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Mfetai XXI
1

POLITIŠKOS ŽINIOS.
ANGLEKASIŲ STREIKAI.
Anglekasių streikai Europoj ne

sužeisti. Daug žymesnių oficic- 
rų tapo užmuštų, 50 oficerų pa
teko nelaisvėn drauge su čicloms 
kariumenės dalims, o likusi ka-

IS LIETUVOS.
IŠ VILNIAUS- .

šv. Katrinos parapijos klebonas.
— Viltis -L

ją; pasirengę streikuoti angleka- 
siai Francuzijoj ir Belgijoj. Ame-

į miestą Torreon, kur su savo ka
riautojais artinasi ir vyriausias 
revoliucijonierių vadovas genero
las Orozco. Prezidento kariume-

Sekmadienį vasario 12 d., 4

inžinierius Mažeika užmušė savo 
žmonos ir savo sūnaus moky
toją studentą Lifšicą. Mažeika

Kauno
1111 laiku

IŠ KAUNQ.
gub. jau nho gana sc- 
yra kelios žemės ūkio 
stotįs. Viena tokių

stočių jau 15 metų gyvuoja Mi-

o kontraktai baigiasi 1 balandžio

rcon.
Panašias žinias gavo ir Centra- 

liško geležinkelio prižiūrėtojai,
pažinęs užmušęs. i'a- v

nas atgalios jo žmona (lėliai Ur

nežinia. v ra
teisinga

abejoja, nes nei viena pusė neno
ri nusilenkti; darbininkų vadovai

si gyventi pas savo motiną. Lif- 
šicas mokino Mažeikos žmoną.

savąjį kalendorių, draugija nu' , 
re leisti kalendorių visiems. Ja 
turės būti kuodaugiausia infor
macijų, ypač apie įvairias mo
kyklas. Tam pačiam kunigui 
T'umui susirinkimas pavedė su-

sti. 1913 m. kalendorių.

valdyboje.

ir kun. Šiauliai, jų vieton

ką ant toliau nustumti, bet jo iš
vengti nebus galima. Vokietijoj 
rods 
lijoj, 
naši 
syk 
lijoj

kuri re n g 
kvotimus, 
kursus.

miesto ir
mu-

Anglijoj ministerių

v,

streikui nepritarė. Vestfa- 
rods didesnė dalis darbinin

kų sugrįžo darban, bet sugrįžo 
nieko nelaimėję. Toki streiko 
užbaigimai paprastai neilgam už- 
ganėdinimą ir ramumą atgabena; 
paprastai nesutikimai greitai at-

syk lų savininkus su darbininkų 
organizacijų atstovais. Atstovai

nesusitaikė, o ministerių pirmi-

ką nors nusilenkti ir išpildyti ki
tos puses reikalavimus. Rods mi-

savininkų ir darbininkų, bet abe
jo; yna, kad pasisektų susitaikyti. 
Tuom tarpu anglekasių streikai 
sunkiai atsiliepia ant visų civi
lizuotų tautų gyvenimo, nes nė 
viena civilizuota tauta be anglių 
apsieiti negali. Ant anglių re
miasi tautų gerovė, pramonė, be 
anglių turi apsistoti visi susinė
simai, nes arklių ir vėjo arba 
vandens pajiegos nei vienai civi-

noj tik Anglijoj dabar yra jau 
3 milijonai žmonių be darbo, o 

nuo 
dar- 
sci- 
jog

darbo. Kadangi daugelis nuo 
bo paleistų darbininkų turi 
mynas, tai galima priimti, 
dešimta Anglijos gyventojų
lis, dėl angliakasių streiko, nete
ko jau dabar uždarbio, 
daugybė žmonių atsirado 
liame varge, kiek reikia jų 
pimui, tiek pinigų neturi 
ninku organizacijos. Ne 
todėl, jeigu darbininkai nužudė

Tokia 
dide-

ir savo organizacijų vadovams.
Gal atsitikti, kad vargo 
darbininkai prieš savo 
norus sugrįž darban.

Anglijos geležinkelių 
niai atlaikė Londone susirinkimą c 
ir nutarė, jeigu nepasibaigs strei
kai, sustabdyti traukinių bėgioji
mą, o tąsyk miestų gyventojai ne
gauti^ maisto produktų. Nežinia,

vadovų

nors daryti ir tai greitai, turi 
kokiu nors budu, kad ir su prie
varta, tautos gyvenimą į nor- 
mališkas vežės įvesti. Dabar, 
dėl streiko, Anglija kas savaite

MEXIKA.
Mexike revoliucijonieriai 

tik laikosi, bet pajiegos jų didi
nasi. Rodosi, jog vi$i sukilėlių 
vadovai veikia susitarę, nors jie 
veikia visokiuose, toli nuo viens 
kito esančiuose tos ’republikos 
kraštuose.

25 kovo dieną laikraštis “EI 
Imparcial” gavo žinią apie didelį 
mūšį prezidento kariumenės su

ne

ku sumušimu prezidento kariu
menės.

Generolas t erozeo paimtus ne
laisvėn prezidento kariumenės 
oficicrus ir kareivius atgabeno į 
Chihuahua ir prisakė suimtiniams 
skriaudos nedaryti ; daktarams

kuriame pranešė

tas Madero 
ir su jo k a

nelaisvėn 
riuos be teismo

co

Pirma

Bet

elgtiesi kuo žmoniškiausia.

VOKIETIJA.

ka r o su Turkija, dar labiau 
pyko Italija su Austrija, 
abidvi tos viešpatystės r

s’isi-
nors

salos Korfu, sumanė pakeliui už
sukti Austrijon ir Italijon ir mė
ginti sutaikyti nesutinkančias

iš ryšio su Vokietija ir neprisiotų 
prie ryšio I'rancuzijos, Rusijos ir 
Anglijos. Ar Vokietijos cieso-

Italija, sunku įspėti. Šitos vieš
patystės jau nuo senai nesii'in-

nuo atimti ;

dento dalis ir Triesto apsk 
Vokietijos ciesorių lygiai

sir-

Vokietijoj, Wcstfalijoj aug

tino. Anglekasių 
mė ir Čekijoj.

CHINAI.

už to

Karci-Cbinuose ramumo nėra.
gyventojų namus, kur 
pasitaiko. Į Sian Futik proga 

atkako su 
Kan Lu. 
nizono.

Kareiviai vietinio gar- 
manydami, kad atk-akę 

kareiviai generolo Kan Lu ma-

Mahomc-

Belgijos bankininkai sutiko
Chtnų valdžiai tuojaus duoti 2 
milijonu dolarių, bet prieš da'vi-

menez, kuriame prėzidento kariu- 
menė tapo visiškai sumušta; jos 
vadovas, generolas Sales, pralošęs 
mūšį, buk nusižudė, o gabiau- 
Jcjie prezjdento generolai Blau-

jt-ffAt* sunkiai •kolintojaje.

tina
n i us
nimo
išdirbo dabar smr.au vn

y d y t o j a i - s a n i t a r a i k e - 
n c pa si t u r i n č i u s 1 i go-

s n ■
kurio

s skirtumo
, išėmus šv

i-mos nuovados —
namuc

3-os nuovados 
mam 11 No. 22:

2-os nuovados 
gat. na m 11 No

4-os nuovados

L

25; 6-os nuovados — 
; namų No. 15; 7-os 

nuovados — šv. Jurgio g. namų 
No. 25; 8-os nuovados — Dide-

m ų

Miesto valdyba ne visai- su
tinka su tokiu sanitarų komi
sijos nutarimu ir norinti, kad gy-

beturčius priiminėtų.
— Lietuvos žinios

lyginmo duoda paaiškinimus 
tiems darbininkams, kurie nori 
važiuoti į Prusus uždarbiauti.

vasarą laukų darbo

jokio atlyginimo parodymai ir 
paaiškinimai keliaujantiems į

nadą). Be to 
gydytojį, kurs važiuojančius

draugija turinti 
už

skaito norintiems, kiek 
nas keliauninkas turės

rūtų garlaiviu, 
įlinkus nuo a

va-

ir

ir nuo

deliai patariame kiekvienam, kas 
yra pasirįžęs keliauti, pirmiau su- 
sirašvti su čia minima išeiviu v

išeivius

ii. D r-j a 
s visokių 
užsienyje 

Moterims duoda
mas moterų prieglaudos adresas.

— Lietuvos žinios —

kasamas. Tuo tikslu vieną ple- 
ciaus dalmii nebebus galima nei 
važinėti, nei vaikščioti.

Vasario 11 d. Vilniaus “Rū
toj” įvyko įsteigiamasis naujos 
“Daina” pavadintos draugijos su
sirinkimas. Draugijos siekimas 
kelti tautinį atgijimą muzikos 
srityje. Daugiausia rūpinsis baž
nytiniu choru. Į šį susirinkimą 
atvyko 15 vyrų ir 29 moterįs, tar
pe kurių buvo tik 3 svečiai, kiti 
gi prisirašė tikraisiais draugijos 
nariais. • Valdybom išrinkta: d.g. 
Strazdas, Diržis, Adomavičius, 
Cesnelevičius, Dudkevičius, Vė
gėlė, Kasperskaitė, Viburytė ir 
da dvi kandidati. Įstatų apie 15 
punktų vienbalsiai priimta.

— Lietuvos žinios —

tų viešpatysčių bankininkai, ku
rie buvo sutikę paskolinti Cbi
nų valdžiai 300 milijonų dolarių. 
80% tų pinigų turėjo eiti krašto 
pakėlimui, o 20% kariumenės su
organizavimui ir kareiviams al
gų išmokėjimui. Kadangi Rusi
jai pavojinga reorganizacija Chi
na kariumenės, tai ji atsisakė 
dalyvauti paskoloj. Pasitraukus 
Rusijai, ir kitų kraštų .bankinin
kai nesiskubina paskolą duoti, 
ypač, kad jie neužsitiki dabarti
niam Chinų iždo ministeriui, ku
ris sykiu tariasi su keliais pini-1 Peterburge pasklydo žinia, kad

Brau novas meteorologijos biuro 
prie žemes ūkio ministerijos ko
miteto prižiūrėtojas pasistengė 
tą stotį sakomosios ministerijos 
lėšomis gerai įtaisyti. Antra to
kia stotis yra prie Pa verksnių že
mės ūkio mokyklos į (netoli Ra
seinių) ir ją globoja IKauno dva
rininkų Žemės ukioĮDr-ja. Da
bar tokių bandymo; stočių ke
tinama Kauno gub. džiugiau įkur
ti ir jos visos bus vietinių že-

Rev. komisijoj liko tie 
Leonas, kun. Miežinis

— kun.

nigų komitetą vieton buvusių ir 
ne ką tesurinkusių kunigų Tu
rausko, Aleknos ir Bikino — iš
rinktos ponios: Venclavavičienė,*

ii
Lietuvos žinios

Kauno pav. dvarininkai nuei

mą taisyti nuolatinį tiltą ant Ne
muno tarp paties Kauno miesto

1 - r
Lietuvos žinios

Kauno lietinių laikraščiai, kaip
ra>o nugirdę: 
melai išviso 10 tūkstančiu

! ėmėjų.
Viltis

Kauno miesto inži'iieris Feld-

nuolatiniąni tbtui statyti, 
tilto pastatynia* atsieinąs,

tukstančių rublių. ■■
— Viltis •

Vilniaus lenkų laikraščiai pra
neša. kad Telšių apskrities dva-

Sipavičius
nesenai savo

4. T.

del to stebisi, nes p. 
įdar prieš porą metų 
per susirinkimus, sta-

Vilti

SAULĖS VISUOTINASIS 
SUSIRINKIMAS.

Sunku šiandien pas mus švie
timo darbas dirbti. ir

.Saulei sviesti pro tirštus 
biurokratijos rukus. Kad ir per
galėjo visas klintis Peterburge, 
tečiau pasirodė, kad Vilnius kar
tais daugiaus gali negu Peter
burgas. Vis dėlto saulininkai į

rio 16 d. ėjo ramus. Ką-gi? ma
lonu bus pasvajoti apie tautos 
rūmas, kuriuos kaimiečiams lem
ta pirmiems pastatyti.

Bet gera svajoti, kai turi gc-

mas

su viršum tūkstančių, karštai dė
kojo kun. Olšauskui ir kun. Tu
mui už jų pasidarbavimą “Sau
lės” naudai ir vienu balsu ištin

Iš apyskaitos sužinojome, kad' 
“Saulė” pernai metais turėjusi 
pajamų 24,685 rubl. 32 kap. Nc-

rubl. to 
iš kuriu

mokyklas, kuriose 'mokęsis 450 
Kaune ir 1,180 vaikų kitur.1 K i-

z V • .

f ■

r. ■

nutarė is- 
su 
la

is- 
vei-

rėti pajamų ir išlaidų 27,369 rub. 
10 kap. Susirinkimą.?' be jokių 
ginčų apyskaitą ir 
nu balsu patvirtino.

Kitiems mietams
anksto išspauzdinti lapelius 
apyskaita' ir sąmata ir tuos 
pelius išdalyti susirinkusiems na 
riams. Be to kitokį ilgiausia 
platinti žinitj apiąjlr^ugijps
kimą. Tuo t ik s Iii# Susirinkimas 
atsiminė pernykščių įrięfcy nuta
rimą — išleisti TSatįes” kalen
dorių. Pernai buvo ganyta tai
kinti jį labiausiai jauniinui, bet, 
pasišovus šiems pat ems leisti

Lebkaus kieno ir Vaitkevičiene, 
pirmininko apie tai, kaip buvo 
trukdomas “Saulės’’ švietimo dar

nei vienos naujos mokyklos, 'l'uo- 
•u ir pasak “Lit. 
gub. esą 130,000no 

e i ų

m.

1,300 mokyklų,

nesimokan- 
mažiausiai 
vyriausybė 
po 60 nau- i

“Saulė” buvo padavusi nemaža 
prašymų naujoms mokykloms ati
daryti. \’isi jie ramiai gulį glo
bėjo raštinėje. Vai 1 ’ ir ra
šiusi ir ne kartą važ >i ir vis 
tik žadėjimais buvusi raminama. 
Pagaliaus, nesenai gavusi iš nau
jo Vilniaus mokslo apygardos

geras ir vertas remti;

naujas mokyklas

bet globėjas; visi 
prašymus dėl naujų

ne visi iškarto 
viena. Reikės

bet tik ten, kur 
mokyklų. Pat

mo-

mokyklų, tu- 
išnaujo, bet 
skyrium po 

1 atsiusti namu v c.
ir išlaidų šamotą, 
kurti mokvklas,

ir

nešinties su savo mokyklomis ir 
su namais, kur tik panorės, kuo
met vyriausybei ateis eilė steigti

Tokioms sąlygoms esant, bene

klebonas kun. Štombcrgis. 
rapija pastačiusi mokyklai 
mus ; klebonas duodąs dykai 
naudoties direkcijai, kuri ten

Pa
il a-

stei-
Tečiau

rinkimas, ne kiek teišmanydamas,

ti.

Tos visos apli 
te stumia “Saulės” 
kimą į naują vagą. Trumpai pa
kalbėjus kun. Olšauskiui ir pla-

Tumuičiau tai 
ir kun.

stum-

•— žemdirbiu v

šaltinis. Tečiau ūkininkai, su
krutę eiti į vienasėdžius, pasiju
to esą labai opiame padėjime. 
Kad iš vargingos ekonomijos per
vartos laimingai išbridus, reikia

niu

ir priderėtų “Saulei” eiti. Daug 
buvo kalbėta, kas geriau steigti:

kaip tai buvo nurodyta “Viltyje”, 
ar ūkio kursai, kaip patarė dr. 
Šliupas. Kadangi nebuvo šio 
klausimo žinovų, susirinkimas iš
rinko komisiją (kun. Olšauską,

ną ir ukin. Majauską), kuriai 
ir pavedė šitą, klausimą gerai 
ištirti ir, kas bus galima, pra
dėti vykinti.

Bet naujų kelių pradėjus jieš- 
koti, pasigirdo dar vienas gražus 
sumanymas. Štai kun. Januse- 
vičius gražia prakalba išdėstė, 
kaip svarbus yra.daiktas amatų 
ir pramonės kįljmas, norint kraš-

? ekonomiją pakelti. Reikią 
aatninkų organizacijos, amatų 

mokyklų ir t. t . P. Garalevi- 
čius nurodė, kad ypač reikalin
ga butų medžio ir metalo daik
tu dirbimo mokvkla. Pasisakius 
“Saulės” valdybai, kad ir šita 
sritis jai labai rūpinti, susirinki
mas išrinko amatų ir pramonės 
komisiją iš šių žmonių : kun. Ol
šausko, p. Garalevičiaus, p. Po
derio ir p. Aleksiukienės.

Svarbiausias betgi susirinkimo 
darbas buvo naujų namų plano 
svarstymas ir priėmimas. Pla
nus atnešė ir aiškino inžinieriai 
no. Malinovskis ir Skrinikovas.

tais ir su apatiniu gyvenimu. 
Planą sustatant žiūrėta patogu
mo ir higijenos reikalavimų. Kaš
tuosią 120.780 rubl. Jei į cemen
to vietą, kur galima, duoti kai

didele
amuose 
am s ir

butų
su ši

visoms keturioms 
kvkloms.

mo-

Kaip surinkti šiemet 70.000 r. r 
Šio klausimo didžiausias susi-

Bet išris jį knn. OI

tydami ir p. gube 
visoje gubernijoje. tiems

davė raštą, raginantį tikinčiuo
sius šelpti šį gražų sumanymą. 
Susirinkimas nutarė nuoširdžiai 
padėkoti ir vyskupui ir guber
natoriui ir tuo tikslu išrinko dvi 
dclegaciji,

rių su m any m ų-su m any n 
riuos valdyba pasižadi 
vien pasigalėdama, išp:

1 abu susirinkimu — 
bes” ir “Saulės” daug 
įnešė nauji žmonės: p

vavičienė, žinoma visuomenės

sirodymas ir veiklus dalyvavimas 
dvarininkės musų viešame gyve
nime padarė į susirinkusius sma
gų įspūdį. Tai pirmosios kregž
dės. Bencžada jos, kad ir kiti 
musų'dvarininkai ims liaudies la
bui darbuoties. P. K.

— Viltis —

IŠ RAMYGALOS, Panev.
Korespondencijoj patai 

“Lietuvos” Nr. 3, koresponč 
Zuikis rašydamas apie ra myga- 
liečių girtuoklybę, visai neteisin
gai parašė, kad vietinis klebonas

pav.

bą. Tas visai netiesa. Klebonas 
yra karštu blaivybės šalininku ir 
kur tik atsitinka proga, ar tai 
per pamokslus, ar šiaip kokiame 
susirinkime visados ragina žmo
nės prie blaivybės. Netiesa, kad 
blaivybė pas. mus iširo. Ačiū kle
bono darbštumui nesenai dabar

tinas ’‘blaivybės” draugijos susi
rinkimas. Klebonas, atidaryda-

visus stoti
į draugiją ir nustoti gerus visų 
svaiginamų gėrimų.
vo renkama^ valdyba.
k u išrinktas^klebonas.

Paskui bu- 
Pirminin- 
Buvo mi

mą jau gavome, ir už sąvaitės ar- 
Ti ki

mūs, klebonui vadovaujant, daug
veikti.

iš paskutinio' maukia degtinę su 
alučiu. Praeitais metais sodie
čiai susitarė daryti vakarą, tai

tiko; betgi vakaras įviko; šiemet 
taip-pat tarėsi; kaip bus, tai dar 
nėra žinios. Lietuviškų laikraš
čių mažai kas skaito, gal apie 
kokį penketą: kas lenkiškus 
skaito, tai daugumui tas labiau 
patinka. Per kalėdas bažnyčioj 
ir choras lenkiškai giedojo; sako 
kad, esą “panckiau". Suprast tai 
mažai kas supranta; dainininkės 
tai visai panskų dainų nesupran
tą. Dabar vienas labai “suponc- 
kėjęs” lietuvis turi vietą sekre
toriaus pagelbininko sargyboj pas 
pristavą tai visi vidiškenai seka

bai išmintingas. Kada nors ir 
susipras, betgi dabar tai žiūrėt 
nemalonu. J. S

— Lietuvos Ūkininkas —

IŠ PLUNGĖS, Telšių pavA
Šylo sodoj (Varnaičiuose) į 

Dausino lauką prie upės Minijos 
veža iš Oginskienės miškų me
džius. Žydas pirklys pasiū
lijo žmonėms už nuvežimą 4 ru-

bar jau duoda 6 rubl. Neklauso 
vežti. Važinėja kitur vežt, o tų

šiemet ant šv. Jurgio (23 bal. B.) 
Ištikrųjų, ką santarvė reiškia. 
Kad taip susitartų ir anapus Mi
nijos už Stalgo. Purvabredis.

— Lietuvos Ūkininkas —

IŠ SKIRSNEMUJijfiS, Ras.
Vasario 19 -d. 9 žmonės

pav.
išsi-

teko važiuoti arkliais per Neinu 
ną. Važiuojant, ledas įlūžo, ii 
arkliai su žmonėms palindo pG 
ledu. Keturiems pavyko išsi
gelbėti, o penki žmonės su ar
kliais nuskendo. N—nų J—as.

— Viltis —

IŠ VILKAVIŠKIO, Suv. red
Musų apylenkės jaunieji sten

giasi, kaip įmanydami nuo ka
riumenės pasiliosuoti. Todėl tai

ir 1.1. Na.... ir “sveiki” kaip 
ridikai vyrai liekasi namie. Daug’ 
tokių pasiliuosavusiųjų nuo ka
riuomenės yra puskurčių ir su 
kitokioms, ne taip\ matomomis 
ydomis. Kartais vienok buna da 
blogiau. Štai nesenai Budežerių 
Mičiulis gavo^per raštinę žinią,

ten pasimirė. Sužinota, kad ^e-
* ii

riuomenės įsipylė į ausis karbo
lio esencijos — nuo to ir mirė. 
Visi tie pasiliuosavimo budai, 
žinoma, ne pačių naujokų išgal
voti — tai patarimas įvairių 
“daktarų”, kurie už tą ima gerus .
pinigus. J. Š-tas.

— Lietuvos Ūkininkas --

IŠ PILVIŠKIŲ, Suv. rėd.

mc pas A. Jankauską buvo pada
ryta smarki krata. Kratą darė 
Mariam poles vyresnysis su

kojo ginklų, raštų, bet nieko ne
rado. Matyti apie Pilviškius esa
ma žmonių su gerais liežuviais.

J. Vaidyla.
— Lietuvos žinios

VILKAVIŠKIO IR KYBARTŲ 
VYRŲ GIMNAZIJOS-

IŠ VIDIŠKIO, Ukmergės. pav.
Miestelis nedidelis, ant tiesiojo 

Šventosios upes kranto. Mieste
lyj .yra aštuonios krautuvėlės, 
manoįeolis, aludė, trakterius, ku- 
rin kžda neužeisi, tada rasi skli
dina žmonelių; sako, kad jis ge
rą pelną duodą.s O slaptų smuk
lių tai nebežinau kiek ten galima 
ir rasti. Mokykla taipgi puiki 
ir žada padaryti iš jos dviklesę.
“Blaivybės0 skyriaus nėra; visi jnazi jai reikėjo gyvuoti t 
ąbelnaį ir sodiečiai ir miestelėnai’vo lėšomis, tai pris?r: ’

5 metai gyvuoja privatinė vy
rų gimnazija valdžios gimnazi
jų teisėmis. Tą gimnaziją už
laiko komitetas, susidedąs iš vie
tinių gyventojų krikščionių, tar
pe kurių yra du lietuviu: d-ras 
Kudirka ir miesto iždininkas Ma 
tulevičia, ir žydų. Kadangi p ’

f
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ateiviu užveizda ^prirodyti negali.

)

vvru

užveizdo 
žinia, kc 
užtarimą

SPJOVĖ ( ANT VĖLIAVOS.

New York. Brooklyn© teismo

į kongresmaną Bcrgerį su pra
šymu užstoti. Abudu suimti kai
po anarchistai, kokių Amerikon

10,000 dol 
užmušė vie

me ir užsimokėt $loo baudos.

ir pasta ve 1
, o bėgdami
togų.» 8 mėnesiai atg<

/

kaviškio gyventojai, pritarus atst. dainos.ratam,

ir tokiu
budu palengvinus

Viltis —

ne
Ktni-

NEMALONI KELIONĖ. I53553O-
šventadie

niais
Kansas

IS DARBO LAUKO.10 dienini.
VĖL GRĘSIA STREIKAS.

Photos copyright, 1912, by American Press Association.

iš mokinių labai didelis mokestis: 
žemesniose klesose — 100 rubl.,

dainos.
/-« M

visa
at-

Kar. J. Širšukas.
Lietuvos žinios —

kame yra gana daug 
ir kamaros valdininku, v

gimusių
gimu-

m. caras

rint to, gimnaziją ’ lanko daug

liau, juo nemalonesnis

tokiu mokyklų, valdininkaiV * C '

mes, o šių metų biudžete jau 
paskirta tam tikra suma tai gim-

Cleveland, Ohio.vieto, kuomet

ilgainiui valdžia i 
gimnaziją užlaikyti.

gimnazija ir joje, kaipo valdiš
koje, mokestis bus’ mažesnis.

'kas gali atitraukti nuo Vil
kaviškio geroką, dalį mokinių, 
'fuomi tarpu Vilkaviškio gim-

katalikų-lietuvių. Atidengta jau 
7-klesos ir visos pilnos, kuone

Vasario 25

ne visai sunaikinti tą- gimnazi
ją. Atstume 17 verstų*.nuo Vil
kaviškio yra Prašu parubėžyje

kai-kuric ir išgerti. bėgantį iš Dcnvcro į 
City. 'Traukinys su 200 
jaučių užpustytas išbuvo 
nu. Išpradžiu pasažieri

r'dami carą, kad (verčiasi 
vidurinę mokyk- kiuju p

vių choras, kuris labai patiki* 
latviams. Žinoma, buvo taip pat 
paskaitos apie latvių dainas ir 
buvo dainuojami ir grojami lat
viu

apymenkis. Jokios dr-jos, jokio 
susivienijimo nėra. Knygų ir lie
tuviu laikraščiu niekas neskai-

je. Vilkaviškio
iresnė ir N am 

no, 

pasirūpintų išgelbėti gimnaziją • 
nuo pavojaus. Atst. ‘A. Bulota 
kelius kartus lankėsi (lėliai to rei
kalo apšvietos ministerijoje ir ta- ‘ 
resi su g..-------------- ----------- - - Kalbetl) ar negalima Put gre-
vasario 4 d. Durnos biudžeto ko-i,o. .. . . . sianti angliakasių streiką prasa-
misijoje, svarstant apsvietos nu- jjntį

zidentas pjikvietė angliakasių va- 
.(lovą Mitchelį ir su juom nori ap- 

gimnazijos komtietu, Ojkall)-ti, ar „ |jlna b|)t

simą apie Vilkaviškio gimnazija: 

jeigu, atidarius Kybartuose gim
naziją, Vilkaviškio gimnazija dė- 

prašė komisiją ir ministerijos 
V p<lbJ 1 lipi 11 U, Hlcllll Ldl | v

neįvyktų. Prie to da pasakė, kad ti 
butų gerai, idant valdžia arba st

amuniciją ir

viskio gimnazijai, arba paimtų ją gio produktų Į tuos Mexiko ap- 
užlaikyti savo lėšomis, pridurda-! skričius, kur laikosi rcvoliucijo- 
mas, kad Vilkaviškio komitetas' nieriai. Mieste Juarez žmonės
apsiima pastatyti gimnazijai 

pa-

imti ir užlaikyti. Apšvietos 
nisteris Kasso, kuris buvo 
misijoje, atsake, kad valdžia 
sistengi apsaugoti Vilkaviškio 
gimnaziją nuo žuvimo ir rūpin
sis išpildyti Vilkaviškiečių norus. 
Panašų pažadėjimą Bulota da 
prieš tai buvo gavęs iš apšvietos 
Departamento direktoriaus. To-

gimnazii. X
— Lietuvos žinios

IŠ RYGOS.

kos lietuvių studentų “Vilties 

teatre didelį vakarą. Vaidino L. 
Giros tragediją “Kerštas”. Iš to 
vakaro “Vilties” draugija surin
ko išviso 1,621 rub. 21 kap. Ka- 

kap., tai gryno pelno liko 511 r. 
46 kap.

veisi-

Rygoje pradėjo eiti naujas lat
vių mėnesinis laikraštis, pavestas 
pienininkavimo ir gyvulių 
mo reikalams.

— Viltis —

sude-šiomis dienomis Rygoje 
gė vokiečių draugijos “Musse” 
biblijoteka. Ugnyje žuvo apie 
8.000 knygų, kurių tarpe buvo 
daug labai senų ir retų. Bib
lioteka buvusi apdrausta 15. tūk
stančiais rubl.,.bet nuostoliai sie
kią 50.000 rubl. “R. G.”

Vasario 3 <1. Rygoje, Mažosios 
Gildijos salėje buvo pirmasai lie- 

•vių-latvių vakaras, . pataisytas 
uvių švietimo draugijos, padė- 

“ Rygos Garso” redakcijai.
aitos, deklemacijos ir 

:mas. 'Apię Jietuvįy 

tautos dainas buvoį pakaitytas 
(latviškai) p. Leono referatas ir 
kun. A. Sabaliauskjo r.(.taip-pat 
latviškai) referatas apie lietuvių 
dainų melodijas ir senovės mu
zikos instrumentus. Be to, buJ 
vo paskaitytos ir solo padainuo-

Šiame mieste randasi kelioli
ka lictuviii pavienių ir šeimynų.* 
Pragyvenimas jų nevienodas. 
Kai-kurie ir turtingai gyvena, 

atidaro smili
avęs, kiti turi 

savus namus. Daugelis dirba 
fabrikuose. Fabrikuose užuodar- 
bis nėra blogas, bet ne geriau
sias. Dirbant fabrike padieniu 
galima dienai uždirbti 3% suo
mių markių (marke — 37 kap.); 
kurie dirba nuolatos, gauna ir po 
30—35 markes savaitei.

Susipratimas ir apšvietimas

rusu v

gvvento-
IŠ AMERIKOS. <20-

iš Naujos

PREZIDENTAS NAMON 
SUGRĮŽO.

Washington, D. C. 20 kovo 
rįžo namon 
kur dauge

AMERIKA NORI UŽDRAU
STI GABENTI MEXICAN 

VALGIO PRODUKTUS.

Washington, D. C.

tik- dimą gabenti valgio produktus, 
pa- nes valgio reikalauja ne tik revo- 
mi- liucijonieriai, bet ir revoliucijoj

nedalyvaujanti žmones.

NEDORAS KERŠTAS.

tu-San Francisco, Cal. Prieš 
rintį atbėgti iš Portland© N. 
cific geležinkelio traukinį suėmė 

nų vaikinu.
it- 

tokiu būdu iš bėgių traukinį 1 
išvaryti. Tokiu budu jiedu no
rėjo atkeršyti geležinkeliui už 
ncleidifną dykai važiuoti. Bet toks 
kerštas butų juk skaudesnis va-, 
žiuojantiems negu geležinkeliui.

PAVOJINGAS KONKU
RENTAS.

New York. Pradėjo už save 
agituoti svarbiausias prezidento 
Tafto konkurentas, buvęs jo 

litišką prakalbą Roosevelt laikė 

noma, jo pasekėjai entuziastiškai 
jį priėmė. Savo kalboj Roose- 

ti privalo jos gyventojai, bet ne 
partijos ir nė jų vadovai, kuriems 
rodosi, kad jie išmintingesni už 
kitus, todėl jeims rodosi, jog yra 
pašaukti kitus valdyti. Roose
velt toliau pasakė, jog Amerikai 
pavojinga ne daugumos norai, bet 
mažumas, kuri kitus išnaudoja, 
kaip antai trustai, kasyklų savi
ninkai r 
rių yra 
kitus.

kitoki monopolistai, ku- 
mažai, o iie tiranizuoja

SUĖMĖ.
■ -A

St. Louis, Mo. Pačto inspek* 
torius Bunsen suėmė čja Danię-

lių Callahaun. Pačto inspektorius 
užtikriiik,’,.. jog Callahan buvo va
dovu Vagilių, kurie važiuojan
čiai iš Europos, ijioterei Baldwin 
Drummond; garlaiviu “Amerika” 
pavogė auksinių, ir deimantinių 
daiktų ųž 100,000 dol.; buk jis 
su savif draugais balandžio nie

SUĖMĖ DU RUSIŠKU 
SOCIALISTU.

TACOMA, Wash.

teli Kaimą ir norima
V G

ir

REIKALAUJA MOTERIES 
MINISTERIO.

Louis, Mo. Moterų kon-

jų ministerijoj moteries ministe- 

Butų lai sp< 
kalu ministe i j a, kokios dar nie- 

nėra, kaip nėra nie
kur ir vyrų reikalams prižiūrėti 
ministerijos.

DINAMITO EXPLIOZIJA.

Scranton, Pa. Miestelyj Dun
more vienouse kalnakasiu namie- v

išgriovė trejus namus ir už-

ten.

TRUSTŲ PELNAS.

Washington, D. C. Speciališka

Trustas laivu
žiojančių rudą

meta 2
Trustas laivu

m c r
10/0. VjCICZIIIKCHO 

ir Eric Co. pernai

ru

Besse- dent

NEPRIIMS MOTERŲ I

RAŠTININKŲ MOKYKLĄ.
New York. Iš paliktų laikraš

tininko Pulitzero pinigų, prie čio
nykščio universiteto tapo įrengta 
laikraštininku mokvkla. Tos luo

LAIK-

PALAIDOJO POLITIKOS 
AUKAS.

Washington, D. C. Išgriebus 

expliozijos užmuštų 69 Amerikos 
jūreivių; kimus jų atgabeno į
Arlington ir su didelėms iškil
mėms palaidojo ant tautiškų ka
pinių. Kas tą expliozija pagim
dė, tas neištirta, bet po explio- 
zijai laikraščiai garsino, jog kada 
ji atsitiko, ant laivo buvo tik pora 
oficieru, kiti buvo ant kranto 
pasisvečiuoti

BEPROČIŲ NIEKS PRIIMTI 
NENORI.

Washington, D, C. - Į San 
Francisco iš Austrijos atkako 
laivas “Amazon”, Kelionėj pa
kvaišo jūreivis Martinas Gajen.

,ox
W T U V

■ . ’.6 ”fY
Amerikon jo neįsileidžia, Austra
lijon teipgi . gražinti negali, nes 
ir ten bepročių neįsileidžia. Ma
no, jog Gajen yyp, rusas, bet Ru-

Williamsburge, 
Valst. vėliavos 
2gė. ' Dabar tu-

ANALFABETAI AMERIKOJ.

leidžiama daugiau negu kur nors 

mokancių skaidyti ir rašyti ne
gu kur nors Vakarinėj Europoj, 
išėmus pietinę jos dalį. Ateivių 

’ priešai siundo ant ateivių, mėgi- 
! na įkalbėti, jog tie analfabetai tai 

'ateiviai, bet valdžios surinktos

darbi ninku atstovų vakarinės

Illinois valstijų.’ Bet kad nė vie
na pusė nenori nusilenkti, tai 
nėra vilties susitaikyti. Mano
ma, jog nuo i1 balandžio 200000 
darbininkų- paikius dirbę.

Cleveland,‘ Ohio. Rcikalavi- 

kasyklų siivinibkai atmetė.

Amerikos ddlyj, apart 200000 ang
liakasių pusantro mil. darbinin
kų kitokiose įstaigose neteks dar
bo nes dėl anglių stokos sustos 
darbai. Bet visgi, dar yra vil
tis, jog apsieis be streiko, nes 
abidvi pusės nori jo išvengti, to
dėl tarybų galutinai nepertrau-

nuo pa-
nedėlio dienos.

Fall River, Mass. Fall River 
Cotton Manufacturers Ass. pa
garsino, jog nuo 25 kovo dienos

Tokiu bildu prašalinta rengiamas

IŠ VISUR
:)O11-

priežastis esantį vyskupo Ruške- 
vičiaus nuteisimas ir tai, kad Ru

kaiio pasiskundimą dėl katalikų

tikano diplomatijos santykiai

Viltis

didesnio per
sekiojimo katalikų, ypač gi dva
siškuos, nes prietikiai rusiškos 
valdžios su popiežių pagedo ir

i( tr‘.
|| Dėl anglijusių streiko jau 

2V2 milijono dąrbininkų Anglijoj 
neturi darbo, o juo streikas ilgiau 
užsitraukia, juo daugiau dirbtu
vių 
n i u

užsidaro ir Juo daugiau žmo-

Vidurinėj Amerikoj, atkakus 
Suvienytų .Valstijų užsieniųten 

minsteriui Knoxui į Nicaregua 
ten suėmė daug žymesnių libera
lų, nes valdžia‘pabūgo neprilan- 
kių svečiui demonstracijų. Į New 
Orleans atėjo žinia, buk atideng
ta ten sukalbis prieš Knoxą, buk 

traukinį 
Tą vie- 
konsu- 
neken-

sukalbininkaD norėjo jo 
su dinamitu oi)an išmesti
nok užgina
liūs.

araguos
Knox Nicaraguoj

• • ■ 4- .r

ft

Šitie vyrai bando sutaikyt anglekasius su kasyklų savininkais. Tris stovinti vyrai — tai anglekasių ats 
tovai; žemiaus — kasyklų atstovas. (Žiur. Iš darbo lauko)

čiamas todėl, kad laike rcvoliu- 

smo mirtim pasmerktu už daly
vavimą revoliucijoj, teipgi už pri- 

chavo Paulino vienuolio kunigo
Damazo Mococho, kuris užmušė 

rado Macochą kaltu ir pasiuntė 
jį metavoti 12 metų kalėjimam 
Teisme išėjo aikštėn daug ne

iš vienuolių gyve-
nimo.

mc-
įlinkas kaime Zatur
2000 rublių pardavė 5
tų dukterį vaikinui 26 metų, ku- 

paleistuvystės namuose yra ne
mažai suviliotų lenkiškų mergai
čių, c 

metų liti vo 797,093 gyv., tame 
skaitliuje moterų daugiau: 1110- 

stačiatikių 31,759, žydų 301268, 
Varšavoj buvo 5495 mūriniai na
mai ir 1230 medinių. Fabrikų 
Varšavoj buvo 573, kurie padir
bo išdirbinių už 94,638,000 rublių,

Lietuvos dirbtuvės. Darbininkų 
tose dirbtuvėse dirba 36837.

buk daugelis žydų studentų, įsto

si rašo arabais, kad par 
jie ne lenkai, o žydų 

vimą universitetų užveizdams, 
kad įvestų katedras hebraiškos 
kalbos ' ir literatūros. Lenkiški 
laikraščiai dėl tokio reikalavimo 
labai piktinasi. . Ir universitetų 

lenkus nesišiaušė, juos lenkai va- 
dino “lenkais Moižes išpažinimo”, 
besišiausiančius vadino fanati- 

dėjo savo tautystei prigulinčių 
tiesų, jau jie visi lenkams ne
geri. Didelė mat nuodėme pri
gulinčių sau tiesų reikalauti.

|| 20 kovo d. italai paleido du 
orlaivių ištirti turkų stovyklas 
aplinkinėse Ganzeur, atlėkė ties 
miestu ir pradėjo bombas mėtyti. 
Bombos gatvėse expliodavo ir už
mušė keturis žmones, o dešimtį 
sužeidė. Ir užmuštieji ir sužei- 
stiejie buvo nekareiviai, jie gink
lų neturėjo; taigi nukentė kare
nedalyvaujanti. Orlaiviai vienok lių kasyklose atsitiko dujų ex-

kariumenės šūvius turėjo

sgait\ine valdžios sumanymas 
apie įvedimą mažiausių ‘darbinin
kų algų 21 kovo dieną tapo pri
imtas daugumu ’123 balsų.

Italijos valdžia Venecijoj ir 
aplinkinėse suėmė daug neištiki
mų žmonių, nes ten atkanka Vo
kietijos ciesorius. i 

dovas Orozco išleido du atsišau- 

gu į revoliucijonierių rankas pa
teks prezidentas Madero, jis tu
ri but nužudytas. Antrame per- 
sergsti amerikonus, kad jie ne
darytų su Madero 
kių kontraktų, nes 
cijonieriai laimės,

valdžia nė jo-

jie nepripažįs 
kontraktu, u

furte ant Maino 
nutarta ištemti

mieste Frank-
Prusų valdžios 

universitetą.

Tarp Grckijos ir Turkijos 
užgimė nesutikimai dėl išrinkimo 
parlamcntan svarbiausio šalinin
ko priskyrimo 
Grckijos, M. . Tur- 

jo is- 
kitų jo

ncgali, todėl

|| Londone teismas pasiuntė 

degti pačto rūmą. Bet ištikro -ką 
gi pačto rūmas gali kenkti sufra- 
gečių siekiams?

|| Prūsų seimas 'paskyrė

zavimui lenkų ir daniečių Pru
snose.

|| Meksiko revoliucijonierių va
dovas Orozco išleido prokliama-

Ilys be teismo kiekvieną su gini 

liucijonieriais daro ir prezidento

|| Ant salos Naujosios Žemės 

du išmirė visi gyventojai vieno 
kaimo. Ant vietinių kapų at
plaukę su maisto praduktais rado 

žmonių buvo neužkasti, nes tai 
buvo paskutiniai gyventojai ir jų 
nebuvo kam užkasti. Laivai su 
maistu mat prie tos salos per le
dus prisigriebti negalėjo.

t

|| Netoli Saratovo, Rusijoj, ang- 

p

pliozija, kuri užmušė 45 darbi 
niūkus.

iš Prūsų darbininkus 
su lokomotyvu.

susimušė 
Užmušta prie

su n-

|Į 23 Kovo į Vindoboną, pas 
Austrijos ciesorių atkako Vokie
tijos ciesorius. Iš čia jis keliauja

1111.

Meksiko revoliucijonierių Re

mūšyje prie Escalon,

/
mene, 
viu

Asuncion ant 
užmušta 600 žmonių. t

vonstantmopolyj koksai gre- 
1111 gatvės nušovė turkišką 
Samoa gubernatorių Andrių 
sis Efendį. Užmušėją su-

ėmė.

ministeris Knox atkako į Vcne- 
zuelcs sostine miestą Caracas.v v

viešpatystės, bet 
atsisakė paskoloj

ri eiti reformoms krašto pakėli
mui, o 20% 
re i via ms ir 
nizavimui.

kariumenės suorga-

li Italijoj, Neapoliuj, studentai 
įsiveržė į universitetą ir nedavė 

daužė langus ir suolus. Paskui 
susirėmė su atėjusiais tvarką da
ryti/ policistais. Sunkiai sužei
sta (liktai policistų ir studentų. 
Tokiu bildu studentai protestavo 
prieš valdžią, kad ji nesutiko, pa
lengvinti jiems examinu.

j Wellingtona atkako ir japoniš-

ti prie pietinio žemgalio, bet ten 
neprisigriebė. Užsiėmė ji tirinė- 
jimais pakrančių Žemės Karaliaus 
Edvardo. Anglijos expedieijos 
kapitono Scotto japonai niekur 
nepatiko. •

|| Rusijoj, Kostromos guber
nijoj, netoli Kologriva užpustė į 
cerkvę važiuojančius vestuvninn 
kus. Sušalo po sniegu 13 
nių. “

v



LIETUVIAI AMERIKOJ.
IŠ YOUNGSTOWN, OHIO.

Miškinis yra kaunietis ir paeina 
iš Jakutiškio sodžiaus. A. a. Be- 
lackas paėjo iš Stavrygalos kai
mo, Vilniaus gub.

Yra čia galvijų skerdykla, 
dabar stato odų

o 
išdirbinio dirb- 
darbą 600 dar- 
nesunku čia ir

čia 23 metai atgal; pirmutiniai

iena ir juozas visKoska. Nuo
savus namus turi Motiejus Krau- 
lėda, namai verti 2000 dol.; Juo
zas Sabaliauskas turi visai išmo
kėtus namus vertus 2500 dol.; 
Juozo Gaveikos, išmokėti namai 
verti 4500 dol., Motiejaus Ba- 
ratifiolio verti 2000 dol., Motie
jaus 
2000 
verti

čiai kasdien pilni visokių žmog
žudysčių. Bet tas atsitikdavo 
terp amerikonų, arba kitataučių.

bin inkų. Darbą 
dabar gauti.

* Yra čia lietuviška draugija, bet

itskaitą turėjo $70,396.50, o gry 
10 liuoso pelno ^8:8^90. Drau 
pjos pirmininku "yra p. Antanaf- 
Bicržinskis.

Apart šios y.f a dar ir kits 
susitvėrusi ’daug ve

rime gerą

tas — kriminalinis užsikarščiavi-

vasario jos vadovai sumanė pa
silinksminimo vakarą suruošti, 
bet dabar pelno nenori draugijai 
atiduoti. Del to kilo vaidai; dalis 
narių pasitraukė.

Buvęs pasilinksminime.

draugija
liau, nes tik 19I0 mčtais. 
“Lietuvos Paskolinimo
pinimo” Draugija, kuri turi ka-

tiniais metais Ldavė
Draugijos vadbju yra

Orelis.

Skutiko, išmokėti IŠ ARGENTINOS.

6000 dol. Alex. Zinkevičiaus

dol., Jono Jurkonio 2500 dol. Ka- 
zimero Kučinskio verti 1000 dol., 
skolos dar yra 800 dol.; Motie
jaus Lukoševičiaus namai verti 
1600 dol., skolos yra 850 dol.; M. 
Miliauskienės namai verti 4000

IŠ DETROIT, MICH.

Šiuom laiku darbai pas 
eina

muš 
gerai: kas nenori, tas nedir- 
Vienok nuo 10 balandžio,

me-
mi-tais čia, bedirbdami kanaluose, 

rė 6 jauni lietuviai. Išviso 
tuomet dirbo 66 lietiniai. Dar-

sunkus ir paoingas.

Tai
ir Tetu

P-

Didžiausia
Bridgeporto. Nors Bridgeportas 
turi nusilengti ' prieš Town of 
Lake, kaipo senesnę šiame at\\-

bendrovė yra ant

F S3

samdo ūkę, Jonas Slapkačka tu
ri ant išmokesčio paėmęs name
lius 800 dol. vertus; tiekjau ver
tus ant išmokesčio namelius tu-

miesto -lietuviai

teip ir čia, jie

ir vieni su ki-

irgi
Dirbdami ant laivų 

dažnai greit sau g;

vicnus metus: vieną jauna

lenkčjąs lietuvis J. Strumila, na
mų statytojas, turi keliatą name
lių vertės 10000 dol. Keli lietu
viai turi išmokėtus liotus, keli
dar išsimoka. Keli lietuviai 
koše turi po 1000 dol. ir po 
giau. Lietuvių nekrutanti 
savybė verta 373°° dol. 
vių vertelvių (be sulenkė 
čia yra: 4 smuklės. Va

bau-

nuo-
Lietu-

broliai myli stiklelį. Paimkim 
kokį nors balių, kur prieina apart 
lietuviu ir kitokiu žmoniu: lenku,

V v v C ’

anglų ir t. t. Tai, žiūrėk, tie sve
timtaučiai tankiausiai linksmi
nas, merginas bešokdindami, o 
musu šauni vyrai stiklelį su bon-

“ncnusilcsia",

vietos mirė; antras 
*o prispaustas, nors

ir jis an 
anglių vi 
ir nemirė
go; trečias, darbo neturėdamas,

čia

ir jonas i>ag< 
verta 1500 dol. naudingo

nu veikti.
Kiti lietuviai — tai

dol. Darbai čia yra geležies, j 
no ir guminėse dirbtuvėse.

Lietuviškų šeimynų čia yra 
pavienių lietuvių 90, merginų 
vaiku bernaičiu iki m metu

orgamzaci- 
koki laikraštį i šs i ra

tai jis tau tuojaus ir at
kerta: aš ne soči jalistas !. . . , (,)

kion musu didesnėn c
j on,

10,

358 asmens.

čion neina, tai jis tau atšaus: aš 
geriau ir už kunigą žinau, o baž
nyčia man nei 
neduos. ir mes c

dol. S. L. R.
600
tu-
tu-

Lietuviškos parapijos nėra, bet 
vokiečių parapijoj yra lietuvis 
kun. Vilkutaitis kamendoriu, ku-

los čia nėra.

šeimyna, pavienių 4, 
mergaitės 2, viso 10

I J 
laikraščius:

mus. Karščiausiai 
tai, kurie brukte

bruka
vą ’ ir
vo prakalbos. Žmonių prisirin
ko visai mažai, gal todėl, kad ma-

tinis, p. Mikolas Mockus. Jo kai
li vo viskas prieš “vierą”. Sa- 
kad nėra pasninko, nereikkė, 

eit
ne

savo naudai ir

asmenų. 
dirbtuvėse.

Kitame
IŠ ATHOL, MASS.

lietuvių šeimynų
lietuviu is, vai-

so lietuvių yra 56. 4 šeimynos ir 
vienas pavienis turi nuosavus na-

r Lietuvių yra čia apie 700. 4 
kovo buvo garsinta, jog čia bus 
surengtos prakalbos Lawrence’o 
streikierių naudai. Prakalbos tu
rėjo būti 5 kovo. Garsinta buvo,

j y yra uždirbanti 3—5 dol. j

jog kalbės streikierių vadovas 
W. D. Haywood ir mergina Gili 
angliškai, o Povilas Jatalionis iš 
Lawrence’o — lietuviškai. 5 kovo,

Trečiame priemiestyj, Schroe
der, yra 5 lietuvių šeimynos, pa

tiesi prie svetainės

viso 37.

to ir vinių dirbtuvėse. Yra toki neatidarė.

Lekovičia. o Haywood neatvažiuos.

lš FONDA, N. Y
stotį, bet ir ten nieko nerado. 
Tokiu būdu ir aukų Lawrence’o 
streikieriams nebuvo.

Lietuvos Mylėtojas.

vienam mano draugui rašo iš Lie
tuvos: “mielas drauge! Atsiųsk 
man šipkartę. Pagrįžau iš ka
riuomenės ir turiu vietą prie pač
ios. Kaunu 20 rublių per mėne-

būti." L
paimame

čia

Šalnablauzdis.

CENTAI Į SAVAITĘ SU- 
ČĖDINA ČVERTĮ MILIJONO 

DOLIERIŲ.

25

Kalbėdami

tautiškam 
tiek ir 1

1 vairius tau- 
my- 

j matematiškus 
jeigu tam ir tam

žiūrėkit

mus 
bet ir 

išrokavimai
visados ir pasilieka tik 
vimaįs. Prie tikro darbo, 
sakyt, retai kada prieina.

šimės į mažą finansinę “speku
liaciją.” Jeigu turime būrį žmo-

tuomi, jog čia randasi turtingiau
sia iš visų Chicagos lietuviškų 
bendrovių. Šita “kapitaliste” va
dinasi “Keistučio Skol-mo ir 
Bud-mo Draugija”, o gimė ji 
1901 metais. Jos dabartiniai finan
sai siekia net $73.912.28, o gryno 
pelno ji padariusi paskutiniais

Pranas

ir ši “Keistutinė 
ant Bridgeporto

ri tapo inkorporuota 1910 m., 
o įaugo jau j $4,848.81 turto ir

Ant West Side randasi net

a\e.
Ant 18-os gatvės nuo 1904 me

tų laimingai gyvuoja “Lithuanian 
Biulding, 
Ass-tion”,

Homestead 
šiam laikui

nariams atriekė, pernai $4.325.85

šios draugijos prezidentu

yra jaunesnės. “Simano Daukan-

nuo 1905 m. ir

inigais ir padarė $4.736.78 pelno. 
Ališonis užirpa prezidento 
1909 m. čia pat įsikūrė irlaikraščiuose. 1

kuone ' ei^imno Sk. ir
isro a |turtas jšlieša $3,865.54, o pelno 
ga ima |jnvo pęr inctus $194.34. Prczi- 

. . denturą čia laiko p. Tustinas Mac
iu lei- 1 -v. 1 Jkevicius.

Rooscvcltas laike prakalbų. (Žiur. “Vėliausios Žiniosu)

NEMALONI NAUJIENA.

“Keleiviui” pilvą suskaudėjo. 
Kovai” smalaviriai prisisapnavo.

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

Keleivis ir Kova gavo ne
smagią žinią nuo savo reporterių 
štabo, buk svarbiausiu “Lietu
vos” redaktorium tapęs p. Balu-

siu. Šiądien jis viešai pnpazy- 
sta, kad “Lietuva” buvo pirmei
višku laikraščiu ir daug padarė 
naudos. Taigi męs ir užtikriname 
“Keleivį”, kad “Lietuva” ir to

dirbs naudai lietuviškosios visuo
menes.

smalaviriai
prisisapnavo.

“Lic-
nepa-

mų, kurie sucedina po 25 centus 
į savaitę, tai še jums klausimas:

Tais pačiais metais susitvėrė 
Roselande tokia pat draugija var
du “Vienybė”. Jos kapitalas iš-

“IštiRrų šaltinių sužinojome, 
kad nuo 15-tos kovo de 
yra svarbiausiu “Lietuvos 
daktorium p. Balutis, 
liekama dėl viso ko, 
ma nuo jo povalei 
Tokiu budu “Lietuva’
r i k a 1 i škai -tau t i šk a s laikraštis, 
dinasi, smalavirių rankose.”

“Keleivis” per savo repon
sau kišenini pinigu, kuriuos ki-

skutimais metais $332.90. Drau-

facto 
re- 

šerną pa
ir mėgina- 
atsikratyti. 

lieka kle- 
va-

siklausus nė “Keleivio" nė Nar
kunų Jurgio). Ar iš tiesų “Ke
leivis” tiki, kad “Lietuva” tu
rėjo klaustis jo, arba Narkunų

apsimokės, — “Kailis nevertas iš-z 
dirbio.

Šerno, turiu jums,

Šerno mintys, darbai, ir jo

mos' kolei jis gyvas. P. Šernas, 
kaip buvo “Lietuvos” vyriausiu 
redaktorium, teip ir yra. P. Ba--

teip kaip pirm Balučio kiti buvo 
P. Šernas pats moka savo reika
lus aprūpinti, jis žino, kad jo reL 
kalai yra su žmonėmi, ne su sma-

nes su viršum $260.000.
Netikit? Še jums ir p

Ant North Side pamažu, bet 
m? 
of

mėgina šmeižti

L i 11 m a n i a n Fou n d a t i o n

ja lietuviškos teip vadinamos
“Budavojimo ir Skolinimo” ben-

sociation". Paskutinis raportas

kūnų Jurgis, yra “Lietuvos” '“bo
sais”, kad jų reikia klaustis? Ne
suprantu kokią tiesą jie turi to 
reikalauti? Kodėl “Lietuva” ne
klausinėja kas “Keleivį" rėdo, 
arba kas jį išleidinėja? Pasako
jama, buk “Keleivį” išleidinėja

mai nesumažins p. Šerno garbės 
nė įtekmės ir nesupiudys jo su 
išleistoji!. Vieton rupintiesi p. 
Šerno likimu ir gazdinti jį gilti
ne, geriau apsirūpinkite patys sa
vo likimu, kad sumažėtų aukų

A. Olszewski's, 
“Lietuvos” Išleistojas.

i apie jų organizaciją 
mename, užteks to, iei

$3.000 turto — 
turiomis" vytis 
nesnes sesutes.
panauckas yra prezidentu.

‘visomis ke
li savo se-

sekančiu

bendroviu užsirašo sau viena, ar

prastai yra $100.00 vertės ir mo
ka po 25 centus sąvaiten, pakol

rių kvoderiti, kurie po kelių me

metų yra susitvėrusi dar viena 
tokia draugija priemiestyj Cicero, 
vardu “Lietuvių Budavojimo ir 
Skol-mo Draugija”, vienok apie 
jos stovį nieko šiuom laiku 
žinom.

Pačėdlyvumas — pamatas 
rovės. Tokios draugijos turi 
dėlę svarbą. Visų pirmiausiai

nc-

Chicagoj tokių skolinimo ir 
taupinimo bendrovių yra iš viso 
devynios ir paskutinis jų rapor-

nes — paprastas terp lietuvių at
sitikimas, vienok iki šiam laikui 
atsitikdavo tankiausiai teip, kad 
pasipeša-pasipeša, ir vėl susitai
ko. Kartais tenka vienam, ar 
kitam pernakvoti “šaltojoj”, arba 
kelioliką dolierių pabaudos (štro- 
po) užsimokėti — tai in viskas.

Šiuom kartu, ant nelaimės, pas 
mus atsitiko dalykas, iA. kurį 
lietuvys gavo kelioliką metų ka-

PHILADELPHIA, PA.

stato tankiai kokią naują stovy-

Pašventinant,

14-to kovo čia atsibuvo tei

Miškinį nemažiaus, kaip ant 10 
metų ir nedaugiaus, kaip ant 19 
metų ir 6 mėn. kalėjiman už 
užmušimą Antano Belacko. 19 
lapkričio pereitų metų Miškinis 
pašovė Belacką miestclij Fort 
Plain (už ką? Red.). Pašautą 
Belacką tuojau s pargabeno Am
sterdaman, N. Y., ir į pusiantros

buvo su virš 25 porų kūmų ir 
kiekvienas aukavo bažnyčios 
naudai nemažiaus 5 dol. Pernai 
nieko naujo nepastatė ir dėlto 
parapijonai buvo labai neužganė
dinti. Šiemet vėl pastatė naują 
moterišką stovylą.

ir kasoj iš viso $260,683.03 
šimtu šešesdešimts tukstan- 

šešis šimtus aštuonesdešimts 
dolierius ir tris centus).

Padarė $27,664.21 gryno pelno. 
Ta pati metinė atskaita parodo, 
jog už vieną pereita metą šios 
visos bendrovės išdalino savo na
riams $27.664.21 gryno pelno. 
Graži suma, ar neteisybė?

toj

ge- 
di- 
jos 

mokina musų visuomenę pačed ly-
vumo, o visi žinome, jog nuo pa- 
čedlyvunio gal labiausiai pri
guli jos gerovė. Žmonėms silp
nos valios, tiems, kuriems “niežti 
šlaunis” nuo užsilikusio kišenini 
“kvoderio” ir kurie skubina jį ant 
kokio niekniekio prdlcisti, •— to
kiems ypatingai naudingos šios 
draugijos. Pakeklamos musų 
žmonių abelną gerovę, ;palikda
mos pinigus terp savu Jų, šios

lestavimu, 
insiniuacijų:

1. “Nebūtų tame svarbos, kad 
Balutis liko “Lietuvos” redakto
rium, jeigu tas neatsilieptų ant 
lietuviškosios visuomenes reika
lų, bet šiądien męs tą naujieną, 
turime sutikt su skausmu.... 
(su kokiu skausmu, ar pilvo?).

2. “Balutis liko redaktorium 
“Lietuvos”, kuri buvo pirmei
višku laikraščiu ir daug padare 
naudos....”
3. “Tas žingsnis padarytas gud
riai, tylomi.”

4. “Tyliai bando nustumti j 
šalį šerną, kuris liks auka poli
tikierių. Dabar “Lietuva” liks 

J klerikališkai-tautiška. Varys agi
taciją prieš pirmeivius, progre
sistus, o tu, šerne, susilauksi sa
vo mintim giltinę.”

Ant šių “Keleivio” ir “Kovos” 
insinuatiškų išvadžiojimų turiu

1. Lietuva buvo, yra ir bus 
visuomenės laikraščiu, nė orga
nu kokios klikos ar partijos. 
“Lietuva” geriau supranta lietu
viškosios visuomenės reikalus ir 
daugiau juos .atjaučia už Nar-

Miškinis tapo suimtas ir ap- 
kaltintas( žmogžudystėj ir tei-
smas

monės (biznio), kad paveržti 
pramonę iš lietuvių, ją perduoti

Lietuvoje žydai visą pramonę tu
ri savo rankose, o vienok męs 
nė šitokiu dalvkn "Keleivio” ne- č v v
klausinėj’a'me, kodėl jis teip daro 
ir nekeliame liarmo, kadangi ne
žinome, ar tos šnektos yra teisin
gos. Ant galo “Lietuvai” ir ne
rupi, kas “Keleivį” išleidžia, ar

vatiškas reikalas. Todėl ir “Ke
leiviui” nepriderėtų rūpėti kitų 
privatiški reikalai.

do nustumt į šalį Šerną, kuris 
liks auka politikierių, “Lietuva” 
varys agitaciją prieš pirmeivius, 
progresistus, o tu Šerne susilauk
si savo mintim giltinę.” “Ko
va”, tą patį atkartodama, apgai-

jį kaltu, paskirda
mas viršminėt^ sunkią bausmę

PRANEŠIMAS.

m., lapkričio m., bu^o “L.” 
tūlas Leo A. Gechus,

1911 
pasigarsinęs 
P. O. Box 382, Vancouver, Wash. Jis 
žadėjo prisiųsti 1,2 atviručių ir 3 špil
kas vyriškas ir 3 moteriškas kožnam, 
kas prisius jam 18c. markėmis. Aš 
markes pasiunčiau ir apteikiau atvi
rutes, bet ne tokias, kokios buvo gar
sinta, o špilkų visai negavau. Leidau 
tris laiškus, tai man atsakė, kad iš
siuntę, bet ir iki šiai dienai nesu
laukiau. Apsisaugokit, tautiečiai!

Joe Shimkus, Detroit, Mich.

NAUJI KAŠTAI

Amerikoniškas Raudonas Kry
žius. Sutrumpintas Rankvedis apie 
Pirmąją Pagclbą. Išleidimas ski
riamas prie išdirbysrės. Parašė

tų, kalbėti atkaks ir Susivenyji 
mo pirmininkas Živatkauskas i:
Scrantono. Smailis.

Iš ST. JOSEPH, MO.

Lietuvių čia yra apie 40 
mynų, o pavienių apie 50. 
ro

sei- 
Ge- 

jų nieko nematyt. Skai-

ar svetimtaučių delinonuosna, o 
šiaip, ačiū lietuvių sumanumui, 
jis liko jų pačių: kišeniuose.

Męs tikimės, jog kitu kartu 
turėsime progą plačiau pakalbėt 
apie šias naudingas draugijas, 
o šiuom sykiu pasigai 
tik jų perskaitliavimu.

Seniausia bendrovė
Town of Lake.
“Budavojimo ir 
jdrovių randasi 
Lake ir vadinasi 
to Skolinimo

imu musų pramonijbs ir,net mu
sų bankieriai prieš tai nieko ne
gali turėt ir rimtesni iš jų be 
abejonės nieko netilti. 'Jie žino, 
jog musų žmonių gerove —- jų 
gerovė. Mokinkimes todėl čė- 
dyt! Matome, jog sučėdytas kvo- 
deris beveik stebuklus padaro.

■ PramUštagalvis.

Draugija

yra ant 
Seniausia iš šių 
Skolinimo” ben- 
ant Town of

ir

Cia

EPITAFIJA. 
(Pagal Burns).

ilsis Jonas Gerulis 
teisingas žmogus

jei tu esi gabus.
Menkutis

tarnavo, teip 
lietuviškosios 
lams, ir todėl 
nė “Keleiviui” tegul neskauda 
pilvo apie “Lietuvos” likimą, jos 
pakreipą, nė apie lietuviškosios 
visuomenės reikalus. Tegul “Ke
leivis” su Jurgiu rūpinasi likimu 
tiktai savosios partijos, kaip kad 
lik šiolei tą darė.

2. “Keleivis” ir jo sesutė “Ko
va” visur ir visuomet šmeižė ir 
boikatavo “Lietuvą”, vadino ja 
atžagareiviška, tautiška, kenken- 
čia progresui, ir 1.1., o dabar 
sako: “Lietuva” buvo pirmeiviš
ku laikraščiu ir daug padarė nau- 
dos*\ Noroms-ne-noroms “Kelei
vis” per lupas Narkunų Jurgio 
prisipažino, kad jis begėdiškai [kaj 
melavo ir apgaudinėjo savo skai- per

ir toliau tarnaus 
visuomenės reika- 
Narkunųį Jurgiui,

kad dabar “Lietuva” liekasi sma
lavirių rankose.”

Ką šios “Keleivio’ ir “Kovos” 
hypokritiškos insinuacijos rciš-

medikališko skyriaus Suv. Valsti
jų kariumenej, ir M. J. Shields, 
pirmas leitenentas ir narys me- 
dikališko atsargos skyriaus Suv. 
Valstijų kariumenej. Parengta ir 
užtvirtinta Amerikoniško Raudo
nojo Kryžiaus. Su 49 paveikslė
liais. Philadelphia, P. Blakiston’s 
Son & Co., 1012 Walnut street.
1912.

tacija prieš ‘Lietuvos” išleisto- 
ją, kad įkalbėti p. Šernui neužsi

denį, kad paskui ten meškerioti. 
Kuom tokius agitatorius užva-

tikriejie “smalaviriai”. Tinkame
snio vardo jiems nerandu.

Narkunų Jurgis, sako: “Dabar 
‘Lietuva’ varys agitaciją prieš 
‘pirmeivius’, ‘progresistus.’ ”

Prieš kokius “pirmeivius” ir 
“progresistus?” Prieš dvilinklie
žuvius, “smalavirius?” Duok “pa

in”, Jurgi. Tie žmonės yra 
pertoli nuo doros nuslydo, ne-

Ir Chinese atsirado, jau mo-

tais politiškų tiesų, arba teip va-

jos dar smarkesnes kelia demon
stracijas , negu jų sandraugas 
Londone. Jos įsiveržė į ruimus 
tautiškos tarybos, išvaikė tautos 
atstovus ir visus langus išdaužė.* 
Tokiu burti Chinų moters prote
stavo prieš kitus jų politiškų tie
sų aprubežiavimus, nes nuo jų 
reikalaujama atsakančio apšvietk 
mo. Ant gatvės užpuolė ant mo 
terų policistai, kurie moteris iš 
vaike, o daug jų suėmė.
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NUO REDAKCIJOS;
Vis! laikraščiu! siunčiami rankraščiai 
turi but pažymėti autoriaus parašu 
Ir adresu. Pasirašantieji pseudony- 
mals, turi paduoti, Redakcijos žiniai, 
ir savo tlkrąjj vardą. 
Redakcija pasilieka sau 
Čiamus jai rankraščius 
taisyti. 
Netinkamus laikraščiui 
Redakcija, pareikalauta, 
toriui atgal jo lėšomis.
Reikia visada rašyti tik ant vienos 
popierių pusės, paliekant plačius tar
pus tarp eilučių.

teisę atsiun- 
trumpinti ir

rankraščius 
grąžina au-

Apžvalga
Bulota ir “politika”. Amerikie

čiai jau nuo seniai dalyvauja Suv. 
Valstijų įvairiuose rinkimuose* 
Jie teipgi turi progų kas metai 
dalyvauti musų didesnių orga- 
nizacijų rinkimuos^?, todėl jie 
jau gerokai apsipažinę su teip 
vadinama “politika”, arba agita
cija, kuri tankiausiai buna la
bai karšta ir nevisados švari.

ne teip tankiai, bet šiais metais, 
besiartinant Durnos rinkimams, 
matomai, ir tenai prasidės nema
žos varžynės.

Dabartinis Suvalkijos atstovas 
Durnoj, p. Bulota, žaęla vėl būti 
kandidatu. Tas, nelabai patinka 
tokiems laikraščiams, ka 
tis“ ir “Šaltinis”, kurie Na iš 
angsto pradeda priešai BTilcįtą 
agituot. ‘Viltis“ net talpina /I 
gas ištraukas žinomo Puriš 
čiaus draugo, grafo Bobrinšjcio, 
kuris pataria lietuviams išsirink
ti “mokytesnį” už Bulotą atf)(p- 
vą. “Šaltinis” vėl stengiasi 
nikelėmis a la “Maikis su Tė
vu“ diskredituot Bulotą rinkikų 
akyse.

Ar tas atneš kokius vaisius — 
reik-:spie tai abejoti. Atsakah- 
tesnį už Bulotą atstovą Suval-, 
kija vargiai suras. Pastaruoju lai
ku Durnoj perėjo Bulotos suma
nymas, kuriuo astuoniuose Su-. 
valkijos miestuose gali but įve-! 
sta lietuvių kalba, 
laikraščiai stengiasi 
Bulotos nuopelnus ir šiame atsi-' 
tikime, tai vienok reik tikėtis, i 
kad Suvalkijos rinkikai neteip 
lengvai pramainys jiems gerai 

.pažįstamą ir gabų Bulotą ant ko
kio kito, naujai iškepto, 
dato.

Vil-

Dar pernai “Lietuva” gavo nuo 
vilniškio cenzūros komiteto “per
sergėjimų”, vienok iki šiam lai
kui sulaikydavo tik kaikuriuos 
laikraščio numerius. Dabar buk 
uždraudę visai. Męs dar neesa
me gavę apie tai jokios žinios, 
vienok gal tas ir teisybė, nes 
musų laikraštis niekados neglo
stė Rusijos valdžios už jos blo
gus darbus.

Estai pagerbia lietuvį. Estų 
laikraštis “Postimees” paminėjo 
60 metų sukaktuves musų žino
mo veikėjo Dr. J. Basanavičiaus, 
patalpindamas jo portretą ir ap
rašęs jo darbavimąsį savo tau
tos labui.

Vėl apie universitetų Vilniuj. 
Keli metai atgal daug kalbėta 
apie įsteigimų universiteto Vil
niuj. Pamename, jog net čia 
Amerikoj buvo paskirta keletas 
šimtų 
naudai, 
aprimo 
padėta
dama apie jį kalbėt.

Rusų laikraštij “Birž. Viedo- 
mosti” prof. Pogodinas mano, jog

dolierių to universiteto 
Vienok paskiaus viskas 
ir universiteto klausimų 

šalin. Dabar vėl prade-

versitetą, įsteigti jame lietuvių ir 
baltrusių katedras ir tokiu budu 
patraukti lietuvius, baltrusius ir 
lenkus bendrai tyrinėti tų kraš
tų.

.   ■hwwhi^r —■  —n— * ............... —* 

“Liuliu a-a, liuliu, liūlia... 
Cit, neverk « visi sugulę... 
Padainuosiu tau, broliuk, 
Tikv miegok, ramus tik buk, 
Apdainuosiu ' gražų siekį, 
Skaistų norą... Vis nemiegti! 
Apdainuosiu troškimus, 
Troškimus, ką amžiais t 

ir 1.1.

Dabar paskaitykim kitą, 
Raitelio:

“Miegok, mano kūdikėlis, 
Miegeliu saldum.

Tyliai plaukia mėnesėlis 
Mėlynu dangum.

Čiūčia liūlia, kūdikėli,
Tyliai plaukkic, mėnesėli

Mėlynu dangum”.... ir 1.1.

Na, pasakykit, kur tas pana
šumas terp tų dviejų dainų? Jo 
aš nerandu. Tik-gi matyt, kad 
“Liet. Ž.” peržvelgininkas, šias 
lopšines dainas beniuniuodamas, 
pats ar nenusnudo ir sapne tą 

Ipanašumą pamatė....

' Kalbant 
butų tiek

apie sekimus, galima 
pasakyti, kad pas

montouo
(Lopšinė daina). Gi pas Adoma 
Juodąjį to nėra. — Dievai žino, 
kam ji dar užvardinta “Lopšine”,
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buvo su savim pasiėmę nuo lai-

jos ve 
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Pra-
o

nes dainos joje mažai yra. 
džioj yra “Liūliu a-a, liuliu”, 
toliaus — pasaka apie troškimus, 
tėvynę, neišvengtiną sėjimą mok
slo, šviesos, etc. Ir prasimanyk 
tu čia apie tai dainubti vaikui 
lopšyj!

»
Pagalios, kalbant apie “kopija

vimus” ir sekimus, reikėtų žino
ti, ir tai, kad Raitelio “Lopšinė

Nauji laikraščiai. Vilniui žada 
greitu laiku pasirodyt naujas sa
vaitinis laikraštis “Valstietis”, 
pašvęstas valstiečių reikalams ir 
dvidieninis laikraštis “Lietuvos 
Varpas”. Šis pastarasis skiria
mas šviesuomenės reikalams. Abu 
laikraščiu leis p. A. Ačgauckas.

Kita žinia praneša, jog Šiau
liuose, Kauno gub., žada eiti 
i “Šiaulių Balsas”. Jis išpradžių 

Nors minėti p)US savaitiniu, o vėliaus žarda vir- 
sumažinti st* dienraščiu. Leidėju busiąs 

Janavičia, o atsakamuoju redak
torium — advokato padėjėjas Bu- 
gailiškis.

Butų neblogas “šposos” jei
gu pavietinis miestelis pa
rodytų Vilniui, Kaunui ir Chi- 
cagai, kaip galima dienraštį kleisti. 
Ketvirtas naujas laikraštis žadąs 
pasirodinti Kaune. “Lietuvai
tės” redaktorė, p-lė Kobelinskai- 
tė žadanti leisti “Pavasarį”, kuris 
skiriamas musų jaunimui.

Šiais metais, matomai, dera 
laikraščiais.

kandi-

Ketinama jau imties darbo.

“Vilties” N25 p. P. K. išro- 
dinėja, kad Lietuvoje būtinai rei
kia inkurti “Išeivių Globos Drau
gijų”. Sako, gana jau esu kal
bų apie išeivius, reikia jau imties 
darbo, reiklų pradėti išeivijos da
lykus tvarkyti, saugoti išeivius 
nuo įvairių išnaudojimų, laikyti 
informacijų kontoras ir 1.1.

Taip, žinoma, taip. Ir labai 
džiaugti butų, jeigu šitos kalbos 
apie darbų nepaliktų vėl tik 
“kalbomis apie darbų”. Nes, mat,

Pietų Poliaus Žemlapis. Parodo kelią įvairių ekspedicijų.

Žiniose” 20 sausio 1911 m., — 
taigi angsčiaus, negu A. Juodojo 
“Lopšinė” “Aušrinėj”.

Būdami tokio paties nuosek
lumo, kad kaip p. “L. Ž.” per
žvalgininkas, galėtumėme pasa
kyt, jog ne Rainelis nuo Juodojo 
kopijavo, bet kaip sykis vice 
versa.

Ištikro, ar ne laikas butų mu
sų kritikams šiek tiek atsargiaus 
rašinėti savo “moksliškas” per
žvalgas, kad neklaidinus skai-

Malonu butų, kad “Tėvynė” ši-

ano peržvalgininko įtarimus.

* * ♦
Lietuviai, matomai, visados lie

tuviais pasilieka: visur jie terp

0

Pašnckelių Kampelis. Tokiu 
vardu įvedėm nuo pereito “Lietu
vos” numerio naują skyrių, ku- j 
riame skaitytojai ras 
trumpų, kitą kart akyvų

įvairiu 
žinučių.

Jau nuo kelių šimtų metų mok
slo vyrai ir šeip žingeiduoliai- 
-tyrinėtojai stengėsi sužinoti, kaip 
išrodo žemės sinailagaliai, vadi
nami poliais ir kas ant jų ran
dasi. Sužinojimas šių dalykų 
yra gana švarkus tūlose mokslo 
šakose, vienok čia vadovautasi 
gal netiek mokslo svarbumu, 
kiek žingeidumu. Žmonija nega
lojo nurimti patol, palcol savo 
žingeidumo neužganėdino. Šim
tai žmonių padėjo savo galvas, 
milžinos ‘šutnbs piningų žlu
go šituosh T^isistcngimuose iš
piešti gamtai jos paskutinę ge
ografišką paslaptį, o ji vis per il
gus metus rądėsi neišplėšiama.

buvo vos 20 laipsnių žemiaus nu
lio, o sakoma, kad čia jau 
senai teip aštrios žiemos

pasirodė, jog šita ekspe
dicija nebuvo užtektinai gerai ap
rūpinta provijautais ir reikalin
gomis prietaisomis ir gegužio mė- 
nesij 1911 metų turėjo sugrįžti 
atgal. Ji daplaukė iki Viktorijos

nuo
nc- 870 mylių nuo tos vietos, pergalėti ledynų Viktori-

tUžbaigoj reik paminėt, jog yra 
dar viena ekspedicija, — tai au-atgal, — daug lengvesne, negu 

pirmyn, ir 25 sausio šių metų jie 
pasiekė — “Framhėim”, iš kur 
buvo savo kelionę pradėję.

Grįžo atgal visi žmonės sveiki 
su 2 rogėmis ir tik 11 šunų. Tu
la dalis šunų krito, kitus gi už
mušta ir jų mėsą sunaudota val
giui. Iš “Framhėim” Amundsc-1 giaus .V • r .. r?,nas išplaukė laivu į Tasmamją hum,
(žiūrėk žemlapį) ir 8-to Kovo arčiaus, 
drąsuolių partija buvo jau mie-

Naktis keturis menesius ilga.
12-to Balandžio saulė nusilei

do paskutiniu kartu ir per ištisus 
keturis mėnesius jis gyveno tam
soj (Užtektinai laiko išsimiego
ti,—ka ?).

Šitą laiką jie praleido ruoš
damiesi prie tolimos sunkios ke
lionės ir padarė daugelį moksliš
kos vertės patėmyjimų, kokius 
galima buvo tamsoj padaryti. 
24-to rugpjūčio saule vėl užtekė
jo, — pirmu kartu po ilgos nak
ties. Šalčiai kiek sumažėjo įr 
pradžioj rugsėjo krūvelė iš 8 
žmonių, su septyniomis rogėmis 
ir 90 .šunų, kurie franke provi- 
jantą keturiems mėnesiams, iš
traukė ilgon, sunkion ir nežino
mon kelionėn prie poliaus. Vie
nok greit užėjo vėl šalčiai ir teip 
dideli, jog šunės pradėjo kristi. 
Visa partija turėjo grįžti ir lauk
ti pavasario.

Mawson. Artimesnių žinių apie

Pirmesni bandymai.

: pietinį polių. Visi dau- 
žingeidavo šiauriniu po
puris yra nuo mus’ daugreta. ■ l\e teip senai, 1909 m., 

žinomas šiaurių tyrinėtojas, Ro
bert Peary, užkišo Suvienytų 
Valstijų vėliavą ant Šiaurinio

visi metėsi prie pietinio ir tuomi 
iš ' pasiaiškina, kodėl net teipy daug 

it sykio surengta ekspedicijų. 
Užrašai vienok parodo, jog bu- 

1 bandyta surasti pietų polių 
'daugiaus negu 130 metų atgal/ 

Žemiaus padėtoji lenta parodo, 
kada, kas ir kaip arti prie poliaus 
buvo daėjes:

Kuomet Lawrence eina kov<y 
už duonos kąsnį, kuomet ten 
žmonės policisto buožėmis “glo
stomi” ir kuomet alkani darbi
ninkai yra penimi švino kulka, 
tuomet musų laikraščiai: “Vie
nybė Lietuvininkų”, 
ir “Laisve” pradeda 
nudriskusį Lawrcnco 
švarko skverną, 

o

Tik-gi jau, vyručiai 
laikas yra peštis, kuomet reikia

Poliaus.
nia aj)ie suradimą Pietų Poliaus.

Čia teipgi* paduodame svarbes- , vo 
nes žinias

kitų tautų, ir sekančiais metais 
įvairių tautų surengta net penkias 
ekspedicijas, kurios lengtynėmis 
iškeliavo į priešingą, pietinį po
lių. Iš pirmesnių “Lietuvos” nu
merių skaitytojai jau žino, kad 
14 gruodžio pereitų metų Nor
vegijos ekspedicija surado ir Pie
tinį Polių ir tokiu budu pralen
kė visas kitas ekspedicijas, bū
tent: anglų, vokėčių, japonų ir 
australiečių.

Angliškoji Scott’o Expedicija.

Md'

tuomet ne
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Leit. Shackleton
R. Amundsen

,,

3312 
2010 
1389
Iii 

Polius

Kapitonas Ross 
Borchgrevink 
Dc Gcrlache 
Borchgrevink

Delei G. B. Raitelio “Lopšines” 
dainos. — Lietuviai visur lietu
viais. —

o iš tenai per Beringo

peštis už 
darbininko

. .. iviuaiao. uvi IcXlIYL UUIUK.Ų SU-

guS1 dar Japonu Ekspedicija po sivažiavime permaža buvo laiko, 
valovyste Leitenanto Slurase. Ji todė( if nebuvQ kada .jUs daly.

Prusus.
M. Pct-

dų vandenynų. Vienok aplin
kybės privertė jį pakeisti savo 
pirmutinį pjianą. ir, vieton plauk
ti į šiaurius, jis nukreipė savo 
laivų nuo Pietinės Amerikos į

tri-
iki

Ant Poliaus. ,
Gruodžio jie pagalios 

žemės smailagalį ir čia 
šilkinę Norvegijos vėlia-

Petrauckas važiuoja į
Tik-kų gavome žiną, kad 
rauckas žada važiuot į Ištisų Lie
tuvą, kur didesniuose miestuose, 
kaip Tilžė, Stalupėnai, Gumbinė

ŽODELIS APIE KOLONI
ZACIJĄ.

. c, ką ten jie žino!.... 
nuomonės, matomai

ireK zemiapi, is 
Pakeliui jie pa- 

vie-

(ištark Skotto) 
josios 
Nova’ 
tu. ‘

“Two Step” šokti 
“High School” mo-

užkišo
vą. Šioj vietoj ledynai išsitiesę

mums išsiuntinė
į įžymesnius lietuvių veikė-

Japonų Ekspedicja.
Reik dar paminėt, kad beveik 

tuom pačiu laiku buvo pasiren-

ir kit., duosiąs koncertus. Dabar dirbti ir veikti, 
p. Pctrauckas yra Milane, Itali
joj-
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buvo kalbėta. 1910 m. “Lietu
vos Žinių” 96-me numeryje p-lė 
G. P. kaip tik tais pačiais ar
gumentais ir beveik tais pačiais 
žodžiais išrbdinėjo, kad reikia 
liauties tuščius žodžius kalbėti, o 
metas inkurti “Išeivių Globos 
Draugiją”. Dabar vėl išnaujo 
tas pats. “Prie varšios ir vėl iš 
pradžios“.... Rasi šį kartą kas- 
nors ir įvyks, nes, mat, p-nia 
Kremerienė priskyrė, įsteigusi 
Vilniuje lenkų išeivių globos 
draugijos skyrių.

Apie išeivių globos dr-jos rei
kalingumą šiandien galime atkar
toti tą patį, kas buvo “Lietuvos” 
pasakyta anuomet klausimui ki
lus.

“Nėra abejonės, kad tokių drau
gijų musų Europos inteligentams 
senai jau metas įkurti. Visiškas 
nesirūpinimas tokiu didžiu skai
čių IŠskeliaujančių iš tėvynės 
žmonėmis yra neatleistinas. Juk 
Ir, užsilaikyti panaši, išeiviais be- 

/ slnipinanti, draugija galėtų labai 
lengvai. lė Lietuvos keliauja 
Amerikon kas mėnuo ne mažiaus 
1.500 žmonių. Jeigu nors trečia 
jų dalis kreiptųsi į išeivystės 
draugijų, tai įplaukų . draugija 
kas mėnuo turėtų ne mažiaus 
1.000 rublių, nes laivų kompani
jos už įteiktus joms klientus 
(nuo parduotos šipkortes) moka 
ne mažiaus kaip po 2 rubliu. 
Naudų iš panašios draugijos, jai 
tik ji butų tinkamai suorgani
zuota ir butų joje ištikimi žmo
nės, musų išeiviai turėtų didelę: 
jie nebūtų taip baisiai išnaudoja
mi įvairiausios rūšies agentų, į 
kuriuos iki šiol jie tesikreipė.” 

(Lietuva Nl, 1911).
Apie išeivijos klausimą plate- 

liaus buvo rašyta 1911 m. “Lie
tuvos” N 2. .

Europos lietuviai-intcligentaį 
išsidirbo sau ypatingą apie Ame
rikos^ lietuvius opiniją. Jie mano, 
kad Am. lietuviai, tai paskuti
niai neišmanėliai: nieko jie ne
žino, nieko neišmano. Savo raš
tus jie skolinasi nuo Europos 
Liet, rašytojų, nes patįs nieko ne-

Vadovas Ekspedicjos
Kapitonas Cook

ko daeiii:
3375 myl.
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UždraudS “Lietuvą”. Lietuvos 
laikraščiai praneša, buk vyriau
sio cenzūros komiteto Peterbur
ge {sakyta nebejleisti daugiaus 

įsijos rybose musų laikraščio.

Ištikro, kitą, kart keisti tie 
Europos lietuvių gudragalviai. 
Jie mano, J kad tik jie vieni vis
ką supranta ir žino, jie vieni tę- 
ra rašytojais, o tie bėdini ameri
kiečiai ...

Tokios
laikosi ir peržvalgininkas ameri
kietiškos lietuvių spaudos 
tuvių Žiniose”.

Nesenai jis ten įdėjo 
“mokslišką” pastabą (kurią ir
“Tėvynė” buvo labai maloni per
spausdinti) apie velionio G. B. 
Raitelio “Lopšinę dainą”, tilpusią 
“Lietuvos” No. 52.

Jo surasta, kad G. B. Raitelio 
“Lopšinė daina” yra kopija Ado
mo Juodojo “Lopšinės dainos”, 
tilpusios “Aušrinės” No. 2, 1911 
metais.

Nagi, palyginkim šidvi daine- 
li! Adomo Juodojo “Lopšinės 
Dainas” pradžią

rus galite, Kai pasmaigs Kova — 
tada patįs žmonės pasakys, kuris 
iš jūsų daugiausiai prisidėjo prie 
darbininkų laimėjimo. Reik tik 
stebėtis, kaip tokiam karštame 
laike surandama peštynėms lai
kas.

Bet lietuviai visur lietuviais 
pasilieka.... K. Virsnip

Meldžiu patalpinti laikraštin 
šias kelias eilutes:

“L.” Nr. 10 tilpo Ncdorninko 
straipsnis “Pasibjaurėtinas šokis 
“Two Step”, kuriame aprašomi 
to šokio “bjaurumai”. Ištikrųjų 
gi aprašomasis bjaurusis šokis 
neyra “Two Step”, bet taip va
dinamasis “Grizzly Bear”, kurio 
jau inteligentiškesnė publika ne
bešoka. Šoka jį paprastai “danc
ing hall”, esančiose užpakalyj 
saliunų ir kuriomis Chicaga taip 
gausi, arba ir šiaip ant šokių, 
rengiamų kokių “Jolly Six Plea
sure Club”, ar “Jolly Fourx Plea
sure Club”, ir tam panašių ko
kių “Pleasure” kliubų, kurie iš
tikrųjų nėra kliubais, o tik keli 
“sportai” susidėję tokius vakarus 
rengia. \

Norvegų Ekspedicija.
Norvegų ekspedicija po vado

vyste garsaus tyrinėtojo, kapi
tono Roaldo Amundseno, išplau
kė iš Norvegijos rugpiutij 1910 
m. Jaivu “Fram” su tikslu pada
ryti tulus okeanografiškus tyri
nėjimus Atlantiko vandenyno, 
Amerikos pakraščiais. Iš pra
džių Amundseno visai nemanyta 
plaukti Pietinio Poliaus linkui. 
Jis manė apsukti Pietinę Ameri
ką ir plaukti jos pakraščiais į San 
Francisco

14-to sausio JĘ911 metų Amund- 
senas daplaukė teip vadinamos 
ledų sienose ir 1 sekančią dieną jis 
nusprendė liškratfstyti visus pro- 
vijantus ir’ sutaisyti ant ledo 
pastovų ir t svarbiausi bustą, kad 
pradėt tolimesnę kelionę rogėmis. 
Pastatyta čia mamą ant augšto 
ledinio kranto > ir pavadinta 
vietą “Framhėim” (Fraino 
mai). Tai yra labjausiai į 
tus išsikišęs bustas visame

Gi “Two* Step” nėra t,aip jau 
bjaurius šokis. Nėra jis graci- 
joziškas — tas tęisybė, bet nėra 
ir nedoras.
mokinama ir

•ky klote.

šią 
na- 
pie- 
pa-

saulyj. Sukrautas čia provijau
tas, turėjo pakakti žmonėms ir 
šunims per ištisus dvėjis me
tus. .

Ekspedicijoj buvo iš viso 8 
žmonės apart Amundseno ir 115 
Greenlando veislės šunų, —> labai

Ten pavasaris, kada pas mus 
ruduo.

Šiuose kraštuose pavasaris pra
sideda spalio menesij, — neteip, 
kaip pas mus. 20 spalio Amund- 
senas, pasirinkęs tik 4 vyrus ir 
paėmęs su savim 4 roges su 52 
šunų antru kartu pradėjo sa
vo kelionę. (> 
kur jų išeita),
likdavo gerai pažcnklintosė 
tose dalis provijanto, kad apru-

Pagal Amundseno žodžius tai 
butą sunkios kelionės per ledi
nius kalnus dr milžinus plyšius 
leduose. Pašaliais tapo patėmyti 
kalnai, kurių augštis pagal pa
viršutinį apkainavimą sieką apie 
15 tūkstančių pėdų. Sekstan
tas (teip vadinasi instrumentas, 
su kurio pagclba galima sužinoti 
padėjimą vietas, kurioj esi) ro
dydavo, kad jie nuolatai artina
si prie savo kelionės tikslo, —

Amundsenas pavadino “Karaliaus 
Haakono VIII Žemė” (Norvegi
jos dabartinis karalius turi vardą 
Haakono VIII).
Ekspedicija prabuv 
tris dienas, — iki 
džio

o ant poliaus 
17-to gruo- 

darydama astronomiškus 
patėmyjimus kas valandą. 17-to 
gruodžio ant paties poliaus pasta
tyta audeklinę budelę,

Zelandijos laivu “Terra 
29-to lapkričio 1910 mc- 
usijc sekančių metų ek- 
a išsėdo adit McMurdo

įlankos krašto ir čia pradėjo ruoš
tis prie tolimesnės kelionės į Pie
tinį Polių. Scotto Ekspedi 
naudoja, automobilines roges 
australiškus “poni”. Čiapat, 
laivo išsėdu s, vienos rogės
viskuom inkrito į plyšį terp le
dų ir paskendo. Ekspedicija su
sideda iš 14 žmonių.

Telegramai iš Londono prane- e
ša, buk eina gandas, jog Scott'as 
teipgi atradęs Pietinį Polių. Tas 
labai galimas, nes šita ekspedici
ja pradėjo savo kelionę gana arti 
nuo Norvegų ekspedicijos. Iki 
šiam laikui vienok tikrų žinių 
dar negauta.

Vokiškoji Filchnerio Ekspedicija.
Vokiškoji ekspedicija po vado

vyste Filchnerio, prasidėjo iš Pie
tinės Amerikos. Ji išplaukė spa
lio menesij 1911 metų iš miesto 
Buenos Aires laivu “Deutsch
land” ir nukreipė savo kelią į 
Wendell Jūres. Tokiu budu vo
kiškoji ekspedicija užatakavo po
lių iš priešingos anglikams ir 
norvegams puses, kaip tas maty
tis iš žemlapio. Ekspedicijoj da
lyvauja iš viso 10 žmonių ir ji 
turi su savimi provijanto ant 
jų metų. Kaip jai sekasi, 
šiolei nieko negirdėt.

1895
1898
1900
1902
1909
1911

— tuos laiškelius atspausdi
na” ir “Vienybė Lie- 
(kitų laikraščių nete- 
atspausdinus), prie to 
šitan laiškeliu ir pri- 
pastebėjimą, kuriame

Anuo sykiu
JUS 
jus ir laikraščius tam tikrus laiš
kelius, kuriuose buvo kviečiama 
išreikšti nuomonė apie lietuvių 
kolonizaciją Amerikoje ant far- 
mų, 
no
tuvninkų” 
ko matyti 
“Lietuva” 
segė savo 
reikalauja
būtent: kokiu keliu męs mano
me pradėti kolonizacijos darbą? 
Reikalavimas visai teisingas, ir 
todėl męs čionai ne tik vienam,. 
ar kitam laikraščiui atsakydami, 
bet ir visai musų visuomenei 
paaiškiname keletu žodžių savo 
sumanymą.

Visu-pirma kas lytisi autorite
to. Jau laikraštininkų susivažia
vime buvo kalbėta ir teirautasi: 
kas nori musų kolonizaciją vesti? 
Taip dabar ir “Lietuva“ pastebi: 
ar esą nebus daroma privatiškas 

| reikalas? Bet laikraštininkų su-

J

t f
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r (Tąsa).

Tečiaus be greitumo, ypač atkreipiame

vimo sųlygų. Kad žinių medžiotojai tėmytų 
objektivės teisybės — tatai protingos ekono
minės politikos reikalas. Antra vertus, laik
raštis, tankiai pabuodas neteisingas informa
cijas, greitai nupuola. Čia, matote, kritiško 
gebsnumo mums netrūksta, ir mes nenorime,

žinias, jis pabaigia savo kaipo informuotojo 
rolę, nustoja reikšmės ir intekmes. Suprato

to laipsnio teisingumu. Teisybė, ir čionai yra 
nemalonus išėmimai; atsineša tai į Daily Mail, 
kuris pranešė 1900 metuose apie Pekino sker
dynes; toji žinia buvo daugelio šeimynų nu-

neteisingumas. Tečiaus tokie atsitikimai abel- 
nai yra reti, nes anglų spauda, kaipo nema
žiau rimtį kontinentaliai laikraščiai, rūpestin
gai sergsti pranešimų teisingumų ir tikrumų. 
Daug svarbių žinių semia iš valdiškųjų ir pu

į tai, kad apsirūpinus savomis tikromis tele
gramomis, kurios neduotų skaitytojui progos 
iš laikraščio pasijuokti.

laipsnio, suprasdama savo priedermes sulyg 
nesitenkina 

ar atplaukiančios rcdakci-
valstijos ir visuomenės
vienu tik ištyrimu, 
j on žinios tikros.
žiūrėdama paduodamų žinių teisingumo, vis 
dėlto ne visa paskebus tai, kas su teisybe su
tinka. ■ Nesųžiningai besielgiąs laikraštis iš
plepa viskų, bet sąžiningas laikraštis atsižvel-

nios pasekmės, ir todėl nekartų jis kai-kurių 
žinių ir užtyli, nors ir gerų ja žino.

Visupirma reikia atminti tai, kad nuty
lėjimas yra vienas kilčiausių augštai stovin
čios publicistikos ypatybių. Dideliame styliu- 
je vedamos kronikos sąlygą yra diskretišku- 

o ne išpliauškimas visa ko, ne licžuva-mas, '
vimas
taipjau i
privalo būti. B 1 o w i t z J paryžiškis Time 
korespondentas, tuo atžviegiu buvo ištikn 
mistras. Kn. Hohenlohe taip apie jį pasakė 

____ ___ 1_____ k..-........ : d........

ir užsitikėjimo vwas, ir tokiuo jis

su juo susitikdavau. Gerbiau ji labai, nes 
mokėjo tylėti”. Vienų sykį jam teko porų 
valandų turėti pašnekų su popiežiumi. Visi 
apie tatai žinojo; žinojo, kad šnekėta ir disku
tuota apie labai svarbius dalykus, ir nors 
publika su didžiausiu nekantrumu laukė ži
nios, apie kų, būtent, šnekėta, bet nieko nesu
laukė ir nesužinojo: Blowitz prižadėjo tylėti, 
ir tylėjo.

Kad diskusija ir nutylėjimas kai-kurių

silaikymas suteikia laikraščiui rimtumo ir žy
mės, apie tai kalbėjome augščiau. Iš kitos 
pusės, ir atžvalga į valstybės reikalus kai-kada 
priverčia spaudų diskretiška būti. Typišku 
to pavyzdžiu gali but -kariškų besiruošimų 
ir diplomatiškų paslapčių užlaikymas. Nuo tos 
prasižengimų rųšies valstybė, tiesa, apsisaugo 
baudžiamaisiais įstatymais, bet toli tvirtesniu 
Apsisaugojimu yra supratimas apie valstybės 
labų. Karo laikais viešpatystės spėka auga, ir 
tiktai tuomet jos galybė silpsta, kuomet pra
sideda karas nelaimingais pranašavimais, kuo
met sykiu kįla vidujiniai neramumai ir pla
tinasi anarchistiškos tendencijos. Tokiame 
atsitikime spauda gali padaryti neapskaitomų

lams ir neatsižvelgs į teisybę. Ypač daug ko 
pamokiba tame atžvilgyje prūsų generališko 
štabo pranešimai apie savo karų su francu- 
zais, iš kurių atsižinome, kad nediskretišku- 
mas ir patetiškas franeuzų spaudos tauškimas 
buvo nesykj informacijos šaltiniu vokiečių 
vadams. Iš kitų įvairių atsitikimų į vienų 
.tiktai atkreipsime atydų.’ Visiems žinoma, kad 
platus ir taip mėgiami pranešimai apie dideles 
piktadarystes ir kriminalius procesus esti pa- 

’ našių atsitikimų priežastimis. Didžiausi krimi
nalistai buna pažadinami prie savo kriminališ- 
kų prasikaltimų pavyzdžiais iš panašios lek
tūros, ypač kriminalistai, “kuriuose prasižen
giamųjų rolę lošia išdykimas”. Yra nurodomi 
mums to pikto šaltiniai. Disciplinarės įstaigos 
direktorius Uanny’je, Krell, tvirtina, kad 
“smulkus pranešimai apie nedorybes, o ypa
tingai jųjų tonas, kuriuo paduodama visuo
menei, prisideda prie piktadarybių praplati
nimo”. Su tokia-pat nuomone pasirodo Grenz- 
boten numeryje kovo men, 12 d. 1901 m.: 
“Žinomas yra dalykas — skaitome tenai — 
kad laikas nuo laiko pasirodo ta pati prasi
kaltimų rųšis tiesiog epidemiškai, jog nustebi
na mus, žiūrint į visai panašų nedorybių atsi
kartojimų visuose atsitikimuose. Argi reikia 
čia bepriminti anų laiko tarpų, nuo 1878-1881 
mėtų, kuomet stengtasi išžudyti visų kunigaik
ščių eilę? Arba laiškanešių skerdynes XIX 
amžiaus aštunto dešimtmečio pradžioje, kurie 
planu ir atlikimu nurodė negirdėtų panašumų? 
Argi turėjo būti tuo pačiu asmeninu anas “Jo
kūbas Skerdikas,” kaip abelnai manoma, kuris 
per kelis metus nedavė Londonui ramybės? 
Psychologišku žvilgsniu žiūrint, rodos, tai ma
žiau negu abejotina. Kad ir tos į kit-kitą 
panašiai piktadarystės papildyta ant visų

kų, vis ’dėlto sunku ir negalima tikėti, kad tai 
padarė viena ir ta pati ranka. Londono laik
raščiai taip nuodugniai, su tokiu anatomišku 
rupestingumu aprašinėjo žaizdas ir užgavi- 
mtis, jog, įsistebėjęs į visas aprašytas smulk
menas piktadarys, papildydamas žmogžudystę,

torius prieina prie konkliuzijos, kad “jeigu 
prokuroras turėtų teisę uždrausti lankytis tei
sman tiems ^reporteriams, kurie aiškiai ir 
smulkmeniškai aprašinėja nagrinėjamas pikta
darystes, o laikraščius, visa tatai talpinančius,

gera padaryta visuomenės doriškam pakėli
mui”. Ta patį tematų paliečia D r . I c a r d1 
platesniame straipsnyje ir parodo mjums, kad

sideda prie nedorybių ir saužtidyščių prapla
tinimo. Saužudystės, arba atėmimas sau gy
vasties labai smarkiai veikia į mažiau išlavin
tų protų ir į vaikus; autorius tečiaus nenurodo 
mums priemonių, kaip nuo šito pasigelbėjus.

Beveik prie kiekvieno galvažudiško anar
chistų pasikėsinimo pastarais laikais galima 
girdėti, kad prie to stūmė juos noras užsitar-

pranokėjai tuo, kad jų darbus ir procesus 
spauda taip stropiai aprašinėjo. “Pcrsckio-
iimas ir procesai anarchistų — sako Feliksas 
10 u b o i s veikale I.e peril anarchiste — daug 
pagelbėjo jųjų teorijoms prasiplatinti.’’ Ir iš- 
tikro, anarchistų židiniai susikuria ten, kur 
jų procesai pagimdo stipresnius įspūdžius. 
Lyonas, kur įvyko daugybė jiroccsų, yra tikra 
anarchizmo augintu ve. Kuomet vasara 1901

Amerikos valdžia nutarė drausti įvairiais 
budais, kad scnsacijinė spauda neapšauktų

siems buvo 
juo matyties.

tas, kaip anarchizmas, galėtų 
kų priemonių pagelba, yra r daug v iena- 

besisiekiančiu

Šių kelių pastebėjimų negalima užbaig
ti nepaminėjus kiltos, gilia žmonių meile per- 
siėmusios Albe r t o M u n’o kalbos, kuria 
jis pasakė lapkričio 21 diena 1901 m. fran
euzų Akademijoje debatuose dėl paskyrimo 
Mouthyono dovanos už dorybę. Išreiškė jisai

liaina
mo

kokliams, bet pasišventimo ir atsidavi- 
reikalaujantiems geriems darbams. Be

bų; šie pastarieji turi nenuoalsų ir visuomet

savo tikslu ir uždaviniu, tarytum, skaito — 
išvilkti švieson visų pilietiško gyvenimo piktų. 
Apie tylius, kuklius didžiavyriškos dorybės 
darbus nieko negirdėti -—■ nutylima; dorybei 
tat sykį metuose suteikia rekliamų Akademija.

Perkratinėjimas ir kritika, abidvi spaudos 
ftinkciji, laipsniškai išsivystė iš pranešimų. 
Reliacijos tiktai suteikdavo atskaitas, bet vė-

sirado turtinga laikraščių politikoji literatūra,
< •• << • -r t- • 4 • •

čiatis užmetė laikraščiai tikrąją polemikų, o 
tapo agitacijiniais ir pam f lėtiniais raštais. Nė
ra stebėtina, kad nesulyginamasai agitacijinis

savo pažiūras ir nuomones platinti. Todėl

ir apvertinamas kiekvienas darbas, kiekvie-

artistiškojo gyvenimo apsireiškimas. Subjek- 
tivė spaudos funkcija išsivystė visur, kur jos

Intelcktualis tautiškasai ypatingumas paliko ir 
čionai savo charakteristiškasias, nuo kitų ski- 
riančiųsias žymes. Germaniškose tautose ma
tome palinkimų suprasti spaudos uždaviniu 
esant — informavimų; latiniškose gi tautose 
— didelį subjektivizmo išsiplėtojimų; pas pir
mąsias turime spauda tobulai perstatančia

nauja, visupirma, tendencijai. Antrame XIX 
amžiaus dešimtmetyje franeuzų ambasadoriu
mi Londone buvo Chateaubriand, o jo sekre
toriumi Armand Bertin, vėlesnysis laikraščio 
Journal dės Dcbats vedėjas; abudu turėjo 
gerų progų pažinti skirtumų tarp anglų ir

macijos, kitoje — teori jos ir'diskusi jos.
C o 11 a tvirtina, kad laikraščiui nepri

dera antmetinėti politiškų pažvalgų savo skai
tytojams ir veikti į jųjų valių; laikraštis turįs 
tik informuoti apie atsitikimus, gali suteikti 
vietos įvairioms pažvalgoms, kurių tečiaus ne
reikia identifikuoti su redakcijos opinija. 
Tas reikalavimas šiandien beveik jau išsipil
do, rimčiausi laikraščiai, nori būti organais 
presse d’opinion t. y. būti gyvais veiksniais 
visuomenės opinijai nušviesti, taipjau bendrai 
veikiančiaisiais elementais politiškame ir par
ti jiniame šalies judėjime. Žymus skaitytojų 
daugumas nereikalauja daugiau publicistiškos 
pakraipos. Visuomeniški reikalai yra taip 
sukomplikuoti ir reikia apimti taip plačių 
apregę, jog profesijos žmogus, kuris turi ap
versti laikų ir atydų savo užsiėmimo reika
lams, be tam tikrų nurodymų gali laikraščio 
numeryje pražūti.

NouveUe Revue 1902,

Tąsa iš ąto puslapio.
J......     ■■
kas gerai išaišlanti. Todė čia
męs paaiškiname, kad nėra čia • « 'U* •privatiško reikalo. x Viskas, 
męs norime iš savo pusės, tai 
dalyku: 1) suKj*auk>i lietuvius į 
artesnes vieni nuo kįtų kolonijas, 
2) prižiprėti su valdžios pagalba, 
kad lietuviai nusipirktų gerą že
mę ir kad teisingai'pirkimą at
liktų. Žodžiu sakant, norime pra
šalinti iš tarpo lietuvių pirkėjų 
ir amerikonų p^rda^jų visokius

tai sako, “suklupo”. Anot jo vie
nas lošė gerai, kitas puikiai, tre
čias tiesiog publiką “užžavėjo”.’

du

viai artimose kolonijose apsisės
tų ir gera žemę gautų, bet rūpi
nasi tik parduoti žemę, kad ir ko
kias klampynes. ’

Svarbiausiose rolesė buvo toki 
artistai, kaip pp.: Vaitiekūnas, 
Briedis, Domijonaiticnė, Sanku- 
nas. ' Berods, Ghicagos publika 
jau išsidirbo sau nuomonę, jog 
šių lošėjų vardai visados užtikri
na gerą vakarą.

Taigi ir šiuom kartu jie labai 
gerai palaikė savo reputaciją. Li- 
kusie, su labai mažais išeminiais, 
teip pat tinkamai išsirišo iš savo 
užduoties ir todėl musų repor
teris, negalėdamas apvainikuoti 
liaurais geriausio artisto, trum
pai, soliomoniškai nusprendžia,

kyklon ir po 3 metų turėtų ran
kose gerų profesiją.? Ji buk net 
parūpintų lietuvaitėms Jkandida- 
tėms šokią-tokią piniginę pašelpą 
laike mokslo, jeigu tokių kandi-

i
Persivėrė peiliu. 21 kovo, Jo

nas N a gait is, dirbąs Nelson Mor
ris skerdyklose, nelaimingai per
sivėrė peiliu. Laike darbo ko- 
kiuo-tai budu jo teip neatsargiai 
krypterta, jog *jo locnas darbo

šeniun ašmenimis augštyn, giliai 
įsinėrė jo šonan. Sužeidimas 
sunkus ir gyvastis paojuj. Nu
vežtas Cook County Ligonbutin.

S.L.R.K.A. Seimas. Centrais 
nis Sus. Liet. Rymo-Kat. Ame
rikoj Sekretorius, p. J. Rikterai- 
tis, praneša “Draugo” num. 12, 
jog ši organizacija šįmet laikys 
savo seimą Bostone, Mass., 28—< 
30 gegužio mėnesio.

tai ir yra svarbiausi s dalykas. 
Męs laikraštininkų susivažiavime 
pasiūlėme projektą, kad musų 
kolonizacija užsiimtų laikraščiai, 
kurie turi žemės pirklybos agen
tūras. Bet dėlei įvairių nepato
gumų ir klinčių, laikraštiininkai 
nuo šito sunkaus darbo atsisakė. 
Prisiėjo mums kreiptis į valdžią. 
Ir štai ką męs iš valdžios gavo
me: ji prisižada per apgrikultu- 
ros departamentą kontroliuoti 
lietuvius išeinančius ant farmų; 
prižada net pasirūpinti, kad lie
tuviai gautų farmas ant išmokė
jimo per valstijines bankas; pri
žada duoti valdišką instrukto-

kysis ant farmų ir pamokins ap
sigyvenusius lietuvius, kaip rei
kia žemė dirbti, kas kur geriau 
sėti arba auginti, kur geriau iš
leisti ūkės produktus ir t. t. Ža
da net tam tikrą pamokinimo 
knygą išleisti lietuviškoje kalbo
je. Štai kame yra dalykas. Čia 
visai ne tas, kuo užsiima musų 
įvairi agentai, kurie pardavinė
ja kompanijų žemes ir lotus; čia 
žemė yra nors įvairiose vietose 
superkama tos fanuos, bet stovi 
arti viena prie kitos, ir tą pirki
mą valdžia prižurės ir kontro
liuos. Musų gi rolė čia bus vi
sai antraeilė, nes męs tiktai pa
tarpininkausime .tarpe musų pir
kėjų, pardavėjų ir valdžios. Tai

Apie kolonizacijos vietą 
jau rašėm aname laiškclyj,

męs 
kurį 

išsiuntinėjome į visus įžymesnius 
lietuvių veikėjus ir. redakcijas. 
Čionai tik atkartokime, kad ma
nome pradėti lietuvių koloniza
vimą nuo rytinių .valstijų, bū
tent: New Yorko, New Jersey, 
Mass, ir Conn. — ir tose valsti
jose bus kolonizuojama išviso 
trylika pavietų, kurie visose tose 
valstijose vienas su kitu susisie
kia ir padaro vieną didelį plo
tą žemės su virš 400,000 akrų. 
Butų, taip sakant, čiela “Lietuviš
ka gubernija”. •

Tiek męs dabar turėjome pa
aiškinti. Plačiaus gi bus aprašy
ta knygoje, kurią netrukus ren
giama išleisti su aprašymais ir 
mapomis; ten bus išdėstyta visas 
tas milžiniškos kolonizacijos pla
nas, kurį valdžia paremia, nes ji 
nori lietuvius apkolonizuoti, taip 
lygiai kaip ir švedus: lietuviai ir 
švedai yra Amerikos akyse, kai
po geriausi žemdirbiai ir suma
nus prie žemės žmonės.

A. M. Martus.

Iš Chicagos 
Lietuvių Gyvenimo.

Paskaita apie džiovę. Pereitų 
ncdcldicnį, Davis Square svetai-

ta apie džiovą ir kas tą ligą lab
iausiai platina. Angliškai skaitė 
Dr. Strawson, lenkiškai Dr. Žu- 
rovvski. Lietuviškai skaitė Dr. 
A. Greičiūnas. Žmonių buvo pri-

čiunas btlvo priveiktas skaityt 
du sykiu. Spalvuoti ir krutami 
paveikslai laikė paskaitų labai 
aiškiai rodė, kaip m tįsios ir ne
grynas pienas platina tą pasi
baisėtiną ligą. >Paskaitos buvo 
surengtos rupestingumu Chicagos 
Tuberculosis Instituto. ’

Vakaras “Aušros” > Naudai. Pa
rinktieji Chicagbs artistai suren* 
gė “Aušros” naudai' vakarėlį, ku
ris atsibuvo 24-to kovo, Meldažio 
svetainėj, ant West'»Sidės. Vaka
ro programai! įėjo jau gerai či- 
kagiečiams pažįstama B r. Vargšo 
drama “Pirmi Žingsniai” ir mu-ę 
sų žinomo komiko, p. Brusokoj 
monoliogai.

Musų reporteris, noredamas9 
pažymėti šio vakaro nusidavimus1 
ir išrišti paprastai lengvą klau
simą: kas iš lošėjų labjausiai aC 

kartu, kaip;sizymejo siuom

naujų artistiškų jiegų, p. Misevi-

tista.v
Kitoj programo dalij >— mo

nologuose — nebuvo konkuren
tų. Ja išpildė p. Prūsokas, be

apsieiti. Jis visados turi ką-nors 
naujo. Šiltom kartu jis puikiai, 
kaip ir visados, išpildė monolio- 
gą “Pirmą syk”. Paprastai pub
lika neužsiganėdina vienu p. Prū
soko 
dirbti 
antru 
bar.

monei iogu ir 
“overtime”, 
kartu.

priverčia jį 
ir išsišaukia 

Teip buvo ir da: 
Antru kartu jis pavaišino

publiką “daina”, matomai savo 
kompozicijos. Daina buvo kvar
tetas (keturiems balsams) ir mu
sų komikas pats atrėžė visus ke
turis: tenorą, soprano, altą ir bo
są.

smagiai pasilinksmino žeidimu

Lietuvių Jaunimo Ratelis, ku
ris paskutiniais laikais diktokai

tragediją “Gražus Razbaininkas”. 
.Abelnai imant, visas lošimas nu
sisekė gerai. Iš lošėjų šiuom 
k a r t u gc r i a u s i a i a t s i ž y m ė j o : 
p. Jonas Zolj) ir p. M. Bar- 
čius, kaipo geriausiai atlikusic 
savo roles. Iš moterų užsipclni-

Laurinavičiu-
tė. Neblogai teip gi lošė p-lės 
Bainoraitė, Visgentaitė ir pp. Bra- 
tapas, ) Sedcmko, Ruibis ir F. 
Strzyneckis. Žmonių buvo pilnu
tėle * svetainė.

Kitas Liet. Janu io vaka-

gio svetainėj.
Mašina dirbimui pinigų. Gar

sus “bankicrius” Bupauskas, ku

sėdi pataisos namuose, įtraukė 
savo “štukomis” bėdon ne tik sa
ve, bet ir tūlą M. Golockį, kuris 
buk pardavinėjęs Pupauskio ma
šinas pinigų dirbimui. Antanas 
Bitton iš Mount Greenwood, Ill., 
pereitą subatą išėmęs “varantą” 
suareštavimui minėto Golockio 
už apgavystę. Anot jo, Golockis 
pardavęs jam tokią mašiną, kuri 
vertė iš savęs “bumažkas”, kaip

ryt, — tai imk ir suk rankeną, 
o juo greičiaus suksi, juo grei
čiaus “bumažkos” byrės. Nedy- 
vai, kad ir prekė tos mašinos bu
vo — tik $2,666. Minėtas Go
lockis teip gi užtikrinęs, kad 
jis visados mašiną pataisysęs,, 
jeigu kartais ji pagestų.

Antanas Bitton buk per du 
mėnesiu paskui j ieškojęs to Go
lockio, pagalios išėmęs “varan
tą” jo suareštavimui.

žmonės, kuriuos teip lengva pri-

Paroda ant West Side. Balan-

rodą

rodyt daug žingeidžių dalykų 
apie sveikatą, švarumą ii; 1.1. Lie
tuviams paskirta panedėlis, 1 d. 
balandžio. Kitoms tautoms-ki- 
tos dienos. Paroda bus atidaryta 
nuo 9 vai. ryte iki vakarui. Pa- 
nedėlio vakare bus lietuviškas 
programas. Dalyvaus Apveizdos 
Dievo parap. choras po p. Le
mento vadovyste ir kalbės Dr.

riame westsidieciams nepatingėt

Stoka lietuvaičių ligoniams pri
žiūrėti. Perdėtinė Draugijos “Vi
siting Nurse Association” pasi
kalbėjime su Dr. A. Greičiūnu, 
išsireiškusi, kad labai butų rei
kalingos lietuvaitės ligonių pri
žiūrėjimui (nursęs). Anot perdė- 
tinės žodžių, jaunos merginos, 
pabaigusios Public School, galėtų 

Draugijos- mo-jastoti minėtos

vaikų, gyvena ant W ood st.,

Nuo Bridgeporto. Valteris 
Amulis stato trijų augštų mūri
nį nainą po num. 944 \V. 35 PI. 
Statymo kaštai išneš $6.000.

Mus prašo pranešt, kad 31 ko
vo 3 vai. po pietų Aušros sve
tainėj 3149 So. Halsted st., bus

1) Adv. Leono, buvusio Rossi- 
jos Durnos atstovo, referatas, iš- 
rciškiąs tėvynėj gyvenančių nuo
monę su lyg išeivių.

Referatas Kl. Jurgelionio, 
atstovaus išeivius.

Iš Organizacijų Judėjimo.
IŠ S.L.A. REIKALŲ.

Jau kelintu kartu betaisomas S. 
L.A. naujos konstitucijos projek
tas pagal “Tėvynės” pranešimą, 
laimingai perėjo per kuopų bal
savimus.

Projektas naujos konstitucijos 
priimta su pataisymais. Ateinan
tis Seimas turės tuos pataisymus 
peržiūrėt ir konstituciją patvir
tint.

sivenyjimui atsiėjo.

už-

S.L. A. kurapkos. Teip už va
dina 12 num.' “Tėvynės” savo 
straipsnį p. Vincas Alksninis, iš

lino Išdininko 
itkalbineja 

naujai. prisirašusius

pa gel bi
tino S. L. A. 
narius.

* gir-. j... 7," ’ y. Į

TMD. vėl pradeda veikt. Lyg 
apmirusi pastaraisiais laikais, T. 
M.D. vėl pradeda darbuotis. Jos 
pirmininkas, p. Daukšys iš Phila* 
delphijos, praneša per Draugijos 
organą, jog baigiama spausti kun. 
j. Žilinsko raštus ir TMD. nariai 
gaus šiais metais po 4 tomus 
minėtų raštų. Apart to žadama 
duot nariams teipgi svarbų D-ro 
A. Garmaus raštą “Paskaitos iŠ 
Biologijos ir Bakteriologijos”, 
kaipo atlyghiimą už pereitus me
tus. Tame pačiame organo nu- 
meryj randame žinią, kad Buenos 
Aires, Pietinėj Amerikoj, lietuviai 
didžiai 
gija ir 
norėtu c 
kuopą.

Smagios žinios!

užsiinteresavo TMDrau- 
jos naudingais darbais it*, 
ten sutverti draugijos

Vėliausios Žinios.
2 UŽMUŠTI, 11 SUŽEISTI 

Rock Island, Ill. 5000 minia, 
sukurstyta politikierių, užpuolė 
ant “City Hali”, išdaužė langus, 
išvartė strytkarius, išplėšė krau
tuves su ginklais ir kėsinosi ant 
miesto majoro. Susirėmime su 
policija 2 užmušti ir 11 sužeistų.

Hali” 
nia 
majorą į 
siduosiąs 
menė.

“bezemente”. įnirtusi mi- 
grasina išdinamituosianti 

nepa- 
karu-t

padanges, jeigu 
pats. Iššaukta

Mėsos trustas” laimėjo.

ai, kuriuos paprastai vadina 
mėsos trustu”, pereitą utarnin-

Vieniems rupi, kad Susivieny- 
jimas augtų, kitiems — kad ma
žėtų. štai j)ėr paskutinį 34 kp. I 
susirinkimą pakalbinau tūlą vai- 
kyną, kad (prisirašytų prie S.L.A. 
Paklausė manęs ir prisirašė. Bet 
vos savaitė prabėgo nuo prisira-l 
šymo, jis besakąs man: “Tdi ka
žin, kaip tas Susivienyjimas — 
tu giri, o kiti peikia”. Toliaus 
bekalbant, papasakojo man, kad 
tūlas N. N.... išmėtinėjęs jam, 
kam ji^ prisirašęs prid S.L.A.: 
esą mokestįs brangios, o naudos 
jokios. “Verčiaus, sako, butai 
prisirašęs į L.S.S., ten mokestis 
pigesnė ir bent gerą laikraštį gau
ni pasiskaityt” ir 1.1. Tasai agi
tatorius priklauso prie S.L.A. ir 

, yra pirma ranka S.L.A. Centro 
Iždininko, J. Skritulskio”. .. .

turėjo su Suv. Valstijų valdžia. 
Valdžia kaltino Čikagos mėsi
ninkus tame, buk jie panaikinę 
visą kompeticiją ir užgriebę į 
savo rankas visą mėsos pramo- 
niją, ir nesvietiškai iškėlę augš- 
tyn mėsos priekes, o tas prie
šinasi V aidžios teisėms. Byla 
traukėsi per 10 metų ir abiem 
pusėms kaštavo apie milioną do- 
licrių. Pereitą utarninką Čika
goj mėsininkai laimėjo bylą, nes 
prisaikinti teisėjai pripažino juos 
nekaltais.

Daugumas tikėjosi, jog šiuom 
įkartu tinstąs neištrūks, vienok 
ištruko.

Galima tikėtis, kad negreit da
bar mėsa atpigs.

Ekspliozija McCormicko \jiirb-

turinizacijos L 
bet jeigu ( 
gclbininkai, kurie prie to 
S.L.A. duoną, atkalbinėja 
nuo savo organizacijos, — 
retai kur gali atsitikti.

Naujas Sumanymas. Tu
L.A. narys Darbštuolis” paduoda 
“Tėvynės” 12 num-yj naują su-

narius 
tai tas

Čikagoj, McCormicko dirbtu
vėse, kur dirba daug lietuvių, 
pereitą utarninką po piet sprogo 
katilas misingio lėjiklose. Kele- 
tas žmonių užmušta, o keliolika 
sunkiai sužeista ir apdeginta iš
tirpusiu metalu.

Pasitciriavę, sužinojome, jog 
tame skyriuj dirbo beveik vieni 
lenkai. Iš lietuvių niekas neuž-' 
muštas, nei sužeistas.

kamas Prezidcntas-Iždininkas \ ie
noj ypatoj. Iki šiolei tai buvo du 
atskiru urėdu. Pagal “Darbštuo
lio” nuomonę butų geriaus tuodu 
urėdu suvienyti ir Prezidcntas- 
Iždininkas turėtų gyventi Centro 
Namuose. Sumanymas naujas li
pas mus dar nebandytas.

Atsisako nuo Kandidatūros. 
Pereitame iiumcryj buvome pa
minėję vardus išbalsuotų -kandi
datų į įvairus S.L.A. viršinin
kus. Dadabar vienas iš tų kandi
datų, p. J. Žcmaniauckas iį^^’a- 
terburio, Conn., prašo atitaisyti 
tą paminėjimą, p. Žeinantauckas, 
nors ir išbalsuotas, bet atsisako 
nuo kandidatūros ant S.L.A. pre
zidento ir tuomi nori parodyt, 
kad ‘Tėvynė” neteisingai jį kal
tinusi “nešvarioj” politikoj. Jis 
net prašęs buk “Tėvynę” pagar
sinti jo ištisą laišką, bet “Tėvy
nė” atsisakiusi.

Tenka girdėti moteris, kurios 
rugoja ant savo vyrų už tai, kad 
jie moka augs tas mokestis už 
aųgštas apsaugas, bet dar ne
teko girdėt, kad nors viena našlė 
rugotų, gavus tų augštą apsaugų.

rmm>

Rooseveltas Chicagoj.

o ex-prezidentas Roose-
Laikė prakalbas Audito- 

teatre ir Wicker Park 
Sutikta jį su didele iš

kilme'.
Rooseveltas agituoja tai,

Su tuom tikslu jis ir važinėja.
Vakare jis išvažiavo į St. Louis.

NUO IŠLEISTUVES.

“Tikčjimų Istorijos Rankve- 
dis”, dėlei stokos vietos, nuo šio 
numerio nebus daugiaus laikraš
tyj spauzdinamas. Jo likusi dalis 
bus atspauzdinta atskirtai ir vi
sas veikalas išeis atskirtoj didelėj 
kny go j.

DIDŽIOS, BE GALO, 
BE KRAŠTO...

Aš noriu matyti, aš noriu bučiuoti.
Tave, tik |avc visados.

Kada linksma širdis, tai noriu 
dainuoti, -

Dainuot, tik dainuot visado
< Menkut?
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PAŠHEKELIU KAMPELIS.
(Atsakymai ant tilpusių pereitam 

numeryj klausimų).

Jokia tauta nesirūpina teip 
apie švarumą, kaip japonic- 
Visi noroms-nenoroms pri-

labai 
ciai.
pažįsta, kad japoniečiai užima šia
me atvėjuj pirmą vietą. Ne tik 
miestuose, bet ir bėdiniausiame 
kaime visados yra neišpasakytai 
gryna ir švaru.. Kaip žinoma, 
japoniečiai nevartoja savo na
muose suolų, ar kėdžių. Jie sėdi 
ant aslos, kuri paprastai yra iš
klota ypatingais gražiais audi
niais (tankiausiai šiaudiniais). 
Niekados nerasite ant jų nė ma
žiausios dulkelės. Menkiausia 
kaimo stubelė yra išlipdinta bal
ta popiera.

Laike teip vadinamo “Bokserų 
Judėjimo” Chinuosc europiečiai- 
kareiviai pirmu kartu turėjo pro
gą pasipažinti arčiaus su japo- 
niečiais, nes visi bendrai malšino 
bokserų sukilimą. Kalbama, buk 
japoniečiai kuone kasdien buvo 
ugnyj, o savo keliu jų balti mun
durai visados būdavo gryni, kaip 
sniegas. Europiečiai nemažai 
tuomi stebėjosi.

jų kaimynai cliinicčiai atsižymi 
bjauriausiu nešvarumu, nors pri-

ir japoniečiai ir visakuoni yra 
jiems labai giminingi.

Gerai patarlė sako: Iš vieno 
medžio ir kryžius ir lopeta....

2. Bavarijoj (Vokietijoj), yra 
kaimas Mittclwakl, kurio gyven
tojai užimti daugiausia smuikų 
dirbimu. Šis kaimas (jį galima

pavadinti miesčiuku, nes turi 
apie 2000 gyventojų) kas metai 
išsiunčia svietur apie penkiasde
šimts tūkstančių smuikų, — ge
riausius siunčiama Anglijon ir 
Amerikon. Seiliaus buvo garsi 
smuikų išdirbystė Italijoj, mieste 
Kremonoj (Cremona).

3. Ilgiausia diena esti ant že
mes smailagaliu 
liais. y 
tik iš 
nakties.
sius ilga, o po jos prasideda nak
tis, teippat šešis mėnesius besi-

vadinamų po- 
Fen visi metai susideda 
vienos dienos ir vienos 

Diena yra šešis mėne-

vietose ilgiausia diena esti mie
stelyj

inčios Danijai. Die
na traukiasi pusketvirto mėnesio. 
Norvegijoj, šiaurinėse jos dalyse, 
yra vietos, kur viduvasariu sau
lė šviečia per visas 24 valandas. 
Užtai viduržiemyj ateina laikas, 
kada naktis traukiasi 24 valan
das. Peterburge ilgiausia diena 
yra 19 valandų, Londone (Angli
joj) 17% vai. Ilgiausia diena 
Chicagoj būna birželio mėnesyj 
ir traukiasi 15 vai. 16 min.

4. Pagal statistikos žinių dau: 
ginusiai kuprotų žmonių yra Is
panijoj. * Ties kalnais Sierra Alo- 
rena yra kaimas, kuriame ant 13 
gyventojų buk išpuola vienas 
kupris. Žymus nuošimtis kupro
tų yra teipgi Prancūzijoj, ypatin
gai apie upę Loara.

- 5. Šaltuose kraštuose jau nuo 
žilų-žilos senovės žmonės pradėjo 
dengti galvas apsisaugojimui nuo 
šalčio. Šiltesniuose ir šiltuose 
kraštuose paprotys dengti galvą 
įėjo daug vėliau ir tai ne 
saugojimui nuo šalčio, arba 
čio, bet dėlei visai kitokių 
žasčių. *

Pirmi pradėjo kepures deyėti

karš- 
prie-

ją. Tuomi jie atžymėdavo save 
nuo užkariautų vietinių gyven-

tojų, terpu kurių jie apsigyveno. 
Užkariautiejie neturėjo teises 
kuom nors dengti savo galvas. 
Nuo Frigiečiij šįs paprotys grei
tai perėjo į Romą, kur galėjo dė
vėti kepures visi laisviejie Ro
mos piliečiai (bet ne vergai).

inenj. Iš šito lengva suprasti, 
kalbant su augstesniu už 

turime paprotį nusiimti kc- 
arba darome ta mandatru-purę, 

mo dėlei, viens

1404 m.

vedžioti

Klausimai.

Balandžio 9 teipgi utarninke, 
bus nominacija (primary day) 
daugybės kandidatu visu partijų 
ant visokių urėdu, nuo preziden
to iki žemiausiam ofisui. Ta die
na yra svarbiausia visiems žmo
nėm nes joje taps nominuoti 
kandidatai visos šios šalies val
džios, už tai visi turi toje die-

tikieto geriausius žmonis. Kiek
viena partija, kiekvienam ofisui 
turi po kelis kandidatus. Pa-

Trinerio Amerikoniškas Kartaus 
Vyno EliksiOisy Jis yra labai ge
ras visose JMlvd" ir vidurių li
gose, teipgi -nerviškume, anemi
joj, užkietėjime, galvos skaudu
liuose, priešais vėmimą, nustojus 
apetito arba susilpnėjus kunui, 
teipgi daughnioj < moterų sirgti- 
liavimų, ypatingai jeigu tas yra 
surištas su gruinuliavimu. Ap- 
tiekose. Jos Triner. 1333—>339 
So. Ashland avė., Chicago, 111.

Pajieškau brolio Mateušo Lenkar- 
to. Paeina iš Kauno gub., Raseinių 
pav., Švėkšnos parapijos; 10 metų 
kaip Amerikoj. Pirma 8 metų gyve
no 4600 Fiftieth avė. Kas žino apie 
jį, meldžiu pranešt.

Juozapas Lenkartas, 
4422 So. Wood st., Chicago, Ill.

510 Main

MINERSVILLE, PA.
Ramanauskas, Box

Išleidžiama randon saliuribs po nr 
943 ant 83 gatvės. Dasižlnot pas na 
mų savininką po num. 921 W. 33 sC 
Chicago, Ill. NEW BRITAIN, CONN 

Cheponis

Pajieškau savo švogerio Leęno Sta- 
dalaniko, Vilniaus gub., Trakų pav., 
Dusmeny par., Miguconų sodžiaus. 17 
metų kaip Amerikoj. Pirma gyveno 
apie Bostoną. Teipgi pajieškau drau
go Andriaus Geinos, Viln. gub., Tra
kų pavieto, Onusko parai pjos. Pir
miaus gyveno Usterij. Kas apie juos 
žinotų, tai prašau man pranešt.

Juozapas Bu ja, 
102 River st., Haverhill, Mass.

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

NEWARK, N. J.
V. Ambrazevičia, 178 Ferry st.

PETERSON, N. J.
A. Varaškevičius, 70 Lafayette st.

PLYMOUTH. PA.
S. Poteliunas, 345 E. River st.

PITTSBURG, PA.

natoriaus

demokratu,

tu n
iš tuv

bus nominuota
savo

o
rinkimai.

nacijos 1

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
Naugatuck, Conn., 
Tilps sekančiam 
numeryj pritruko

Kas mokėjo daugiausiai kai- 
visame pasauki?

D. F. Einantis, 
Shcnandoah' rietė: 
numeryj. šiame 
vietos.

A. Lietuvininkui. Dorrisvillėj, UI. 
Jeigu durtam iš Illinois per žemės 
vidurį, tai jiešmas išlystų Pietinėj 
Afrikoj. Tokią vietą vadina antipo-
dais.

*S'. Shillinskui. Kruegersdorpe. Gu
bernatoriaus užsienių pasportas iš
duodamas penkiems metams, bet mo
kesti paima tik už pusmetį, todėl 
grįžtant, muitinėj reikia užmokėti 
Kauno gub. po 10 rubl., o Lenkijoj 
po 15 rubl. už kiekvieną ilgiau išbūtą 
užsienyj pusmetį. Jeigu to meto 
atsarginiai nebuvo karan su japonais 
šaukti, 

(jei jie 
bausmė

p. J. 
gražu.

gali apsieiti be bausmės, bet 
buvo karan šaukti, gali but 
už pabėgimą nuo tarnystes.

Orelis, Amsterdam. N. Y. Ne- 
kad ir moterįs pradeda pas

jus peštis. Laikraštin nedėsim, nes 
žinutė per menka ir gaila jai vietos 
laikraštij.

p. K. Virsniui. Apleidžiame dalį 
raštelio delei kuningo titulo. Apie tai 
jau buvome rašę 7 num., apžvalgoj. 
Turbut nepatėmyjot.

Amsterdamieėiui. Gavome — ačiū. 
Nepamirškite mums, pranešti ir kitas 
žingeidžias žinutes.

L. l'kėsų, Kliubui, Rockford, III. 
Męs 1 gavome Jųsų atsišaukimą su 
protestu prieš “Keleivį” ir “Kovą”, 
kurie nepanorėjo duoti 1 
official iškam paaiškinimui 
tr ūksmingas prakalbas, 
kad ir męs jo nedėsim.
tis yra jums dėkingu už tai, kad jus, 
kaipo to vakaro rengėjai, ginate jį 
prieš minėtų laikraščių koresponden
tus, vienok kadangi jis dabar prie 
“Lietuvos” ^redakcijos. tai jam 
butų nemalonu naudoti jos skiltis savo 
ypatos apgynimui. Teima juos die
vai! Teisybė vis išplauks viršun.

Antanui Vėlintai, St. Charles, 
Aukas gali pagarsinti tas, kurs 

nigus gavo. Kas aukas kvituoja, 
už pakvitavimą ir atsako Kur 
ukos pasiųstos, kurių 
Tamista reikalauji? Jas 
Komitetas, kuriam pinigai pasiųsti. 
Kvituojant aukas kiekvieno atskiro 
rinkėjo, išeitų tikra galamatija: tos 
pačios aukos butų kelis kartus kvi
tuojamos, o tąsyk nieks negalėtų au
kų sukontroliuoti, jų išpultų daug 
daugiau negu surinkta.

Kunigo vaikui. Už korespondenciją 
galėtų prisieiti teisme atsakyti, o 
Tamista ją rašei pseudonymu užsi
dengęs. Mes abejojame, kad kas liep
tų žmogų užmušti. Kunigat juk žino, 
kad už prikalbinėjimą užmušti ir 
jiems gali prisieiti teisme atsakyti, 
nes toki kurstymai draudžiami.

Visiems, kurių raštai dar netilpo: 
Peržiurėsim ir, ką galėsim, sunau
dosi m.

Visų korespondentų meldžiame 
Šyt aiškiai ir kuotrumpiausiai. 
kios žinios greičiaus tilps.

vietos Jųsų
i apie tas

Pavelykit,
B. K. Balu-

m.
Pi
tas 
tos

pakvitavimo 
pakvituos

ra-
To-

Balsuotoju Domai.
Utarninkc, 2 balandžio, dus 

rinkimai Chicagos miesto alder- 
manų iš visu vardu po vieną. 
Balsavimo vietos bus atdaros 
nuo 6 vai. ryto iki 3 po pietų. 
Kiekvienas turintis tiesa balsuoti 
tegul nepamiršta toje dienoje ati
duoti savo baisa už toki kandida
tą kurs jam yra geriausias. Ket
virtos vardos balsuotojam pata
riame balsuoti už John A. Richert 
demokratiškos partijos kandida- 
ta ant aldermano.

telegramas!... nuo bar
butės! ura!... •• Mieliau.- 
sias mano Jurgi! Apnliausl 
d., t.y. Šiandien., atvažiuoju 
pas tave pasilinksminti. Tė
vas ant visko sutinka. Tavo 
ant visados BARBĖ.”

Draugijų Reikalai.
“žirgvaikio” paskolinimo ir buda- 

vojinio dr-stės nauja serija atsidarys 
17 d. balandžio 1912 m..

šita draugija yra inkorporuota rug- 
pjutij 1910 m. Visas turtas išneša 
$12,000.00. Piningų ant rankų randa- 

' si $4,000. Norinti prisirašyt prie šios 
draugijos gali atsišaukti v i išminėto j 
dienoj ir prisirašyt. šita draugija 
teipgi skolina pinigus ant nuosavy
bių (properčių) už prieinamą pro
centą. Su visokiais reikalais kreip
kitės L. Ažuko svetainėn po num. 
3301 S. Aubtirn avė.

Susirinkimai atsibuna kas seredos 
vakarą, 8 valandą vakare. Su guodone 

Kom iletas.

TEATRAS
Dramatiškas Ratelis prie L. S. S. 

kuopų Chicagoje. rengia puikų vaka
rą. nedėlioj, 31 kovo, 1912, liuli 
House svetainėj, kampas Po] k ir 
Halsted gatvių. Prasidės lygiai 8 vai. 
vakare. Inžanga 50c, 35c ir 25c. Bus 
statoma scenoje Petro Butėno šių 
dienų komedija “Neišdegė” ir K. Ja- 
siukaičio “Svečiai iš Lietuvos”. Abu
du veikalėliai yra labai juokingi ir 
pilni gyvumo. Todėl atslankykit, nes 
dabar da yra proga pamatyti, kaip 
inteligentai priėmė “Svečius-nebuvc- 
lius”, ir smagiai pasijuokti.

Kviečia Komitetas.

Jonas B. Brenza
i-mas — Jonas I 

kongresmano vietai nuo Demok
ratu c

T#

Juoz. J. Elias
2-ras — Juo.nJ. Elias, ofisan

nuo Republikony

3- čias ,— Laurynas Ažukas, 
ofisan “County Commissioner”, 
nuo Demokratų partijos.

4- tas — Jonas Kučinskas (Co- 
cbinsky), taipgi ofisan “County 
Commissioner”, nuo Republikonų

Balandžio 9 balsuojant už vi
sokius kitus kandidatus ant kito
kiu ofisų pirmiausiai balsuokite 
už lietuviškuosius. Už kokius 
kitus kandidatus balsuoti, nu
rodysime kitame lietuves nume- 
rije.APGARSINIMAI.

ŽMONIŲ VERDIKTAS.
Dr. Stewart laikraštij “Medical 

Herald” sako, kad iš daugybės 
gyduolių, kurias išleista per 30 
pastarųjų metų, tik dešimta da
lis nuošimčio (viena iš tūkstan
čio) išsilaikė. Visos tokios gy
duolės buvo išbandytos h- palik
tos žmonių nusprendimui. Gy-

metu yra nuolatiniu šeimynos

t
yra parduodama — tai

(t a P, L A P, LA p) Hi-hi-hi! Tavo 
ant visados Barbė/ Ir tėvas 
sutinka ! — Tėvas turi dvarą.’. 
Man paskui jo dvaras teks! 
(LAP, LAP, lap) Ta-ai lairrte! 
OI LĖKČIAU, LĖKČIAU, KAD 
GALĖČIAU...’. Reikia skub/nt 
surengi priėmimą.....

Pajieškau savo puseserės Emos Bet
ter, kuri gyvena Chicago, Ill. Kas 
apie ją žinote arba ji pati teiksitės 
duoti man žinią šiuom i adresu:

Miss ši ui i Retter,
178 Ferry st., Newark, N. J.

Noriu išnuomoti ištikimam žmogui 
galiūną ir šokimo svetainę lietuvių ir 
lenkų gyvenamam apskrityj. |steigta 
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. .

Baltrušaitis Bros., 2400 Fifth ave. 
Jonas A. Ignotas, 46 So. 22-nd st. 
J. G. Miliauckas. 1811 Wharton st.

PITTSTON, PA.
J. Kazakevicia, 103 N. Main st

SHENANDOAH, PA.
T. Kryžanauskas, 38 E. Centre st

Pajieškau savo brolių Vincento ir 
Povilo Jurah. Paeina iš Kauno gub., 
Raseinių pav., Viduklės par., Baga- 
molo sodos. Pirmiaus gyveno Ken
sington. Meldžiu pranešt man tokiu 
adresu:

Mr. Rap Jurah,
P. O. Box 161, Tilden, Ill.

Pajieškau savo dviejų pusbrolių — 
Kaziimero ir Pranciškaus Olsekių. 
Pirma gyveno Brooklyne, N. Y. Abu
du paeina iš Kauno gub., Telšių pav., 
Kalvarijos parap., Krupių sodos. La
bai meldžiu atsišaukti ant tokio ad
reso:

Mr. Anton OI šelvi s,
1265 Thurmon st., Camden, N. J.

Pajieškau Jurgį Sodaucką; paeina 
iš kaimo Morciunų, Seirijų valse., Su
valkų gub. 21 metai, kaip Amerikoj. 
Kas apie jį žino, ar jis pats, tegul 

•atsišaukia sekančiu adresu. Turiu 
labai svarbų reikalą.

Teofile Sodauckiutė.
162 Metropolitan avė., Brooklyn, N. Y.

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

Ant pardavimo yra daug farmų su 
gyvenimais ir kitomis trobomis. Įtar
iuos yra prie upių) ir ežerų. Parsi
duoda pigiai, arija maino ant namų. 
Gera žemė, viskas auga, yra visokių 
uogų ir žuvių, taipjau, vietos me
džioti. Kas., nori pirkti ar mainyti, 
rašykite: Ben. Diokas, Irons, Mich.

Ant pardavimo saliunas ir laisnis 
geroj, lietuvių apgyventoj vietoj. Biz
nis gerai išdirbtas. Parduodama iš 
priežasties savininko nesveikatos: 
3338 Auburn avė., kertė 33 pi. Arti 
šv. Jurgio Bažnyčios.

SPRINGFIELD, ILL.
G. Tachilauckas, 1217 \V. Jefferson st.

SO BOSTON, MASS.
Nek. Gcndrolius, 224 Athen st.
J. G. Gegužis, 28 W. Broadway. 

SCRANTON. PA.
Juoz. Petrikys, 1514 Ross ave.

ST. CHARLES. ILL.
Sim. Kiela, 575 W. 6th st.,

.UNION CITY, CONN.
D. F. Eirnaitis, 65 Brennan st.

WATERBURY, CONN.
Jur. žemaitis, 827 Lank st.

WAUKEGAN, ILL.
Step. Misevičia, 1326 Lincoln st.

Paj ieškoji mat
Pajieškau savo brolio Jono Latozos, 

Kauno gub., Raseinių pav., Skaudvi
lės parap., Keterių sodos. Meldžiu 
atsiliepti adresu:

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

Pajieškau darbo į pirmos kliasos 
bučernę. Esiu 23 metų amžiaus ir 
galiu susikalbėt 7 kalbose. Bučerio 
biznį suprantu gerai. Jeigu kas rei
kalautų tokio, tai meldžiu atsišaukti, 
šiteip adresuojant:

Frank G. Hendrison, 
1421 — 49th avė., Cicero, III.

Ant pardavimo bučernė ir groser- 
nė, puikus arklys ir du vežimu. Biz
nio $4.000 į mėnesį. Biznis gyvuoja 
10 metų. Geresnės progos nerasite 
visoj Chicagoj. Kas pirmiaus ateis ir 
pažiūrės, su tuoni galėsim ir pabeigt. 
Prekes nebereik žinot, nes tas kenktų 
mano šeimyniškam gyvenimui. Atsi- 
šaukit ant žemiaus paduoto antrašo: 
Consolidated Printing Co., 3252 So. 
Halsted st., Chicago, 111.

KUR GAUTI “LIETUVĄ”.
Galima gauti kiekvieną .J savaitę 

“Lietuvą” už 5c. nas šiuos agentus:

Reikalavimai.

Parsiduoda saliunas kampinis su 
svetaine veseilioms ir šokiams. Teip
gi rūmai pragyvenimui. Biznis ge
rai išdirbtas ir terp lietuvių. Gali
ma pigiai pirkti, nes savininkas iš
važiuoja kitan miestan dėl kitų biz
nių. Laisnis kaštuoja $500, ant metų 
o nuo Chicagos visai arti. — galima 
davažiuot tik už 5c. Pasiskubinkit! 
1346 S. 50 avė., Cicero, Hl. (Grant 
Works).

BROOKL
Jonas Bičkunas, 
E. Fromes, 
Ant. Jankauskas, 
Balt. Juozapavičius, 
Ant. Plochocki,

CHICAGO, 
Jonas II gan d as, 161:- 
P. M. Kajtis, 1607

I, N. Y.
227 Bedford ave.

73 Granu st.
65 Hudson ave.

222 Berry st.
87 Grand st.

ILL.
; So. Halsted st.

N. Ashland avė.
Zig. Mickcvicia. 2312 S. Leavitt st. 
M. J. Tananeviče, 670 W. 1.8th st. 
Mike Valaskas, 345 Kensington ave.

CLEVELAND, OHIO.
P. Šukys, 2118 St. Clair ave.

BALTIMORE, MD.
John Louis, 657 W. Baltimore st.
J. Zebrauckas, 112 N. Green st.

Pajieškau brolio, Antano Akialio. 
Paeina iš Suvalkų gub., Mariainpolės 
pav., Kvieciškio gm., Netičkainpio kai
mo. Apie 13 metų, kaip Amerikoj. 
Jis pats, ar kas kitas teatsišaukia 
antrašu

Piušas Akialis,
8014 Sowinski ave., N. E., Cleveland,

Ohio.

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., 
154 W. Rondolph st., (Room 29), 
kampas La Salle st., Chicago, Ill.

Pajieškau darbo prie bučernės. Esu 
praktikavęs vienus metus. Moku kal
bėti lietuviškai, angliškai ir lenkiš
kai. Daibą žinau gerai.

Juozas, Judjkaičias, 
2334 So. Oakle^ avęi,v Chicago, 111,

Pajieškau Mntaijjo ir. ^Kazimiero 
Liutkevičių. Paeina iš Suvalkų gub. 
Mariampolės pav. 14 metų atgal gy
veno York, England, o prfeš 8 metus 
gyveno Motherwell, Scotland; laikė 
kriaučių šapą. ,.Pastaruoju laiku gir
dėjau atkeliavo į Suv. Valstijas. Te
atsišaukia patys, ar kas kitas malo
nės pranešt šiuo antrašu. Turiu svar
bų reikalą.

Kazimierds A. Makarevičius, 
255 Wallace st., New Haven, Conn.

t ----------------- J---------- ---------------------------
Pajieškau Jacob šlavia (šleiva). 

Buvo pasidavęs po vardu Fisher. 
Turiu labai Svarbų reikalą. Parašy
kit, arba ateikit ant šito adreso: 

Peter P. Bloch,
2023 Webster ave., Chicago, Ill.

Pajieškau draugų, Kazimiero An- 
driušuno ir Lauryno Shlapimo. Abu
du paeina iš Kauno gub., šaiulių pav., 
Lygumų par., Vilunaičių sodos. Pra
šom atsišaukti, arba jų pažįstami teik
sis pranešti šiuom adresu:

Mat. Shandar,
44 Charlton st., Newark, N. J.

Pajieškau savo brolio Juozo Utaro, 
Suvalkų gub. Du metu atgal gyveno 
Mahanoy City, Pa. Jis pats, arba kas 
kitas teiksis pranešt apie jį šiuom 
antrašu:

Mike Utar,
712 E. Ash st., Taylorville, Ill.

Pajieškau savo pusbrolių Antano 
ir Jono Mikšių, Beižionių sodžiaus, 
— Povilo Tijušo, Kovelių sodžiaus. 
Visi Panemunėlio par., Ežerėlių pav., 
Kauno gub. — Meldžiu atsišaukti.

Martinas Tijušas,
4914 Serving ave., East Chicago, Ill.

Pajieškau savo pusbrolio Kazimiero 
Kabeldzos. Paeina iš Kauno gubu 
Panevėžio pav., Pušaloto miestelio. 4 
metai atgal gyveno Chicagoj, o da
bar nežinau kur. Jis pats, ar kas 
kitas tegul praneša man tokiu ad
resu:

Juozapas Kebeldis, 
610 Trombly ave., Detroit, Mich.

PRIM APRIL.

H i-h. i- h i... i 
m-mano.?

V--

Reikalingas klerkas Rankoje prie 
Foreign Department (Pardavimo šif- 
korčių ir siuntimo pinigų). Turi mo
kėti lietuvišką, lenkišką ir anglišką 
kalbas, turėti kelių metų praktiką ir 
gerą rekomendaciją. Atsišaukit raštu: 
Stanley Kendall, 417 S. Dearborn st.. 
Chicago, Ill.

PARDUODU FARMAS.
Lietuvių kolionijoje Mason ir Lake 

apskričiuose, Michigan valstijoj, kur 
jau 105 lietuviai turi nusipirkę far- 
mas. Ten turiu dar daug geros 1 > 
išdirbtos žemės plotų parduoti. Taip
jau turiu gyvenamų farmų su trio- 
bomis ir sodnais, žeme 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 KIEDIS.
Peacook, Lake County, Michigan.

Reikalingas siuvėjas (kriaučius) 
prie moteriškų rūbų darbo. Meldžiu 
kreiptis šiuo- antrašu: J. N. Wallace, 
•1904., Laclede ave., St. Louis, Mo.

Reikalingas geras fotografistas; tu
ri būti blaivus, darbas ant visada: 
J. P. Rashinski, 3200 So. Halsted st., 
Chicago, Ill.

AKYVA.
Iš Inkvizijos laikų istoriška knyga 

“Kovotojas už Teisybę Jeronimas Sa- 
vanorolla”. Gaun.ama už 25 centus 
pas:

F. MILĄ ŠAUS K I,
25 — 2nd st., So. Baston, Mass.

“LIETUVOS” AGENTAI.

Ant Pardavimo. Pas šiuos mus agentus galima už
sisakyti “Lietuvą” metams ar ai.t 
pusėj metų ir užsimokėti.

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

Parsiduoda saliunas lietuvių apgy
ventoj vietoj. Labai gera vieta lietu
viui. Parduodu dėlto, kad turiu du 
biznius. Norėdami plačiaus dasiži- 
noti, kreipkitės pas savininką: L. 
Glaišek, 570 W. 18tb st., cor. Jef
ferson st.

Parsiduoda 18 ir pusė akerio žemes 
prie Chicago & Joliet Electric, Leafy 
Grove, penkiolika mylių nuo “City 
Hali”, dvi mylios nuo Argo, ant 
Archer ave.; frontas tinka pikny- 
kams, ręsta daržovių, arba viščiukų 
farmai. 808 N. Hickory st., Joliet, Ill.

Parsiduoda saliunas gyvuojantis 
jau 15 metų lietuvių apgyventoj vie
toj; biznis kuogeriausis Toje vietoj 
padariau pinigų ir dabar možna va
žiuot Į Lietuvą iš priežasties nesvei
katos. Kas pirmesnis, tas geresnis. 
Atsišaukit antrašų: Sam Yuškaitis, 
3159 So. Halsted st., Chicago, Ill.

Parsiduoda labai pigiai mūrinis na
mas su lotu. Namas naujas. Apa
čioj štoras su pagyvenimu, ant viršaus 
3 pagyvenimai. Savininkas urnai turi 
grišti į Tėvynę. Norėdami turėti ge
rus namus, pasiskubinkit atsišaukt 
ant šio adreso: 1515 — 49 av., Cicero, 
III. (Grant Works, 111.).

JURGI-I 
BRAN
GI AL’-

BROOKLYN, N. Y.
J. Ambrozėjus,
A. Lesniauskas,
A. Lesniauskas,
P. Pilėnas,

120 Grand st.
298 South 1st st.
900 Rogers ave.

102 Grand st.

BALTIMORE, M D.
L. Gawlis, 1834 N. Castlę st.
Vincas želvis, 603 So. Paca st.

CAMBRIDGE, MASS.
Pct. Ratkevičius, S77Cambridge st.

CHICAGO. ILL.
J. I. Bagdžiunas, 
Ad. Gimbutas, 
Antanas Grišius, 
J. Janusas, 
Zen. Jucevicze, 
Vnic. Linka, 
J. A. Rimkus, 
Vine. Stulpinas, 
Jonas Visockis, 
A. Vizbaras, 
Petras Vaitiekum 
P. Zmudzinavičia.

2334 S. Oakley ave.
3036 Union ave.

708 W. 17th PI.
2015 Canalport ave.

14 8 E. 115th st.
1813 String st.
920 W. 20th PL

921 — 33 rd Pl.
8139 Vincennes Rd.

3019 Parnell ave.
s, 827 — 33rd Pl.

913 W. 32nd st.

HARTFORD, CONN.
Kar. Lesevičius, 40 Mulberry st.

HERRIN, ILL.
J. T. Adomaitis, Box 708.

INDIANA HARBOR, IND.
B. Yasiulis, 360'4 Deador st.

LOS ANGELES, CAL.
P. O. Mankus, 319 Germain Bldg.

LEWISTON, ME.
K. Vilaniškis, 14 Summer st.

Ak, Barbute! Aš kad pramany
čiau, tave —tu tokia saldi :.. 
Valgyk,ž,erk, Barbute! AŠtau 
viso svieto alų sunešiu, aš 
tau viso svieto paukščiussu- 
gąudysiu, kad tiktu butum 
soti. ą Aš tau visą svietą nu
pirksiu ir čeverykus nupirk
siu ir viskĄ. Buk mano pa
ti, buk... Ak buk nors

BUENOS AIRES, ARGENTINE.
Juozas Banga, Calle Alldecova 463

ELIZABETH, N. J.
D. Bočkus. 211 First st.

LAWRENCE, MASS.
A. Ramanauskas, 101 Oak st

MONTELLO, MASS.
B. P. Miszkinis, 35 Arthur st.

NEW HAVEN, CONNT\

K. A. Makarevich, 255 Wallace st.

PHILADELPHIA, PA.
M. A. Ignotas, 1028 So. 2-nd st.

PATERSON, N. J.
Atkinds Bros., 273 River£

PORTLAND, OREG.
Bowman News Agency.

ROCHESTER, N. Y.
Kaz. Dapshis, 210 Joseph ave.

WORCESTER. MASS.
M. Paltanavičia, 15 Millbury st.
J. J. Kalakauskas, 121 Green st.

WATERBURY, CONN.
K. Ch. Kažemekas, 785 Bank st.

WAUKEGAN, ILL.
Jos. A. Petroshius, 922 — 10th st

KELIAUJANTIEJI AGENTAI.
Juozas šlikas.
Jonas Dabulskis, 
Simanas Kvietkauskas.
M. K. Wilkevicze.
Kastantas Kulis.

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 
nauja mokinimo sistema. 
Privatiškos lekcijos 50c 
muzikę pristato viso
kiems reikalams.

NAUJOS KNYGOS.
Pasaulių Patas. Astronomiškas 

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

telpa apie 80 įvairių daįpų .... 203.
Meilės Karštligė. Mintjs ir pri

lyginimai apie dabartinį suprati
mą meilės ........................................ 20c.

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

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

Mass

Vll! PRIM APRIL, Jurgi// 
Labai ačiū už 
poky/j ! Ha, 

L b a,ha!
kokis velnias!... 
SANABlČl a tai , 
BUTU BALTRUS?.'.. 
TIEK'DAUG SUĖDĖ, RUP.
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Pataiso kaaują ir kartu 
stiprina ir atgaivina visą 
ganizmą.

Imkit skaitlines iš kvadrato 
ir įdėkit jas kitan kvadratai! 
hip, kad suma skaitlinių iš visų

Severus gyduoles parduoda vi
sur apt i e koše. Neimkite kitų, 
jei kas jums duotų vietoj Se
vero-. Speciališka. daktariška 
paturima suteikiame dykai ra
šantiems į ' 1

Kraujo Valytoją
(Severn’s Blood Purifier)

i

KAIP LIKTI TURTINO
Miestas GARY turi didžiausias plieno ia kitų 

išdirbysčių fabrikus Suvienytose valstijose ir visame 
pasaulyje. — United Steel Corporation, kuri uždėjo 
Šitą miestą, jau išleido 85 mil. dol. pabūdavo j i mui 
savo dirbtuvių, ir dar daugiau jų išleidžia kasinėtai 
ant jų padidinimo.

Šitas miestas yra ant pietinio krauto ažero
27 mylios 

perkerta 15 

GARY randasi jai 
can Bridge Co., km

j Michigan, 
sueina ir

—------- ----------------------------

-... ;

Gerą ' \
Naujieną

turime pasakyti visiems, kurie 
serga galvos1 skaudėjimu ir 
neuralgija: greitai nuo tų ligų 
galima isšigydyti, -vartojant

i»&
‘Et * O C,

r ha 1.000 dar- 
, gazo ia smalos isdirbystė gamina 5000 tonrj kas

dieną; American Locomotive Works, kur dirbs 15,000 clarbinįnkų; American Car 
& Foundry Co, stato už 10 mil. dol. savo naujas dirbtuves; National Tube Works, 
kur dirbs G.000 darbininkii; Danville Scale Ca., kur dirbs 3.000 darbininkų; 
American Locomotive Works 8c Co., kur dirbs 15.ooo darbininku; Brooks Loco
motive Works iš Brooklyno, kur dirbs 25.ooo darbininkų; Kėlių dirbtuvėssu 28 
atvirais pečiais, kur išlieja 4ooo torui relių kasdieną; Lestas ir prieplauka lešiavo 
1.7oo.ooo dol. Iš Phiiadelphijos perkeliamas didžiausios visame sviete lokomotivų 
dirbtuvės, Baldwin Locomotive Works. — Miestas

000 bačkų cemento į dieną 
bininkų vyrų ir moterų; Kokso

Iii
L *7'-' •

vos 19o6 
tuose, o per tuos kelis metus užaugo į milžinišką dirbtuvių miestą su35.ooo

Tie žmones, kurie pirmiausiai pirko tenai ž 
miestas dar kasdien anga milžinišku spartumu ir

me-
gy

Męs turime užpirkę didelius plotus žemes, kurią parduodame pigiai i ir ant

kite iš progos, nes juo greičiau nusipirksi sau žemes plotą, namą ar lotą, tuo 
greičiaus galėsi likti turtingu ir uždirbt gerus,pinigus ant nupirktos žemes. — 
Męs darome biznį jau per daugelį metų su įvairiomis žemėmis ir vietomis ir visi 
žmonės, kurie nuo musų pirko yra pilnai užganėdinti. Pirkdami nuo musų pirk- 
site tiesiai nuo savininkų žemės, kurie nereikalauja duoti nuošimčius ir algas 
kokiems agentami ir užtai galime daug pigiau parduoti žemes negu koki agen
tai. Susirgus ar nelaimėje męs palaukiame pakol pasveiksi ir galėsi išmokėti.|ai. Susirgus ar nelaimėje męs palaukiame pakol pasveiksi ir galėsi išmokėti. 
Nelauk ilgiau ir neleisk prabėgti tokiai puikiai progai, bet tuojaus važiuok arba 
rašyk šituo adresu:

JOS. SKINDERIS & CO.
Ofisas: 1214 Broadway, GARY INB. Gyvenimas: 3326 S.Halsted St. CHICAGO, ILL.

75 šita užduotį, atsiųskit ja mums 
o mos prisiųsim jums kreditavg- 
paliudijimą ant $100., gera piv" 
kimui dviejų gražių lotų, kurio 

andasi tiktai 10 mylių nuo Didžiojo New Yorko. Paprasta šitų liotų preke yra 
199: jeigu išrisite musų uždavinį gerai, tai jie jums kaštuos tik $99. Šita suma 
galima išmokėt, davus $7.00 piningais ir $3.00 kasmenuo. Atsiųskit mums išri
sima ir reikalaukit žemlapių ir tt. Rašykit:
LITHUANIAN DEPT, B. Room 1013. 63 Park Row, New York City.

NAMINE MOKYKLA.
Gramatika angliškos kalbos mo

kytis be mokytojo (apdaryta) $1.00
Vaiku Draugas arba kaip moky

tis skaityti ir rašyti be mokyto
jo.. 4 ..............................................15c
Naujas Budas mokytis rašyti be 

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

dų, su paveikslais (apdaryta). .35c
Pinigus siųskit per Money Order 

šiuo adresu:

P. Mikolainis
Box 62 New York City

? KUR PIRKTI FARMAS ?
Tiktai lietuviškoj sodoj, Hawkinso apygardoj, Wisconsino vai., kur iš visų 

šalių lietuviai ant farmų pribuvai Apygardos ten sveikos, oras puikus, žeme der- 
lingaįir lygi] ir visados gausiai deri tais pačiais javai^, daržovėmis ir vaisiais, kaip 
Lietuvoj. Vanduo grynus ir visados užtektinai. Musų žeme guli prie gerų kelių 
netoli miesto su geru turgum ir gelžkelio stovia, bažnyčia ir 8 kliasų mokykla. 
Javams, dobilams, kukurūzams, cukriniems burokams, tabakui ir pienininkystei 
niekur geresnes žemes nerasite! Žemes prekes žemos, ir tik mažo įmokoj i mo rei
kalaujama, o išmokėjimui likusios sumos duosimo jums ilga laiką. Prie tartokų 
duodame nuolatinai užsiėmimą keliems šimtams žmonių, o musų kostumieriams 
visados duodame pirminybe.

Reikalaudami žemlapių, aprašymų ir tt. rašykit lietuviškai stačiai saviniu-

ant veido, spaugučiai, šaše
liai, pučkai, šlakai, kraujo li
gos, odos ligos ir taip vadi
namą pavasrio ligą, kuomet 
žmogus jaučiasi pavargęs ir 
nusilpęs, greitai išgydoma 
vartojant

W.F.SeveraCo
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Du-kart nedėlinis laikraštis

3252 So. Halsted St Chicago, Ell
Tapo pilnai atnaujinta ir žymiai padidinta ir dabar veda 

Bankinius reikalus sekančiai:
1. 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 Ban koše po visą Ameriką. 

Priima Pinigus taupinimui (užčėdijimui) ir moka 3% (nuošimtį) metams. 
Skorina Pinigus pirkimui namų ir lotų mieste Chicago ant lengvų išmo

kesčių.
Perka ir parduoda namus, lotus,1 “mortgages” ir “bondsus”.
Sukolcktuoja Pinigus iš kitų Bankų po visą Ameriką.
(Išmaino Pinigus visų vieŠpatysčiij ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant 

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

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

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

tai atidaryk 
tau rokundas 

kas menuo iki vienam centui, ir nereikalausi daryti jokių išmokesčių pini
gais, nes visas savo bilas ir algas išmokėsi bankos čekiais.

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

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

Jei reikalauji rejentališkų popierų, .kaipo “Dovierennjasties”, aktų pirkinio ar 
pardavimo, užtvirtintų per Rošfjbs Konsulį, kreipkis į A. Olszewskio Ban
ką, o ji tau padarys juos kuogeriausiai.

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

A. OLSZEWSKI BANK
o

3252 So. Halsted St., CHICAGO, ILL.
P. S. Kam teks būti Chicagoje iš5 tolymesnių miestų neužmirškite apsilankyti ir musę Bankon.

Todėl Jei esi biznyje ir turi klapatą su vedimu biznio rokundų, 
“Checking Account” A. Olszewskio Bankoje, o Banka suves

VYRAI, MOTERS IR VAIKAI
Kurie tikrai nori but

Sveikus, tvirti, laiminei
1

Daktaro K aborts 
vieną dolarj, 
goti 
sirgits 
kalbama 
VOS, 
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YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU 
LAIKRASZTIS AMERIKOJE, 
KURIS ISZE1NA DU KARTU 

ANT NEDĖLIOS.

Išeina kas utarninkas 
ir petnycia.

t>

tepasi rūpina įgyli 
naują, didelę knygą ui 

kurioj aprašoma, kaip apsisau- 
nuo ligų ir kaip gydytis namie, 

paprastomis ligomis. Ten jau 
apie įvairias vyrą ir moterų 

apie nervą sugedimą, blogus 
ir paklaidas; apie akių, ausų, 

gerklės ligas; kraujo, odos, kepenų, 
pūslės, širdies ir lytišką ligas.

platus straipsnis apie kūdikių 
rų ir gydymų. D ro Roberts Ofisas 

> Roentgeno šviesos aparatais, 
□ rijomis, gydymo kambariais ir t. 
tinę praktika 
dicinos dalykuose.

nedarome 
jais kad
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inks- PRENUMERATA KAŠTUOJA

CHICAGO, ILL

1

620-622 W. South Alle»n»

Mahanoy City, Pa.

36.
10c.

i “Lietuvos” knygyne, (ku- 
abelname knygų katalio-

kams:
C. K. & C. C. ELLINGSON, 408 Rector Bldg.,

Pavasaris DIENOS,
bet tik tada, v. .tip žmogus iš savo kūno prašalins kaip šiurkštų 
žiemos šaltį—ligą, kuri vargina. Vienok jei to nepadarysi tai 
liga vargins kūną iš viršaus ir vidurių, naikins sveikatą ir 
gyvastį, teip beskurstant netik pavasarije, bet ir vasarų b© 
geros sveikatos neturėsi jokios linksmybes.

Nedaliomis
Už pasitei-

gydymų ir

Pasirūpinkite

AMERIKOJE“
PTTD ABA T PosI1°I ir Lietuvoj $3.50 
K I K I J F ILL Arinoj ir Škotijoj 15 a, 
JL1 UllVA VU x>rwguo»ft 15 markiu.

Rašyk tuojaus, gausi vieną 
numeri dykai.W.D.Boczkauskas&Cfl gWEBUKU W Wf BWf

l/HD I-QI IT ICC! ncsv<ŪkU»ną, bet nori 
IXHV cJ/lU 1 iLol turėti linksmą pava,- 
sarį, tai išsigydyk, išvaryk ligą ta.^k į« kūno, krau
jo, nervų ir vidurių: o kad tą vi^cą padaryti, tai 
atsišauk lietuviškoj kalboj prie t.iicro Daktaro Spo- •S w
cialisto Klinikos, kurs pagal reikalą pritaikys spo- 
ciališkal goriausias liekarstas, kurios kaip šilti 
saules spinduliai išvaro žiemos šaltį, teip ligą 
išvarys lauk, be peilio, be sopulingų operacijų

“KATALIKAS”
12 PUSLAPIŲ DIDELIO FORMATO ILIUSTRUOTAS SAVAITRAŠTIS.

Didžiausias savaitinis lietuviškas laikraštis, išeinantis kas 
Ketvergas mieste Chicago, Ill.

Metams lešuoja: Amerikoje - $ŽOO 
Europoje ir kitur - $3.00
Pusei metų: Amerikoje • $1.00
Europoje ir kitur - - $1.50

“Katalike” Skaitytojas atranda daug visokių žinių iŠ 
Lietuvos ir iŠ viso svieto^ daug pamokinimų, apysakų, pasa
kaičių ir visko. “Katalikas” statoma mašina “Linotype”, 
taigi raidės visados aiškios, naujos. “Katalikas” bepąrty- 
viškas laikraštis.

Užsirašantiems “Katalikų” duodama* dovanos “Katali
ko” spaudos knygomis, o Naujiems Metams kiekvienam 
Skaitytojui veltui pasiunčiama lietuviškas sieninis Kalen
dorius.

PASTABA:/ Kas prisius f4.00, tasai gaus “Kataliką” visiems me
tams ir auksinę rašomąją plunksną (fountain pen) vertes$3.50.
_ Kas
Zal ginais, £ risiąs S2.50, gaus metams “Kataliką” ir paveikslą Kovos ties 

ietuvos žemlapį ir Sv. Tėvo Pijaus paveikslą.

J. M. TANANEVICZE
3244 SO. MORGAN ST CHICAGO, ILL.

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 ryto 
nuo 7:00 iki 8:00 vai. vak. 

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

Rezidencija /

5208 W, Harrison Street ..
Tel. Austin 737

Valandos:
’ • * 4 ‘ J,

tiktai iki 9:00 kiekvieną rytj

<!
puo

li |.ru- 
labo- 

t. 30 - 
kaipo gydytojo ir autoriaus 

Gvarantuojani, kad su 
tokių eksperimentų, kaip 

daroma klinikose, medikaliuose 
anatomijos muzejuose, ligonbu-

Valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 J4 vakare, 

ir šventadieniais iki 2 po piet. 
ravimus mokesties neimamo.

Už egzaminavitųų, patarimų, 
vaistus imame $2.00.

3000 didelių knygų dykai. 
vienų ingyti, kol dar gaunama.

3čiame augšte Baltimore Bldg.

22 QullIGU St. Giroj0, III
(netoli pačto)

L1ETUVISZK0S KNYGOS:
Gaunamos 

rios nėra 
ge).

12. Ar 
kunigus?
Pusi. 20

15. Vėl

gali žmones rinkti sau 
Paraše Pr. Petruševičius. 
............................................ 5c.

Pasimatymas. Pasakaite 
G ui de Maupassanto. Lietuviškai iš
guldė Jonas iš Par. Pusi. 30 .. 5c.

18. Pavargėlė. P. Peiverintos apy
sakėlė, ir Kaip gyvena kynai. P. 
Jogviliečio pasakojimas. Pusi. 
Kaina ................. ...............................

A. OLSZEWSKI
3252 S. Halsted St. Chicag.

10 LABAI GERU ŠTUKU UŽ $1.00
Su niekuo teip žmonių nepalinksminsi kaip su geromis Štukomis. 

Kuris žmogus moka geru štuku, tas visados praleidžia laika linksmiai 
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 lictuvys, magikas ir berodydamas 
teatrus, patyriau, kad lietuviai labai myli štukas, todėl aš dabar pasi- 
rengiąu tik už 1 doleri parduoti 10 geriausiu štuku, todėl nelauk ilgai, 
užsiorderiuok tuojaus. o po dienos visi manys, kad tu esi labai man- 
drus žmogus, arba turi velnią. Sztukos. kurias aš jums prisiusiu, yra 
abai Jengvos padaryti, teip kad kiekvienas, kuris tik turi rankas, tuo- 

; aus padaro. Visas reikalingas prietaisas ir lietuviška pamokinimą 
taip tas štukas padaryti, išsiunčiu ta pačia diena kaip gaunu orderi. 
Nusiuntimo kastus aš apmoku, Frisiysk $1, o gausi tas Štukas.

JUOZAS SZLIKAS. 7208 CARPENTER ST., CHICAGO, ILL#

Apturėsi tikra linksma pavasari ir gerasveikata;
džiaugsies kaip šimtai išgydytų dūkavoduini. Iš DAUGYBES nors kolotą patalpinam : (j

Albany, N. Y., 613 Livingston st. Ant. Barnetas. aš sveikinu Phiiadelphijos M. 
Kliniką ir dėkavoju už geras liekarstas ir greitą išgydymą ligos. Draugams ir pažįstamiems 
laike jiį ligos visada rodysiu kreiptis prie Jus, kad tikrai gali išgydyti.

K. Olšovlčo, 1444 ROSS st., Camden, N. J. Džiaugdamasi gera svfi^aiajr dūkavoja 

už išgydymą no skrepliavimo, kosėjimo, skaudėjimo krūtinėje, šonuose ir daliso.
Mrs. M. Domoikeno, 96 Crosby st., Grand Rapids, Mich. Teip šilkof įjfers ilgai sir

gau, daug visokių daktarų perleidau, — bet Philadelphios M. Klinika Dr. gpM|tUsiai man 
pagelbėjo nuo skaudėjimo strėnose, viduriuose, krūtinėje, rankose ir kitur.r/^ly j

■.................. ................. .——— y/* i
Daugybė tokių padėkavonių ateina kasdien už išgydymųjipno: 

nervų ir nusilpnėjimų, peršalimo ir kosėjimo, galvos skaudėjimo ir svaigimo, vidurių nesvei
kumų ir užkietėjimo, sekios nubėgimo nuo saužagystes, greito pailsimo, negero ir sumažė
jimo kraujo, teip-pat nuo limpančių lytiškų ligų ir tam panašios rųšics y YRU nelaimių. 
Telp-pat MOTERŲ nuo y vairių skaudėjimų strėnose, baltųjų ir kitokių ligų.

KAD NFCAI I PRIR11T ftsabl8kai’ tai parašyk, oapturėsi rodą, pagelbą ir RnU IvuU/lLI i niDU I tikras liekarstas, kurios gali tave išgydyti ir turėsi 
LINKSMĄ PAVASARĮ, Visada rašant adresuok teip:

PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC 
1117 Walnut St, ; , Philadelphia, Pa.

. Valandos kasdien nub-10 Iki 4 po plot. NedSllom^s nuo 10 Iki 3 p. p.
, ? Ir vakarais nuo 0 iki 8 Utarninkais ir Petnyčiomis.

——     '——*— —.—........... .........................

visuomenės naudos Phil. M. Klinikas, išleidžia naujausią daktarišką kny 
■■ ; labai naudinga visiems. Kiekvienas apturės dovanai, kuris tik už a
BsiųĄvirš padėtu adras^lik 4 cen. stampomis

KAIP PASILIKTI AMERIKOS 
PILIEČIU.

Knygute Lietuviškoj ir Angliškoj, 
kalbose. Turinys: įstatymai apie pi- 
lietystę, klausiniai ir atsakymai iš
siimant popieiąs, Suvienytų Valstijų 
Konstitucija, neprigulmybes deklera- 
cija ir konfederacijos straipsniai. Lie
tuvių Amerikos JJkesų Kliubas, ma
tydamas, kad kiekvienam yra reika
las tapti šios šalies piliečiu, išleido 
šių knygutę savo triasu. Knygeles 
čienia tik 25 centai. Todėl liorintieje 
gaut šių knygelę, tur podraug su už
sakymu prisiųsti ir 25c. krasos ženk
leliais, arba per Money Of'derį. \

Adresuokite: i
Lithuanian American Citizens Club

372 Bedford avė., Brooklyn, N. Y.

t

Jau Baigiasi Mūsų
KALENDORIAI
Jeigu nori gauti gražų Kalendo
rių su daugelį pamokinančių 
strąipsnių ir gražių paveikslų, tai 
pasiųsk 25c štampas ar pinigus 
tuojau, o męs prisiusime jums 
geriausią Kalendorių. Pasisku
binkite, nes nedaug beturime.

Kaina 25c su prisiuntimu.
■ J. II.GAUDAS

1613 So,, Halsted St;; Chicago

Naujiena Kuri Nudžiugins ir 
Palinksmins Daugel Sergancziu, 
Silpnu 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 yrainažiau- 
sėabejone jog randasi užsivilkusi chroniška liga dugnyje 
tavo klapatų, tai atsišauk ant žeminus paduoto adreso, o ixp. 
turėsi patarimų ir ištirinčjimį dykai! Mos ištirinėsime tavg 
visai dykai, ir jeigu išgydymas bus galimas, tai mes išgydy- \ 
sime už kožeiniausių kainų. Ne užsidedi ant savęs jokių pa- ) 
reigų atsišaukdamas pas mus dėl beinokestinfo pasiteiravi* \ 
mo. Męs perstatysime padėjimų viso dalyko tikroje šviesoje, 
o tada galėsi gydytis jeigu norėsi.

Hoi Dolerio Nereiks Mokėti Pakol Nebusi Užganėdintas Savo LocnoJ 
Mintyj kad Mes Esame Teisingi, Pilnai Atsakanti ir Užsitlkiml.
nesveikumų inkstų, pūsles ar šlapumo ravelių, jeigu jauti nesmagumų ir skausmų, jeigu randasi 
koks padėjimas del kurio nesinori kreiptis prie Šeimyniško gydytojaus, kaipo tai: silpnumas, ner
viška negalė, silpna arba sumažinta atmintis, nemiegojimas, gėdingumas, uubėgimai, nuvarvėjimai, 
•Hpnlnanti sapnai ir išnaudota gyvybė; jeigu turi gumuotas ir susisukuses gyslas, jeigu kenti nuo 
užsikrečiamų ligų kokios nebūt rūšies kurios tamistai daro nesmagumų; jeigu turi nors vienų ii 
skaitlingų ligų kuriom vyrai gali but apimti; jeigu kenti nuo portankiųdasileidirnų; jeigu turi vo
tis, skaudulius burnoje ir ant liežiuvio; jeigu plaukai Urvo slenka; jeigu turi slaptingų ligų; jeigu 
turi užnuodintų kraujų arba nors vienų iš ligų kurių auka tampa vyrai—TAI MES GALIME TAVE 
IŠGYDYTI IR TA PADARYSIME. Ateik pasikalbėti su murai didžiausiame pr i va tiSk ūme ir So
krate, o męs padėsime atsikratyti nuo visų kliučių,kotrūmpiausiam laike. Mes turime labai didelį 
patirimų gydyme tokios rūšies ligų ir užt ikriname išgydymų. Mes netiktai palengviname, bet išgy
domo tikrai ir ant visados. Ateik ir pasižiūrėk ant skaitliaus lietuvių kuriuos mes išgydyme. Mes 
išgydysime taip tikrai kųip atsišauksi pas mus. Silpni vytai, kurte nustojote viltį pasveikimo besi-

■ gydydaiui kur kltur< ateikit pas mus, mes atkreipsime ant jus musų apeoijaUškų atydų teip jog a,t» 
1 gausite savo vyriškumų ir busite vadovais terp savo sandraugų,’

PATARIMAS IR IŠTIRINEJIMAS VISAI DYKAI. GYDUOLES DYKAI IKI IŠGYDYMU}

CHICAGO MEDICAL CLINIC
: 526 SO. STATE ST., , arti Harrison gatves CHICAGO, II* 

Musų ofiso valandos yra nuo 10 Valandos ryto Iki 4 po ptet ir nuo 6 iki 7 vakare. Jeigu r* 
atsišaukti terp tų valandų, tai gali atsišaukti terp 10 ir 12 Nod/liom. Atsišauk, as

Mes kalbame M^tuviška1



*

ii. mnu

LlGiiivys Notaras

ke-

iš seno krašto

pinigus statymui iv 
Partraukia pis.g ib 
Parsamdo bankines 
apsaugotas nuo ug-

Žingeidumai Patologijos 
Žingeidi!.uu Osteologijos 
Žingeidumai (Gromuliavl- 

mo Organu

Tirinek pradžia ir iszsivystima Ž n jgiszkos 
Rasos nuo Lopszio.iki Grabui. Pamatyk Kei
stumus Gaihtos. žingeidumus iv Milž.’j’sz- 
kumus.

Tirinek intekme Ilgos ir paleistuvystes, per
statytas gyvo didumo figūrose, sveikuose ir 
ligotuose padėjimuose. Lavos hzrodinetojas 
atsakinėja visokius klausymus. Didžiausia 
proga tavo gyvenime.

INŽENGA DYKAI
Atdaryta kasdiena nuo 8 ryto iki y idurnakeziui

tautiški žaidimai,

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

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

BANKOS VALANDOS: Panedėliais, 
seredom, ketvergais ir subatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedėlioms, utar- 
nlnkais ir petnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

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

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

BANKOS VALANDOS: Panedėliais, 
eeredom, ketvergais ir subatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedėlioms, utar
ninkais ir petnyčioms nuo 8 ryto iki 
b 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 
į visas svieto dalis.

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

JOHN 1. BAGDZIUNAS
2334 S. Oakley Ave. Chicago.

Moka $3.00 nuo šimto už padėtus 
pinigus. Skolina 
pirkimui namų, 
iš kitu bankų, 
skryneles (boxes)
nies ir vagių po $3.00 metams. Perka 
Ir parduoda lotus ir namus. Par
duoda šipkortes ant visų linijų. Siun
čia pinigus į visas dalis svieto. No- 
tarijalnam skyriuje padirba visokias 
rejentališkas ir legal iškas popieras 
ir dovierennastis ir užtvirtina pas 
konsu)}. '

Valandos: kasdien nuo 8 ryto iki 9 
vakaro. Nedėlioms. utarninkais ir 
pčtnyčlozns nuo 8 iki 6.

z 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- 
do bankines skrynelės (boxes) 
po $2.50 metams. Parduoda šifkor- 

ir siunčia pinigus į visas svieto 
drills.

BANKOS VALANDOS: Panedc ials, 
seredoms, ketvergais ir subatom nuo 
8 ryto iki 9 vakaro; tfėdėliom, utar- 
ninkals ir petnyčioms tuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

MOKYKLA ŠOKIU.

Išdirba Dovierennostis, Kont
raktus, Bill of Sales, Affidavi
ts, 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 S ryto iki 6 vakaro kasdien. Su- 

batoms nuo 8 ryto iki 6 vakaro. Neda
lioms nuo 1 iki 3 po pietų.

kada jį gali gauti visai dovanai

GAUNAMA “LIETUVOS” KNYGYNE 
Metraštis - Almanachas. 
‘Šviturys’ su kalendorium 
1912 m. Jono Rinkevičiaus išlei
stas, Liudo Giros redaguotas. 
Šis kalendorius 1912 m., pavadin
tas Šviturys, yra tai knyga, ku-

inteligentas. Čia skaitytojas ras 
pilna saują naujausiu mūsų ge
resnių rašytojų veikalų.

I Literatūros skyriuje telpa:

(lynų Pelėdos, Juozo Mikuckio, 
Vinco Krėvės, Marės Lastauskie
nės, J. Šeiniaus ir Jovaro raštai.

II. Visuomenės ir Gyvenimo 
skyriuje telpa: Kazio Puidos,

no Jaroševičiaus, Antano Ruce- 
vičiaus, Žemkalnio, D. Šidlauskio 
ir Aleksandro Jurašaicio raštai. 

/
III, Pažinkime Lietuvą skyriu-

tel-
m.,

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

Sitas laikrodėlis yra 
nikelinis (Niekei), iš
rodo kaip sidabrinis, 
gerai laika laiko, /ra 
tvirtas ir prie sunkiau
sio darbo jo nepaga
dinsi ir gauni drukuo- 
tą gvarantija apie jo 
geruma.

Prof. Julius Vilsko užtikrina, kad iš
mokys šokti kiekvieną, jaunų ar senų. 
Išmokinu valsų 6 rūšių, taip, kad 
gali drąsiai 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. vale Taipgi mokinu viso- 

j kius šokius Buck & Wing, Buck 
Skirt, Irish Jig, Clog, Spanish Waltz, 
Waltz, Two Step, Side Step. Pirma 
Lietuviška Mokykla Amerikoj. Al o- 
kytojos: Miss. Antanina Kietnier, 
Miss. Joanna Walets, Prof. Julius 
Silsko, 2124 So. Halsted st., Chicago, 
Ill.

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 
jau liko vos pora šimtų ir, kada juos išbaigsime 

1 daugiau jų negalėsite dykai gauti. Todėl pasisku- 
binkite su užsirašymų “Lietuvos” kurie norite || 

g' gauti šitą puikų Laikrodėlį dovanų.
Siųsdami pinigus adresuokite: m

I A. OLSZEWSKI 1
S 3252 S. Halsted St CHICAGO, ILL. |

J. KULBOKAS
Užlaiko

Puiku Saliuna
Visada šaltas alus, skanidegti- 
nė ir kvepenti Cigarai. Iš ki.ur 
žmonės at^elevę gauna nakvynę 
74 Grand St. Brooklyn, N. Y

Aleksaičio Salimias
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

Lietuviai Pardavėjai
Su akvata kiekvieną priims ir patarnaus

P. PETRAS STEFANAITIS No. 117 
Generališkas pardavėjas

P. PETRAS YECIUS No. 33 
Generališkas pardavėjas

P. CHAS. P. SATKĄUSKAS No. 237
Drapanų skyriui

P. MICHEL GUSTUS No. 114 
Generališkas pardavėjas

P-LE HATTIE VIZGINT No. 198 
Cloak skyriui

P-LE EMILY WAISKWILL No. 173 
Muslino ir ap. drap. skyriui

Ateikit į musų krautuvę ir paprašykit jų kad 
jums parodytų vyriškus ir vaikiškus drabužius 
moteriškas skrybėlės ir kitokius tavorus.

Ihiheltavos Markes Kazdien iki Velykij
Iškirpk šitą kuponą ir aU 

Įa%. O O b S d $3* nešk į musų krautuvę ant 
srųlubų o gausi baltytą audeklą 
vertes ioc už mastą po iC

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

Phone Yards 1781

Dr.J.F. Kozlowski
Specialistas

MOTERŲ EIGŲ

Peoples Bank Bldg. S" LK
Room 2

VYRAM TIKTAI 
INEJIMAS DYKAI 

kas gali but matyta 

GALERIJOJ 
MOKSLO

526 SO. STATE ST. 
CHICAGO, ILL. 

near Harrison St.

Daktaras S. Wissig

Su geriausia pasekme gydo visokias kroniškas ligas vyrų ir moterų, kad 
ir užsieenėjusias. Jei kiti jus neišgydo, nueikit pas jį, o jis jus apžiuręs ir 
pasistengs pagelbėt.

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

kare. Nedėlioms nuo 10 iki 2 po piet.

1759 W. 18th St., Cor. Wood St
Mes Išgytiem Vyrus

Mps trokštam, kad visi, kurie yra neužganėdinti su kitais 
gydymais, ateitu pas mus ir pamėgintu musų tikrų ir ištiki
mu gydymu. Mes paaiškinsim tau dčlko kiti gydymai tavgs 
neišgydė ir kaip ings tavo išgydysim, 

Kraujo Užnuodyjlmasęs■* ** rių ligonis nenori kreip
tis prie šeimyniško gydytojaus, rudos plėmos, lopai burnoje, 
skaudulio ant liežiuvlo, slinkimas plaukų, skausmas kauluo
se, sunariuosc, piėmos ant kūno, jauslus tekanti skauduliai. 
MES IŠGYDOM ŠITOKĮ PADĖJIMĄ—MES NELOPOME.

Ar nubSglmai paeinanti,nuoIvuDulilllldl peržengimo gamtos tiesų, vyriški silpnu.
*-» mal, nualinlmas, silpna atmintis, galvos

skaudėjimai, plemai priešai akis, nerviškumas, skausmai stre- 
nose? Ar pats esi apimtas nors vienu iš tų ženklų? Ateik pas 
mus, mgs tave išgydysim nes kitaip nereikalauji mum mokėti.

Abelnas Nusilpnėjimas1 * mirsi
mas, negalingumas prie darbo arba linksmu
mu gyvenimo, nuilsimas, yvairus gėdinanti 
silpnumai, ir tt. ATIDĖJIMĄ I YRA PAVO* 
JINGI-PASIRODAVIK SU MUMI DABAR.

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

Inkstu, Pūsles ir Sėbrus Nesveika
Inkstų nesveikumas gali išsivystyti 

llldl į pavojingas komplikacijas, ir jeigu ne- 
atbotas, pagimdys kitas ligas ir komplikaci
jas. Ar manai apsivesti? Ar esi tikrai sveikas?

RUSIJOS—AMERIKOS LINIJA.

ko-

A MM*

A

Yįf<u vwa
1

III 
II

I

KŲR3K, 
į Ilot-

Laivai, 
vaikščioja 
nestodama 
te. Nauji

Grečiausi 
savai t i 

i; Amerikos, 
jokiame por- 
Pasažieriniai

r,

LIUOSA GALERIJA ATBKSLO
526 So. Stato St. CHICAtiO, ILL.

MRJI—Rwnwamaww

Sutinimai
gyvenimu nelaimingu, IŠGYDOMOS 
SADOS BE ŽUDIMO LAIKO.

Gužuotos ir Susisukę Gyslos

CZAR,
8 dienomis

teidamų.
$3300
$48.00
$65.00

IŠPLAUKS
Kursk, 

sarto 24; 
vo 23

Del artesnių žinių meldžiame kreip
tis j musų agen. ;s, arba į Vyriau- 
sjjj Keleivių Agentų:
A. E. Johnson & Co. 27 Broadwa

1:51, Didžiausi ir 
regulariškai kas dvi

tarp Rusijos 
pakeliui nė 
dvišriubiniai

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

Iszpanlszka Inkvizicija. Valkatų Galerija.
Paveikslai Iszkllmlu Ir Pagarsėjusiu Asmenų.

INLEIDŽIAMI TIKTAI VYRAI

LIUOSO IMŽENGIMO MUZEJUS 
MOKSLIŠKU ŽINGEIDUMU

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

Atdar ,s nuo 10 valandos ryto iki 12 vidurnakčiui

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

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

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

.dalis.
BANKOS VALANDOS: Panedėliais, 

seredom, ketvergais ir subatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedėlioms, utar- 
ninkais ir petnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

1ZID0R 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 
| visas svieto dalis.

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

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

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

OFISO VALANDOS: Panedėliais, 
seredom. ketvergais ir subatoms nuo 
8 ryto Iki 9 vakanb. Nedėlioms, utar- 
nlnkais ir petnyčioms nuo 8 ryto Iki 
6 vakaro.

287. Su prisiuntimu kaina 75c.
“Teatras”no. 4—5, talpina 

nauja lietuvių scenos veikalų To- 
gabočnij’ko “Žmogžudžiai” pen- 
kiaveiksmis gyvenimo vaizdelis. 
Vertė J. Jaunutis. Taipgi yra 
dvi daineles harmonizuotos K. 
Drižio. L “Ant kalno malūnėlis” 
ir II “Pilka volungelė”. Vilniu
je, 1912, pusi. no. Kaina šio 
veikalo ..................................  45c.

Užsisakant ir pinigus siunčiant 
adresuokite:

A. OI.SZEWSKIS, 
3252 S. Halsted st., Chicago, Ill.

RUSSIA.
11 dienų 
Lenkiją, 

klase $35 00 
klase $50.00 
klase $75.00

NEW YORKO: 
10; Lithuania, 

kovo 9; Kursk,

ISGYDAUIN 5 DIENAS

Iš 
vasario 
Birma,

LIUOSO ĮNZENGIMO MUZLnJS
Moksliszku Žingeidumu. Žinojimes-Galybe

i? Telephone Yards SOO

Juozapas Leszczynskas
Aptiekorius

Užlaiko namines ir 
užrubožinea gyduoles, 
ir receptus išpildo 

kožnę valanda su dideliu saugumu. 
Reikale nusiduokit pas jį, o busite 
užganėdinti. Siunčiam gyduoles į ki
tus miestus.
3315 & Morgan St CHICAGO.

F. P BRADCHULIS 
Attorney & Counselor at Law 
132 S. M, Cor. Madison St 
> Straus Bldg., Room 806 i 

Tel. Fronklln 1178 I 
Lietuvi* advokatas, baigęs teisių mokslą Ame

rikoje, Veda visokias bylas, civiliškas ir krimf- 
eališkas vienose teismuose Tsnduose).

Gyv. 3112 S. Halsted st., arti31-os
Telephone Yards 2330.

I

Gydytojas Ir ChirorgM
3255 S. Halsted St Chicago, UI.

PRIĖMIMO VALANDOS:
Nno 9 ryto Iki 19; 6 iki 9 a 

nua 9 Iki 19 po plati nuo 0 Iki 8 rak

imfli Nc^aro skirtumo koks ta- 
UloIKIiIiSIIiIgI ,nist9s nesveikumas yra, 

jeigu tamistį kankina, de
ginimai, plikinantis šlapinimas, pūsles nesveiku
mas, erzinimai, tankus noras ištuštinimo, inge 
išgydom viršui minėtus padėjimus be vartojimo 
peilio ir be siuntimo į ligonbutį.

Uždegimai, suting ir skausmingi 
sunariai, kantrybg atimančios 
užsisenėĮg ligos kurios padaro 

’’................... ANT VI-

Nori mokintis Barzdaskutyklos?
'Pamišta šį amat^gali iš

mokti nuo 4 iki G savaičių 
Kainuos tau tik $30. Mes 
duosimo visU, seta skutimo 
prietaisų. Sis amatas yra 
tinkamu perdėm visame 
sviete ir tamista turėsi ta

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

VARICOCELĘ 
HYDROCELĘ
Be peilio ar skausrc) amhMRMHu*

Aš noriu išgydyti kiekvieną kenčiant) vyrą nuo Varicocelčs, Strikturos, Užkrečiamų 
Kraują Nuodų, Nerviškos Negalės, Hydroceles arba ypatingų vyrų ligų.

Tas laisvas pasitilininias 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 bud^, ku- 
riuomi tikrai ir ant visada išgydau.

VYRAI ATGAUK8TE SAVO SVEIKATĄ *
Atsilankyki.e in mano ofisą ir pasiteiraukite su manim draugiškai.

Išgydau visiškai ligas skilvio, plaučių, kepenų ir inkstų.
Nemokėk už nopasslimingi? gydymų— NEISZGYDO, NEMOKĖK.

Šitokios 
gyslos ran- 

dasi visur ant žemesnės dalies kūno, bet daugiau
siai kairėj pusėj; jos padaro žmogų labai neramų; 
yra silpnas velkantis jautimas daugmaž nuolatai. 
Gyslos yra užčiuopiamos ir nurodo kaip botagas,

Atsišauk tuoj aus jeigu esi klapate.

State Medical Dispensary
14 SO. CLARK ST., arti Madison gatves CHICAGO. ILL.

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 4 po piet. Nuo 6 iki 7 vakarais. Nedeldieniais 
ir Šventadieniais nuo 10 iki 12 tiktai. Ypatos geidžiančios gydymo turi atsišauk
ti arabiškai, nes ligos negali but gydomos teip pasekmingai per nusirašinėjimą 
kaip ligoniui atsišaukus pačiam. Nerašyk bet atsilankyk.

Mos esam baimin
gai ir Įdomiai su
tverti. Vyrai, tikrai 
atsilankykit į Sit$ 
stebėtiną liuoso in- 
žengimo Muzejų. 
Šimtai interesuo
jančių pav ydalų 
žmogaus kūno svei
kam ir sergančiam 
stovyje. Chirurgiš- 
kos operacijos, 
žingeidumai, keis
tumai, milžinišku- 
mai. Teipgl pilnas 
istoriSkas sanrin- 
kis kuris niekad 
ne buvo parodytas 
dykai Siam krašte.

Dr. O. C. HEINE 
“ DENTISTAS

WjSASrKampas 31 ir So, Halsted gal 
j (Gyvėjimas virš aptiekos.) CHICAGO, ILL.

M AKU TIS IK /STKIK ULIS 
; Užlaiko puikų saliuną 
.suvisokiais gėrimais ir cigarais.

Kiekvienam suteikiame diaugiška p»- 
Į tarimą visokiuose fetkal/aosų.-KVinenis 
■ lėks būti musų mieste, atsilankykit pas 
mus, rasite geriausia patarnavimu, 
8 Church St.. AMSTERDAM, N. Y

U žIO Milijonu Doliariu
- Pradės statyti FABRIKĄ trumpaire laike, nupirko 370 

akrų žemes BALDWIN LOCOMOTIVE WORKS, didžiau
sias inžinų FABRIKAS perkėlė iš PHILADELPIUJOS į 
GARY, INDIANA. Tiktai kelios mylios nuo BROADWAY 
gatves. Tame FABRIKE patilps nuo 8.000 iki 12.000 darbinin
kų prie darbo. Dabar dirba apie 20.000 darbininkų MIESTE 
GARY, INDIANA. Trumpu laiku atsidarys NUT & BOLT 
WORKS ir AMERICAN TIN PLATE CO. Tose dviejose 
dirbtuvėse patilps apie 6.000 darbininkų prie darbo. MIES
TE GARY, INDIANA, yra darbų visokių iki valiai. DA
BAR yra didelis išpardavimas LOTŲ ne toli tų FABRIKŲ, 
teipat ir po visas dalis MIESTO, kūrins dar parduodame vi
sai pigiai ir ant5 lengvų išmokesčių. Neužilgo bus dvigubos 
kainos, kurie dar pasiliks neparduoti. Mes ne spaudžiame su 
mokesčiu tų, kurie perka iš musų LOTUS arba namus. Jei
gu atsitiktų nelaimė su sirgtum, arba nedirbtum, mes laukiame 
pakol vėl pirkėjas gales mokėti. Taigi pasiskubinkite, kurie no
rite padvigubinti savo pinigus, pirkite dabar. Suprantama kiek
vienam, kur didžiausi FABRIKAI statoma, ten ir PRAPER- 
ČIŲ kainos kįla greitai brangyn. MIESTAS GARY bus viens 
ir didžiausių FABRIKŲ MIESTŲ Indiana valstijoj.

Nieko nelaukdami važiuokite tiesiok prie ŽEMES 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 gerų nuošimtį, nuo 10% iki 20%. Arba kurie nori, mes 
statome naujus NAMUS ant išmokesčio.

LAUKSIME KIEKVIENO ATSILANKANČIO Į MU
SŲ OFFISĄ BĖGANČIAME LAIKE.

M. ROZENSKI, Vice Prez
MIH SECURITIES GO

Capital $50.000
442 Broadway, GARY, INDIANA 
Chicago OHise: New City Savings Bank Ąshland Ave

Seniausia Lietuvių užeiga pas 

l JUOZUr/J RIDIKG 
| Užlaiko visokius pirmo 

skyriaus gėrimus ir kve- 
pcnčiUs cigarus ir

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

8253IllinoisGL. Kerte 33rd

Slaptos
VYRU LIGOS
Pražudytas Vyrišku
mas, Ligos Kepenų ir 

Inkstų >
išgydomos greitai visiškai ir 
užlaikomos paslaptyje. Ner
viška Negale, Silpnumas, Pra
žudytos Pajiegos, Gyslų Išty- 

-- Kraujo Užnuodijimas, 
Szlapumo Nubegimai,

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

simas,

UZN UODN IMA 
ir visas odos ligas, kaip Spuo
gus, Piktąją Dedervinę, Szun- 
votes. Niežus, Hemorboidus, 
Patinusias Gyslas, Naikinan
čius Nubegimus, Įsisenėjusias 
Ligas.

Vidurines Ligos, Skausmai 
Sirenose, Baltosios Tekėjimas 
ir kitos ligos Išgydomos visiš
kai. Užpakalines žarnos, Įsi
senėjusios ir n— * 
ligos. Kalba

Dr.ZINS,183^™CHIGAG0
Valandos: Nuo 8 ryto iki 8 vak. Nedėlioms nuo 8 ryto iki 4 po p.

(Ištyrimas Dovanai) iškos moterų 
Lietuviškai.

JAUNI VYRAIt

SENI VYRAI
VIDURAMŽINI VYRAI

Vytai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie būdams 
neprotingi dasilėida perviršumą—vyrai nusilpnei, nerviški, sunaikinti 
ir kurie sulaukie amžio, katram negale pylnai nauduoti priimnuma 
gamtos,— vysi tie vyrai tur pareikalauti viena Iš tue knygų. 
Ta knyga pasakis keip vyrai sunaikin sav& sveikata, keip jie įgauna 

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

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

stimo, Naktinius nubeglmus, Rheuma- 
tizma, Organiškas Ilgas, Pylva, Kepenų, 
Pūslės ir Inkštu Ilgas, gali but galiutinai 
išgydyti sava nuomusė, privatnai ir slapta, su ma-

50,000
MYGU£

DIEL VYRU

Tūkstančiai vyru atgava sava tobulą sveikatą, spėkas 
ir stiprumą per pagėlbą tuos knygele. Ji ira krautuve ži
nios ir talpina šiam tykrus slaptibes, kurios vyras turi 
žinoti. Nctrotikiet sava piningu mokiedami už prastus, 
bevertes, vaistus iki kolaik neperskaitisti Šitą knygą Ji 
pasakis kodiel jus kentėti ir keip galėt galiutinai isigy- 
dyti. Atmink, jog ta knyga yra duodama VYSAI DYĘAI. 
Męs užmokam ir paeta. Išrašik aiškeie sava varda, pa
varde ir adresą ant šio kuponą ir išsiųsk ji mums šendena.

Kuponas dykai gautos knygos.
Siusk Ji šendena.

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

Godotini: Aš esu uŽintercsuotas jusu pasiuliminui dykai 
siunstos knygos ir norėčiau, jog jus išeiustumet man 
vieną iš tuo knygų.

Vardas ir pavardė

Adresas


