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Puriškių Račkauskio vai-* 
mažamečiams išrinkta be 
ginčų globėju Statkus.

Albertas Gedaminskis.

kia pirma Kauno ii 
bernijų lietuviams 
kias tiesas kokias 
Suvalkų gubernijoj 
reikalauti jos priskyrimo prie k i 
tų lietuvių apgyventų kraštų. U; 
n epa klausymą todėl 
kojų laikraščių reikalav 
vių atstovų Bulotų g

nei 
nedaug 
a t stovit 
sumaži- 

lenkai, 
balsuo- 

tiesii kitų

1SS1 

damas, : 
Lietuviu c* 
permažai pinigų 
be to tokie vakarai esą netiktai 
neatneša blaivybei naudos, bet

savuosius įslinko 
Žiūrėsime, ką nau 
nuveiks.

BĮ. Draugas.

io kovo Albumas bit’s parduo
damas po 3 rubL 30 khp. už eg- 
zėmpliorį. : •*’ -

— Paskuthviaine savo posėdyje 
valdyba yra nutarusį surengti 
VI liet. dail. Parodu nuo ge-

U) dj^ĮKŲi Ur» birtelio w

Lietuvių Mokslo Draugijos 
II Kalbininkų Komisijos 

Posėdis.

IŠ VILNIAUS.
(Nuo mūsų korespondento)

tokiose sandygose, kaip yra Ame 
rika, tašyk lietuviai ir be jo šauk 
smo sugrįž Lietuvon.

Kuri pusė apgalės —- nežinia. 
Jei kuniginė apgalės, ' tai į kun. 
P. Kemėšio vieta tikriausiai Ims 
pakviestas jaunas Vabalninko ka- 
mendorius kun. Karosas; jis bent 
tuo tarpu, kiek žinau, yra pirmu
tinis šiai vietai užimti kandidatas.

nuų: tai langus išdaužo, tai žydų 
išbcldžia, tai pagadina padargus 
(nesenai vienam ūkininkui ntisu- 
kinėjo lokomobiliaus muterkas). 
Baigdamas, noriu priminti, kad 
visgi jaunimui reikėtų būti blai
vesniam. K. Baltrukonis.

Spauzdinimas lietuvių . Kryžių 
Albumo šiek-tiek užsitęsė. Prie
žastimi tam yra apsunkinimai, 
technikos atžvilgiu, sų kuriais 
sujungtas to nemažo ir artistiško 
veikalo išleidimas. /į K ‘

Dėlei šio Lietuvių Dailės Dr- 
još valdyba praneša,- kad Albu
mų galima dar užsisakyti papi
ginta kaina; būtent .už 2 rubl. 50 
kail, iki kovo^io d 
siunčiant pingus

metinis “Blai- 
sirinkimųs. Bu

vo renkama nauja valdyba. Se
noji valdyba gavo išgirsti nuo ki
tų papeikimų, kad nieko neveikė 
par visus metus blaivybės naudai. 
Senosios valdybos pirmininku bu
vo k J kun. Banys. Jisai stengėsi 

isinti prieš kitus, nurodinė- 
kad nebuvo kaip veikti, 

vakarui surengti buvę 
tiktai 40 rb.;

visuotinas Mokslo 
rinkimas, iš augštesnių mokyklų 
grįsta pro Vilnių lietuvių jau
nuomenė, atvyksta Vilniun kom- 
panijos iš sodžių ir t. p. Todėlei 
tikimasi, kad tada surengta paro
da duos proga daugeliu lietuvių

Geras samdiniu-
1 )au- 

visai nebesą mdo 
nors prasčiau 

by-tik nereiktų, 
visas savo už-

— “Vilties” Redakcijoj 
teko sužinoti, greitu laiku 
vėl permainos. Kun. P. 
šis, dabartinis dvasiškasai redak 
torius, pasitraukia iš Redakcijoj 
ir išvažiuoja užsienin keliems me 
tams

pries 135 atmetė 1 
nymų atskirti nuo 
Lublino ir JSedlccų 
daryti iš atskirtu

Rašybos dalykai atidėti 
rai: komisija turėjo labai 
laiko, daug darbo, ir, kas 
biausia

Čionai yra 
Ūkio ratelis ir 

“Pašalpa”; be to girdėti paduotas 
prašymas vyriausybei, kad pa? 
tvirtintų Vartotojų Dr-jos įsta
tus. , S-tis.

Trutniovas, žinomas Vilniuje dai
li ninkas-pedagogas. Atvykęs Vil
niun prieš 45 metus, Trutniovas 
visų laika buvo miesto piešinio 
mokyklos vedėju ir nuo keliolikos 
metų buvo direktorium Montvi- 
lo technikos piešimo mokyklos. 
Pedagogas buvo velionis la
bai sąžiningas ir naudingas. Dau
gelis iš jo mokinių yra jau šian- 

Europoję dai- 
taip antai: skulptoriai — 

Ąronsonas; tapyto
jai — Bohuš-Siestruncevičius, J. 
Balzukcviėius ir kiti. Trutniovas 
pasimirė beidamas 90 metų.

teisėjų nagrinėjo grovo Ignaco 
Korvin Milevskio byla. Garsusis 
įvairių lenkų kalba leidžiamų bro
šiūrų autorius traukiamas tieson 
už šmeižimus spaudoje.

—- Lietuvos žinios —J

Šiais metais pabran 
samdininkams 
kas paima po 60 
gelis ūkininkų 
— patįs vargsta 
apdirba žeme 
rudenio sulaukus 
darbis atiduoti, (kaip jie sako). 
Priežasčių dvi: 1) bėgimas Ame
rikon ir j didesnius miestus; 2) 
ūkininkų varžytinės. Jei vienas 
ūkininkas pasisamdė kokį ber
nų, tai kitas ir žiuri, kad kaip 
nors paveržus. Prideda keletu 
rublių algos ir tokiu budu pa ver
žia nuo pirmojo. P. Vingaudas.

regiment 11 pada- 
Mandžurai užėmė 

į buvusia už- 
gir-

Vilniaus gub atstovas V. Du
rnoje p. L. Ochotnickis surin
kęs žinias, l iek yra Vilniaus mie
ste pilnacenzių rinkikų; ir kurios 
tautos.

Pas mumis žmonės mažai ap
sišvietę. Netoli Rudilių sodžiaus 
yra Karklynės vienasėdis. Tai 
gyvenantieji tenai du ūkininku 
— Bugailiškis ir Blieka buvo pa
aukoję viena w dešimtinę žemės 
mokyklai pastatyti. Buvo paduo
tas ir prašymas Kauno direkto
riui, 
siuntė 
kalaujama 
kalinga mokykla 
sčiuje 
vežšią 
šio 3 
daugiau 
pradėjo kalbėti apie

gavo 
narių 
vieno 
prielankus žmonės 
tarpe gavusiųjų p 
nemaža jau tokių, kurių 
džiama šiltose vietose, i 
gautos kadaise pašalpos 
mą tie poneliai nei n< 
Nuo 1908 m. yra skelbiamas vi
suomet tų mokinių sąrašas, idant 
tuo 
butu

.Anglijos valiniai iki šiol nepa 
sisekė sutaikyti anglių kasyk lt 
darbininkus su darbdaviais. Strci 
kuoja apie pusantro milijono ang 
lekasių. Dėl stokos anglių ma 
žiną darbus dirbtuvėse, kitas pri
sieina visai uždaryti. Geležinke 
liai sumažino traukinių bėgioji 
mą, o garlaiviai išplaukti negali 
todėl paleidžia kas dienų daugy-

Miesčiukas nedidelis, 6 sankro 
velės — 4 lietuvių, dvi žydų, mo 
nopolis ir keletas slaptų smuklių 
Nors apie slapta degtinės parda 
vinėjimą buvo rašyt 
čiuose, bet buvo 
žas trukšmas ir 
sibaigėT Degtu 
vinėjama po 'senobei 
dvi d raju gi j i

nų užtraukta kanuolės ir jos nu
kreipta chiniečių miesto dalim 
Senicjie chiniškiejie kariumenės 
regimentai. kuriems naujasis pre
zidentas labiausiai užsitikčjo ir 
pavedė savo asmenį sergėti ir pil
dyti prisakymus; pats nuo val
džios triobu nupiešė republikos 

raškė. \ aidžia 
ką dairyti, bet 
ir tuos senuo- 
regimenius iš- 
) jų vieton su- 
•egimentus, ku- 
, geriau pildo

Paskutiniais laikais atvyko čia 
agentai iš Prūsų ir žydams pirk
liams tarpininkaujant iš viso pa
vieto supirko, kiek tik buvo, bul- 
bes. Visais gclžkeliais gabena
mas dabar iš čia; sulig vokiečių 
ciesoriaus Vilhelmo išsitarimo 
“valstybės turtas” į užsienį. Mo
kama už bulbes čia brangiai; 
žmonės skuba iš paskutinio par
davinėti, nes žydai pirkliai leng
vesniam supirkimui paleido pa- 

netrukus busianti Prūsų 
bulbių gabenimui uždaryta.

Darbininkų irgi pradeda čia 
kaskart Į daugiau trukti. Žmo
nas iš čia važiuoja daug į Kri- 
mą, Teodosiją, dagi į Tomską, 
uždarbio jiėškpdami. Papultai 
vienas, kitas išvažiavęs pąrsikvie- 
čja kitus, /

rie, kaip iki < 
savo pareigas 
tvarkė išsiųstų 
r v tą betvarke. •/V V-
visus i liejimus 
drausta miesto dalį 
dėti vis šūviai, o n;i 
gaisrus matyti. Turtingesniejie 
chiniečiai pasislėpė ambasadų 
miesto dalyj, kuria saugoja sveti
mų kraštų kariu me nė.

Šiauriuose kilo vėl kariumenės 
maištai. Dalis kariumenės ut iš 
Mandžurijos įsiveržė jau į Tik
ruosius Chinns. Šiaurinėse pro
vincijose tvarkos nėra, 
minti kraštą trūksta spėk, 
kariumenė neištikima.

Svetimų kraštų atstovai neti
ki, kad4 prezidento Juanshikai 
valdžia įstengtų suvaldyti kilu
sią Šiauriniuose Chinuose revo
liuciją. nes trūksta ištikimų ka
reivių. Maštai kilo Kalgane, 
Mongolijoj.

čikonis.
Komisija skaitė R. Bytauto at

siųstą straipsnį: “Kaip tarti ir 
rašyti svetimžodžius”. Autoriaus 
norima, kad svetimieji žodžiai bu
tų “lietuviliami” — rašonąt.' taip, 
kaip tat leidžia pačitc lietuviu
kai bos garsų dėsniai. Su ta nuo- 

principu sutiko, 
su kuriais-nė-ku- 
dėl šito dalyko 

Kuo skiriasi ko
dėl svetimųjų 

bus betgi 
matyti tik tuomet, kada ji, komi- 

dalykui tam 
žmonių kai-
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aplinkinėse 
didelis mušis
;u Madero kariumcnc 
traukia a isą savo k a 

riumeiie, ten traukia ir revoliu

keturios draugijos: 
“Blaivybė". Taupo- 

Ukio ratelis. Pastai'a- 
. . .. Jnoriai priima narius.

’ žiba po senobei. Re
tas kuris beatmena jo vakarus, 
ar tai kitus žymesnius veikimus. 
“Blaivybės” skyrius Visai da jau
nutis, vos prieš Kalėdas buvo 
įsteigiamasai jo susirinkimas. 
Taupomai kasai pu sėtinai sekasi. 
Užtai girtuokliavimo įstaigoms 
dabartiniu laiku geriausia už ki
tas sekasi. Aplinkinių sodžių: 
Moskabtidžio, Vidugirių, Juo
dupiu, Geisteriškių jaunimas 
mėgsta dažnai pasilinksminti.... 
su svaiginančiais gėralais, ne tik
tai vaikinai, bet ir merginos ne
atsilieka. Žinoma, tokie pasi-

Vasario 3 ir 4 d. buvo susi 
įkę J. Jablonskis, K. Būga, J 
upelis, A. Smetona ir J. Bal

tuvius iš Amerikos grįžti Lietu 
von : tegul jis pirma Lietuvai iš 
kovoia tokia laisve, kokia yri

“LIETUVA” SAVAITINIS LAIKRAŠTIS 
Išeina kas Petnyčla, Chicago, 1U.

Prenumerata metams;
Suvienytose Valstijose.............................. $2.00
Kanadoje ir Mexike............... ...................  2.50
Kitose viešpatystėse.........................  3.00

Prenumerata apmokama IS virSaus. Prenumeratos me
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pgarsinlmtį kainos klausk laiSku. Visada adresuok.
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/.. L. rašo
Kauno vargonų meisteris 
levičius, dirbąs dabar du 
aeroplanu. Abu dirbamu 
kytojo braižiniais; ji 
tuo tarpu laikomi esą 
jc. Sulig sutarties darbai turį 
būti pabaigti ligi š. m. gegužės 
i dienos.

kai ir Vokietijoj, 
ganizuotų angleku 
dieną metė darbą 
kokiose kasyklose visi darbininkai 
sustreikavo, kitose darban atėjo 
L5—3°%- Streikui priešinasi tik

is syk nežinojo 
paskui susiprato 
sius kariumenės 
siuntė į Tungho, 
traukė mandžuru

mone komisija
nesutiko tiktai
riais autoriaus
išvedžiojimais.
misijos nuomonė
žodžiu “lietuvinimo

žinomasis
Gara- 
nauju 
užsa- 

piešiniai 
islapčio-

jos neapsistotų, bet 
mui nuiuįrno nerusų 
nes pradėtų draskyti ir kitus ne
rusų apgyventus kraštus. Pažan
gesniųjų partijų atstovai balsa
vo prieš valdžios sumanymą to
dėl, kad jie nepritaria prievartai, 
o Cholino apskričio gyventojai 
visai nereikalavo, kad juos ru
sinti pavestų Kijevo general-gu- 
bernatoriui. Nors lenkai pro
testų ir nebūtų kėlę, balsavimas 
durnoj, be abejonės, butų išpuo
lęs tas pats;*lenkų atstovai du
rnoj nepertikrino taipgi balsavu
sių, nes jie negynė to apskričio 
gyventojų tiesų, kadangi tie gy
ventojai nelenkai, bet rusinai.

Kad nenorėdamas pritarti val
džios užsiinanymams draskyti ne
rusų apgyventus kraštus, nors jį 
taip smarkiai niekina lietuviškie- 
jie klerikališkiejie laikraščiai, 
Suvalkų gubernijos lietuvių atsto
vas Bulota viešai durnoj apreiš
kė, jog nereikalaus atskyrimo Su
valkų gubernijos ir jos priskyri
mo prie Kauno gubernijos, nes 
per tokį priskyrimą lietuviams 
Suvalkų gubernijos prisieitų šį tą

“Viltis” rašo, jog sausio 24 d. 
buvo apsilankę Vilniuje “Saulės” 
delegatai: kuų. Olšauskis ir d-ras 
R. Šliupas “Saulės” mokyklų rei
kalais. Jau nebe pirmą sykį tuo 
reikalu “Saulės” valdyba krei
piasi į Vilniaus mokslo apskričio 
globėją. Dabartinis globėjas pri- 

” mokyklas leisti 
\ isas iškarto. Pri-

139 balsais 
aidžios suma- 
Leųkijos dalį 
gubernijų, pa
plotų atskirą 
ir ją. atėmus 

nuo Lenkijos, prijungti prie Ki
jevo general-gubernatorystės. Du
rna pritarė padarymui atskiros

1 išgvildyti, kaip i 
irtojami 'musų pa 

kalbos būdvardžiai (galūnė 
—inis, —ingas, —iškas) i: 

pažyminiu reikšti 
: šitą dalyką ir nutarta kai 

boti artimausiame posėdyje. Ma 
terijalo jam paruošti apsiėmė J

Praėjusiųjų metų pabaigoje 
buvo valsčiaus sueiga. Dviem 
rinko globėjus. Dalyvavo ir že
miečių viršininkas. Vienam iš 
jųdviejų — Močiui, pačiai rei
kalaujant, keletą metų sueigos 
vis buvo norima išrinkti globė
jas, kad jisai, Močius, neaikvotų 
turto, negirtuokliautų ir neskriau
stų pačios. Bet valstiečiai vis 
atsisakydavo. Zemekiui paaiški
nus, kad yra toksai įs|aty 
tai išrinko Nocių. Pastarąsi 
norėjo da apsiimti, kad iš pyk
čio nepadarytų jam ko blogo. Ka
da žem. virš, išėjo iš raštinės, 
tai globiamasis knibo j globėją, 
sakydamas 
apiekunu”.

Girdėjau vieną kalbant 
tai do įstatai, kad savo turto ir 
pačios negali valdyti, neturi va
lios; savo pačią gali lupti pri
mindamas •—« ir kas kam gali

re didelis sujudimas 
jos. Kam, girdi, ta mokykla 
kalinga! Musų tėvai, girdi, ir 
neliai pragyveno be mokyklos 
mums jos visai nereikia. Valdžia 
uždėsianti tada didelius moke
sčius, reikėsią mokytoją laikyti 
ir šelpti mokyklą. Rėkė, kaip 
kas išmanė. Raštininkas paaiški
no mokyklos naudą: tai vyrai, 
kurių smagenyse proto buvo, su
tiko. Bet kiti, degtinės gerėjai, 
tie atsisakė.

Ištikrųjų, vyrai palavėnicčiai, 
kada gi bus galas tai jūsų tamsy
bei. Palavčnietis.

• — Lietuvos Ūkininkas —

Su didelėms iškilmėms Kan
kine inauguruota garsų Chinų 
veikėją Juanshikai Chinų repub
likos prezidentu, o pirma buvęs

Išviso pilnacenzių rinkikų Vii 
niuje yra 1.999 Ui m e skai
Čiuje: 811 lenkas, 748 žydai, 27. 
rusai, ir 96 lietuviai ir baltam 
šiai katalikai. Tas žinias p 
Och. . induosiąs tam tikrai V 
Durnos komisijai.

Kupiškio 2 kl. mokykloje lietu
viu kalbos mokina trečiasis mo- c
kytojas — lietuvis, bet keistas 
tai mokymas. Per lietuvių kal
bos lekcijas, lyg kokiam pasity
čiojimui. mokytojas kalbasi su 
mokiniais rusiškai, o kai-kada 
net lenkiškai mokinių užklausia. 
Kažin, ar tai tik nebus naujas 
metodas lietuvių kalbos moky
mo? P. Vingaudas.

tai, bedieviški). Bet nieko tuomi 
neintikino. Klebonui buvo nu
rodyta, kad kitose parapijose net 
po kelius tokius vakarus suren
gia, kaip Vaškuose, Biržuose. 
Klebonas vis neapsileidžia, saky
damas, kad kunigai esą nevieno
di. Susiprasią jie paskum ir gai- 
lėsią. Paskum prasidėjo naujos 
valdybos rinkimai. Klebonas iš- 
anksto apskelbė, kad kurie skaito 
“L. U.” — buvo apie 10 ypatų, 
gerai išmanančių draugijų'reika
lus — tai tų į valdybą nereikia 
rinkti. Agitacija pasisekė. Bu- 
rvs davatkų c 
patinkamus, 
joji valdyba

dažniausias 
rašomosios kalbos paklaidas, ne
surištas su svetimųjų žodžių var
tojimu. Išžiūrėjus ir išlyginus 

Jono pristatytąjį šiam 
laterijalą — ’“Rašomo

sios kalbos dalykus” — - nuspren
dė jį netrukus, dar prieš velykas, 
išspauzdinti.

Kalbant apie svetimųjų žodžių, 
ypač būdvardžių, vartojimą lie
tuvių rrašte, ] 
miaus veikiam 
kuomet yra v 
čių 
mis 
kilmininkas

yra dvi srovi. Vieni 
Redakcijoje būtinai butų ir kuni
gas; kiti gi sako, kad kunigo 
visai nereikia, nes tuomet 
niaus dvasiškoji vyresnybė 
žo “Vilties” Redaktorių ii 
duoda liuosai lietuviu-lenkų

vieną
pastatyt

prašymas
Prašymą priėmė, bet

atgalios. Buvo 
kad tie, kuriems 

padarytų 
nutarimą — medžius

t. t. Sueiga buvo
Be mokyklos buvo 

klausimu

vasa- 
maža 
s var

pais reikalingiausias žmo- 
uga) tuo tarpu užimtas 

savu darbu (egzaminais)^

Maskvos archeologų draugija 
kreipusysi į savo narį Vilniuje, 
centralinio archive priveizdėtoją 
p. Sprogį klausdamosi jo nuo
monės, kiek t galį pakenkti Pilies 
kalnui kanalizacijos kasinėjimai. 
P. Sprogis esąs griežtai 
šingaš bet-kokienis kahalizacijos 
darbams Pilies kalne 
Maskvos arch, draugijai

Šis kaimas nedidelis ir žemės 
nedaugiausia teturi. Žemė vieto
mis kalnuota, smiltynės; Lėvė- 
nies paupyje yra gera lanka — 
pieva. Rasi, viskas labiau derė
tų ūkininkams," bet svarbiausia 
nederlingumo priežastis tame, 
cad ją negerai išdirba. Nemažai 

tįktąi svetimo neužka-lyra tokių, kurie įšduoda žem

Vasario 3 d. Kaune buvo visų 
Kauno gub. stačiatikių brolijų su
važiavimas. Buvo atvažiavęs ir 
V. Durnos narys gr. VI. Bob- 
rinskis. “Rieč” praneša iš Kau
no, kad gr. Bobrinskis labai šau
kęs stačiatikių dvasiškius ruoš- 
ties prie rinkimų V. Dūmon, iš
dėjo per šiokius per tokius lie
tuvius ir atstovą ITidmana.

prie Lenkijos.
Dėl sumanyto atskyrimo Chol 

mo gubernijos nuo Lenkijos len 
kai visur kėlė protestus ir laik 
raščiai mano, jog tie 
padarė, kad Cholino 
pasiliko prie Lenkijos; 
lenkus durnos atstovu 
kalbos durnoj pertikrino 
mą atstovų, kad lenkams 
da butų padaryta, jeigu 
valdžios sumanymą. Bet 
turbūt nei . lenkų protestai 
jų atstovų kalbos durnoj 
svėrė. Danį 
balsavo prie 
nimą ne iš meiles, nes 
tankiai toj pačioj durnoj 
darni prieš išplatinimą 
kalbų ne tik ne rusų r 
užsipelnė, bet jos neuž 
pas atstovus pažangesniųjų par
tijų, dauguma balsavo prieš 
Lenkijos sumažinimą visai dėl 
kitokių priežasčių. Nerusai bal
savo prieš valdžios sumanymą 
todėl, kad apskritai ne galėjo pri
tarti draskymui .ne rusų apgyven
tu Rusijos daliu. Valdžia juk.

Štai baigiasi mėsiedas. Baig 
si ir didesnis mieste judėjim 
“Rūta”, kuri gavėnios metu 
lig visuotinojo narių 
neturi teisės vakaru v 
taisyti, dabar baigia 
savo sezoną, pinigo 
žiūrint. Pertrumpas šiemet 
siedas. Permažai ir “Rūta’ 
Įėjo pasinaudoti. Vos kelct: 
karų tesuspėjo surengti ir 
po Aisam. Ir tų vakarų r 
mas šiemet kažkaip nesisekė, 
kaltas, nežinau.

Apskritai sakant, “Rūtos” 
vavimas paskutiniais laikais 
kokas. Ir nėra vilties, kad 
palengvėtų.

Pereitąjį rudenį iš vielinės mi
nisterijos mokyklos liko iškeltas 
antrasis mokytojas Gudauskis į 
Linkavą, o jo vieton atkeltas tik
ka baigęs mok. seminariją rusas, 
nei žodžio nemokąs lietuviškai. 
Kame iškėlimo priežastis, tikrai 
nežinoma. Spėjama, kad tai' ne
va už nesantaiką su vyresniuoju 
mokytoju, bet tarp jų, rodos, 
nieko tokio nebuvę girdėti. Bet, 
kaip ten jis liko iškeltas, ne
svarbu, svarbu tik, kad nėra kam 
vaikų dorai lietuviškai pamoky
ti. Tiesa 
mokytoj

Juk Suvalkų gubernijoj žeme
sniųjų mokyklų mokytojai veik 
visi lietuviai, o kiek lietuvių mo
kytojų yra valdžios mokyklose 
Kauno ir Vilniaus gubernijose? 
Valsčių raštininkai Suvalkijoj visi 
veik lietuviai. Veik pusė valdi
ninkų Suvalkijoj vietiniai gyven
tojai, o kiek tokių yra Kauno 
gubernijoj? Vietoj jaučio nieks 
oželio imti nenori. Vilniaus šei- 
nie užgirta reikalauti p 
Suvalkijon prie Kauno 
jos turbūt todėl, kad 
jog lietuvių tiesos bus 
Kauno gubernijoj, kaip 
mas užgyrė. Bet tie geismai ne
išsipildė. Ir dabar valdžia labiau 
siaurina lietuvių ir jų kalbos tie
sas Kauno gubernijoj negu Su
vilktoj. Nors Lenkų ekonomiš
kas padėjimas Poznanians pro
vincijoj kur Jcas geresnis negu 
Galicijoj, bet turbut mažai ras
tum Galicijoj lenkų, kurie pano
rėtų pasiduoti Prūsų valdžiai. 
Betcikalo įųri. Tumas šaukia lie-

Panevėžio realinės mokyklos 
mokinių-beturčių šelpimos drau
gija buvo 1898 m. inkurta. Tu
ri 49 narius, kurių mokesčiai 
1911 m. nešė 154 rubl. Pernai ga
vo dar vienu atveju 
rubl. (tame ir garbės 
nislavo Montvilo 155 
vakarų ir už Naujųjų 
zitas inplaukė 1076 rubl. 85 k 
Pelnas paskutiniųjų metų nešė 
1849 i’ubl. 40 kap. Pašalpos duo
ta 40 mokiniams-katalikams 
952 rubl. 13 kap.; 13 mok.-pra
voslavams — 282* rubl. 44 kap. 
3 mok. žydams — 100 rubl.; \ic- 
nam mok. liuteriui — 2\ 
2 mok.-karaimams — 45 r 
so labo pašalpoms išleist 
rubl. 44 kap.

Raštinės ~ laikymui, « 
niams ir geležiniam kapi! 
leista m rubl. 23 kap. - 
kasoje 333 rubl. 62 kap. 
žinio kapitalo 2.839 rt,bl

Per savo 14 gyvavimo metų 
draugija pašalpos davė 10.764 r.

Paduodąs šitas žinias “Kur. 
Wil.” Juoz. Kazakevičia paste
bi, jog pašalpos dauguma nau- 

lictuviai-mokiniai (pernai 
637 rubl. u kap.), bet 
tarpe nesama lietuvio nei 

lietuviams 
Be to dar

esama 
jau sė- 

iet apie 
^rąž i ni

si m tai metų atgal. Bet tąsyk dar 
buvo didelės girios, dalbai* jos 
išnaikintos, dabar malk 
tektų nei valgį išsivirti 
apkurti.

•*Pasirengę streikuoti ir Prancū
zijos anglekasiai, nes baigiasi jų 
kontraktai, o nauji nepadaryti, 
Darbininkai reikalauja didesnių 
algų senatvėj. Baigiasi kontrak
tai ir Amerikos anglikasių. Dar
bininkai reikalauja didesnių algų, 
o kasyklų savininkai nenori tiek 
mokėti, kiek reikalaujama.

Tokiu budu angliakasių streikai 
nuo*! balandžio gali apimti visą 
žemes skritulį, o be anglių žmo
nės gyventi negali, be. jų visur 
pramonė 
sustoti.
se sanlygosę, kokiose buvo helį nešęs*

VI Parodon, kaip ir anais me
tais, bus priimami taip jiat ir 
dailus musu sodiečiu išdirbiniai, v v v

Smulkesnės žinios apie parodą 
bus paduotos kiek vėliau.cijomeriai visas savo pajiegas. Is 

miesto Mexiko išsiuntė \isus 
kareivius, o pašaukė tarnyston 
liuosnorių miliciją.
išleido į gyventojus
melsdamas paramos 
ve n tojų pažadėjimą : 
tui išreiškė prilankumą

namon pasil- 
irodo, ( himi < 

ne ant tvirtų laikosi 
kine ramumą palaiko 

tik svetimų kraštų kariumenė ir 
kanuolės; tik baimė sulaiko žmo
nės nuo sukilimo. Pekino mie
sto dalis kur yra svetimu kraštu

Ministcrių pirmininkas Asquith 
vėl pakvietė darbininkų ir k;
Iii savininku atstovus dar C C/
ginti tartiesi, bet nežinia, ar 
galima • susitaikyti. Dabar 
anglių kainos neišpasakytai 
kilo. Dėl stokos anglių 
brango ir valgio produktai.

ašių strei- 
350000 or-

11 kovo

i



LIETUVA
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nuomon. o patįs važiuoja Ame
rikon. Kas juos priverčia bėg
ti? Žinoma, ne žemę! Didiiąųsia 
jų neturto ir skurdo • priėHstis, 
tai girtuokliavimas.’ Geria ir jau
ni ir seniai kitas kitą paraginda
mi. Painia 
čiamon. J;
apsišvietęs, 
laikraščių, 
senai vilką;

tinimas tamsus, nc- 
nemėgstąs knygų ir 
»alinkės muštis. Nc-

Lietuviai svetur.
Saųsjo *8rd. buvo Tolygiuose 

Rytuose lietuvei draugijos “Auš
ros” susirinkimas. Buvo naujos 
valdybos rinkimai ir kitų dr-jos 
reikalų apsvarstymas. Susirinki
mas buvo mažas-mažutėlis, bet

pric Vilniaus gen. gubernatory
stės ir tąsyk jis įnešęs tą klau
simą Dūmon. Iš kitos pusės, 
Bulota ir Keinys išankšto pa
kalbėjo su kuone visais komisi
jos nariais ir pertikrino žymiau-

sau, ramiain važiavo. Bet vėliau 
pradėjo: labai nepadoriai elgties. 
Gerokai inkaušę,-pradėjo blevyz
goti, įtekanti, dainuoti, taip kad 
visiems keliauninkams miegoti 
nedavė. Baidėme suraminti juos, 
bet kur tau: jie dar labiau cr- 
miderįf pradėjo kelti. Laimė, kad

dint i ir ir nebūdamas nariu,
nors

tu-
P. B ač tunelį i 
Jūrių Smiltis.

IŠ ROKIŠKIO, Ežerenų pa v.

namą miestelyje pąvai

žadėjo tą 
maistu.

DVARAS PARDUODAMAS.

taisvmo

Lietuv ų ka!ba Su vi 
gub. miestuose.

žinos apie lic
i tuviu' kalba

įsai klausi-

Netoli 
pa v.), rašo 
damas už

Utenoj ame miestu

3 tūkstančius rublių 
s 212 žem. dešimti

hiu, sodną ir trobas, ir C
ti kuogeriausia prie 
geromis pievomis.

il su

.vartoti miestų sa-

kad <S-se Suvalkijos miestuo- 
kame gyvena lietiniai, len- 

kalba bus nesupranta-

RENKA DARBININKUS.

Kauno, Vilniaus ir Gardino rė- 
sh m (loma ■ ‘ ■ darbi n i n ka i 

geležinkeliui Statyti. Rei- 
5000 darbininkų. Ncži- 

visiems pažįstami Amūro

Amūro

nia, ar

Lietuvos žinios

IŠ RYGOS.

Pažvmėtina mokiniu-

besvajoj ažiūra gyvenimai!:
apie pirštinaites, 
plaukelius, vyresn
— apie gražesnius, vikresnius, 
turtiifgcsnius jaunikaičius, o dar-

jos nė sapne nesapnavo! Kuo
met buvo užproponuota lietuvių

nūs <>-;

cijos (dovanai) prasidėsią.

ne geresnių už anas “panaites”. 
Kai-kurie jų užmeta net mokyk-

proga ją męsti, kad ir nebaigus.

Lietuvių kalbos lekcijos lanko
mos blogai, nors mokėti už mok
slą nereikia, dviejukių irgi ne
stato, net nebara, o mokyti — 
gerai moko.

Apskritai paėmus, rygiečių 
peikti negalima, nes vistik ne
snaudžia. “Ateitininkų” kol kas 
dar pas mus nėra, ir žymės jokios

rinę” — tinkamiausią savo drau-

Dabar šiek-tiek apie studentus.
Čionykščių studentų-lie tuvių 

(politechnikantų) yra apie 15; 
jie turi savo kuopelę “Viltį”, bet

mi tuomi, kad surengia 1 vakarą 
metuose. Dar man rodos ne 
kiekvienas ir žino, kad čia esa
ma tokios draugijėlės. Dabar 
šiek-tiek pradeda judėti jaunes
nieji studentai; “seniukai” gi te
benori miegoti; mat sunku ir dar
buotes: žmonės jau su žmono
mis, vaikeliais.... Išsilavinę čio-

tuvhi klausimuose); blogai žino 
ir lietuvių kalbą. Studentui gi 
parašius su paklaidomis, tai jau

žymėti, jog keli musų studentai 
nemažai darbuojasi'prie “Kank
lių” draugijos — artistų kuope
lėj, ir vienas iš jų dar skaito

Draugijoje. Vistik galima vaka
ru ir vaidinimu tepasigirti.

Mokiniai su studentais neturi 
mažiausių ryšių. Girdėjau, jog 
kuomet vienas studentas patarė 
savo draugams turėti šiokius to
kius ryšius su mokiniais, tai vie- t 
nas draugas atsake, jog, jeigu 
mokiniai norį susirišti su studen
tais, tai tegu ateiną (?!). Antrą 
kartą bandyta tai padaryti moki- 
niųj bet nieko nelaimėta, nes pa
sirodė, jog studentai nori moki
nius valdyti ir laiko už kokį tai 
“palaikų argumentą”; žinoma, su
tikę tokias nuomones “draugų”- 
studentų, mokiniai velija geriau 
Le jų, nekaip su jais.

Tikimės, jog mainanties lai- 
ms, mainysią ir musų studen-

ma ir pasiute 
tiems miestams

vienok daugelis Dm 
pripaž i n < > reikalingu

rint tame

klausimas

ivo

apie tu miestu

inc klausime

sivo

po-

matomai,

ta-

užsipuldinėti, buk jis sugadinęs 
lietuvių kalbos klausimą, buk 
per savo kaltę pralaimėjęs lietu-

tokio ap

nei mažiausio supratimo negali 
turėti apie tikrą to klausimo sto

atžvilgio į artinančiuosius rinki
mus atstovų Dūmon, kur musų 
klerikalai rūpinasi pagaminti sa- 
viemsiems vietas, o ne kokiems, 
anot jų, “pirmeiviams”.

naudodamasis pažintims

stovais ir visu

le laušimo stovį 
kokia butų lie- 
nepričmus jo 

ano visi pripa
žino būtinai reikalingu tą klau
simą aty 
tos pusė 
senusias 
1897 m. 
žiniomis, 
vatiškų, bet ištikimų i 
vietines

no visiems tikra v 
ir visa skriauda,

V C '

žinias oficiališkosios 
statistikos tikresnėmis 
gautomis norint iš pri- 

ir žinančiu v c
sąlygas žmonių, Bulo

ta, būdamas per šventes Suval
kijoje, iš dalies pats kreipėsi, iš
dalies paprašė vieno kunigo (ku
riam lai buna garbė už tai!), 
idant jo vardu kreiptųsi į -vie
tinius kunigus ir kitus žmones,

5 miestų žinias apturėjo, kai-kuric 
atsiuntė pilnus sąrašus lietuvių 
ir lenkų gyventojų ir namų 
ninku skaitlių, tiktai Seinai, 
na i ir 
teikė, dėlto,

1 rie-
nesu-

Tuojaus po Kalėdų komisijoje 
buvo paskirtas lietuvių klausimo 
svarstymas; du kartu komisija 
negalėjo to klausinio svarstyti,

eini ir sergant komisijos pra
nešėjui, ir tik trečią kartą, kuo-

rupino — prikalbėjo atvykti ko- 
misijon visus pritariančius lietu
vių kalbai atstovus — tasai plau
simas buvo išrištas lietuvių nau
dai. Idant privertus ir lenkus nu
sileisti, Bulota da prieš komisi
jos susirinkimą savo kalboje Du
rnoj, svarstant apie Cholmiją, 
aiškiai pasakė, kreipdamasis į 
lenkų atstovus, kad jei lenkams 
bus leistą Suvalkijoje lenkų kal
ba, o lietuviams ne, tai labai 
gali būti, kad Suvalkų lietuviai,

B. Kalvutis ^nežiūrėdami j visus dabartinius 
Aušrinė *•— iepątogumuSj panorės tuoįąyt al

Kick teko sužinoti, ši kompa
nija —; tai Kauno gub. šlčktos- 
lenkai, muSų kultūrtregeriai iš

statislimi. surinktoji prieš spau
dos leidimą, negalėjo būti tei
singa, nes kiekvienas tuomet bi-

Kiaurus
Radviliškiu.

! antros valandos traukinio į Pa- 
. nemunėlį (turju važiuoti Kalku- 
nų pusėn). Ką gi tiek laiko da- 
rvsi. Eihu bufetan. Prašau lic

At važiuoju

it los

n u-
tarimuose yra jiripazii 
turi savo literatūrą ir 
šia statraša ir kad v v.
miestuose, kame daug

lą. Žiuri tarnas], akis 
atsako: nicroziujniem. 
si, gert labai norisi, 
kiškai kalbėti, nes

traukinį ir

iu t ta.

ir

dumiu Panč

kai, isskynis vicną- 
>uvo lietuviai. 'Lai
va gone damdausi a

bllVO

vartoti miestuv durnose ir
Panemunėliu. Ne

tu re
įau

n e gal ima
111 g a oli-

komisija: buvalkų gub. mic
stuose kiekvienai naujai sušauk 
tai durnai leista pirmame p<xsė

prašiau duoti man alaus bonką. 
Bufeto savininkė, paprašius man 
lietuviškai, lenkiškai atkirto: nic- 
rozumiem, co pan žyczy. Dar sy
kį lietuviškai savo prašymą at-

lietuviu visuose

ir

til tokį pat at- 
Matydamas, vis- 
nesusikalbėsiąs, 

turėjau lenkiškai atsiliepti. Iš

kartojau, bet 
sakymą gavau.

jos \ įsur, kur bus išrinkta mic-
sto dumon daugiau lietinių, jie av 
ir nutars įs ėsti greta su rusu i ai

nemoka, 
iš!<ai, ji Phnfon \morican Press Association.

mic-
stu, kurio kunigai pagailėjo Bu
lotai suteikti žinių ir kame daug 
lenku — nežinia.

nesueinanti,j gi dauguma publi
kos, kuri bufetan užeinanti, tik 
lenkiškai kalbanti, tat ji ir nemo-

supratau, jai nesą reikalo clilo-

iš kurios duodama jiems valgis dykai.
■ORO

PREZIDENTAS TAPT IŠVA
ŽIAVO AGITUOTI.

Washington, D. C. 7 kovo pre-

NELAIMĖS ANT GELEŽIN- kad jis apie valstijos teises men- 
ą. Ant stalo, 
sąnarius, buvo

bai ir Durnoje bus pripažintos 
teisūs, nes komisijoje, kame da

tuviu kalba buvo pripažinta vien-

nešimą prie šio klausimo valdžios! 
atstovo, kuris norint negalėjo jo
kių ' tikrų argumentų išstatyti,

viams teises, ir tvirtino, kad tuo
se miestuose, kame lenkų 
o daugiau lietuvių, nerei

maža, 
i a ne

tyt. kad valdžia vis dar nėra 
atsisakius nuo lietiniu rusinimo.

v-

Užbaigdami; negalime nenuro
dyti keisto klerikališkosios sjiau- 
dos atsinešimo prie to klausinio 
ir ypač- prie atst. Kuzmos, kurį

atstovu,

kalbos ncišsitarė ne tik Durnos

klausimas
kuomet

tinio” tik Kuzmos informavimas 
ir nepauorėjimas kai-kurių mie
stų kunigų suteikti Bulotai žinių 
anie miestu gyventojus. Mato-

savųjų kandidatuv*

m on.
Lietuvos žinios

Įspūdžiai iš kelionės.

pro-

N.

iXcscnai teko man išvažiuoti 
iš Vilniaus, musų sostinės, į Lie
tuvos sodžius. Išvažiavau iš Vil
niaus traukiniu Radviliškiu, Kau-

vagonan, žinoma, kaip Vilniuje, 
nei vieno žmogaus vagone negir
dėjau lietuviškai kalbant. Išrodė,

važiavus it, va žino

sogalą ir toliau jau tai vienas, 
tai antras įsėdo lietuvis, taip kad 
baigiant į Radviliškį važiuoti, 
veik pusė keliauninkų buvo lietu
viai.

Važiavau naktį. Keliauninkai 
kiek pašnekučiavę pradėjo snam 
sti. Tik štai Žemiuose įsėda mu
sų vagonan gerokas būrelis naujų 
keliauninkų. Iš pažiūros, žmonės 
vis taip sau: neblogai apsirėdę. 
Kalbasi lenkiškai, nors ir ne vi-

žiu 10 varstų Kazliškiu. Mano 
vežėjas,'* nors baisiai silpnai len
kiškai hioka, bet lietuviškai su 

kalbėti nenori: net košenianini
damas,
lenkišku-rusišku žargonu. 5
gaiš negalais intikinau vargšą

muoties, kad geri 
manim lietuviškai.

sti

žmonių girtuokliavimo nemačiau, 
sugrįžau 
k u 11 u s. 
lietuviu

žinoma, 
u visai

sunku. Dar ligi Kalkinių šiaip 
tai]), bet micg Kalkinių ligi Vil
niaus —- beveik nei vieno lietu
viškai prakalbant negirdėjau.

Sugrįžęs Vilniun, galvoju sau:

turėtų būti dėkingi mums, kad 
gyvendami musų krašte turi ge

nejaučia pareigos mu-

musų kalba kalbėties. Negana 
to, jie dargi ir nenori lietuviškai 
kalbėti, nes tai, anot ju, chlopu

1st ikro bene mums
ir savo

met ir priverstumėm juos skai- 
tyties su mumis. A. Vegelė.

IS AMERIKOS,
PRIĖMĖ SANTAIKOS SU- 

TARIMĄ.

Washington, D. C. Senatas 7

tą Amerikos „santaikos sutarimą

taisymų: iš santaikos teismo iš
skirti visi-—klausymai kįlanti iš 
Monroe doktrinos; visi nesusi- 
pratimai dėl ateivystės teisių;
lavinimo klausymai; klausymą 
besirišaiiti su valstijos skoloms.

ROOSEVELTĄ APŠAUKĖ 
SOCIALISTU,

Washington, D. C. Demokra
tas kongresmanas Dies iš Texa- 
so, savo kalboj buvusį preziden
tą Roose veltą, Bryaną ir kong- 
resmaną Bęrgerą apšaukė di
džiausiais laisvės priešais, nes

sai grynai, bet vis dar pusbe 
džįaį Susėdo* Iš karto nieko sočia

buk jie visi yra socialistai; la
biausiai peikė •''vienatinį kongrese 

tįstovą Bergerį.

važiavo į vakaru

Atlankys ir Chicagą. Ohio val
stijoj išbus vieną dieną, o Chi-

SUĖMĖ RINKIMŲ VEDĖJUS.

Seattle, Wash. Suėmė- čia 219

Kadangi 
negalėjo,

savimo dėžėse rasta daugiau 
sų,'neg u kn y go s e užrašyt a 
suotojų.

RADO DINAMITĄ.

Philadelphia, Pa. Gyvenime

vo nužiūrėtas, buk
pasažierinio traukinio Baltimore
& Ohio geležinkelio. Jis, kaipo 
nužiūrėtas buvo areštuotas.

ant

KONVENCIJA NATIONAL 
CIVIC FEDERATION.

Washington, D. C. Atsibūva 
čia metine konvencija National 
Civic Federacijos. Pirmininkas 
American Federation of Labor,

, kurios uždrau-

bininkų algų klausimą.

bo apsieiti ne o be

APSUNKINIMAS ATEI- 
VYSTYSTĖS.

Washington, D. C. Wasliing-

nio. Reikalaujama, kad Ameri
kon nebūtų įleidžiami ateiviai nc-

Lenkai jau mano kelti protestus

vimą. Ateivių priešai siundo val
džia ant ateiviu.

EXPLIOZIJA KASYKLOSE.
Merritte B. Col. Diamont Vale 

kasyklose atsitikti expliozija. Iš 
olos ištraukė baisiai sudraskytus
kttnus 8 darbininkų, bet oloj yra 
dar mažiausiai 8. Mano, kad ir 
tiei explįozijoą užmušti,. ./

KELIU.
%.

Bloomington, Ill. Netoli M est
Lebanon susidaužė 7 kovo die-j 
ną Continental Limited Wabash;k,u. »lnklu Policistai kovoJ° su 

\ i..-  a-.- norinčioms savo alkanus vaikus
išvežti jų motinoms.genai nusirito nuo 

ir susidaužė. Pri( 
5 žmonės, sunkiai

to užmušta 
sužeista 
žmonių,

3°- 
su

Winnipeg, Manitoba. 1 Bėgant 
pasažieriniam traukiniui netoli

vienas vagonas nup
Septyni jame buvęupę.

žieriai sunkiai tapo

Social Cercle, Ga. Netoli nuo 
čia susimušė pasažierinis Georgia 
geležinkelio traukinys su prekių 
traukiniu. Prie to užmušta ketu
ri negrai pasažieriai, šeši gi Sim

Ottawa, Ont. Netoli liuli iššo
ko iš bėgių traukinys Pontiac ge
ležinkelio ir susidaužė. Užmušta 
prie to penki žmones, o daug jų 
sužeista..

GAISRAI.

Fort Worth, lawa. Sudegė čia 
intaisos Fort Worth Furniture

dolariu.

ugnies padaryti 
šimto tūkstančių 
ė ir vienas žmo-

IS OA8B0 LAUKI.
<[. Lawrence, Mass. Kongreso 

komisija tirinėjanti Lawrencco

sma
ilas

1 ,av. rcnce

geležinkelio pastatė, atsakė, jog 
jis išvežamus kitur streikieriu 
vaikus norėjo sulaikyti, nes apie 
jų išvežimą miesto valdžia nei 
jokių žinių neturėjo, lyg tai iš
važiuoti norinčių pareiga apie 
norą išvažiuoti miesto valdžiai 
pranešti ,ir dar gal jos leidimo 
melsti. Buk miesto valdžia ne
norėjo leisti vaikus išvežti, jis 
prisipažino, jog sulaikytus vai
kus atgabeno policijos sįotin, 
nes jam rodėsi, jog išvežant! vai-

If Lawrence, Mass. 7 kovo iš
gabenta iš čia į Philadelphia 40 
streikieriu vaiku. Šiuom kartu v V
policija^ nemėgino išvažiavimo

V New York. Nuo I balandžio

laukia 180000 anglickasių

padaryti kontraktai, o 
naujus nepasisekė. Da

jau

IT Dės
i balandžio nesusitaikys kasyklų 
savininkai su darbininkais, už
gims čia anglekasių streikai. 
Vien Iowa valstijoj sustreikuotų 
32000 anglekasių. Paskui Strei
kuotų darbininkai ir kitose val-

Moines, Iowa. Jeigu iki

rnu.
imi

Suprato priežastį.
vienai misijonierci Chi- 

asitaikė gerti arbata drau- 
aštuonių mandarino pa- 

hinietės dideliu indomu- 
'iurinėjo misijonierės ru- 
uikus, dantis etc., bet la-

n i erės kojų.
— 'Tai jus, turbūt, galite ir

vyrai? — 
no pačių.

mere.

J ų 
vvrui m

o ;

viena mandari-

misijo

ir

nesiduotumėt

— Žinoma, nesiduociau, — at- 
kė misijonierė.

pagalios, viena senesniųjų tarė:
— Dabar tai aš suprantu, ko- 

dėl svetimose salyse vyrai turi 
tik po vieną pačią. Jie bijosi!

Už politiką.
— Žinai, Ilgapirštis 

dviem metam kalėjimai!.
— Už ką?
— Už politiką.

kus laužo valstijos teises; buk 
miesto valdžia nežinojo, ką iš
vežant! su vaikais daryti norėjo.
Jš jnąršąlo pasakojimų pasirodė, pavogė,



1$ VISUR.
ji Chinuoše, kaip matyt, sosti

nės Pekino ir ’ Mandžurijos gy
ventojus neužganėdina naujoji 
tvarka. Laikraščiai svarsto klau-

Daugelis mano, jog vien stoka 
mandžurams tinkamo vadovo 
trukdo republikos išvertimą. 
Dviejose šiaurinėse provincijose 
generolas Shing lung, turintis

namu išpliek-
ti, vėl

prezidentas Juanshikai 
turi tik 1 soo ištikimu

Londone, moteris 
vėl mėgino • daužyt i pa rda vi

niųv

paimti.

rengiamas
15%

merija žymiai sudrutinta, nes 
mat laukiama riaušių. Sustreika- v

giau pinigų kariumenės ir laivy
no sudrutinimui, valdžia mano 
sumonopolizuoti, taigi į savo ran

riumenės manevrų Francuzijos

atlankys Šveicariją ir dalyvaus 
manevruose Šveicarijos kariu me
nės. Paskui jis atlankys Berną 
ir Jntertaken.

listai sutarė visokiose Rusijos 
vietose įrengti dideles žemdirby
stės masinu dirbtuves, kad Rusi- 
ja nereikalautų gabenti tokių ma
šinų iš Amerikos. Visokiais mat

rikai už panaikinimą 1832 metų 
vaizbos traktato.

cie-
las miestų dalis. Prigėrė daug 
galvijų ir žmonių. 'lukstančiai 
žmonių neteko pastogės, tvanai 
išnaikino daugelio žmonių visus 
turtus. Nuostolius tvanų pada
rytus skaito milijonais doiarių.

kosi ant gatves užmuštas miesto 
kariškasis kamendantas, genero
las lulio Andrade. Užmušė ji

Už Morroko Francuzija/ su

sitaikyti negali. Ispanija nenori 
savo mierių išsižadėti, o Francu- 
zija, tų tiesų, kokių sau Ispa
nija nori, jai- pripažinti nenori.

minarijos klerikai pareikalavo 
prašalinimo ii klerikų. Kadan
gi rektorius atsisakė reikalavima
išpildyti, kiti klerikai pradėjo 
badauti. Dėl to badavimo, kaip 
mano, prisieis seminariją užda
ryti, o klerikus su prievarta iš-

|| Mexiko visi sukilėliai savo 
riumenės vyriausiuoju vadovu

Pagarsinus Orozco išrinkimą, 
revoliucijonierių kariautojai šu-

tis Maderai! Orozco klausyti pa-

Vasquczo kariautojai. Orozco 
užtikrina, jog nori tik 1857 m. 
konstituciją sugrąžinti, kuri žmo-

toliau pagarsino, jog 5000 revo
liucijonierių pasirengę traukti į 
miestą Mexiko prašalinti nuo 
prezidento vietos Madero. Me
xiko yra 2000 Madero kareivių, 
bet juos manoma iš miesto prieš 
revoliucijonierius siųsti, o mieste 
sušaukti tarnauti miliciją. Valsti
ja Chihuahua jau veik visa revo
liucijonierių rankose; Madero ka- 

, riumenes vadovas Vilas dar lai
kosi toj valstijoj, bet jis turi 
mažai kareiviu, nes dalis jų 
rojo į revoliucijonierių pusę;

pa
to

dvejas, abudu progresistai, kaip 
tai paprastai būva, norėjo cie
sorių jo rūme atlankyti,' bet cie
sorius atsisakė juos priimti, nes 
pirmasis pirminhiko padėjėjas so-

jos gauta telegramas, jog atkako 
į M’illingtoną nor\egas Amudsen 
ir pranešė, jog anglijonas Scott

kių tautų tirinėtojai. 
Amudsen į pietiniu 
kraštus išplaukė i<>i<

su savim, 
keliavo iš

net pen-

■* s a t 1^ t ; sukilėliai I šiaušia 350000 darbininkų. Ka-
.1__ .___ -E. • • __ 1 11 1 ..... v. • Iskerdžia žmones, lygiai moteris 

kaip ir mažus vaikus. Svetimų 
kraštų kariškieji laivai sutrauk
ti upių intakose.

si iš Mexiko laukan, nors iki šiol 
jų neužkabina nei revoliucijonie- 
riai, nei Madero kareiviai, nes 
nei vieni, nei kiti nenori Ame-

sykių savininkai įieško neprigtf-

Amudsen iš IlobaTto .keliauja

sicaitų apie savo Keliones, o pa
skui, per Buenos Aires, Beringo 
jūrių siaurumą ir . Sjberijos pa-

Wl—11 1 J .■■■III.

nori dabar Lietuvon grąžinti;
2 kovo d, suareštavo čia atei

vių biuro inspGdorius Whitefield

leidimą iš kalėjimo reikalauja
ma 2000 doiarių. Ji gyveno Dės 
Moincse 6 metus, turėjo su lic-

'Todėl lie-

na- tarp Dės Mbines’o moterų buvo 
svarbiausia alkoholio mylėtoja. 
Dėl jos suėmimo čionykščiai lic-

mimus jVlCNiKo vaidus. Aplin- 
miesto Madero yra apie 

400 amerikonų pasirengusių dum
ti iš Mexiko. Buvęs Mexiko pre-

h' kinese
ledinius 

metuose, 
turėjo tik 15 žmonių

ort

Kapitonas Roald Amudsen.

Šiauriniuose le- 
e. Žinomas ti-

Šituodu pietinio žem
inai bent garbės lie

nežūna.

Manzanares

sivaržvs

I aryziaus antroji pranašė 
Madame Maya išleido savo met
raštį su pranašavimais šienis me
tams. Svarbiausias jos prhnaša-

1 kirvžiu.

teisingi yra Madamės Maya pra
našavimai. 'kuom tarpu vienok 
ITancuzija su Vokietija neturi 
tokių nesutikimų, kurie galėtų

rus gimdo ir netikėli atsitikimai.

jurui siaurumą.

Maino suėmė tris vokiečius, ku-

menėj kr 4 olių. -kurios, kaip ma
no, geresnės yra už francuziŠkas. 
Technikas, dirbantis Kruppo dirb-

kariumenei naująsias kanuoles 
apsiėmė pampinti Francuzijai

parankesnės

<r

yra

linkinėse Kvang Ksicn buvę cie
soriaus kareiviai nenori pasiduoti,

sius krikščionybę. 40 krikščionių

juos visus Mieste

niečiu kimu su nukirstoms v v
vonis. Tokiu prie stulpu p

stinėj Pekine; daug ant gatvių

kine tvarką dabar daboja pat ro
lės svetimu kraštu kariumenės.o
Tarp chiniškos kariumenės re-

Į Tientsin atkako du

mentp japoniškų kareivių. Ant

Tuom mat norima krautuvės nuo

vini susirėmimai nuolatai atsi
tinka. Paleisti namon kareiviai 
plėšia namus ir krautuves; sker
džia žmones. Vakarinėj upėj 

užmuštų žmonių

pranešė nemano kištiesi 
<an sugrjž vien 

mė- 
tau-

i namini kara
i. VI

ta. I okia tauta 
amerikonai.

l| Kadangi Vokietijoj norėta 
uždėti mokesčius ant amerikonų 
dirbtiniu International llarves-

jau byla
teisme

žmogžudžio kunigo Macocho, jo 
numylėtinės, . užmušto Macocho 
jiačios ir kunigų : Starczewskio ir 
Olesinskio. Buvęs vienuolyno

sman

simin atkaks ir popiežiaus 
galas iš J’cterburgo.

1110-

Mokykla ta jau ant-

žemesniąją miesto Madrido (lali.

ti

ir
nuo šiauriu u 

miesto Sev

rinės : 
dor ir

Priėmimo

nebu vo,
ministerial, prezi

nes prezidentas

Valstijon Morelos,' Mexikc, 
su prezidento Madero kariumene

nemo-

Diazo jis pasidavė kariumenėn, 
bet pabėgo. Jį pagavo ir vėl ka
riumenėn sugrąžino. Teismas

kalėjimą ir visus jame sėdinčius 
prasižengėlius paleido, paleido ir

pristojo.

tai žydeliai

Desmoinietis.

o

IŠ PAINSDALE, MICH.
Lietiniu vra čia 8 šeimynos ir v » •

apie 70 pavienių. Visi pusėtinai 
užsilaiko ir. kiek galėdami, Sten-

kunigo neturime, todėl 2 kovo 
pribuvo pas mus kun. Kloraus-

15 metų.
Darbai

gerai; ir

nuo

šiuom kartu eina čia

nesim- 
i sun- 

Tik gyvenimas nevedusiems

moka po 
klausias ir 
ku.
nuobodus, nes

tai tuojau išteka.
Gribulis

IŠ ROCKFORD, ILL.
Lietuviu šeimvnn čia vra 81. C w V- •
pavienių 350; iš viso su vaikais
is apie 700. Gyvena jie nuo 

1903 metų. Daugumas dirba ra-

o

GRAFIENE WARDWICK, socialiste, kuri dabar, atvykus čia iš 
Anglijos, važinėja su prakalbomis. Kovo 29 dieną atsilankys ji Chi- 
cagon ir laikys kalbą Orchestra Hali svetainėj.

lyvavo ne tik nei 
daug svetimtaučių.

žinoti, nes daug yra nežinančių 
nei tolumo, nei sąlygų Kanadoj. 
Kontorai taipgi norintiems va
žiuoti teisybės nesako. Pasako, 
jog tikietas Kanadon tik 10 dol., 
o kas dirbs 6 mėnesius arba iki

:ai išmoko ra
tuose laikuose.radijaus 

ir jos 
kas metai pažadėjo 
2000 rubliu. Musu

10000 rublių įrengimui

užlaik vniui

savos labdaringoms įstaigoms 60,- 
000 rubliu.v

ti rusiškoji kariumenė. Provin
cijoj llamadan 10000 žmonių nc-

mieste Modigliano
pasimirė arklių supirkėjas Mal
do Samori. Paliko 20000 lyrų 
miesto ligonbučiui ir gana pini-

mui, tik laidotuvės

linksmus

važiuoti vežimas prikrautas vyno

turėjo sustoti ir vynu

legramas nuo pietinių ledinių 
kraštų tirinėtojo, norvego Roaldo 
Amujlscno, patvirtinanti pir
mutinę žinią, jog jis 14 gruodžio

Tasmanioj.

nėra.

ir

iš Uo

Chinų republikos buvusio cieso
riaus ministerių pirmininko Juan- 
shikai, perdėtiniu minsterijos ta
po paskirtas Tongshaoji. Jam 
pavesta sutverti naują ministe-

ši n ink u. c

Schcidcman

nacional-liberalą

dentas liberalas II. 
ko savo vietoj.

kasyklose rengiamas darbininkų 
streikas. Darbininkų organiza-

algų. Nesutikimai darbininkų su 
kasyklų savininkais dėl algų už
gimė ir Westfalijoj; Valdžia mė

nesise

v ra
budiy, net ti-

kėjima

Francuzi ja, Morroke,

važiojam i laiškai, laikraščiai ii 
visoki pačto siuntiniai orlaiviais.

darbininku ir

ilinių

l, o\ i!o.
m.

Bažnyčia p; 
kvklos nėra.

pirminin-

savininku

susirinkt i. Darbininkai

tarnai ir dirbanti

LIETUVIAI AMERIKOJ.
IŠ CENTURY, W. VA.

didelis mušis kryžiokų su šliup- 
tarmais. Vienam, kaip pasako-

šliuptarnius. Tik ant

smo.
v

Darbai eina negeriausia; visų 
dienų neišdirba. Be darbo žmo
nių nėra. Uždarbiai kaip visur. 
Kas su užveizėtojais moka at
sakančiai apsieiti, tas turi gere
snį darbą; o kas tepti nemoka, 
tas vos mastui teuždirba.

Neseniai pribuvęs.

IŠ DES MOINES, IOWA.

kalėjime Marė Šcpardtienė. Ją 
nori Lietuvon grąžinti, nes sako, 
buk ji turi kokią fen ligą, bet 
turbūt visai kitokias priežastys 
grąžinimo. Pereituose metuose, 
rugpjūčio mėnesyj/'Maple Block

vyrą Joną Janulevičią (tikra jo

III., išgirdus apie vyro užmušimą, 
atvažiavo į Des Moines ir, ži-

1 d 1 ' 1

kompaniją ant 25000 dol. už vyro 
užmušimą. Kompanija pradėjo 
padėtojų j ieškoti ir rado. Vienas 
lietuvis pakišo liežuvį, buk ji, nuo 

veda ne per 
Ją už tai ir

kunti. Ir Kantone ir jo aplin-jgina taikyti, bet tas jai 
kinese (pietiniuose Chinuoše) pa- ka; manoma, jog sustreikuos ma- Idoriausią gyvenimą

nės

IŠ

valgomų daigių pardavi- 
Lietuviška karčiama yra 1.

Petunas.

MINNEAPOLIS, MINN.

Lietuviu vra čia L šeimynos v •
o jiavienius sunku sužinoti, nes

Darbai šiuom kartu 
>ai prastai. Iš kitur

daug vietiniuO v

eina čia

nuli gauti, nes ir 
darbininkų darbo 
Čia v ra tik keli

(alyvos, ar 
viena vilnoniu

11 IVIIIIMIV.) M 3 QV«UU M » 1 U L H 

bet dabar stovi, o kitos dirba tik 
3 ir 4 dienas savaitėj.

Lietuviai čia gyvena nesutiki-

Gaila, kad čia nėra žmonių, ku
rie mokėtų lietuvius prie gero

tuvius krūvon sutraukti ir ko
kią nors draugiją sutverti. Čia 
gyvenanti lietuviai tamsus, jie 
naudos draugijos nesupranta.

Iš laikraščių ateina čia: “Lie
tuva”, “Vienybė Lietuvninkų'’,
“Keleivis” ir “Saulė” ir tuos skai
to tik keli asmenįs. Trūksta čia 
merginų, yra tik 2 merginos ir 
už tas vyrai pykstasi.

2 kovo dieną vienoj 
buvo lietuvių peštynes, 
lietuviui perkirto galvą;
lietuvis ir vieną rusą taipgi gerai 
paglostė. Pirma ten sumušė vie
ną latvį ir lenką, 
moj dirba lietuvis 
tai,

vienam

bartenderis,
žinoma,

IŠ SO. OMAHA, NEBR.
21 vasario dieną pasimirė čia

lionė gimė 1868 m.

parapijoj. • Amerikon atkeliavo 
1908 metuose; paliko ji vyrą su 
keturiais vaikučiais. Net svetim-

šiem s pareiga vyro padėkoti, gar
sinti atsiuntusių vardus nėra rei
kalo, nes tai visai privatinei rei
kalai. JRed.). 23 vasario d. atsi
buvo laidotuvės ir ios? atsibuvo

užginta, 
kalbos ir 
Ji ne tik 
džiamus

savo
prigimtos 
išmokyti.

A. Zalpis,

IŠ SO. BOSTON, MASS.

28 sausio buvo čia krikštynos 
(tai dabar ir laikas po trijų me

atsitiko smarkios muštynės.
3 kovo d. D. L. K. Keistučio

uis kinis viską krūvon sumaišė

gmo dar rasytiesi j draugijas. 
Paskui Raulinaičiiikė dekliamavo 
eiles —- Seniausia Lietuvių dai
na. Dekliamacija pusėtinai pasi-

Tas pats.

IŠ CHARLEROIS, PA.
Lietuvių yra čia 30 apsivedu- 

šeimynų, o pavienių 35. Yra 
Šv. Juozapo Draugija ir 
škas K bubąs, bet nė draugija, 

nei kliubas negali pasigirti ko
kiais nors darbais visuomenes la-

siu

no lietuvio KriKSiync 
susimušė tarp savęs 
svečiai.

Žmonės

tenai

I. Komitiatas.

KANADOS.
darbininkai čia su-

tai ir gyventi sunku. Daugiau
sia čia žmonių dirba prie naujo
jo geležinkelio. Geležinkelio nau-

ležinkclį tą vadina “Transconti
nental”. Vasaros laiku dirba vi
dutiniškai, bet žinios laiku mo
kestį sumažina ir nuo darbo pa
leidžia .du trečdaliu darbininkų.

Darbininkus čia labai išnaudo
ja agentai ir kontraktoriai, o vi
są geležinkelį dirba kontraktoriai.

bi ninku gauti negali, tai kon
traktoriai, arba jų agentai va
žiuoja į Suvienytas Valstijas, 
kaip antai į Bostoną, arba j New

bįninkų ir, žinoma, suranda pa
kaktinai norinčiu Kanadon va-

kelione nieko nereikalausianti, v 7

tikietą dovanosianti, o dabar no
rintiems pirkt, parašo, korteles. 
O kada darbininkas atvažiuoja,

ir tuos pinigus reikia atidirbti.
Išbėgt negalima. Kur tu žmogus

tikro tikietai iš Bostono į viet^ 
nebrangesni kaip 20 dol., o iŠ 
New Yorko 21 dol. Mat už tuos 
8 dol. viršaus davė keturis sy-

Argi tai ne«<

Dar to negana. Yra ir kito
niški išųaudojimo budai. Dar kas 
mėnesis atlupa nuo darbininko po 
dolarį daktarui ir gromathcšiui.

daiktą reikia mokėti dvigubai: 
marškiniai $1.75, apatinės keli
nės $1.75, viršutinės kelinės iki 
4 dol., ir taip viskas.

į kitą vietą, o darbininkams lie
pė važiuoti į Qucbecka, arba į

galėsite atgal su-
Taip darbininkai ir tu-

>

nes
mukų vienybės nėra. Pasiliko 
tik mokanti susikalbėti, kurie pro
testavo prieš kontraktorių netei
singą pasielgimą ir ^pareikalavo, 
kad juos pristatytų į tą vietą, iš 
kurios paėmė, jei darbo neduoda. 
Bet ir protestų ne visų paisė; 
teisinosi, jo^ nėra kur darbinin
kų sutalpinti. Ištikro vienok 
visiems darbininkams galėjo pa
kaktinai but darbo, nes triobų 
pastatymui galėjo siųsti atliku
sius darbininkus ir visi butų dar
bą turėję. Darbininkus atleidžia 
nuo darbo todėl, kad geležinke-

nės nevažinėtų iš vienos vietos 
kiton, tai geležinkeliai uždarbio 
neturėtų, todėl tai kontraktoriai 
juos atleidžia pasivažinėti. Ran
ka ranką mazgoja! Čia ir kėlio

tikietą mokasi 5c. nuo angliškos

keti jau 8 dol., o tas miestas yra 
arčiausiai, kokiame galima apsi
gyventi. Čia pragyvenęs tris sa
vaites arba mėnesį, darbininkas 
vėl važiuoja prie darbo atgal. 
Kompanija vėl paskolina tikietą. 
Iš didžiųjų miestų dar nepradėjo 
darbininkų gabenti, bet, turbūt, 
neužilgio pradės tai daryti.

Geram darbininkui todėl ne
verta Kanadon prie geležinkelio 
darbų važiuoti. Tegul čia važiuo
ja prie rudžio per daug pripratę, 
tai nuo jo atpras.

M. Uzunoris.
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NUO REDAKCIJOS.
Visi laikraščiui siunčiami rankraščiai 
turi but pažymėti autoriaus parąšu 
ir adresu. / Pasirašantieji pseudohy- 
mais, turi paduoti, Redakcijos žiniai, 
ir savo tikrąjį vardą. \
Redakcija pasilieka sau teisę atsiun* 
čiamus jai rankraščius trumpinti ir 
taisyti.
Netinkajnus laikraščiui rankraščius 
Redakcija, pareikalauta, grąžina au
toriui atgal jo lėšomis.
Reikia visada rašyti tik ant vienos 
popierio pusės, paliekant plačius tar
pus tarp eilučių.

Mistikos žiniomis, bėgyje lapkri
čio menesio pereitų metų Ameri
kon atvyko išviso 94.955 žmonės; 
iš to skaičiaus 1025 žmonės šu

įleistųjų buvo: immigrantų-duo- 
nos ji< 
grantįi 
žieriu. c

nc-i-mnri-

mėli.

1 * V ■

ejetuva
“gražių apysakaičių” tėra tik vie
na originale — Žemaitės “Prie

kios literatiškos vertės, gal ir 
laikraščio feljetonui nevisai tik
tu: keli vyrai “Prie alaus uzbo- 
110” paplepa apie kunigų, ir vis-

kulys, ą’P viskas, kaip tik norite 
manytip tiktai ne spėka. Na, ir 
paskui’^ kį-gi. manote -— šitas 
šiaudų J kulys jau agitatorius, 
streiko vadovas, — kontrastui su 
pirmuoju aktu. Stebėtina meta- 
morfozdk Ir kas tik galėjd tų 
Polezajėvo “spėkų” kiton pusėn

ir dar U’- ; y .

M

resnė.
nege

su kitais

Apžvalga.
“Vienybe Lietuvninkų” rašo: 
“Vienas Gardner, Mass., lietu
vis gavo iš Lietuvos laiškų, 
kuriame kalbama, kad Lietuv.ių 

< Mokslo Drati gija Vilniuje grei
tu laiku pasiųsianti Amerikon 
Vilniaus Tautos Namams pi
nigų rinkti agitatorių — M. 
Yčą.
Lietuvos svietiškoji inteligen

tija, regis, tik žadu i m urnom 
kriepka — susigriebia tada j ieš
mų drožti, kai kunigai jau kepsnį 
bevalgo. Vis dėlto tikimės, kad 
p. Yčui, ar kitam kam Lietuvių 
Mokslo Draugijos ingaliotam at
vykus parinkti Tautos Rūmams 
Vilniuje pinigų, — amerikiečiai 
geri ir dosnus: ne vienam svar
besniam (o dagi ir ne taip svar
biam) tautos reikalui jie neatsakė 
dolario, neišleis tuščiomis nė šio 
“svečio”.

šalinus šaunaus “ruso
Lomžoje stovinčiam

kui, jo komanduoto)

reiviai-kitataučiai susirašinėja si 
savo giminėmis ne rusų kalba

darkyta rusų kalba, o jul 
kalba — vešpatystės kalba 
miu laiku armija — tai mok 

Kitatautis, tarnaudamas t 
metus kariuomenėje, turi 
ilo išmokti 

rusu kalbos, o 
siekti tik tada, iš kitatau-

nei’ii

ir dailu i 
niatiura :

lis
čiu

betų ir 
kalba.

rusti
G

ura. Is visos 
iria ir turiniu 
urgenevo mi
lukas ir žmo- 
rankomis”. Iš

■r:'Vr.. i

' * ė,

tat

1 nesuprantama, kodėl musų 
tėjai ir leidėjai užmiršta

lendoriujc

musų recenzentų

abudu tik tvlėdavusiu.•/

vyko po kokiam susi-

kurie “atmerkė jam a 
ko panašaus nebuvo.

žino kas. Autorius šito

v er
tuos

m a s parody 
dramos vda.

ir pirmojoj to
...................... ............................................................

mis šlubuoja, vietomis sunkokos,' 
abelnai, inatvti, kad poetas, rašy-

paties autoriaus dramoj “Alka
nuose Žmonėse”. Psichiškojo ar 
aplamojo apčiupamojo logiško 
pamatavimo dalykuose autoriaus 
-nei kiek nepažengta pirmyn.

Dramos konstrukcija geresnė,

'S-yzį-/s į, ' / O.y z 'v
'r v i <• ' '

daug turi
prakaito išlieja, 
), kol surimuoja 
Nors v ra v ienos 
blogos: “Tykiai

vienas nuoseklus veikimas, t. y., 
šlubuoja veikmės vienybė. Pati

S'-'A

Projektuojarrias pastatyti vakariniame Erie ežero krašte monumentas paminėjimui šimtmetinių su
kaktuvių Olivero H. Perry apgalėjimo anglų kariuomenės prie Erie ežero 1813 metuose. Monumentas 
susidėsiąs iš didelio, .1000x200 pėdų plotų užimančio rūmo, iš kurio kyšos augštyn 320 pėdų augštas bokš
tas, turįs doriško styliaus koliumnos pavidalą. Busiąs pabaigtas statyti vasarą 1913 m. ir kaštuosiąs

Kad Amerikos lietuviai do- 
f

•snųs, tatai geriausia žino kuni
gai, todėl jie ne tik iš Lietuvos, 
bet ir iš Azijos kraštų siunčia 
jau čia savo misijonierius. Pa
staruoju laiku, kaip girdėtis, at
vykęs kažinrkoks kunigas J. Ku
tas aukų rinkti bažnyčiai Tašken
te, Azijoj, pastatyti. Mat ten 
esu daug lietuvių ■— kareivių, 
ištremtinių — kurių dvasiškais 
reikalais besirūpinus kunigas 
Pranaitis* bet jie neturį Dievo 
namų pamaldoms, o patįs, dėl 
savo neturtės, bažnyčios pasista
tyti neįstengia.

Kadangi amerikečiai tikrai pil
do visus “Septynius mielaširdin- 
guosius darbus dėl kūno ir dėl 
dusios” savo artimolink, jie pa
gelbės ir taškentiečiams savo 
maldos namus pasistatyti.

♦ * *
Pasaka ar ne pasaka?

Lietuvos Žinių apžvalginin
kas nr. 13 rašo:

“Chicagos viešasis knygynas 
užsimanė išsirašyti skaityklon 
lietuviškus laikraščius — Lietu
vą ir Vienybę Lietuvninkų. 
Tuo tikslu kreipias vienon Vo
kietijos (regis Hamburgo) tar
pininkavimo firmon, prašyda
mas užprenumeruoti knygynui 
anuodu laikraščiu. Bet firma 
nežino, kur tie laikraščiai išei
na, todėl kreipiasi Tilžėn į 
Allg. Lit. Rundschau leidė- 
ją Vanagaitį, prašydama patar
pininkauti ir užprenumeruoti 
tuodu laikraščiu, ar bent pra
nešti, kur juodu išeina....

Lietuva gi, kaip žinoma, Clri- 
cagoj išeina....

Jei čia ne pasaka, tai stebėtina 
gi butų ta Chicagos viešojo kny
gyno administracija, kuri net ne
žino, kuriuos laikraščius ji pre
numeruoja. Lietuvą Chicagos 
viešasis knygynas prenumeruoja 
ir gauna jau, regis, dvidešimti 
metai, taigi beveik nuo pat to 
laikraščio gimimo dienos!

*
/ * ♦
A. a. Dr. Motiejaus Oliaka.
Lietuvos laikraščiai praneša, 

jog Maskvoje,- sausio 24 d. pasi
miręs daktaras Motiejus OliakJį. 
Buvęs tai karštas patrijotas ir 
lietuvių žadintojas iš miego tais 
laikais^ kuomet viešpatavo Lietu
voje Vonsiackio gadynė. Univer
sitete mokęsis kartu su Basana- 

—vičiunv ir Pietariu. Anais laikais 
jis rėmęs ‘Aušrą”, “Varpą” ir 
“Ūkininką”. Jis buvęs vienas iš 
pirmutinių Maskvos lietuvių dr- 
jos organizatorių, paskui kele
rius metus jos valdybos nariu.

Visi lietuvių visuomenės rei
kalai jam rūpėdavę ir užjauzda- 
vęs jis juos. Savo vaikus iš
auginęs lietuvių dvasioje. Lie
tuvių jaunuomenė dažnai nau
dodavosi jo materijaline arba mo
raline paspirtimi. Jo kūną saviš
kiai pervežę* tėviškėn.

maudu viršininkai turi 
G

ti priemones, kad šitas
butų pildomas.’’

Prie to, regis, pridėti
reikia. Nebent tai, ka<

bus geriausias daiktelis visame

veikmė neina pakilyn, neauga, 
neturi indomumo viršūnes, bet 
taip-tik šlitinėja. Dėlto klausyti 
tokios dramos gali but labai nifo-

galų melų skelbimui, jei nenori, ėmė vi 
visiems

ne

Šnei-

norėdamas
Bet užimanti įvairias Rusijoj ci- 
vilės ir karo tarnybos \ ietas vo-

yra daug “ruse s ui
Abelnai, kalendc 
nedžiimina, nors

miškę-augę

tuvesni“ 
čiu s

(dovanokite! 
lietu vius. bus

sako,

Ateinan-

Kritika ir Bibliografija.
Amerikos Lietuvių Kalendo

rius 1912 metams. Sutaisė ir iš-

Techniškoji kalendoriaus dalis 
švari, estetiška — nebjauru pa

ta.
čiu!

g

o? Znoma, svetimtau- 
mtis taip ir turi būti!

liniukų darbus! Keisti mes žmo
nės! Kalbame daug ir šaukiame

netartume, jei indėtošios

atsižymėtų skoniu ir dailumu — 
nieko panašaus jose nėra, matyti 
dėta tas, kas pasipainiojo! Re
produkcijos gi labai neaiškios, 
blogos, laikraščiai geresnes d 110-

taipgi netraukia akies. Štai tie 
paveikslai: pirmasis — H. Lar- 
win’o “Prieš Straikų”. Minia, o

Vok iečiai savo
ka Uhde labai

stovi

stato,

vas taip persisunkęs sentimenta
lizmu! Birgerio širdžiai labai 
brangus sentimentalizmas! Ne

tinai nukamavo visokie šteuerai 
ir mokesčiai, o čia dar tas po-

nai manoiiia, jog vokiečiai — ge
ležiniai žmonės. Netiesa, vokie
čiai labai sentimentalinis sutvė
rimėlis, jei tik feldvebelis su po- 

ne-licistu yra nuskriausti — šie

ka-Einam prie literatiškosios 
indome-lendoriaus dalies. Kiek

veskio: “Pramonė ir 
(referatas)” ir antras: Kokiu

Prisikėlimas
Jasiukaičio drama,

L.S.S. Dram. Rat. 10

Drama 
riaus “p

kovo.

inžinie- 
tik riaus 

atsivertima. Pirmam akte tas 
inžinierius šaudo sustreikavusius

ar

tas inžinierius perėjo iš vieno 
krašto kitan, tai tu r-b u t turėjo 
išaiškinta būti pačioj dramoj. Bet
gi, kaip neverstum, nei vienam 
akte šito išaiškinimo nėra. Ši-

liniukų ir kitokių “liuosųjų pro-

nuo įvairiausių ydų. Tačiaus tas 
priešpastatymas visų laika ne
a i skus.

jimo Polezajevas. Grupa žino jį 
užmušinėjais darbininkus, ir, visai 
nuosekliai, nenori su juo nieko

t oiezajcvas nei kaip j tai ne
reaguoja. Koks dabar yra Po- 
lezajevas ir dėlko Bobrovskaja 

nc- 
mi- 
be- 

vie-
nam dailininkui, kad jis smegenų

urnai jo pusę ima, tai visai

nimųjų dailininkų draugijoj,

riu išdūlina. Trečiame akte, kur 
pas Bobrovska ateina draugijos 
atstovai ir paskiri Nilov, Polc- 
zajevas vėlgi nieko nekalba, ta
rytum bijo tiesiai su tais žmonė-

ja net pasislėpti. Tai čia visas

pats nebgalįs veikti, bevelijąs 
nuo užpuolimų kadir po moteriš- 

glausties. Ir štai 
ateina pasigėręs dai- 
tikrinte-tikrina, kad 
yra spėkos vaikas.

stebėtina —
lininkas ir

gu ne viena-kita vien įvairumui 
įvestoji scena, tai butų reikėję 
visa laika snausti. K. J.

pročiu. Kam meluoti, jog vaidi
nimas prasidės 4-ta valanda, kuo
met prasideda 5-tą, arba jog pra
sidės 7_ba, kuomet visada nusi-

išsigelbėti. Šeši žmonės žuvo 
liepsnose, dvilika radosi sunkiai 
sužeistų ir keliolika lengviau. 
Gaisro priežastis nežinoma.

didesnė jų simpatija ingįjama. 
Pirmoje balandžio menesio sa
vaitėje tokia paroda rengiama 
West Park No. 2 salėse, prie 
Union gtv. ir 14-to Place.

tęsia
teatrų rengėjai mano, kad

jo veikimų aktiviškai prisidėtų 
ir kitos visuomeniškos ir auklė
jamosios įstaigos, todėl mel-

Iš Chicagos 
Lietuviu Gyvenimo.
Aušros Prelekcija.

Koyo. 17, 1912, 3 vai. po pietų

tys projekcijų temoj: “Svaigi
namieji gėrymai”. Prelekcija bus 
gausiai Iliustruota stereoptikono 
ir kitokiais paveikslais.

Pirmas iKr Jasukaičio dramos 
“Prisikėlimas” pastatymas.

u

te, ar perdirbo, lietuvių kalbom
Drama taikoma rusų gyveni

mai!, ne lietuvių. Autorius, re-

maturgus, stengėsi perstatyti 
žmonių psycliologijų bei gyveni
mo filosofijų. Ar jam vienok pa-

tai kitas klausimas. Veika-

tytas, nedavė jokių gilesnių įspu-

monologus į ir

pirmosios sce- 
buvo tik pa- 

Pirma

dėjus nuobodžius 
ištisas scenas be 
bei veikimo. Be 
uos, kitos scenos
sikalbėjimai —■ dialogai.
scena buvo labai tragiška; antro
ji —■ labai keistai-meiliška; tre- 
čoji — labai nuobodi; ketvirtoji— 
juokingai-filosofiška ; penktoji —-

Veikalo tema gera, bet jos iš
vedimas, išpildymas — silpnas, 
neapdirbtas. Tūli typai per
daug išstumti iš lygsvaros, iš-

Dramatisko Ratelio, D.b.b. ar- 
tistų-mėgėjų vaidenimas, ant kiek 
ta patsai veikalo ir typų keistu
mas leido, buvo gana geras. La
bai gera į .atloše J. Šaukimas, J.

das, taipgi gerai J. Uktveris, M.

kiti. Ląšėjafci stengėsi, kiek ga
lėdami, kiek jjų sumanumai jiems 
leido. In tokias scenas kaip mei- 
lavimąsis ;Ni]ovo su Bordina ir 
Polezajeyjo šu Bobrovskaja, at
liktas suni)il|itu stropumu, reikia 
pripažintį j sakiausiomis atlikti.

nemalo-
“Velnio pramanymas”.

vus susirinkimai!, kuris įvyks sc-
namu nr.

G

nemaloniai atsiliepia į visus pub-

Po vaidinimui, L.S.S. 81-mos 
kuopos mišrus choras padaina
vo, p. 
dainas.

Marshfield

Jaudamas, kad teismas panaikin- 
nuomos 

mat, atsi-

po pietų Henry Booth rūmuose, 
701 W. 14 PL, prie Union gtv. 
Apie veikimo plianus ir kitus rei
kalus kalbės Mrs. W. I. Thomas,

atiliui diriguojant, tris kontraktą. Mo
Dainos padainuota^la- krausčius į jo
ai. Choras padarė nic-pįsitaisė telefonų; namų gi savi- 

išmatuojamai didelį progresą nuo Įninkąs yra įsitikinęs, kad telcfo- 
laiko kaip jį teko girdėti apie Inas — tai velnio išmislas, ir to-

vadinti vienu geriausių lietuvių ’negalįs savo namuose laikyti, nes

dalis, tai gwlima tikrai pasigerėti.
Jo. Vis—kas.

neištiktų. Jis tat ir maldaująs 
teismo nusprendimo, kad arba jo 
namų nuomotoja tų pragaro pa
būklų, taigi telefonų, prašalintų,

Teisė-

Alice Dow Allinson,

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

VIETINES ŽINIOS.
Gėlių paroda.

Vietinio Dailės Instituto sa- 
>e, Alichigan avė., prieš Adams

neišpildė, paaiškindamas, kad dėl 
tamsių “foreignerių” prietarų nė 
telefonų, ne šiaip šios dienos

Režiseriui Dobimui. Leisk Pa
mišta liuosai kritikuoti. Kritika, 
kokia ji nebūtų, turi but laisva. 
Pamato protestuoti nėra. Jeigu 
prieš kritikų kas nori protestus 
kelti, tai turi ir protestui atsakan
čias priežastis turėti. “Režise- 
riaus” gi proteste tinkamų moty
vų nėra. Smulkmenos tai dar ne 
mot v va i. ».

Kinderiui.
do ištikimu.

Aprašymas neišro- 
Už patalpinimų ne

ypačiai savo puikumu atsižymi 
rožes, gvazdikai ir orchidėjos. 
Gėlių augintojams už gražiausias 
gėles paskirta išdalinimui 2900 
dolarių dovanų.

Pieno vežiotojai grūmoja streiku.
Pieno vežiotojai pareikalavo iš

nebusiąs iki balandžio 1 dienos 
išpildytas, pieno vežiotoji! unija

nešiuv

Bubniskui, St. Charles. Kore-

ar muzikantai galėjo, ar ncgalė-
Prezidentas Taft Chicagoj.
Pereita subatą Chicagon buvo 

H.

unijos susirinkime, jos sekreto
rius W. A. Neer pažymėjo, kad ne jo pareiga aiškinti, kodėl dek-

:ęs prezidentas W.
Keliose vietose laikė

stijų administracijos pozicija 
tarptautinėj ir vidurinėje politi-

50 centų daugiau savaitėje, pieno 
pieno 
kvor- 
kaina 
dola-

sakė, jog muzikantai to nemokė-

kainų nuo 7 ant 8 centų 
ta. Ta padidinta pieno

vaikų mokyklon prie 
ir Allport gtv. ir lenkų 
mokyklon prie 88-tos

A r m o u r o 
tan, čekų 
W. 18-tos 
parapijos
gtv. ir Commercial avė. Iš 
cagos išvažiavo nedėlios pav

Gaisrai.
su-Pereita sereda Oak Parke 

degė gyvenamieji namai, nr. 
S. Scoville avenue. Ugnyje ži 
ir tu namu savininko motina, 
metų senutė Mary Whiting. Šiaip 
ugnies padaryta pragaištis siekia 
80 tūkstančių dolarių.

ginimų už tuos 50 centų, pridėtų 
prie savo

tore, taip, o ne kitaip dekliamavo. 
Tai kam pradėti tuščius ginčus 
ir dagi korespondentų kvailu va
dinti, jeigu jis tik savo pareigas 
atliko? Išrinkti nieko nesiduoda.

Prastas

darbinink u
e g

taupomasis
nedėldienį

savaitinės

bankas.

ti taupomąjį bankų. Turėjo jis 
susitaupęs 250 dolarių ir, bijo
damas, kad kas jų nepavogtų, 
įsidėjo kurpėn ir apsiavė. Vaka
re vienok, nusiavęs kojas, pini
gų kurpėj neberado. Jie, turbūt, 
bevaikščiojant jam iš kurpės iš
slinko.

F. Machiulskui, Kens., III. Iš 
Jūsų raštelio nesuprantame, kas

norite žmones persergėti. Ra
šant laikraštin, reikia paduoti 
faktus, iš kurių patįs skaitytojai 
matytų, ko turi sergėtis. Nedč< 
sime.

NAUJI RAŠTAI

Išganymo apsireiškimai "arba 
Atėjimas ir gyvenimas ant žemės 
L Kristaus. Teatrinis vaidini-
mas

Ateivystės judėjimas.
Sulyg „Komercijos ir Darbo 

Departamento paskelbtomis sta-

Straipsneliai surašyti ant grei-/ 
tųjų, be įsigilinimo, bet mažai 
teskaičiusiam gal šį-tą jie nau
jo ir suteiks. Apie kitus gi ka
lendoriaus straipsnius nėra rei
kalo ir minėti — tokie jie silpni, 
tokie neindomus, veikiausiai su-

priimti tai, jeigu ne už pašiepi
mą, tai už girto vaidentuvės vai
sių. Polezajevo šiokią tokią spė
ką, jeigu tai dar gali būti vadi
nama spėka, tematome pirmame 
akte, kur jis nušovė kelis dar
bininkus. Sekančiuose aktuose

galima pagadinti kalba tos, ku
rių ji vaizdino, bet kalba musų 
vienos iš typiškųjų.deklamatorių, 
viena intonaciją šnekančių apie 
kanuolių baubimus ir saldų pa-

mos Illinois Woolen and Cotton 
Mfg. Co. trobos, 902—4 South 
Morgaiw gtv., arti Blue Island 
avė. Apdegė ir keletas arčiau sto
vinčių gyvenamų namų. Gaisro 
padaryti nustoliai siekia daugiau

Pakvietimas.

Moterų Ratelis Woman’s

gyvai veikti, kad padarius Chica
gos miestų gražesniu, geresniu ir 
švaresniu. Rengiamomis tam 
tikslui parodomis, prakalbomis ir

Petraukos, t. y. tarpakčidi, bu-

- - 'bininkus. Sekančiuose aktuose I Dar kar
rankioti iš senų laikraščių. Iš|tai gryna 'tyrė, bumpsąs šiaudųIspektaklių 

' '*5 •

tymas, Bet už tai sčen6s buvo 
gražios ir tinkamos. ,

kartą verta priminti musų
. ir abelnai vakarų ren-

— Anksti pereitos subatos rytų 
užgimė gaisras dideliuose betur
čių nakvojamuose namuose “Old 
Barnętt”, 651 South Clark gtv. 
Gaisrui užgimus, daugumas tų 
namų įnamių dar miegojo, ir ka
dangi naami buvo labai seni ir

Juozas K....s. 1911. Spauda 
ir turtu “Kataliko”, 3244 S. Mor
gan street, Chicago, Ill. U. S. A.

Degtinč-Nuodai. ‘Pagal N. N. 
raštus parašė S. Kaimietis. Chi
cago, Ill. Turtu ir spauda “Ka
taliko”, 3244 So. Morgan street. 
1911 m. Psl. 34.

se stengiamos supažindinti žmo
nes su esamomis dabar sąlygo
mis ir budais, kaip tas sąlygas 
pagerinti.

Ratelio darbais pradeda žmo
nės vis labiau interesuotis, vis .

Vidunas. Numani. Vienaveik
smė komedija. Išleido “Rūta”. 
Tilžėje, 1911 m. Psl. 30. KaU 
na 50 pfenigių.

Jaunimas^ Vasaris, 1912 m.
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iminėti reikalų perkratinėj hitais spaudoje val
džiai buvo ypačiai malonus; valdžia niekada 
nesigailėjo persergėjimų, idant laikraščiai ne- 
užsiiminėtų dalykų svarstymais, bet — kalbant

Bet kulto prietikiai su žeme ir su numirėliais tuo- 
mi neišsisėmė. Net vėlesnėje Graikijoje randame prosenių 
garbinimo žymes. Yra žinoma, kad terp graikiškų visuo
meniškų dalinimų buvo “kilmės”, gene, pripažyšt^, ar bent 
'aiką save sujungtomis kraujo giminingumu; jos vienydavos 
iesiog vieno kilmės vado pagarbinimui, kurio vaVdų vadinta

kulto. lokiu buclu pas atėniečius buvo švente, pašvęsta 
visiems įnirusiems: tai buvo taurių (choes) diena, laike 
Antesterijų, vasary; šitoje dienoje abelnai rūpintasi pasi
gerinti šešėliams. Tokiose deinose, numirę apleisdavo savo 
požeminius gyvenimus ir vaikščiodavo ant žemės; daug 
rūpintasi tuomi, kad baisius šešėlius laikyti ištolo: pikiu 
tepta adverijos, kramtyta gudobelės lapai; šeimyna duodavc 
aukas ir šventus nuliejimus savo nabaštikams*). Apie do

Psyche, pusi. 216 t, ’ ,. ~~

I



Aitvarų bankierlus ri

Pereitame “Lietuvos” nume
ryje padavėme aitvarų hankie- 
riaus, Jurgio Pupauskio, biogra-

stų, monųi.

nūs surinko tiek pinigų, kad pa
sistatydino mūrinius namus ver
tus 13 tūkstančių dolarių; ant 
namų, žinoma, yra dar skolos 
apie 7 tuk st. dpi. Ant naujų na-

rašų: “Banka, priima pingus, 
moka 4% ; siunčia pinigus, par
duoda šifkortes” ir tt. Pupau
skas šifkorčių agentūros .neturė-

uosi šifkortes parduodas.
Pasakojama, kad Pu

Vienas žmogus

skas paaiškinęs, kad greitų laivų 
; nesą, greičiausiu laivu imsią apie

_ jis norįs greitai parkeliauti .Euro
pon, tai parduosiąs jam “niagiš-'

ropoję busiąs keturiomis valan
domis laiko. “Kostumeris” prašo 
išaiškinti, kokiuo budu jis ga-

res.
nusine-

dens, stosi ant jo, ir keturiomis 
valandomis atsidursi Europoje te
legrafo greitumu. Divonas kas

Kostumeris: Bet aš noriu šif- 
kortės į abi pusi, į Europą ir

Pupauskis: Gerai. Aš turiu di
voną, kuriuo kelionė į abi pusi 
ims tik devynias valandas; kaš
tuoja $100.00.

‘koštu nie
rį” užinteresavo ir jis nusipir
ko divoną į abi pusi už $100.00.

,¥orką, bet ėmė abejoti, ar devo
nas lėksias. Jeigu nelėktu, butu

New Yorką ir Atgal. Todėl su
manė išbandvti divoną ant Mi- 
chigan ežero. Atsinešė jį paeže
rėn, nuošaliai nuo žmonių, kur 
netoli buvo matyti tik viena žve
jų valtelė, ištiesė divoną ant van
dens, stojo ant jo ir — numar
mėjo ežero dugnan. Laimė, kad

arti, kurie, pamatę žmogų besi- 
skandinant, priplaukė ir ištraukė 
jį iš vandens. Divonas liko eže-

namo, persirengė Sausomis dra- 
. panomis ir atėjo p;

reikalauti, kad jam
; grąžintų.

Kostumeris: Tavo
lekia, atiduok mano

pinigus

pinigus.

su

ne-

Kostum: — Ne,aš mėginau jį 
t -Michigan ežero ir vos ne-

prigėriau, supranti?
Pu p.: — Žmogeli, kur tavo

ant jūrių, ne ant ežero. Aš tau 
aiškiai sakiau važiuoti į New 
Yorką, į pamarį, ir pradėti ke-

plaukia.
divonai, 
tik $10.00

Košt.: -

dokų, iš kur laivai iš- 
Ant ežero vra kitokie

Ir jie lėks?

jei nelėks «« pinigus sugrąžysiu.
Kostumeris, nusipirkęs šį ant

rą divoną už $10.00, pasiėmė su 
savim 
draugų,

ilgą virvę ir porą savo 
kad šie butų liudinin-

ėję pacž 
vandens, 
virve, p

Saliu ne buvo keletas žmonių ir 
storas saliunininkas už baro. “Ne
matomasis” tylomis praslinko pro 
saliunininką, atsidarė registerio

uit! šia:

laikyti i 
0110 ir ! ne 

vėl numarmėjo į dugną. Drau-1 
gai vos ne vos virve ištraukė ....

— Pupauskis apgavikas

nuo
ėmė

atsiimti.

matai ?
ai.: — Žinoma, matau
Hebes guminės žarno

metė iš už baro, kiti kostumeriai 
taip-pat sudavė keletą kumščių 
“nematomam jam”,

ematomasis ,

ir

atsikėlęs nuo 
akimis ir kru-nedirba. Atiduok pinigus! I

Pup.: — Iš kur jus žinote, kad j T 
mano divonai nedirba, ar išmė-'. • -...............   , . .’ iti, issieme is užančio bonkcle su
ginote juos? ’ “.„noiuL-.i

nosį a

nonie

su

savo magiškąją kepurę, tolyn nu- 
marsavo. * * i* ’»•

. Sykį Ptipfl^M atėjo pas sa-

jam perikdofarin? ir sal> 
poros miliutų aš ateisiu 
vienu lenku. Lenkas n

sau pinigų kiek norės, galės pr! 
sivilioti merginas ar moteris, Ko
kias norės, taipgi merginos Ję 
moterys šioje knygoje ras sekre-

šu

pridėk ir šitą 'pefikdolarinę”. Sa- 
liunininkas paklausė, ką tai reiš
kia, kam lenkui dovanoti $5.00? 
Pupauskas atsakė: “Dasižinosi
vėliau, o dabar 
sakau”. Ir išėi

eina su lenku.

larinc.V paėmę

davė lenkui ręsto $9.90, tai yra

1 menį ir leidosi pas Pupauską.
j Košt.: — Javo aliejus niekam I pasiėmė pinigus ir abudu su Pu-

duotąją

tų nėra,

m gams 
tikinčiu

jautėsi 
ir save

besiąrtiiiant,

m vir-j 
rvę už į 
ir nu- i

s, atiduok man pinigus.
— Iš kur žinai, kad 

niekam nevertas?

’mano akis ir nosis?

Kada

o juodu laikė? lai.reiškia — tri 
pasažieriai ant vieno divono. Ta 
divonas yra tik vienam pasažie 
riui, ne trims, • jis ’ kaštuoja til 
$10.00;. divonas 'trims pasažie

kaip liepei ir inčjęs į aną galiū
ną, ėmiau pinigus iš registerio. 
Nespėjau du sykiu semti, kaip

šė išaiškinti, už ką jis lenkui do
vanojo $5.00. Pupauskas išsi
traukė iš kišeniaus $90.00 ir, ro
dydamas; sako:

— Matai, už tuos $5.00 aš ga
vau nuo kvailo lenko $90.00.

S ai.: —1 Kokiuo budu?
riams

vėžinti.

Tu

brolau, neinasi 
nėra. nevogtum is tų, 

neverti.

Ėmei pinigus aname 
: aš tau sakiau, k a (i 

kurie $3000.00

turi savo niu-

areštuoti. Bet jeigu jau taip esi!
rinius namus!

Pup.: — Taip, ale ant-tų namų

kymų, 
vonus,

tai duok šian mano 
imk savo pinigus, ir

Pirk.:

vandenyje liko

Košt.:di- 
eik'duok mano pinigus, i

Man vis tiek. Ati- 
ir viskas.

viati magišką penkdolarinę, kurią 
kam tik duodi, tai vis ji atveda 
kitus $5.00. Lenkas nenorėjo ti
kėti ir nemokėjo man pinigų, kol 
aš jį ncintikinau. Kada čia len
kas, ją tau padavęs, gavo kitus 
$5.00, tada patikėjo, kad mano 
magiška penkdolarinę yra gera, 
ir užmokėjo i^an už ją $90.00.

Ir apie šimtus šitokių Pupau
sko klastų žmonės pasakoja.

ai liko Has, kad nesupranti, ką tau 
neverti. I kiau, tai duok šian mano a

ne už apgavystes. Jis negalėjo 
apgaut protingu žmonių, nes

kad mane
but juos pardavei kitam kam su apgavai, ir 
geru pelnu, o mane nori kvailiu trenkiau į

reikalauti, o
ėmė;jei ir nori
Pu-įsiimti? K;

šaukti:

kaip mane apgaudinėti!

siramino. Jis nuė 
katą ir apsiskttndė

akmeni. %
'Tu mano

it-

nevertas.r Atiduok pinigus! 
p.: — Juokdary! Jei tu nu-

ardžiai i lauti pinigų, tavoro nesugrąžinęs?

nenu-j Košt.: — Čia ne drapanos, čia

Advokatas 11 
a, kad si

poros dienų Pupausko advokatas tuoja daugiau kaip $10.00.

ant pilnos sumos. atidaręs duris, išstūmė ko-

»■ cirkulioriaus sekretą
“Kaip pasidaryti nematomu”, i

Kostumeris nuėjo pas advoka-

pirkti. Pupauskas klausia, kam'ma, antra c 
tatai jam reikalinga. Žmogelis už jo darbą.

Kitas žmogelis' 
tapti nematomu ir

advokatui

už

Čia
rašalo bonke- 

magiškas alie-

na bonkelei $50.00. Bet atmink 
kad nevogtum iš tokių, kurie 
mažiau verti kaip $3000.00”.

per brangu, ar negalima, girdi, už 
pigiau. Jis esąs biednas ir tiek 
pinigų neturįs. Pupauskas pa-

$35.00. Užsidėjęs magišką kepu
rę, ėjo jis šalitakiu. Praeiviai

nicejo, i<au jo ciaoar niekas ne
mato. Bet einant jam .skersai

važiavo į visas puses, vienas ve

ną ir trenkė į žemę taip smar
kiai, kad net jo magiška kepu
rė toli nuriedėjo. Vežėjas su
laikė arklius, iššoko iš vežimo, 
pakėlė partrenktąjį ir sako: “Mel
džiu man atleisti, aš Tamistos 
nemačiau”. Nematomasis su iš
didumu atsakė: “Aš žinau, kad 
tu manęs nematei”, ir, užsidėjęs

Pupauską burtų nepirko. Pirko 
pas jį burtus tiktai kvailiai, ku
rie apgauti, nežinojo dargi kur 
nė kam pasiskųsti, ir nors jis juos 
per keletą metų apgaudinėjo, vie
nok nė vienas teisman jo už tai

kalėjiman už siuntinėjimą pačt.u

t e ratu ros.' 
se garsino diTiui lenkiška, 

Jitodąją Knygą” 
už $16.00. tokią knygą
pirko lenkas Stąsek, gyvenąs 
Winona, 111. Kada knyga atėjo, 
jis, peržiūrėjęs, nerado joje nie
ko panašaus į burtus. Tada ra
šė Pupanskui, ' kad jo “juodoji 
knyga” niekam netikusi ir rei
kalavo sugrąžinimo pinigu, arba

žinsias,
v /

Pupauskas

su reikalaujamu užmokesčiu $16

fin į jau bijojo mokėti kitus $16.00, 
todėl prašė savo pačtmeisterio ati-

se ir apžiūrėti, kas joje randasi.

nonos pačtui visus Pupausko laiš
kus ir cirkuliorius, pasiskųsda-

ską areštavo, bet ne už apga
vystę, tiktai už siuntinėjimą pač
tu cirkuliorių, garsinančių minėtą 
knygą. Cirkulioriu jc buvo pa
sakyta :

gerlausfus kandidatus, būtent, už
minėtus keturis lietuvius. Lietu
vis visada yra arčiausias mums 
žmogus, Jeigu lietuvis bus valdi
ninku, mes turėsime jį ne tik 
draugu, bet ir garbę, kad ir mes 
turime keletą lietuvių valdininkų

nesnių patyrimų, kol pagalios iŠ* 
sivyste dabartinis gydymo mok
slas. Daugelis žolių pradėta 
jungti krūvon, kad padarius di-

Pereit a

gyvcni-

datų noniina vinie 9 balandžio. 
Galbūt paskirs dar vieną dieną 
registracijai tiems, kurie perei
tame utarninke nesuspėjo užsirc-

gaus kūną. Tuo keliu buvo su
sekta vaistas, žinomas vardu 
Trincr’s American Elixir of Bit
ter Wine. Daug mėginimų bu-

si sekė taip tobulai sutaisyti. Jį 
reikia vartoti visokiose ligose, pa
einančiose nuo nesveikų vidurių, 
kaip antai nuo apetito stokos, 
nuo nusilpnėjimo, nuo vidurių ru- 
kietėjimo, galvos skaudėjimo, 
nervingumo. Visose aptiekose. 
Jos. Triner, 1333 — 13339 S°*

aitvarais par

registruotis
gu tokia butų 
derėtu visiems

davė Mickevičiui už $500.00. 
Jš banko jis mažai biznio turėjo, 

žinoma

Gražus Vakaras!
eroti

t*

Pupanskui naujų

taisos namų
sys? Galbūt tiek pasitaisys.

Surašas už savaitę iki kovos 
(March) 9 dienos.

iš lengvatikių po $16.00 už “Juo
dąją Knygą”, kuri ne 16c. ne
verta. Lengvatikių, tikinčių į

LIETUVIŲ LAIŠKAI 
KR ĄSOJ E.

Bus prakalbos, damos,- 
deklamacijos, monologai ir lekio-i 
jauti krasa su gražinu balium. *Į 

Kviečia Komitetas.
krikstis naujais vardais ir 11c \ ie
nų tai kitu vardu jis vėl sugaus 
lengvatikius ant savo meškerės.

Neinteikti dėl įvairių prieža-

tams laiškai galima atsiimti Vy-

tarp Jackson Blv. ir Adams gtv.. 
Room 175, priduodant atsakomą, 
prie adresato laiško padėtą, nu-

TEATR. DR-STF: RŪTA NO. 4, 
CHICAGO, ILL.

žinoti visiems savo nariams, 
ir visai jaunuomenei, kad šita 

trejus metus, 
Jos įsteigėjai

BALSUOTOJŲ DOMAI.
Musų prakilnesnieji vyrai, ypač 

organizacijų vadovai skundžiasi, 
kad Amerikos politika purvina, 
kad valdžia netikusi, neteisinga 
ir 1.1.

Amerikos
caras, nei kitas koks 

ą čia, kas keli 
metai, išsirenka sau patįs žmo-

valdžia butų gera, žmones pri
valo rinkti valdininkais tik gerus 
žmones; nes kokius išsirenka 
valdininkus, tokią ir valdžią turi.

Nominavimas kandidatų visų 
partijų bus utarninke, 9 balan-
džio.
pilnas pilietybės popieras, turi 
teisę balsuoti už tokius kandi
datus, kurie jam tinka. Kurie 
candidatai gaus daugiausia balsų,

minacijos balsavimus angliškai 
vadina “Primary day”. Nomina
cijos balsavimai yra svarbesni už 
rinkimus, nes jeigu žmonės nori, 
<ad kuris kandidatas taptų val
diškon vieton per:
lirmiaų gauti jam nominaciją; 

.eigų jis negaus nominacijos, ne
galės būti kandidatu. Todėl, no-

tu r i

rint savo kandidatus pastatyti 
rinkimo tikietan, reikia už juos 
balsuoti 9 balandžio dieną.

Šiuose rinkimuose, 9 balandžio, 
jieško nominacijos ir keturi be

i-mas — Jonas 
kongresmano vietai

B. Brenza
nuo Dcmok-

inio Republikonų
partijos.

3-čias

mto Demokratų

Laurynas AŽukas 
Commissioner” 
partijos.

merį:
5

15
19
26
30

97
106
115
119

.197
359
392
412
421

439
441
466
540

593
609

658

741
751

760

805
• 809

811
830

840
.880
892

938

Adamaycu Jau 
Aputis Alai k 
Arlickis Brink 
Baiorinas Petras 
Baltūsis A 
Bognilas Powlas 
Brazas Kaetonas 
Breed i s Anna 
Bukas Jurgis 
Bumblis Kostantas 
Darni kas Jo 
Dowidaitis Stanislaw 2 
JIgaudas Jonas 
Juduitaiti Mat 
Kandratocus Aamili 
Karcanskis Mutejos 
Kasperait Augustie 
Kaweckis Stefonas 
Kerszaite Ursulla 
Klimas Majk 
Kulis Andrey 
Kurlis Jan

. Lilejkis Antony 
Lukossius Paul 
Masiulis Alexandra 
Mjkolauckas Petras 
Orwidas Jons 
Paniniai t is Mik 
Pen nuo j lene Mery 
Pikturna Klemensas 
Pietrosu Jozef 
Pi Ii pa wee Jonas 
Pocus Jon 
Remdzus Klemencas 
Ripkewic Mikis 
Rickasaite Barbara 
Ruzgis Dominika 
Salabas Dzian 
Salkauckas S« 
Si rot kas August 
Skardžius Ramusis 
Solis Zenonas 
Srebolius Juzupas 
Stankus Frank 
Steponaitis P 
Stonis William956

1021 ’’ Tweri jonas Petras
1024
1026
1030
1039
1048
1049
1057
1065
1090
1107
1128
1154
1166

Uborvice Wincentas 
b’ben skus F.
Urbonas Wilim 
Venskus Alekander 
Waitkaitis S 
Waitzus Antenas 
Walantinas Wincentas 
Walasinas B 
Wisztartz .1 užu pas 
Wizglrd Feliks 
Yasas Yon as ■>
Zlabis Justina 
Zybas Simonas

APGARSINIMAI
NAMŲ PRITYRIMAS.

Žinojimas — tai prityrimų pa

kų nandyti, kol pasiekiame pagei
daujamų pasekmių. Tas-pat bu
vo musų tevų-protevių daroma..

Duoda 
taipgi 
draugija gyvavus per 
neturėjo jokių pamatų, 
mane pasipelnyti vien savo naudai. 
Dabar visi tie nariai tapo prašalinti 
ir draugija tapo pastatyta į geras 
vežas. Draugijos tikslas yra sekan
tis: Lavintis dainuoti ir lošt teatrus, 
kitaip pasakius, lavint jaunuomenę 
prie dailės. Prie to yra pašalpos 
skyrius ir kiekvienas prigulintis prie 
jos narys gaus pašalpą ligoje. Da
bar yra labai lengva prie jos pri
sirašyti, nes įstojimas tik 25c. ir 
15c. mėnesinės mokestier Pašalpa 
ligoje J sąvaitę bus mokama $3.00. 
Pristoti gali visi: merginos, moterįs 
ir vyrai, ypatingai paranku tiems, 
kurie myli prisidėt prie dailės. Dai
nų praktika atsibuna kiekvieną se- 
redą 7:30 vai. vakare Jurgio Černiau- 
skio svetainėj, 1900 So. Union st., 
Chicago, BĮ. Susirinkimai laikomi 
kiekvieną antrą utarninką mėnesio.

Draugijos liūtas Valdyba.

APSKELBIMAS.
Vedusius ir nevedusius žmones kvie

čiame rašytis j turtingiausią ir ge
riausią broliško susišelpimo organi
zaciją, 
World. 
naujas 
dienos 
tos įsirašymas bus $15. 
iki bal. 1 d. 
Sąnariai šelpiami 
laimės atsitikime, 
mokama ligonbutis. 
nių kreipkitės adresu: 
gan avė., viršuj, nuo

įvardytą The Woodmen 0/ the 
šiame mieste organizuojama 
skyrius, ir iki balandžio 1 
įsirašymas dykai, po tos da- 

Jsirašusieji 
skaitysis inkų rėja is. 

kiekviename ne
susi rgus gi a p* 
Dėl artesnių ži- 

11408 Michi- 
4 iki 9 vai. 

po pietų, o subatomis ir nerišliomis 
nuo 1 iki 6 po pietų; arba adresu: 
Dr. A. U. Lifchutz, 11447 Michigan av.

AUsROS VAKARAS.
Nedėlioj, kovo 24, 1912 m., M. Mil

dažio svetainėj, 2242-44 W. 23rd PI. 
bus parengtas moksleivių naudai Auš
ros vakaras. Pradžia 6 vai vak. 
įžanga 25c. ir augščiau. Moksleiviams 
Ir Aušros Dr-jos nariams pusė kal-

1nos.
Programas’.

Lošimas B r. Vargšo 4-ių veik
ei rainos “Pirmi žingsniai’, pa
avi tori u i

Murinskis -
M.

šmitkė —
S. Strazdas;

Ona — A.
J* Sankunas;

Pirmi žingsniai 
vedant. Veikiančios

B. Vaitekūnas;
Domijonaitienė;

J. Bu ragas; 
Barbora — 

žemai-
T r iečiutė; 

kas 
šta;
soris

2)
3)

J. Prušinskas. Rėži-

smfų 
čiam 
ypatos:
Murinskienė
Enrikas—N. N 
žvirblis
P. Krikščiokiutė;

Jonas —
J. Briedis; šlapas — A. šuk 

Baltrus
— B. Vaitekūnas.
Pertraukose bus deklamacijos;
Po lošimui — žaismės.

žaismės bus vedamos vienų sykių 
kolių rųšių, taip kad kiekvienam bus 
proga pasirinkti jam patinkamą*. 
Meldžiam a ts i 1 a p k y t i.

AušrosWakaro Komitetas.

TEATRAS PILNAS JUOKŲ, 
parengtas Dr. V. Kudirkos Dr-stės 
ned., kovo 17 d., 1912 m., M. Mel- 
dažio svet., 2242-44 23rd. Place. Pra
džia 7 vai. vak. įžanga 25c, 35c, ' 
50c ir 75c. Scenoje statoma trijų 
veiksmų komedija “Aukso Dievai
čiai”. Be to bus deklamacijos, mono
logai ir 1.1.

šita komedija yra viena iš geriau
sių lietuvių kalboje. Juokų be galo 
ir krašto. Kiekvienas smagiai laiką 
praleis ir džiaugsis iš gražaus vaka
ro ir malonaus priėmimo.

' Kviečia Komitetas.

ka maistui, kurie pašarui, o ku-

JURGIS IR BALTRUS APLANKO PUPAUSKĮ

lauš dirbti nė vienos dienos. Su 
pagalba šios knygos, prisidirbs.

Košt 
vieną 
bet jei nelėks, tai paminėsi!

Pnp.: — Žinoma kad lėks, o

Commissioner”, nuo Republikonų 
partijos.— Na,, tai duok inan 

bandyti ant ežero, Visi, kurie galite balsuoti, ne
užmirškite utarninke 9 balan
džio balsuoti, ir balsuoti už-4wh<- tė dėjo savo patyrimus prie se

Kostumeris, 1 
už $47.50, išėjo, 
ties, 
savo



DU DIDELI TEATRAI, 
vardu “Gyvenimas šv. Agnietės”, dve
juose aktuose, ir “Gyvenimas Šv. Po- 
titaus”, penkiuose aktuose, surengti 
par Liet. Teatr. Kliubo “Lietuva”, 
nedėlioję, 17-tą dieną kovo, svetainėje 
“Columbia”, ant 48-tos.ir So. Paulina 
gatvių. Pradžia 7-tą vai. vak.; sve
tainė bus atdara 6-tą vai. vąk. Ti- 
kietų kaina 25c. ir augščiau.

Garbus lietuviai ir lietuvaitės, ne
pamirškite to perstatymo, nes kurio 
nebusite, tai paskui gailėsitės. Liet. 
Teatr. Kliubas “Lietuva” rūpinasi 
kuogeriausiai atlošti visokius persta
tymus ir turi geriausius aktorius 
Chieagoj. Meldžiame visų atsilan
kyti. Komitetas.

Reikalingas jaunas sumanus vyras, 
kurs užsiimtų liuosomis nuo darbo 
valandomis, arba visada, musų agen
tūra. Prityrimas nereikalinga. Pa
mokysime. Galima daug pinigų už
dirbti. Adresas: Chas. Urnich & Co., 
354 W. Randolph st., (Room 29), 
kampas La Salle st., Chicago, Ill.

Ant Pardavimo.

ih

SEVEROS

ANTISEPSOL f
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DVIGUB. JUBILEJAUS VAKARAS, 
parengtas 28-tos kuopos T. M. Dr-stės 
ant West Saldės, M. Meldažio sve
tainėje, 2242-44 W. 23rd Place, su
katoje, 16 kovo. Paminėjimui Prof. 
Jono Juškevičiaus 25 metų sukaktu
vių mirimo, ir T. M. Dr-stės 15 m. 
sukaktuvių.

Tautiečiai ir Tautietės, nepraleiski
te progos, atsilankykite Į šį Jubue- 
jaus Vakarą, kuris bus paminėjimui 
musų rasojo prof. Jono Juškevičiaus.

Kas naujai įstos į Dr-ją gaus kny
gą vertės 50c.» Senieji nariai gaus 
knygas sekančiame susirinkime.

Svetainė atsidarys 7:30 vai. vakare. 
Programas prasidės 8-tą vai. vakare. 
Įžanga 10c. y pa t ai."- Komitetas.

Ant pardavimo lotas labai žema kai
na. Lotas randasi geroj gatvėj, su 
vandeniu ir su užmokėtomis takso
mis, kaina tik $250.00. Taip pigiai 
parduodu todėl, kad turiu išvažiuoti 
su įvairiais reikalais Lietuvon. Dėl 
platesnių žinių kreipkitės adresu: 
Tony Skrandall, In care of Joseph 
Yushkewltz, 3361 So. llalsted str., 
Chicago, Ill.

Pigia kaina parduodu puikią bu- 
černę ir grosernę, gerai įrengta ir 
geroje vietoje. Parduodu dėlto, kad 
noriu kitą biznį užsidėti. Gera proga. 
Dėl artesnių žinių kreipkitės adresu: 
828 Albany st., Roxbury, Mass.

Parduodama pirmos kllasos mėsinė. 
Geras biznis. Lietuvių gyvenama 
apigardė. Puikus intaisymai. Turi 
but* tuojau parduota. Kaina pigi. 
Kreipkitės: II. P. II. 1621 So. llalsted 
st., Chicago.

Pa j ieškoji maš.
Pajieškau savo tėvo Jono Lemen

to, Kauno gub. ir pavieto, pirmiaus 
gyveno Chieagoj, dabar nežinau kur. 
Meldžiu duoti žinią adresu;

John Demont, '
P. O. Box 202, M el rose Park, Ill.

Prieinama kaina parsiduoda saliu- 
nas labai geroj vietoj. Pardavimo 
priežastis — savininkas išvažiuoja 
Europon. Kreipkitės adresu: William 
Babicz, 3302 So. Morgan st., Chicago. &

Pajieškau savo brolio Jurgio Vai
kio ir Petro Joniko, abudu Kauno 
gub., Raseinių pav., Tauragės vol., 
Pagramančio par. Prašom duoti žinią 
adresu:

Augustas Vaičis,
P. O. Box 86, Liwingston, Ill.

Kriaučių šapą geroj vietoj ir gerai 
išdirbtu bizniu. Parsiduoda dėl sa
vininko ligos. Kaina labai pigi. 
Kreipkitės adresu: j. Juknis, 1620 S. 
Union st., Chicago, Ill.

Pajieškau savo draugu: A. Jurkle- 
nio ir Laduko Cibinsklo, abudu Kau
no gub., Aleksandr, pav., Panemu
nio parap., Pašeraukščių kaimo; 5—6 
metai Amerikoj. Turiu svarbų rei
kalą, meldžiu atsiliepti adresu:

R. šilagalis,
75 Fullerton avė., ‘ Hamilton, Ont.

Canada.

FAR M OS
New Yorko lietuviškoj kolonijoj dar 

yra daug farmų neparduotų; daug 
lietuviu turi apsipirkę po 50 akrų už 
800 dol., 86 akrų už 2100 dol., 100 
akrų už 2000 dol., 135 akrų už 2000 
dol. Visos farmos su reikalingomis 
trobomis, daug visokių —- pigių ir 
brangesnių. Dėl artesnių žinių ra
šyti: Gco. Kleek, Poolville. N. Y., 
indėdant už 2c. markę atsakymui.

Pajieškau Petro Papločio, gyvenu
sio 1817 So. Union st. Reikalau
jame dėl J. Klemčiaus bylos, kurį 
užgriuvo vežimas su muilo skrynio
mis. Prašome greitai atsiliepti, nes 
jam yra gera suma pinigų. Jonas 
Mažeika, bylų agentas, 2098 Canalport 
avė., Chicago. Telefonas Canal 683.

Pigia kaina parduodamas saliunas 
lietuvių gy veriamoj vietoj, ant kampo. 
Savininkas važiuoja į farmas. Kreip
kitės: I). Petkus, 3329 S. Morgan si., 
cor. 33rd Place, Chicago, 111.

Pajieškau darbo prie bučernės. Esu 
praktHųįvęs vienus metus,. Moku kal- 
liėtl lietuviškai, angliškai ir lenkiš
kai. Darbą žinau gerai.

Juozas Judikaičias,
2334 So. Oakley avė., Chicago, Ill.

Parsiduoda labai pigiai valgykla 
(American Lunch Room). Parduodu 
tiktai savo dalį. Antras dalininkas 
yra lietuvis, o aš lenkas; bet ka
dangi veik vieni lietuviai koštu me- 
riai, tai tik lietuvis ir tegali daryti 
čionai biznį. Atsišaukite greitai į: 
J. Golowich, 1450 So. llalsted st., 
Chicago, 111.

Pajieškau savo brolio Jono Latozos, 
Kauno gub., Raseinių pav., Skaudvi
lės parap., Katerių sodos. Meldžiu 
atsiliepti adresu:

Adam Latoza,
185 Fourth st., Milwaukee, Wls.

Parsiduoda mėsos ir groserijų san
krova labai geroj, lietuvių, lenkų ir 
airių gyvenamoj vietoj; prie to arklys 
ir vežimas. Biznis gerai eina, pir
kėjai moka pinigais. Visi reikalin
gi intaisymai priklauso namų 
savininkui. Nuomos $16 mėnesyje. 
Kontraktas padarytas 5 metams. Par
davimo priežastis — nesveikata. Dėl 
artesnių žinių kreipkitės: M. Dobra- 
skis, 1315 So. 49th Court, Cicero 
(Grant Works), Ill.

turi but vartojamas kasdien burnai ir gerklei išplauti. ‘ 
Tas vaistas sustiprina dantų smegenis ir neleidžia*’ 
dantims gęsti. Pa’sckmingiausiai gydo katarą ir slo
gas, taipjau ir visokias kitas ligas, apie ką išaiškina 
pridedama prie kiekvieno buteliuko knygele.

Kaina 25 centai.

Sužeidimai
odos, kaip antai užžavimai, nubruožimai, žaizdos, nu
degimai, skauduliai ir lt. — labai greitai gįja, jei var
tojus

SEVEROS

Mostis Gydanti
Reikia visada namie laikyti reikalui

Kaina 25 centai.

Severos

PIGULKOS DEL KEPENŲ
Vartojant jąs einant gulti ir po kiekvienam valgiui, 

prašalinama visokie kepenų sugedimai, pagelbėja virš
kinti ir reguliuoja vidurius. Pamėginkite.

Kaina 25 centai.

Severos gyduoles parduoda visur ąp- 
tiekose. Galima jomis išsitiketi. Neim
kite kitokių. Reikalaudami ypatingo 
daktariško patarimo, rašykite adresu:

Pajieškau savo pačios Rozalijos 
Rukštelienės, po tėvais Momkiutė. Ji 
apleido mane 28 rugsėjo, 1911 m., 
dabar girdėjau besivadinanti Anna 
Ruginaitė. Skaisčios lyties, bąlto vei
do, šviesių plaukų, mėlynų akių, 5 
pėdų ir 6 colių augščio, šneka žemai
čiuodama, paeina iš Šiaulių pav., 
Viekšnhj parap., čiekių sodžiaus. Kas 
prisius žinią ir adresą, gaus dovanų 
10 dolarių.

Jonas Rukštells,
9 St. Alexs. of Poupart. Montreal 

\ P. Q. Canada.

Noriu išnuomoti ištikimam žmogui 
saliuną ir šokimo svetainę lietuvių ir 
lenkų gyvenamam apskrityj. įsteigta 
5 metai atgal. Labai puiki vieta. 
Savininkas turi kitą užsiėmimą ir iš
važiuoja iš šio miesto. Pasiskubin
kite. J. L. Buckley, 4819 W. 12th st., 
Grant Works, Ill.

Pajieškau savo dėdės Kazimiero Gu- 
žausklo, Kauno gub., Šiaulių pav., 
Viekšnių parap., Ramoniškių sodos, 
pirmiau gyveno Anglijoj ir atvažiavo 
Amerikon į Cleveland, jau šeši metai 
atgal. Meldžiu atsiliepti mano ad
resu :

Antanas^Gužauskis,
214 Driggs avė., Detroit, Mich.

Pajieškau savo brolio Jono Len
kaičio, Kauno gub., Raseinių pav., 
Tauragės par., Bimbilinės kaimo; 5 
metai Amerikoje; pirma buvo kur ten 
New Balden, Ill., dirbo anglių ka
syklose. Meldžiu atsiliepti adresu:

Mike Lenka i t,
12.50 S. Union st., Chicago, Ill.

Pajieškau savo brolio Antano Gri- 
kleČio ir savo giminaičių: Jurgio 
ir Petro Gust ainių, Suvalkų gub., 
Naumiesčio pavieto, Griškabūdžio pa
rapijos, Lipkų kaimo, apie 2 metai 
Amerikoj. Meldžiu atsiliept adresu: 

Wm. J. Grikietis,
3710 So. Hosmer st., Tacoma, Wash.

PARDUODU FARMAS.
Lietuvių kolionijoje Mason ir Lake 

apskričiuose, Michigan valstijoj, kur 
jau 105 lietuviai turi nusipirkę far
mas. Ten turiu dar daug geros r.> 
išdirbtos žemės plotų parduoti. Taip
jau turiu gyvenamų farmų su trio- 
bomis ir sodnais, žemė kuogeriausia, 
su moliu, juodžemiu ir smėliu mai
šyta. Parduodu lengvomis sąlygomis 
ir pigiai, norintiems lengvais išmo
kėjimais. Rašykite tuojau, prisiųsiu 
dykai savo žemių žemlapį ir infor
macijų knygelę.

ANTON RIEDI S.
Peacock, Lake County, Michigan.

Pranešu giminėms ir pažįstamiems, 
kad vasario 9 dieną š. m., geležinkelio 
traukinio užgautas, persiskyrė su šiuo 
svietu, sulaukęs tik 28 metu amžiaus, 
mano, mielas brolis

A. A. JUOZAS KAZLA, 
gimęs Kazlų kaime, Suvalkų gub., 
Marijampolės paviete. Kas norėtų 
artesnių apie velionį žinių, meldžiu 
kreiptis J mane:

Miss Marcelė Kazliutė, 
533 W. Berry st., Baltimore, Md.

Pajieškau savo brolio Adolfo Bart
kaus, Kauno gub., Krakių par., Už- 
varčjų sodos, apie 8 metai Amerikoje; 
metai atgal gyveno Chicago, Ill. Jis 
pats, ar kas jį žino, meldžiu atsiliepti 
adresu:

Mataušas Bartkus, 
3329 Auburn avė., Chicago, Ill.

Pajieškau pusbrolio Ignaco Misiūno, 
Kauno gub., Šiaulių pav., Siaduvos 
par., Žibartų sodžiaus, pirmiau gyve
no Waterbury, Conn. Meldžiu atsi
liepti adresu:

Kazys Misiūnas,
1109 Oak st., De Kalb, Ill.

Reikalavimai.
Reikalinga vyras, kuris norėtų va

karais ir šiaip lluosame nuo darbo 
laike užsidirbti pinigų, pavaikščio
damas savo apielinkėj tarp draugų, 
pažįstamų ir kitų žmonių. Kiekvie
nas šiek tiek stropesnis vyriukas ga
li padaryti puikius pinigus. Mes pa- 
mokįsime kaip. Del artesnių žinių 
rašykite adresu: Manager, 154 W. 
Randolph st., cor. La Salle st., Chi
cago, Ill.

FRANK J. BAGDZIUNAS
938 W. 34th St.

Mokykla smuiką ir man
dolina. Jaunas ir senas 
gal išmokti grajit nuo 10 
iki 20 lekcijų per mano 
naują mokinimo sistemą. 
Privatiškos lekcijos 50c 
muzike pristato viso
kiems reikalams.

NAUJOS KNYGOS.
Pasauliu Ratas. Astronomiškas 

aprašymas musų saulinės sistemos 25c.
Naujausios Dainos ir Eilės, čia 

telpa apie 80 įvairių dainų .... 20j.
Meilės Karštligė. Mintįs ir pri

lyginimai apio dabartinį suprati
mą meiles ........................................ 20c.

Taipgi gaunamos visokios lietuviš
kos knygos. Reikalavimus ir pini
gus siųskit šiuo adresu:

' J. STROPUS,
30 W. Broadway, So. Boston,

Mass.

Reikalingas siuvėjas prie vyriško 
kostumerinlo darbo. Gali atsišaukti 
ir nesenai pribuvęs iŠ Lietuvos, by 
tik gerai suprantąs rūbų siuvimo dar
bą. Nuolatinis darbas. Kreipkitės 
adresu: K

» Simonas Rutkauskas,
1830 St. Clair av. N. E., Cleveland, O.

Reikalingą krfaučius prie moteriš
ko darbo. Atsišaukite tuojau šiuo 
adresu: P. Gudas, 1726 Larrabee st., 
Chicago* Ill.
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OLSZEWSKIO BANKA
3252 So. Halsted St., Chicago, III.

Tapo pilnai atnaujinta ir žymiai padidinta ir dabar veda 
Bankinius reikalus sekančiai:

išduoda čekių knygeles Biznieriams, Fabrikantams, Kontraktieriams ir ki
tiems, su kuriais tai čekiais jie apmoka savo *‘bilas”, algas ir visokias kitas 
išmokestis. Šios Bankos čekiai yra geri visose Bankose po visą Ameriką. 

2- Priima Pinigus taupinimui (užčėdijimui), ir moka 3% (nuošimtį) metams. 
3« Skoiina Pinigus pirkimui namų ir lotų mieste Chicago ant lengvų išmo-

4.
5.

Perka ir parduoda namus, lotus, “mortgages” ir “bondsus”.
Sukolektuoja Pinigus iš kitų, Bankų po visą Ameriką.
Išmaino Pinigus visų viešpatysčių ant amerikoniškų ir afnerikoniškus ant 

kitokių.
Siunčia Pinigus į visas dalis svieto ir parduoda Šifkortes ant visų laivi-

i

I

Bankoje, prie

co ctW“5*

tajam Kuri Nudžiugins ir 
Palinksmins Daugel Sergancziu, 
Silpusi ir Nualintu Vyru
viskas, nupuolęs sveikatoje? Ar peržengei tiesas sveikatos 
arba gamtos? Ar manai apsivesti? Ar esi tinkančiam padė
jime užimti užduotis ženybinio gyvenimo? Jeigu yramažiau- 
sė abejonė jog randasi užsivilkusi^Mironiška liga dugnyje 
tavo k tapatų,, tai atsišauk ant žeminus paduoto adreso, o ap. 
turėsi paturimi; ir ištirinėjimsį dykai! lies ištirinesimo tavg 
visai dykai, ir jeigu išgydymas bus galimas, tai mes išgydy- 
sime už kožemiausią kain:;. Ne užsidedi ant savgs jokių pa
reigų atsišaukdafnas pas mus dėl bemokėsiinio pasiteiravi
mo. Mgs perstatysimo padėjimą viso dalyko tikroje šviesoje, 
o tada gulėsi gydytis jeigu norėsi.

Doleris Nereiks Mokėti Pako! Nebusi Uzgauedintas Savo Locnoj 
Mintyj kad Mes E^ame Teisingi, Pilnai Atsakanti ir Užsltikimi.
nesveikumu inkstų, pūslės ar šlapumo ravelių, jeigu jauti nesmagumų ir skausmu, jeigu randasi 
koks padėjimas dėl kurio nesinori kreiptis prie šeimyniško gydytojaus, kaipo tai: silpnumas, ner
viška negalė, silpna, arba sumažinta atmintis, neniiegojimas, gėdingumas, nubėgimai, nuvarvėjimai, 
silpninanti sapnai ir išnaudota gyvybė; jeigu turi gll-Jlotas ir susisukuses gyslas, jeigu kenti nuo 
užsikrečiamų ligų kokios nebūt rūšies kurios tamislai daro nesmagumų; jeigu turi nors vienų iš 
skaitlingų ligų kuriom vyrai gali but apimti; jeigu kenti nuo pertankių dasilcidimų; jeigu turi vo
tis, skaudulius burnoje ir ant liežiuvio; jeigu plaukai tavo slenka; jeigu turi slaptingų ligų; jeigu 
turi užnuodintų kraujų arba nors vienų iš ligų kurių auka tampa vyrai—TAI MES GALIME TAA'E 
IŠGYDYTI III 'PA PADARYSIME. Ateik pasikalbėti su mumi didžiausiame privatiškume ir se
krete, o ings padėsime atsikratyti nuo visų kliūčių kotrumpiausiam laike. Mes turime labai didelį 
patirimų gydyme tokios rūšies ligų ir užtikriname išgydymų. Mes netiktai palengviname, bet išgy
domo tikrai ir ant visados. Ateik ir pasižiūrėk ant skaitliaus lietuvių kuriuos mes išgydomo. Mes 
išgydysime teip tikrai kaip atsišauksi pas mus. Silpni vyrai, kurie nustojote viltį pasveikimo besi- 
gydydami kur kitur, ateikit pas mus, mes atkreipsimo ant jus musų specijallškų utydų teip jog at
gausite savo vyriškumų ir busite vadovais terp savo sandraugų.

PATARIMAS IR IŠTIRINĖJIMAS VISAI DYKAI. GYDUOLES DYKAI IKI IŠGYDYMUI

CHICAGO MEDICAL CLINIC
526 SO. STATE ST., arfi Garrison gatves CHICAGO, ILL

Mūšų ofiso valandos yra nuo 10 valandos ryto iki 4 po piet ir nuo 6 iki 7 vakare. Jeigu negali 
atsišaukti terp tų valandų, tai gali atsišaukti terp 10 ir 12 Nedeliom. Atsišaitk usabiškai.

Mes kalbame lietuviškai.

ilišku

11 (

nesveikumu, bet. nori 
turėti linksmu pūva-JAUTIESI

koj kalboj prie tikro Dakta.ro Spe- 
. kurs pagal reikalą Vriftiikys spe- 
sius Jiekarstas, kęriOsr kaip šilti 
J išvaro žiemos Šall^ teip ligą 

įvarys lauk, be peilio, be senuli,operacijų

T Ai LINKSMOS 
DIENOS,

bet tik tada, kaip žmogus iš savo kūno prašalins kaip šiurkštų 
žiemos šalti ligą, kuri vargina.. Vienok jei to nepadarysi tai 
liga vargins kūną iš viršaus ir vidurių, naikins sveikatų ir 
gyvastį, teip be.skurstant netik pavnsarije, bet ir vasarų be 
geros sveik::.os neturėsi jokios linksmybes. ,

Apturėsi tikra linksma pavasari ir cjera ’sveikata;
džiaugsies kaip šimtai išgydytų dėkavodaini. Iš DAUGYBĖS nors kelelį pitUilpinaip :

Albany, N. Y., 613 Livingston st. Ant. Garuotas, aš sveikinu jPhil^ąelpliijos M. 
Klinikų ir dėkavoju už geras liekarstas ir greitų išgydomų ligos. Drauganįs ir ąjžįstamiems 
laike jų ligos visada rodysiu kreiptis prie Jus, kad tikrai gali išgydyti. ■'

K. OlŠOVlČO, 1444 BOSS st., Camden, N. J. Džiaugdamasi gerti sv,eikilta'ir dėkavoja 
už išgydymų no slcepliavimo, kosėjimo, skaudėjimo krūt inėje, šonuose ir kitike kūno dalise.

Mrs. M. jomelkene, 96 Crosby st., Grand hapids, Mich. Tclpsako1: Nors ilgai sir
gau, daug visokių daktarų perleidau, — bet Philadelpliios M. Klinika Dr. geriausiai man 
pagelbėjo nuo skaudėjimo strenosė, viduriuose, krūtinėje, rankose ir kitur, c■r m »n> n . .i - ... i ..  ii i m , j

Daugybė tokhj padėkftvonių ateina kasdien už išgydymą nuo: 
nervų ir nūs in« imu. peršalimo ir kosėjimo, galvos skaudėjimo ir svaigimo, vidurių nesvei
kumų ir užkietėjimo, sėklos nubėgimo nuo saužagystės, greito pailsimo, negero ir sumažė
jimo kraujo, te. >-pa t nup limpančių lytiškų ligų ir tam panašios rųšies VYRU nelaimių. 
Teip-pat MOTERŲ nt o yvairių skaudėjimų strėnose, baltųjų ir kitokių ligų.

IZAR Al UP Al I DDIRIIT tai parašyk, o apturėsi rodų, pagelbų ir
rAIJ rJuuALI inlDUI tikras liekarstas, kurios gali tave išgydyti ir turėsi 

LINKSMĄ PAVASARĮ. Visada rašųnt adresuok teip: .
PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC 

1117 Walnut St., • Philadelphia, Pa,
, Valandos kasdien nuo 10 iki 4 po piet. Nedaliomis nuo 10 iki 3 p. p.

Ir vakarais nuo 0 iki 8 U tarn inkais ir Petnyčiomis. r .y
Del visuomenes naudos Phil. M. Klinikas, išleidžia naujausia daktariška knjufa. “DAKTA? 
RAS”; labai naudinga visiems. KlekviertSk apturės dovanai, kuris tik už atsiuntimu pri
sius virš padėtu adresu tik 4 cen. stampomis. x

4

tau rokundas

8- Padaro visokius rejentališkus dokumentus, dovierennastis, affidavitus, 
kontraktus pirkimo ir pardavimo, parūpina pasportus išvažiuojantiems į 
Lietuvą ir užtvirtina juos pas Rosijos Konsulį.

9. Parsamdo Bankines skryneles (Boxes) saugiai įrengtoje 
kurių nė vagis nė ugnis negali prieiti.

--------- o---------

Todėl Jei esi biznyje ir turi klapatą su vedimu biznio rokundų, 
“Checking Account” A. Olszewskio Bankoje, o Banka suves
kas menuo iki vienam centui, ir nereikalausi daryti jokiij išmokesčių pini
gais, nes visas savo bilas ir algas išmokėsi bankos čekiais.

Jei nori užčėdyti savo pinigus ir gauti už juos 3 procentą, tai dėk juos į A. Ol
szewskio Banką.

Jei nori pirkti namą, lotą, ar biznį mieste Chicagos, tai pinigų pasiskolinti gausi 
A. Olszewskio Bankoje.

Jei turi parduoti namą, lotą, ar biznį mieste Chicagos, tai A.Olszewskio Banka 
suras tau pirkėją.

Jei nori siųsti pinigus į krajų, siųsk juos per A. Olszewskio Banką, o greičiau
siai nueis.

Jei reikalauji šifkortes išvažiuoti ar savo draugus atgabenti, tai pirk ją A. Ol
szewskio Bankoje, o busi užganėdintas.

Jei reskalauji rejentališkų popierų, kaipo “Dovierennastie^”, aktų pirkimo ar 
pardavimo, užtvirtintų per Rosijos Konsulį, kreipkis į A. Olszewskio Ban
ką, o ji tau padarys juos kuogeriausiai.

Su visokiais bankiniais reikalais vietiniai \ra meldžiami asabiškai atsilankyti, 
o iš tolymesnių vietų kreiptis per laiškus adresuojant šiteip:

M ... .._ . _ .. _ __ _ ___

A. OLSZEWSKI BANK
3252 So. Halsted Si., CHICAGO, ILL.

P. S. Kam lėks buli Chicagoje iš tolymesnių miestų nehžmirškile apsilankyti ir musų Bankon.

y

VYRAI, MOTERS IR VAIKAI j 
Kurie tikrai nori but

Sveikus, tvirti, laiminai
tepasi rupi na įgyti

Daktaro Roberts naujų, didelę knygų uč 
vienų dolarį, kurioj aprašoma, kaip apsisau
goti nuo ligų ir kaip gydytis namie, su
sirgus paprastomis ligomis. Ten jau ap
kalbama apie įvairias vyrų ir moterų li
gas, apie nervų sugedimų, blogus paprati
mus ir paklaidas; apie akių, ausų, nosies 
ir gerklSs ligas; kraujo, odos, kepenų, inks
tų, puslčs, širdies ir lytiškų ligas. Yra 
taip jau platus straipsnis apie kūdikių prie
žiūrą ir gydymu. D ro Roberts Ofisas aprū
pintas Roentgeno šviesos aparatais, labo
ratorijomis, gydymo kambariais ir t. t. 30 - 
metinė praktika kaipo gydytojo ir autoriaus 
medicinos dalykuose. Gvarantuojam, kad su 
ligoniais nedarome tokių eksperimentų, kaip 
su jais kad daroma klinikose, medikaliuose 
institutuose, anatomijos muzejuose, ligonbu- 
čiuose etc.

Valandos:
Nuo 9 ryto iki vakare. Nedaliomis 

ir šventadieniais iki 2 po piet. Už -pasitei
ravimus mpkesties neimatne.

Už egzaminavimu, patarimą, gydymą ir 
vaistus Imame $2.00. v.- ' , ,

3000 didelių knygų dykai. Paslrupinkitę 
vieną ingyti, kol dar gaunama.

3čtame augšte Baltimore Bldg.

22 Quincu St. Giilcago, III,
(netoli pačto)

I
 JUOZAS SZLIKAS į

“Lietuvos” Gener. Keliaujantis Agentas. >
Turi tiesą užrašinėti laikraštį “Lietuva” ir priimi- 

nčti už ją prenumeratą, rinkti drukus ir apgarsinimus 
“Lietuvai” ir kolektuoti už juos pinigus. Dabar lankosi J? 
New Yorko valstijoj. jg

A. OLSZEWSKI. “Lietuvos” Išleist.

Garsinkites “Lietuvoje.”

Dakta.ro
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Laikrodėlis Dykai! i
10 LABAI GERU ŠTUKU UŽ $1.00

Su niekuo teip žmonių nepalinksminsi kaip su geromis štukomis. 
Kuris žmogus moka geru štoku, tas visados praleidžia laika linksimai 
visi ji myli ir laiko gudriu žmogum. Tu brolau gali ir ta pati padaryti, 
jeigu tik nori, nes dabar susilaukei geriausios progos, nes tik už 1 dol.
gausi 10 labai geru štuku. Aš esu lietuvy^ magikas ir berodydamas 
teatrus, patyriau, kad lietuviai labai myli stukas, todėl aš dabar pasi
rengiau tik už 1 doleri parduoti 10 geriausiu štuku, lodei nelauk ilgai, 
užsiorderiuok tuojaus. o po dienos visi manys, kad tu esi labai man
drils žmogus, arba turi velnią. Sztukos. kurias aš j ums prisiusiu, yra 
labai lengvos padaryti, teip kad kiekvienas, kuris tik turi rankas, tuo- 
jaus padaro. Visas reikalingas prietaisas ir lietuviška pamokinimą 
kaip tas štokas padaryti, išsiunčiu ta pačia diena kaip gaunu orderi. 
Nusiuntimo kaštus aš apmoku, Prisiųėk $1, o gausi tas čtukas.

A. OLSZEWSKI
3252 S. Halsted St. Chicago,

Priima bankfm-’-^Dnlgus ir moka 
3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka Ir parduoda namus ir lotus. 
Parsamdo bankines skryneles (boxes) 
po $3.00 metams. Parduoda žifkor- 
tes ir siunčia pinigus Į visas svieto 
dalis.

RANKOS VALANDOS; Panedėliais, 
seredom, ketvergais ir subatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedelioms, utar- 
ninkais ir petnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

•M
'- -M

aM
k

Joseph J. Hertmanowicz
Lletuviis Notaras

Išdirba Doviercnnostis, Kont
raktus, Bill of Sales, Affidavi- 
tus, Notas, ir šiaip visokias 
teisių popieras. Suteikia pata
rimus reikaluose dalių Lietu
voje ir kituose dalykuose. : : :

Kreiptis adresu:
J. J. Hertmanowicz,

A. Olszewski Bank
3252 S. Halsted St., Chicago. 

OFISO VALANDOS:
Nuo 8 ryto iki 6 vakaro kasdien. Su- 

batoms nuo 8 ryto iki 0 vakaro. Nede
lioms nuo 1 iki 3 po picių.

Kam pirkti laikrodėlį už pinigus i 
kada jį gali gauti visai dovanai. S

MOKYKLA ŠOKIŲ,

Prof. Julius Vilsko užtikrina, kad iš
mokys šokti kiekvienų jaunų ar sen$. 
Išmokinu valsų 6 rusių, taip, kad 
gali (Irusiai eiti šokti publikoj. Taip
gi išmokinu ir kitus šokius su keletą 
vakarų. Mokina kas vakaras. Lek
cijos yra nuo 7 valandos vakaro 
iki 11 vai. Prof. Julius Silsko pra
neša visiems kurie nori išmokti šokt 
ateiti šiuo adresu: 2124 S. Halsted st., 
nuo 6 vai. vak. Taipgi mokinu viso
kius šokius Buck & .Wing, Buck 
Skirt, Irish Jig, Clog, Spanish Waltz, 
Waltz, Two Step, Side Step. Pirma 
Lietuviška Mokykla Amerikoj. Mo
kytojos: Miss. Antanina Kietnier, 
Miss. Joanna Walets, Prof. Julius 
Silsko, 2124 So. Halsted st., Chicago, 
Hl.

Šitas laikrodėlis yra m 
nikelinis (Nickel), iš- |l 
rodo kaip sidabrinis, 
gerai laika laiko, yra $4 
tvirtas ir prie sunkiau
sio darbo jo nepaga
dinsi ir gauni drukuo- 
tą gvarantija apie jo 
geruma.

4UOZAS SZUKAS, 7208 CARPENTER ST., CHICAGO, ILL

laikrodėliai.
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pcn-

RUSI JOS—AMERIKOS LINIJA.

esi klapate.

Už 10 Milijonu Soliariu
27 Broadwa ,

tei
ni.,

Šitokios 
gyslos ran-

va
le o-

KŲR3K, 
į Rot-

tarp Rusijos 
pakeliui a ė 
dvišriubiniai

A. Or SZEWSKIS.
Halsted st., Chicago, Ill.

Partraukia pin g in
Parsamdo bankines

RUSSIA.
11 dienų j
Lenk i jų. 

klase $35 00 
klase $50.00 
klase $75.00

artt Madison gatves CHICAGO, ILL.

Didžiausi ir G rečiausi 
uiškai kas dvi savaiti 

i. Amerikos, 
jokiame por- 
Pasažieriniai

no Jaroševičiaus, Antano Ruce-

Teatras no.

Iš 
vasario 
Birma,

Sutinimai
gyvenimu nelaimingu, IŠGYDOMOS 
SADOS BE ŽL'DIMO LAIKO.

Gužuotos ir Susisukę Gyslos
dasi visur ant žemesnės dalies kimo,

Daktaras S. Wissig
iš seno krašto

t

JOHN M. TANANEVICZE
3244 S. Morgan St. Chicago.

Priima bahkon pinigus ir moka 
3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parduoda Sifkortes ir siunčia pinigus 
| visas svieto dalis.

RANKOS VALANDOS: Panedėliais, 
seredom, ketvergais ir subatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedelioms. utar- 
ninkals ir petnyčioms nuo 8 ryto iki 
f> vakaro.

MIKAS J. TANANEVICZE
670 W. 18th St. Chicago.

Priima bankon pinigus ir moka 
3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parduoda šifkortes Ir siunčia pinigus 
i visas svieto dalis.

OFISO VALANDOS: Panedėliais, 
seredom, ketvergais ir subatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedelioms, utar- 
ninkais ir petnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

JOHN I. BAGDZIUNAS
2334 S. Oakley Ave. Chicago.

Moka $3.00 nuo šimto už padėtus 
pinigus.

GAUNAMA “LIETUVOS” KNYGYNE 
Metraštis - Almanachas. 
‘Švitnrys’ su kalendorium 
1912 m. Jono Rinkevičiaus išlei
stas, Liudo Giros redaguotas. 
Šis kalendorius 1912 m., pavadin
tas šviturys, yra tai knyga, ku
rios ligšiol pasigesdavo lietuvis 
inteligentas. Čia skaitytojas ras 
pilnų saujų naujausių mūsų ge
resnių rašytojų veikalų.

I Literatūros skyriuje telpa: 
M. Gustaičio, Liudo Giros, Laz
dynų Pelėdos, Juozo M ik tiekio, 
Vinco Krėvės, Marės Lastauskie
nės, T. Šeiniaus ir Jovaro raštai.

Skolina pinigus statymui k 
pirkimui namų, 
iš kitu bankų.
skryneles (boxes) apsaugotas nuo ug
nies ir vagių po $3.00 metams. Perka 
ir parduoda lotus ir namus. Par
duoda šipkortesant visų linijų. Siun
čia pinigus į visas dalis svieto. No- 
tarijainam skyriuje padirba visokias 
rejental iškas ir legal iškas popieras 
ir jlovierenųastifį..ir užtvirtina pas
konsulį.

Valandos: kasdien nuo 8 ryto iki 9 
vakaro. Nedelioms, utarninkais ir 
pėtnyčloms nuo 8 iki 6.

NEW CITY SAVINGS BANK 
4601 S. Ashland Av. Chicago.

Priima bankon pinigus Ir moka 
3%. Už sudėtus pinigus mūsų ban- 
koj duodame čekių knygutę, iš ku
rios parašyti čekiai tinka visur. Sko
lina pinigus ant Real Estate. Perka 
ir parduoda namus ir lotus. Išsam- 
Uo bankines skrynelės (boxes) 
po $2. 50 metams. Parduoda šifkor- 
tes ir siunčia pinigus į visas svieto 
dalis. - ....

RANKOS VALANDOS: Paneik lala, 
seredoms, ketvergais Ir snbatom nuo 
8 ryto iki 9 vakaro; nedėliom, v.tar- 
ninkais ir petnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro. ’

TOWN OF LAKE SAVINGS BANK 
J. J. ELIAS, Sav.

4600 S. Wood St. Chicago.
Priima bankon pinigus ir moka 

3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka Ir parduoda namus ir lotus. 
Parsamdo bankines skryneles (boxes) 
po $2.50 metams. Parduoda šifkor- 
tes ir siunčia pinigus į visas svieto 
dalis.

RANKOS VALANDOS: Panedėliais. 
seredom, ketvergais ir subatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedelioms, utar
ninkais ir petnyčioms nuo 8 ryto ik! 
6 vakaro.

IZIDOR NAUSIEDAS
917 W. 33rd St. Chicago.

Priima bankon pinigus ir moka 
3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus 
| vlsaa svieto dalis.

OFISO VALANDOS: Panedėliais, 
seredom. ketvergais ir subatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedelioms, utar
ninkais ir petnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

P. M. HAITIS
6107 N. Ashland Ave. Chicago.

Priima bankon pinigus ir moka 
3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parduoda šifkortcs ir siunčia pinig is 
| visas svieto dalis.

OFISO VALANDOS: Panedėliais, 
seredom, ketvergais ir subatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedelioms, utar- 
ninkais įr petnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

II. Visuomenes ir Gyvenimo 
skyriuje telpa: Kazio Puidos,

Lietuvių 
s tvery- 

ba, Programa ir vaizdeliai iš ke
lionės Dzūkijoje.

IV. Informacijų skyriuje, 
pa: Lietuvių kronika 1911 
Mūsų draugijos, Mūsų mc
los, Mūsų artistų kuopos ir ar
tistai. Adresų lapas, Rusijos val
stybė, Įvairios statistikos žinios 
ir t. t. ir t. t. Vilniuje 1911, psl.

gabočnij’ko “Žmogžudžiai" 
kiaveiksmis gyvenimo vaizč 
Vertu J; Jaunutis. Taipgi 
dvi dainelės harmonizuotos 
Drižio. I. “Ant kalno malūnėlis" 
ir II “Pilka volungėlė“. Vilniu
je. J0I2, pusi. no. Kaina šio

ikalo ................................... 45c.
Užsisakant ir pinigus siunčiant

Laivai, re 
vaikščioju 
nestodama 
te. Nauji 
G arlaivia i

CZAR,
8 dienomis 

te i damų.
$3300
$48.00
$05.00

IŠPLAUKS
Kursk', 

sario 24; 
vo 23

Dėl artesnių žinių meldžiame kreip
tis į musų agem :S, arba j Vyriau- 
sjjį Keleivių Agentų:
A. E. Johnson & Co.

III
H

i
NEW YORK O:

• 10; Lithuania,
kovo 9; Kursk,

LIUOSO ĮNZENGIMO MUZL, jS 
Moksliszku Žingeidumu.Žinojimrs-Ciatybe

Užsimokėk tiktai už 
laikraštį LIETUVĄ 
prenumeratą...$3.25,
o gausi “Lietuvą” 
per pusantrų metų ir 
šį laikrodėlį dovanų.

Sitų laikrodėlių męs turėjome 300c, o dabar 
31 jau liko vos pora šimtų ir, kada juos išbaigsime 
M daugiau jų negalėsite dykai gautit Todėl pasisku- 

binkite su užsirašymų ..“Lietuvos” kurie norite 
gauti šitą puikų Laikrodėlį dovanų.

Siųsdami pinigus adresuokite:

A. OLSZEWSKI
3252 S. Halsted St CHICAGO, ILL

J. KULBOKAS
Užlai ko

Puiku Saliuna
Visada š Itas alus, skanidegti- 
nė ir kvepenti Cigarai. Iš ki ur 
žmones at elevę gaunq nakvynę 
74 Grand St. Brooklyn, N. Y

Aleksaičio Saliunas
118 E. Main St. Collinsville, III.

Užlaikau visada geriausius 
vietinius ir importuotus gėri
mus ir cigarus. Kiekvienam 
draugiškai patarnauju visokiuo
se reikaluose.

Telefonas Kinloch 108

Valandos
nuo 10 lig 12 diena
nuo 2 lig 4 po piet 
nuo 7‘lig 9 vakare

Phone Yards 1781

Dr. J.F. Kozlowski
Specialistas

MOTK3R8J LIGŲ

Peoples Bank Bldg. “
Room 2

H4 Nedaro skirtumo koks ta-UZS!kiriJS!fl!3l niis,o?’ sveikumas yra, 
jeigu tainistiį kliukina de

ginimai. plikinantis flapinimaC, pūslės nesveiku
mas, erzinimai, tankus noras ištuštinimo, męs 
išvydom viršui minėtus padėjimus be vartojimo 
peilio ir be siuntimo Į ligonbutį.

Uždegimai, sutinę ir skausmingi 
• sunarini, kantrybę atimančios 

užsisenėję ligos kurios padaro 
i ANT VI-

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

gydymais, ateitu pas mus ir pamėgintu musų tikrę ir ištiki
mu gydymą. Męs paaiškinsim tau dėlko kiti gydymai tavęs 
neišgydė ir kaip męs tave išgydysim.

Kraujo Užnuodyjlinas* J* rių ligonis nenori kreip
tis prie šeimyniško gydytojaus, rudos plėmos, lopai burnoje, 
skauduliu ant liežlyvio, slinkimas plaukų, skausmas kauluo
se, sunertuose; plcmos ant kūno, jauslus tekanti skauduliai. 
MES JŠGYDOM ŠITOKĮ PAD15.IIMA-^-MES NELOPOME.

;'r kunkina tarę nubegiinaipaeinanti uuo IWOulIIHldl peržengimo gamtos tiesų, vyriški silpnu- 
mai, nualinimas, silpna atmintis, galvos 

skaudėjimai, plėinai priešai akis, nerviškumas, skausmai strė
nose? Ar pats esi apimtas nors vienu iš tų 'ženklų? Ateik pas 
mus, męs tave išgydysim nes kitaip nereikalauji mum mokėti.

Abelnas Nusilpnėjimas - "J* m irsi
mas, negalingumas prie darbo arba linksmu' 
rnu gyvenimo, nuilsintas, yvairns gėdinanti 
silpnumai, ir tt. ATIDĖJIMAI YRA PAVO
JINGI -I’ASIRODA V1K SU MUMI DABAR.

Odos Nesveikumai lopai, netobu
lumai, žaizdos skauduliai, pageltonavus ir 
išblyškus oda, pajuodavę paakiai. Vyrai, yra 
jum nuo to visko vaistas, atsišaukiant pus 
mus ant gydymosi. GALI UŽMOKĖTI KA
DA BUSI IŠGYDYTAS.

1 tikštu, Pūsles ir Sėbrus Nesvcifei- 
moi Sikstų nesveikumas gali išsivystyti 
llldl į pavojingas komplikacijas, ir jeigu ne- 
atilotas, pagimdys kitas ligas ir komplikaci
jas. Ar manai apsivesti? Ar esi tikrai sveikas?

yra silpnas velkantis jautimas daugmaž nuolatai.
Gyslos yra užčiuopiamos ir nurodo kaip botagas.

Atsišauk tuoj aus jeigu

State Medical Dispensary
M SO. CLARK ST.,

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 4 po piet. Nuo fi iki 7 vakarais. Ncdėldieniais 
ir Šventadieniais nuo 10 iki 12 tiktai. Ypatos geidžiančios gydymo turi atsišauk
ti asabiškai, nes ligos negali but gydomos teip pasekmingai per nusirašinėjimą 
kaip ligoniui atsišaukus pačiam. Nerašyk bet atsilankyk.

akrų žemės 
sias inžinu

statyti FABRIKĄ trumpame laike, nupirko 370

Vyram tiktai 
INEJIMAS DYKAI 

kas gali but. matytu 

GALERIJOJ 
MOKSLO

526 SO. STATE ST. 
CHICAGO, ILL. 

near Harrison St.

Žingeidumai Patologijos 
Žingeidu uk,’ Osteologijos 
Žingeid jnuu <Gr?cmuliavi- 

£TQ Organu

■ s' jgiszkos 
Rasos nuo Lopszio.lki Grabui. Pr.n.utyk Kei
stumus Gamtos. Žingeidumus *v Milz/jlsz- 
kumus.

Tirinek intekine Egos ir paleistuvystes, per
statytas gyvo didumo figūrose, sveikuose ir 
ligotuose padėjimuose. Davus ifzrodinetojas 
atsakinęja visokius klausymus. Didžiausia 
proga tavo gyvenime.

INŽENGA DYKAI
Atdaryta kasdiena nuo 8 ryto iki vidurnakeziui

LIUOSA GALERIJA MUKSIĄ
526 go. State St. CHICAGO, ILL

Nori mokintis Barzdaskutyklos?
Tamistašį amutagali iš

mokti nuo *1 iki 6 savaičių 
Kainuos tau lik $30. Mes 
duosime vis«i seta skutimo 
prietaisų. Sis amatas yra 
tinkamu perdėm visame 
švieti1 ir t am i s ta turėsi ta

da savo ypatiška vertei vyste, busi darb 
daviu. Rašyk pas:NOSSOKOFF’S BARBER SCHOOL
1405 Penn Ave., Pittsburg, Pa

Seniausia Lietuvių užeiga pa» 

: JUOZUI RIDIKfĮ 
i Užlaiko visokius pirmo 

skyriaus gėrimus ir kve- 
penČins cigarus ir

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

8253 Illinois 6t>.. Kerte 33rd

TL / l/** A B | F i rk i ((* u ž $('» .00 ve rt ės 
Icz i IX / > ■ Jin tisu žinomos taba

luos <lė i c i/arei u ir iš
rinki! sau dovana iš sekančių aikių: 
aujausiąs imponuotas Fonografas su 
deiia nikeliuota dūda, kuris grajina 

gerai ir aiškiai visokias muzikas ir dainas. 
Kiekvienas gali luret savo name koncer
tą. 2. Geriausia Armonika Vokiško išdir- 
bimo su uolom ir nurodyn a s. 3. Puikus 
slalavas nikelinis Laikrtdis su muzike, 
kiekviena kada grajina K) minučių 4. Vy
riški arba moteriški storai paauksuoti 
ražiojb dėžulėje: (i peiliai, G videlčiai, 6 
miestui ir šaukštukas cukrui. Už musų 

dovana vien norime kad pagarsi m umėi musų firma terp jtrų pažįstamų. 
Atsiųsk mums ant rankos 50c- markėmis, o mes jums prisiusimo 40 skry
nučių tabako 4 gatunkų už $6.00 ir jųstį išrinkta dovana.
Likusius $5.50 užmokėsit gavęs tavora. Kam tavoras nepatiks galės jo 
nepriimt i.

English-Asiatic Tobacco Co. Dept 15.115 E.7th St.New York, N.Y.

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

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

Phone Canal 1208
Valandos: 

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

Nedelioms 
nuo 9:30 iki 12:00 vai.

Rezidencija

5208 W, Harrison Street
Tel. Austin 737

ryto 
va k.

ryto

Valandos:
tiktai iki 9:00 kiekviena ryta

Su geriausia pasekme gydo visokias kroniškas ligas vyrų ir moterų, kad 
ir užsisenėjusias. Jei kili jus neišgydė, nueikit pas jį, o jis jus apžiūrės ir 
pa s i s t e n gs pa g e 1 bet.

DR. WISSIG duos geriausius vaistus iš savo aptiekos. Pirma rodą dykai
Valandos kasdien nuo 10 iki 12 ryto nuo 3 iki 4 po piet ir nuoG iki 8į va 

kare. Nedelioms nuo 10 iki 2 po piet.

1759 W. 18th St., Cor. Wood St

VARICOCELĘ 
HYDROCELĘ

Aš noriu išgydyti kiekvieną kenčiantį vyrą nuo Varicoceles, Strikturos, Užkrečiamų 
Kraują Nuodų, Nerviškos Negales, Hydroceles arba ypatingų vyrų ligų.

Tas laisvas pasiulinimas yra atviras visiems, kurie praleido daug pinigų ant daktarų ir 
gyduolių be jokios naudos, ir mano noru yra parodyti visiems tiems žmonims, kurie gy
dėsi pas tuziną ar daugiau daktarų be jokios naudos, kad aš vartoju vienintelį būdą, ku- 
riuomi tikrai ir ant visada išgydau.

VYRAI ATGAUSITE SAVO SVEIKATĄ *
Atsilankykite in mano ofisą ir pasiteiraukite Bu manim draugiškai.

Išgydau visiškai ligas skilvio, plaučiu, kepenų ir inkstų.
Kcir.okek už nepatekmingą gydymų—NEISZGYDO, HEMOKEK.

> u ta w
VYRU LIGOS
Pražudytas Vyrišku
mas, Ligos Kepeny ir 

Inkstų 
išgydomos greitai visiškai ir 
užlaikomos paslaptyje. Ner
viška Negale, Silpnumas, Pra
žudytos Pajiegos, Gyslų Išty- 
simas, Kraujo Užnuodijimas, 
Szlapumo Nubegiinai,

Plaucsai
Dusulys. Bronchitis, Kvėpavi
mo Ligos išgydomos visiškai 
mano vėliausia metodą. Szir- 
dies ligos. (Rodą Dovanai.)

UŽNUODIJIMA 
ir visas odos ligas, kaip Spuo
gus, Piktąją Dedervinę, Szun- 
votes, Niežus, Hcmorhoidus, 
Patinusias Gyslas, Naikinan
čius N u bėgimus, Įsisenėjusias 
Ligas.

Vidurines Ligos, Skausmai 
Strėnose, Baltosios Tekėjimas 
ir kitos ligos išgydomos visiš
kai. Užpakalines žarnos, Įsi
senėjusios ir nerviškos moterų 
ligos. Kalbame Lietuviškai.(Ištyrimas dovanai)

Dr.ZINS,183SS;CHICAG0
Valandos: Nuo 8 ryto iki 8 vak. Nedelioms nuo 8 ryto iki 4 po p

Tiktai kelios mylios nuo BROADWAY 
Tame FABRIKE patilps nuo 8.000 iki 12.000 darbiniu- 
darbo. Dabar dirba apie 20.000 darbininkų MIESTE 
INDIANA. Trumpu laiku"atsidarys NUT & BOLT 

Tose dviejose

Mes es‘iw baimin
gai ir įdėmiai su
tverti. Vyrai, tikrai 
atsilankyk it į šitlį 
stebėtiną liuoso in* 
žengimo Muzėjų. ' 
Šimtai interesuo- , 
jaučių pavydaių j 
žmogaus kūnosvei- , 
kam ir sergančiam ! 
stovyje. Cbirurgiš- į 
koc operacijos, 
žingeidumai, keis
tumai, milžinišku* 
mai. Teipgl pilnas 
istoriškas sąnrin- 
kis kuris niekad 
ne buvo parodytas 
dykai Siam krašte.

Telephone Yards 709

Jaozapas Leszczynskas
Aotiekorius

Užlaiką namines Ir 
užrubežlnes gyduoles, 
ir receptus išpildo 

kožna valanda su dideliu saugumu. 
Reikale nusiduokit pas jį, o busite 
užganėdinti. Siunčiam gyduoles į ki
tus miestus.
3315 S. Morgan St. CHICAGO, 
nr wsr w v we w e w < w vw vw w ww rvw*

Esi užprašomas tirinėti nuostebumus Astronomi
jos, Fiziologijos, Chemijos ir Patholiogijos.

Iszpanlszka Inkvizicija. Valkatų Galerija.
Paveikslai lazkllmlu ir Pagarsėjusiu Asmenų.

INLEIDŽIAMI TIKTAI VYRAI

LIUOSO INŽEHGIMO MUZEJUS 
MOKSLIŠKU ŽINGEIDUMU

14 So. Clark St., CHICAGO, ILL^
.arti Madison Gatves

Atdar s nuo 10 valandos ryto iki 12 vidurnakčiti
F. P BRADCHULIS 
Attorney & Counselor at Law 
132 S. Clark, Cor. Madison St! 

. Straus Bldg., Room 806
1 Tel. Franklin 1178 :

Lietuvis advokatas, bajgąa teisiu mokslą Amt- 
rikeje. Veda visokias bylas, civiliškas Ir krlmi- 
nališkas visuose (eismuose (soduose).

Gyv. 3H2 S. Halsted st, arti 31-os
Telephone Yards 2390* □M

Telefoną* Yards 15331

Dr. J. KULIS
Gydytojas ir Chirurgas 

>255 S. Halited St Chicago. Ill. 
PRIKMIMO VALANDOS?

Nuo 9 ryto iki 13; 6 iki 9 vakar* 
NadiLl »»>• 9 Iki 13 po plati nuo a IW 8 ra*

KARUTIS IR STR1KULIS 
Užlaiko’ puiktj saliuną 

su visokiais gėrimais ir cigarais.
Kiekvienam Suteikiame draugiška pa

tarimą visokiuose reikaluose. Kuriems 
teks būti musų mieste, atsilankykit pas 
mus, rasite geriausia patarnavimg.
8 Church St.. AMSTERDAM, N. Y,

WORKS ir
dirbtuvėse patilps apie 6.000 darbininkų prie darbo. MJES- 

^TĘ GARY, INDIANA, yra darbų visokių iki valiai. DA- 
, BAR yra didelis išpardavimas FOTŲ ne toli tų FABRIKŲ, 

: teipat ir po visas dalis MIESTO, kūrins dar parduodame vi
ešai pigiai ir • ant lengvų išmokesčių. Neužilgo bus dvigubos 

kainos, kurie dar pasiliks neparduoti.- Mes ne spaudžiame su 
mokesčiu tų, kurie perka iš musų JUTUS arba namus. Jei
gu atsitiktų nelaimė su sirgtum, arba nedirbtum, mes laukiame 
pakol vėl pirkėjas galės mokėti. Taigi pasiskubinkite, kurie no
rite padvigubinti savo pinigus, pirkite dabar. Suprantama kiek
vienam, kur didžiausi FABRIKAI statoma, ten ir PRAU1LR- 
ČIŲ kainos kįla greitai brangyn. MIESTAS GAR|Y bus viei^ 
ir didžiausių FABRIKŲ MIESTŲ Indiana valstijoj.

Nieko nelaukdami važiuokite tiesiok prie.ŽEĄIES SAVI
NINKŲ žemiau parodytu aresu. Mes suteiksime pilnas in
formacijas kiekvienam. Turime gerų NAMŲ bizniui ir gy
venimui, parduodame ant lengvų išmokesčių. Tie NAMAI at 
neša gera nuošimtį, nuo 10% iki 20%. Arba kurie nori, me 
statome naujus NAMUS ant išmokesčio.

LAUKSIME KIEKVIENO ATSILANKANČIO Į MU 
SŲ OFFISĄ BĖGANČIAME LAIKE.

L. ROZENSKI, Vice Prez 
GARY SECURITIES 00

Capital $50.000
442 Broadway, GARY, INDIANA

46th Street & 
Ashland Ave

SENI VYRA
VIDORAMZSRI VYRAI

CNYGU
DYKAI DIEL VYRU

Vyrai kurie žada apsivesti—.vyrai ligoti— vyrai kurie budanie 
neprotingi dasileida perviršumą—vyrai nusilpnei, nerviški, sunaikinti 
ir kurie sulaukie amžio, katram negale pylnai nauduoti priimnuma 
gamtos,— vysi tie vyrai tur pareikalauti viena Iš tuo knygų. 
Ta knyga pasakis keip yyrai sunaikin sava sveikata, keip jie igauna 

ligas ir kodiel jie netur apsivesti budame tame padeime.
Ta knyga teip-gi pasakis suprantamoje kalboje-keip 

vyrai kurie tnr Užnuodljima kraujo, arba syflll, 
Triperi, arba gonorrhoea, Nusilpneima, Abel- 
na pragaišti špoku, Pragaišti gyvybes sky

stimo, Naktinius nubeglmuo, Rheuma- 
tizma, Organiškas Ilges, Pylva, Kepenų, 
Pūsles ir Inkštu Ilgas, gali but galiutinai 
išgydyti sava nuomusė, privatnai ir slapta, su ma
žais kaštais.

Tūkstančiai vyru atffava sava tobulą sveikatą, epekas 
ir stiprumą per pagčlbą tuos knygos. Ji ira krautuve ži
nios ir talpina šiam tykrus slaptibes, kurios vyras turi 
žinoti. Netrotikiet sava piningu mokiedami už prastus," 
bevertes, vaistus iki kolaik neperskaitisti Šitą knygą Ji 
pasakis kodiel jus kentėti ir keip galėt galiutihai isigy- 
dytt. Atmink, jog ta knyga yra duodama VYS Al DYKAI. 
Męsužinokain ir par U. išrašik aiškeic sava varda, pa
varde ir adresą ant šio kuponą ir išsiųsk ji mums šendena.

Kuponas dykai gautos knygos
Siusk jj šendeną.

DR. JOS. LISTER & CO.
L. 300, 22 FIFTH AVE., CHICAGO.

Godotini: Aš esu užinteresuotas jusu pasiuliminvi dykai 
siunstos knygos ir norėčiau, jog jus išsiustumet man' 
vieną iš tuo knygų.

Vardas ir pavardė

Adresas

S teitas


