkas paimti. Iki šiol vienok 
?n aukso nerado.
Tibetas buvo uždarytas -ki- 

ems kraštams, valdomas kuni
gų lamaistų, bet anglai, nuo 

idijų įsiveržė, sumušė tibeto- 
L1S, užėmė šventą lamaistų mies- 
, Lhassa ir -.vyriausįjį kunigą, 
alai-Lamą, privertė prie * savęs, 
iipo patarėją, laikyti 
;stovą.
Japonija pasinaudojo 
imatystės Jungtiniij

r 
t<

Anglijos(

iš trtfm- 
KalstijS,

atsisakiusiu’ dalyvauti šešių di
džiųjų viešpatysčių Chinams 
duodamoj paskoloj ir nuo Chinų 
sau išderėjo koncesiją padirbi
mui geležinkelio Mandžurijoj, su

1 į Mongoliją, nors ypač 
džurijoj Amerika turi nema- 
ekonomiškus reikalus.

Man 
žus

IS LIETUVOS.
VILNIAUS GUBERNIJA

VILNIUS. Rugsėjo 3 d. at
sibuvo Vilniuje visuotinas vilti
ninkų susirinkimas. Atvyko tik 
45 žmonės. Po smarkių ginčų su
sirinkimas nutarė:

1. “Viltį’ 
kasdieniniu

pitulai, daugybei kunigų ir semi
narijos chorui, pašventė kerčios 
akmenį naujai statomosios V. 
Jėzaus Širdies bažnyčios. Daly- 
vaut toje iškilmėje buvo atvy
kę: statomosios bažnyčios pliano 
autorius, dailininkas Vivulskis, 
miesto pirmininkas Venslavskis 
ir kiti. Žmonių buvo minių mi- 
nios. Pašventęs pamatus, kun. 
valdytojas prabylo į susirinku
sią minias, šaukdamas jas th pro
ga nusikratyti vaidų ir tautinės 

| ne- 
i tos naujausios Hažny-

geležinkelio kasos—Cukermanas, 
Predmiejskis, du Levinsonu, Ver- 
sockis ir du sargu Vilniaus teis
mo sesijos pripažinti kaltais. Cu
kermanas ir Predmiejskis nuteis
ti 4 metams katargos, abudu Le
vinsonu ir Versockis—4 metams 
areštantų rotų: du sargu gavo 
2 .metu ir 8 mėnesius arešt. rotų, 
o tris išteisino.

Malėtų. priemies- 
rugsėjo 3 d. apie

s u h L u rot i 
čios.

Vilniuje susirgo

MALĖTAI.
tyje Jurisdike, 1
9 vai. vak. kilo gaisras. .Sudegė 
dvi grįčios. Nuostolio virš tūk
stantis rublių; buvo apdrausta.

Bėgei bin t, labai smarkiai su-
uos
momis ligomis 108 žmonės, iš to: 
dėmėtosiomis, šilainėmis—3 žm., 
vidurių šiltinčmis~2; skarlatina 
—31, dizenterja—31!, kraulige—38
žmones.

redak- 
Antanas Smetona pasi- 

11110 redaktoriavimo.

— Rugsėjo 25 d. streikavo kai- 
-kurių Vilniaus spaustuvių rin- 
kėjai-žydai, išreikšdami tuo savo 
protestą prieš žydų kaltihimą dėl 
ritualini ų u ž m u š i m ų.

Jo viduriai perdurti, 
klebono kun. K. Bandže- 
rupesniui, Malėtuose įsi- 
Jirtotojų draugija” Juozo 
namuose. Leidimas jau 

gautas, ir Valdyba išrinkta. Pir
mininku kleb. Bandževičia, pagcl- 
bininkais: Jurgis Plieksis, lietu-

džiaus.
Ačiū 

vi čia u s

(laikrasų) paversti 
ir leisti šiemet nuo 

spalio, arba lapkričio mėnesio.
2. Kadangi kun. Dobužinskis 

vyskupo noru pasitraukė iš re
dakcijos dar prieš susirinkimą, 
tai susirinkimas jo vieton išrinko 
p. Dovydaitį, kuris bus “ 
tikruoju ir atsakomuoju 
toriuin. 
traukia

3. A. Smetonai ir kun. Tumui1 
atsisakius būti viltininkų bendro
ves įgaliotiniais, nutarta pakeisti 
juos kitais žmonėmis. Taigi, da
bar bus panaikinta bendrovės su
tartis ir jos vedėjais bus, vieton 
Į). A. Smetonos ir kun. J. Tu
mo, pp. Dovydaitis ir L. Gira. 
Juodu bus ir oficialiais “Vilties”

— Aušra

— “Kur. Lit.’” skundžiasi, kad 
Vilniaus vidurinėse mokyklose 
palengvėle nykstančios lenkų kal
bos pamokos. Antai, realinės mo
kyklos pedagoginės tarybos ru
pesniu nuo šio rudens panaikin
tos lenkų kalbos pamokos pir
moje tos mokyklos kliasoje; sep-

kalbos valandų (per savaitę) pa
likta esanti jau tik viena valan
da. Taip pat nebusią šie metai 
lenkų kalbos pradinėje i-sios vy
rų gimnazijos kliasoje, kur pri
imtas šį rudenį išviso tik vienas 
mokinys lenkas. Nepradėję dar 
mokyti lenkų kalbos ir vyriau
sybės mergaičių gimnazijoje ir 
Katchės vyrų gimnazijoje, nors 
ir vienur ir kitur lenkų mokiniu 
esą nemaža.

— Šiomis dienomis, pirminin
kaujant gubernatoriui Veriovki- 
nui, įvyko Vilniaus gubernijos 
tarybos posėdis, kuriame buvo 
svarstomas įstatymo sumanymas 
apie padidinimą pabaudos už chu
liganiškus darbus? Susirinkimas 
pripažino, kad reikia , padidinti 
pabaudą už chuliganiškus pasiel
gimus, o taip pat reikalinga esą

in is — ligi 50 rykščių.

— Rugsėjo 24 d. Vilniaus mie
ste pardavinėjo 
žydų labdarybės draugijos 
meres C 
draugijos

žibučių gėleles
Miš-

oilim” naudai. Tos 
ambuliatorijose, kaip 

skelbia gėleles komiteto atsišau
kimas, naudojasi veltui gydytojų 
pagelba vidutiniškai 150 žmonių, 
be to, dr-jos daktarai kasdien ap
lanką apie 75 ligonius mieste. 
Dr-jos aptieka kasdien išduodan
ti ligi 400 receptų dovanai. “Miš- 
meres Choilim” tarnaujanti ne 
vien žydams, bet ir krikščionims, 
be tikėjimo ir tautų skirtumo.

— Žadamas statyti Lukiškių 
plečiu j e teatras bus statomas pa
gal laimėjusio tam tyčia paskelb
tąjį konkursą Varšuvos architek
to Przibilskio plianą. Dabar jisai 
taiso plačią teatro statymo sąma
tą. Gubernijos vyresnybės spi
riamas, kad tasai teatras butų 
greičiau pastatytas, miesto pir
mininkas Venslavskis. nuleido 
šiomis dienomis Przibilskiui pa
raginimą, kad tasai kuogreičiau- 
sia pasistengtų visa pabaigti.

— y iltis — . .

«=» Rugsėjo 22 d., sekmadienį, 
pusiau 5 vai. popiet, Vilniaus vy
skupijos valdytojas J. E. kun. JK. 
Michalkęyįčius, dalyvaujant ko

dieną,— Rugsėjo 
dinamo j i “Mief 
ba” taisė savo naudai “Rugiagė
lės” pardavinčjįįną gatvėse.
“Miesto pavargėlių globą,” kaip 
rašo patįs lenkų laikraščiai
(“Kur. Kr.”), csąijiti grynai len
kų organizacija. “Globa” laikan
ti įvairiose miesto dalyse kelio- 
liką įvairių labdarybės įstaigų, 
daugiausia vaikų .prieglaudų. 
“Rugiagėlės dienos”! afišos, išlip
dytos po visą mie$t|, išspausdin
ta tik dviem kąŲobttr: rusų ir 
lenkų, nors paprast.\i visų tokių 
“dienu” • komitetai 1. - -y
“Baltosios gėlelės”

kasierium: Kandrackaitė-Januš- 
kienė, lenke; bankininku: kun. 
Dzevičius, lietuvis; sekretorium: 
vargonininkas, Juozas Kaucena, 
lenkas; į revizijos koni. krasos 
valdininkas Izmailovičius, rusas, 
dvaro savi n ink a 
lenkas, ir raštin 
torius.

čucki, to-

K- Parvus Homo.

ta tik dviem kąįbf>m:

j kaip antai 
c “Greit. Pa-

vo afišas ir lietuvių/ kalba.

CEIKINĖ, Švenč. pav. 
sėjo 5 d. buvo7 čia gyvulių 
da; taisė ją Ceikinės ūkio 
lis. Gyvulių buvo privaryta ne 
perdaugiausią, tik apie 90 galvų: 
karvių, jaučių ir veršiukų. Do
vanų gavo 29 ūkininkai piįnigais 
ir vienas pagyrimo laišką; pini
gais gavo: 1—10 rub., 8 po 5 
r u b., 13 po1, 3 rub. ir 7 po 2 rub. 
Matyt, kad žmonės pradeda vis

paro- 
bure-

— Rugsėjo 23 d, Vakarą išpuo
lė pirmasai sniegas. Išryto, rug
sėjo 24 d., visi stogai baltavo 
sniego apsnigti.

-— Miesto valdyba jau pradėjo 
taisyti Vilniaus miesto biudžeto 
sąmatą 1914-tiems metams. Nau
joji sąmata busianti didesnė, nei 
1913 metų, 50-čia tūkstančių rub
lių. Kanalizacijos ir vandentru-

viso Vilniaus miesto biudžetas 
1914 metais sieksiąs 2 milijonu 
rubliu.

— Losickaitės mergaičių’ gim
nazijoje atidarė VllI-tąją peda
goginę kliasą. Sekmadienį, rugsė
jo 15 d. gimnazijos salėje kėlė 
dūktos priežasties iškilmėlę. Mo
kytojas Biriukovičius pasakė tam 
tikrą prakalbą, paskui Vll-sįos 
ir VlII-sios kliasės mokinės bu
vo pavaišintos arbata. /

niaus seminarijos mokslo metai. 
Šiais metais kun. rektorius Ušila 
mokįs moralinės teoliogijos, po- 
storalinūs teoliogijos ir šventosios 
istorijos; kun. inspekt. Karolis 
Lubianec—bažnyčios istorijos ir’ 
lotynų kalbos I kurse; kun. Leo
nas Žcbrovskis —7 .specialūs dog
matinės teoliogijos, homiletikos, 
apeigų ir liturgikos; kun. Stan. 
Milkovskis—bažnytinės teises ir 
filiozofijos.; kun. Leop. Chomskis 
—prefektas—dogmatines pamati
nės teoliogijos ir lenkų kalbos; 
kun. Petras Į£>?yujelis—prokura
torius—lotynų kalbos pirmame 
kurse ir lietuvių kalbos; Ant Ci- 
chanskis—knygininkas—šv;- Raš
to ir biblijinės archaioliogijos;. 
ktin. Teod. Brazis-Frey—giedoji
mų. Pasitraukė iš mokytojų tar
po rusų literatūros mokytojas 
Mik. SierčbriakoVas, paskirtas 
Riežicos direktorium.

Šių metų pradžioje yra klerikų: 
IV kurse—26; III kurse—33; II 
kurse—46; I—40. Vidaus reika
lų (ministerija nė. vieno privatinio 
mokslo kandidatd'ėriepatvirtino.. ’ 

—• Viltis —-

ŠVENČIONĮS 
ji dėl apiplėšimo

laikymu ir suprasti jo svarbą.
Ten buvęs.

LYDA. Nesenai čia kilo dide
lis gaisras, sudegė žydo Pupko 
alaus bravoras. Nuostolių (iška- 
dos), sako, padaryta į dešimtį 
tūkstančių rublių. .Bravoras bu
vęs apdraustas tik į tūkstantį 
200 rublių.

D VARINIAI, Šešuolių p. Rug
pjūčio 26 d. popiet per D varinių 
laikus nuo Ukmergės į Širvintą 
lėkė aeroplianas, (skrajojamoji 
mašina). Žmonės čia niekad nema
tė aeropliano; tai, užgirdę ji stau
giant ore, labai nusigando. Vie
ni bėgo net trobon pasislėpti, o 
seneliai vieni vadino jį žalčiu, ki
ti krokodilu. Bobutės gi, pama- 
čiusios jį, žegnojosi, manė jos, 
mat, kad tai aitvaras su pinigais, 
bet jis pinigų nenumetė, o kaip 
atskrido, taip ir nuskrido. Bu
vo tai kareiviai, kurie žiurėjo 
manevrams tinkamos vietos.

Šįmet D variniuose rugiai, mie
žiai, avižos ir linai buvo geri, bet 
žirniai ir vikai netikę, o bulvės 
suvis mažos ir daug yra supuvu
sių. M. Damulis.

UNCIUNAI, Šešuolių p. Rug
pjūčio 23 d. ūkininkas Kazimieras 
Sasnauckas, sukrovęs dobilus klo
jime ant karčių norėjo žemyn

neatsargumą paslydo, ir jis nu
krito ant žemės. Taip smarkiai 
sumušė galvą, kad tą-pat dieną 
mirė. Tai antras atsitikimas šio
je apielinkėje. Nesenai Pilionysc, 
kraunant rugius, žmogus nuo 
presmo puolė ir užsimušė.

Veronika Damulyte.
Aušra —

KAUNO GUBERNIJA.
GRUZDŽIAI, Šiaulių apskr.

Šeštadienį, rugsėjo 7 d., apie 8 
vai. vakaro pro Gruzdžius, o ypač 
pro Bučiunų sodžių, perėjo baisi 
audra. Griaudė ir žaibavo be pa-

didesni. Keno dar buvosvaro i 
ant laukų javų, iškūlė ir tiesiog 
sumaišė su žeme. Soduose net 
nudaužė jr obelų šakas. iL’ąukuo.2

grįžo tik namon. Rugsėjo 5 d. 
jis pasimirė, palikęs našlę ir vai
kus. Iš pradžios buvo suimta * 
kokie io žmonių, bet paskui liko 
paleisti.

No. 44

$2.00
$2.50
$3.00

se po audros randama užmuštų 
kiškių, kurapkų ir kitokių paukš
telių.

Tokios baisios ir nepaprastos 
audros nebeatmena ir “žilagal
viai” seneliai. Petras.

— Viltis —

PANEVĖŽYS. Rugsėjo 9 d. 
apie 5 vai. ryto čia buvo vienu 
laiku padarytos kratos pas Pri
dotką, BaromJ ir Pakarnį. Iš Pri- 
dotko paėmė daug knygų, rank
raščių ir laiškų. Iš Barono su 
Pakaimių taip 'pat paėmė po ke
lias knygutes. Iš karto nežinojo, 
kokiuo tikslu buvo padarytos 
kratos. Bet paskui iš

PALANGA. Nesenai iįvažiavo 
žvejoti į jurą Pranas Ronkus ir 
Jonas Cirulis, bet kilus audrai, jų 
laivė apvirto ir jie nuskendo. 
Kaunas Cirulio liko išplautas ne
toli Klaipėdos, bet Ronkaus kū
nas dar nesurastas.

žandarų 
tam ty- 
K ainio)čia buvo atvažiavęs 

štai kas paaiškėjo.
Pernai augščiau paminėti žmo

nės paraše “Rygos Naujienos- 
na” atsišaukimą į amatninkus. 
“Rygos Naujienos” ta atsišauki-
mą isspausdino atskirais lapeliais 
ir išsiuntinėjo savo skaitytojams.

Policija, radusi ją prilipintą, pa
laikė “proklamacija,” nuplėšė ir 
nusiuntė, kur reiikia. Tuojau, ži
noma, prasidėjo/ tardymas, ir to 
tardymo vaisius buvo minėtosios 
kratos.

Pas -Pridotką, tarp kitko, rado 
susirinkimo protokolą, kurį tie 
trįs žmonės, drauge sų Balču (ta
sai buvo to susir. sekretorium) 
ir viena moterimi, buvo pernai 
padarę. Tame susirinkime buvo 
nutarta steigti Panevėžyje amat- 
ninkų draugiją, buvo nutarta net 
ir prašymą gubernatoriui rašyti.

Tai dabar jie visi laukia teis
mo. .Kasžin, kaip ten išeis.

Blagonadiožnas^
' —..... -1—
ŽEMAIČIŲ VYSK. KUNIGŲ 

PERMAINOS.
Kun. P. Turauskas, Mažeikių 

klebonas, paskirtas Utenon kle
bonu ; kun. P. Vasiliauskas, bu- 
vusis Glasgowe (Anglijoje), pa
skirtas Mažeikių klebonu; kun. 
Vlad. Jurgutis paskirtas Liepo- 
jun kamend., kun. Kl. Šova pa
skirtas Rokiškiu kamend.

ŽEIMELIS, Kauno gub. Čio-

kasi. Buvau ten kviestas išaiš
kinti padėjimui ir radau liepos 
mėn. pradžioje daugiau 400 rub. 
deficito. Dr-ja turi permažai sa
vo kapitalo, perdaug skolos fir
moms. Stinga prekių ir išviso 
padėjimas—nekoks.

Bet ištyrus jos išlaidas ir 1.1., 
sulyginus su apyvarta, matau, kad 

padengti iš bu- 
deficitą, toliau

reikia daugiau 
ar savo sudėti, 

tai bent pasiskolinti

šiamojo pelno ir 
net ir sustiprėti.

Bet pirmiausia 
gauti kapitalo, 
Jei ne
ilgesniam laikui. Girdėti, kad na
riai žada dėti daugiau pajų ir tuo 
paturėti Dr-ją.

viais

SUVEINIŠKIS, Kauno g. Iš 
čia rašoma “Tch vijai,” kad rug
pjūčio 2i d. po metinės jomarkos 
Neretoje, kaip paprastai taip ir 
šįkart, susirinko jomarkininkai ar
timame SuveiniŠkių miestelyje iš
gerti. Kada buvo gerai išgerta, 
iškilo vaidai tarp lietuvių ir lat
vių, pasibaigt baisia muštyne. 
Basliai ir akmenįs lakioję po orą, 
kaipo kulkos ir
laike. Traktieriui ir kitoms trio-

granatos karo

šelusio žmonių pulko nebuvo kam 
suvaldyti, nles miestelyje tebuvo 
tik vienas sargybinis, kuris ne
drįso prie mušeikų artintis. Pa
geidaujama, kad Sargaus dienose 
čia atvyktų daugiau policijos, nes 
muštynes atsitinka dažnai. Ant 
rytojaus po muštynių prie pat 
traktieriaus daržo rado gulint bu- 
dinkų meistrą Snarskį, vos gyvą. 
Suarsiąs buvo baisiai sumuštas: 
rankos , kaulai perlaužti trijose

5 žandas, įsmus- 
labai sudaužyta 

JaHymas parode, kad

AKNISTAI, Kauno gub. Ne
senai pas vietos gydytoją naktį*' 
apgaulingu būdu pateko 2 pikta
dariu ir pareikalavo pinigų. Gy
dytojas, apsimetęs jieško pinigus, 
bet, pagavęs revolverį, iššovė į 
piktadarį, taip sužeisdamas jį, 
kad paskui jis rasta nebegyvas. 
Antrasis piktadaris, augšto ūgio, 
sužeidęs gydytoją, pabėgo.

— Rygos Garsas

PAŠALTUNYS- Nuo pernai 
Pašaltuniškiuose, Rudžių kaime, 
pas ūkininką Saboną, įtaisyta val
džios “ūkiškųjų mašinų stotis,” 
kuriomis už menką nustatytą mo
kestį gali naudotis apielinkės kai
miečiai. Randasi čia f’2 sėjami 
masini (šiaip javams ir dobi
lams), trijeris, fučhtelis, mašina 
sėmenims valyti, geležinės akė
čios ir t. t. Už valymą pei^tri- 
jerį ir fuchtelį imama vienas ska- - 
tikas nuo pūdo, už sėjalką 30 
kap. nuo dienos. Dar pastatytas 
čia valdžios puikus veislinis bu
lius. Pasinaudojant, reikia mo
kėti 50 kap. Ant užlaikymo bu
liaus duoda valdžia 100 rub. į 
metus. Siūlė valdžia- dar 2 geru

1, bet jai padėkavota, nes 
cržviliškius ūkininkus •4yra

Alio

pas 
d

■— Aušra

VARNIAI, Telšių ap.

ištiko gaisras.
veršiai, šienas. Priežastis—pyp-

mas arklį, o paskiau begesydamas 
ir patsai apdegė ir tą pačią dieną 
buvo pas daktarą į Varnius atvež
tas. Ponai buvo Varniuose, baž
nyčioje. Vu. Klimas.

— šaltinis —

ŠIAULIAI
kad Šiaulių

“S.-Z. ^r.” rašo, 
apskričio d va ri n in- 
las gavęs leidimą 

nutiesti geležinkelį nuo savo Ža
garės dvaro lig Beneno stoties, 
Rygos-Orlo geležinkelio. Naujo 
geležinkelio busią išviso apie 30- 
tį varstų. Paskutinioji stotis bu
sianti Žagarės miestelyje, 
liau tą geležinkelį, manoma 
tęsti ligi pat Šiaulių.

p ra

JŪŽINTAI, Kauno gub. Jū
žintų liaudies mokyklon antruoju 
mokytoju nesenai paskirta 
vaitė-suvalkietė Žilinskaitė 
gusi “Saulės” kursus.

lietu

EŽERĖNŲ apskr. vieno 
ro miškuose buvo padaryta 
se dienose vilku medžioklė. 
Nušauta 7 vilkai—4 seniai ir 3 
jaunikliai.

sio-

TYTA VENAI. Žemaičiu vvsk. C

Rugsėjo 17 dieną mirė džiova 
klebonas a.«*a. kun. Enrikas Lau- 
mianskis, teoliogijos magisteris.

SUVALKŲ GUBERNIJA.
VIRBALIS, Vilkąviškio apskr. 

Per porą su viršum metų Virba
ly j nebuvo gaisro. Todėl šią v 
sąrą lyg tyčia atlyginta ir už pe
reituosius metus. Buvo ištikę 4 
gaisrai. Triobų viso labo sudegė 
12. Priežastįs: pirmu sykiu per
kūnas trenkęs į vieno ūkininko 
kluoną; antru kartu vaikai, be- 
žaizdami su degtukais; trečiu kar
tu priežastis nežinoma, o ketvir
tu kartu, 14 rugsėjo, pakėlė ga

tai nedorėliai vaikinai, turbut, 
gerai įkaušę, ir su tokiomis iau 
merginomis daužėsi naktį vieno 

yayo, bet iš traktieriaus įkaušęs ūkininko šiaudų kugyj prie-paf

ta 6 dantis
krutinę
Suarsiąs muštynėse visai nedaly



1 Wi

4

triobos, ir, matyt, berūkydami 
prikrėtę į šiaudus. Užsidegus kt- 
giui, užsidegė tvartai ir kluoną 
o kad buvo naktį prieš patį šv 
timą,
įsivyravusios ugnies jokiu bud 
negalima buvo užgesinti, tai tai 
ir nuėjo durnais žmogelio kluc 
nas, tvartai ir visas, vasaros triu

pakol subėgo žmonės,
1

vaikas prisigeria vokiškos dva
sios, o bažnyčia savo tikėjimo 
pamokomis bei jaunųjų priruoši- 
mtl vokiečių kalboje prie konfir
macijos- (įžegnojimo), 
tai, ką mokykla yra p 
Bažnyčia yra tarp kita 
klausanti ir nuo žmonii 
lietuviai, susipratę, pare 
kad pamokos visurybutų

toliaii neišsiplatino.

šaltinis -

LIEPOJUS.

pranešu
bininku skaičiui dėl uždengimi, 
garvežių skyriaus, nuo rugsėjo 
24 ligi 30 d. pa!mosuojami nuc 
darbo 105 žmonės. Paliuosuoja 
mųjų tarpe yra 8 juodo darbi 
darbininkai, 9 mokiniai, o vis 
kiti amatįlinkai, kaip antai ka
tehiinkai. tekoriai ir kiloki, o uz

i

vis daugiau šaltkalvių.
Jų tarpe yra 

lietuvių,, susipr 
kie 3 žmonės;
dirbtu v ėję

tik ko- 
ypač pasilikę 

lietuviai

tą
tautiškamjam

pta atycia ir } tai.
; i a 11 s i a i susipratusi ų j

amui,

intis

a ve

draugo ir
Vinco Žic

usiu Jii 
o 

nesulenkėję 
savo mylimiausioj o

visuomenes žmogaus,

Dirbtuvės lietuvis.

kybos mokyklos salėje, K. Skle- 
rio paveikslų parodą. Joje buvo 
išstatytos 44 akvarelės, iš kurių

pratęsti ligi rugsėjo 13 
K. Šklėris yra lietuvis, 
Licpojaus prekybos mo- 
p i e š i n i o 1 n o k y t o j u m.

—- Viltis —

DORPATAS. Ignacas Nevro- 
nis uzbaieė cum maxima Įaudė

RYGOS VISUOTINIS “GIED
ROS” SUSIRINKIMAS.

Rugsėjo 1 d. įvyko- lietuvių 
blaivybės draugijos “Giedros“ vi
suotinis susirinkimas.t Išrinkus 
susirinkimo pirmininką, revizijos 
komisija pranešė visuotiniam su- 

------^Trinkimu! apie pereitų-'-m‘ 
kimą ir paskelbė metinę pii 
apyskaitą. Stambesnės pereitų 
metų pajamos buvo šios: narių

ir vakarai — 1,391 r. 98 k., ka
lendorius—98 r. 45 k. Aukų — 
8 r. 57 k. Išlaidos: už vakarų 
ir paskaitų taisymą—948 r. 82 k., 
chorui — 14 r. 78 k., chorvedžiui 
algos — 41! r. 25 k.

Po to komisijos pranešimo bu- 
* vo valdybos rinkimai. ( naująją 

valdybą pateko šie žtnonės: V. 
Narkevičius, A. Stukas, P. Fran
ka. J. Du niša, M. Podcris, K. Mū
relis E. Šimkaitė, T. Ragaišis.
Kandidatais: P. Bagdanavičius, 
E. Aikštaitė ir J. Budreika.

Revizijos komisijon: J. Tveri- 
jonas, M. Morkūnas, J. Povila- 
vičius; kandidatais—Kristukas ir 
Arasimavičius.

Knygyno kom.: J. Remeika,

kevičiene. Lekcijų kom. J. Re
meika, Kristukas, Bielinis, Kava
liauskas.

Teatro kom.; J. Šaparas, J. 
Švamberis, Poškienė, Marcinkevi
čienė, P o v i 1 a v i č i u s.

Paskui ėjo narių pasiūlymai. 
Nutarta kitiems metams padidin-

raščius: “Gamta ir Medicina, 
“Naša Zaria” ir “Prosvieščenije.

— Viltis —

PETERBURGAS. Peterburgo 
katalikų akademijos rektorium 
esąs paskirtas kun. Baltrušis, o 
seminarijos rėkt. kun. Karevi
čius, kurį lenkų laikraščiai pasku
tiniu metu yra apšmeižę.

MAŽOJI LIETUVA.

Jaunieji ir bažnyčia. Bažnyčia 
Maž. Liet, turi didelę įtekmę ne 
tiktai tarp senesniųjų žmonių, bet 
įaipogi ir tarp jaunosios gent- 
cartės, kuri savo daugumoje te
nai yra tvirtai tikinti. Kaip ir 
visa kas kita, taip ir bažnyčia iki 
šiol yra vienu ratų tos didelės 
mašinos, kurios pagelba vokiečių 
valdžia vokietina lietuvius Maž. 
Lietuvoje. Bažnyčia tačiaus nė
ra, tariant, aktyve lietuvių ištau- 
tiatoja. Ji tiktai prisideda prie

$
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moteris,
Tosios moters tikslu yra 
kiekvieną traukinį ir ap- 
a t v a ž i u u j a n č i a s m e r g i 11 a s,

tame butų reikalas. Algą 
mus tris menesius tai 1110- 

terei užmokės Pittsburuho Mote-

trudą Mungale, kad ji visai ne
teko proto* ir tapo nuvežta ligon- 
butin. Prieš nuvežiant, ji priža-

ii

užberti. Šimtai angliakasių dir
ba, kad išgelbėjus bent dalį žu
vusiųjų, kurių rasi, vienas-antras

įsi**

“Brol is,
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vaikai butų prirengiami ir įšven
tinami savoje prigimtoje kalboje. 
Kai]) galima iš viso paskutinųjų 
laikų tenykščio judėjimo spėti, 
tasai paraginimas, rasi, neliks be 
pasekmių ir bus dar vienu ak
menėliu, kuriais pastatys sau pa
matą bundanti Mažoji Lietuva.

tfįįSJ-,,... ............ .

IS AMERIKOS.
UŽ METŲ RASTA LAIVAS, 

PRAŽUVĘS LEDUOSE.
San Francisco, Cal. Čia gauta 

žinia, kad rasta Contennial, ku-

MELSO’I O’5HAi
AMEC CAN CHA
AT Mexico OTY [

SUVIENYTŲ VALSTIJŲ AMBASApA MEXIKE.
Augščiaus paduotame paveiksle parodoma Suvienytų Valstijų ambasa

da Mexike, kame amerikonai ir kiti svetimtaučiai, atsitikus reikalui, gali 
jieškoti apsaugos, šalę stovi p. Nelson O’Shaughnessy, Suvienytų Valsti
jų reikalų vedčjas Mexike.

sieros, m. sutikti 
rūpinti

cisco ir iki šiol buvo dingęs. 
Rado jį rusai-tyrinėtojai netoli 
Sachalino salos, tuščiose Ochot
sko jūrėse, užtrintą tarp ledų. 
xaip galima spręsti, 1 žuvusiojo

Tačiaus, kai]) žinovai 
tai yra velti svajonė, 
rro, sulyg žinovų nuomonės, ak- 
menįs ir žemė neužslčgė, arba 
sprogimo iieiza tiesios* neužmušė,

> lioms dienoms, rado ją paskirta
me kambaryje negyvų, f

menesius

n i u luotuose v
vo kur nors

ir z ti 1/. troški n tas. Mat 
fa sudaužė visus vaidin

i

BAISI AUDRA. YRA UŽ
MUŠTŲ IR SUŽEISTŲ. 

MILIONAI NUOSTQLIU. 
New Orleans, La. Praeitoje 

savaitėje per Louisianos valstiją 
įeružė baisus tornado, kuris už

mušė suvirš 20 ir sužeidė apie 
00 žmonių. Nuostolio pridaryta 

už daug milionų. Viename tiktai 
’<cw Orleans mieste pridirbta ei
bių už suviršuin pusę miliono

Hariu. Nunešta 23 namai. Vie
šnios vidurys padarė 500 pėdų 
pločio taką, ant kurio nieko ne
paliko.

PAMINKLAS NAPOLEONUI
AMERIKOJE. ę

Washington, D. C. Čionai no
na pastatyti paminklą visame 
šaulyje žinomam franeuzų ka- 

ojui Napoleonui. Tam tiks- 
įnėšta Kongresai! sumany-

ri

n 1
1 ui
mas', sulyg kurio paminklui pa
statyti turėtų būti paskirta $500,

PERSISKYRĖ—VĖL/ APSI- 
VEDA.

Denver, Ill* Tūlas Roy A. Dil- 
ey, prieš tris metus, ačiū pačios 
rašymui, tapo su ja teismo

vo leidimą apsivesti su
Dabar

per

p ero- f-, 
silkyrusiaja pačia.
nevažiavo pas jį, ir abudu iš an
tro karto apsives. Pažymėtina, 
kai per visus tris metus persi- 
skyrėliai nei karto nesimatė. 
Kas-žin ar nereikės vėl skirtis? 
Bei vargu gaus leidimą trečią 
kantą apsivesti su ja vė(l.

N

čių 
h urs 
apie

rengt 
2,500 
kituoj 
stijų 
gyve n

UFRAGEČIŲ VADOVĖ 
AMERIKOJE.

iw York, N. Y. Įleistoji į 
Valstijas Anglijos sufrage- 

|vadovė, ponia Em. Pank- 
pradeda laikyti paskaitas 

moterių judėjimą. Pirmoji 
ita New Yorke visai nepa- 
i: vietų svečiams buvo pri- 
1 12,000, o susirinko vos....
žm. Turės paskaitas ir 

e svarbesniuose Suv. Val-
miestuosc. Kai-kurių vietų 
įtojai pasisekimą užtvirtina.

BAISI EXPLIOZIJA KASY
KLOSE. BEVEIK 250 ŽUVO.

Dawson, N. Mex. Nespėjo dar 
atbalsiai baisaus sprogi- 

Syklos Cardiff’e, Valijoje, 
šįiko vėl kasyklose kitas 
nąs, prarijęs beveik ptis- 
šimto žmonių gyvybių. Šį

mo kt 
kaip i 
sprogi 
trečio
kartą pawson, Naujoje Mexiko- 

Canon Fuel Kompanijosje, Sta 
kasyklose. Priežastis ta pati, ką 
ir Care 
mas.

i£f*e, būtent: gazo sprogi-
Sprogimo laiku kasyklose 

dirbo nSą žmones, iš kurių vos

yra

ate i-

sula isyti. kcturias to-

GYVENO 15 MĖNESIŲ SU 
NULAUŽTU SPRANDU.

New Yęrk, N. Y. Prieš 15 mė
nesių tūlas Jos. Weeks, besimau
dydamas, manydamas, kad mau
dymosi vieta gili, nėrė į vandenį 
ir, ačiū negilu m u i, nusilaužė savo 
sprandą. Jeigu ne draugas, butų 
prigėręs. Sužeist asai po tam dar

gyvas nuo sprogimo, tap 
užsmauktas. Sprogimas

kurios apsaugoja “fanus,” su
draskė kaip popierio gabalėlį.

dinimui tuojaus po sprogimui iš
tiko gaisras, kuris gelbėjimo dar
bą labai sugaišino. Iš ko kilo 
sprogimas—iki šilo tikrai nesuži
nota.

ILGAI GYVENA.
Washington, D. C. Kaip ir 

kiekvienoje^, šalyje, tai]) ir Suv. 
Valstijose ^pensijas gaunantieji.

ilgamečiai veteranai pradeda ne
išpasakytai greitai mirti. Kaip 
parodo skaitlinės, iki šiol dar gy
vena apie penkta dalis visų da
ly vavusiųjų.civiliškame kare. Per 
praeitus vienus

kiu budu šių

metus numirė 
veteranai, To- 
iskališkų metų

šama, kad pensijas ima J99 naš

metu kare.

AMATŲ MOKYKLA MERGI
NOMS.

Toledo, O. Kaip žinoma, pa
staruoju laiku Amerikos augštes- 
nėse mokyklose, taip vadinamose 
high schoolėse, vis daugiau at
kreipiama atydos į amatus. Tam 
tikslui įvedama tose mokyklose 
skyriai, kuriuose mokinama vien 
amatų. Iki šiol tie amatų skyriai 
buvo rengiami vyriškos lyties 
mokiniams. Toledoje nesenai į- 
rengta toksai pat skyrius .ir mer
ginoms. Išpradžių busią mokina
ma dailydystčs. Mokines bus 
mokinamos, kaip vartoti pjautuvą 
(pielą), plaktuką ir kitus dalykui 
reikalingus įrankius. Vėliaus bus 
pereita prie gražių, (taip vadi
namų artistiškų) rakandų išdirbi
nio. Iš pirmos dienos, į naujai 
įsteigtą dailydystčs skyrių užsi
rašė 18 merginų, tame skaitliu- 
jc ir keletas ištekėjusių moterių.

ATEIVIŲ MERGINŲ APSAU
GOJIMUI.

?
tsburgh, Pa. Daugelis at- 
1 j ančių jų iš Europos mer- 
nežinodamos anglų kalbos 

pažindamos Amerikos gy
venimo, dažnai, atvažiavusios į 

čionai, patenka į rankas įvairių 
prigavikų, kurie pakliuvusias 
jiems merginas visokiais budais 
išnaudoja; dažnai merginos pa
kliūva į nedorą gyvenimą ir vi
sai žųva. Tam išvengti Pitts-

darbo, kurį išsijuosusios varo apie 40 išsigelbėjo j 247 žmonėsj burgho Union stotyje pastatyta 
liaudies mokyklos. Mokykloje likosi anglies! akmenų ir žemės'ta» tikrais drabužiais apsirė-

viešas Apgynėjas
. BETURČIAMS.

Los Angeles, Cal. Civiliškos 
Tarnystės (Civil Service) Komi- 

a įgaliota' atrasti tinkamą 
itą, ’kiltis galėtų užimti 
beturčių’ apgynėjo vietą.

ro-
nuomonės,

vo pilną protą, bet negalėjo pa
judinti nei vienos kūno dalies. 
Dabar numirė.

viešo
Čionykštė valdžia priėjo prie, 
dos, ir

IS DARBO LAUKO,

kaip nors teismuose apginami. 
Ypatingai tai reikalinga ten, kur 

tarp darb- 
dėlci algų 

tai reikalus 
apgynėjas,” 

is

iškįla nesusipratimai 
davių ir darbininkų 
išmokej imo. Tokius 
ir atliks “viešasis
kurio darbas bus apmokamas

DŽIAUGIASI, KAD....
APVOGĖ

Cleburne, Tex. apvogė 
Dawson, 

kurisai dabar iš to labai džiau
giasi. Mat, pavogta jam iš ki- 
šeniaus biblija, kuri buvo taip 
apdaryta, kad panešėjo j pini
ginį krepšelį,, už ką vagis bibli
ją ir palaikė. Apvogtasai džiau
giasi, kad, girdi, biblija vagį prie 

‘gero kelio atvešianti. Dabar ne
šiojasi kitą bibliją, taip pat ap
darytą ir labai nori, kad koks 
nors vagis .• ir šitą paimtų. Bet,

kini. Dawsjohą vėl apvogti?

PARDAVĖ BAŽNYČIĄ UŽ $16.
Akron, O. Kaip laikraščiai pra

neša, vietos kongregacionalistų 
kunigas buk pardavęs savo para

mas savo parapijomis tokiu budu 
daryti susirinkimus ant greitųjų 

” Ačiū šiai 
priežasčiai ir kai-kuriems kitiems
apkalti nimains, biznį mėgstan
čiam kunigui buk valdžia tiždrau-

pastatytoje

DAUG GĖLIŲ NUMIRĖLIUI.
St. Louis, Mo. Multi-milionie- 

riui A. Busch, kurisai mirė Vo
kietijoje ir taį>o parvežtas palai
doti namon j St. Louis, įvairus 
pažįstami prisiuiitė paskutiniam 
pagerbimui neišpasakytai daug 
gėlių, kurios 'išvijo apkairiuoja- 
ma $100,000.

NUSIŽUDĖ, NES BUVO NE
GRAŽI. , j

Kansas City, Mo. Tula mer- 
gina-telefonistė, Gertruda Mttn- 
agle, labai sielvartavo dėlei to, 
kad ji neesanti graži. Už grožę 
ji, rods, butų atidavus viską. Ki
tos gi merginos Juk gražios, ir 
nežinia, už ką. Nuliūdimas Iš tos 
priežasties taip užviešpatavo Ger-

*4

1[ Kivirčai tarp geležinkelių 
kompanijų ir tarnautojų. 40,000 
traukinių inžinierių ir ‘fireman’ų,’ 
tarnaujančių ant 90 vakarinės

pareikalavo iš kompanijų savo ai

ir “fireman’ų” brolijas, kurios iki 
šiol buvo dvi atskiros draugijos, 
pripažinti už vieną uniją. Dabar 
vakarų geležinkeli^ pasažierinių 
traukinių inžinieriai gauna po 
$4.15 iki $5.00 už 100 mylių, o 
tų pačių traukinių ‘‘fireman’ai” 

už 100 mylių $2.40 iki 
Prekinių 
gauna po 
mylių, o 
tolį nuo

gauna
$4.00.
nieriai 
už 100 
tą patį
Pricg to reikalauja, kad ir virš-

traukinių inži- 
$4.80 iki $6.40 
'‘fireman’ai” už

Vakarų geležinkelių tarnautojai 
yra geriau apmokami, negu rytų, 
ir prie tos augštesnės algos pri
pratę. Pakėlus nesenai rytų ge
ležinkelių tarnautojams algas, 
“vakariečiai,” nenorėdami su jais 
susilyginti, pareikalavo irgi pa
kėlimo. Reikalaujamas algų pa
didinimas ištrauktų kompanijoms 
apie $50,000,000. Kompanijos 
priešinasi tarnautojų reikalavi
mams. Jos sako, kad tarnautojai 
esą gan gerai apmokami. Kom
panijos dabar manančios padidin
ti atsargumo prietaisas ant - ge
ležinkelių, kad išvengus taip daž
nių dabar traukinių ' nelaimių. 
Tam tikslui manančios sunaudoti 
liekančius pinigus? Jeigu padi-

kompanijos tvirtina, neliksią pi
nigų geležinkelių bepavojingumui

siplatino žinios, buk plieno kom
panijos pradėjusios Gary, South 
Chicago ir Joliet dideliais skait
liais atleisti darbininkus, ir tuos 
darbininkų paleidimus statė są- 
ryšin su dabartine Suv. Valstijų 
valdžios politika. Minetasai pre
zidentas griežtai pasakė, .buk 
kompanijos jokių darbų pertrau
kimų nemanančios daryti. Darbai 
eisią, kaip ėjo. Viskas priguli 
nuo to, kaip eis biznis su plienu 
ir kiek bus darbo. Minetasai pre
zidentas mano, kad darbai šią 
žiemą nesustosią. Taipogi esąs 
užtikrintas, kad darbai visai pil
nai prasidėsią sekantį pavasarį, 
o, rasi, ir anksčiaus. Kalbas apie 
darbininkų atleidimus dideliais 
būriais pavadino vien tiktai pra
manytais paskalails. Jeigu kur at
leidimų buvo, tai tiktai laikinių 
ir netikėtų priežasčių dėlei. Ai
tas viskas teisinga, parodys ar
tima ateitis.

Ten pat taipgi mirė Antoni 
Malecki, buvęs Krokuvos Aka
demijos profesorius, žinomas len
kų kalbos taisytojas. Net iki vė
liausių ląikų, o didesnėj dalyj dar 
ir dabar, Maleckio apdirbtoji len
kų kalbos gramatika buvo fun
damentu, ant kurio susivienodi
no, susikristalizavo lenkų kalbos 
rašyba. Maleckis savo gramati
koj išguldytais dėsniais padare 
lenkų kalboj tai, ką lietuviai da
bar stengiasi padaryti savo kal
boj—užvesti rašybos vienodumą,

Mich« Santikiai
vario

fl Calumet, 
t ar p t ebest r c i k u o j a nči ų j ų 
kasėjų ir kasyklų kompanijų pa
staruoju laiku labai paaštrėjo. 
Ačiū užpuolimui, kurį streikinin
kai padarė ant vieno traukinio, 
kasyklų valdyba yra nutariusi 
prie kiekvieno streiklaužius ve
žančio traukinio prikabinti dar 
“flat” karą, ant kurio butų už
dėta.... kauuolė (anuota). Mat, 
streikininkąi pradėjo nelabai bi
jotis papraštų kareiviškųjų šau
dyklių.

l| 57% džiovininkų išgijo. Da
bar atsibunančiame Vokietijos 
sostapylėje, Berlyne, tarptauti*š- 
kame džiovos kongrese tapo dvie
jų daktarų: Fr. Kaufmann ir \V. 
K och perskaityta pranešimai, su
lyg kurių pasirodė, kad Vokieti
jos ligonbučiuose 1907—1912 m.

lęsicji • ligoniai pagijo 57%, 
yra iš kiekvieno šimto išgijo 
57 - žmones.

tai 
po

LIETUVIAI AMERIKOJ.

IS VISUR.
M. Sol- 

pramoni-

d iiosnus

|| Franauzų Carnegie, 
v ay, žinomas franc.uzų 
ninkas ir mecenatas 
reikalams prielankus ir
žmogus) . savo dirbtuvių Nancy 
mieste 50 metų gyvavimo sukak
tuvėms paminėti padovanojo 
mokslo bei prieglaudos reikalams 
$ i ,000,000.

|| Visi balkaniečiai kalti. Ty
rinėjusi Balkano karus taip va
dinamoji Tarptautiškoji Carne
gie komisija užbaigė savo darbą 
ir neužilgo atspausdins tam tik
roje su paveikslais knygoje savo 
tyrinėjimo vaisius. Komisijos ra
porte sakoma, kad kiekvienos 
Balkanų valstijos kareivija esan
ti kalta didžiausiuose prasižengi
muose prieš pamatinius karo įsta
tymus. Antrame kare ypačiai 
kaltinama tame bulgarai. Nors, 
sakoma, ir kiti "‘draugai” ne ki
loki. Turkų pasielgimas, sulygi
nant su krikščionių-balkaniečių, 
esąs daug pavyzdingesnis. Tarp 
kitko pažymėtina, kad Serbija 
atsisakiusi pagelbėti tyrinėjimams 
ir nenorėjusi komisijos įsileisti. 
Daugiausiai gelbėję komisijai 
jos darbuose bulgarai ir turkai. 
Toksai noringas bulgarų pagel
bėjimas nenoroms kelia abejoji
mo klausimą, ar bulgarai ištik- 
rųjų daugiausia už visus prasi
kalto? Atvirą visuomet geriau 
ištirti negu besislepiantį.

|| Rusija nepripažįsta Suv. Val-

vo ambasadorių pranešė Suvie
nytoms Valstijoms, kad ji ne
norinti priimti p. H. M. Pindell, 
iš Peoria, III., už Suv. Valstijų 
pasiuntinį. Atsisakymo prięžastįs 
esančios tame, kad p. Ii. M. Pin
dell paskirtas labai trumpam lai
kui, dviems metams, ir kad pa- 
skirtasai, pats būdamas demo-

nūs, kas vėliaus gali iškelti ne
susipratimų.

lį Beiliso byla Anglijoje. Pro
testų banga, kuri iškilo visame 
civilizuotame pasaulyje prieš ru
sų valdžią dėlei bylos žydo Men
del Beiliso, kaltinamo Kievo teis
me už “ritualę” užmušyste,” rado 
atbalsį ir Anglijoje. Kaip tik ta 
byla buvo prieš keletą metų pra
dėta, Anglija savo prakilniausių 
piliečių asmenyse kuokarščiau- 
siai užprotestavo prieš tą žydų 
apkaltinimą. Dabar, prasidėjus 
teismui ir pasipylus vėl protes
tams, prisidėjo ir Anglija. Prieš 
žiaurų žydų apkaltinimą protes
tuoja daugelis žymių ir įtekmin
gų Anglijos asmenų.

Gary, Ind. Praeitoje savai
tėje čionai buvo plieno dirbtuvių 
apžiūrėti 30 plieno fabrikų pre
zidentų suvažiavę. Jie apžiūrė
ję ne tiktai Gary, bet taipogi ir 
milžiniškas So. Chicago dirbtu
ves. Suvažiavusieji prezidentai 
turėjo tarp savęs gan ilgą pasi
kalbėjimą, kuriame nebuvo leisti 
dalyvauti net artimiausiems dirb
tuvių valdininkams. Kaip galima 
iš vėlesnės vieno- prezidentų Rai
bos spręsti, buvo pakeltas kląu-. 
simas apie dabartini dirbtuvių; 
stovį, ir jųjų veikimą šios 
mos laiku/ Paskutiniais mene-lrąsas iš Worochtos,

|| Nekroliogija, Lvove, Galici
joj, mirė Juliusz Turczynski, ži
nomas lenkų literatas ir apysakų 
rašėjas, 81 *metų senelis. Savo 
apysakoms medžiagą jis daugiau
siai sėmė iš rusinu gyvenimo. 
Iš Jo raštų labjausiai žinomi “Ta- 

r “Trpfimas 
siais far# žmonių ir laikraščių iš-IOlenišin” ir “Huculų Noveles.” .

IŠ BRIDGEVILLE, PA.
Vietos gyvenimas. Tautos Na

mai. Spalio 15 d. atsibuvo čia 
socialistų parengtos prakalbos, į 
kurias susirinko ediktas žmonių 
būrelis. Kalbėtojas, aiškindamas 
vien darbininkų judėjimą, nieko 
neužgauliojo. Prakalboms pasi
baigus, susitverė nauja socialistų 
kuopa iš 9 žmonių. Susirinkimo 
išlaidoms padengti surinkta $2.63.

Gyvuojančiai čionai S. L. A. 
90-to i kuopai juo tolyn, juo ge-

bei jai užuojauta žmonių tarpe 
vis auga, ir ji dabar sparčiai au
ga. Prieš kiek laiko čia lietu
viai luvo sumanę tverti savą pa
rapiją ir tam tikslui reikalingų 
pinigų net rinkti, bet, kaip ma
tyt, iš to viso darbo nieko ne
išeis. Surinkta $800, o bažnyčiai 
pirkti reikalinga $3,000. Iš kitos 
pusės, kai-kuric vietos lietuviai 
sako, kad kunigo užlaikymas ap
sieisiąs gan daug, kas nedideliam 
čionykščių lietuvių būreliui butų 
gan sunku. Tokiu budu parapi
jos tvėrimo darbas apsistojo.

Kaip matyt, neatsiliks ir 
bridgevilliečiai nuo kitų lietuvių 
kolionijų aukavime Tautos Na
mams Vilniuje. Yra daug ne tik
tai jau aukavusių, bet dar dau
giau žadančių aukauti. Dauge
lis žada atrėžti po sieksnį že
mės. S. L. A. 90-tos kuopos! na
riai būtinai nori, kad jųjų kuopa 
neatsiliktų nuo kitų savo sesučių 
Amerikoje ii», sulyg Susivieniji
mo prezidento užkvietimo, paau
kautų $10.50 žemės sieksniui nu
pirkti Tautos Namams. Kadangi 
kuopos ižde tam dalykui pinigų 
nėra, tai nariai mano sudėti rei
kalingą sumą ir paaukauti savo 
kuopos vardu. Galima tikėtis, 
kad šitas pavyzdis pastūmės tpip 
pat pasielgti ir kitas Susivieniji
mo kuopas, kurios pačios pini
gais nepergeriausiai stovi. Drau
ge su tuom manoma, kad toksai 
bridgevilliečių darbavimasis p_a~ 

ns ir apielinkės MetvTvuisr, ku- 
nežinoiYų^-'fmežasčių dėlei, 

dabar visai užsnūdę.
Stasis.

rie, 
yra

rengiamas

rė j o savo

IŠ KENOSHA, WIS.
Įvairių žinučių virtyne. Atė

jus rudeniui, pradeda daugiau 
krutėti ir musų draugijos. Visur 
tik girdisi “susirinkimas,” “ba
lius,” ar kas nors panašaus. Taip, 
draugija “Lietuvos Balsas” ren
gė spalio 26 d. balių. Iš liku
siųjų pinigų žada pirkti sieksnį 
žemės Tautos Namams Vilniuje. 
Tą patį mano daryti ir S. L. A.

Kitas vakaras buvo 
praeitoje savaitėje, 
d. šioji draugija tu- 
susirinkimą, kurisai

tuom svarbus, kad nutarta į pa- 
šclpinj draugijos skyrių moteris 
priimti lygiomis teisėmis su vy
rais. Tokiu budu tikimasi dau
giau pritraukti moteris prie drau
gijos ir abelnai visuomenės gy
venimo ir paskatinti jas pradėti 
uoliau bei smarkiau darbuotis. 
‘Lietuvos Balsas” yra gan stipri 
draugija: narių turi suviršuin 
šimtą, o turto $700*00 grynais pi
nigais; turi dar ir gan brangiai 
kainuojančių vėliavų. Spren
džiant pagal visaką augščiaus pa
sakytą, galima butų manyti, kad 
visi kenoshiečiai yra tautiškai ir 
kultūriškai susipratę žmonės, ku- ' 
riais vien pasigėrėti tegalima.

ir dalykas, kad ne. Prie
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Almanachas.

P ir-

Si r vy d as.

III.
po-

vert 
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kauskas ir J. O. 
dakcijai pavesta 
sandarbininktis.

siro( 
dzin

kum
Pr 

užmi

liant 
są, i 
mat; 
nela

reiškėĮ 
rankų

u m s,

tratiskas, pranešė, jogei jisai ke
tina įsteigti Amerikoje nuolatinę 
lietuvių operą. Suvažiavimas dėl

vusiam sunku gauti, kadangi 
savųjų yra gana be darbo.

Kaz« Brazevičius.

Re- 
sau

musu muzikos, chorų,

sti kasmetinius almanachus, 
miltinis toksai almanachas bus 
išleistas 1915-iems metams

imti
vo 
kumlš

t uojau s 
m

Tam 
tikslui išrinkta administracijom 
S. P. Tananevičia, V. Šliakys ir 
p. Mikolainis (jei jis neapsiims, 
tai A. B. Strimaitis). Almanacho

Cepulionis jau buvo pasi- 
> vėl “pasveikinti” besikc- 

kumštininkų karalių Klau- 
ntynių prižiūrėtojas Bodkin,
damas, kad iš to gali tik 
me Klausui atsitikti, sustab- 
ntynes, apšaukdamas Cepu- 

karaliu m 
svaros

iet. 
M. 

su širdingais lin-

karį (spalio 18 d.), McCad- 
vetainėje antrą sykį buvo 
ta opera “Kornevilio Var- 
Davė ją “Vyturėlio” dra

goj i draugija, ir nuo to li-

kai-kada iš- 
Štai nesenai 

ličiu v is, turįs 
turėjo $200.00 
sakoma, “ už

p e rd nota s p erzi u r ė j i m u i

H BROOKLYN, N. Y.
“Karrtevilio Varpai” ir vietos 

gyvenimo smulkmenos. Aną su- 
batval 
din s
vaidin 
pai.” 
mat i ši

s

Z ‘ ■ Ž.

I H 
I 
4

INO. 44.

draugijų priklauso ir jose dar
buojasi tiktai prakilnesnėji vie
los lietuvių dalis. Kiti nu- 

>ybėjc, girtuokliavi- 
gyvenime ir 
sai ne nau- 

moteris vyrą, arba

me, netvarkingame 
taip toliaus. Čia ' 
j iena, jeigu 
vyras moterį apleidžia ir pabėga.
Daug čia yra, ką visai su svetimais 
gyvena. Nevieno, ar nevienos, 
rasi, vaikai, Lietuvoje pasilikę, 
alkį ir šaltį kenčia, o tėvas, ar
ba motina čionai “s 
tokių “sportavimų” 
eina nei šis, nei tas. 
čionai vienas 
čia ir vaikų, 
mokėti, kaip 
ras dienas.”

ge
ni e- 

tų mergaitė pasiųsta pasitaisy
mui “farmerių škulėn’ iki 20 me
tų. Nenaujicna jeigu pati vyrą 
areštuoja. Tokie žmonės “džčlas 
lopinti” pinigų turi, bet paragink 
prie apšvietimo, prie knygų, laik
raščių, tai išgirsi tai, ko negir
dėjęs. Nepamatysi, žinoma, to
kių žmonių ir jokiose prakalbose.

Nesenai vienas žmogelis, ėjęs 
iš Kenoshos į Pleasant Prairie, 
\\ is., pateko po traukiniu ir ta
po suvažinėtas. Kaip kalbama, 
vis tai degtinės darbas.

Darbai pas mus eina viduti
niškai. Darbas iš kitur at važia- 

ir

IŠ PITTSBURG PA.
Lietuvys, Pasaulio Championas. 

Lietuviai nuo amžių buvo stip
rus kumštyje,—tas jau mums pa
tiems žinomas dalykas, bet sve
timtaučiai, su kuriais lietuviai pa-

Amerikonai, pas kuriuos, kaip ži
nome, yra išsivystęs tam tikras 
kumščiavimosi (boxing) menas, 
turėjo nesenai progą išbandyti 
ant savo geriausio kumštininko 
smakro, kaip smarkios yra lietu
viškos kumštįs,—ir nebagas kum
štininkas ilgai jas pamįs.

Spalio u d. čia buvo padary
tos imtynės tarp pagarsėjusio 
Frank Klaus (amerikono), kuris 
iki šiolei sumušdavo visus kum
štininkus vidutinės svaros kliaso- 
je ne tik čia Amerikoje, bet ir 
'Europoje ir buvo pripažintas, 
kaipo viso pasaulio kumštininkų 
karalius (championas), ir tarp 
lietuvio Jurgio Cepuliopio, vadi
namo tarp amerikonų sutrumpin
tu vardu “Chip.” 

čių “karališko” vardo, neigi tos 
šlovės, kuria buvo pridengtas jo 
priešininkas Klaus,, kuriam kum
ščiavimesi nieks iki šiolei atlai
kyti negalėjo. Bet už tai musų 
Jurgis buvo gimęs su stipria 
kumščia ir gerą lavinimąsi gavo, 
bedirbdams kalvėje Pennsylva* 
nijos miestelyj Madison. Bckajr

Jurgis taip išlavino ir taip su
kietino savo kumščias, kad tą 
nelaimingą Klausui dieną, šis pa
starasis negalėjo gerai atskirti, 
ar tai geležiniai kūjai jam smak
rą kedena, ar Cepulionio kumščia 
tą daro.

Įsismaginęs gi Cepulionis taip 
jTradejo savo priešą dirbti, kad 
tas turėjo ir savo championiško 

butų ir

(Tokio- 
pasitai-

Cepulio-

diržo išsižadėti, ir gal 
gyvasties netekęs, jeigu 
nio nebūtų laiku sulaikę 
se imtynėse tankiai tas 
ko).

Keletą savaičių atgal,
nis, girdėdamas apie Klauso ne
išpasakytą vikrumą ir smarku
mą kumščiavimesi, prašė, kad 
jam duotų progą išbandyti to 
kumštininkų karaliaus kumščias. 
Ir vieno, ir kito manadžieriai pra
dėjo tarybas ir susitaikė galų- 
gale spalio ii d. surengti Klausui 
ir Čeptilioniui “perstatymą,” ku
ris turėjo susidėti is taip vadi
namų šešių eilių (rounds).

Pirmose dviejose eilėse jau pa
sirodė, kad lietuvys yra gana kie
tas riešutys, net ir ‘karališkiems’ 
Klauso dantims. Klausas bandė 
kelis, sykius šturmu lietuvį su
mušti, bet jo kumštįs visados su
sitikdavo su Cepulionio kaip plie
nas kietomis kumštimis ir “ka
ralius” turėjo kiekvieną sykį 
trauktis atgal kuomandagiausiai. 

’ Trečioj eilėj Klausas atsitaisė 
ir gavo šiek-tiek viršaus ant Ce
pulionio, tačiaus ketvirtojoj eilėj 
lietuvys atidavė jam net ir su 
priedu. Penkta eilė buvo vėl 
Klauso viršus, bet buvo jau ma
tyt, kad “karalius” gali sau su
laužyti dantis, besistengdamas 
sukrimsti tą lietuvišką riešutį.

Kaip sykis tas ir atsitiko pasku-

ė baisia kova. Nuo pat pra
buvo matyt, kad Cepulionis, 

ięs jau gerai, ko jo priešas 
is, pasiryžo padaryti galą, 
adėjo smarkiai Klausą spau- 
Kumščių rėžiai puolė ant 

įso, kaip lietus, ir keletą sy- 
jis buvo lietuvio prie virvių 
nrtas. Pagalios smarkus, 
kūjo, Cepulionio rėžis Klau- 

į smakrą paguldė šį pasta- 
ant žemės. Du sykiu Klau- 
bandė kčltis nuo žemės, kada

ki devynių (Jeigu parverstas 
liniukas nepajiegia pasikelti, 
prižiūrėtojas paskaito “de- 

jis skaitosi sumuštu). Du 
Klausas kėlėsi ir du sy- 

Ypulionio rėžiai jį verte že-

nauju pasaulio 
npion) vidutinės 
Uininkų kliasoj. 
sigrudusi publika 
ršo sumuštąjį seną “karalių 
adėjo šaukti: “Ura! Nauja 

pasaulio championas!”
Kulionis daugiau priekalo ne
si jeigu kals, tai kals sulak
usiems kumštininkams, ku- 
abar nuo jo tą “karaliaus” 

stengsis atimti. Papuolęs 
šaulio championus, Cepulio- 
< part sportiškos garbės, ku- 
is jau įgijo, įgys ir nemažus 

>. Aud. Slavin.

rus ' 
rie d 
titulą 
i pa 
uis, 
rią j
turtv

tos ?

Jeigu 
opera

likos

amams Vilniuje, 
daug liko pelno, nežinia, 
ir liko, tai nedaug. Šita

či čia kaip tik nedaug pub

nė. G 
ant ži 
išdildė 
ne pi

K o c 
Skaity 
kad ( 
“gang 
kotuo

. Bet užtai dvasiškai pel- 
ražus ir švelnus veikalas, 
tirėtoji! padaro gilią ir ne
iną kultūrinę įtekmę. Jei 

nigais, tai bent moraliniu 
kimų “Vyturėlis” laimėjo ir 
j nė kultūrinę įtekmę. tU 
ėl nebuvo publikos į 1,000? 
■tojams bus akyva dažinoti, 
abar Brooklyne susitvėrė 

kuri viešai pradeda boi- 
i kultūrinius lietuvių dar- 
Šita “gang” pasijungė to- 
garbingon boikotų talkon 
us socialistus ir kriaučių 
Ir dabar kas tik “gang” 

ausia, tai susilaukia boiko- 

k ton 
vietin 
uniją, 
nesi k 
to.

statoi:
“Gang 
“tauti 
darbui užkenkti.

balini 
merg 
varė, 
merg 
gina

•rnevilio Varpai” mat buvo 
ii Tautos Namo naudai, 

nutarė, kad reikia šitam 
ečių-renegatų” kultūriniam 

Todėl nutarė 
liti.” Ir šitan 

suvarė visus kriaučius ir 
iu siuvėjų uniją. Ne tik 
bet dar ir bausmę uždėjo 
noms unijoje, jei kuri mer- 
neis į balių, o eis į operą 
Socialistų kuopa visus sa- 

iąnarius suorganizavo, kad 
balinu “in corpore,” ko 

:1 pirmiaus nedarydavo. Ma- 
jog tautiečių ope- 

v o s 
ateiti 
nieką 
nė sau “gang 
ra m 
ir Ta 
minti.

Tačiaus, kaip 
operc 
ir 
Jau

utos Namo idėja bus paže-

viršui minėjau, 
s vakąj&įisj nusisekė; gal dar 
autos Namui kiek atliks, 
saugo nauja ir prakilnesnė 

publi <a, kuri net ir tokiems boi
kotai is nebepasiduoda, ir 
ilgairiui palaikys visus musų 
resni is teatrus ir operą.

kuri
ge-

IŠ PITTSTON, PA.
Komedija. Spalio 12 d. S. L. 

-ta kuopa turėjo savo pa- 
ą mėnesinį susirinkimą, į 
atsilankė 128 nariai. Svar
iu visų svarstymų punktu bu- 

aūkavimas Tautos Namams 
u j e. Kuopa atliko Tai, kas 
riderėjo atlikti, būtent: pa- 
: $10.50 žemės sieksniui 

Tautdš Namams. Bet to- 
iškilo tikra komedija. Vie- 
arys, kuris, matyt, sayo dva- 

maistą semia iš Bostono
laikraščių, pakėlė klausimą/ lfcd,’doriw Pranarausku

prast 
kurį 
biaus
vo
Vilni
jai p:
skvrė •z
pirkt 
liaus
nas r; 

girdi, reikią siųsti pinigus tie 
s4og Vilniun. Turbūt atvažiavu
siųjų Svečių barzdos ir ūsai tam 
“kalbėtojui” nepatiko; o, rasi, 
buvo kita preižastis (mat, susi- 
riųkimas buvo po subatai). Tas 
nesvarbu, jeigu atsirado žmogus, 
kuriam, anot tos pasakos, rate
liai pradėjo atbulai suktis; bet 
labai-keista, kad jisai rado susi
rinkime tokių, kaip ir jisai pats. 
Pritarėjų tasai “didvyris” M'ado 
vos du; kiti nariai tik juokėsi ir 
nuo balsavimo susilaikė. Tokiu 
budu pasiūlymas pasiųsti pinigus 
staliai Vilniun tapo priimtas (Al
gi toksai “nubalsavimas” gali tu
rėti kokią nors svarbą? Red.). 
Tapiaus prie to nutarimo dar pri
dėta, kad patįs užmanytojai turi 

persiuntimą Vilniun ap- 
iš savo kišeniaus.

vietos žmonės sako, 
pasielgimas—tai ne

piikigų
ihpkėti
-kurie
taksai
augusių vyrų darbas, bet mažų,
nesubrendusių kūdikių žaislas.

Patrimpas.

IŠ E. ARLINGTON, VT.
S. L. A. kuopa. Blogas įprotys. 

Apvogimas. Spalio 12 d. vietinė 
S. L. A. 25 kuopa laikė savo su
sirinkimą, kame svarbiausiu da
lyku buvo nutarimas dažniau 
laikyti susirinkimus. Praeitais 
metais susirinkimai buvo laiko
mi kas 3 mėnesiai; dabar gi nu
tarta laikyti kas mėnesis. Iš to 
galima matyti, kad kuopos reika
lai eina platyn, ir vietos gyvento
jai pradeda suprasti visą Susivie
nijimo svarbą mums, lietuviams. 
Nors jau antri metai, kaip kuopa 
gyvuoja, bet per praeitus metus 
prie Susivienijimo prisirašė tik
tai 8 žmonės. Toksai mažas nau
jai prisirašiusiųjų pasiaiškina 
tuom, kad nebūta tam tikro or
ganizatoriaus. Sekančiais metais 
tikimasi matyti musų kuopą tri
gubai pasidauginusią. Iš visako, 
kaip matome, galima spręsti, kad 
kuopai klojasi kuogeriausiai/ ir 
jos reikalai eina geryn. Kuopa 
užlaiko knygynėlį su knygelėmis 
visokio turinio, kaip svietiško, 
taip dvasiško. Knygelės duoda
ma vietos lietuviams skaityti už 
dyką. Tokiu budu tikimasi žmo
nes pripratinti prie skaitymo ir 
abelnai apšvietos. Apie kuopą 
buvo rašyta kitaip, bet išatigš- 
čiaus pasakyto matome, koksai 
oamatas yra kitaip apie kuopą

Pas mus yra vienas blogas ir 
labai išsiplatinęs įprotys, kurisai 
neturėtų jokiu budu gyvuoti tarp 
lietuvių,—tai yra lošimas iš pi
nigų kortomis. Galima tikėtis, 
kad vietos lietuviai, augščiaus pa

raginimų, mes tą nelemtą įprotį.
Naktį iš spalio u-tos į 12-tą 

vienam vaikinui pavogta $40.00. 
Nelaimė juo didesne, nes vaikinas 
dar nesenai iš Lietuvos atvažia
vęs, ir kelių dešimčių doliarių 
praradimas yra jam skaudus nuo
stolis. Pavogta buvo kambaryje, 
kame vaikinas drauge su kitais 
miegojo. Nežiūrint visų jieško- 
jimų, kaltininko nepasisekė su
rasti. Burdingierius-

IŠ CAMBRIDGE, MASS.
Vietos lietuviai. Spalio 18 d. 

L. S. S. 71 kuopa surengė kon
certą. Įžanga buvo 10c. Jšėmus
S. Garelį, suvaidinusį monoliogą 
“Silkių bačka,” kiti visi atliko 
savo roles labai prastai. Publi
ka likosi neužganėdinta.

Spalio 19 d. buvo prakalbos 
“Lietuvos Dukterų ir Simų” Dr- 
stės. Kalbėjo S. Michelson, F. 
Matulaitis ir L. Grikštas. L. 
Grikštas laišku atsišaukė į publi
ką, prašydamas pašelpos, nes 
randas kritiškame . padėjime. 
Publika suaukavo $6.00.

L. S. S. 71 kuopa rengia teatrą 
“Švarkas ir Milinė” lapkričio 8 
dienai.

Švento Juozapo dr-stė rengiasi, 
vaidinti veikalą “Amerika pirtyj.” 
Laikas dar nepaskirtas.

Dailės Mylėtojų draugijėlė ren
gia vakarą lapkričio 22 d. Bus 
lošiama “Amerikoniškoš vestu
ves.” ?

Nesenai musų mieste labai dai
lioj vietoj atsidarė šokių mo
kykla; bus du sykiu į savaitę, 
seredomis ir subatomis. Jaunuo
menė turi kur liuosą laiką gra-

Garsusis “Laisvės” choras pra
dėjo krikti. Spėjama, turėsiąs 
mirti. Priežastis—vidujiniai ne
sutikimai.

Lietuvos Sūnų draugystė turės 
stoti į teismą byloje su p. Izi

dei, kaip

neisn
šelpos už sirgtą laij 
visi įdomauja, nes y 
toksai’atsitikimas ’(^mbt||ge lie
tuvių tarpe. ' jįį.

Kun. J. Krasnickįrs, kįp kal
bama, pradėjęs savo? pamoksluo
se minėti vietos bi»tficrių;lvardus 
su .nelabai paranĮ;ilais pridėji
mais. (Ūž ką? Red|. ;

B. Lorentas.

Sprova 
liūnas

IŠ UTICA, N. Y.
* Pirmos prakalbos. Lietuvių 
stovis. Spalio 6 d. atsibuvo pra
kalbos. Tai pirmą sykį Uticoje 
lietuviai girdėjo prakalbas. Kal
bėjo Prušcika iš Bostono apie 
socializmą. Prieš prakalbąs kun. 
Remeika, kaip kalbama, ‘ atėjęs 
pas svetainės savininką ir liepęs 
neduoti svetainės prakalboms. 
Bet savininkas pavelijęs kalbėti, 
nes, kaip aiškino, užsimokėta už 
salę. Prakalbos žmonėms, kaip 

vardu 
Tokiu budu dabar išviso 

Vietos lie- 
labai že- 
kas skai- 
naudos.” 
pragerti s.

žmonių socialistų kuopa.'
Čia yra Šv. Kazimiero draugi

ja, turinti labai daug narių. Iš- 
skirant ją, yra dar dvi draugijos: 
1) Šv. Antano ir 2) moterių dr- 
gija vardu “Švenčiausios Mari
jos.
turime 4 draugijas, 
tuviai apšvietime stovi 
mai. Laikraščius retai 
to, nes, girdi, “nėra 
Geriaus tuos pinigus 
Tuomet esą smagiau, o ir žmo
gus “razumnesnis” pasidarąs. 
Tautos reikalais beveik visai ne
sirūpina. Vieną sykį keletas už
siminė, ka^l reikėtų paaukauti 
Tautos Namams Vilniuje, bet 
musų lietuviai, matyt, dar ne- 
daaugę iki supratimo tos svarbos 
kurią Tautos Namai 
lietuviams.

Čia darbai visur gerai eina ir 
,iš kitur atvažiavusiam darbas 
nesunku gauti.

Felix Kuzbarskis.

itai neuž-

IŠ ROCKFORD, ILL. I 
t: * * • į i

Kaip lietuviai čia kruta. Nuo 
senai tarpę musų vietiųių drau
gysčių galinta buvo p,atėmyti ne
sutikimų. Bet dabar ipanoma 
tuos nesutikimus iš tarpo "drau
gysčių prašalinti, suvieninant 
draugystes į vieną sąjungą, taip, 
kad draugijos viena 
kenktų rengime balių! teatrų ir 
tam panašių vakarėlių.

Spalio 19 d. T.M.D. 117 kuo
pa buvo surengusi prakalbas. 
Kalbėtoji! m buvo p. . Pr. Gudas 
iš Chicagos. Prakalbos buvo pa
įvairintos tam tinkamu, iš dainų 
bei dekliamacijų susidedančiu, 
programėlių, kuris buvo ištikrųjų 
gerai atliktas. Vakaras pradėta 
ir užbaigta himnu, kurį atliko 
“Kanklių” vyrų choras. Sudai
navo dar “Lietuva, brangi mano 
Tėvynė.” Kas geriausiai pavyko— 
tai solo “Kur bakūžė samanota,” 
kurki sudainavo p. J. M. Bacevi
čius. Linkėtina, kad ir toliaus p. 
Bacevičius nepamirštų papuošti 
musų vakarėlių panašiomis dai
nomis.

ic pa
žemes Lietu-

ja savo laikytame susir 
aukavo 2 sieksniu
vių Tautos Namams. T^i pirma 
dar tokia auka iš Rockfordo, pa
danges. . \ j

Turėjome jau porą vaidįiiimti;! 
vienas—“Mulkinę ir mulkintoją^” 
kurį surengė “Kanklių” draugija, 
ir antros—“Pirmieji Žingsniai”; 
pastatė “Jaunimo Ratelis.” Lo
šimas kaip vieniems, taip ir ki
tiems pavyko pusėtinai.

Spalio 25 d. “Kanklių” draugija 
stato scenoj “Švarkas ir Milinė.” 
Visą šio yakaro pelną skiriama 
Lietuvių Tautos Namams -Vil
niuje. A. M.

IŠ ANSONIA, CONN.
“Paaukavo”.... Nesepai, be

silankant pas mus Svę^iams iš 
Lietuvos, dėjome atikas Tautos 
Namų pastatymui Vilniuje. Kas 
supratu šio reikalo svarbumą, tas 
ir neatsisakė nuo aujęayimo, su
lyg savo išgalėlyg savo išgalės. Tąmsunai pa
prastai nuo torcių dalykų atsi
sako. Žinom sykiu pasitaikė at
sitikimas, kuris yra ir juokingas, 
ir kartu liūdnas. > 1,

Spalio 19 d. suareštavo čia ąt- 
stovus vietinio Lietuvių Politiš
ko Kliubo už pardavinėjipią šven
tadieniais alaus ir uždėjo šiąm 
Kliubui $234.47 už tai batismės, 
podraug užginant tolimus par
davinėti alų ir cigarus. Kada pir
miau s prašyta šio Kliųbo paau
kauti Tautos Naman^, tai jis aįt-1 manymas

sisakė, dabar gi mat prisiėjo su
dėti gražią “auką” miestui. Lie
tuvių pinigai nugremzdejo be jo
kios lietuviams naudos, o vardas 
kliubo, vieton gauti sau garbingą 
vietą Tautos Namų niurnose, ra
do vietą policijos rekorduose.

Taigi matote, kaip atsitinka. 
Ir gero darbo neatlikta, ir pinigų 
nėr, ir garbės nėr.... Už tai vie
na sarmata lieka,—ir dar kaip 
brangi sarmata....

Lai tas buna mums pamokini
mu ateityje! A. M.

LIETUVIŲ LAIKRAŠTININ
KŲ IV-tojo SUVAŽIAVIMO 

PROTOKOLAS.
/ 

MMMiai|i iiMii |i>M

(Tąsa iš pereito num.)..
4. Lietuvių opera. Į posė

džius atsilankęs svečias, musų 

kančią rezoliuciją: “Męs išreiš
kiame p-no Miko Petrą tiško su
manymui • giliausią užuojautą ir 
visi laikraščiai pasižadame bu
siančią lietuvių operą remti. Po
draug išreiškiame musų gerb. 
kompozitoriui pagarbą už jo dar
bus 
no s

Posedis
Spalio 9 d. u vai. iš ryto 

sėdį atidarė pirmsėdis S. P. 
nanevičia.

Perskaitytas pirmųjų dviejų 
posėdžių protokolas ir, pataisinė- 
jus, priimtas.

Laiškų skaitymas. A. B. Stri
maitis iš New Yorko nuoširdžiai 
sveikina laikraštininkuš ir duoda 
keletą patarimų.

Posėdis uždaryta 12 vai. iš

Posėdis IV.
Posėdis atverta 1130 popietų.
1. Lietuvių Spaudos< Paroda. 

Nelabai senai D-ras J. Basa
navičius, Lietuvių Mokslo Drujos 
vardu atsišaukė. į Amerikos laik
raščių ir knygų leidėjus, kad pa
siųstų Vilniun po egzempliorių 
visų laikraščių, seniau ėjusių ir 
dabar einančių, taipgi po egzem
pliorių visų seniau ir dabar iš

doje, kuri rengiama Vilniuje 
ateinančiame pavasaryje. Tą su
važiavimas apsvarstęs, pataria vi
siems leidėjams po egzempliorių 
pasiųsti Dr. J. Basanavičiaus 
vardu ' “Tėvynės” redakcijon į 
New Yorką. O jei kas siųstų 
jstačiai Vilniun, tai šiuo adresu: 
Liet. Mokslo Draugija, Lidos 
gatvelė No. 7, Vilnius, Russia. 
Bet ten siunčiamųjų raštų su
rašą visgi pasiųsti “Tėvynės” 
redakcijon, kad galima butų su
vesti tokių raštų kataliogą.

2. Rėmimas Tautos Namo. 
Posėdin atsilankė svečias, gerb. 
p. M. Yčas, Lietuvių Mokslo 
Draugijos pasiuntinys, kuris 
kreipėsi į laikraštininkus, kad 
remtų Tautos Namo statymą. 
Suvažiavimas tam darbui išreikė 
kuodidžiaųsią užuojautą ir priža
dėjo, kaip ir iki šiolei darė, ra
ginti musų visuomenę, kad visur 
ir visuomet dėtų aukas pastaty
mui Tautos Namų ir Liet. Mok
slo Draugijos reikalams. Dėl di
desnių pasekmių suvažiavimas 
pataria Liet. Mokslo Dr-jai pa
skirti Amerikoje savo atstovus, 
kurie butų įgalioti čia rinkti tam 
tikslui aukas. Prie to pataria, 
kad tokie atstovai ypač kreiptųsi 
prie visų didžiausių lietuvių, or
ganizacijų: Susiv. Liet. Am., Su- 
siv. L. Rymo-Katalikų Am., Tė
vynės Myl. Dr-jos ir kitų, kurių 
centraliai iždai tas aukas su- 
iminės ir per atstovus perduos 
Liet. Mokslo Dr-jai. Laikrašti
ninkai gi pasižada savo laikraš
čiuose dovanai talpinti nuolatinį 
apskelbimą, kuris visuomet lai
kytų prieš visuomenės akis rei
kalą remti Tautos Namą.

3. Liet. Mokslo Dr-jos šaka. 
Buvo suvažiavimui paduota su-

sutvetti Amerikoje 

Lietuvių Mokslo. Draugijos šaką. 
Plačiai šitą sumanymą apsvars
čius ir visokias priežastis su- 
ėmus* pasirodė, kad tas nors la
bai geistina, bet tuom tarpu 
nėra galima.

4. Tautos Namo Fondas, 
suvažiavimo komisija 
jog dabar nesiranda 
gatavo konstitucijos

sp
an t

pro- 
bus

ir
5 . to
. se-dar neužbaigs, tai tą užbaigs 

kautis • suvažiavimas.
5. Gauta telegramas nuo I 

Sp. Dr-jos pirmininko, p. J. 
Tananevičiaus
kėjiinais visiems laikraštinin
kams. Priimta delnų plojimu.

p. A. M. Martus, iš Brooklyno, 
kuris trumpai pranešė apie jo 
sumanytąją lietuvių kolionizaci- 
ją. Nurodė tam parinktas vietas, 
tarp kitų vieną apielinkėse mie
sto Hartford, Conn. Kviečia laik
raščius, kad prie to sumanymo 
prisidėtų ir, sykiu su juo dirbant, 
stengtųsi apgyvendinti lietuvius 
krūvomis ant farmų. /Apsvarstę 
tą dalyką, laikraštininkai išreiš
kė šilam klausimui užuojautą ir 
pasižadėjo morališkai remti, bet 
aktiviškai tuom užsiimti randa 
negalimu.

7. Padaryta ant 30 miliutų po
sėdžio pert ranka.

nusiėmė fotografiją.
9. Posėdžio laiku atsilankė sve

čiai : gerb. Dr. J. Basanavičius, 
Liet. Mokslo Dr-jos pirmininkas, 
kurį visi laikraštininkai sutiko 
delnų plojimu. Kitas svečias, tai 
Shenandoah klebonas, kun. Pau- 
tienius.

10. Blaivybes plausimas. Ta
me klausime liko priimta V. K. 
Račkausko sekanti rezoliucija: 
“Suvažiavimas, plačiai apsvarstęs 
blaivybės klausimą, nuoširdžiai 
linki visiems musų laikraščiams 
vesti rimtą ir nuolatinę agitaci
ją prieš girtuoklystę ir smukles. 
Be to suvažiavimas linki visų 
musų didžiųjų organizacijų Ap
švietos Komisijoms, kad platin- 

pa

re-
Su-

ką literatūrą, kurioje nuosekliai 
butų išrodoma girtuoklystes 
sėkmės.”

u. Santikiai su kitomis 
dąkcijomis ir išleistuvėmis, 
važiavimui kai-kurios redakcijos 
pasiskundė, kad tūli Lietuvos 
laikraščiai nenori pripažinti to, 
kas yra viso pasaulio laikraštijos 
etikon irxpriędermėn priimta ~ 
būtent, nenori mainytis papras
tais laikraščių egzemplioriais. 
Taip va šie laikraščiai nenori 
su kai-kuriais musų laikraščiais 
mainytis: “ 
gos Naujienos 
tuvaitė,” 
“Aušrą,” 
ras” ir “ 
cijos nesiuntinėja nė savo išlei
džiamų knygų. Iš Prūsų gauna
ma tik “Jaunimas” ir “Birute.” 
Dar yra ir šiaip leidėjai, kurie 
savo išleidimų nesiunčia redak
cijoms paminėti, k. v. J. Za- 

^gos Garsas,” “Ry-
“Garnys,” “Lie{ 

“Šaltinis,” “Vadovas,’ 
“Vaivorykštė,” “Teat- 

Vienybė.” Šitos redak-

Rygoje; šv. Kazimiero

važiavimas išreiškia tokiu jų el- 
gimusi neužsiganėdinimą ir nu
taria tatai užrašyti į protokolą.

12. Suvažiavimui įneša Dr. J. 
Šliupas sumanymą parašyti Liet. 
Sp. Dr-jos vardu brošiūrėlę, ku
rioje butų paaiškinta, kad lietu
viai tiki į dabar esantį visasvie- 
tinį ramybės judėjimą ir tikė
tųsi tik per tai laimėti savo tau
tai autonomiją. Todėl* atkreipia 
Tarpt^iitinės Santaikos Lygos 
(lomą, kad priespaudos mažesnių 
tautelių iššaukia negeistinus ka
rus. Tokią brošiūrėlę pasiųs at
spausdinti Tarptautinės Santai
kos Lygos organai!. Brošiūrėlę 
pavesta parašyti D-rui J. Šliupui, 
kuris paskui perduos Liet. Sp. 
Dr-jos valdybai užtvirtinti ir per
siųs, kur reikia.-

13. Nutarta protokolą apgar
sinti sykiu visuose laikraščiuose 
43-me numeryje.

14. Sekantis suvažiavimas nu
tarta laikyti New Yorke, N. Y , 
1914 m.,,...apie birželio men.

15. Valdyboli išrinkta: pirmi
ninku J. M.‘ Tananevičia iš Chi
cago, UI.; vice-pirmininku, J. O. 
Sirvydas iš Brooklyn, N. Y.; 
sekretoriuili V. K. Račkauskas 
iš New York, N. Y.; iždininku 
Dr. J. Šliupas iš Scranton,

Suvažiavimas užbaigta 7 
vakare.
Suvažiavimo vedėjai;

Pa. 
vai.

Pirm. S. P. Tananevičia,
I Rast. J. O. Sirvydas,
II Rast. P. 6 raudukas.

L. S. D. A. PIRMININKO 
PRANEŠIMAS.

Gerbiamieji Atstovai!
Šiemet šin Laik 

Suvažiavimai! negaliu 
Neleidžia man svarbieji reikalai 
iš namų iškeliauti. Tačiau mano 
siela visgi Suvažiavime randasi, 
nes aš, kaipo tų Suvažiavin^ų ini
ciatorius, paeiliui visuose trijuo
se Suvažiavimuose ėmiau daly
vi! mą ir darbavausi sulyg savo 

ir galėjau. Ačiū gerbiamiems 
laikraštininkams, du metu išbu
vau Liet. Spaudos Dr-jos pir
mininku. Turiu prisipažinti, kad 
mažai tegalėjau Spaudos Dr-jos 
labui nuveikti, tačiau, pasidėko- 
jant sumaniam ir gabiam dabar
tiniam Spaudos Dr-jos raštinin
kui, visgi šis-tas L. S. Dr-jos 
reikaluose atlikta. Nors nekurie 
nenuoramos musų tėvynainiai 
retkarčiais pašiepia, kad “Katali
ko” leidėjas tuos Laikraštininkų 
Suvažiavimus sumanęs kokiems 
tai asmeniniams tikslams, tačiau 
šiądien visi mato,^kad tie Suva
žiavimai neduoda sumanytojui 
jokio pelno, atpenč, jie šiais lai
kais ne tik tobulina musų laik
raštiją, bet dar daugiau kultūri
na musų visuomenę. Ir šiandien 
su visais gerb. Laikraštininkais 
turiu pasidžiaugti, kad iš to mu
sų pirmutinio Brooklyn’o Suva
žiavimo išdygusi Lietuvių Spau
dos Draugija Amerikoje jau tei
kia vaisius, ypač vienybes ir rim
tumo vaisius tų laikraščių, kurie 
priguli prie minėtos L. S. D. Am. 
Šiądien tarp visų tų laikraščių 
viešpatauja kuopuikiausi har
monija. Nėra pavydumo, nėra 
užsipuldinėjimų. O toksai laik
raščių stovis daug ką reiškia. 
Nes jei laikraščiai nesutikime 
gyvena, jei perdažnai varinėja ne
reikalingus ginčus, tai tas viskas 

ir pastarieji ima nerimauti ir 
tarp savęs skleisti negeistiną ne
apykantą. Taigi aš malonėČiau, 
idant ir visi kiti laikraščiai be 
nuomonių skirtumo pi'UidėilLRrifi- 
musų L. S.“ D. A. ir padidintų 
musų tautos reikšmę šioj šalyj. 
Tegu musų nuomonės bus skir
tingos, bet tegu jos veda į vie
ną tikslą? darbuotis tautos labui, 
brolių lietuvių apšvietimui ir jų 
būvio pagerinimui. Kad tas bu
tų galima pasekmingiau atsiekti, 
gerb. Laikraštininkams reikia so- 
lidariškumo, paskui kuodaugiau- 
sia švarumo, arba sulyg musų 
redaktorių Nestoro L. Šerno — 
etikos. Į nešvarius . priešininkų 
užsipuldinėjimus visuomet pride
ra laikraščiams arba nutylėti, ar
ba rimtais žodžiais skaitytojams 
visas tas nesąmones išaiškinti. 
Tuomet skaitytojai supras, kad 
tie visi priešininkai labai prastais 
keliais žengia.

Aš iš savo pusės padėsiu vi
sas pastangas to dalyko atsieki- 
mui. Kiek tik galėdamas dar
buosiuos brolių išeivių labui. Jei 
man greitu laiku nepasiseks 
(esant kokioms nors kliūtims) iš
leisti dienraštis, tą patį “Katali
ką” padidinsiu dar keliais "pus
lapiais.

Kaslink Lietuvių Spaudos Dr- 
jos Amerikoje veikimo ir jos nu
veiktų darbų, šį kartą nieko ne
galiu pasakyti. Manau, kad per
nykščiame Suvažiavime išrinktos 
komisijos visgi šį-tą nuveikė ir 
jos išduos savo raportus šiame, 
Suvažiavime. Tiktai dar turiu pa
sakyti, kad aš tokiems Laikraš
tininkų Suvažiavimams nuošir
džiai prijaučiu ir visuomet pri
gulėsiu prie L. S. Dr-jos Ameri
koje. Todėl gerb. Laikraštinin
kams patariu visame pasidarbuo
ti ir pasirodyti tikrais tėvynės 
Lietuvos vaikais, gerbiančiais jos

c

Mano troškimas: tegu visi 
Amerikoje leidžiami lietuviški 
laikraščiai prisijungia prie Lietu
vių Spaudos Draugijos Ameri-

Kuogeriausio pasidarbavimo, 
gerb. Laikraštininkai!

Jonas M. Tananevičia,
“Kataliko” leidėja

pirmininkas.

Vėliaus pa-Nuo Redakcijos*
talpinsime tą medžiagą, apie laik
raštininkų suvažiavimą, kuri, vie
tos stokos dėlei, iki šiol negalėjo 
sutilpti.
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į\Hsl laikraščiui siunčiami rankraščiai 
turi but pažymėti autoriaus parašu Ir 
adresu. Pasirašantieji pseudonymais 
turi paduoti, Redakcijos žiniai, ir 
savo tlkrąjj vardą.
Redakcija pasilieka sau teisę atsiun
čiamus jai rankraščius trumpinti ir 
taisyti.

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

. Nežiūrint J tai, kad, būdamas 
redaktorium kunigų Sąjungos lei
džiamo organo “Draugo,” jis ki
tą kartą ir aštriai kovojo su 
musų kraštutiniais socialistų laik
raščiais lygiai, kaip ir su pirm
eiviškais/ laikraščiais, nežiūrint j

sieidavo ne kartą susiremti su 
jo redaguojamu lakifasčiu ’ dėlei 
pažvalgų skirtumo, — nežiūrint

Apžvalga
Anglų spauda apie Dr. Basai 

navičių.
duoda turinį tilpusio anglų laikl- 

le Philadelphia Press” 
apie Dr. Basanavičių, 

Philadelphijon to 
kaltininkui. Tame 

biL

pal
daug nuolankesnė, daug labjau 
užjaučianti lietuvių tautiniems 
reikalams. Velionis, kiek tai bu
vo salima. esant io vietoie. mo-

straipsnio
atsilankius 
straipsnio
straipsnyje paduota ištisas
Basanavičiaus gyvenimo ap 
mas. Naudodamiesi ‘Vien. Lieti’ 
vertimu, paduodame kai-ktirias to 
straipsnio ištraukas: Į.

“Kada d-ras J. Basanavičius su
žinojo, jog Rusijos valdžia nu
sprendė jį prašalinti iš Lietuvos, 
jis be skatiko kišeniuje greit atsi? 
dūrė Bulgarijoje. Ten jis pradė
jo naują gyvenimą, užsiimdamas 
gydytojaus praktika. į

“Greit jame apsireiškė nepa
prasti gydytojaus gabumai. Jis, 
taip sakant, diena iš dienos augo 
to krašto žmonių tarpe. Praeina 
keli metai, ir jis lieka asmenišku 
Bulgarijos karaliaus Aleksandro 
gydytoju. Užėmus Bulgarijos sostą 
karaliui Ferdinandui, d-ras J. Basa^ 
navičius pakįla dar augščiau—tada 
jis įgauna didžiausią šlovę ir pa-j 
garbą. Nuo to meto, kada dabar 
viešpataujantis karalius Ferdinan
das užėmė sostą, iki įvykimui Ru
sijoj permainų 1905-6 m., kada 
jam buvo leista sugrįžti Lietuvon, 
d-ras J. Basanavičius suseidavo su 
karaliumi, o kartais net po keletą 
savaičių prabūdavo karališkuose 
rūmuose. Jis pasidarė intimišku 
(artimiausiu) karaliaus draugu. 
Jam tada buvo suteikiami ne tik 
turtai, bet ir augštos pagarbos.. 
Penkis kartus karalius Ferdinan
das iškilmingai apdovanojo jį 
augštais pagarbos orderiais”.

kėjo skirti tikybinius reikalus 
nuo tautinių ir, būdamas pats 
karštu tėvynainiu, stengėsi nu
malšinti tą įsivyravusį tarpe mu
sų dvasiškuos tikybinį, sakytum, 
fanatizmą, kuris neleido musų ‘ 
dvasiškijat darbuotis drauge su 
kitų partijų žmonėmis bendruose 
kultūriniuose lietuvių reikaluose.

Vienu iš žymiausių ir dar ne- 
išjlilusių pavyzdžių yra Tautos 
Namų reikalas. Jeigu musų 
Amerikos lietuviškoji dvasiškija 
šiądien taip duosniai remia tą 
reikalą; jeigu bažnytinės dr-stės 
šiltom kartu pasirodė su taip gau
siomis aukomis grynai tautiškai 
kultūriškam reikalui, — tai, be 
abejonės, tame yra, galima pa
sakyti, didelis velionio nuopel
nas: ir pats savo pavyzdžiu (au
kaudamas 
mams), ir 
laikraštyj

“Vienok, rašo “V. L.”: nežiu- 
rint ant to viso, pasitaikius pir
mai progai, d-ras J. Basanavi
čius grįžta Lietuvon ir su ste-j 
bėtinu pasišventimu dirba savo 
tėvynės bei lietuvių labui.”

$100.00 Tautos Na- 
raštu savo vedamam 

jis karštai ragino šį 
šios dienos kultūrinį

lietuvių reikalą remti.
Galima nesutikti su velionio 

ginamomis nuomonėmis, galima 
už tai ginčytis ir net bartis (ir 
viends, ir kitas ne sykį pasitai
kydavo), galima rasti velionio 
gyvenime ir jo pažvalgose tą, 
kas galėtų būti pavadinta silp
nomis jo pusėmis (o kas iš mu
sų jų neturi?),—tačiaus, apla
mai paėmus, čia pat ant jo dar 
šilto kapo, reik pasakyti, kad 
viešasai lietuvių gyvenimas, ypa
čiai gi lietuvių laikraštija, nete
ko vieno iš stambių veikėjų.

Mirė Kun. A. Kaupas. Pereitą 
panedėlį, spalio 27 d., mirė Chi-’ 
cagoj kunigas Antanas Kaupas,; 
‘Tkatigo'5~mAaktrrri^ po kelių 
mėnesiu sunkios ir neišgydomos

lėje. ' (
Velionis buvo dar pačiame drū

tumo amžiuje, kada mirtis per
kirto jo gyvenimo dienas.

A. a. Antanas Kaupas gimė 
vasario 1 d. 1870 metų Gudelių 
kaime, Ramygalos parapijoj, Pa
nevėžio pa v., Kauno gub. Mok
slą įgijo Šiaulių gimnazijoj ir 
Kauno Dvasiškoj Seminarijoj.

' 1892 metuose, atvykęs Amerikon, 
pastojo ir mokslą baigė Detroito

Visuotinas mokymas Lietuvo
je. Dar III Valstybės Durna Ru
sijoje išleido visuotino mokymo 
įstatymą, kurisai lygiai su kito
mis rusų valstijos dalimis liečia 
ir Lietuvą. Sulyg to įstatymo, 
mokyklų per 10 metų turėsią bū
ti įkurta tiek, kad mokykla nuo 
mokyklos butų maž-daug 3 ver
stų tolio ir visi apielinkės vai
kai galėtų artimiausią mokyklą 
lankyti. Dabar tasai įstatymas 
pradedama įvykdinti. Taigi, Lie
tuvoje reikalinga bus didelio 
skaitliaus naujų mokytojų. Ži
noma, pageidaujama, kad moky
tojų vietos Lietuvoje butų už
imtos pačių lietuvių. Štai ką ra
šo Seinų “Šaltinis” apie tai:

Wilkes Barre, Pa., buvo jo pir
ma parapija; vėliaus klebonavo 
Scrantone ir Pittstone. Šioj pa
skutinėj būdamas, pradėjo rėdyti 
naujai prieš kelis metus pradė
jusį eiti laikraštį “Draugą.” Per
kėlus pernai vasarą “Draugą” į 
Chicago, persikėlė sykiu ir kun. 
A. Kaupas, nuo šio laiko paves
damas visą savo laiką išimtinai 
laikraštijos darbui, kurį jis ap
leido tik prieš kelias savaites, 
baisos, nes neišgydomos, ligos 
paguldytas.

Velionis, ne tik ačiū savo uži
mamai redaktoriaus vietai, bet. ir

terato ir publicisto, gabumams, 
lošė žymią ir svarbią rolę musų 
viešame gyvenime.

Kaipo publicistas, jis atsižymė
jo gabia plunksna ir jo raštų ne
mažai tilpdavo ne tik įvairiuose 
įLietuvos laikraščiuose ir žur
naluose, bet ir nekuriuose angliš
kuose. Berods, jis buvo ir san- 
darbininku sutaisyme didelės 
“Catholic Encyclopaedia.”

Būdamas kunigu, jis, supran
tama, buvo taip vadinamų kleri- 
kališkų pažvalgų veikėju. Ta
čiaus čia pat teisybės paženkli
nimo dėlei, reik pasakyti, kad tai 
buvo vienas iš pažangesnių mu
sų kunigų, kuris tvirtai stovėjo 
už tai, kad abelnai tautiniuose 
reikaluose, — reikaluose, kurie 
yra bendri visiems lietuviams, 
nėra reikalo skirstytis mums į 
įvairias partijas, partijėles ir t.t.; 
kad tokiuose kultūriniuose reika
luose, kurie palyti visą Lietuvą, 
gali išvien dirbti kunigas šalę 
pirmeivio, laisvamanio, socialis
to, etc... > j

Dabar nepaprastai mums svar
bu, kad lietuviai, o ne svetimtau
čiai užimtų mokytojų vietas, nes 
tik tuomet pilnai bus pasiektas 
įvedamųjų mokyklų tikslas, tik 
tuomet musų vaikai tegalės šalę 
rusų kalbos tinkamai išmokti ir 
savo prigimtosios lietuviškos.

Nęgalint Veiverių ir Panevėžio 
seminarijoms pristatyti užtektinai 
mokytojų, turėtų atkreipti į šį 
dalyką akį einantieji mokslus 
jaunikaičiai. Daug musų junimo, 
negalėdami užbaigti gimnazijos, 
stoja aptiekon, smelkiasi į biurus 
raštininkauti, arba užima šiaip ma
žai pelningas vietas. Karštai pa- 
tartumėm baigusiems miestų mo
kyklas, keturias gimnazijos klia- 
sas būtinai pasistengti išlaikyti 
mokytojo egzaminą.

Mokytojo 
niųjų, nes 
gyvenimas 
svarbiausia
Darbštus mokytojas dar gali šalę 
užsidirbti. Atsiminkim ir tai, jei 
męs nesirupįsime patįs turėti savo 
lietuvių mokytojų, tai gali pradė
ti siųsti mums svetimtaučius mo
kytojus.

vieta yra viena gėrės- 
užlaikimas vidutinis, 

gi savystovis, o kas 
— ilgos vakacijos.

Svečių atsilankymas. Rods, vi
si tautiškieji laikraščiai sutinka 
tarp savęs kalbėdami apie tai, 
kokią reikšmę turi gerb. Svečių, 
Lietuvių Mokslo Draugijos at
stovų, atsilankymas pas mus, 
Amerikos lietuvius. Kaip 'Liet? 
buvo rašyta, Svečių atsilankymas 
ne tiktai sušelps pinigiškai Tau
tos Namą, bet taipogi ir sukels 
tautystės dvasią Amerikos lietu
vių tarpe. Sutikdama su tuom, 
“Laisvoji Mintis” N43 rašo, kad 
Svečių iš Lietuvos triasu

pakels augštyn lietuviškas širdis 
Ir privers rinučiaus pamint y tl apie 
Lietuvių tautos ateiti”,

. .°

“Laisvoji Min.,” toliaus, mato 
visą tą sunkumą, kurisai yra su
rištas su Lietuvių kultūros kėli
mu, ir kaipo priežastį, nurodo į 
•musų nesusipažinimą su savo 
istorija. Ir tą aplinkybę, kad 
musų visuomenė yra taip labai 
išsiblaškiusi ,savo nuomonėse, mi
nimas laikraštis aiškina ta pačia 
priežastim-i—incnku istorijos pa
žinimu.

lame pačiame straipsnyje kal
bama, buk lietuvių neva socia
listai, nors prie sienos prispirti, 
ėmę “mylėti tautą” (“L. M.” ka- 
bliukės) “ir net raginti kitus 
aukas duoti.” Kad jieji savo 
“tautos meilę” išreiškė savotišku 
budu, radusiu musų visuomenėje j 
pilnai tinkamą tai 
liepimą 
žinome; bet, kad jie “net ragino” 
prie aukavimo Tautos Namams— 

I apie tai kodėl tai negirdėti, jeigu 
neskaityti didžiausio atvažiavu
siųjų atstovų asmenų niekini
mo tokiu “raginimu.” Pusiau 
lupų patartas žodis, buk musų

neva socialistai Tautos Namų
darbui ’ J>ri|atfčią, o drauge su dovaujant p. Kvedarui, keletą 
tuom t^dak^jp vykintojų šmeiži- įvairių dainelių; solo dainavo p-

* žinelių erzinimas bei lė Linoniutc, Po to kalbėjo dar: 
tas pxieš juos, vadovau- 
b egė^j ški au si a i s d c m ago- 
itidaip—regis, , lyg neiš-

Potam dainavo kvartetas, va-

mas i t’5 
kurstyij 
jauties | 
Igijos J

bendro
--------------------------

rusų kalboje. “VtiŽemditė 
tis” pilanesą.,1 kad rusų žurnale 
“Sovridmenni^” No 9 š. m. tilpo 
du Žemaitės vaizdelių vertimai: 
“Ties užverta langine” ir “Ku
nigo naudą1 velnias gaudo.” Ver
tė abu vaizdeliu A. Bulotienė. 
Prie vaizdelių esanti pridėta dar 
trumpa, A. Bulotos parašyta Že
maitės raštu charakteristika. , v
Kaip “L.. Ž.” rašo, jog vertėja 
gavusi atsakymą, kad tuodu ver- 

atsi-! timėliai esą tikras žurnalo to liū
tai tiesa, kurią męs visijmcrio papuošimas.

Palydėjo. Nors ‘Birutė” palio- 
tiktai laikinai ėjus, tačiaus 

k A -« r- •'x f I 4'1'1 O 4^0 t* F t* *1 11  
o šalę “Birutės”: vardo 
tartum, amžinai palydė-

Kaip Svečiams Sekasi
(Iš musų specialių korespondentų pranešimų).

Nors nuo tvanų nukentejo, bet 
Tautos Namų neumiršo.

Sakoma: kur yra gera širdis 
ir geras noras, ten ir didžiausios 
kliutįs yra pergalimos.

Šį pavasarį keletas lietuvių ko- 
lionijų Ohio ir Illinois valstijose 
skaudžiai nukentėjo nuo potvi- 
niu. Vienok, nežiūrint į tai, ir
jos neliko užpakalyj, kada išgir
do, kad Amerikoj lankosi Lietu
vos
Tautos Namų pastatymui

pasiuntiniai, rinkdami aukas 
Vil-

Tokius gražius pavyzdžius

Dorrisville’e (Illinois valstijoj) 
lietuviai; tokį pavyzdį mums da
vė ir Baltimorės lietuviai, kurie, 
neatsižvelgiant į streikus, -pa
sirodė su gražia auka Tautos 
Namams. Panašų pavyzdį, pa
galios, ’duoda mums ir Dayton, 
Ohio, lietuviai, sunkiai nuo po- 
tvinių nukentėję pereitą pavasa
rį. Jie nelaukė nei Svečių atsi
lankymo ir patįs, savo iniciaty
va, surinko ir pasiuntė aukų 
Tautos Namams.

Du gerbiamu viengenčių, J. 
Povilaitis ir P. Dambrauskas, pa
rinko tarp Daytono lietuvių aukų 
ir, sudarę $50.90 aukomis ir 
$21.00 už du sieksniu žemes, ku
riuos nupirko vietinė TMD. 61- 
ma kuopa ir p. T. Skačkauskas, 
pasiuntė juos Svečiams iš Lie- 

gražus ir pagir- 
tautinio lietuvių

tuvos. Tai yra 
tinas pavyzd is 
susipratimo.

šimtinę pridėjo.
., kuris taip

Rochesteris dar
Rochesteris, N. 

gražiai pasirodė, beviešint tenai 
x Svečiams, neužsiganėdino tuo- 
mi, ką įdavė anuomet Tautos 
Namams ir prie pirmiau sudėtų 
aukų primetė dar šimtinę. Šios 
draugijos vyriausybė (I. Navi
kas, M. Ventas ir J. Jokšas), 
mums praneša sekančiai:

Spalio 14 d. Šv. Petro ir Po- 
vylo dr-ja savo susirinkime iš
nešė vienbalsiai protestą prieš 
socialistų laikraščius, kurie, už- 
sipuldinėdami ant Svečių, sten
gėsi pakenkti pačiam Tautos Na
mų reikalui, o kad sįs« protestas 
nebūtų bergždžias ir lengvas, tai 
jo priėmimui ir išreiškimui pil
nos užuojautos kaip Tautos Na
mų reikalui, taip ir Svečiams, 
draugija vienbalsiai paskyrė 
$100.00. aukų Tautos Namams ir 
dar sieksnį žemės pripirko.

Plaukia aukos ir iš kitų už-

vyne,” kuri dabar stovi arčiaus 
Svečių lankomų vietų, praneša, 
kad Svečiai pilnai turėsią 25 
tūkstančius doliarių, iš Ameri
kos išvažiuojant.

Tas gerai, tačiaus neprivalome 
pamiršti ir to, kad jeigu tie pi
nigai susidėjo, tai ačiū tiems, ku
rie aukas davė. Mums rodosi, 
kad yra dar dikčiai tokių drau
gijų, kurios iki šiolei dar su au
komis neprisidėjo. Vėliaus žadama 
padaryt surašą visų Draugijų 
Amerikoj, kuribs aukavo, o gal 
ir tų, kurios prie aukų nęprisidė-: 
jo. Mums išrodo, kad Amerikoj 
neprivalėtų atsirasti nei vienos 
tokios* lietuviškos draugijos, kuri 
liktųsi nuošaliai nuo šio reikalo.

“Viena, sušelpta taps Lietuvių 
Mokslo ir Dailės draugija pinigiš- 
kal, ir bene įstengsime pastatyti,' 
Vilniuje Tautiškąjį Namą. Antra, 
svečiu keliotiė ir jąją pasišventi-1 
mas viešam labui, b« abejonė® J Ar SU maža, ar su daug, bet kiek

viena turėtu ar šiokiu, ar kito
kiu budu prie to bendro darbo

Nors Svečiai šiomis dienomis 
išvažiuoja, tačiaus aukos {Tautos 
Namams bus- priimamos redakci
jose visų laikraščių, kurie šiam 
reikalui užjaučia. Aukos bus pri
imamos ir “Lietuvos” redakcijoj, 
kuri speciališkai yra Svečių įga-

IŠ NEW YORK, N.! Y.
Svečių atsilankymas. ' Spalio 

J9 d. atsilankė čia su prakalbo
mis mušu gerb. Dr. Jonas Basa
navičius ir p. M. Yčas.

Prakalbos'buvo surengtos neva 
per. iniciatyvą Liet. Ukėsų Pol. 
Kliubą, prie, ko dar prisidėjo Šv. 
Kryžiaus i dr-stė ir vietinė para-

Pirmiausia sudainavo porą dai
nelių parapijos choras, vadovau
jant vargonininkui p. Vismanui. 
Potam kelis žodžius'pratarė kun; 
Šeštokas, (į) po jo kalbai kliubo 
prezidentai, p. S. Jankauskai/ 
karštai perstatė Lietuvos svečius 
primindamas, kad retai toki gar
bingi svečiai mus amerikiečius 
teatlanko,—ypačiai gi toki sve
čiai, kaip musų tautos atgaivin
tojas Dr. J. Basanavičius—ir per-

pa- 
ap- 
nes 
už-

Pakilus nuo kėdės Dr. Basa
navičiui, publika karštai jį pa
sveikino.

Po Basanavičiaus kalbai, kal
bėjo p. M. Yčas, Durnos atsto
vas. Turinio jų prakalbų nemi
nėsime, nes daugumui jis jau 
žįstamas. Publika abu svečiu 
dovanojo delnų plojimais, 
ištiesti ir abu kalbėjo aiškiai,
imančiai ir nuosekliai. Nors pub
likos buvo mažai, bet aukų su
rinkta tapo $163.00 su centais. 
Kun. J. Šeštokas davė $50.00; 
“Liet. Ukėsų Pol. Kliubas” $21.

Tapo taipgi nupirkta apie tris 
sieksnius žemes po $10.50; reš- 
tas—smulkesne^ aukos; dar pa
sižadėjo aukauti Šv. Kryžiaus
Dr-ja. Užbaigė šį vakarėlį vie
tinis parapijos choras, sudainuo
damas “Sveteliai namo, namo.” 
Matytis buvo, kad klausytojams 
Dr. Basanavičius ir p. Yčas įskie
pijo nebeužmirštamus įspūdžius.

Vakarienė Svečių priėmimui. 
Plačiai Brooklyn^ žinomoji savo 
veiklumu scenos dirvoje “Sima- 
no Daukanto Dramatiška Drau-
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gija” spalio 19 d. iškėlė puikią 
vakarienę Svečiams iš Lietuvos 
—Dr. Jonui Basanavičiui ir p. 
M. Yčuiį;

Apart’ <LietUvos Svečių ir mi
nėtosios draugijos narių, vakarie
nėje buW ir keletas pašaliečių,, 
tarpe kurių ii* iš Lietuvos sugrį-: 
žęs kinerhatėgrafistas p. A. T.į 
Račiūnas/ Išviso svečių buvo į 
70 ypatų. Laike vakarienės bu-! 
vo kalbos, dainos ir dekliamacK 
jos. Svečiams susėdus, pirmiau-* 
šia sudainavo “Sveikinam”—'Vy
rų choras,, speciališkai susimoki- 
nęs šiam ’ vakarui^ vadovaujant 
p. L. ‘Ereminui. Vakarėlio ve-, 
dejas, p. J. Sįnkus, perstatė užį 
kalbėtoją p. J.\ Liutkauską/ Sinv
Daukanto Dram 
sį narį.

Dr-jos seniau

p. Kvedaras, Danielius, Račkaus
kas, Vinikaitis, kun. Varnagiris, 
Račiūnas, Ereminas ir Gedminas, 
“V. Liet.” redaktorius.

Plačiau kalbėjo Dr. Basanavi-
eitis ir p. M. 
kanto Dram. Dr-stės vardu p.

Dr. Basanavičiui

mains.’ Vakaras buvo linksmas ir 
įvairus, visi jautėsi širdimi gy
vena ne Amerikoje, bet gimti
niam savo krašte Lietuvoje.

Labai malonų įspūdį padarė p- 
1111 Petrausku mažos mergaitės, 
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—Birutė ir Aldona, kurios pa
deki iamavo keletą gražių eilučių, 
iš kurių vienos buvo aukautos 
IJr. Basanavičiui, tam garbingam 
Lietuvos veikėjui. Mergaitės dar 
gana mažos, viena apie 5 metų, 
kita dar jaunesnė. Garbė tė
vams už gražų auginimą ir mo
kinimą.

Užbaigoj buvo jaunimo šokiai. 
Išsiskirstė namo apie 2 vai. po 
vidurnakčio visi išsinešdami kuo- 
nialoniausius įspūdžius.

Apleido. Mus prašo patėmyti, 
kad iš tarpo Waterburio drau
gysčių, kurios užsitarnavo sau 
taip didelę garbę gausingu Tau
tos Namų rėmimu ir puikiu Sve
čių iš Lietuvos priėmimu, musų 
korespondentai išleido dar šv. 
Kazimiero draugystę, kuri taip 
pat pastojo Mokslo Draugijos 
Nariu-Labdariu, noriai aukauda
ma šiam visos tautos reikalui 
šimtą doliarių. Be abejonės, šiai 
draugijai priklauso didis pagyri
mo žodis. Redakcija.

KUN. A. KAUPAS, 
Draugo” Redaktorius, miręs 
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skriauda ne pasiuntiniams, bet 
Tautos Namui. Šito anaiptol ne- 

Ibutų atsitikę, jeigu, kaip viršui 
minėjau, butų musų visų nuomo
nės koordinuotos ir plačiai musų 
uždaviniais nušviestos.

Ir daugybė yra, buvo ir dar 
bus tokių apgailėtinų ir musų 
kultūrai pragaištingų apsireiški
mų ; dažnai męs iš skaurados 
šokdami, pateksime į ugnį, iki 
męs, visi Amerikos lietuviai, ne
surasime kelio, kaip reikia įvai
riuose klausimuose susitaikinti ir 
savo spėkų aikvojitpo išvengti. 
Kad šitą mums atsiekti, neužten
ka mums, vieniems su saldžiais 
santaikos žodžiais giedoti, liym- 
nus, o 
sytis

Iš kietųjų angilų apskričio.
Sulyginus su kitomis vietomis, 

Pennsylvanijos kietųjų anglių ap- 
skrityj aukų Tautos Namams su
mesta mažiau negu galima tikė
tis, visgi čia pat Svečiams į ran
kas priduota iš šito apskričio su- 
viršum $1,000.00. Pittstone, Pa., 
surinkta $360.00; apie tiek pat 
surinkta ir .Scrantone. Čia ne
imama atydon dar Schuillkil 
apielinkių.

Einant laikraščiui į spaudą, 
Svečiai turėjo jau, pagal pavir
šutinį apskaitliavimą apie 22 
tūkstančiu. Paskutinėmis dieno-i 
mis visos užsitraukusios aukos 
skubiai pradeda plaukti, kad de
legatai galėtų dar jas su savim 
pasiimti. /

kitiems šitų hymnų klau- 
ir vienų. ... lukesties 
sotintis. Reikia mums po- 
darbo, darbo apgalvoto,zityvio 

nuoseklaus ir sykį ant visados ge
rai nustatyto. Gana jau mums 
maitintis įvairiais nonsensais, 
klausytis ir klausyti tų, kurie sa
ko, jog mėnulis esąs padarytas 
iš šviežio sūrio....

— Nagi, nagi—ką, meldžiama
sis, bepatarsi? — užklaus mane 
viens-kits iš skaitytojų. Aš pa
tarčiau tą, kas daugumui pasi
rodys labai nauju, keistu ir net 
nepraktišku daiktu. Tačiaus kai- 
-kurie musų prakilnesni žmonės 
apie šitą senai mįslija, mįslijo ir 

į net bandė įvykinti. Aš kalbu 
apie būtiną reikalą turėti mums 
kasinėtas Visų Amerikos Lietu
vių susivažiavimus, tokius, ar tam 
panašius, kaip vieną jau turėjo-

me anais metais Philadelphijoje. 
Čia galės susivažiuoti visos mu
šti organizacijos ir, pasiskirstę

salėse, galės atlikti savo vidu
rinius reikalus, o vienoje salėje, 
kur bus visų lietuvių delegatų 
seimas, gales kiekvienam ijYetui 
nustatyti musų “lietuvišką poli
tiką,” kurios visos organizacijos, 
visi laikraščiai ir visa musų vi
suomenė turės metais nuo meto 
laikytis. Šitaip darant, niekuo
met neiškils tokių nesusipratimų, 
kaip ve dabar, kad visi tveria tik 
savas “politikas,” skandina viens 
kitą dėlto vandens šaukšte ir net 
Lietuvos Tautos Namus vadi
na.... “prostitucijos namais,T 
(Žiur. “Kova” N42, str. p. J. 
W. Sweetros). Žemiau nupulti 
jau nebegalima!

Apie šitokį visų lietuvių kasmet 
susivažiavimą męs kalbėjome 
pernai Chicagoje su vietiniais lie
tuviais veikėjais ir su dalyvavu- 
sais laikraštininkų Susivažiavime 
svečiais. Jų tarpe buvo ir Dr. 
J. Šliupas, kuris šitai 
pritarė. Laikas musų 
apie tai jau pagalvoti, 
ar vėliau šitas turės
juo anksčiau, juo bus geriau. 
Tokių susivažiavimų kaštai tūk
stanteriopai vėliaus apsimokės, ir 
musų laikraštija, apsivaliusi huo 
bergždžių ir net kenksmingi! vai
dų, galės daugiau pasišvęsti kul
tūriniam darbui.

idėjai irgi 
veikėjams 
Anksčiau,

APIE BUSIANČIUS VISŲ 
LIETUVIŲ SUSIVA- 

. ŽIAVIMUS.

Kad musų, Amerikos lietuvių, 
gyvenimas plečiasi ir sykiu pai
niojasi, tą męs visi aiškiai ma
tome. Kįla nauji idealai, gimsta 
naujos įstaigos, tveriasi naujos 
draugijos. Tas viskas diegia visą 
musų ateities augimą ir musų 
gerovės klesdcjimą. Bet šiuo lai
ku visi tie nauji musų ateities 
diegai visaip išsilanksto ir išsi
kraipo. O tai dėlto, kad nėra pas 
mus geros musų pačių organ iza- 

musti ge- 
vieną ga- 

amžinąjį
ras pradžias suvesti į 
Ii ngą srovę, einančią 
kultūros kelią.

Musų laikraštija ir musų visuo
menės bruzdėjimai aiškiai parodė 
pastaraisiais metais, jog neišpa
sakyta daugybė klausimų pas 
mus kasdieną kįla, ir męs, būda
mi pakrikę nuomonėse, nesuge- 
biame jųjų išrišti. Daugelis yra 
klausimų, apie kuriuos ųięs daž
nai su piktumu ginčijamės, vai- 
dijąmės, kovojame ir begalo daug 
savo kultūrinių jiegų išeikvoja- 
mc; o vienok ant galo Visgi esa
me priversti susitaikinti. Jeigu 
musų gyvenimas butų labjau su
tvarkytas ir koordinuotas, tada 
męs kur-kas veikiau vieni kitus* 
suprastume, lengviau susitartume 
ir musų pažangą labai sparčiai 
pavestume pirmyn.

Tik vieną pavyzdį paimsim,— 
nes jisai dar labai šviežias te
bėra,—tai musų visuomenės at- 
sinešimas į Lietuvių Tautos Na-* 
mą. Juk męs neturime nei vienos 
partijos, nei vienos srovės, kuri 
butų Tautos Namui priešinga/ 
(Pastaruoju laiku ji pasirodė 
aiškiai. Red*). O vienok, atya- 
žiavus Amerikon D-rui J. Basa
navičiui ir M. Yčui rinkti Tau
tos Namui aukų, pasirodė, kad 
yra labai daug priešų. Teisybė, 
tie priešai sako esą ne Tautos 
Namui priešingi, bet patiems pa
siuntiniams. Tas vienok išėjo su Į

U Pašnekeliy Kampelis, b
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336. Kas toks buvo Dante? 
Dante yra vienas tų vardų, su ku
riais kiekvienas daugiau-mažiau 
apšviestas žmogus turi įniti su
sipažinęs. Kaip Homeras seno- Visur buda-

as Anglijoje reiškia ištisą min
ties veikimo laikotarpį, taip Dan
te Italijos istorijoje parodo mums 
savyje augštos ir prakilnios min
ti jos epochą. Dante yra, tariant, 
sukristalizavęs savyje dvasią ka
lančios tautos, kuri iki tol buvo 
slegiama ir paskendusi ilgametyj 
miege.

Alighieri Dante gimė Italijos 
mieste Florencijoje 1265 m. Bū
damas prakilnių tėvų sunum, ji
sai turėjo visas progas atsiekti 
augščiausią kultūros laipsnį, kurį 
Florencija galėjo jam suteikti. 
Dante gyvenimo laikuose Floren
cija buvo paskendusi politiškoje 
kovoje, kurioje ir Dante uoliai 
^alyvavo. Visi gyventojai buvo 
pasidalinę j dvi dali, gibellinus 
ir gvelfus, vedusius tarp savęs 
kuoaštriausią kovą. Dante, narys 
vienos prakilniausių šeimynų, 
stovėjo pirmose kovotojų eilėse. 
Jisai buvo užėmęs vieną augš- 
čiausių respublikos valdininkų 
vietą. Prigulėjo prie gibellinų. 
Kuomet gibellinai tapą galutinai 
gvelfų perkovoti, Dante su dau
geliu kitų turėjo bėgti iš savo 
gimtinės ir /ieškoti vietos svetur. 
Tačiaus svetur vietos nerasta, 
ir męs matome Dante amžinai 
keliaujančiu, sau vietos neran
dančiu ištrlemtuoliu. Savo kelio
nėse kur „tiktai Dante nebuvo! 
Šiądien daugelis Italijos miestų 
savinasi sau garbę, buk davę 
Dante prieglaudą, buk Dante 
trumpesnį^arba ilgesnį laiką juo
se praleidęs. Keliavo Dante ne’ 

t
šalyse. Kalbama, buk

vien tiktai po Italiją. Buvo jisai 
ir kitose
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jisai buvęs net ir Anglijoje, Ox
ford© universitetą lankęs; tačiaus 
daugelis istorikų tvirtina, kad 
Dante niekuomet neapleidęs Eu
ropos sausžemio.
mas, Dante neužmiršdavo dviejų 
dalykų: savo gimtinės ir mokslo. 
Kiekvienoje vietoje pirma jojo 
mintis buvo apie apleistąją tė
vynę. Visokiais budais stengėsi 
jisai vėl grįžti jon. Kabindavęs 
prie kiekvienos progos, jeigu tik
tai matė, kad ji leis jam grįžti 
atgal gimtinėn. Nieko nesigai
lėjo, by tik vėl pamačius bokštus 
savo gimtinio miesto/bet viskas 
veltui: Dante turėjo gyventi ir 
baigti savo dienas toli nuo Flo
rencijos. Antroji nuolatinė Dan
te mintis—tai mokslas. Visur, 
kur tik buvo, stengėsi kiekvieną 
atliekančią valandą sunaudoti 
tam, kad pasiekus, supratus visa, 
ką jo ir primesniųjų amžių mok
slo vyrai yra pasakę, patyrę. Ne
vieną universitetą Dante yra lan
kęs. Ir męs’jį matome, kaipo 
vieną to amžiaus mokyčiausių 
vyrų. Visur gyvendamas, Dante . 
stengėsi suprasti žmonijos gyve
nimą, savo amžiaus dvasią, pa
pročius, tikėjimą. Štai tas pama
tas, kurisai paskui leido Dante 
jo “Dieviškoje Komedijoje” (Di- 
vina Com media) nupiešti ne tik
tai ^platų, bet tiesiog milžinišką, 
visą jo gadynės gyvenimą api
mantį paveikslą, kuriam lygaus 
męs nematome visoje žmonijos 
istorijoje. “Dieviškoji Komedija” 
yra veikalas, kurisai ne tiktai pa
tį'Dante padarė nemirtinu, bet 
ir tverinys, kurisai visoms atei
ties gadynėms amžinai nupiešė 
vieną plačiausių ir žymiausiu 
epochų visos žmonijos istorijo
je. Tai buvo apoteozas vieno ne
užmirštinųjų kultūros ir mokslo 
ilgmečių. Dante savo “Dieviš-
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koje Komedijoje” nupiešė mums 
ys<i tai, kuom vidutinių amžių 
'uuonės gx\ eno. Parodė mums 

ainausius sluogsnius, prade- 
( ant Dievo įpėdiniais ant žemės, 
Popiežiais, ir baigiant paprastųjų 
/.momų gyvenimu. Savo “Ko- 
iiiedijoje” Dante, tariant, sukris- 
talizavo tai. kuom gyveno, kvė
pavo, kuom tikėjo ir laikėsi vidu- 
tll,‘ų amžių žmogus. Tasai vei
kalas yra padalintas į tris dalis, 
ii paeiliui rodo mums garsaus 
senovės romėnų mokslininko ir 
poeto \ irgiliaus lydima Dante, 
keliaujantį po pekla, *‘čysčių“ ir 
,ujų- lenai Dante mato visus 
savo amžiaus veikėjus ir žmones, 
nubaustus arba apdovanotus už 
j V j M gyvenimą, jųjų darbus.

Dieviškoji Komedija" yra kalei
doskopas, atskirų paveikslų rin
kinys, kuriame paeiliui praslenka 
pries musų akis visas vidutinių 
amžių gyvenimas. Dažnai tie pa
veikslai pasiekia neišpasakytos 
jiegos bei įspūdingumo. Ir reikia 
pasakyti, kad Dante nieko ne
pridėjo. Jisai tiktai ėmė tai, ką 
jo laikas buvo pagaminęs. Dan
te buvo tiktai puikus ir- stebuk
lingas veidrodis, kuriame geni
jaus jiega sutraukė tų laikų1 gy
venimą. žmones ir parodė 
tiems patiems žmonėms, kuom 
jie gyvena. Kaip gam
ta iš instinkto pavirto žmo
guje mintim ir pažino save, taip 
vidutiniai amžiai Dante asmenyj 
virto “Dieviškąją Komedija’ ir 
galėjo pažvelgt į savo dvasios 
gelmes. Ir iš-šio atžvilgio “Die
viškoji Komedija’ turėjo didelę 
svarbą. Ji sujudino ilgai stovė
jusį gyvenimą. Atspindindama 
savyje to amžiaus gyvenimą. 
“Dieviškoji Komedija“ buvo pir
mu dideliu vėju, pirmu karštu 
saulės spinduliu, kurisai sujudino 
ilgai iki tam laikui stovėjusį ir 
ledų apkrautą gyvenimą, pirmu 
griausmu, pranašaujančiu atei
nančio minties pavasario dieną.

Apart “Dieviškosios Komedi
jos" Dante parašė labai mažai. 
Neskaitant kai-kurių jo eilių, ži
nomas yra veikalas “Vita N nova, ’ 
kame Dante pasakoja apie savo 
meilę link Beatrisos, ku
rią poetas sutiko. Nors vėliaus 
Dante apsivedė ir turėjo šeimy
nos, nors ir Beatrisa vėliaus iš
tekėjo, poetas nepaliovė ją my
lėjęs. Ji buvo tuom angelu, į 
kurį visuomet buvo atkreiptos 
poeto akis. Po jos atminimo 
sparnu poetas “Dieviškoje Ko
medijoje“ padarė savo kelionę po 
“aną svietą“; apsigobęs tos mei
lės pavėsiu, jisai, ištremtas iš tė
vynės, keliavo svetur. Beatrisa 
buvo dieviškos skaistybės, idea
liško nekaltumo ir doros šaltinių, 
iš kurio sėmė gyvybės jiegas nu
irusi poeto siela. Reikalinga pa
žymėti. kad Dante sutiko Bea- 
risą vos keletą kartų savo gy
venime. Bet už tai juo didesnis 
buvo garbinimas ir oreolas, ku
riais poetas apgobė savo numy
lėtąją.

Dante numirė mieste Raven- 
no j e 1321 metuose, padaręs tiek 
daug žmonijai, kultūrai, istori
jai, if užmokestin apturėjęs vien 
amžinas keliones, vargą ir siel
vartu daugybę.
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337. Kaip nuvalo laivų dugną 
nuo prisišliejusių gyvūnų? Kaip 
žinoma, jeigu koksai nors daik
tas prabūva ilgesnį laiką van
denyje, tia jisai, tariant, apauga. 
Daiktą apauganti medžiaga—tai 
įvairus prisišliejanti gyvūnai, ku
rių skaitlius juo tolyn, juo eina 
didyn. Dygiai kaip kiekvienas 
daiktas, taip ir vandenyje esan
čios laivo dalįs apauga. Prie tų 
dalių prisišlieja įvairus gyvūnai. 
Toksai laivo povandeninių dalių 
apaugimas* laivui yra kenksmin
gas. Viena, kad gadina tas vie
tas, prie kurių prisišlieja minė
tieji gyvūnai. Antra, pasididinus 
labai tam sluogsniui, laivas ne
gali taip gerai valdytis, kaip tai 
turėtų. Ypatingai kenksminga, iit 
net pavojinga, yra laivui, kuomet 
apauga laivo dalįs, esančios arti 
vairo, arba ir patsai vairas. Jei
gu šios dalįs kiek daugiau ap
auga, yra pavojus, kad laivas 
kartais gali visai paliauti valdę- 
sis ir jūrėse kur nors pražūti. 
Todėl yra dabojama, kad laivo 
povandeninės dalįs visuomet bu
tų, kaip galint, grynos nuo ap
augų. Tai reiškia, kad laikas nuo 
laiko reikalinga nuvalyti tas po- 
vandines dalis. Patsai nuvalymas 
yra( gan prastas ir nepainus dar- 
bas| Bet prisiruošimas užima la
bai daug triūso ir laiko. Mat, 

idant nuvalyti apatines laivo da
lis, patį laivą reikalinga visai iš
traukti iš vandens, kas ypač su 
didesniais laivais yra gan keblu. 
Taigi, pastaruoju laiku pradėta 
vartoti tam tikrą šepečių mašiną, 
kurią vartojant prie valymo, lai
vo visai nereikia išimti iš van
dens. Ta mašina pridedairva prie 
laivo šono, ir, paleista, ji eina 
laivo šonu žemyn į vandenį, at
likdama savo darbą. Stiprus še
pečiai, smarkiai sukdamiesi, at
plėšia nuo laivo visus prisišlie
jusius gyvūnus. Į trumpą laiką, 
neiškeliant laivo, darbas būva at
liktas. Tam tikras propeleris, 
greitai sukdamasis, stumia vande
nį nuo tos mašinos ir tokiu budu 
spaudžia ją prie laivo šono, ne
duoda jai nei nuskęsti į dugną, 
nei iškilti augštyn. Pati mašina 
turi ratukus, kurių pagelba ji 
važinėja po laivo šoną, kaipo po 
kokią lygumą.
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338. Kur yra medis žemės sa

vininkas? Toksai medis yra 
Athens, Ga. Jisai įstatymų yra 
pripažintas ne tiktai paties savęs 
savininkas, bet taipogi yra lega- 
liškas žemės valdytojas. Atsiti
ko visa kas šitaip. Apie 20 metų 
atgal mirė Athens, Ga, tūlas pul
kininkas W. II. Jackson, kurio 
testamente tarp kitko buvo para
kta ir apie medį, kad minėtas 
Jackson vardan meilės, kurią jau
čia prie to medžio, ir norėdamas 
jį ant visados apsaugoti, paveda 
jam (medžiui) pilną teisę būti 
savininku ne tiktai paties savęs, 
bet taipogi ir astuonių pėdų že
mės į visas puses nuo medžio. 
Tokiu budu medis tapo pilnai 
legal išku žemes savininku. Da
bar medis ir pavesta jam žemė 
apvesta sunkiu geležiniu retežiu. 
Gal įdomu, kokios rūšies yra tas 
medis? Aržuolas.
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339. Kuomet įtaisyta biliardai? 

Kaip daugelio kitų pasilinksmi
nimo bei pasismaginimo būdų, 
taip ir biliardo išradėjais, kaip 
skelbiama, esą franeuzai. Pirmu- 
tinasai biliardai buvo įtaisytas 
Francuzijoje, Karoliaus IX lai
kuose, apie 1571 metuose, tū
lo artisto, vardu Ilen- 
rique Devigne. Iš čia paprotys 
biliardu lošti perėjęs į Vokietiją 
ir ilgainiui išsiplatinęs po visą 
Europą. Dabar yra įvairiausių 
lošimų biliardu. Beveik kiekvie
na šalis turi* išsidirbusi sau tą, 
arba kitą lošimą. Kaip angliš
kuose lošimuose “baseball“ ir 
“foot ball,” taip ir čia atsibuna 
įvairių kliubų susivažiavimai ir 
varžimaisi už pirmystę lošime, 
arba kaip sakoma, už čiampiony- 
stę. Lošimu į biliardą, kurį męs 
pripratę skaityti dalyku, tinkamu 
vien visokiems “bomams“ bei ap
gavikams, užsiima daugelis as
menų iš aristokratiškiaiųsiųjų vi
suomenės sluogsnių. Biliardas 
turi savą gan ilgą istoriją, ku
riai pavesta daug knygų bei laik
raščių. Yra čia savų veikėjų, 
savų žvaigždžių. Biliardai dažnai 
pavirsta pas žmones į dorą že
minantį apsireiškimą, ir lošimas 
skaitoma pažeminančiu dalyku, 
bet jeigu pažiūrėti į jį, kaipo į 
sportą, męs pamatysime, kad ji
sai turi ir savo geras puses, kaip 
tai: įpratina žmogų nuoga akim 
gerai atmieruoti tolį, išlavina ran
kos tvirtumą ir nureguliuoja jos 
judėjimus. Tačiau reikalinga pri
pažinti, nors lošimas biliardu yrą 
išsiplatinęs sportas, tačiau užima 
'sportų eilėje, vieną toli-gražu 
nepi r mutinių jų vietų.

KLAUSIMAI.
340. Kas tai yra Rentgeno, ar

ba X spinduliai?
341. Iš kur paeina žodis “niko

tinas,“ ir kodėl išsiplatino taba
kas?

342. Kur melagiams stato pa
minklus?

343. Kur yra seniausia gele
žinkelio stotis Amerikoje?

PAAIŠKINO.
Baltrus į saliunininką. —• Ži

nai, tavo aluje yra kas tai tokio, 
kad po kelių stiklelių aš cinu 
kvailyn.

Saliunininkas. — Tai, Baltrau, 
ne nuo alaus, bet nuo prigimimo.
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TEISME.
Teršėjas. — Ickau, esi kaltina

mas, kad pasiskolinai užboną ir 
sugrąžinai jį sumuštą.

Žydas. — Pirmiausiai *-j-! aš jo
kio uzbono nepasiskolinau; o pa
skui, jisai jau buvo sumuštas.

AUKOS TAUTOS NAMAS 
VILNIUJE. '

PER “LIETUVOS” REDAKCIJĄ: 
iš CHICAGO: f

t. šerno Muzikališkas
Fondas ....................... $250.00

2. Tėvynės Lietuvos Mylėtoją
Į)r-stė (iš Rnglewood) $10.50

3. Laiko tos pačios draugystės 
penktmetinio apvaikščiojirno šliau
kau ta sekančiai:

Po $1.00: O. Baukienė, J. Misevi
čius, O. šerlute, A. Kriaučiūnas, J. 
Daukšis, J. Janulis, .T. šeštokas.

Po 50c.: Ig. Janulis, J. Pečikėnas, 
jA. Tarackis, J. cinikas, P. Cinikas,
A. Gausa, J. žur kaus kas.

Smulkią auką sumesta $3.95.
Viso labo laike apvaikščiojirno su

rinkta $14.45.

IŠ BUFFALO, N. Y.!
Nuo A. Coniff ........................... $5.00

Viršminėtos aukos tapo priimtos ir 
persiąstos Dr. J. Basanavičiui.

“Lietuvos” Redakcija.

DELEGATŲ PIRMIAUS SURINKTOS 
AUKOS ĮVAIRIOSE VIETOSE:

PITTSB URGH’O APIELINKES.
N. S. Pittsburg (Allegheny'), Pa.

Sieksniai žemės:
Du sieksniu pirko Lietuvos Sūnų Drau

gija $21.00.
Du sieksniu — Mat. Urlakys $21.00.
Petras Kazėnas, Pasvalio par., Kauno

guh.........................................   $10.50
Lietuvos Sūnų Draugija $4.00.
J. Spaustinaitis $2.00.
Po. $1.00 aukojo: J. Stelmokas, A. Al- 

brektas, T. Stelmokas, K. Kazakevičius, J. 
žolys, K. Rutkauskas, A. Bartkus, S. Jovai- 
šis, F. Kiršia, T. Dargia, J. Kleimonas, J. 
Venys, G. Jovaišas, P. Karsokas, P. Butkus, 
A. Budrys, O. Matušauskiute, A. Mažinskiu- 
tč, A. Galkauskailč, M. Rakauskiene, T. Da- 
joras, J. Vitkuj, K. Gedvilas, D. Kačiušicnė, 
St. Paliokas, SL T.enkas, R. Gimanaviėiutč,
L. Varnagiris, • Alf Armonavičius, P. šilinis.

Viso $30.00.
Smulkių aukų — $11.80.'
Viso N. S. Pittsburgh’e, — $100.30.

EXPORT, PA., kun. Al. Jurgučio surinkta:
Į Liet. Mokslo Draugijos N ar ių-Lab darių 

skaitlių įstojo kun. Alaizas Jurgutis; gimęs 
Padvarių sodžiuj, Kretingos par., leisią pav., 
Kauno gub., 1884 metuose, vasario 18 d. J 
Amerikoje nuo 1908 m, ■ .........  $104.00

J. Rūkas — $2.00.
Po $1.00 aukojo: J. Mickus, M. Matušls, 

Pr. Rupšys, M. Grigalavičius, A. Jakštas, 
A. Trakas, J. Bungarda, J. Kurpeikis, A. 
Drukteinis, J. Gražulis, Jurkšaitis, S. Šim
kus, V. Kakšta, K. Vasiliauskas. Viso $14.00.

Viso Export’c, Pa. •— $120.00.

Z5 McKEES ROCKS, PA.
Sieksniai žemės:

Šv. Jono Krikšt. Pašelpinč Dr-stč —• $42.00 
Kun. Jonas Vaišnoras .................. $21.00
Kun, Jonas Vaišnoras ............ $3.00 
J. Galginas $2.00.
A. Valiuškis ■—• $1.50.
Po $1.00 aukojo: Kon. Sabonis, Juozapas 

KviesRa, P. Gaidamavičius, A. Valeika, V. 
Marcinkevičius, F r. Gilius, J. Dovidonis, A. 
Vagine, A. Jakutis, J. Urbonas, P. Krivic
kas, V. Turčinskas, S. Smolskus, J. Balčiū
nas, J. Jurkaitis, Petronglč Pusnevičiutč, B. 
Marcinkaitis, P. Varnis, A. Račkaltis, A. Po
vilaitis, J. Jakutis, K. J. Sutkaitis, J. Šim- 
kevičius, P. Ruzgia, N. Nikštas, V. Kupcikc- 
vičius, M. Kupcikevičius, K. Uzdris, K. 
Vaišnoras, D. Glemskis, J. Šeputis, A. Štai o- 
lis, A. Petraitis, S. Pauliukonis, P. Gečas,
M. Povilaitis, A. Dučka, J. Kavaliauskas, J. 
Rimkus, B. Jakutis. Viso — $40.00.

Smulkių aukų — $23.75.
Viso McKees Rocks’c, Pa. ■ $133.25.

Z5 BRADDOCK, PA.
Sieksniai žemės:

Šv. Petro ir Povylo broliškos pašelpos 
Draugyste .............................................. $10.50

Po $5.00 aukojo: A. C. Balčius ir K. Ja- 
kubaitis .................... - $10.00

Po $2.00 aukojo: Kaz, Dukauskas, A. Zui- 
kevičius, J. Šaparauskas ir Juozas Šimkus. 
Viso ...............   $8.00

Po $1.00 aukojo: J. Reivytis, V. Stanislo- 
vaitis, V. Arnastauskas, J. Zorskis, J. Janu
šauskas, Pr. širvaitis, S. Kruopys, T. Diškc- 
vičius, A. Abramaitis, J. Urbaitis, P. Merke
vičius, M. Grinkevičius, A, Bikinas, M. Vy- 
tortas, K. Žvibas, J. Liesis, J. Peža, J. Kar
velis, V. ZenkaUskas, M. Lukoševičius, A. 
Greičiūnas, M. Bikinas, J. Puskunigis, P. 
Šukytė, Marė Bungytč, Juozas Naujokas, 
P. Liesis. Viso — $27.00.

Smulkių aukų -— $14.20.
Viso Braddock’e, Pa. -— $69.70.

IŠ DONORA, PA.
Sieksniai žemės:

Kun. Magn. Kazėnas ....................   $10.50
And. Kiveris .. . ................................ $21.00
Po, $2.00 aukojo: P. Živatkauskas ir An, 

Rosntanskis ....................  $4.00
Po\ $1.00 aukojo: A. Gettautas, V. Batvi

nis, -A. Aleksoms, M. Aleksoms, Kliučinskas,
V. Rykas, J. Damasevičiutė. Viso — $7.00

Smulkių aukų — $11.11. ■
Viso Donoro’je Pa. — $53.61.

Iš WILMERDING, PA.
Po $3.00 aukojo: J. Martinkaitis, B. Kan- 

dratavičius ...............................................  $6.00
. Po $2.00 aukojo: J. Andriušis, M. Mačio- 

nis, V. Bernackas .................................... $6.00
Po $1.00 aukojo: J. Rudzianskas, Pr. Ja

kubauskas, Kaz. Kundrotas, S. Jakubauskas, 
Z. Kavaliauskas, A. Milius, Fl. Praškevi
čius, Pr. Bumbulas, , A. Marculevičius, Pr. 
Grabauskas, Sil. Bagurskis, D. Šcpokas, Ad. 
Celkis, S. Straka, S. Kundrotas, K. Leonavi
čius, J> Žaliadonis, Ad. Miškinis, Ona La- 
bienskienč, Pr. ^šaulys, Anelė Kaškicne, P. 
Mačionis, Ad. Grebliunas, J. Kazlauskas, Al. 
Bačkauskas ir M. Juškevičius. Viso -— $26.00.

Smulkių aukų — $7.70.
Viso Wihncrding’e, Pa. — $45.70.

IŠ HOMESTEAD, PA.
Įstojo į Liet. Mokslo Draugijos Narių- 

•Labdarių skaitlių kun. Steponas Juozas C'e- 
pano^iis, gimęs: Mikicių kaime, Seinų pav., 
Suvalkų gub., gruodžio 26 d., 1869 metuose; 
Amerikoje apsigyveno 1895 metuose. $104.00
Sieksniai (žemės:

Liet. Pašelp. Dr-ja  ................. $10.50
Liet. Dainorių Kliubas .................... $10.50
šv. Petro Ir Povylo Paš. Dr-ja ..,, $10.50 
Šv. Juozapo Labdarių Draugija .... $10.50 
SLRKA. 38 kuopa ......................      $10.50
A. Švedkauskas — $2.00.
Po $1.00 aukojo: J. Valentukavičius, J. 

Kalinauskas, K. Takoraitis, A. Miltinas, J. 
Mazikevičius, B. Jucevičius, M. Vaišnora, 
P. Pikutįs, A. Kudokas, A. Bąrzdilauskas, 
J. Ančė, A. Petkunas, J. Dailydė, A. Kati
lius, Pr. Gudaičiute, J. Balukas, A. Vaičiū
nas, J. Tumasonls, Al. Paulauskas.

Viso $19.00.
Smulkių aukų — $11.85.
Viso Homestead’e, Pa. — $2įi0.35.

Iš ROCHESTER, Y.
Į Lietuvių Mokslo Draugijos N ariu-Lab

darių skaitlių įstojo:
1 — Kun. Juozas Ktisakaitis, gimęs gruo

džio 21 d. 1885 m., Šunskų par., Šunskuose, 
Mariampolės pav., Suv. gub. Amerikoje ap
sigyveno nuo 1908 metų. Suorganizavo lie
tuvių šv. Jurgio parapija Rocliester’yje

..............  -.-J.............  $104.00
O-* fv. Pttro ir Povylo Dr-stį $110.00

PRIE S. L. A. II APSKRIČIO SUSIVAŽIAVIMO.
Praeitoje nedėlioję, spalio 26 jd. Chicagoje atsibuvo S. L. A. Antrojo Apskričio kuopų atstovų susivažiavimas, kuriame buvo atstovautos 22 Su 

sivienijlmo kuopos. Augščiaus patalpintame paveiksle parodyta visi susivažiavime dalyvavusieji atstovai (smulkmenas apie patį susivažiavimą žiu 
rėk “Vietinėse žiniose”).

3 — Didžiojo Liet. Kun. Gedimino
Draugystė (nutarta) ......................... $100.00

4 — šv, Jurgio Kareivio Draugystė
(nutarta) ..................................  $100.00
Sieksniai žemės:

Šv. Marijos Draugystė ..................... $31.50
SLRKA. 103 kuopa ......................... $21.00
Lietuvių Draugiškai Politiškas KI. $10.50 
TMD. 52 kuopa ...............   $10.50

Juozas Ragaišis, iš Ukmergės pav. $10.50
Teodoras Palaikis, Ežerėnų pav. .. $10.50 
Juozas Saunoras, Kražių par., Rasei

nių pav. .. ..............  $10.50
Vytautas Daniulevičius, Kriukių par.,
1 Panevėžio pav.................................... $10.50
šv. Cicilijos choras ......................  $10.50
Pranas Šiužda, Gražiškių kaimo, Vil
kaviškio pav...................................... $10.50
Pranas Gikis, Svėdasų par., Ukmer

gės pav............................................  $10.50
Jonas Barzilauskas, Ūdrijos par., Kal

varijos pav......... . .........  $10.50
Vincenta Palaikiutč $5.00.
Po $2.00 aukojo: J. Gudrinas, P. Piktinas, 

Dom. šlapytė, Andrius Senkus, Petras Ka- 
jeckis, Jonas Kazakeyičius, Adomas Ucius, 
Vladas Stankevičius, Katrina Dubickiutė, Mo
tiejus SenktVs, Konst. Gaubys, Jurgis šeke
lis, Anicetas šlapelis, Petras Levickas, K. 
Valcska, Konst. Orlauckas. Viso — $32.00.

Po $1.50 aukojo: A. Dotnikas, Michalina, 
Koleraičiutė, Liudvika Jančaičiutė. Viso $4.50

M. Navickiutė —- $1.25.
Po $1.00 aukojo:. Petronė Kirvaičiutė, 

Konst. Rašimutc, Ona Bendaitč, Petras Se- 
bastinas, Juozas Rickis, Leonas Grinkevičius, 
Magde Gumauskaitė, J. Bitinas, Dom. 
Jokšas, Leonas Kaminskas, Apol. Valbašiene, 
Marė Sedlcckaitė, Kazys Vaivoda, Ant. Let- 
kauskas, Jonas Markevičius, Jul. Stašaitis, 
Ona Levickaitė, AgcUT Mcdžiakauckaitė, Kat. 
Stirniukė, .Pranas šuk(is, Juozas Dauda, Juf. 
Jovaišiutė, Ant. Janulis, Juozas Dirsė, Ant. 
Ragaišis, Myk. Pabrlnskis, Ant. Adomuos, 
Stasys MeOauckas, Stasys Kučunas, Juozas 
Brasas, Ona Koleraitė, Ona PranckunaitČ, 
Valeras Urbonas, Paulina Klingaičiutč, Ste
ponas Kovas, Juozas Novikas,, Juozas Za
remba, Myk.- Tjaukcvičius, Ona Musteikaitė, 
Ant. Stukas, X." X., Ignotas Kairys, Myk. 
Medžiakauckas, Kaz. ZlotkUs, Juozas Bendo- 
kaitis, Jonas Žemaitis, Jonas Neviadomskis, 
Bernardas Gudelis, Petras Gedmuns, Aleks. 
Stulpinienė, Petras Milevičius, Pranas Mile- 
vičius, Step. Platakis, Adomas Balaišis, 
Aleks. Kaminskas, Bronisl. Danilevičius, Pet
ras Kepalas, Vladas šūkis, Mare. Nakutis, 
Juoz. Žemaitis, Ant. Matukas, Jonas Armonas, 
Andrius Jcrašiuš, Juozas Žemaitis, Anelė Va- 
Icntinaitė, Stasys BruSokas, Karolina Taruš- 
kienė, Jonas Plikis, Petras Gudelis, Motiejus 
Baltrušaitis, Julius Klimaitis, Kaz. Bartašius, 
Marė Orlauckaitė, Pranas Petruševičius, Juo
zas Bartusevičius, Adolfas Orlauckas, Anta
nas Orlauckas, Ant. Stašaitis, Stasys Ke- 
liauckas, Ant. Bagdonas, Myk. Badganavi- 
čius, Adomas Bernatavičius, Jul. Kellauckas, 
Laurynas šliakys, Feliksas Prūsas, Jurgis 
Brazys, Myk. Brazys, Juozas Laukas, Jonas 
Jankauckas, Ilipolitas Anuševičius, Kaz. Zel- 
nys, Stef. Janavičiūtė, Jonas Totnašauckas, 
Jonas Levickas, Edvardas Kundrotas, Anas
tazija Slučkiutė, Juzė Anuševičiutė, Ver. Anų- 
ševičiutė, Mare Daukševičiutc, Antanas Vai
tas, Ant. Buivda, Selvestras Butrimavičius, 
Aleks. Mastauckas, Stasys Janavičius, Aleks. 
Vežialis, Jonas Anusevičius, Aleks. Včžialis, 
Zygm. Griškevičius, Mare Urmeliavičiutė, 
Jonas Musteikis, Jurgis Bakunas, Alfonsas
K. Orlauckas, — 4 m. sūnūs Konstanto, 
Louis Lavasseur, A. Kazlauckas, J. Unčiu- 
ras, Ona Gudikienė, F, Palaikis, N. Mičiulis, 
Ks. Siemaška, J. A. Valiulis, M. Zdanavi
čius, V. Petronis, J. Grcibas, J. Dulksnis,
L. Petronis, M. I.aplenis, J. Januška, J. 
Vijniauskas, S. Gcndrenas, V. Kirčius, Br. 
Saunoras, K. Grinius, J. Monkus, A. Struo- 
lis, E. Struolis, J. Bartmonas, P. Šlapelis,
Viktorija Migliniutč, P. Barkaiickas, J. 
Bulsnis, A. Butrimavičius, K. Gervlckaa, P. 
Piktinas, A. Lozas, Ig. Margevlčius, A. Vil
nonis, T. Barckauckas, P. Storvydis, J. An
driuškevičius, P. Mikaitis, A. Urlauckaitė, 
J. Saunoraitė, J. Malcevičlutė, Veronika Vil- 
kusiutė, M. Vcntys, Marcei. Notkevičienė,
J. Valtis, R. Kavičiutė, K. Andruškevičlus,
K. Budrytė, S. Rickiene, Ig. Malcevičius, 
A. Gribauckas, V. Karpuda, Pr. Žukauskiu- 
tė, Ona Gribauskiėne, A. Pleškauskienė, J. 
PleŠkauckas, A. Beliakcvičius, A. Paukštaitė, 
J. Vizboras, O. Miniauckiutė, V. Bernotavi- 
čiutė, M. Struoliutė, J. Dovidonis, V. Vai
vada, P. Dirse, M. . Letkauskaitė, V. Uzdila, 
J. Lukšys, Pol. Roviutėjj A. Knlikytč, V. Ko- 
vienė; J. Macicjuiias, Pr. Maciejunkicnė, D. 
Rovas, J. Garudzevičius, Vai. Kulvicnė, P. 
Praninskas, S. Mataitis, P. Grybausk&s, Al. 
Danisevičiukė, j. Jokšas, V. Grečius, V. Va- 
rankevičius, P. Deksnya, V. Butrimavičius, 
T. Bamblauskas, A. Zimnickis, A. Bernatavi- 
čiutė. Viso — $203.06.

Smulkių aukų —$31.50. 
Viso Rocliester’yje, N. Y.

Sutrauka:
10 Narių-Ląbdarių 
91 sieksnis žemės 
Šiaip aukų

IS. SO. BOSTON, MASS,

— $848.75.

$1038.00
955.50

1059.69

Į Lietuvių Mokslo Draugijos Narių-Labdch 
rių skaitlių įstojo :■ '■

Kun. kleb. Tarnas Žilinskas, .... $104.00
Petras Čaplikas, .........'........... $104.00
Pirko sieksnius žemės ir paaukojo Mokslo

Draugijos Namams statyti:
SLA, šv. Kazimiero Draugija .... $52.50
Lietuvių Ukėsų Draugija ............... $31.50
Lietuvių Jaunuomenės Ratelis .... $31.50 
D. L. K. Vytauto Draugija .......... $21.00
J, J. Adomavičia ............................... $21.00
Nik. Kcndrolis ..........................  $21.00
Jokūbas Kudrevičius ........................... $10.50-

Antanas Naujokaitis, ..........................  $10.50
Tomas Jokavowjs ................ $10.50

Jonas Petrauskas ..........................  $10.50
D-ras Fr. Matulaitis ..................  $10.50
Jonas Joniunas .........  $10.50
Mateušas Mešlys ................ $10.50 
Konst. Jurgcliunas .............  $10.50
Mat. Narbutas ........«.............  $10.50
Juozas Tamošaitis ............................. $10.50
Jonas Valeckas ................................ $10.50
Mykolas Stalmokas ..........t... $10.50 
Kazys Sangaila ................................  $10.50
Antanas Ašmcnskas ...............  $10.50
Antanas Sidaras ............................  $10.50
Antanas Ivaškevičius .................  $10.50
D, L. K. Keistučio Draugija .......... $10.50
Jonas Vaitkus ...............................  $10.50
Kazys Vileišis .. ..................  $10.50
Antanas Žvingilas ...............A,. $10.50
Valerija Varžinskaitė ............ $10.50 
Juozas Suokas .. ................................ $10.50
Šv. Jono Blaiviu. Dr-ja ........... $10.50
Ant. Gudelis iš Brighton, Mass. .. $10.50
Leonas švagždys ............................. $10.50
P-lč Ona MigauckaitS $10.50
Jonas Tuinila .................................... $10.50
Saldi. Šird. Jėzaus Draugija .......... $21.50 
Po $5.00 aukojo: J. Bcržclionis, P. Kar

velis, J. Mikalauskas, J. Sabas, S. Griškus, 
J. Šokas, Jonas Kazlauskas, F. Rutkclis, 
Mar. KelmainiutČ, Mot. Dagysk Viso $50.00.

Po $4.00 aukojo: Nikodemas Gendrolis, 
Lietuvių Jaunuomenes Ratelis, D. L. K. Vy
tauto Draugija. Viso ......................... $12.00

Po $3.00 aukojo: S. Mockus, M. Verveč- 
ka, K. Antanavičia, J. Stukas, A. Adomaviče,
J. Lekavlče, Aę Rimkus, K. švagz.dis, Julian
K. Sliuokoski, Mart. Knistauskas, Pranas
Petrulis, A. Kučinskas, K. Glinkevičius, F. 
Vervečka, F. Bagdžius, K. Mačunis, And. 
Žiminskas, Kaz. Tamukis, Pov. Apšega, Ant. 
Staneliuiė, Mar. Mcškauskaitč, Al. Kantau
tas. Ap. Adomaviče. Viso ............. $46.00

Po $1.50 aukojo: Mykolas Stalmokas, P. 
Šūkis, A. Ząleckas. ViŠo .........   $4.50

Po $1.00 aukojo: M. Endriųkaitė, P. Tra
kimas, R. Mickeviče, A. Grigaitė, P. A. Sta
tūs, A. Andziunas, J. Dilts, K. Macaitė, M. 
Bratenienė, M. Žiobs, M. Saponiutė, A. Lat- 
vinskas, A. Bučys, A. Bekeriutė, M. Ru- 
dauskas, D. Galinis, P. Gedraičiutė, K. Ži- 
lyčė, P. Polderis, J. Šilansįcis, U. Straimi- 
kiutė, M. Arminas, M. Žebriutč, J. Kadariu- 
te, J. Žardeckas, M. Šleinienė, J. Kalinauskas,
J. Raškauskas, A. Prigiliutč, A. Kubiliutė, 
V. Fcdaraviče, M. Karbauskas, A. Melius, 
F. Žibutis, V. Kališius, P. Grinkcviče, J. 
Vilkas, P. Grinkcviče, K. Kiškis, A. Ncura,
K. Plioplis, J. Podolskis, J. Lekaviče, M. 
Overka, M. Stankcvlče, J. Matukaitis, J. 
Lcikus, J. Dragašius, J. Galinis, A. Duse- 
vičius, A. Overka, A. Gaidis, K. Kisielius, 
J. Urbšaitis, A. Kudkonlcnė, P. Lepšiutė, 
A. Sabukč, J. Jankauskas, A. Baltrušaitis, 
P. Juozavitaitis, L. Višniauskas, A. Stanke- 
viče, P. Kezys, D. Šapalls, S. Jonušaitė, M. 
Kazlauskas, V. Karpavičius, J. Putlius, M. 
Venys, J. Bekeriutė, A. Klimarauckas, V. 
Bielskus, V. Repšys, T. Zaleckas,- J. As
trauskas, A. Beleckas, J. Jankunaviče, M. 
Matutis, J. Klimas, T. Muleviče, J. Sinke- 
viče, J. Tuinila, S. Norkūnas, J. B. Valu- 
konis, Z. Vaitkus, M. Ceikus, J. Višniauskas, 
V. Cepulionis, J. Kavolynas, S. Dzevas, J. 
Kodas, A. Grubinskas, A. Rasimas, A. An- 
ciukaitis, V. Uždavinis, F. Liausde, P. Nor- 
keviče, P. Baranauskas, A. Zcneviče, J. Ja
vaitis, P. Butkus, A. Harmonaviče, J. Sin- 
keviče, J. Mažuolis, J. Vilkiškis, S. Norei
ka, V. Jurgelaitis, A. Zubrlutė, J. Vasiliaus
kas, Ad. S. Romečius, Kaz. Vertrulda, Jadv. 
Šimkienė, Kaz. Petrauskas, Plušas Ausaria, 
Petr. Bagčiutė, Vikt. Levecklcnė, M. Rač- 
kiutė, A. Patonis, A. Barčvitienč, O. Ku- 
činskiutė, O. švagždienė, M. •Žvairaitienė, 
J. Sadauskas, M. Rymkaitė, A. Kaškonas,
L. Vaitiekūnas, J. Zdanavičius, A. Vizgirda, 
O. Vizgirdienė, S. Putkelienė, J. Jakubaus
kas, A. Maura, A. Šapali#, J. Razinus, J. 
Valaitis, A. A. Kairys, J. Jakštys, A. Žcr-
dauckas, L. Bičiukė, P. Jachimaviče, B. Ja
kubauskas, K. Mamašus, K. Borowski, Z. 
Urbonas, M. Šulinskas,/ K. Unikis, Jurgis 
Žvairaitis, D. Antanaviče, J. Keva, Juoz. 
Šūkis, Petr. Tamulionis, Ant. Beleckas, L. 
Zabestonavičius, J. Civlnskas, Ant. Baranaus
kas, Pov. Mikalauskas, Pran. Mikalauskienė, 
J. Grigaitis, Andr. Vardavičius, Ant. Len- 
čauskas, Just. Lapinskas, V. Ručkauskas, 
J. Vojėgą, Petr. . Jakavonienė, Karol. Preta- 
šienė, Vincas Keistutis Jakavonis, Liudvisė 
Navickaitė, Jieva Zubriutė, J. Palionis, T. 
šcmrokas, Mot. Radžlus, Kaz. Pratapas, M. 
Siulalis, P, Jakaitis, Ona Meškauskytė, Jadv. 
Uždavėniutė, Juoz. Tckučioniutė, Emil. Jur- 
gcliutė, Mot. Vyšniauskas, Urš. Bataitė, Ver. 
Buišytė, Adolfą Pranckiutė, J. Aleknavičius, 
Marė Sočiutė, V. Ncura, J. Songaila, J. Ja
cevičius, K. Urbonas, J. Grigaitė, J. Tunis. 
J. Žibutis. Viso ................................ $192.00.

Po 50c. aukojo: Antanas Naujokaitis (ir 
sieksni žemės), Jonas Joniunas (ir sieksni 
žemės). Viso — $1.00.

Smulkių aukų — $9.76. 
Viso So. Boston’e, Mass.

Boston’o aukų sutrauka: 
Nariai-Labdariai 
46 sieksniai, žemės 
šiaip aukų 

Viso — $1,006.26.

Iš AMSTERDAM, N. Y.
Į Narių-Labdarių skaičių įstojo kun. kle

bonas Juoz. Židanavičius, gimęs rugsėjo 25 d., 
1866 m., Seirijuose, Seinų pav.; seminariją 
baigė Plocke, buvo Mokytojų Seminarijos 
Skempt prefektu; nuo 1904 metų šv. Kazi
miero parapijas klebonas, Amsterdame, N. Y.

$102.00
Sieksniai žemės:

«— $1,006.26.

$208.00
483.00

‘ 315.26

Petronėlė Babrauskaitė ................... $10.50
Antanas Kasperiutias ..........   $10.50
Antanas Bačiulis ....................   $10.50
Petras ir Fil. Sargeliai ................... $10.50
Jonas Be rėčka ....................   $10.50
Ona-Jo>siačiutė ................................... $10.50

Stan. Sargelis ............................  $10.50
Stanisl. Sargelis ........................  $10.50
Simano Daukantų Ukėsų Kl. .... $42.00 
Jonas Karužas ....................   $10.50
Ona Karužienė ................................ $10.50

Aukos:
Sim. Daukanto Draugija (ir 4 sieksnius 

žemės) ..................................................  $8.00
Po $5.00 aukojo: P. Aleksandravičius, Br. ; 

ir Saliomė Kačinskai, A. Grinius, S. Raila, 
Zyg. Liutikas. Viso ......................... $25.00

Po $2.00 aukojo: Jonas Karuža (ir sieksnį 
žemės), Ona Karužienė (ir sieksnį žemės), 
Gr. Piktelis, A. Petruškevičius, Pr. Šlavei- 
kis, P. Lalas, M. Kerbelys, J. Mykolaitis, 
St. Šačiukė. Viso ................................ $18.00 Į

A. Staknys aukojo .............  $1.50 i
Po $1.00 aukojo: M. Naginionis, J. Guotas, l 

K. Strikulis, St. Saldys, J. Radikas, P. My
kolaitis, A. Kubilius, M. Vasiliauskas, A. 
Šileika, P. Jacauskas, P. Jurkūnas, M. Jur
kūnas, S. Jakimavičius, K. Karbočius, A. 
Kazlauskas, A. Sagaitis, A. Kučys, L. Kupre
vičius, J. Lukšys, Z. Lukševičius, A. Myko
laitis, M. Štaras, V. Kraniauskas, J. Jankū
nas, B. Žyžius, J. Meilūnas, J. Mačiulis,
M. Švilpa, J. Aleksandravičius, V. Lukšys,
M. Staknys, T. Vereseckas, V. Daučunas, 
K. Žostautas, P. Tamošunas, K. Unčurys, K. 
Kazlauskas, Al. Rusilas, P. Širvys, J. Gaška,
J. Navikas, P. Karvelis, Ona Gurinskaitė,
K. L. Kryževičius, P. Velička, J. Raila, B.
Malakauckaitė, A. Ginaitis, A. Stokna, S. To- 
maniukė, V. RabaČauskytė, V. Grincevičiutė, 
O. Mykolainiutė, Elz. Vytienė, S. Vermauc- 
kas, S. Rimkunas, Ad. Rupšys, V. Žirgulys, 
A. Butka, P. Raila, D. Bagužis, J. Ceglys, 
J. Vaikasas, K. Mičiulis, Z. Mozyriutė, Fr.; 
Gusčiutė, Elz. Gusčlutė, K. Degutis, B. Gus- 
čiutė, A. Bruožas, K. Meškevičiutė, M. Bra- 
siniutė, Urš. Liberiukė, Ona Krėviukė, O. 
Juozapavičiukė, J. Varnas, Br. Varnienė, A. 
Radzevičius, O. Aleksandravičiukė, K. Alck- 
sandravičiukė, J. Daumantaitė, V. Biiuviutė, 
A. Švegždžiutė, B. Mockaitė, P. Plankis, M. 
Kaselis, K. šačkauskas, S. Saltonas, S. Prze- 
gockis, J. Čepaitis, N. Vaičioniutė, Pr. Vai- 
čioniutč, A. Kupčiūnas, B. Vaičiuniutė, S. 
Verbickaitė. Viso .................  $96.00

Po 50c. aukojo: Ant. Pečiulis, (ir sieksnį 
žemės), Ona Jospaičiutč (ir sieksnį žemės). 
Viso —— $1.00.

Smulkių aukų — $27.55.
Viso Amsterdame, N. Y. —• $426.05.

(Toliaus bus).

VIETINĖS/INIOS.
Susivažiavimas SLA. kuopų at

stovų. Pereitą nedeldienį įvyko 
Aušros svetainėj 3149 So. llals- 
ted st., ^Xntrojo Apskričio SLA, 
kuopų susivažiavimas, kuriame 
dalyvavo apie 40 delegatų ne tik 
iš Chicagos kuopų, bet ir nuo 
aplinkinių SLA. kuopų iš Illinois, 
Michigan, Wisconsin ir Indiana 
valstijų. Išviso buvo reprezen
tuota atstovais ir įnešimais 22 
kuopos.

Susivažiavimo programas buvo 
perskirtas į dvi dali: svarstymą 
abelnų SLA. reikalų ir svarsty
mą paties apskričio reikalų. Ši
sai apskritys, kaip jau buvome 
pirmiaus minėję, pasiryžo būti
nai iki sekančiam SLA. Seimui, 
kuris atsibus apie birželio mė
nesį Waterbury, Conn., paga
minti nemažiaus, kaip tūkstantį 
naujų narių. Sprendžiant pagal 
tą, su kokiu entuziazmu dele
gatai svarstė šiuos reikalus, gali
ma tikėtis, kad prižadas su >yg 
to tūkstančio narių lengvai ga
lės bųti ištesėtas.

Susivažiavimas, išrinkęs reika
lingas komisijas pasekminges- 
niam darbo atlikimui, išreiškė už- 
siganėdinimą dabartiniu Susivie
nijimo stoviu ir jo nuolatiniu 
sparčiu augimu, pabraukdamas 
podraug, kad daugiausiai nuopel
no už tai pripažįsta Centro Se- 
kretoriui p. A. Strimaičiui ir or
gano redaktoriui, p, V. K. Rač
kauskui. Padaryta keletas svar
bių įnešimų apskričio ir organi
zacijos gerovei.

Susivažiavimo vedėju išrinkta 
Dr. A. Zimontas, raštininku p. 
Kibartas. Sekantiems metams 
apskričio vafdybon išrinkta: p. 
M. Šarka—pirmininku, p. M. Da
mijonaitis — pagelbininku, p. P. 
Kibartas-^-raštininkft, p. A. Bietf- 

e

žinskis—kasierium ir p. K. Jur
gelionis — g^ncrališku apskričio 
organizatorium.

Mirė “Draugo“ redaktorius. 
Pereitą panedėlį mirė po sunkios 
ligos kun. A. Kaupas. “Draugo“ 
redaktorius savo ^nameliuose prie 
Garfield Blvd. Velionis, kaip 
daktarai pripažino, mirė nuo vė
žio viduriuose ir gerklėj. Dar 
pereitą mėnesį daktarai susekė, 
kad ligonis turi vėžį viduriuose, 
—tą baisią ligą, kuriai iki šiplel 
mokslas dar neišrado vaisto. Su
sekus vėžį, ligonį išveža 
ta į sanitorium ir ma< 
gonį išvežta į sanitorium ir ma
nyta daryti operaciją; tačiaus li
ga jau perdaug buvo įsisėdusi, ir 
matyt buvo, kad operacija nieko 
negelbės, ypačiai, kad vėžys 
tuom tarpu apėmė ir gerklę, to
kiu budu neleisdamas ligoniui 
imti maisto. Ligonis, gerai aplo 
visa tai žinodamas, pasiryžo 
laukti neišvengiamos „mirties, Jr 
kaip,-daktarai sako, priverstas 
buvo galų gale mirti nuo bado, 
nes pastaruoju laiku vargiai ga
lima buvo jau per gerklę per
varyti vos kelis skystimo lašus.

Pagalios ir, galas atėjo 
pereitą panedėlt 1 vai. ryte, ka
da ligonis ramiai mirė, jo se
serims ir broliui esant šalę jo.

Sercdoj tapo kūnas perkeltas 
iš namų į Šv. Jurgio bažnyčią ant 
Bridgeporto, o ketverge išlydė
tas iš šv. Jurgio bažnyčios į šv. 
Kazimiero lietuviškas kapines.

Pamaldas atlaikė Chicagos ar< 
chivyskupas Quigley.

Laidotuvėse, apart daugelio 
kunigų ir velionio pažįstamų, bei 
dideles minios žmonių, dalyvavo 
taipgi lietuviškų Chicagos laik
raščių atstovai būtent: nuo “Ka
taliko” ir “Lietuvos“ redakcijų.

Kas bus sekančiu “Draugo" re
daktorium, kol kas nežinia. Lai
ke velionio ligos laikraštį tūlą 
laiką prižiūrėjo p. K. Jurgelionis; 
dabar girdėtis, buk žadama par
traukti kun. Kemešį, buvusį Vil
niškės ‘‘Vilties” redaktorių.

“Vagiliai“ scenoje. Nedėlioja, 
spalio 26 d. Šv. Jurgio parapiji
nėj svetainėj Lietuvių Jaunimo 
Ratelis sulošė veikalą “Vagiliai.“ 
Patsai veikalas nieko ypatingo 
savyje netalpina; paimtas yra iš 
turtingesnio luomo gyvenimo. 
Svarbiausieji veikalo personažai 
—trįs vagiliai, kurie, būdami pro
fesionališkais plėšikais, draugi
joje pasirodo žmonėmis, išlavin
tais, apsišvietusiais, gerų tėvų 
vaikais. Tarpe savo draugų at
lieka plėšimus ir vagystes ir, už
klupti, išsisuka taip puikiai jogei, 
pasilieka visiškai nekaltais.

Neužimdamas laikraštyje dau
giau vietos veikalo įtalpa, pasa
kysiu šį-tą apie atlosimą. Lietu
vių Jaunimo Ratelis yra, regis, 
išrekliamuotas mažiau už kitas 
dramatiškas Chicagos draugijas, 
bet darbo atlikime pralenkia vi
sas savo seseles. Pabriežtina Ra
telio vakaruose ypač tai, kad 
jisai, rengdamas kok|-nor« va
karą, visuomet atkreipia daug 
atydos j .scenos bei dekoracijų 
pritaikymą prie vaidinamojo vei
kalo.

Minėtasai veikalas tapo suloš
tas puikiai, išimant pirmą veiks
mą, kame buvo pora bene tik
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DRAUGIJy REIKALAI ANT IšMOKESČIO PO 50. KASDIENno

$480.00.
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REDAKCIJOS ATSAKYMAI

Ant Pardavimo
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st., 4 flatų
per emuts

mūrinis 
$480.00.

sve-
Sce-
La-

v. Kryzia 
nudainavo

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

prasišalino iš Chi- 
d. 1913 m. Drauge 
ir duktere 1. metų; 
Coffee & Tea Co., 

Kalba lietuviš-

Parsiduoda:
savybė, 2 augštais išstatyta.
$75.00.
kėjimai.

Išrandavojimui: — 6 puikus ruimai 
prie 2948 Lowe avė., už $15.00; raktai 
pas ponių, Dabsky 2950 Lowe avė.

Mr. Schroeder, Graceland 1394

šokiai, žaismės ir 
Dvi paneli, ' dau- 
atviručių, ' laimės 

grieš brolių Sarpa-

Savo roles aktoriai at-

tariant, luotu 
keletą kąsne-

7 metai Amerikoje.

solo, duetais, vode- 
t.t. Programai at- 
dalyvaus geriausios

kriaučių ir “fi- 
ant moterių kostumeriškų 
Darbas geras ir nuolati- 

Atslšaukti

avę., 2 flatų /medinis 
per metus

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

Jums pasiųsime dailų 14k. 
auksu spausta (14 k. gold 
filled) laikrodį, “tuojaus su 
lenciūgėliu (retežėliu), su 
geriausiais viduriais Elgin, 
arba Waltham; gvarantuo- 
ta ant 20 metų.

Rašydamas dėlei paaiški
nimo, įdėk ir krasos žen
klelį atsakymui:

AMERICAN WATCH COMPANY, 
343 East 9th St., NEW YORK, N. Y.

buvo 
daugiausia.

4 gera bizniška nuo- 
Randos 

Kaina $7,500. Lengvi išmo- 
Kreiptiš antrašu: 
Mrs. Rademacher,

3562 So. Halsted st., 1 Chicago, Ill. 
----------—f—

avę., kampas ,38th 
ir 3 flatai, mūrinis 
per metus atneša

ir visokių
vienas iš

išreikšta Rausiu

užvardintą “Gyveni-

25 akm. Geležinkelio Laikrodėlis
Ausies užsukimas. Vy
rams ir Moterims di
dumas. 20 METŲ 
GOLD FILLED, du- 
beltavos 
kopei tos, 
gravuotas.

kurie

ėt

I 

s? 
'■’■■i

Ac naujų vaidintojų, kurie prieg- 
|o dar ir neatsakančiai 
k ėjo. Paskutinieji gi

—r4

ANT PARDAVIMO.eARBA IŠRAN
DA VO JIMO.

' '■ a? '■

Duonos kepykla Shop),
-v V • Z-M U. L .    ' « —

2 augštų puikus Geriausia Lietuviška Aptieka
F. A. Jozapaitis, aptiekorius ir šar

vininkas, savo aptiekoje užlaiko vi
sokių 
tu s. 
gauti 
draug 
suteikiama geriausi patarimai ir kas 
ko reikalauja. Laiškais tik tiems at
sakom, kurie prisiunčia už 2c. štampų.

F. A. JUOZAPATIS
APTIEKORIUS

360I S. HALSTED ST., CHICAGO
Telephone Yards 155 arba Yards 551

Parsiduoda:
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 
Bankų.

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 

! negaili užganėdinti savęs 
ir nedali turėti linksmus 
laikus, nes yra taip, kaip 
numirę, o kuomet moki 
gerai šokti, visuomet busi 
linksmas ir kitų paguo- 
dojamas.

Norinti mokytis, meldžiu, atsilan
kykite po- numeriu:
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, 

B. Tisaiti.

roles mo
dų aktai 

y. geriau 
iš žmonių,galima reikalauti

p ilgo darbo valandų Ii- 
pašvenčia scenai. Iš

merginų a sizymejo p-ies sonja 
Urbaitė ir Sofija Urbanavičiūtė. 
Publika, mačiusi jas lošiant vie
ną kartą, be abejonės, atsilan-

nepamestų scenos, is vyių 
galima nepaminėti trijų vagil 

(ieštanto ir 
Pažvmėtina

policiantas p. 
Paskutiniame

taipgi
tinas.
liai sudainavo trio, atliktas taip, 
kaip retai musų artistams-mėge- 

pasiseka atlikti, 
nemažai, tačiaus ir neper- 

rasi, bu- 
s. Jeiguvo isiiKęs (imeiis

Lietuvių Jaunimo
savo d^rbą pirmyn, tai ne tik ras

sau užuojautą, bet tai-

vietinės drama- 
)s. Kaip buvo 

paskelbti svetainėje. Ratelis ne
užilgo ttfrės kitą vakarą, kaine
žadama
Kaltas.’

Užduotis skaitytojui. Spalio
46 kliubas “Lic-

ma
mą gavome »dvi žinutes. Kadan
gi redakcija tame vakare repor
terio neturėjo, tat negali apie 
atvaidinimą nieko pasakyti. Vie
ton to, paduoda 
kuriu skaitytojas 
sau tinkamesnę.

menus 
kautis.

4 veiks- 
is, su gies- 
sccnai tin-

direktorius < 
Beaune, Ita 
išleistame v

Apgarsinimai
EPIDEMIŠKOSIOS LIGOS
Prof. Mathieu, 

noliogijos stoties 
joje, savo nesenai 
kale apie “Vynus
rodo, kad vynas yra stiprus a 
tiseptiškas “agentas,” ir 
vertė choleros ir šiltinės 
demijose buvo prirodyta 
tu, kad tie, kurie vartojo 
ligos išvengė, tuom tarpu 
vandens

fak- 
vyną,

gėrikai buvo jos
Męs daugelį kartu at- 
savo skaitytojų atydąkreipėme

į faktą, kad skilvio ir vidurių li
gose Trinerio Kartaus Vyno 
Elixiras, padarytas iš tyro rau
dono vyno, yra ištiki m iausis vais
tas. Žolės, esančios šithmc vyne, 
taipogi turi didelę medikališką

) arba kokio 
ir sustiprins

Trincr, 1333-1339 So. Ashland 
a ve., Chicago, Ill. Reumatizmo 
ir neuralgijos skaudėjimuose jus 
negalite rasti geresnio vaisto už 
Trinerio Linimentą.

ŽIRGVAIKIO PASK. IR BUi?. DR-JAi 
Jau gyvuoja 3 metal Ir turi 

kapitalo suvlrš $12,000.00
Taigi, lietuviai, kuriė norit sučėdy- 
pinigų mokėdami tik po mažų sumų,

prisirašykit prie šios draugijos. Dr- 
ja laiko savo susirinkimus kas sere- 
dos vakarų apie 8 vai. vak. L. Ažuko 
Bvet., 3301 Auburn avė., kertė 33-čios 
gat. Taipgi šita Dr-ja skolina pinigus 
ant namų už prieinamų procentų.

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

DEŠIMTAS METINIS 
KEPURINIS BALIUS!

parengtas dr-stės šv. Mykolo Arkanio- 
lo II, Nedėlioj, 9 lapkričio (Nov.), 
1913 m. Atlas svetainėje, 1436-40 
Emma st., arti kampo Milwaukee avė. 
•ir Noble st. Pradžia 2 vai. po pietų, 
įžanga 25c. porai

Kurios panelės ar moterėlės atsineš 
navatniausias kepures, gaus dovanas 
geros vertės, tiktai, meldžiamosios, ne
pamirškit ir nepatingėkit pasidaryti 

. po navatniausią kepurę, dovanų vis 
"gausit. Puiki muzika grieš puikiau

sius ir smagiausius lietuviškus šokius.
Komitetas.

kino publiką bei jai patiko. Pas
kui šv. Cecilijos choras, esantis

plojimu, 
tačia u s

2. Dar niekuomet nebuvau 
matęs taip > silpnai lošiant, kaip

>s energijos, isski- 
kai-kuriuos, išrodė, 

kad tai mediniai stabai. Taigi, 
veltui komitetas išgyrė pirm lai
ko (mat, komitetas iškalno pra
nešė, kad veikalas busiąs gerai 
atliktas). Trumpakojis.

4617-19 S, Paulina S&f^ToWn of La
nce),’ įsteigta pagal phskut|nįų miesto

10.00 dovanų tam, kas paduos tikrų 
antrašą, kur dabar gyvena Kristupas
J. Milauskis, daugiausiai jisai vadinas
K. J. Milas, jisai 
cago, Ill., June 8 
su savo moterim 
jisai buvo Moon
korporacijos vadovu.
kai, angliškai ir biski lenkiškai. Dirb
davo už selsmoną. Kas žino arba 
kam tektų sužinoti meldžiu kuogrei- 
čiausiai pranešti apie jį, o gausit 
augščiau minėtų sumą $10.00.

Joseph Blouzdis,
733 W. 17th st., Chicago, TH.

Pajieškau Nabukonodozoro Bagdo
no, (angliškai—Nobi Bogdon), Kau
no gub., 6- metai atgal gyveno San 
Francisco, Cal., potam So. Omaha, 
Neb. Turiu svarbų reikalą prie jo; 
prašau atsišaukti adresu:

Lewis Lanauskas,
721 — 6th avė. So., Seattle, Wash.

Pajieškau Mikolo Stogio, Jono Per
kūno, Jurgio Lekaus ir Jono Kalvio; 
— visi peeina iš Polomjiškio, Kuršo 
gub. Kas apie juos žinote, praneškit 
antrašu:

Adomas Kalvis, 
3348 Auburn avė., Chicago, TU.

Pajieškau Augustų Dzieduliuhų Kuz
mą Paparčių, iš Žaslių parap., Trakų 
pav., Vilniaus gub. Atvažiuoja jo 
sesuo iš Lietuvos. Meldžiu atsišauk
ti adresu:

Jurgis S. Jurevičius,
8 Blinkhorn avė., Lowell, Mass.

Pajieškau savo draugo Juozo Stan
kevičiaus, iš šilelio kaupo, Pilviškių 
parap., Suvalkų gub. 
geltonų plaukų ir ūsų, mėlynų akių, 
balto gimimo.
Kalba vokiškai, lietuviškai, rusiškai, 
lenkiškai. Tarnavo leib-gvardijoje Pe
terburge, gyveno Vokietijoje Essen 
a|d Ruhr. Kas praneš, gaus dovanų. 
jĄtsišaukti adresu:

Joh. Karpovitz, ~ 
141 Madison st., Pittsfield, Masą.

Pajieškau savo brolio Jurgio Zin- 
j’kevičiaus, iš Nešeikų kaimo, Balbie
riškio gm., Mariampolės pav., Suvalkų 
£ub. Apie 13 metų kaip iš Lietuvos 

1 išvažiavo. Apie 6 metai atgal, gir
dėjau, gyveno Londone, Anglijoje. Jo 
paties, ar kas jį žino, meldžiu atsi
šaukti adresu:

Mrs. Eva Petruškevič, 
2142 W. 22nd pl. Chicago, Ill.

liko be jok 
riant tiktai

dabar jus žinote kaip pono Ten 
Buvusio, tai ir pono Trumpakojo 
nuomones apie atsibuvusį vaka
rą. Idant neįtartų mus simpati
joje kuriam šių dviejų netikėtų 
priešų, o flr ačiū tam, kad, kaip 
sakyta, sįyo žmogaus ta n va
karan nebuvo pasiųsta, redakci
ja palieka pilną laisvę kiekvie
nam skaitytojui manyti, ką jisai 
nori, kaip apie šiuodu recenzentu, 
ir apie jųjų daugumą. Perspė
jame, kad jokiems ginčams 
sų laikraštyje vietos nebus, 
paduota paveikslėlis, jokių 
aiškinimų nereikalaująs.

p. Kaz. Braž. Sutrumpinome ir su
švelninome.

p. Liet. Sunul. Netilps.
p. Burdlngleris. Praleidžiame visų 

tų dalį, kuri gali sukelti visai berei
kalingų ginčų. Apie visai tai “Lie
tuvoje” buvo Jau rašyt#

p. Liet. Atžalai. Pirmoj korespon
dencijoj buvo pažymėta, kad ir vieni 
Ir kiti panašiai sakę; o kas iš jų 
plrmiaus sakė — tad nesvarbu, nes 
ir viena ir kita pusė už tai garbės 
turėti negali; tai nekulturiškas pa
sielgimas vis viena, kas jį nepadary
tų — ar bedieviai, ar katalikai. Laik
raščiams labai nesmagu leisti užimti 
brangių vietų visai tuštiems glnčiams. 
kurie, teisybę pasakius, neverti ir 
pelų maišo. Netajpfnome ir jūsų prie
šo prisiųsto rašinėjo tame pačiame 
reikale. Todėl nėra ko jums rūstauti.

itjikąiavimų. Du 
štoravas 
Greta didelis kremas 
ne 7 arkliams ir p 
vežimų. Kaina perki 
davojančiam labai Įpfieinaįia. Atsi
šaukti tuojaus pas iL

A. J. Bieržynsklį-
4600 So. Paulina St. Tel. Yards 38S4

didelis 
pagyvenimas' 7 Į ( kambrių. 

ržine bar- 
S’ėl šešių 

rba ran-

Parsiduoda: —barzdaskutykla (bar
ber shop) labai pigiai, dviem krėslais, 
nuolatinis darbas dviem barbertyms, 
geras lietuvių ir lenkų apgyventa vie
tai, arti lietuviškos bažnyčios ir ban
ko. Biznis gerai eina. Pardavimo 
priežastis; savininkas turi- kitą biz
nį. Atsišaukti:
1700 N. Ashland avė., kampas Wa- 
bansia. Chicago, Ill.

Parandavoju: — budiarrili'* gražioje 
ir gėroje vietoje, vienatihę visame 
lietuvių apgyventame miestelyje. Biz
nis gerai išdirbtas, prie didžiausios 
gatvės kampo. Prie bučiarnės visi 
reikalingi įrankiai. Galima pradėti 
su visai mažais pinigais^ Paraudavo- 
jimo priežastis: savininko silpna svei
kata.; Atsišaukti adresu;

B. Kareiva,*
503 Moen avė., . Rockdale, Ill. 

Tel. 3619 W.

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda 2 lotai, ant Lowe avė., 

arti 35 gatvės. Gatvės .išmokėtos. 
Kaina $1,100.00. ; "

3546 Lowe 
namas., Randos 
KainV $1600.00.

3725 
namas. 
Kaina

3758 
gatvės, 
namas. 
$600.00. 
dabar tik $3,800.00. Parduosiu ‘cash’ 
arba ant lengvų išlygų.

Męs parduodame namus šitoje apie- 
linkėje, $300 iki $500; išpradžios.

DAVID J. BURKE, !
751 W. 35th St., f Chicago/’ III.

Wallace
Randos

$3500.00,
Emerald

Storas
Randos
Budinkas kaštuoja $6,000.00,

CHICAGIEČIŲ PROGAI!
Balius su programų, parengtas Lais. 

Jaun. Muz. Drm. Dr-jos, Nedėlioj 
2 d. lapkričio (Nov.), 1913 m. Frei
heit Turner svet., 3417- So. Halsted 
st. Svetainė atsidarys nuo 4 vai. 
Pradžia 5 vai. vak. Tikietai 25c. ypat.

šitas vakaras susidės iš plataus 
programo, vaidinimų (lošimų), dainų, 
dekliamacijų, monoliogų 
pamarginimų; taipgi bus
linksmiausių vakarų, kurie pirm buvo 
surengti. Kviečiame visus atsilanky
ti ir drauge pasilinksminti. Tikimės, 
busite užganėdinti. Komitetas.

Pajieškau savo tėvo Antano Griško 
ir Marijonos Griškiutės, iš,Vartų kai- 

'mo, Prienų parap., Suvalkų gub. Gy
veno pirmiau Chicagoje. Jų pačių, ar 
kas juos žino, meldžiu kuogreičiau- 
siai atsišaukti adresu:: t

Mrs. Magdė Staninienė,
i P. O. Box 82, Tower Hill, 111.

ANT PARSAMDYMO.
Automobiliai veselijoms, krikšty

noms, pagrabams ir t,t. yra pigiai 
parsamdomi iš Halsted Garage. Taip
gi automobiliniai truksi perkrausty- 
mui Furničių, nuvežijhlil į dypus ir 
t.t., yra gaunami pigiai. Rerkrau^ty- 
mui furničių autompbilitUai trukai 
kaštuoja pigiau kaipį įkilai; ir ge
riau ir greičiau atlieka; darbų.

Atsišaukite į j .
HALSTED GARAGE, 

3222 So. Halsted st., ) Chicago.
--------------------7-----------------

Parsiduoda:—gera “Concert” smui
ką pigiai, reikalaujančiam gera proga 
pasinaudoti. Atsišaukti adresu:

v Geo. Bogovich, 
2330 W. 24th st., arti Western avė.

Pajieškau savo pusbrolių, Jono, My
kolo ir Kazimiero Dučkų; paeina iš 
Kondročių kaimo, Pakrojo pačtos 
sryties; Panevėžio pav., Kauno gub. 

j Jų pačių, 
i atsišaukti 

Mr.
1410—2nd

kaimo,
Panevėžio pav., 

ar kas juos žino, meldžiu 
adresu:
Antanas Pecheliunas, 
st. So., Minneapolis, Minn.

PIRMAS VAKARAS 
Lietuvių Mot. Apšvietos Draugijos. 
Subatoje 8 d. Lapkričio (Nov.), 1913 i 
m. M. Meldažio svet., 2244 W. 32rd I 
place. Pradžia 8 vai. vakare. Įžan
ga 26c. ir augčšiau.

Plačiausia šio vakaro programas 
bus įvairuotas muzika, prakalbomis, 
Skambinimu pianu, choro su pritarimu, 
deklamacijomis, 
Viliumi ir t.t. ir 
likti sukviesta ir 
lietuvių jiegos.

Po programui 
skrajojanti krasa. 
glausia gavusibs 
dovanas. Muzika 
lių.

Sekantis Liet.

Pajieškau savo tikro dėdės Tamo
šiaus Naruševičiaus. Girdėjau, buk 
/rugsėjo mėn. atvykęs Amerikon. Tu
riu svarbų reikalą. Jo paties, ar kas 
jį žino, meldžiu atsišaukti adresu:

Mr. Pranciškus Naruševičius, 
49 James st., Flushing, N. Y.

PAGELBĖKITE RASTI.
Agota Petrokienė, lietuvė-, moteris 

su dviem kūdikiais, Michalina ir Zo- 
sia, važiavusi pas savo vyrų Mykolą 
Petroką, gyvenantį Detroit, Mich., yra 
užlaikyta Immigracijos valdžios Que- 
bec’e, Kanadoje, nes, ačiū blogai pa
rašytam antrašui, kurį moteris pa
davė, jos vyras negali būti rastas. 
Visos Immigracijos ofiso Detroite 
pastangos atrasti vyrų likosi be nau
dos. šio laikraščio skaitytojai De
troite yra kviečiami pagelbėti rasti 
Mykolą Petrokų ir, jeigu jiems pa
sisektų, išsyk atsiliepti į U. S. Immi
gration Office, Quebec, P. Q., Canada, 
šeimyna bus sugrąžinta Rusijon, jei
gu vyras negalės būti rastas.

Moti “Apšvietos 
dr-jos vakaras bus toje pačioje 
tainėje, nedėlioję, 7 d. gruodžio, 
noje statoma “Orleano Mergelė”, 
bai puikus veikalas.

Susirinkimai šios dr-jos būva pirmų 
nedėldienį kiekvieno mėnesio Fellow
ship svet., 831 W. 33rd pi. Moteriį at 
mergaitės gali ateit prisirašyt. Laiš
ku kreipkitės į nut. rašt. Z. Kalvai- 
čiutę—Puniškienę, 3120 Emerald avė.

“APŠVIETOS” KOMITETAS.

Pajieškau švogerio Jono Levanavi- 
čiaus, iš Kauno gub. ir pavieto, Jos
vainių vals. ir parapijos, Vienkiemio 
Užiedupio. Jis pats, ar kas kitas, 
meldžiu pranešti adresu:

Stanislovas Bakanas,
333 Park st., Laporte Ind.

Pajieškau savo brolio Povylo Gus- 
clno; 2 metai atgal gyveno Scranton, 
Pa., dabar nežinia, kur yra. Turiu 
svarbų reikalą; malonėsite jis pats, 
ar kas apie jį žino, pranešti antrąšu:

Louis Gustin, 
Box 85, Middleboro, Mass.

Pajieškau savo brolio Franciškaus 
pleizniaus, iš Kauno gub„ Vilkmer
gės pav., Žemaitkiemio vai. ir parapi
jos; septyni metai kaip Amerikoj. 
Plrmiaus gyveno New Yorke. Kas 
žinote, ar jis pats, meldžiu atsišauk- 
tL Turiu svarbų reikalų.

Stanislovas Gleiznius, 
Butte, Montana Mullen House.

Reikalingas: — vyras su saliuno 
laisnėmis dėl atidarymo naujo saliuno 
po dideliu hoteliu prie geriausios gat
vės Chicagoje. Galės gauti pigia 
randa ir geru “lysu” daugelui metų. 
Geriausia proga Chicagoje. Norintis 
geros vietos galiūnui atidaryti lai at
sišaukia pas: i

John Ambrose, 
1023 W. Madison st., Chicago.

Reikalaujama:
nišerkų”
drapanų.
nls, su geru užmokesčiu.
antrašu: Paul Straus & Co., 2723 W.
Madison st., Chicago, Ill.

Ant pardavimo: — galiūnas lietu
vių ir lenkų apgyventoje vietoje, arti 
lietuviškos bažnyčios. Biznis yra iš
dirbtas jau nuo 5 metų. Parsiduoda 
iš priežasties, kad savininkas Išva
žiuoja 1 savo šalĮ. Atslšauklt adresu: 
1724 West. 47th Street, 

kampas Hermitage av.
Chicago, III.

Parsiduoda: — Grosernė ir bučiar- 
nė su 6 ruimų gyvenimu labai geroje 
lietuvių, čekų ir kitų tautų apgyven
toje vietoje. Biznis per 25 metus ge
rai išdirbtas, gerame padėjime ir turi 
visas vigadas: elektros fanas, regis- 
teris, bankas, telefonas, geras arklis, 
pakinktuvai, vežimas — visa kas nau
ja ir gerai įtaisyta. Pardavimo prie
žastis: draugų nesutikimas. Kreip
kitės adresu:
627 W. 18th st., kamp. String st., 
Telefonas: Canal 3739, Chicago, Ill.

ANT PARDAVIMO 
Automobilius.

Puikus Limosine, 7 pąsažierių au
tomobilis, Peerless išdirbimo, visas 
naujai pertaisytas (overhauled), ge
riausioje tvarkoje, taip kaip naujas. 
Parsiduoda pigiai. Dasižino.kite

HALSTED GARAGE,
3222 So. Halsted St., Chicago.

PIGIAI FARMOS PARSIDUODA.
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 lietuvĮškoj kolionijoj. 
Laukas prieina prie "gražaus ežero, 
5 pylios nuo geležinkelio, stoties; į 
žiem-vakarius nuo Birchwood, Wis. 
Labai gera proga norinčiam pirkti 
farmą, Kompanija pigiau ten nepar
duoda, kaip 12 doliarių už akrų. Pla
tesnėms žinioms atsišaukite pas savi
ninkų šiuoin antrašu:

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

Parsiduoda: namas sykiiP su saliu
nu už pusę kainos (čienlos); Namas 
mūrinis dviejų lubų, ant dviejų lotų 
statytas; ant viršaus graži svetainė, 
o apačioje saliunas. P6ol ‘roomls ir 
pragyvenimui gražus kambariai. Ne
toli nuo liet. Aušros Vartų bažnyčios, 
gražiai lietuvių apgyventoje Vietoje. 
Parsiduoda, nes savininkas, dėl ne
sveikatos, yra priverstas apleisti šių 
brangių vietų. Geriausia proga lietu
viui pasinaudoti. Norintieji pirkti, 
atsišaukite šiuom adresu:
2301—2303 W. 22nd Place, kampas 
So. Oakley avė., 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,

JONAS KULIS
325g So. Halsted st., Chicago.

“LIETUVOS” AGENTAS
Lankosi Chicagoj, užrašinėja 

“Lietuvą”. Renka apgarsinimus 
ir šiaip spaudos darbus. Perka 
namus, liotus ir parduoda. Ir 
šiaip suteikia informacijas biznio 
reikaluose.

A. Olszewski,
. “Lietuvos” leidėjas.

Chicago, 111.

PUPAUSKY BROS.
JEWELERS

Jubilieriška Krautuve
Deimantą, Auksinių ir 
Sidabrinių tavorų, Lai- 

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

vaistų ir išpildo visokius recep- 
Taipgl mano aptiekoje galima 
visus lietuviškus daktarus; po- 
ir angliškus. Mand aptiekoje

medžiotojų 
puikiai in- 

_ IGsiskai
teisingai laiką rodan
tis, ypatingai naudo
jamas ant geiežinke- 
Htf, kur reikalaujama 
i J t ik itn if La ik ra odei i tf. 
G^arant uotas ant 20 
metų. Speciali škas 
pasiūlymas: Išsiųsim 
šitą laikrodėlį bile 
kam C. O. D. (už
mokėsi, jį atsiimda

mas) $5.75 ir persiuntimo lėšas ir galėsi pil
nai jį apžiūrėt. Jeigu nepatiks ir nebus toks, 
kaip čia aprašom, NEMOKYKIT NEI CEN- 
I O. PAMYKI T, kad turėtumėt užmokėti 
gal $25.00 už toks laikrodėlį, jeigu pirktut 
kur kitur. Laikrodėlis 14 karatų GOLD 
PLATED LE.NCIUGĖLIS ir BREL1OKAS 
DYKAI su kiek-vienu laikrodėliu.
ECELSIOR WATCH CO. 900 Athenaeum Bldg., CHICAGO

Antanas A. Slakis

Veda visokias bylas, civiliškas ir kriminališ

Aliejus
(Severn's GotKard Oil)

dabar parduodam’as aptiekose 
bateliuose dviejų didumu: po 
25 ir 50 centų. * Jeigu turite 
Skausmus bile kurioj daly j 
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.

Severos
Gydantis Odinis

Muilas
(Sęvera’s Medicated

, Skin Soap)

yra antiseptiškas muilas, ku
ris ne tik nuplauna ir nuvalo 
lygią odą, arba plaukuotą odą 
ir rankas, bet lyginai nelei
džia užakti porams, 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 Severos. Neim-' 
kit kitų. Jeigu neturi—par- 
sitr^it tiesiog nuo mus.

W. F. Severą Co!
■ CEDAR RAPIDS. IOWA /

Naudinga ir kiekvienam reikalinga 
. - užsisakyti

KATALIKAS”
“Katalikas” yra 12-ko^ pusla

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

“Katalikas” molams $2, pusoej mot|S1.
Užsirašyt “Katalikas” galima kiek

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

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

kas visuose teismuose (suduose). Peržiūri 
obstraktus ir padirba visus kitus 

dokumentus.
us

MIESTO OFISAS: 
y

Room 510 Ashland Block
Cor. Randolph and Clark Sts.,

Telephone RANDOLPH 1307

BRIDGEPORTO OFISAS:
3255 So. Halsted Street

(Priešai 33-čią gatvę)

VAKARAIS: nuo 7 ik' 9 vai 
išskiriant nedėlias

Telephone DROVER 5326

l OfA i . ■
LOKG I

W D.SWl"

Joks žmogus negali laikytis drauge su 
pažanga be naujųjų parankumų.

Anųjų dienų metodai bei sureng mas dabar 
yra tinkamai aprašomas kaipo “a .haiškas”.

Šeivinių plunksnų, pieskinyčių, virvinių skam
bučių negalima daugiau rasti ofisuose, neliniuoja / I
nei šių dienų knygveužiai savo vedamų knygų.

Privatiniai kurjerai su dokumentų prikrau 
tais greitai siunčiamais maišeliais yra retai sutin
kami ant vieškelių.

Bet Long Distance Telefono vielos tęsiasi išil
gai kiekvieno svarbaus vieškelio ir yra apkrautos 

' neatidėtiniausiomis bei svarbiausiomis šios dienos
gyvenimo rūpesčių žiniomis.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building*- 

Official 1OO
MML-...-

ANOLA ANTI-PAIN BALM
Nuo peršalimo, Kosulio, Kataro, Uždegimo 

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

Atsiųskit 10c prisiuntimui mažos bandymo skrynutes 
Anolos ir persitikrmkit apie jos gerovę. Adresuokit:

1725 W. 18th St

10 Cigarettes

BBO

ente

T*

"SBS

Vi

Dept. 6 Chicago Ill

Kodėl Nerūkyti Geriausius

NEBOA CORK TIP

CIGARETTES

Negali Būti Jiems Lygiu
Garbingai Geri
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Kur įdėti pinigai atneša

DIDŽIAUSIĄ PROCENTAI
ci

Pinigai laikomi bankoje atneša 3 procentų. Į mortgečius įdėti 
(tai yr> paskolinti) atneša 5 ir 6 procentą. O į namus įdėti atneša

Kodėl tada neperki nam ųkuris duoda tau didesnį procentą negu 
visi kiti pinigų investinimai.

Męs turime pardavimui daug gerų namų, didelių ir mažų,"kurie
10 iki 15 procentų, ir parduodame Juo? labai lengvomisnesą 31110 

išlygomis.

9

caoKV

su namu ant Archer avė.

biznis ir brangiausias
Šančius nuo 10 iki 12

ren-
P uo

toriu m S 
turi Tisas 
1 roctor, L 
visokias H. 
departamei 
*:relpkltės 
tsakymu .

kreipkitės 
n

403 Lyon Building

216 W. Madison St T. PODLASKIS ir A. CHAPOSKE, Lietuviai agentai

00. Įmokėk tik $1.400.oo,

-saant

V

Gaunama “Lietuvos” Knygyne:

LIETUVIŠKA BANKA

Chicagos 
apsaugoja žmonių gyvastį pašalpa Ii- 
efaimts atsitikimuose. Reikalinga agen-

mas,

K. U FILLIPOVIČIUS IR 
J- P. JOVAIŠAS 

pardavėjai namų, 
farmų už labai
kainas (prekes) turi di- 
džiausj pasirinkimą; ap
saugoja nuo ugnies na
mus, biznius ir forničius 
geriausiose kompanijose; 
periantiems propertes iš
dirba visokias reikalingas 
popipras; peržiūri ab
straktus it parūpina pa
skolas, mortgečius; par
duoda lotus visose dalyse 

nuo $500.00 ir atigsčiau, o 
žmonių gyvastj pašalpa li-

1. Chicago Heights ir

mo*.

:V)

Šis 2-jų augštų mūrinis namas, antWallace st. arti 34-tos gat.
Kaina $4.200.oo

.OOO.oo, o ręstą lengvomi

*. j » anuvv

kurio paveikslas čia, neša rendos $500.oo per metų. 
Taigi jis neša 12 procentą. Įmokėk tik $ 
mėnesinėmis i smok es t i m i s.

2-jų augštų medinis namas, ant Lovye/ave. arti 36-tos gat. par- 
o per metą, taigi neša 16 
išmokesčių.

siduoda už $1.500.oo, o rendos neša $25O.c 
procentą. Įmokėk tik $500.oo, o reštą aut

3. 3 kampiniai lotai prie dabar rengiamos lietuvių tautiškos baž
nyčios verti $3.500.oo, parsiduoda už $2.200.
o ręstą ant lengvų išmokesčių.

4. Gerai įtaisyta duonkepe (Bakery) 
parsiduoda labai pigiai.

5. Ant Halsted st., kur eina geriausis 
dos, gali (fa pirkti už žemą kainą namus, ne 
centų, ir labai lengvomis išmokestimis.

Dasižinokite

A. 0LSZEWSKI0
3252 So. Halsted St., : -į

BANKOJE
CHICAGO, ILL

F. P. BRADCHULIS
Attorney & Counselor at Law

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

Telephone Franklin i 178
Lietuvis advokatas, baigęs teisių mokslą Ame
rikoje. Veda visokias bylas, civiliškas ir kri« 
minahškas visuose teismuose lsuduose)<

Gp. 3112 S. Halsted St., arti 31-mee
Telephone Yards 2390

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 
|>ačtu laivai, nauji dubeltavų šriubu garlaiviai 

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

CZAR — 13,000 tonų
I ROTTER DAMĄ j 9 dienas be permainos

i 11 dienų be permainos j LIEPOJ Ų. 
»31.00 —- —- 3-Čla kliasa —• — $33.00
|45.OO — — 2-ra kliasa — —- $50 00
$65.00 — — 1-ma kliasa — — $75.00

IŠPLAUKIA KAS ANTRĄ SUBATĄ 
Artimesnėms informacijoms rašykit pas: 

'A. E. JOHNSON a CO. Genera: Pass. Agent, 
27 Broadway, NEW YORK.

pa» vietinį autorizuota agentą

KAZIS KRAUČUNAS.
Buvgs 9 mietus Skyriaus Viršininku, Inspek 

3 ivionyti| Valstijų Immlgracijos 
s tiesas kaipo Attorney, Advocate; 
Solicitor ir Councelor-at-Law. Veda 

yla# (provas) visuose teismuose Ir 
ntų skyriuose. Gavimui patarimų 
laiškais, įdedami krasos ienklėlį 

. Vedimui svarbių bylų ir reikalų 
pribnna ypajlčkai į visas. Valstijas ir mies
tus sulyg pa’reikalavima Adresas:

KAZIS KRAUČUNAS 
ATTORNEY-AT-LAW 

SBATTLB. WASH.

K. ZURAITIS
PIRMAEILINIS BUFETAS

Saitas alus, gera deg
tinė, kvepianti ciga
rai. Priima svečius 
: kuošlrdinglauslal. :

3200 SO. HALSTED ST.

Turėk Savo Namuose
Geriausių Degtinę0 (arielką) jei 

nori būti sveikas ir turėti kuom 
JT pavaišinti savo mylimų svečių. 

Daktarai rekomeridųoja už geriau- 
šią degtinę

S-O-L-O Rye
Kaipo Skanų, Tvirtų ir sveikų gėrymų 

Geriausiai pastiprinanti, priimna, skani 
ir sveikiausia stalava degtinė.

AND BLENnfiP

Chicago

S
 Gaunama visuose goresniuose Saliunuose

STRAUS BROS. CO.-“® DEP’T L. CHICAGO, ILL

Išgydau į 5 dienas VARICOCELE
HYDROCELE

As noriu iš
[ty^pagadintas gyslas i 

be pergulu, skausmų!
gydyti kiekvieną vyrą kenčiantį nuo Varicoceles, Strikturos, Užkre

čiamų Kraujo nuodų, Nerviškos negales, Hydroceles ar ypatiškų vyrų ligų, Vyriško 
Nusilpimo, Raudonųjų, Fistulos. Kepenų ir įvairių Pųsles ligų.
AR TAMSTA SERGI»AR ESI SILPNAS?

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

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

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

Tikrai lėgydau Skilvio, Plaučių ir Inkstų nesveikumus 
(NornokA už nelšgydymą—Neišgydo nemokėk)

Slaptos 
VyrųLigos
Išgydomos greitai, ant 
visada su pilna slaptybe. 
Nerviška negale, Silpnu- 

Pražudyta pajlega, 
Nuovargį, Kraujo uznuo 
dijimą, Šlapumo bėgimą.

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

Išgydo kad but urn sveikas

SpecIJallstasV'yriįlr Motor ^Llgų

A. 0LSZEWSK10 BAKA
3252 So. Halsted St, CHICAGO, ILL. 

Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicago] e. 
Valdo kelesdešimts bagočiausiu Budinku ant Bridgeport© 

Įsteigta 1893 metuose.

Kraujo Užnuodijimą
ir visos odos ligos, kaip 
Spuogus, Piktąją dedervi
nę, Šunvotes, Patinusia# 
Gyslas, Naikinančius Nube 
gimus, Isisenejusiaa Ligas.

Ligos Moterų
Vidurių Ligps, Skausmą! 
Strėnose, Baltosios tekėji
mas ir kitos lifitfs išgydo

IŠTYRIMAS DOVANAI
VISIŠKO PAGIJIMO kiekvienas Aš tamstą išgydysiu visiškai, Jeigu tamst# 
tik pavesi gydymą savo ligos man. Mano preke yra žema ir pritinkantį prie nym# 
atsakančio gydymo, o išlygos labai lengvos. Ateik šiądien’ir pasiliuosuok.npo kančių

DR. ZINS 183 CHICAGO
Valandos: nuo 8 ryto Iki 8 vakaro. Nedaliom# nuo 8 ryto Iki; 4 po pietų.

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Doliefio iki didžiausių sumų ir moka už 
juos 8 procentu metams.

SKOLINA pinigus pirkimui irz statymui namų Chicagos mieste.
PERK A 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, Rosijon.
BIZNIERIAMS duoda Čekių knygeles, su kuriais tai čekiais jie apmoka algas, 

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

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

kurios ne vagis, ne ugnis negali prieiti.

Bfl

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

. Ofisas

1725 West 18th Street
Tarp Paulina ir Wood gat.

Phone Canal 1208
Valandos:

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

Nedalioms
nuo 9:30 iki 12:00 vai. ryto

Rezidencija

5208 W • Harrison Street
Jet Austin 737

Valandos: 
tiktai iki 9:00 kiekvieną ryt 'į

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

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

$ 52.70
279.82
604.56

1418.26

Pinigus turi tik tie kurie čedyja, o sučedyja tik tie kurie Bankon deda. 
Užččdyk tik vieną dolierį eanvaiteje padedamas jį Bankon ant 3 procento, tai

Per I metą turėsi ..
Per 5 metus turčsi..
Per 10 metų turėsi.
Per 20 metų turėsi..

Tai ką padaro vienas dolieris, o vieną dolierį sanvaitėje gali užčedyti kiekvienas žmogus. 
Tik reikia pradėti. Taigi pradėkite čSdyti.
“Kurie šiton Bankon pinigus dėjo, tie šiandien perka namus, o kurie pinigus kuparėliuose 
kavoje, tie dabar gaudo vagius”.
Šioje Bankoje gali pasidėti pinigus ir kitų miestelių lietuviai. Rašykite mumi, o gausite

Rašydami adresuokite šiteip:

A. OLSZEWSKI BANK
3252 So. Halsted St., - CHICAGO, ILL

Atvažiavusius IŠ KITUR MELDŽIAME aplankyti Ir musų Banką

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

Nedeliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų

m

SMT CHICAGOS LIETUVIŲ DOMAI.

apskelbiu, kad ai e«u

NEW CITY SAVINGS BANK

lotų ir 
žemas

paskirtose 
rašyti, 

propertes,

IH C Aliejinio ar Gazinio InžinoJ .L-s Lį
įgydotojas perka su juom ir užtikrinimą, bei apsaugumą. !’Ačiu 
I. H. C. mašinų geram vardui ir teisingam pirkliavimui jomis,' jisai 
apsaugota daugeliui metų. Jisai žino, kad tai yra geriausia in
žino pirkimas, nes puikiai atlieka jam ūkyje visokių rųšįų dąrbų: 
pumpavimų, malkų pjovimų, laistymų, pataisymų šapos varymų, 
tekėlų, Smetonos separatorių ir t.t. Jisai žino, kad 1. IĮ.,at
sakomybė tęsiasi tol, kol inžinas .dirba jo ūkyje.

Kuomet jus perkate sau inžinų, įgykite užtektinai dideli, kad 
jisai galėtų daryti daugiau, negu dabar reikalaujama. Jeigu tai 
yra I. H. C. inžinas, jisai dirbs ilgų laikų. Jūsų ūkio darbas auga 
Ir didinasi. Labai galima sutaupinti sau piningus už kitų inžinų, 
kurį reikės už keturių ar penkių metų nuo dabar pirkti,»-jeigu 
įgysite inžinų, užtektinai jiegingų, kad atlikti lengvai jus,ų darbų, 
einant teisingu greitumu, prailgiųate jam amžj. Įgykitę į užtekti
nai didelį inžinų ir tuomet atsidėkite jo drūtai jiegai. } }T;

I. H. C. aliejiniai ir gaziniai inžinai varomi gazu, .gazolinu, 
naftiį, kerosimi, distiliatu ir alkoholiu. Didumui įvairuoja nuo 
1 iki 50 arklių jiegos. Jie yra pritaisyti vertikališkai, horizonta- 
liškal, pernešami, pastovus, gali būti sulaikomi, orų ir vandenį 
vėsinanti. I. II. C. aliejiniai traukėjai įvairuoja didume nuo 6-12 
iki 30-60 arklių jiegos, arimui, kūlimui ir t. t.

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

ternątional Harvester Company of Američ
v (Incorporated) _

Chicago

Gerbiamoms 
Chicago# Dr . 
-8 tSm« Ir vt1 
•lems, kuri# ’ 
tik renojr ba
ilu#, v/karu#, 
teatru# ar ki
tokias pramo
gėle* ateinan
čiai* metai#, > 
pasirengę# vi-, 

euose atsitikimuose sutaisyti Jums 
kuogražlauslą muziką. Todėl, ren
giant teatru#, bailu# Ir t.t. #u muziko# į 
dalykais, kreipkite#

Seniausia Lietuvių užeiga pas 
JUOZUFĘ RIDIKfl

Užlaiko visokius pirmo 
skyriaus garimus ir kve- 
penėtus cigarus ir

Oražlą Naują Svetainę 
Susirinkimams, vestuvėms, ba
liams ir tt. Širdingas priėmi
mas ir broliška rodą kiskvisnan 

B253 Illinois GL Keru 33rd
dalykais, kreipkite! prie manęs.

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

P. V. 8ARPALIU3, 
8259 So, Halsted st, Chicago, I IL j

4601 So. Ashland avė., Chicago
Geo. L< Ukso pres., St. Marcinklewicz 
vice-pres., A. J. Bierzynski iždininkas.

Priima bankon pinigus ir moka 
3%. Už sudėtus pinigus musų ban- 
koj duodamo čekių knygutę, iš ku
rios parašyti čekiai tinka visur. Skor 
liną 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.

Į Bankos Valandos: Panedėliais, se- 
redoms, ketvergais ir subatom is nuo 
8 ryto iki 9 vakaro; nedėllomis, utar
ninkais ir petnyčiomis nuo 8 ryto iki 

yakaro.

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

“Vaivorykštėj” telpa apysakos, 
noveles, dramos, eilės p— kaip 
originales, taip geresniųjų sveti
mų literatų raštų vertimai.
Pirmoji knyga 1913 m., pusi. 208 

Kaina $1.00.
Pinigus siunčiant adresas:

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

Town of Lake Savings Bank 
Joseph J. Elias, Savtninkas 

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

jimui nuo vieno doiiario ir dauginus 
ir mokame trečią procentą ratomis 
ant metų. Siunčiamo pinigus į vi
sas svieto dalis pigiai, greitai Ir tei
singai, o svetimų žemių pinigus mai
nome, perkame ir parduodame. Par
duodame šifkortes ant visų linijų | 
krajų ir iš krajaus, taipgi tikietus 

i ant geležinkelių po visą Ameriką ir 
Europą.

Musų Banka išdirba visokius raštus 
ir dokumentus visose kalbose ir duo- 

1 da rodą lietuviams visokiuose atsi
tikimuose ir reikaluose ypatiškai «• 

Chicago, ut, dffiso vai.: per Tik kreipkitės virš**
to. Ir „uo 4 .H , antragu>

'. H

miesto 
taipogi 
gos ir nei 
tai Chicago, Waukegan, —o---- -
West Pullman. Norintis tokio darbo, teiksitės 
atsišaukti ypatiškai paskirtose valandose. 
Vyrams, mokantiems rašyti, geras už
darbis, pirksit propertes, o Jųsų ^pi
nigai j trumpą laiką j.dvigubai pasididins. Tai
pogi turime pardavimui biznių ir biznevų na
mų, kaipo: salitinų, bučernių su namais ar 
be namų dikčiai apgyventose lietuviais kolto- 
nijose. Reikalaujanti© atsišaukite žemiau pa
rodytu antrašu;
858 W. 33rd st., <
nuo 8 iki 10 iš ryto, ir nuo 4

Telefonas Drover 2250<
t



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

Turi didžiausia Furničių pasi
rinkimą ir parduoda pigiau 
kaip visi kiti.
KODĖL MĘS GALIME PIGIAU 

PARDUOTI?
Todėl, kad musų storas talpi- 
nasi savame name, ir užtai ran
da mumi nekaštuoja. Męs per
kame visus tavorus stačiai iš 
fabriko už gatavus pinigus ir už 
tai juos gauname pigiau kaip 
kiti. Męs turime savo automo
bilius ir todėl pristatymas tavo- 
rųkostumeriam kaštuoja mumi 
pigiau negu tiem, kurie ark
liais vežą. Todėl tai męs ir gali
me parduoti pigiau kaip kiti.

Turime didelį pasirinkimą visokių pečių: apšildymui kambarių, virimui bei 
kepimui valgių, minkštomis bei kietomis anglimis ir gazu. Kiekvieną pas 
mus pirktą pečių gvarantuojame. Jeigu gerai nekeptų arba netrauktų durnų, 
apmainome ant naujo pečiaus arba įmokėtus pinigus gražiname. Musų kai*, 

nos yra pigesnes negu kitose krautuvėse, patarnavymas greitas.

Męs parduodame už pinigus ir ant išmokesčių. Kas neturi visti pl
ant sykio, męs duosime ant išmokesčių. Męs parduodame savo ta- 

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

MUSU STORAS YRA ATIDARYTAS IR VAKARAIS:
Utarninkais, Ketvęrgais ir Subatomi.

Kas neturite laiko dieną, galite pribūti vakarais,

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

nig
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ŽIEMA ARTINASI
Ar turi šiltą overkotį apsisaugojimui nuo šalčio?

Jei da neturi, tai
Gausi puikiausius Overkotus pas 

The Bridgeport Clothing Co. 
3246-3248 S. Halsted St., Chicago

Męs turim didžiausią sankrovą 
gražiausių drapanų, siutų ir over- 
kotų, dirbtų geriausių firmų, kurios 
ant apsirengusio guli gražiau kaip 
keno ant orderio dirb
tos.

0 musų kainos visada 

pigesnes kaip kitų

Ateikite apžiūrėti 
musų drapanas ir per
sitikrinkite apie jų ge
rumą ir kainų pigumą.

musu Storas yra atidarytas ir vakarais:
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomi iki 10 vai.

THE BRIDGEPORT CLOTHING CO
A. N. MASIULIS, Manager

3246-3248 So. Halsted St CHICAGO

'Kt>

GERA* I PROG A!
Gramatika arigliškoskalbcnmo- 
kytisbe mokytojo(apdary ta)$ 1.00 
Vaiku Draugas arba kaip moky

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

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

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

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

P. Mikolainis
Box 62 New York City

Lietuviškas Graborius.

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

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

Telephone Drover 2186.

AR TURI KATALIOGį?
Vi^ll KNYGŲ nuo 
■ seniausios iki naujausio* 
laidos, pilnas naujas katalogas, 
80 pusi., bus prisiųstas DYKAI. 
Tik iškirpęs šitą apskelbimą ir, 
prisiųsk draugo su savo adresu.

MYLĖTOJAI MUZIKOS, čia gali gauti 
gerų muzikališkų instrumentų 
^atalegą, įvairiausių armonikų, į 

koncertinkų, klernętų ir t, t.
Rašant man|Ąįškų, Rdrssnekite» •

h M. WaMBWAITW 
JH MAIL ORDMT^OTSE ? '

812-814 W.33rd k CHIC1G0.ILL.

O KAS CIA?'
Na-gi popieriai laiškams rašyti su 

visokiais gražiais pasveikinimais ir su 
tam pritinkančiomis dainelėmis, su 
auksinėmis raidėmis, su gražiomis Šil
kinėmis kvietkelėmis ir visokiais pa
veikslėliais, parsiduoda laba? 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
balą, kaip ištirti savo laimę su pagel- 
ba kazyrų (kortų)-

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

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

Phone Canal 3762.

’ Phone Drover 5052

DR. K. DRANGELIS
LIETUVYSOaNTISTAS

VALANDOS1, nuo. 9 ryto lig 9 vakare
3261 So. Halsted St, Chicago, III.

Priešai A. Olševskio Banką

ATPIGO LIETUVIŠKI REKORDAI!

Męs dabar turima 30 lietuviškų 
Įvairioms dainoms^ rekordų, kurie iki 
šiol parsidavė po $2.00, dabar par
traukėme didelį transportą iš Lie
tuvos Ir gavome pigiaus, taip kad da* 
bar parduodama po $1.00 8U pri- 
siuntimu.

Parašykite mums savo adresą, o 
mes prisiusime katalogą, iš kurio ga
lėsite pasiskirti Ir apslsteliuoti lie
tuviškom dainoms Ir deklamacijoms 
rekordus. Adresuokite:

< A. OLSZEWSKI, 
8262 So. Halsted st, Chicago, HI.

Vysai Dykai Ar Esat Kankinami
Užnuodijimu Kraują arba Brantais 
Triperiu, Abelnu Prastoimu Spėkų 
Prastoimu 
Naktiniais 
Vyriškumą 
DziUSna, \jz.divviz.juiu Pi<,|z.uauiv 
Kanale, Reumatizmu, Organiškame- 
si Ligomosi, Skilves, Kepenų, Pūs
lės ir Inkštu Ligoms!

Jeigu turėt skausmus strenosi, 
prastoima apetitą, surugusi pylva, 
biauru skausmą galvos, tulžinius pri- 
puolimus, i cgalet miegoti, jausta- 
tesi pavargesiu ir silpnu iš rita, 
pyktas ir aržus,—turfctė gauti tą 
knygą. Knyga ta pasaka praustais 
ir aiškieis žodeis dielko kenti ir kaip 
gali būti sveiku. <

Tūkstančiais vyru atgava sava 
pilna sveikata su pagclba tuos bran
gios knygos. Knyga ta yra krau
tuve žinios ir talpina tam tykrus 
daiktus, katrus kožnas vyras, jau
nas arba senas, I agotas arba bied- 

nas, nevedes arba apsivedęs, ligotas arba sveikas tur žinoti.
Ne naikinkiet sava sunkei uždyrbtus piningus, niokodami už nekingas, bevertes 

vaistus ikikolaik neparskaitistė tą knygą vysai. Knyga ta užčedys jums daug dole
riu ir pasakis kaip galote stotis tvirtu ir resnu vyru. Atmink j tą, jog ta knyga yra 
siustą jums vysai dykai. Mes užmokant ir už paczta. Nekokie varna medikališka 
arba daktariška nėra ant konverto. Ne vienas nežinos kas tas yra tyk jus. Išrašikiet 
sava varda ir pavarde ir adresą aiškei idėkiet ta dikini kuponą ir prisiuskiet mums 
o gausto tą knygą.

atidėlioma tur pa- 
iš tu stebuklingu

Kožnas vyras be 
reikalauti vieną 
knygų. Vyrai, katrie žada apsivesti 

■—vyrai ligoti—vyrai, katrie pasi
gėrė per mierą, katrie pareidava 
namo vielai ir katrie pervirš davė 
sau valię—vyrai silpni, nervouti ir 
katrie prastoi sava sveikata—vyrai, 
katrie negabe pri darba ir katrie ne 
galo nauduoti pylnai linksmumą 
gamtos—vysi tie vyrai tur pareika
lauti vieną iš tu dykai duotu knygų. 
Ta knyga pasakis kaip vyrai naikiu 
sava sveikata, kaip jie užsikrčta Iii 
goms ir kaip jie gal pylnai sugra
žinti sava sveikata, stipruma ir 
energiškuma į trumpa laika ir su 
mažais kaštais. Jeigu nori būti vyras 
tarp vyru ta knyga 
pasakis kaip 
gn!i tą 
pasekti.

A Vardas ir

" Adresas

Dykai 
del

Vi r u

t 

f
Gyvastinės Skystibės, 
Išleidimais, Prastoimu 
Lytišku Nusilpneimu, 

Užsiveržimu šlapiname

Ta dykai
$10.00

gauta knyga yra wertčs 
kožnam sergančiam

vyrui. <

SIUSK ŠITA KUPONĄ SENDENA.
DR. JOS. LISTER & CO., L. 405, 208 N. Fifth Ave., Chicago, III.

Godotinasai Tamista:. Aš esu užintercsuotas Tamistas prižadeiinu siusti Vysai 
Dykai Knygą, meldžiu prisiūti man viena vysai dykai.

pavarde

Steitas

Geriausios Siuvamos Mašinos yra 
“SINGER”

MęsMęs fa# Jįrfluoflame Ir Išmokiname 
siūti. Turime atspaude Lietuviškoje 
kalboje knygas, pag^l kurias galima 
greitai ir gražiai Išmokti siūti viso
kius siuvinius. Męs parduodame ma
šinas nebrangiai, pradedant nuo $3.00 
iki $59.00 gvarantuojam kiekvieną ma
šiną ant 10 motų. Taipgi sutaisome 
Esenasmašinas. Mums nedaro skirtu- 
?mo, Tcur mašiną reiktų pristatyti, nors

Rusiją. Musų štoraa randasi po šiuo- 
ml adresu:

< ANTANAS VISBARA8,, 
8239 S. Halsted st., Ch’cago, III.

. Telephone Yards 4528
*1 -p

Išgydysiu
Jus m 5 d.
NUO PASLAPTINGU LIGŲ

Ateik pas 
mane, o aš 
išgydysi u 
jus ant visa
dos. Aš gva- 
rantuoj u 
kiekv ien am 
u ž g a n 6 Gi
nimą, kuris 
atsilankys į 
mano ofisą. 
Aš išgydysi u 
jus už pigiau 
ir geriau, no 
gu daktarai 
mieste, ku
rie turi mo- 
ir turi dide-

Specialistas kuris 
išgydo ko kiti ne

gali.
keti aukštas randas 
liūs iškaščius. Aš vartoju ir fab
rikuoju pats savo medicinas pri- 
provas, kurias aš pats importuoju. 
Dabar laikas išsigydyti ir būti 
sveiku. Rodą ir isegzaminavoji- 
mas dykai, argydysiesi ar ne’ Aš 
pritaikysiu mano maža užmokosnį, 
nagai jūsų išgalėjimą* Nctrukdy- 
ki bet atsilankyk šiad’en.

Aš albu ietuvlškal.

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

DR. RENFER, Specialistas.
Valandos! 8 ryto, iki 8:30 vakare 
Nedaliomis: 8 ryto iki 12 dienos

Dr J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Ar matei kada-nors laikraštį 

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

lietuvių reikalus.
“DRAUGAS” atsieina metams $2, pusei m. $1 
Užsieniuose metams $3, pusei caetg $1.60 

* Rašydami laiškus adresuokite
DRAUGAS PUB. CO.

; 2634 W. 67th St. Chicago, Hl.
>1 r—... • ,Ti" VT I1 i

J Nesveikiems, silpniems ir sergantiems susipratusiems į 
Į žmonėms. J
F Tie, kurie Ilgį laikį siręo landžiodami nuo vieno daktaro prie kito ir daug pinigų išmokė- j 
Ji jo tiems, kurie netik neišgydė, bet dar paaršino labiau užsendinant ligą: per k į negalėjo 0 

gerai dirbti; tad apturėjo dubeltavį nuostolį, — ve be naudos išmokėtus pinigus ir nustojimį . 
h uždarbio; tik todėl, kad užsidėjo su menkos vertės daktarais, kurie negali išgydyt. Mf BET KITI, KURIE SUSIPRATĘ, NORS SILPNI IR SERGANTI ŽMONES; f
* bet su visokioms šviežioms ir užsendytoms ligoms atsišaukė prie garsaus, visiems žinomo kai- T 
Įį po geriausio Amerikoje PHILADELPHIJOS MEDICAL KLINIKOmokslinčių daktarų, tad ta- J 
i A po išgydyti trumpam laike, netrotijant dovanai pinigų ir uždarbio; per kį apturėjo didelį A 
A du bei tavą pelną, sveikatą, drūtumą (r pinigus suččdijo. « >
f IŠ TŪKSTANČIŲ IŠGYDYTŲ NUO VISOKIŲ LIGŲ ŠTAI KĄ PATYS ŽMONČS RAŽO f 
Ji PRISIUNČIANT SAVO PAVEIKSLUS DBKAVODAMI: ' į

GARBINGAS PIIILA. M. CLINIC! Siunčiu didžiausiį padėkavong už greitį išgydymu * 
'nuo skaudėjimo galvos, strėnų, vidurių ligos, negalėjimį valgyt ir miegot ir nuo susilpnėjusio J 
viso kūno. Pirmiau gydžiausi pas daugelį daktarų, bet anie t ik vietoj pagelbos daug pinigų Iš- ■ 
kaušg, o 1 igį labiau paaršino. Vienok ka ip prisiųstas Jus liekarstas suvartojau, tad pasilikau

If pilnai Išgydytas, sveikas ir laimingas. Už tai dar kartį ištariu ačiū Phila. M. Klinikai ir Jus f| 
Jgarbingį vardį garsinsiu terp savo tautiečių, kad išgydot ir tada kaip kiti neįstenge. Su guodo- 1 

ne J. Bernot, 42 Franklin St., Springfield, Mass.
GUODOTINA8 DAKTAREI 

Labai dėkingas užtikrį išgy
dymu ir už liekarstap, nuo kiu
rių, pastojau kaip haujal artf 

svieto užgimęs, ifigelbstlnt nuo 
slaptos ligos. Taip gerai dabar 
jaučiuos, kad Į trumpį laikį 
net 15 svarų daugiau sveriu. 
Prisiunčia savo paveikslį, lik
damas sveikas ir džiaugdama
sis, pilnas guodončs S. Kolom- 
čiukes, 41 Avė, L., Salveston, 
Tex. •įtmfi

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

Mr Žukas.Mr S. Kolomčlukas.
Mrs Zofija Bustrykene, C. M. and St. Paul st. Sobieski, M is. Štai kį rašo: Nesuskaitytus T 

kartus labai gražiai dekavoju Phila. M. Clinikui, už išgelbėjimį manos išgydant nuo moteriškų 9
■ nesveikumų ligos kaip nusilpnėjimo, teip ir skaudėjimų. Dabar esu pilnutėliai sveika ir <biu- v
Jį giau gydyties nereikalauju. rt
rt GERESNIŲ FAKTŲ nieks negali reikalaut; kį užtvirtina didelės daugyl>os išgydytų.
į KAD JAUTIESI NESVEIKAS, f
f kreipsies, nesliekarstas išsiunčia po visį Amerikį ir kitas dalis svieto, o busitdėkingi kaip ir t 
S visi, kuriuo^ Phila. M. Klinikas apdovanojo tuom didžiausiu turtu, tai yra sveikata. fi
* THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC j 
v todėl greičiau už kitus daktarus išgydo ir tokias ligas, kurių kiti neįstengė; kad čionai kiek- v 
V vienam atsišaukusiam užrašo ir sutaiso speciališkai liekarstas iŠ goriausių gvarantuotų mediką- 

mentų naujausių Išradimų, kurie pasaulyje yra žinomi kaipo geriausi ir todėl, kad prie Phila. fi 
A M. Klinlko yra netkeletas Profesionališkų Daktarų, terp kurių yra net Amerikos valdžios moda- 1 
> lių apdovanotų. ‘ 9
F ŠITIE GARBINGI mokslinčiai, Profesonal. Daktarai, pirma ranka prie Klinikoj Ji Daktaras ALEX. BROWNAS, Superintendent, Dr. WINCAS VODER, Medical Director. * 
Vi ĮSITEMYK, kad slaptybes ligų saugiai užlaikoma, visada.
1 IT ATYt FQY NFWFIk'AQ bet nori pastoti sveiku ir lai- f
B Eik/Tkl-A' MXiOA. X iLūm V lulXXMO MINGU, tad atsilankyk, o jeigu toli gy. B
t veni, tadapršyk savo Ilgį bei nesveikumus lietuviškoj kalboje kas kenkia, o tikėk, kad apturėsi fl tikrį pagelbį sveikatai kaip tūkstančiai, kurie jau džiaugiasi irdėkavoja, nes čionai išgydo ir i tokias, kuriųkiti negalėjo išgydyti kaip šviežias teip ir užsisenėjusias ligas nuo skaudėj i
B pečiuos, rankose, kojose, sąnariuose, krūtinėj, strėnose, galvos, šonų; išbėrimai spuogais nuo
■ blogo ir nečystokraujo, nuo saužagystes sėklos nul>egimo, nusilpnėjimo, vidurių nedirblino, vž- 
rt kietėjimo slogos, greito pailsimo, nerviškumo, baimės, silpno ir numažėjusio kraujo, užkrečia-

mų slaptų lytiškų ligų. Širdies, kepenų, inkstų, silpnų plaučių, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, 
B nu peršalimo slogų, blogų sapnų, nemigos, neturėjimo apetito, be peilio, be pjaustymo be ope- 

EF racijos, bet su liekarstoms, kurios tūkstančius išgydė. Te’ppat moteris nuo skausmingi} mč- 
1 nesinii} ir kitokių 1 igų, kurios užpuola varginimui žmonių, VYRŲ ir MOTERŲ. Reikalaujant 

rodos nuo daktaro, visada adresuok arba ateik po Šiuo adresu:

j THE PHILADELPHIA M. CLINIC, 
f 1117 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PA.

VALANDOS; nuo 10 iš ryto iki 4 po p. Šventadieniais nuo 10 iki 3. Ctarn. ir Pčtnyčiomis nuo 
A 6 iki 8 vak. Reikalaukit nuo Kliniko dovanai (r skaitykit knygą „Daktaras”.

B Pasarga: kurie daktarai negali išgydyt, tai gali kreiptis prie Phila. M. Clinico, 
o apturės

Le.veskio
9 Dieninė ir Vakarinė Mokykla.
M —...........1.............Mokinama::,............ :--------~=
H L Pradinis įPrircngiamasai) Kursas, 
į 2. Prekybos Kursas pagal Amer. phaną, 
a 3. Prekybos Kursas pagal Rusijos phaną 

(deJ manančių grįžti Lietuvon).
M ....... .. ■ '■'Kalhn'; .
ra Lietuviška, Angliška, Vokiška ir Rusiška 
n (pagal norą ir Lenkiška).
fl Del smulkesnių žinių kreiptis ypatiskai 
j arba per laišką siuom antrašu:

G. J. LEVESKIS,
Vedėjas Mokyklos

R 3106 So. Halsted St., Chicago, Ill.

e 28 metų senas laikraštis s 1 

VIENYBE LIETUVNINKU I 
EINA KAS SEREDA, BROOKLYN, N. Y.

Ir paduoda daugiausiai gorų ir svarbių ži
nių Iš Amerikos, Europos ir viso svieto, o ’ 
prenumerata kaštuota metams tik $2.oo; ; 
pusei metų $1.oo. Užrubežiuose; metams j 

$3.oo; pusei motų $1.50.
RAŠYK ADRESU:

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

Brooklyn, N. Y.

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

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, esiu namie ant 
kiekvieno pareikalavimo dieną ir nak
tį. Esiu specialistas ligose vaikų, mo
terų ir vyrų ir užsendintose ligose. 
Darau visokią operaęjją.

Liekuosi su pagarba

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

Kertė gatvėš.

Dr. O. C. HEINE
DENTIST AS

OFiSAS-Kampai 31 Ir So. HtMed gal
(Gyranlraas tirt aptirtos.) -X Wra <

0




