
Is Lietuviskq Dirvq. 

St. Charles, 111. 
Sitas miestelis stovi 34 

myliomis j vakarus nuo 

Chicagos. 
Lietuviu cia apsigyven? 

nemaziausiai, yra apie 60 

seimynp ir apie 400 pavie- 
nip. Lietuviai turi sutver§ 
dvi draugijas: D. L. K. Vy- 
tauto ir sv. Jurgio. Abidvi 

draugijos turi maz ne po 
simtp sanarip. Apsvieti- 
mas tarpe lietuvip isvalios 
kjla vis augstyn. D. L. K. 

Vytauto draugija pradzioj 
sip metp jsteige savo kny- 
gynp, bet is to knygyno 
naudojasi tiktai keli asme- 

njs; liudna paziurejus, kad 
_ knygos tik vietp uzima 

bestovedamos, musp gi lie- 
tuviai nenori jp sunaudoti 
del savo apsvietos. 

30 dieng liepos s. m. D. 
L. K. Yytauto draugija sa- 

vo susirinkime nutare pa- 
rengti cia lietuvig vakarg- 
teatrg. Visi labai noriai 

prieme tg nutarimg, nors 

jau lie piling kartg cia lie- 

tuvig teatras taisoma. S. 
L. A. 25-ta kuopa nors su 

dideliu vargu, bet jau tris 

sykius parenge cia lietuvig 
perstatymg. Didziausia 
mums kliutis su teatrais, 
tai gavimas aktorig — sce- 

nos myletojg, ypaciai mo- 

terig. Reikia begioti per 
visus ir su zemiausiais mal- 

davimais prasyti musg jau- 
nimo, idant kuris teiktgsi 
apsiimti kokig rolg perstato- 
mam veikale. Ypaciai mu- 

sg lietuvaites tame atvejyj 
vlfit tokios kietasirdes ir 

nepermaldaujamos, kad vi- 
suomet moka issikalbeti ir 
surasti sail priezastj: tai 
brolis jos neleidzia, tai ro- 

les neismoksianti ir tt. Yra 
dar ir tokig, kurios ir ki- 
tas atkalbina dalyvauti, nes 

kam sako, eiti \ tg “istvir- 
kelig”, “bedievig” susirin- 
kimus. Yra keletas ir su- 

prantancig dalykus lie- 

tuvaicig, bet is 13 ar 

daugiau vietinig mergi- 
ng vos 3 ar 4 ga- 
lima pritraukti prie teatro. 
(teda inusij lietuvaitems, 
jaigu jau mums prisieina is 
kito miesto pasirupinti ak- 
toriii-lietuvaiciij! Bet ir 
nekurie musu vaikinai 
megsta tiktai tamsybeje se- 

deti ir dar savo sesutems 
uzkeukia dalyvauti kokia- 
me-nors tautiskame darbe. 
Vyrus tai cia negalima jau 
taip labai kaltinti apsileidi- 
me, nes vynj beveik puse 
jau supranta apsvietimo 
nauda ir nuolatos vis svei- 
ciasi. 

Bet jau laikas butij vi- 
sions vietiniams lietuviams 
susiprasti ir labiau atjausti 
apsvietos nauda; nevadinti 

> “istvirkeliais” ir “bedie- 
yiais” tu, kurie dirba savo 

ir tautos labui, bet dar 

prisideti prie ju ir kartu 
flirbti bei sviestis. 

K. Berzinskis. 

^r" Chicago, 111. 
/ Prasidejus vakacijoms iv 
inoksleiviai is ivairiu augs- 

tesniy mokvkly sugvizo pas 
savuosius nuo sunkaus 
mokslo pasilsety, Sitas lai- 
kas tai yra vienintelis jy 
speky atgaivintojas, kurias 
mokslas taip isaikvoja. 
jVienok nekurie inoksleiviai 
ir sity laiky nemano veltui 
praleisti. (Labai mus dziu- 
gina panasus apsireiskimas 
tarpe moksleiviy, kurie, rei- 
kia jiems |ai paskaityti | 

nelabai puikig atestacijg, 
labai mazai kur-nors kg 
veikia savo viengencip la- 
bui. Siame dalyke berods 

pastaruoju laiku girdeti vis 
garsesni balsai, kurie sau- 

kia Amerikos lietuvius- 
moksleivius organizuoties ir 
bendrai veikti su Europos 
jau toli grazu aplenkusiais 
juos lietuviais-moksleiviais. 
Sis klausymas, tikimasi, 
bus pakeltas ateinanciame 
laikrastininkp suvaziavime 
Scrantone. Red.). Sitai 
Chicago je praleidziantieji 
vakacijas lietuviai-mokslei- 
viai 20-tg dieng rugpiucio 
s. m. rengia didelj mokslei- 
viu vakarg sv. Jurgio pa- 
rapijos mokyklos svetaine- 
je ant Bridgeporto. 

Vakaro programas bus 
atsakantis ir platus. Bus 
kalbos, eiles, dainavimai, 
skambinimas ant piano ir 

monologai. ' Taipogi bus 
vaidinta dar pirmq kartq 
Amerikoje labai juokinga 
ir doriskai-pamokinanti is 
sodieciu gyvenimo dviveiks- 
me komedija: “Byla del li- 
nij markos”. 

Kaip girdeti, vakaro ren- 

gejai labai energiskai dar- 

buojasi. Geistina, kad lie- 
tuviai kuoskaitlingiausiai 
atsilankvtu j rengiama va- 

karq. Atsilankydami \ tq 
vakarq nevien pamatysite 
puiku lietuviq teatrq, bet 

prisidesite ir prie palaiky- 
mo savosios mokinanciosios 
jaunuomenes, medziagiskai 
skurstaneios, nes to vakaro 

pelnas yra slciriamas netur- 

tingii mokslciviu naudai. 
A. P. Bal-tis. 

McKees Rocks, Pa. 
Siaine miestelyj gyvena 

nemazas burelis lietuviij, 
kurie turi savo baznycig ir 
rupestingg lietuvj-kunigg 
V. Vietiniai lietuviai vis 
dar tebemiega rankas su- 

sideje. Kaip kitur taip ir 

pas mus buna visokiij at- 

sitikinnj, bet j laikrascius 
is musij miestelio niekas 

neraso, rodosi, kad cia nei 
lietuviij nera. Tarpe vie- 
tinio lietuviij jaunimo la- 
bai yra jauciama stoka 

graziosios lyties! Yra cia 
keletas lietuvaiciij, uzaugin- 
tij ir isaukletij amerikonu 

dvasioj, bet su jomis vieti- 
nis lietuviij jaunimas ne- 

gali sugyventi ir nuo jij 
salinasi. Kartais is Lietu- 
vos atvaziuoja kokig lietu- 

vaite, tad jau apie tokig 
vietinis jaunimas apspinta 
kaip bites apie medij ir to- 
kia paprastai tuojaus iste- 
ka uz vyro. Daugumas gi 
vietiniu jaunikiij ir pasens- 
ta belaukdami sau drauges, 
kuriij cia visai ir nera. Ki- 
tas be seimynos gyvenda- 
mas praleidzia vejais savo 

uzdirbtg turtg, nes kam, 
sako, paliksigs, jei nei pa- 
cios, nei vaikij neturjs. 

26 dieny liepos eia ats'i- 
tiko nelaime tiltij dirbtuve- 
je: 10 val. ryto labai smar- 

kiai liko suzeistas Viktoras 
Urbonas. Atveztas ligon-j 
buthi, suzeistasis 12 val. 
nakcia persiskyre su siuo- 
mi pasauliu. Velionis bu- 
vo nevedgs, turejo apie 40 
mety, toje nelaimingoje 
jam dirbtuveje isdirbo apie 
12 mety, gerai uzsilaike, tu- 
rejo savus namus, du lotus 
ir kalbama dar, kad turejys 
banke apie 3 tukstancius 
savo pinigy. Suzeisty V. 
Urbony aplanke airiy kuni- 
gas. _ 

Palaidotas 29 d. lie.- 

pos su baznytinemis apei- 
gomis ant katalikisky ka- 
py. Laidotuves buvo labai 
iskilmingos; karstas puikiai 
papuostas, paskui kurj seke 
daugiau 20 kariety su pa- 
lydovais. Vietinis grabo- 
rius visky puikiai sutaise, 
zinodamas, kad velionis pa- 
liko daug turty. Kompani- 
jja, kuriai velionis dirbo per 
12 mety, turbut, irgi neat- 
sisakis atlyginti, kuomi ru- 

pinasi eia gyvenantis velio- 
nio pusbrolis. Lai buna 
lengva jam svetimos salies 
zemele! 

J. Valauga. 

Worcester, Mass. 
Oras jau kiek atveso, 

naktimis jau ir visai buna 
vesu. Atsirado ir lietaus, 
kuris nuplove visas dulkes 
ir siukslius. Darbai kiek 

pasigerino, bet is kitur pri- 
buvusiam darbas gauti sun- 

ku, nes ir cionai bedarbiu 
randasi.' 

Visos lietuviskos draugi- 
jos atsisake dalyvauti 6 d. 

rugpiucio neprigulmingij- 
ju kunigo Mickeviciaus 
maldnamio pasventime. To- 
kiuo budu p. Mickevicius 

perkele pasyentim^ ant 

Darbininkij dienos (Labor 
Day). 

2 d. rugpiucio cia numi- 
re Aleksandras Stankevi- 
cius, dar jaunas, 19 metij 
amziaus vyras. Paejo is 
Vilniaus gubernijos, Birs- 
tono miestelio. Dar kjjtik 
buvo atkeliaves is Anglijos, 
vos menesis laiko, ir turejo 
atsiskirti nuo savo broliu. 
Velionis turejo sirdies ligg, 
tad umu laiku ir numire. 
Nezinia kas .pas mirstantj 
vaikinsj, pakviete neprigul- 
ming^ji kimigg. Mickevichj, 
bet daktaras jj sugr^zino 
atgal, primindamas kad ne- 

turesig, paskui kur laidoti. 
Pakviesta vietinis klebo- 
nas, kuris ir aprupino velio- 
nj paskutiniais Sakramen- 
tais. Reporteris. 

Ledford, 111. 
Pas mus pirma buvo la- 

bai karsta, bet dabar tan- 
kiai pasirodo. lietus ir oras 

atveso. Zmones po kars- 

ciy dabar gali pasilseti. 
Darby pas mus kitokhj ne- 

ra, kaip tiktai kasyklos, 
kurios jau ir pinniau ma- 

zai tedirbo, o dabar ir vi- 
sai nori. sustoti. Pirmiaus 
kasyklose daug dirbo zmo- 

niy dviem permainoms: 
vieni naktimis, kiti dieno- 
mis. Bet dabar naktiniai 
darbininkai, nenoredami 
daugiau dirbti naktimis, 
padare straiky ir pareikala- 
yo, idant visi darbininkai 
dirbty tiktai dienomis. Su- 

sitar§ darbininkai nejo dau- 

giau naktimis dirbti, kas 
labai nepatiko kasykly sa- 

vininkams. Kasykly val- 

dyba nuo 1 d. rugpiucio 
prasalino is darbo visus dir- 
busius naktineje pennaino- 
je. Toksai straikas nezi- 
'iiia kada uzsibaigs. Dau- 
gumas zmoniy rengias ki- 
tur ieskoti darbo. Prane- 
sama visiems tautieciams, 
kad cia nevaziuoty darbo 
ieskoti, nes ir vietiniams 
darbininkams dabar jau 
darbo stokuoja. 

J. A. U. 

Kenosha, Wis. 
Sis miestelis stovi labai 

grazioj vietoj, ant pat eze- 

ro kranto. Cia gyveiiS, ne- 

mazas burelis lietuviij, tik- 
tai labai gaila, kad lietuviai 
labai nepatogiai elgiasi: 
taip jati yra uzsikretg gir- 
tuokliavimu ir istvirkimu, 
kad sale to yiso, nleko svie- 

sesnio nem*ito, ̂ j^ip 30 d. 
liepos vienoj grintelej su- 

ej§ sveciai pradejo gerti ir 
trankytis taip, kad atvazia- 
v£s policijos vezimas visus 
nugabeno saltojon. Kar- 
tais musii kumgefis peikia 
socijalistus but jie niekina 
Diev§, griauna taut§. Bet 
kodel mes parapijonai \ sa- 

ve nepasiziurime, gal mes 

labiau griauname taut§. 
Bet jau ir musij mergaites 
perdaug istvirkusios: jaigu 
vakare kur eisi, tai jij pilni 
pakampiai. Uztatai siemet 
jau kelios vestpves atsibu- 
vo su policijos prievarta. 

Viena lietuvaite turejo 
susitaupinus kelety simty 
doleriy, bet jau labai pra- 
dejo su vaikinais vedziotis. 
Stai atvaziavo is Chicagos 
koks-tai jaunas vaikinas ir 

suzinojys, kad mergina turi 

pinigy, braukst ir apsivede. 
J kelinty dieny po vestuviy 
ate jo is Ohicagos zinia, kad 
tasai “vaikinas” tenai jau 
taippat turi zmony palikys. 
J savaity laiko mergaites 
sunkiai sutaupytus pinigus 
ismetg, o dabar ir pats pa- 
bego. 

Tai vis delto taip atsitin- 
ka, kad musy lietuvaites 
naktimis pakampiais slan- 
kioja, jokiy knygy nei laik- 
rasciy neskaito, o kita' dar 
pasako: “kam toS knygos ir 
laikrasciai mums teikalingi, 
jog istekejus 

A nebus laiko 
skaityti”. — Tai beismany- 
mas! Kaip gi moteris 
tamsi yt debesis' gali sei- 
mynoje gyventif Kaip ji 
gali gerus vaikys' isaukleti % 
Reikia jys, lietuvaites, pa- 
klausti. Sviesos,mokslo 
daugiau, neS tik tenai mes 

surasime sau geresnj keliy! 
Dieyo Rfotagas. 

RED. ATSAKYMAS. 

Sanziniskas, Chicago. — 

Tamstos korespondeneij'os 
kas link pasalpinixj draugi- 
jxj Susivienijimo nedesime 
laikrastin, kadangi ana in- 
tariama perdaug keli asme- 

njs, delei ko Redakcija ne- 

noretxj ant sav§s imti uz txx- 
rinj atsakomybes. Jei po 
korespondencija padesite 
savo tikr$ pavarde, tuokart 
sunaudosime. Jei viskas 
tiesa, kas rasoma, tiesos 
nereikia bijoties ir nerei- 
kia slepties pseudonimais. 

LIETUViy STUDENTS 
ATSISATJKIMAS. 

Kadangi musij tauta, kaip 
is dvasiskos, taip ir is eko- 
nomiskos puses zemiausia- 
me randasi stovyje; kadan- 
gi aiskiai matosi, jog muse 
jaunuomene zengia i istau- 

tejimo bangas neatsizvel- 
giant i savo tautos reika- 
lus; kadangi mes, kaipo 
studentai, turetumeme buti 
muse zemesniij byolie va- 

dovais, esame issiflask§ po 
visus kampusr|be |okio su- 

sirisimo tarpdjjsa^s ir ne- 

galime taip gAt i§>sirupin- 
ti savo reika||ls, jfnes, mo- 

kiniai: J. V. f^vajle, Alber- 
tas Zlelvys hfc.lLukosius 
nusprendeme |jsuSldesti vi- 
sus ivairiij. augstesnnj jstai- 
gij studentus j vienq. rysj, 
kad paskui beudromis spe- 
komis gei-iau galetumeme 
tautiskumq palaikyti, tobu- 
linti literature ir' yisas 
mokslo sakas, parupinti 
stipendijas ir abelnai, bro- 

liskai paduoti rankq vie- 
nas kitam, kaip darbe, taip 
ir bedoje bei reikale, ir tt; 

Kvieciame tat yisus zymes- 
j r J 

" 

nius veikejus, kad jie pri- 
gelbetvi musu sumanymg, ir 
padety veikti toje dirvoje. 

Suprasdami to viso svar- 

buma ir reikalingum^ kvie- 
ciame Tamstas ir tikime, 
jog prisidesite prie to sven- 

to darbo kaip zodziu — pa- 
tarimu, taip ir darbu -— 

veikimu. 
Tikedami sulaukti pri- 

jauciantj atsakym^, liekam 
su augsta pagarba. 

Kolegijos Studentai. 
P. S. Adresuokite pata- 

rimus: — 

Albert Pelvis, 
1034 Bank St., 

Waterbury, Conn. 

Nuo Redakcijos. Pilnai 
pritardami ir uzjauzdami 
tokiems lietuviij studentij 
uzmanymams, nurodome 
kartu j Letuvos moksleiviij 
judejimij, darbg, ir organi- 
zacijas, kaipo pavyzdj is- 

sisklaidziusiems, nesusiri- 
susiems ir, gali sakyti, dar 
labai mazai savo gyvumo 
parodantiems Amerikos lie- 
tuviams-studentams. Di- 
dziosios ir Mazosios Lietu- 
vos moksleiviai turi savo 

labai pavyzdingai redaguo- 
jamus laikrastelius, kuriuo- 

se, taip sakant, kaip vei- 
drodyje atsispindi visos 
moksleiviij uzduotjs, keliai 
ir tikslai. Moksleiviij rei- 
kalais uzsiimanciij draugijij 
ir Amerikos lietuviai turi, 
tataikodel studentams nega- 
lima butij prisiglausti ir ei- 
ti jau pramintais jij takais. 
Tokia Cbicagos “Ausra” 
savo tikslu kaip syk turi 
t$ patj, kas isreiksta siame 
studentij atsisaukime. Ro- 
dosi, dar tas visuomeniskas 
musij inteligentijos ir moks- 
leiviij daj’bas bus pakeltas 
ir ateinanciame laikrasti- 
ninkij bei inteligentijos su- 

vaziavime, kuris, kaip jau 
zinoma, atsibus rugpiueio 
27, 28 ir 29 dienomis, Scran- 
ton’e, Pa., ir kurin siemet 
dedama tiek daug vilties is- 
risime jvairiij pribrendusiij 
klausimij. Maname, kad ta- 
sai suvaziavimas siemet bus 
vaisingesnis ir neuzvils vi- 

sij tij lukesciij. Patartume 
ir lietuviams studentams 
tame suvaziavime, pagal is- 

gal§, kuoskaitlingiausiai 
dalyvauti ir kartu su visais 
suvaziavusiais gvildenti ir 
risti kaip visuomenes taip 
ir savuosius klausimus, ka- 
me toji pati visuomene pa- 
matytij savo moksleviij vei- 

klumg, ir visuomi palaikytij 
savo ateities zibintuvus... 
Parodykite daugiau savo 

gyvumo, veiklumo, darbo, o 

tuomet ir visuomene jums 
pritars ir palaikisL. 

CEKAI APIE RUSIJOS 
MOKYKLAS.* 

2ymus prof esi j onalinis 
cekij laikrastis “Pedago- 
gieke Rozhledy” patalpino 
ilgij straipsnj su labai skep- 
tiskomis paziuromis j Rusi- 
jos dumos priimtas liaudies 
mokymo reformas ir mano- 

msj invedinuj visuotino mo- 

kymo. Rusijos mokytojai 
permazai turi savyje inte- 
ligentijos, idant iokias re- 

formas invykdinti gyveni- 
man; pirmiausiai reike tij 
mokytojij seminarijoms pa- 
matiniij refornuj. Da- 
bar visai nepaisoma 
j augstesnj apsvieti- 
mjj ir pedagoginj semiua- 
ristij priretfgimq. Rusijoj 
yra dvi mokytojij katego- 
rijos: tiktai mazuma iseina 
seminarijas, kuomet daugu- 
ma abelnai neturi jokio pri- 
sirengimo prie save profe- 
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Morokko kepsniu negali pasidalinti. 

sijos. Kadangi seminaris- 
ts stokuoja, tatai ta antroji 
kategorija kas kartas turi 
vis didesnj pervirsj. Pa- 

gal dumos priimty projek- 
ty begyje 15 mety visose 
Europos Rusijos gubemij 
jose manoma pristeigti pa- 
kaktiny mokykly tinkly, 
idant kiekvienas valscius 
gaiety siysti visus vaikus j 
mokyklas. Bet invykdini- 
maS to puikaus projekto 
reikalaus tukstantiniy eiliy 
naujy mokytojy, — o jai- 
gy nieko neveikiama pri- 
rengime atsakancio skait- 
liaus ir kokybes vyry ir mo- 

teriy mokytojij, tad abejo- 
jama, ar tik mokytojy ap- 
svietos laipsnis nenupuls 
dar zemiau, nes butinai rei- 
kes piimdineti bykokius 
kandidatus j mokytojus. 
1909 metais seminarijos 
mokslq uzbaige nepilnai 
2.000 kandidatij. Skaitlius 
labai mazas ,jaigu atsiziure- 
ti i tai, jog jau dabar Eu- 

ropos Rusijoj yra apie 150- 
000 abiejij lyciij mokytojij, 
ir kad kasmet pasiliuosuoja 
apie 8.000 mokytojij vietij. 
Tris ketvirtdaliai vietij uz- 

pildoma kuom papuola, sa- 

vanoriais, paprastai renka- 
mais is tarpo nesisekanciij 
gyventi zmoniij. Invedus 
visuotinq ir priverstinq mo- 

kymq per 15 metij reiktij 
300.000 mokyklu klesij, kam 
reikalinga kasmet prireng-i 
ti apie 20.000 mokytojij, —' 

iki siol gi absoliutiskai nie- 
ko neveikiama, idant toki 

mokytojij skaitliij galima 
butij prirengti. Pamirsta 

nutarti, kiek nauju moky- 
tojij seminarijij reikia uz- 

deti kasmet, begyje tos 15 

metij visuotino mokymo in- 
vedimo. 

’Londone andai sudeg?s 
vienas graziausnj viesbutis 
“Carlton”, tankiausiai 
amerikomj lankomas. Gais~ 
ro priezastis nezinoma. 

Ugnis apsireiskus vakarie- 

niaujant. 200 sveciij issi- 

gelbejo ir ugny zuvo tik 

vienas aktorius Finney. 
Tame viesbuty buv§s apsi- 
stojgs ir garsus amerikonas 

isradejas Edisonas, bet tuo- 

kart jo nebuta namie. 

Anglijos parlamente lor- 

(lij butas galutinai apveilt- 
ta, ty. ant visados sutrum- 

pinta jij teises, o ypac fi- 
nansiniuose reiltaluose. Lor- 

dai patjs po dviejij mctij ko- 

vai su vyriausybe pasida- 
ve ir nudien paliko parla- 
mente be jokios reiksmes. 

Toji diena Anglijos histori- 
joje bus atmintina. Liau- 
dis krykstauja * * 

Jams jyuolant,. J 

s 

Anglijos parlamento ze- 

mesnysis butas pricings pi- 
nigyno lordo kanelieriaus 
biliij, kuriuomi paskiriama 
mineto buto atstovams me- 

tines algos po $2,000. Lig- 
siol tiems atstovams labai 
mazai moketa, to delei ir 
padidinta algos. Tai vie- 
natine konstitucijine vies- 
patyste, kur atstovai buvo 

paliekami be jokio atlygi- 
nimo. 

Saksonijos. anglies kasy- 
klose Hanobalt tomis dieno- 
mis buvus didi nelaime. 
Keltuvo plienine virve tru- 
kus ir su keltuvu duoben 

nugarmej§ 60 darbininkij*, 
pasirengushj j darbsj. 50 

darbininkij ant vietos zuvo, 
likusieji suzeisvta. 
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;; visuomenes pri-:: 
; i tarimo nebus i: 
:: galima tas dar-:: 

: bas pradeti. 
II 1 I 

Kas nori 
Dienrascio 

tegu tuojaus 
atsiliepia 

II laisku 
; Vertetij tat visiems 

;; Amerikos lietuviams 
;; tas sumanymas remti ; 

Lietuviams juk rei- ;; 
I; kia tureti kasdien po ; ; 
;; ranka ziniij skelbejas !! 
;; ir kelrodis. Pirmiau ; I 
;; dienrastj leisti neleido ; 1 
;; nekurios aplinkybes, o !; 
;; nudien tas pergaleti ga- !; 
11 lima. !! 

—■ 

ii 1 

;; Kas nori dienrascio ;; 
;; tegu pritaria lai§ku. 

lid. M. TANANEVIGZE 
! | 3244 S. Morgan St., Chicago, III. ;; 
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