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AMERIKA.
Svarbiausias šiose dienose at- 

sitikimas Amerikoj — tai angle
kasių streikas Pennsylvanija, 
Ohio, Indiana ir Illinois valstijoj. 
Kalnakasių kontraktai pasibaigė 
1 balandžio dienų, nuo tos die
nos ir prasidėjo streikai. Strei
kuoja tik apglekasiai kietųjų ang
lių kasyklose, darbininkai minkš- V v
tųjų anglių kasyklose susitaikė, 
pasiganėdino jie įc. daugiau nuo 

4tono ir liuo.su laiku sabat^j po 
pietų.

Darbininkų organizacijų vado
vai mano, jog streikai neilgai 
trauksis, darbai vėl prasidės vi
sose kietųjų anglių kasyklose nuo 
20 balandžio dienos. Ir dabar 
dar nevisose kasyklose darbinin
kai streikuoja. Ėvansvillej, Ind. 
dirba dviejose kasyklose, nes 
kompanija pažadėjo darbininkams 
išmokėti) po tiek, kiek bus mv- 
tarta. 'Tarybos prasidės vėl 10 
balandžio dienų. Illinois valstijoj 
nuo 1 balandžio dienos apleido 
darbų 40000 anglekasių ir 250 
kasyklų sustojo darbai. Kasyklų 
savininkai garsina, jag anglių jie 
turi tik dviem savaitėm, todėl 
kalbina konsumentus taupiai ap
sieiti. nes kol bus padaryti nauji 
kontraktai, pereis mažiausia 20 
dienų. I ’ennsylvanijoj neteko dar
bo 175000 darbininkų. Darbinin
kai pasirengę reikalauti 8 valan
dų darbo dienos. Dirbtuvės^teip- 
gi mažina darbų. Readingo gele
žinkelio kompanija paleido 3000 
darbininkų; lokomotyvų varsto
tuose dirba tik 36 valandas sa
vaitėj, o paprastai ten dirbo 50 
valandų. Pietiniuose ir rytiniuo- 
se Ohio .valstijos distriktuose ap
leido kasyklas 50000 anglekasių. 
Indiana valstijoj apleido kasyk
las 20000 darbininkų. Indiana 
valstijoj didesnėsės dirbtuvės 
pirm laiko pasirūpino anglių., to
dėl galės laukti ramiai streiko ga
lo, kuris, kai]) visi mano, neilgai 
užsitrauks. Michigan valstijoj 
streikuoja 3000 anglekasių ; Iowa 

'valstijoj kasyklos stovi; strei
kuoja 15000 darbininkų.

Prezidentas Madero pagyrė ir 
Suvienytų Valstijų valdžią, kuri 
nepaiso laikraščių siundymo, bet 
iki šiol su Mexika elgėsi teisin
gai, neklauso kvietimo siųsti Mc- 
xikan kariumenę, kas turėti? tik- 
ra karą pagimdyti, nes mexiko- 
nai myli laisvę ir negeidžia ■ sve
timų geibėjų. Bet daugelis laik
raščiu kursto Suvienytu Valstiiu o c c
valdžių prieš Mexika, o laikraš
čiu siundvmu kartais ir valdžia u •- v
klauso. Juk paskutini Amerikos 
karą su Ispanija pagimdė laik
raščiu siundvmai. v *•

AZIJA.

Amerika siunčia dalį savo ka
riško laivyno iš Atlantiko j Di- 
dyjį occaną. Dalis laivų stovės 
prie Filipinų saių, kita gi dalis 
atkaks j San TTancKco. Laikraš
čiai rašo, buk .Amerikos valdžia 
susekė, jog Rusijos ir Japonijos 
padarytas ryšis prieš Ameriką, 
nes Rusijos caras nekenčiąs Ame- 

Tikos ir norįs- su ją karą pradėti, 
kadangi Amerika buk joms ne
leidžia (.'kinuose šeimininkauti ir 
visai paglemžti Mandžuriją.

i , w . . . . . v| Ar ištikto Rusija susirišo su 
Japonija, nežinia, bet daugelis 
atsitikimų rodo, kad .Azijoj šitos 
viešpatįjos veikia kaipir susitaru
sios. Bet veikti susitarįis, veng
ti nesutikimų, tai dar nereiškia 
tverti vieną ųržpt'iolimo ir atsi- 
gynimo ryšį./ Reikia teipgi abe
joti, kad dabar jau ar Japonija 
ir Rusija norėtų karo su Ameri
ka, nes nei viena pusė tokiu ka
rau nėra, kaip reikiant, pasiren
gusi. Be abejonės ateityj karo 
nebus galima išvengti, bet kada 
jis užgims, to dabar įspėti ne
galima. Kada toks karas užgims, 
gal ir užpuolimo ryšiai visai bus 
k i tolo.

Vasario 17 d. iš Vilnia 
važiavo Čcchijon mokytie* 
nininkavimo ir kitu ūkio c

masinas, ir t. t. 
viso šviesos ūkio 

a pats miestas ir miestiečiai, 
siunčia jį kurie sudaro iš savo tarpo ncly-
usų drau- ginant vartotojų draugijų. Iš su-

jau

pasižymėjęs savo 
ir darbštumu. L

MEXIKA.
Besilaikantis su savo kariauto

jais pietiniame Mexiko revoliuci
jonierių vadovas Zapata susitaikė 
su revoliucijonierių vadovu ge
nerolu Orozco ir sutarė abudu 
veikti iš vien prieš prezidentų 
Madero. Zapata pasižada klau
syti Orozco, Zapata turi kelis 
tūkstančius kariautojų; jie su
sideda iš kalniečių, jų tarpe yra 
daug indijonų.

Revoliucijonierių vadovas ge
nerolas Campa su savo kariauto
jais atėjo į aplinkines Parral ir 
rengiasi miestų mėginti veržti. 
Į Chihuahua valstijų valdžia siun
čia vis daugiau kariumenės, bet 
kaip iki šiol, jai nesiseka paimti 
?lršų' ant revoliucijonierių vado 
generolo Orozco; valstija ta val
doma revoliucijonierių.

1 balandžio dienų prezidentas 
Madero atidarė mieste Mexiko 
kongresų. Savo kalboj prezi
dentas pagarbino kariumenę. Jis 
apreiškė, jog valdžia dabar turi 
27796 kareivius, o pridėjus žan
darus, skaitlius kareivių stovin
čių su ginklu rankoj, pasirengu
sių ginti prezidento valdžių, pa
siekia 40000 vyrų. Prezidento 
prisakyta imti kariumenėn dau
giau vyrų; tąsyk kareivių skait
lius pakils iki 60000 vyrų. Val
stijų milicijos prie to nepriskai- 
tytos, nes valdžia ne visų valstijų 
milicijai gali užsįtikėti.

CHINAI.
Rusijos-Azijatiškas bankas iš

mokėjo Chinų valdžiai 1050000 
dol., pirmą dalį belgiško syndi- 
kato suteiktos paskolos: išviso 
tasai syndikatas skolina Chinams 
5500000 dol. 'Todėl mat Rusija 
atsisakė dalyvauti didesnėj šešių 
tautų Chinams siulomoj paskoloj, 
kad ji viena Chinams norėjo bel- 
gijonų pinigus skolinti ir per tai 
ant Chinų valdžios viena turėti 
didesnę įtekmę.

Šiaurinėse Chinų provincijose 
gyventojai neužganėdinti iš pre
zidento Juanshikai dėl paimtos iš 
rusiško banko paskolos, nes ma
no, jog ta paskola yra tai vienos 
Rusijos sumanymas, kad ji viena 
galėtų Chinuose žvejoti. Bet kai]) 
ten su ta paskola nebūtų, tų 5 
milijonų dolarių Chinams neil
gam užteks; prisieis skolinti dau
giau, o pinigų Rusija pati neturi, 
jai gauti juos kitur nelengva, nes 
pati turi daugiau skolų negu nu
vargę gyventojai pakelti gali. 
Keli metai atgal Rusija francu- 
zains nei palukenų išmokėti ne
įstengė: pahikenų išmokėjimui 
turėjo naują paskolų užtraukti.

Še tau margutis!
• r • . - ___

manė ,jog karas bus Mengvas į 
porų sanvaičių pasibaigs > ir jo 
vedimui pakaks pinigų, nes tam

bar pamatė, jog tai ne siausmas. 
Pinigai pasibaigė, daugiau jų nė
ra, o skolinti niekas nenori, nes 
visi 
tų, greičiausiai

susirišo
pries

prie to ryšio pristotų Turkija.

IŠ VILNIAUS.: ,
•' - . .•■■•r'./'. 1 'j:.- ’

Vyriausioji žcihės -tikio. sutvar
kymo ^valdyUi'T nutarė padėti 
tiems gyventojams, kurie turi 
smėlio laukus, apsodinti juos 
karkleliais, kad smėlys netaip bu
tų vėjo nešiojamas. Vasarų 1912 
m. ketinama 56,81)0 žem. dešim
tinių tokiu budu. apsodinti Kau
no, Vilniaus, Vitebsko, Razamo, 
Tūlos, Kalugos, ir Žemojo Nau-

čiaus, kaltinamų, kad traukę žmo
nes iš stačiatikių \ tikėjimo kata
likystėm Bet teismo rūmai iš
braukė tų bylų iš savo dienos 
tvarkos ir ji tikriausiai bus svar
stoma Pskove arx kuriam kitam 
Rusijos mieste. Mat, tam tikrais 
įstatais tokias bylas galįs svarsty
ti tik teismas, sudarytas vien iš 
teisėjų stačiatikių; tarp Vilniaus 
gi teismo rūmų luomų atstovų

Viltis
Lietuvos 2inioE

Gubernijos statymo komitetas

Einant Neries ledams, vasario
22 d., sulaužė ir nunešė pasta-

mųjį restoranų. Pirmiausia mi

no “salė” 
kaminu.

virtuve su

TURKIJA.
J

Didžiųjų Europos viešpatysčių 
ambasadoriai teiravosi lygiai Ry
me, kai]) ir Konstantinopolyj, ant 
kokių išlygų Turkija ir Italija 
gali karų užbaigti, bet Turkija 
atsakė, jog Italijos reikalavimų 
priimti negali,- nes tąsyk jos 
įtekmė terp mahometonų nupul
tų, kad nemokėjo nuo krikščio
nių apginti mahometonų apgy
vento krašto. Todėl karas trau
kiasi toliau. Bet ir Italijai jis ne
lengva vesti. Itąlijes valdžia

IS LIETUVOS.
SAULĖS UŽTEMIMAS LIE

TUVOJ.

3 vai. bus visoje Rusijoje mato
mas saulės užtemimas.;’ Mėnesis 
visai uždengs saulę ir tik aplink 
jo juodo skritulio matysis saulės 
pakraščiai, sudarydami savimi ug
nini žiedą. Galijmf :įbus...visa ižiu-
reti be jokių prlėtaišųžf

•* Lietuvos žinios

to rezervuaro, kurį ketina Pilies 
kalne inž. Šenfeldas suruošti, — 
pienų kopijų. Tqs kopijos rei
kalaujanti Peterburgo archeolo~

Re stora no savininkas 
to

Lietuvoj žinios LNočios
Vasario

tu-
nuostolių apie 7,000

— Viltis — 
lenkininkų teismas.

si, kad Pęjefburgo^. Archeologi-svarstė Nočios riaušininkų bylų 
jos Draugija neduosianti taisyti del pirmojo protokolo. Buvjo 
rezervuaro ant Pilies kalno Vii- teisiami 7 lenkai: vargonininko 
niuje. žentas Milevičius, du Sakavičiai,

V Bartoševičius, Gotautas ir kiti.
Juos nuteisė visus po 4 dienas
arešto nrie policijos. Bus dar dvi

kio ir vargonininko Lichnerav

bylos del II ir III protokolo.
J. M. S

** Viltis *■*

kursus palei susidaro kapitalas apmokėti vi- 
apskrityje, ir(soms šviesos įrengimo išlaidoms, 
išmaningumu kurių apskaitoma busiant ligi 52 

tukst. rublių. Pajininku skaitosi 
ir patsai miestas, įnešus pajaus 
galvon 9 tukst. rubliu. Tai varto-

išmaningumu
Bloznelis yra

iš, Raliękių sodžiaus. Prieš iš
važiuojant Draugijos valdyboj jį 
sveikino ir kalbėjosi Vilniaus gu-

ti miesto valdininkai. Į stotį pa
lydėjo bajorvedis Vittč ir liau
dies mokyklų inspektorius. J. P.

IŠ VELIUONOS.
Liūdnas ir nuobodus Veliuo

nos miestelis kiek atgiia, vaka-
Tuomet grįš-

atsiranda nepaprastų žmonių. Ba

sienio universitete porų mėne
sių, pargrįžęs j Veliuoną, ėmė

kalbėti, kad koks tai didis dak
taras iš-už “gronyčios” 
(P. Š. retai Veliuonoj gy ve n da-

p-nas .Š. gyrės, pavyko uždirbti 
keli šimtai rublių. Kas tam bied- 
nam žemaičiui artojui galvos ne-*

išeinanti

sos kai]) reikiant, musų jaunas 
“daktaras” turbūt butų toli nuo 
Veliuonos atsidūręs.

Šiemet
p-as Š.

vėl sugrįžo j Veliuona 
Žinoma, vėl varys savo

Š. pirmojoj nelaimėj pa- 
ba patarimų suteiktu,

Jautu.c

itališkai žmonių gydymu, važi
nėti pas ligonis, juos barškinti, 
pačiam tebesant dar. pirmuos me
dicinos kursuos, kur apie ligas

sų. Blaivuolis.
Viltis -

ELEKTROS ŠVIESA 
ŠIAULIUOSE.

diena.

d. Šiaulių miesto 
ilturos laimėjimo 
tas pirmasrfi nau-

menės kultūrą (siauroje jos pra
smėje). Tečiaus jis reikia svei

svarstoma ir s])rendžia- 
turėti Šiaulių miestui 

ar tenkinties se- 
ir ne- 

visiems

mas gyvesnio ir pažangesnio 
miesto ūkio gyvenimo.

Buvo 
m a, ar
elektros šviesų, 
nųja žibalo šviesa, kad 
bloga, bet nevisur ir ne 
šviečiančia.

Beveik vienu balsu senoji 
šviesa buvo nustelbta naujosios. 
Už kokių metų Šiauliai nušvis 
141 elektros lempikių apšviesti,

ryje, bet ir tolimuose miesto pa
kraščiuose. Lcmpikių šviesa gat
vėse turės 50 žvakių šviesumą ir 
tik 23 lempos 
viduryje turės 
(100 žvakių).

Įdomus pats
dymas. Visą technikos darbą pa
siima ant savęs Peterburgo prof.- 
inžin. Dmitrievas, kuris parūpina

pačiame miesto 
dvigubą šviesą

sumanymo įvyk-

mašinos ir fabriką pereina jos 
rankosna. Šviesa parsamdoma, 
žinoma, bus ne vien pajininkams, 
bet ir šiai]) žmonėms. Mokesnis 
skiriamas už kilovato valandų 
šiai]) žmonėms 33 kap., pramo- ’ 
nes įstaigoms — is kap.r’KRahx- J

sviestinio

ka pačią dieną durnos svarsto
mi buvo ir kiti klausimai, ta
riant, apie žemės /pirkimą naujai

mo turto įkainojimą.
Senoji Šiaulių miesto rinka pa

sirodo permaža, negali sutalpinti 
visų atvažiuojančių mugėm Gy
venimas spiria jų didinti ar bent 

ir kituose miesfuo- 
rinka, paskyrus ją 
atskiros rųšies pre-

tam . tikslui piečius

taisyti, kaip 
sc, antrąją 
kurios nors 
kybą i. B r.
tasai pirkti
prie Sodno gatvės kamuojamosios 
komisijos buvo pripažintas netin
kamu ir pačios durnos pasiūly
mas atmestas.

Klausimas apie nekilnojamoje 
miesto turto įkainojimų palike 
atidėtas kitam kartui, kad geriau 
sutvarkius ir patikrinus tam tik
ras žinias. Valdiškomis žinio
mis kalbamasai turtas naujais 
įstatymais įkainotas 409.609 rub
liais. Seniau kiek miesto paties 
kainojamas buvo 237.500 rubl.

Posėdis buvo įdomus ir gyvas.

publika. Dėlei musų durnos tat 
didelė naujiena; ligi šiol vęikė 
čia daugiau šeimyniškoji paslap
ties tradicija ir dar ne šiandien- 
vakar durnos darbas buvo dumi- 
ninku skaitomas savo šeimynos 
reikalu. Tik šiais metais “at-
virų durų” principas pradėjo vir
šų imti, nors kai-kurie duminin- 
kai del jų kartais ir nerimauja, 
tik jau iš nekaltesnių atžvilgių...

.... Gk.
Lietuvos žinios —

IŠ PANEVĖŽIO. x
Panevėžio mokytojų seminari

joje stipendijų, įženg. klesoje bu- . 
davo 12 po 50 rubl., kitose nema-

100 rubl. Šiemet-gi įvesta nau
ja reforma. Išviso bus 50 stip. 
po 160 rubl. Stipendijos paskir
stytos šiaip: įženg. kl. — 5; ki
tose trijose po 15 kiekvienoj.

Augštaitis.
— Lietuvos žinios —

IŠ TRUSKAVOS, Panev. pav.

statyti naujų liaudies mokykla. 
Materijolas jau suvežtas ir vie
ta išrinkta. Valstiečiai stato tą 
mokykla savo lėšomis, tik ma
žų pašalpų iš valdžios tegauda-

Troba ketina būti puiki, su- 
užsienio tokių mokyklų ple- 

suruošta.
— Lietuvos žinios — >

mi. 
lig 
no

IS VADOKLIŲ, Panevėžio 
k

Antras liūdnas apie mus
tikimas su amerikiečiais. P*
Zopelių sūnūs B., 18 met
kinas, Naujamiesčio p*

pa
a<

liuo.su
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bežemis, dėdėms iš Amerikos 
laivakortę ir pinigų atsiuntus, iš
keliavo į Ameriką. Išlipus jam 
iš laivo Amerikos gydytojai at
rado akių ligą (trach.) ir pi
nigų stoką. Vaikiną gražino na
mon. Kaipo neturintis pasporto, 
buvo jis Prūsų sienoje suimtas ir 
pusiaužiemyje savo valsčiui visai 
ligonis atiduotas. Namie, ke
lioms savaitėms praslinkus, mi
rė. Ką kentėjo vargšas, jau ne-

ledo ir suskubo išgelbėti porą 
vaikų; kiti, išskyrus vežėją^ mie
gojo. Prigėrė penki žmdnės ir 
arkliai. Nieks jų neišgelbėjo ir 
iki šiol nežinia, kur juos vanduo 
po ledu nunešė.

Mat, kaip atsitinka keliaujan
tiems į' Ameriką nežinomais 
liais ir be gero vado!

žai tinis

ke

IŠ .VARŠAVCS.
šiemet Užugujo sodž. Vadok

lių par. Nemanio Pet. 25 metų, 
iš ketvirtdubio žemės, bėgęs nuo 
kareivijos penki metai atgal, grį- 

/ žo tėvynėn. Liepojai! s policija

sporto, per 3 savaites pargra- 
žino jį sergantį, savame mėšle

maž kalbantį ir sumuštą, į savąjį 
valsčių, Ramygalą. Sausio 10 d. 
motina parsigabeno jį į namus, 
kur, į antrą dieną ir mirė.

Turinčius pasportą nuo savo 
į valsčiaus, nuo gubernatoriaus, 

nuo‘ruSų konsulio4 Amerikoje — 
rusų vyriausybė nesu i minėja, o 
suimtiemsiems sunku. Pertai li
goniams, ypač žiemą, nereiktų 
drįsti keltis per rusų sieną. Taip- 
pat su laiku Lietuvos šviesuome
nei Teiktų išleisti tikrus vadovė-

’ J. Šliogeris.
Lietuvos‘.žinios —

Iš PAVĖRKŠNIŲ, Raseinių p.

Pavėrkšnių žemesnioji žergęs 
ūkio mokykla gavusi iš valdžios 
nemažą pašalpą savo gyvavimui, 
be to dar 10000 rubl. mokiniams 
bendrabučio pastatymui, ketina

su įžengiamąja klesa. Mo 
baigę Pavėrkšnių mokyklą 
priimami į vidurinę žem. uk. mo
kyklą Dotnavoje. Reikės tik 
konkurso kvotimus laikyti, jei at
siras z perdaug norinčiųjų į šitą 
mokyklą įstoti.

Kunigaikštienės Oginskienės ir 
daktaro Fišero yra čia stipendi
jos įkurtos mokiniams-betur-
čia m s.

. — Lietuvos žinios

IŠ KAUNO.

bus

Vasario 19 dieną buvo metinis, 
visuotinis Kauno esperantininkų 
draugijos susirinkiinas. "Draugi
jos” redaktorius A. Dambraus
kas, kuris yra esperantininkų 
dr-jos pirmininko pavaduotojas, 
skaitė esperanto kalba apie es
peranto mokslo literatūrą .ir pas-

už tai susirinkimas išreiškė jam
padėką. “S. Z. T.”

- viltis -

labai 
kuria

Nemunas, Neris dabar 
pakilo, b ypač Dubisa, pro 
ir peržaviuoti negalima: tarp Ra
seinių ir Kauno iš tos priežasties 
visai pertrauktas susinėsimas.

— Lietuvos žinios ■—

IŠ KALVARIJOS, Suvalkų gub.

Apie Kalvariją labai inėjo ma- 
don Ii uteri jos. Kurie tik turi ko
kius nekenčiamus daiktus, tai 
skubina leisti liuterijon, ypač 
laikrodėlius. Daug kartų leidžia
masis daiktas nevertas 1 rublio, 
o per liuteriją surenka kelis rub
lius; mat, noriai daugelis prisi
deda prie liuterijų, nes leidėjas 
ir kuris laimi tą daiktą iškelia 
“pundą”. Leidėjas patiekia pil
nai dektinės, alaus, pagalios su
sirenka kur pas ūkininką, pa
baigus liuteriją, prasideda “pun
das”. Geria vaikinai, merginos, 
seni ir maži, kurie tik prie liu- 
terijos prisidėjo. Pakįla dideli 
trukšmai, beldesiai, kartais nusi
tęsia beveik per visą naktį. Te- 
čiau, vietoj “pundo”, kartais pi
nigai ir gerai apverčiami. Štai, 
pavyzdžiui, M. K. išleido laikro
dį liuterijon ir susirinkusius pa
vaišino arbata, pasiskaitę gerų 
knygų, dailiai pažaidė, ‘ o liku
sius pinigu paskyrė išsirašyti 
laikraštį. Juos. Bendoraitis.

— Šaltinis —

IŠ GELGAUDIŠKIO, Naum. p.

20 vasario viena šeimyna iš 
Eiriogalos (Kauno gub.) kelia
mo į Ameriką. Prisiėjo jiems nak
čia važiuoti Nemunu. Kelias le
du buvo labai geras, bet, kad ant 
Nemuno yra daug praperšų, tai

sumoj kelionė labai * pavojin- 
V;isi keliauninkai įsmuko į 
praperšą/nors priešais juos 

’as, apžiūrėdamas kelią.
o tik moteriškė, ^kuri 

lėdama, nušoko ąpt

besi-
lietuvių jaunuome-
suruoštas vakaras

Vasario I dieną vielines 
mokinančios 
nė s buvo čia 
universiteto studentu naudai. Va-v
karo įrengime, daugiausia padėjo 
triūso žinomas savo dapbštumu 
konserv. stud. A. Iešmantą (jis

lietuviai už tai privalo tarti “šir
dingą ačiū”. Vaidinimas (“Dum- 
blvnės”) salima paskaityti maž-
datig pasisekusiu. Choras

A. A1 e k s a m 1 r a v i č i a 11 s 
gana gražiai p a c: a i n a’ 
dainelių. B

— Lietuve - žinios —

veda
mas

IŠ RYGOS.

1910 metais Ryg

vartos, t. y., 15,870 1 
užsienio preky bos 
r • • » 1: • ,

rub. apy- 
3S Rusijos 
a py vartos.

mil. rubliu, išvežimas gi padidė
jęs 26 mil. rubl. Išvežiamaja pre
kyba Ryga nuo-1(896 m. užima 
pirmąją vietą tarp Rusijos uostų, 
pralenkdama net Peterburgą ir 
Odesa. 1900 m. Rygai išpuolė

r/ VISO

tarpu

Olandijon,

sų Kronštadu 
5.8%.. Per 

ekes daugraii- 
11 V'okictijon, 
n, Švcdijon,

vietą: pirmoji vie-ima 
ta - 
ga, trečioji — Revelis, ketvirto
ji — Odesa. 1910 m. Rygai iš
puolė 16% viso Rusijos importo. 
Lig 1905 m. Rygon daugiausia 
buvo gabenamos prekės iš Ang
lijos, j 1908 met. /\ n gi i ja buvo 
nustiiniusį šalin Vokietiją, ločiau 
1910 met. Anglija vėl užėmė] pir- 
njąją vietą. Po Anglijos ’ Rygon

vyno
m u.u

IŠ

iš

įjos ir Arne n ko 
ta užima Franci v *
daugiausia atvež 

svaigstamuju gėr

Viltis

IS AMERIKOS.
DŽIAUGSMO KALBĄ 

NUŽUDĖ.

Portageburg, Ont. Gyvenantis 
čia John Dancy, gavęs žinią, jog

rašė jam 2% milijono dolarių, iš 
džiaugsmo kalbą nužudė. Nors 
stengėsi kalbėti, bet nei žodžio iš
tarti negalėjo; tik po ilgam laikui 
kalbą atgavo.

TIKRA REVOLIUCIJA.

Rock Island, Ill. 26 kovo die
ną čia užgimė tikra revoliucijai 
Buvo ant gatvių kruvini susirė
mimai. Užmušta 3 žmonės, o 9 
slinkiai policistų ir šerifo žmonių 
yra pašauta. Miesto majoras, 
tikras riaušių kaltininkas, nuo

cijos, nes jis, pats riaušes sukė
lęs, bijosi jų atsinaujinimo, bijo, 
kad gyventojai nemėgintų jard

žmonis. Tas, matyti nesuprasda
mas savo pareigų^ prisakymo pa
klausė ir j’o žmonės pradėjo šau
dyti. Užmušta ,.3. žmonės, o 9 
sunkiai sužeista.. >.Tąsyk minios 
pasitraukę, o. sužeistus nugabeno 
ligonbutin. Toks -majoro pasiel
gimas suerzino visus.įmones (bet 
jie patįs juk rinko* tokį netiku
sį miesto majorą) ir jie dabar 
reikalauja jo. nuo vietos prašali- 
nimo, teipgį prąšalinimo policijos 
perdėtinio. > Redaktoriui laikraš
čio, kuris išrodinėjo majoro blo
gus darbus, ■ jo šalininkų, 
t ei p sunkiai sumuštas,, kad jį rei
kėjo ligonbutin gabentu Žmones 
paskui nu,trankė., kalėjiman. jį iš
griovė ir paliuosa-vo-majoro kalė
jiman sukištus-žmonis. •

-M.r«TU
!==5=S-SBStt--------------------------*
spaudimą pjlžinfei, amerikonai ne
reikalaus Rnisijįni keliauti, galės 
tą ir ■ Amdrik'oj**pamatytį Lai
kraščio] leidėjas vienok nemano 

to-

3 na

dėl dabar * pasirodė, kodėl balsuo
jant dūfnbj ■ atškiririio

<•;>

NELAIMĖ KABYKLOSE.

Bldefield, W. ’ Va.' 'Kasyklose

nuo Bluefield, atš'itikd pereitą sa
vaitę smarki expliozija.' ' Explio- 
zija atsitiko, kada Lla’rbininkai 
dirbo olose.- Mano, "jog niažiau-

11 k 11 
o ir iš 
paskui

tų vienas nuo Sužeidimo 
pasimirė. Tas' kasyklas 
savaitę apžiurėjo, valdžios 

inspektoriai ir rado viską gerai. 
Matyt toks ir apžiūrėjimas buvo.

JAPONIJOS SOSTINĖS 
DOVANA.

Washington,. D. G. Japonijos 
sostinė, miestas Tokio atsiuntė 
Amerikos sostinei Wasbir.gto- 
nui 3000 vyšnių medelių. Jie bus 
pasodyti netoli prezidento rūmo. 
Keli metai atgal Japonija teipgi 
Washingtonan atsiuntė vyšnių 
medelių, bet visą tą siuntinį pri-

vo .užkrėsti kokia ten pavojinga 
liga. Dabar atsiųsti medeliai yra 
višai sveiki.

siu naują 
mą.
ta nt i
tic<4' be 
s a v o
be muito gali

NAUJOS MUITŲ TEISĖS.

Washington, D. C. Iždo rnini- 
reagh padavė kongre- 
muitų teisių sumany-

Sulyg jo sumanymo grįž- 
iš svetur amerikonai turi 

muitų įgabenti, prekių 
reikalams už 100 dolieriu,

v a no m 5 
kraštu v
kou, jeigu

mažmožius, do- 
ir. t. t. Svetimų 

poliečiai, atkakę, Ameri- 
čia. ilgiau -negu manė 
gali savo ą s abi skus 
n;uito iš tėvynės par-

dinti.

EXPLIOZIJA.

San Antonio, Tex. Lokomoty
vų šapoj expliodavo čia viena lo
komotyvą. Expliozija buvo teip 
smarki, kad sugriovė visą triobą: 
užmušta prie to 26 žmonės. Ex
pliozija pagimdė tyčia koki teh 
piktadariai, todėl darbininkų uni
jos siulo 5000 dol. irž ,: sugavimą

SKERDŽIA NEGRUS.

Columbus, Tex. Neseniai 
mušė nesughuti piktadariai 
negru. Dabar vėl tapo išskersta
visa vieno negro šeiįųypa susi
dedanti iš šešių žuĮpnįų., Kas yra 
užmušėjai, nežinia.

už-
32

UŽGIRTA PER ŠEFE- ' 
RAbiDUM.

nusilenkti, laikraštį
liau leisti. > v 'u

- rL. xi *
■- u

ATMETĖ PENSIJŲ SU
MANYMĄ.

Trr ’ i . 'k';’ ob*

Washington, p, C. Senate
sibuvo balsavimas už paduotą

Cholmo 
gubernijos reikalus, ir daugelis 
reakcijonierių 1 balsavo už pali
kimą jos prie Lenkijos: jie mat 
nori visą Lenkiją 'atiduoti prie
žiūrai vidaus ministerijos.

|| Pctrakavo prokuratorius ne
užganėdintas iš Tausmės uždėtos

|| Anglijoj, ant 'salos .Wight 
suėmė keturis vokiečius, kurie 
prisigriebė į tvirtovės fortą ir mė
gino forto plianą nuimti.

200000, Vindobonoj 146000, Lon
done 144000, Odesoj 149000, Ber-

Į| Cliinuose moterims nuo 20 me
tų, mokančioms rašyti ir skai
tyti pripažinta balsavimo tiesos.

at- 
se- 

natoriaųs f .Sh'ęrjna.no sumanymą 
paskirti , po 1 /lęl. dienai pensijų 
sulaukusiems . atsakančiu metu 
veteranams. Tąm iš iždo prisi
eitų paskirti į lųetus 56 milijonus 
dolarių. Sumanymas tapo vienok 
atmestas. Priimta senatoriaus 
McCum.bero pensijų sumanymas, 
kuris veteranui, sulaukusiam 62 
metų, skiria po 13 dol. , mėti. Se
nesni veteranai, turi gauti, dide
snes algas. Tam reiks skirti me
tams po 29 milijonus dolarių.

cho. Jis mtlild,' jog’už to kuni
go darbus 'bausmė per menka. 
Todėl jis bylą1 perkėlė į Varšu
vos teišitį rūmą. ' Ir Macoch 
neužganėdintas, jis taipgi pada
vė apeliaciją', todėl' kunigo už-

tan tapo išrinkta -moteris Yik- 
Yug-Ying. Ji baigė Amerikoj

cagoj 80000, Sąlonikoj ir Phila- 
delphijoj po 75000, Paryžiuj 70,- 
000, Konstantinopolyj 65000, Vil
niuj 64000, Amsterdame 60000, 
Jeruzolimoj 53000, Kišineve 50,- 
000, Minske 45000, Lvove 44000, 
Bukarešte 41000.

ti pelno 2400 (tol. metams,

o

New

GĄISRĄI

namai 
B r o a d w a jk k u r i u d s e t į 1 p o 

cidelės drabužių kr|tituv‘ės. Nuo- 
skaito•s gaiš rd'ą? a dia rytus 

000'00 dol? • ' ’

1$ DARBO LAUKO
. t ’ • •

U Cleveland, ’Ohio. Darbinin
kai minkštųjų anglių kasyklų su
sitaikė sti kasvkhi savininkais, to-

«✓ v

dėl minkštųjų fchglių kasyklose

kams už toną.

lose streikas laikomas neišveng
ti nu. •* •** ’

Newton1; Masš. Sugrįžo dar
ban 500 audėjų" dirbtuvėse “Sa
xon v Worsted -Mills”.' Pakelta 
jiems algos 5%. \ :

|| Tetirs, (W. i Va. New Cu
cumber CoaPCoC^kasyklos buvo

dėjo jose dirbti. Jeigu 
truktų darb'S," '£*<ui jį čia 
alkio • t ' . * / įiematy^M

I ■ ..,n—..„Ub

IŠ VISUR.

universitetą.

|| Vokietija d rutina 
kas pajiegas. Žemės

kratinėjama Varsa vdji '

|| Padoliaus gubernijoj, turtin
gas žydas ■ iš * IIovO, pasisamdęs 
ūkininką, važiavo iš jdmarko ha- 
111011. Patikęs ant kelio einantį 
žydą, paėmė jį vežimai!. Žydelis, 
atsilygindamas Už‘paVėžinimą, jį 
paėmusį • ' Apdalino cigaretais.

sumigo, kaip! sustingo, o'pave- 
žytas žydelis’Savo vientaučiui iš 
kešėniaus (ištraukė .600 rublių, o 
ūkininkui 50 rubl. ir iš vežimo gi
rioj išlipęs, prapuolė. . Arkliai gi 
ir žydą ir ūkininką atgabeno į 
Ilovą. Ten giminės manė, jog 
abudu numirę. Žydai savąjį grei
tai nuvežė į kapus ir užkasė; 
ūkininką<prisiėjo ilgiau palaikyti, 
jis atgijo ir. papasakojo, kas kc-

go į kapus, atkasė ir žydą. Pa
sirodė, jog ir žydas atgijo, nes 
drabužiai jo buvo sudraskyti, bet 
įis. iau buvo negyvas, užtroško

jog Tripolyj,. aplinkinėse Beng
hazi, turkai sumušė italus. Už
mušta italų 3500, turkų gi tik 150.

|| Prūsų Lietuvoj, mieste Oste- 
rode, kareivis 18 regimento nušo-

ir pats nusišovė, 
mat tokiu bildu a 
cicriui už žiauruma.

kam 
rasti;

KIEK ŽMONIŲ ŽŪVA 
KARUOSE.

Karuose nemanai žmonių žūva, 
kartais visai nežinia dėlko su
keltuose. Karuose XVIII šimt- 
metyj užmušta 19 milijonų žmo
nių, o per paskutinius 20 šimt
mečių užmuštą 12d milijonų 
žmonių. Tų užmuštų karei-

nų viedrų. Jeigu gi tų užmuš
tų žmonių kimus sudėti vieną ant 
kito, tai pasidarytų kopėčios sie
kiančios mėnulio, 
čios turėtų 80000
Jeigu gi tų žmonių galvas sudėti 
vieną prie kitos, tai iš galvų pa
darytų juosta apjuosianti šešis 
kartus visą musų* žemę.

tokios kopė

savo kariš- 
kariumenę 

sumanyta padauginti 29000 karei
vių, laivyną sumanyta sudrutinti 
3 naujais mūšio laivais ir 3 skrai
duoliais. SiidrUtintos kariumenės

francu zii
kraštų ti-

čuzijoš ir Rusijos sienos

|| Terp civilizuotų tautų skait* 
liūs šaužudysčių neišpasakytai 
auga; daugiausiai jų būva Fran- 
euzijoj, mažiausiai , terp slavų.

žiemą, kada vargas labiausiai 
žmonės prispaudžia, ne vasarą, 
kada karščiai kraują sušildo, bet 
gražiausiame pavasario laike — 
gegužio ir birželio mėnesiuose. 
Daugiausiai nusižudo nevedėlių, 
(langiau saužudysčių būva ierp 
inteligentų, mažiau terp neap
šviestų žnjonių. Vokietijoj ir 
Austrijoj daugiausia saužudysčių 
būva terp kareivių, nes čia ka
reiviai labiausiai kankinami, už 
jeib mažmožį juos baudžia. Au
strijoj terp kareivių penkis kar
tus' daugiau būva saužudysčių 
i'icgti terp teip žmonių, Vokieti
joj dusyk daugiau. Vokietijoj 
daugiausiai saužudžių pa; 
arba nusišauja. Cliinuose 
kiaušiai nusinuodina.
daugiausiai 
viniai retai 
šiai žmonių 
antra vieta

Į Mieste Granica, 
Rusijos valdžia suėmė 
garsų pietinių ledinių 
rinėtoją Drą Charcot ir jo žmo
ną ; už ką suėmė, turbut nei pats 
rusiškiejie valdininkai nežino. 
Bet už savo pilietį užstojo Fran- 
euzijos valdžia ir suimtinius pri
siėjo . tuojaus paleisti. Dras 
Charcot laikė paskaitas Peter
burge ir Maskvdj apie pietinius 
ledinius kraštus, politika jis ne
užsiėmė. Suėmė jį važiuojant iš 
Rusijos į Austriją. Chorcot Vin- 
dobonos laikraščių reporteriams 
pasakė, jog kelionė pietiniuose le
diniuose kraštuose yra nemaloni 
ir pavojinga, bet keliauti Rusijoj 
esą dar nemaloniau ir pavojin- 
g’au-

|| Amerikos valdžia išsiuntė’ 
Mexikan tūkstantį karabinų ir ' 
milijoną patronų. Ginklai tie bus 
išdalinti Mexike gyvenantiems 
amerikonams. Taigi reikia rita-

• • • • ’ * A ‘ ‘nyti, jog Amerika j ieško pfie-

tan-
Moterų 
nusišo-

nusižudo del vargo; 
užima širdies apsi-

!| Lenkijoj, Sosndvicuose su
streikavo anglekasiai. Nesu tiki
ntai užgimė dėl naujo budo kon
troliavimo darbininku, v

Tcotoniko buvo smarkus 
revoliucijonierių su prezi- 
kariumene. Kariumenė

rric 
mušis 
dento 
tapo sumušta, į revoliucijonierių
rankas pakliuvo 3 kanuolės, 300 
arklių ir dąaig amunicijos.

(I "Peterburgan atėjo žinia, buk 
Rusija susirišo su Italija prieš 
Turkiją. Jeigu tai butų teisybė, 
tai tas rodytų, jog Italija pa
sitraukia nuo ryšio su Vokietija. 
Rusijos valdžia vienok tos žinios 
nepatvirtina, bet ji ir neužgina.

|| Vidurinėj jįmerikoj, Panama 
rcj)ul)likoj, iššoko iš bėgių darbi
ninkiškas geležinkelio traukinys. 
Prie to sužeista 32 darbininkai.

|| Apsiausti kariunienę genero
lo Auburt aplinkinėse Jimendz 
nepasisekė Mcxiko rcvoliucijo 
ni'erių vadovui Orozco. Kada 28 
kovo d. revoliucijonieriai rengė
si mušiu, pasiųsti ištirti kariu
menės stovyklas tirinėtojai pra
nešė, jog kariumenė į prapuolė, I • • • • v .• • v

|| Iš Čenstachavo praneša, jog 
kaime Lipic, Lenkijoj, išgyvenęs 
70 metų, pasimirė tėvas, žinomo 
Čenstachavo vienuolio užmušėjo 
kum Macocho, Povilas Macoch.

revoliiiciibiiiėriu

lis, kuris yra augščiausiai ant 
žemės paviršiaus. Tasai (geležin
kelis jungia Bolivia su Chili pa
krantėmis.

|| Pietinėj Amerikoj, republikoj 
Argentinoj smarkus cyklomas 
daug nuostolių ir nelaimių pri
dirbo. Mieste Buenos Aires sug
riuvo diktai namų. Užmušta čia 8 
žmones, o 30 sunkiai apkulta. 
J u m a d ištrėk te, 150 mylių nuo 
Buenos Aires, užmušta 10 žmo
nių.

|| Lenkijoj Prūsų agentai pla
tina atsišaukimus kviečiančius 
darbininkus keliauti uždarbiauti 
Argentinon, kur buk darbininkai 
gali rasti gerą uždarbį. Bet Ru
sijos valdžia, pasiremdama ant 
raportų savo konsulių Argenti
noj, persergti žmonis ir užtikri
na, jog darbininkų padėjimas Ar
gentinoj negeriausias.

|| Lenkijoj, apart Marijavitų, 
susitvėrė naują tikėjimiška sekta, 
kataliku atskala vardu Krikščio- v
nių Katalikų. Savo pamatuose 
“krikščionys katalikai” nesiskiria 
nuo katalikų, tik visas pamaldas 
atlieka lenkiškoj kalboj. Savo 
koplyčią jie turi Varšavoj.

.kalbina už nepritarimą sulygini* 
mui moterų politiškų . tiesų, boi
kotuoti ne tik prieš moterų tie- • 
sas balsavusius parlamento at
stovus, bet ir tuos apskričius, iš 
kurių jie paeina. Nepirkti nieko 
tuose apskričiuose, ne vadinėti į 
maudynes esančias tuose apskri
čiuose, ne aukauti bažnyčioms 
tuose apskričiuose, nedėti' į ban
kus pinigų tuose apskričiuose.

Vokietijoj, mieste Frankfur
te prie Maino pasibaigė siuvėjų 
streikas. Darbdaviai sutiko 5%

Mat čia nuo 15 metų eina smar
ki kova terp politikierių. Į vai
dus įsikišo ir du čia leidžiami 
laikraščiai — vienas remia mie
sto majoro partiją, kitas su majo
ru kovoja ir išrodinėja jo blogus 
darbus. Už tai majoras Schrever, 
kaip Maskolijoj, konfiskavo laik
raščio numerius, o redaktorių 
kalėjiman įkišo. Apie tai išgirdė 
miesto gyventojai, prieš majorą 
sukilo, redaktoriui išreiškė savo 
pritarimą ir visu pulku nutrau
kė prie redakcijos jį pasveikinti. 
Bet prie redakcijos laukė jau poli- 
cistai ir šerifo žmonės. Policistai 
su lazdomis šoko žmonis mušti, 
Žmdncs mėtė į policistus akme
nims, mėgino prisigriebti į gink
lų krautuvę, bet ten policiją ir 
šerifo žmonės ..neleido' žmonių. 
Kelis demonstrantus suėmė ir 
areštan nuvedė.' Likę nutraukė 
prie policijos namų ir akmenimis 
langus išdaužė. Miesto majoras 
į»Qsal«L 8$lįfui liegtj šaudjrtj įj

San Francisco, Cal. Čionykš
čiai gyventojai pėr referendum 
užgyrė, kad nuo privatiškų kom
panijų butų išpirkti telefonai. 
Išpirkimui jų bus išleisti 6 mi

atsitikime persvėrė njptcrų. bal
sai, kurios balsavo už telefonų 
išpirkimą. Buvo tąi moterų pir
mas balsavimas šitoj valstijoj.

Sugrąžino < qhinieciu.
San Francisco, Cat Ateivių 

užveizda sulaikę čia;-18 chiniečių, 
kurie slapta tapo agentų atga
benti. T- ”
bus

|| Peterburge šiomis dienomis 
atidaryta indomi paroda. Intaisė 
ją vyriausioji spaudos reikalų 
valdyba. Parodoje išstatyti visi 
leidiniai: knygos,!, laikraščiai, pa
veikslai ir 1.1., išėjusieji Rusi
joje 1911 metais. Rusų laikraš
čiai, aprašydami dą parodą, pa
stebi, kad, sulyginus su 1910 me
tais, pernai k mętais .ypač padau
gėję mokslo vadovėlių ir, apskri
tai, rimtų veikalų apie auklėjimą, 
mediciną ir. 1.1. Pažymėtinas puo
limas visokių .Pinkertonų ir par- 
nografijos knygų'4 ‘ tvirkinančių 
jaunimą. Išvijo knygų Rusijoje 
išėjo 1911 metais 132.360, kurios 
visos ir išstaįytos^ parodoje, su
skirstytos pagal tam tikrų sky
rių; tarp kitųpypafc) žymus 1812 
metų jubilejail^- (idaro su pran
cūzais) skyriumi Pianai toje pa
rodoje buvę tetidinRi tik 29.000. 
Parodoje išstatyti židiniai, para
šyti. 52 kalbontpižindhia, daugiau
siai

|| Laikraščiai praneša, jog pa
sitraukia ri'uo vietos vienas iš di
džiausių Rusijoj reakcionierių — 
Rusijos Vidaus reikalų ministeris 
M. Makarov. k ■

|| Francuziškąs._ oriaivininkas 
Adomas Roenne padirbo naują 
orlaivį, kurio negalirila\isai ma
tyti iškilus jam 1000 metrų. Nau
jasis orlaivys apvilktas medega, 
kuri priima aplinkinių daiktų par- 
vą, paveikslah debesų, per tai 
sunku net jam neaugštai esant,

|| Anglijoj likosi kalėjiman pa- 
sodytas angliškų socialistų vado
vas Tom. 'Manu. Jis mėgino 1 
gegužio dieną surengti ^Anglijoj 
visuotiną darbininkų streiką; iš
leido teipgi atsišaukimus j karei
vius, kad kilus maištams, jie ne-

rusų kalbaJ
— VOtis rr—

Jie laivu- “Mandžurija 
atgal į Chin-us' sugrąžinti.

RUSIŠKI SANTIKIAI 
AMERIKOJ.
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I Rock Island, Ill., Teismas už
draudė čia išleidiiieti laikraštį 
“Rock Island’ ’ NėwsA.’ Teisėjas 
apreiškė, jog neleis išleidinėti 
laikraščio, kuris jšdrys kritikuoti 
vaĮdįninkus^ Taigi norintį prį«

Anglijoj, Londono teismas 
moterų sufrągisčių, už dau-126 1

žymą ląngų ir ųri^ųšių kėlimą 
pasiuntė kalėjiman nuo 4 
nėšių iki pusės .motų.

ni ė-

vo smarkus susirėmimas strei
kuojančių a ri gi ek asi ų feu policija. 
500 darbininkų nuėjo į ’ kasyklas 
prikalbėti streiklaužius mesti 
darbą. Policija užstojo darbinin
kams kelią.* Dėlto ir-kilo muš
tynės. Sužeistai diktaiį darbinin
kų. f ę A/ '

■; || : Rusiškiejie j, fąpątilicąi - įneše 
duinon «.<*reikalavį|nų panaikinti 
Lenkiją kaipo atskirą Rusijos da
lį ir panaikinti Varšayos general
gubernatorystę. Po reikalavimu 
gąsįrašė 150 durnos atstovų. Tq^.

> >•'.)( Francuzijop angtekasių strei
kas apėmė * Šiaurinės Francttzijos 
kasyklas. Valdžios bijo riau? 
šių, todėl į tuos kraštus nusiun 
tė kariumenę. v

|| Kadangi caras rengiasi at
kakti Varsa von pašventinimai)' 
naujo, baigiamo statyti stačiati- 
kiško soboro, tai policija jau da
bar pradeda gaudyti neištikimus. 
Daro kratas ypač mažiau turtin
gų gyvenimuose.
pristatyti surašus darbininkų ir

kė pas Austrijos apšvietos mini- 
sterį ir pareikalavo, kad Lvove 
butų įsteigtas rusiniškas univer
sitetas. Reikalavimas toks visai 
teisingas. Austrijoj rusinu yra 
tiek jau, kiek yra lenkų; tuom 
tarpu Galicijoj yra du lenkiški 
universitetai, o rusiniško nėra 
nei

o rusiniško 
vieno, tik Lvovo universitete 
kelios rusiniškos katedros.

Fabrikai tu r

litišką prasižengimą, tuojaus 
ima ir areštan gabena.

su-

da-

|| Lenkijoj, netoli Skarsko, iš
bėgo iš bėgių Varšavos-Vindo- 
bonos geležinkelio traukinys. 
Užmuštą prie to trįs geležinkelio 
tarnai, o keli pavojingai sužeista.

|| Mieste Žitomirc policija 
re net 30 kratų pas narius maž- 
rusių draugijos, bet, matyt, nieko 
draudžiamo nerado. Revizijas 
darė ir ukrainiškose knygų par- 
davinėse.

|| Mieste Kamience, Padoliaus 
gub., atsirado stebuklus darantis 
stačiatikis vienuolis Serafinas,

miestelius ir pasakoja apie * to 
vienuolio daromus stebuklus. Bet 
vietinės valdžios, net mitropo- 
litas, netiki stebuklams ir reika
lauja, kad synodas tuos 
buklus ištirtų.

jo ste

bankas
super-Poznaniaus provincijoj, 

kan.tis dvarų žemę ir ją" dali
nantis ūkininkams, pereituose 
metuose turėjo 25056326 mark, 
apyvartos. Gryno pelno turėjo 
169915 mark. Depozitų bankas 
turi 4517359 turk.

H Iš didesnių miestų žydų yra: 
New. Yorke ir Brooklyne 1162,- 

Yaršavoj 250000, Poszte

APIE ŠĮ IR APIE TĄ.

Anuotų šūviai paprastai ten, 
kur lekia, neša mirtį ir pragaištį. , 
Kitokių šaudymo pasekmių lig- 
šiol niekas negirdėjo.

nas šaudęs į Mokkos uosto apy
linkės arabų trobeles. Gyven
tojai, žinoma, tuojau išbėgiojo 
kas tik kur galėjo. Bet kaip nu
stebo vienas arabas sugrįžęs 
prie savo sugriautų namų — štai 
visas jo kiemas buvo berte už- ’ 
bertas daugybe aukso pinigų, ir 
brangiųjų akmenų. Kas gi tahž 
Nejau italai šaudę auksu? Ogi, 
mat, viena anuotos kulipka pa
taikė slapton skylėti senų niuro 
namų, kur — pasirodė — buvę 
iš senų laikų užmūryti tie tur
tai ir jie išsipylė po visą kiemą, 
drauge su sienos skeveldromis. 
Pinigai visi senovės žydų ir abi- 
sinų; brangieji akmens, žinovų • 
nuomone, begalo didelės' vertės.

Tai kaip kartais atsitinka pąr 
šaulyje! „ , F

-i'H
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LIETUVIAI AMERIKOJ.
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IŠ NANGATUCK, CONN.
Nangatuck turi 12.700 gyven

toju, susideda iš 3 vardų: 1 varda 
yra Union City, dvi Nangatuck'e. 
Svarbiausia išdirbystė — tai gu
minių apautuvų dirbimas.

Lietuvių čia yra apie 164 šei
mynos su 163 bernaičiais ir 172' 
mergaitėmis; nevedusių .vyrų yra 
186, merginų 100; viso 949 as
menų. Taigi išpuola kas 13 žmo
gus lietuvis. Lietuvių pirklių 
yra 22; karčemninkų 10, mėsi
ninkų 4, vaisių pardavinėtojų 2, 
drapanų krautuvė 1, duonkepis 1, 
kriaučiai 2, barzdaskutis 1, kur
pius I, ūkininkų 8. Namų savi
ninkų 40: jų turtas siekia $t6o. 
000.00. Draugovių yra u: Šv. 
Jurgio, Šv. Petro, Šv. Pranciš
kaus, D.L.K. Vytauto, Lietuvos 
Dukterų, Lietuvių Ukėsų Polit. 
Kliubas, Dr. Kudirkos Dr-ja, 
Knygynas kp. S.L.A., kp. S.L.R. 
K.A., kp. TMD. Fr. Vaičaičio 
teatrališka Dr-ja. Turtingiau
sia dr-ja — tai Šv. Jurgio, suor
ganizuota 1893 m. turi 160 narių; 
turi gabalą žemės, apie 8 akrus, 
viduryj miesto, £u svetaine ir 
pliatforma pikninkams, vieta ta 
vadinama Liepų Parku (Linden 
Park), verta $11500.00,—išmokė
ta. Draugija kasoj turi su viršum 
$2.000. Prie tos dr-jos ir glau
džiasi visos kitos: laiko susirin
kimus ir moka $25.00 nuomos kas 
metai; baliams po $15.00, o pik
ninkams $25.00—45.00. Pikninkus 
rengia ir kitataučiai. Bet visos 
musų dr-jos nesutelpa, nes jos 
laiko susirinkimus nedėldieniais, 
tai reikia laikyti po 2 susirinki
mu h* tai ne visos gali laikyti, nes 
laikas nedaleidžia. Nariai tų dr- 
-jų yra tie patįs žmonės, tūli 
priguli į 2, 3, 4, 5, 6 ir 7 drau
govės. Beveik kiekviena draugo
vė laiko susirinkimą sykį į mė
nesį, o vis nedėldieniais; nariai 
kiekvieną nedėldicnį laikydami 
susirinkimus teip nuvargsta, kad 
nėra laiko nė tirame ore pasi
vaikščioti, ne laikraštį, bei kny
gą paskaityti, nė naminius rei
kalus apsvarstyti, o darbštesni 
nariai neturi laiko m pasilsėti, 
Narys, prigulėdamas į 4 pašel- 
pinės dr-jas išmoka $2.00 į mė
nesį, numirus nariui, sumoka
ma $400 posmertinės. Mokestis 
tai gana sunki. Tiesa, susirgęs 
narys gauna $21.00 į sanvaite, o 
numiręs $375 iš iždo ir apie 
$400.00 nuo narių, bet gyviejie 
nariai mano, kad tai per dideli 
išmokėjimai prigulint prie daug 
draugijų. Todėl kilo klausimas 
— ar ne galima tas 7 draugovės 
(išskiriant SLA. kp., SLRKA. 
kp. ir TMD. kp.) suvienyti į 
vieną draugovę kuri galėtų at
likti reikalus vienu susirinkimu 
vieną nedėldienj mėnesio, o li
kusius nedėldienius nariai galė
tų eiti, kur jiems tinka. Tą’klau
symą pakėlė Lietuvių Ukėsų Po
litiškas KWubas savo mėnesinia
me susirinkime kovo 10 d. 1912 
metuose ir ingaliojo komisiją iš 
5 narių susipažinusių su dr-čių 
reikalais, buvusių raštininkų ir 
pirmininkų ; komisijon ’ išrinkta: 
J. A. Šunskis, J. Martinaitis, J. 
Baradinskas, J. Martišius ir Do
natas F. Eimaitis.

Komisija susirinko kovo 18 d. 
J. A. Šunskis savo raporte nu
rodė, jog miesto advokatas Clay
ton L. Klein sakė, kad yra le- 
gališkas susivienyjimas visų 
draugijų po vienu čarteriu, kuris 
turėtų but inkorpuoruotas sulyg 
valstijos tiesų.

Toliaus komisija nurodė, kad 
jeigu prigulėtų į tokią suvienytą 
draugiją 500—600 narių, ir mo
kėtų 95c. mėnesinių duoklių į 
pašelpos ir posmertinės fondą, tai 
sudėtų į mėnesį $475:90—$570.00. 
į metus $5700.00—$6800.00, su
jungus, dabartinis fundas pada
rytų apie $7000.00 ir nejudina
mo turto apie $11500.00. Kiek
vienas narys turėtų mokėti 5c. 
kas menesis į apšvietos fondą. 
Susidėtų j mėnesį $25.00—$30.00, 
o į metus $300.00—$360.00. Ir 
draugovė turėtų nemažą inėji- 
mą nuo pikninkų, balių, vakarų, 
teatrų ir kitokių pasilinksmini
mų, nes turi savo parką, savo 
platformą, savo svetainę, savo 
sceną ir savo laisnius.

Komisija nurodė, kad tokia 
draugovė galėtų mokėt 11 ž do- 
larį mėnesinės duoklės $9.00 pa
šelpos į sanvaitę, duoti daktarą 
>r. $500.00 n' '•‘k ė t i posmertinės iš 
draugijos <1Lš apšvietos fon
do galėtų inkurt atsakantį kny
gyną, išsirašyt . visus lietuviškus, 
laikraščius,* rengt prakalbas kas 
genesis ir šclpt moksleivius, Ga- ' ■ * ♦ * • • • I

Ję^c ....., atlikt susirinkimą vie
ną nedėlflienį kiekvieno mėnesio, 
o kitus, nedėldienius praleist lai
svai.

Komisija, po ilgų diskusijų, 
nžgyrė vardą busiančios draugo
vės, -susitvėrusios iš susivienyji- 
mo mažų draugijų — “Nanga
tuck’o Lietuvių Apsaugos Drau
gija”. (Nangatuck Lithuanian 
Protection Association).

Donatas F. Eimaitis,
19 Goodyear Avė., Nangatuck,

Conn.

IŠ SHENANDOAH, PA.
Kovo 17 d. čion, buvo sureng

tas koncertas “Tautiško Namo” 
naudai. Žmonių buvo prisirinkus 
pilna svetainė. Vakare grojo lie
tuviškas benas buvo choras ir 
prakalba apie “Tautiško Namo“ 
naudą. ■

Vakaras pasisekė gana gerai. 
Benas gerai griežė “Morning 
Light”. Maišytas choras ir vy
rų choras, kvartetai ir duetai iš
pildė dainų programą. Maišy
to choro beveik visos dainos pa
sisekė, išskiriant “Eina Garsas“. 
Vyrų choras gerai padainavo dvi 
daini: “Keleivio dainą“ ir “Ža
lioj vėsioj raguvoj“. Duetas: 
“Micls kvietkeli“, kurį dainavo 
P. Jurgeliutė ir J. Stanaičiutė, 
išėjo labai gerai, prisiėjo jį at
kartoti. Ir duetas “Iš Kamina- 
krečio“ neblogiausia išėjo, nes ir 
tą prisiėjo atkartot. Jį atliko: J. 
Grudzinskas ir R. Jurgeliutė.

Prakalbą laikė V. Šliakys, ku
ris aiškiai išdėstė reikalingumą 
“Tautiško Namo“.

Šiuom kartu žmonės labai įbau
ginti laukiamu streiku, nes ne
matyt jokios sutaikos su operato
riais. Rodos 1 balandžio, ar su
sitaikys, ar ne, vis turės sustot 
dirbę. Shenandoah’rietč.

IŠ BRIGHTON, MASS.
24-to kovo čia atsibuvo Lie

tuvių kooperatyviškos valgomų 
daiktų krautuvės viešas susirin
kimas. Susirinkimo tikslu buvo: 
apsvarstyti abelnt. ir bėgančius 
krautuvės reikalus ir jos dabar
tinį stovį.

Matomai susirinkimas 11c visai 
buvo užganėdintas buvusio krau
tuvės vedėjo T. A. veiklumu, 
nes perbalsavus pasirodė, kad jo 
vieton išrinkta buhalterijos ve
dėją p. J. G.

Paskiaus atsibuvo ir prakalbos. 
Kalbėjo J. Bartkevičia apie ko
operatyviškų draugijų reikalin
gumą ir svarbą, o vėliaus persta
tyta kalbėt Grigaliūną, kuris gra
žiai, kalbėjo apie mokslo reika
lingumą. Bet laike jo prakalbos 
dalis publikos sukėlė trukšmą. 
Viskas užsibaigė monoliogu, ku
rį pasakė draugas A. Butkevičia.

F. Marcoras.
-------------f- ■

IŠ BOSTON. MASS.
M. C. A. rodo Lietuvos pa

veikslus. 20 kovo, Dr. Tupper, 
vardu Y. M. C. A. (Jaunų Vyrų 
Krikščionių Draugijos), socija- 
listų svetainėj rodė paveikslus 
Lietuvos žymesnių vietų. Dr. 
Tupper pereitą vasarą lankėsi 
Lietuvoj, ir nuėmė daug paveik
slų, kaip tai: Lietuvos pilekal- 
nių, Trakų pilies, Gediminkalnio 
Vilniuj, senovės Perkūno aukuro 
ir 1.1. Teipgi buvo parodyti pa
veikslai kunigaikščio Gedimino, 
Birutės ir Lietuvos raštininkų: 
Armino, Daukanto, Mickevičiaus 
ir kitų. Apart to rodyta daug 
paveikslų įvairių kitų vietų. Pa
veikslai buvo rodomi stereopti- 
konu.

Teko vėliaus daugelio pasiklau
sti, kaip patiko paveikslai. Tai 
teip atsako: “Dabar jaučiuosi, 
lyg Lietuvoj buvęs ir po tas 
pievas ir girias vaikščiojęs.“ Ma
tyt labai publikai patiko.

10 kovo, tas pats Dr. Tupper 
rodė tuos pačius paveikslus Fine 
Arts Muzcjuj. Po tam keli mo
kiniai buk jo klausę, kur-gi ir 
kokiam krašte toji Lietuva yra. 
Jeigu teip ištikro butą, tai reik 
stebėtis, koki tai mokiniai buvo.

Girtuoklyste mirties priežasti
mi. 25-to kovo, subatos naktyj 
du vyrukai pasidarė sau galą — 
ir vis per tą nelaimingą girtuok
lystę. A. Grigas ir J. Viniškis, 
35 Second ,st., būdami dikčiai iš- 
sigėrę, susistumdė ant ketvirtų 
lubų, j

Vienas kitą norėjo numesti že
myn, ir ' abudu, būdami neblai- 
vani padėjime, nusirito besivar
žant: žemyn. '
•' J. Viniškis mirė, o Grigas dar 
gyVas,- bet ir . jis buk ncišgis» * W *

Prakalbos. 24 kovo, paminė
jimui Paryžiaus Konumos, buvo 
surengtos terptautiškos prakal
bos. Kalbėta lietuviškai, latviškai 
ir rusiškai. Kalbėjo apie nuo- 
tikius 1871 m., kurie privedė prie 
Paryžiaus Komunos.

17 kovo buvo net dvejos pra
kalbos. Po piet L.S.S. 162 kuopa 
surengė prakalbas Lawrcn- 
co streikerių sušclpimui. Iš pen- 
kijų pakviestų kalbėtojų pribuvo 
tik du. Kalbėjo: J. Raulinaitis, 
Grigaliūnas, Neriackas ir Bago
čius. Dekliamavo Kleros, Ka
lanta ir Michelsonicnė. Aukos 
buvo renkamos du kartu: pirmu 
kartu surinkta $12.00 su centais, 
o kiek antru kartu — neteko su
žinoti. Kalbėtojų temos buvo 
apie Lawrenco streiką.

Tą pat dieną, vakare, 60 L.S.S. 
l.M.opa surengė kitas prakalbas. 
Kalbėtojais buvo: A. Antonovas 
ir F. Bagočius.

Antonovas turėjo politišką pra
kalba. Nupeikė republįkonus ir 
ragino balsuot už socialistus atei
nančiuose rinkimuose.

Bagočius kalbėjo apie moteris 
ir jų likimą^ N. J. Vabalninkas.

Į. I W I IĮ j

IS SO. CHICAGO, ILL .
24 kovo, rupestingumu 33-čios 

TMD. kuopos, čia buvo sureng
tos prakalbos ir paskaitos. Kal
bėtojais buvo: Dr. A. Rutkauc- 
kas, p. S. Kvctkauckas ir p. P. 
R. Puišys ■— visi vietiniai. P. 
Puišys turėjo gana žingeidžią 
paskaitą iš Lietuvos Istorijos, o 
Dr. Rutkauckas ir p. Kvietkauc- 
kas aiškino apie skaitymo naudą 
abclnai, o apie TMD. naudą ypa
tingai. Po prakalbų čia pat prie 
kuopos prisirašė keletas naujų 
narių.

Kuopa nusprendė daryt pana
šius susirinkimus su prakalbomis 
ir paskaitėlėmis kas mėnuo. Gal 
tas ir nebus visai lengva iš pra
džių, nes pas mus žmonės, ypa
tingai jauni vyrukai, nelabai dar 
pripratę j prakalbas lankytis. Ki
tam “5 cent show” lyg išrodo 
svarbesnis negu paskaitos, kur 
galėtų dasižinot apie naudingus 
dalykus. Vienok TMD. kuopa 
pasiryžo energiškai darbuotis ir 
pasitiki, jog ateityj jos darbas 
turi išduoti gerus vaisius.

M. Garmus.

kimba prie draugysčių. Šitų 
draugysčių pakol kas męs turi
me dvi; vieną Šv. Jur-
gio vardu, o kitą ^tautišką — Dro 
Vinco Kudirkos {draugystę. Šv. 
Jurgio dr-stė s u hit vėji^ jau keli 
metai atgal ir pusėtinai, pasilaiko. 
Dro Kudirkos-gi ^draugystė " su
sitvėrė 2 d. balandžio 1911 m. 
Šita draugystė, nors dar jauna, 
bet jau pasirūpino įsteigti savo, 
knygynėlį. Tarn tikslui kiek
vienas jos narys* dėj<g po pus- 
dolierį. > . ,3

Teisybė, atsirado keli sanariai, 
kurie “neišsigalėjo“ užmokėt po 
tuos keletą centų ir pametė drau
gystę, bet už tai atsirado jų vie
ton daugumas tokių, kurie ne 
tik su noru užsimokėjo po pusę 
dolierio, bet dar ir iš savo locno 
noro gelbėjo —- kas knygomis, 
kas pinigais. L

\Tisų aukavusių čia neišskait- 
liuosi. Taigi paminėsiu tik tuos, 
kurie daugiaus aukavo:

Liudvikas Švedas, Jonas Dom- 
brauckas ir Ant. Ciukauckas įtai
sė savo lėšomis visas knygas, 
draugystės reikalų vedimui.’Vin
cas Stočkus įtaisė gerą šėpą kny
gų sudėjimui. Jurgis Valnickas 
aukavo pilnus Kudirkos Raštus 
šešiuose tomuose, o B. Jusevičia, 
V. Salasevičia ir J. Arminas pak
lojo po dolierį.

Ačiū šitų vyrų pasidarbavimui 
susitaisėme neblogą knygynėlį, 
apie 70 dolierių vertės.

Dar vienas geras dalykas. Čio
nykščiai lietuviai ėmė šiemet 
kalbėtis, ar negerai butų sutve
rus čia kokią bendriją krautuvei 
uždėti. Be ilgų šnektų ėmėm ir 
sutvėrėm bendrovę, kurią pava
dinome “Saulės Šviesos Kliu
bas“, kuris rūpinsis reikalais tos 
valgomųjų daiktų krautuvės. Lyg 
ir neišpultų paticpis save girti, 
bet visgi turime pasakyt, kad 
nuo pat pradžių puikiai mums 
sekasi ir viskas iki šiolei eina 
slidžiai, kaip ant sviesto. Turi
me jau apie 40 narių ir sudėjome 
gražų šmotą pinigų '•—• 1250 do
lierių. Neužilgio, tikimės, ati
darysi m ir savo krautuvę (pa
girtinas dalykas. Red.).

Darbai eina pas mus neblogiau
siai, vienok iš kitur atvažiavus 
nelengva darbas gauti.

Draugystės Narys.

kad musų tauta remiasi ant jau
nųjų ir per jaunuomenę g'ali pa- 
kilti, nesą seniai prie valdymo' 
jau nėra finkami. Toliaus prį-j 
ėjo prie p. Damijonaičio, buv-u-‘ 
šio SLA. centro pirmininko ir- 
stengėsi parodyt, kaip jis kenkė 
SLA. išbraukdamas iš Susįvic- 
nyjimo nėpaklusnuosius, nedavęs 
nei vienam jokio patarimo. Pašį- 
priešinusiems buk sakydavo: .jei
gu Susivienyjimo konstitucija ne
gera, tai atsitrauk iš Susivieny
jimo. Per jo valdymą, anot pj 
Živatkausko, ir atsitraukė apie 
5000 narių. (Panašiai kalbėti 
prieš pat rinkimus neišpultų, ypač; 
kandidatui, nes tas gali išrodyt’ 
agitacija už savo locną ypatą. 
Red.). Toliaus priėjo ir prie so- 
cijalistų, kurie visokiais budais 
kenkia lietuvių kilimui ardydami 
jų susivienyjimus, skelbdami sa
vo mokslą, o apie jį mažiausio 
supratimo neturėdami. Jis sakė, 
kad reikia turėt galvoj kitokių 
smagenų ir suprast apie mokslą 
nors šiek-tiek, kad mokyti kitus", 
bet pas mus tokių mažai yra'. 
Reik pripažinti teisybę šiems p. 
Živatkausko.. žodžiams: Rašyki- 
mės visi prie Susivenyjimo Lie
tuvių Amerikoj •— sakė jis — 
švieskimės ir mokykimės. Tada 
nereikės purvinais žodžiais drab
stytis. Per susivienyjimus kitos 
tautos didelius darbus nuveikia, 
per susivienyjimus pakyla tautos, 
prieš didelius susivienyjimus nu
silenkia net ir vąldžios. Čia pri
vedė pavyzdį, kaip žydai per 
savo susivienyjimą pareikalavo 
nuo Su v. Valstijų valdžios per
traukimo sandaros su Rusija ir 
išlaimėjo. Tik tas butų nepa
girtina, kad p. Živatkauskas per 
daug ant? kunigų užsipuola. Sa
vo kalbose užsiguldamas ant ku
nigų, jis atbaido žmonės nuo 
S.L.A. Po prakalbų buvo pada
ryta p. Živatkaucko kolekta ke
lionės lėšų uždengimui. Buvo ir 
dekliamacijos. p. Živatkauskui 
pabaigus kalbėt ir surinkus au
kas, kalbėjo p. Stasiulevičius. Jo 
kalba buvo apie Lawrenco strei
ką. Prakalbose buvo apie 200 
žmonių. Marksistas.

LAIŠKAS J REDAKCIJĄ.
Gerbiamoji Redakcija!

Teiksitės Lindėti šį laiškelį Ju- 
su * laikraštin.

Matant; paskutiniuose “Kelei
vio” nuni. suplaukusių daugybę 
Lawrenco•streiko reikalams aukų, 
kįla k laušimas,y kur ~ jos dingsta 
ir kam josjvartojasi, nes>Lawren- 
co‘ lietuviai, streikininkai;Jncbema- 
tė jų nei vieno - cento. (Bent tik 
streiko . pradžioje iš L - \V. VV. 
centrales kasės paimta dėlei- lie
tuvių badudlių apie 300—4oo/do-; 
larių). Naudojasi ir dar tebvnau- 
dpjasi tik tomis aukomis, kurios, 
prisisiunčįa A. Ramanausko ad-į 
resu (101 Oak st'.). Tat gi, var
dan solidariškumo ir artynio mei
lės, būtų ‘ gerai, : kad aukotojai; 
siuntę pinigus per “Keleivį”,‘pa-’ 
siteirautų kur jų aukos yra ir 
kokiems reikalams sunaudotos. 
Gyvenu Lawrence, tėmiju strei
ką ir susirinkimuose' visus nu-: 
tarimus,' bet negirdėjau, kad “Ke
leivį” butų ingaliavę priiminėti 
L—co baduoliams-streikininkams 
aukas, nesą jie, visi streikieriai, 
išsirinko žinomą, sąžinišką, savo 
žmogų A. Ramanauską, kurio 
vardu ir adresu eitų visos aukos. 
Visų aukotojų dokumentai už
laikoma ir viskas knygose tvar
koje vedama. s Neužilgo bus vie
šai apskelbta, visą atskaita, bū
tent kiek lietuviai streikininkai 
gavo aukų pinigais, maistu ir kit
kuo, ir kiek dar pinigų pasiliko 
lietuvių L W. W. unijos skyriu
je (nes pasilikusieji nesunaudoti 
streikui pinigai manoma ten per
duoti). Tiek ši kartą.

Su pagarba
Jonas Dagis (ne pseud.), 

Lawrence, Mass.
Pastaba. Talpindami šį laišką 

ant pasirašusiojo atsakomybės, 
norime pastebėti, kad kiekvienas 
laikraštis gali priiminėti aukas, 
jeigu jos yra jam siunčiamos ir 
jeigu streikeriai neyra išreiškę 
jam savo neužsitikėjimo. — Red.

-------------- ----------------- -—.

GROMATA KEIDĖS KIKIU- 
TĖS PAS TĖVELIUS IN 

LIETUVĄ.

Merį. Geras del manias lab.af. 
Kaip einame in miestą taj užej- 
nam in drukštori ant sodes, o po 
tam ant šioū už nikei}', o už 
viską jisai užmoka. Pirko manant 
Krismus gut prezenta — baksa 
.tendziu ir nais sius su didelėm 
yiirkom. Ir vis sako: mony no 
Jipcrenę. : Iš pradžios tai sena- 
vOgun ne galėjau ant.Ju vajkščot 
ir kelis 4aims puoliau ant sajdvo- 
>0 ba senavogun toki, dideli kajp 
:cvuko trepaj alia dabar Jau- iš; 
.nokau ir del manias Jain b kajp 
J.nu stritu. taj mano Užimąs -mis- 
liga jog taj^ajrišė. Dabkr turiu : 
gut taims o kajp busiu merit taj \ 
da‘turėsiu genesnius (ainis O da- 
barr prašau s tėvo kaf nepardtio- 
tuni tosios-’ baltas kumialcs.rba .-..-■’.■’.y .k a i f>. su ‘ 1J z u a f) si ži a ny s 1 u, taj 
at važiuos inf bek in siana kontria. ' 
Dabar neturi- ka daugiau rašyt 
kajp tik pasyiajkinu jus visus, o 
ir mano Dzimas jius sviajkina 
mano dedichia su bejbukėm ir 
krikštu sunu Frenką ir visus 
ka tam hauze giviena* Tik ne- 
ušm u skilia ka aš jum rasuau 
Gud bai Aš Jųsų Keidė Kikiutė..

IS MORLEY, COLO.
Čia yra vos keletas desetkų stri

bų ir visos , jos priguli kompa
nijai. Darbų kitokių nėr, kaip 
tik anglekasyklose. Dirba kas
dien ir darbą ’galima gaut, nors 
ne visi gerai uždirba. Yra to
kių, kurie vos tik ant pragyveni
mo sau užsidirba, o pragyveni
mas šioj šalyj yra brangus. “Bur
das” čia kaštuoja 30 dolierių 
mėnesiui, o drapanos dusyk bran
gesnės, negu Čikagoj, ar kur ki
tur.

Čionai nėra jokios unijos •— va
dinas, dirba “skebai” po 10 va
landų. Kompanijos darbininkas, 
arba kuris dirba nuo dienos, >— 
tai gauna $2.95 ant dienos.

Kaip girdėt, nuo 1 balandžio 
žada eit ant streiko, bet apie tai 
dar galima abejot.

Lietuvių čia teip kaip ir nėra: 
tik 3 pavieniai. Laikraščių ateina 
3 egzemplioriai: 2 egz. “Lietu
vos“ ir 1 “Keleivis“. Oras šitoj 
apielinkėj gražus ir nelabai šalta. 
Sniego jau nėr ir tik kaip kur, 
augštai ant kalnų, gali jį įžiūrėti.

Anglekasys J. Ntravunskas.
, ................ .

IŠ OREGAN CITY, ORE.

Jau bus apie 7 metai, kaip į 
šitą miestą atkeliavo ir apsigy
veno pirma lietuviška šeimyna. 
Dabar jau galima priskaityt 17 
šeimynų ir apie 30 pavienių, tai
gi apie 100 lietuvių iš viso.

Beveik visi lietuviai dirba vie
tinėse popieros dirbtuvėse.

Nei bažnyčios, nei mokyklos 
lietuviai negali užlaikyt. Nėra 
teipgi nei vienos lietuviškos krau
tuvės, nė karčiamos.

Iš draugysčių turime tik S.L. 
A. 240 kuopą. J. M.

IS STEGER, ILL.
Įsteigė, knygyną ir krautuvę. 

Šiame meistelyj galima priskai
tyt apie 40 lietuviškų šeimynų ir 
apie dusyk tiek pavienių. Abel- 
nai paėmus,, musų žmonės myli 
skaitymą MrH^eveik kiekviename 
name rasi po keletą knygų ir įvai
rių laikraščių.
; Labai smagu teipgi.: patėmyt, 
kad musų . broliai ; čia A gerokai

<< -f f, , . '• , _• < ' .3 • • . ‘
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IŠ SPRING VALLĘY, ILL.
Spring Valley —. tat viena di^ 

dėsnių lietuviški} kolionijų Va
karuose. Čia yra šusispietęs dik- 
tokas lietuvių būrys. Iš viso bus 
arti 1600 ypatų: apie 259 šei
mynų ir apie 246 pavienių.

Pradžia lietuvių apsigyvenimo 
šiame mieste siekia 1885 m. Kuo
ne visi lietuviai (išskyrus tuos, 
kurie užimti yra pramone) dir
ba anglių kasyklose, nes čia ki
tokių darbų nėra.

Pramonija šitame miestelyj teip 
išrodo: turime 6 mėsos ir gro- 
serio pardavyklas, I abelną san
krovą (General Merchandise) 2 
saldumynų ir groserio krautuves, 
1 mainieriškų įrankių krautuvę ir 
vieną čeverykų ir apatinių aprė- 
dalųe Apart to yra čia viena “sai- 
dės“ dirbtuvė ir 2 graboriu. Pa
gal skaitlių, tai geriausiai čia 
stovi saliunų biznis, nes jų yra 
net 17.

Nuo 1897 m. lietuviai įsitaisė 
sau bažnyčią, o prie jos ir para
pijinę mokyklą, kuri vienok dar 
neyra atidaryta viešam mokini
mui. Organizacijos reikalai pas 
mus šeip išrodo: yra dvi laisvos 
pašelpinės draugystės, 5 tokios 
pat bažnytinės draugystės, lietu
vių teatrališka kuopa ir L.S.S. 
kuopa. A. Y.

IŠ PHILADELPHIA, PA.
Kovo 24 dieną Lietuviškoj mu- 

zikališkoj salėj buvo parengtos 
prakalbos. Rengėrjas .S.L.A. kuo
pa (numerio nepamenu). Kal
bėtojais buvo ppn Astiramskas ir 
Živatkauskas, S^L.Akts Preziden
tas. Pirmiausiai kalbęjo Astrain- 
skas. Jis nupiešar visą Lietuvos 
istoriją, nuo lietuvių karų su 
kryžiokais iki /ęUbartinio lietu
vių gyvenimo Amerikoj, — tai
gi ir visą S.L.Air istoriją. Apie 
Lietuvoje gyvenančias lietuvius 
po atgavimo spaudęs nepasakė 
nei žodžio, tarsi Lietuvoj 4nei 
vieno lietuvio nebWtu. Antras 
kalbėjo S.L.A. centro pirminin
kas, p. Živatkauskas. Jis savo 
temą paėmė iš p.' Aštramskio kal
bos apie Bagočių 'kaip jis kenkė 
SLA., ardydamas jį: Astramskas 
savo kalboj parodej’kad Bagočius 
buvo per jaunas valdyti 
ŠLA. p. ŽivatkaUskas lyg norė
damas išteisint Bd^očių/ parodė,

. .-r . ;

IŠ CHARLESON, PA.
Terp kitų tautų, yra čia ir lie

tuvių mažas būrelis. Kada ang
lių kasyklose darbai ėjo geriau, 
tai čia tapo perkelta lietuviška 
Šv. Juozapo Dr-ja iš Roscoe, Pa. 
Ji neblogai ląikosi. Kaip girdė
jau, tą draugiją sutvėrė kunigas 
Vaišnora, kuris čia klebonavo ke
letą metų. Keli metai atgal ta
po sutverta kita draugija — Lie
tuvių Literatiška Dr-ja. Ji čar- 
teruota ir palengva pradeda dar- 
buotiesi. Jos tikslas — platinti 
apšvietimą ir santaiką terp narių. 
Ji ne suvaržyta jokiais pančiais, 
prie Jps gali prigulėti kiekvienas 
doras lietuvis. Ji * savo nariams 
ir kitiems įsteigė vakarinę mo
kyklą, kurioj mokinama du kar
tu savaitėj, (bet ko? Red.). Mo
kytojauja V. J. L. Pūkas, tar
naujantis bankoj. Aiškinama mo
kykloj angliškąį ir lietuviškai. 
Apart mokyklos, Liet. Lit. Drg. 
turi ruimą pasiskaitymui kuria
me yra visokio turinio knygų ir 
laikraščiai: “Lietuva“, “Katali
kas“, “Saulė“ ir “Vienybė Liet.“

Pernai, pasidarbavus. Vincui 
Pukui, čia buvo surengtas sce
niškas perstatymas, kuris gerai 
pasisekė. Dabar, jeigu angle- 
kasiai apsieis be streiko, galima 
bus daugiau ką nuveikti; bet jeigu 
užgims streikai, tai visame Mo
nongahela apskrityj bus didelė 
bedarbė.

Keletas lietuvių dirba stiklo 
dirbtuvėse, bet ten uždarbiai 
menki. V. J. Puk.

t • .-t ■>

IŠ IMMIGRANTŲ JUDĖJIMO.
Officialė S. V. Immigracijos 

atskaita paduoda sekančias žinias 
apie lietuvius:

Per paskutinių metų pusmetį, 
nuo liepos ' iki sausio pribuvo 
Amerikon iš viso 7,875 lietuvių.

Nuo liepos, per. m., iki lap
kričio išvažiavo iš Amerikos — 
1971.

Per tą patį laiką, nuo liepos 
iki lapkričiui, neįleista šion šalin 
delei įvairių priežasčių 57 lietu
viai, o sugražinta, atgal, jau jiems 
išsėdu s —1. 6 žmonės^

Nuo liepos iki lapkričiui lietu
vių pribuvo daugiau, negu išva
žiavo, ant 3851.

Lenkų pereitą vasarą buvo 
daugiaus išvažiavusių, negu atva
žiavusių ant ^S^bėtMrtldenj vėl 
užplaukė •— ir viename tik spalio 
mėnesyj buvo 2,843 .daugiau at
važiavusių,/ negu išyažiavušių.

Pirmiausia 'pasveikinu jus ši- 
tei: tegul bus pagarbintas J. K. 
Dabar dažinojau pirmiausia nog 
jus, mano mylimi tevelei, delko 
man neatšiunltet pikezieri nog Meš- 
lajczių Miko! Aš jum rašiau apie 
tai, ale neprfisiuntėt. O dabar ki- 
kinat apie mane, kad aš jum pi
nigų neprisiunčiu ir jog aš viską 
su boisais phdeidžiu. O gal iš 
manęs tik fulinat ar ką. Tai pa
tįs žinotia dabar toki yra taims 
czionais—tam Kamerikė—jog, ka
da padirba kelas dienas tap tuo- 
jaus štap. O če reik gyviantie, 
užmokėt gaspadiniai ir burdą,. 
grosernikui ir apsiredyt — tai šiu
šų, tai ant aiskrimo o da liepiau 
padaritie sau ant Ystero siutą. O 
kaštuos man kelis fajn dolierius, 
alia pinigu negailestis, ba turiu 
dabar fajn siutą. Dabar turėsiu 
geriau, ba mania sučendžino bo
sas ir davė fain džiaba ant naujos 
presos ir turiu evridei džiabą, ba 
mania bosas laikina. Jau no mon- 
dei dirbu overtaim, be štapo. Da
bar bosas sakė man, jog džiabas 
eis orait ba dabar everibody dir
ba štedi. Dabar danešu Jum, kat 
gromatos nerašitumej ant siano 
hauzo ba aš ant kito burdo piar- 
mufinau. Givianu dabar ant mejn 
strit Ba toij siana gaspadine se- 
navogon su manim kajp sušunum 
apsejdavo: every monde j mania 
pabudindavo kad burdingieriams 
kava vireziau o aš no burdingie- 
fiu pedes ne ėmiau o kava vir
davau o jiji su gaspadorium gulė
davo igi ten klak. Uštaj išmufi- 
nau ir dabar turiu orą j t gaspa- 
dinia. Mania laikina ba mislina 
kad aš jos Džianą lajkinu. Ji- 
saij ne del many o aš ne del jo. 
Yra tai boisas giaras, nes sena vo
gtinas yra czistas ajrišis—lietu- 
viškaj ne moka tik viską ingliš; 
priek tam ta čiu-tabaką kramto 
ir kramto kaijp ta musu berage, 
niekas iš jo inebus tik bomas. Aš 
turiu ka geresnio. Turiu giarą 
fclrį.' Jisaij mania labai laikina, 
o aš jin da geriau yra taj nais 
bojsas — ne toks kajp gaspadines 
Džianas. Pasakė man jog šiur 
su manim get merid. Yra gut 
men ir priguli prie temperencu 
susaljdės. Viskes negeria tik saj- 
de, o paejna iš ungaru. Jo var
das Dzim Paiko ne žinau, ar jus 
jin žinot ar ne. Pedia ušdirba 
gut every vik: paima pedes po 
faif o, kajp kada ir siks dolers, 
p; kožna seterdi šiainina šiuisus 
ant'Center št r it ir uždirba kvo-

10-metines sukaktuves “Aušros“ 
Draugijos.

Sausio mėnesyje, 1902 metų, 
Chicago inteligentų būrelio tapo 
sumanyta ir įsteigta “Aušros“ 
Draugija su micriu šelpti musų 
jaunuomenę, mokinančiasj dakta
rystes, tiesų, motematikos ir dai
lės Europos ir Amerikos univer
sitetuose. Reikalingumą moky
tų žmonių, ypatingai daktarų, visi 
pripažįsta, ir kad pasiekti tą mie- 
rį, tai vienur, tai kitur susiorga
nizavo “Aušros” Draugijos kuo
pos. Daugelis lietuviškų pašalpos 
draugijų ir pavienių ypatų auka
vo nemažas aukas “Aušros” 
Draugijai, — studentų sušelpi- 
mui. Didžiausią auką kas metai 
aukaudavo Susivienyjimas Lietu
vių Amerikoje.

Studentų, norinčių gauti pašal
pą nuo “Aušros“ Draugijos, visa
dos buvo gana daug, bet “Auš
ra” galėjo sušelpti tik tiek, kiek 
ižde (kasoje) buvo pinigų, dau
geliui turėjo atsakyti pašalpų dė
lei stokos pinigų. Nežiūrint į 
tai, “Aušra” visgi sušelpė pa
gal išgalėjimą nemažą skaitlių 
studentų, kurių tūli jau ir atmo
kėjo tą pašalpą “Aušrai”, arba 
visuomenei — dirbdami jos labui; 
kiti atsimokės ateitėje.

Taigi tokia Draugija mums yra 
labai reikalinga, ir musų visų 
priedermė yra tos Draugijos na
riais pastoti, taip kad “Aušros“ 
Draugija, būdama turtinga, gai
lėtų sušelpti visus atsišaukian
čius, gabius studentus ir studen
tes, kurie baigę gimnazijas, negali 
lankyti universitetų dėlei visiškos 
stokos pinigų. Tokiems visiems 
“Aušros” Draugija geidžia pagel
bėti.

Taigi dabar švenčiame taip 
naudingos Draugijos 10-mctines 
sukaktuves — jubilėjų. Brook- 
lyn’o “Aušros” Draugijos 2-roji 
kuopa parengia tam tikslui kon
certą su pasilinksminimu (šo
kiais), 8 balandžio (April), pane- 
clėlio vakare (antrą dieną Vely
kų), ant 8-tos valandos, salėje 
McCaddin Hall, Berry str. (tarpe 
South 2-nd ir 3-rd St.), Brook- 
lyn’e, N. Y.

Programas žada but labai žin
geidus. Kom.

NAUJI RAŠTAI.

Pasakojimas apie Septynis Pa
kartuosius. Parašyta Leonido 
Andreevo. Iš rusiško vertė S. 
Biežis. Išleido “Lietuvos Ūki
ninko” draugija Chicagoj. 1912 
m. Spauda J. llgaudo spaustuvėj, 
Chicago, UI.

Jaunimo Idealas arba ^’aAiok- 
slai Mokiniams. Parašė kun. Jus
tinas Staugaitis. “Vadovo” Išlei
dimas No. 5. Seinai. Laukaičio, 
Dvaranausko, Narjausko ir B-vės 
spaustuvėje. 1912 m.

Žvilgsnis. Vienadienis raštas. 
Leidėjas Kazimieras Juchnevi
čius. 1912 m. Vilnius.

Nuo Degtinės. 2-jų veikmių * 
komedija. Parašė L. N. Tolstoi. 
Vertė V. K. Rčk. S.L.A. išleidi
mas. New York. 1912 m.

Maskvos senatikių suvažiavi
mų taryba gavo iš “Siaur-Vaka- 
rinio“ krašto žinią, jog čia .tve- . 
riama tam tyčia senatikių orga- 
nizacija, kuri.turės rūpintis nepri
leisti . į 4-tąją V. Durną tokių 
rcakcijonierių, kokie tą krašt. 
atstovavo 3-je V. Dunlojc.

4
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NUO REDAKCIJOS.
Visi laikraščiui siunčiami rankraščiai 
turi but pažymėti autoriaus parašu 
ir adresu. Pasirašantieji pseudony- 
mais, turi paduoti. Redakcijos žiniai, 
ir savo tikrąjĮ vardą.
Redakcija pasilieka sau teisę atsiun
čiamus jai rankraščius trumpinti ir 
taisyti.
Netinkamus laikraščiui rankraščius 
Redakcija, pareikalauta, grąžina au
toriui1 atgal jo lėšomis.
Reikia visada rašyti tik ant vienos 
popierio pusės, paliekant plačius tar
pus tarp eilučių.

Apžvalga.
Gerbkime savo tautą. Tokiu 

antgalviu “Katalikas” savo 12-mc 
num. primena lietuviams jų kas
link savo tautos priderystę. Jis 
ima pavyzdžiu amerikonus ir jų 
patrijotizmą ir šiaip rašo:

“Amerikonas atsimena ko
vas, buvusias? Washingtono 
ir Lincolno laikais, atsimena 
kraujo praliejimus už savo 
tautos laisvę ir jis nenori pa
miršti, kad yra amerikonas. 
Jis savo gimtinę šalį myli ir 
jo taja meile dalinasi visi ki
ti piliečiai, čia gimusieji ir 
čia augusieji. Bendroji mei
lė — tai tautos galybė. Atė
jus reikalui jie visi stoja 
kaip muro siena prieš prie- 
šininką ir pasirengę pralieti 
kraują, išeikvoti visus savo 
turtus už šalies laisvę.”

Toliaus “Katalikas” pripažį
sta, kad panašiai amerikonams 
elgiasi čekai, vokiečiai ir kitos 
Amerikoj gyvenančios tautos, t. 
y. laikosi savo tautystės ir pri
gimtos kalbos. Lietuviai teipgi 
panašiai elgiasi, bet toli gražu 
nevisi. Jis rašo:

“Su širdies skausmu ‘ rei
kia patėmyti, kad daugumas 
lietuvių, gyvendami Ameri
koj, pamiršta kuo jie esą. 
Virsta jau jei ne į ameri
konus, tai į lenkus, mat 
pastarųjų kalba esanti “po- 
niškesnė”, o lietuvių kalba 
juk mužikiška ir, pasak ne
kuriu — pagoniška. Gėdi
jasi savo kalbos, savo pa
vardžių, anas pakeičia tan
kiausia “amerikoniškomis” ir 
užsigina savo paėjimo.

Panašiai elgties — didi gė
da ir butų laikas lietuviams 
susiprasti, nusimesti nuo sa
vęs svetimtaučių plunksnas, 
o pasipuošti savo tautinėmis, 
kurios yra puikesnės ir mie
lesnės. Juk ir kalba mųsų 
yra seniausioji už kitas gy
vuojančias kalbas. Kalba 
turtinga. Taigi lietuviams 
vertėtų ji branginti kaipo di
džiausias turtas. O juk sa
vo turtus visuomet mes mo
kame branginti.

Apie tai ne sykį jau buvo ra
šoma ir kalbama, bet savo keliu 
yra tai dalykas, kurį ne tik ver
ta, bet reikalinga priminti patol, 
pakol lietuviai nepastos tikrais 
lietuviais.

Gerai sekasi. Visados daug 
smagiau girdėt kenonors užsi- 
ganėdiųimą, negu amžinus deja
vimus.

“Kova 13 num. rašo:
“Girdėt, bene Vien. Liet, 

leidėjai draudžia p. Sirvydui 
kandžioti socijalistus. Jei tas 
teisybė, tai ir Vienybei Liet, 
prasidėtų geresnės dienos, 
medžiagiškai ji galėtų susti
prėt. Nors Amerikos lietu
viai darbininkai menkai teiš- 
silavinę, bet jie visgi supran
ta, kad socijalistų kandžioto- 
jai yra darbininkų priešais, 
todėl prieš-socijalistiški laik
raščiai, silpnai teremiami dar
bininkų, ir turi skursti, it 
tas mažutis pilkas gyvūnė
lis po šašu, jei pašaliniai biz
niai nepalaiko tų laikraščių; 
o socijalibtiškos pakraipos 
laikraščiams puikiai vyksta.”

Tuom tarpu, p. P. Mikolainis, 
“Vien. Liet.” 13 num., garsina, 
kad leidžia ant licitacijos “Tri
mitą”, dainų rinkinį, kurį p. Pet- 
rąuckas buvo Liet. Soc. Sąjungai 
sutaisęs ir kurį L.S.S. pasiryžo 
išleisti per p. Mikolainio tarpi- 
ninkystę. Jeigu tikėt p. Mikolai- 
niui, tai L.S.S. nenorinti jam už
mokėti $260.00 už “Trimito” 
spaudinimą, nors jo kreiptasi prie 
L.S.S. Pildomojo Komiteto ir 
prie ^ovos” redakcijos. Apart 
to, p. Mikolainis įtaria, buk L.
S.S. nuo 1904 metų kalta “Auš- 
-ai“ $50.00 už parduotas kny- 

bet iki šiolei teip pat tos
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sumos neatmokėjusi. Todėl p. 
M. prideda “Aušros” skolą prie 
“Trimito” ir siūlo jį už $310.00.

Reik tikėtis, kad p. Mikolai- 
nis, perskaitęs viršminėtą “Ko
vos” tvirtininųj, pasiskubins iš
traukti iš viešos licitacijos savo 
“Trimitą” ir dar sykį pasiųs jį 
ten, kur jis priguli, t. y. “Kovai”; 
Ši-gi pastaroji be abejonės pa
norės darbu patvirtinti tą, ką ra
šo, ir su noru skolą atmokės, nes 
kas-gi ten norėtų skriausti jeigu 
ne p. Mikolainį, tai bent “Auš
rą”, — ypač jeigu kam “puikiai 
vyksta”....

Sancta simplicitas. “Keleivyj” 
randame tokį “nekaltą” pastebė
jimą apie buvusius S.L.A. balsa
vimus :

“Užsibaigė nominacija* kan
didatų į S.L.A. valdybą.... 
Nominacijoj dalyvavo tik 
tūkstantis su biskiu narių. 
Iš to matos, kad organizaci
ja žymiai sumažėjo del buvu
sios betvarkės ir mokesčių 
didumo, o daugelis narių 
pailso bekovoti su atkakliais 
musų atgaleiviais (musų pa
braukta. Red.) ir nustojo 
aktyviškai dalyvaut S.L.A. 
reikaluose.

E-hm! O kaip-gi!....
Išmintingą žmonės patarlę su

taisė : Žydas muša, žydas rė
kia. . ..

Laikraščiai praneša, buk hun- 
garai, kurie kartu su austrijokais 
tveria vieną viešpatystę ir turi 
vieną karalių, senutį Imperatorių 
Juozapą, dabar lyg nenori jo pri
pažinti hungarų armijos vadovu. 
Imp. Juozapas už tai grąsina, at- 
sisakysęs nuo Ilungarijos so
sto ....

Bene ir Senis Juozas mano 
“streikuot”. . . .

A. A. GASPARAS BALTAKYS 
— RAITELIS.

(Keletas bijografiškų žinių).

' A. A. Gasparas Baltakys gimė, 
rodos, 1888 metuose, I žabeli 11 ų 
sodžiuje, Andrioniškio valsčiaus, 
Vilkmergės pav., Kauno rėdybos.

Iš mažens jis atsižymėjo dide
liu gabumu. Jis greit išmoko lie
tuviškai skaityti ir dar mažu bū
damas jau skaitydavo užsieni
nius lietuviškus laikraščius.

Jam kiek paaugėjus, tėvai leido 
Gasparą į Andrioniškio liaudies 
mokyklą, kurią jis pabaigė į du 
metu.

Tėvai labai norėjo išleisti savo 
sūnų augštesnian mokslan, bet 
jų beturtė neleido jiems to pada
ryt.

Gasparas, negalėdamas pasiekti 
aukštesnio mokslo, pats stengėsi 
dapildyt savo žinojimą skaity
mu. Buvo išvažiavęs ir į Vil
nių, jieškodainas geresnio gyve
nimo ir tikėdamasis daugiau ap- 
sišviest, bet ten to neradęs, vėl 
grįžo į savo gimtinį kaimą.

1907 metuose patapo Andrio
niškio valsčiaus raštininko pagel- 
bininku. Girtuokliavimas, kuris 
labai yra išsipldtines po valsčiaus 
raštininčias ir kur žmonės už 
kiekvieną darbelį apmoka degti
ne ir alum, dabai atsiliepė ir ant 
jauno Gasparo. Ten jis padarė 
pirmą žingsni žemyn.

Neužilgo pąteko kalėj i man, ku
riam prabuvo 3 mėnesius. “Oč- 
nyja stavki”, varinėjimai, “dop- 
rosai” nagaikomis — labai nusilp
nino ir be to menką Gasparo svei
katą, suardė jo nervus ir paliko 
savo antspaudą visame jo gyve
nime.

1908 metuose jieškodamas ge
resnio gyvenimo atvyko į Ame
riką. Apsistojo iš pradžių East 
St. Louis, Ill. Vėliaus atvyko į 
Chicagą, kur ir užbaigė savo 
jauną gyvenimą.

Chicagoj niekurį laiką buvo 
“Amerikos Žinių” redaktorium 
(kol laikraštis ėjo). Toje pat’ 
spaustuvėje iki galui dirbo.

Gyvenimas Amerikoj nei kiek 
nepasigerino. Bedarbės, dvasiš
kas vienodumas nedavė jam pa
kilti. Priegtam nupuolęs, bedirb
damas valsčiaus raštinėj, negalėjo 
pasikelti ir Amerikoj.
Toks gyvenimas privedė jį prie 

fatališko žingsnio. Kovo 1 d. 
1912 m., išgerdamas karbolinės 
rukšties, jis užbaigė savo trum
pą, vargingą gyvenimą.

Troško jis visuomet pargrįžti 
savo tėvynėn Lietuvon, bet ne
išsipildė tas jo troškimas, — ra
do sau amžiną pasilsį svietimoj 
šalyj.

Ir lai bus toji svetimos šalies 
žemelė jam lengvai K. Virsnis.

Iš Organizacijų Judėjimo.
S.L.A. kerta \ agitacijai nagus. 

Iš lengvos p. Bągpčiaus rankos 
Susivienyjime prigijo, laike virši
ninkų rinkimo, teip vadinamoji 
slapta agitacija. Besiartinant 
rinkimams, toks agitatorius pats, 
arba per savo bendrus, išsiunti
nėja pundus laiškų, kuriuose jis 
purvina ’dabartinius, arba buvu
sius S.L.A. viršininkus, šmeižia 
žymesnius organizacijos vadovus 
ir veikėjus ir pat save siūlo kan
didatu.

Jeigu tokia agitacija butų vie
ša, ir padori, jeigu toks^kandi
datas viešai išreikštų savo pa- 
žvalgą į organizacijos reikalus, 
jeigu jis nurodytų galimas kitų 
paklaidas mandagioj formoj, jei-! 
gu jis pats pasisakytų, kaip jis 
pildys organizacijos konstituci
ją ir kaip jis supranta savo urėdo 
pridermes, jeigu pagalios jis pa
sisakytų, ką ir kaip jis mano 
nuveikti organizacijos gerovei, — 
na, tai tokia agitacija yra ne tik 
leistina, bet gal butų ir geistina. 
Bet, kaip viršui minėjom, pas 
mus kaip syk yra visai atbulai, 
— paslapta agitacija yra tan
kiausiai niekuom nepamatuota ir 
nešvari. Tokia agitacija ne tik 
yra priešinga etikos principams, 
bet ji sukelia tarpe organizacijos 
narių tiktai riaušis ir nesutiki
mus, o tas niekados neišeina 
organizacijai ant sveikatos.

Šiais metais teipgi neapsiėjo be 
slaptos agitacijos ir S.L.A. sek
retorius, p. Strimaitis, praneša 
per “Tėvynę”, kad visi toki agi
tatoriai papuolė į kandidatus. To
dėl S.L.A. Centro valdyba savo 
posėdy j, pasiremdama kuopų rei
kalavimais, nusprendė apvalyt 
organizacijos rinkimus ir išlei
do nutarimą, kuriuom visi kan
didatai, agitavusic patįs už save, 
arba per savo sėbrus, bus su
spenduoti I metui nuo urėdų Pil- 
domoj Taryboj, Seime, komisijose 
ir kuopose.

Nariai, kurie gelbės tokiems 
agitatoriams, bus apskusti S.L.A. 
Seimui, kuris paskirs atsakančią 
bausmę.

Reik pasveikint S.L.A. Pildo- \,mąją Tarybą už jos šitą gerą 
pasistengimą sutvarkyt ir apva
lyt S.L.A. rinkimus. Ypatingai 
reik paminėti čia atvirą, aiškų ir 
tiesiai prie reikalo einantį S.L.A. 
Prezidento, p. Živatkausko, šia
me klausime sprendimą: “Aš tam 
įnešimui pritariu. Palei kuopų 
reikalavimą, patariu, kad visi na
riai, kurie agitavo už save perei- 
toj nominacijoj, neturi but įra
šomi ant balsavimo blankų, kas 
jie nebūtų. F. Živatkauckas.”

Šitas nutarimas, pagal p. Stri
maičio pranešimą, turės paliesti 
visus tuos, kurie yra įmaišyti 
priešrinkinėn agitacijon, būtent: 
p. J. G. Gegužį iš So. Bostono 
(“Keleivio” leidėją) kandida
tą ant S.L.A. iždininko, p. Žc- 
mantaucką iš Waterburio, ■— 
kandidatą ant S.L.A. prezidento 
(atsisakė), p. M. Bridicką iš 
Hazleton, Pa., ir 1.1.

S.L.A. Seimas. S.L.Ą. XXVII 
Seimo rengėjai iš Brooklyno, N. 
Y. praneša, kad S.L.A. seimas 
prasidės 3d. birželio ir užsibaigs 
8-tą dieną. Seimas atsibusiąs 
McCaddin Hali, Brooklyne, N. Y.

Šiuosmet Seimo rengėjai atsi
sakė nuo rengimo Šeiminių paro
dų ir, jų vieton, surengsią dele
gatų priėmimui draugišką vaka
rienę. Vakarais surengta pasi
linksminimai. Bus lošiama “Bi
rutė” ir “Adomas ir Jieva”.

Du vakaru paskirta TMDrau- 
gystei, kuri tuom pačiu laiku lai
kys savo V-tąjį Seimą.

Senas protokolas, nauja konsti
tucija. S.L.R.K.A. pagalios su
medžiojo savo seną 25-to Seimo 
protokolą ir po dviejų beveik 
metų pradėjo jį leisti per savo 
organą “Draugą”. Tas protoko
las buvo pamestas, ar kaip ten, 
ir organizacijos ’ nariai iki šiolei 
negalėjo tikrai sužinpt Jubileji- 
nio Seimo nuotikių.. Tame pa
čiame organe pradėjo eiti projek
tas naujos konstitucijos.

Pagal šį projektą* S.L.R.K.A. 
turės, kaip ir S.L.A., kelis sky
rius pomirtinės ir sąnarių mo- 
kestįs bus mokanibs pagal am
žių. Pomirtinės skyriai toki: 
pirmas 150; antras — $250;
trečias — $500; ketvirtas sky
rius vaikams. Taigi ir S.L.R. 
K.A. pradeda tvarkyti savo rei
kalus pagal šios šallėš įstatymų.

POLEMIKA
įkPOTlZMAS.

(Lyg ir kritiškas žvilgis į musų 
Organizacijas).

Girdėjau^ žmones pasijuokiant 
iš kunigų. Kunigai, anot jų, 
saką : daryk, kaip aš sakau, o ne 
taip, kaip aš darau. 
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sako 

tikro- 
laisves mylėtojai tankiai pa- 
(savĮyjc, 'lead negirdėtų tie,

inums, o he jums.
Šituos žodžiūs prisiminiau, ga

vęs nuo Liet. Soc. Sąjungos cent
ro sekretoriaus (Archive num. 
apleidžiu, taip-gi ir laiško nume
rio neminėsiu). Antrosios sta
tistikos blanką. Blankus “Kova” 
negarsino — pagailo vietos, o gal 
buvo sarmata parodyti svietui 
“socijalistišką” despotizmą? Blan
kos nepaduodu čion ištisai laik
raščio vietos gaila, ir tūlos jos 
dalįs visai nėra interesingos. Pa
minėsiu tai, kas yra minėtina.

Minėtina sąnario “užsikeiki- 
mas” arba prisieka:

“Aš, žemiau pasirašęs, pri
pažindamas kliasų kovą tarp 
kapitalistų kliasos ir darbinin
kų kliasos pripažindamas 
reikalingumą darbininkų orga
nizavimosi į tam-tikrą politiš
ką partiją..., šiuomi ap- 
re iškiu, jog aš pertrau
kiau visus ryšius ,su viso
mis kitomis partijomis, jog aš 
užgiriu ir remiu Tarptautiško- 
jo SOCIJALIZMO programą 
ir LIETUVIU SOCIJALIS- 
TU SĄJUNGOS konstituciją 
ir taktiką.

Taipgi čion sąžiningai pri
duoda teisingas visas žemiau 
reikalaujamas žinias apie save 
dėl renkamos antrosios L.S.S. 
Statistikos.”

Ar reikia komentorius? Narys 
apreiškia, ,pertraukiąs “visus ry- 

(

sius su visomis kitomis parti
jomis” ir ųžgiiąąs bei remias ne
tik “Tarptautiškojo Socijalizmo 
programą,” bet “ir Lietuvių So
či jaiistų Sąjungos konstituciją ir

neturi, na 
bevažiuos, 

ji ir takti- 
nesutinku.

Nesistebėkite- ir nesielvartoki- 
tc, o ir bijoties* nėra ko. Sąjun
ga konstitlicijaą dar 
ir su taktika ; netoli 
Girdėjau sakant?,: kad 
kos neturi:;( Strtuoni
Sąjungos ta'ktika: ardyti lietuvių 
viešąjį darbą, draskyti didžiąsias 
musų organizacijas (atsiminkite 
S.L.A., T.M.D., “Aušra” ir ųt.), 
šmeižti musų viešąsias įstaigas, 
boikotuoti ir niekinti laikraščius, 
kurie nenori šokti taip, kaip bir
bina ponai “socijalistai”, paga
lios kandžioti 
tuos lietuvius, 
na vienu keliu 
su jais, arba 
darbus” tų pačių ideališkųjų mtt-

socijalistai”, 
ir kandžioti visus 

, kurie ar tai nei- 
. ir vienoda taktika 
parodo “tinkamus

Tai tokia taktika. Jei tokią 
tiktiką užgirs ir rems — tai 
duok Dieve, kad ožys greičiaus 
priliptų liepto galą. O tą tak
tiką nelaimingai darbininkų drau
gijai parengė ponai, kurių dora 
svietui yra plačiai žinoma: tarp 
tų taktikos dirbikų rasi ir ex- 
žandarų, ir tokių, kurie planavo 
eksproprijacijas ypatiškiems tik
slams, kurie “keliavo aplink svie
tą,” kurie su revolveriais užpul- 

jiems panašių dirbikų buvo ir yr 
tame tarpe. Žinoma, tokie dirbi
kai ir tokia taktika netol tenu- 
ves musų žmones, užsitikėjusius 
“vadovams.”

kėjams įlipi 
toj a nariai.

rin-
var- 
lite-

tai. Statistikos 
kokią literatūra 
Ne kalbą, bet 

raturą. Paminėtos blanl
angliška, rusiška, lenkišką ir lat
viška. Matyt, ppnai “socijalistai” 
lietuvių litqratuj’os nepripažįsta.

riai mano

už trisdešimts mareliu, už šim- 
to vandenėlių. Kur ne bėgs? 
Juk nelaimingieji “tarptautinin
kai su lietuviu socijalistų takti
ka” gali paitfyl^i savą kalbą, 
savą literatūrą, ^galiaus. ... ir 
savo tautą. . O gįąl blankų auto
riai mano, .Kad . Visi nariai jau 
vartoja lietjiVių ! .literatūrą? Gal 
būti. Pas muš net ir tas yra li
teratas, kas ^pafceverzoja mela
gingą ir šmelžia/ičią kitus žmo
nes korespondenciją. O, jus, “li
teratų literatai !’$

Po literatūrai ' seka užklausi
mas, kokius laikraščius skaito 
nariai. Taip, tas yra Svarbiau
sia. Tas parodo žmogaus pa
saulėžvalgą, gatinčt ir jo psicho
logiją. Juk anot garsiųjų “lietu- 

u - V: . taktikos

logų”, pąvelzdah, kas skaito) 
“Vienybę Lietuvninkų” (kabėse 
pasakysiu vieną gyvųjų ir 
rimtųjų Amerikos laikraščių), tas 
būtinai yra kiaulė. Jei netiki — 
atsimink Perkūną Watcrburyje 
ir Brooklyne. O kas ima pasi- 
koliojimo ir savotiškos etikos

cijas iš “Kovos”, “Laisvės” 
“Keleivio” — tas yra gerbti- 

kovotojas, dideliai susipra- 
“kliasas einąs” vyras, ku

riam ir vainikas nebūtų perdide-

ir
nas

Tarp užklausimu nerasi tokių 
užklausimų, kurie galėtų patar
nauti ir Sąjungai ir jos nariams 
praktiškumo atžvilgiu. Paveiz- 
dan: kokį moki amatą? Ar daly
vavai streikuose? Kiek laiko ir 
kada esi buvęs be darbo? Kokiais 
keliais apsipažinai su socijaliz- 
mu? Kokią iš esančių Amerikoje 
darbininkų unijų pripažįsti gera? 
Kokį turi, vidutiniškai imant, už- 

tuvoje? Ale tokių klausimų ga
lima surinkti daugybę, ir iš atsa
kymų butų daug naudos: orga
nizacijos vadovai žinotų, kokie 
žmonės tveria organizaciją ; beto, 

centrogalėtų prie Sąjungos 
įsteigti darbo biurą, į kurį rinktų 
iš visų musų miestelių (Ame
rikoje) žinias apie darbus, kad 
tuom pagelbėjus darbininkams 
bedarbiams; pagalios informuotų 
savo narius sulig įvairių dalykų, 
kurie paliečia darbininko-lietuvio 
padėjimą Amerikoje. Bet ne, — 
jiems rupi ne narių nauda ir ne 
taikus organizavimo darbas, o tik 
trįs dalykai: triukšmas, triukš
mas ir triukšmas.

Ant pabaigos paduota 
riams instrukcijos:

sąna-

“Instrukcijos: 1) Išpildant 
šią blanką tuos klausimus, ku
riu negalite išpildyti iš prie
žasties, kad neesate tokiame 
stovyje apie ką klausiama, tai 
išbraukite. 2) Išbraukite ir tu 
literatūrų užvardijimus, kuriu 
nežinote ir laikraščių vardus, 
kurių n ėsk a i tose. 3) Visus klau
simus turite teisingai atsakyti, 
o ypatingai 1, 2, 3, 4, 9, n, 
12, 13 ir 14 klausimus turite

Po išpildymui perduokite sa
vo kuopos protokolų sekreto
riui. 6) Kurie ncišpijdys šios 
blankus bus išbraukti iš L. S.

dvi blankas, nes viena liks 
kuopos archive o kita centre.”

Taip, ypatingai teisingumo rei
kalaujama, išpildant tarp kitko 
ir 12-tą klausimą apie tai, kokius 
skaitai laikraščius! O gal ir skai
tai “Vienybę ^Lietuvninkų”? O 
instrukcijų 6-as punktas taip iš 
netyčių ir parodė musų brolių 
“Vadovų” toleranciją, arba pa
kantą ; parodė despotizmą, kurio 

narių laisvės. Matai: “kurie, nc- 
išpildys šios blankos bus išbrauk-

Dabar tad ir latikk, kaip visi 
nariai, nusigandę išbraukimo, ims 
ir išpildys tas blankas: parems 
ir užgirs taktiką! O tuokart ir 
viešai bus galima pasakyti vi
siems, kas tik papeiks jų taktiką: 
“tylėkit, musų taktiką visi na
riai užgyrė ir remia!” Jei kas 
ir neišpildytų blankos —• nebus 
ko bijoties. Jį išbrauks subato- 
je, o panedėlyje (ypatingai jei 
utarninke bus rinkimai delegatų 
į susivažiavimą) vėl atgal priims. 
Dar pi 
kvoterį.

kys ačiū, kad atnešė 
Ne norom s ir pamįsliji: 

kvoteriniai veikėjai su kvoterinė 
taktika! — Tegul pabandytų S. 
L.A. ar T.M.D. paskelbti, kad iš
brauks narį už neišpildymą* 
ir svarbiausio dokumento, 
kvoteriniai rėksniai saužtų, 
turn širšūnai:

“Lietuvių liaudis išnaudojimai 

kad 
tuoj 
tar-

tąsj,r už šlamšto neišpildymą grą- 
sina išbraukimu.

Taip. “Laisvė mums, ale ne 
jums. Darykit kaip sakom, o ne 
kaip męs darom I”

Gaižupių Bajoras.

L.S.S. SEKRETORIAUS 
ATSAKYMAS.

Pirmučiausia tariu ačiū “Lie
tuvos” Redakcijai, kad ji pakvie
tė mane duoti atsakymą viršmi- 

ne-
siniui. Taigi atsakau.

1) Netiesa, buk “Kova” 
pagarsino minėtų blankų, 
kia-pat blanka tilpo “Kovos" nr. 
52 p. m.52 p. n?., su tuo tik skirtumu, surgentai’. Sąjunga, kaipo de- 

apo-lkad min. blankoj, vieton vardų mokratišKa organizacija, visuo-

laikraŠčių, klausiama: kokį soci
jalistišką laikraštį skaito. Antra, 
tai neklausia, ar aplikantas į L.
S.S. narius moka angliškai kal
bėti.' Taigi vien dėlei tų dviejų 
smulkių klausimų antru kart ne
buvo reikalo tą-pat blanką į “Ko- 

“Kovos” nr. 8 š. m., prie Pild. 
K-to Tarimo n r. 5.).

2) Dėlei “sąnario užsikeikimo 
(sic!) ir prisiekos”. Tai nėra su
galvota L.S.S. “despotų”. Gai
župių Bajoras tepaklausia bent 
vieno iš Socialist Party narių — 

jantiems į Partiją, reikėjo išpil
dyti įstojimo blankas, kuriose yra 
viršminėtas sakinys ir vadinasi: 
“Principų dekleracija”. Reik ma
nyt, kad Gaižupių Bajoras gal 
neyra nė S-gos.nariu, jeigu šne
ka, kad S-ga neturi nė konstitu
cijos. Tuo tarpu, S-ga turi kon
stituciją ir gali pačiam “Bajo
rui” nusiųsti tiek egzempliorių, 
kiek reikia, — jei tik jis prisius 
tosios konstitucijos kainą (5c už

3) “....Sąjungos taktika.... ar
dyti licuvių viešąjį darbą....” O 
kas tasai “viešasis darbas?” 
“Draskyti lietuviškąsias organi
zacijas (atsiminkite SLA., TMD., 
‘Aušrą’, etc.)....” Šiame saki- 
nyj yra ne kas kitas, kaip pik
tas noras diskredituoti L.S.S. Lai 
T-ta Bajoras parodo, kur Sąjun- 

arba TAIL), arba “Aušros”? Kad 
su SLA., ar kitoms organizaci
joms riovėsi tūlos ypatos, taip
gi už reikalus, visai neapeinančius 

tus” SLA. 'centre), tai ką S-ga 
turi bendro su tuo? Lai man Ba
joras atsako: Ką SLA., 
ra 

ar Aus- 
turi bendro su jo straipsniu 
i.S. Despotizmas”? Mat pas

ti kai-kurie žmonės 
triukšmą vien dėlto, 

ir T oras,
šnekanes 

pirm to nepatyręs.
4) “....Tarp taktikos dirbikų 

rasi ir cx-žandarų ir ‘apie svietą 
keliavusių* ir. ...” Kas jie tokie? 
Kur jie? Aš, prisipažįsiu, su to
kiais žmonėms nedalyvavau, ne
dalyvauju ir nedalyvausiu. Kur 
jie? Kaip j išardai? Bajore, neži
nai? Taigi ar apsimoka bereika
lingai skaitytojus erzinti?

Aš čia 
O kad 

tąsias

5) Užsipulta ir už tai, kad 
blankose klausiama, ar kas skai
to ir kokią svetimkalbių litera
tūrą, o neklausta, ar skaito. . . . 
lietuvišką literatūrą 
nieko negaliu atsak 
G. Bajoras butų 
blankas, tai, sulyg
neto ir suprasto užsipuolimo, jis 
butų dar šiokį klausimą įrašęs: 
Jeigu kramtai, ar tamista turi 
dantis ?. . . .

6) Kad klausiama, kokius laik
raščius kas skaito, tai dar tas 
nereiškė, kad tie laikraščiai, ku
riuos S-gos nariai skaito, ij 
turės nuostolį, o vėl — ar 

to 
tai 
ne

“kiaulės” (taigi, anot Bajoro, “V. 
Lietuv.”) rupi, bet abelnas Są
jungos narių stovis apsišvietime; 
o kolkas dauguma lietuvių darbi
ninku iš laikraščiu vien ir sc-V
mia apsišvietimą. Tai kodėl tasai 
klausimas negalimas? Kaslink 
“KoVos”, “Laisvės” ir “Kelei
vio”, tai nemano reikalas čia at
sakinėti.

Apart to, klausiama, kadėl ant 
blankų nėra klausimo: kokį ama
tą moki? Čia vėl autorius jieško 
dienoj nakties. Juk blankose 
klausia, kas kokį užsiėmimą turi.

atsitaiko, kad žmogus dirba vi
sai ką kitą, o amatą dar kitokį 
moka, bet ar tas tuom kart rei- 

?igu jis (amatas) ne
būtų

kokį moki amatą, tai,
ra naudojamas? 
klausiama,

jis moka “amatą” į 
rašinėti ir šmeižtilaikraščius 

sau nežinomas ypatas (kaip ve 
vadinti cx-žandarais ir t. t.).

joras teisingai ant S-gos užsi
puola, tai kad už neišpildymą 
blankų sąnariai bus braukiami iš 
S-gos. Nors taip yra, ant blan
kų parašyta, vienok nieko pana
šaus neįvyks, nes kelios kuopos 

paims apsvarstymui Veik. Ko
mitetas. Ir už pakėlimą balso 
prieš tai, kas nėra reikalinga 
įvykdyti į organizacijos tvarką, 
L.S.S. kuopos ir pavieni nariai 
nebus suspenduojami, nė braukia
mi, kaikad nelaimingos atmin
ties Lietuvių Susivienyjimo “in-

met eina po žmonių, o ne pries 
žmonių valią. Ji eis ir dabar. 
O kad tas blankas nutarta iš
pildyti, tai ne komitetų kaltė, 
bet daugumos S-gos narių, 
jie referendumu tai priėmė, 
priėmė, jie. ir atitaisys, jei 
negera. Dar tas negerai, 
Gaižupių Bajoras, jeigu jis

nes 
Jie 
kas 
kad 
yra

S-gos nariu, bereikalingai lenda 
su organizacijos reikalais į paša
linius laikraščius, kuriems vidu
rinė organizacijos tvarka nėra 
taip jau reikalinga sekti: organi
zacija savo klaidoms taisyti, arba 
saviems reikalams apkalbėti turi 
savo organą ir jis visada yra at
viras pamatuotiems raštams.

J. Stasiulevičius.

MUSŲ KNYGOS.

B r. Vargšas. Penktas 
Prisakymas. Drama vienoje veik
mėje. “Kovos” leidimas. 1912 m. 
Kaina 10c.

Kas atsidėjęs seka Amerikos 
lietuvių laikraščius, tas be abejo 
yra patėmijęs, ka 
lošiami Br. Vargšo 
ra to sekmadienio, 
nebūtų (sulošta Br. 
ma”. Žodžiu, Br.
populiariškas autorius. Nestebė
tina — joks musų rašytojas, nors 
paimti ir seniausius, nėra prira
šęs tiek daug scenos veikalų, kiek 
Br. Vargšas — jis rašo ir rašo 
žmogus tik stebies: iš kur jan 
tiek noro rašyti. Iki šiam laiku: 

veikalai. Nė- 
kad kur nors 
Vargšo “dra-

Vargšas labai

nemažiau tuzino “dramų” — tai
gi rašytojo fizionomija pilnai jau 
išsiaiškino ir apie jį galima drą
siai pakalbėti kiek plačiau, ypač, 
kad apie jį ligšiol niekas dar ne
kalbėjo, išimant menkutį straip
snelį “Vien. Liet.” ir dar retkar
čiais spektaklių recenzentai išsi
taria : veikalas neblogas, pamoki-

Tuo tarpu visų Br. veikalų po 
ranka aš neturiu, bet man rodos, 
kad jie ir nereikalingi. Br. Varg- 
šas toks autorius, kurį iš vieno 
veikalo galima geriausiai pažinti.

ciausis 
dramaturgo” Br. Vargše 
liucioniškas veikalas” — 
tas Prisakymas”

ziu o m o musų rašytojo 
‘revo- 
Penk- 

kuris, “užganė
dins kiekvieną revoliucioniškos 
minties”. Ant šio veikalo ir ap
sistosime. Jis nėra nė blogesnis, 
nė geresnis už kitus Br. Arargšo 
darbus. Nežinia, gal “revoliucio
niškos minties žmogų” “Penktas 
Prisakymas” ir užganėdins, bet 
kas turi apie literatūrą nors ir 
mažiausią nuovoką to šis veika
las anaiptoli neužganėdina! 
Kam, kam, tik jau socialistams, 
rodos, nepriderėtų klaidinti mu
sų skaitančios publikos, kuri it 
be to dar negali orientuotis lite 
natūroje, nepriderėtų girti to, ka$ 
visai negirtina! O rasi ir socia
listams pritinka rusų patarlei 
“Ne obmanėš, ne prodaš”. Tie
sa, netikęs tas verteiva, kuris ’L '
nemoka girti savo prekės!

priklijuoja etikietka “dra- 
“Penktas Prisakymas” ar 

tą etikietka. Dramoj, ku
ma . 
turi 
medijoj, tragedijoj turi būti ti
pai. savotiškomis sielomis, savo
tiškais jausmais; jei dramoj, ko
medijoj ar tragedijoj pasirodo

Vargšo “dramose
koks
o ne
jokių tipų nėra, ot, autorius su
leidžia kelius žmones krūvon, jie

gyvatė, žaltys! — tat ir visa dra
ma. O jei dar ant scenos pasi
rodo revolveris ar peilis, tat mu
sų autoriui išrodo jau toki drama, 
kad baisu! Taip ir “Penktame 
Prisakyme” ■— nė vieno tipo. 
Štai provokatorius Stakis — žmo
gus menkiausios vertės, niekšas, 
bet juk ir tas niekšas turi savo 
sielą, jis jaučia, į jį veikia aplin
kybės, tas veiksmas palieka savo 
žymes: Gyvenimas reaguoja į 
provokatorių, provokatorius rea
guoja į gyvenimą. Kągi skaity
tojas sužino apie provokatorių 
iš “Penkto Prisakymo”? Nieko! 
Autorius pasako tik, kad provo
katorius, išdavęs žmones, džiau
giasi, kad jam už tą Judos dar
bą bus užmokėta, rasi, dar gaus 
kokią vietą — ir viskas. Per
daug šabloniška, perdaug trafa
retinė proVokatoriaus psycholo* 
gija! Mums rodos, kad provoka
toriaus psychologija kur kas lab^ 
jau komplikuota, kur kas gilesne, 
negu B r. Vargšas sako. Apie ki
tus “dramos” tipus dar mažiau 
prisieina kalbėti — jų visai ir 
nėra, vien manekinai, kurių lu«* 
pomis kalba pats autorius.



Sunku pasakyti, ką Br. Varg
šas “dramoj” “Penktas Prisaky
tas” norėjo apkalbėti —: vei
kiausiai jis ir pats nežino. Gal 
autorius manė didelį, sunkų klau
simą: kas daryti su žmogumi, 
kurį laikai geriausiu bendru, o 
jis galų gale pasirodo beesąs pro
vokatorius? Kas daryti — už
mušti tokį žmogų? Klausimas gi
lus, svarbus, turįs didelę mora
lę vertybę. Br. Vargšas šio klau
simo ir sugromoloti negalėjo, pa
našios užduotįs, matyti, ne Br. 
Vargšo galvai ir protui! Tiesa, 
provokatorių užmuša — bet kas? 
Andrius. Šiame veikale visas 
centras turėtų gidėti ant Tolu
čio, ant to asmens, kuris ir skal
bia: “Neužmušk!” Autorius ne 
tik kad neišrišo šio klausimo, bet 
jis nesugebėjo atsakančiai jo pa
statyti ir skaitytojui.

Nesąmonių pilna “drama”, sta
čiai galima sakyti, kad “drama” 
nuo pradžios iki galo yra viena 
nesąmonė, autorius tiesiog pailso! 
Visų tų nesąmonių mes ir neper- 
kratinėsime — perdaug vietos ir 
laiko užimtų, privesime tik ke
lias iliustracijas. Andrius, Tolu
čio sūnūs, penkioliką metų atgal 
prasišalina nuo tėvo ir dingsta. 
Tėvas nieko nežino apie sūnų, 
nežino ar jis gyvas ar miręs. Bet 
štai Br. Vargšas abu juos, ir 
tėvą r sūnų, atgabena į Lietuvos 
pasienį. Andrių autorius padaro 
parubežinės sargybos viršininku 
—‘ kas, ištikrųjų, visai negalima. 
Juk geriausiai žinoma, kad sar
gyba ant sienos yra vien karei
viai, o jų viršininkai oficieriai 
ir kitokie kariumenės vyresnieji. 
Kokiu budu Andrius gali būti 
parubežinių kareivių viršininku, 
jei jis visai nėra oficierius; antra- 
jei Andrius ir butų oficierius, tat 
valdža jokiu budu nepaskirs lietu
vio, kataliko viresniuoju Lietu
voj prie rubežiaus — Rusijos 
valdžia ne tokios taktik Vs laiko
si. Ir taip: Tolutis ir Andrius 
gyvena prie sienos, gyvena vie
nas kito pašonėj. Tolutis ir jo 
bendrai, matyti, Andrių labai ge
rai pažįsta — vadina jį ne vy
resniuoju arba kitaip, bet sta
čiai vardu. Bet Tolutis visko 
nežino, kad Andrius jo sūnus, o 
Andrius nežino, kad Tolutis jo 
tėvas. Gerai, tėvas sūnaus galė
tų ir nepažinti, sūnūs galėjo iš
augti, subręsti, kitaip išsižiurėti, 
bet kad Andrius tėvo nepažintų, 
tat visai jau negalimas daiktas. 
Andrius prasišalino nuo tėvo 15 
metų atgal, dabar tėvui 60 metų, 
vadinas, 15 metų atgal tėvas tu
rėjo 45 ip., buvo jau žmogus 
visai subrendęs, jokiu budu nega
lima dafe^tv kad per 15 metų 
suaugęs žmogus persikeistų taip, 
kad ir. *tiferas\Xunus jo nebepa
žintų! Be to tėvas Tolutis gerai 
žino, kad parubežinės sargybos 
viršininkas vadinas — Andrius 
Tolutis. Argi tėvui nekylo klau
simas, kas tas toks Andrius To
lutis, juk jo pražuvęs sūnūs kaip 
tik tą patį vardą nešioja? And
rius taipgi žino, kad jo rajone, 
pašonėj, gyvena tūlas senis, turįs 
jo tėvo vardą ir pravardę. And
rius, kaip ir Tolutis, nė sykio ne
užduoda sau klausimo: kas per 
vienas tas senis? Prie panašių 
aplinkybių be abėjo ir vienas ir 
kitas nenurimtų tol, kol neišsi
aiškintų sau, kas jiedu tokiu. 
Br. Vargšas leidžia jiems gyven
ti ramiausiai, nieko nesiteirau- 
jant. Tiktai “dramos” gale ka
žin kokiu pasakišku budu auto
rius atidengia akis tėvui. Kuomet 
Andrius ateina į Tolučio trobą 
areštuoti Tolučio ir jo bendrų, 
senis pamato ant Andriaus kaklo 
apgamą ir pasako: “Tu... tu... 
tu mano sūnūs. .. . sūnūs. . . . Tu 
mano pražuvęs prieš penkiolika 
metų sūnūs!” Kaip šioji scena 
nenaturale, kaip nenaturalė! And
rius be niekur nieko, visai neper
sitikrinęs ar ištikro Tolutis jo 
tėvas, puolė ant kelių, ašarojasi 

argi tat galimas daiktas?! 
Andrius ištyžta, ima taukšti nie
kus: “Lavonai visur.... kartu
vės.... Vaitojimai... Šūviai... 
Kraujas.... Šešėliai.... gelbė
kit mane nuo šešėlių sušaudytų 
(su visais sveikinasi). A.... 
sveiki, vyručiai, sveikos da gy
vos dvasios.... čia kartuvės, ten 
šaudo, ten toli vaitoja.... Ei- 
va.... eiva.... (šauna į Stakį; 
Stakis griųva). Visur mudu.... 
visur, prie kartuvių.... (šauna 
j save ir griųva bežado).” Kiek 
tuščių žddžių! Grina galimatija! 
Ką — ar Andrius iš proto išėjo? 
Vargiai kas panašaus gali atsi
tikti — Andrius užsigrudijęs, 
Šiaurus parubežinės sargybos 
viršininkas ir ūmai iš proto išei
na. Tik su labai įspūdingais, la

bai jautriais žmonėmis atsitinka, 
kad jie urnai netenka proto! 
Klausimas — kam Andrius nusi
šauna? Juk jis dar nėra blogo pa
daręs nė savo tėvui, nė tėvo 
bendrams ■—• atėjo tik areštuoti, 
bet neareštavo! Matyti, autorius 
norėjo labai įspūdingai, labai bai
siai užbaigti savo “dramą”! Be 
šūvio gal ir “dramos” nebūtų! 
'Tokia tryliktoji scena.
- Imkime viršiaus vieną scena — 
XII. Tolučio trobon sueina pats 
Tolutis, revoliucionieriai Kokš
tas, Gotutis, miestsargis ir pro
vokatorius stakis. 'Tolutis ir 
miestsargis, užjaučiąs revoliucio
nieriams, nuplėšia nito Stakio vei
do provokatoriaus kaukę. Pro
vokatorius atsiranda vienas tarp 
savo priešų — scena labai ne
jauki, momentas baisus! Kaipgi 
Br. Vargšas ją nupiešia? Ogi 
Stakis, lyg užpykęs, pasako: “Ijis 
senas rupūžė meluoja!” Kokštas 
ir Gotutis puola ant Stakio; šis 
dar priduria: “Kur penktas pri
sakymas, pražilęs seni?!” Po to 
Gotutis dar kiek pakeikia — tat 
ir viskas! Taip autorius pažįsta 
žmogaus psychologiją !

Imkime scena XI. Kokštas ir c
Gotutis, išlydėję su ginklais iš 
toliaus atvykusį savo bendrą, at
eina Tolučio trobon. 'Tolutis jau 
žino, kad provokatorius Stakis 
judu išdavė ir kas sekunda gali 
užklupti areštas. Ką gi 'Tolutis? 
Jis sau ramiausiai tyli, neper- 
spėja savo bendrų, kad jiedu 
akies mirksnyje turi prasišalinti, 
kokius nervus žmogus neturėtų, 
kaip jis nemokėtų savęs valdyti, 
bet šiame atvėjuje jis taip ra
miai nedatesėtų išsilaikyti ir slėp
ti nuo bendrų apie pavojų.

Imkite kurią tik patinka sce
ną, kiekvienoj atrasite perlų! 
Visur autorius parodo, kiek jis 
nuvokia apie žmogaus psycho- 
logija.

Daugiau prie “dramos” turi
nio nebeapsistosime.

Pažvelgiame į techniškąją “dra
mos” pusę. Čia Br. Vargšas ir 
nieko nenusimano.

Kas tat yra: drama, tragedija, 
komedija? 'Tat gyvenimo vaizdai, 
gyvenimo paveikslai arba, trum
pai pasakius, pats gyvenimas. 
Mano nuomonė gyvenimas per
keltas ant scenos turi būti toks 
pat naturalis, koks jis yra tikre
nybėj, išėmimai gali būti —■ ir 
yra —• tiktai: operai, operetei, 
monologui ir karikatūrai —■ ka
rikatūras galima ne vien piešti, 
bet ir žodžiais rašyti.

Kas tat yra manymas? Many
mas — musų kalba tiktai be 
garsų, męs manom visuomet ty
liai, nors labai, labai retai at
sitinka žmonės, kurie mano bal
siai, kalbasi patįs vieni su sa
vim, manydami, vartoja garsus, 
bet dar atkartoju, kad tokių žruo
niu tėra vienatės. G

Beletristikoj išreikšti asmens 
manymą jokių sunkenybių nėra, 
autorius savais žodžiais aprašo, 
kad šis asmuo tą ar tą mano, 
Visai kitas dalykas su scenos 
veikalu — čia juk autorius nera
šys, kad šit veikiantis asmuo da
bar tą ir tą mano, publika vis- 
tiek nežinotų, ką asmuo mano —- 
arba bent tokioj .vietoj turėtų 
pasirodyti iš užkulisy žmogus ir 
perskaityti mintįs. Taigi a; 
scenos mintįs, manymai turi būti 
visuomet išreikšti garsais. Bet 
žmogus labai tankiai nenori, kad 
kas pasalinis žinotų jo mintįs — 
čia ir yra sunkenybė, rašant sce
nos veikalą., Br. Vargšas, ir visi 
musų dramaturgai, apeina tą 
sunkenybę štai kokiu budu: iš
leidžia ant scenos vieną asmenį 
ir jis kalba ilgiausį monologą, ar
ba autorius prirašo: dabar asmuo1 
tariai į publiką, taria sau, taria 
tyliai. Kuomet žiuri į asmenį 
kalbantį ant pagrindų vieną, ne
noromis imi manyti žiūrėtojas: 
“Ką, ar jis beprotis, ką jis ten 
vienas murma?!” Niekuomet ant 
scenos negalima išleisti vieno as
mens; jeigu jis vienas pasirodo, 
tat tegali pasirodyti tik kelioms 
sekundoms ir nieko neturi kal
bėti. Br. Vargšas išleidžia po 
vieną Tolutį, Gotutį; Stakį ir ki
tus ir visi plepa ilgiausius mono
logus, plepa tą, kas šiame mo
mente visai ne vietoj. Br. Varg
šas išvelka ant pagrindų vieną 
asmenį, paskui jį išvaro už ku- 
lislį, kitą atveda ant scenos, tą 
išstumia* laukan, vėl naujis as
muo pasirodo — autorius stum
do lošėjus be jokio reikalo, ne — 
yra reikalas pačiam autoriui, jei 
autorius panašiai padarytų, jis 
negalėtų sulipinti savo “dramos*’! 
Veiksmą pjesoj turi iššaukti pati

pjesa, aplinkybės, kurios priver
čia veikentįjį asmenį elgtis taip, 
o ne kitaip. Jei asmuo pasirodo 
ant pagrindų, vadinas, tame mo
mente jis negali nepasirodyti, jei 
asmuo daro kokį gestą, tat ap
linkybės, kuriose randasi asmuo, 
būtinai reikalauja to gesto. Auto
rius turi visai nuošalyj stovėti 
nuo veikenčiųjų asmenų, auto
rius neturi teisės mėtyti už apy
kaklių personažų nuo pagrindų!

Bet didesnio juoko nereikia, 
kuomet veikalo asmens ima kal
bėti į publiką, į šalį, sau, arba 
tyliai. Štai ant pagrindų A ir B. 
A (į publiką, į šalį, sau arba 
tyliai). “Koks idiotas tas B!” 
Publika, kuri sėdi atfokėj nuo pa
grindų, sakinį girdį, o B, stovįs 
apie A, negirdi — argi bereikia 
didesnio kurjozo! Antra —■ iš 
kur veikalo personažai žino, kad 
yra koki tai publika, kurį klau
sosi tos kalbos. Šie kunštikiai ant 
scenos nedaleistini — negali bū
ti jokių kalbų į publiką, į šalį, 
tylių arba sau. Br. Vargšo “dra
mose” tokių vietų pilna. Imki
me iš “Penkto Prisakymo” sce
na VIII — čia autorius iki ab- v
surdo daina, galutinai parodo, kad 
jis apie scenos techniką absoliu
tiškai nieko neišmano! Scenos 
VI gale autorius išvaro nuo pa
grindų provokatorių Stakį. Pa
silieka vienas Tolutis ir, atbarš
kinęs monologą, užsnūsta — tik 
stebėtinai greitai užsnūsta, žmo
gus kalbėjo, kalbėjo ir urnai ima 
snausti —■ tikras patalogiškas ap
sireiškimas! Toliau, scenoj XII, 
Tolučio lupomis autorius pasa
ko, kad, girdi, kol Tolutis iš- 
beldė savo monologą, praėjo pus
valandis. Keistas dramaturgo 
laikrodis, kažin iš kokios fabri- 
kos?! Daugiausiai, daugiausiai 
šis monologas gali užimti 5 mi
nutes, tik ne pusvalandį! Grįžki
me prie scenos VIII. Tolutis 
snaudžia. Greitai įbėga provo
katorius Stakis ir apsidairęs pa
mato snaudžiantį Tolutį. Ar kei
stai — “dramos” pradžioj auto
rius sako, kad viskas dedasi nak
tyj, troboj žiburio nėra. Ste
buklingas akis turi tas provoka
torius, net tamsumoj mato kaip 
snaudžia žmogus. Įbėgęs Stakis 
beveik visa gerkle ima šaukti, kad 
ką tik jis išdavę žmones, kad 
jam už tą Judos darbą bus gerai 
užmokėta ir 1.1. Argi bereikia di
desnio nonsenso! ? Provokatorius 
Stakis mato, kad čia troboj yra 
senis Tolutis, kuris nugirs kiek
vieną provokatoriaus žodį, o pro
vokatorius šūkauja sau ir nieko. 
'Toks išdiotas provokatorius var
giai susirastų. Tarp šnipų, tie
sa, yra labai daug kvailų sutvė
rimų, bet provokatoriai žmonės 
gudrus, mitrus —• jei jie butų 
kokie idiotai, tat negalėtų įsisukti 
į organizacijas, kurios jiems taip 
užtiki ir tankiausiai organizaci
jose provokatoriai užima labai įži- 
mias vietas. Kiek galima sprę
sti iš “dramos” Stokis ar ncmul- 
kis ir štai pagal autoriaus norą 
kokią štuką jis pats sau iškepa 
— pasisako esąs provokatorius, 
nors, ištikro, jis ir nemano prisi
pažinti. Na, daleiskime, kad pro
vokatorius Stakis paskutinis mul
kins: jis gali manyti, kad į 5 mi
nutes senis Tolutis galėjo taip 
kietai užmigti, kad nieko negirdi. 
Tuomet Stakis savo monologą 
turėtų išbclsti be pertrūkio, bet 
taria frązą Staksi, paskui eina 
'Tolučio fraza ('Tolutis neva į 
šalį kalbą), vėl Stakio graza ir 
vėl Tolučio fraza ir taip visa šio
ji scena. Stakis nepradeda kal
bėti, kol Tolutis neužbaigia savo 
žodžių, vadinas, kasgi — gi Sta
kis geriausiai girdi Tolučio žo
džius, žino kad Tolutis nemiega, 
o pagal B r. Vargšą išeina, kad 
Stakis negirdi Tolučio kalbos, 
Stakis mano, kad senis miega. 
Tikra komedija! Grinas absurdas! 
Du žmoųės kalbasi, o Br. Varg
šas tvirtina, kad jie nesikalba, 
kad negirdi vienas kito Įkalbos! 
Štai ką reiškia rašyti, neturint jo
kios nuovokos apie ką rašai!

Užteks apie tas nesąmones! 
Tokia Br. Vargšo “drama” 
“Penktas Prisakimas” ir tokios: 
visos jo “dramos”. Visur tik 
šablonas, niekur savos minties, 
mažiausio supratimo apie žmo
gaus sielą, apie psychologiją. Be 
reikalo Br. Vargšas imasi rašyti 
“dramas” — tat ne jo galvai, ne 
jo supratimui.* Iš “dramaturgo” 
veikalų matyti, kad jis men
kiausios dovanos neturi! Bet pas 
mus lietuvius lengva būti rašy
toju —• turi popierio, tūri raša
lo, na, ir tepk, o kas iš to išeis, 
tat nesvarbu! P,B—as.

Loebl
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Kiti užniętinėjimai paliečia aktuališkiimą 
kuris tečiaus fyra .laikraščio nuopelnu. Rim
tesnis skaitytojas stebisi, kaip publicistas vie
name akies mirksnyje sutveria savo paž valgą 
apie atsitikimą, ir išlieja ją ant popieros, ne
gali pritaikyti giliaus pamatuoto sprendimo, 
koncepcijos greitume j ieško visur frazių arba 
šiaipjau kokių išsitarimų, sutinkančių su par
ti jine savo tendencija — ir neapkenčia dile
tantiško dalyko traktavimo.

Visai kitos yra užmetinejimų priežastįs 
prieš protiškąją, estetiškąją ir literatiškąją 
kritiką. Rašytojų ir tvėrėjų eilėse kritikai turi 
daug atkaklių ir tokiais jau gimusių prieši
ninkų. Nuo-pat publicistiškos kritikos prasi
dėjimo, tarp jos ir rašytojų bei artistų ver
da nepaliaujama kova.

Labai indomios yra T a v e r n i e r o nuo
monės apie visuotiną judėjimo teisę prieš laik
raštijos kritiką prieš Didžiosios Revoliuci
jos kilimą. Bė politikų, reikalaujančių visuo
meninės spėkos prieš spaudą, atsirado, šalia 
jų, ir mokslininkų, artistų, visupirma gi ak- 
torų. Voltairė ypač neapkentė kritikos. Jis, 
tasai uoliausias laisvos minties platintojas, 
griebėsi įvairių smarkiausių priemonių, kad 
tik apgalėjus ir pažabojus kritiką. Su didžiau
siu atkaklumu kariavo prieš Frėron’ą ir De- 
fontaines’ą. M a 1 e s h e r b e s’o sustatytame 
sąraše skundų prieš spaudą toje epokoje skai
tome “Gydytojai prisiekė kovoti su straips
niais, rašančiais apie mediciną; muzikai nu
rodinėjo, kad tvarka ir ramybė esą ardomos 
skelbimu, kad italų muzika esanti geriausia, 
rašytojai stengėsi nužeminti kritiką lig zero; 
didis d*A lam.be r t prisiekė kerštą nuskrau- 
stos ir paniekintos encyklopedijos vardu. Ak
toriai 1775 m. sutrukdė Journal des Theatres 
išleidinėjimą, gi vėliau jį visai sustabdė, o 
jojo vedėjas Le Fuel Mėricourt priverstas bu
vo apleisti tėvynę ir bėgti į Londoną; per
sekiotas taip gi buvo ir Annie Littčraire, nes 
Freron pavelijo aktoriui Dcsessartui duoti sau 
pilvakalbio (ITlentriloque) prievardę.

Reikia pažymėti, kad iš kitos pusės, vy
riausybė priversta buvo netiktai stengtis ne
leisti kritikuoti valdžios ir vyriausybės, bet 
taipgi ginti dar aktorius. 1776 m. Vienoje 
tapo išleistas įsakymas, draudžiąs rašyti lai
kraščiuose apie teatrą. Nieko stebėtino, kad 
dviem metam praslinkus skaitome vėl laikraš
tyje Diarium sakinį: “Laikraštis nieko neturi 
bendro su teatru;”^

Teatrališkų kritikų dalykuose, savo ra
porte ciesoriui,^policijos direktorius rašė: uTą 
efeą vieša visuomenės nuomonė skaito perdaug 

užgaunama ir neskania. Vienos Darium turi 
politiško laikraščio pobūdį ir yra kaipi valdžios 
organas; todėl tai juolabiau nuostabu, kad 
čiapat šalia valdiškųjų žinių ir viršiausiųjų 
patvarkų randasi teatrališkos recenzijos. Aiš
ku tatai, kad šios rųšies rašiniai negali 
b u t n a u d ingi dramatiškosios dailės besi- 
plėtojimui, nes panašios recenzijos gali grei
čiau suirutę iššaukti arba suerzinti sceniškųjų 
veikalų rašytojus, nekaip pažadinti juos prie 
tolesnio ir tobulesnio darbo. Jūsų Ciesoriš- 
koji Didenybė teiksitės tad duoti direkcijai 
savo augščiausįjį įsakymą, idant ateityje tokių 
recenzijų Vienos Diarium nebetalpintų, o jų 
vietoje, kaip seniau būdavo, idant talpintų 
komunikatų skyriuje pranešimus apie naujus 
sceniškuosius veikalus, tečiaus be įsileidimo 
į kritiką, be jokių recenzijos' dažų, ir tai tik
tai su specialiu teatrų cenzoriaus leidimu.** 
Rezultate pasirodė augščiau minėtas ciesoriš- 
kas patvarkymas, draudžiąs talpinti laikraš
tyje teatrališkas recenzijas. Vos tik 1840 m. 
buvo leista laikraščiui Wiener Zeitung, spau- 
dinti teatrališkąsias recenzijas, bet ir tai su 
daugeliu pasergėjimų ir apribojimų*).

Didelis savo laike rašytojų obalsis prieš 
recenzentus: “užmušk jį, tai recenzentas!” 
dar ir šiandien tebeskamba, tečiaus su tuo 
skirtumu kad ne taip balsai, atvirai, bet slap
ta, mintyje. Neapkentimas tas yra natura- 
liškas, glūdi jis giliai kiekvieno žmogaus pri
gimtyje, bereikalingas tatai būtų priežasčių 
jiekojimas. Iš dalies yra tai savemeilė ir ambi
cija, kurios yra priežastimi įniršimo ant lai- 
kraštijos kritikos. Mokslininkas, artistas arba 
literatas paprastai labiau brangina veikalą, ne
kaip recenzentb darbą. Tvėrimas, abclnai 
imantį turi didesnę‘vertę, nekaip kritikavimas, 
todėl konkretiškąji/tvėrimą reikia labiau bran
ginti už kritiką.

T 11
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LITE^ATfŠKAS SKYRIUS.
Apsvarsčius siu laikų spaudos stovį jos 

santikyj su g^rynaji beletristiškais tvėrimais, 
įsitikrinsime yisupjrma, kad visi laikraščio 
skyriai, paremti ant savotiškų pažvalgų ir tu
rį tikrą literatišką formą, tveria, arba bent 
turėtų tverti dailiąją literatūrą. Laikraštinin
ko priedermė yra suteikti turiniui literatišką 
formą, sulyg visų beletristikos taisyklių ten, 
kur nėra reikalo apsiriboti vien padavimu sau
sų faktų. Menkas savyje dalykėlis, pastabėle, 
estetišku atžvilgiu gali būti tikru chef d'oeųvm 
—v meistradaru;.teatralė arba knygų recenzija, 
referatas iš daį^s srities ysuomet priklauso 
---- -------------- v.J

* “Zur Gesčhijdite der ksųs. Wiener Zeitung*** 
Pusi 144-146, ’

prie beletristikos. Iš kiekvieno atžvilkio pe
čiaus beletristiškoji forma yra vien tik pa
puošalu aktuališkumo, kuris yra tikruoju lai
kraščio turiniu; publikacijos ir aktuališkumai 
esti pagražinami'dailiąja forma. Pagalios^be- 
letristiškoji tverybė, be jokio net aktuališ^uino, 
užėmė nemažą sau vietą šių dienų spaudoje. 
Laikraščiai jau nuo senai talpina savo skil
tyse apysakas, kartais net tokias, kurios su pe
reinamuoju momentu nieko bendra neturi, ku
rių akcija dedasi gal gilioje praeityje — žo
džiu, kurios yra dideliame priešingume sli 
tikrąja spaudos esme. Tankiai sutinkame 
laikraščio skiltyse noveles ir vaizdelius, tankiai 
užklysta ir gryniausio vandens brikas, ir epi- 
gramatas, kurie užima vietą nuošaliai nuo visų 
kasdieninių reikalų, ir abelnai visuomenės gy
venimo rūpesčių nejudina; vien tik epos ir 
drama, vien tik tiedvi beletristiškos tverybės 
rųši dienraščiuose neranda svetingo priėmimo.

Skverbiasi čia klausimas, kokią intekmę 
turi spauda į dailiąją literatūrą ir atbulai? 
Atsakymą į šį klausimą galime rasti dviejuose 
šaltiniuose. Pirmiausia prigulės jisai nuo at
sakymo, ar į tikrai literatiškąją tverybę laik
raštis veikia pozitiviškai, ar negativiškai; 
toliaus, ar veikalų išleistuvef de facto daro 
laikraščiai skriaudą. Atsakymus į viršui mi
nėtą klausimą tečiaus atidedame į kitą straip
snį, kuriame bus kalba apie spaudos stovį šių 
laikų protiškam jame judėjime.

VL
APSTULBIMAI IR TARPININKAVIMAS 

f VAISBOJ.B A
yMilžiniškoji laikraštijos reikšmė nauja- 

gadynėje kultūroje neapsireiškia niekur taip 
aiškiai ir tokiuo intikrinimu, kaip greitame ap
skelbimų skyriaus išplėtojime, kaip lygiai ir 
pačiame fakte, jog laikraštijai pasisekė vien 
sau ingyti to skyriaus monoplį. Apskelbimai 
laikraščiuose pasirodė gana anksti, o jų tė
vynė yra Anglija, nors tikrai nežinia, kur ir 
kada ir kuriame laikraštyje buvo patalpintas 
pirmutinis apskelbimas. Kaipo seniausį ap
skelbimą paduoda tilpusį ” Impartial Intel
ligencer” numeryje balandžio 12 d. 1649 m., 
kuriame vienas bajoras, už atradimą pavogtų 
jo dviejų arklių, prižada duoti didelę dovaną. 
Franci joje garsus R e n a n d o t, franeuzų 
laikraštijos tėvas, jau 1633 m. pradėjo išlei
dinėti laikraštį vardu tfFeuilles d e Bureau 
d" A dresses”, pašvęsta išimtinai apskelbimams 
ir vaisbos reikalams. Vokietijoje, pasak H . 
S c h a c h t’o , pirmieji anonsai pasirodę 1663 
metų pabaigoje, ir tai Berlino Einkoinmcnde 
O rd i na re Postzcit ung.

Išimtinai apskelbiamoji spauda turi savo 
reikšmę kai-kurioms svarbiausioms pramonės 
arba vaisbos šakoms, bet tik ne abelniems 
apskelbimams. Tečiaus tas nekenkia tūlos 
inseratų rųšies specializavimui |X)litiškojc laik
raštijoje. Anglijoje tas apsireiškimas pra
sidėjo gana anksti, kiekvienas laikraštis turėjo 
kurios-nors atskiros rųšies apskelbimus. Morn
ing Post talpino apskelbimus tik apie arklius 
ir vežimus. Public Ledger garsino iš svetimų 
šalių pargabenamas prekės; Morning Herald 
ir Times — nejudinamus daiktus; Morning 
Chronicle — literatiškų veikalų išleidimus. 
Žmonės abelnai buvo tečiaus gana konserva- 
tiviški. Public Ledger, pvz., dėl savo menko 
turinio butų turėjęs jau senai žlugti, jeigu ne 
speciališkumas jojo užrubežinius produktus 
garsinti.

Nėra reikalo prirodinėti, kokią didelę 
reikšmę visuomenės organizme turi inseratas. 
Apskelbimas laikraštyje yra tai veiksnys, tar
pininkaująs tarp siūlytojo ir reikalautojo. Pa
našios organizacijos jieškota jau tuomet, kuo
met visuomenė laikraštinių inseratų dar neži
nojo, kuomet pramonė tą spragą stengėsi už
kišti visai primityviais budais. Pvz., Vienoje, 
17-tojo amžiaus pabaigoje, visokie apskelbimai 
buvo pranešami visuomenei gyvu žodžiu vie
šose vietose kaip prekyvietėj, rinkoj ir kitur; 
bet kur šios rųšies publikacijos, pasirodė neuž- 
tektinomis, buvo panaudojamas ambonas, iš ku
rio tam tikras kalbėtojas skelbdavo susirinku
siems apie jį klausytojams. Tarpiu inky stė su- 
jieškojime tarnysto^ ar darbo atsibūdavo arba 
su pagalba amatų bendrijų, t.v. cechų, ir “pri
siekusiųjų pėstininkų”, arba gi paprastu pasiu- 
lijimu pažįstamųjų ratelyje.

Šiandien garsinimas ir pasiūlijimas yra 
vaisbos ir pramonės siela. Vaisbininkas, ne
mokąs atkreipti visuomenės atydos į savo 
prekės, esti nelaimingas, nes jų niekas neperka. 
Tečiaus pati rekliama nepadaro dar tai, kad 
rekliamuojamoji prekė ingytų sau nuolatinius 
reikalauto jus. Kokius-nors garsiai ir trukš- 
mingai rekliamuojamus niekniekius, šlamštus 
žmonės griebs vieną kartą, kitą, bet nuotalinių 
pirkėjų tasai šlamštas neingys.

Phineas Taylor Barnum, gerai nusimanąs 
apie rekliamą, pasakė: “Geriausia rekliama tu
rės priderama pasekmę vien tik tuomet, jei
gu siūlomojo produkto gerumas bus neabejo
tinas.**

Reikia dar paminėti viena apskelbimų rū
šis, tiesa, maža, bet kurios tikslas yra ne 
asmeniškai pasipelnyti, o tik paraginiti visuo
menę prie dosnumo, prie aukojimo labdarin
giems tikslams. Žinoma, tokie apskelbimai 
užtinkama daug rečiau, nekaip pirkliautojų ap
skelbimai, ir tuo užinteresuoti asmenįs tankiai 
dagi nestengia apskelbimą apmokėti. Betur
čiai ir vargo prispaustieji toje rubrikoj randa 
tečiaus geriausią sau pagalbininką, ir drąsiai 
galima sakyti, kad įvairios labdaringos įstai
gos, jegu jų laikraštija neparemtų, niekada nc- 
ingytų taip stiprios visuomenes paramos.

[(Toliai /

PASNEKEUU kampelis.
Atsakymai iš pereito numerio.

6. Yra labai daug aiškinimų, 
kaip atsirado paprotys viens kitą 
suvedžioti 1 balandžio dienoj 
(Prima April). Nekurie aiškinL 
niai.yra gana įdomus. Teip, pa* 
vyzdin, aiškinama, buk šitas pas 
protys primena, kaip Kristus 
prieš nukryžiavojimą buvo siun-i 
tinėjamas nuo Ainošiaus prie 
Kajafo, nuo Kajafo prie Piloto, 
nuo Piloto prie Berodo ir vėl 
atgal nuo Berodo 'prie Piloto. 
Menama, kad Kristaus nukryžia* 
vojimas buvo apie 1 dieną balan
džio — iš čia todėl ir “Prima" 
April is” atsiradęs. Vienok tas 
yra tik spėjimas, mažai savyje 
teisybės turintis.

Daug teisingesniu išrodo .se
kantis išvedimas. s

Šiądien mažai kas abejoja, jog 
Prima Aprilio paprotys yra su
rištas su permainymu Naujų Me^ <k
tų. Mat seniaus, net iki XVI 
šimtmečiui, nauji metai prasidė
davo 1 balandžio. Pataisius ka
lendorių, prancūzų karalius, Ka
rolis IX, paliepė, kad Nauji Me
tai ^skaitytus nuo 1 d. sausio. 
Nuo pranezuų ir kitos Europos 
tautos priėmė pataisytą kalen
dorių ir pradėjo Naujus Metus 
skaityt nuo 1 sausio. Kaip da- 
liar, taip ir seniaus žmonės buvo 
papratę siųsti dovanas ir linkė
jimus savo draugams ir pažįsta
miems, Naujų Metų sulaukus. 
Įvedus naują kalendorių, daugu
mas ilgą laiką klyzdavo ir po* 
senovei sveikindavo 1 d. balan
džio. Daug įvairių suviliojimų 
iš čia savo pradžią ėmė ir tas 
paprotys, nors persimainęs, už
silaikė ir iki xiolcir'

7. Netik terp žmonių būna ka
rės ir ėmimas nelaisvėn pergalė
tų priešų. Gamtos tyrinėtojai 
užtėmyjo, buk skruzdės veda terp

/ė

savęs kares, nelyginai, kaip ir 
žmonės. Kad vienas skruzdėly
nas užpuola ant kito — tą tan
kiai galima patėmyt, bet tvir
tinama, buk yra ir tokių atsitiki
mų, jog kaikurios skruzdžių y^is-s 
lės ima nelaisvėn pergalėtu^ šavb 
priešus ir, parsivedę į savo skruz
dėlyną, padaro juos vergais. To
kiu budu suimtos skruzdės'Tuk 
yra savo ponų skruzdėlynuose 
priverstos kasti požemines^gale
rijas ir mažus kambarėliui ir 
atlikti kitus sunkesnius darbus.

8. Nuo senų senovės pasitai
kydavo žmonių, kurie pažinda
vo daug kalbų. Teip, Pont o ka
ralius, Mitridatas, galėjo susi
kalbėti su savo pavaldiniais 25 
kalbomis. Garsioji Aigipto kara
lienė, Kleopatra, niekados nerei
kalavusi vertiko susikalbėjimui 
su svetimų viešpatysčių pasiunti
niais.

XV-amc"amžiuj mokytas italas, 
vardu Mirandolo, vartojo 22 kal
bas. XVB-ame amžiuj tūlas vo- 
kietys-ukininkas, vardu Schmidt, 
išvertęs poterius 52 kalbose. Se
kančiame amžiuj gyveno angli- 
kas Sir William Jones, kuris pa
žino 28 kalbas.

1904 metuose mieste Bonu nu
mirė Dr. Gottlieb Li^tner, vokie- 
tys, kuris mokėjo 50 kalbų ir ga
lėjo lygiai lengvai kalbėti sun
kiausia azijatų kalba, kaip ir vo
kiška. Vienok niekas iki šiolei 
negalėjo šiame at vėju j susilygin
ti su kardinolu. Mezzofanti, kuris 
mokėjo net 114 kalbų ir visomis 
kalbomis jis buk teip lengvai 
kalbėjęs, kaip ir savo prigimta 
itališka kalba.

Sakoina, buk jam užtekdavo 
trijų savaičių laiko naujos kal
bos išmokimui.

Tarp lietuvių teipgi buvo ne
mažai vyrų, kurie daug kalbų 
mokėjo. Tarp jų augščiausia vie
ta priguli nesenai mirusiam pro
fesoriui kun. Jaunini, kuris buk 
buvo apsipažinęs su apie 70 kal
bų. Čia teipgi reik paminėti ir 
filologijos daktarą, G. J. Sauer- 
veiną, kuris pažino labai daug 
kalbų. Jis pats buvo vokiškos 
kilmės, bet, anot jo locnų žodžių, 
jis Lietuvą ir lietuvišką kalbą 
uz vis labjausiai mylėjęs.

9. Francuzijoj, kunigaikščių 
D e L i g u ė knygyne, randasi 
knyga, kuri buk yra nepapras
čiausi knyga visame pasaulyj. 
Ji yra nei rašyta, nei spauzdinta. 
Kiekvieno puslapio raidės ir net 
paveikslai yra išpjauti pergamį- 
ne. Kiekvienas puslapis pamuš
tas mėlyna popiera ir tokiu bu
du visos iškirptos raidės gera; 
simuša ant mėlyno pa»* 
Reikėjo neišpasakyto
kad tokiu budu sutais 
gą. Šita knyga yr' 
boj; it vadinas:



t
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Jesus Christi cum figuris et ca- 
racteribus ex nulla materia ėom- 
positis” (Knyga Jėzaus Kristaus 
kančių su paveikslais ir raidėmis

nuolis vardu T. Heinsbach. Ru- 
dolphas II, Vokietijos karalius, 

. 1640 metais siūlė už ją $60.000.
10. Visiems žinoma, jog ne- 

kurios žuvįs gali labai ilgai gy-

• randama žuvų po kelis šimtus 
metų senų. Auksinės žuvytės 
teipgi gali gyventi labai ilgai. 
Peterburgo akvariume kaikurios

prie’Buddos šventnamių, yra žu-
. * . . v • V &

nunio.

Klausimai.
Kokiam mieste kiekviena

pabučiuot karalių ant gatvės?
12. Ar atsitikdavo, kad žmo- 

_ nės miegodavo po kelis mėnesius?
13. Kokios laukinės tautos jau 

nuo senai vartodavo panašią te
lefonui prietaisą?

14. Kur laidoja negyvėlius sta- 
. čiais?

15. Kur randasi žuvįs be akių? 
(Atsakymai bus kitam numeryj).

VIETINES ŽINIOS.-------------- v . .
VELYKOS.

Didesniam pagerbimui Vely
kų šventės A. Olszewskio Ban
ka ir “Lietuvos” redakcija bus 
uždaryta per visą diena nedėlio
ję 7 balandžio. Turinti reikalus 
į Banką ar Redakciją, pasirūpin
kite juos atlikti Subatoje prieš 
Velykas.

Užmušė sužiedotinę ir pats pa
sišovė. Pereitos pėtnyčios vaka
re, ant North Side, tūlas Juozas 
Žilinskis užmušė ant vietos savo 
sužiedotinę Domicellę Blažiutę ir 
čiapat įvarė sau galvon kulką.

Žilinskas ir jo giminaitė Bla
žiutė buvo susižiedoję, vienok 
pastaruoju laiku terp jų iškilo ne
sutikimai ir mergina atsisakiusi 
už Žilinskio tekėti. \ Kalbama, 
buk Žilinskis praleidęs $2,000,

gyvenimą apsivedę ir todėl Bla- 
žiutė pertraukusi su savo sužiedo- 
tiniu pažintį. Pereitos pėtnyčios 
vakare p-lė Blažiutė nuėjusi su 
savo drauge, p-lė R. Valančiūtė, 
šv. Mikolo Arkangelo lietuviš- 
kon . bažnyčion, kur tuom laiku 
buvo laikomos misijos.

• Vietinis klebonas, kun. N. Lu
košius, sakęs pamokslą apie 5-tą

Merginos atydžiai klausė pamok
slo ir nepatėmyjo, kad jų užpa-

baį^yčios, nusikreipė *eiti namo. 
Paskui jas išėjo ir Žilinskis. Ant

kalbinti savo sužiedotinę. Ji vie-

juom. Tada Žilinskis, didelei už- 
sikarščiavęs, ištraukė revolverį 
ir šovė. Pirmas šūvis nepataikė. 
Jis šovė antru kartu ir šiuom sy
kiu nelaiminga p-lė Blažiutė puo
lė ant vietos su kulka smilkinyj. 
Žilinskis tada tpridėjo revolverį 
prie savo galvos ir paleido trečią 
šūvį, nuo kurio Jis krito čia pat 
sale savo buvusios sužiedotinės.

Abudu nuvežė Šv. Elžbietos 
ligonbutyn. Mergina tuojaus mi
rė ir pereitą utarninką ją palai-

teipgi neišgys.

Žilinskis paėjo nuo Plungės, 
Telšių pavieto, Kauno gu\, Bu- } 
vo kraučium. P-lė Blažiutė paėjo 
iš tos pačios vietos; 
buvo 
veno 
num.

išbuvusi apie 
viena ant N.

merikoj 
5 metihrf gy- 
Wood st., po

Ar desperatiška meilė, ar pa
prastas kerštas stūmė Žilinską 
prie nužudimo merginos ir savęs 
— tikrai nežinia, nors spėjama 
visaip. Gaila dviejų jaunų gyvas
čių, gaila, kad nemokama 
negalima buvo suvaldyti 
jausmų.

Lietuvių vakaras ant 
Side. Pereitame, numeryj 
minėta apie rengiamąją ant

, UI 
savo

West 
buvo 
West 
Taigi

pereitą panedėlį buvo lietuvių 
diena. Vakare prisirinko pilnu
tėlė West Parko No. 2 svetainė. 
Ši paroda yra panaši toms, kurios 
buvo rengiamos ant Bridgeporto 
ir Town of Lake. Jų tikslu yra

kaip užsilaikyti pačiam švariai ir 
sveikai ir kaip reik palaikyt mie
sto švarumą. W v Taigi ir čia buvo

grynas pienas gimdo ligas, ypač 
džiovą, kaip musės tą ligą pla
tina, kaip nešvarumas viryklose 
ir namuose nukerta gyvenimą 
tūkstančio vaikų kasinėtai. Va
karo programą padabino lietuviš
kos dainos, p. A. Lementas, Ap- 
veizdos Dievo parap. vargoninin
kas, vedė chorą. Reik patėmyt,

riaušių bažnytinių chorų Chica
goj, bet šiuom kartu, ačiū gavė
niai, daugelis merginų “sustrei
kavo”, ar patingėjo ateiti ir to
kiu budu nusilpnino choro drū
tumą. Visgi savo keliu dainos 
pasisekė ir teko girdėt nuo sve
timtaučių, jog dainos buvo “all

tišką Himną “Lietuva, tėvynė 
musų”. Reik pažymėt, jog šioj 
dalyj miesto, matomai, dar visgi 
atsiranda ir tokių musų brolių, 
kurie nežino, jog Tautos Himną 
dainuojant, reik visiems atsistot.

Dr. A. Juška aiškino paveik
slus ir kalbėjo apie džiovą.

Paskaitos apie Išeivystę. 
reitą nedeldienį “Aušra”

stę. “Aušra’’ gavo iš Lietuvos 
advokato Leono referatą, kurio 
pamatiniu išvedimu buvo tas, 
kad išei vystė kenkia Lietuvai, 
atimdama jai geriausias jiegas ir 
mažindama jos gyventojų skait
liu.

Tokia pat nuomonė, kiek pa
mename, buvo teipgi kun. Tumo 
ir dailininko Žmuidzinavičiaus. 
Abelnai Lietuvos inteligentija 
stengiasi kiek galėdama atgrasin
ti lietuvius nuo išeivystės, kad 
sustambinus pačios Lietuvos jie-

Vietiniai lietuviai, kaip regis, ne
visai sutinka su šita europiečių 
lietuvių nuomone. “Aušra” gavo 
tinkamą p. Leonui oponentą 
(priešininką), p. Jurgelionio ypa- 
toj. p. Jurgelionis statistiškomis 
skaitlinėmis darodinėjo, jog iš- 
eivvstė visai nedaro Lietuvai J

skriaudos. Gyventojų skaitlius 
Lietuvoj, anot p. Jurgelionio, pa
sididina kas metai ant apie 1.2%,

ir kitose šalyse.
Publikos btpvo pusėtinas buris.

8 Rajono L.S.S. Konferencija.
31 d. kovo, “Aušros” svetai

nėje, buvo 8 rajono L.S.S. dele-

U ?

NEUŽMIRŠKITE BALSUOTI.
Šį ateinantį utarninką, 9-to ba

landžio, yra svarbiausia balsavi
mo diena. Todėl visi, kurie tu
rite tiesą balsuoti, eikite ir bal
suokite. Šioje dienoje bus nami- 
nuoti kandidatai visų partijų ant 
gubernatoriaus, leitenant guber
natoriaus, senatorių, kongresma
nų, valstijos sekretoriaus, audi
toriaus, kasieriaus, advokato, Sli
džių, legislatorių, centro komite
tų, trustisų, pavietavų komiso- 
rių, ir daugybės kitokių ofisų. 
Šiuose balsavimuose bus statyti 
kandidatai sekančių partijų.

Republikonų,
Demokratų,

Socialistu Darbininku, v V ’

—Wilder in Chicago Record-Herald.

Angliakasys Pasauliui: Na, o ką-gi pasakysi, sveikas?

tų susivažiavimas.
vo: nuo 4 kp. n; nuo 22 kp. 5;
37 kp. 4; 81 kp. 7; 123 kp. i;

Delegatų bu- Velionis buvo nevedęs. Ame
rikoj išbuvo apie 8 metus. Pa
ėjo iš Kauno gub., Šiaulių pav., 
Kuršėnų parapijos, Kubilių sod.

tams tyrinėti Pietinio Poliaus 
apielinkes. Tuom laiku, kada 
dalis ekspedicijos grįžo, Scottas

Dramatiško Ratelio 3. Viso 40.
Susivažiavimas jokių vertų aty- 

dos nutarimu nepadarė. Galima

kas ir užsibaigė. Viena, laiko 
labai mažai buvo: nuo 10:30 ry
te, iki 3 po pietų, nes nuo 3 tū

ja; antra, susivažiavimo vedėjas 
taip ant niekų leido laiką ir ne
vedė tvįrkos, kad niekame be
veik negalima buvo sudurti gal
vos su uodega. Surinkimą vedė 
p. Petraitis.

sų, nebuvo sulyginti iždininko su 
raštininko ir kitais ir viskas abel
nai nesutvarkyta, taip kad nieko 
tikro negalima apie ką nors pasa- 
<yti. Galima paminėti tiek, kad, 
Isulyg raportų, rajonas nuo Dra- 
natiško Ratelio turėjo gryno pel
no $69.24, o iš kitų šaltinių — 
49c. Daugiausiai laiko praleista 
dėlei Dramatiško Ratelio ir tik 
apie jį likosi kas aiškiaus nutarta, 
būtent nutarta jį laikyti visam

didesnės laisvės reikalavimai. Ki
ti Tarimai buvo be aiškių rezul
tatų. Kaip buvo konferencija

jog vedėjas leido kiekvienam kal
bėti, kas tik kada ką norėjo ir tik

pasakydavo, kad “draugo kalba 
ne vietoje”. |

81-mos kuopos choras nori pa
stoti rajono choru; išrinkta ko
mitetas apdirbimui to klausimo. 
Visi nutarimai bus leidžiami per 
referendumą. “Trimitas” likosi

kalbėtasi. Tiek To.

Netikėta mirtis. Panėdelio va
kare patiko netikėta mirtis Da
inininką Mažeikį, 34 metų, gyve
nantį ant Town of Lake, po num. 
4522 Marshfield avė. Jis dirbo 
gatvekarių kompanijoj ir turėjo 
“swichman’o”"? užsiėmimą. Ant 
kampo 38 gatvės ir Cottage 
Grove avė., užklupo jį karas ir 
užmušė nelaimingą Mažeikį ant 
vietos, baisiai jį sulaužius. La
voną pargabeno ir pavedė Jono 
F. Judeikio graboriškai įstaigai, 
4605 Hermitage avė. Ketverge 
palaidojo Šv. Kazimiero kapi
nėse.

Vytauto ir prie Šv. Petro ir Po- 
nesi- 
savo

vylo draugysčių. Nebagas 
tikėjo, kad čia prisieis jam 
galvą padėti. Rep.

Nauja svetainė. Girdėjome, 
kad lieuviai neužilgio gal ir su
silauks savo lietuviškos svetai
nes. Ant Bridgeporto, apie 
Halsted st. ir 31-mą gatvę, buk 
žadama pastatyt didelę svetainę, 
kuri bus tinkama ne tik baliams 
laikyti, bet ir teatrams lošti. Di
delis namas bukJbus įrengtas pa
gal naujausius technikos reikala
vimus. f

■ v
Utarninko Rinkimai Chicagoj.
Pereitą utarninką atsibuvo “al- 

dermonų” rinkimai. Chicagoj lai
mėjo demokratai. Visose lietu
viškose vardose tapo išrinkti 
mokratiški aldermonai.

Vėliausios Žinios.

de-

Gali but karė.
Suvienytų Valstijų kariumėnė 

ir laivai laukia tik paliepimo, kad 
išplaukti į Mexikos republika. 
Pereitą utarninką Suv. Valstijos 
išsiuntė Mexikos republikai 
uiti m a t u m , ir grąsina tuojaus

laivus, jeigu Mexikos valdžia ne
galėsianti laikyti tvarkos ant 
gelžkclio terp miestų Vera Cruz 
ir Mexiko City. Mat tuom ke
liu $uv. Vai. nori persiųsti savo 
piliečiams ginklus ir amuniciją, 
o Mexikos valdžia pati negali at
sispirti prieš revoliucijonierius. 
Abelnai menama, kad už kelių 
dienų Suv. Valstijų kariumenė 
bus jau Mcxike. Suv. Valst. pa
samdė daugelį privatiškų laivų 
transportavimui kariu menės.

Žinia apie Scottą.
Šiomis dienomis sugrįžo Nau- 

jon Zelandijon . dalis angliškos 
ekspedicijos, kuri buvo išplaukusi 
surasti Pietų Polių,
sic jie pranešė, jog vado 
spedicijo.ą, Scottas, liko dar me-

a rgryž įt
ek

gi garbė Poliaus suradimo dabar 
be ginčių priguli
Anglikai tuom labai nusiminę. |

Norvegijai.

“Sausi” miestai.
Pereito utarninko rinkimuose

rė uždaryt saliunus ir uždraudė 
alkoholinių gėrynių pardavinėji
mą, 1—■ paprastai kalbant, padarė 
tuos miestus “sausais”. Terp jų 
yra Rockford, kur yra (likta lie
tuviška kolionija.

Apie anglekasių streiką.

sakyt, kaip vie- 
Paliepimą davė 
Workers” prezi- 

Whitc. “Skcbu”,

syklose visi mainieriai išėjo ant 
streiko, galima 
nas vyras.
“United Mine 
dent as J. P. 
kol kas nėra.

Didesnių riaušių teipgi negir
dėt, bet be mažesnių neapsiėjo, 
Teip, McAdoo, netoli Hazletono, 
dikčiąį apkulta “bosą”, Combola 
miestelyj ekšpliodavo dinamitas 
buvusio “boso” namuose.

Shenandoah rengėsi apdaužyti 
kuris gesinęs mainoj 
policija laiku jį išva- 

Kelioliką suareštuota, 
kad streikas pasitrauks

inai n ierį, 
ugnį, bet 
davusi.
Menama,
ne mažiaus mėnesio laiko.

Važiuoja Europon. Telegra
mas iš Philadelphijos praneša, 
buk anglekasiai diktokais būriais 
grįžta Europon.

Rinkimai Milwaukee, Wis.
Demokratai, susijungę su Re- 

publikonais, sumušė socijalistų 
kandidatus pereito utarninko rin
kimuose. Vieton buvusio miesto 
majoro, Seidelio, socialisto, išrink

tiškų aiderman.u Pereitais metais 
balsavimuose dalyvavo apie 60,- 
000, gi šiuosmet net 80,000 bal
suotojų.

.......................................... i.,-..................

AUKSAS IR KARDAS. 
(Pagal A. P u š k i n ą). 

tarė auksas; 
tarė kardas, 
tarė auksas; 

tarė kardas.
Menkutis.

Viskas
Viskas 
Viską

niano, 
mano, 

pirksiu, 
imsiu,

United Christians, 
Independant.

Kiekviena partija turi po kele
tą kandidatų kiekvienam virš mi
nėtam ofisui arba urėdui, bet į 
daugumą tu ofisų bus nominuota 
tik po vieną kandidatą iš kiek
vienos partijos, o ant smulkesnių 
ofisų po keletą kandidatų. Tie 
kandidatai, kurie gaus daugiausiai 
balsų liks nominuoti, o visi kiti 
gavę mažiau balsų liks atmesti. 
Ateinantį rudenį, 5-tą lapkričio 
bus renkami urėdninkai į virš 
paminėtus ofisus, tik iš tų kan
didatų, kurie gaus nominaciją 
ateinantį utarninką. Kad galė
tumėt rinkti savo kandidatus atei-

juos nominuoti, tai yra balsuoti 
už juos šį utarninką. Todėl šį 
utarninką eikite visi balsuoti.

Šį utarninką vienas žmogus ga
lės balsuoti tik už vieną partiją, 
ne už kėlės. Kada ateisi j bal
savimo vietą, busi klaustas ko
kios esi partijos ir tokios partijos 
gausi tikietą /balsuoti. Jei esi 
Republikonas, gausi Republiko- 

jei Demokratas-

1-tO Distrikto.
Rep. už Wm. Grant Webs.ter.
Dem. už Daniel V. Harkin.
Soc. už Otto C. Christensen.

8-/o Distrikto.
Rep. už Wm. G. Herrmann;
Dem. už John J. Geraghty.
Soc. už N. F. Holm.

Trustisu Sanitariško Chicagos 
Distrikto.

Rep. už Jos. J. Eliaš. lietuvį 
Edward A. Maginnis.
Ernest Krulewitch.

Dem. už Jssac Doff.
Charles E. Įteading.
Timothy J. Clohesey.

A nt Pavietavų Komisarių.
Balsuokite už 10.

Rep. už Charles Rostrom.
A. Sheldon Clark.
Jordan Chavis.
John L. M. DeVos.
Marius Greenspan
Geo. Bennett Johnson
George Pauli.
John A. Pelka.
Francis M. Sullivan. ’
Louis B. lAwy.

Dem. už Lawrence Azukas, lietuvĮ, 
Frank A. Okon.
Peter Bartzen.
I^eopold Neumann.
James V. Merrion.
Albert Novak.
Clarence P. Robe.
Thomas J. Condon.
John W. McNeal.
Emil Graefe.

virš minėtų ofisų bus teip-

Ant

Be
gi ant to paties balsavimo baloto 
kandidatai į ofisus: Board of 
Equalization, Sąnariai Centrali- 
nio komiteto, Valstijos Senato-

Komiteto, Trustees
Distrikto, Valstijos
Rekorderio, Klerko

Senatariško
Sanitariško
Advokato,

niška tikietą, 
Demokratišką, 
stiška, ir t. t. 
tiktai už savo 
tokią.

Illinois ir Chicagos lietuviams Į110 
patariame 
už 
Ant

of Assessors, Sąnariai Board of 
Review, ir Kandidatai ant sudžių 
Municipališkų Chicagos miesto 
Sudžių, už kuriuos teipgi reikės 
balsuoti.

Atmykitc, kad šis Utarninkas 
yra tai svarbiausia balsavimo 
diena. 'Tik tie kandidatai pasi
liks ant tikėto, kurie šį Utar
ninką gaus nominaciją, tai yra 
gavę daugiausiai balsų, ir tiktai 
iš kandidatų, gavusių nominaci
jas, galėsite rinkti urėdninkus j 
visokius valdiškus ofisus rude
nyj, 5-tą dieną lapkričio, 1912 m. 
Visi kiti kandidatai, gavę šį Utar-

ir "galėsi 'balsuoti inink? nlažiau ba,s^> Pasiliks at’ 
partiją, ne už ki-|,nesti >>■ /Įaugau neturėsite pro- 

i gos už juos balsuoti. I odėl, jei 
•! norite savo kandidatam gauti no- 
iminaciją, tai šį Utarninką eikite 
visi už juos balsuoti. Balsavimo 
vietos bus atdaros nuo 6 vai. ry
to iki 5 vakaro.

šį utarninką balsuoti 
sekančius kandidatus:
Suvienytų Valstijų Senatoriaus. 

Republikonam už Hugh S. Magill. 
Dem. už James Hamilton Lewis.

Gubernatoriaus.
Rep. už Charles S. Deneen.
Dem. už Samuel Alschuler.
Soc. už John C. Kennedy.

Ant Lieutenant Gubernatoriaus.
Rep. už John G. Oglesby.
Dem. už Barratt O’Hara.
Soc. už F. T. Maxwell.

Ant Valstijos Sekretoriaus.
Rep. už James A. Rose.
Dem. už X. F. Beidler.
Soc. už Fred Freeman.

Ant Auditoriaus.
Rep. už James S. McCullough 

Dem.
Soc. už

Ant Valstijos
Rep. už
Dem. už
Soc. už L. F. Haemer.

Ant Generoliško Advokato.
.zRep. už William H. Stead.
Dem. už Patrick J. Lucey.
Soc. už D. J. Bentall.

Ant Kongresmanų at Large.
Rep.

Dem.

Ant

us George Sultan.
F. O. Anderson.

Kasieriaus.
Andrew Russel,
C. V. Clenathan.

JOHN BERNARD BRENZA 
| Kandidatas Demok. Partijos ant I

už Burnett M. Chiperfield 
ir Wm. E. Mason.

už Wm. Elza Williams 
ir Lawrence B. Stringer.

už Walter Huggins 
ir D. L. Thomas.

Ant Sudžios į Supreme Court.
Rep. už Robert J. Grier.
Dem. už George A. Cook.

Ant Representantų į Kongresų.
ĄAo Distrikto.

Rep. už Stephen J. Napieralski. 
Dem. už John B. Brenza, lietuvį 

arba už James T. McDormott, 
Soc. už Carl F. Gauger.

5-/o Distrikto.
Rep. už John M. Sienkiewicz. 
Dem. už Adolph Sabath. 
Soc. už Charles Toepper.

G-/0 Distrikto.
už Carl T. Murray, 
už James McAndrews.

už John Will.

Soc.

Kongresmano.

Rep. 
Dem. 
Soc.

JOS. J. ELIAS 
Kandidatas Rep. Partijos ant 

Trustee Sanitary District.

JURGIS GIEDA “VELYKŲ MARSEEIETĘ

MAN NI6K0 
MAN TI K, PR|-

UMP, UMP... SKL6 
—""Ze-PĄ VANDUO UŽ5Ė- 
MĖ... Y-Y-Y-l... IR VISOS 
VlŠTĖLĖS.PRlGĖRĖ.... MP.

atsisakom nuo Duonos ant sviesto, 
NUSIKRATOM NUO BARŠČIŲ PRRSTŲ! 
JAUMįS SURlO NE6RAUŠIME KIETO, 
IR NEVALGYSIM KIAUŠIŲ SENŲ!

PRIE VIŠČIUKŲ MĘS BRACE KELIAUSIM 
PRIE KARVELIŲ IR ANČIŲ KEPTŲ! 
daugkoniako ir moltmero gersim 
IR SAMPANO DAUG BAISIAI STIKLŲ .

KAS PASIDARĖ, PONIUTE? AR GI 
Aš TAIP GRAUDŽIAI 
GIEDOJAU? PRA ,irx
S AU ISSIGE R T, J6t MINĖ VIŠTOS 
TAI PEREIS”

įjStlįcį&.r -i.

UzKViETIMAS ANT VELYKŲ NUO 
JURGIO PURPALO.' FAINl SAKO, 
VISKO BUS VALGYT IR GERT IKI 
AUSŲ, got! PRAŠO,KAD KĄ 
PUIKIAI PAG!EDOČIA, NES JO PA
ČIAI MANO BALSAS LABAI PA
TINKA. ha! PUIKU TURIU ©AL

MARS, M ARS’ALELI UJA?;
PRIE ANČių PIRMYN T -Ui 
IŠKĖLĘ PO BUTELI SNAPSO. 
PIRMYN! TEGUL NIEKAS NEKNAPSO

SmarkW smarkyn !

, ? .* lt

NEVERK, PONIUTE! KAM LAI
KAI VISTAS'— LAIKYK ANTI5

HO, HO, HO, HO, HO! 
BOBOS ILGAS PLAU
KAS? O TRUMPAS . 
RAZUMAS. HO,HO,HO.'

u
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PATARIMAS DEMOKRA 
TAMS.

Palaikymui santaikos ■ Demok
ratų partijoj,.. 1910/ metais su
tverta komitetą, kuris ištyrinėjęs 
dalykus/ perstate Cook pavieto 
ir Chicagos miesto demokratams 
surašą kandidatų į viešus urėdus. 
Šitie kandidatai liko trukšmingai 
išrinktais. . 5

(

Dabar vėl toks pats komite
tas, vardai^ santaikos perstato 
Chicagos miesto ir Cook pavieto 
demokratams kandidatus, kurie 
reprezentuoja visas partijos 
skalas ir vi$as tautas.

Šiuos kandidatus' išrinkta 
gerai
jų atsakomybę urėdui, gabumą 
ir sąžiniškumą, Komitetas pa
taria visiems obivateliams 9 ba
landžio dienoj, - 1912 m. atiduoti 
savo baisa visiems žemiaus v 
duotiems kandidatams:

si $4,000. Norinti prisirašyt prie šios 
draugijos gali atsišaukti viršmlnėtoj 
dienoj ir prisirašyt. šita draugija 
teipgi skolina pinigus ant nuosavy
bėj (properčių) ,už prieinamą, pro
centą. Su visokiais reikalais kreip
kitės L. Ažuko svetainėn po num. 
3201 S. Auburn avė.

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

Komitetas.

Reikalingas klerkas Rankoje prie 
Foreign Department /{Pardavimo sif- 
korčių ir siuntimo jpinigų). Turi mo
kėti lietuvišką/*lenkišką ir anglišką 
kalbas, turėti kėlių ihetų praktiką ir 
gerą rekomendŪGiją:.'Atsišaukit raštu: 
Stanley Kendall, 417 S. Dearborn st., 
Chicago, Ill. _ ’ V ,

ne, puikus arklys ir- du ■ vežimu. Biz
nio $4.000 į mčnesj. Bizpis? gyvuoja 
10 metų. Geresnei '^progos ■’ nerasite 
visoj Chicagoj. KttS pij’mlaųp. ateis ir 
pažiūrės, su tudmJit pabeigt. 
Prekės nebereik žinot,^es tąs kenktų 
mano šeimyniškam g^enimui. Atsi- 
šaukit ant žemiais paduoto antrašo: 
1345 —- 49th avęV/^iSero, I1L ; •

r

at-

PIRMAS PUIKUS TEATR. KONCER
TAS IR BALIUS

parengtas Lietuvių Muzikantų Grant 
Works Beno, Ned., balandžio (April), 
14 d., 1912 m., J. Yukniaus svetainėj, 
4S32 W. 14th street. Scenoje statoma 
labai juokinga komedija: 
važiavo“. Pradžia 4 
Inžanga 25c. porai.

Kiekvieną jauną ir
merginą užkviečiame atsilankyt. Pri
sijuoksite iš “Dėdės Atvažiavimo“, kad 
ir šonai - paskalis, 
išgirsite gražias ir 
jas, kurios suteiks 

Po viskam puikus 
pasišokti iki sočiai.

Važiuoti 12 karais

vai.
“Dėdė AP 
po pietų.

seną, vyrai ir

tik
apsvarsčius ir ištirinėjus

o laike Koncerto 1 
malonias melodi-į 
jums smagumą, j 
Balius. Galėsite

iki 49 st ir 49 
gatve paeiti du blioku į pietus.

—e------ f------- r--------------------------?------- —----------------------- 1—r-------- --------

pa-

States Attorney
Maclay Hoyne

Recorder
Charles E. Kellermann
Clerk Circuit Court 

Charles C. ✓. Case, J r.
Clerk Superior Court

J Richart J. McGrath

BALIUS.
Skaityk ir nepraleisk progos — bet 

atsilankyk ant Didelio Iškilmingo Ba
liaus, parengto Lietuvių Neprigul- 
mingo Kliubo, atvelykio nedėliof, 14 
dr. balandžio, 1912 m., Freiheit Tur
ner svetainėje, 3417 So. Halsted st. 
Balius prasidės 4 vai. vak. ir trauksis 
iki 2 vai. nakties. Inžanga 25c. porai.

Kviečiame visus lietuvius ir lietu- 
musų iskilmin- 
kliasos muzike 

Todėl nepra- 
atsilankę pasi
gavo pusės vi-

Coroner
James C. Gavih

Iužauga i 
visus lietuvius 

vaites atsilankyti ant 
go baliaus, kur pirmos 
griež visokius šokius, 
leiskite tos progos bet 
linksmykite, o męs iš 
sus svečius prižadam širdingai priimti 
ir užganedyti. Su pagarba, Komitetas.

Board of Assessors 
Robert W. McK inlay 
David M. Pfaelzer Paj ieškoji m ai

» Board of. Review 
Charles J. Vopicka

George
Count y S u r veyor 
; C. Waterman

Sanitary 
Isaac Doff 
Charles E. 
Timothy J

Dist. Trustees

Reading 
Clohesey

President
Peter Bartzen

County Board

County Commissioners
Peter Bartzen
I^eopold Neumann
James V. Merrion

-Albett Nowak
Clarence P. Rabe
Thomas J. Condon
John W. McNeal
Emil Graefe
Morris
Anthony

M. Mankowitz
Schroeder

Bailiff 
Anton J.

Municipal Court
Cermak

Clerk
Frank P.

Municipal Court 
Dani sc h

Chief Justice Municipal Court 
Spencer Ward

Associate Justices Municipal 
Harry M. Fisher 
John . K. ? Pylndiville 
Stephen - A. r'Malafo. 
Jotai ; Qourtney ; 
Joseph Š: <LaBuy / 
Edward T. Wade 
John A. Mahoney- 
Joseph P. Rafferty 
Ędwin - J. Raber 
Additional Associate 

Municipal' Court For 6 
Edward - J. Queeny

< -X Fof 4 year term 
David Sullivan

Court

Justices 
year " term

For 2 year term
Morton A. Mergentheim

Vardan konjiteto; ,.
Carter H. Harrison, Prez.

(Iškirpkit šitą surašą ir paim
kit su savim, kad galėtumėt pa
gal jį balsuojant paženklinti ba- 
liotą).

LAURYNAS AZUKA&

tu vys Chicagoj, pribuvęs 1880 
meduose, teipogi seniausis iš lie
tuvių biznierių, nes prabuvęs yra 
28 metus biznyj, kurį laiko ir 
po šei dienai. Laurynas Ažukas 
turi pažintį ne tik terp lietuvių, 
bet ir terp šimtu tūkstančių sve
timtaučių.

balsa ant “primaries”, < 
landžio, už savo tautietį.

Laurynas Ažukas.

Drangijy Reikalai.
"žirgvaikio’’ paskolinimo ir. būda-, 

vojimo dr-stės serija atsidaaya
17 d. balandžio 1912 m.: t / C-

dita drau^Ha yra Inkorporuota rug- 
pjntij 191fr iasu * Vteas turtas' lėneėa 
fl2,000.00. Piningų ant rankų randa-

Pajieškau savo brolį Antaną Šar
mą, paeina iš Suvalkų gub7 gyveno 
ilga laika Anglijoj, Lcndone,' apie du 
metai atvažiavo į Amerika, gerai grie
žė smuiką. Kas ji žino, ar ji 
meldžiu man pranešti adresu:

I f a r b ora Pa v e 1 či k i e n ė, 
2947 E. 96 st., So. Chicago, Ill.

pats

Pajieškau draugo Antano Kubilio. 
Paeina iš Kauno gub., Panevėžio pav., 
Krinčino para])., Petrovskos sodžiaus. 
Keturi metai atgal gyveno Elizabeth 
Port, N. Y. Dabar nežinau kur. Jis 
pats, ar kas kitas tegul atsišaukia, nės 
turiu svarbų reikalą.

Antanas Gaidelionis, 
National F. Co., West Hanover, Mass.

Pajieškau savo vyro Kazimiero Ra
kusio, kuris paliko mane 28 gegužio 
1911 m. su dvejetu vaikų. Paeina iš 
Kauno gub., Lukes par., Sklensčių so
džiaus. Meldžiu atsišaukti, ar kas 
kitas praneškit, nes turiu labai svar
bų reikalą. Atsišaukit, kol dar lai
kas, ant adreso:

M. Rakašienė,
P. O. Box 636, Donora, Pa.

Pajieškau savo draugo Jono Ceco. 
Paeina iš Kauno gub., Panevėžio pav., 
Kuperelskų parp., kaimo Galvokų. 
Jis pats, ar kas kitas lai atsišau
kia tokiu adresu:

T. Soimon, 
Feredivells 4 camp. R. F. D. 1, <

Pelican Lake, Wis.

Pajieškau savo draugo Kazimiero 
Lozie. Paeina iš Kauno gub., Telšių 
pav., Skuodo volosties, Kulių sodos. 
Teipgi draugo Leono Koinescko, ku
ris paeina iš Kauno gub., Telšių pav., 
Skuodo volosties ir Kūlelių sodos.

. -Miss Agnieška žemaitė,
28 School st., • Cambridgeport, Mass.

(šleiva). 
Fisher. 
ParaSy'

Pajieškau Jacob šlavia 
Buvo pasidavęs po vardu 
Turiu labai svarbų reikalą, 
kit, arba ateikit ant šito adreso: 

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

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

Miss šiuli Retter,
178 Ferry st., Newark, N. J.

Pajieškau Jurgį Sodaucką; paeina 
iš kaimo Morciunų, Seirijų valse., Su
valkų gub. 24 metai, kaip Amerikoj 
Kas apie jį žino, ar jis pats, tegul 
atsišaukia sekančiu adresu. Turiu 
labai svarbų reikalą.

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

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, IR

Reikalavimai.
Reikalingas Jaunas sumanus vyras, 

kurs užsiimtų VUuosomls nuo darbo 
valandomis, arll 
turą. Prityrimai nereikalinga.

Galima daug pinigų už 
_____ Adresas: Chas. Urnich & 
154 W. Rondolph st., (Room 
kampas La Salio st., Chicago,

visada, musų agen-
” ” . Pa-

mokysime.
birbti. Ac Co.

III.

Reikalingas siuvėjas (kriaučius) 
prie moteriškų rūbų darbų. Meldžiu 
kreiptis šiuo antrašu: J. N. Wallace, 
4904 Laclede avė., St. Louis, Mo.

REIKALAUNAME ŽMONIŲ.
Mokame $20 algos ant savaitės dėl 

agentų, kurie parduoda auksinius, si
dabrinius ir nikelio laikrodėlius (džie- 
gorėlius) su lenciūgėliais tarpe savo 
pažįstamų ir kitų ant mėnesinės iš- 
mokesties po $1 ir po $2 ant mėnesio. 
Reikalauname keliapnančių agentų, 
kurie važinėtų nuo vieno miesto Į ki
tą, taipogi reikalauname vietinių 
agentų, kurie butų ant vienos vietos. 
Mokame $20 algos ant savaitės agen
tam, kurie visą savo laiką dirbą dėl 
mus, $8 algos mokame ant savaites 
agentam, kurie dirba tiktai vakarais 
užbaigę savo dieaos darbą. Reikalau
name žmonių tiktai gero vedimos! ir 
blaivų, .0 taipogi norėtume žinoti jų 
dabartini užsiėmimą,,. . • <

NORTH AMERICAN SALES CO., 
P. O. Box Dept. 71., New York.

i - v ■*>*.•* * "c/.-**- -Y* • / L.
. ■ L......... ......     ■

' Reikalingas-geras fotografistaa; tu
ri būti blaivut, gurbas ant. viąadar 
J, P. RaaMa&dv &200 So.’ -HaJeted st., 
Chicago, 111,

Ant Pardavimo.
' ė...... , .?.l" t<»" 11

Parsiduoda salimiąs riietiivitį apgy
vento] vietoj. \ Labai/gera-/vieta lietu
viui. Parduodu dėlto,,:kąd/4ųriu du 
biznius. Nor.ėdaixįL'/ pjąįląuį dasižį- 
noti, kreipkite#', pas sąjvjįiiinką: L. 
Glaišek, 570 'y^//18tjh-,/.^t»/ cor. Jef
ferson st. . ' .--''/x

Pa rs i d uodą • 1 •’ pusė ijįiierib žemes
prie Chicago Joliet E|ėctrię,' Leafy 

I Grove, penkiolikaC.m^Įi^s nųt£; “City 
i Hali“, dvi mylios WO ? Ajrgtk ant 
r Archer avė.; froutą$J;’tiiiMaį 'pikny- 
kams, ręsta; daržovių,. -viščiukų 
farmai.

Parsiduoda •salw.pwjj kampinis šu 
svetainė veseiliom^/irWkiains. Teip
gi rupiai.. pragyv&lnęm. Biznis ge
rai išdirbtas ir twĮp lietuvių. Gali
ma pigiai ,pirktiM^#^sąvinirikas iš
važiuoja kitan miestan? dėl /kitų biz
nių. Laisnis kaštindą . $500;>'ant metų 
o nuo Chicagos; visai arti, 'galima 
davažiuot tilt už jjkš Pąsiskubinkit! 
1346 S.“ 50 avė., įhcero,, Ill. (Grant 
Works), ; . -• T

AntČpardavĮmo što^s visokių daik
tų: laikrodžių', .lenciūgėlių, knygų, ;po< 
pierosi drųbUžių ii- *;ki;toktų//daiktų.

_ _ ---- 1'"/ lieĮnVi-ui/ y^'j^/phL
808 Joliet, lik cagoj,... nes netoli ką'ijipo '(ivi^j^ aidė/

. lįų ;;)ltviiį: ■ 1 Lt [sit'd i’’ j 8-tbs.; gatvęs,.
prie pat 1 ietųviškosribažhyč.ip.į/ / PtiK 
aiduos. 1 a bą h/pi gi a i. •K as-įpres'' galėk, 
pirkti tik lentynas barus,
rėš — su tavoru. Randa Itas
kokį nor biznį, tokį gal laikyt. At
sišauki t greitai, nes jgera pfcoga. Ša-; 
vininkas turi užsiimti kitiP bizniu. 
Atsišaukit tokiu adresu; . John. IJer- 
kintisį -7.18 ’’W. 18th -st., Chicago, Ill:

....... .......... ...... ....----------------------------------------- ----—
Pa rs i d u o d a l i ų ri as.<- zgy vii o j a n t i s

jau 15 metų liėUivaū'Jirtgj'ventoj vie
toj;- biznis kuogjėxiįuUių.r Toje vietoj 
padariau pinigų ir dabar možna va
žiuot į Lietuvą iš ppį^asties nesvei
katos. Kas pirmesniąįT-tiis geresnis. 
Atsišaukit an t rą^ųY s į$ąmv\Y tiška i t is, 
3159 So. Halstėd št.,-'CKickgo, Ill.

Parsiduoda labai pigiai mūrinis na
mas su lotu. Namas naujas. Apa
čioj štoras su pagy veniniu, jaut Viršaus 
3 pagyvenimai. Savininkas urnai turi 
gristi | Tėvynę. Norėdami' džūYėti ge
rus namus, pasiskubinkit atsisaukt 
ant šio adreso: 1;11.'> —49 a'V., Cicero, 
Ill. (Grant Works,. Hi.). •

Ant pardavimo saliunas ir laisnis 
geroj, lietuvių apgyvento] vibtoj. Biz
nis gerai išdirbtas.. Pąrdiuodąma iš 
pj'iežasties savininko nesveikatos: 
2338 Auburn avė.-, 'kertė 33 :' i)T.t Arti 
šv. Jurgio Bažnyčios. ; . < 1(.,

Ant pardavimo yra daug farmų su 
gyvenimais ir kitemis trobomis. Far- 
mos yra prie upių ir ežerų,■ .Parsi
duoda pigiai, arba maino ant namų. 
Gera žemė, viskas' auga, yra Visokių 
uogų ir žuvių, taipjau 
džioti. Kas nori pirkti 
rašykite: Ben. Diokas/.

Geriausiai vieta ;

prie pat 1 .į^tuvi^kds)wa r4jriyčf^į/I-įtj!

Parsiduoda saliunas labai pigiai; 
gera vieta; lietuvių .plačiai. apgyven
ta. Pardaviino priežastis: savininkė 
nori išvažiuot. LiettUYbn- 3300 , Union 
avė., Chicago, 111. •

■--------------------------,.............. ...... .—------------------ ------- ----------
Parsiduoda lotai. Baldwin Locomo

tive Company iš Philadelphia, Pa.' 
nupirko 370 akrų žemės Indiana Har
bor, Ind. ir stato milžinišką garinių 
pečių dirbtuvę, kur 15,000 žmonių ras 
darbo. JVIes .turim pardavimui . ge
riausius lotus tame mieste ir arti 
viršui i net o ‘fabriko. Dėl platesniu ži
nių ir lotų kainų kreipkitės į musų 
ofisą: D. ‘ K. Walsnim & Co., 216 
Reaper Block, 82 W\ Washington st., 
Chicago, ill. Bran 
■Deodar st., Indiana

ofice; 3604 
1)017 'Ind.
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Kraujui išvalyti ir paturtinti, visam organizmui
■ atnaujinti, reikia vartoti gyduoles vadinamas

SEVEROS VALYTOJAS KRAUJO
< " . (SEVERA’S BLOOD PURIFIER)

: į Kaina bonkai $1.00

į AA He,

L.-’

* TTi?

.4

, Norint prašalinti įvairius išbėrimus ir išsi- 
/ gydyti nuo Įvairių odų ligų, reikia vartoti

J 'rfeįiį

•vietos? me.- 
ar mainyti.'

Irons, 'Mich. Chicago, Iii,

Išleidžiama randon saliunas po 
943 ant 33/ gatvės,. . Dasižinot pas 
mų savininką po num. 921 W. 33

nr. 
na- 
st.,

jį:##
. • • .S 1

.‘6*5:
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jas. p. mcdermatt
Kandidatas į Kongresų iš Demokratiškos Parti 
jos 4to Kongresi’jonališko Distrikto Valst. III.

Valstija Illinois yra padalyta 
triktus ir iš kiekvieno distrikto yra 
'manų į kongresų Washingtonan.

į 25 konresijonališkus dis- 
rcnkaina po vieną kongres- 
“Lietuva'’ yra 4 tame dis- 
nno 22 ros į pietus iki 51 

į vakarus iki City Limits, 
kurie

mos gatves ir nuo >tate
J'aigi 4 tame distrikte ir lietuvių daugiausiai gyvena, 
taipgi turėtų interesuotis išrinkimu Kongresmanų, nes Kohkge- 
sas įsteigia visokias šios šalies tiesas, kurias paskui žmonės 
turi pildyti. Jei norime''kad steigiamos tiesos butu niurni prie
lankios, turime rinkti sau prielankius kongresmanus, kad jie 
savo tiesomi- musų nesuvarzytų.

Jas T. Me Dermott yra kongresmanų jau trečia kadencija, 
ir dabar eina ant 4 tos kadencijos. Kongresmanų kadencija 
yra du metai. ..Taigi Jas T. Me Dermott jau tarnavo kongresev 
6 metus, ir dabar eina ant kitų 2 metų. Jis yra Amerikonas, 
neturtingos giminės, paprastas ir geras žmogus ypač darbiniku 
užtarėjas. Gyvena Čhicdgojc 4524 Union a ve. Diduma savo 
laiko praleidžia Washingtone, Kongrese, tik ant tiiimpo laiko 
apsilanko Chicagojef. Todėl šį utarninką visi demdkratai priva
lo už jį balsuoti. - > ! ■

Naujiena Kuri Nudžiugins ir
Palinksmins Daugel Sergancziu, 

cl . Silpnu ir Nualintu Vyru
,it vižltas, nupuolęs sveikatoje? Ar peržengei liesas sveikatom 

gamtos? Ar manai apsivesti? Ąrlčfi':ųOančįani pade- 
Efej’i\ Jlroįi} Užimti užduotis ženybinio gyvenimo? Jeigu yramažiau- 

sealiejone jog randasi užsivilkusi cbrjhjlkji Itya dugnyje 
'' ' tlav^klapatą, tai ntsiSauk ant žemiaus paduoto adreso/ o ap. 
- tur^f’patarimį ir.ištirinCjimg dykai! Me^4wiriiiėsimįi> tavg 

visiį dykai, ir jeigu iSgydymas bus galtai mep iSgydy- 
shn# už kožemlausiį kaiuį. Ne užsideduahVSavgs jokių pa- 
lei^ų atsiSaukdamas pas mus del bemokestinio pasiteiravi
mo,.$dgs perstatysime padGjimį viso dalyko tikroje feylesoje, 
o tiįda galėsi gydytis jeigu norėsi, L'

Noi Dolerio Nereiks Mokėti Pakol Nebusi Užganėdintas Savo LbcnoJ 
Mintyj kad Mes Esame Teisingi, Pilnai Atsakanti ir Užslllkimi.
nesveikumu inkstu, pūsles ar Slapumo rauellų, jeigu jauti nesmagumu ir sRAųsm|, jeigu randasi 
koks padėjimas dėl kurio nesinori kreiptisl prie faitnyniSko gydytojaus, kaiįWtkl: silpnumas, ner
viška negalė, silpna arba sumažinta atmirftis, nemiegojimas, gėdingumas, nąbj&imai, įjuvarvėjimai, 
Silpninanti sapnai ir ifinaudota gyvybė; jeigu turi gazuotas ir susisukuses.gWiu. jeigu kepti nuo 
ttžsikreėiamų Ugiį kokios nebūt rufiies kurios tanalstai daro nesmagumu; jeigu .fcrai nors Vien$'i& 
skaitlingų Ilgų kuriom vyrai guli but apimti; jeigu kenti nuo pertanklų dasileid|n|N»;ijeigu turi vo
tis, skaudulius burnoje ir ,apt Ųežiuvio; jeigu plaukai tavo slenka; jeigu turi sla^uhgįį llg%{ Jeigu 
turi užuuodintį kraujų arba nore vienų Iš ligų kurių auka tampa vyrai—TAI- ^IES GĄLlME TAVE 
IŠGYDYTI IRTA PĄp’AttYŠTME. Ateik pasikalbėti su murai didžiaųslaiho^iMitišktaįne ir se
krete, o ings padėsime aįlikraiyti puo visk kliūčių kotrumpiausiam laike. Mos; turime hdmididelį 
patirinaų gydymo tokioj jruSies Ilgų ir užtikriname išgydymų. Mes netiktai p^ųnįgvinamė, bęt ISgy-. 
dome tikrai ir ant visados.-: Atejk j^pa»ižiųrėk ant.skaitliaus lietuvių k.u^hfbY mes flNgydSmie. Męs '. 
Utfydyslmę teip tikrai kaip at^foaksiRusimus. Silpni vyrai, kurie nustojote viltį pasveikimo beat*.- 
gydydami kur kitur, ateikit Atkreipsimo ant jus musų sp'eeijalifik’ų utydų teip jog at-
gaušite savo vy't&ku'mų ir busit^^k^^terp'iairo sandraugų. ■ ,< .J l 
PATABJMAS,W' fŠTIRIN EP.THAI-1 GYDUOLES, JŠGYRYį<OX

" CHICAGO MEDICAL CLINIC
.STATE526 SO. STAfg . :.r.-.

vnĮanttoi yra ’rytai iki 4 ^oįi^t ir n&> G’4ki
attlfaukti terp tu vaUudų, tai gali atsisaukt! terp 10 ir 13 Nedaliom. AiBlfcuk nsablBkal*

Severos Mostis del Odiniu Ligų
(SEVERA’S SKIN OINTMENT)

Kaina 50 Centu.4

Kad turėjus odą visada valią, kad plikoji ir plau
kuotoji oda butų sveika, maudyklai ir nusiprau- 

simui reikia vartoti 
SEVEROS

GYDANTIS ODINIS MUILAS
(SEVERA’S MEDICATED SKIN SOAP)

Kaina 25 centai.

Augščiau privestieji vaistai tai geriausios priemones 
kraujui ir odai valyti, taipjau išsigydyti nuo begalo 
inkirių dedervinių, išbėrimų ir šiaip nemr loniųVidos 
ligų. Jie yra tam tikrai sutaisyti, kad palaikius 
KRAUJO, PLIKOS IR PLAUKUOTOS ODOS SVEIKATĄ

Parduodama visur aptickose. Neimkite kitokią, jei kas jums siūlyty Žiurėkitę, 

kad ant luobelių butų padėta vardas

F. Severą Co.
KAIP LIKTI TURTINGU*?

Miestas GARY turi didžiausias plieno ia kitų 
išdirbysčių fabrikus Suvienytose valsti jose ir visame 
pasaulyje. -— United Steel Corporation, kuri uždėjo 
šita miestą, jau išleido 85 mil. dol. pabudavojimui 
tavo dirbtuvių, ir dar daugiau jų išleidžia kasinėtai 
ant jų padidinimo.

Šitas miestas yra’ ant pietinio kranto ažero 
miestąMichigan, 27 mylios nuo Chicagos. Į šitą 

sueina ir perkerta 15 svarbiausių geležinkelių.
GARY randasi jau sekančios dirbtuves: Ameri. 

can Bridge Co., kur dilba jau 5.000 darbininkų^, 
American Sheet and Tin Plate Co., kur dirba 7.000 v 
darbininkų; Portland Cement Co., kuri išdirba 27 

000 bačkų cemento į dien^; Šriubaune (Nut & Bolt Works) kur dirba 1.000 dar- 
bininkų vyrų ir moterų; Kokso, gazo ia smalos išdirbyste gamina 5000 tonų kas
dieną; American Locomotive Works, kur dirbs 15,000 darbininkų; American Car 
& Foundry Co, stato už 10 mil. dol. savo naujas dirbtuves; National Tube Works, 

. kur dirbs 6.000 darbininkų; Danville Seale Ca., kur dirbs 3.000, darbininkų; 
i American Locomotive Works & Co., kur dirbs 15.ooo darbininkų; Brooks Loco- 

'motive Works iš Brooklyno, kur dirbs 25.ooo darbininkų; Relių dirbtuvės su 28 
atvirais pečiais, kur išlieja 4ooo tonų relių kasdieną; Uostas ir prieplauka lešiavo 
l.Too.ooo dol. Iš’ Philadelphijos perkeliamas didžiausios visame sviete lokomotivų 
dirbtuvės, Baldwin Locomotive Works. — Miestas GARY prasidėjo vos 19o6 me
tuose, o per tuos kelis metus užaugo į milžinišką dirbtuvių miestą su 35. ooo gy 
ventbjų. '

Tie žmonės, kurie pirmiausiai ,pirko tenai žemės, liko jau turingais:
miestas dar kasdien auga milžinišku spartumu ir kas šiandien pirks žemę, namą 
ar lotą, tas į trumpą laiką irgi liks turtingu lygiai su miesto augimu.

.Męs, turime južpirkę didelius plotus žemės, kurią parduodame pigiai ir ant 
lengvų, jšrųokejimų su mažu įmokėjimu, Nelaukite ilgai, bet tuojaus pasinaudo
kite iš4 pi-ogos, 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 
žmones,' kurie nuo musų pirko yra pilnai užganėdinti. Pirkdami nuo musų pirk
aite tiėsfdi ’nuo savininkų žemės, kurie nereikalauja duoti nuošimčius ir algas 
kokiems' agentaini ir užtai galime daug pigiau parduoti žemes negu koki agen
tai, -Susirgus ar nelaimėje męs palaukiamo pakol pasveiksi ir galėsi išmokėti. 
Nelauk ilgiau ir neleisk prabėgti tokiai puikiai progai, bet tuojaus važiuok arba 
rašyki šituo adresu: 

\ r • » < f T -? ■■ • ' . X

. JOS. SKINDER1S & CO.
Ofisas; 1214 Breadway, GARY IND. Gyvenimas: 3362 S. Halsted St. CHICAGO, ILL.

Bet

KAIP PASILIKTI AMERIKOS 
PILIEČIU.

Knygutė Lietuviškoj ir Angliškoj 
kalbose. Turinys: Įstatymai apie pi- 
lietystę, klausimai ir atsakymai . iš
siimant popieras, suvienytų Valstijų 
Konstitucija, neprigulmybės deklera- 
cija ir konfederacijos straipsniai. Lie
tuvių Amerikos Ukėsų Klhibas, .ma
tydamas, kad kiekvienaiti yra reika
las tapti šifeš-j šalies piliau, išleido 
šią: knygutę -savo triūsoj Knygelės 
členia tik dental. To£§į norintieįjė 
galit šią kiaulę, tur podraug su tfe-J 
sąkynfru prtęttaL h’ 2'krasos ženk
leliais/ 0^derb J/
Lithuanian American Citizens CW

372 Bedford ave.f Brooklyn, N. X. ’

lėliais/ arba)

Drre Maria Dowiatt-Sass
v Moterų ir valkų ligų specialistė

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

Phone Canal 1208
V . . Valandos: >

' nuo 9:SO iki 12:00 vai ryto 
nuo 7KX).iki 8:00 vai. vak.

•r < L r Nedalioms / /į • 
r ' nuo 9130 iki* 12:00 vai. ryto '

•-•v ♦ •'.at e

Rezidencija

5208 W, Harrison Street

Tel. Austin 737

Valandos:
tikini iki 9:00 kiek



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 šifkor- 
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.

- — — .. .E ■................. ....................................

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

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

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

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

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

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

Moka $3.00 nuo šimto už padėtus 
Skolina pinigus statymui ir 

Partraukia pin‘g m 
Parsamdo bankines 

skryneles (boxes) apsaugotas nuo ug
nies ir vagių po $3.00 metams. Perka 
ir parduoda lotus ir* namus. Par
duoda šipkortes ant visų linijų. Siun
čia pinigus | visas dalis svieto. No
tai ijalnam skyriuje padirba visokias 
rejentališkas ir legališkas popieras 
ir dovierennastis ir užtvirtina pas 
konsulį. '

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

pinigus, 
pirkimui namų, 
iš kitu bankų.

NEW CITY SAVINGS BANK 
4601 S. Ashland Av. Chicago. 
Geo. L. Ukso pres., St. Marcinkicwicz 
vice-pres., A. J. Bierzynski iždininkas.

Priima bankon pinigus ir moka 
3%. l’ž sudėtus pinigus mūsų ban
ko] duodame čekių knygutę, iš ku
rios parašyti čekiai tinka visur. Sko
lina pinigus ant Rea! Estate. Perka 
ir parduoda namus ir lotus. Išsam- 
do bankines skrynelės (boxes) 
po $2.50 metams. Parduoda šifkor- 
tas ir siunčia pinigus | visas svieto 
dalis.

BANKOS VALANDOS: Panedt lala, 
peredoms, ketvergais ir subatom nuo 
8 ryto iki 9 vakaro; nedėliom, utar
ninkais ir petnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

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

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

3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parsamdo bankines skryneles (boxes) 
po $2.50 metams.
tęs ir siunčia pinigus Į visas 
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.

Parduoda šifkor- 
lėto

IZIDOR NAUSIEDAS
917 W. 33rd St. Chicago.

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

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

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

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

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

A

Telephone Yards 709

Juozapas Leszczynskas
Aotiekorius

Užlaiko namines Ir 
užrubežines gyduoles, d 
ir receptus išpildo 

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

vwvwy W V WVWV WWWv

i
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Julius Vilsko užtikrina, 
šokti kiekvieną, jauną ar seną. 

, taip, kad

JUOZAS SZLIKAS, 7208 CARPENTER 8T.t CHICAGO, ILL

KflD JAUTIESI

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 aol. 
gausi 10 labai geru štuku. AŠ esu lietuvys, magikas ir berodydamas 
teatrus, patyriau, kad lietuviai labai myli štukas, todėl aš dabar pasi
rengiau tik už 1 doleri parduoti 10 geriausiu štuku, todėl nelauk ilgai, 
užsiorderiuok tuojaus. o po dienos visi manys, kad tu esi labai man
drils žmogus, arba turi velnią. Sztukos. kurias aš jums prisiusiu, yra 
labai lengvos padaryti, teip kad kiekvienas, kuris tik turi rankas, tuo- 
jaus padaro. Visas reikalingas prietaisas ir lietuviška pamokinimą 
kaip tas štukas padaryti, išsiunčiu ta pačia diena kaip gaunu orderi. 
Nusiuntimo kaštus aš apmoku. Prisiųsk $1, o gausi tas itukBS.

M

jo. nervų ir vidurių o kad tų viską padaryti, lai 
atsišauk lietuviškoj kalboj prie tikro Daktaro >Spo 
ciaiisl.o Klinikos, kups pugftl reikalą pritaikys spe- 
ciališkai geriausias lieltftrstns, kntTcs kaip šilti 
saulės spinduliai išvaro-žiemos šaltį, teip ligą 
išvarys lauk, be peilio, be sopulingų operacijų

Pavasarist?AUENo^G3 
bet tik tada, kaip žmogus iš silvo kūno prašalins kaip šiurkštų 
žiemos šaltį - ligą, kuri vargina. Vienok jei to nepadarysi tai 
liga Vargins kūuąiiš viršaus ir. vidurių, naikins sveikatą ir 
gyvastį, teip besitarsiant netik pavasarlje, bet ir \ a: arą bo 
geros sveikatos neturėsi jokios linksmybės.

{.MM HM.

galima

įkalbėjimai, Cliris-
i 111

NAVATNI BUDAI.

nas naujas gydymo būdas, nors 
jis butų priešingas išbandytam 
medicinos mokslui, visados atran-

bile kokį kitokį būdą, 
prasimanymų 
šalto vandens

simankštyniai, 
tian sciense ir 
budu yra geri 
gydyti, — bet kiti
nonsensas, arba nei 
Ant laimės, dauguma žmonių ti
ki seniems vaistams, kurie per

matus uzsiganeclim 
vyzdžiui, Trinerio ?

liavimo organų ligose.

gavus užkietėjimą, g 
sma, nerviškumą ir

Joseph Thiner, 1333—1339,
>

VYRAI, MOTERS IR VAIKAI
Kurie tikrai nori but

Sveikus, tvirti, laiminai
tepasi rūpina įgyli

Daktaro Kuberts naują, didelį knygą už 
vieną dolarį, kurioj aprašoma, kaip apsisau
goti nuo ligų ir kaip gydytis namie, su
sirgus paprastomis ligomis. Ten jau ap
kalbama apie įvairias vyrų ir moterų li
gas, apie nervų 
mus ir paklaidas; apie akių, ausų, 
ir gerkles ligas; kraujo, odos, kepenų, 
tų, pūslės, širdies ir lytiškų ligas. 
taip jau platus straipsnis apie kūdikių 
žiūrą ir gydymą. 1) ro Roberte Ofisas 
pintas Koentgeno šviesos aparatais, 
ratorijomis, gydymo kambariais ir t. 
metinė praktika kaipo gydytojo ir 
medicinos dalykuose. Gvarantuojam, 
ligoniais nedarome tokių eksperimentų, 
su jais kad 
institutuose, 
čiuose etc.

ligomis.
įvairias vyrų 

sugedimą, blogus paprati-
apie akių, ausų, nosies

inks-

prie- 
apru- 
labo- 

t. 30 - 
autoriaus 

kad su 
kaip 

daroma klinikose, rnedikaliuose 
anatomijos muzejuose, ligonbu-

MOKYKLA ŠOKIU

rtpturesi tikra linksma pavasari ir gera sveikata;
džiaugsies kaip šimtai išgydytų dekavi daini. Jš DAUGYBĖS nors keletą patalpinam-

Albany. N. Y., GI 3 Livingston st. Ant. Barnotas. aš sveikinu Philadeiphijos x. 
Kliniką ir otkavoju už geras liekarstus ir greitą išgydymą ligos. Draugams ir paž.Įstarnieins 
laike jų i i ges visada rodysiu kreiptis prie J ųs, kad t ikrai gal i išgydyt i.

K. 0IŠ6VlČC, 1444 Ross St., Caindon,,N. J. Džiaugdamasi gera sveikata i r dėka voja 
už išgydymą no skrepliavimo, kosėjimo, skaudėjimo krūtinėje, aonuose ir kitose kūno dalise.

Mrs. M. Domeikerto, 96 Crosby st., Grand Rapids, Mich. Teipsako: Nors ilgai sir
gau, daug visokių daktarų perleidau, — bet Philadelphios M. Klinika Dr. geriausiai man 
pagelbėjo nuo skaudėjimo strėnose, viduriuose, krūtinėje, rankose ir kitur.

Daugybė tokių padėk a vonių ateina kasdien už išgydymų nuo:
nervų ir nusilpnėjimų, peršalimo ir kosėjimo, galvos skaudėjimo ir svaigimo, vidurių nesvei
kumų ir užkietėjimo, sėklos nubėgimo nuo saužagystės, greito pailsimo, negero ir sumažė
jimo kraujo, teip-pat nuo limpančių lytiškų ligų ir tam panašios rųšies VYRU nelaimių. 
Teip-pat MOTERŲ nuo yvairių skaudėjimų strėnose, baltųjų ir kitokių ligų.

kAD NFPAI I PRIRIIT fili parašyk, oapturesi rodą, pagelbą ir
nAU Iil.mHL.1 rnlDUI tikras liekarstas, kurios gali tave išgydyti ir turėsi 

LINKSMĄ PAVASARĮ. Visada rašant adresuok teip:

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

A Valandos kasdien nuo 10 iki 4 po piet. Nedėliomls nuo 10 iki 3 p. p.
• Ir vakarais nuo 6 iki 8 Utarninkais ir I’ėtnyČiomis.

Dėl visuomenės naudos I’bil. M. Klinikai, išleidžia, naujausią daktarišką knyga “DAK TA
RAS”; labai naudinga visiems. Kiekvienas apturės dovanai, kuris tik už atsiuntiiną pri
sius virš padėtu adresu tik 1 cen. stampomis.

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

Phone Yards 1781

Specialistas
MOTERŲ LIGŲ

ii

K

Prof

Išmokinu valsą- 6 rūšių, 
gali drąsiai eiti šokti publikoj. Taip
gi išmokinu ir kitus šokius su keletą 
vakarų.; Mokina kas vakaras. Lek
cijos yra l'nu'o 7 valandos vakaro 
;ki 11 vai. Prof. Julius Silsko pra
neša vislįmA ’uirie nori išmokt! šokt 
ateiti šiuo adresu: 2124 S. Halsted st., 
nuo 6 vai. vale Taipgi mokinu viso- 

<kius šokius Buck A Wing, Buck 
Skirt, Irish Jig, Clog, Spanish Waltz, 
Waltz, Two Step, Side Step. Pinna 
Lietuviška Mokykla Amerikoj. Mo
kytojos: Miss. Antanina Kietnk-r, 
Miss. Joanna Walets, Prof. Julius 
Silsko, 2124 So. Halsted st., Chicago, 
111.

■OMMMgt,

.1. KULBOKAS
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 Saliunas
118 E. Main St. Collinsville, III.

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

Telefonas Kinloch 108

I

Imkit skaitlines iš kvadrato 
įdėkit jas kitan kvadratan 

teip, kad suma skaitlinių iš visų 
pusių butų lygi 75. Jeigu išrišit 
šilą užduotį, atsiųskit ją mums 
o męs prisiusi m jums kredilava 
paliudijimą ant $100., gerą pir 
kiniui dviejų gražių lotų, kurie

andasi liktai 10 mylių nuo Didžiojo New Yorko. Paprasta šitų liotų prekė yra 
199: jeigu išrisite musų uždavinį gerai, tai jie jums kašt uos tik $99. Šitą sumą 
palinia išmokit, davus $7 09 į inin ais ir $3.00 kasmenuo. Atsiųskit mums išri
šimą ir reikalaukit žemlapių ir tt. Rašykit:
LITHUANIAN DEPT, B. Room 1013. 63 Park Row, New York City.

M

? KUR PIRKTI FARMAS ?
rikiai lietuviškoj sodoj, llawkinso apygardoj, Wisconsino vai., kur iš visų 

šalių lietuviai am farmų pribuvai Apygardes ten sveikos, oras puikus, žeme der- 
ingafir lygi] ir visados gausiai deri tais pačiais javais, daržovėmis ir vaisiais, kaip 
Lietuvoj. \ auduo grynas ir visados užtektinai. Musų žeme guli prie gerų kelių 
netoli miesto su geru turgum ir gclžkelio siočia, bažnyčia ir b kliasų mokykla. 
Javams, dobilams, kukurūzams, cukrinicms burokams, tabakui ir pienininkystei 
niekur geresnis žemes nerasite! Žemes prekes žemos, ir tik mažo [mokėjimo rei
kalaujama, o išmokėjimui likusios sumos duosime jums ilga laika. Prie variokų 
duodame nuolatinai užsiėmimą keliems šimtams žmonių, o musų koslumieriams 
visados duodame pirminybe.

Reikalaudami žemlapių, ajirašymų ir lt. rašykit lietuviškai stačiai savinin
kams:

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

Dr. J.F. Kozlowski VYRAM TIKTAI 
INEJIMAS DYKAI 

kas gali but matytu 

GALERIJOJ 
MOKSLO

526 SO. STATE ST. 
CHICAGO, ILL. 

near Harrison St.

CHICAGO, ILL

Iš

3

va- 
ko-

III 
II

I

KŲRSK, 
į Rot-

po piet. 
neimatne.

patarimą,

Žingeidumai Patologijos 
Žingeidu jm? Osteologijos 
Žingeidumai <Gttomuliavi- 

<TO Organu
gydvmą ir

G rečiausi 
savaiti 

i. Amerikos, 
jokiame por- 
Pasažieriniai

L8U0SA GALERIJA IHI1KSL0
626 So. State St. CHICAGO, ILL

Daktaras S. Wissig
iš seno krašto

Vardus ir pavarde

Adresas

V iru

W‘' K
jį:

Peoples Bank Bldg. “
Room 2

Pasirūpinkit^dykai. 
paimama.

Nedaliomis
Už pasitei-

Valandos:
Nuo 9 ryto iki 7'/

Ir šventadieniais iki 2
ravimus mokesties

Už egzaminavimo,
vaistus imame $2.00.

3000 didelių knygų 
viena ingyti, kol dar

3čiame augšte Baltimore Bldg.
22 Qllintu St. GITlGtKjO, III.

k netoli pačto)

NAMINE MOKYKLA
Gramatika angliškos kalbos mo

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

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

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

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

šiuo adresu:

P. M i kolain is
Box 62 New York City

RUSIJOS—AMERIKOS LINIJA.

regulariškai kas dvi 
tarp Rusijos 
pakeliui nė 
dvišriubiniai

RUSSIA.
11 dienų Į 
Lenkiją.

klase $35 00 
klase $50.00 
klase $75.00

NEW YORKO: 
10; Lithuania, 

kovo 9; Kursk,

Puikiausi, Didžiausi ir 
Laivai, 
vaikščioju 
nestodama 
te. Nauji 
Garlaiviai

CZAR, 
8 dienomis 

teidamą. 
$3300 
$48.00 
$65.00

IŠPLAUKS
Kursk, vasario 

sario 24; Birma, 
vo 23

Dėl artesnių žinių meldžiame kreip
tis J musų agen. s, arba į Vynau- 
sįjį Keleivių Agentą:
A. F. Johnson & Co. 27 Broadwa ,

LIUOSO ĮNŽENGIMO MUZF.jJS
Moksliszku Žingeidumu.Žinojimrs-Galybe

)

Mes esam baimin* 
gal ir įdomiai su
tverti. Vyrai, tikrai 
atsilankykit į Bitę 
stebėtiną liuoso in- 
žengimo Muzėjų. 
Šimtai interesuo
jančių pavydalų 
žmogaus kūno svei
kam ir sergančiam 
stovyje. ChlrurgiA- 
kos operacijos, 
žingeidumai, keis
tumai, mllžlnifiku- 
mai. Teipgi pilnas 
istoriškas sanrin- 
kis kuris niekad 
ne buvo parodytas 
dykai šiam krašte.

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

gydymais, ateitu pas mus ir pamėgintu musų tikrą ir ištiki
mą gydymą. Mes paaiškinsim tau dulko kiti gydymai tavgs 
neišgydė ir kaip mgs tave išgydysim.

Kraujo Užniiodyjlmas* * ritį ligonis nenori kreip
tis prie šeimyniško gydytojaus, rudos plėmos, lopai burnoje, 
skaudulio ant lie/.iuvio, slinkimas plaukų, skausmas kauluo
se, Bunariuose, plėmos ant kūno, jauslus tekanti skauduliui. 
MES IŠGYDOM ŠITOKĮ PADĖJIMĄ—MES NELOPOME. 
Mllhnirimai Ar kankina tavg nubėgimai paeinanti nuo IIUDBtt ffld peržengimo gamtos tiesų, vyriški silpnu. 

® mai, nualiniiftus, silpna atmintis, galvos
skaudėjimai, plėmai priešai akis, nerviškumas, skausmai strė
nose? Ar pats ėsi apimtas nors vienu iš tų ženklų? Ateik pas 
mus, ings tave išgydysim nes kitaip nereikalauji mum mokėti.

Abelnas nusilpnėjimas-i-
* ■* mirsi

mas, negalingumas prie darbo arba linksniu* 
mu gyveninio, nuilsimas, yvairus gėdinanti 
silpnumai, ir tt. ATIDĖJIMAI YRA PAVO
JINGI- PASIRODAVIK SU MUMI DABAR. 

Odos Nesveikumai “„s 
lopai, netobu

lumai, žaizdos skauduliai, pageltonavus ir 
išblyškus oda, pajuodavg paakiai. Vyrai, yra 
jum nuo to visko vaistas, atsišaukiant nas 
mus ant gydymosi. GALI UŽMOKĖTI KA
DA BUSI IŠGYDYTAS.

Inkstu, F’usles ir Sėbrus Nesveiki?“ 
ni„* Inkstų nesveikumas gali išsivystyti 
llldi į pavojingas komplikacijas, ir jeigu ne- 
atbotas, pagimdys kitas ligas ir komplikaci
jas. Ar manai apsivesti? Ar esi tikrai sveikas?

Skirtumo koks tą- ,, U£MKllllolll!dl inistos nesveikumas yra/ 
jeigu tamistą kankina de

ginimai, plikinantis šlapinimas, pūslės nesveiku
mas, erzinimai, tankus noras ištuštinimo, męs 
išgydom viršui minėtus padėjimus be vartojimo 
peilio ir be siuntimo į ligonbutį.

Uždegimai, sutinę ir skausmingi, ui!-l!iiillldl sunariai, kantrybę atimančios 
užsįsenčlg ligos kurios padaro 

gyvenimą nelaimingu, IŠGYDOMOS ANT VI
SADOS BE ŽUDIMO LAIKO.

Gužuotos ir Susisuko Gyslos ^“skri",9 
dasi visur ant žemesnės dalies kūno, bet daugiau
siai kairėj pusėj; jos padaro žmogų labili neramų; 
yru silpnas- velkantis jautimas daugmaž nuolatai. 
Gyslos yra užčiuopiamos ir nurodo kaip botagas.

Atsišauk tuojaus jeigu esi klapatc.

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

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

Tirinek pradžia ir iszslvystima 7 cogiszkos 
Rasos nuo Lopszio.iki Grabui. Pamatyk Kei
stumus Gamtos. Žingeidumus Milž/jisz- 
kumus.

Tirinek intekme ligos ir paleistuvystes, per
statytus gyvo didumo figūrose, sveikuose ir 
ligotuose padėjimuose. Lavus hzrodinetojas 
atsakinėja visokius klausymus. Didžiausia 
proga tavo gyvenime.

INŽENGA DYKAI
Atdaryta kasdiena nuo 8 ryto iki vidurnakczlui

Seniausia Lietuvių užeiga pas

JUOZUFf} RIDIKfĮ
| Užlaiko visokius pirmo 

skyriaus gėrimus ir kve- 
penčius cigarus ir

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

82531 Hindis 61., Kerte 33rd

Su goriausia pasekme gydo visokias kroniškas ligas vyrų ir moterų, kad 
ir užsisenėjusias. Jei kiti jus neišgydė, nuoikit pas Jį, o jis jus apžiūrės ir 
pasistengs pagelbėt.

DR. W1SSIG duos geriausius vaistus iš savo aptiekos. Pirma rodą dykai
Valandos kasdien nuo 10 iki 12 ryto nuo 3 iki 4 po piet ir nuo 6 iki 8 va

kare. Nedėlioms nuo 10 iki 2 po piet.

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

ISGYDAUIN5OIENAS=1
Be peilio ar ttlttlll)

I 
ft

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

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

VYRAI ATGAUKITE SAVO SVEIKATĄ e
Atsilankykile in mano ofisą ir pasiteiraukite su manim draugiškai.

Išgydau visiškai ligas skilvio, plaučių, kepenų ir inkstų. 
Nemokėk už nepasekmingą gydymą— MEISZGYDO, NEMOKĖK.

F. P BRADCHULIS 
Attorney & Counselor at Law 

132 S. Clark, Cor. Madison Si 
Straus Bldg.. Room 806 

tel. franklin 1178 .
Lietuvis advokatas, baigęs teisių mokslą Ame

rikoje. Veda visokias bylas, civiliškas ir krimj- 
naliikas visuose teismuose (soduose).

6yv. 3112 S. Halsted st., arti 31-os 
Telephone Yards 2390*

) 
»

A 
n TaMtaM Yartf» 1W

Dr. J. KULIS 
Gydytoja* Ir Chirurgą* 
”alst«d St. Chicago, m* 

IMO VALANDOS: 
'W 13; 0 Iki 9 vakare

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

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

INLEIDŽIAMI TIKTAI VYRAI

LIUOSO INŽENGIMO MUZEJUS 
MOKSLIŠKU ŽINGEIDUMU

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

Atdar ,s nuo 10 valandos ryto iki 12 vidurnakčiui

W!»

Dr. O.C. HEINE 
DBNTISTAS '

OFISAS—Kampas 31 ir So. Halsted gat
(Bymtas virš aptiekus.) X CHICAGO, ILL

t. i'rraiiTiZSsuss

KARUTIS IR STR1KULIS
Užlaiko puikų saliuną .<

su visokiais gėrimais ir cigarais.
Kiekvienam suteikiame draugišką pa- 

aiirną visokiuose reikaluose. Kūnams 
eks bulijnusų mieste, ątsįiapkykit pas 

(ous, rasite geriftiipia patai'navima.
aChttrchŠL, AMSTIRDAM, N. Y

Už 10 Milijonu Doliariu
Prides statyti FABRIKĄ trumpame laike, nupirko 370 

akrų žemės BALDWIN LOCOMOTIVE WORKS, didžiau
sias inžinų FABRIKAS perkėlė iš PHILADELPHIJOS į 
GARY, INDIANA./- Tiktai kelios mylios ntio BROADWAY 
gatvės. 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, kurius dar parduodame vi
sai pigiai ir ant 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 sirgturn, arba nedirbtum, mes laukiame 
pakol vėl pirkėjas galės mokėti. Taigi pasiskubinkite, kurie no
rite padvigubinti savo pinigus, pirkite dabar. Suprantama kiek
vienam, kur didžiausi FABRIKAI statoma, ten ir PRAPER- 
CIŲ kainos kįla greitai brangy n. 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 gi- 
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 I MU
SŲ OFFISĄ BĖGANČIAME LAIKE.
M. ROZENSKI, Vice Prez.
GARY SECURITIES CO

Capital $50.000 
442 Broadway, GARY, INDIANA 
Ghicap Off Ise: New City Savings Bank Ashland Ave.

Garsinkites “Lietuvoje.’

Dykai
dėH

Slaptos
VYRU LIGOS
Pražudytas Vyrišku
mas, Ligos Kepenų ir

Inkstų
išgydomos greitai visiškai ir 
užlaikomos paslaptyje. Ner
viška Negale, Silpnumas, Pra
žudytos Pajiegos, Gyslų I.šty- 
sitnas, Kraujo Užnuodijimas, 
Szlapumo Nubėgimai,

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

Dr.ZINS,183^SCHICAG0
Valandos: Nuo 8 ryto iki 8 vak. Nedėlioms nuo 8 ryto Iki 4 po p.

(Ištyrimas Dovanai)

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

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

5O9OOO
ecNircKej

Vysai dykai
be atidėlioima t ur pareik akuti vieną, iš tu ste- 

Vyrai, katrie žada apsivesti — vyrai ligoti —
Kožnas vyras 
buklingu knygų, 
vyrai, katrie pasigėrė per mierą, katrie pareidava namo vielai ir
katrie pervirš davė sau valię — vyrai silpni, nervoti ir katrie prastoi 
sava sveikata — vyrai, katrie uegabė pri darba ir katrie ne gale 
nauduoti pyl-nai linksmumą gamtos — VYSI TIE VYRAI TUB PA
REIKALAUTI VIENĄ IŠ TU DYKAI DUOTU KNYGŲ. Ta knyga 

pasaikis kaip vyrai naikina sava sveikata, kaip jie užsikrėta ligoms ir kaip jie gal pylnai ?su 
granžinti sava sveikata, stipruma ir onergiškiuna i trumpa laika ir su mažais kaštais. Jeigu nori 

būti vyras tarp vvru, ta knyga pasaikis kaip gali ta pasekti. Knyga taj pasaka kokiu budu tokies ligas, kaip: 

REUMATIZMAS, NEGRUOMULAVIMAS VYDURIU 
Abelnas prastoimas spėkų, Užnuodijimas kraujo, arba Brantai, Triperis, Lytiškas nusilpneimas, Žudymas gyvas- 

tinios sekios, Naktinei nubiegymai sekios, Nutrotimas vyriškumą, Sunykimas lytiška organa, UŽsiveržimas 
šlapinamoje kanalo, Organiškas ligas, Pasekme paleistuvinga gyvenimą, Pilvą, Kepenų ir Inkštu l'gas 

gale būti greitai ir ant visados išgyditas slapia arba sava namie.
Tūkstančiais vyrams palika sugranžlnta TOBULA SVEIKATA, STIPRUMAS IR SPĖKAS su 
pagelba tuos STEBUKLINGOS, DYKAI GAUTOS KNYGOS. Knyga ta yra kratuvė žinios ir 
talpina tam tykrus dalykus, katrus kožnas vyras jaunas ar senas, bagetas ar blodnas, apsive- 

dis ar nevedis, sergantis ar sveikas ture žinoti. Netrotlkiek sava sunkiei uždyrbtu piningu 
ant paiku ir be vertės gydulu pakol ne perskaitistie tuos knygas. Knyga ta sučedis Jiums 
ne viena doleri ir pasakis kokiu budu galetė 

Išpildik atsakimais, iškirpk ir siusk šen- 
dena ta dykini kuponą o męs prisiusma 
jiums vieną iš tu brangiu knygų VYS AI 
DYKAI IR UZ PACTA UZMOKIESMA.

Daug nerūpestingu gyditoju prisplra 
gydimą ir gydulus siunta budu C. O. 

D. tas yra su apdėtu mokiesniu 
Ir dara tą be ypatingai pa- 

reikalavima sergančia. 
Męa tą niekados ne darome. 

Reikalaudami tą knygą nuo musu 
Jius nebusite niekados pa

reiga. Siusk sava 
adresa ieadana.

stotis STIPRU, RESNU, SVEIKU VYRU.

■■■■HHIBIBnBlBHBBKBSSa_______________________

KUPONAS DYKAI GAUTOS KNYGOS. ■
Dr. JOS. LISTER & CO., L 600, 208 N. Fifth Ave., Chicago, HL ■ 
GOTONIAš esu utinteresuotas jutu pasiulinimui dykai shin- , 

stos knygos ir norėčiau. jos ji us lisiustumeBt man vieną 
iš tuo knygų.

feS Steju,.-—.................r........................................   S
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