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POLITIŠKOS ŽINIOS.

Masko- 
Vokieti- 
vokiečių 

urėdai,

MASKOLIJA.
Gana tankiai seni priešai drau

gais tampa, o draugai priešais. 
Tautų istorijoj tas ne kartą atsi
kartoja. Matėme tą nekartą ir 
"Maskolijoj. Ilgus laikus 
Ii j a laikėsi įsikabinusi į 
jos skvernų. Maskolijoj 
rankose buvo svarbiausi
vokiečiai politiškame gyvenime bu
vo maskolių biurokratų mokyto
jais ir vadovais. Tą maskolių 
draugiškumą ypač Prusai mokėjo 
išnaudoti ir su maskolių pagelba 
jie išaugo į svarbiausią vokišką 
viešpatystę. Ir 1871 m. vokiečiai 
sumušė prancūzus tik su Masko- 
lijos pagelba: nors prieš prancūzus 
nesiuntė savo kareivių, bet ji su
laikė Austriją isiveržti į Vokietiją; 
todėl vokiečiai galėjo savo karei
vius, kiek tik jų turėjo, siųsti 
Prancuzijon, nes apginti Vokieti
jos rubežius pasižadėjo Maskolija. 
Taip mat tąsyk Maskolija atker- 
šyjo prancūzams už Krimo karą 
ir už užtarimą už lenkus laike jų 
sukilimo 1863 m.

Bet po karui su 
kiečiai susidrutino, 
tai ant savo locnų 
jo ir maskoliams ant kulnų min
džioti. Prietikiai tarp Vokietijos 
ir Maskolijos taip buvo pagedę, 
kad prie Aleksandro III laukia
mas buvo karas tarp senų draugų. 
Nors karas ir neužsidegė, bet se
noji draugystė vokiečių su masko
liais jau nesugrįžo, ji pradėjo ir
ti ir.ant pajn iširo. Maskoliia turė- 
jp kreiptiesi prie buvusių jos prie
šų — prancūzų. Ir ištikro pran
cūzai, nors maskolius ne vieną 
kartą mušė, ne kartą supainiojo 
jų politiškus siekius, padėjo mas
koliams jeigu ne kuom kitu, tai 
savo pinigais. Bet skolindami pi
nigus caro valdžiai, prancūzai iš
tikro ne maskoliams patarnavo, 
bet caro valdžiai. Jeigu šiandien 
Maskolijoj reakcija užėmė laisvės 
vietą, tai kalti ir prancūzai, kurie 
davė pinigus caro valdžiai, o ji 
prancūzų pinigus sunaudojo perse
kiojimui laisvės reikalaujančių 
žmonių.

Paskutinis Maskolijos karas su 
Japonija dar visų žmonių atmin- 
tyj. Maskolijos kariumenė likosi 
biauriai sumušta, po Cusima žu
vo caro laivynas. Japonija daug 
blogo caro valdžiai padarė, nupul- 
dė jo įtekmę svieto politikoj. Po 
karui sutikimo Maskolijos su Ja
ponija nebuvo, laukiamas buvo 
naujas karas, nes Japonijos neuž
ganėdino tas, ką ji per karą lai
mėjo.

Buvo kalbama, kad Japonija 
nuo maskolių nori atimti visus 
Didžiojo okeano pakraščius. 
Bet kad atsirado kaimynai norinti 
naudotiesi iš nesutikimų Japonijos 
su Maskolija, valdžios šitų viešpa
tysčių suprato, jog abiem bus ge
riau susitaikius, nes tąsyk galės 
atmušti visus pasikėsinimus godžių 
kaimynų. Kadangi rytinėj Azi
joj svarbius reikalus turi Jungti
nės Šiaurinės Amerikos valstijos, 
tai jos ir pradėjo kištiesi su savo 
įodoms į nesutikimus Japonijos 
su Maskolija. Tie besikišimai ir 
suartino senus priešus. Jau kar
tą jie, susitarę, atmetė Amerikos 
sumanymą, kuris būt galėjęs jai 
naudą suteikti. Dabar gi seniejie 
priešai dar labiau susidraugavo ir 
visai susitaikė rytinės Azijos rei
kaluose.

Ant kokių pamatų buvę priešais 
susidraugavo, kaip jie rytinės Azi
jos reikaluose susitaikė, nežinia. 
Amerikoj jau kilo nužiūrėjimas, 
jog susitaikymas Maskolijos su Ja
ponija kreipiasi prieš Ameriką. 
Nužiūrėjimas tas, be abejonės, ne
be pamato. Japonija žino, kad 
ateityj ji neišvengs karo su Ame
riką, Maskolija taipgi žino, kad 
jeigu Amerika sumuštų Japoniją, 
paskui kreipsis ir prieš Maskoliją, 
nes dvi didelės tautos nesiduoda 
viena kitai nuo savo kelio nustum
ti, galingų tautų reikalai tankiai 
būva priešingi. Tas ir gimdo tau-

tų nesutikimus. Teisybė, nura- 1 
minimui kitų dabar Maskolija ii I 
Japonija žada suteikti jiems nuo- I 
rašus padaryto sutarimo. Bet tarp , 
tautų traktatai taukiai susideda is 
dviejų dalių — viena dalis pas
kirta žiniai visų, kita gi 
žinoma tik susitarusiems. Nė
ra abejonės, kad susitaikymas Mas- 
kolijo6 su Japonija, vis tiek, ant 
kokių pamatų jis padarytas, labai 
neparankus Amerikai. Nors se
kančiame kare Japonijos su Ame
rika Maskolija Japonijai nepadėtų, 
bet jau ir tas daug sveria, jeigu 
Japonija žinos, kad karui užside
gus, Maskolija ant Japonijos ne
užpuls. Tą žinodama, Japonija

■ prieš Ameriką gali statyti visus 
savo kareivius, kiek tik jų, turi. 
Daugiaus svarbių prięšų Azijoj 
Japonija neturi. Europa per toli.

Koj įsikišti, tik dar nežinia ko
kiu budu. Nėra vienok abejonės, 
kad jeigu įsikiš, tai išto Nicara- 
gua nieko nepelnys.

Be abejonės Jungtinės valstijos 
jau seniai butų bandžiusios išnau
doti revoliucijų vidurinėj . Ameri
koj, jeigu nesibijotų, kad besier- 
zinimas nesukeltų visų ispaniškų 
respublikų, kurios ir dabar ne- 
užsitiki Jungtiniems valsčiams. 
Jau delegatai dabar keliaujanti į 
Buenos Aires pauamerikoniškan 
kongresan tarėsi, ar ne laikas su
sijungti visoms latyniškoms Ame
rikos respublikoms prieš Jungtines 
Valstijas. Be abejonės, toks su
sijungimas turės kada nors įvykti, 
nes kitaip vieną po kitai pagaus 
į savo 
prarys 

. Texas

tinklą Jungtinės valstijos, 
jas taip, kaip prarijo 

respubliką.

Prancūzija vo- 
atsistojo tvir- 

kojų ir pradė-

VOKIETIJA,
Kova lenkų Prusnose (Pozna- 

niaus, Vakarinių Prūsų ir Šle- 
zijos provincijose) su vokietyste 
traukiasi nuo seniai. Nors lenkų 
apgyventi kraštai Prūsų užimti su 
viršum 100 metų atgal, bet iki šiol 
vokiečiams nepasisekė galutinai 
lenkus pergalėti, nors bandė jau 
visokių, dorų ir nedorų priemo
nių. Gabeno į Poznaniaus pro
vinciją iš vakarų vokiečius kolio- 
nistus, taigi darė tą patį, ką da
ro ir maskoliškoji valdžia, bet iki 
šiol lenkų neįveikė. Daugelis iš 
vakarų sugabentų kolionistų, ap
sūdytų ant kolionizacijos komisi
jos supirktų žemių, tankiai aplei
džia žemę ir grįžta į vakarus; že
mė tankiai vėl pergina iš vokie7 
c.ą į IciuCų ramias?1 i'aA .vlv 
pridurti, kad lenkai veisiasi daug 
smarkiau negu vokiečiai. Lenkai, 
pasitraukę nuo žemės, pardavę 
brangiai žemę, traukia į miestus 

. ir pinigus įdeda į pramonę, ko 
pirma • lenkiškiejie ponai nemėgo. 
Kova vokiečiams sti lenkyste eina 
sunkiai, reikalauja daug išlaidų, o 

’ naudos mažai atgabena, kaip pa
prastai kiekvienas ne ant doros 
principų paremtas darbas. To
dėl tai vokiečiai ir nekenčia jų 
persekiojamų lenkų, sumano vis 
naujus persekiojimo plianus, ku
rie gal taipjau nepasiseks, kaip 
nepasisekė seniejie.

Dabar pasitraukė nuo vietos 
Prūsų vidaus ministeris, kurio ran
kose buvo ir vedamas persekioji- 

[mas lenkų. Kokios politikos prisi
laikys su lenkais naujasis, neži
nia, bet nėra abejonės, kad ir nau
jasis lenkų neglostys. Svarbiausie- 
jie lenkų 
hekatistai, 
priverstino 
lenkų, kad
galėtų su prievarta, nors savinin
kas nenorėtų parduoti, žemę 
lenkų išpirkti ir mokėti ne 
kiek už ją nori, bet tiek, 
ją apkainos valdžios komisija, 
naujas ministeris tą reikalavimą 
išpildys, nežinia.

IŠ LIETUVA
IŠ VILNIAUS.

Lietuvių Mokslo Draugijos 
suotiname susirinkime (liepos 12— 
17 d. s. sk.) prižadėjo dar*) refe
ratus skaityti.

7) Kasys B liga: apie lietuvių 
dvikamienes pavardes.

8) Petras Leonas: apie lietuvių 
teisės papročius, pagal programą:
a) paprotys kaipo teisės versmė,
b) teisės papročių liekanos tarp 
lietuvių liaudies, c) reikalingumas 
rinkti teisės papročius, rinkimo bū
das ir programa.

9) D-ras Basanavičius: Kuni
gaikščio Andr. • Poniatovskio 1791 
m. duotoji “konstituciją” Vėlini’' 

’nos storastystės natiflžiauninKains.
10) Aleksandras Jurašaitis: Fo

tografijos pritaikymas mokslo ty
rinėjimuose.

Visus kitus, kurie norėtų savo 
referatus tame susirinkime skaityti, 
prašau netrukus jų temas M. Drau- 
gijon (Lydos gat. No. 7) pranešti, 
kad paskui nebūtų vėlu juos dienos 
tvarkon įstatyti.

Dr. Basanavičius.

priešai, taip vadinami 
reikalauja pritaikymo 
išpirkinio žemės nuo 
kolionizacijos komisija

nuo 
tiek, 
kiek

Ar

vi-

—....... w—. n—
rimu. Latviai turėdami nan^ lnt- 
rį dailininkų, skaitlingą ir tu ringą 
savo inteligentiją, turi tokiu oudu 
viską kas reikalinga estetiški ^ dai
lės parodos sutaisymui. Ir'mtviai, 
be abejonės, mokės toms sav. spė
koms pasinaudoti. Todėl . .alno 
galima musų dailės parodu .ilgė
jams patarti akyvai latviams jjrisi- 
žuirėti ir kur galima nuo jų pasi
mokinti. Kad musų dailės i>*.fodų 
papuošimui labai mažai kas daro
ma, tai ne daug kas pan*>* j ' 
ginčyti. Antanas Jarošez -i 

(“Lietuvos Zinios”,L i
■** v'

Rygoje yra 8 klesų priminė p. 
A. Jastrzębskos mergaičių-„moky
kla. Toje, mokykloje lab i daug 
lietuvaičių. Joms be pasų įdėjimo 
vis brukama “polski język ‘ ' lenkų 
kalba) ir “historya Polski ’ <Len- 
kjos istorija). Tuon: pani
Jastrzębska labai patenkimi ir vi
siems tik ir giriasi, kacPpas ją 
mergaitės auklėjamos “W pulskim 
dileliu” (lenkų dvasioje).

Bet štai musų lituvaf s, pors 
daugelis jų mažai temoka lietuviš
kai, jausdamos savyje tęvi ė- mei
lę, susiprato ir susitarusi. , parei
kalavo, kad joms butų 1 guldoma 
ir lietuvių kalba, nes jos I ■ tvaitės 
esančios....

Tai puikus pavyzdi s 
jaunuomenei. Prisieina 
tis ir gėrėtis tais musų j 
deliais.

Reikia 
lauš šalę 
jimo ir 
musų jaunos 
kad lieti’’

tikėtis, kad •••’ 
lietuvių R-;ūbe 
musų istorija

mylės lietuvių kalb.; 
Lietuvą ir veiks jos )
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nešė, o ne jieškojo asmeniškos 
garbės ir savo gėrybių.

Silpnasis-Svyruolis.

už-
u.

' etuvių
:'ūg

lis žie-

•’ręika- 
jjtinė- 

ųiet 
v s,

ne- 
as- 
kai 
dar

tvti, tai be jų niekas neapsieina. 
Jie nemėgsta ką naujo statyti, nori 
tik griauti. Jie viską turi perleisti, 
persijoti per katalikišką rėtį, o jai 
kas jiems nepatinka, tai stačiai 
tam uždeda savo leteną. Palei
džia agitaciją po visą Lietuvą prieš 
sumanymą, įvairias paskalas, 
sąmones platina apie atskirus 
menis sumanytojų. Kartais 
kas ir pavyksta suardyti, nes
gilumoj liaudies tamsumas didelis. 
Tarp daugelio tokių pasikėsinimų 
ant svietiškųjų inteligentų suma
nymų paminėsiu tiktai du, kurie 
aiškiai parodys musų kunigiją, ko
kia‘ji yra.

Vasaros metu Marijampolės Ūki
ninkų Draugovė nutarė parengti 

1 ūkininkų parodą. Ši draugija už- 
. siima vien tik ūkio reikalais. Jo

kių tikėjimiškų bei tautiškų jos 
i darbo vaisių nematysi, bet kunigi- 
- ją labai neapkenčia ir kreivą akį 
į turi į ją ir vien tik dėlto, kad į ją 
1 gali įstoti visi, be skirtumo tikėji

mo. Pertai kunigai nenori, kad 
ji plėtotųsi ir stato kliūtis ant kiek
vieno jos žingsnio. Tas atsitiko ir 
su paroda. Mat draugovė pa
sikvietė talkon remti parodai ir 
krikščioniškų-katalikišką pramoni
jos draugiją “Žagrę”, prie kurios 
priguli daug kunigų. Na, kunigai 
ir užsimanė visą garbę ir valdymą 
pavesti “Žagrei”, tas butų jai 
gera rėkliama. Kunigai nei kiek 
nepaisė, kad visa pradžia sumany
mo, bei pradžia darbo priguli M. 
Uk. Draugovei. Ir dėl tų ginčų 
kad tik kiek butų paroda pakrikus, 
tik ačių veiklumui ir uolumui na- 

pa -t3’’<'sios , paroda bus įvyk-

IŠ SVĖDASŲ PAR., KAUNO 
GUB.

Neseniai buvo skerstuvės, bet ne 
gyvulį skerdė, ale žmogų. Kuni
giškių sodžiuje pas Baltušką buvo 
trįs sūnus. Jaunesnis užsimanė ve
sti pačią, o vyresnysis priešinosi. 
Vienok junesnysis nepaklausė ir 
vedė. Tada vyresnysis neleido jo 
pačios į namus. Po tam tarp bro
lių būdavo vis nesutikimai. Vieną 
kartą grįžo broliai namo gerai 
įkaušę ir parvažiavę susimušė. 
Vyresnysis vieną brolį primušė, o 
kitam žirklėmis baisiai šoną per
dūrė. Durikas suimtas.

(“Lietuvos Ūkininkas”).

kėj baisi audra su ledais; išmušt 
ir su žeme sumaišė javus; griausti
nis miškuose daug medžių suskal
dė. Nuostoliai neaprašomi.

— Pas mus dabar siaučia raupų 
liga. Serga ja daugiausia vaikai it 
moterįs. Mažai ką bepagelbi ii 
skiepijimos. O labiausiai bloga 
kad pas mus gydytojo nėra. Tie
sa, užtenka užkalbėtojų ir burtinin
kų, kurie už gerą užmokesnį iš- 
buria, kad liga gerai pasibaigs. 
Yra ir felčerių, kurie už 2—3 rub. 
apsiima išgydyti nuo tos ligos, bet 
dažniausiai dar padeda iškeliauti 
anan svietam Žmonelės gi džiau
giasi, kad jie taip pigiai apsiimu 
išgydyti. J. Stakucis.

(“Viltis”).

IŠ RAMYGALOS, KAUNO G.
Viename kaime gyvena garsus 

šunadvokatis, pramanytas “Velnio 
Motiejuku”. Jisai ankščiau turė
jo valaką žemės, bet žemę pragėrė, 
pačią bemušdamas iš namų išvarė, 
o pats Ramygaloje pasiliko advo
katauti. Žinoma, moka tik pasira
šyti savo pavardę ir žmones ap
gaudinėti. Kur tik sužino, kad 
žmonės susipyksta už ką nors, tuo
jaus atlekia su savo “zokonais”, da 
labiau sukursto žmones vieną prieš 
kitą ir paskui išnaudoja abu. Kiek 
jisai iš žmonių pinigų išviliojo, 
kiek našlių privirgdč, viso ko ne
apsakysi. Bet čionykščiai žmonės 
dabartės pradėjo jam jau nebeti
kėti, tai jisai toliaus išėjo gaudyti 
žmonių. Pasisergėkite.

(“Lietuvos Ūkininkas”).

vyne 
J.

Dvinsko teismo ritme buvo na
grinėjama daugybė bylų apie slap
tas lenkų mokyklas. Visi apkal
tintieji pasmerkti pinigiška 
mę po du rublių kiekvienas.

(“Rygos Garsas”j\

Miesto seniūnas Butkevičius, gu
bernijos valdybai liepus, atiduotas 
teisman už visuomenės pinigų iš- 
aikvojimą viršaus to, kas jam buvę 
leista.

Patrauktos teismo atsakomybėn 
įstatų straipsniais: 51, 73 ir 74 už 
marijavitų tikėjimo užgavimą Te
klė Andrųškevičiutė, Uršulė Rama- 
nauskiutė, Katrė Vansaičiutė ir 
Mykalino Muskalaniec, visos metų 
18—20, nugabentos iš Vilniaus ka
lėjimo Pskovan, kur bus teisiamos.

IŠ CEIKINĖS, VILNIAUS G.
Gegužės 29 d. griaustinis sude

gino Didžiojoje Saloje ūkininko 
Sapiegos trobas: gryčia, tvartus ir 
klėtį. Taip pat buvo pritrenkęs 
dvejatą vaikų, bet juodu atsigavo. 

Kun. Sopara.
(“Viltis”).

AUSTRIJA.
Austrijos parlamente laukiamas 

vėl smarkus susirėmimas slavų at
stovų su vokiečiais. Pirmas susi
rėmimas buvo jau parlamente 
svarstant krašto išlaidas, kada bu
vo pakeltas klausimas apie įrengi
mą prie Vindobonos universiteto 
itališko fakulteto. Toliau laukia dar 
smarkesnių nesutikimų, o gal ir 
muštynių tarp nesikenčiančių tau
tų atstovų. Muštynės tarp pasiun
tinių Austrijos ir Vengrijos par
lamentuose ne naujiena. Valdžia 
gązdina išvaikymu parlamento, bet 
tas nieko negelbi, slavai stengiasi 
neperleisti nei vieno ministerių pir
mininko sumanymo, nes nori jį 
priversti nuo vietos pasitraukti.

Parodoje turbut dalivaus

IŠ RYGOS.
Rodos, apie birželio vidurį atsi

dengs Rygoje draug su dainų 
švente pirmutinė Latvių dailės pa
roda.
visi latvių dailininkai, kurių yra 
į 40. Tame tarpe yra visų dailės 
pakraipų ir skyrių specijalistai, to
dėl reikia tikėtis, kad paroda bus 
labai įvairi ir įdomi. Paroda ren
giama ne draug su vokiečiais, bet 
skyrium — vienų latvių po vardu: 
“Dailės paroda latvių dailininkų 
sąjungos”. Rengti parodą vasaros 
laiku, kuomet daugumas dailinin
kų apsilanko savo tėvynėje, kuo
met 
ma, 
rint 
bus
sutvarkyti
trauks prie savęs žiųrėtpjus netik 
savo paveikslais ir kitokiais dai-

■ lės darbais, bet ir pačių dailės sa-
■ lionų parėdymu ir papuošimu. Jog
■ dailės parodos turi būti dailius ir
■ gražios ne vien savo dailės veika-
■ lais, bet ir dailumu papuošimų ar-
; ba atsakančiu dailės rūmų dekora- 
;i----------------
•j *) Žiūrėk "Liet. Žin.” No. 42.

draug ir dainų šventė kelia- 
yra labai patogi valanda. Tu- 
ęia-pat būrį savo dailininkų, 
kam ir paroda taip suruošti, 

ir dekoruoti, jog. ji

baus-

VIDURINĖ AMERIKA.
Kas išeis iš tąsynių mažoj vi

durinės Amerikos respublikoj Ni- 
caraguoj dar nežinia. Katra pusė 
paims viršų, sunku įspėti, kadafi- 
gi iš ten ateina vien prieštaraujan
čios žinios. Bet tai mažai respu
blika gresia svarbesnis pavojus 
iš pusės Jungtinių valstijų, kurios! 
nori į naminį karą toje respubli-

IŠ LIETUVOS PADANGĖS.
(Nuo musų korespondento).

Aplamai pažiurėjus į Lietuvos 
gyvenimą reikėtų pripažinti, kad 
jis yra apmiręs, bestovįs ant vie
tos. Paėmus laikraštį, neišski
riant, ar pirmeivišką, ar klierikališ- 
ką, turėtume taip pat Spręsti, nes 
ten, apart įžengiamųjų straipsnių 
bei 
nerasi, 
yra? 
vos gyvenimas 
ką vagą, 
variais žingsniais pirmyh, Įiors 
žingsniai mažytėliai, bet tvirti, 
rinti savyje daug svarbos.

Svarbiausias apsireiškimas 
pirmyneigos tai gal bus tame, kad 
po metų įsikarščiavimo, po metų 
nusivilimų, apsirikimų, visi suskato 
rimtai svarstyti ar rūpintis ekono
miniais bei pramonijos reikalais. 
Visa šalis, it tinklu, apsidengė įvai
riais ūkiškais rateliais, taupomom- 
sioms kasomis bei šiaip vertelgy- 
stės kuopelėmis ar stačiai draugo
vėmis. Tai jau čia gana svarbus 
žingsnis pirmyn atnešantis nau
dą visam kraštui. O ta nauda 
gana įvairi. Trumpais žodžiais aš 
čia tą apipiešiu.

1) Per tokius susirinkimus ra
telių ar kuopelių nerangus kaimie
tis pripranta prie viešo -gyvenimo ; 
kas pakelia jo ūpą, žadina užsnū
dusį protą, priduoda norą darbuo- 
ties bei rupinties ne tik savais rei
kalais, bet ir visuomenės. Vienu 
žodžiu — tokis valstietis tampa ne 
tik piliečiu savo kiemo, be* pilie
čiu visos Lietuvos.

2) Nuo tokių tai draugijų pa- 
kįla ukininkystė bei pr amo ruja, o 
nuo jų. didinas turtas viso krašto, 
o, nuo turto viskas priguli.

Žinoma, kaip viskas gyvenime 
turi savus priešus, neapseinaibe to 
ir Lietuvoj. Vienas iš aršiausių
jų priešų tai valdžia, antraS-gi ne- 
visiems gerai žinomas, neatjaučia- 
mas, tai vilkai avies kailyje — 
musų kunigija.

Ką tiktai sunianvs svietiškiejie

žinučių, 
Bet 
Ne.

nieko svarbaus 
ar ištikrųjų taip 

Dabar Lietu- 
įstoja į normališ-

Jis kasdien žengia pas- 
tie 
tu-

tos

Šiais metais pažangesne^ Lietu
vos visuomenė sumanė pastatyti 
Tautos Namą, kur butų sutalpinta 
Mokslo bei Dailės draugijų rinki
mai. Tam tikslui užvietė visuome
nę dėti aukas.

Rodos reikalingumą tokio namo 
kiekvienas sumanus lietuvis gali 
atjausti, suprasti ir neprieštarauti 
tam.

Kad surasti musų tautos pradžią, 
pažinti jos ypatybes, reikalingi šal
tiniai iš kurių galima semti žinias. 
Juk kiekvienam aišku, kad tauta 
be istorijos, be savos dailės, be sa
vo mokslo, tai vistiek ką kūnas be 
sielos; o senobinės liekanos, dainos, 
mįsles, priežodžiai, patarlės, etc. 
yra tasai gyvas šaltinis, nes pa
gal visą tą mes galim spręsti, kur 
gyventi, kaip gyveno musų pratė- 
vių. Lietuvių Mokslo Draugija 
tuom ir užsiima. Nors tik kelintą 
metą ji gyvuoja, o jau jos turtas 
vertas tūkstančius. Yra apie 10- 
000 knygų, o tame skaitliuje gana 
brangių ir svarbių tautos istorijai; 
daug surinkta ir įvairių liekanų, 
pav.: pinigų, ginklų, indų, etc. 
Jauny tėlė Dailės Draugija ir-gi 
auga, didinasi. Ir kur tą visą turtą 
sutalpinti? Kiekvienais metais sam
dyti namas nepatogu: kraustant, 
daug ko išsimėtytų, ir pinigų 
reikia.

Rodos sumanymui pastatyti 
tos namą negali prieštarauti
klierikalai nei pirmeiviai, nei patri- 
jotai, nei kosmopolitai, vienu žo
džiu, kas tik pripažįsta mokslo rei- 

i kalingumą. Lietuvos-gi kunigėliai 
savuose laikraščiuos užtraukė liud- 

• ną giesmę. Tai, girdi, sumanymas 
■ nereikalingas ir stačiai neįvykdo- 
; mas. Ir tuom musų kunigijai pa

sirodo, kad netik sava tauta, bet 
nei mokslas jiems nerupi. Maty
ti jiems rupi ne savos tautos gero
vė, ne 
dievai, 
nekaltų 
kelioms 
liauti į 
uolių parėmėjų ir jau rengiama 
“kompanija”. Tuom tarpu, kada 
musų dailininkai, literatai, mokslą 
einanti jaunuomenė badą kenčia ir 
diena iš dienos lydima tas jaunas 
spėkas, tuos tautos- žiedus į šaltus, 
drėgnus kapus, o jie 1000 rublių 
meta davatkų kelionei į svetimą 
šalį ten tuos tūkstančius išleisti. 
Bet ateis laikas, kada tyromis aki
mis, sveiku protu apsidairys liaudis 
ir supras, kas jai gerą iki šiolinteligentai, ką tiktai pradės svars-J

IŠ KRIUKŲ, SUVALKŲ GUB., 
NAUMIESČIO PAV.

Santikiai tarp katalikų ir mari
javitų čia vis dar nepergeriausi. 
Dabar čia kažkurioms ypatoms už 
piktžodžiavimą r koliojimąsi ant 
marijavitų prise na lysti į "klaban- 
gę”, kitiems net ant penkių mėne
sių! Šakių poLUjos kalėjime, at
sidėjo koksai tai ./įaitis iš I’ane- 
nemunės parapijų keliolika kai
mų, išsirūpino kunig* ir pasidarė 
klos ir visų šventenyb -. Mat ku
nigėlių sukurstyti tams ''.rieji kata
likai ir ima nepadorai ant narija- 
vitų kėsintis, o iš to galų ga. •* tam
suoliams klabangė tenka, o ku. -<v- 
tojams nieko. Tik gaila žmonių, 
kad toki tamsus.

(“Lietuvos Ūkininkas”).

Iš KAUNO.
Kauno gubernatorius leido Hel- 

singforso universiteto profesoriui 
Dr. A. Niemi ir dailininkui Ignui 
Šlapeliui nuo birželio I dienos per 
du mėnesiu rinkti ir mokslo tiks
lams tyrinėti įvairiose Kauno gub. 
vietose lietuvių dainas, patarles, 
mįslis, žmonių būdą ir typus.

Kauno katalikų draugijos dar 
tebegyvuoja ir tebeveikia. Tiesa, 
Kauno gub. draugijų dalykų tary
ba nusprendė prašyti senato, kad 
tas draugijas panaikintų; bet pati 
tariba vis dėlto prižadėjo jas re
gistruoti čia pat, jeigu jos sutiktų 
išbraukti iš savo įstatų paragrafus 
tikybinės dvasios, o jei ne, tai joms 
reiks kreipties į pačią ministeriją. 
Visos draugijos žada užsiregistruo
ti išnaujo. Kai-kurios kreipsis į 
ministeriją savo senais įstatymais. 

P. Jankauskas.
(“Viltis- ).

tam

tau- 
nei

žmonijos labas, o svetimi 
savas luomas, išganymas 
avelių. Šiemet, atsiradus 
davatkoms, norinčioms ke- 
Censtakavą, tuoj atsirado

IŠ ŽŪKLIŲ ARBA PAĘŽERE- 
LIŲ, NAUMIESČIO PAV., SU

VALKŲ GUB.
Čia yra graži muro koplytėlė, 

kurioje klebonu yra dabar kilti. 
Vitkauskas. Prieš kelis metus at
siskyrė čia nuo Ilguvos ir nuo Pa
nemunės parapijų kelioka kaimy
nų, išsirūpino kunigą ir pasidarė 
prie nieko neprigulmingą parapijė
lę. Šiemet tarp dvasiškųjų vadovų 
iškilo netikėtai smarki kova ir ne
apykanta. Perkeltasis iš Za
pyškio į Panemunę kunigas Skin
kys, pradžioje šių metų bekalėdo
damas po savąją parapija peržen
gė ribas, ir užėjo jam gera mintis 
ir noras pasipelnyti ir nuo avelių 
kun.
Dėlei 
vę ir 
kun.
Joginiškiai, Eiciunai, Vedegiškiai 
ir kiti, tai kaipo neprašyto svečio 
visai nenorėjo nei insileisti pas 
save. Žinoma, kada kun. V. paju
to, kas jo parapijoje dedasi, pradė
jo savo parapijomis kurstyti ir kel
ti prieš kunigą Sk. Kun. Vit
kausko parapijonai važinėjo j Sei
nus
Hų, 
tas 
bar
rašyta, buk ši parapijėlė manoma 
suvisai panaikinti. Kiti katalikai 
piktinasi matydami, kaip kunigai 
už avelių vilnas pešasi. O svetim- 
tikiai gardžiai juokiasi.

(“Lietuvos Ūkininkas”).

Vitkauskui priklausančių, 
to kai-kuriuos kaimuose bu- 
gana aštrus susikirtimai su 

Skinkiu. Kiti kaimai, kaip

VAIRININKŲ, TRAKŲ 
PAVIETO

Čebatorių sodžiuje neseniai vie
nam ūkininkui nežinia kas buvo 
padegęs klojimą; pasisekė apginti; 
paskum tvartą, bet ir tą apgynė. 
Vis tai girtuoklystės vaisiai.

Pas mus labai dažnai pavagia 
moterims audeklus, kuriuos jos 
baltina. Norint, kad drobė išbaltų, 
reikia ir sėdėti prie jos. Vasarą 
naktimis išskinami obuoliai iš so
dų.

Vieno ūkininko prigėrė mergaitė 
10 metų, o kito berniukas 5 metų.

Musų apylinkėje dabar tokia 
sausatė, jog baisu, kad vasarojus 
neišdžiutų, o kitose vietose ledai 
rugius išmušė. Lubinas gi smė
lynuose gražiai išrodė: paskuti
niais, mat, laikais ūkininkai pradė
jo jį sėti, ir gerai daro.

Dargužiškio sodžiuje sudegė vie
no medinčiaus trobos su visa gery
be. Nuostolių daugiau, kaip 500 
rub.

Gegužės 22 d. Kuklių sodžiuje 
griaustinis trenkė vieno ūkininko 
kluonan, sudegino jo paties visas 
trobas ir kito kaimyno gryčią. 
Nuostolių abiem — 1200 rub. Ne
toli nuo Kuklių, Slabadoje, griau
stinis užmušė medinčių, apdegino 
jo pačią ir sudegino 4 ūkininkų 
visas trobas. Nuostolių skaitoma 
apie 3000 rub.

Seniai taip baisiai musų apy
linkę lankė ugnis.

— Neseniai buvo musų apylin-

IŠ

ir į Suvalkus, ir keletą šimte- 
sako, išsikaštavę ir kas kar- 
kova vis einanti aštryn. Da- 
neseniai “Viltyje” jau buvo

IŠ NAUMIESČIO, SUVALKŲ 
GŪB.

Birželio 7 d. Vilkaviškio žanda
rų viršininks suareštavo ir paso
dino į kalėjimą Magdeleną Smale- 
vičiutę, pas kurią pirm mėnesio bu
vo padaręs kratą. Suėmimas, kaip 
paaiškėjo, turi ryšį su neseniai su
imta Katilių kaimo Juze Dovidauc- 
kiutė, pas kurią per kratą rastą ko
kia ten susiuva; iš jos buk buvo 
matoma, kad Smalevičiutč pirm 6 
metų davinėjusi pasiskaityt kny
gas, paliktas jai Dovidauckiutės. 
Taip bent pripažinus pati Dovi- 
dauckiutė.

(“Lietuvos Žinios”).
A.

IŠ MARIJAMPOLĖS.
Birželio 15 d. iškeliauja į 

stakavą kompanija arti 100, 
giausia mergelių ir moterėlių, tik 
apie 10 vyrų. Kelionei tik 6 rub. 
60 kap. nuo galvos imama. Su
manytojas tos kelionės — kun. A. 
Petrauskas.

( "Lietuvos Žinios”).

Čen- 
dau-
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IS JURBARKO.
Naudai steigiamosios miesto 4 

klesų mokyklos, per Sekmines ren
giamas lietuvių vakaras. Vietiniai 
mėgėjai vaidjs “Audra giedroje”. 
Bus dainos, dekliamacijos ir šo
kiai. Lakūnas.

(“Viltis”).

LATVIŲ APŠVIETIMO DRAU
GIJOS.

Gegužės 27 d. buvo nepaprastas 
visuotinas susirinkimas. Dienos 
tvarka: 1) Valdybos ir revizijos 
komisijos pranešimai, 2) lekcijų 
ir vakarinių kursų sutvarkimas, 3) 
sutverti savo kasų ir lošėjų tru
pų, o savo narius lavinti muzikoje, 
4)klausimas apie dainų šventę. Re
zoliucija taip skamba: Rygos lat
vių reakcijonierių draugija “In- 
ąrim” rengia latvių dainų šventę, 
kurios tikslas yra, jgyti sau gar
bę nuo tamsios liaudies. Vienbal
siai nutarta toje šventėje nedaly
vauti. Toliaūs buvo patarta, nau
jajai lekcijų komisijai, kad ji stro
piai žiūrėtų apie referatų skaity
mus. Lietuvis.

(“Rygos Naujienos”).

LIETUVIŲ MOKSLO DRAU
GIJOS ATSIŠAUKIMAS.

Lietuvių tautai po tiek šimtų 
metų pabudus iš gilaus miego ir, 
jos kultūrai pastaraisiais metais 
šiek-tiek augštyn pakilus, 1907 me
tais, apgalėjus {vairias kliūtis, bu
vo įsteigta Vilniuje Lietuvių Moks
lo Draugija, kuri pasiryžo tyrinėti 
letuvių tautų, jos praeitį ir jos 
dabartį, rinkti senovės gyvenimo, 
ralturos ir tautos dailės liekanas.

■.•adėjusi pirmąsias dienas, ji ga- 
ėjo su savo knygynu sutilpti vie- 
ame mažame kambaryje, vos kę

sais žingsniais platumo. Radusi 
autoje užuojautų, jau per pirmuo

sius metus ji įgijo knygomis ir 
įvairiais daiktais tiek dovanų, kad 
antraisiais metais. buvo priversta 
gabenties dėl angštumo vietos ki
tan butan, būtent, prie lietuvių mo
kyklos Pranciškonų muruoše, kur 
ji šiandien jau dviejuose kamba
riuose ncbeišsitcnka su savo kny
gynu ir įvairiais rinkiniais. J*o 
metų, po kitų Mokslo Draugijos 
turtas, kursai juk yra visos lietu
vių tautos turtas ir kursai nuolat 
vis didyn eina, tikrai nebesutilps 
užimame jos bute. Etnografijos 
ir kiti daiktai nebėr kur išstatlti; 
pačiam knyginui veik jau nebėr 
vietos. Bet ir tas pats butas gali 
būti kada norint iš dr-jos atimtas. 
Atėjo laikas pagalvoti, kaip čia sura
dus taip svarbi lietuvių kultūros 
gyvenime Mokslo Draugijai pa
stovi ir tikra vieta, kur ji galėtų 
rainiai gyvuoti ir triusties Lietu
vos naudai. Draugijos komitetas 
jau ne kartų rūpinosi šituo klausi
mu ir per paskutinį savo posėdį ko
vo 6 dienų vienu balsu nutarė, jo
gei kito budo nėra, kaip tik įgijus 
Vilnuje namus, kur užtektų vietos 
Draugijos knygynui ir jos muzė- 
jui.

Kadangi ir Lietuvių Dailės 
Draugija, kaip ir Mokslo Draugi
ja, neturėdama buto savo rinki
niams, vadinasi, liaudies meno ir 
taikomosios dailės išdirbiniams, pa
rinktiems pavekslams ir skulptū
ros dalykams (kurių nemaža esa
ma) padėti, neturėdama buto pa
rodoms taisyti, kreipėsi į Mokslo 
Draugijų, kviesdama jų bendromis 
išgalėmis įgyti taip pageidaujamus 
namus, kuriuose lygiai abiem 
draugijom ir jų rinkiniams pa
kaktų vietos, — tai Mokslo Drau
gija, mielai sutikusi su anos nuo
mone, nusprendė kreipties j lietu
vių visuomenę, prašydama, kad 
ji teiktųsi savo duosnumu paturė
ti šitų sumanymų, būtent, įsteigti 
Vilniuje jų abiejų reikalams ben
drus namus. Pagal žinovii apskai
tymų, tokiems namams įgyti, su 
banko pagelba, reiktų turėti kapi
talo pinigais bent 20 ar 25 tūkstan
čiai rublių.

Mes tikimės, jogei lietuvių vi
suomenė, kuri taip jautriai atsilie
pia j kiekvienų musų kultūros su
manymų, neatsisakys ir šiuo kar
tu aukoti tokiam svarbiam dalykui, 
kaip čia sumanytasai įsteigimas Vil
niuje namų, kuriuose bus renkama 
ir saugojama lietuvių senovės lie
kanos, meno paminklai ir dabarti
nės dailės išdirbiniai, pagalios 
Mokslo Draugijos knygynas, ku
riame yra, buvo ir bus renkama 
vislab, kas pačių lietuvių ir sve
timtaučių mokslininkų rašoma apie 
Lietuvą.

Kiekviena auka, taigi ir mažiau

sia. yra pageidaujama.
stengia išsykio paaukoti didesnę 
sumų, betgi norėtų jų duoti, gali 
tai padaryti, dalimis {nešdamas. 
Iš mažų dalelių susidės didelė su
ma, reikalinga tam prakilniam 
tikslui pasiekti. Tokiuo budu įsi
taisė panašius namus daugelyje 
vietų latviai, ingauniai, serbai-lu- 
žičiai, slovakai, bulgarai ir kitos 
ne didesnės už lietuvių tautos. .

Aukas prašome siųsti Lietuvių 
Mokslo Draugijai adresu: Vilnius, 
Lydos (Lidskyj per.) gatvė No. 7, 
arba per Vilniaus lietuvių laikraš
čių redakcijas. Aukų apyskaita 
bus duodama kas mėnuo laikraš
čiuose.

Lietuviai, neužmirškite musų 
tautos kultūros viešo reikalo t 
Lietuvių Mokslo Dr-jos Komitetas.

Vilnius,
Kovo 7 d. 1910 m. r

Kas ne- PASTORIUS SU 9 PAČIOMIS.

1S AMERIKOS.
PAČTOS BANKAI.

Suvienytų Valstijų senatas dau
guma balsų: 44 prieš 25, priėmė 
įstatymų apie pačtos bankus. Pre
zidentas Taftas padėjo savo pa
rašų. Pagal šito įstatymo žmonės 
galės pasidėti savo pinigus pačtos 
skyriuose ir pinigų čielybę dabos 
valdžia. Kiekvienas žmogus, tu
rįs daugiaus kaip 10 metų amžiaus, 
galės dėties pačtoje pinigus. Pra
dėti įdėjimus galima bus ne ma
žiau kai nuo 1 dolaro. Ištekėju
sios moterįs galės vesti su pačtos 
banku dalykus be savo vyrų tarpi- 
ninkystės bei įsikišimo..

Panašus pačtos bankai kitose ša
lyse jau yra įvesti seniai. Didžio
joj Britanijoj jie veikia nuo I86i 
metų, o agitacija už juo6 ten pra
sidėjo nuo 1807 metų. 1908 me
tais D. Britanijoj į pačtinius ban
kus dėjo pinigus 11.018.251 žmo-< 
gus, o išviso buvo padėta 781.794- 
533 dolarų.

Rosijoj pačtiniai bankai {steigti 
1889 metais, paskutiniuoju laiku 
depozitorių buvo 1.788.990, kiltie 
sudėjo 128.873.169 dolarų.

Suomijoj (Finlandijoj) pačtiniai 
bankai įsteigti 1887 m., paskutiniu 
laiku turėjo jie depozitorių 60.007, 
kurių buvo sudėta $1.410.610.

Prancūzijoj pačt. bankai {ve
sti 1882 m., paskutiniu laiku buvo 
depozitorių 5.034.998, kurių buvo 
sudėta $276.655.696.

Austrijoj pačt. bankai įvesti 
nuo 1883 m., paskutiniu laiku tu
rėjo depozitorių 2.064.403, kurių 
buvo sudėta $44.169.223.

Šveicarijoj įsteigta ' 1884 m., 
paskutiniu laiku depozitorių — 
566.976, sudėta — $13.582.491.

Vakarinėj Australijoj—1863 m., 
pask. laiku depozitorių — 69.533, 
sudėta — $14.042.106.

Naujoje Zelandijoje — 1867 m., 
paskutiniu laiku depozitorių 319- 
773, sudėta $56.077.803.

Kanadoj įsteigta 1868 m., pask. 
laiku depozitorių — 155.895, buvo 
sudėta — $45.190.484.

Japonijoj įsteigta 1875 m-> pas
kutiniu laiku buvo depozitorių 
8.103.193, sudėta $46.275.301.

Belgijoj įsteigta 1869 m., pask. 
laiku depozitorių 2.106.337, buvo 
sudėta $134.044.979.

Italijoj įsteigta 1876 m., pask 
laiku depozitorių — 4.981.920, bu
vo sudėta $290.808.886.

Be paminėtų čia kraštų pačtiniai 
bankai yra užvesti dar 21-ame 
krašte: Indijoj, Tasmanijoj, Cey- 
lone, Transvaaliuje, Aigypte ir tt.

Vokietijoj vietoj pačtinių ban
kų yra užvesta puikus municipali
nių bankų sistemas.

Suvienytose Valstijose apie pač
tinių bankų užvedimą buvo ma
noma per 30 metų. Dabar paga
lios jie jau įkūnyta, t. y. priimta 
apie juos įstatymas.

NEGRĄ NULINČAVO.
Star Čitoje, Arkansas, minia 

atėmė negrą iš policijos rankų ir 
nulinčiavo. Sis negras, Hunter 
vardu, buvo areštuotas už įėjimą 
j kambarį pas baltąją moterį.

PARDAVĖ PAČIĄ UŽ 50c.
Petersburge, Pa. 60 metų senis 

pardavė už 50c. savo pačią, o kada 
ji nenorėjo eiti pas naują savo val
doną, tai jos vyras ėmė ją mušti 
ir spardyti, kol ta neapalpo. Vyras 
ir jo pati buvo suimtu policijos, 
bet už užstatą vėl paleistu. .Poli
cija daboja šitą keistą senj. Pa
sirodo jis esąs lenkas, jo pavardė: 
S. Covenski.

Krikščionių negrų pastorius S. 
W. Tucker, Scuffletown’e netoli 
Richmondo, buvo areštuotas už val- 
kiojimos nakties laiku apie vienos 
juodosios moters namus. Areštuo
tas jis užsistatė $500 ir paskui pa
bėgo. Jam pabėgus, 7 moterįs pa
davė užreiškimą, kad jis buvo jų 
vyras; dvi kitos moterįs parašė 
tą patį iš N. Carolina. Pasirodo 
šis dvasiškas tėvelis turėjo net de
vynias pačias ir dar valkiojos naktį 
aplink svetimų moterų namus. Ge
ras tėvelis!

13-kos METŲ BERNIUKAS VE
DĖ 19-tos METŲ MERGINĄ.
Louisville, III. C. L. Farriso sū

nus Frankas L. Farris, 13-kos me
tų amžiaus berniukas vedė už pa
čią panelę Nėllę Krusingeriutę, 
19-kos metų merginą. Šliubą jie 
paėmė už miesto ir apie tai teži
nojo jų tėvai. Jųdviejų meilė 
prasidėjo dar prieš metus, bevaikš
čiojant abiem j mokyklą. Ačiū 
Illinojaus valstijos tiesoms Fr. L. 
Farris galėjo patapti jauniausiu 
vyru visoje valstijoje, o gal ir vi
soje Amerikoje.

MINIA SUDEGINO NEGRĄ.
Ruske, Texas, birž. 22 d., minia, 

pasigavus negrą Leonardą John- 
soną, sučirškino jį ant ugnies; mat, 
tas negras buvo apkaltintas, būk 
jis užmušęs Jauną baltąją moterį 
M. Reddingiutę.

MOTINA 18-kos VAIKŲ.
Poni M. Bates, neseniai patapus 

našle, turėjo su savo nabašninku 
vyru 18 vaikų, nežiūrint, kad ji 
pati yra dar vos 29 metų amžiaus 
moteris. Tarp kitų vaikų yra pas 
ją trįs poros dvynių ir vienas sy
kiu gimęs trejetas. Ištekėjo ji 
būdama 14-kos metų; dabar gy
vena netoli Whitesburgo, Ky.

$5.000 TAM, KAS , PERSKRIS 
MIČIGANO EŽERĄ.

W. L. Darlingtonas prižadėjo 
duoti $5.000 dolarų tam aviatora- 
kas išdrvs perskristi 1" 
rą. I’-.„» imant, pinigai bus 
sudėti bankan.

MOTINAI IŠDŪRĖ AKĮ.
Petersburge, Ind., tūla W. Ayres 

nenorėjo leisti savo mažą dukterį 
laukan žaistų su vaikais. Mergai
tė įpykusi pagriebė skrvbelinę špil
ką ir metė ją j motiną. Pataikė 
kaip tik į akį. Motina neberegi 
abiem akim

MIRĖ SENATORIUS DANIEL.
Lynchburge, Va. 29 d. birželio 

mirė Suvien. Valstijų senatorius 
Daniel. Mirė ūmai, suparaližuo- 
tas. Daniel buvo seniausias de
mokratų partijos senatorius. Į se
natorius nuo Virginijos valstijos 
buvo be pertraukos išrenkamas nuo 
1887 metų. Gimė 1842 m , moki
nos Lynchburgo kolegijoj ir Vir
ginijos universitete tiesų skyriuje, 
kurį baigė 1866 m. Tūlą laiką jis 
buvo advokatas.

KIEK IŠLEIDŽIAMA, KAD 
KONGRESMANU TAPUS.
Iš Franklino, Pa. J. C. Sibley 

paskutinėj rinkimų komponijoj, 
norėdamas būti išrinktu nuo 
Pennsylvanijos 28-to distrikto į 
kongresą, išleido ant rinkimų 40 
tūkstančių 698 dolarus ir .83 cen
tus. Kongresmanu jis tapo iš
rinktas. Bet kokia jam nauda? 
Kongresmanas gauna algos 7.500 
dol. į metus. Taigi į du metu jis 
gaus 15 tūkstančių dolarų, o išlei
do 40 tūkstančių.

GERAS RADINYS.
Leadville, Cal. Trįs aukso ka

sėjai rado 66 svarus sveriantį ru
dos šmotą, kuris susideda beveik 
iš vieno aukso. Vertė to šmoto 
yra 20000 dol. Trįs sanvaitės at
gal minėti aukso kasėjai rado 15 
svarų sveriantį aukso šmotą. Bet 
ne visiems aukso kasėjams taip 
sekasi.

SAKO, JOG AMERIKA SU JA
PONIJA KARO VESTI NE

GALI
New York. Sugrįžęs iš savo 

kelionės po svetimus kraštus, Ame
rikos kariumenės. jenerolas Jacob 
Smith užtikrina, jog užgimus ka
rei Amerikos su Japoniją. pasku
tinė lengvai, be didelių nuotrotų. 
gali nuo Amerikos atimti Havai 
!r Filipinų salas; kariškus gi laivy
no laivus gali taipjau lengvai pas-

-------------- - ~ 
kandyti; kaip paskandino masko
liškus.

o> žmogžudžiai.
Kansas City, Mo. Čia tapo su

imtas bulgaras James Tanor. Jis 
prisipažino,. Jog priguli prie Chi- 
caįoj ,susity^rusios plėšikų ir už- 
nušėjų,. orgąnizacijos, prisipažino, 
jog drauge su kitu organizacijos 
nariu, Gary, Ind. užmušė duon
kepį Nestorovą ir rado jo namuo
se 45a. dol.

. a
GIRIŲ GAISRAI.

Fort IVilliam, Ont. Šitose ap
linkinėse siaučia girių gaisrai. 
Ugnis prisiartino prie miestelių 
Makia ir Taylors Camp. Vyrai ir 
moterys stengiasi ugnies neleisti 
priv turinčio 300 gyventojų mie
stelio Liver Mountain. Miestelis 
Dęvlin likosi jau ugnies išnaiky- 
tas.

nlXus TAIP LENGVA APSI- 
~ ’ VESTI.

IkL šiol New Jersey valstijoj 
lengviausiai buvo apsivesti: kas 
norėjo, be jokių laisnių ėjo pas 
santaikos teisėją ir apsivedė. Nuo 
dabar reikės ir čia išpirkti laisnį 
statistiškame biure. Tas ypač ne
patinka. santaikos teisėjams, kurie 
iš lengvų apsivedimų gerą tu
rėjo pelną,.

RADO MIRTĮ, BET NE
. „ AUKSĄ.

Vaklor, Alaska. Aukso j ieško
tojas Charięs A. Osland, j ieškoda
mas aukso kalnuose, paslydo ant 
slidžios uolos ir nupuolė į 500 pė
dų gi navą ir, žinoma, užsimušė 
ant vietos.

' I-
MOT RIMS NEPRILANKŲS

T SENATORIAI.
Būt*. Rbndge, La. Čianykštis se

natas? tik atmetė sumanymą pri
pažint! teorinis balsavimo teises, 
bet- ginėjoms tiesą būti už
veizi- Sis auklėjimo ir labda
ra? ‘ '

ITŽGE-

,5'. D. Šitose aplin
kinėse joja., kalnakasiai. Ka
da čia. u, įimė girių gaisrai, sttei- 
kieriai įšė įo. ugnį gesinti • ir tas at
likti jiems pasisekė, bet visgi ug
nis išnaikino 800 akrų girios.

■ f ’
SENIAU IR DABAR.

Kelį metai atgal, dėl persekioji
mo japonieęių Kalifornijoj buvo 
užgimę dideli nesutikimai Ameri
kos su Japonija, vietinės valdžios 
Kalifornijoj darė nemalonumus ja- 
poniečianlsrir daug jų dėl gyven
tojų nėprilankumo prasišalino. 
Dabar vienok ir valdžia pajuto 
prasišalinusių reikalą, nes nėra 
kam laukų apdirbti. Darbo komi- 
soriuS' tos ' valstijos neranda kito 
kelio pagelbėti žemės savininkams, 
■kaip trtiukti Kalifornijon kuo 
daugiausiai japoniečių. Dabar vie- 
nck Japonijos valdžia sunkina ja- 
poniėciams keliavimą Amerikon, 
nes jų darbą geriau gali sunaudoti 
namieje, ant salos Formozos, Ko
rėjoj'ir Mandžiurijoj.

UŽ PAŽEMINIMĄ REIKALAU
JA MILIJONO DOL.

New York. Moteris Ida von 
Claussen atėjo teisman paduoti 
skundą ant prezidento Roosevelto, 
Amerikos pasiuntinio Paryžiuj 
Bacono ir Amerikos pasiuntinio 
Švedijoj .Graves. Ji reikalauja 
nuo šitų, ^patų milijono dol. už 
tai, kad rjai neišdirbo įėjimo į 
Švedijos karaliaus namus.

. .0 '
ATGABENTI DEIMANTAI.
Neva York. Čianykštė muitynė 

garsina, jog nuo 30 d. birželio pe
reitų metųiiiki 1 d. liepos Ameri
kon atgabenta deimantų už 45 mi
lijonus dol., taigi daugiau negu 
kada Tors2 pirma. Trečdalys visų 
Amerikon-'įgabentų brangių akme
nėlių buvb deimantai.

s V n
•ORLAIVIŲ LINIJA.

New York. Vokiškoji prieš vė
ją palekiančių orlaivių Zeppelino 
Co. pagarsino, jog parengs pasto
vią važiojimui žmonių orlaivių li
niją tarp New Yorko ir Bostono, 
jeigu Amerikos valdžia nedarys ap
sunkinimų.

UŽPELNYTA BAUSMĖ.
Neto York. Čia likosi suimtas 

perdėtinis taip vadinamo “Arsenic 
Club”, kuris nuodydamas arklius, 
nuo ' savininkų stehgėši pinigus

išspausti. Teismas pasmerkė jj 7I jo koją apdraskė, bet kojos kaulas 
—15 metų kalėjimam Penki kiti 
Kliubo nariai laukia dar teismo.

PREZIDENTO SŪNŪS PER
VAŽIAVO DARBININKĄ. 
IVashington, D. C. Prezidento 

Tafto sūnūs Robert, mieste Be- 
verly, Mass, greitai važiuodamas 
automobiliu, pervažiavo taisantį 
gatvę italijoną darbininką. Per
važiuoto galva suskilusi, todėl ma
ža yra viltis,, kad jis galėtų išgyti, 
nors prezidentas ligonbutin pa
siuntė geriausią Bostono daktarą.

pasiliko čielas, nei nenulaužtąg.

NEGIRDĖTA MEILĖ.
Coruma, Mich. W. Ingramas, 

raišas senis 80 metų, gyvenąs pas 
farmerius, ir mergina Gertrudė 
Mitchell, 17 metų amžiaus, naktį 
pabėgo iš farmos, norėdami apsi- 
vest. Išryto pas merginos langą 
buvo atrasta liesvos. — Vienok 
įsimylėjusią porelę sugavo. Senis 
turėjo kišeniuj vieną dolerį, o 

buvo pabėgta vienmarš-merginos 
kinės.

DIDELĖS IŠLAIDO^.
H'ashington, D. C. Šiais metais 

centrališko rando Amerikos užlai
kymui paskirta $1.027.133.446. 
Daugiausiai pinigų paskirta kariu
menės ir kariškojo laivyno reika
lams..

JAM
Benton

miesto gatve ėjo nežinomas žmo
gus, ant kurio nieko daugiaus ne
buvo, tik viena kepurė. Taigi, su
prantama — jis buvo plikas. Kai 
jį suėmė policija, jis pasiaiškino, 
kad drabužius palikęs namie, 
jam perdaug karšta buvę.

auskarai, 
ap-

GYVI AUSKARAI.
Detroit, Mich. Gyvenantis čia 

Charles Plantus, turbut norėda
mas pigiai kelionę atlikti ir iš
naudoti kompaniją, liepė save įdėti 
į skrynią ir ją perduoti Expresso 
kompanijai, pasakant buk jo
je yra brangus
Kelionėj manė skrynią 
leisti ir nuo kompanijos parei
kalauti didelio atlyginimo už pa
mestus auskarus. Tas vienok ne
pasisekė, nes jo plianą susekė Ex- 
presso kompanija. Už bandymą 
pinigus išspausti tokiu budu, jis 
pateko teisman.

PADIDINTI MOKESČIAI NUO 
TABAKO.
York. ČiaNeto 

imami didesni mokesčiai už taba
ką ir cigaretus. Nuo dabar pake
liuose, vietoj 10 cigaretų, bus tik 
8, o tabako pakeliuose bus 1% un
cijos tabako.

bus

KARŠTA BUVĘ. 
Harbore, ’ Mich. par

nes

ATEIVIAI.
fVashington, D. C. Per 

laiką nuo 30 d. birželio pereitų 
metų iki 1 d. liepos šių metų, per 
visus uostus Amerikon atkako 
1.036.545 ateiviai.

visą

NEGERA NUOMONĖ.
Neto York. Atkakęs čia tirinėti 

prietikius prancūzų raštininkas 
ir žymus advokatas Edvard 
Clement, apreiškė, jog ameriko
niškiems teisėjams trūksta teisin
gumo, jog Amerikoj advokatų yra 
per daug ir jog amerikonams abel- 
nai trūksta apšvietimo ir išsilavi
nimo.

IŠ AMERIKOS STATISTIKOS.
Sulyg statistiško biuro surinktų 

žinių, Jungtiniuose Valsčiuose 1906 
m. buvo 18-.393 tikėjimiškos drau
gijos, kuriose vartota tik angliška

’t>- narių, jos turėjo 28.648.267,

TURI TURĖTI BEVIELINIUS 
TELEGRAFUS.

IVashington; D. C. Vaizbos mi- 
nisteris išleido visoms muitynėms 
prisakymą, iš Amerikos uostų 111 
1 d. Iiepo6 1911 m. neišleisti va- 
žiojančių pasažierius laivų, jeigu 
jie neturės bevielinių telegrafų.

St. Mich’ėlsonas. ijr.Mafufaidų 
kalbėjo apie, užlaikymą sveika, 
tos, kaipt reikla apsisaugot nu« 
visokių bakterijų) kalbino šva
riai užsilaikyti, aiškino, kaip mu
ses pavojingos vasaros laike, 
kaip jos prisidedą prie užsikrė
timo visokioms ligoms, kad rei
kia nuo jų saugotis ir jas nai
kinti. Pertraukoj Marjona Gur- 
kliutė dekliamavo “Gamta” it 
“Vargdienis”; ji dekliamavo gra
žiai, todėl padarė nemažą ispudį; 
tą rodė trukšmingas delnų plo- 
jimas. Potam padainavo: Pasa
kyk mano mylimas krašte, ir Ne- 
liaukim kuoptis į vienybę. St 
Michelsonas kalbėjo apie mok
slą ir tikybą. Aiškino, kaip baž
nyčia mokslui priešinga, nors 
pati mokslu naudojas, net per
kūnsargius stato ant bažnyčių) 
kad bažnyčia nori vien žmonet 
tamsoj laikyti, kad toliaus žmo 
nis galėtų išnaudoti ir skriausti.

Kas. Veliuoniškis.
NORI PATAISYTI VALKIO- 

ŽUS.
Kansas City, Mo. Teisėjas Bui 

ney apreiškė, jog jis valkiozus šių 
ant farmų laukus valyti. Jeigu g 
toki valkiozai tinginiai sugrįž Į 
miestą, jis juos pusei metų siųs ( 
darbo namus.
ATKAKĘ AMERIKON LIETU 

VIAI.
Gegužio mėnesyj Amerikon af 

kako lietuvių 3009, o per vienuoli 
ką mėnesių iki I d. birželio, 24 
783. Daugiau atkako Au 
strijos slavų, vokiečių, grekų, žy 
dų, airių, italijonų, rusinu, skan 
dinavų ir slovakų.

DĖLEI SENŲ ŪKESIŠKŲ 
POPIERŲ.

Daugiaus kaip metus laikt 
Natūralizacijos Skyrius dėl įvai 

‘ j priežasčių atimdinėjo flkėsiš 
_ .s popieras, išduotas pagal se 
nų įstatymų. Paveizdan,. jaigi 
prie senų įstatymų kas buvo iš 
siėmęs ūkėsiškas popieras, netu 
rėdamas dar 18 metų, tai to . 
kiam popicros buvo atimama 
nes pagal senų įstatymų, netu 
rint 18-kos metų, tikrai negali 
ma buvo tapti ūkesu. Dabai 
senatorius A. J. Sabath prane 
ša į laikraščius, kad jis pasi 
darbavęs sulig to dalyko ir vi 
siems turėjusiems senas popie 
ras tiesos būsią sugrąžinta, te 
sikreipia jie į teismus.
SUDEGĖ GIRIŲ UŽ $3.ooo.oo<

Didelis plotas girių — 41 mi 
lią ilgio, — ties Fort William ,t. 
Ontario, išnaikinta ugnies, kur 
atėjo iš Atikokan ir eina j Fort, 
Francis. Sudegusios girios bu
vę vertos $3.000.000.

Netoli stoties Zapotitic sudu 
žo National Railvvay traukinys 
Užsimušė 37 žmonės, daugeli: 
sužeistų.

ROOSEVELTAS.
Rooseveltas nekalbėsiąs apii 

politiką par du mėnesiu. Ame 
rikos visuomenei dėl šitos prie 
žasties reiks girdėti vien prane 
Šimus laikraščių korespondentų 
kurie būtinai viską žinos, k( 
Rooseveltas mano.
IŠ SUSIDAUŽIUSIO CIRKI 
NIO TRAUKINIO, PABĖGC 

ŽVĖRIS.
Netoli Ebernsburgo, Pa. susi 

daužė traukinys, kuriame važia 
vo F. A. Robbinso cirkus. Dt 
levu, dramblys, leopardas, hy- 
ena, jaguaras ir uolinė ožka pa 
bėgo iš vagonų. Visa apielinkl 
perimta baimės ir beveik nie 
kas nesutinka eiti jieškotų pasi- 
liuosavusių žvėrių'. Prie susi 
daužimo nemaža žvėrių sužei
sta; sužeista ir keletas žmonių 
du

MUITAI IR ATEIVAi.
New York. Pereituose metuo

se (Amerikos randas metus skai-
taigi angliškai kalbančių parapijų Į nuo 30 d. birželio iki 1 d., lie- 
narių buvo 85.5%. Daugkalbių P°s)- New Yorko uoste nuo sveti- 
parapijų buvo 7.906, su 3.371.628'm" 
parapijohais. Svetimkalbių para
pijų buvo 16.688 su 5.022.600 pa- 
rapijonų. Daugiausiai parapijom) 
turėjo vokiškos parapijos, nes 
3.604.934, prancūziškos turėjo 
1.160.420 parap., itališkos 938.994, 
lenkiškos 867.519. Išviso bažny
čiose vartota 41 kalbą.

mų čia atgabentų prekių paimta 
muitais $218.650.848, o $5.599.162 
bausmėms. Ateivių New Yorko 
uostan atkako 895.000.

DOVANA. 
D. C, Iždo

’ ‘ VAIDAI SU KANADA.
Ottazva, Kanada. Tarp Jungti

nių Valstijų ir Kanados užgimė, 
nesutikimai. Jungtinių valstijų 
randas liepė savo žvejų laivams 
žvejojantiems Hudson jūrių ko
joj ne mokėti nei jokių mokesčių. 
Kanados gi valdžios nuo ameriko
niškųjų žvejų reikalauja mokesčių 
ir laivų neleidžia žvejoti.

KONFISKAVO PANAMOS 
SKRYBĖLĖS.

Nevi York. Muitų komisorius 
Loeb prisakė konfiskuoti siuntinį 
Panamos skrybėlių, kadangi kainos 
jų buvo per pigiai paduotos, o 
Amerikoj muitus ima nuo kainos 
atgabentų iš svetur prekių. Minėtų 
skrybėlių kaina buvo paduota 
$66.000, o muitynės 
tvirtina, kad jos vertos

urėdninkai 
$124.552.

JĮ PAS-

detektyvas

DŽIAUGIASI, KAD
MERKĖ.

New York. Buvęs
Morris M. Lustig, apskųstas už
savo pačios užmušimą, likosi teis
mo mirtim pasmerktas, 
jam perdavė teismo 
dimą, jis iš džiaugsmo 
garsiai juoktiesi. -

Kada 
nuspren- 
pradėjo

LOVĄ.

GERA 
IVashington, 

nisteris McVeągh paskyrė dovaną 
20.000 dol. New Yorko muitynės 
urėdninkui Richardui Parr, kuris 
susekė neteisingą cukraus sverimą.

DRUSKA PABARSTO
Harrisburg, Pa. G. Wiley, klau

siamas teisme dėlko jis pametė sa
vo žmoną, paaiškino kad jo žmo
na dariusi jam daug tokių dalykų, 
kurie jį kankinę. Kada jį paprašė 
pasiaiškint smulkiau, jis pasakė, 
kad vienas dalykų buvo tas, kad 
jo žmona barstydavus druską į jo 
lovą.

KOJA KAI Iš PLIENO.
Jopline, Mo., birž. 30 d. buvo 

toks atsitikimas: iš alkūninės ma
šinos išspruko plieninė alkūne ir 
išsprukus baisiu smarkumu tren
kė į koją vaikinui 14 metų, St. 
Leffanui, sūnui kapitalisto. Al
kūnė bemaž pusiau susilenkė, vai
kinas buvo atmestas ant 15 pėdų,

mini-

KARŠČIAI.
Karšta vilnis jau seniai atėjo 

ir karščiai pastoviai laikosi. 
Pittsburge, Philadelphioj, New 
Yorke pavėsyj termometras rodė 
100°. Visur daug žmonių apsir
go nuo karščio ir ne mažai jų 
mirė.

JUODASAI APGALĖJO
4 liepos dieną Reno mieste 

įvyko muštynės tarp baltojo Jef- 
fries ir juodojo Johnson. Mu
šėsi labai smarkiai, įnirtusiai, vi
si susikruvino. Ant 5-to susi
kirtimo abiem jau tekėjo krau
jas iš burnų, ant 6 susikirtimo 
pas Jeffries tekėjo kraujas iš 
burnos ir akies, ant 10 susikir
timo apsipylė kraujais Johnso- 
nas, ant 11 vėl buvo kruvinas 
Jeffries, ant 12 pas Jeffries pra
pliupo kraujai iš nosies, ant 13 
Jeffries vemte-vėmė kraujais, o 
ant 1540 negras Johnsonas par- 
kirto Jeffries žemėn. Taigi ap- 
galėtojas paliko Johnsonas ir jis 
dabar bus skaitomas didžiausiu 
visame sviete mušeika.

Iki šiam laikui ir Jeffries ir 
Johnsonas abudu skaitėsi di
džiausiais mušeikomis visame 
sviete. Jeffries nepanorėjo, kad 
kas nors kitas butų skaitomas 
didžiausiu ir pakvietė Johnsoną 
į muštynes. Beveik viso svieto 
mušeikos ir muštynių mylėtojai 
nekantriai laukė muštynių die
nos. Dauguma tikėjosi apgalė
siąs Jeffries. Pats Jeffries prieš 
pat muštynes pasigyrė sumušiąs 
Johnsoną. Vienok pasirodė ki
taip. Apgalėjo Johnsonas. 
Abiem mušeikom buvo paskirta 

.00 dolarų. Apgalėtojas gaus 
sumos dalis, apgalėtasai 
dalį.

101
tos
%

IŠ
25 d. birž., buvo prakalbos, 

1 engtos L. S. S. A. 105 
Kalbėtojai buvo *š So. Boston,
Mass. “j Dr. F. Matulaitis ir

LEWISTON, ME.
pa- 
kp.

labai sunkiai.
»

IŠ ROCKFORD, ILL.
Tūla lietuvių dalis, 40 asme

nų susiorganizavo į terptautišką 
Sosialist Party. Darbuojasi pa
sekmingai lietuvių labui: rengia 
lietuviškus vakarus su prakal
boms, dekliamacijoms, monologais 
ir tt Daug užimtų vietos sura
šyti viską kas susirinkimuose bu
vo per šituos kelis mėnesius, ir 
kiek padaryta naudos lietuviams 
tų kelių asmenų, kurie partiją 
suorganizavo. ’ Apie paskutinį su
sirinkimą atsibuvusį 5 dieną bir
želio “Lietuvos” No 24 tilpo ko
respondencija. Aprašymai yra la
bai naudingi, jeigu aprašyta tei
singai, bet paskutiniame Deltuvos 
aprašyme teisybės nėra.



LIETUVA 3
Kad kas butų pasivadinęs terp- 

tautišku atstovu, kaip draugas Sc- 
inaško, apie tai mes pirmą kartą 
girdim, nes mes visi prigulime 
prie terptautiškos Social-Demokr..- 
tų darbininkiškos partijos. Pra
kalbą, kurią kalbėjo draugas J. 
Semaško, gerai pirmsėdžio susi
rinkimo užrašyta, ją galima rasti 
protokolų knygoj, įturis jos vi
siems buvo suprantamas, bet pra
kalbos tos netalpiname. (Laikraš
čiai ištisų paprastų prakalbų ne
talpina. Red.).

/•'. Raekevičia.

IŠ TERRE IIAUTE, IND.
Darbai čia eina gerai ir iš kitur 

pribuvusiam darbas nesunku gauti. 
• Lietuvių yra Čia 15 šeimynų, o 
pavienių penkis kartus daugiau.

Darbų yra čia visokių — viršu
tinių ir anglių kasyklose. Lietuvių 
daugumas dirba sunkius darbus. 
Yra čia trjs karčiamos. Lietuviai 
miega palaimintųjų miegu. Laik
raščių skaitytojų yra mažai. Drau
gijos nei jokios nėra. Yra ir to
kių lietuvių, kurie kitaip ne kalba, 
kaip vien'sudarkyta lenkiška kalba, 
nes tikros nemoka. Girtuoklystė 
tarp lietuvių labai prasiplatinusi. 
Getai dar, kad svetimtaučiai neži
no lietuvių nei vardo, lietuvius 
lenkais vadina. Kiti protingesni 
lietuviai nori čia lietuvišką drau
govę sutverti, bet tas nesiduoda iki 
šiol įvikdinti.

Tcrre Haute Gyventojas, 
n'

IŠ SO. FORK, PA.
Čia laike vestuvių Vinco Povi

laičio, vienas lietuvis svečias Jo
nas Samatauckas, gerai įkaušęs 
lipdamas iš skiepo augštyn į salę, 
trepais žemyn nupuolė ir taip apsi- 
kūlė, kad nuo to ant rytojaus pa
simirė. Velionis paėjo iš Kauno 
gub. Turėjo 40 metų. Girdėjau, 
buk Lietuvoj turėjo pačią. Čia- 
nykščiai lietuviai ištikro perdaug 
myli degtinę ir alų, apie tai visi 
žino, bet apie prakilnius jtj darbus 
visuomenės labui veikiamus nieko 
negirdėt. Buvęs Škotijoj.
I '

Iš ST. JOSEP1I, MO.
lietuviškų Šeimynų yra čia 20, 

metginų 6, pavienių vaikinų 40. 
Ir tas mažas būrelis dar pasida
linęs į dvi dali. Vienos dalies lie
tuviai sutvėrė draugiją vardu D. 
L. K. Algirdo. Prigulinti į drau
giją moka po 1 dol. įstojimo ir 
25c. kas mėnuo. Užtai laike li
gos narys gauna pašelpa po 5 
dol. sanvaitėj, o pasimiręs 50 dol. 
posmertinės iš draugijos kasos. 
Minėta draugija sutverta 1908 m. 
grudžio mėnesyj, turėjo 22 nariu. 
Šito skyriaus lietuviai sutikime gy
vena, skaito laikraščius ir kny-. 
gas.

Antro skyriaus lietuviai vasaros 
laike mėgsta vestuves kelti (tai no
rinčių vesti reikalas,. tegul, jie. ve- 
ttuves kelia, kada jiems patinka, 
kitiems tas negali rūpėti. Red.), 
mėgsta alų ir degtinę, kelia er
gelius. Nepereina sanvaitę, kad 
kas nors iš to lietuvių skyriaus ki
tam neapdaužytų nosies. .

Nutatere.

IŠ E. ST. LOUIS, ILL.
“Kataliko” nr. 22 tilpo tūlo Pa

rodoj dalyvavusio- korespondencija, 
kurioj jis •plačiai aprašė atsilankymą 
čia rusinu vyskupo kun. Ortiuskio 
15 d. ' gegužio. Korespondentas 
neužmiršo savo korespondencijjoj 
užkliudyt ir čianykščios S. L. A. 
kuopos '(kadangi tas užkliudymas 
tilpo “Katalike”, tai ten ir nurody
mą klaidos reikėjo siųsti. Laik
raščiai neužsiima vienas kito klai
dų taisymu. Red.): jis sako, tą 
dieną, kada čia buvo iškilmingas 
priėmimas vyskupo Ortiuskio, S. 
L. A. kuopa parėngė prakalbas, 
kurių klausyti susirinko vos apie 
50 ypatų ir tame 3 merginos. Pa
rodoj Dalyvavęs tyčia ar netyčia 
apsiriko. Tą dieną, kad buvo pa
roda ir priėmimas vyskupo Or
tiuskio, prakalbas parengė ne S.L. 
A. kuopa, bet 87 kuopa L. S. S. 
A. Musų S. L. A. kuopa tuomi 
jaučiasi įžeista ir norėtų, kad “Pa
rodoj Dalyvavęs” paaiškintų, ko 
jis nuo S. L. A. nori? Mes juk 
niekam ant kelio nestovime, nei 
ypatoms, nei draugijoms darbų ne
kliudome. “Parodoj Dalyvavęs”, 
matyt, neįstengia atskirt S. L. A. 
nuo L. S. S. A. ir per tai klaidina 
'Kataliko” skaitytojus.
P. Keserauskas, S.L.A. 88 kp. sekr.

IŠ PENN STAHON, PA
“Lietuvos” nr. 25 tilpo apgarsij

nimas, jog minkštų anglių kasy^° 
se Pennsylvanijoj reikalauja 500 
angliakasių. Bet jose yra streikas 
o geri darbininkai nenori eiti dirb
ti kaipo streiklaužiai. Morgan, 
Pa. kasyklose buvo apie 80 darbi
ninkų klaust darbo, o tik du pri- 
jmė. Čia darbininkų nereikalau
jama. Matyt agentas, garsinda- 
nas, jog reikalauja darbininkų, no
ri juos gabenti į Pennsylvanijos 
ninkštų anglių kasykkles, kur yra 
streikas, streikuoja ten 15000 dar
bininkų. Todėl tegul nieks nesi
duoda suvilioti.

Antanas Povilaitis.

Iš .TACOMA, WASH.
Darbai eina neblogai, iš kitur 

pribuvusiems nesunku darbas gau
ti. Lietuvių čia yra nemažas bū
relis,

161 kuopa S. L. A., 29 d. ge
gužio parengė antrą savo pasi
linksminimą. Svečių buvo- iš Ren- 
tono ir Seattle. Pirmsėdis kuopos 
A. Adomavičia aiškino mierius S. 
L. A., ir ilgokai kalbėjo apie ar
timo meilę. S. Mačenas su savo 
mažais vaikučiais padainavo ke
turiais balsais 6 dainas: "Iš toli
mos šalies”, “Sveiki broliai daini
ninkai”, “Girioj”, “Paukšteliai 
mieli”, “Birutę” ir "Medžiotojo 
daina”. Dainavimas taip gerai pa
sisekė ir sugraudino širdis klau
sytojų, kad ne vieną net pravirk
dino.

Visiems atsilankiusiems ištariam 
širdingą ačiū. Pelno liko $15, kū
rins pasiuntėm “Tėvynės” redak
cijom Juos paskiriame: $5 Cher- 
ry našlėms, $5 “Aušros” draugi
jai, $5 politiškiems prasižengė
liams. Tikimės toliau daugiau 
galėsime nuveikti.

Vincas Jakubauckas 1 dieną bir
želio nusišovė dėl ligos, kuri jį 
ilgai kankino. Velionis buvo ga
na turtingas, turėjo gerus namus 
ir pinigų bankoj. Turėjo 59 m.; 
buvo karštas lietuvis.

(’. Kavaliauskas.

IŠ EXTER BOROUGH, PA.
16 dieną birželio tapo užmuštas 

Petras Tulaba. Jis dienomis dir
bo kasyklose, o vakarais pagelbė
davo- broliui dirbti gertuvėje. 8 
valandą vakare jis su keliais drau
gais nuėjo j skliapą išnešti daik
tus, kad kas naktyj nepavogtų, 
nes skiepo sienos buvo išgriautos, 
namas taisomas, kadangi buvo 
tamsu, tai reikėjo užsidegti Įtam
pą. Elektrikos liampos stiklas bu
vo sumuštas, tai reikėjo įdėti ki
tas. Tulaba suko stiklą laikyda- 
damaš už blekutės. Kaip tik pa
siekė elektriką toji jį ir užgavo. 
Juozas Demulevičia arti jo stovėjo 
ir tuoj jį nustūmė nuo liampos, 
bet Toluba buvo vos gyvas. Pa
šauktas gydytojas stengėsi atgai- 
vinei, bet nors darbavosi kiek 
galėdamas, jo triūsas bu
vo veltus. Tulaba paėjo iš Su
valkų gubernijos, Seinų pavieto, 
Metelių parapijos, Barčių kaimo; 
turėjo 29 metus, Amerikoje išgy
veno 5 metus. Paliko du broliu 
Amerike, Lietuvoj liko daugiau 
giminių, tame skaitliuje tėvas ir 
brolis. Velionis buvo nevedęs, do
ro pasielgimo, mėgo skaityti laik
raščius ir knygas. Pereitą žie
mą prigulėjo prie dviejų teatrališ
kų kuopų Pittstone. Buvo gies
mininku Šv. Kazimiero parapijos 
Pittstone, bet pavasaryj turėjo ap
leisti bažnytinį chorą. Prigulėjo 
prie Exeter L. S. S. 78 teatrališ
kos kuopos. Prigulėjo ir prie Si
mano Daukanto draugijos Pittsto
ne, Pa.

Kūnas su bažnytinėms apeigoms 
palaidotas Pittstono kapuose 19 d. 
birželio. Važiavo 35 karietos ir 
7 darožkos, viena vežė gyvų gė
lių vianikus nuo giminių ir drau
gų. Dalyvavo laidotuvėse S. Dau
kanto draugijos draugai.

7. Parnagiris.
IŠ RUSSELTON, PA.

Čia grynų lietuvių yra apie 5 
šeimynos ir apie 40 pavienių; 
apart tų, yra kitą tiek sulenkėju
sių, kurie nesivadina lietuviais, 
nors jų protėviai buvo tikri lietu
viai ; yra dar tokių, kad brolis mo
ka grynai lietuviškai, o. sesuo len
kė. Čia lietuvių daugiausia iš Vil
niaus gubernijos.

Anglekasyklose darbai eina ne 
prasčiausia, bet darbas povojingas. 
Kasyklose daug gazo. Mokestis 
už 9 valandas darbo nuo $2.49— 
$2.7o.Darbdaviai negražiausia elgia
si su darbininkais. Kelios sanvai- 
tės atgal angliakasiai btivo sustrei
kavę, bet nieko nelaimėjo..

J. J Cešunas.

SIMANUI DAUKANTUI REI
KIA PAMINKLO.

Papilės (Šiaulių pav.) vikaras, 
kun. Gudauskas, savame laike 
(1908 m.) per Vilniuje išeinantį 
laikraštį "Viltį” sumanė rinkti 
aukas Simono Daukanto pamink
lo pastatydinimui.- Tam tikslui 
iš pradžių sumesta aukų keli de- 
sėtkai rublių ir “Viltis” apsiėmė 
tolesniai priimdinėti aukas ir sa
vo skiltyse anas skelbti.

Užmanymas išteisybės gražus 
ir laiku buvo sumanytas. Taigi 
kas link to štai ką “Viltyj" tarp 
kitko skaitome (No. 49, 190801.) :

“Ant Papilės parapijos kapų 
(Šiaulių apskr.) palaidotas Lie
tuvos istorikas, ir galima sakyti, 
pirmas iš eilės rašytojas, Simanas 
Daukantas.. Kaip ir visi mųsų 
tautos dvasios atgaivintojai, mok
slo vyrai ir talentuotieji rašyto
jai, ir jis gyveno ir gyvenimą už
baigė varge ir skurde. Kitiems 
savo didiesiems rašytojams ir vei
kėjams “dėkingoji tauta” atmini
mui jų veikalų ir nuopelnų stato 
arba bent žada statyti paminklus: 
k. a. Kudirkai, vysk. Baranaus
kui, Biliūnui, kun. Jauniui ir ki
tiems. Daukantui gi, tam pir- 
mamjam tautos susipratimo ža
dintojui, tam pirmamjam “vargo 
pelei” tautos dirvoje — tauta lig- 
šiolai paminklo nepastatė, tik Pa
pilės klebonas kum Vaišvila, prie 
kurio a. a. Daukantas savo var
gingojo gyvenimo pabaigoje ga
vo prieglaudą, užrito ant jo kapo 
akmenį su parašu :

“Ateivi! minėk sau, jog čion 
palaidotas Simanas Daukantas, 
pirmas iš tarp mokintų vyrų, ra
šytojas senovės veikalų Lietuvos, 
Žemaitijos, kaip ir kitų naudingų 
knygelių. — Jis per savo gyveni
mą, it vargo pelė, be paliaubos 
triūsėjo vienutiniai Žemaitiškai 
rašyti dėlei naudos vientaučių. 
— Gimė 1793 m. 18 d. Spalinio 
mėn. Mirė 1864 m. 24 d. Lapkri
čio. — Ištark: Viešpatie! duok 
jam atilsį amžiną. — Šį akmenį 
užrito, palaidojęs jo kūną, klebo
nas Papilio kunigas Vaišvilas”.

Rodos yra sakoma ir pripažin
ta, kad Lietuvos talentai badu 
miršta, kad męs savo didžiavy
rius tik jų nebetekę temokame 

I gerbti, kad užuot juos laiku su- 
| šelpus, jiems mirus skelbiame 
laikraščiuose aukų rinkimą jų pa
minklams statyti.... Taip! Bet 
tie paminklai vis dėlto liudys, kad 
tauta pažįsta savo išrinktuosius 
sūnus, kad supranta jų mintis ir 
idealus, kad brangina jų triūsą ir 
vargą; tų Lietuvos didžiavyrių 
darbų ir vargų atminimas žadįs 
ir kitus sekti jų pėdomis, ragįs 
prie triūso ir pasišventimo žmo
nių labui.

Susidaręs Papilėje lietuvių bū
relis sumanė ir sutarė atnaujinti 
ir aptaisyti Daukanto kapą ir pa
statyti jam kiek tinkamesnį pa
minklą tame Lietuvos kampelyje, 
kuriame jam buvo lemta paskuti
nės dienos vargti ir akįs ant am
žių užmerkti. Ketinama kapas 
dailiai aptverti ir pastatyti Dau
kanto biustas. Už 6 metų sukaks 
50 metų, kaip Daukantas mirė. 
Jei visuomenė pritartų ir užjau
stų papiliškių būrelio sumanymą, 
tai galima butų pastatyti visai 
dailus ir puikus paminklas”.

Su tuo pačiu straipsneliu taigi 
“Vilties” redakcija ir apsiėmė 
tarpininkauti aukų rinkime; nuo 
to laiko praėjo beveik du metai 
ir tasai užmanymas liko užmirš
tas.

Toksai dalykas įkūnyti vienai 
Lietuvai yra unku, juo labiau, 
kad pastaraisiais laikais užmany
mas paskui užmanymą kaip ko
kie grybai po gausiam lietui auga 
ir visi atbudusiai tėvynei yra rei
kalingi. Taigi kiti naujesni už
manymai tą Simano Daukanto 
paminklą nustelbė ir pasiliko jis 
visų kitų užpakalyj. Tečiau nau
dingas daiktas iš tėvynainių ome
nies negali išnykti, taip atsitiko ir 
su tuo Daukanto paminklu.

Chilagoj gyvuojanti Simano 
Daukanto vardu draugija šiemet 
Kovo mėnesyj laikytame savo su
sirinkime tą užmanymą atnauji
no ir nutarė prisidėti prie rengia
mo statyti Simanui Daukantui 
paminklo. Bet kadangi tame da
lyke neturėta po ranka tikrų ži
nių, išrinkta tam tikras komite
tas, kuriam liepta susinešti su vil
niškės “Vilties” redakcija ir iš 
tenai gauti platesnes informacijas 
kas link to rengiamojo paminklo. 
Chicagos Simano Daukanto drau
gijos komitetas taipgi užklausė 
laišku “Vilties" redakcijos- apie

----------------------- --------ar—i~——- 
rengiamo paminklo stovį tr gavo 
iš redakcijos sekantį! atsakymą:

Bal. 14—27 1910 m.
Į “Simano Daukanto” 

Draugiją Chicagoje. '
Atsakydamas į TaAiistų laišką, 

rašytą į “Vilties” Redakciją š. m. 
Bal. 6 d., štai ką turiu paaiškinti.

Kaip pamatysite iš siunčiamojo 
Tamistoms “Vilties” No. 49 (84) 
1908 metų, pirmą sykį pašaukta 
visuomenė dėti aukas S. Daukan
to paminklui Bal. 30 (Geg. 13) d. 
Sumanytojas — kun. Petras Gu
dauskas, Papilės vikaras. Kaip 
jis tą sumanymą suprato, paaiškįs 
“Vilties” numeris. Todėl aš apie 
tai nei nerašysiu. Nuo to suma
nymo apskelbimo praėjo štai dve
ji metai, o “Vilties” Redakcija 
tesurinko 55 r. 25 k., kuriuos ir 
laiko Vilniaus Komercijos Banke 
ant knygelės: “Na pamiatnik Si
meonu Dovvkontu” No. 2760. Ki
tos redakcijos to sumanymo ne
palaikė ir nieko nesurinko. Pat
sai sumanytojas, nors stelbė ga
vęs 34 rs., bet tai įplauks, bet 
tuotarpu “Vilties” įtaisytame fon
de jie nesiskaito. Fondas tuotar
pu vieno mano priežiūroje, kol 
nesusirinks bent keletas šimtų 
rublių. Tada bus išrinktas tam 
tikras komitetas ir pinigai jo glo
bai, jei to panorėtų, pavesti. Jū
sų Draugijai ypačiai reiktų tuo 
dalyku užsiimti kaipo nešiotojai 
S. D. vardo, o patarpininkauti ir 
skaitlines vesti mielu noru apsi
imtų “Vilties” Redakcija, kurios 
autoritetas Lietuvoje yri didelis. 
Mano paties vardas taippat nenie
kinamas. Malversacijų būti ne
gali. Beto ir pinigų Redakcija 
pas save nelaiko, kaip augščiau 
paaiškinau. Aukos taip šykščiai 
plaukia dėlto, kad S. Daukantas, 
nors j 
je nesuskaitomia, nep 
jį vos dabar teprade 
branginti ir tai — j 
Visuomenė dažniau 
arba nesuhranta
Štai kodė' 

minklu ir garu 
dvasios milžino, 
timo pijonieriaus. 
rinkite aukas Ami 
Draugija tepaskiria, k lek gali, sių
skite į bendrą fondą/ per “Viltį”, 
kuri visas aukotojų pavardes ap
siima tuojau skelbti, o pinigus 
minėtajan Bankan krauti. Turi
te teisę nuo savęs įgalinti kokį 
Vilniaus ar Kauno inteligentą, 
kurs drauge su manimi globotų 
tą fondą ir už jį atsakytų! Galite 
patįs daryti sumanymus ir liepti 
Didžiajai Lietuvai, kad išpildytų 
Jųsų valią. Sakysime, gali būti 
dar kita nuomonė, kaip S. D. pa
gerbti per ateinančias 1904 m. 50 
metų sukaktuves jo mirimo: jei 
susirinks daugiau pinigų, galite 
pagalvoti apie geresnį paminklą, 
neg papuošimas senojo kapo ant 
Papilės 
Šiaulių 
tvorą ir 
daugiau 
kun. Gudausko sumanymu. Tuo
tarpu aš daugiau nieko nebeaiški
nu. Reikalui atsitikus, kiek nori
te rašysiu. Jei nenorėtumėte (ar 
netikėtumėte) prisidėti prie bend
ro fondo, galite sau vieni įsitai
syti. Jei norėtumėte gi, tai pa
leiskite atsišaukimą į Amerikos 
lietuvius, nurodydami savo adre
są ir mųsų Vilno — “Viltis”: 
ar šian, ar ten patekusios aukos 
vis bus skelbiamos musų laikraš
tyje. Patįs savo fondą valdyda
mi, vis dėlto siųskite “Viltin”, 
bent sykį per mėnesį, aukotojų 
vardus: tai ir reikalinga musų (ži
niai, ir naudinga kitiems D. Lie
tuvos žmonėms paraginti, p

Su pagarba
Kun. Juozas Tumas, 

-u
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Šitas kun. Tumo laiškas perskai
tyta Chicagos Simano Daukanto 
dr-jos susirinkime, o susirinki
mas vienbalsiai iš savo iždo pa
aukojo paminklo statymui 400 
rublių ir nutarė tame reikale 
kriepties į visas kitas Šiaurinės 
Amerikos lietuvių draugijas ir 
į visą lietuvių visuomenę, idant 
visi aukomis prie to darbo prisi
dėtų ir, kad tasai užmanymas 
greičiau butų įkūnytas, Cikagiš- 
kė Simano Daukanto draugija iš 
savo pusės tą dalyką taip ap
sprendė: Paaukotus 100 rublių 
tuotarpu dar nesiųsti į Vilnių, 
bet palaukti daugiau aukų iš 
Amerikos ir paskui nusiųsti vi
sas vienu žygiu. Iš kitur aukų 
priėmimui paskyrė savo drau

jo nuopelnai liet? nų raštijo- 
idiariškas: 
skaityti ir 
slo vyrai, 
o nežino 

itiamų.
, ypač

gu to 
•jų švie- 

iaus. . .gifiibkite, 
Ame fikbjč, pati

(Popielany) kapinių 
apskrityje, papuošimas, 
biustas. Jei nesusirinks 
300 rb., reiks tenkinties

gijos kasierių K. Jokūbaitį (3240 
So. Morgan St., Chicago, UI.). 
Šis kasierius, gavęs iš kitur au
kas, pakvituos savo Simano 
Daukanto dr-jos vardu, o kuo
met surinkti pinigai bus nusių
sta Vilniun, pakvituos tai vie
šai "Viltis", o paskui aną ir 
Amerikos laikraščiai mielai tai 
galės atkartoti.

Šiuomi tatai Chicagos Sima
no Daukanto draugija atsiliepia 
į visas kitas Amerikos lietuvių 
draugijas ir kviečia aukoti kiek 
nors pinigų tam prakilniam 
slui. Atsiliepia taippat į 
tuvių visuomenę, prašydama 
manytam paminklui aukų, 
statymas tam didvyriui paminklo 
— tai butų atlikta vienas iš kul
tūros darbų. Daugiausiai apie 
tai turėtų atjausti visos tos lie
tuvių draugijos, kurios nešioja 
Lietuvos istoriko Simano Dau
kanto vardą, o kurių draugijų, 
girdima, apsčiai randasi. Kiek
vienas centelis mielai iždan pri
imamas ir paskui bus atiduo
tas’ paskirton vieton. Paminklui 
pastatyti reikalinga kelių šim
tų rublių, bet jei butų surinkta 
keli tūkstančiai, tat butų galima, 
anot kun. Tumo, pagalvoti apie 
geresnį paminklą, apie bent ko
kią stipendiją istoriko vardų. 
Visos aukotojų pavardės bus 
surašyta ant tvirto poperio ir 
padėta amžinai atminčiai Lietu
vių Mokslo Draugijos knygyne 
Vilniuje. Jei Simanas Daukan
tas seniau buvo pamirštas ir sa
vo ainiais apleistas, tai nors da
bar, lietuviai, žemaičiai ir aukš- 
taidiai, jo vardą giliau įsidėmė
kime ir pastatykime jam amži
ną paminklą, kurio jis yra ver
tas.

Pasirodykime, kad mes savo 
didvyrius mylime ir juos atme
name!

Kaip jau sakėme, siųskite au
kas sekančiu adresu: K. Jokū
baitis, 3240 So. Morgan St., Chi
cago, III.

Jei kam butų parankiau, mel
džiame siųsti aukas tiesiog į Vil
nių, “Vilties" redakcijai, kurios 

toks: “Viltis”, Vilnius, 
Koževennaja gatvė No. 5 b. No. 
25.7d .7- ;
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NE UBAGAUKI M, TIK 
DIRBKIM!

Atsilankius Amerikon p. 
Gabriui, tapo vėl paliesta senoji 
žaizda, kurią Amerikos lietuviai 
jau buvo pradėję gydyti, o toji 
žaizda — “Ubagavimas”. Taigi 
čion aš ir pratarsiu žodį-kitą į 
musų vadovus, norėdamas, kad 
jie liautųsi tuos duoslius, jau
smingus musų žmoneles bemel- 
žę. Melžė ir melžia kuningai, 
meldžia socialistai su savo revo
liucija ir kankiniais, na, ant ga
lo, pradėjo melžti — ir jau taip 
nelemtai — ir tautiečiai. Žino
ma, ką gi daugiaus, kad ne ame
rikietį! Nusitvėrę už sprando, 
lig karvę už ragų: duokš! Lie
tuvystė pavojuje! reikia ją gel
bėti: jiji žūsta, skęsta ištau- 
tėjimo nasruose, o su tavimi, 
amerikietį, peibeliai nematę, bi
le tik mus išgelbėsi! Mat, iš mu
sų panosės dvarus žydai išper
ka, o mes liekame be senų ąžuo
lų paunksnės.

Teisybė, paunksnė reikalinga 
pasilsėjimui po sunkaus darbo, 
atvėsinimui saulės spinduliais iš
degintos nugaros, bet ne jums, 
ponai inteligentai, o tiems žmo
nelėms, kurie dirba ant saulės 
per ištisą dieną. — O kad grei
čiaus jiems suteikus paunksnę, 
tai pasirūpinkime, kad tos aukos, 
kurias po visokia priedanga yra 
renkama tarp Amerikos lietuvių, 
jiems ir tektų — jei ne ameri
kiečiams, tai nors jų tėvams, bro
liams, o ne kam kitam šilta vie
telė atsidarytų.

Lietuvis iki šiol nereikalavo 
“Almužnos” ir męs jo nepratin- 
kim prie to, — sakau nepra- 
tinkim, nes, sykį įpratęs prie 
almužnos, tinginiaus, 
varijos davatka ir be 
nemokės apseiti. Iki 
vis nevaldė dvarų ir 
juose, o vienok pasiliko lietu
viu! — Dvarai lietuvio dvasios 
negaivino, neaugino —< atpenč 
spaudė, smaugė ir naikino ją.

Jaigu norite, ponai, atgaivin
ti savo tautą, sujudinti jos mil
žinišką, nors tuom tarpu užim- 
gusią dvasią*- tai, man bent-gi 
rodos, yra tam vienatinis teisin
gas ir geriausis būdas: pasirū
pinkime, kad kiekviena stuba 
— stubelė turėtų laikraštį savo 
krikšstalėje pasidėjus, kuriame

J-

lyg Kal- 
almužnos 

šiol lietu- 
negyveno

1 kiekvienas rastų aprašyta ir pa
aiškinta jo reikalai ir vargai ir 
kaip iš tų vargų galima išsigel-

1 bėti. Laikraščiuose turėtų būt 
talpinama pamokinimai apie dar
žininkystę, nurodymai svarbumo 
pramonės, amatų 
rodymai reikalo 
ypač mokyklose, 
patarimai steigti 
nes mokyklas su 
ma alga mokytojų!

Žinau, man bus atsakyta, kad 
tai yra daroma ir tie užmany
mai pareinama iš visos širdies, 
Bet žmonės nesirašo laikraščių ir 
neskaito jų, nes laikraščių už dy
ką negalima siųsti.

Labai čia pritiktų žodįs' “ne- 
parangųs”. Ištikrųjų mes esa
me neparangųs ir matyt norėtu
me ne tik kepto, bet gatavai ir 
nulupto kiaušinio gauti į burną.

Yra išėjimas — nejuokdarin- 
gas ir neišsvajotas, o tikras ir 
praktiškas.

Lietuvos laikraščiai skursta, 
tai kaltė išleistoji}. Neparangu- 
mas ir nesugabamas alsina juos 
pačius ir mųsukinikai kyla kul
tūriškai ir ekonomiškai labai išpa- 
lengvo. O juk laikraščių priva
lumas juos pakelti pabudinti iš 
to snudulio.

Kaip tai padaryti? — Įsigili
nęs į tą klausimą, sakau, gali
ma surasti aiškus ir lengvas iš
rišimus — reikia tik atsiraityti 
rankovės ir padirbėti: kas plunk
sną lengvą turi, tai su jos pa
gelba, — kas iškalbą — tai su 
savo “oratorystė”, kas mokytas
— su referaotais bei prelekcijoni. 
Teisybė, Senojoje Tėvynėje to 
gal negalima butų pritaikyti, nes 
valdžia gal kliūtis darytų, bet 
čia, Amerikoje, tai yra galima:
— Tegul Lietuvos laikraščių iš
leidėjai pristotų ant žemiaus pa
duoti} išlygų: Nuo kiekvieno 
rublio gauto iš Amerikos lietu
vio, kaipo prenumeratą kokio 
nors laikraščio (visvien 
laikraštis eitų — ar ten 
tuvon, a į užrabežj), 
čio išleidėjas privalėtų 
nuošimtį, padėkim nors 10%, ku
ris tai nuošimtis turėtų eiti sta
čiai į kasą tautiško namo, „y

Pasitikiu, kad rezultatas pasi
rodytų užganėdinantis:

1. ) Pasidaugins skaitytojų ma
žiausiai arlt 100% į metus.

2. ) Lietuvos laikraščių medžia
giškoji pusė pagerės.

3. ) Pasklaidyti laikraščiai vi
sokio turinio po Lietuvą prisi
dėtų prie kylimo kultūriškai ir 
ekonomiškai musų ūkininko.

4. ) Tautiškas namas pasista
tytų iš nuošimčių, —

5. ) Nebus tai ubagavimas ar
ba almužnos suteikimas. —

Reikia nepamiršti Europos laik
raščių išleistojams, kad čia Ameri
koje yra apie 100,000 lietuvių
— tegul tik 10,000 prenumeruos 
laikraščius per metus, tai jau bus 
aiškus rezultatas, — Amerikos 
gi lietuvių butų privalumas ra
ginti vienas kitą, kad išrašytų 
Lietuvoje išeinantį laikraštį sa
vo broliui sesutei, tėvukams, 
gyminaičiams, pažystamiems ir 
taip toliau.

Palengvinimui atlikti tas dar
bas Lietuvos laikraščiai priva
lėtų paduoti Amerikos laikraš
čiuose apgarsinimą, kuriame butų 
padėta visų Lietuvos laikraščių 
adresai ir paaiškinta jų pakrai
pos. Priegtam tankus straipsne
liai Amerikos laikraščiuose išaiš
kintų tokio rėmimo būdo naudą

Sykį užsidegus liepsnelė šir- 
Amerikos Lietuvių nepri- 
užgesti.

Dr. A. L. Graičiunas.

ir meno — nu- 
sanitariškumo 

bažnyčiose — 
liaudies pradi- 
gerai apmoka

kur tas 
pat Lie- 
laikraš- 
paskirti

dyse 
valės

ĮSTATAI
Susivienijimo Lietuviškų Pašelpi
mų Draugijų Amerikoje. Pareng
ti per į-nuf Susivažiavimą 5 dieną 
birželio 1909 iii., IVorcester, Mass.

lytinčius gerus užmanymus ir rw< 
kalus.

3. Pagal visų draugijų nutari
mą šelpti savo pasenusius, nega
linčius pelnyti duoną narius ir ne
turinčius globėjų našlaičius; juos 
lietuviškoje dvasioje auklėti ir 
moksle lavinti.

I.

SKYRIUS II. 
Draugiją Įstojimas.

Prie S. L. P. D. A. gali pri
gulėti kiekviena lietuviška pašelpi-
nė, su tautiškais ir šventais var
dais jei tik bus nevaržančios reli
gijos reikalais savo narių sąžinės.'

2. Kiekviena draugija, įstodama 
į S. L. P. D., privalo įmokėti j 
Centrališką iždą nuo kiekvieno • sa
vo draugijos nario po 10c.

Šie pinigai bus naudojami or
ganizacijos . vidttriniems reikalams, 
kaip tai: spaudinimui įstatų, pa- 
liudyjimo kortų, balsavimo blan
kų ir kitokios lėšos bus apmoka
mos, kurios pasidarys reikaluose 
S. L. P. D.

3. Kiekviena draugija, nors ir 
prigulės prie S. L. P. D., bet rė- 
dysis savistoviai. Kiekviena turės 
savo: valdybą, iždą, įstatus, mo
kės mėnesines duokles, ligoniams 
pašelpa ir posmertinę.

Pasarga: Tūlos draugijos ma
no posmertinį iždą suvienyti. Kiek
vienam nariui numirus iš bile 
draugijos, visoms draugijoms pro- 
porcijonališkai sumokėti posmer- 
tinę nuo kiekvieno nario. Įvykus 
posmertiniui iždui, galėtų ir ma
žos kuopelės tvertis ir po globa 
S. L. P. D. užsilaikyti. Ir tas bū
tų tvirčiausias pamatas šiai orga
nizacijai. Ir proporcijonališkai 
posmertinę mokant, kur kas gali
ma būtų didesnę sumokėti ir visos 
organizacijos nariai lygiai būt už
ganėdinti. O dabar mažose 
draugijėlėse, su mažai narių ne
galima padaryti. Draugijos šitą 
paragrafą teiksitės nubalsuoti — 
priimti ar atmest.

loje 
kitas

vie

SKYRIUS I.
Siekiu S. L. P. D. A. yra:

1. Suvienyti visas pašelpines 
draugijas Amerikoje į vieną tvirtą 
organizaciją dėl savitarpinės me- 
degiškos pašelpos ir dėl lengves
nio persikėlimo be jokio primokė- 
jimo iš vienos draugijos į kitą ir 
dėl apsaugojimo nuo neteisingų li
gonių kituose miestuose gyvenan
čių, kurie draugijas bereikalingai 
išnaudoja.

2. Platinti tarpe lietuvių meilę, 
vienybę, apšvietimą ir dorą; steig
ti skaityklas, daboti lietuvišką 
tautą nuo visokių prispaudėjų ir 
šelpti visus viešus Lietuvių Tautą

SKYRIUS III.
Persikėlimo ir gavimo pašelpos 

privalumai.
1. t Narys, persikeldamas j kitą 

vietą, privalo nuo savo draugijos 
valdybos paimti persikėlimo kor
tą, kurioj būtų pažymėta pilnas 
užsimokėjimas į tą draugiją, kurią 
apleidžia. Sekretorius persikėlimo 
kortą išduoda ant 30 dienų.

2. Narys išvažiavęs kitur su per
sikėlimo korta, po 30 d. privalo 
apie save duoti žinią. Jeigu naujoj 
vietoj nesirastų draugijos, pri
klausančios prie S. L. P. D., pri
valytų persikėlimo kortą atgal 
sugrąžinti savo dr-jai ir vėl pildyti 
visas sąnario pareigas. O jeigu 
rastųsi S. L. P. D. draugija, tai 
į naują pernešti persikėlimo kortą 
kuoveikiausiai. Nedavęs apie save 
žinios į paskirtą laiką, 30 dienų, 
be svarbių priežasčių, praranda li
gos pašelpą, jeigu susirgtų.

3. Narys, kaip tik persikelia į 
naują draugiją, tuoj privalo 
mėnesinę duoklę mokėti ir 
pareigas draugijos pildyti.

4. Jeigu narys prigulėtų
nam mieste į kelias draugijas S. 
L. P. D. persikeldamas privalo nuo 
visų persikėlimo kortas išsiimti ir 
naujoj vietoj, jeigu tokio skait- 
liaus draugijų nesirastų, pervirši- 
nantį skaitlių persikėlimo kortų rei
kia sugrąžinti į senąsias draugi
jas, į jasias mokestis mokėti ir 
jų pareigas pildyti.

5. Narys, nors persikels į naują 
draugiją, į ją mokės mėnesinę duo
klę ir pildys visokias tos draugi
jos pareigas; tai pirm išbuvimo 
toje draugijoje 3 mėnesius, jeigu 
apsirgtų, arba numirtų, pinigini 
pašelpa ligoje ar numirus, bus ima
ma iš senos draugijos. Iš naujos 
draugijos bus teikiama vien prie
žiūra, patarnavimas sergant arba 
numirus.

Tik išbuvus tris mėnesius jau 
bus duodama ir piniginė pašelpa.

6. Narys kurs, kokiu nors būdu 
nuskriaudęs dr-ją, apleistų ją ir 
kitur nuvažiavęs pristotų į drau
giją S. L. P. D., vėliau su persi
kėlimo korta sugrįžtų į seną drau
giją, draugija prasikaltusį narį 
turi pilną tiesą saviškai bausti.

7. Jeigu sergantis narys, kelsis 
į kitą draugiją, turi būt persikėli
mo kortoje pažymėta apie tai. Ki
ta draugija, jeigu nori, gali pa
šelpos medegiškos tokiam nariui 
nemokėti. Tokiam atvejyje pa
kol sergantis nepasveiks, mokės 
mėnesines duokles į seną draugi
ją ir gaus medegišką pašelpą iš 
tos draugijos. O nauja draugija,
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frien sergant} prižiūrės ir numirusį 
palaidos. Kada pasveiks, bus pil
nai priimamas j kitą draugiją, kaip 
yra parodyta skyriuj 3-čiam, pa
ragrafas 3 ir 5-tas.

SKYRIUS IV. 
Draugijų tiesos.

T. Kiekviena draugija turi tiesą 
išstoti iš S. L. P. D. kada tik pa
norės, bet išstodama žudo įneštą 
sumą pinigų S. L. P. D. iždan.

2. Draugija apleidusi S. L. D. 
D. ir nepadariusi jokią skriaudą 
šiai organizacijai, gali įstoti iš nau
jo įmokėdama įstojimą pagal sky
rių II, paragrafą 2.

3. Kada narys pribūna į drau
giją su persikėlimo korta, drau
gija, jeigu nužiuręs narį nesvei
ku esant, turi tiesą pašaukti gydy
toją, kuris paliudytų apie tai. Lė
šas gydytojui apmoka pats narys.

4. Kada narys lieka priimtas į 
draugiją su persikėlimo korta, 
Draugijos valdyba privalo persikė
limo kortą persiųsti Centro sekre
toriui, kuris pažymės nario per
sikėlimą Centro knygose.

SKYRIUS V.
Centro valdyba ir jos privalumai.

1. Centro valdyba susideda iš 
ypatų: pirmininko, pirmininko vie
tininko, raštininko, kasieriaus ir 
dviejų kasos globėjų.

2. Centro valdyba yra renkama 
ant 1. metų visuotinu balsavimu 
visų S. L. P. D. narių.

3. Visa centro valdyba turi būti 
ūkėsais Jungtinių Valstijų Am. ir 
tinkanti užimti centro valdybos 
vietas.

4. Pirmininkas veda visus S. 
L. P. D. reikalus ir pasirašo ant 
visokių raštų, laiškų, kvitų ir iš
mokėjimų, prispauzdamas S. L. 
P. D. žymę, kuri yra pas pirmi
ninką; teipgi užlaiko pas save iž
dininko kauciją.

5. Pirmininko vietininkas pildo 
pareigas pirmininko, tam susirgus 
arba numirus.

6. Raštininkas užlaiko visus raš
tus ir protokolus susivažiavimų 
(geriaus seimų) S. L. P. D. Ve
da surašą narių visos organizaci
jos užmokėjimus ir išmokėjimus. 
Teipgi per organą draugijoms pra
neša visus organizacijos bėgan
čius reikalus. Pasirašo ant visų 
raštų kartu su pirmininku. Sun
kiai susirgus arba numirus Centro 
raštininkui, centro valdyba paski
ria narį iš visos organizacijos, ku
ris tinkamai galės atlikti visas 
pareigas iki seimui. Raštininkas 
gauna užmokestį už savo darbą 
pagal seimų nusprendimą.

Pasarga. Taipgi raštininkas 
kiekvienai pristojančiai draugijai 
iš eilės išduoda numerius.

7. Kasierius priima visus pini
gus į kasą S. L. P. D. ir išmoka 
visokius išmokėjimus ant paliepi
mo patvirtinto parašais pirmininko 
ir sekretorius, taipgi su prispausta 
žymę pirmininko.

Visokius raštus nuo kuopų ir 
narių gautus su pinigais, užsirašęs 
ir pakvitavęs nusiunčia sekreto
riui, taipgi veda knygose skaitlines 
nuo priimtų ir išmokėtų pinigų ir 
viską pagarsina per organą. Ka
sos knygas paduoda kasos globė
jams peržiūrėti.

Kauciją užstato pagal seimų nu
tarimus.

8. Kasos globėjai peržiūri ka
sieriaus ir sekretoriaus knygas ir 
visus įnešimus, kaip ir išmokėji
mus pagarsina per organą. Taipgi 
prižiūri kasieriaus kaucijos vertu
mą.

9. Taipgi Centro valdyba sutai
so balsavimo blankas, draugi
joms laiku išsiuntinėja ir visą bal
savimo tvarką peržiūri. Iškilus 
nesusipratimam tarpe draugijų, 
priklausančių S. L. P. D., paskiria 
trečiųjų teismą, idant susibarusius 
sutaikinti.

SKYRIUS VI.
Seimas.

1. Seimai atsibūna per visuotiną 
balsavimą, dauguma balsų išrink
toje vietoje, bet negali būti kas 
metai vienoje vietoje, turi būti 
mainoma ir norint tokia vieta bū
tų išrinkta sekanti užima.

2. Seimai būna šaukiami, kada 
draugijų bent 3 dalįs narių sei
mo reikalauja, arba gali šaukti 
centro valdybą, iškilus kokiems 
svarbiems reikalams.

3. Seiman draugijos pasiuntinių 
siunčia nuo to po vieną. Visokius 
kaštus pasiuntiniams apmoka pa
čios draugijos.

Pasarga: Ar gal būti geriau

4. Tuo pačiu laiku bus rinkimai 
ir organo, t. y. laikraščio, kuris 
mums patarnaus toliaus. Nomi
nacijai laiką skiriame iki 1 d. 
rugpittčio, kaip jau pasakyta; 
kiekviena draugija gali statyti po 
tris laikraščius, o iš tų visų trijų, 
daugiausia balsų gavusius leisime 
per balsavimą (galutinam nubal- 
savimui leisime tris laikraščius, 
kurie bus apsiėmę).

Pasarga: Draugija visuomet
turi vartoti slaptą balsavimą ir 
aiškiai parašyti, kiek balsų gavo 
kiekvienas kandidatas.

5. Kadangi pradėję darbą, jau 
padarėme nors mažais išlaidas, kaip 
tai susinešimams, spauzdinimui 
įstatų ir tt. (komitetas dirba vel
tu), taipgi dabar reiks knygų raš
tininkui spauzdinti ir siuntinėti įsta
tus ir blankas draugijoms ir tt., 
kur be cento, negalima apsieiti, 
todėl meldžiame visų draugijų ku
rios dar nemokėjo, idant butų 
malonios prisiųsti centro kasieriui 
A. Bernotui 45 Ward str., Wor- 
cester, Mass., po vieną tik dolerį. 
Atskaitą tilps “Darb. Viltyj”, ar
ba kitame laikraštije, pagal Jūsų 
norą, o likusius nuo dabartinių 
reikalų pinigus, užlaikysime cent- 
rališkoj S. L. P. D. kasoje.

6. Visokiuose reikaluose S. L. 
P. D., kur pasirodžius neaišku
mui, kreipkitės prie centrališko ko
miteto žemiaus paduotu antrašu, 
o apturėsite paaiškinimą. Adresai 
centrališko komiteto:

Pirmininkas — A. Viznis, 165 
Columbus avė., Bridgeport, Conn.; 
Pagelbininkas—A.A. Aponaitis, P. 
O. Box 117 VVestvillė, III.; Rašti
ninkas — Jonas T. Kazlauckas, 
177 Ashumn str., New Haven, 
Conn.; Kasierius — A. Bernotą, 
45 Ward str., Worcester, Mass.; 
Kasos globėjai — A. Greivis, P. 
O. Box 39, East Haven, Conn, 
J. Žvingila, 1711 E. Matheny avė., 
Springfield, III.

S. L. P. D. Komitetas.

DIENRAŠTIS.
Laikraštininkai, laike savo susi

važiavimo, tarp kitų dalykų, paju
dino klausimą ir apie ditrašt}/tariyr 
tėmyjote iš protokolo tilpusio 
“Lietuvos” No. 26. Pagal tūlų 
delegatų nuomonę, dieninis laik
raštis šiandien butų labai reika
lingas ir jo išleistojams duotų di
desnį pelną už sanvaitinį laikraštį. 
Bet svarstant tą dalyką toliau, pa
sirodė, kad dieninis laikraštis gali 
lėšuoti apie 6 syk tiek, ką sanvai- 
tinis; ir ar jis gaus 6 sykius tiek 
skaitytojų, ką sanvaitinis, nei vie
nas iš delegatų nedryso to užtik
rinti. Ir todėl, kad sužinojus, kiek 
lietuviškas dieninis laikraštis galė
tų rasti skaitytojų, nutarta pa
rengti tam tikrus laikraščiuose ap
garsinimus su kuponais, kuriuos 
tai kuponus pritatentiejie, išsikar- 
pę iš laikraščio, pasirašys ant jų 
savo vardą, pavardę ir adresą, 
prisius juos redakcijoms, o redak
cijos surinkusios ir suskaičiusios 
juos, žinos pritarėjų skaitlių ir 
pagal tą skaitlių, matys ar galima 
kėsintis leisti dieninį laikraštį.

Pagal mano nuomonę, dienraštis 
turėtų būti 4 puslapių, formato 
“Lietuvos” (“Lietuva” turi 8 pus
lapius). Toks laikraštis lėšuos 
ant dienos apie $160.

Dabar yra klausimas, ar lietu
viškas dienraštis atneš 160 dol. 
ant dienos uždengimui lėšų jo iš
leidimo?

Angliški dienraščiai, tankiausiai 
r6 puslapių didumo, parsiduoda 
>0 ic. Iš to laikraščio išleistojas 
uri tik pusę cento, nes antrą pusę 

c'ento turi duoti vaikui, kurs tą 
aikraštį ant gatvės parduoda. Į 
16-kos puslapių laikraštį eina 
varo popieros, kurios svaras le- 
uoja 3c., tai yra pati popiera iš- 
eistojui lėšuoja 16-kai puslapių 
(c., o jis drukuotą parduoda už 
l/2c. Kokiu tad budu jis gali už
dengti raštininkų ir spaudos lė
šas?

Angliški laikraščiai užsilaiko iš 
apgarsinimų. Apgarsinimai jiems 
pilnai apmoka visas laikraščio lė
šas. Bet lietuviškas dienraštis ne
gali nei sapnuoti, kad jis gaus už 
$160 ant dienos apgarsinimų 
Angliškiems laikraščiams departa- 
mentinis štoras duoda pilno pusla
pio apgarsinimą ir moka už jį 
$200 už Vieną sykį. Lietuviškam 
laikraščiui tokis štoras neduos nė 
už $5.00 apgarsinimo jies angliš
ką laikraštį skaito, šiiurai tūkstan
čių skaitytojų, o lietuvišką vos 
keli tūkstančiai ir tie patįs skai- 

įtytojai jiems nenaudingi, nes su

proporcijonališkai pasiuntiniui lė
šas apmokėti. Į seimą gali būti 
delegatais siunčiami tik viršininkai 
draugijų.

4. Seimą atidaro Centro pirmi
ninkas ir paskiria komitetą, iš pa
siuntinių priimti paliūdijimus ir 
surašyti jų vardus.

5. Atidarius seimą išsirenkama 
slaptu balsavimu reikalingus seimo 
vedėjus. Užėmus vietas. Centro 
valdyba išduoda raštu raportą iš 
S. L. P. D. visų reikalų.

6. Seimuose draugijų priduoti 
visoki įnešimai būna skaitomi ir 
apsvarstomi.

I. Seimų paneštus iškaščius ap
moka draugijos proporcijonališkai.

II. Seimų paneštus iškaščius ap
moka seimų rengėjai.

DRAUGIJŲ ATYDAI.
Protokolą ištisai negarsiname, 

kadangi vien iš protokolo įstatus 
padirbdinome. Kiekviena draugi
ja teiksis su atyda draugijų susi
rinkimuose visus įstatus perskaity
ti ir perleisti per kritiką. Tinka
mus paragrafus priimti, netinka
mus atmesti arba pataisyti. Šitie 
įstatai bus geri, kuomet kiekviena 
draugija juos dapildys savo pa
stebėjimais.

Da keli žodžiai iš protokolo, ku
rie netelpa įstatuose. z

1. Organu susivažiavimas ap
rinko “Darbininkų Viltį’’.

2. Draugijos bendrai veinyda- 
miesi išpradžių pasivadino 
vardu: “Susivienijimas Lietuviškų 
Tautiškų Pašelpinių Draugijų”. 
Sutrumpintant S. L. T. P. D. Su
sivažiavimas žodį “tautiškų” nu
tarė išmesti ir vadinti kitu vardu, 
vietoje susivienijimas. Kas būtų 
vadinta: Sąryšis Lietuviškų Pa
šelpinių Draugių Amerikoje.

Pasarga: Teiksitės nubalsuoti, 
kaip bus vadinama: Susivienijimas 
L. P. D. ar Sąryšis L. P. D.?

3. Kad įstatai eitų per visuoti
nąjį balsavimą.

4. Kad draugijos skaitytus! nu
meriais.

5 Centro valdyba rinksis tuojaus 
ir kandidatus perstatyta.

Susinėsimų Komitetas: 
V. Černiauskas, Sekretorius, 
Jonas T, Kaslauskas, Kasierius.

REIKALUOSE SĄRYŠIO LIE
TUVIŲ PAŠELPINIŲ DRAU

GIJŲ AMERIKOJE.
Pranešimas Centrališko Komiteto.

Mes užėmę savo urėdus, steng
simės dirbti, kiek galėdami, gero
vei Sąryšio, betgi ir narius visų 
draugijų kviečiame talkon! Taip
gi prašome lietuviškų laikraščių 
laikyti atdaras duris geresniam ap
kalbėjimui ir platesniam supažin
dinimui visuomenės su draugijos 
reikalais, už ką mes ištariame šir
dingą ačiū! Mes norime, idant 
kiekvienas lietuvis pajudintų savo 
protą, susipažintų su draugijos 
reikalais ir paduotų mums savo 
ranką, padėtų dirbti S. L. P. D. 
reikaluose.

1. Mes prašome visų lietuviškų 
laikraščių perspauzdinti mūsų at
sišaukimą į visuomenę, taipgi įsta
tus S. L. P. D. perspauzdinti sa
vo laikraštyje, nors po truputį ke
liuose numeriuose, nes šitas užma
nymas yra visuomenės reikalas ir 
tikimės, kad visi laikraščiai neat
sisakys tai padaryti. (Įstatai S. L. 
P. D. tilpo No. 19 ir 20 “Tėvy
nės”, —> No. 19, 20, 21 ir 22 
“Darbininkų Vilties”).

2. Kadangi geresniam suprati
mui įstatai S. L. P. D. turi būti 
plačiai apkalbėti, todėl skiriami 
laiką iki 15 rugpiučio 1910 m. dis 
kusijoms. Kiekviena draugija sa
vo susirinkime turi plačiai apkal 
būti ir duoti savo patarimus arb: 
sakyti nuomone. Nuo 15 d. rug 
piučio bus uždarytos diskusijos i 
įstatai bus sutaisyti pagal didume 
nūs nuomonę ir leisti visotinu bal
savimu užtvirtinti.

Pasekmės balsavimo turės užsi
baigti ne vėliaus kaip 15 lapkri
čio ir nuo naujų 1911 metų galė
sime tvarkytis pagal įstatus S. L. 
P. D., kuriuos visuotinu balsavi
mu priimsime.

3. Tuo pačiu laiku skiriame ir1 
rinkimus viršininkų centrališkan 
komitetan S. L. P. D., taigi, kiek
viena draugija iki pirmam rug
piučio, turi įvardyt ant kiekvie
no urėdo į C. Komitetą S. L. P., 
D. po trįs kandidatus. Vėliaus po 
tris gavusius daugiausia balsų į 
kiekvieną urėdą leisime visuotinu 
balsavimu; daugiausia balsų ga
vę užims savo urėdą nuo 1911 m. 
I d. sausio

jį IVashington, D. C. Tarnau- * 
jauti ant traukinių pietrytinių gelž
kelių pareikalavo didesnių algų. 
Jeigu greitai nebus galima susitai
kyti, sustreikuos 10.000 gelžkelio 
tarnų.

Greensburg, Pa. Streikuoja 
anglekasiai West Moreland kasy
klų. Manoma, kad streikas išsi- 
platis ir Pittsburgo distrikte.

Pereitą sanvaitę Jungtiniuose 
valsčiuose buvo 196 nusibankruti- 
nimai, arba 9 daugiau negu už- 
pereitą.

jį Boston, Mass. Naujos An
glijos medvilnės dirbtuvės 10 die
nų sustabdė darbą, kadangi nėra 
kur išdirbinių parduoti.

Iš Chicagos Lietu
vių Gyvenimo.

4-TOS LIEPOS DIENOS AP- 
VAIKŠČIOJIMAS IR DALY
VAVIMAS JAME LIETUVIŲ.

Apie apvaikščiojimą, parodos 
tvarką ir joje dalyvaujančius lie
tuvius buvo aprašyta pereitame 
“Lietuvos” numeryje. Be drau
gijų, paminėtų pereitame nume
ryje, dar prisidėjo: Sim. Dau
kanto, Šv. Kazimiero ir Liuosy- 
bės draugija. Paroda pradėjo eiti

inkų susivažiavimas 
per visą metą da
rančiuose kuponus, 

-aščio iš-

.-.asu ir adre-

pažvelgimo tas ro

jais nestjsikįba. Angliški laikraš
čiai gauna tūkstančius dol. vertus 
apgarsinimus11 didžiausių bankų, 
gelžkelių, fabrikų ir kitų milijo
ninių tįprporacijų, kurios į lietu
viškus °Taikralčius nei už dyką ne
norės 'garsifitis. Angliški laik
raščiai1 šimtirj tūkstančių dol. gau
na nuiP politikierių laike rinkimų, 
nuo urednitjkų dalykuose “graf- 
tų” apgynimų. Lietuvių gi urėd- 
ninkų neturime ir laike rinkimų, 
kada lietuviški laikraščiai pasisiūlo 
su savo patarnavimu, juos išjuo
kia, nurodydami, kad lietuvių, tu
rinčių ukėsystės popieras, yra labai 
mažai, sako mes ir be jūsų balsų 
busime išrinkti.

Lietuviški laikraščiai gali gauti 
apgarsinimus vien medikališkų 
institutų^ bet laikraštininkų susiva
žiavimas nutarė ir juos išmesti. 
Tada lietuviškiems laikraščiams 
lieka vien lietuvių draugijų pikni
kai ir baliai garsinti už 50c., tai 
visas pelnas. Ar toki piknikų ir 
balių apgarsinimai duos laikraš
čiui $160 ant dienos? Niekada. 
Daugių "'daugiausiai lietuviškas 
dienraštis gali gauti apgarsinimų 
už $20 ant dienos, o $140 jis turi 
išrinkti iš prenumeratos.

Kad išrinkti $140 iš prenume
ratos, reikia turėti 8000 skaityto
jų vietiniame mięste; %c. cento 
vaikui ir pusė cento išleistoj ui, tai 
už 8000 kopijų turės $40.00. 
10.000 skaitytojų turi turėti ki
tuose miestuose ir fanuose po ic. 
nuo kopijos tai bus.... $100.00. 
Ir už apgarsinimus turi gauti ant 
dienos .. j.......................... 20.00.

Tai yra turi turėti 20.000 skai
tytojų, kad surinkti $160 užden
gimui vienos dienos dienraščio lė
šų.

Bet ar lietuviškas dienraštis 
gaus 20.000 skaitytojų, yra labai 
abejotina.

Kad pers’ 'krinti, kiek lietuviš
kas diėfrrsi, s gali rasti skaity
tojų, laikra* 
nutapė taip 
bartiniiio- 
kuriuos, 
leidimu’

SU.

Ant pin*
dėsi gana pra ktiška, bet geriau tą 
dalyką apmasJjus pasirodo neprak
tišku. Kodėl ? Todėl, kad atsi
ras gana tokių, kurie vien ant juo
ko, tokius kuponus iškirpę, siunti
nės; bus ir tokių, kurie po kelis 
sykius juos siuntinės, ir kada, iš
leidus laikraštį, reiks gauti nuo 
jų prenumeratą, tai pasirodys, kad 
nė trečdalis jų prenumeratos ne- 
prisiųs, ir pradėtas dienraštis ne
turės iš ko užsilaikyti.

Mano nuomonė yra: kad lietu
viškas dienraštis negaus daugiau 
kaip 10.000 skaitytojų ir kad 
jis galėtų užsilaikyti, jo kopija 
turėtų parsiduoti po 2c. O metinė 
prenumerata turėtų būti $5.00. 
Kas tada pritaria lietuviškam 
dienraščiui, tai yra kas nori, kad 
lietuviškas dienraštis butų leidžia
mas ir norėtų jį skaityti, turi su 
kuponu prisiųsti $3.00 ^pinigų. 
Už prisiųstus pinigus jis gaus nuo 
redakcijos kvitą. Jeigu laike me
tų redakcija surinks 10.000 skaity
tojų tada pradės leidinėti minėtą 
dienraštį ir užsimokėjusiejie po 
$3.00 gaus minėtą dienraštį per 8 
mėnesius. Jeigu per laiką vienų 
metų nesusirinks 10.000 skaityto
jų, tai po metų užsimokiejusiejie 
sugrąžins redakcijai kvitas, o re
dakcija prisius jiems už įmokėtus 
pinigus $3.00 vertės tokių knygų, 
kokias jie sau iš redakcijos kata- 
liogcj. pasiskirs, ir taip bandymas 
bus užbaigtas.

Tętksis visos kitos redakcijos iš
reikšti savo nuomonę šiame reika
le. ,)■ 1 

fi. plševskis,
Pifezidfcntas “Lietuvių spaudos 

Draugijos, Amerikoje”.
>t y-................. •

g DARBO LAŪKO.
į] Los Angeles, Cal. Darbai mie

ste eina negeriausiai, bet ant far- 
mų darbininkai darbą gali gauti.

f Baltimore, Md. Darbai eina 
čia vidutiniškai, bet iš kitur pri
buvusiam darbas nelengva gauti, 
kadangi ir ant vietos yra pakakti
nai darbininkų.

Į[ Kew York. Cianvkščiai siu
vėjai mano sut žerti visos Ameri
kos siuvėjų organizaciją.

nuo 24 ir Michigan gatvių Mi- 
chigan gatve iki Washington 
gat, nuo ten iki Statė gat, iš 
čia į pietus iki Jackson gat., kur 
baigėsi. Lietuviai labai gerai 
pasirodė ir gerai atsižymėjo pa
rodoje, -bet, vienok, su gailesčiu 
reikia pasakyti, jog jie nebuvo 
pažymėti svetimtaučių; Chi- 
cagos publika, žiūrėjusi į parodą, 
nieko apie lietuvius nežinojo, iš
skiriant gal tik mažą dalelę, kuri 
šiaip-taip galėjo dasiprasti iš pa
rodos programo, jog čia ėjo ir 
lietuviai. Taip, iš visko žiūrint 
išrodė, jog lietuviai parodoje da
lyvavo tik todėl, kad palinksmin
ti žiūrėtojus, ne kad pakelti lie
tuvių vardą. O juk svarbiau
sias tikslas buvo pasirodymas, 
jog lietuviai gyvuoja ir jog už
ima žymią vietą tarp Chiragos 
tautų.

dė: vokiečiai, airiai, lietuviai ir 
čekai. Vokiečiai turėjo tris pa
rodinius vežimus ir šiek-tiek 
pėkščiųjų. Po vokiečių važiavo 
airių parodinis vežimas, persta- 
tantis airių “kėlimą civilizacijos 
Europoje” keli šimtai metų at
gal. Ant vežimo vidurio styro
jo milžiniškas kryžius, o aplink 
jį kelios, sakytum, bažnytiniuo
se rūbuose įsitaisę, moterįs ir 
keli vyriškiai. Norint parodyti, 
kaip airiai lietuvius pastatė ant 
juoko, pirmiausiai reikia primin
ti porą svarbių dalykų. Pirmas: 
laikraščiuose, garsinant parodo
je dalyvaujančius, buvo pažymė
ta, jog pravažiavus airių parodi
niam vežimui, eis airių draugi
jos uniformose ir po jų kapeli ja. 
Paskui kapeliją važiuos lietuvių 
parodinis vežimas, o po jam lie
tuviai uniformose. Tiek buvo 
pasakyta. Antras svarbiausias 
dalykas: pirma parodinių veži
mų ir marguojančių parodoje jo
jo po vieną, sakytum, “karžygį”, 
nešantį vėluką su parašu, kas 
paskui važiuoja arba eina. 
Apart to, buvo parašai ant ve
žimų, parodanti kokios jie tau
tos, arba ką jie reiškia; paveiz- 
dan: pirm vokiečių nešė vėluką 
su parašu, jog čia eina vokie
čiai ; ant vežimų turėjo parašus 
arba vėlukus su parašu, kieno tie 
vežimai. Pirma čekų parodinin- 
kų irgi nešta vėlukas su parašu 
“Bohemians”, o ant jų parodi-j 

Pirmasis lietuvių 4 d. liepos parodinis vežimas. Ant sosto sėdi karalius Mindaugis; ties vidu
riu stovi kunigaikščiai; priešakyje sėdi dvi karalaitės. Iš šono eina meškuočiai.

nio šono ir ant vežimo laikomo 
vėluko taipgi buvo parašai, pa
rodanti čekus. Dabar pažiūrė
sime, kaip lietuviai parodininka- 
vo. Pravažiavus airių vežimui 
su savo kryžiumi ir parašais, jog 
eina airiai, tuojaus po jam, vie
ton airių “draugijų savo unifor
mose”, be 'jokio parašo, be ma
žiausio pasigarsinimo, ėjo lietu
vių draugijos, nešančios apie 25 
lietuviškas vėluvas ir tiek jau 
amerikoniškų. Eidamas pro žiū
rėtojus visur girdėjau šnekant, 
jog čia eina airiai. Vieną gir
dėjau net aiškinant, jog “eina 
vokiečių draugijos”. Net lietu
vius, žiūrinčius į parodą, girdė
jau šnekant, jog čia eina airiai. 
Niekaip negalima buvo patirti, 
jog čia lietuviai, o ne airiai. Aš 
pats žiūrėdamas į maršuojančius 
paskui airių vežimą, nusistebė
jau pamatęs, jog čia vieton ai
rių, buvo lietuviškų draugijų 
“karūnos”.

Paskui šias “airių draugijas 
uniformose” (lietuvius!) važiavo 
lietuvių parodinis vežimas. Kad 
jis buvo lietuvių, o ne airių, nie-

Jau buvo minėta parei
tame numeryje, jog po įvai
rių Chicagos valdininkų ir tvark
darių ir šiaip amerikoniškų hi- 
storiškų vežimų ir parodininkų 
eis kitos tautos. Tomis “kito
mis” tautomis parodoje pasiro-

Antrasis lietuvių 4 d. liepos parodinis vežimas. Ant šio veži
mo važiuoja “Birutės" choras. Viduryje ve

žimo sėdi p. Petrauskas.

kaip negalima buvo žinoti, ne» 
ant jo nebuvo jokio parašo, 
apart vyties, kurio vistiek 
niekas nesuprato ir nežinojo, jog 
jis yra lietuvių, o ne senovės ai
rių. Parašo “Europos seniausia 
tauta” irgi nebuvo. Tiesa, ant 
vežimo buvo tūlos draugystės 
“karūna", bet iš jos nieko ne
galima buvo žinoti apie lietu
vius. Publika, be abejonės, ma
nė, jog ant Vėluvos buvo senoje 
airių kalboje parašyta. Visi žiu
rėjo ir gėrėdamiesi plojo, many
dami, jog tai airiai įtaisė tokį 
gražų vežimą ir išsipuošė seno
viškais airių kostiumais. Po 
kapelijos, sulyg anglų pagarsi
nimo, važiavo lietuvių vežimas. 
Teisybė, važiavo “Birutės" cho
ras, giedantis lietuviškas gie
smes po p. Petrausko vadovyste. 
Tai buvo vienintelis choras viso
je parodoje. Nei prieš šį veži
mą niekas nenešė parašo, nei ant 
pačio vežimo nieko nebuvo, kas 
butų publikai parodę, jog ■ tai 
lietuvių choras, o ne airių. Jog 
žiūrėtojai “Birutės” chorą palai
kė airių choru, tą galima patvir
tinti kad ir šiuomi: Pasigirdus 
giedojimui, publika skubiai tė- 
myjo į pryšakį ir moters, išėję 
iš gyvenimų ant trepu, plojo ran
komis, sakydamos: “there comes 
Irish chorus!”, (štai atvažiuoja 
airių choras!) Giesmės mato
mai publikai gerai patiko, nes 
visu keliu buvo girdėtis delnų 

plojimai. Man buvo gražu ir 
miela, bet ir neapsakomai pikta, 
jog visa garbė teko airiams. Ant 
galo jojo “lietuviška kareivija” 
su parašu ant vėluko: “Lithu- 
anian Cavalry” (Lietuviška Ka
valerija). Jeigu kas pamatė lie
tuvius dalyvaujančius parodoje, 
tai tik iš šio parašo. Raitelių 
buvo į 10. Po jų jojo raitelis 
su parašu: “Bohemians". Tai
gi po lietuvių ėjo čekų paroda. 
Jų vežimas buvo daug gražiaus 
parengtas kaip lietuvių ir turė
jo parašą “Bohemians”. Čekai 
pasirodė, jog jie yra ir veikia. 
Lietuviai gi Chicagos publikai 
po šiai parodai likosi tiek žino
mais, kaip ir pirmiaus buvo. 
Ačiū lietuviams, airiai gana pu
sėtinai “atsižymėjo”.

Čekai parodoje buvo paskuti
niais. Paroda užsibaigė apie 11 
vai. ryto. “Liet” Report.

Korespondentas be reikalo čia 
taip blogom akim žiūri. Parašai 
parodoje neturėjo didelės verty
bės ir tik retas kursai galėjo pa- 
sirikti, paskaitydamas lietuvius 
airiais. Amerikėnai bei anglai 
airius labai gerai žino ir puikiai 
išskiria jų tautines spalvas, tai 
gi, matydami nešant kitokių 
spalvų vėluvas, nieku būdu ne
galėjo manyt, kad tai airiai. Vė
luvos didesnę reikšmę turėjo, ne
gu parašai. Taip sako ir dau
gumas žmonių, mačiusių parodą.

Visi Chicagos angliškiejie laik
raščiai puikiai išskyrė lietuvius 
ir labai gražiai apie juos atsi
liepė. “The Chicago Daily 
Tribtine” dagi ypatingai pabrė
žė, kad tai buvęs pirmas lietu
vių pasirodymas, atliekant py- 
lietiškas pareigas. “Norėdami 
atžymėti savo formališkąjį pri
sidėjimą j Chicagos miesto daly
kus, — rašo minimas laikraštis, 
— lietuviai ypatingai rūpinos, 
kad padarius gerą įspūdį. Ir 
jie padarė!” Trumpai, bet tvir
tai pasakyta. Ko geresnio be- _ 
reikia? — Išgirta kostumai: “Ko-
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stiumai, — sako, — puikiai at
sižymėjo ir nebuvo panašus j 
visus kitus, kokie tik galima bu
vo matyt parodoje”. Už vis-gi 
didžiausią įspūdį paradę pen
kiasdešimts žmonių, ėjusių po
romis civiliškuose rūbuose ir ne
šusių iš vienos pusės lietuviškas 
mėlinai baltas, o iš kitos ameri- 
kėniškas vėluvas.

Taigi amerikėniškai kultūrinei 
publikai nei į galvą neatėjo ati
duot garbę airiams už lietuvių 
nuopelnus. Anaiptol, lietuviai, 
galima sakyt, buvo sutikta su 
didesniu užsiinteresavimu ir en
tuziazmu, negu airiai. Red. 

Grant Works, taip vadinamo
je vakarinėje Chicagos dalyje, 
lietuviai gerai gyvuoja. Jie čia 
turi savo teisėją (sudžią) lietu
vį, taipgi konštabelį lietuvį. Pra
einant 49 avenue, arti 14 gat., 
ant vieno lango matai sekantį 
parašą: “Justice Court. Ateik 
pas musu mias inszuri- 
nam namus ir farniczus 
nu ugnies ir provas sutajkiname 
sužeistus konpaniase ko najgrej- 
czause kaijp kiti. Mias dodam 
ir kericzus dėl pagrabu vesialiu 
ir kriksztinu pigeu kajp kiti ir 
t. t.” Taigi ten gyvena lietu
viškas “sudžia”. Jis apačioje 
turi aptieką ir arti saliuną. 
Sudžia už “baro” stovi su savo 
žvaigžde. Apie keturios sanvai- 
tės atgal sudžia savo saliune su 
konštabeliu lošė kaulukais. Kon- 
štabeliui, tur būt, pasirodė jog 
sudžia jį nori nusukt, tai liejo 
stiklu alaus jam į akis. Už to
kį pasielgimą sudžia konštabelį 
suareštavo. Teismas buvo pas 
čeką sudžią Zbitauskį, kuris su
džia ir konšt. nuteisė užsimokėti 
teismo lėšas.

Apie tris sanvaitės atgal p. 
Šimkienė, gyvenanti po nr. 1337 
So. 49 avė.,metė per langą "ke- 
ną” ir pataikė į 9 metų vaiką 
Kerbauskutį. Kerbauskis išpir
ko "varantą” prieš Šimkienę už 
du doliariu. Šimkienė nusisam
dę apginėją Better ir vertėją iš 
lietuviškos kalbos į anglišką p. 
Jonaitį. Teismas buvo pas lie
tuvį teisėją Al Bielattskį. Ka
dangi teismai tur būt vedami 
angliškoje kalboje, tai lietuvis 
teisėjas laike teismo lietuviškai 
neturi tiesą suprasti, reikia atsi
vesti vertėją. Šimkienė sakiusi 
į vaiką nemetusi, bet 6 metų 
Mikučiukė liudyjo, jog Šimkienė 
metusi ir prašiusi kad ji nesa
kytų. Teisėjas nusprendė jai, 
kaipo kaltininkei, užsimokėti pu
santro doliaro teismo lėšų.

Grant Works apielinkėj iki šiol 
nebuvo išnešiojama krasa. Da
bar ją pradėjo išnešioti. Aptie- 
korius Giačas, gyvenantis po 
nr. 4847 W. 14-th St., norėjo 
gauti krasos staciją, bet kasžin- 
kas užvydėdamas pranešė kra
sos valdžiai, jog jis turįs bylą 
kriminališkame teisme ir todėl 
yra neištikimu. Todėl p. Giačas 
savo aptieką pavedė Drui Shen- 
delmanui, P Giačas pats minėtą 
bylą padavęs į kriminališką tei
smą, nenorėdamas kad ji butų 
pas vietinį teisėją Baliauskį. Jis 
nesijaučia kaltu, todėl mano by
lą laimėti. Mat jis kokiam ten 
vyrui, taip sakant, nudaužė ra
gus, už ardymą jo šeimyniškos 
sandermės.

Grant Works šiuolaik darbai 
apsistojo. Dirbama apie po 3 
dienas į sanvaitę. Murmulynė 
ant tūlo laiko visai sustojo dir
busi.

Dabar atdara Dailės Instituto 
mokinių piešinių paroda, Dailės 
Muzejuje, ant Michigan avė., 
gale Adams gat. Paveikslų yra 
aliejiniu, taipgi pieštų anglims, 
plunksna ir vandeniniais da
žais. Tarp aliejinių paveikslų 
išstatyti keli paveikslai lietuvio 
p. Šileikos.

Liepos 17 d. sukanka 500 me
tų nuo laiko kada lietuviai, su- 
sivienyję su lenkais ir kitomis 
rytines Europos tautomis , su
mušė vokiečius-kryžiokus, Pa
minėjimui to svarbiausio Lietu
vai ir Europai atsitikimo 
vietinės Tėvynės Mylėtojų Kuo
pos parengė visą eilę vakarų su 
prakalbomis, dekliamacljomis ir 
dainomis. Svarbiausiu tų vaka

rų kalbėtoju yra p. J. Gabrys, 
atvykęs į Ameriką iš Paryžiaus 
aplankyti lietuvius. Jis kalbė
jo temoje “Istoriška svarba mū
šio prie Grunvaldo”, išrodinėda- 
mas kokią naudą lietuviai atne
šė pasauliui sunaikindami kry
žeivių galybę. Laike prakalbų 
rodyta stereoptiški paveikslai: 
vietų, kame buvo tas mušis, ypa
tų, lošiusių tame mūšyje svar
biausią rolę. Paveikslai yra la
bai svarbus ir interesingi. Tarp 
jų labai įžymus Vytauto paveik
slas, jo paties nupieštas. 
Vytautas buvo tų suvienytų ka
riaunų vadas ir pats tiek daug 
veikė, jog net kelioliką arklių 
bejodinėdamas parbaigė; iš jų 
apie tris buvo po juom vokiečių 
užmušti, bet Vytautas išliko ne
paliestas.

Tasai paminėjimas buvo jau 
trijose vietose Chicagoj. Pir
mas buvo 2 d. liepos ant Bridge
porto, Mark White darže. Ant
ras buvo 3 d. liepos Town of 
Lake, St. Davis darže, o trečias 
— 4 d. liepos So. Chicagoje, 
Pr. Artišausko svetainėje, 8756 
Houston avė. South Chicagoje, 
apart p. Gabrio kalbėjo ir Dr. 
Rutkauskas, apie tai, kad lietu
viams čia reikalinga atnaujinti 
bažnytinę lietuvišką mokyklą, 
kad lietuviai savo vaikus neiš
augintų svetimtaučiais. Buvo 
dvi dekliamatorės. Aukų su
rinkta suvirš keturi doliariai už
dengimui lėšų.

Ketvirta atminimo vieta bus 
9 d. liepos, West Side McCor- 
mic svet., su 15c. įžanga. Pra
džia 7:30 vak.

Penkta vieta bus Kensingto- 
ne, III., pas J. Šedvilą, 341 Ken
sington avė., 10 d. liepos. Čia 
apart p. Gabrio bus kalbėtojai 
Keistutis Šliupas.

P-as Gabrys labai nuodugniai 
ir aiškiai perstato visą tą histo- 
rišką atsitikimą taip, jog kiek
vienam labai svarbu išgirsti. Jis 
neužilgio ketina išvažiuoti iš 
Chicagos Rytinės Amerikos lie
tuvius aplankyti, o paskui grįž 
atgal Europon. Todėl norinti 
jp'kalbą išgirsti, lai atsilanko.

"Birutės” Muzikalinė Dr-ja 
stengiasi suorganizuoti visose 
Chicagos dalyse savo kuopas, 
bendram veikimui.

So. Chicagoje rengiama tverti 
Teatralinę Kuopą. Subatoje, 9 
d. liepos vakare bus tam tikslui 
pirmas susirinkimas, Artišaus- 
kio svetainėje, 8756 Houston avė. 

SUSIVIENYJIMAS T. M. D. 
KUOPŲ CHICAGO, ILL.
Parengimui 3 T. M. D. seimo 

buvo savo laike sutverta tam tik
ras komitetas iš atstovų nuo 
kiekvienos kuopos.

Viename komiteto posėdžių 
susirinkusieji, kalbėdami apie T. 
M. D. reikalus, tarp kitko, pri
ėjo prie to, jog geistina ir nau
dinga būtų, kad sutverus Chica
goje susivienyjimą iš T. M. D. 
Kuopų, kurio tikslas butų: ne 
tik suartinti narius, priklausan
čios prie Draugijos ir labjau su
pažindinti su Draugijos sieki
niais bei darbais, bet lyginai pa
akinti prie veiklumo ir pačias 
kuopas, rengiant įvairiose miesto 
dalyse paskaitas, prakalbas, mu- 
zikališkai-vokališkus vakarus, 
tai paminėjimui sukatuvių kokių 
nors istoriškų atsitikimų Lietu
vių gyvenime tai pagerbimui 
mųsų tautos vyrų, atsižymėju
siu gyvenime dideliais ir prakil
niais darbais.

Tas įnešimas buvo praleista 
par kuopas jų apsvarstymui ir 
pripažinimui.

Sekančiuose posėdžiuose gau
ta iš visų kuopų per atstovus 
prilankus pritarimas tam užma
nymui.

Po to tuoj išrinkta iždininkas 
p. Biežis, atstovas 28-tos T.M.D. 
Kuopos; likusieji centralinės 
valdybos nariai rinkti atidėta iki 
po seimui.

Birželio 25 d. š. m. Lietuvių 
Ratelio svetainėje po nr. 3149 
So. Halsted st. atsibuvo posėdis 
priėmimui apyskaitos rengimo 
3-čio T. M. D. Seimo.

Raštininkui parskaičius pro
tokolą praeito posėdžio ir išda
vus apyskaitą, tuoj prieita prie 
įvykdinimo to, kas buvo nutar
ta praeituose posėdžiuose tai 
yra, pirmiausia išrinkta centrali- 
nė valdyba: pirmininku — Pr. 
Butkus, atstovas 22-ros kuopos, 
iždininku — kaip jau minėta,

p. Biežis, raštininku iki sekan
čiam posėdžiui palikta tas pats 
A. Šlakis. Apkalbėjimas kitų 
dalykų dėl stokos laiko ir dėl 
p. J. Gabrio pranešimo, atidėta 
į šalį.

Ponas J. Gabrys, astovas 3 T. 
M. D. Seimo nuo visų T. M. 
D. Kuopų Europoje, pranešė, 
jog, būdamas priverstas dėl tū
lų neužbaigti} savų reikalų Pa
ryžiuje trumpame laike grįžti 
Europon, busiąs Chiragoj tik 
iki Liepos 10 d. š. m.; tą laiką 
norįs sunaudoti T. M. D. nau
dai, ir patarė parengti čia Chi
cagoj, III. eilę vakarų paminėji
mui 500 m. sukaktuvių mūšio 
ties Grunvaldu, su paskaita apie 
istorišką svarbą to mūšio, kurią 
atlikti pasižadėjo pats p. Gabrys.

Susirinkimas priėmęs p. Gab
rio patarimą ir apsvarstęs ka
me ir kaip privalo būti rengiami 
ir atlikti šitoki vakarėliai, užda
rė posėdį, patardamas naujai 
valdybai sušaukti susirinkimą iš
tikus svarbiems reikalams.

Pr. Butkus.

DAILE PARODA CHICAGOJ.
Aname “Lietuovs” numeryje 

buvome pranešę, jog perei- 
toj subatoje atsidarys p. J. Ši
leikos paveikslų paroda. Dabar 
prie p. J. Šileikos paveikslų pri
sidėjo dar dvejetas p. A. Alek
sandravičiaus reljefų. Taigi pa
rodoje dalyvauja du lietuviu 
dailininku ir atsidarys paroda 
subatoje 9 liepos; tęsis iki šio 
mėnesio pabaigai, šią parodą 
rengia “Aušros” draugija ir vi
sas pelnas iš įžangos eis tos 
draugijos iždan. Įžanga vyrams 
ioc., moterims ir merginoms 
dykai. Kas norės pirkties pa
veikslus, apie jų kainą galės da- 
sižinoti ant vietos, parodos sa
lėje. Į parodą galima bus lau- 
kyties: subatomis ir nedėliomis 
nuo 3 iki 6 vai. vak., šiokiomis 
dienomis — nuo 3 iki 5 vai. va
kare.

Čia paduodame parodoje iš
statytų dailės veikalų surašo*

SURAŠĄS JONO ŠILEIKOS 
ir ANT. ALEKSANDRAVI
ČIAUS PAVEIKSLŲ, IŠSTA

TYTŲ PARODOJ.
Ratelio Svietainėje

3149 So. Halsted St. 
Liuosos Kompozicijos Spalvų: —

1. — Dvasių perėjimas nuo Pla
netos ant Planetos.

2. —Laukimas ant Jūrių Kranto.
3. — Vestuvės.
4. — Prie Stalo Paskutinės Va

karienės.
5. ■— Kiemas.
6. — Adomas ir Jieva Rojuje.
7. — Diplomatai.
8. — Džiaustymas Drabužių.
9. — Siekimas prie Idealo.

10. — Šienapjūtė.
11. — Triliktąsis Census.
12. —Dailės Institutas Chicagoje.
13. — Artojas.
14. — Sniegvežys Chicagoje.
15. — Besimaudantis. .

PEIZAŽAI:—
16. «
17- —
18. —

Hudsono Upės Krantai.
19. —
20. —
21. —
22. —<
23. — Pavasarėlis (A. Žmuidzi

navičiaus)
24. — “Sagers” Valparaiso Aže-

rėlis.
PORTRETAI.

25. — Kareivio Portretas.
26. — Jaunos Merginos Profilius.
27. —Jauno Dailininko Portretas.
28. —Jaunos Merginos Portretas.
29. — Merginos Galvelė.
30. — Grupa: Senutė su Duktere.
31. — Merginos Biustas.
32. — Jaunos Moteries Galva.
33. — Aktorės Galvelė.
34. — Jauno Teplioriaus Portre

tas.
35. — Darbininko Portretas.
36. — Portretas, “Davatka”.

STUDIOS NUO NUOGU 
KŪNŲ.

37. — Studia nuo Nuogo Vyro.
38. —Studia nuo Nuogos Mer

ginos, Profilius.
39. ■— Studia nuo Nuogos Mer

ginos, Profilius.
40. — Studia nuo Nuogos Mer

ginos, Užpakalis.
— O —

41. — V. Kudirka (reljefas).
42. ■—= S. Daukantas (reljefas).

Atsilankykit parodon kas tik 
galit.

Kensingtone Drj-o Šliupo pra
kalbų surengime dalyvavo ir 
čionykštis „lietuvis verteiva 
duonkepis, prisidėjęs šiuo tuo 
Šliupo atkvietimųi. Po prakal
bų vietinės Roslando lietuviškos 
bažnyčios klebonas kun. Serafi
nas, iškeikdamas per pamokslą 
minėtas prakalbas, kreipėsi ir 
prieš minėtąjį duonkepį gy
venantį Kensingtone, 12001
Indiana Avė., išsitardamas, jog 
"jeigu toks duonkepys galėjo 
rūpintis parengimu tokių
prakalbų, tai jis gali ir nuodų 
į savo duoną pridėti ir jeigu kas 
pirks iš jo duoną, gali nusinuo- 
dint”. Tiesiog žmones draudęs 
nuo jo pirkti duoną. Pasekme 
to pasirodė toje „ pačioje san- 
vaitėje, nes duonkepis turėjo visus 
savo darbininkus atleisti nuo dar
bo, visi krautuvninkai ir duonos 
ėmėjai ant toliaus atsisakė nuo 
jo imti duoną. Duonkepis ketina 
paduoti kunigą teisman už suga
dinimą jo verteivystės.

11 d. birž., ant Kensington 
Avė., tūlo lietuvio karčiamninko 
šuo užpuolė žydo krautuvninko 
katę. Žydas, norėdamas apginti 
savo katę, pradėjo į šunį šau
dyti. Vieną sykį šovus, niekur 
nepataikė, o antru sykiu — pa
taikė, tik ne į šunį, bet į gat- 
vėję stovėjusį prie savo krau
tuvėlės gerai žinomą lietuvį 
M. G. Valaską, gyvenantį po nr. 
345 Kensington Avė. Kulka 
Valaskui pataikė į vidurius, bet 
neperdaug pavojingai. Jis ta
po paimtas ligonbutin. Dabar 
jau jis tiek pagijęs, jog gali už
siimti savo reikalais. Žydas už- 
sistatė už save paranką. Kaip 
užsibaigs šis dalykas, tuo tarpu 
nežinia. ; ,

'T---- B—
25 d. birž • Mark White Dar

že buvo p, ’.ngti šokiai: Juose 
dalyvavo “ffirūtės” Dr-ja.

jmpakojis, Suk- 
■go. Vienok šo- 
tjk keturios po- 

- varginos 
adžiusios tautiš-

Buvo šok 
tinis, N-j

* 00, 
atsilanki

27 d. biržj A. Blinstrupis, kar- 
čiamininkas., gyvenantis ant 45 
gatv. ir Hermitage Avė., turėjo 
bylą už šunytį. Mat jis keli mė
nesiai atgal nusipirko už- 16 dol. 
šunytį; bet tas, 3 mėn. atgal, 
pražuvo. 23 d. birž. policija su
gavo kasžinkokį žmogų su tuo 
šuniuku ant jo vežimo. Jis ta
po suareštuotas. Teisme jis pa
sakė, jog šunį pirkęs nuo kaž ko
kio kalvio ir tt. Liudytojams pri
pažinus, jog šunytis yra Blin- 
strupio, policija liepė jį jam pa
siimti, ir atliktas kriukis.

Melrose Parke, yra tūlas lie
tuvis, turėjęs tris pačias ir tu
rįs į pusantro tuzino vaikų, gy
venąs ant 23 gatv. Jis žmogus 
ant tiek laimingas, jog nesuži
no savo turto <— gyventojų, t. y. 
šeimynos. Užklausus kiek jis 
turi vaikų, jis pagalvojęs prade
da skaityti ant kairės rankos 
pirštų: Jonas, Petras Vincas, 
Mikas, Juras, paskui ant deši
nės: Juozas, Baltrus, Ona, Kat
rė, Elzė, bet kada reikia išnaujo 
ant tų pačių pirštų tolyn skai
tyt, tai žmogus taip susimaišo, 
jog nežinodamas ką pirmiaus sa
kė, o ką ne, nusispjauna ir sako: 
“O velniai juos žino, kiek jų 
yra!”

26 d. birž., Willow Springs 
laukuose, "Birutė” Dr-ja turė
jo taip vadinamą "draugišką pik
niką”. Žmonių buvo apie 50. 
— vieni “Birutės” nariai. P-as 
Gabrys turėjo* prakalbą apie lie
tuviškus drabužius. “Birutės” 
choras padainavo septynes dai
nas. Buvo ^pradėti šokiai, bet 
lietus viską pagadino ir susirin
kusieji turėjo, pjįrm laiko išsi
skirstyti. ( (

Reporteris. Buvo puikios dai
nos, puikios melodijos, net širdis 
alpo....

Kačiukas. Bet kad tavęs ten 
nebuvo!

Reporteris. A.... Jaigu taip, 
tai nebuvo nei puikių, nei nepuikių 
dainų.

— Kas tau pasidarė?
— Mirštu.... nuo karščio....
— Tai gal kunigą pakviest?

KELI ŽODŽIAI APIE NAU
JAI IŠRINKTĄ CENTRO 

VALDYBĄ.
Nuo III TMD. Seimo vedi

mas TMD. reikalų perėjo į ran
kas naujai išrinktos valdybos.

Šiandien TMD. užima vieną iš 
pirmiausių (jeigu ne permiatisią) 
vietą platinime tarp lietuvių 
sveikos apšvietos. Iki šiam lai
kui TMD. nuvarė jau ne vieną 
žymią vagą apšvietos dirvoje, o 
ateityje laukia jos dar platus ir 
nejudinti musų lietuviškiejie dir
vonai.

Akyvaizdoje to kilto ir sun
kaus darbo, kuris šią draugiją 
laukia ir dėlei žinios, kaip TMD. 
sąnarių, taip ir platesnės musų 
visuomenės, manau ne prošalį 
bus, pasakius kelis žodžius apie 
tas ypatas, kurioms III TMD. 
Seimas įteikė draugijos vadeles 
ir kurioms pavedė jos likimą.

p. J. Liutkauckas, naujas TM 
D. pirmininkas, yra jau ne vie
nam pažįstamas, ypatingai ry
tinėse valstijose: atsižymėjęs
kaipo geras kalbėtojas ir ener
giškas organizatorius unijų; ši
ta paskutinė ypatybė yra svarbi, 
nes TMD., kaipo didelė organi
zacija, reikalauja panašios rū
šies vadovo. P. Liutkauckas yra 
ex-Valparaisietis; tūlą laiką lan
kydamas Valparaiso universitetą, 
studijavo ten tiesas (law), vie
nok, mokslų nepabaigęs, buvo 
priverstas apleisti Valparaisą ir 
persikėlė Brooklynan, kur ir da
bar gyvena. Šiltom laiku p. Liut
kauckas užima gana gerai apmo
kamą ir svarbią vietą prie “Fe- 
deration of Labor”. —

Reikia tikėtis, jog p. Liutkauc
kas turės garą pagelbininką ypa- 
toje vice-pirmininko, p. Pra
no Butkaus iš Chicagos, III. P. 
P. Butkus ilgesnį laiką gyveno 
Liepojuj, kur lankė vietinę gim
naziją; išstojęs iš 6-tos klesos 
minėtos gimnazijos, persikėlė 
Vilniun, kur pastojo Vilniaus 
chemiškon techniškon mokyklon. 
Laisvės metu turėjo apleisti mo
kyklą, išstojant iš paskutinio jos 
kurso. Šiandien turi vietą p. Ol- 
ševskio firmoje. Kiek ži
noma, p. Butkus jau nuo kelių 
metų labai interesavosi TMD. 
likimu ir buvo vienas iš jos 
karščiausių rėmėjų. Buvęs TM 
D. pirmininkas, p. Balevičius, 
tankiai su juom kalbėdavosi apie 
busiantį Draugijos likimą, jos 
užduotis, programą ir t.t. ir jo 
nuomonę visados brangindavo; 
jis plačiai žiuri į TMD. užduotį 
ir jo tipišku išsireiškimu būda
vo: “TMD. turi būti lietuvių 
apšvietos ministerija”, norėda
mas tuomi išreikšti, jog su laiku, 
laipsniškai mūsų draugija turi 
apimti visus švietimo būdus mū
sų liaudies pakėlimui.

Labai svarbią Centro Sekre
toriaus vietą užėmė p. Jonas 
Dagis iš Chicago, III. P. Dagis, 
kiek mums žinoma, dar ne
labai senai atkako j šią ša
lį. Lietuvoje būdamas, lankė 
Veiverių mokytojų seminariją. 
Yra tai jaunas dar vyrukas ir 
todėl praeitis dar negali apie jį 
daug liudyti, už tai ateityje ga
lima nuo jo nemažai tikėtis. 
Kiti Centro valdybos nariai, 
kaip: p. A. J. Povilaika, iždinin
kas; p. Simanavičius “ knygius 
ir Liter. Komiteto nariai — vi
si jau nuo kelių metų TMD. 
tarnauja ir męs juos pažįstame 
netik iš aprašymo, bet ir jų dar
bų; todėl apie juos čia nei ne
minėsime.

Baigiant, reikia paminėti, jog 
visi Centro valdybos nariai yra 
karšti patrijotai (mūsų tėvynės 
ir tautos mylėtojai), visiems ne
trūksta noro ir energijos dirbti 
savo vientaučių labui, ir todėl 
reikia tikėtis, jog TMD., jiems 
vadovaujant, atliks nevieną nau
dingą darbą, Męs, TMD. nariai, 
tuomi galime tik pasidžiaugti ir 
sudėti jiems velyjimus geriau
sios kloties. Korespondentas.

RUOŠKIMĖS PRIE GRUEN- 
WALDO*) (ŽALGIRIO) AP- 

VAIKŠČIOJIMO!
paskutinis smūgis kryžeiviams, va
dinosi "Gruemvald”, ir historiška 
tiesa reikalauja, idant mes vadin
tume istoriškas vietas tikruoju jų 
vardu, nekraipydami ir neversdami 
į kitas kalbas. Kabėse dedu tą 
vaįįją vien dėl to, kad lietuviams 
išverstasai vardas plačiau žinomas, 
negu tikrasai.

*) Vieta, kur buvo suduotas

(Atviras laiškas).
Tėvynės Mylėtojai!

Šįmet išpuola 500 metų sukak
tuvės (1410—1910) didelės svarbos 
historiško atsitikimo mūšio ties 
Gruenivaldu ( Žalgiriu ).

To mttšio, kur lietuviai, vado
vaudami visa? Rytų Europai, per
galėjo Vakarų Europą (nes ant 
Gruenivaldo laukų buvo ne vien vo
kiečiai, bet daug ir kitų tautų), — 
turėjo svarbias pasekmes, kaip pa
čiai Lietuvai, taip ir visai Europai.

Ant Gruenwaldo (Žalgirio) lau
kų apsireiškė augščiausias laipsnis 
Lietuvos genijaus, ten tapo sykį 
ant visados sutrinta kryžeivių ga
lybė.

Šiandien, kuomet mūsų tauta 
yra sunkiam, vargingam padėji
me, atminimai taip garsių ir dide
lių atsitikimų, kaip buvo Gruen- 
ivaldas (Žalgiris), priduos mūsų 
tautai viltį geresnės ateities ir drą
są kovoti ir dirbti jos pakėlimui.

Tėvynės mylėtojai! mūsų tai 
pareiga pasirūpinti, idant Gruen
ivaldo (Žalgirio) pergalės atgarsiai 
pasiektų kuoplačiausias minias, 
idant kiekvienas lietuvis žinotų ir 
suprastų svarbumą to historiško at
sitikimo.

Atsiekti tą mes galime dvejopu 
būdu:

Ruošdami visose T. M. D. kuo
pose Gruenwaldo (Žalgirio) pa
minėjimui literatiškai-muzikališ- 
kus vakarus su maž daug sekan
čiu programų:

1. Paskaitos, išaiškinančios svar
bą ir pasekmes mūšio ties Gruen- 
ivaldu (Žalgiriu).

2. Šviesos (tere-optiški) paveik
slai kovos, vietų ir ypatų, dalyva
vusių kovoj. (Nb. 25 stere-optiški 
paveikslai gaunami pas T. M. D. 
vice pirmininką Butkų, 3252 So. 
Halsted st., Chicago, III.)

3. Dekliamacijos eilių:
a) Pr. Vaičaičio: “Ties Žal

giriu” (vyrui), “Būkie, mus 
krašte, laimingas” (moterei).

b) Maironio: “Milžinų kapai” 
(vyrui), “Oi neverk motušė
lė”. ... (moterei). “Eina gar
sas nito rubežiaus (moterei). 
(Nb. Šios eilės randamos tarp 
kitko J. Gabrio “Skaitymo kny
goj”)-
4. Dainos, atsakančios savo tu

riniu apvaikščiojimo atsitikimu.
Antras būdas, kuriuomi galima 

atsiekti dar platesnį ir gilesnį pla
čiųjų minių supažindinimą su 
tuom svarbiu historišku atsitikimu, 
tai — išleidimas tam tikro veikalo, 
plačiai aprašančio kaip patį mūšį 
ties Gruenivaldu (Žalgiriu), taip 
jo priežastis ir pesekmes.

Toksai veikalas jau parašytas, 
literatiškojo komiteto T. M. D. 
peržiūrėtas ir priimtas, bet ištuštė
jęs T. M. D. iždas, beleidžiant V. 
Ljdirkos raštus, neleidžia urnai 
tą rankraštį atspauzdinti, juo la
biau, kad daugybė paveikslų, puo
šiančių tą veikalą, žymiai didina 
spaudos išlaidas.

Taigi, Tėvynės Mylėtojai! ruoš
kime Gruenivaldo vakarus, o pelną, 
jei koksai iš to bus, paveskime mi
nėtos knygos išleidimui.

T. M. D. literat. komit. narys, 
Juozas Gabrys.

P. S. Nesvarbu, kad Gruen
ivaldo (Žalgirio) apvaikščiojimas 
būtinai atsibūtų 15 d. liepos, gal 
tie apvaikščiojimai tęstis iki šių 
1910 sukaktuvių metų galui, — 
svarbiausia, kad tie apvaikščioji
mai duotų kuogeriausį, kuo- 
tikriausį supratimą svarbumą histo- 
riškojo fakto.

CHICAGIŠKĖS T. M. D. KP. 
JAU DIRBA.

Visos (7) T. M. D. kuopos Chi
cagoje, susivieniję, įsteigė vietinį 
centro komitetą; pirmininku išrink
tas Centro T. M. D. vice-pirmi- 
ninkas — P. Butkus, sekretorium 
— A. Šliakis. Nutarta, jog tasai 
komitetas rūpinsis bendrais visų 
vietinių kuopų reikalais.

Dabar šis komitetas ruošia įvai
riose miesto dalyse, kur lietuviai 
gyvena, Gruenivaldo (Žalgirio) 
apvaikščiojimą su paskaitomis, 
šviesos (stere-optiškais) paveiks
lais, dekliamacijomis ir dainomis.

Tuose apvaikščiojimuose pasiža
dėjo dalyvauti p. J. Gabrys, vie
šintis dabar Chicagoje; jis, kaipo 
autorius "Gruenivaldo (Žalgirio)”, 
istoriško veikalo, kurį leisianti šį
met T. M. D., galės geriausiai iš
guldyti istorišką svarbą to atsiti
kime Z.

ŽODIS T. M. D. NARIAMS.
Šiuomi turiu už garbę pasveikin

ti Jus, broliai ir seserys — nariai 
T. M. D. kaipo naujai III seimo 
išrinktas ir Jums apsiėmęs sekan
tį metą tarnauti pirmininkas. 
Linksma ir smagu darosi žiūrint, 
kad T. M. D. pastaraisiais metais 
taip puikiai išaugo ir išbujojo: iš 
mažo', silpno kudėlio, kuriam tū
lų buvo lemta mirtis, šiandien ma
tome išaugusį tvirtą ir didelį mil
žiną skaitliuje arti pusketvirto 
tūkstančio narių. Prieš tris me
tus vos keletas silpnai be
gyvuojančių kuopelių tebenešė T. 
M. D. vardą, o dabar yra 
jau šimtas dešimts kuopų su skait
lingu buriu narių. Kuopos gy
vuoja netik Suvienytose Val
stijose ir Kanadoj, bet ir Pary
žiuje (Francuzijoj), Berlyne (Vo
kietijoj), Didžiojoj Lietuvoj ir net 
Krokavoj — širdyje Lenkijos. 
Mus amerikiečių nenuoalsus triū
sas labui tautos, dirvoje musų 
kultūros, rado simpatiją ir užuo
jautą Europos studentų ir pra
kilnių tėvynainių, kurie, padavę 
mums ranką, stojo išvien su mu
mis dirbti labui musų tautos.

Negaliu susilaikyti nepaminė- 
jas įspūdžio, kokį turėjau laike 
III T. M. D. seimo, kuomet pirmi
ninkas, ypatoje p. B. K. Balevi- 
čiaus, atnešė apdarytą egzemplio
rių, susidedantį iš ‘VI tomų Dr. 
Kudirkos raštų. Ant delegatų 
veidų matėsi varsa kokio tai dide
lio užsiganėdinimo. Rodant atlik
tojo darbo vaisius, atsiliepė gau
sus delnų plojimai, šauksmai, ku
rie traukėsi keletą minučių. Už- 
tiesą, yra tai vienas iš didžiausių 
T. M. D. istorijoj nuveiktų darbų. 
Yra tai didelis akmuo, padėtas pa- 
matan musų literatūroj.

Žiūrint į tai, ką jau T. M. D. 
savo gyvavimo laike atliko, žiū
rint į tai, kad trįs metai atgal, tu
rėdama vos keletą dolerių savo 
ižde ir vos dešimtą dalį tiek narių, 
kiek jų turi šiandien išdrįso pra
dėti taip didelį darbą, kaip Dr. 
Kudirkos raštų išleidimą ir kas, 
kaip matome, be kliūčių atlikta. 
Todėl dabar, kuomet tūkstančiais 
skaitoma nariai, kucmet musų spė
kos dešimteriopai pasididinę, mes 
galime drąsiai sakyti, jeigu tik 
stropiai ir energiškai dirbsime, tai 
ateinančiame laike didesnius žy
gius ir daug lengviau galėsime at
likti. Geri sumanymai, puikios ir 
prakilnios mintįs, jeigu jos darbais 
neparemtos, yra suvis mažos ver
tės. Puikiausi tikslai tik tuomet 
bus pasiekiami, kuomet pagal iš
dirbtus planus veiksime.

Mano užduočia bus dirbti tei
singai ir sanžiniškai labui musų 
garbios draugijos, mano užduo
čia bus pildyti jos įstatymus ir 
seimų nutarimus ir patarnauti 
Jums visokiuose reikaluose pagal 
išgalę.

Todėl, broliai ir seserįs, visi, 
kaip vienas, sukruskime prie to
lesnio darbo, gerus norus ir su
manymus dapildykim darbais, o 
musų tikslai bus lengviai pasiekia
mi.

Jūsų organizacijai atsidavęs 
Pirm. J. V. Liutkauskas,

120 Grand st., B’klyn, N. Y.

CENTRO VALDYBOS 
PRISIEGĄ.

Šiomis dienomis naujai išrink
ta Centro Valdyba formališkai 
įėjo į pildymą savo priderysčių. 
Pagal naujai primtus III-ame 
TMD. Seime įstatymus visi na
riai Naujos Centro Valdybos 
sudėjo prisiegą, kad ves ir tar
naus T.M.D. gerovei ir sąžiniškai 
pildys kaip TMD įstatus, taip 
ir Seimų nutarimus.

Pirmiausiai sudėjo savo pri
siegą (raštų) naujas pirminin
kas, p. J. Liutkauckas, rankosna 
buvusio pirmininko, p. B. K. 
Balevičiaus, o paskui naujas pir
mininkas pats priėmė tokią pat 
prisiegą nuo visų kitų Centro 
Valdybos narių. Daugybe TMD 
dokumentų, knygų ir t.t. jau yra 
perduoti naujai Centro Valdybai.

— Kas pasidarė su tavo plau
kais?

— Gulėjau su pačia.... tai par- 
nakt vietomis išsišėrė —

Cipkus. Ateis diena, žinai, ka
da tu arba aš numirsiu ir tada....

Cipkienė. Gaspar! Kai kalbi 
apie mirtį, tai ar nemandagiau bū
tų sakyti: “Kada aš ar tu”. —
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. LIETUVIŲ LAIKRAŠČIŲ
Lietuvos Soc. Dem. Partijos at

stovas A. Baranauskas klausė Rev. 
Rėmimo Komiteto apie esančius 
Komitete pinigus ir norėjo, kad 
tie pinigai būtų perduoti L. S. D. 
Partijai, esančiai apverktinam pa
dėjime. Rev. Rėm. Komitetas pi
nigus išduoti atsisakė, teisingai mo
tyvuodamas, kad ne jis apie tuos 
pinigus gali spręsti, bet Amerikos 
lietuvių visuomenė. Kita-gi A. 
Baranauskas neturįs kokių ten rei
kalingų dokumentų.

*, * *
A. Baranauskas “Kovos”' No 26 

aiškina, koks turėtų būti L. S. D. 
P. laikraštis. Anot jo, laikraštis 
turįs būt nelegalinis ir jame galė
sią bendradarbiaut tiek tie, kurie 
yra pasilikę tikrais partijos nariais, 
pripažystančiais geru nelegalinj 
darbą. Tie-gi, kurie dirba legališ- 
kai esą “bailiai ir susidemokratėję” 
( ?). Taigi pasiaiškina toks daly
kas: prie Vilniškės “Visuomenės” 
dirba “socijalistai — bailiai”, o 
drąsuoliai jais nepasitiki ir nori 
savo laikraštį įkurti. Tam tikslui 
reikalingi ir pinigai iš Amerikos. 
— Tik ar ne bergždžias tai bus 
darbas tas naujų laikraščių įkur
dinsimas ir dagi už amerikėnų pi
nigus ?

*♦ ♦
F. J. Bagcčlus “Kovos” No. 26 

ragina dėti aukas Škotijos “Rank
pelniui”, kurio spaustuvėje tamsū- 
nų neseniai buvo pridaryta daug 
blėdies. Tam reikalui Bagočius 
pirmas deda $1.00.

*
♦ *

“Kovos” redakcija aiškina, kad 
be “humbukinių apgarsinimų” var
giai begalėtų užsilaikyti laikraštis. 
Šioj humbuko gadynėje be humbu- 
ko apseiti esą negalima. Taigi nė
ra ko, sako, ir socijalistams pro
testuoti prieš laikraščio administra
ciją, dedančią į laikraštį tokius ar 
šiokius apgarsinimus.

* 
♦ *

“Vien. Liet.” No. 26 tilpęs 
straipthVs, kuriame išrodoma, kad 
reikia bart visuomenę už mokslei
vių .nešelpimą, o ne mokslaeivius 
už dirbimą svetimtaučiams, už ap
tingimą ir tt. Straipsnio rašytojas 
nuo vardo mokslaeivių vienoj vie
toj sušunka:

"Bet, visuomene! — jaigu no
rite, kad mes neturtėliai mokslei
viai, būtume tamsiųjų minių 
švietėjais, nedaleiskite mums, 
kaip alkanam šuneliui, badu stip
ti; aėuot juokties iš patrijotiškų 
centų. (Ką tai reiškia? Red.) 
paaukokite mums visi nors po 
vieną centą; jums bus tik juo
kas, bet mums net po du-tris 
šimtus dolerių.”
Iki šiol moksleiviai taip nekal

bėdavo: neprašydavo aukų, ■ bet 
paskolės. Šitame matės žmoniška 
ambicija ir pasitikėjimas savo ga
le. Tokiu būdu visuomenei, duo
dant paskolės, buvo užtikrinimas, 
kad, jai ne pats moksleivis tautai, 
tai bent tautiškoji paskolė nežus. 
Koks bebūtų užtikrinimas, pradė
jus patiems moksleiviams kalbėti 
apie aukas jiems. Vienok nėra 
abejonės, kad musų moksleivija 
taip dar nekalba ir nenorės kalbėti, 
ir mažai tepasidžiaugs iš ne vietoj 
išsikišusio neprašyto advokato.

*
* .♦

P. M. J. Damijonaitis, užimda
mas S. L. A. prezidento vietą, 
“Tėvynės” No. 26 prataria savo 
žodelį į S. L. A. narius. Jis trokš
ta, kad, jam pirmininkaujant, tarp 
S. L. A. narių žydėtų broliška mei
lė ir vienybė, išnyktų neapykantos 
ir nesusipratimai. Prie to kiek
vienas brolis ar sesutė turėtų steng- 
ties šiuomet prirašyt į S. L. A. 
po vieną, du, tris naujus sąnarius. 
Iš savo pusės prezidentas dirbsiąs 
kiek galėdamas, sulig savo geriau
sio supratimo, nežiūrint, kad už
duotis yra sunki ir darbas neleng
vas.

Baltimorė, Md. Gelžkelio trau
kinys įbėgo į pulką darbininkų tai
sančių Baltimorė & Ohio gelžkelį. 
Keturi, darbininkai tapo užmušti, 
© keturi sunkiai sužeisti.

Florince, Kans. Ant Atchison, 
Topeka & Santa Fe iššoko iš vė
žių traukinys. Prie to du gelž
kelio tarnai tapo užmušti, o vienas 
sunkini sužeistas.

IŠ VISUR.
|| Galicijoj, mieste Pruknysl, kel- 

norėj vienų namų expliodavo pa
rakas. Expliozijos namai tapo su
griauti, o du kaimyniški drūčiai 
pagadyti. Trįs ypatos užmuštos, 
o 20 ypatų labai sunkiai sužeista.

|| Tarybos Anglijos valdžios su 
opozicijos partijų parlamento at
stovais reikaluose Lordų buto tie
sos atimtinėti žemesniojo parla
mento buto užgirimus, iširo, nes 
negalima buvo susitaikyti.

| Maskolijoj, Raudonojo Kry
žiaus Draugijoj susekė dideles 
vagystes. Draugijos perdėtinė ku
nigaikštienė Labanov-Rostovskie- 
nė likosi nuo vietos prašalinta. 
Draugijos kasoj trūksta daug pi
nigų. Minėta draugija turi aprū
pinti karuose sužeistus kareivius

|| Išlėkęs iš Duesseldorfo su 23 
pasažieriais Zeppelino oriaivys 
Deutschlend — susidaužė; ba
lioną jo perdūrė medžių šakos ir 
jis pasispendė šakose. Pasažieriai 
gi nuo viršaus laimingai nusileido 
ant žemės. Padirbimas minėto or
laivio atsiėjo $137000.

|| Vokietijoj jau rengiasi mok
slinčių expedicija prie šiaurinio 
žemgalio. Expedicija keliaus ten 
Zeppelino prieš vėją palekiančiu 
orlaiviu. Vadovu jos bus cieco- 
riaus brolis kunigaikštis Henrich, 
profesoriai: Dorgulski, Reich,
Mienthe, Truetzshler, Hergesell. 
Be abejonės šita expedicija dau
giau mokslui naudos atgabęs negu 
prie žemgalio bėgimas galvatrūk
čiais Peary’o. Expedicija, prisi
griebusi prie žemgalio, ras ten ir 
ženklus buvimo Peary’o, jeigu jis 
ten buvo.

|Į Prancūzija išsiuntė savo kariu- 
menę prie Šciką Melainin, aplin
kinėse Chaonin Morokke. Susirė
mime nuotrotos abiejų pusių buvo 
didelės: prancūzų užmušta 13 ka
reivių, o sužeista 71.

|| Pasitraukė nuo vietos Vokie- 
tojos užsienių ministeris Schoen; 
jį paskyrė ambasadorių Paryžiun.

|| Chili Pakrantėse, priešais Val- 
paraiso siautė smarkios vėtros, 
rios pridirbo daug nuostolių, 
daužė ir daug laivų. •

ku-
Su-

|| Danija turi tiek gyventojų kiek 
Lietuva, turi, 2.600.000; plotas jos 
15.000 ketv. angliškų mylių, taigi 
yra tai gana tirštai apgyventas 
kraštas, tirščiau negu Lietuva. Ir 
žemė ten nevaisingesnė, bet kad 
žemdirbystė augštai pakilusi, ji 
daug produktų siunčia svetur; pe
reituose metuose už išsiųstus A11- 
glijon kiaušinius, sviestą ir laši
nius gavo 100 milijonų dol. Lie
tuva gi iš kitur už savo produktus 
negauna nei dešimtos tų pinigų da
lies. Mat- lietuviai nemoka 
rančiai savo tėvynės žemę 
doti.

pride-
išnau-

mieste|| Pietinėj Afrikoj, 
Quenstown pasimirė seniausias iš 
Europos ten atkakęs kolionistas, 
Kornelius Merden. Jis matė Na
poleono mūšį po Waterlas. Daly
vavo prancūzų pusėj mūšiuose po 
Sevastopoliu. Merdon turėjo 105 
metus.

Į| Japonijos valdžia pagarsino, 
jog jos užimtą Port Arthurą ji pa
verčia j laisvą uostą, į kurį gali 
atkakti visokių tautų laivai. Ma
noma, jog Japonijos valdžia neuž- 
ilgio pagarsįs, jog Koreą formališ- 
kai priskiria prie savo valdybų. 
Veik visuose miestuose drutina Ja
ponija savo garnizonus.

|| Pietinės Amerikos respubliką 
Chili dirbdina Anglijoj naują ka
rišką laivą, kuris bus didžiausiu 
ant svieto: jis svers 32.000 tonų. 
Padirbimas jo lėšuos $15.000.000.

|| Paryžiuj likosi nužudytas plė
šikas Liabauf. Žudant jį, anarchi
stai stengėsi žudymą trukdyti, pra
dėjo šaudyti; pašovė policijos ka
pitoną ir keletą žmonių.

|| Maskolijoj išėjo maskoliškoj 
kalboj brošiūra vardu “Musų ga
linčiai”. Aprašyti nelabai gra
žiai du ministeriai — Teri ir Ni- 
negradzkyj, taigi Witte ir Višne- 
gradzkvj. Autorius sako, jog Teri

pakilo per savo pačią, kuri vienok 
buvo sugulove ministerio Višne- 
gradzkio. Kadangi ji su Teri ne
norėjo persiskirti, jis liepė ją nu- 
nuodinti. Tokios mat doros yra 
caro ministerija.

|| Poznaniatis provincijoj kaime 
Zelarno užgimė gaisras, kuris grei
tai išsiplatino. Išdegė daugybė na
mų. Sudegė daug galvijų ir du 
vaikai, kurie ugnį užkrėtė.

|| Miestelyj Bielobriegi, Rado- 
miaus gubernijoj, siautė gaisras, 
kuris išn-.ikino 60 namų. Ugnyje 
pražuvo ir keturios ypatos.

|] Lvove, tarp universiteto stu
dentų lenkų ir rusinu užgimė kru
vinos muštynės. Kol policijai pa
sisekė besimušančius perskirti, 
daug studentų ir policijos urėd- 
ninkų tapo sužeistų. Daugelis stu
dentų turėjo revolverius.'

|| Londone, aukcijono ruimuose 
daugiausiai duodančiam parduo
ta kaiušinis jau išnykusių nuo 
žemės paviršiaus paukščių didelių 
penginių. Už tą kiaušinį užmokė
ta 262 svarų sterlingų, taigi 1310 
dol.

|| 9 d. liepos bus mieste Buenos 
Aires, Argentinoj, atidarytas visos 
Amerikos delegatų kongresas. 
Pirm to, ispaniškų respublikų de
legatai susirinko Chili respublikoj 
apkalbėti reikalą susijungti visoms 
latyniškoms respublikoms prieš 
Jungtines Šiaurinės Amerikos vals
tijas.

|Į Vokietijoj, mieste Muenchene, 
stikliniame rūme tapo atidaryta 
terptautiška paveikslų paroda. Pa- 
rodon atsiuntė didelį paveikslą per
statant; žydų skerdynę Kijeve len
kiškas tepliorius Fabyjevskį. Mas
koliškasis pasiuntinys pareikalavo, 
kad tas paveikslas butų iš parodos 
prašalintas. Tepliorius vienok ne
klauso, jis prieš tokį reikalavimą 
pakėlė protestą.

|| Rheimse atsibūva orlaivių 
lenktynės, kuriose dalyvauja 7a

LIETUVA
■ yr

St, Joseph, tįo, ^Pereito ketver- 
go rytą veik sį£vist|*išdegė mieste
lis Wyman, Nebraskoj. Nuostolius 
gaisro padarytus skaito ant 250- 
000 dol. v

Girių
Ghpper Range
Kiver. Šitose

gaisrasCalumet 
išnaikino 
gelžkelio prie Elm 
aplinkinėse dtugeiy| vietų dega 
girios. - i

SUDEGĖ MIESTELIS.
Miestelis Allenton, Wis. Turįs 

apie 300 gyventojų, bemaž visas 
sudegė pereitą sevaitę. Nuostolio 
nuo 15 iki 40 taikstančių dolarų. 
Ar daug namų buvo apdrausta 
ugnies — nežinia.

nuo

IS WOLSEN, COLO.
Petras Mažeika tapo užmuštas 

kasyklose No. 8, C. F. &I. Co. nu
puolusio akmens. Buvo ne vedęs.

M. Daniunaš,

Redakcijos atsakymai.
Box 31, Walsen, Colo.

Klimavičiui. Tai visai paprastas 
atsitikimas po nušalnojimui. Nie
ko tame įstabaus nėra; neverta to 
nei laikraštyj minėti ir iš menknie
kio stebuklus daryti.

Tai 
Taip 
labai 
karš-

Draugysčių reikalai.
NAUJŲ LIETUVIŠKŲ DRAUGIJŲ 

ATYDAI.
Kiekviena naujai susitvėrusi Drau

gija turi daug darbo su sutalsymu 
(statų. Draugijų komitetai yra kvle- 
člrjnl. kad atsišauktų Į "Lietuvos" 
Rėdystę, o mes pareikalaujantiems 
pasiųsime Konstitucijų "sampelius”, 
palengvinimui sutvarkymo Įstatų. Ra
šydami priminkite ar Dr-stė Tautiška, 
ar Katalikiška ir kada uždėta. Ra
šydami priminkite kokių sampelių no
rite: Konstitucijų, Mokesčių knyge
lių, Tlkietų, Plakatų ir tt, ir pažen- 
kllnkit kiek katro darbo turi būt 
padaryta: 100, 200, 300 ar 500 ir tt. 
Mes prisiųzdami sampelius paduo
sime kalnas, kiek kas kaštuoja. Pri
siųzdami mums darbą turite ir sam
pelius atgal mums prisiųsti. L“ **' 
suvis nieko neskaitysime jums, 
resuokit A.
Halsted St., Chicago, III.

Olszewski, 3252

Už tai 
Ad- 

South

PRANEŠIMAS.
švento Jono Krikštytojo draugystė 

nedėlioj 12 birž. laikė savo pusmetinj 
susirinkimą, kuriame išrinko naują 
vyriausybę ateinantiems metams: nuo 
1910 iki 1911 
dis išrinktas: 
pagelbininkas 
protok. raštln 
raštin. š J. Leščauskas, kaslerius — 
Jonas žilvitis. Priegtam yra nutarta 
nužemint mokestĮ ant metų laiko: 
pusę prekės nuo 18, 15 taip-gi 40 me
tų amžiaus. Dėlto-gi, kas norit pri- 
gulėt Į švento Jono Krlkšt. Draugy
stę, dabar lengvai galit Įstot.

m. liepos m. Pirmsė- 
Franclškus Razgulius,
— Stan. Staneviče,
— J. Sereika, finans.

Ir bus dabar greičiausia tokiam mie
ste, kur yra dratų dirbtuvės. Mano 
pati lenkė, ale moka ir lietuviškai. 
Jaigut už 2 mėnesių sugryž, tad aš 
jai viską dovenosiu. Kas man duos 
apie anus žinią, gaus 10 dolarų atly
ginimo. Mano adresas:

Jonas Armoška,
302 Ottles Avė., Rockdale Joliet, III.

Pajieškau brolio dukters Emilijos 
Jatulyčios, arba Sabaitės, Kauno gub., 
Panevėžio pav., Linkavos parap., Gai
žiūnų kaimo. Neseniai atvažiavo iš 
Lietuvos ir girdėjau, kad apsistojo 
Pitts’jurge. Jaigu kas apie ją žinotų, 
malonės pranešti šiuo adresu:

Kaz. Sabas,
11528 Prerie Avė., Kensington, III.

Pajieškau savo švogerio Jokūbo 
Gužausko; pirm 3 metų gyveno Burn- 
side Chicagoje. Jaigu kas jį žinotų 
ar jis pats tepraneša šiuo adresu: 

Viktoras Andrejiinas,
1112 So. Canal St., Chicago, III.

Pajieškau savo sesers Onos But- 
klutės; ji atvažiavo Į Ameriką po 
naujų metų su kokiu ten draugu. 
Kas apie ją žinotų, teiksis duoti man 
žinią šiuo adresu:

Franclškus Butkus,
2701 — 8th Avė., Rock Island, III.

Pajieškau Adolfo ir Jono Grakaus- 
kių, paeinančių Iš Kauno gub., Šiau
lių pav., Laukės miestelio. Meldžiu 
atsiliepti šiuo adresu:

Valentas Adomaitis,
1028 So. 2nd Str., Philadelphla, Pa.

Pajieškau savo brolio Juozo Alek
syno; paeina iš buvalkų gub., Sena- 
pilės par., Dumiškių kaimo. 5 me
tai atgal gyveno Philadelphijoj, Pa. — 
Kas atsiųs man jo tikrą adresą, gaus 
,j.00 atlyginimo. Malonėkite duoti 
žinią šiuo adresu:

Pijus Aleksynas,
311 Ollve Str., Rockford,

Pajieškau savo vyro Juozapo
č.-ilio (Mitchel); geltoni plaukai, ma
žo ūgio, turi tik 4% pėdas aukščio; 
šnekėdamas mikčioja. 14 dieną ge
gužės, išvažiuodamas, pasakė, kad iš
važiuoja Į svečius, bet iki šiandien 
neturiu jokios apie jj žinios. Paliko 
mane pačią vieną su 2 mažom mer
gaitėm, 
žmones 
adresu:

Reikalavimai.
Reikalauju siuvėjo prie moteriškų 

rūbų siuvimo. Taipgi reikalingas 
jaunas vaikinas 15 — 16 metų am
žiaus. M. Z. Palionis, 1639 W. 18th 
Place, Chicago, III.

Reikalinga 2.000 darbininkų Į New 
Yorko valstiją prie žemės kasimo; 
mokesties nuo $1.50 iki $2 už 8 va
landas darbo. Darbas nuolatinis 
ant 10 metų. Kelionė nuo New Yor- 
ko kaštuoja tik 50c.

John C. Rodgers Co.,
Kensico Dam., Valthalla, N. Y.

Reikalinga 1000 vyrų Į vakarines 
ir šiaurines valstijas ant gelžkelių, 
prie kontratorių ir kompaninių dar
bų, o taipgi Į Michlganą ant farmų, 
pagalios Į miestą Į visokius darbus; 
mokestiB geriausia; kelias iš Chi
cagos dykai. Atsišaukite tuojaus sa
vo prigimtoj kalboj Įdėdami mark] 
atsakymui.

Asping ir Sweet, 
Lietuviški agentai, 

503 W. MadiBon St., Chicago, III

A. A. Juozas šeškauskas, paeinąs 
iš Kauno gub., Zarasų pav., Čedasų 
par., Ežerėnų valsč., 34 metų amžiaus, 
pasimirė 27 birželio šių metų po 
trumpai ligai McKeesport, Pa. 11- 
gonbutyje.

Velionis buvo jau antru Byk Ame
rikon atvykęs. Į jokią draugystę 
neprigulėjo. Tapo palaidotas Wil- 
šono lietuvių su bažnytinėmis apei
gomis ant vyriškų kapinių Clalrton, 
Pa.

Kaip girdėt, velionis paliko daug 
genčių Amerikoje ir Lietuvoje: tris 
brolis ir vieną seserį, jau ištekėju
sią.

Lai būna lengva jam šioji Ameri
kos žemelė.

Kas norėtų dažinoti apie velionio 
mlrtj, tesikreipia šiuo adresu:

J. S. Mažeika,
Box 242, Wilson, Pa.

Į VISAS DRAUGYSTES.
Kiekvienam yra žinoma kad šjmet 

15 Liepos (July) sueina 500 metų nuo 
laiko, kadą lietuviai galutinai sumušė 
gaujas nedorų Kryžiokų. Tai-gi męs 
kaipo lietuviai norime paminėti Jubl- 
lejlnĮ Metą 15 Ir 16 liepos mėn d.

5 Birželio ' (June) tūlų draugysčių 
ir kliubų delegatai laikėm susirinkimą 
Lietuvių Muzikališkoj Halėj ant Alle- 
gheny Avė. prie Richmond str. 17 ypa
tų, kur po išrinkimo vyriausybės de
legatai padarė nutarimus.

1) Kviest prie abelno jubilejaus pa
minėjimo viBas draugystės ir kliubus

|kiek Philadelphijoje tik yra.
2) Apvaikščiojimą po gatves daryti 

ar ne, atidėta iki kitam delegatų su
sirinkimui kursai bus 19 Birželio (Ju
ne) su didesniu skaltliumi delegatų 
4 vai. vak. toje pat salėj.

3) Prašyti pas visas draugystės ir 
kliubus, kad dėl prirenglmo to abel-

po apvaikščiojimo teiktųsi išsiųst pa
gal Išgalę Į susirinkimą savo delega
tus 19 d. Birželio (June) 4 vai. po plet 
Lietuviškon Muzikališkon Salen ant 
Allegheny Avė. Richmond.

Taigi prašome visas draugystės, 
mus maldavimą nepanleklnant, pagal 

Isavo išgalę mums pritart Išsiunčiant

111.
Mi-

JĮ patĮ arba geros minties 
meldžiu duot man žinią šiuo

Veronika Mlčiulienė, 
Lombard Str., Baltimorė, Md.

DĖKINGUMO ŽODŽIAI.
Rodos ir nešumanus dalykas ir nie

ko neapetnantis, vienok aš skaitau 
Bau už tikrą pareigą padėkavoti vie
šai už gerą darbą ir sveikatą, gar
siam. Dr. Ferdinand Hartmanui New 
Yorke, už tą geradėjystę, kurią man 
suteikė, sugražinant sveikatą, laimę 
ir ramumą; ant visada išgydant man 
ligą skaudėjimą kojose, rankose, są
nariuose strėnose ir per kelius dieg
lius, kad net nei paeiti negalėjau; 
taip pat didžiai buvau nusilpnėjęs ant 
pajiegų, kad prie nieko buvau neti
kęs, taip sakant, nei Dievui nei Vel
niui; bet kaip atsišaukiau aprašyta 
liga, prie to garbingo gero daktaro 
Hartmano, — o jisai man atsiuntė 
gyduoles, tad Į trumpą laiką pasili
kau pilnutėliai išgydytas ir liga dau
giu neatsinaujina. Daug buvau pri
vargęs, nieks neįstengė pagelbėti, O 
mylimas Dr. Hartmanas mane laimin- 
g r«aar«. — už tai ir išreiškiu vie
ša širdingą padėkavonę.

Pilnas godonės Antanas Bendžlunįn^ i 
56 Railroad St., Fitchburg, MUMS.' ‘

806 w.
Pajieškau gero ir teisingo lojeriaus, 

advokato, kursai galėtų vesti mano 
bylą su kompaniją už nulaužimą ma
no rankos. Aš esu 18 metų amžiaus; 
kompanija neturėjo tiesos Btatyti ma
ne prie to darbo, kaipo nepilnametĮ. 
Kas žinotų tokĮ advokatą, teiksis 
man prirodyti arba pranešti man šiuo 
adresu:

Mr. Walter Bielskis,
130 Vanderbilt Avė., Detrolt, Mich.

Pajieškau savo draugo Kazimiero 
Navlckio. Jisai paeina iš Kauno 
gub., Raseinių pav., Pašilės parap., 
Karklėnų miestelio. Jis pats ar kas 
kitas malonės duoti žinią šiuo ad
resu:

Mr. Jos Seškauski,
18 Day St„ Detroit, Mich.

Jaunas vaikinas, 21 metų amžiaus 
Flevljonas Radavlče, 12 birželio dieną 
pabėgo iš Chicagos. °Jis yra. augšto 
ūgio, raudono veido, plaukai tamsiai 
gelBvl, lietuviškai kalba nevisai gerai, 
geriau lenkiškai. Du mėnesiai kaip 
iš Krajaus. Paeina iš Šiaulių pav., 
Pakapės par., Minaičių apygardos.

Prašau "Lietuvos” skaitytojus, 
jaigu pastebėtumėt, bukit malonus 
man

PATARIMAI KARŠTYMETEI
UŽĖJUS.

Taip, dabar labai karšta, 
ką-gi? Reikia alų gerti, 
žmonelės ir daro; Bet jie 
klysta. Nuo alaus ■— da
čiaus! Ir apskritai nuo visokių 
aštrių, svaiginančių gėrimų da
rosi karsčiaus. Karščiams užė
jus, reikia liauties gerus alų ir 
degtinę. Vietoj ju reikia gerti 
kuodaugiausia Ųanifcns; nereikia 

vandens, 
vandens, 
šaltokas, 
pa vai gy
nioti ka|Bavo 1S8a‘e munJS pritart išsiunčiant 

’. - Į susirinkimą Jūsų delegatus, kur dau-
creiki" ' gesniam skaitliui delegatų esant, bus 

rri^ugimas programo, Ir 
vnlo-v-lviso hibllejinio apvaikščiojimo atmin

čiai mūšio ties Grunvaldu. S11 pagarba 
Delegatų buvusią susirinkime 5 Bir

želio pasirašo kamitetas:
Stanelis prez. Vitkauskas vice-prez. 
T. Astramskas ir F. Bellak sekretoriai.

ŽALGIRIO DIDELIS APVAIŠČIOJI- 
MAS SU PRAKALBOMIS.

Lietuviškos draugijos parengė di
delį apvaikščiojimą su prakalbomis 
kuris atsibus šiais metais liepos 17 d., 
ant Bridgeporto, Mark Whlte Sųuare 
svetainėje prie Halsted St.j tarp 30 
ir 29 gatvių. Pradžia lygiai 4 vai. 
vakare. Įžanga kiekvienam dykai. 
Po prakalbų jaunuomenė galės grįžti 
Į šv. Jurgio parapijos mokyklos sve
tainę ir pašokti lietuviškus šokius, 
bet kiekvienas Įeinantis Į svetainę 
privalo turėti Žalgirio ženklą.

Taigi, broliai ir seseris, meldžia
me atsilankyti ant to mūsų didžiau
sio apvaikščiojimo ir pasiklausyti ge
rų kalbėtojų, kurie aiškins apie su
kaktuves 500 metų, kada lietuviai 
mūšyje prie Žalgirio sumušė kryžiuo
čius. Su

gerti per daug > -š: to
-----------*f_.2 •--------Al

A

orlaivininkai. /'Vienas oriaivių.aš-
radėjas, Dr. Wachter, nupuolė su 
savo mašina’ ir 
mušė.

ant vietos užsi-

nereikia gerti ledin
— vanduo turiibūt

Sakonia, ger.ii r 
ti. Taip. Bet 
valgyti. Karšt' 
valgyt daug 
taukų ir yisoiaų

* -1 .
VSišiii'Sė’Jjžalti 
reikia gerti pienas giras iš 
vaisių. Jaigu perbraiigu pienas; 
tai galima gert pasukos (ma- 
slionkos); pasukos yra labai ge-

valgy-

kiaušinius,

Vokietijoj birž.
Obrist, garsus , . . ., •, ras daigtas: jos sveikos ir pamišo ve panelę . . Jstiprinančios. -»£•

Žodžiu sakant,, -karštynietėje 
svarbiausias daigtas: negert
alaus, nepersivalgyt" ir ypač ne
valgyt perdaug mėsos.

Kas tai pildys vasaros laiku, 
tani nereiks nei daktaro nei 
boriaus patarnavimu.

|| Stuttgarte, 
29 d. Aloyzas 
muzikantas, 
Emmą Sutter ir paskui pAts nu-l
sišovė. Emma Sutter buvo gar
si ir žmonių labai mylima dai-' 
nininkė. Nusavinto ir nusišavi- 
mo priežastis — meilės dalykai.

EXPLIOZIJOS.
Mineapolis, Miii. Kelnorėse Ed. 

Bushay karčiamos atsitiko gazo 
expliozija, kurios penki vyriškiai 
tapo užmušti, sužeista gi u ypatų.

Tacoma, IKas/i. Maišymo dalyj 
dirbtuvių Duport Powder Co. at
sitiko expliozija, kurios keturios 
ypatos tapo užmuštos.

Banlder, Mont. Krautuvėse at
sitiko čia dinamito expliozija, ku
rios septynios ypatos likosi užmuš
tos . Explioziją pagimdė tūlas 
George. Expliozija sugriovė Har- 
to namus, o jį patį ir jo moterį į 
šmotus sudraskė.

per krautus ir 
taip urnai, kad 
vanduo pagriebė

išsi- 
tas 
liž- 
tū-

DEBESŲ PRAPLYŠIMAI.
Salverimlle, K y. 29 d. birželio 

šitose aplinkinėse siautė audra Su 
debesų praplyšimais, nuo ko užgi
mė tvanai, upė Liching River 
liejo 
įvyko 
tvinęs
lą žmonių skaitlių, šešios ypatos 
prigėrė. Trūksta dar daugelio 
žmonių, su kuriais nežinia, kas 
atsitiko.

Lesington, Ky, Šitose aplinki
nėse siautė audra su debesų pra
plyšimais, kurie pridirbo nuostolių 
ant 150.000 dol.

GAISRAI.
Paterson, N .J. Viduryj 

miesto siautė didelis gaisras, 
ris pridirbo nuostolių ant pusės mi
lijono dol.

Geneva, Nev. Veik su visu išde
gė šitas pavietinis miestelis. Nuo
stolius gaisro padarytus skaito ant 
150000 dol.

šito 
ku-

New York.. Prie Hauston upi 
siautė čia gaisras, kuris pridirbo 
nuostolių ant $150.000. Sudegė 
taipgi daug arklių ir vištų.

3123

pranešti. Busiu dėkingas. 
V. Briedis.

Emerald ave„ Chicago; III.

Ant Pardavimo,

gra-

APGARSINIMAI.
Reikalingas geras Raidžiu sta- 

tėjas (zeceris) į “Lietuvos” 
spaustuvę. Darbas ant visados, 
gera mokestis. Mokinių arba 
mažai mokančių nereikalaujame. 
3252 So. Halsted st. Chicago, III.

Perskaityk apgarsinimą Bridgeport
7Clothing Co. naujo Kataliogo ant 

puslapio.

nuo kaikurių kiekvienas 
apsisaugot. Dabartiniu 
sezonu ypatingai reikia 

kad nepadarius klaidų

SAUGOKIS KtAIDŲ!
Niekas negali išvengti visų klai

dų, bet 
galėtų 
karščių 
daboties,
dietoj, kadangi klaidos šitame da
lyke gali suteikt^yepageidaujamas 
pasekmes. Svarbiausias daigtas — 
daboties, kad ne ^er| daug prival
gyti ir išsigerti,jįėipgi turėti 
atkreipus akį į Ijilvcr suvirinimų. 
Geriausias vaistajjto|iuose atsiti
kimuose yra '“rjrerio Amerikan 
Elixir iš kartaus’“Vy^>, kurs pa
siekia iki ligos šakniu Jis greit 
sustiprina virinimu organus ir tą
syk jie gali gerai veikti. Jis yra 
labai geras visokioms pilvo ir žar
nų ligoms gydyti, ipej^ams sudru- 
tinti, kraujui papildyti. Per va
sarą visuomet jį turėkite po ranka. 
Parsiduoda vaistų sankrovose. Jos. 
Triner, 1333—1339 So. Ashland 
avė., Chicago, III.

išViena mergina rašė man laišką 
Chicagos, bet laiškas turėjo kur nu- 
simest su kitais popiergaliais, taip 

,įsĮF kad jo nebegalėjau paskui niekur su
rasti ir negalėjau duot jai atsakymo. 
Meldžiu, kad teiktųsi kreipties dar sy
kį šiuo adresu:

J. M.,
P. O. Box 171, Pittsfield, Mass.

pagarba, Komitetas.

DIDELIS
— Sei, 

liudęs šiandien?
— Todėl kad bus jau 

kaip mačiausi su savo miela ir nie
kur negaliu aš jos susieiti, o čion 
vėl tie baliai atbodo!

— O aš žinau, kur tamista gali su 
jaja susieiti Ir smagiai pasišokti ir 
linksmai laiką praleisti, o tai yra ant 
Pikniko Dr-stės Apveizdos Dievo No. 
1. nedėlioj, 10 d. liepos (July), 1910, 
Leafy Grove, Willow Springs, 
Piknikas prasidės 9 vai. 
trauksis iki vėlam laikui, 
daržą tiktai 25c. porai.

O ar žinote, kad bus ir 
mas tavorų vertės $15.00. 
dingai kveiečiame visus lietuvius ir 
lietuvaites atsilankyti kuoskaltlin- 
giausiai. Su guodone Komitetas.

Važiuodami imkit Archer Limits 
karus, o paskui Joliet karą, kuris 
davež iki pikniko daržui.

IŠKILMINGAS 
Broleli, dėlko

PIKNIKAS, 
tu toks nu-

2 mėnesiai,

Ill. 
ryto Ir 
Įžanga Į

Išlaimėjl- 
Todėl šir-

PUIKUS PIKNIKAS!
Rengiamas Lietuvių Vaizbiško Su- 

ąitelklmo Korporacijos, Kensington, 
Illtnols.

Piknikas atsibus nedėlioję liepos 10 
d., 1910 m., P. Karecko darže, 123 
gatvė ir Union Avė. Pradžia 11 vai. 
išryto, Įžanga 25c. porai.

Užkviečiame visus jaunus Ir senus, 
o labiausia merginas atsilankyti Į 
šitą pikniką. Visi būsit užganėdinti. 
Bus graži muzika, kuri pradės gra- 
jytl 11 vai. prieš pietus ir grajys iki 
vėlyvam vakarui. Galėsit linksmai 
pasišokt Ir smagiai laiką praleisti. 
Per visą laiką bus skrajojanti krasa 
su išlaimėjlmu puikių dovanų. Bus 
irgi daugybė visokių zobovų.

Važiuodamas iš Chicagos, paimk 
63 gatvės karus, kurie daveža iki 
White City, nuo ten imkit West 
Pullman karus, kurie ir privežš 
vietai.

Pardavimui puiki Grosernė ir Bu- 
černė lietuvių apgyventoje vietoje; 
biznis gerai eina; galima padaryti 
geras gyvenimas. Pardavimo prie
žastis — turiu saliuną, tai 3 bizniai 
persunku vienam varyti. Jurgis Mar- 
cinkevičla, 1823 W. 45 st., Chicago.

Pardavimui 2 dideli plytiniai na
mai ant dviejų lubų augščio, su 
tvartu. “ .....................................
mynai.
bar.
46 St., 2-nd floor.

Pardavimui propertė su mašinoms 
dirbimui popso, Ginger Alle ir Salse- 
rio. Gary, Ind. Pigiai. Skyrium, ar 
viską sykiu. Su išdirbimu papso ga
lima gerą pelną turėt, nes ten tokio 
biznio nėra. Atsišaukite 
ninką. Ant, Wember, 89 
N, Chicago, III.

Ant prdavimo saliunas, 
lenkų apgyventoje vietoje, 
da iš priežasties nesveikatos, 
šaukit šiuo adresu: 329 E. Kensing
ton Av., Kensington III.

KRAUTUVĖ PARDAVIMUI.
7 kambariai, plytiniai, dailus na

mai, vonia, gazas, lotas turi 24x136 
pėdas; puikios sąlygos; vieta apgy
venta lietuvių. Kreipkitės: 710 — 
35th Str., Chicago, III.

Visiems mano kostumeriams duo
du žinot, jog persikėliau Į naują vie
tą: nuo bo. Halsted St. ant Union 

Taigi mano adresas dabar toks: 
Adam A. Gimbut,

Union Avė., Chicago,
JONAS KRIVIS, 
GERA UŽEIGA.

Saliunas ir Hotelis pernakvot 
keleivinglems.

Užlaiko šaltą alų ir kitus dalykus, 
1229 Washington St., Gary, Ind.

. Pranešu visiems savo tautiečiams, 
jog priimu visokius muzikalinius in
strumentus pertikrinti, pagerinti ir 
atsakančiai pataisyti; taisau skripkas, 
klernotus, šiaip visokias pučiamas 
trlubas, koncertines armonikas, li
taurus, gramofonus — žodžiu sakant 
visokius instrumentus. Esu dirbęs 
daugiau kaip 10 metų tikroj fabriko! 
ir laba, gerai suprantu darbą, tikrai 
ir gerai pataisau. Kreipkitės pas ma
ni ir busit užganėdinti. Darau greit 
ir pigiai. I

Mr. Staslulanis,
3159 So. Halsted St., Chicago, III. 

ant pirmų lubų.

Iki

Av.

3036

Pajieškojimai
Pajleškau savo pačios Karolinos 

Armoškienės. Nuo manęs pabėgo 12 
d. birželio su Malku Bugelo. Mane 
palik j su dviem vaikais: vienas 2 
metų, antras 3 metų. Penki metai 
taip buvom ženoti, nuo naujų metų 
buvom užsidėję saliuną ir biznis ge
rai ėjo. Vyras, kurs su ja išbėgo, 
yra -6 pėdų ir pusės augščio, dešinė 
pusė veido rauplėta, šneka storu bal
si, moka lenkiškai, lietuviškai ir 
biBkĮ angliškai. Jis yra dratlninkar

Geri lietuviai ir lenkai kai- 
Pigiai, jeigu parslduos da- 

Kreipkitės antrašu: 1800 W. 
Randa 3100.

pas savi- 
— 13 st.

lietuvių Ir 
Parsiduo- 

Atsl-

III.

pa-

Parsiduoda Barzdaskutykla. 2 kra- 
sės. Gera vieta lietuviui. 622 W. 
Bunker Str., netoli Jefferson Str., 
Chicago, III.

SPECIALIŠKAS PARDAVIMAS 
netoli New Convents, atskiri namai, 
6 kambariai, didelė daržinė ir vištidė. 
6836 Artesian Avė., Leaving, City.,

Pardavimui, geri 3—6 kambariai 
medinis namas, lietuvių apgyvento! 
vietoj, geras padėjimas užlaikymui 
Boarding House’o. 2466 Blue Island 
Avė. Smulkesnes žinias gausit pas 

George A. Papausky, 
2342 So. Levitt St., Chicago, III.

Męs turime surašą visokių nuosa 
vybių ir maloniai jums jas parody
sime.

FARMOS! FARMOS!
EKSKURSIJA 1 MIČIGANO ŽEMŲ.

Bandyk 1. atgyventi geriausioj vie
toj Mičigane —- garsios vaisių juostos 
centre — Mason — Manistee — eže
ro šalyse, kame Swigart Tract — vie
ta parinktų dobilų; vaisių Ir tarminių 
žemių puikiai pasitarnauja. Kainos 
nuo $10.00 iki $25.00 už akrą. Tai 
yra greit auganti vieta; du miestai; 
biznio ir gyvenimo lotai; lotai ties 
gražiu Kristaliniu ežeru 10 akrų dar
žo; paukštims ir vaisiams auginti 
farmos puikiose vietose.

Pareikalauk gražią iliustruotą knin- 
gėlę su Mičigano aprašymu ir didele 
mapa — gausi dykai.

Svvigart Tract’as yra didžlausiat 
Mičigane ir dėlto čia gerai galima 
pasirinkti. Pasirinkimui yra daugiai' 
kaip 1000 farmų po 40 akrų ir dau| 
kitokių didesnių ir mažesnių. Kont 
raktas gvarantuoja pilną nuo Mirtiei 
ir Ugnies apsidraudimą be ekstra ka 
štų; jaigu numirsi, tai farma pereii 
tavo šeimynai dykai. Tiek daug žmo 
nių brangina šiuos ypatingus patogu 
mus, kad mano ekskurslos atsilieka 
speclališkuose Pullman’o vagonuose 
idant smagiau butų važiuoti mano 
lankytojams, ir tai be jokio primokė 
jimo. Aš jau turiu kelioliką gerų 
lietuvių kolonistų.

Sekančios dvi ekskurslos keliaus iš 
mano Chicaglnių ofisų 11:30 ryto, 
utarnike 21 birželio d, ir 5 liepos d. 
Į mano vyriausią buveinę IVellston’e. 
šitose dienose kelionė ten ir atgal iš 
Chicago ar Toledo Į Peacock, Lake 
Co. Mich. kaštuoja $6.00. Dvi Ištisi 
dieni krašto apžiūrėjimui; patvados 
ir nurodymai dykai; sugryš namo ek
skursija 7 ryto, pėtnyčioj. Kelio kaš
tai nutraukiama perkant.

ANTON KIEDIS,
Vietinis atstovas, 

Peacock Lake Co. Mich.

Pardavimui Buiernt Ir Grosernė, 
pigiai, po nr. 1456 S. Canal st.; atėję 
persitikrinkite apie gerumą. Parduo
du dėlto, kad turiu saliuną ir negn- 
'iu dviejų biznių apžiūrėti.

TĖVYNES MYLĖTOJŲ DR-STĖS 
CENTRO VALDYBOS ANTRASAI: 

Pirmininkas: Jonas V. Llutkauskas, 
120 Grand st., Brooklyn, N. Y.

Vice-Primninkas: Pr. Butkus,
3252 So. Halsted st., Chicago, III. 

Raštininkas: Jonas Dagis,
3252 So. Halsted st., Chicago, III. 

Iždininkas: A. J. Povilaika,
804 Bank st., Waterbury, Conn. 

Knygius: J. Simanavičius,
331 Barnes st., Plymouth, Pa. 

Literatiškasis Komitetas: J. Gabrys, 
11, rue Sommerard, Paris, France. 
V. Jokubynas, 318 IV. Broadway. 
So. Boston, Mass. J. Laukis, 501 
Brick st., Valparaiso, Ind.
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Lotus nuo ęiOOįrVil’sziaus
28 Pėdos ploczio ir 125 Pėdos ilgio

Ui

PARDUODA □

The Chicago Title & Trust Co.
DABAR YRA PARDAVINĖJAMI PUSAKRIAI ANT 63czios GATVES

Šzitie pusakriniai rėžai randasi Sziaurineį Dalyje (N. E.), kampas 63czios gatves ir 48tos Avė., ir parduodami ant leng 
vų iszlygų, pagal kainų, kokias temokėjo seniausi Chicagos gyventojai. 63 gat. karų linija eina pro sziaunnę szalį szių lotų.

Archer Avė. linijos karai nuvež jus iki 48 Avė. karų, kurie bėga pro vakarų szalį minimų lotų.
• • "'ZH! i.2 ■ : ' ' • ’

i
★

Pusakrių Kainos:
★

S400 ir daugiau, 25 pėdu Lotai ant 63 gat. ir 48 Avė, $200 ir daugiau, ★

■įji|

>

★I

★

Musų pusakriai lotai galėtų turėti sodną, visztidę ir kiau$zinidę, rožių ežes jūsų vaikams, ir dėlto paūgėjus miestui, jus 
galėsite pusę nuosavybes parduoti užraugiau, kaip dabar užmokėsit už visą.

Pagalvoki? apie tai.
i
kampas 63 gat. ir 48 Avė

s atviras kas popietė ir Nedėlloj visą dieną

★

r

Neklausykit jaib kieno patar
Vietinis Ofisas:

ateikit ir pažiūrėkit patįs.

★I

H M DAGE Ofisas Mieste 1110-100 Washingtan St
■ nVOCij XgeniaS9 TelephoneAustfn411 ALB. CIBA, Vietinis Agentas.
* 4 4 4 4 4 4 4 -K - k k * * *4 4 4

JAU LAIKAS VISIEMS UŽSIRAŠYTI 
ii“DAGIS

AKIU LIGOS.
Ar turi galvos skausmui T 
Ar skys vandeniuoja?
Ar jas niežti! .
Ar teipgi ir spaudžia?
Ar daiktai išrado dvigubi 1 
Ar jie būva neaiškus, miglotll 
Ar turi uždegtas akis?
Ar jos greit pailsta skaitant? 
Ar jas skaudina šviesa?

DAUG ŽMONIŲ
turi akių nesveikumų, kurių visai 
nežino,ir sirgdami nejaučia skau
smo ir nė jokio nesmagumo, bet 
jis turi nešioti akinius, kad išgel

bėti savo regėjim} ateityj. 
Mokslinio laipsnio okulistas

S. GINSBVMG
203a S. HaMDd M netoli SI g.
tlllllllllHIIIIIHHIt

ILIUSTRUOTU. LITERATŪROS, KRITIKOS, SATYROS
• tt ir juoku MĖNESrais umuiiis. tt tt

Eina iš Chicagos, antri metai, 20 
pusi. 7x10 formate knygos, su vlršia- 
liais. Prenumerata .metams $1.00, pa
vienis num. 10c. "Dagyje” telpa Įvai
rus lietuvių piešti paveikslėliai iš mu- 1 
sų politiškojo lauko ir visokt link
smus pasiskaitymai. “Dagia” turi ra
stis kiekvieno lietuvio name, tai gy
duolė nuo visokių-“Izmų” ir kitų ligų.

Siunčiant pinigus nž prenumeratą arba raitus, 
visados reikia adresuoti šitaip:

. “DAGIS” Publ. Co.,
812-33rd St., Chicago, Illinois.

i • y ■'
Nori mokintis Barzdaskutyklos? 

riK T»Bilsta šį imat} gali ii-
' nokti nuo 4 iki 6 aavaičių. J
i Kainuoa tau tik »30. Mm
ĮBžĮįųjRkcs. duoaime vis| setų akutitno , N 
VgrgSĘįg prietakų. 8ia amatas yra '?

tinkamu perdėm visame * 
-A sviete ir tamisla turėsi ta-1 K';,

t{ busi savo darbdaviu.
| NOSSOKOFF'S BARBBR

140S Puan Ava.. Plttaburg, Pa. 
______  _________ I

DIDELIS ČEVERYKU 
IŠPARDAVIMAS

Vyrams, Moterims ir Vai
kams

Sterno Didelėj Krautuvėj
>142-3444 Halsted St. Chicago.

MM Al

r vbiuisva burvM k- .
y pališki vertei vys- AMNta
u. Rašyk p»s: I
iRBBR SCHOOL i į"ilig

WI

'7

F5

Am

c
i

I.Į
i

— 1...,....—

Kaialioods Gatavas!

Dr-asW.A.Martišus
Ofisas R. 409 Tacoma Bldg.

Madison & LaSalla Sts. Chicago.
Gydau visokias ligas kaip šviežias 

teip ir užslsenšjusiaa. Ypatingai vi
durių ligas, moterų valkų ir vyrų.

Teipgi priteikau akinius ir patai- 
sau nesveikas akis.

Clliso valandos: nuo 9 ryto iki 5
90 pietų. Nedėlioms offisas atdaras 
likt: i pagal sutarimą.

Mokykla Šoklų!
Prof. Julius S. užtikrina, kad 

kye Šokti kiekvieną jauną ar 
Išmokina valcą 6 rųšių ir teip, kad 
gali drąsiai eiti šokti publikoje. Teip- 
gi išmokys ir kitus šokius su 6 va
karais; vakare nuo 8 valandą iki 11. 
Kas moka vaikščioti, tas gali išmokti 
ir šokti. Kas nori mokytis tegul atei
na | svetainę, po numeriu, 2119 So. 
Halsted St., mokinu kas dlen .apart 
šventų dienų. Prof. Julius S. prane
ša visiems, kurie nori išmokt tuos 
šokius, kad ateitų sekančio adreso: 
2124 South Halsted St.

Ofisas ant 3-čių lubų. Atdaras nuo 
5 iki 8 vai. vakare.

Prof. Juliaus šoklų mokykla užsi
daro June 25, ji vėl bus atdara Sep- 
tember 2.

išmo- 
seną.

*J*vAr*vS*v*vAvV^*vS*v*vSAr>vMvAv*v*vSAv*v*vkrSAv*v*vSAv*v<
7 “POLITIŠKOJI EKONOMIJA”

Kas ji iyra ir ko mokina 
Parašė ir šleido V. K. Račkauskas 

84 pusi-, kaina 25c.
•; įmautiems daugiau nn’eidžiainn didelis nuo-' - 

šimtis Gaunama j as autorę.
■1401 lo. Miin !«., Scranton, Pa.;:

Z

KOŽNAS GAUS DYKAI
kuris prisius keletu 
markių, musų No. 8 
kataliogų, didžiausių 
lietuviškoj kalboj, 64 
dideli puslapiai. Jame 
telpa aprašymai su virš 
200 ligų, vyrų, moterų 
ir valkų, pasako nuo ko 
jos prasideda, kaip jas 
pažinti, kaip nuo jų 
apsisaugoti, kokias gy
duoles naudoti, kiek 
jos prekluoja ir kur jas 
gautL Paveikslai ir pre- 
kės yvalrių kvepiančių 
ir gydančių muilų, Per- 
fumų, Elektro-gydan. 
čių aparatų, Robert* 
nių išdirbinių. Nonų, 
Painų, Štukų, Drukuo- 
jamų Mašinėlių, Ar
monikų, Koncertinų, 
Britvų, Pavinčevonių 
ir šimtai kitokių kož- 
na m reikalingų daly
kų. Iškirpk litų apgaf.

tinimų ir prlslųsk mum, o tuo jaus gausi visai dy- 
tcJ kitai ingę. John I. Bagdziunas, Propn

JOHN’M SUPPLY HOUSS 
BSi SO. OAKLBY AY&. CHICAdO, UJU

VCfckUoBc

Aiittns

L1UOSO INŽENGIMO MUZL, iŠ
Moksliszku Žin;eiduniu.Žino]itn?s-Galybe

Mes ėsam baimina 
gal ir Įdomiai su
tverti. Vyrai, tikrai 
atsilankyk it į šitų 
stebėtina liuoso in- 
žengimo Muzėjų. 
Šimtai interesuo
jančių pavydalų 
žmogaus kūno svei
kam ir sergančiam 
stovyje. Chirurgii- 
koa operacijos, 
žingeidumai, keis
tumai, milž raišku
mai. Teipgi pilnai 
istoriškas sanrin- 
kis kuris niekad 
ne buvo parodytas 
dykai šiam krašte.

A. 01szewskio Bankoj 
galite aprūpinti visus 

savo reikalus
TOJ BANKOJ LIETUVYS NOTARAS
Išdirba “Doviernastis” — Kon

traktus, Raštus pardavimo
Ir visokius kitus dokumentus, ir už
tvirtina visokius dokumentus pas 
konsullų. Inkorporuoja draugijas ir 
atlieka visokius kitus notarljallškus 
darbus.

Visokiuose notarljallškuose reika
luose krelpkitšs |

J. J. Hertmanowicz
(Notary Public)

3252 So. Halsted st., Chicago.

Naujiena Kuri Nudžiugins ir 
Palinksmins Daugel Sergancziu, 
Silpnu ir Nualintu Vyru kantrybės, ner
viškas, nupuolęs sveikatoje? Ar peržengei tiesas sveikatos 
arba gamtos? Ar manai apsivesti? Ar ėsi tinkančiam padė
jime užimti užduotis ženybinjo gyvenimo? Jeigu yramažlau- 
sė abejone jog randasi užsivilkusi chroniška liga dugnyje 
tavo klapatti, tai atsišauk ant žemiaus paduoto adreso, o np. 
turėsi patarimu ir ištirinėjimg dykai! Mes ištirfaėsime tavg 
visai dykai, ir jeigu išgydymas bus galimas, tai mes ISgydy- 
sime už kožemiausiį kainę. Ne užsidedi ant savęs jokių pa
reigų atsišaukdamas pas mus dėl bemokestlnio pasiteiravi
mo. Męs perstatysime padėjimu viso dalyko tikroje šviesoje, 
o tada galėsi gydytis jeigu norėsi.

M J Dolerio Nereiks Mokėti Pakol Nebusi Užganėdintas Savo Loonoj 
Mintyj kad Mes Esamo Teisingi, Pilnai Atsakanti Ir Užsitiklml.
nesveikumį inkstų, pūsles ar šlapumo ravelių, jeigu jauti nesmagumu ir skausmu jeigu randasi 
koks padėjimas dėl kurio nesinori kreiptis prie šeimyniško gydytojaus, kailio tai: silpnumas, ner
viška negalė, silpna arba sumažinta atmintis, nemiegojimas, gėdingumas, nubėgimai, nnvarvėjhnai, 
silpninanti sapnai ir išnaudota gyvybė; jeigu turi guzuotas ir susisukuses gyslas, jeigu kenti nuo 
užsikrečiamu ligų kokios nebūt rūšies kurios tamlstai daro nesmagumų; jeigu turi nors vienų iš 
skaitlingų ligų kuriom vyrai gali būt apimti; jeigu kenti nuo pertankių dasileidlmų; jeigu turi vo
tis, skaudulius burnoje ir ant liežiuvio; jeigu plaukai tavo slenka; jeigu turi slaptingų ligų; Jeigu 
turi užnuodlntų kriuijų arba nors vienų iš ligų kurių auka tampa vyrai—TAI MES GALIME TAVE 
IŠGYDYTI IR TA PADARYSIME. Ateik pasikalbėti su murai didžiausiame privatiškume ir se
krete, o nigs padėsime atsikratyti nuo visų kliūčių kotrumpiausiam laike. Mes turime labai didelį 
putirimų gydyme tokios rūšies ligų ir užtikriname išgydymų. Mes netiktai palengviname, bet Išgy
doma tikrai ir ant visados. Ateik ir pasižiūrėk ant skaitliaus lietuvių kuriuos mes išgydėme. Mes 
išgydysirae teip tikrai kaip atsišauksi pas mus. Silpni vyrai, kurie nustojote viltį pasveikimo besi- 
gydydami kur kitur, ateikit pas mus, mes atkreipsimo ant jus musų specijališkų atydų teip jog at
gausite savo vyriškumų ir busite vadovais terp savo sandraugų.
PATARIMAS IR IŠTtRINfiJIMAS VISAI DYKAI. GYDUOLES DYKAI IKI IŠGYDYMUI

CHICAGO MEDICAL CLINIC
344 SO. STATĖ ST., arti. Harrison gatves, CHICAGO, ILL.

Musų ofiso valandos yra nuo 10 valandos ryto iki 4 po plet ir nuo 6 iki 7 vakare. Jeigu negali 
atsišaukti terp tų valandų, tai gali atsišaukti terp 10 ir lt Nedėliom. AtBlšauk asabiškai* 

Mes kalbame lietuviškai.

I

KEČIAS DYKAI

M

Esi užprašomas tirinėti nuostebumns Astronomi
jos. Fiziologijos, Chemijos ir Patholiogijoa.

lazpaolszka Inkvizicija. Valkata Oalartja. 
Paveikslai lszkllmlu Ir Pagarsejnsla Ašmena- 

INLEIDŽIAMI TIKTAI VYRAI

LIUOSO INŽENGIMO MUZEJUS 
MOKSLIŠKU ŽINGEIDUMU

450 SO. CLARK ST., CHICAOO, ILL. 
arti Madison Gatves

Atdarj nuo 10 valudoi ryto Iki U vidunakiM

J. F. Eudeikis
M AttifcU

Lietuvis Balsamuotojas Ir 
| GRABORIUS.

Laidoja mirusius, parsamdo karietas ant 
pagrabų, vestuvių ir kitoki-1 atsitikimų. 
Perka ir parduoda geriausius arklius.
4605-07 Hermltage Avė., Chlcagojllv

TbLYkrde 1741a >

I

į Chicago ir Gary
Aprubežiuotšim1 laikui aš užmokėsiu kiekvienam pirkikui keli} į ubu 

galu, 500 mylių nuo Chicagos, arba į vien} galę 1000 mylių nuo Chica
gos. Vieno tereikalauju—pristatykit kvit}, kuri} gausit pirkdami bilet}.

Tukstančiaįjžmonių patapo turtingi, nusipirkę lotus Gary’je. o dar 
daugiaus tukstančių baisiai praturtės, nes jie perka lotus Gary’jel

Didžiausii^tttrtiį žmonės jau prigyveno, o Gary miestas dar tik 
užditaa! [ ■ i

Jaigu tu nori praturtėt, tai geriausias kelias prie to—nusipirkti 
tus Gary’je. I

Ilgai nelauk, kiekviena diena yra brangi.
Parašyk pas mane, reikalaudamas kainų surašo ir kitų žinių apie 

riausias ir pigiausias vietas Gary mieste. Mažas įmokėjimas iškalno, 
toliaus lengvi išmokesčiai kas mėnuo.

J. L. WILS0N, Savininkas,
56 Fifth Avė., Room 616 Chicago. III.

I* ■ • •••• *■

[fDr.O.C.HEINĘjl^
DBNTUTAS m

II flFIMS-hniPtt 31 Ir So, Haltlri gal, !*»*?&*
Įlj (Bnumui rlfiiįHUtis.) x CHICAGO, jLL. lyti įg&u

.iii „i., i.i.ii. itJJm Jtt4| ftunul

Seniai laukiamas lietuviškoje kalboje Kataliogas

Brldgepori Gloihino Kompanijos
jau yra gatavas ir kiekvinas dabar gali jį gauti. 
Šiame Katalioge talpinasi Drapanos, Muzikališki Ins
trumentai, Bižuterija, ir šimtai kitokių daiktų.
Granatui Rkvriilin Rasite Drapanų Siutus, Overkotue, Kelnes, Marš- urapanų OKyriiųe. Ka|.lar’lkžčiugi pir5tines, Kepures, Skry
bėles Ce vary k us. ir tt.

Muzikališkų Instrumentų Skyriuje.
tas, Pikolas, Klernetus, Obojus, Fogotus, Soksofonus, Kornetus, Mėtoto
mis, Trumpėtus, Trombonus, Altus, Tenorus, Baritonus, Basus, Kontraba- 
sus, Bublius, Cimbolus, Megafonus, Bandžius, Gitaras, Mandolinas, Citras, 
Ksylafonus, Autoarfus, Muzikos Dėžes, Fonografus, (Šnekamas Mašinas), 
Pijar.us, Vargonus, ir daugybę kitų instrumentų.
BiŽUteriįOS Skyriuje. ^as'te Laikrodžius, Laikrodėlius, Lenciūge

• Ii— liūs laikrodėliams ir moterims ant kaklo ne
šiojamus, Komposus, Medalikus, Bronzoletas, Auskarius, Špilkas, Sagutes, 
Žiedus, ir tt.
Tolesniame Skyriuje. Rasite Sidabrinius Peilius, Šaukštus, Videl- 

-... ........... ....... «■ ■' cius. Tacas, Fotografijų Kameras, Paraso-
nus, Žiūronus, Elektriškas Liktarniukes, Siuvamas Mašinas, Fontanines 
Plunksnas, Paišelius, Kalimorius, Britvas, Šepečius, Šukas, Peliukus, Žir

• klūkęs, Pypkes, Fotografijoms Albumus, Mapas, Globus, Stereaskopus, 
Abrozus, Abrozėlius ir šimtus kitų labai naudingų ir reikalingų daiktų 

Kataliogas turi 160 puslapių, didelio formato su aiškioms iliustracijoms 
visokių daiktų.

Prisiųsk už 10c. markę pačio kaštam ir męs jį prlsiųsim DYKAI.
Adresuokit šiteip:

The BrldūBDon Gloihino Go.
3248 So. Halsted St Chicago, III.
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> Naujas Išradimas
. Sustiprinimui Ir užlaikymui plauku.
I Tūkstančiai pliką žmonių atgavo pui
kius plaukus, sulaiko slinkimą plaukų 

----------- s galvos labai trumpame laike. Vietoji 
aną atauga nauji, gražus plaukai. Visokia in- 
formacija dykai. ArlosoSma Siūloma niki. Į 
lyti įdedant kratos kenkiau.
■tUMMT M lt TOL

J 
i 
i-
i>
1■

I
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DR. A. L. GRAICZUNAS
Pasekmingai gydau visokias ligas vyru, moterų ir vaikų, 

neaplenkiu ir paslaptinių.
Atsišaukiantiems Iš kitur sutelkiu sąžiningus patarimus per laiškus. 
3312 So. Halsted St., Telefonas

Chicago, III. Yards 3162

Dėl žinios visų Lietuvių!
Šiomis dienomis tapo atidaryta

PIRMĄ LIETUVIŠKA VALGINYČIA
(Restursntas)

po No. 3249 So. Halsted St., Kerte 33 Gatves
Šioje valginyčiojo bus parengta visokį lietuvyški valgiai, o 

ant pareikalavimo ir šios šalies sistemoj. Lietuviai yra kvie
čiami ateiti ir persitikrinti. Nepamirškit vietos : 1 ; ;
3249 Sotith T-ialeated Street.
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LIETUVA
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Tegul Kvaraba ta Amerika!

>

I

A. VOLČIK,, iš Mathoson, Canada, Ont. 
Išgydytas nuo galvos skaudėjimo ir 

kurtumo.

Mes Išgydom Vyrus
Męs trokštam, kad visi, kurie yra neužganėdinti su kitais 

gydymais, ateitu pas mus ir pamėgintu musų tikr^ir ištiki- 

‘neišgydė ir kaip mgs tave išgydysim.

Kraujo Užnuodyjimas

"tos Nesveiku- 
’ ■*jl_ išgĮyystvti 

.. jCigU ii C- 
... ir kumplikacl- 

Ukmi ^velkas f 

uTARIUM 
'ICAGO, ILL.

Odos Nesvej^umai
lumai, žaizdos s k e 
ISblyškus odų,"pajui 
jum nuo to visk 
mus ant gvdrmo 
D A BUSI IŠGY
InkStU, Pūsl
inai ’
at-bot.is, paginu 
Jas. Ar manju apj

gydymę. Mgs paaiškinsim tau dėltoo kiti gydymai tavgs

k Paeinantis nuo užsikrėtl- 
į moarba prležasčiųdėl ku- 

- rių ligonis nenori kreip
tis prie šeimyniško gydytojaus, rudos plčmos, lopai burnoje, 
skauduliui ant liežiuvio, slinkimas plauktu, skausmas kauluo
se, sunnrluose, plėmos ant kūno, jauslus tekanti skauduliai. 
MES IŠGYDOM ŠITOKĮ PADfiJIMA-MES NELOPOME. 
N llhS/vi m OI kankina tav£ nubėgimai paeinanti nuo
nllUur IIIlUI Paržengimo gamtos tiesų, vyriški silpnu- 

O inai, nualinimas, silpna atmintis, galvos
skaudėjimai, plėmni priešui akis, nerviškumas, skausmai strė
nose? Ar pats ėsi apimtas nors vienu iš tų ženklų? Ateik pas 
mus, mgs tave išgydysim nes kitaip pareikalauji mum mokėti.

Abelnas Nusilpnėjimas
mas, negaliu gumas pTie darbo arba linksmu
mu gyvenimo, nuilsimas, y vairus gėdinanti 
silpnumai, ir tt. ATUlRJIMAI YRA PAVO- 
JINGI—PASIRODA V1K SU MUMI DABAR.

Eczema, išbė
rimai, spuogai, 
lopai, netobu- 

*-4 M a i, pageltonavus ir 
•7į paakiai. Vyrai, ym 
Ritus; atsišaukiant pas 
■1LJ UŽMOKĖTI KA-

■ ■

Ranka A. Olszewskio
3252 So, Halsted StM Chicago, I1L

Priima pinigus taupinimui ir moka už juos 3% metams. 
Skolina pinigus pirkimui namų ir liotų mieste Chicagos. 
Sukolektuoja žmonių pinigus padėtus kitose bankose; 

teipgi iškolektuoja darbininkų neužmokėtas algas ir pasko
lintus pinigus.

Padaro visokius Notarijališkus raštus, kaip tai: Do- 
vierennastis, Kontraktus.pirkimo ir pardavimo, Affidavitus 
ir visokius kitus rejentališkus ir legališkus raštus.

Išmaino pinigus visokių žemių ant amerikoniškų ir 
amerikoniškus ant kitokių.

Perka ir parduoda namus ir liotus.
Siunčia pinigus j Rossijų, Lietuvą, ir visas dalis svieto.
Parduoda šifkortes ant visų linijų išvažiuoti ir atva

žiuoti, ir išvažiuojantiems Lietuvon parūpina pasportus nuo 
Rosijos konsulio.

Musų kainos visada pigesnės kaip kitų ir musų tarnysta 
visuomet geresnė už‘kitų, Rašykite milini apie šifkorčių 
ir rublių kainas, o mes mielai tokias Jums prisiusime.

Rašydami mumi visada adresuokite šiteip:

A. OLSZEWSKI
3252 So, Halsted St Chicago, III

— Esu jaunas, tvirtas ir nekvailas vyras, bet kad ne
moku angliškos kalbos, tai darbo šitoje Amerikoje niekur 
negaunu ir gana. Pasakė Jurgis.

— O kodėl nesimokini angliškos kalbos? Užklausė 
Jonas.

— Nesimokinu? Ar tai dabar man laikas mokintis, 
vaikščioti mokyklon kada jau esu 2? metų vyras? Aš no- 

‘riu gauti darbą, kad Užsidirbti pinigų, o ne mokintis.
— Angliškų kalbų gali ir darbų dirbdamas išmokti. 

■'Pašvęsk ant to tik dviejų mėnesių vakarus ir išmoksi.
— O kas mane mokins vakarais?
— Knygos. Atsakė Jonas.
— Kokios Knygos, ir kur jas gauti?
— Geriausias Knygas išsimokinimui angliškos kalbos 

gausi pas A. Olszevvskį, Chicagoje. Pirmiausiai parsitrauk 
nuo jo Knygelę “Vadovėlis” No. 1209, už 25c. Šitų kny
gelė duos tau pradžių. Jų perskaitysi su keliais vakarais. 
Paskui parsitrauk Knygelę “Rankvedis Angliškos kalbos”, 
No. 1300 už $1.25, o jų perskaitęs, jau angliškų kalbų pa
žinsi pusėtinai. Tada užsirašyk A. Olszevvskio laikraštį 
“Lietuvą” ant 18 mėnesių už $3.00, tai prie laikraščio gausi 
dovanų labai gerą knygelę “KAIP RAŠYTI LAIŠKUS 
ANGLIŠKOJE IR LIETUVIŠKOJE KALBOSE” ir su 
pagelba šios knygelės galutinai išmoksi ne tik angliškai 
kalbėti bet ir angliškoje kalboje laiškus rašyti.

Ši knygelė ne vien mokino laiškus rašyti, ne vien mo
kina angliškos kalbos, bet ji dar mokina ir daugybės kito
kių labai naudingų dalykų, kokių pamokinimų jokioje kitoje 
knygoje nerasi. Ji mokina:

' Kaip daryti kontraktus pirkimo, pardavimo, sanrdymo 
ir visokių formų biznio reikaluose; kaip daryti vekselius 
Skolinant pinigus; kaip daryt testamentus; kaip vesti drau
gysčių reikalus, ir visoki kiti pamokinimai. Teipgi mokina 
formų kaip žmonėse turi apsieit visokiuose atsitikimuose; 
antai kaip apsieiti.: svečiuose, apsilankymuose, supažindini
me vieno su kitu, pakaltoje vieno su kitu, kaip užsilaikyti 
bankietuose, vestuvėse, krikštynose, pagrabuose, atsilankant 
ant metinių švenčių ir tt. Toliau knygelėje yra šimtai pa
tarlių vartojamų angliškoje kalboje ir išverstų į lietuvišką, 
kokių da niekad negirdėjai, ir ant galo Žodynėlis svetimų 
žodžių, vartojamų yvairioee kalbose, išverstų į lietuviškų 
kalbų kų jie reiškia.

Su pagelba virš paminėtų knygelių aš išmokau angliš
kai kalbėti ir rašyti per du mėnesiu vien vakarais, nerei- 

■ kalaudamas darbo pamesti, ir užtikrinu, kad ir tu išmoksi 
ieigu darysi teip kaip aš tau patariu.

Tai ką pasakė Jonas Jurgiui apie musų Knygas moki- 
m\;”-i .i angliškos kalbos, o ypač, apie Knygelę “KAIP RA- 
syti Raiškus angliškoje ir lietuviškoje 
KALBOtSE”, kuria mes duodame “Lietuvos” skaitytojams 
dovanų. •

Visa-- kitas Knygas mes parduodame už pinigus, bet 
Knygelę Raiyti Laiškus Angliškoje ir Lietuviškoje
Kalbose” uA jokius pinigus niekam neparduodame, tiktai 
dovanojame /fs tiems, kurie užsirašo “Lietuvą” ant 18 mė
nesių ir užsirJioka $3.00 prenumeratos, tai siunčiame jiems 
“Lietuvą” per pusantrų metų, ir šių Knygelę duodame do
vanų. Už pinigus jos negalime parduoti todėl, kad šios 
Knygelės nedatžgiausiai turime, ir todėl čėdyjame jų, kad 
užtektumem dovanom “Lietuvos” skaitytojams, kurių kas
dien desėtkais naujų užsirašo “Lietuvą”.

Todėl kam rupi paties savo gerovė, kas nori išmokti 
gerai ir greita* angliškų kalbų, tegul užsirašo “Lietuvą” 
ant 18 mėnesių, o mes dovanosime jam virš minėtų Kny
gelę, su kurios ^agelba išmoks angliškai kalbėti ir rašyti.

Šios davonc.’S bus duodamos tik iki 1 di Rugsėjo (Sep- 
tember) 1910. ~'odėl norinti gauti teip didelės včrtės Kny
gelę dovanų, pasiskubinkite “Llctūvų” užsirašyti ir gausite.

Pinigus siųsdami, laiškus adresuokite “Lietuvos” išlei-“ ’ 
stojui, šiteip:

A. OLSZEWSKI
3252 So. Halsted Street. CHICAGO, ILL.

I

nždetojas.

AR turi:
Viduriu ligos. Užketeji- 

ma, nedirbimo. Galvos 
skaudejima, Reuma
tizmą, Odos ligos, Šir
dies ligos, InkBtu ligos, 
Kepenos ligos, Hemo- 
roidus, Skrofulus, Ner
viška nusilpnėjimą, 
Plaučiu ligos, Pilvo 
kataro, Neuralgia, Vi
duriu skausmus, Kata
ro noses ir gerkleB, 
Bronchitis , Astma , 
Paraliža, Ausiu ligos, 
Akiu ligos, Patrūkima, 
Pūsles ligas, Visokius 
išbėrimus, Kirminus, 
Visokias slaptas ligas 
Vyru ir moterju, švie
žias arba chroniškas.

Prisiusk tuojaus 10 
centu markiems , idant 
apturėti garsinga knyga 
Dr. E. C. Collins “Vado
vas in Sveikata”. Ji yra 
neatbūtina kožnai šeimi-

TIKTAijSNAUDOTOJASDAKTARAS
apgarsina save laikraščiose jog jis gydą visokias ligas, mislidamas apkvaillti sergančius LIETUVIUS, bet MUSU ŽMONES 

I YRA NE TEIP KVAILE, KAIP NE KURE GIDITOJAI mana. Kožnas vyras ir moteriške žiną, kad nėra NI VIENĄ ' 
į GIDITOJĄ, KATRAS GALIA IŠGIDITI VISAS LIGAS. Niekurie giditojai galia giditi NE KURIAS LIGAS, bet ne žiną, 
| kaip gidįti KOŽNA LIGA, tas pats, kaip vienas žmogus gale pasiūt čebatuB, ale negalia siut drabužius. Drabužiai ir čebatai 
* yra padaryti dėl deveimą, bet NE VIENS žmogus gale padirbt sįkįu. Gidįtojas, galentiB išgidjti DŽIOVA, gale būti netinkama 

gidįti ŠIRDIES LIGAS. Dėlka mes turem New York mieste UŽDĖTUS DIDELIUS LIGONBUČIUS ir MEDIKALIŠKŲS 
INSTITUTUS. Tie LIGONBUČIAI ir MEDIKALIŠKI INSTITUTAI SAMDA TIKTAI GERIAUSIUS GIDITOJUS, 
KATRIE SUPRANTA VISOKIAS LIGAS. Jeigum Jus sergat inkstų ligą, daktaras, katras išpažčns Jųsų ligą ir padarys 
Jums sveikus. Jaigom Jus sergat KRAUJĄ LIGĄ, tas yra daktaras, katras supranta Jųsų ligą ir gidą Jųsų dalikė. Teip yra 
suKOŽNĄLIGĄ. Tas yra, dėl ką visur žinomas profesorius Dr. COLLINS uždeja “Collins Nevv York Medical Institute”, 
katra šendien yra perina ant svietą, didžiausią ant svietą. “Collins New York Medical Institute“ ne praktikuoja vaistų, bet 
atkreipė atydą geriausiu giditoju dėl išgidima Jųsų ligų. «

Niekados neatsiduok tiem giditojams, katrie “GIDĄ VISUS’’, apie katruos Jus niekados negirdėjot, tiktai ka Jus 
matėt Jų paveikslus apgarsinimuose. Tie GIDITOJAI prižada Jums daug, bet DARA MAŽ KĄ.

9 Nėra skirtumą, kokia liga sergate, RAŠYK ŠENDIEN LIETUVIŠKAI ar ATSIŠAUK IPATIŠKAI ir Jus stoset 
trumpam laike in eile tūkstančiu tų, katrie gali darodyti, kad jie patrotije viltį būti išgiję, kreipės prie “Collins Nevv York 
Medical Institute” ir būva iėgiditi, tuom tarpu, kaip KITI GIDITOJAI atsisakė išgid|ti. SitaB Institutas išgjilo paskutiniose 
14 metu daugiau sergančiu, ne gu visi daktarai sudėjus sįkiu. Viskas, kas Jums yra reikalinga yra tas — atsišauk t ir ištirt 
tūkstančius paliudijimų nog Lietuviu, katrie šendien yra išgidįti ir linksmus. Rašyk šendien J

THE COLLINS NEW ¥0RK MEDICAL-INSTITUTE

140 W. 34th Street, New York, N. Y
Dr. S. E. Hyndman, viriausis daktaras.

Priima ligonius kasdiena nuo 10 iki 6 vai., o utarnikais ir petničiomisdarnuo7iki8 vai. vakare. Švontadicnais nuo 10 iki 1 vai.

Nedaro skirtumo koks ta- 
UtulKIllluIllIuI ,nSs,os nesveikumas yra, 

jeigu trimistį kankina de
ginimai, plikinantis Šlapini mos, pusifis nesveiku
mas, erzinimui, tankus noras ifitufitinimo, mgs 
iggydom virfiui minėtus padėjimus be vartojimo 
peilio ir be siuntimo į ligonbutį.

liginimai Uždegimai, sutinę Ir skausmingi 
uUUIIIIlldl 8unariaJ* kantrybę atimančios 

užsisenejg ligos kurios padaro 
gyvenimu nelaimingu, IŠGYDOMOS ANT VI
SADOS BE ŽUDIMO LAIKO.

Gužuotos ir Susisukę Gyslos tXkr»ns 
dasi visur ant žemesnes dalies kūno, bet daugiau
siai kairėj pusėj; jos padaro žmogų labai neramų; 
yra silpnas velkantis jautimas daugmaž nuolatui. 
Gyslos yra užčiuopiamos ir nurodo kaip botagas.

Atsišauk tuojaus jeigu“ ėsi kiapatė.

ILLINOIS MEDICAL INSTITUTE ANO x
150 SO. CLARK ST., arti Madison gatves,

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 4 po piet. Nuo 0 iki 7 vakarais. Nedeldieniais 
ir Šventadieniais nuo 10 iki 12 tiktai. Ypatos geidžiančios gycįvrno turi atsišauk
ti asabiškai, nes ligos negali būt gydomos teip pasekmingai per susirašinėjimą 
kaip ligoniui atsišaukus pačiam. Nerašyk bet atsilankyk.

UŽPRAŠO SERGANČIUS, SAKYDAMAS:
ATEIKITE ARBA PARAŠYKITE PAS MANE, AŠ IŠGYDYSIU;

todėl, kad esu senas daktaras, pažinstu visokias ligas ir teip-pat gyduolbs, kurios 
gali geriausiai pagelbėti Vyrams ir Moterims, nes daug ligonių perloi- 
džiu ir už tai turiu didelį patyrimą, geriau negu kokis ki.tas daktaras, garsiamjam 
Ncw Yorko. A5 esu pasiryžęs sergančius gydyti, o sveikus mokyti, kaip užlaikyti 
sveikatą; todčl, kad be sveikatos žmogus yra nelaimingas, nes geriausias išganymas 

ir dangus turintis—gera sveikata. Aš daugiausia išgydau sergančių Ir daugiau už kitus gauuu laiškų padėkavonių su 
pasveikusių paveikslais; iš daugumos nors keletu čion patalpinu.

VYRAI IŠGYDOMI 15 DIENAS
z Bo pgilio ar MAUSftu,

Noriu išgydyti kiekvieną vyrą sergantį išplėrimn lytiškų dalių gyslų, strikturą,, užsikre
čiamus kraujo nuodus,nervišką sunaj^lijimą,pažiūrimą lytiškų dalių ir liga* liečiančias vyrus. 
Šitas nuoširdus pasiulinimas yra atviras visiems, kurie praleido daug pinigų ant daktarų ii 
vaistų be jokios naudos ir mano noru yra parodyti visiems šitiems žmonėms, kurie buvo gy
domi dešimtiems ar daugiau daktarų be jokio pasisekimo, kad aš turiu vienintėlj būdą kurluc- 
mi tikrai išgydau.

Nemokfik už gydymą be naudos — mokSk už tikrą Išgydymą.
Aš tikrai išgydau ligas skilvio, plaučiu, kepenų ir inkstų, noris ir labai užsedintas.

Slaptos Vyrų Ligos 
išgydoma greitai, tikrai ir su pilna 
slaptybe. Nervų nusilpnėjimas, 
nupuolimas sveikatos, žudymas 
stiprybės, nu bėgimas kraujo, už- 
nuodyjimas. ilapuminės gaištys.

Plaučių Ligos.
Dusulys. Brončytas ir kitos plau
čių ligos tikrai išgoma mano vė
liausiu budu. Širdies ligos.

(Ištyrimas Dykai.)

Moterų Ligos.
Vidurinės ligos,* skausmai strėno
se, baltosios tekėjimas ir kitos li
gos tikrai išgydomos. Užpakali
nės žarnos, užsodintos ir nerviš
kos ligos moterų.

Kraujo Užnuodyjimas
ir visos odos ligos, kaip ve puikai 
piktoji dedervinė, Šunvotės, nie- 
žiulys, bermohiodai, sustiprinimo 
gyslų, naikinanti nubėgimai, įsise
nėjusios ligos.

AŠ KALBU LIETUVIŠKAI.

Dr. ZINS ^arkst Chicago.
Valandos: Nuo 8 ryto iki 8 vakaro, Nodėliorra n o 9 ryto iki 4 po piot.

Naujausios Knygos
gaunamos “Lietuvos” Redakcijoj.

APIE BALTRŲ-GIRTUOKLj.. Vaiz
delis iš gyvenimo Baltraus girtuoklio. 
Rjįoje, 1909. Pusi. 32 .............. 10c.

ARCHAIOLOGIŠKI TYRINĘ HMAI. 
Gaidės apylinkėje. Kun. Juozapo žio
go. Su 21 paveikslėliu, (Iš "Lietuvių 
Tautos”). Vilniaus, 1909. Pusla
pių 23 .................................. 40c.

ANTANO BARANAUSKIO, (A. a. 
kunigo vyskupo) laiškai Į profesorių 
Joną Baudouin’ą de Courtenay. (Iš 
lietuvių Tautos"), Vilnius, 1909 m. 
Pusi. 28 ......................................    40c.

BURTAI. Zigmanto Przybylskio 
vienaveiksmė komedija. Išvertė Ir 
išleido Liudas Gira. Vilnius, 1909. 
Pusi. 16 ......................................... 10c.

DŽIOVA, JO3 PRIEŽASTIS IR
KOVA SU JA. Dr. K. Jokanto. (Ma
rijampolės paskaita), Vilnius, 1909. 
’vel. SS ......................................... 10c.

GILŠE. Dzūkų legenda ir BOBU
TES VARGAI. Parašė Vincas Krėvė. 
Vilnius, 1909; Pusi. 42 .......... 10c.

GIMDYMO SLĖPINIAI. Parašė Vi
lūnas. Labai naudinga ir verta per
skaitymo kiekvienam šitų knygelę. 
Tilžėje, 1909 m. Pusi. 96. Kaina 45.

IŠ SEINŲ VYSKUPYSTES HISTO- 
RIJOS. Parengė spaudon J. Basa
navičius ir K. Grinius. (Iš "Lietuvių 
Tautos”), Vilnius, 1909. Puslapių 41. 
Kaina ................................   50c.

'MARE ZLATA, 577 Gibson st.. Yongs- 
town, O. Išgydyta nuo skausmų vidurių 

ir moteriškų ligos silpnybių.

GEO. SUNKS, Doz iii,' W. PitUŪurgt** 
Pa. Išgydytas nuo romatizmo, ir vidu-*^ 

rių slogos ir kitų.
GUODOTaS DIl. HARTMAMit Netelpsenlal l:alp ss naudojau J ąsą gyduolei, tai nuo ją greitai pasveikau, nors buvau sirgęs lig. lalk., o kaip po 
operacijai hospltolė g .lajau, tad jaučiausi blogiau. Jersey City, ten daktarai nustoję buvo vilties mane Išgydyti; bet Jųe darodėte, kad ne telaybė, Ilgy 
dydamt inane! Vi tat širdingai dėkavoju Jums. VALKNT1NAS BKBGOV1Č?, 38.) llenderson et , Jersey City, N. J.

Todėl čia kalba žmonės, ką aš jiems padariau, per tai ir tau galiu teip padaryti. Rodos, kad geresnių darodymų nega
lima reikalnuti!

SERGĖKIS nuo meškerės knygutes vadinamos „Vadovu į sv." nos yra tai teisingai „VADOVAS Į LIG .y , kurią siūlo, t| 
brudą, suviliojimo INSTITUTAS.

Kad jautiesi nesveiku, tai netrotyk laiko, nesendink ligos, jei nori būt išgydytu, tai kreipkis prio manęs, kurie gali 
ateiti ar atvažiuoti, tai užprašomi į mano ofisų nsabiškai, o toliau gyvenanti parašykite lietuviškai kas kenkia, ant ko 
j nutiesi nesveikas, , , ..atsišaukusius apsiimu išgydyti:

Reumatlzua, Bkaudejlmą sąnarių, kaulų, strėnų, kojų, pečių ir šonų. Užkietėjimą, skaudėjimų Ir nedirbtas vidurių Galvos skausmą, s.rdleo 
Inkstų Ir plaučių Ilgas. Greito pailsino, sunkaus kvėpavimo, tlogųlr naellpnėjueluB vyrts. Didelio supykinto, dyepepaijoa, nervų Ilgos, teipgi nuo 
jaunystės klaidų |-autų nesveikumų, sėklos nubėgtmo, blogų sapnų, visokių užsikrečiamų elaptų ligų. Teip pat MOTERŲ: skausmingų mėnesinių, 
baltųjų tBkeilmo, gumbo ir visokių moteriškų ligų; neatbokltkad kiti daktarai Jums nepagelbėjo, aš kad apeitam tai Ir Išgydysiu šviežias Ir užslsen*- 
jodas ligas. Geriau, kt<l iš karto pas mane atsišauktum, pirmiau negu kur kitur; jei no arabiškai, tai parašyk lietuviškai. Kasyk kaip moki Ir kaip 
jauti nesveikumus savyje, asz suprasiu, leztlrslu, duosiu rodą, kad reikės pritaikysiu gyduoles, kurios yra geriausios Ir naujausio Issiadlino.oapturtell 
sveikatų, be skirtumo kaip toli gyvenat. Apraszant ligą, klausiant rodos NUO DAKTA1O, visada adresuoti ant mano vardo taip:

. DR. F. HARTMANN,
218 East 14th Št. New York City,N. Y.

OHso'val. nub ll Iszrytolkll, nuo Z Iki t> vai. po p. Šventadieniais nuo 10 Iki 1. Vakarais Paoedėl. lrl'ėtn. nuo 7—S.

F. P. BRADCHULIS
Attomey & Counselor at Law

132 S.CIark, Cor. Madison St.
Atvvood Bldg., Room 806

Tai. Franklln 1178-
Lietuvys advokatas, baigęs tiesų mokslą Ame

rikoje. Veda visokias bylas, civiliškas ir krimi- 
Gališkas visuose teismuose (suduose).

Gyv. 3II2S. Halstedst., arti 3lmos
Telephone Varde 2390.

MUSŲ GERASIS. Dviejų veiksmių 
komedija. Parašė i žemaitė. Vilnius, 
1909. Pusi. 26 ....:................... 10c.

lm. 23 AKMENŲ.
Gelžkello Laikrodis.
Galvute užsukamai Ir 
nustatvmaB Vyru ar 
Moterių dydilo. i
20 metą auksuotas, . 

dvigubuose uždarornuo 
$e lūkėtuose, ingreve- 
ruotas. Tikrai gerai 
la ko rodytojas gelžke- 
lib žmonėms, reikalau
jantiems gero laikro
džio.
Gvarantuotas 20 me
tą Siųaim litą laikro

dį vliiemt C. O. D. už $5.75 ir erpreso lėto* ii- 
•gzaminavlmui. Jei nebuo toki, kaip r akom, 
Namokakita nai centą. ATMINKIT, kitur ui- 
mokėsite ut loki įoikrodį Į js dol. Auksuotu 
retežėlis Ir tekėtu Dyksl su kožnu laikrodžiu 
UCELIIOS MTCH C0. 000 llli.ns.ym 010,. SKICŽta

"LIETUVIŲ TAUTA". L. Mokslo 
Draugijos raštai. Knyga 1, dalis 3. 
Vilnius, 1909.

_
velzdelius sk .itęs, tas žino jų vertę 
ir nes:gailės šią. knygelę perskaitęs. 
Ji parašyta iš lietuvių gyvenime, Vil
nius, 1910. Pusi. 520 .......... $1.00.

*1.25.

NAŠLAITE;. Drama keturių veik
mių. Parašė M. Valinėlus. Boston, 
Mass. 1909, pusi. 22. '.Kaina .. 10c.

NUO AUDROS BAS1SLEPUS. Pa
rašė žemaitė. Vilnius, 4909. Pusi. 16. 
Kaina ................................   5c.

RAŠYBOS LAVINIMOSI DARBAI. 
Pradėdamomslom8 mokykloms. Sutai
sė mokytojas S. Varnelis su pagal
ba J. J. Šiauliai, 01909. Pusi. 
Kaina .....................A.................. ......

I. Gražus paveikslėliai, bet dar 
gražesni aprašymėliai. Vilnius, 
Kaina ....................... . ..................

112 
20c.

1910. 
10c.

II. Kas atsitiko kiaulių namuose.
Vilnius, 1910.............:................... 10c.

III. Klek daiktelių ■ įvairių — tiek
■ eilučių įdomių!.... Vilnius, 1910 m.
• Kaina .........................................   10c.ė

IV. Nesigailėsi, valkeli, perskaitęs 
šitą, knygelę! Vilnius, 1910. .... 10c.

V. Sveiki gyvi! Vilnius, 1910 m.
• Kaina ............................ 10c.
' VI. Dėdės Tomo Trobelė. Vilnius,

1910 m............................................. 15c.
VII. Kiek čia įvairių žvėrių ir na

■ minių gyvulių!... _J-'ilnlus, 1910 m 
’UflAa .

Visos šios nepaprastos I
puikios pradėjimo dovanos U ■
Kad greitai išplatinti mus garsius, dvigubai auksuotus American Laikrodėlius, paskiriame prie kiek
vieno laikrodėlio, parduodamo per sekančias 30 dienų, šias DOVANAS: Vieną pulkaus padirbi* 
mobritvą, pulkų suktą rinkehų RetotilĮ su puikiu Lakotu, Vionnos Mesrschsum Pypkąlr 
Cigarams ir Ckaratsms Cibuką, gražią moterims Brošią, porą Colconda Auskarių 
šli puotas kak'a-aižčių Splkas, rankavgalių aag«*ius ir ir 4 a pi kak 1 ų aaąaliua. Gerai at
mink, jog mes nemanom duot ką vieną, bet viaus daiktus su kiekvienu laikrodėliu.

LAIKRODĖLIS GVARANTUOTAS ANT 20 METŲ,
nustatomas, vėliausių pagerinimų, puikus laiko rodytojas. Bus smagu jj turint. Lukštai dvigubai 
auksuoti, gražiai gtaveruoti. Išrodo kaip 835 Auksinis Laikrodį,ir. Laikrodėlis ir dovados 
siučiama už 14.98. Siusime C. O. D. daieisdami pažiūrėti. Peržiūrėk viską Ezpreso Ofise; jeigu ne
sutiksi, jog tas yra pigiausiai ką matės parduodama, liepk agentui sugrąžint mus kaštais; jei priimsi, 
užmokėk M.98 ir už Ezpresą. Tu imi nei I Ūkuosi! Tau nieko nekaštuoja patirti šį pigumą. Jeigu 
siusi 84.00 orderiuo tarnas, m*»s mžmo\ssim už eapresą ir duosime dar vieną dovaną, auksu 
aplietą Žiedą. DOVANAI! Vlaras Lalkrodel s ir dovanas, jegu pirksi ieiis ui $29.88 P?-ąšvk 
moterišką ar vyrišką nori laikrodėlį. Reikalauk urnai. VAAROL CUTLER < CO., 702 MAN* 
HATTAN BLOG., CHICAGO, ILL.

“LAISVOJI MINTIS”

VYRAM TIKTAI 
INEJIMAS DYKAI 

kas gali būt matyta 

GALERIJOJ 
MOKSLO

344 SO. STATĖ ST. 
CHICAGO, ILL. 

near Harrison St.

Žingeidumai Patologijos 
Žingeidumai Osteologijos 
Žingeidumai Gromuliavi- 

mo Organu

Tirinek pradžia ir iszsivystima Žmogiszkos 
Rasos nuo Lopszio.iki Grabui. Pamatyk Kei
stumus Gamtos. Žingeidumus ir Mįlžinisz- 
kumus.

Tirinek intekme ligos ir paleistuvystes, per
statytas gyvo didumo figūrose, sveikuose ir 
ligotuose padėjimuose. Lavus iszrodinėtojas 
atsakinėju visokius klausymus. Didžiausia 
proga tavo gyvenime.

INŽENGA DYKAI
Atdaryta kasdiena nuo 8 ryto iki VtdurnAkcziui

Vienintelis mokslo ir literatūros iliustruotas laikraštis, tal
pinantis rimtus ir gerai apdirbtus straipsnius iš įvairių mo
kslo šakų: Historijos, Kultūros Historijus, Gamtos Moksli), Oraugijinii) Moksli), 
Ir 1.1., lygiai ir originališkai parašytas apysakas iš mosi) gyvenimo.

Kaina metama $2.00; pusei metų $1.00; Į užsienį $2.50
Kas, v risiųsdamas mums prenumeratą, prisius iškirpęs ir 
šį apgarsinimą, tas gaus dovanas knygomis: užsirašantiems 
“L. Mintį” metams duodame knygų už $1.00 užsirašantiems 
pusei metų už 50c.

Paskubinkit—Dovanas neliesi teduoslms.

tf

1401 N. Main Avė.,

Adresas:

Laisvoji Mintis,”
Scranton, Pa.

KLAIDA. Apysaka parašyta Laz
dynų Pelėdos. Kas šios raštinio^,

^•s

LIUOSA GALERIJA MOKSLO
344 So. Statė St. CHICAGO, ILL.

PHOTOGRAPHISTAS
Padarome gražias ir dailias fotografijas labai pigiai, 
męs nuitname fotografijas atsakančiai nuo veselijų. 

Męs kalbame lietuviškai.
W. H. TOENGES

3452 So. Halsted Street CHICAdO

839500
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