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POLITIŠKOS ŽINIOS.
REVOLIUCIJA CHINUOSE.

Jeigu iš Chinu ateinančios ži-
nios teisingos, tai

mino.
as nusira- 
vien, kad

CHICAGO, ILL., PENKTADIENIS, 12 d. BALANDŽIO (APRIL), 1912 in

ta į 3 dienas. Rusai valdininkai

gus ir siunčia juos į Peterburgo 
ir Maskvos bankas, nes buk jie

kytų Lenkijos gyventojai, ar jie 
nesukiltu rusų

nis įleistų, o Chin 
greitai pakilti ka 
Chinuosc reformos

kilus karui svarsto ir 
laikraščiai, nes klau-

sumanytos 
republikoniškos valdžios ištikro 
svarbios, neužmiršta nė moterų: 
moterims pripažinta balsavimo

symas tas labai svarbus.
mas lenku ir mažrusiii

i si veržusiems v

dininkus savo kandi-
stengiasi ta sužinoti.

mos, nuo kandidačių vien reika-

skaityti. Taigi išplatindama mo
terų tiesas, Chinų republika pra
lenkė kitus civilizuotus kraštus. 
Iki šiol Chinuosc moterų tiesos 
buvo labai aprubežiuotos, mote
ris ten buvo vyro nuosavybė, 
apie moterų proto kėlimą mažai

lis nemoka skaityti, nes apie x mo
kinimą jų mažai kas rūpinosi, 
manyta, jog moteris ir be mok-

ro klausyti, jam

ir
sostinėse, tai- 
Pckinc ramu, 

naujai suorga-

Streikas

federacija

nizuota policija.

kitų kraštų bankininkai 
giau. Šešių viešpatijų

ANGLIJA.

Tautiškoji

keliuose distriktuosc darbi-

daugumoj apskričių, strie 
varginti žmonės su noru 
darban.

sumanymųmentui
valdos, atskiro tvarkymui Airijos

manymas tas vienok labai nepa
tinka airiams protestonams,. ku
rie labai nekenčia airiu kataliku, 
l u ci

i. ii- u
laikui,

ir d a u-

pa
ri e-leisti nuo tarnystes kareiviai, 

turėdami užsiėmimo sukelia riau- 
šeS. Maišytai kilo mieste Tatung. 
Ten išsiuntė valdžia trįs kariš
kus laivus ir 3000 kareivių. Tien- 
tsinan atėjo žinia, buk buvęs pir-

veikėjas pietiniuose Chinuosc su

ri maištą sukelti prieš prezidentą 
Juanshikai. Ar žinia ta teisin
ga, nežinia.

Kadangi kariumenės sukilimus

paleido.

zidentas 
šeimyna

su savo

kėlia į Pekiną. Taigi palengva 
Chinuosc grįžta paprasta tvarka, 
nors kaip kur dar kįla maištai, 
bet valdžia jau įstengia riauši-

RUSIJA.

nuo seniai negeri, o jie dar labiau

cijas —

genda vis labiau. Žinoma, kol 
Austriją valdo 82 metų cieso
rius, karo gal nebus, nes senelis, 
be abejonės, priešintųsi karui, 
nenorėtų užbaigti savo gyveni-

tnjos ciesorius pats išreiškė no
rą abdikuoti, taigi pasitraukti nuo 
sosto, jeigu Vengrijos parlamen
tas bandytų aprubežiuoti jo kaipo 
valdomo tiesas, [eigų Austrijos

daugiau, tai ir valdžia butų kata
likų rankose. Todėl protestonai 
kelia ■ demonstracijas y pirm pa
davimo parlamentui suma
nymo protestuoja/ prieš pri
pažinimą Airijai savival
dos. Jiems pritaria dalis Lon-

didesnė dalis sąnariu Lordu Ru- / r ° .itio. Todėl pirm laiko negalima
jspeti, ar 
manymas

erei tą

parlamente pereis

TURKIJA.

s ti

susirėmimai turkų su italais; bet

tiesi; savo

čių itališkiejie kariškiejie laivai 
konfiskavo gabenantį amuniciją

Atkakę į Barei montenegrinai 
atgabeno žinią, buk Albanijoj vėl 
kilo maištai. Sukilėliai turi pa
kaktinai amunicijos ir gerus 
ginklus. Sukilėliai, pareikalavo 
prašalinimo turkiškos kariume- 
nės ir turku valdininku iš Alba- V C

savo kariumenę prie Albanijos

ISPANIJA.
Ispanijoj, mieste Bilbao pirmą 

Velykų dieną buvo ant gatvių 
kruvini susirėmimai karlistų, ša
lininkų Don Carloso su litcralais, 

klerikalai,daugume

prilaukiąs klerikalams demon
stracijas liberalus. Dėlto' kilo 
muštynės. Reikėjo šaukt pagel-

kuriai su dideliu vargu pasisekė 
besimušančius išskirstyti. • Susi
rėmime užmušta vienas žmogus, 
o daug jų sužeista.
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Metai XXI

Mexikos Prezidentas Madero ir jo žmona.

V-.

leido kada jos vadovas pama
tė, jog rcvoliucijonicrių viskas

menė iš Parral pasitraukė į mie
stą Krapimi. Mieste Parral bu
vo tik 700 prezidento kareivių,

cijonicrių

Valstijų kariumenė paima siun
čiamus į Mexiką ginklų ir amu
nicijos transportus. Konfiskuota 
ginklų dideli transportai miestuo
se San Antonio ir Eagle Pass.

vielos terp Chihuahua ir Juarez 
daugelyj vietų nutraukytos.

IŠ LIETUVOS.
IŠ VILNIAUS.

Maskvos caro vardo archcolo-

gubernatorių su prašymu neleisti 
Pilies kalno bent-kam liesti, idant 
tas senovės paminklas pasiliktų 
toks-pat, koks iki šiol buvo.

— Lietuvos žinios —

pus- 
150,“ 

000 rubl.“ naujam teatrui statyti 
Lukiškių pleciujc. Tas teatras 
ketino būti skiriamas lenkų sce
nai. Laukiamas buvo tik vidu- 
riniti reikalų ministerio to
manymo patvirtinimas. Šiomis 
dienomis sulaukta atsakymo. Vid. 
reik, ministeris pataria miesto 
tarybai suvartoti tuos pinigus 
nuodugniam 
skiriamojo)

Vilniaus miesto taryba

su-

teatro pataisymui.

“Viltis’ 
rius neleido 
tuviams

rašo, jog gubernato- 
įsteigti Vilniaus Be

vartotoji;! draugijos.

nius į karo akademiją apice- 
riams katalikams ir apiceriams, 
vedusioms katalikes.

— Lietuvos žinios — -

V iduriiiių 
išsiuntinėjo

reikalų ministeris 
į katalikų konsisto-

IŠ AIROGALQS KAIMO, 
Vilniaus gub.

Bus jau antri metai, kai su
grįžo iš Amerikos ūkininko Kai
miečio sūnūs Jonas, ir kaipo 
“Amerikonas” pradėjo savotiš
kai visą savo šeimyną valdyti. 
Koks tas valdymas, lengva su- 

iš to, kad * jau už kelių 
dienų po savo parwaiiavimo bo
tagu pasveikino. >^vo jauniaus-j 
brolį; paskui pas žaimyną bjau
riausiai iškoliojo ir net laukan 
išvarė savo tikrą m^tyną ir 'da 
namie šoko su kirviu prie tėvo 
ir norėjo“ užmušti. Palūkėjus 
sulaužė vidutiniam broliui ranką, 
o dabar, vasario 3 d., važiuojant

galvą, kad ką neužmušė. Tėvą 
iš sunaus nagų išgelbėjo žentas 
Vcrbus, bet .kol atgynė, tai jau 
tėvui galvoje buvo penkios sky
lės padarytos. Jau trečią sykį

lius yra tardytojo šaukiamas, 
šiol vis būdavo nuo bausmės 
ži-kbdėl paliuosųojamas. Ir 
bar, nors tėvai norėtų, kad jį

Iki 
ka- 
da- 
po- 

jjJ
norą nežiūri, ir Jonas kaip vaikš
čiojo liuosas, taip ir tebevaikš
čioja. y Edžiukas.

— Lietuve; žinios —

IŠ KAUNO.
(Nuo mūsų korespondento).

1903 met. Kaune tapo įsteig
ta didžiųjų Kauno gubernijos 
žemvaldžių savitarpinė apsidrau
dimo nuo ugnies draugija. Per

pinigų 740 tūkstančių rublių ir 
išmokėjo ugnepinigius nukentė
jusioms nuo ugnies.

Kaune 15 (28) vasario šių me
tų buvo visuotinas “Blaivybės” 
draugijos susirinkimas. “Blaivy
bės” Kauno, Suvalkų, Wlniaus

131; sąnarių pilnamečių: vyrų 
10445, moterų 22521; nepilname
čių: „berniukų ’ ^864, . mergaičių 
3928 ; ąbstįnentų^tvyrų 1081, mo
terų 4063. leigų buvo 26.674

“Kur. .Wil.” No. 49 randame 
žinią, jog Kauno gub. liaudies 
mokyklų mokytojai jau nuo dvie
jų mėnesių nebegauna algų. Jau 
bus keli metai, kaip direkcija įve
dusi čia tokį paprotį: po Naujų 
Metų bent per kelius pirmuosius 
mėnesius nemokėti algos moky
tojams, o mokytojai tyli, bijoda
mi protestuoti.

rios išsirašė paveikslus bus lai
komos amžinos mišios, duodami 
rožančiai ir lenkiškos maldakny
gės. Mat į Lietuvą lenkai at
veža savo lenkiškas knygas. Bet 
jų rodos nieks iš lietuvių neima. 
Žmonės nežiur į apgauliojimus, 
o tie irgi nesigėdi jų apgaulioti. 
Ar ne laikas susiprasti ir pame-

visur jau nuo laukų veikslai nieko nepagelbės, kaip

vietomis atšilusi.
sniego pasirodė gražus, trąšus ir

Lietuvos žinios

“Kęstutis”, “Perkūnas”, 
ta”, “Ekspresas”, “K

*- Viltis —

is po lenksi apgaudinėja lietuvius ir 
duodas vedžioties už nosių. Mes
ic vtė juos pirkę. Tau laikas su-

IŠ JONIŠKIO, Šiaulių

(Nuo musų korespondento).

pa v.

buvo šeimyniškas pasilinksmini-

IŠ KRAKIŲ, Kauno gub.
(Nuo mūsą korespondento).

Krakiai—miestelis prie vieške
lio 12 varstų nuo stoties Dotna- 
vos. Miestelį puošia nesenai pasta
tyta raudona muro bažnyčia, ku
rioje visos pamaldos atliekamos 
lietuviškai. Kraičiuose juodina 
visą miestelį monopolis, kurs per

nemažai miestiečių, taipgi buvo 
ir kaimiečių. Didžiausią įspūdį 
padarė dainininkai, labiausia at-
sižymėjo p. V. Prcikštas. Jo
niškiečiai žada daugiau vakarė
lių su šokiais ir dainomis su

sminimo vakarėlį, ar kokį viešą 
susirinkimą, reikia' pranešti po-

tu uždirbtų rublių, ir ne vienam 
jį laukusiam sumažino sveikatą 
ir ne vieną išvarė iš šio pasaulio. 
Dar daugybė yra aludžių ir kito
kių girtuoklystės įstaigų. Nors 
Krakiuose ir yra įsteigtas Kata
likų “Blaivybės” Draugijos sky
rius, bet jis mažai ką nuveikia 
blaivybės dirvoje. Pilnamečių į 
“Blaivybės” skyrių yra įsirašu- 
sių: vyrų 18 asmenų, o moterų 
102; nepilnamečių yra: berniu
kų 38, o mergaičių 47 asmenįs.

Yra Krakiuose valsčiaus raš-

šaičių rinkimus nemažai išlaka 
alaus, degtinės ir prie to nema
žai silkių sugriaužia, o kartais ir 
kiaušinių. Yra pačtas, vaistine, 
dvi vaistų sankrovi, žydų ban
kas, dvi vienkliasi mokykli: mer
gaičių ir berniukų; paskutinėje 
mokytojas lietuvis; yra daugybė 
visokių krautuvių, veik visos žy
du rankose, v

Krakiuose yra šv. Kotrynos 
mergaičių vienuolynas, kurio per- 
detinė 19 vasario (3 kovo) šių 
metų pasimirė.

Kas sąvaitę Krakiuose seredos 
dienomis būva mugės. Suvažiuo
ja žmonių net iš kitų valsčių.

29 sausio. (vasario 11 d.) nak
ties laike Krakiuose buvo gais
ras, kurs užgimė aludėj ir išsi
platino. Liepsna apėmė tuos me
dinius namus ir namus dviejų 
turtingiausiųjų žydų su krautu
vėmis. Nuostolių apskaitoma 
apie 50 tūkstančių rublių.

IŠ MONTVIDAVO, Kauno g.
(Nuo mūsų korespondento).

Mintvidavas stovi ant kairiojo 
kranto Dotnavos, tekančios į ^Ne
vėžį. Ciclų ūkių yra 20, o tos 
i šs id raškė ir dabar ūkininkų yra 
apie 30. Laukai labai geri.

1904 metuose švietimo ministe-

Vaikų mokinasi apie 50, tame 
skaitliuic 15 mergaičių. Už mok
slą ir už knygas nieko nereikia 
mokėti. Mokinama vien rusiškai, 
mokytojas rusas, bet mokantis 
ir lietuviškai, galėtu mokvti ir

isprauninko leidimą, o norint, su
rengti oficialį vakarą, reikia iš
gauti gubernatoriaus leidimą, o

tais ir visai negalima gauti.

ir čia kiltį; knygų skaitymas žy
miai pradėjo didintis; iš “Arto- 
jaus” knygyno nevisados galima 
gauti užtektinai pasirinkti kny
gų. Pono ĮK. Pctrauskio kny
gyne taipgi jbritruksta kai-kurios

su gra
žinti

Kaštanas.

, IŠ ROKIŠKIO.

valdžios

la. Mokinasi daugiausia lietuvai
tės. Pirma mokytojavo Karo- 
saitė. Ji išguldinėdavo ir lie
tuviškai Dabar-gi, antri metai 
mokytojauja rušė, kuri musų kal
bos nemoka, taigi ir lietuviškai 
nemokina. Valsčiaus sueigoje J. 
Petruliu, pasiremdamas Augš- 
čiausiais įsakymais, nurodė, jog 
privalo būti mokinama ir musų 
kalba toje mokykloje, ir vienbal
siai tapo nuspręsta kreiptis į

rektorių su prašymu, kad paskir-

lietuviškai ir kad musų kalba 
mergaičių mokykloje butų iš-

kalbos mokinimų.

visi sen-

mas įkurti Rokiškyje progimna
ziją. Apie tai rūpinosi vietinis

šalpą “stoikos” užlaikymui.
Valdžia neleidžia progimnazi

jos, bet šildo atidengti 4-lcsų

guma taip išsireiškė: jei mums 
neduoda progimnazijos, tai ne
reikia ir siūlomos (miesto iąo- 
kyklos). Rinkikas.

— Lietuvos žinios —MEXIKA.
imtų sosto įpėdinis, karšto krau-

IŠ KUPIŠKIO, Ukmerg.EI Tašo ir Juarez, prie Mexiko pav.
menės nieks daugiau nerupi; jis

žino kaimynai turinti

mus, 
Bet

ventojams paduoti prašymą j mo
kykit! direkciją.

Visa sudorojo va-
P. Valgutis.

Vilti” —

licija tokio dalyko neleido rodyti.
Vasario 25 (kovo £ d.) Ne m Li

koti.
su Austrija nesusipratimus.

Varšavoj gauta žinios, buk ba
landžio mėnesyj bus sumobili
zuota kariumenė Lenkijoj ir Ki-

popiežiaus
paaugštinimai
neturi vertės, kol valdžia jų nepa
tvirtins.

jr- ** 
Kč/t 
■b* v- 
■L. 
w r'-.

kunigams teikiami
ir pažymėjimai

rija išsiuntinėjo į valdžios įstai
gas užklausimus, kur'yaldininkai, 
kilus karui, nori iššiųsti savo 
Čeįmynas. Atsakymo, pareikalaii-

i or i ai; kalendoriaus 
” 24. 728 egzemplio-

Madero kariumenės vedėjas Vil-piškas markes.
la. Kariumenė miestą naktyj ajn _ Uetuvol, alnln, _

riai. ■ 1
Kaune, 4 *(17) kovo, kinema

tografe vj(3Mza” norėta rodyti 
Damazą : Macochą Čenstakavos

V"

ginta su dinamitu išgriauti, bet 
expliozija nežymiai tiltą paga
dino. Mexikonai tilto sargai sa
ko; jog dinamitą po tiltu padėję 
perbėgo į Suvienytų Valstijų pu
sę šaukdami: “lai gyvuoja Ma
dero”. . y

Revoliuęijonieriai • vėl paėmė 
miestą Parral, kurį buvo paėmęs

dose turi būti rusų, kalba pažy- 
miama.s, ir tik siauroje to žodžio 
prasmėje bažnyčios reikaluose 
rašomuose raštuose gali būti var
tojama antspauda su parašu loti
nų kalba.

3) Ant paliudijimų apie pa
skelbtas užsakąs reikią lipyti vai

bas pavasaris yra labai naudin
gas, nes;, tpkst^ pašaro gyvu
liams, o pMcti žųtažąi kur galima 
gauti, o jeigu gauni,^rangiai reik 
mokėti. Už šieno pūdą mokama 
60—65 kapeikos. Banas-Tvanas.

IŠ ŠIAULIŲ, Kauno gub. 
(Nuo mūsų korespondento).

Šiauliuose 1 kovo pasklydo pa
veikslai “Laimingos mirties”. 
Sausio mėnesyje juos koks tai 
lenkas agentas platino po miestą. 
Iš pradžios jam reikėjo užmokė
ti 30 kap., o atsiimant 3 rub
lius. Buvo ir pirmiaus išleisti 
paveikslai “Palaiminimas namų”, 
Kokia iš jų nauda? Vien tįk ąp-

Kaip kitur taip ir p«is
• • . ■ 'Adaugelis važiuoja Amerikon, 

tiems aukso jieškotojams visaip 
atsitinka.. Štai nesenai vienai mer
gaitei iš Amerikos buvo atsiun
tę pinigų. Nieko nelaukdama, ji 
nusisamdę vadą ir išvažiavo. Bet 
ką gi? Po kiek laiko sugrįžo na
mon ir be skatiko pinigų, ir be 
gerųjų rūbų.
dai.

IŠ DAUJĖNŲ, Panev. pav. '
Ne tai kaimas, ne tai mieste

lis, Daujenai nieko ypatingo sa
vyje neturi: bažnyčia, klebonija, 
trįs žydų krautuvėlės, viena lie
tuvio ir keliolika ūkininku. Bet v 
randasi ir naujiena. Štai nuo 
pernai metų stato čia dviklesei 
mokyklai namus. Šį rudenį jau 
žada pradėti mokyti vaikus.

Yra betgi vienas daiktas, ku
riuo Daujėnai senai garsus, tai 
naminis akis, stipresnis už spi
ritą, kartesnis už pipirus. Dąu- 
jėniečiai žmonęs svetingi: netik 
patįs geria, bet ir svetį moka pa
vaišinti, žinoma, už pinigus —> 
20 kap. už gorčių. Per atlaidus 

geriančių 
prikimštos, 
įeiną. Bet

sodžiams ta 
Štai kad ir 

Smilgių sodžius. Čia Varė nuo 
Marės nepasilieka. Jas sekdami 
ir kiti ūkininkai alų pardavinėja.’ 
Svečių gi nestinga, nes čia-pat 
sodžiuje valsčiaus raštine ir mo
kykla. Gal dar negreitai mūsiš
kiai mes šitą amatą. Juk pir
miau 
tai

beveik visos pirkios 
svečių sausakimšai
Iš to jie turi gerą ]

prekyba yra žinoma.

biaurus amatas.
Teisybės mylėtojas.
— Viltis —

MIŠKUS KERTA.
Pasirodžius pernai 

Kauno gub. miškuose 
liams, gadinantiems 
daugelis miškų savininkių pra
dėjo kirsti tų vabalėlių’ apsėstus

metais 
vabalė-

žiemą miško kunigaikščių Ogin- *

se, grafų Pliotcrių Švėkšnos, Vil
kenų, Gedi minaičių, Stemplių 
dvaruose ir kitur.

— Viltis —
a

IŠ SUBAČIAUS, Kauno gub.
Subačius — parapija grynai

kiškai suprantančių ir dar ma
žesnė lenkiškai kalbančių, bet ir 
tie visi puikiausiai moka lietu
viškai ; iki šiolei niekas neturėjo 
mažiausios pretensijos prie len-

kituose santykiuose: su lietuviais

jc. Bet endekai kaip kitur, taip 
ir čia, sumanė lenkinti lietuvius.

virėja J.* V., kuri, uoliai pildy-

parapijoje jieško lenkų, j kurių

endekų malonės gauna dovanai 
^lenkišką “Jutrzenką”. Nustebęs 
varto, sklaido: iškur, kaip, mano 
antrašas? Teiraujas kitų ir su- 
sižino; nusijuokęs, deda į tinka
mą vietą. Lenkystės platintoja, 
norėdama savo veiklumą parody
ti ir platesnei lenkų visuomenei, 
kartkartėmis siuntinėja į “Ju
trzenką” įvairias p. D. parašy-

iš kurių vieną, iŠspauz 
trzenkos” No. 2 šiais m., 

šičia
at-

t

nešė

vai taipogi buvo lenkai; klebo
nas betgi nenorėjo krikštyti len-

kinimą 
garbint nieko neatsakė, tiktai 

paklausė, kuo vaikas

kiškai, tada apkrikštijo savotiškai

swojemu bęz žadnej ceremonii). 
Bažnyčioje jau nuo seno nesigir
di lenkiškos evangelijos”. Priki
šimas man, kad pildydamas dva-

kitokios kalbos, kaip tiktai lietu
višką, yra neteisingas. Kalbu 
su įvairiais interesantais, kaip 
savo namuose, taip ir pildyda
mas dvasiškas apeigas, kokia 
ba kas į mane praka11 > 
respondencijos aut< 
apie lenkišką ar lie4

— sunku sup 
tamsus tike’
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IŠ MASKVOS.
čioje yra vienodas visiems kata
likams be tautos skirtumo: len
kų, lietuvių, rusų, vokiečių, etc. 
ir vienodai pagal Rymo katalikų 
bažnyčios lotynų kalba išleistų

Maskvos Lietuvių Susišelpitno

labai

kurį laika

platinti šviesą 
lietuviu. Kai- v
čia net labai

Louisiana ir Texas. Ji esanti 
kunige ir jos tikėjimas reikalau
jąs, kad ji užmušinėtų žmonės 
Dievui kaipo maloniausią jam 
auką. Užmušinėjant žmones, jai

') !

yra ne unistai 
buk jie .yėda kovą su Amerikos 
darbo fejlcracija.

bet socialistai
-r O

»
V-" k •K £ S

temdytas lenkomanijos, jog mano 
kad tiktai lenku kalba tėra krikš

i <y lenkiškai Suba-
čiaus bažnyčioje nebuvo skaito
ma niekuomet. Nėra mažiausio

tiktai endekų manija.

Kun. Pr. Kazlauskas.
— viltis —

IŠ GULBINŲ VALSČ., Pan. p.

ti’liaudies mokyklos: Trečiuony- 
se, Kriničine, Papivesiuose, 
Daukškuosc, Butuonyse, I’as va

valsticčiai duoda kiekvienai' mo
kyklai po vieną žemės dešimti
ne, pažadėjo iškirsti, suvežti iš

ma-

ir tuomet buvęs

statys mokyklai

Lietuvos žinios

IŠ ŠIAULIŲ.

Vasario 19 d. buvo Šiauliuose 
žydų žargono liaudies dainų kon
certas., Tarp kitų buvo dainuo
jamos dvi dainos: ‘‘Feininkė 
Meidelė” (Graži mergęlė) ir

gedungen” ^Kaip aš Jasvainiuose

lietuviškos liaudies dainos įtek
mė ir kurios niekur-kitur, o tik 
Kauno gub. užgimti turėjo. Vi
sos tos, kaip ir kitos žydų liau
dies dainos surinktos, Šumano ir 
labai gražiai 4 balsais suhar
monizuotos.

— Lietuvos žinios —

s

IŠ MARIJAMPOLĖS.

labai simpatiška su platoku pro
gramų literatūros, muzikos ir 
dramos draugija. Geistina butų,

Suvalkų gubernijoj atsirastų. Na 
iš pirmo susirinkimo matyt, kad

še 78 žmonės (mokestis 2 rubl. 
metams). Išdalinti buvo nariams 
draugijos įstatymai, atspauzdinti 
su puikia (P. Rimšos) vinjete. 
Į valdybą išrinkta: A. Ješmantas 
(pirmininku), kum M. Gustaitis

dorins; į kandidatus — Astram-

skas.
— Lietuvos žinios —*»

IŠ KRETINGOS, Telšių pav.

Vasario 25 d. papjovė žmogų, 
kurs važiavo iš Telšių iš tei
smo j Kretingą. Jis patiko ke
lyje savo draugą, kurį apsiėmė 
parvežti į Kretingą. Tas žmogus, 
kur papiovė, rado tik 6 kap. Už
mušėjas suimtas.

V. Mikolojunas.
— Viltis —

DAR VIENAS KAPAS.

16 kovo šių metų mriė Rudžių 
kaime, Naumiesčio pav., džiovos

lionis buvo tik 26 metii ^amžiaus. 
Atsižymėjo gabumu. F Mokėsi 
Mariampolės gimnazijoje. Iš 5 
klesos-gi tapo tėvų varu išvary
tas Dvasiškon Seinų seminarijom 
Bet po pusantrų metų prasišali
no. Ir nekenčiamas tėvų už tai, 
susidarė plianą baigti augštesnį

lentelėn. Praktikavo-dirbo kele
tą metų vaistinėse, pagalios pa
siekė ir provizoriaus laipsnį. Mi
rė nekenčiamas tėvo, 
buvo darbštus, mėgo 
buvo žinomas raštijoje 
tu slapivardžių.

Laidotuvėse 18 kovo
žmonių minia ir veik visą Nau- 

inteligentija. Draugai 
uždėjo keturis yai- 
>uikiaušis vainikas, 

gas ir palikti jo 
gal neužilgo

Velionis 
rašinėti, 

po kele-

’vaitist

gličių skaitymo.
būdavo knvgvm

Visuomet 
ii* mokei

PAČTO TAUPOMOSIOS 
KASOS.

I . i

Audyklose, Warren, Clinton, 
Three jUverj: Thorndike ir 
Pendsvillę pakelė darbininkų al
gas. Diybtuvęse Lowell, Mass, 
streikuoju dar 4000 darbininkų.

■4 ts fe
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fe

fe
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nai atėjusiems pasiskaityti nei 
vietos neužtekdavo, kur atsisė
dus. Imančiu knvgas iš knvgv- 
no tuo laiku būdavo vos virš 200

g VII C.
nemaž dar-

bavosi ; vakarais paskaitydavo 
žmonėms tai apie šį. tai apie tą. 
Rodydavo stebuklingu žibintuvu

juose rodoma. Draugijos 
buvo tuomet Mor- 
\ įsiems prieinamas

suomenės, kuri ateidavo knvgv-

tai tą darbo žmonėms ir patrauk
ti visus skaityti, šviestis. Ta -anų 
laikų 
visiems 
ruošti,

šviesuomenė 
prieinamus 

kur kiek v ii

Fcčiau išvažiavus

sikniaupusi 
ku.

v

čiu 
u

vos

su

j nerasi, 
kuri ap-

Skaitytojų — čia skaitan- 
ir imančiu knygas namon liko

tos šviesuomenės knvgvne nera

moterė-saind i 
knygas. Ir 
nebe visiems prieinami: bilietai

svetimoje šalelėje gyvenantiems 
organizacija neplėtojasi, ne augš- 
tyn kopia, o žemyn slenka. . . .

Rašydamas šitą pasiskundimą, 
nenoriu nieko kaltinti: nei 
narių, nei valdybos, o tik gai
lėdamas to taip puikiai pirm

met pažiūri žmogus, kaip lie
tuviai, sulyginus su latviais ir 
kitų tautų žmonėmis, 
ir kaip j 11 šviesti nėra

Lietuvos žinios

tamsus,

IŠ AMERIKOS.
UŽSIMUŠĖ ORLAIVI- 

NINKAS.
Long Beach, Cal. 3 balandžio

lias orlaivininkas Calibrath P. 
Rodgers, nuo 200 pėdų augščio 
nupuolė j jūres ir užsimušė.

visą Ameriką, nuo Atlantiko iki 
Pacifico.

SOCIALISTAMS NEPA
SISEKĖ.

Milwaukee, Wis. Renkant mie
sto, viršininkus, socialistai, kurie 
buvo miesto valdžią paėmę į sa- 
vo( rankas, pralaimėjo. Išrinko 
miesto majorą, ncsocialistą, jis 
gavo 13000 balsų daugiau.

29860 MOKYTOJŲ ILLINOIS 
VALSTIJOJ.

Valstijos mokyklų superinten
dentas Blair pagarsino metinę 
atskaitą apie mokyklas Illinois 
valstijoj. Iš tos atskaitos matyt, 
jog valstijoj pernai buvo 29860

ja išmokėjo 18195917 dol.
u.

VĖTRA.
Wilmington, Del. 3 balandžio 

dieną smarki vėtra Philadelphioj 
ir New Jersey valstijoj daug 
nuostolių pridirbo; sugriovė dik
tat namų, prie ko užmušta ir 
sunkiai sužeista tūlas žmonių 
skaitlius.

ATPIRKĖJA.
Lafayette, La. Suėmė čia 19 

metų negrę merginą, Klementiną 
Barnabet. Ji prisipažino, jog už
mušę 12 žmonių .valstijose

Washington, D. C. l’ačto per- 
k prisakė atidary- 
užio dienos 1000 
taupomųjų kasų, 
to stacijų yra jau

ti nuo 
na u j ų

9000 taupomųjų kasų.

SMARKUS MIESTO 
MAJORAS.

Rock Island, Ill. l’aga

čia riaušes ir sumušęs v 
redaktrių. pagarsino,

to Woodrow Wilsonui.

VANDUO IŠARDĖ APSAU
GOJIMO PYLIMĄ.

Hickman, Tenn. Užtvinę van
dens išardė apsaugojimo pylimą.

1, o žmonių be pasto-

traukiniu

tvanu v ap-

VAIKŲ BIURAS.

Washington, D. C. Prcziden- 
s Taft sumanė naujas teisės 
iku p'loboiimo. Priežiūrai vai-

k U

Eu-
visur

prižiuri apšvietos ministerija, 
Amerikoj tokios - ministerijos nė- 

biuro rci- 
metams.

ra. Užlaikymui lokio 
kalaujama 25000 dol.

&

TVANAI.

Hickman, Ky. Visuose Missi- 
sippi paupiuose dideli tvanai. Už
tvino vandens ypač laukuose už
bėgo daug namų ir per tai daug 
žmonių atsirado be pastogės. 
Žmones dar vandens neapsemtų 
kaimų krauna savo daiktus ir bė
ga į augščiau gulinčias vietas, 
nes vanduo daugelyj vietų pra-

Memphis, Tenn. Mississippi

vandeniu 800 mylių. Su viršum

vo namus.
Arkansas

lieti. Apsaugojimo pylimą prie 
Memphis išardė vanduo ir iš
siliejo į laukus. Žmones turėjo 
slėptiesi ant stogų ir medžiuose.
Kadangi 
liejimas pasislėpusių medžiuose

i palengva, o vanduo

ką, kas jam kcliį užstoja; nu
nešė daug namų.

Cairo, Ill. Šitose aplinkinėse 
tvanai pridirbo labai daug 11110-

-e-

GAISRAI.

Ogdensburg, N. Y. Sudegė čia 
krautuvės Hannan & Henry.

automobilių. Nuostolius ugnies 
padarytus skaito ant 200000 dol.

IS DARBO LAUKO.
bininkai New York Mills Co. 
Yorkvillcj. * Kadangi darbininkai 
užsilaiko neramiai, tai’.mieste 
garsintas karo laiko stovis ir 
traukta Milicija.

pa
su-

I) ban Diego, Cai. Policija su
gavo kelias dešimtis įtekminge- 
snių darbininkų “ prigulinčių j 
organizaciją “Industrial Work
ers of the World”, išga
beno juos iš Californijos val
stijos. įį uždraudė sugrįžti. Po-

f[ San Diego, Cal. Policija

U Passaic, N. Y. Streikuoja au
dėjos šilkų dirbtuvėse Forstmano 
ir Huffmano Co. Buvo jau smar
kus susirėmimai policijos su 
streikierėms. Susirėmime sužei
sta (liktai moterų ir jų užtarėjų, 
o moterįs už tai policistams ir 

su-žmonėms

IŠ VISUR.
anglekasių

%

kai nori
ir \77

O
iii

&

fe:

bininku norinčiu dirbti. Stafford- 
i c c

sliire 20000 darbininkų sugrįžo
darban. Bet didesnė dalis darbi-

nebus aiškiai pagarsintos ma
žiausios darbininkų algos. Dau-

riaušes.

prezidento Madero kariumenč su-

riai nuo mūšio 
miestą Jimenez.
nė gavo pastiprinimą
\ oliuci jonierių vadov

Mat kariume-

savo pajiegas ir nori vėl mė
ginti miestą Parral paimti. Rei
kia todėl laukti didelio mūšio to 
miesto aidi ūkinėse.

rijos ciesorius pranešė 
politikos vedėjams, j 
kys nuo sosto, jeigu

gįs !cicsor.i,auW tiesas susiaurinti.
< 1 i '■ * ' n 1 • • \ 1 •

jau neilgai secies ant save 
nes jis turi jau 82 metu.

mont 
ėmė “ Woodcook”.

| Francuzijoj lankosi dabar

kunigaikštis. Jis Frau-

tis Vai i jos mano Francuzijoj 
sisveeiuoti ilgesnį laika.

džios sumanymą moterims 
kančioms mokesčius prip 
balsavimo tiesas atmetė 222 bal
sais prieš 208. Balsuojant, ne
buvo darbininkų atstovų, kurie 
buvo nuėję į darbininkų susirin
kimą. Ir pačios moterys sau tic-

atstume daugelį pritarėjų.
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vo vienuolio kunigo Damazo Ma- 
cocho, Helena Macochicnė, kaip 
laikraščiai garsina, turi gana pi
nigų, nes 25000 rubl. Ji, kaipo 
mergina, 
o tokios

ne labai dorai gyveno, 
retai pinigų susideda,

leidžia.

|| Prisakius 4įaršavos general-

išvytas katalikiškas vienuolis re- { J t < !

demptoristas, grafas Bernardas 
Lubienski. ' Mat redemptoristus 
Rusijoj laiko už jėzuitus, o tų 
ordenas Rusijoj' panaikintas 1810 

j .'j:metuose. >1ne

licija užtiko paleistuvystės na
mus, kur biivo suviliota 40 mer-

naudojosi tūli miesto turtingi 
fabrikantai ir vienas daktaras. T _ LH. • yJuos suėmė.

li Laikraštis. “Priegląd Kielec- 
ki” praneša, jog žydiškame mie
stelyj J Chmielnik, laikai lenkų 
katalikų pradeda kalbėti žydiš
ku žargonu. Taigi gal lenkams 
prisieiti gitltiesi ne tik nuo^su- 
vokietinimo, surusinimo, bet , ir 
nuo sužydėjimo.

li Pereituose metuose Varšavoj 
laikraščiai general-gubernatoriauą
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Prie užsibaigusio streiko Anglijoj.—Viršui: Buris a 
Apačioj: Policija daboja anglių kasyklos.

na

bausmėms
1 ; trįs re-

laikraščių numeriai,

o 3 pasiremiant teismo nuspren
dimu.

likosi išmušta visa šeimyna pa
giryj gyvenusio ūkininko Hu- 
menno. Užmušta jiats Humen- 
ny, vaikas 9 metų, kitas 6 me
tu, trečias 8 sa'nvaičiu ; motina ir 
8 metų vaikas buvo dar gyvi 
porą dienų. Pasirodė, jog tą šei
myna išskerdė brolis Humenno,

nisterių pirmininkas įneš p 
mentan sumanymą Airijos 
valdos. Airiją valdys jos 
lamcntas susidedantis iš 40 
rių, pačių žmonių išrinktų

savi-

Į| Vakarinės Australijos pa
krantėse vilnys išmetė likučius 
susidaužusio laivo. Mano, jog 
tai likučiai laivo “Korcubana”,

vusiais ant jo žmonėms. Ant

los žmonių.

|| Mieste Tientsin, Chinuosc 
tapo užmuštas vice-prczidentas

siasis republikonų kariumenės 
vadovas generolas Li Juan Hung.

|| Mexikc, revoliucijonicrių va
dovas Orozco vėl apgulė mie

dento kariumenč ir tikisi miestą

prie miesto atėjo du kiti revo- 
liucijonicrių vadovai.

užsidegė du kerosino iš benzinos 
rezervoarai, kuriuose, buvo 300 
vagonu benzinos ir kerosino. (O v

|| Pietinėj Rusijoj, mieste 
Rostove prie Dono, To plėšikų 
atėjo į restoraną, užmušė jo sa
vininką, kasieriu ir du kelneriu 
ir paėmę iš kasos pinigus, išsi
nešdino. jų nesuėmė.

|| Naujas Chorvatijos valdonas,

chorvatiškus laikraščius už kėli
mą žmonių dvasios. Cuvai yra 
sumadžiarejęs chorvatas.

|| Maskvoj pasimirė turtuolius, 
vadinamas varguoliu tėvu, Mika
lojus Lialųp. Jis savo .pinigais 
įrengė namus neturtingiems stu
dentams, prieglaudą našlėms ir 
našlaičiams. Jis pusę savo turtų 
ujrašę ląbdąfingįems įikąlams.

davo pusantro milijono rublių 
labdaringiems tikslams, šelpimui

11^ Pietinėj Austrijoj, Tiroliuj, 
nusiritusi nuo kalnų sniego lavi
na pagriebė 8 studentus Laiba- 
clio universiteto, išėjusius su pro
fesoriais kalnus tirinėti ir visus 
užmušė.

|| d'erp chorvatų ir vengrų už
gimė dideli nesutikimai. Chorva
tai nori su visu nuo Vengrijos

| Wasbingtonc gauta žinia buk 
Meksike yra 60000 japoniečių pa
sirengusių eiti mexikonams pa- 
gelbon, jeigu Suvienytų Valsti
jų valdžia siųstų savo kariumenę 
j Mcxika. Tąsyk armija Suvic-

už mexikonus priešus. Bet susi
kirtimo su tais priešais Amerika

vidurinius aicxi^ re 
nesiusti kariu menės.v

didclius aukso
laukas

LIETUVIAI AMERIKOJ.
IŠ LAWRENCE, MASS.

Nors dabar pas mus vieši su
sirinkimai, prakalbos, demons
tracijos ir kitkas nėra naujie-
na, nes jų yra Kasdien tai su di
desniu, tai su mažesniu triukšmu- 
cntuziazmu, bet pranešt viską 
laikraštin pritrūksta mums lai- 

manome, 
nusibodo 
praneši-

o antra, mes jau 
skaitytojams ir

skaityti musų žinele 
mus (sulyginkit K.
13 num. “Lietuvos”).

dar šį-tą pranešame.

je, 
kų

bei
na

Ir

Vienok šį

buvo visuotinasai
Cibo salė- 
straikinin- 

(lietuvių) susirinkimas. Ši- 
susirinkimas buvo įvairesnis 
svarbesnis tuomi, kad tą die- 
buvo iš Brooklyno atvažiavęs

p. Juozas Augimas, unijų organi
zatorius-—kalbėtojas. Į abi Cibo 
sales, kuriosna telpa su virš tūk
stantis ypatų, prisigrūdo pilna 
žmonių. Po vietinių kalbėtojų 
(Arlausko, Šmito, Haywoodo, 
p-lės Flynn) kalbėjo p. Augunas. 
Mums jį teko matyti ir girdėti 
pirmą kartą. Jis nuosekliai kal
ba. Plačiau paaiškinęs kas tai 
yra unijos, organizacijos bei 
draugijos, kaip tnes galime su 
pagalba tųjų unijų bendrų susi
draugavimų pagerinti savo būvį 
k ingyti didesnę laisvę, jis už-

i
baigė tiesotai ir 
damas taktiką ir netikusius dar
bus musų, anot jo, “cicilikų” ir 
jų laikraščių, d la “Keleivio”, 
“Kovos” ir “Laisvės”, kurie pa
sinaudodami musų (Lawrenco) 
streiku ir nepagclbčję mums nei 
mažiausiu skatikėliu, pradėjo sa
ve patįs reklamuoti, o kitus, 
daug dirbančius musų labui žmo
nes šmeižti. Visi klausytojai 
karštai plojo Augimui ir reikala
vo vis, kad (langiaus ką papasa
kotų, nors jau buvo gana vėlus 
nakties laikas. Po Augimo kai

Girdiejus ir paprašė visų, kad 
Lawrenco lietuviai atsikratytų 
nuo tokių juodašimtiškų šlamštų,

nai yra po kojų pamynę. Paskui 
visas 
toms

susirinkimas* nutarė, kad 
pačioms redakcijoms pa- 
paaiškinimus kaip išties 

čion dalykai su straikieriais yra 
ir užprotestuoti prieš tulus jų 
neteisuotus užmetinėjimus. Tą 
viską paliktą atlikti streiko (lie
tinių skyriaus) pirmininkui Jo
nui Kibildžiui. \Sjsas susirinki
mas vienbalsiai nutarė (langiaus 
'“Keleivio” ir “Laisvės” nebe
skaityti (“Kovos”, tai čion nieks 
ir nebeskaito). \ aisiai jau ir pa
sirodo: “Keleivio” pirmiaus pas 
krautuvninką Ramanauską atei
davo 75—100 egz., o dabar tik

tojas J. D.

grįžo streikicrių vaikai. Jų buvo 
apie 300. Sugrįžo iš New York, 
Philadelphijo's, Barre, Vt., ir 
Manchester, N. H., visi kartu 
3-čią valandą po pietų. Kokis

visoje Amerikoje kada nors buvo 
toki iškilmė. Nei Chicaga, gir
dėt, pereituose (Nejuose metuose

gė taip, kaip čia, 30 d. kovo vie
tiniai darbininkai, be jokių tur- 
čių-buržųjų pagalbos! Ta diena 
pasiliks darbininkų žmoųių amži
noj atmintyj, historijoj. Apie 
tuzinas ’benų įvairių tautų, tris- 
dešimtstukstantinė minia eilėmis 
(be vėpsotojų; jų buvo pilni ša-

liavų; daugybė amerikoniškų, ir 
šiaip pilna įvairių tautų ir par
tijų vėliavų traukė po svarbiau
sias Lawrenco gatves. Pirmojoj 
eilėj su raudona vėliava ėjo tūk
stantis Lowellio straikierių-dar- 
bininkų, kurie tyčia tą dieną, 
kad ap vaikščioti, atvyko Law- 
rencan su benu. Visi straikieriai 
turėjo prisisegę spausdintą kor
telę: “Don’t Be a Scab” ir “Be 
an I. W. W., not a Scab”. Ant 
keletos vėliaVų ir lentų buvo iš« 
spausdinta "Scabs Wanted 
Lowell. Apply, to John Golden*



(lietuviškai; Eowcllyje reikalin
gi streiklaužiai. Atsišaukit pas 
Joną Goldeną. [John Golden, kaip 
žinome, yra prezidentu United 
Textile Workers of the Ameri
ca unijos prigulinčios į American 
Fedaration of Labor, ir jis (arba 
jie) visomis pajiegomis kenkia 
straikui. Lowellyjc, šiandien, 1 
bal., minėtasis .prezidentas su A.

dėliąs atgal /čia patiko sunki ne
laimė musų vieną brolį Antaną 
Petraitį. Dirbo jis kasykloj If, 
jam bestumiant karą, užkrito jį 
didelis gabalas akmens. Sulau-

Pragyvenimui Čia reikia *5 dol. 
savaitei, tai iš uždarbio žmogus 
su šeimyna išmisti negali. Pra
dėjus streiką, dirbtuvės su visu 
sustojo. Dirbtuvių Savininkai

LIETUVĄ
“garsių kalbėtojų” pasielgimo, 
kas ir buvo žodžių darodyta J. 
Gegužiui , “Keleivi!’* 1 išleistojui, 
ant visuotino susirinkimo, ir jis 
negalėjo išsiteisinti, hes’ Taktiškai

lovoj
vos

riklauso prie “Lietu- 
draugystės ir todėl 
nariai paeiliui eina 
o draugą.

Gerai
I. W. Wr ir streikieriams saky
ti, kad eitų darban]. Buvo kele
tas didelių gyvų gėlių vainikų. 
Vienas buvo ytin didelis: aš- 
tuonios ypatos nešė. Buvo tai

Sveikas žmogus gal ir nelabai tą 
itjaučia, bet nelaimei atsitikus 
era tai didelis palengvinimas.

Harrisburgo Lietuvys.

darbininkai laikė susirinkimą ir 
suareštavo vadovus “National
Workers of the World”, atėmė’kas nesirašė 
organizacijos knygas ir pinigus.
Paskui vaikščiojo po darbininkų 
gyvenimus ir varė darbininkus 
darban; kas atsisakė, tuos ka
lėj i man gabeno, sukišo kalėjimai!

Immigracijos biurai, veda aiškią 
politikos .liniją. Jiems rupi visų 
ateivių ašimilacija kraštutinėj iš
vaizdoj ; rupi ne tik tai, kad atei
viai pataptų gerais ir, kaip jie 
sako, “pasekmingais” Amerikos 
pyliečiais, bet ir tai, kad jie ga- 

nie- ’lutinai ištautėtų, užmirštų savo 
o tik Michelsonas (kalbą ir tekalbėtų angliškai. Iki 

šiol, mat, jie neatsisako nuo savo 
minties tverti iš šimto ajisigyve- 
nančių Amerikoj tautų vieną 
naują “amerikonišką” tautą, ir 
tam dalykui milžiniški kapitalai

Pašnekelių Kampelis.
Atsakymai U pereito nunierio.

n. Škotijos mieste, Edinburge,
nuo senų senovės yra užsilikęs

konsulį; kai]) girdėti, ketina čia 
atvažiuoti ir rusiškas konsulis

ninku. Portugalai nešė gėlių pa
du šką su I. W. W. vėliava. Visi 
streikininkų ’ sugrįžusieji vaikai

vežimus ir automobilius. Šonuo
se vežimų bei automobilių 1 matėsi 
ant audeklo išsiūti parašai: “Et- 
ton and Giovannitti Must Be 
Freed” (Ettoras ir Giovannitti 
turi būti paliuosuoti) ; “Open the 
Jail Doors or We Will G1 osc the

Įėjimo, arba mes uždarysim var
tus dirbtuvių) ; “Workers of all 
Countries Unite” (Darbininkai, 
visų šalių vienykitės) ; “Labor 
is Entitled to All It Produces”; 
“You Have Nothing to Lose 
But Your Chains”; “You Have 
a World to Gain”; “All Wealth 
is the Product of Labor”; “The 
Mother For Home, the Child 
For School”; “We Arc Againts 
Child Labor”, “Release Our; 
Imprisoned Brothers” ir t.t .

vo, kada minia prisiartino prie 
pavieto kalėjimo ir apsupę jį, kur 
yra kaliniai Ettoras ir Giovan
nitti. Užimąs, kliksmas neaprašo
mas. Viso miesto policija subė
go. Turbut manė, kad darbinin
kai kalėjimo vartus lauž ir ka- 
lininkus išliuosuos. Bet darbi
ninkai to nė nemanė. Jie tik rodė 
savo entuziazmą, savo dėką va
dams. Pasakpjama, kad tą va-

j i me užslėpę, kad ji 
dytų ir kad minios 
kiltų karštis kokiam 
gurnui.

nors blo-

Apleidus kalėjimą, visa milži
niškoji minia ėjo žymesnėmis 
gatvėmis: benai grojo, žmonės 
dainavo. Visa paroda pasibaigė 
7:30 vai. vakare. Čionai negali
ma apibrėžti visko, ką tada žmo
gaus akįs matė, siela jautė. Ale 
gal malonus skaitytojas ir per- 
sistatys sau iš kelių čion pabrėžtų 
žodžių visą parodos-jubiliejaus 
bėgį, o jei ne, te atleidžia — 
daugiams ir aiškiau negaliu ra
šyti. Pijus Galindas.

IŠ MANCHESTER, N. H.
. Manchester, nors neyra seniau
sia, bet visgi viena iš senesnių 
Naujosios Anglijos lietuviškų ko- 
lionijų. Kada čia atvyko pirmi 
lietuviai — sunku tą pasakyt, bet 
rodos neprasilenksime su teisy
be, pasakę jog apie 1895 metus, 
t. y. 17 m. tam atgal, čia jau 
buvo apsigyvenę keli lietuviai.

Nuo to laiko lietuvių skaitlius 
vis didinosi ir didinosi ir šiądien 
čia galima priskaityt iš viso apie 
pusketvirto šimto lietuvių.

Iš organizacijų čia yra: dvi 
pašelpinės — D. L. K. Vytauto 
ir Lietuviu Laisvės Artojų drau-
gystės. Yra teipgi Sus. L.

lietu-

IŠ EASTHAMPTON, MASS.
Darbai eina čia blogai. Čionai- 

tynėse audyklose, iš kitur pri
buvusiems su tuo amatu susipa
žinusioms nesunku darbas gauti.

Lietuvių čia yra apie 17 šeimy
nų ir 2 syk tiek pavienių. Laik
raščiai pareina šie: “Lietuvos”, 
rodos, 4 egzemp., “Keleivio” 2, 
“Kovos” 1, “Laisvės” 1 ir “V.
Liet.” 1. Nuo 1910 metų gyvuo
ja čia Lietuvių Neprigulmingas

tauto; turi apie 24 narius, 
bo reikalai stovi neblogai, 
nėtas Kliubas turėjo savo 
metinį susirinkimą 3 kovo dieną. 
Svarstant visokius reikalus, su
manyta surengti pirmas čia pra
kalbas; tas sumanymas visų są
narių priimtas. Prakalbas parcn-

Kliu-

2:30 vai., Union gatv, Assambly 
svetainėj. Kalbėtojas bus F. J. 
Bagočius iš Bostono. Minėto 
Kliubo Kom. prašo vietinių ir iš 
aplinkos lietuvių šitos Iprogos 
nepraleisti, nes tai bus pirmos

22-rą kovo d. pasimirė na 1 ra- 
nas Tumša. Velionis sirgo 12 
savaičių turėjo nusisamdęs kani-

sunkiame padėjime, /elionis mė
gino eiti ligonbutin, tikėdamas 
greičiau pasveikti ir, žinoma, nu-

tono ligonbutį.

t i; reikėjo

11 io.
go-

ne o jo žmo-

galios pašaukta policistas, bet 
ir tas nieko negelbėjo; ligonį 
paėmė miestas savo globom Ka
dangi čia nėra ligonbučio tai jį 
paguldė belangėm Tik ant ryto
jaus sužinojo apie tai lietuviai 
parvežė ligonį pas C! 
kur ta pačią dieną ir 
Paliko žmoną ir brolį.

ją, tad tapo palaidotas 
nytinėms apeigoms.

pasimirė. 
Velionis 
Drau gi

IŠ CLARKSBURG, W. VA.
Miestas šis turi apie 30 tuk-

mc: anglai, italai, franeuzai, is
panai ir slavai; lietuvių mieste 
nėra. Mieste yra kelios geležies 
ir stiklo dirbtuvės, bet jose lietu
viai nedirba. Aplinkinėse yra 
daug anglių kasyklų, kuriose dir
ba apie tuzinas lietuvių. Jie tam
sus, šviestiesi nenori, nieko ne
skaito, nes mano, kad visi raitai, 
ypač laikraščiai yra bedieviški. 
Už tai karčiamose barus alkū
nėms trina. P. Zenikus.

Darbininkai reikalauja užmo- 
kesnio po $2.50 už dienos darbą.

Čionykščiose lentų pjovyklose 
dirbo ir lietuvių tūlas skaitlius.

Šunkus.

Kadangi, “Keleivyje” nr. 7 po 
straipsniu “Bjaurus Mclds

. »_/ > A Cz VI* v* kJVZlillU

'pats susirašė į knygutę komiteto 
vardus ir panaudojo vardus net 
tų, kurie visai jo ir nematė;

Kadangi komiteto nariai at
šaukė tą neteisybę, o “Keleivis” 
N^c^ išvadino juos už tai “juo
dašimčiais” “provokatoriais”, o 
“Laisvė” “plunksnos razbainin- 
kais” ir kitokiais nemalonumais, 

išvadintas ir 
neyra buvęs 
kurį nurodo

sužiedOtinč, jeigu susitiktų kara
lių miesto gatvėse gegužio me

zacijos čia nėra, valinimu gat
vių teipgi niekas neužsiįm^jp jo
se verčiama viskas: pamazgos, 
mėšlas ir t. t. Galima 
vaizdinti, kaip smagu 
venti.

sau
ten

IŠ DENBIGH, N. DAK.

Lietuvių yra čia tik du: A. 
Jasinauskas/turi nuosavą farmą, 
,0 kitas pasuarmerį tarnauja. Yra

kurion priguli daugiausia vokie
čių. Fabrikų čia nėra, žmonės 

apdirbimu ir 
Du

farmeriams buvo blogi.
Norintiems žeme dirbti

užsiima tik žemės 
galvijų auginimu. ni etai

Už metų darbą farmeriai 
$250—300 ir daugiau su 
užlaikymu. Nuo liepos

ir is 
kitur pribuvus darbas čia lengva 
gauti, 
moka 
visu
mėnesio moka $35—50 mėnesiui; 
kūlimo laike 3 dol. ir daugiau 
už dienos darbą. Dabar čia dir-
ba naują geležinkelį ir ųaujus 
miestus stato. Prie triobų sta
tymo moka po 2 dol. dienai dar
bininkams pilantiems žvyrą. Prie 
tokio darbo atsitinka ir 
mes. Nesenai nuslinkus

nelai- 
žemė

užmušė du žmones.
Stato dabar netoli kitą miestą 

Kelson (ar ne Karlsruhe? Red.); 
jame bus daugiausia vokiečių gy
ventojų. K. Davenis.

IŠ JOHANISBURGO, PIETI
NĖJ AFRIKOJ.

(tokiu yra žymiai 
P. Čiras, kuris ir 
tame susirinkime, 
Michelsonas) ;

Kadangi mes patįs nutarėme 
ir i Šri n ko 1 n kartu s 11 st reik in i 11-

sta šitoj pakraipoj veikimas val
džios įstaigose, tuojaus pasirodo 
tam tikri straipsniai laikraščiuo
se ir žurnaluose. Pernykščiais 
metais, paskelbus savo raportą 
Federalei Immigracijos Komisi
jai, apie griežtų amerikoniniiną

bučiuoti.
Kokiu budu ir iš ko gimė šitas 

paprotys — nežinia. Jis yra labai 
vienok, senas ir pradžia jo sic-

I—I—IMU* I (^^ **— ...  *“

15. Šitos nepaprastos žuvįs be

miręs

, vienok neatsirado nei 
žiedotinūs, kuri butu

ojus Šita senobine

nauskienę į New York’ą ir ją 
įgaliojom susirinkimuose ir pra
kalbose rinkti aukas musu šicl- v
pimui iš ten ir gavom apie $600. 
daugiau negu iš kitur, o koresp. 
“Kel.”, “Laisv.” ir pačios redak
cijos ją niekina, nes jinai savose 
prakalbose

ną pobudingiausių straipsnių pa
rašė Miss Frances A. Kcllor, są
jungos “North American Civic 
League for Immigrants” sąnarė. 
Straipsnis vadinas: “Needed A 
Domestic Immigration Policy” 

American 
Čionai iš-

—o—
12.’ Buvo atsitikimai ir

nesiūs, arba net ir 
noipa, toks ilgas nii

Zl-
nc-

Review
tai yra 
kimas.

s ir daktarai mena, 
kokios nors ligos aps

atstume apie 6 ang. mylių, yra 
garsus urvai arba olos, vadina
mos M a m m o t h Cave. Ši
tos olos yra vienos didžiausių ir 
įdomiausių olų \ i same pasaulyj. 
Po žeme randasi daugybe rupių, 
vienas su kitu koridoriais suvie
nytų. Vieni urvai yra negiliai 
po žeme, kiti gi siekia kelių šim
tų pėdų gilumos. Kai-kuriuos to
kius požeminius urvus perkerta 
gilios šakos požeminės upės 
“Echo“. Šiose požeminėse upė
se ir randama žuvų, kurios visai 
neturi akiu, c

parodė jų malo

Kadangi
“Keleivis”, e ’ , . .
už musų komiteto straipsnį, til- 
pusį “V. Liet.” neturėjo šmeiž
ti redaktorių p. Sirvydą, bet kal
bėtis tiesiog su mumis;

Kadangi tūlas “Darbininkas”

Johanisburg didelis jau mie
stas. Po naujų metų visokį už
siėmimai pradėjo eiti gerai. Dar
bų yra visokių, bet daugiausia 
žmonių dirba aukso kasyklose;
ten dirba ir daugelis lietuvių, tik , čių, 
jiems nelabai sekasi. Čia žuvo'Mes 
jau 15 lietuvių; vienus expliozija 
užmušė, kitiems plaučius supūdė 
kasyklų liga. Mirė nuo plaučių 
ligos: P. Statkis, Romanauskis,

Icnemkštas, J. Dikman. Explio- 
zija užmušė: A. Matuzą, J. Bel- 
skį, A. Androšuną, J. Sauleiką,

N. Maželis.

IŠ CAPE TOWN, PIETINĖJ 
AFRIKOJ.

Nesenai šitose aplinkinėse iš

(matyt krito tik vienas, bet pri-

sutruko į tris dalis. Red.) : vie
nas svėrė 1200 kuntų, kitas 11 
kuntų, trečias 3 kun. Akmenis 
tuos atvežė į Cape Town mu- 
zėjų. Vienas akmuo — tai di
delis, paplokščias geležies šmo
tas; sudavus, skamba kaip prie
kalas.

“šmeižikų, 
‘Laisvė” ir

traicė”
I

"Kova

sų piliečio, p. A. Ramanausko, 
mums geriausiai žinomo ir mus 
pačių komiteto išrinkto ir įgalio
to priiminėti aukas šelpimui; —

Taigi todėl pranešame visai 
lietuviškai visuomenei Ameriko
je, kad laikraščiai: “Keleivio”, 
“Laisvės” ir “Kovos” ir jų ko
respondentams daugiau rupi ap
šmeižti ir išjuodinti nepatinka
mas y patas, negu tiktas vedimas 
kovos su kapitalu ir pamatėme, 
kai]) jie tamsiai politikauja vi
sur, girdami tik save, o kitus 
niekindami. Mes matome, kad 
musų kovoje visokios draugijų 
kuopos ir ypatos, gelbėjo mus pi
nigais, o tie laikraščiai ir jų ko
respondentai, vis tik save ‘kai
šioja. Užbaigdami ištariame pa
peikimą “trejybei” ir nutarėm 
neklausyti sensacijų šitų laikraš- 

kuriems teisybę neberupi, 
žinome, kas kaifp dirbo dėl

mus ir dėl labo musų streiko.
Vedėjas susirinkimo

Jonas Kibildis.

stiną “naminę” politiką, ir ne
aiškiai papeikė Immigracijos Ko
misiją, dėlko ji šitokios politikos 
neintraukė į įstatymų projek
tą.... Apie kolonizacijos daly
ką jį sako, kad niekad “negali 
būti gera, kur. . . . svetimžemiai 
yra sutraukiami į kolonijas ir yra 
atskiriami nuo amerikanizuojan- 
čių intekmių.”

Taigi štai šitos “naminės” po
litikos reikia bijoti, pradėjus 
mums rupinties kolonizacija. 'Eci-

kieti joj
bai daug kalbų toks nenaturalis 
miegas tūlos merginos, vardu 
Krameriutės. Ji miegojusi ištisus 
metus.

Ba

Bet kai]) yra New
, nuo kurios ma-

minė politika gali būti silpna, 
ir ten gal butų galima pasekmin
gai mums kaipo lietuviams kolo- 
nizuoties.
Yorko valstijoj
noma pradėti kolonizaciją? Ten, 
be abejonės, “naminė” politika 
yra tvirčiausia. Juk ten pat vei-

ir ta sąjunga th American
Immigrants”,

of Industries and Immigration”; 
tai ta pačia dvasia perimtas ir

terp daktarų

maisto.
siamc atsitikime reikėjo jai leisti 
maistą, dantis atvožius. Kada 
prabudo, pasirodė, jog mergina 
visai nustojo atminties ir nega
lėjo tuom laiku nusimanyti apie 
savo buvusį gyvenimą. Vėliaus

Kitas, nemažiatis įstabus, atsiti
kimas buvo Anglijoj. Tūlas kai
mietis, vardu C 1 i n t o 11, — jau
nas 25 m. vyrukas,—užmigo teip

ardo, kai]) nic- 
metu vėliau ir

sikele ir xuncsi 
kur nieko. Du 
vėl jį apėmė miegas: pramiegojo 
17, ar 18 savaičių. Trečiu kartu

rtMjoio net s istisus

ŠIS-TAS APIE PAKELTĄJĮ 
KOLONIZACIJOS KLAU

SIMĄ.

P-o A. M. Martaus pakeltasai 
kolonizacijos klausimas yra labai 
svarbus. Užsiimti ūke — daugu
mui lietuvių rei 
rūpinti savo ekodtnninį būvį, sa
vo ateitį. Bet iremažiaus svarbu 
yra tai, kad, apsigyvendami Ame
rikos ukėse, lietuviai nepaskęstų 
svetimųjų tautų jūrėse ir nenu
stotų buvę lietuviais, nežūtų savo 
tautai. Tad reikalinga, kad pir
kinėjimas ūkių pačių lietuvių su- 
žiniai butų vedom as, tvarkomas; 
reikalinga, kad lietuviai butų ap
gyvendinama pagal iškalno iš

Užsiimti ūke —
ia geri aus ap-

ros departamentas. Taigi ko- 
lionizuoti vienoj vietoj lietuvių 
jokiu budu nenorės. Ir norint 
ką nors gera padaryti lietuviams, 
reikia iškalno prisirengt, surinkt 
spėkas, kapitalus, kad atstovėjus 
prieš ano agrikultūros departa
mento politiką. Atstovėti visgi, 
rodos, butų galima, tai reikia 
žinoti, kad reiks atstovėti, 
iš kalno pasiduoti 
mento kontrole.

Be šitų, gali būti 
keblumų tinkamai 
įvykinti. Klausimas irgi 
jau tinkamiausios 
stijos kolonizacijai? New Yorko 
ir New Jersey valstijos perdaug 
prisikimšusios, farmeriai dau
giausia (27.5%) užsiimdinėja gy
vuliu veisimu ir daržovių v v
(20.3%) auginimu. Massachus-

po
o ne

e part a-

daug kitokių 
kolonizacijai 

’ si, ar tai 
aprinkta val-

nei nercika- 
nes tamsoj vis vic- 

negalėtų nieko matyt; gam- 
apdovanojo jas už tai kitais 

)jaus ištobulintais pajautimais.

teip nepaprastos, kad kas metai 
jas atlanko tūkstančiai keliaunin
kų. Prie įėjimo į urvus randasi 
teip vadinamoji “Tautų gatvė”. Iš 
abiejų pusių tako priverstos krū
vos akmenų. Mat, kiekvienas ke- 
liau ninkas, atlankęs šitas olas, 
užverčia akmenį ant tos krūvos, 
kuri pažymėta jo tautos vardu. 
Didžiausi krūva yra, žinoma, 
amerikonų. Bet daug yra teipgi 
ir anglikų, vokiečių, prancūzų ir 
t. t. Kelis metus atgal, musų dai
lininkas A. Žmuidzinavičius, vie-.
sėdamas Amerikoj, atlankė šiuos 
garsius urvus ir nesuradęs “Taci
tų gatvėj” lietuvių krūvos,' — 
jo bene pirmo lietuvio ten bu
tą — nutepė ant lentgalio Lietu- 

■»*

vos Žirgvaikį ir išsirnko tokį ak
menį, kad vos jį keliese užvertė. 
Padarė pradžią lietuviškai krū
vai.

menesius.
Francuzu daktaras, B 1 a n- 

c h e t, pasakoja, buk jis turėjęs 
pacientę, kuri aštuonioliktuose 
metuose užmigo ir pramiegojo 
40 dienų; du metu vėliaus pra
miegojo 50 dienų, o 24-ose me
tuose išmiegojo čielus metus. 
Maitindavo ją skystais maistais.

Paprastai tokiuose atsitikimuo
se pulsas muša silpnai, kvėpavi
mas teipgi nusilpnėja net iki tam 
laipsniui, kad sunku jį patėmyti. 
Veido ir kūno spalva vienok nc- 
simaino ir pasilieka naturale.

KLAUSIMAI.
16. — Kas manė, kad geleži

nius vynius (cvekus) galima au
ginti ? ■

17. — Kokia sostapyle turi 
daugiausiai vardų?

18. — Kokį ciesorių suarešta* 
vo už skolas?

19. — Koki vyrai tapo garsiais 
dar jaunikaičiais būdami?

20. — Kokis medis turi pirmus 
vaisus tik po 50 metų?
(Atsakymai bus kitam numeryj)

Vienas keliautojų pasako- Rooseveltas viskuom.

kią nuo senų senovės vartoja tū
los Indijonų giminės Amazonos 
upės pakraščiais, Pietinėj Ame
rikoj. Toji prietaisa atiduoda in- 
dijonams tokį patarnavimą, kaip 
mums telefonas arba telegrafas.

Kaip visur, teip ir čia 
viai myli muziką ir dainą, 
jau matyt yra visiems lietu
viams prigimtas dalykas. Taigi 
ir čia yra lietuvių benas “Karei
vio” vardu pavadintas ir teatra
liška kuopa “Birutė”. Apšvieta 
čia dar šiaip-tejp stovi, yra ir 
knygynėlis “Kareivio” intaisy- 
tas.

Vertelgystė nekaip prasiplati
nusi, nes turime iš viso vos vie
ną valgomųjų daiktij sankrovą, 
bet už tai ir karčiamų neturime. 
Mančesteryj nerasi nei vienos 
lietuviškos karčiamos. <

Nuo dviejų metų vietiniai lie
tuviai sutvėrė savąją lietuvišką 
parapiją, bet iki šiam laikui dar 
nesugebė įsitaisyti nei bažnyčios, 
nei mokyklos.

Tai tokięs pas mus tokialės^
Kiksas.

IŠ ROCKFORD, ILL.
Nuo pastatymo už lietuvių pi

nigus ^bažnyčios, kun. Malinaus
kas joje mėgina- platinti lenkišką 
dvasią. Pradėjo lietuviškoj baž
nyčioj skaitytis lenkiškai evan
geliją. Iš sakyklos apreiškė, jog 
šioj bažnyčioj skaitys lenkiškai 
evangeliją, nes bažnyčia esanti 
ne lietuvių ir ne lenkų, b\t Chris- 
taus maldos namai. Teip iki šiol 
ir buvo. 31 kovo d. parapijos siu, 
sirinkime nutarta reikalauti pra- 
šalinimo lenkiškos evangelijos. 
Bet musų kun. paprastai neklau
so parapijonų nutarimų, < todėl 
gal nepaklausyti ir 
apleisti tą lenkišką

10, du gyvena su afrikonėms, vie
nas turi 3 vaikus, bet jų lietuviš
kai kalbėti nemokina, kitas vai
kų neturi.

Pietinėj Afrikoj djdelių miestų 
nėra; svarbiausias miestas tai 
Cape Town. Didesnių fabrikų 
čia nėra, yra tik aukso ir ang
lių kasyklos. Aukso kasyklose 
darbininkai uždirba nuo 50—80 
kuntų (į kokį laiką? Red.). Pa
prastas darbininkas uždirba 45 
kuntus «į 8 dienas. Lietuvio ku
nigo

tinai vienoj vietoj, ar bent netoli 
kits nuo kito. Šitaip nedarant, 
butų pražūtis lietuviams, kaipo 
lietuviams.

mano. Ne dėl ko kito yra pra
dėjęs rupinties lietuvių koloni
zacijos dalykais. Tačiaus įvyk- 
domybė lietuviams geistinojo ko
lonizacijos plano, šiek-tiek gali

tinkamiausiu žemdirbystei: Wor
cester ir Middlessex, bet juose 
farmerių užtenka; nerastum gal 
nei vietos. Connecticut valstija 
suvis netinkama žemdirbystei, 
žemė daugiau smiltinga; jei dar 
kur gal gerai butų pieninkyste 
užsiimti, ar Connecticut Valley 
tabaką auginti. Šitose valstijose 
tinkama butų kolonizuoties 
tik tuo atžvilgiu, kad jose 
nemaža miestų su dideliu 
tuvių skaičium, taigi lietuviai
meriai galėtų palaikyti ryšius su 
miestiečiais lietuviais. Šitas da
lykas be abejo turi būti svarbus 
tveriant koloniją.

ra s i 
yra 
lie- 
far-

nėra. Presoris.

IŠ RAYMOND,

siųs tarpininkas tarp pirkėjų, par- 
davėjų ir valdžios. Būti vien pa

reikalavimo 
evangeliją.

B. M.

IS HARRISBURG, ILL.
Su pavasariu ir pas mus at

šilo *ir žmonėms pasidarė lyg 
linksmiau. Mainieriai džiaugiasi, 
kad riebus streiko. Kovo 30-to, 
u valandą, gavo žinią, buk kom
panijos susitaikė su anglekoasiais.

yra “Lietuvos Sūnų” drau 
ir gerai gyvuoja. Tris ne

WASH.
25 kovo sustreikavo, dėl su

mažinimo algų darbininkai lentų 
pjovyklose; todėl dabar čia tegul 
neturintis darbo nekeliauja. Ki
tokių darbų čia nėra, vien lentų 
pjovyklose. , Du metai atgal pa
prastam darbininkui čia mokėjo 
po $2.25 už dienos darbą, pernai

PROTESTAS.
Mes, Lawrcnco lietuviai 

kininkai, skaitydami laikraščiuo
se: “Keleivyje”, “
“Kovoje” korespondencijas ir ap
žvalgas, randame, kad ten tal
pinama sensacijos, melagystes ir 
apšmeižimai ypatų, dirbančių dėl 
musų streikininkų, labo, todėl sa
vo susirinkime — suvirš 1,000 
ypatų — 17 kovo, š. m., Paul 
Chabis Hali, nutarėme užprote
stuoti prieš neteisybes ir šmei
žimus.

Kadangi musų pirmas streiko

strei-

^numažino mokestį iki 
šiemete dar ^numažino

2 dol., o lietuvių I 
iki $1.75. nešė per

mone, permaža, tai nieko nele
mia, negvarantuoja, neužtikrina, 
kad lietuviai bus apgyvendina
ma kolonijoj. Čia1 reikėtų būti 
sužiniu tarpininku, kolonizatorių, 
nuolat turinčiu savo planą prie
šakyje. P-s Martus (pasišako, kad 
“valdžia prisižada per agrikultū
ros departamentą kontroliuoti 

i r

lietuvius išeinančius ant farmų.” 
Vadinas, valdžios bus kbntroliuo- 

r -

jama kolonizacijos planas, taigi 
valdžios bus įvikdoma pati kolo
nizacija. Bet-gi šiandieniniai 
Amerikos valdžios immigrantų 
išskirstymo ir kolonizacijos pla
nai laba dažnai .mums gali būti 
nenaudingi, kaipcį lietuviams. Se
nieji amerikonai, o sų jais ir val
džia ir jos agentijosJ Įvairių val-

cijos klausimų labai reikalinga 
butų, kad pasakytų savo nuomo
nę Massachussetts 
tuviai-farmeriai ir 
riaus

valstijos Jie
sia i p jau ge- 

dalyką žinantįs žmonės.
Mažai ką težinąs.

MĮSLĮS.
Atminkit, kas tai yra:
Turi kojas bet neina, 

plunksnas bet nelaksto, turi 
šią, bet nevisuomet.

♦*
2. Pats nuogas,

*
marškiniai

turi

už-

**
3. Ką ubagas ant žemės meta, 
ponas į kišenių deda?
Jeigu patįs neatminsit, žiūrė

kit kitam 
Ten rasite

o

stijų agrikultūros departamentai,'mįslių.

“Lietuvos” numeryj. 
atsakyčius ir daugiau
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indijonai įtaiso medinį kubilą, ku
rį įkasa triobos aslom įj/ubilą 
apmuša skūra ir kaučuku ir dalį 
jo išpildo stambiomis smiltimis. 
Tokiu budu pasidaro lyg Lubi
nas, pusiau žemėj užkastas. Du
biną apverčia aplink kaulais, 
skiedromis ir smiltimis. Surėžus 
į tokį Lubiną, atsiliepia tuojaus 
visuose kituose aplinkiniuose 
Lubinuose į apie pusantros my
lios tolumo. Kiekviena šatra,

Tulas italas, vardu Dominick 
Pasquale, norėjo išsiimti pilie- 
tystės popieras. Kadangi dabar 
niekam neišduoda popierų be tam 
tikrų kvotimų apie šios šalies 
surėdymą, tai ir “italas turėjo pe
reiti per šerengą klapsimų, ku
riuos paprastai , ekzamipatoriai 
uždavinėja.

Štai, kaip 
zaminą:

“Kas yra 
natorium ?” 
torius”.

“Roosevelt 
quale.

“Kas yra 
dentas? —

italas “perėjo” ck-

Užklausė ekzamina-

atsakė

Roosevelt
prezi- 
buvo

biną. Mainant ir įvairuojant 
rėžimus, iškalno susitarius, 
kuris rėžimas reiškia, 
labai greitai galėdavo terp 
susižinoti.

Užpuolus priešams, arba 
kokiam kitam paojui, vienu 
žinių į bubi n ą aki mirksnyj 
ma duoti žinią visiems 
nams.

ar- 
bu- 
su- 
ką

indijonai

m a jo-

esant 
surė- 
gali- 

kaimy-

—O—
14. Geltonose Jūrėse, Chinijos 

pakraščiais, yra nedidele sala

Chinijoj dėlei gyventojų skait- 
lingumo, paprastai gyvenama la
bai “susigrudus”; gi ant šitos 
nedidelės salos yra iš viso apie 
400,000 gyventojų ir apskaitomi, 
jog iki šiam laikui joje palaidota 
apie 5 milijonai negyvėlių. Tai
gi negyvėliai dar labjaųs ir už., 
gyvuosius “susigrūdę”. Dėlei 
stokos vietos kiekvienam numi
rusiam paskiriama vos 1 bertaini- 
nę pėdą žemės ir laidoja jį ne 
gulsčiai, bet stačiai. Oras buk 
neišpasakytai blogas ,p vanduo 
šuliniuose drumstas ir kenksmin
gas. Apart to gyventojai, kaip 
ir visi chiniečiai atsižymi neišjSa- 

*sakytu nešvarumu, jokios kanali-

“Kas yra New Yorko 
ras?” — Rooseveltas.

“Kas tveria Suv. Valstijų Kon
gresą?” — Rooseveltas.

“O jeigu dabartinis preziden
tas numirtų, tai kas jį pava
duotų” klausė toliaus. — Roose
veltas — Vėl ramiai atsakė italas

Čia įsimaišė teisėjas Kapper ii 
užklausė:

“Taigi, anot tavo nuomonės iš
eina, kad Rooseveltas yra vis
kuom : majoru, gubernatorium 
prezidentu, kongresu ir konstitu
cija, — ar ne teip?

Italas patvirtinančiai lingavo 
galva.

Italas “išlaikė ekzaminą”, — 
teisėjas liepė jam išduot ukesy- 
stės popieras.

AUKOS LAWRENCO STREIKUI.
Eeatonville, III. Aukavo: Mikolas 

Kairis $1.00; Juozas Grigalavičius, 
Juozas Kitrikas, Antanos 'Siautėtas, 
Kazimeiras šliktas,' Jonas. Višniauo 
kas — po 50c.; Petras Matusiavičius 
Liavonas Keriava, Jonas Yurr*4n*’ 
Albin Carso, R. Williams — v' 
Motiejus Beigelis, Motiejų 
Vincas Jankauckis, Juoz 
kis, Stasis Jurgelas. F* 
las, Steponas Juksiayič- 
ruckis — po 10c. 1

Priimta A. Ran

K



į - NUO REDAKCIJOS.
iVisl laikraščiui siunčiami rankraščiai 
/turi but pažymėti autoriaus parašu 
Ir adresu. Pasirašantieji pseudony- 
«nais, turi paduoti, Redakcijos žiniai, 
ir savo tikrąjį vardą. 
Redakcija pasilieka sau 
čiamus jai rankraščius 
taisyti. 
Netinkamus laikraščiui 
Redakcija, pareikalauta, 
toriui atgal jo lėšomis.
Reikia visada rašyti tik ant vienos 
popierio. pusės, paliekant plačius tar 
pus tarp eilučių.

teisę atsiun- 
trumpinti ir

rankraščius 
grąžina au-

Apžvalga
Dar apie Čurlionj. Nesenai bu

vome pranešę, jog vienas žy- 
maiusių dailės žinovų, Aleksan
dras Benua, pripažino Čurlioniui 
genijaus vainiką ir smarkiai pa
barė laikraščiuose Rosijos Mu- 
zėjus: kodėl jie neatkreipiu savo 
domos į tuos stebuklingus Čur- 
lionio darbus ir nepasirūpiną jų 
išpirkti. Matytis, kad šio žinovo 
žodžiai nepraskambėjo tuščiai. 
Štai Aleksandro III Muzėjus Pe- 

— vienas didžiauviu v 
Muzėjų, — netrukus 
su užklausimu, kurie

Čųrlionio paveikslų parduodami.
Nekurie didelės vertės Čurlio- 

nio paveikslai yra Lietuvių Mok
slo Draugijos nusavybe. Tarp jų ( 
yra “Nuliūdimas”' ir “Laivas”,* 
kuriuos paliko Draugijai nesenai 
mirusi Sofija Gimbutaitė, — vie
na iš veikliausių L. D. Draugi
jos narių.

Pagal viršminėto Benua nuo
monę geriausiu Čurlionies pa
veikslu bene bus “Rex”. Šitas 
paveikslas buvo išstatytas Pe-

Rosijos

“Mir Iskusstra”, — draugija, 
surengusi Čųrlionio paskutinę pa
roda buk žadanti išleisti knygą 
apie* Čurlionį. Knyga busianti 
dviem kalbom — lietuvių ir ru
sų. Redaguosiąs ją žinomas ru
sų dailininkas Bilibinas. Joj tilps 
5 spalvuoti ir 25 nespalvuoti 
Čųrlionio paveikslai. *

Kaip žinome, Čurlionis buvo 
ne tik dailininkas, bet ir muzi
kas. Jo muzikališkįi veikalai dar 
neišleisti. Tam tikslui tik dabar 
pradėjo rinkti pinigus Liet. Dai
lės Draugija. Šį mėnesį Peter
burgo lietuviai ir rusai, iš vieno, 
žada surengti Čųrlionio muzika- 
liškų veikalų koncertą.

Vėl lietuvys atsižymėjo. “Lie
tuvos Žiniose”, num. 25-mc, skai
dome :

“Peterburgo Universiteto 
studentas, Augustinas Vol- 
xlemaxas, lietuvys, gavo auk
sinį medalį už savo pasidar
bavimą istorijos dirvoje.”

Bene tai bus antras medalis, 
nes pirmu syk, jeigu neklystam, 
p. Valdemaras gavo auksinį me
dalį 1910 metais.

Lietuvių Dailės Draugijos sto
vis. Pasirodė L. D. D. Vilniuje 
apyskaita už 1911 m. Iš jos ma
tosi, kad ta, viena veikliausių 
draugijų, žymiai pereitais metais 
sustiprėjusi. Iš senų narių pa
sitraukė iš Draugijos tik 4, o 
draugijon pastojo net 51 narys. 
1910 metais draugija turėjusi 117 
narių, o 1911 metais 161. Drau
gija surengė tris parodas: Penktą 
metinę parodą Vilniuj, Čurlio- 
nies pomirtinę parodą ir paveik
slų parodą Kaune. Visos trįs 
parodos pasisekė gerai, nuosto
lių iš jų nebuvo, o dar liko šiek- 
tiek pelno.' Drauge su Liet. 
Mokslo Draugija nupirkta Vil
niuj didelis žemės gabalas,

\ apie 1600 sieksnių,—Tautos 
mams statyti. Draugijos 

’tas pabaigoj 1911 metų 
išnešė 2092 rubl. 31 k.

Draugija apturėjo 1911 
^didelį smųgį — numirė

Na-

is viso

metais 
vienas 

iš stambiausių jos palaikytojų, 
M. K. Čurlionis ir Sofija-Jadvy- 

^ga Ginbutaitė.
tus Draugijos 
torius ir uoli 

^doms ruošti.

Ji buvo kelis me- 
kasierius, sekre- 
darbininkė parū

Koto
nuo

Kraševskio sukaktuves, 
mėnesyj sukako 25 metai 
mirties vieno didžiausių milžinų 
lenkų literatūroj, Juozo I. Kra
ševskio. Jis neyra svetimas ir 
mums lietuviams,—pirmiausiai to
dėl, kad jisai mokėsi' buvusiame 
Vilniaus universitete ir čia gy- 

1-eietą metų, bet ypatingai 
s, kaip Mickevičius 

čius (Syrokomla), 
Lenkijos rašėjų, 

priklauso len

kų literatūrai, bet savo dvasia — 
lietuvių literatūrai. Kraševskis

kių veikalų reik paminėt: 
talorauda”, Witoldowe boję”, 

‘Mcndowe
dangas)
czątkdw jego istnienia

Kraševskis buvo

(Min-
Wilno od po- 

ir kit.
vienas Lio

ne 

žodžiu. Jis turėjo pa
kai kuriais musų “aušri

tuvos att 
tik savo 
ir gyvu 
žinti su
ninkais” ir karštai juos 
uždėti savąjį locną Ii

gentinoj, gyvuojantis senei 
buvo vienu tokiu “aušrinii c

K raševskis mirė Ge 
Šveicarijoj. Palaidotas yra
kuvoje

Gediminkalnis ir Jaunimas.
Kilęs Vilniuj sumanymas su

naudoti brangią lietuviams seno
vės istoriška liekana, Gedimino c v ’ 

kalams, sukėlė didelį pasiprie
šinimą • ne tik Vilniaus lietuvių 
ir archeoliogiškų draugijų tarpe, 
bet ir platesnėj visuomenėj.

Vilniškei “Viltyj” randame iš-

ispauzdinti savo 
mūsų protestą 
pasikėsinimą su-

Prašome

Pilies

prieš lenkų 
griauti brangiausią musų se
nobės atminimą
kalną. Tas kalnas — tai ge
riausias liudijimas musų pra
bočių darbštumo ir tėvynės 
meilės ir dėlto kiekvieno lie
tuvio širdžiai labai yra bran
gus. Prieš nežmonišką su
manymą karštai protestuo
jame.

kaimo

merginų ir vaiikynų pa-

Šitas laiškelis vaizdingai paro
do, kaip didelė įvyko Lietuvoj 
permaina nuo laiko spaudos at
gavimo. Apie dešimts, sakysim, 
metų atgal nekiekvienas mieste
lėnas buvo girdėjęs apie Gedimi
no kalną, o šiądien kaimo jau
nimas rūpinasi savo tautos isto
riškomis liekanomis.

Draugas” Chicagon? “Vieny- 

jusi apie paskalus, buk kn. Kau
pas,' Pittstono klebonas ir “Drau
go” redaktorius, žadąs persikelti 
Chicagon prie šv. Kazimiero se
serų vienuolyno ir buk manoma 
perkelti iš Wilkes Barre į Chi- 
cagą teipgi ir “Draugą”.

tvirtinimo.

priėmė dalyvumą. 
ir jo sandarbininkai 

ir užmeta kitiems

Dėlei “kunigo” varejo. Andai 
tūlas Richeson’as, baptistų cxko- 
munikuotas kunigas, buvo tei
smo pasmerktas myriop už 
žmogžudystę. Lietuviški laikraš
čiai, pranešdami apie tą ■ faktą, 
pavadino jį “kunigu”.

Prieš tą kilo karšti protestai iš 
“Draugo” pusės ir užgimė disku
sijos, kuriose kuone visi musų 
laikraščiai 
“Draugas” 
mato tame 
laikraščiams katalikybės niekini
mą ir net ateizmą (bedievybę), o 
to dąręąlymtis mato tame, kad šie 
laikraščiai protestonų dvasiškį 
pavadino “kunigu”; gi šis vardas, 
anot “Draugo”, ir kitų, priklauso 
išimtinai tik katalikų kunigams.

Ginčai nuėjo teip toli, kad kun. 
J. J. Jakaitis, iš Clinton, Mass, 
rado reikalingu parašyt net ilgą 
“dizertaciją” šio klausimo apgi- 
nimui. Šitas išaiškinimas ir til
po paskutiniame “Draugo” nu-

Aiškinti bent kokį klausimą, o 
ypač tokį klausimą, kuris iki šio
lei neyra galutinai išrištas, — 
yra reikalingas ir pageidaujamas

Vienok męs manytum, kad be
ne vertėtų tokius šaltus teoretiš- 
kus dalykus teipgi šaltai ir be 
nereikalingų kandžiojimų svar-

Teip, kun. J. J. Jakaitis, labai 
gražiai kalbėdamas apie subjek- 
tiviškumą ir patardamas žiūrėti 
ir apšviesti ^dalykus iš objekti- 
viškos platformės, štai ką terp 
kitko rašo ir apie “Lietuvą”:

Štai buvusis “1 
t * Mylėtojų Draugijos”

A nas,laikraštis “
’ met virto lietuvi

nų organu. Jije, toji 
tu va”, net neprašyta.

orga- 
ietuva”, šį- 

protesto- 
“Lie- 
savo

ir primena, 
kriauskit 
(lietuvių 
jie savo

girdi, neliūs
tųjų mažutėlių 

protestonų) nes ir 
dvasiškius vadina

Męs užtikriname (žinoma, sub- 
jektiviškai), jog musų gerb. ob- 
jektiviškas oponentas, duodamas 
mums 'objektivizmo lekcijas, pats 
neišvengė nepadaręs tokios pat, 
ir tai stambios, “subjektiviškos

“Lietuva* yra ir stengsis but 
organu lietuvių — pilnoj šio žo
džio prasmėj. “Lietuva” nebe
buvo, neyra ir nebebus organu 
kokios nors siauros pasaulinės, 

ar atskalos. Mes manome, jog 
viršminėta ištrauka yra visai nc- 
konsekventiška savo išvedimu ir 
mažiaus yra pamatuota, negu 
anasai “Lietuvos” išvedimas apie 
lietuvių protestonų paprotį va
dinti savo dvasiškius kunigais. 
Faktas yra, kad jie vadina savo 
dvasiškius kunigais. Klausimas 
yra, kas gali ir kas turi tiesą 
jiems tą užginti? Jog pats kun. 
J. J. J. toliaus pripažįsta, kad

• ....(jai teisingiau pasielgsime

dinant palė jų pačių pasiva- 
dinimty ant kiek tai logika 
pa ve lyja.

Taigi mes nematome nieko ne
logiško, o anaiptol nieko ateistiš- 
ko pavadinime pavyzdin lietuvių 
protestonų dvasiškių kunigais,

Pagalios, > jeigu ginčiai eina 
apie “kunigo” titulą, tai dar tas 
negali duoti kam-nors pamato 
kalbėti apie ateizmą, tikėjimo 
niekinimą etc. Kunigas —; tai 
dar, nemano, ne tikėjimas.

pilnai suprantame ger- 
oponentų motyvus. Jiems 
eina apie tai, kad pavadi- 
Richerson’o “kuningu” ne- 

šiame atsitikime dėmes 

biamų 
ėjo ir 
n i m as 
mestu v
ant katalikiškųjų kunigų. Jie tu
ri pilną teisę reikalauti, kad fak
tas butų aiškiai perstatytas. Tas 
yra laikraščio užduotimi. Vienok 
čia pat mes norėtum patėmyt, — 
ne su tikslu badyt pirštais, — kad 
jeigu jau kai kurie laikraščių gal 
ir turėjo paslėptą tendenciją, ne
minėdami, kokiu “kunigu” buvo 
Richerson’as, tai gal nemažiaus 
tokios pats tendencijos apsireiš
kė ir kituose tikėjimiškos spal
vos musų. laikraščiuose, rašant, 
pavyzdin, apie Macochą. Jis 
šiuose laikraščiuose tankiausiai 
vadinamas “Čenstahavos vienuo
liu”, net “pagedusiu vienuoliu”, 
bet vengiama jį vadinti kunigu, 
nors, jis juo buvo.

Pagalios, ištikro, ar jau verta-gi 
dėlei to tiek trukšmo kelti ir da
ryti net tokius išvedinėjimus, kad 
tartum nuo to “titulo”, tai net 
ir išganymas priklausytų?....:

rašė j as, Jovaras,
prie visuomenės, 

apie savo kri-

Jovaras prašo pašelpos. Žino
mas eilių 
atsišaukia 
pranešdamas 
tišką padėjimą ir prašydamas pa- 
šclpos. Aukas, šio gabaus rašty- 
ninko sušelpimui, pagal jo paties 
norą, galima siųsti per “Vieny
bės ' Lietuvninkų” ir “Lai
svės” redakcijas ir per “Kovos” 
administraciją.

Vieni iš Amerikos, kiti Ame
rikon. Užėjus streikų šmėk
loms, daugelis važiuoja iš Ame
rikos. Žinios iš Rytinių Ameri
kos miestų praneša, kad žmonės 
būriais pr'adeda traukti Europon. 
Tuom tarpu žinios iš Lietuvos 
praneša, kad išeivija Amerikon 
labai didinasi. Iš Liepojaus .pra
neša, buk ten privažiavę tiek 
žmonių, kad miesto valdyba nei 
nežinanti, kur juos padėjus. Ten 
nusamdyta net kazarmas, bet ir 
šios greit grūste prisigrūdo išei
viais. Garlaiviai negali sutalpin
ti visų minių, — kas dien išduo
dama virš 300 pasportų. Anot 
žinios, vienas garlaivis “Kurs- 
kos”, andai išvežęs Amerikon 
virš 1,700.

Paskiausi lietuviai. Pereito 
sausio mėnesį pribuvo į Stiv. Val
stijas iš viso 498 lietuviai.

Iš kitų tautų daugiausiai pri
buvo italų ir žydų: italų — 

vietą, pagal pribuvusių skaitlių, 
užima lenkai: jų pribuvo 2.773. 
Išviso, sausio mėnesyj pribuvo 
38,453 ateiviai visokių tautų.

Jeigu nori išvengti kritikos, 
nieko nesakyk, nieko nedaryk ir

T
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IMMiGRANTAI PAS MUS ir ARGENTINOJ
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Pas mus. /
Desetkai, šimtai tūkstančių (iš-

tingus šios šalies kraštus iš Įvai
rių Europį ię Asijos šalių. Tūk
stančiai išpivių^as- metai atplau- 

iš Jšietu^ps. Tečiaus toli 
ne ^visiems išeiviams šie 

pasirodo ir yra
gražu
svetingi
tikrai svetingai'^ Teisybė, ne
nas čia atkeliavusiu, suranda 
būvio pagerinimą, “ vienas-kitas

vie-
savo

pasidaro.

ginio, o turi daug jiegos, ener
gijos ir ambicijos; kas turi ge- 
ležinią valę ir žino, kas tai yra 
pačedlyvumas, — kas žino saiką 
“sportavimui” ir išsigėrimui, — 
tas neretai, kaip minėjome, dasi- 
krapšto ir pusėtino gyvenimo.

Tečiaus buna nemažai ir tokių 
atsitikimų, kad išeivis dingsta 
šioj laisvės šalyj pirm, negu jis 
gali padaryt pirmą žingsnį. Tas 
tankiausiai atsitinka su moteri
mis, o ypač su jaunomis mergi
nomis.

Daug prapuola, nežinia kur.
Pastaraisiais laikais pradėjo 

dingti toks didelis immigrančių 
mergaičių skaitlius, jog į tai ta
po atkreipta ne tik Suv. Valsti
jų, bet ir kitų Europos viešpa
tysčių atyda. Kur dingsta tos 
nebagės — niekam tikrai nežino
ma. Vienok šiądien niekas ne

jos ' nustebusias akis ver- 
kalnai augštų mūrų, — 
už kitą augštesnių, viens 
itą gražesnių.... teip 

įįeip gražių, kad jokia

vystės aukomis.
Tokia jauna, nepatyrusi, be 

pažinimo šios šalies ir jos kal
bos, mergaitė auksinius sapnus 
sapnuoja, važiuodama į šią “auk
so ir laisvės” šalį. Ji pamato jos 
kraštus, .— . niąndagus jurininkas 
parodą jai ’ “Koliumbo” stovylą 
(Liuosybės) New Yorke uoste. 
Prieš 
ciasi 
viens 
už 
augštų ilsteip gražių, kad jokia 
bažnyČia^visūj apielinkėj jos gim
tinės šaliės nėra nei augštesnė, 
nei gražesnė'. ?..

Ir piešia ji savo vaidentuvėj, 
kaip turtinga,'ši šalis turi būti, 
kaip išmintingi, gražus ir geri 
turi but žmonės, kurie tokius 
turtus valdo ir teip gražus mie
stus stato....;

Terp jų jos jaunoj vaidentuvėj, 
kartais, rasite, piešiasi miglotas 
paveikslas jos busiamojo, bran
giausio, parinktojo jaunikaičio, 
kurį ji tikisi šioj stebuklingoj 
šalyj surasti.

Ir sapnuoja jauna išeivė apie 
stebuklingą laimingą gyvenimą, 
kurį ji tikisi čia surasti....:

Kaip skaudžiai ji tankiai apsi
gauna !

Vieton gerų žmonių ji pakliū
va žmonių-žvėrių naguosna; vie
ton šeimyniškos gūžtelės — pa- 

ton savo išsvajoto jaunikaičio- 
karalaičio <—1 gaujas nusigėrusių, 
ciniškų paleistuvių...

Kaip musė kratijagerio voro 
pagauta, nebeišstengia išsiliuo- 
suoti iš voratinklio ir dingsta jo 
supintuose tinkluose, teip daugy
bė. šių nekaltų mergelių ateivių 
dingsta, ;1 dingsta sykį ant vi
sados, ?— mitriai supintuose pa
leistuvystės tinkluose. Sykį pa
puolusi į “baltojo tavoro” agen
tų rankas, ji, galima sakyt, nie
kuomet neištrūksta iš jų nagų 
niekados daugiaus nepamato 
nepabando laisvo gyvenimo.

ir 
ir

1800 merginų dingsta kas metai. *
Jįu minėjome, jog pastaraisiais 

laikais skaitlius' kas metais ding-

sibaisėtinai/aųgti, jog ne tik Suv. 
Valstijos, bet dr kitos 
viešpatystės, ypač tos,

Europos 
kurios 

siunčią daugiausiai emmigrantų, 
atkreipė į tai osavo atydą.

Teip, RUfeijo§» valdžia išsiuntė 
savo speėialį' agbntą ištyrimui da
lykų stovio;*’ Pereitą menesį ap
lankė didžiau s i its ‘ immigracijos 
punktus - ponia11 Krapidinskienė, 
specialis Rusijos agentas, ir jos 
tyrinėjimai parodė baisėtinus re
zultatus.

Ji rinko savo žinias iš pirmos 
Rankos šaltinių — valdžias ir 
ateivių globojimo draugijų pra
nešimų, ir priparodė, jog abel- 
nai imant 1800 ateivių merginų 
atplaukusių šion šalin tik per
New Yorką ir išsiųstų toliaus 
vakarUosna, tankiausiai per Chi-

Kazys Aušris. I Revoliucija, 
platinas visur, 
pralėjimai, aukos žmonių — kur 
tik nepažveiksime.

Tas pats dedasis ir dailės sry
tyje. Nėra^ko nė dyvitis. Juk 
dailė yra tai veidrodis tos pačios 
žmonijos, — veidrodis, kuriame 
atsispindi tie pats jos jausmai. 
Dailininkai yra tik žmonijos jau-

cagą, dingsta kelionėj, kaip ak
muo vandenyj.

Mergina išvažiuoja iš .New 
T?)rko 
kados 

sakysim, Chicagon ir nie-

atsiti
kimai, kad ir 

vos tik miestan atvažiavę, 
ne pernai, ar užpernai da\ 

yra ir tokių išgamų lietuvių, ku
rie tuom niekingu darbu užsiim-

paleistuvystes namams.
Tokia daugybė dingstančių kas 

metai merginų priparodo, jog jos 
dingsta ne teip sau, nenoroms. 
S. V. Immigracijos priežura įso
dina jas New Yorke traukiniu, 
bet tas pats traukinys atpuškia 
Chicagon be jų. Kas-gi su jomis 
pasidaro? Jog neiškrinta-gl jos 
visos iš traukinio, nenueina skra
džiai žemę, 
ore !. ...;

išgaruoja

“Gyvojo tavoro”
Paskutiniais metais 

agentai.
tose šalyse

šiai emmigrantų, — kaip, pavyz
din, Austrija, Skandinavija ir 

agentų, kurie visokiais prižadais 
vilioja važiuoti Amerikon. Dau
gybę jaunų mergelių jie auksi
niais prižadais prigimdo išvažiuo
ti Amerikon. Suvienytos Valsti
jos prižiūri ateivius tik patolei, 
pakolei jie išeina iš “kaslegar- 
nių”. Valdžios agentai susodi
na į gelžkclio traukinius ateivius 
pagal jų antrašus. Bet čia ir pa
sibaigia valdžios globa. Nuo to 
laiko mergina keliauja viena be 
jokios pašalinės priežuros. Ne
sunku todėl yra “gyvojo tavoro” 
agentams pagriebti savo auką nuo 
traukinio pirm davažiuosiant jai 
į savo vietą. Apgavimais arba 
prižadais jie iškalbina merginą 
iš vagono kokioj nors pakelinėj i 
gelžkclio stotyj ir tada ji jau 
yra dingusi. Niekados tokia mer
gina nepamatys savo giminių, ar 
pažįstamų veido. Net atvykus 
tokion Chicagon, merginos dar 
neyra nuo pavojaus liuosos. Pa
gal surinktas žinias per Chicagos 
stotis kas metai pereina apie 80 
tūkstančių ateivių, — vyrų mo
terų ir vaikų. Traukiniai kimšte 
prikimšti, stotyse pulkai žmonių. 
Čia lengviau prapulti, negu ko
kiame miške. Čia tokiems agen
tams , geriausia rugiapjūtė.

Teisybė, kaip Chicagoj, teip ir 
kituose miestuose, yra susitvėrę 
privatinės ateivių globojimo 
draugijos, kurios stengiasi pagal 
savo išgalę apsaugoti ateivius 
nuo gręsiančio jiems pavojaus iš 
šalies minėtų agentų. Lietuviai

nuo
kelių metų stengiasi užlaikyti 
savo agentą prie /New Yorko 
“kaslegarnės”, per kurią dau
giausiai lietuvių pereina. Phila- 
delphijoj ir Baltimorėj susitverė 
tam tikros draugijos išeiviams 
prižiūrėti.
Chicagoj “Sąjunga Lietuviškų 

Draugysčių” išskyrė tam tikrą 
komisiją šio dalyko ištyrimui ir 
aprūpinimui. Tėčiaus, šitos vi
sos lietuviškos, kaip lyginai ir 
kitos svetimtautiškos draugijos, 
teip pat ir amerikoniškos pri
vatinės draugijos, veikia kas sau, 
atskiįiai. Tas, žinoma, daug nau
dos atneša, vienok, kaip išsiro
do, visos šitos draugijos neįsten
gia savomis pajiegomis išrauti 
giliai įsišaknėjusį piktą, kuris 
ga ir auga, labjau ir labjau.

Toliaus bus.

au-

VISUR REVOLIUCIJA — 
NET IR DAILĖJ.

t (Iš dailininko patčmyjimų).
Revoliucijos ir karo šmėkla 

siaučia kuone visuose keturiuo
se pasaulio kampuose. Toji 

buvo 
sena,

dailininkų gyvenimo. Žmonija, 
nuolat tobulindamasi, tarytum ne
gali užsiganėdinti šiandie tuom, 
kas jai buvo pagaminta jos sen
tėvių šimtai metų atgal.

Ir teisingai. Kas vakar 
dar nauja, šiandie jau — 
ir naujas daiktas senojo 
užima. \4ikar chinietis i
pajuoka vi to pasaulio, o šiandie 
tas pats pasaulis stebiasi iš jo ir 
jo kėttiriu išimtų milijoninės re- 
publikos. Q kas gal išpranašau 
ti rytojaus dieną ?...’. 

smų įsrciskejai. 1 crp jų 
singiau, jų darbuose) irgi 
voliucija; ypač ( 
nose.
“rėvoliucijonieriai

rc- 
die- 

šimtai metų atgal 
i m pression iš

neš senosios tvar-

mokyklos buvo boikotuojami. 
Musų amžiuje —■ jie garbinami 
ir liko pripažintais didvyriais, o 

dideliu

iš bu-

jų naujoji mokykla su 
triumfu užviešpatavo:: 
rcvoliucijonicriai išlošė, 
na to, štai musų dienose 
vusių revoliucijonicrių impressio- 
nistų išdygo nauji rcvoliucijonic
riai, taip vadinami expressioni- 
stai. Amerikos gyventojams jie 
visai dar nežinomi, o Europoj jau 

sėkejų turi. Bet įdomiausia, kad 
vos tik keletą menesjų atgal ir 
dar kita mokykla susitvėrė, kuri 
pasivadino savę “futuristais” ir 
paskutinėse dienose didelį er
gelį terp Paryžiaus ir abelnai 
Europos dailininkų sukėlė. Šiuos 
paskutinius jau ištiesti dailės 
srytyje galima prilyginti prie 
musų dienų anarchistų. Ar daug 
šie paskutiniai turės pasekėjų —■ 
laikas parodis. Tuom tarpu iš
tiesti gyvename revoliucijų am-

ANGLEKASIŲ ATYDAI.

-**T,en nsylvanijos Linijos gerž- 
kelis išlipdė savo stotyse ir iš
platino terp žmonių pcrscrgėjiV 
mą, kad niekas nedrįstų, važiuoš 
jaut pasažieriniu traukiniu, vež- 
ties su savim arba bagažiuj ex- 

raką, dinamitą, ir 1.1. Tą tan
kiai darydavo anglekasiai, ypatin
gai svetimtaučiai, kurie nemokė
dami angliškai, negali apsipažin- 
ti su šios šalies kas link to in- 
statymais.

Explioduojamą medėgą galima 
siųsti tik tavoriniais traukiniais; 
gi vežiojimas jos pasažieriniais 
traukiniais yra labai paojingas ir 
teisių draudžiamas. Bausmė už 
šitą prasižengimą labai sunki: 
kas bus sugautas vežiojime ex- 
plioduojamos medegos pasažie- 
riniuose traukiniuose, tas gali 
but nubaustas'- užsimokėti net 
$2,000, arba atsėdėt iki 18 mė
nesių kalėjime, — arba vieną ir

Męs persergim tuos savo skai
tytojus, kurie galėjo apie tai^c- 
žinoti. >/

Sveikatos Depart. Patarimai.

Stebėtina, kaip daug atsiran
da tokių žmonių, kurie 'mano, 
kad nakties oras yra sveikatai 
paojingas. Jie užsikemša, it bu- 
tclyj, savo miegamuosiuose kam
bariuose, uždarydami visus lan
gus ir duris, o paskui 
dejuoja, kad, girdi, visai 
laiku nepasilsėję.

♦ ♦ *
Dideliuose miestuose, 

oras tankiausiai yra geresnis ne
gu dieninis oras. Jis yra tyres
nis, t. y. mažiau jame dulkių, 
ir durnų. Nesibijokit nakties oro. 
Atidarinėkit, kiek galima, mie
gamųjų langus ir miegokit ty
roj, geroj atmosferoj. Geriau 
nuo to jausitės ir, pajunkę, ne 
teip lengvai užsišaldysit.

nakties

nakties

Gabiausis ir smarkiausis vyras 
pavirstų atbukusiu netikėliu, jei- 

sugedusiu oru. Sugedęs oras už
muša vikrumą ir gyvybę. Tyras 
oras, atpenč, ■— juos suteikia. 
Laikykit savo namuose tyrą, 
gryną orą. Jis jums nieko ne
kaštuoja !

po akėčiom.

1

Jeigu tu šunies nekabinsi, tai

tai jau toks jo prigimi
mas,

Kandidatai į S.L.A. urėdus.
Pagal S. L. A. sekretoriaus, p..
Strimaičio, pranešimą visoms S. 
L.A. kuopoms išsiųzdinėta vir
šininkų rinkimo blankūs. Šiuos
met S.L.A. renka: prezidentą, 
vicc-prezidentą, daktarą kvotėją 
— vieniems metams; iždininką ir 
iždo globėjas — dviejiems me- • 
tams.

ją tarybą galutinai liko sekan
čios ypatos: Prezidentas: F. Ži- 
vatkauckas, dabart. prezidentas,

Į S.L.A. iždininkus: J. Skritul- 
skas, dabartinis S.L.A. iždinin
kas, J. Gegužis (“Keleivio” lei
dėjas) ir J. G. Alenskas. Iždo 
Globėjas: J. J. Paukštis, K. Va- 
rašius ir J. Raulinaitis. Daktaras 
Kvotėjas: Dr. J. Baltrušaitienė, 

kauckas.

pradedant nuo 1 d. balandžio ir 
baiga n t 10 d. gegužio.

Apie S.L.R.-K.A. reikalus. Dar 
nespėjo pereit per S.L.R.-K.A. 
organą “Draugą” projektas nau
jos konstitucijos, o jau pasirodė 
“pirmos kregždės” nesutikimų. 
Nesutikimai, kaip matytis, užgi-

Rymo-Katalikų Susivienyjimo vi- 
ce-prczidentas, p .M. Toluba, su- 
sikivirčyjo su kitais Centro Val
dybos nariais^ ir terp kitko klau
sia: kas-gi garsina organe naujos 
konstitucijos projektą? Anot p. 
Tolubos, Seimo paskirta komisija 
konstitucijos apdirbimui neturė
jusi nei vieno susivažiavimo, o 
konstituciją jau garsinama.

Kas ją parengė? — klau
sia vicc-pirmininkas. Gal 
vienas ar du komisijos na
riai! Ar čia ne sauvališku- 

\ mas? — užbaigia p. Toluba. 
\ Įstabu tas, kad p. Toluba yra 
taipgi konstitucijos tvarkymo 
komisijos narys ir sako nežinąs,

Matyt ir S.L.R.-K.A. turės o bė
das su savo konstitucija, kaip 
kad jas turėjo S.L.A. Reik tik 
t i tėtis, kad 
sillžiaugs ir 
tos 
kac 

Tėvynė” tuomi ne- 
“Sursum corda” iš 

priežasties negiedos; kaip 
“Draugas” giedojo.

T.M.D. organe, “Vien, 
pr įnešama, kad šiuosmet 
gąĮuti 4 tomus kun. J. Žilinsko 

stų ir D-ro Garmaus paskaitas 
tik dabartiniai TMD. nariai,

Liet.” 
galės

r; 
n 
hfct ir tie, kurie šiuosmet prie ši
tos draugijos prisirašys. Seni na
riai, kurie atsimetė nuo TMD., 
gavę Kudirkos raštus, teip pat 
galės gauti šiemetinius leidinius, 

4iibet jie turės užmokėti užvilktas 
mokestis už 1910 ir 1911 m. To
liaus skaitome tokią pasargą:

Bet nemalonu butų, kad 
dabar, kuomet toks glėbis 
raštų išleidžiama, TMD. su
sibruktų tokie, kurie užsi
mokėję už vienus metus, pa
siėmė knygas ir nueitų sau 
švilpaudami, ne ačiū ’-nepa
sakę, kaip daugelis padarė 
pasiėmę Kudirkos raštus: 
prisirašė, pasiėmė knygas ir 
vėl prie draugijos nepriklau
so. Tai tikras išnaudojimas 
ir apjuokimas draugijos, nes 
metines mokestis tokių, ku- ■ 
ric prisirašo su išnaudojimu, 
turi panešti draugija, leisda
ma knygas. TMD. savo iš
leidžiamas knygas už meti
nes mokestis, dalina savo na
riams su pasitikėjimu, jog 
jie liks nariais ant visados ir

be, leidime knygų.

NAUJI RASTAI

Kareivis. A. J. Karalius (Min
tis pagal Caroline Nelson apy
sakos “Dick the Militant”. Il- 
liustraeijos Charles Medinė), ig 
pusi. 1912. Spauda “Lietuvių 
Žurnalo”. Chicago, III.

Išaiškino.
*— Kuom užsiima tavo tevail
— Nieku.
— Kaip tai nieku?



Dr. Emit Loebl <

KULTŪRA IR SPAUDA
LIETUVIŲ KALBON IŠVERTĖ

VAIDEVUTIS
——:o:-—
(Tasa).

Jš paduotų čia apskelbimų rūšių, reikia, 
pagalios, išskirti tokius apskelbimus, kurie ne
atsineša į visuomenę, bet tik į tulus interesuo
jamuosius asmenis, ar tai del nežinojimo tikro 

kojiniai, etc..), ar tai 
dčJl žinomų .sau prie

isimus susinešti, 
morališko apskelbimų

žasčių, nenori tiesiai 1
Ligšiol dar nėra

kodekso, aiškus .tatai dalykas, k 
čionai įvauriausi prasižengimai. Butu mažai

diskusija;J c.

niški priešingumai.
Bet ypatingai

žmonijos gyvenime, privalo valdyties aštresnė
mis, nekaip abelnai priimta, teisių normomis. 
Todėl negalima sutikti su pasargomis , kad re

bes už inseratus. Apskelbimų rubrika ištikro 
priklauso ne nuo redaktoriaus/ bet nuo ad
ministratoriaus, tečiaus
kontroliuoti ir inseratus, ir ant jos pečių krinta 
atsakomybė, jeigu tąja teise nepasinaudojo

redakcija turi teisę

o

Aleksandrui Durnas mokėjo jisai milžiniškus 
pinigus už romanus, kuriuos spauzdino laik
raščio feljetonuose.

Laikui bėgant feljetonas perėjo ir Vo
kietijon, kur jį jaunoji literatų skala prisisa- 
vimo franeuzų dvasioje. Sunku dagi ir apkai- 
noti tą didžią disciplinarę intekmę, kurią fel
jetonas turėjo į rašytojus. Nes jisai priver
čia giliau įšimąstyti, susikoncentruoti for
moje ir mokina plačias mintis sugauti ir su
spausti į skuirus remtis. Nieko, regis, nėra* 
sunkesnio lajkraštininkiškai neišsimiklinusiam 
rašytojui, kaip kad išreikšti, savo mintis
trumpai 11* reiskiai 
nomas paradoksas:

Visos literatiškos formos trumpo ir turi- 
) cliaA'aktcriaus, kaip novele, škicas, teat- 
muzikos literatiškoji kritika, išsitobulino

pa s i c 1 c k o j a ii t feljetonui.
Tikroji feljetono esme, žinoma, pasilie- 

visada ta pati, kadir nevisada ji laikraš- 
apačioj, po brūkšniu spauzdinama. Čia 
dcciduoja; ne vietos parinkimas, bet tema- 
ir artistiškoji išpildymo pusė. Feljetoną

visada suprastame kaipo skyrių, kur kalba
ma ne apie politikos klausimus savitu- budu, 
vaizdinančiu autoriaus individuališkumą. To-

eio 
mat

arj c ton u 
ar tai trumpas rašinėlis, ar pastabele, jeigu 
tik literatiškoji rašančiojo žyme apsireikš ypač 
artistiškame temato apdirbime. Mažesniem- 
siems feljetono veikalėliams kurie-ne-kurie 
laikraščiai įvedė taip vadinamąjį mačą felje
toną, — formą atsakomą laiko skoniui, reika
laujančiam daugiau trumpų, įvairiu turiniu,

Abelnai ir

ir pasekmingiau žengia pirmyn, pvz., už Fran
ci jos spaudą. Pažymėjimui vertas faktas, kad

lyje atsitikimų žiūrima kaipo į vaisbos rcklia-

t D’A v e n e 1 vienoje vietoje sako, kad 
naujo romano recenzija kainojanti Francijoje 
80,000 frankų. Turėtumėm labai abejoti apie 
Fio išsitarimo teisingumą, jeigu iš franeuzų 
publicistikos prieglobščio nebūtų pasirodęs pro
testas prieš tos rūšies 
rekliama.

k11 y g ų 1 i t c r a t i š k ą j ą

ni., publicistų šuva- 
laliuosuoti kritikažiavimą, kurio tikslu buvo 

nuo visokių papirkų ir iškelti ją į tikrai lite
ratiškojo veiklumo augštybes.

Techniškas laikraščio padjiT)iiinas.

vias rubrikas nėra labai svarbus ir ne visur 
sutinkame jas vienoj ir toj pačioj formoje. 
Tūli franeuzų laikraščiai, o naujasniais lai
kais ir vokiečių^ talpina pirmiausioje vietoje 
feljetoniškas pakaltas ir nesilaiko grieštai tai
syklų, kad senius tematus iš politikos srities ir 
tiktai tokiems straipsniams teužleidus pirmu-

tyrimo plačių įžanginių straipsnių rimtybe 
daugeliui laikraščių jau visai svetima. Nes 
galima ir šešiose-dešimtyse eilučių su didesne

skilčių straipsnyje pritepliota ir nepadaro jokio 
įspūdžio.

Reikia tatai atkartoti reikalavimą, kad 
laikraštis turėtų atkreipęs savo domą ir į skai
tytojus — o tarp tųjų augščiausiai stovi tie, 
kurie nesitenkina vien laikraščiu, bet pasiskai
tyti nori ir ką kita. Laikraštis, todėl nepri
valo gaišinti laiką skaitytojui.

Be straipsnių, dar ir kita, arti su juo su
sigiminiavusi, rubrika nusideda perdideliu ir 
bereikalingu išdrikimu: yra tatai smulkmeniš
ki pranešimai visa to, kas veikiama ir kalbama 
parlamente. Neįsigilina jie į dalyką, ar tie 
parlamento svarstinėjimai turi savyje tiek 
dvasiško peno, kad butų galima pateisinti dau- 
giaskilčius apie juos pranešimus. Net anglai, 
kurie su savo parlamentarizmu taip susigy
veno, kaip nė joki kita tauta, pasveikino kaipo 
išganingą naujieną, kuomet 19-tojo amžiaus 
trečiame dešimtmetyje Times’o savininkas, 
Mr. Walter, įvedė trumpą ir turiningą par- 
lamnetarinį “resume”. Konkurencijos kovoje 
už geriausius ir plačiausius parlamentinius 
pranešimus tūli anglų dienraščiai pašvęzdavo 
nuo 8-nių lig 10-ties smulkiausios spaudos 
skilčių, kurios skaitytojams, turintiems ir taip 
darbo su parlamentu, nenešė jokios naudos. 
Walter ėmė padavinėti savo laikraštyje su-

tyse, arba šimte eilučių ir už tai užsitarnavo 
visuomenės pagyrimą! Tųjų “resumes” pasi
sekimas buvo taip didelis, jog įvedė juos visi 
Anglijos laikraščiai.

Feljetonas yra? typiškas subjektivizmo 
kampelis laikraštyje, ir jame viešpatauja ne
varžomas rašytojo individuališkumas. Felje-

euzų išradimas. Abbe Geoffroy, teatrinis 
Journal des Debats kritikas nuo 1800—1804 
metų, buvo pirmas, kuris pradėjo rašinėti ir 

. pirmas pavartojo tižvardijimą “Feuilleton”.
Taipgi ir po Geoffroy mirties Franci ja ilgą 
laiką buvo vienatinė feljetono sodyba.

snio dramatiškąjį feljetoną laikraštyje Journal 
dės Debats,. o paskui jį eina žymiausiųjų ra
šytojų eilė, kaip antai: Sainte-Beuve, Alphonse 
Karr, Sarcey, Edmont About, Theophile 
Gauthier ir daug kitų, kurie savo veikalus 
talpindavo geriausiuose kasdieniniuose laik
raščiuose. Eugene Sue ir Durnas pradėjo 
talpinti feljetone romanus. Emil de Girardin 
turėjo negirdėta pasisekimą savo I^a Presse 
išleidinėjime ne vien tuo, kad numažino pre-
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\ Turbūt, panic, fe.le.ris 
Ar kuknors tamistos 
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vėl su gelžgaliu rankose šoko 
ant Poškos ir grąsinęs, jo jį, 
ir savo moterį užmušęs. Tegul, 
girdi, mane ir pakaria, bet juos 
nugalabinsiu. Reikėjo šaukt po-

Giedraitį paėmė į policijos sto
tį ant 47-tos gatvės ir Paulina 
st. Teismas bus 17 balandžio.

Nuo Town of Lake. Sekančią 
tnyčią, 12 balandžio, Beržin-

Neužganėdintas Kostumeris.

VII.
LAI K R A Š TI JO S P R A KT IK A.

Pamatinės taisyklės.
Pamatinės laikraštijos praktikos taisyk- 

išeina, vistipirma, iš pačios laikraščio są-

Periodiškumas turi būti pilnas, nuolati- 
1 is, n c j )c r t r a uk i a m a s 
ariškasai laikraščio pasirodimas

ienos

<iais: regu- 
grieštai pa
das Z a n g , 

vienas šauniausių 
akė, kad uražiau-

sias numeris neturi vertes,

Svarbiausi išvedimai, paeiną iš apribojimo

)ČS, Laikraščio turinys turi

visus skaitytojus užinteresuoti, taigi turi skai
tytis su visuomene, techniškoje to žodžio pras
mėje, t. y. su vienatų suma tiek toli, kiek jas 
bendras interesas riša. Taisyklė, plaukianti 
iš šitos maksimos, yra grynai negatives pri
gimties. Publicistas turi spirtis prieš pagundą 
rašyti tik mažam draugų rateliui iš litera
tiškų kavinių arba laikraštininkų kliubo, o ne 
visiems skaitytojams. Del tos pačios prie
žasties reikia saugotis polemikų su kitais laik
raščiais, nes, išėmus retus atsitikimus, visuo
menė į jas žiuri šaltai.

Aktuališkumas taip toli priklauso prie pa
veiksi! i ų 
stengiasi

matiniu naujas C* J c.
supratimo, jog 
visomis spėkomis patenkinti toje srityje tei
singus skaitytojų reikalavimus-, bet aukauja 
daugiau, nekaip jie reikalauja. Žinoma, kad 
visuomenė apie tai visaip sprendžia. Kaip jau 
pažymėjome, daugelį skaitytojų noriai atsi
sakytų nuo visokių refleksijų, besijungiančių 
sykiu su atsitikimu, nes skaitytojai nori — 
arba be svetimų intekmės patįs išsijirbti sau 
nuomonę, arba bent gauti jau subrendusių ir 
rimtai apgalvotų pažvalgų. Bet negali but 
dviejų nuomonių dėl būtino paduodamųjų 
faktų aktuališkumo. Laikraštis, kuris su savo 
žiniomis atsilieka užpakalyj nuo savo konku
rento, negali gyvuoti ir turi žlugti. Daug gali 
skaitytojas savo laikraščiui dovanoti, bet tik 
ne tai, jei apie svarbius atsitikimus jis dasi- 
žino tik iš skaitančiųjų kitus laikraščius. 
Aišku tatai, kad laikraščio aktuališkumas rei
kalauja, idant žinios butų tikros?

Kįla dabar klausimas, kaip gali redakcija 
patenkinti abudu reikalavimu: ir aktuališku
mo, ir pranęšamų žinių tikrumo? Čia reikia 
laikyties to, kad laikraštis yra dienos tvarinys. 
Redaktorius negali ištirti kiekvieno prisiųsto 
pranešimo tikrumą. Jis jau atlieka savo prie
dermę, jeigu galimais budais tyrinėja, ar šal
tinis yra ištikimas, ar galimas daiktas taip 
atsitikti, kaip pranešama, etc., o po visa to, 
bona fide, deda jį laikraštin. Jeigu gi kartais 
atsitinka abejones, o žinia yra taip svarbi, jog 
neatidėtinai turi būti paduota visuomenei, tai 
užteks, jei redaktorius pridės savo parsargą 
sulyg tos žinios tikrumo.

(Tolians busy.

LIAUDIES DAINOS.
Kad noriu verkiu,
Kad noriu dainuoju, —
Nuo sunkių darbelių neatsiliuosuoju [2 sykiu
Ilsta maa rankelės
Nuo sunkių darbeliu,
Džiūsta man širdelė nuo rūsčių žodelių.
Nedėliosi rytelį ėjau vandenėlio,
Sutikau bernelį ęalyj šaltinėlio.
— Pastatyk viedrelius,
Paguldyk našlelius, c
Pailsėk mergelei pailsink rankeles. —?
— Ačiū tau,* berneli, :
Už meilius žodeliu 
Tokiu negirdėjau nuo pat mažumėlės

VIETINES ŽINIOS.
Pasisamdė velnią už $260. Pe

reitą ketvergą Chicagos teisme 
buvo akyva byla apie velnių pa^ 
samdymą. Tūlas jaunas diktas 
vyras (pravardės ncmjijiėsim) iš 
Kcnsingtono ilgai lįiąstc apie tai, 
kaip čia išradus tokį būdą, kad 
kasdien galima butų pasikalbėti 
su savo senu • tėvukų, kuris gy-

Kokiuo tai budu jo suįieita 
dagirsta ir apie ęhieagos garsų 
raganių Pupauskį, kuris apsiėmęs 
musų vyručiui patąrnatiti. Ptt- 
pauskis pažadėjęs šia,m vyrui, 
kad jis galėsiąs su savo tėvuku 
Lietuvoj ne tik kasdieną kalbė
tis, bet jis nereikalausiąs dau
giams nei dirbti. Pupauskis ga
lįs jam pardučti tokią stebuklin
gą knygą, vardū^^Jįodo.g Magi
ja”, pagal kurią reik tik pašaukti

ar

ir valgį pagamins ir Mįds*kaniau- 
sius gėrymus pristatys^ ir pinigų 
maišus prikraus. ,

tai jau nei kalbos. Ne tik nau- 
v jų jam bjuarybės nedirbo, bet 
į net jo locnų, kuriuos jis Pupau

skiui užmokėjo, jam negrąžino. 
Tamatė čia, vyras, kad kompa- 

knija su velniais, nei šis, nei tas 
>ir nusprendė, kad jam Suvieny
tų Valstijų teismas gal greičiaus 
už velnius pagelbės ir išgaus at
gal nors tuos prakištus ir sun
kiai uždirbtus locnus pinigus.

Taigi jis ir apskundė raganių 
Pupauskį teisman už apgavystę.

Pereitą ketvergą buvo teismas. 
Pupauskis už pirmesnius savo 
šposus sėdi pataisos namuose, 
Bridcville, ir jį turėjo iš ten 
teisman atgabenti. Nepagelbėjo 
ir jam visi velniai, kuriuos jis 
kitiems tamsiems žmonėms par
davinėjo. Prisaikintojų teismas 
(jury) nuteisė jį ant $260.00, 
kuriuos jis turės tam vyrui už
mokėt.

Tokias pas mus baikas žmonės 
krečia. Jurgis Iškrapštys.

gos nepirksi! Ir kaštuoja ji ne
brangiai, — tik $50 iš viso. Mu
sų vyrutis pagalvoj-pągalvoj ir, 
gerai apsirokavęs, nusprendė, kad 
tokią knygą nusipirkti — tai 
grynas pelnas. Gulėk sau paskui 
pilvą išvertęs ir tik komanduok, 
d velniokai tau iš kailio tik ne-

tinai reik prisirašyt prie tokios 
slaptos velnių “Universal” drau
gystės, kuri turi savo šakas vi
sam pasaulyj, o vyriausis biuras 
randasi net Maskolijoj. Prisira-

brangoka, bet ką gi tai reiškia? 
Musų vyras, teisybė, nebuvo tin
ginys, dirbti mylėdavo. Gal jis 
butų ir nesamdęs velnių sau ber
nais, bet savo tėvuko jis labai 
pasiilgo ir negalėjo iškęsti, kad 
su juom nepasikalbėjus. Eli, tuš
čia jų ir tų dviejų šimtų!

Sukrapštęs iš visų kišenių, už
mokėjo jis raganiui Pupauskiui 
reikalaujamus pinigus ir prisi
rašė prie tos velnių draugijos. 
Tuojau gavo ir telegramą iš 
Maskolijos nuo vyriausio velnių 
biuro, kad jis priimtas į narius 
“Universal”, draugijosdr kad jie 
sveikina jį kaipo savo draugą. 
Gavo jis ir “Juodos Magijos” 
knygą, kur, viskas yra paaiškin-

Taigi viskas “all right”, — ma
no sau musų vyras, n Dabar kož-

“labanaktis”, o?iš ryto užsikėlęs 
“labą dien”. Viską! gali žinot, 
kas ten Lietuvoj (dedaši: kaip 
berniokai ir merginas prigimta
me kaime gyvuoja,) kaip marga 
telyčaitė ir beras žirgas auga.

skis, — tokią r/‘macį 
turi.
dien stebuklų nėra...

Gerai. Parėjo <vyras namo, at
siskleidė tą stebuklingą knygą 
ir pradėjo “montis” bandyt....

Bet čia ir pasibaigė linksma 
istorija. Velniai, nors telegramą 
atmušė ir viską prižadėjo, bet 
musų vyras visgi su savo tėvuku 
susikalbėt negalėjo, o paskiaus 
pasirodė, kad tie šėtonai nei vaL 

am teipgi ne-

betVelykos buvo linksmos, 
užsibaigė visai nelinksmai, 
lykos yra didelė ir linksma šven
tė. Ne visiems vienok ji užsi
baigia linksmai. Visados jau tur
būt teip ir būva, jog po didelių 
linksmybių ateina graudžios va
landos. Nedovanai tėveliai pa-

linksminusiam ir besijuokiančiam

žiūrėk, kad nereikėt paskiaus 
verkti 1”

Teip išėjo ir su dideliu Jonu.
Jonas Giedraitis, gyvenantis 

ant Town of Lake, 4356 So.

va šeimynos ir tėvas 4 vaikų, — 
linksmai pasitiko Velykas. Dide
lė šventė, — tad ir patikti ją 
reikėjo, kaip priguli, o, anot Jo
no, niekas teip gerai šventei 
netinka, kaip drūčiai “išsikošti”, 
— vadinas, gerti tiek, kiek galva 
ir kojos paneša. •

Jonas teip ir padarė. Nelaimė 
tik tame, kad šiuom sykiu jam 
nepasisekė gerai numieruot 
“griebė” jis daugiau, negu

ir 
rci-

1 '

Bet♦ Žinoma, buvo jis linksmas, 
mušti Jonas keįstas vyras. Kitas, 
linksmas būdamas dainuoja, ar 
bučiuojas, o musų Jonas turi 
bjaurų papratimą ■— muštis. Tai
gi Velykų vakare, begerdamas,

mis vaikščioti. Nei iš šio, nei iš 
to apdaužęs savo moterį ir buk 
net už plaukų ją griebęs pradėjo 
tąsyt. Už moterį užsistojo “bur- 
dingierius”, Jonas Poška, ~ drū
tas, galima sakyt, milžinas jau
nas vyras, kuris numalšino įsibu- 
liavusį vyrą.

Giedraitis, nors 
malšintas, vienok 
kai nedovanot ir
rą, xPoskai begulint ant lovos,

tuom kart nu- 
pasiryžo Pos
tą patį vaka-

žmogus
O čia dar j sakoma, kad šią-

gio, nei gerymų nam teipgi 
norėjo nešti, Aj|ie pinigus

Prasidėjo vėl tąsynės, iš kurių 
P^ška išėjęs su persmeigta pei
liu ranka, o Giedraitis turi per
skeltą lupą ir tokius,, antakius ir 
visą veidą, jog vargiai pats save 
veidrody] pažintų.

Poška pašaukė daktarą, kad 
sutrauktų ir užlopintų Giedrai
čiui lupą, paklojo daktarui už tai 
penkinę, na, ir viskas rodos 
nusiramino. Bet ne visai.

Panedėlio rytmetyj Giedraitis

darbo. Tą pat panedėlį vienok 
gražiai susitaikyta ir zeceriai 
ėmėsi vėl darbo.

Laikraštis išeis savo laiku.

. . iskio svetainėj, 4600 So. Paulina jni]< 
street, 
Janu, 
riame bus priimami ir 
nariai.

•— Šį nedėldienį, 14

bus mėnesinis
Ratelio susirinkimas,

veiklesniu v 
rateliu ir v

Pribuvo Chicagon. Musų mie
stan pribuvo kun. Kaupas, “Drau
go” Redaktorius, iš Pittstono, 
Pa., ir apsistojo Kensingtonc pas 
vietinį kleboną, kun. Serafiną.

siklausus svečio, ar teisin- 
yra paskalas laikraščiuose, 
jis manąs persikelti iš Pitt- 

I Jetu\iu i sįo11o Chicagon ir apsigy venti 
prie lietuvių vienuolyno, kun. 
Kaupas atsakė, jog nieko tikro 
šiame dalyke tuom tarpu negalįs

gatvių
is yra 

teatraliniu c 
šį i nedėldienį 
savo trimeti-

Teipgi nepatvirtino ir antro 
gando, buk “Draugas” turėtų 
persikelti iš Vilkes Barre Chi
cagon. Vienok tam visiškai ir 
neužgynė.

nėj, 45-ta ir Paulina 
Lietuvių Jaunimo Ra 
vienas 
Chicagos
jis žadąs peržiūrėti 
nio darbo pasekmes, kaip lyginai 
apsvarstyti plianus ateičiai. Vi
siems įženga dykai.

— V dykų vakarą 
Jaunimo Ratelio nariai 
pažįstamais gražiai ir 
praleido, susėdę draugi 
karienėn, kuri buvo
Liet. Jaun. Ratelio rupestimi p. 
Bcržinskio

Lietuviuc 

su savo 
linksmai 
ikon va- 
surenota

svetainėj.

ataliko” spaustu-Streikas 
ve j. Pcrcl 
spaustuvės^zeceriai buvo išėję ant

rascio. b t re 
tečiaus turkį 
rojo streiko, 
zcccriai apleido darbą ir pasisa
kė nedirbsią, pakol nesusiprati
mai terp jų ir ‘‘Kataliko” išlei
stuvės nebusią išr 
pratimai kilo dėlei

t rampas,
visas

over tune

14 balandžio, 3 vai. po pietų, 
“Aušros” svetainėj, 3149 S. Ual- 
sted st. J. ] lertmanavičia skai
tys prelckciją temoj: “Tautiškas 
susipratimas”.

Nuo 15 balandžio “Aušros” 
skaitykla-knygynas, 3149 South 
llalstcd st., bus atdara dienomis 
ir vakarais: paprastomis dieno
mis nuo 9 iki 1 vai. po pietų ir 
nuo 2 po pietų iki ip vai. vak.; 
nedėldieniais nuo 10 vai. iš ryto 
iki 7 vai. vak. Aušros skaityk
loj galima užsirašyti visokius 
laikraščius, ir pirkti knygas pi
giau negu kitur.

Vietoj pasveikinimų su šveiv 
temis pažįstamiems, dedame $1.00 
“Aušros” naudai. —

K. ir M. Jurgelioniai.

Rinkimų pasekmės. Pereita utarninką buvo rinkimai kan
didatų įvairiuosna pavietų ir šios valstijos ureduosna. Keli 
lietuviai teip pat jieškojo kandidatūros, minėtinai: 1. Jonas B,
Bronza — ant kongresmano: 2. J. J. Elijošius — ant Sanitary 
District Trustee, ir 3. L. ' Ažukas — ant pavieto komisijonie- 
riaus. Nei vienam nepasisekė Šiuom kartu kandidatūros gauti. 
Advokatas Jonas' Kučinskis, kuris buvo manęs jieškoti kandida
tūros teip pat ant pavieto komisijonicriaus, atsisakė angsęiau.

Žemiau yra lenta vardų, kuri parodo, kas ir ant kokio urėdo 
republikonų, demokratų ir socijalistų partijose:tapo nominuotas

Maso.

Madden. 
Mann.

REPUBLIKONŲ 
Prezidentas.
THEO. ROOSEVELT, 
Unite State Senator. 
LAW. Y. SHERMAN. 
Gubernatorius.
CHAS. S. DENEEN. 

L ieut enan t Govern 0 rr.
JOHN G. OGLESBY. 

Secretary of State.
JAMES A. ROSE. 

Auditor.
James S. M’Cullough. 

State ^Treasurer.
Andrew Rusei 

Attorney-G eheral 
William H. Stead.

Congressman at Large 
B. M. Chiperfield. 
William E.

Congressman.
District.
1— Martin B.
2— James R.
3— Wm. W. Wilson.
4— C. K. Tomkiewicz.
5— J. Gartenstein.
6— Carl T. Murray.
7— Niels Juul.
8— W. G. Herrmann.
9— F. A. Britten.

10—George E. Foss. 
Sanitary Dist. Trustees 

Tiiomas J. Healy. 
Edward T. Williams. 
Adolph Bergman.

State's Attorney. .
Lewis Rinaker. g 

County Recorder.
John C. Cannon. 

Clerk Circuit Court.
Jos. E. Ridwill, Jr. 

Clerk Super.or Court.
Charles W. Vail. 

Coroner.
Peter M. Hoffman. 

Board of Assessors.
Charles Krultchkoff. 
Walter E. Schmidt.

Board of Review. 
Matthew Mills.

County Surveyor. 
Walter A. Olson.

President Comity Board 
A. A.M’Cormmick.

County Commissioners. 
(mieste).

A. A. M’Cormick, 
11. Blencoe.
F. Armbrecht.

Chindrlom 
Moody.

Kounovsky.
Roberts.

Jos. Beifeld.
S. E. Thomason. 
Louis Seldon.

W.
W.

W. 
E.

R 
C.

County Commissioners. 
(pavieto).

W. Russe.
Jos. Carolan.
A. Van Stienberg.
W. C. Hartray. / 
James A. Noble.

Clerk Municipal Court 
Leland S. Rapp.

Bailiff Municipal Court 
J. P. Kinsella.

Chief Justice.
Hajrry Olson.

Munic. Court Judges.
Arnold Hearp.
I. H. Himes.
Ed. A. Dicker.
F.
W.
W.

K. Blake.
W. Maxwell.
N. Gemmill.

K. Walker.
N. CotterlLW.

David M. Brothers.
Munic.

Ben.
Munic.

Wrtl.
Munic.

Court Judge. 
B. Morris. 
Court Judge. 
Beebe.
Court Judge.,

Samuel H. Trude.

DEMOKRATŲ. 
Presidentas.

CHAMP CLARK. 
United States Senator. 
J. HAMILTON LEWIS 
Gubernatorius.

ED. F. DUNNE. 
Lieutenant-Governor.

C. C. CRAIG. 
Secretary of State.

A. OLSON. 
Auditor.

George Sultan. 
State Treasurer.

V.' M’Clenathan. 
ney-General.
J. Lucey.

Congressman at Large 
James P. Brennan.
L. J. Stringer.

Congressman.
District.

.. Donovan.

. C. Vaughan.
E. Garman.

. T. M’Dermott.

.. Sabath.
M’Andrews.

'. Buchanan.
'. Callagher. 
ynden Evans.
'. L. Fowler.

Sanitary Dis. Trustees 
Fred D. Breit.
James M. Dailey.
M. F. Maher.

State's Atorney.
Maclay Hoyne. 

County Recorder.
Jos. F. Connery. 

Clerk Circuit Court.
John W. Rainey. 

Clerk Superior Court.
W. Travis Corry or 
Richard T. M’Grath. 

Coroner.
Dennis J. Egan. 

Board of Assessors.
M. K. Sheridan.

*P. E. Hickey. 
Board of Review. 
, Fred W. Block!. 
County Surveyor.

W. P. Feeney.
President County Board 

ePter Bartzen.

SOCIALISTŲ 
Prezidentas.
Nėra Kandidato.

United States Senator, 
Nėra Kandidato.

Gubernatorius.
J. C. KENNEDY.

Lieutenant Governor. ■■
F. T. MAXWELL.

Secretary of State.
FRED FREEMAN.

1
2 —J.
3-—G
4-—J.
5-—A.
6 —J.
7-—F.
8-—T.
9--L:

10-—F.

Auditor.
F. O. Anderson.

State Treasurer.
L. F. Haemer.

A terney-General.
D. J. Bentall.

Congressman at Large.
Walter Huggins.
D. L. Thomas.

Congressman.
District.

1
2— J.
3— G
4— C.

(5—J.
7— 0.
8— N.

W. P. Banard.
C. Flora.
H. Gibson. >

F. Gauger. " 
Toeppcr.

Will.
C. Christensen 
F. Holm. 
Sehiflersmith.

10—C. A. Larson.
Sanitary List. Trustees, 

J. P. Buckley.
G. Ebling.
G. T. Fraenckel.

State's Attorney.
W. A. Cunnea.

County Recorder.
B. M’Mahon.

Cl ere Circiut Court.
J. F. Uhlenbrock-

Clerc Superior Court. 
I* J. Engdahl.

County Commissioners 
(mieste).

Peter Bartzen. 
Daniel Moriarty.
S. Romano.
C. Glennon.
Bartley Burg.
S. Kuflewski.
W. W. Ndrris.
John Maloney. 
Joseph Fitzgerald. 
Frank Ragen.

County Commissioners. 
(paviete).

H. IL Peabody.
H. M. M’Oullen.
Henry Quade.
J. T. Murphy.

Clerk Munic. Court. 
Law. J. Coffey.

Bailiff Munc. Court. 
John. P. Gibbons.

Chief Justice.
Henry J. Toner. 

Munic. Court Judges.
Thomas J. O’Hare. 
W. D. Munhall. 
John H. Lally.
B. J. Brown
A. A. Worsley. 
John J. Sullivan. 
Martin Walsh. 
Stephen Malato. 
James C. O’Brier

M unic. Court J 
Farnk H. G

Munic. Cour' 
Alfred F

Munic. C
Hugh .

Coroner.
J. W. Zeh.

Board of Assessors.
W. Cherney.
F. H. Krahl. ,b Board of Review.
B. N. Olin. (

County Surveyor.
B. Eft in g.

rezident County Board
G. Kopp. '

County Commissioners.

G. Kopp(!||
*>D. “
J.
C4 Kissling.

Ebeling.
Fedosky. 
Goldenstien. 
Anderson. 
J. Dolsen.
L. Li eseme r.

L. Dohohue. 
Novak.

N.

A.
County Commissions**^ 

(paviete).
Nėra Kandidato.

Clerk Municipal Court.
H. P. Moyer.

ailiff Municipal Court.
W. Van Bodegraven.

Chief Justice.
H. E. Murphy

Munic.
M.
P.
J.
L.

Court Judge.
H.' Taft.

Sissman.
C. M’Coy.

J Delson.
W. C. Bentcn.
C. H. Schroeder.

/S...Bkj6k.
•4 V. Putnam.
Mary E. Miller. * 

M unic.
Nėra

Munic.
Nėra

Mv^ic.
Nėra Kandi lato.

Court Judgt 
Kandidato.

Court Judge, 
Kandidato.
Court Judge,



Iškilmė vienuolyne. Pereitą 
utarninką lietuviškame Šv. Ka- 
zimeiro seserį^ vienuolyne buvo 
didelė iškilme. Tą dien priėmė 
prisiegą ir padarė vienuolių pri
žadus dešimts naujų seserų. Ce
remonijas išpildė kun. Kaupas, iš 
Pitstono, Pa. Ėmė dalyvumą teip
gi: džekonas kun. Kraučunas, 
kun. Staniukynas, kun. Krušas, 
kun. Lukošius ir kiti.

Vėliausios Žinios.
SUGRYŽO DARBAN.

Didis Anglijos kasyklų strei
kas pilnai užbaigtas. Vėliausi te
legramai praneša, jog su viršum 
ioooooo anglekasių pradėjo vėl 
dirbti. Yra vienok dar ir tokių, 
kurie nenorėjo susitaikyt su ka
syklų savininkais ir, nepaklausę 
savo vadi; paliepimo grįžti 
ban, streikuoja po senovei, 
nok tokių yra labai mažai.

dar-
Vie-

PENNSYLVANIJOS ANGLIA
KASIAI TVIRTAI LAIKOSI.

zi-
pa- 
lai- 
ati-

Su-

Ar bus ir koks bus antracito 
anglekasių streikas, prigulies nuo 
to, kaip pasibaigs konferencija 
terp darbininkų ir kasyklų savi
ninkų atstovų. Konferencija yra 
susirinkusi Philalslelphijoj šiądien 
(lo-to balandžio), bet jokių 
nių apie šios konferęncijos 
sėkmės negavome net iki tam 
kui, kada laikraštį turėjome 
duot spaudon.

John P. White, prezidentas
vienytų Anglekasių Amerikos 
Draugijos, praneša, jog angleka- 
siai nemano nusileisti ir sumažin
ti savo reikalavimų. Ėjo gan
das, buk prezidentas Taftas ir 
ex-prezidentas Rooseveltas turė
jo norą įsikišti šiton anglekasių 
kovon ir patarpininkauti terp 
darbininkų ir darbdavių. Tą vie
nok anglekasių vadovai užginčino 
ir nuo savęs pridūrė, jog šiuom 
laiku joks iš šalies įsikišimas ar 
tarpininkavimas neyra geistinas.

Taigi angliakasiai stipriai prie 
savo reikalavimų laikosi.

“PRIMARY” RINKIMAI 
ILLINOIS.

Pereitą utarninką visoj Illinois 
valstijoj atsibuvo nominacijos į 
jvairius pavietų, ir valstijos urė
dus. Buvo teipgi išbandyta, no- 
minacijaiant Suv. Valstijų Prezi
dento ir sufragizmo klausimas. 
Balsavimų pasekmės tokios:

Republikonų partijoj laimėjo 
ex-prezidentas Rooseveltas prieš 
Taftą.

Demokratų partijoj Clark, da
bartinis “House of Representati
ves” spykeris, sumušė Wilson’ą, 
kuris teipgi jieško Prezidentūros 
ant Demokratę tikieto. Wilsonas 
yra vienas stipriausių Demokra
tiškos partijos kandidatų Suv. 
Valst. prezidentuosna, bet Illi
nois valstijoj jį užpjovė Hearst’o 

t laikraščiai: Examiner, 
etc.

Buvo teipgi balsuota 
duoti moterims lygias 
teises balsavimuose,
nepasisekė: nubalsuota, kad 
neduoti.

American

už tai, ar 
su vyrais 
Moterims

KIŠENINIS TELEFONAS.
4 ' /

Neužilgio susilauksime laiko, 
kada kiekvienas galės nešioti sa
vo locną telefoną kišeniuj ir kal- 
bėties per telefoną ne tik iš savo 
namų, bet ir ant gatvės išėjęs,

arba po parką besivaikščiodamas.
Chicagos laikraštis “Tele

phony” praneša, kad toks kiše
ninis telefonas jau plačiai yra 
vartojamas Berlyne, Vokietijos

Pats telefonas mažai kuom ski
riasi nuo dabar vartojamų tele
fonų, tik yra teip mažas, jog leng
vai galima jį įsidėti brusloto 
(kamizelkos) kišeniun; moterįs 
gi gali nešioti jį rankmautėj. Bet, 
kad galima butų kalbėti, reik 
kad šitas instrumentėlis butų su-

Tam tikslui nuo svarbesnių te
lefoninių vielų (dratų) pravesta

vietose: namu šieno- v

parkuose, prie medžių. Viskas, 
ką reik padalyti, — tai, išsiėmus 
kišeninį telefoną, įstumti jo tam-

prietaisą sienoj, ar stulpe,—ir jau

randasi daug tokių prietaisų — 
po kelias vienam miesto “blocke”,

tės.
Iki šiolei tuomi labjausiai nau- 

et reik manyti, 
laiku šitas nau-jog labai greitu 

jas pagerinimas 
naudojamas.

Chicagoj, dar nelabai senai, 
bandyta įvesti telefonus gatveka- 
riuose, kad publika galėtų naudo
tis telefonu, > važiuojant karu.

Tas naujas sumanymas matyt 
nevisai pasisekė, nes tolimesnių

vokiečių Sumanymas išrodo daug 
geresnis ir be abejonės 
greit išsiplatins.

nasė

labai

Vieton juokeliu.
užpcrcitam num.

/iii gumą lietuviams 
Gali but, kad mums

filozofijos. 
butų nepro- 
pasimokinti, 

neišskyrus ir tos pačios filozo
fijos, bet negaliu sutikti su “V.

turime savo filozofų,. 
filozofai, pavyzdys.

“Saulė” duoda tokį 
savo skaitytojai Rožei 
nandoah, kuri, matyt, 
klaususi 
vadina

jums

bu v o už-
kodėl Čikagą kas ten 

Porkopolis”:
kopolis” ženklina “kiau- 
is miestas”. Czikatras

ženklivas isz dydžiausiu sker- 
dinycziu galviju o milionie- 
rei a surinko “kiauliszkus” 
turtus. Ant galo tasai mie
stas yra kiauliszkai ne szva- 
rus, daugiau jame prasižen
gimu ir kiauliszkumo kaip 
kur kitur nes tenai: daugiau- 
se yra apsigyvenusiu kiau- 
liszko sztamo žmonių, žino-

> 
i ru žmonių ir muso pažinsta-

kopolis t-ai Porkopolis.
Tegul-gi kas ima ir “subitina” 

šitą “filiozofišką” “Saulės” išve
dimą. Kad ją bala, šitą musų
“Saulę”!.... Knisius.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
A. D. Philadelphioj. Ne dabar 

laikas aprašinėti tą, kas atsitiko 
31 d. gruodžio. Teip pavelytos 
žinios gali ateiti nuo pietinio, 
arba šiaurinio žemgalio, kur ga
lima siųsti žinią tik netyčia pro
gai pasitaikius, bet ne iš Phila- 
delphios, iš kur kas dieną eina *
keli geležinkelio traukiniai ir ki

•JURGIS NUĖJO RAS PLIURPIU 
Giedot, o einu pas trau- 
KAITIENĘ J SVEČIUS,TAI PA
MATYSIU GERESNES VELYKAS 
KAIP JURGIS! JU BEČE’/—

tą dieną Chicagon ateina. Ir pa
čiam aprašyme daktarų Tamista 
suradai daugiau, negu jų yra, o 
korespondencijose reikia rašyti 
tik teisybę, be jokių padailinimų.

S. Palčevskis, Daytone. Ame
rikoj Marijavitų dar nėra. Uo
dui’ yra neprigulmingas vysku
pas, jis nepasiduoda kontrolei ki
tų vyskupų ir popiežiaus. Uodui’ 
buvo pirma prigulmingas kuni
gas, bet kilus vaidams lenkų pa
rapijose dėl bažnyčios nuosavy-

kurie reikalauja, kad visų tautų

pains užrašyta, atsisakė jų klau-

davo, bet jis to nepaisė sutvėrė 
ncprigulmingą lenkišką bažnyčią 

ir tos bažnyčios vyskupu pasi
garsino. <>-

p. M. P. Bartkevičiui, Harris-
Aburg, III. Balsuokit teip, kaip 

jums protas ir sąžinė liepia. Męs 
nepažįstam kandidatų, kuris jų 
butų geresnis ir todėl negalime 
jums patarti. Męs tik manytum, 
jog lietuviai privalo palaikyti 
tuvius, kandidatus, ypač jeigu 
kandidatai yra geri žmonės.

lic- 
tic

John Baker, 
Altą. Tamistos 
prie tos rūšies klausimų, ant ku
rių negalima trumpai atsakyt. 
Skaitykit gsras knygas apie to
kius dalykus. Stengkitės pažinti 
žmonijos istoriją ir jos tobulini- 
mąsį. Tas jums pagelbės prieiti 
prie jūsų klausimų išrišimo.

Medicine Hat,
klausimai priguli

AR TURI NUOSAVYBĘ?

Kiekvienas turi kokią-nors nuo
savybę. Tie kurie gerai tos nuo
savybės nedaboja, paprastai ją 
praranda. Geriausi kiekvieno 
nuosavybė yra jo sveikata. Jei
gu jis neapleidžia jos be priežiū
ros ir jeigu jis greitai pataiso 
netikėtą sirguliavimą, toks gali 
tikėtis ilgo ir laimingo gyvenimo. 
Pirmi ženklai sirguliavimo pa
prastai yra: pilnas, arba dalinis 
nustojimas apetito, kaip lyginai 
jiegos ir energijos; teip ir gal

avos skaudulys, blogas skonis bur
noje, apvilktas liežuvis ir užkie
tėjimas. Tokiuose atsitikimuose 
vartok iš sykio Trinerio Kartaus

są grumuliavimo sistemą, susti
prins ir pajudins jį prie jo regu- 
liariško darbo. Tas yra labai 
geras pilvui, jaknom, prie reu- 
matiškų ir neuralgiškų skausmų, 
kaip lyginai gavus dieglių. Jis 
pataisys apetitą ir sustiprins kū
ną. Aptickose. Jos. Triner, 
L333—J339 So. Ashland avė., 
Chicago, Ill.

Draugijy Reikalai

Visas turtas išneša 
Piningų ant rankų randa- 

Norinti prisirašyt prie šios 
gali atsišaukti viršminėtoj 
prisirašyt. šita draugija

“žirgvaikio” paskolinimo ir buda- 
vojimo dr-stės nauja serija atsidarys 
17 d. balandžio 1912 m.

šita draugija yra inkorporuota rug
pjūti j 1910 m.
$12,000.00.
si $4,000.
draugijos 
dienoj ir
teipgi skolina pinigus ant nuosavy
bių (pfoperčių) už prieinamą pro
centą. Su visokiais reikalais kreip
kitės L. Ažuko svetainėn po num. 
3301 S. Auburn avė. \

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

Komitetas.

PIRMAS PUIKUS TEATR. KONCER
TAS IR BALIUS 

parengtas Lietuvių Muzikantų Grant 
Works Beno, Ned., balandžio (Ąpril), 
14 d., 1912 m., J. Yukniaus svetainėj, 
4832 W. 14th ątreet. Scenoje statoma 
labai juokinga komedija: “Dėdė At
važiavo”. Pradžia 4 vai. po pietų. 
Inžanga 25c. porai.

Kiekvieną jauną- ir seną, vyrai ir 
merginą užkviečiame atsilankyt. Pri
sijuoksite iš “Dėdės Atvažiavimo”, kad 
ir šonai paskaus, o laike Koncerto

išgirsite gražias ir malonias melodi
jas, kurios suteiks jums smagumą.

Po viekam Pu1ku$ Balius. Galėsite 
pasišokti iki Miaį^

Važiuoti 12 karais iki 49 st ir 49 
gatve paeiti dp(bliqrku į pietus.

Pajieškau Jacob šlavla (šleiva). 
Buvo pasięląvęs po vardu FlsJ^ej. 
Turiu labai svarbų reikalą. Parašy
kit, arba ateikit ant šito adreso:

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

!ėali%s.
Skaityk ir rfepralęisk progos — bet 
silankyk ant Didelio Iškilmingo Ba-atsilankyk ant Didelio Iškilmingo Ba

liaus, parengto Lietuvių Neprigul- 
mingo Kliubo, atvelykio nedėlioj, 14 
d r. 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
vaites atsilankyti ant 
go baliaus, kur pirmos 
griež visokius j šokius, 
leiskite tos progos bet 
linksmykite, o męs iš 
sus svečius prižadam širdingai priimti 
ir užganėdyti. Su pagarba, Komitetas.

Pajieškau savo tetėno Juozapo Ga- 
jevskio ir tetos Rozalijos Gajevskie- 
nės. Paeina iš Kauno gub., Raseinių 
pav., Nemakščių par., Smilkių kaimo. 
Girdėjau, kad gyvena Chicagoj, 
Meldžiu atsišaukti šituom adresu:

Miss Monika Kliknaitė,
P. O. Box 667, Westville,

III.

III.

musų iškilmin- 
kliasos muzike

Todėl nepra- 
atsilankę pasi- 
savo pusės vi-

Pajieškau Zuzanos Zalogices.** Pa
eina iš Kauno gub., Šiaulių pav., Ža
garės parapijos, Stungių kaimo. 5 me
tai, kaip Amerikoj. Gyvena Chicagoj, 
III. Turiu labai svarbų reikalą, 
sišaukit antrašu:

Mr. $eter Arlauckas,
R. R. \ave., Moline,1002

At-

111.

laikrodėlio, 
Apšvietimo 

d. balandžio 
sukatos vaka- 
M. Mieldažio, 
Chicago, Ill. 

vakare ir
nakties. Tikie- 

Taigi užkviečia-

Pajieškau draugo Justino 
rauckio. Paeina iš Kauno gub. 
vėžio pav., Šeduvos parapijos, 
Sibičių. Mudu persiskyreva 2 
atgal Pittstone, Pa. Turiu svarbu rei
kalų, todėl meldžiu atsišaukti šiuo 
adresu:

Damb- 
Pane- 

kaimo 
metu

Parsiduoda 18 ir pusė akerio žemes 
pylų ghįcago & Joliet Įplectric, Leafy 
Grove, penkiolika mylių nuo “City. 
Hali”, dvi mylios nuo Argo, ant 
’HI Wf ‘ is XJO3PIH ’N 808 inuijuj 
hųniąęiA vq.iT? ‘iijAOzaup visoj ‘suivų 
-AUMfd vųup svjuojj Ioav joųojy

LIETUVISZKOS KNYGOS:
Gaunamos “Lietuvos” knygyne, (ku

rios nėra 
ge).

abelname knygų katalio-

Parduodu 
kioj vietoj, 
ir lietuviško 

' nes gyvuoja

labai pigiai salitiną pui- 
arti lenkiškos svetainės 
banko. Biznis išdirbtas, 
jau 9 metai. Labai gera 

proga lietuviui arba lenkui. Už dvie
jų sąvaičių turiu išvažiuot kitan mie
stan. Kas pirmas ateis tam parduo
siu. Atsišaukit po adresu: W. Babicz, 
3302 So. Morgan st., Chicago, 1|1.

Gražiausia saliunas ant West Side, 
1 blokas nuo bažnyčios, parsiduoda 
labai pigiai. Atsišaukit pas, M. J. Ta- 
nanevičia, Banką, 670 W/ 18th st., 
Telefon. Canal 2190.'

Pigiai parsiduoda saliunas. 
Lietuvi!! apgyvento! vietoj, 
gerai išdirbtas ir turintis daug 
merių. Atsišaukit tuojaus po 
antrašu: Kampas 16 st. ir So. 
st., Chicago, 111.

Geroj 
Biznis 
kostu- 
šiuom 
Union

12. Ar 
kunigus? 
Pusi. 20

15. Vėl

gali žmonės rinkti sau 
Parašė Pr. Petruševičius. 
............................................ 5c.

Pasimatymas. Pasakaitė 
Gui de Mau passant o. Lietuviškai iš
guldė Jonas iš Par. Pusi.’ 30 ’.. 5c.

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

P.
36. 

10c. 
arba 

per 
. 40c.

20 Maskolej 1612-tam mete, 
Jurgis Miloslawskis. Perdėta 
A. Turskj. Pusi. 282.............. .

21. Pamokinanti aprašymai iš gy
venimo žmonių ir visokios rodos. 
Pusi. 116............................................. 15c.

22. Keletas žodžių apie Lietuvius
ir Naudingi pamokinimai, dėl 
tu vos žmonių. Pusi. 65 ..........

23. Seniems kanauninkams ir 
Jotams,
mendoriams. 
Pusi.

Lie- 
10c.

VIENUOLIKTAS DIDELIS BALIUS 
su išlaimėjimu auksinio 
parengtas draugystės 
Brolių”, atsibus 13 
(April) 1912 m., pirmą 
rą po Velykų, svetainėj, 
2242-44 W. 23rd place,

Balius prasidės 7 vai. 
trauksis iki vėlyvos 
tai 25 centai porai, 
me visus Lietuvius ir Lietuvaites pa
sisvečiuoti, o męs stengsimės visus 
vienodai užganėdinti. Balius yra ren
giamas su Apšvietimo tikslu, dėlei pa
didinimo Draugystės knygyno. Tai
gi pelnas bus apverstas ant naudingų 
lietuviams dalykų. Su guodone

Komitetas.

klebonams ir 
Parašė 

24. Kaina ....

pra
kajauniems

Kugis-Mugis.
............... 10c.

Ignocas Briedis,
General Delivery, R,ed Lodge, Mont.

Pajieškau savo pažįstamų Petro, 
Marijonos ir Onos JanuleviČių, Kauno 
gub., Panevėžio pav., Vabalninku mie
stelio. Jie patįs, ar kas kitas teiksis 
atsišaukti, nes turiu svarbų reikalą 
apie jų tėvelį.

Jonas Miceika,
640 W. Barre st., Baltimore, Md.

Prieinama kaina parsiduoda dviejų 
augštų namas, atnešantis $25 ramios 
mėnesiu. Galima užsidėt ir biznį. 
Priekė $2.500. Atsišaukit kuogreičiau- 
sia, nes už dviejų sąvaičių išvažiuo
siąs Lietuvon: Konstantas Mikolaitis, 
1411 — 49th st., Cicero, 111. (Grant 
Works, Ill.).

25.
Pusi.

Gludumuose.
10c.
Po-
52.
10c.

Lietuviai amžių
31. Kaina ............
Keletas žodžių apie Rymo 

piežiaus Neklaidingumą. Pusi. 
Kaina ................................................

per

PUIKUS BALIUS 
parengtas 4-tos kp. L.S.S.A., subatoj, 
balandžio (April) 13 d., 1912 m., 
Freiheit Turner Hall, 3417 So. Hals- 
ter st. Pradžia 7:30 vai. vak. 
ga 25c.

Bus lekiojanti Krasa, kuri 
na gaus daugiausiai atviručių, 
išlaimės 1. dovaną “Kovą” 
metams; antra gaus II. 
“Rankpelnį” visiems metams.

Grajys Latvių Orkestrą, Visi šir
dingai kviečiami kuoskaitlingiausiai 
atsilankyti ir smagiai po gavėniai pa
silinksminti. Komitetas.

Inžan-

mergi- 
tai ta 

visiems 
dovaną

BIRUTES VAKARAS.
Scenoje statomos dvi juokingiau

sios komedijos: “Perskirų Teisėjas” 
ir “Jaunavedžių Naktis”, nedėlioj, ba
landžio (April) 14 d., 1912, šv. Jurgio 
parap. svet., 32-ras Place ir Auburn 
avė. Pradžia 7 vai. vak. Inžanga 25c. 
ir augšeiau. Taipgi bus dainos, mo
nologai ir Deklamacijos.

Kiekvienas, kuris nori gerai pasi
juokti, o ypač tuos, kurie rengiasi 
apsivesti, kviečiame atsilankyti. Jau
nieji daug, ko pasimokysite; o sene
snieji galėsite gerai pasikvatoti.

Po viskam bus puikus Balius su 
įvairioms žaismėms ir šokiais.

DIDELIS KONCERTAS IR BALIUS!
Parengtas stėronė Liet. Teatr. Dr. 

Rūtos ir Liet. Muz/ Choro Aido, at
sibus ned., 14-tQ‘bal,t...( April), 1912 m. 
M. Meldažio galėję po num. 2242-44 
W. 23 Place.} pradžia 4-ta vai. po
pietų. Inžanga'25c, 35c ir 50c y patai. | 

šitas koncertas bus vienas iš dai
liausių kada nors buvusių Chicagoje, 
nes jame dalivaus garsiausiejie Chi
cagos lietuviški Ir svetimtautiški 
chorai, bus dailios deklamacijos ir 
monoliogai visięms žinoiha garsioji© 
monologisto V.jBrušoko, o po kon
certo didelis Bąfius. ; Todėl užprašome 
visus lietuvius-ir jietuvaites. senus 
ir jaunus, vienu žodžiu visa Cliičagos 
lietuviška visuomenė atsilankyti, nes 
užtikriname, jog kožnas bus užganė
dintas. Nepaminkite! Idant paskui 
nesigailėtumėte, nes kitos tokios pro
gos teip greit nepasitaikįs išgirsti vie
na m vakare keliose kalbose dainųMr 
linksmai pasišokti po ilgos gavėnės.

Komitetas.

LIETUVIAI! TEATRO MYLĖTOJAI! 
Loškime V. Nagornoskio puikiausi 
veikalą “Rutvilė” “Žemaitijos Merge
lė”. Tragedija 5 aktuose 7 atidengi
muose, knygutė puikiai illiustruota. 
Išleido Rutvilės ;Knygų spauzdinimm 
Bendrovė. Parašė Lietuvis apie LiST 
tuvius Lietuviams. Kaina 40c. Lie
tuvoje 50 kap.’ Knygutes parduoda 
Bendrovės iždininkas, V. Nagornoskis 
— 1823 W. Mulberry fet. ir Expedito- 
rius J. Galinaitis, 418 S. Paca st., 
Baltimore, Md.

PUIKUS TEATRAS!
Dramatiškas Ratelis prie L.S.S.A. 

kuopų Chicagoje rengia šiame sezone 
paskutinį vakarą nedėlioj, 21 balan
džio, 1912 m. Hull House svetainėj, 
kampas Halsted ir Polk gatvių. Pra
džia 8 vai. vakare. Inžanga 50c, 35c 
ir 25c. Bus statoma scenoje penkia- 
veiksmis gyvenimo vaizdelis “žmog
žudžiai”. Veikalas yra labai įdomus, 
daug ko pamokantis ir da pirmą sykį 
pasirodys ant scenos. Kviečia visus 
atsilankyti, Komitetas.

Paj ieškoji mat
Pajieškau J. Bukowskio, kuris 

metu atgal išvažiavo iš Johanesburgo 
Amerikon. Teipgi pajieškau savo 

brolio Antano Užpalevičiaus, katras 
Amerikoj gyvena.

Antonina Užpalev.-Maželis, 
Johanesburg, P O. ..Box. 431,

Transvaal, S. A.

du

Aš, Stanislovas Drymeikys, pajieš
kau savo brolio Juozapo Drymeikio. 
Paeina iš Kauno gub., Raseinių 
Namakščių parapijos. 6 metai, 
iš krajaus. Meldžiu pranešti 
šiuom adresu:

Stanislovas Drymeikis, 
4612 S. Paulina st., Chicago, Ill.

pa v., 
kaip 
man

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

28. Svarbi kelionė per pekla ir 
Vokišku 

20c.
Per- 

16. 
5c.

Pajieškau savo brolių Jono ir Juo
zapo Nausiedų, Kauno gub., Raseinių 
pav., Gaurės parap., Milgaudžių sodos. 
Jonas bus 18 metų, kaip Amerikoj, 
pirmiau gyveno Pennsylvanijoj. Juo
zapas girdėjau buvęs Chicagoj. Aš tik 
ką pribuvau iš Lietuvos ir norėčiau 
su jais pasimatyt. Duokit žinią šiuom 
antrašu:

Vincas Nausiedas, 
1011 So. 6th st., E. Cedar Rapids, la.

Ant pardavimo bučernė ir 
nė, puikus arklys ir du vežimu, 
nio $4.000 į mėnesį.
10 metų. Geresnės 
visoj Chicagoj. Kas pirmiaus ateis ir 
pažiūrės, su tuom galėsim ar pabeigt. 
Prekės nebereik žinot, nes tas kenktų 
mano šeimyniškam gyvenimui. Atsi
šaukit ant žemiaus paduoto antrašo: 
1345 — 49th avė., Cicero, III.

groser- 
Biz- 

B i zuis gyvuoja 
progos nerasite

Dangų. Parašė kun. 
šriftu atspausta. Pusi.

29. Valdžiai spaudą
spaudinta iš “Ūkininko”. 
Kaina ............

30.
Vašų

31. 
laiko 
šė M.

11.
su “Officium”, 
ir giesmėmis.

1).
72
leidus.

Pusi.

Ant nakvynės. Lapelis iš
Dro Baltušio. Pusi. 16 . .
Vitas ir Koryna. Istorija 
persekiojimo bažnyčios. Para-
Spiechalskis. Pusi. 224 .. 40c.

f

Mažas šaltinėlis Malonės Dievo 
litanijomis, maldomis 

Pusi. 576 . 40c.

li z- 
5c.
iš

Reikalavimai.
REI KALA’UNAME ŽMONIŲ.

Mokame $20 algos ant savaitės 
agentų, kurie parduoda auksinius, si
dabrinius 
gorėlius) 
pažįstamų 
mokesties 
Reikalauname 
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 dienos darbą. Reikalau
name žmąnių tiktai gero vedimos! ir 
blaivų, o taipogi norėtume žinoti jų 
dabartini užsiėmimą.

NORTH AMERICAN SALES CO., 
P. O. Box 954, Dept. 71., New York.

dėl
ir nikelio laikrodėlius (džie- 
su lenciūgėliais tarpe savo 
ir kitų ant mėnesinės iš- 

po $1 ir po $2 ant mėnesio.
kel Jaunančių agentų,

Ant pardavimo Storas visokių daik
tų: laikrodžių, lenciūgėlių, knygų, po- 
pieros, drabužių ir kitokių daiktų. 
Geriausia vieta lietuviui visoj Chi
cagoj, nes netoli kampo dviejų dide
lių gatvių: Halsted ir 18-tos gatvės, 
prie pat lietuviškos bažnyčios. Par- 
siduos labai pigiai. Kas norės galės 
pirkti tik lentynas barus, — kas no
rės — su tavoru. Randa pigi. Kas 
kokį nor biznį, tokį gal laikyt. At
sišaukit greitai, nes gera proga. Sa
vininkas . turi užsiimti kitu bizniu. 
Atsišaukit tokiu adresu: John Der- 
kintis, 718 W. 18th st., Chicago, Ill.

*---------- ------
Parsiduoda 

gera vieta; 
ta. 
nori išvažiuot Lietuvon, 
avė.,

1549 žydų Likimas Gudijoje. Pagal 
Ignatjevą ir daugelį kitų sutaisė 
Juozas Kunickis. Knygelė apima šiuos 
klausimus: Tikėjimiškas klausimas. 
Kas tai yra Talmudas, Rabbinizmas 
(farizeušystė) ? Netesingi užmėtinėji- 
mai žydų tikėjimui. Legenda apie 
užmušimus. Papeikimus už tautystę 
ir kosmopotizmą. Chicago, Ill. 1911, 
pusi. 16 .................................................... 5c

A. OLSZEWSKI
3252 S. Halsted St. Chicago.

saliunas labai pigiai; 
lietuvių plačiai apgyven- 

Pardavimo priežastis: savininkė 
3300 Union

Chicago, Ill.

Reikalinga jauna, smarki ir švari 
mergina, kalbanti angliškai ir lietu
viškai, kaipo vertike prie Daktaro ofi
so. Reikalinga tik 2 valandoms kiek
vieną vakarą nuo 7 vai. iki 9 vai. 
vakare. Gera mokestis. Atsišaukit: 
Hermans Drugstore, 1013 So. Halsted 
st., Chicago. - »

Parsiduoda Jotai. Baldwin Locomo
tive Company iš Philadelphia, Ta. 
nupirko 370 akrų žemės Indiana Har
bor, Ind. ir stato milžinišką garinių 
pečių dirbtuvę, kur 15,000 žmonių ras 
darbo. Mes turim pardavimui ge
riausius lotus tame mieste ir arti 
viršminėto fabriko. Dėl platesniu ži
nių ir lotų kainų kreipkitės į musų 
ofisą: D. K. Walshim & Co., 216 
Reaper Block, 82 W. Washington st., 
Chicago, Ill. Branch ofice: 3604 
Deodar st., Indiana Harbor, Ind.

Prašome parsisiųzdinti 1912 metams 
mėnesinį leidinį 

“TEATRĄ” 
“TEATRAS” eina knygutėmis po 

32—64 puslapius už menes}.
“TEATRE” spauzdinama taip ori

ginaliai taip ir verstiniai, jau dramos 
cenzūros leistieji vaidinti, scenos vei
kalai.

“TEATRO” kaina: Lietuvoj ir visoj 
Rusijoj 3 rubl. metams. Užsieniuose 
4 rubl. metams.

“TEATRO” adresas: Vilnius, 2-oi 
Ponotbąrski No. 14. “Teatro" Redak
cija. K

PIRMASIS LIETUVOS MOTERŲ 
LAIKRAŠTIS

dovaną 2 0 0 rublių priedo!

Reikalinga lietuvaitė stenagrafė | 
banką. Atsišaukit į New City Savings 
Bank, 4601-03 So. Ashland avė., Chi
cago, Ill.

Kas apsilankysit į Gary, ir norėsit 
budavoti sau namus, kreipkitės prie 
savo tautiečio, kurs suteiks jums 
prieteliškas rodąs ir pabudavos kuo
geriausia. Budavotojus gyvena savam 
name.

Jonas Mistinas,
16 avė. 1600 Adams st., Gary, Ind.

PARDUODU FARMAS.
Lietuvių kolionijoje Mason ir Lake 

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

ANTON KIEDIS.
'Peacock, Lake County,

prisiųsiu 
ir infor-

Michigan.

Ant Pardaviriio
Jšleidžiama randon saliunas po 

943 ant 33 gatves. Dasižinot pas 
mų savininkų po num. 921 W. 33 
Chicago, Ill.

nr., 
na- 
st.,

Jr 
išeina Kaune vieną sykį | menes}, 

kaštuoja tik
DU RUBLIU METAMS 

Kaune ir visoje Rusijoje; pusmečiui 
rubl. Užsienyje visiems metams tik 
rubl. su prisuntimu.
Lietuvaitė 

straipsnius apie 
visokius dalykus iš moterų klausimo; 
veda Literatūros skyrių, kuriame ga
lima rasti: eilių, apysakų ir kitokių 
daiktų; rašo apie įvairias mokslo ša
kas, paduodama moksliškus straip
snius; mokina, kaip reikia vesti mo
terų ūkė; praneša, kas atsitinka gera 
Lietuvoje, Rusijoje ir Užsienyje; ap
sako Lietuvių Katalikių Moterų Drau
gijos veikimą;
tams pietų sąstatą; priima apgarsini
mus, 
atsakymus ant įvairių klausimų.

Lietuvaitė privalo būti 
kiekvienos ponios, šeimyninkės, 
naitės, motinos,

1
3

talpina įvairius 
dorą ir visuomenę;

siunčia visiems me-

išreiškia atsigerinimus. duoda

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

Ant Pardavimo puikus saliunas. Prie 
manęs gyvuoja 5 metus, prieš mane 
buvo 3 metus. Gražus kampas prie 
puikios Lietuviškos svetainės. Susi
rinkęs pinigų užsidedu kitą biznį Ci
cero, 111. Kas pirmesnis, tas bus ge- 
rdsnis. Nepraleiskit progos, atsišaukit

PRANEŠIMAS.
šiuomi turiu už garbę pranešti, kad 

aš atpirkau nuo A. Gimbuto krautuvę 
ir varau visą jo buvus} biznį. Kurie 
buvote minėto biznio kostumeriais, 
meldžiame pasilikti ir ant toliaus; 
męs

3036

patarnausime geriausiai.
Su godone,

Juozapas Budrikis,
So. Union avė., Chicago,

ant 
tar- 

mergąitės stalo, be 
jos tikrai kultūriška moteriškė gyvent 
neprivalo.

I Lietuvaitė nuo 1912 metų pra- 
Idžios pradėjo jau trečiuosius savo vei
kimo metus.

Nesivėlinkite ŠĮ pirmąjį Lietuvos 
moterų laikraštį — Lietuvių Kat. Mo
terų Dr-jos organą, LIETUVAITI už
sisakyti, skaityti, palaikyti, platinti, 
šelpti ir premijos 200 rubl. apturėti.

Lietuvaitės adresas: Kaunas, 
Maculevičiaus namai prie Viešojo L. 
K. Knygyno — 
Maculeviča pri 
Red. Lietuvaitė.
siųsti tiesiog į Redakciją “Lietuvai
tės”.

Ill.

Kovno,, Par. Pl. d.
Pu b l i en. Bibl io tekie.

Pinigai meldžiama

tokiu antrašu: 3428 So. Halsted st 
ant 34 pi., A.'5- S., Chicago, Ill.

Parsiduoda labai pigiai kraučių 
dirbtuvė (šapa) su visais įrankiais 
prie to užsiėmimo. Pardavimo priežas
tis—mirė jos vaidintojas. Norinti pirk
ti nusiduokit po šiuom antrašu: Mrs. 
Anna Juknienė, kampas 17 st., 1720 
So. Union st., Chicago, 111.

, KAIP BALTRUS PRALEIDO VELYKAS
ęACTRUKAS.’ - LABAI MALONU SU

SILAUKUS TOKf MIELA SVETELĮ 
SU ŠVENTOMS VELYKOMS! AŠ ESU 

VIENA NAMIE..

eikšia artyn, Baltruk! ne
sibijok! kumon t yioų.5----

MAN LABAI
SMAGU
DEM6.T..../

ŠI U R 
VATAEL?!f '

■ 1

GERI KARPENDERIAI.
Antanas Skomarakas ir Simonas 

Jomantas yra atsakanti karpenderiai. 
Atlieka savo darbą atsakančiai, nes 
darbą pažįsta ir dirba jį jau 15 metų. 
Lietuviai! Kas reikalautų, atsišaukit, 
ant žemiaus padėto antrašo, o męs at
liksime jums darbą geriau ir pigiau, 
negu koks svetimtautais. Lietuviai 
turi eit pas lietuvius. Atsišaukit: 
1713 So. Canal st., Chicago, Ill.

i Kokiomis sąlygomis paskirta 200 
rubl., paaiškinta pirmajame “Lietuvai
tes” numeryje 1912 metuose.

AKYVA.
Iš Inkvizijos laikų istoriška knyga 

“Kovotojas už Teisybę Jeronimas Sa- 
vanorolla”.
pas:

Gaunama už 25 centus

2nd
MILAŠAUSKT, 

st., So. Baston, Mass.

AS TAVE TAP.LAIKINU, KADAŠ 
TAU UŽRAŠYSIU SAVO PraPER- 
Tą... GERK IR. VALGYK, KIEK 
TAVO DUŠIKE MĖGA, BALT

RUK. 1——O JES, OJES

SIUR, TAU VISĄ PRAPERTĘ A- 
TIDUOSIU, Balandžiuk.- RYT 
NUVAŽIUOSIM Į f?---------------- ------ ■
MIESTĄ SU SVIET- 
KAIS IR BUS VIS
KAS GUT. ORĄ IT? 
SUTIKSI? /

SlUR, SU VISOM 
KETURIOM.



iTS&win -AIM-

Chicago, BIS
Tapo pilnai atnaujinta ir žymiai padidinta ir dabar veda 

Bankinius reikalus sekančiai:

3252 So. Halsted St

1. Išd uodą čekių knygeles Biznieriams, Fabrikantams, ^Kontraktieriams ir ki
tiems, su kuriais tai čekiais jie apmoka savo “bilas”, algas ir visokias kitas 
išmokestis. Šios Bankos čekiai yra geri visose Rankose po visą Ameriką.

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

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

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

9

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

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

Bankoje, prie

tai atidaryk
tau rokundas

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

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

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

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

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

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

Jei reikalauji rejentališkų popierų, kaipo “Dovierennasties”, aktij pirkimo ar 
pardavimo, užtvirtintų per Rosijos Konsulį, kreipkis į A. Olszewskio Ban
ką, o ji tau padarys juos kuogeriausiai.

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

A. OLSZEWSKI BANK
3252 So. Halsted St., CHICAGO; ILL.

P. S. Kam teks būti Ghicagoje iš tolymesnių miestų neužmirškite apsilankyti ir musų Bankon.
- ■ ■ - ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------i

LIETUVOS” AGENTAI. PLYMOUTH,
S. Poteliunas, 345

PA.
E. River st.

Pas fciuos mus agentus galima 
sisakyti “Lietuvą” metams ar 
pusėj metų ir užsimokėti.

už
art

PITTSBURG 
Baltrušaitis Bros., 
Jonas A. Ignotas, 

G. Miliauckas,J.

PA.
2400 Fifth avo.

46 So. 22-nd
1811 Wharton

st.
st.

Buenos Gaires, argentine.
Juozas Pauga, Calle Alldccova 463

ELIZABETH, N. J. 
Bočkus, .

LAWRENCE,
Ramanauskas,

D. 211 First
MASS.

101 Oak

st.

st.
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GAUNAMA “LIETUVOS” KNYGYNE 
Metraštis - Almanachas. 
‘Šviturys’ s|jt kalcndorium 
1912 m. Jono j^'inkėvičiaus išlei
stas, Liudo Giros redaguotas. 
Šis kalendorius T0I2'm., pavadin
tas Šviturys, yra tai knyga, ku
rios ligšiol pasigesdavo lietuvis 
inteligentas. Čia skaitytojas ras 
pilną saują naujausių mūsų ge
resnių rašytojų veikalų.

I Literatūros'-’ skyriuje telpa: 
M. Gustaičio, Liudo Giros, Laz
dynų Pelėdos, Juozo M ikuckio, 
Vinco Krėvės, Mares Lastauskie
nės, I. Šeiniaus ir Jovaro raštai.

II. Visuomenes ir Gyvenimo 
skyriuje telpa: Kazio Puidos, 
Onos Plcirytės-Pųidicnčs, Anta
no Jaroševičiaus, ; Antano Ruce- 
vičiaus, Žemkalnio, D. Sidlauskio 
ir Aleksandro Jurašaičio raštai.

III. Pažinkime Lietuvą skyriu
je telpa: M. Grigonio, Lietuvių 

i tautiški žaidimai, Tautos tv 
1 ba, Programa ir vaizdeliai iš
lionės Dzūkijoje.

k e-

tei
ni.,pa: Lietuvių kronika 1911 

Mūsų draugijos, Mūsų mokyk
los, Mūsų artistų kuopos ir ar
tistai. Adresų lapus, Rusijos val
stybė, Įvairios statistikos žinios 
ir t. t. ir t. t. Vilniuje 1911, psl. 
2,87. Su prisiuntimu kaina 75c.

“Teatras” no. 4-—5, talpina 
nauja lietuvių scenos veikalą To- 
gabočnij’ko “Žmogžudžiai” pen-

gyvenimo

dvi daineles harmonizuotos K. 
Dri/.io. I. “Ant kalno malūnėlis” 
ir II “Pilka volungėlč”. Vilniu
je^ 1912, pusi. 110. Kaina šio 
veikalo .................................... 45c.

Užsisakant ir pinigus siunčiant 
adresuokite:

A. OI SŽEWSKIS, 
8252 S. Halsted st., Chicago, Ill.

FRANK J. BAGDŽIUNAS
938 W. 34th St.

Ik jįj Mokykla'šmuika ir man- 
llWJhWKy doling. Jnunas ir senas 

gal iMnokt'i grajit nuo 10 
<||||| iki 20 lekėijų per mano 

nauja mokinimo sistema. 
Priv'fttiŠkos lekcijos 50c 
muzikę nfiristatb viso- 

dBEW kiertis reikalams. 
":5 ii t ur)

1 '............" ................................................................................

Joseph J. Hertmanowicz
Lietuvos Notaras

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

Kreiptis adresu:
J. J. Hertmanowicz,

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

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

batoms nuo 8 ryto iki 6 vakaro. jNcdė- 
lioms nuo 1 iki 3 po pielų.

ę’TPRIIK I IlVP A ATM AIWJ A • Bn. Michal Ihnat, tarptautinis kalnakasių sąjungos United Mine
I UO.JL111 vl/a. /11 J. Workers of America organizatorius, gyvenas Pleasant City, O.t

rašo: ‘ Pereita pavasarį jaučiaus labai apsunkęs, nusilpęs ir pavar
gęs bet Šovoms Valytojas Kraujo organizmo padare Stebuklinga Atmaina, ir dabar jaučiuos taip, kaip 
kad išnaąijo užgimęs žmogus. Sevoros gyduolės pažįstu jau apie dvidošims dveji motaį ir galiu paliudytu kad 
jie visokiuose atsitikimuose man pagelbėjo, kada tik juos vartoti teko.”

IV

SEVEROS VALYTOJAS KRAUJO
r geriausias vaistas ir jhgti atgaivintojas pavasario metu.

Prašalina sugedusį kraujų. Gydo visokius išbėrimus ir spuoguotus. Atgaivina nu
puolusias jiegas, kas paprastai šiuo metų laiku apsireiškia.

Kaina bonkai $1.00.—Prie kiekvienos bonkos pridedama lietuvių kalba knygute su labai 
naudingais patarimais.

Parduodama visur aptiekose. Jei pardavėjas siūlytų kitokius vaistus, neimk, 
reikalauk tikrų Severos. Jei reikalingas specialis daktariškas patarimas, rašyk 
adresu:

BROOKLYN, 
Ambrozėjus, 
Lesniauskas, 
Pilėnas,

N. Y.
120 Grand

900 Rogers
102 Grand

st.
ave.

st.

PITTSTON, PA.
Kazakevičia, 103 N. Main st. p.

MONTELLO, 
Miszkinis,

MASS.
35 Arthur st.

BALTIMORE,
L. Gawlis, 1834
Vincas želvis, 603

M D.
N. Castle
So. Paca

T.
SHENANDOAH, PA.

Kryžanauskas, 38 E. Centre st. K. A.
NEW HAVEN, CONN.
Makarevich, 255 Wallace st.

Pet.
CAMBRIDGE. MASS.

Batkevičius, 877Cambridgo

CHICAGO, ILL 
Bagdžiunas, 
Gimbutas,Ad.

Antanas Grišius, 
J. Janušas, 
Zen. Jucevlcze, 
Vnic.
J. A.
Vine.
Jonas
A. Vizbaras,
Petras Vaitiekūnas, 
P. ZmudzinaviČia,

Linka, 
Rimkus, 
Stulpinas, 
Visockis,

st.
st.

st.

2334 S. Oakley
3036 Union

708 W. 17th PI.
2015 Canalport ave.

118 E. 115th
1813 String
920 W. 20th

921 — 33rd
8139 Vincennes Rd.

3019 Parnell ave.
827 — 33rd

913 W. 32nd

avo.
ave.

st.

pi.
pi.

G.
SPRINGFIELD, ILL.

Tachilauckąs, 1217 W. Jefferson

NAMINE MOKYKLA.
Gramatika angliškos kalbos mo

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

tis skaityti ir rašyti l)o mokyto
jo... ...................................... ..15c
Naujas Budas mokytis rašyti be 

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

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

šiuo adresu:

P. Mikolainis
Box 62 New York City

st.

Nek.
SO BOSTON, 

Gendrolius, 
Gegužis, 28 

P. Mikalauskas,Paul
K. Ydrgeliunas,

MASS.
224 Athen
W. Broadway.

248 W: 4th St.
233 Broadway

st.

PHILADELPHIA, PA.
Ignotas, 1028 So. 2-nd

PATERSON,
Atkinds Bros.,

M. st.

J uoz.
SCRANTON, 

Petrikys,
PA.

1514 Ross ave.

ST. CHARLES, ITL.
Sim. Kicla, 575 W. 6th st..

PORTLAND,

N. J.
273 River st.

OREG.
Bowman News Agency.

ROCHESTER, N. Y.
Kaz. Dapshįs, 210 Joseph avo.

KAIP PASILIKTI AMERIKOS 
PILIEČIU.

Pl.
st.

D. F.
UNION CITY, CONN.

Eimaitis, 65 Brenna®

WORCESTER, MASS.
15 Millbury

121 Green

HARTFORD,
Kar. Lesevlčius,

CONN. *
40 Mulberry st.

•WATERBURY, CONN, 
žemaitis, 827 1><

WAUKEGAN, IR’
Step. Miseviuia, - 1326 Lincoln

Jur. c st.

st.

P.

HERRIN, 
T. Adomaitis,

ILL.
Box 708.

INDIANA HARBOR, IND.
Yaslulis, 3604 Deador

LOS ANGELES, CAL.
O. Maukus, 319 Germain Bldg.

et.
LEWISTON, ME.

Vilaniškis, 14 Summer

McKEES ROCKS, PA.
Stan. Viltrakis, • . 207 Charters

MINERSVILLE, PA.
J. Ramanauskas, Box

M.
NEW BRITAIN, CONN..

J. Cheponia, 510 Main

st.

ave.

538.

st.

NEWARK, N. J, 
AmbrazevlČia, 178 Ferry st.

KUR GAUTI “LIETUVĄ”.
Galima gauti kiekvieną savaitę 

Lietuvą” už 5c. pas šiuos agentus:

f

ČEDAR R»PIDS 
IOWA

KAIP LIKTI TURTINGU?
Miestas GARY turi didžiausias plieno ia kitų 

išdirbysči.ų fabrikus Suvienytose valstijose ir visame 
pasaulyje. — United Steel Corporation,kuri uždėjo 
šita miestų, jau išleido 85 mil. dol. pabudavojimui 
savo dirbtuvių, ir dar daugiau jų išleidžia kasinėtai 
ant jų padidinimo.

Šitas miestas yra ant pietinio kranto ažerd 
Michigan, l27 mylios nuo Chicagos. Į šitą miešt^^ 
sueina ir perkerta 15 svarbiausių geležinkelių.

GARY randasi jau sekančios dirbtuve 
can Bridge Co., kur dirba jau : 
American Sheet and Tin Plate Co., 
darbininkų; Portland Cement Co.,

Ameri- 
5.000 darbininkų; 

kur dirba 7.000 
kuri Išdirba 27 

000 bačkų cemento į dieną; Šriubaune (Nut 8c Bolt Works) kur dirbai 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 
8c Foundry Co, stato už 10 mil. dol. savo naujas dirbtuves; National Tube Works, 
kur dirbs 6.000 darbininkų; Danville Scale Ca., kur dirbs 3.000 darbininkų; 
American Locomotive Works 8c Co., kur dirbs 15.000 darbininkų; Brooks Loco
motive Works iš Brooklyno, kur dirbs 25.000 darbininkų; Relių dirbtuves su 28 
atvirais pečiais, kur išlieja 4ooo tonų relių kasdieną; Uostas ir prieplauka lėšiavo 
l:7oo.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 35.000 gy 
ve n tojų.

Tie žmones, kurie pirmiausiai pirko tenai žemes, liko jau turingais: Bet 
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 užpirkę didelius plotus žemės, kurią parduodame pigiai ir ant 
lengvų išmokėjimų su mažu įmokėjimu, Nelaukite ilgai, bet tuojaus pasinaudo
kite iš progos, nes juo greičiau nusipirksi sau žemės plotą, namą ar lotą, tuo 
greičiaus galėsi likti turtingu ir uždirbt gerus pinigus ant nupirktos žemės. — 
Męs darome biznį jau per daugelį metų su įvairiomis žemėmis ir vietomis ir visi 
žmonės, kurie nuo musų pirko yra pilnai užganėdinti. Pirkdami nuo musų pirk- 
site tiesiai nuo savininkų žemės, kurie nereikalauja duoti nuošimčius ir algas 
kokiems agentam i ir užtai galime daug pigiau parduoti žemės negu koki agen
tai. Susirgus ar nelaimėje męs palaukiame pakol pasveiksi ir galėsi išmokėti. 
Nelauk ilgiau ir neleisk prabėgti tokiai puikiai progai, bet tuojaus važiuok arba 
rašyk šituo adresu:

JOS. SKINDERIS & CO.
Ofisas: 1214 Broadway, GARY IND. Gyvenimas: 3362 S. Halsted St. CHICAGO, ILL.

LIUOSO ĮNŽENGIMO MUZF^^S
Moksliszku Žingeidumu.ZinojimES-Galybe

Mes esam baimin
gai ir įdenliai su
tverti. Vyrai, tikrai 
atsilankyk it į Sitį 
stebėtiną liuoso iu- 
žengimo Muzėjų. 
Šimtai interesuo
jančių pa v yda Iii 
žmogaus kunosvei- ( 
kam ir sergančiam

M. Paltanavlčia,
J. J. Kalakauskas,

WATERBURY,
Ch. Kažemekas, ■

WAUKEGAN,
Jos. A. Petroshius,

st.
st.

K.
CONN.
785 Bank
ILL.

922 — 10th

st.

st.

^ayjiena Kuri Nudžiugins ir
Palinksmins Daugel Sergancziu, 
Silpnu ir Nualintu Vyru kantrybes, ner
viškas, nupuolęs sveikatoje? Ar peržengei tiesas sveikatos 
arba gamtos? Ar manai apsivesti? Ar esi tinkančiam padė
jime užimti užduotisženybinio gyvenimo?.Teigti yramaziau- 
sė abejonė jog randasi užsivilkusi chroniška liga dugnyje 
tavo kiapatų, tai atsišauk ant žeiniaus paduoto adreso, o ap. 
turėsi patarimu ir iStirinejirn^ dykai! Mes ifitirinėsime tavg 
visai dykai, ir jeigu išgydymas bus galimas, tai mes išgydy* 
sinie už kožcmiausiį kaing. No užsidedi ant savęs jokių pa- 
.ei-uįį atsišaukdamas pas mus dėl bemokestinio pasiteiravi
mo. Męs perstatysime padėjimu viso dalyko tikrojo šviesoje, 
o tada galėsi gydytis jeigu norėsi.

Kai Dolerio Nereiks Mokėti Pakol Nebusi Užganėdintas Savo LocnoJ 
Mintyj kad Mes Esame Teisingi, Pilnai Atsakanti Ir Užsitlklmi.
nesveikumų inkstų, pūslės ar šlapumo ravelių, jeigu jauti nesmagumų ir skausmų, jeigu raudasi 
koks padėjimas dėl kurio nesinori kreiptis prie šeimyniško gydytojaus, kaipo tai: silpnumas, ner
viška negalė, silpna arba sumažinta atmintis, nemiegojimas, gėdingumas, nubėgimai, nuvarvėjimai. 
Silpninanti sapnai ir išnaudota gyvybė; jeigu turi guzuotas ir susisukuses gyslas, jeigu kenti nuo 
užsikrečiamų ligų kokios nebūt rūšies kurios tamistai daro nesmagumų; jeigu turi nors vienų iš 
skaitlingų ligų kuriom vyrai gali but apimti; jeigu kenti nuo pertaukiųdasileidhnų; Jeigu turi vo
tis, skaudulius burnoje ir ant liežiuvio; jeigu plaukai tavo slenka; jeigu turi slaptingų ligų; jeigu 
turi užnuodintų kraujų arba nors vienų iŠ ligųkurių auka tampa vyrai—TAI MES GALIME TAVE 
IŠGYDYTI IR TA PADARYSIME. Ateik pasikalbėti su niurni didžiausiame privatise ūme ir se
kreto, o ings padėsimo atsikratyti nuo visų kliūčių kotrumpiausiam laike. Mes turime labai didelį 
patirimų gydyme tokios rūšies ligų ir užtikriname išgydymų. Mes netiktai palengviname, bet išgy
domo tikrai ir ant visados. Ateik ir pasižiūrėk ant skaitliaus lietuvių kuriuos mes išgydomo. Mes 
išgydysiine teip tikrai kaip atsišauksi pas mus. Silpni vyrai, kurie nustojote viltį pasveikimo besi- 
gydydami kur kitur, ateikit paėmus, mes atkreipsime ant jus musų specijališkų atydų teip jog at? 
gausite savo vyriškumų ir busite vadovais terp 6avo sandraugų.
PATARIMAS IR IŠTIRINEJIMAS VISAI DYKAI. GYDUOLES DYKAI IKI IŠGYDYMUI

. - CHICAGO MEDICAL CLINIC
526 SO. STATE ST*t arti Harrison gatves CHICAGO, ILL

Musų ofiso valandos yra nuo 10 valandos ryto iki 4 po plot ir nuo 6 iki 7 vakare. Jeigu negali 
atsišaukti terp tų valandų, tai gali atsišaukti terp 10 ir 12 Nedėliom. Atsišauk arabiškai.

> Mes kalbamo lietuviškai, 9 .

kos operacijos,
I > aiįBį y žingeidumai, keis-
| 5, luinai, milžinišku-

mai. Teipgi pilnas 
'•y istoriškas sanrin- 

s kis kuris niekad 
nc t*uvo Parodytas 

___ _____ dykai šiam krašte. 
Esi užprašomas tirinęti nuostebumus Astronomi
jos, Fiziologijos, Chemijos ir Patholiogijos.

Iszpaniszka Inkvizicija. Valkatų Galerija. 
Paveikslai Iszkiimiu ir Pagarsėjusiu Asmenų. 

INLEIDŽIAMI TIKTAI VYRAI

LIUOSO ĮNŽENGIMO MUZEJUS 
MOKSLIŠKU ŽINGEIDUMU

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

Atdar ,s nuo 10 valandos ryto iki 12 vidurnakčiui

Knygute Lietuviškoj ir Angliškoj 
kalbose. Turinys: Statymai apie pi- 

Jietystę, klausimai ... ir atsakymai iš
siimant popieras, Suvienytų Valstijų 
Konstitucija, neprigulipybės deklera- 
cija ir konfederacijos stmipsniai. Lie
tuvių Amerikos Ukesų Kllubas, ma
tydamas, kad kiekvienam yra reika-’ 
las tapti šios šalies piliečiu, išleido 
šią knygutę savo triusu. Knygeles 
čienia tik 25 centai. Tędėl norintieje 
gaut šią knygelę, -----------
sakymu prisiųsti hOųę 
lėliais, arba per/M$įĖ# 

Adresuoki "
Lithuanian Amer i

372 Bedford aye.

Dr.O.C.HEINE
' DBNT1STAS

OFISAS—Kampas 31 Ir So. Halsted galy 
(pyfMtoas virš aptiekos.) X CHICAGO, ILL

IjMflraug su už- 
^doRkrasos ženk-
~ ‘J .prderį.

fn
Brb

iitizens Club 
kĮyn, N. Y.KELIAUJANTIEJI AGENTAI.

Juozas šlikas.
Jonas Dabulskis, 
Simanas- Kvietkauskas.
M. K. Wilkevicze.
Kastantas Kulis. . Užsirašykit ‘Lietuvių Žurnalą’

Išeina kartą į mėnesį ir 
prekiuoja tik 50c riietams.

“Lietuvių Žurnalas”, yra 
tai savo rūšies laikraštis.

Jame nėrą vietos polemikai ir korespondencijoms, telpa vien 
įvairių mokslo šakų ir beletristikos straipsneliai, j Bet viena 
• x — ta| užklausimai it atsakymai. Męs atsakysim

visųą klausymus, nežiūrint kas ir apie ką bus 
ra ideališkas namų svečias. Adresuokite:

1607 No. Ashland Avo.Ik Chicago, III.

BROOKLYN, N. Y.
227 Bedford

73 Grand
65 Hudson

Jonas Bičkunas, 
E. Fromes, 

Jankauskas, 
Juozupavičius, 
Plochocki,

CHICAGO, 
Jonas Ilgaudas, 1613 
P. M. Kaitls, 1607 
Zig. MickeviČia, 
M. J.- Tananevlče, 
Mike Valaskas, ;

Ant. 
Balt. 
Ant.

st. 
st

fit.

ave. 
st. 

ave.
222 Berry
87 Grand

ILL.
So. Halsted 

N. Ashland ave.
2342 S. Leavitt st.

670 W. 18th st.
345 Kensington ave-

BALTIMORE, MD.
John Louis, 65.7 W. Baltimore st
J. Zebrauckas; 112-N» Green

CLEVELAND^ OHIO.
st.

PETERSON, N. X Cl__________ ________
Yąra&JKYlčiiufe 00 Lafayette st, fluky*, .... 211$ BL-ęiair an /

NAUJOS KNYGOS.
Pasaulių Ratas. Astronomiškas 

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

telpa apie 80 Įvairių- dainų .... 203..
Meiles Karštlige. MlntĮš ir pri

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

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

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

Mass

jd,ypatybė 
į pasiųstus mum: 
klausiama. Tai
“Lietu vfųžufnalas”

>0*

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

Ofisas
1725 West 18th Street

Tarp Paulina ir Wood gat.
Phone Canal 1208

Valandos:
nuo 9:30 iki 12:00 vai ryto
nuo 7:00 iki 8:00 vai. vak.

Nedalioms
nuo 9)30 iki 12:00 vai. ryto r

Rezidencija

riamson Street

Tel. Austin 737 7

Valandos:
tiktai iki 9:00 kiekvieną ryt|



I

PRENUMERATA KAŠTUOJA:

W.D.Boczkanskas&Co

MalianojCitj, Pi,

$25 DYKAI $25,'4l

Didžiausias savaitinis lietuviškas laikraštis! išeinantis kas 
Ketvertas mieste Chicago, Ill.

Įprašome užsisakyti pirmąjį lietuv 
grynai literatūros laikraštį

620-622 W. South Ali.

AMERIKOJ{“’S
17 IT'D ADA T fRo81^ Ri^tuvoj |3.«i 
ft 11 n I J I I JlH An*UW lr Škotijoj 16K 

W Į prognose 15 markių.

Rašyk tuojans, o gausi vieną 
numeri dykai.

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 i visas svieto 
dalis.

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

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

Priima bankon pinigus ir moka 
3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parduoda šifkortes ir stunčia pinigus 
į visas svieto dalis.’

BANKOS VALANDOS: Panedėliais, 
seredom, ketvergais ir subatoms nuo 

• 8 ryto iki 9 vakaro. Nedėliorns, utar- 
ninkais ir petnyčioms nito 8 ryto iki 
b vakaro. <

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

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

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

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

Moka $3.00 nuo šimto už padėtus 
i pinigus. Skolina pinigus statumui ir 

pirkimui namų. Partraukia piulg m 
iš kitu bankų. 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 į visas dalis svieto. No- 
tarijalnam skyriuje padirba visokias 
rejentališkas ir legališkas popieras 
ir dovierennastis ir užtvirtina pas 
konsulf.

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

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

Priima bankon pinigus ir moka 
3%. Už sudėtus pinigus mūsų ban- 
koj duodame čekių knygutę, iš ku
rios parašyti čekiai tinka visur. Sko
lina pinigus ant Real Estate. Perka 
ir parduoda namus ir lotus. Išsam- 
do bankines skrynelės (boxes) 
po $2.50 metams. Parduoda šifkor- 
tes ir siunčia pinigus Į visas svieto 
dalis.

BANKOS VALANDOS: Panedt ials, 
seredoms, ketvergais ir subatom nuo 
8 ryto iki 9 vakaro; nedėliom, v.tar- 
ninkais ir petnyčioms:nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

4

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

Phone Yards 1731

Dr. J. F. Kozlowski
Jau Baigiasi Mūsų

KALENDORIAI
Du-kart nedėllnis laikraštis

Specialistas
moterų

Peeples Bank Bliig.
Room 2

LIGO
1540 W. 471h St 
Cor. Ashland Ave

Jeigu nori gauti gražiu Kalendo
rių su1 daugelį pamokinančių 
straipsnių ir gražių paveikslų, tai 
prisiųsk 25c štampas ar pinigus 
tuojau, o męs prisiusime jums 
geriausių Kalėndorių. Pasisku
binkite, nes nedaug beturime.

Kabia 25c su prisiuntiniu.
JL HLGAUDAS

“KATALIKAS’’
12 PUSLAPIŲ DIDELIO FORMATO ILIUSTRUOTAS SAVAITRAŠTIS.

Už I0 Milijonu Doliariu
Pradės statyti FABRIKĄ trumpar. e laike, nupirko 370 

akrų žemes BALDWIN LOCOMOTIVE WORKS, didžiau
sias inžinų FABRIKAS perkėlė iš PIIILADELPH1JOS į 
GARY, INDIANA. Tiktai kelios mylios nuo BROADWAY 
gatvės. Tame FABRIKE patilps nuo 8.000 iki 12.000 darbinin
kų prie darbo. Dabar dirba apie 20.000 darbininkų MIESTE

WORKS ir AMERICAN TIN PLATE CO. 'Jose dviejose 
dirbtuvėse patilps apie 6.000 darbininkų prie darbo. MIES
TE GARY, INDIANA, yra darbų visokių iki valiai. DA-

teipat ir po visas dalis MIESTO, kūrins 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 nelaime su sirgtom, arba nedirbtum, mes lankiame 
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- 
ČIŲ kainos kįla greitai brangy n. MIESTAS GARY bus viens 
ir didžiausių FABRIKŲ MIESTŲ Indiana valstijoj.

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

LAUKSIME KIEKVIENO ATSILANKANČIO Į MU
SŲ OFFISĄ BĖGANČIAME LAIKE.

M. ROZENSKI, Vice Prez.
GARY SECURITIES CO.

Capital $50.000
442 Broadway, GARY, INDIANA
Chicago Offise: New Oily Savings Bank 4A6Xas„‘d AeveR

MOKYKLA ŠOKIŲ

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRASZTIS AMERIKOJE, KURIS ISZE1NA DU KARTU ANT NEDĖLIOS.
Išeina kas utarninkas 

Ir pėtnyčia.

Metams lešuoja: Amerikoj®
Europoje ir kitur
Pusei metų: Amerikoje

į Europoje er kitur

$2.00
$3.00
$1.00
$1.50

“Katalike” Skaitytojas atranda daug visokių žinių iŠ 
jietuvos ir iš viso svieto, daug pamokinimų, apysakų, pasa
gaičių ir visko. “Katalikas” statoma mašina “Linotype”, 
aigi raides visados aiškios, naujos. “Katalikas” beparty-

t

Prof. Julius Vilsko užtikrina, kad iš- I 
mokys šokti kiekvienų jaunų ar senų. ! 
Išmokinu valsų 6 rūšių, taip, kad ! 
gali drųsiai eiti šokti publikoj. Taip- , 
gi išmokinu ir kitus šokins su keletą Į 
vakarų. Mokina kas vakaras. Lėk- , ’ 
cijos yra nuo 7 valandos vakaro 
iki 11 vai. Prof. Julius Silsko pra
neša visiem* kurio nori išmokti šokt 
ateiti šiuo adresu: 2124 S. Halsted st., 
nuo 6 vai. vale Taipgi mokinu viso
kius šokius Buck & Wing, Buck 
Skirt, Irish Jig, Clog, Spanish Waltz, 
Waltz, Two Step, Side Step. Pirma 
Lietuviška Mokykla Amerikoj. Mo
kytojos: Miss. Antanina Kietnier, 
Miss. Joanna Walets, Prof. Julius 
Silsko, 2124 So. Halsted st., Chicago, 
III.

Užsirašant lems “Katalika” duodama dovanos “Katali
ko” spaudos knygomis, o Naujiems Metams kiekvienam 
Skaitytojui veltui pasiunčiama lietuviškas sieninis Kalen
dorius.

PASTABA:^ Kas prisius $4.00 tasai gaus “Kataliką” visiems me
tams ir auksinę rašomąją piuuksr. i (fo jntain pen) vertės $3.50.
v’ Kas prisius $2.50, gaus metams “Kataliką” ir paveikslą Kovos ties 
Zalgiriais, Lietuvos žemlapį ir Šv. Tčvo Pijaus paveikslą.

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

k

«■

uė

MOTERS IR VAIKAI
•ie tikrai nori but.

Sveikus, tvirti, laiminai
tepasi rupi na įgyti

Daktaro Roberts naują, dalelę knygą
vieną ; dolarį, kurioj aprašoma, kaip apsisau
goti nuo ligų ir kaip gydytis namie, su
sirgus paprastomis ligomis. Ten jau ap
kalbama apie įvairias vyrą ir moterų li
gas, apie nervų sugedimą, blogus paprati
mus ir paklaidas; apie akių, 
ir gerklės ligas; kraujo, odos, kepenų, 
tų, pūslės, širdies ir lytiškų

ausų, nosies 
inks- 
Yra 

prie- 
npru- 
labo-

ligas. 
taip jau platus straipsnis apie kūdikių 
žiur^ ir gydymu. D'ro Roberta Ofisas 
pintas Rocntgeno šviesos aparatais, 
ratorijomis, gydymo kambariais ir t. t. 30 • 
metinė praktika kaipo gydytojo ir autoriaus 
medicinos dalykuose. Gvarantuojani, kad su 
ligoniais nedarome tokių eksperimentų, kaip 
su jais.«4<ad daroma klinikose, rnedikaliuose 
institutuose, anatomijos muzejuose, ligonbu- 
čiuose etc.

.Valandos:
Nuo 9 ryto iki 7J4 ’vakare.

Ir Šventadieniais iki 2 po piet. 
ravimus mokesties neiiname.

Už egzaminavimą, patarimą, 
vaistus imame $2.00.

3000 didelių -knygij dykai. 
viena ingyti, kol .dar Raunama.

3čiame augšte; Baltimore Bldg.
22 QulnGU St. Chicago, III.

Uietoli pačto)

Nedčliotnis
Už pasitei-

gydymą ir

Pasirūpinkite

A.

A

*
FWTWVW

m

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

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

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

BANKOS VALANDOS: Panedėliais, 
seredom, ketvergais ir subatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedėliorns, utar
ninkais ir petnyčioms nuo 8 ryto iki 
< vakaro.

IZIDOR NAUSIEDAS
917 W. 33rd St. Chicago.

Priima bankoAy pinigus ir moka 
3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda^ namus ir lotus. 
Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus 
| visasv 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. KAITIS
6107 N. Ashland Ave. Chicago.

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

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

F. P BRADCHULIS
Attorney & Counselor at Law 

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

Tel. Franklin 1178
Lietuvis advokatas, baigęs teisiu mokslą Ame

rikoje. Veda Visokias bylas,'-civiliškas ir krimi- 
oaliikas visuose teismuose (soduose).

Gyv. 3II2 S. Halsted st, arti 3l-os
Telephone Yards 2390*

Telephone Yards 709

Juozapas Leszczynskas
Aptiekorius

Užlaiko namines ir 
užrubožines gyduoles, 
ir receptus išpildo 

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

Tetefcrau Yards
Dr. J. KULIS

Gydytojas Ir Chirurgas 
>255 S. Halsted St Chicago, UI. 

PRIĖMIMO VALANDOS:
KuoTryto W 6iki ©raka

HatMUi Boa D iki Ii po nuo

Pavasaris TAr>lENOS, e !
'^r* ■ * ■ 1 ■ • x *k V ’ i, "• Z r . <*, .(.j

bet tik tada, kaip žmogus i? savo kūno prašalins kaip šiurkštų
. žiemos šaltį—ligiį, kuri vargina. Vienok jei to nepadarysi tai j 

liga vargins kūniį iš viršaus ir vidurių, naikins sveikatą ir i 
gyvastį, teip besitarsiant netik pavasarijė, bet ir vasary be 4 
geros sveikatos neturėsi jokios linksmybės

■ z- r« rx i n ■ itt i r c i nes veiku m ą, liet nori KnD JnUTIESI turėti linksmu pava 
sarį, tai išsilydyk, išvaryk Hir^laiik iš kūno, krau
jo, nervų ir vidurių: o kad viukiį padaryti, tai 
atsišauk lietuviškoj kalboj prie tikro Daktaro Spe
cialisto KImikos, kurs pagal reikalu pritaikys spe- 
ciališkai geriausias liekurstas, kurios kaip šilti 
saulės spinduliai išvaro žiemos šaltį, teip ligį 
išvarys lauk, be peilio, be sopulingų operacijų

Apturėsi tikra linksma pavasari ir gera sveikata;
džiaugsies kaip šimtai išgydytų dėkavodami. Iš DAUQYBLS nors keletu patalpinam: (į

Albany, N. f., 613 Livingston st. Ant. Barnetas. Aš sveikinu I’hiladelpliijos M 
Kliniką ir dėkavoju už geras liekars,tas ir greitį išgydymą ligos Draugams ir pažįstamiems 
laike jų ligos visada rodysiu kreiptis prie Jus. kad tikrai gali išgyti y t i.

K. Olševlče, 1444 Ross st., Camdon, N. J. Džiaugdamasi gęra sveikata irdėkavoja 
už išgydymą no skrepliavhno, kosėjimo, skaudėjimo krūtinėje, šonuose ir kitose kūno dalise.

Mrs. M. Domelkeno, 96 Crosby st., Grand Rapids, Mich. Teip sako: Nors ilgai sir
gau, daug visokių daktarų perleidau, — bet l’hiladelphios M. Klinika Dr. geriausiai man 
pagelbėjo nuo skaudėjimo strėnose, viduriuose, krūtinėje, rankose ir kitur.

Dangybė tokių padėkavonių ateina kasdien už išgydymų nuo:
nervų ir nusilpnėjimų, peršalimo ir kosėjimo, galvos skaudėjimo ir svaigimo, vidurių nesvei
kumų ir užkietėjimo, sėklos nubėgimo nuo sa'užagystės, 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.

kAn NFCAI I PRIRIIT ft8alj*«kaA, tai parašyk, o apturėsi rodų, pagalbų ir 
IXAU rlEillALI rnIDUI tikras nekarštas, kurios gali tave išgydyti ir turėsi

LINKSMU PAVASARĮ. Visada rašant adresuok teip; „

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

v Valandos kasdien nuo 10 Iki 4 po piet. Ncdėliomis nuo 10 iki 3 p. p.
Ir vakarais nuo 6 iki 8 Utarninkais ir Pėtnyčiomis. v

Dėl visuomenės naudos Phil. M. Klinikas, išleidžia naujausią daktarišką knyga “DAKTA- / 
RAS”; labai naudinga visiems. Kiekvienas apturės dovanai. kuris tik už atsiuntimą pri- t, 
siųs virš padėtu adresu tik 1 ceu. stampomis. (

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

gydymais, ateitu pas mus ir pamėgintu mūšų tikrą ir ištiki
mą gydymą. Męs paaiškinsim tau dėlko kiti gydymai tavgs 
neišgydė ir kaip męs tavo išgydysim.

Kraujo Užnuodyjimas m^SpLžasč'iidėfku-
• rių ligdnis nenori kreip

tis prie šeimyniško gydytojaus, rudos plėn os, lopai burnoje, 
skauduliu ant liežiuvio, slinkimas pjaukų, 
i
MES IŠGYDOM ŠITOKĮ PADĖJIMĄ—J

Nubegimai

RUSI JOS-UAWERIKOS linija.* v,.
o iTuikiat’za,’ė Didžiausi:tir '• GreČiausi 
Laivai. • regujariškai * kas dvi savaiti 
vaikščioju tarp Rusijos 
nestodama pakeliui nė 
te. Nauji . dvišriubiniai 
Garlaiviai

CZAR,
8 dienomis

tei damų.
$3300
$48.00
$65.00

IŠPLAUKS
Kursk, 

sario 24; 
vo 23

Del artesnių žinių meldžiame kreip
tis j musų agęn. s, arba į Vyriau
si jį Keleivių Agentų:
A. E. Johnson & Co. 27 Broadwa .

“ Vaivorykštė'' į eis tuo tarpu ketu- 
rius sykius per metus, knygomis po 
200 puslapių kiekviena, didelio for
mato.

'“Vaivorykštėn'' bus dedamos apy
sakos, dramos, noveles, eilės Rašyti 
“ Vaivorykštčn“ pakviesti visi geres
nieji musų rašytojai, taip senesnieji, 
taip jaunesnieji, iš kuirų daugelis jau 
pasižadėjo, kitų pasižadėjimo laukia
me. Be to “Vaivorykštėje" 
tus kritikos 
“Vaivorykštę“ 
Gira.

Pasistačiusi 
tos literatūrų, 
visų pirma duoti originalių 
šytojų, veikalų, 
ir f 
žiedų.

“Vaivorykštei“ leista programa la
bai plati ir mes ilgainiui, besidaugi
nant skaitytojų skaičiui, jų plėsime ir 
tobulįsime.

Tuo tarpu iš “Vaivorykštes“ ėmė
jai galės pasidaryti per metus didelę 
knygų-almanachų 800 puslapių, kur 
turės indomių nesęstančių dalykų.

“Vaivorykštės“ leidėjas Jonas Rin- 
keviėius.

Kaina metams 3 rubl. 50 kap., už
sienyje 5 rubl.

Atskirai parduodamų knygų kaina 
1 rubl. 20 kap.

Redakcijos ir administracijos adre
sas: Vilno, Tatarskaja ui. 12 - 
arba pačto dėžutė No. 63. Jonui 
kevičiui.

Sn tikra pagarba 
“Vaivorikštes“ redakcija

R. S., Pirmoji “Vaivorykštės“ 
ga išeis kovo mėnesyje 1912 m.

bus pla- 
ir recenzijų skyrius, 
redaguoja p. Liudas

sau tikslą, auginti tau- 
“Vaivorykštė” stengsis 

musų ra- 
, bet nevengs kartais 

žymesniųjų svetimtaučių raštijos

14, 
Rin-

adm. 
k n y-

KŲRSK, 
į Rot-

IŠ 
vasario 
Birma,

i. Amerikos, 
jokiame por- 
Pasažieriniai

RUSSIA.
11 dienų 
Lenkiją,, 

klase $35 00 
klase $50.00 
klase $75.00
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I
NEW YORKO:

• 10; Lithuania,
kovo 9; Kursk,

va-
ko-

Seniausia Rietuvių užeiga pas

i JUOZUI RIDIKU
Į Užlaiko visokius pirmo 

skyriaus gėrimus ir kve- 
penčius cigarus ir

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

8253 Illinois 6t„ Kerte 33rd

J. KULBOKAS
Užlaiko

Puiku Saliuna
Visada šaltas alus, skanidegti- 
ne ir kvepenti Cigarai. Iš ki ur 
žmones atkelevę gauna nakvynę 
74 Grand St. Brooklyn, N. Y

Užsisakykite 1912 metams pigiausį 
lietuviu laikraštį

metais eina du

metais be ūkio 
iš Lietuvos ir

“ŽEMDIRBĮ
"ŽEMDIRBYS” 11)12 

kartu' per mėnesį.
“ŽEMDIRBYS” 1912 

žinių spauzdina. žinias
viso pasaulio, gražias apysakutes, po- 
pulerius mokslo straipsnelius, gražius 
kelionių po įvairius pasaulio kraštus 
aprašymus, eiles, juokus ir d. k. Ra
šoma gi visa tai kuo-suprandamiausia, 
kad ir jokio lietuvių laikraščio ilg
šio] neskaitęs žmogus- lengvai gale- 
tų jį suprasti.

“ŽEMDIRBYS” drųsiai ir atvirai gi
na lietuvių teises Bažnyčioje. 
“ŽEMDIRBYS” stengsis įsiskverbti j 
tas lietuvių pirkias, kuriosna ligšol 
joks letuvių laikraštis nebuvo dar 
užklydęs.

“ŽEMDIRBYS” — pigiausis laikraš
tis. Jo karna: s.

Lietuvoj ir Rusijoj metams 1 rubl. 
20 kap. Lietuvoj ir Rusijoj pusė metų 
— 60 kap. Užsieniuose metams 1 rb. 
60 kap. Užsieniuose pusė metų — 
8(1- kap.

Vienas numeris pažiūrėti siunčia
mas visiems dykai.

“ŽEMDIRBIO” adresas: Vilnius, 
2-oi Ponomarski Ko. 14.

t 
ą'

1 8 2
6 4
7 9 5

gvaranci ja ant 20 m. lai rašykite pas 
mus, o dasižinoaite kaip lengvai ta , 
galima padaryti. lšriškite'”šita poze- j 
lį, tai yra, imkite numerius iš pirmo i 
langelio ir sudekite antram lafihgelį,

taip kad skaitant iš visų pusių išeitų lygiai 15. Prisiųskito išrišima mum 
jaigu bus gerai sudėta, tada gausite kreditava Čekį ant $25.00 katras bus 
geras dėl nupirkimo vieno laikrodėlio, retežėlio ir komposo iš musų kata
logo. Atsiųskite marke ant nusiuntimo kaštų Adresuokite: 

Irving Watch Co. 'ftT5'

? KUR PIRKTI FARM AS ?
Tiktai lietuviškoj sodoj, Hawkin^o apygardoj, Wisconsin© vai., kur iš visų 

šalių lietuviai ant farmų pribūva' Apygardos ten sveikos, oras puikus, žemė dor
inga [ir lygi| ir visados gausiai deri tais pačiais javais, daržovėmis ir vaisiais, kaip 
Lietuvoj. Vanduo grynus ir visados užtektinai. Musų žemė guli prie gerų kelių 
netoli miesto s'u geru t urgum ir gelžkelio stočia, bažnyčia ir S klia.su mokykla. 
Javams, dobilams, kukurūzams, cukriniems burokams, tabakui ir pienininkystei 
niekur goresnes žemes nerasite! Žemės prekės žemos, ir tik mažo [mokėjimo rei
kalaujama, o išmokėjimui likusios sumos duosime jums ilga laMca. Prie Variokų 
duodame nuo'alinai užsiėmimą kelioms šimtams žmonių, o musų kostumieriams 
visados duodame pirminybe. >

Reikalaudami žein lapių. aprašymų ir tt. rašykit lietuviškai stačiai savinin
kams:
C. K. & C. C. ELLINGSON, 408 Rector Bldg CHICAGO, ILL

ISOTPAU15 MEN AS assa
- A —-Tr-ra-JtCT-tafcJ-itrn JT—ar SkaUS01)

Aš noriu išgydyti kiekvieną kenčiant) vyrą nuo VaricocelČs, Strikturos, Užkrečiamų 
Kraują Nu\>dų, Nerviškos Negalės. Hydroceles arba ypatingų vyrų ligų.

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

VYRAI ATGAUKITE SAVO SVEIKATĄ *
Atsilankykime in mano ofisą ir pasiteiraukite bu manim draugiškai.

Išgydau visiškai ligas skilvio, plaučių, kepenų ir inkstu. 
Nemokėk už nepasekmingą gydymą—NEISZGYDO, NEMOKĖK.Nemokėk už nepasekmingą gydymu—NEISZGYDO 

■»—■—m i ■■■m.......................i ■* ■ ■ —

Slaptos
VYRU LIGOS
Pražudytas Vyrišku
mas, Ligos Kepenų ir 

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

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

UŽNUODIJU^ 
ir visas odos ligas, kaip Spuo
gus, Piktąją Dedervinę, Szun- 
votes. Niežus, Hemorboidus. 
Patinusias Gyslas, Naikinan
čius Nubėgantis, Įsisenėjusias 
Ligas.

v

taaeOC

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

Dr.ZINS, 183™g;CHICAGG
Valandos? Nuo 8 ryto Iki 8 vak. Nedelloms nuo 8 ryto Iki 4 po p.

(ištyrimas Dovanai)
t

ė

50,000 
seru iresnį

Vysai dykai ’i
MGWMKKUKH.UEB RKdUOHiUaiJaMa

be atidėlioima tur pareikalauti vieną, i§ tu ste- 
vyrai ligoti — 

namo vielai ir 
nervo!i ir katrie prastoi 
darba ir katrie ne gale

Dy k a i 
delAleksaičio Saliunas

118 E. Main St. Collinsville, III.
Užlaikau visada geriausius 

vietinius ir importuotus gėri
mus ir ęigarus. Kiekvienam 
draugiškai pa.taNiauju visokiuo
se reikaluose.

Telefonas Kinloch 108

MBMK

Kožnas vyras 
buklingu knygų. Vyrai, katrie žada apsivesti — 
vyrai, katrie pasigėrė per mierą, katrie -pareidava 
katrie pervirš davė sau valię — vyrai silpni 
sava sveikata — vyrai, katrie negabė pri 
nauduoti pylnai'linksmumą gamtos — VYSI TIE VYRAI TUR PA- 
REIKALAUTI VIENĄ IŠ TU DYKAI DUOTU KNYGŲ. Ta knyga 

pasaikis kaip vyrai naikina sava sveikata, kaip jie užsikreta ligonis ir kaip jie gal pylnai su- 
granžinti sava sveikata, stipruma ir energiškuma i trumpa laika ir su mažais kaštais. Jeigu nori 

būti vyras tarp vyru, ta knyga pasaikis kaip gali ta pasekti. Knyga ta pasaka kokiu budu tokios ligas, kaip: 

REUMATIZMAS, NEGRUOMULAVIMAS VYDUR1U, 
Abelnas prastoimas spėkų, Užnuodijimas kraujo, arba Brantai, Triperis, Lytiškas nusilpneimas, žudymas gyvas- 

tinios sekios, Naktinei nubiegymai sekios, Nutrotimas vyriškumą, Sunykimas lytiški organa, Užsiveržimas 
Šlapinamoje kanalo, Organiškas ligas, Pasekme paleistuvinga gyvenimą, Pilvą, Kepenų ir Inkštu ligas 

gale būti greitai ir ant visados išgyditas slapta arba sava namie.
Tūkstančiais vyrams palika sugranžinta 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, bagotas ar biednas, apsive- J 

jk dis ar nevedis, sergantis ar sveikas ture žinoti. Netrotikiek sava sunkiei uždyrbtu piningu A 
ant paiku ir be vertės gydulu pakol ne perskaitistie tuos knygas. Knyga ta sučedis Jiums H 

į® ne viena doleri ir pasakis kokiu budu galetė 
Išpildik atsakimais, iškirpk ir siusk šen- 

Rfįhfr,. dona ta dykini kuponą o męs prisiusma 
jiumayieną iš tu brangiu knygų VYSAI 
dykBi ir uz PAOTA uzmokiesma.

19^ DauK nerūpestingu gyditoju prispira 
gydama ir gydulus siunta budu C. O.

D, tas yra su apdėtu mokiesniu 
ir dara ta be ypatingai pa- 

roikalavima sergančia. 
Męa tą niekados ne darome. 

Reikalaudami tą knygą nuo musu 
Jius nebusite niekados pa- 

■ Siusk tava
adreta iendena.

Iskausmas kauluo
se, sunariuose, plėmos ant kūno, jauslus t ikantl skauduliai. 
m ra ririvnriM ^BpOPOME.

Ar kankina tavg nubėgiąiai paeinanti nuo 
peržengimo gamtos tiesų, vyriški silpnu, 
mai, nualinimas, silpna atmintis, galvos 

skaudėjimai, plūmai priešai akis, nerviškumas, skausmai strė
nose? Ar pats ėsi apimtas nors vienu iš tų ženklų? Ateik pas 
inus, rūgs tave išgydysim nes kitaip nereikalauji mum mokėti.

Silpn u- 
mas, pa
in i r š i * 

mas, negalingumas prie darbo arba linksmu' 
mu gyvenimo, nuilsimas, yvairus gėdinanti 
silpnumai, ir tt. ATIDĖJIMAI YRA1 I’AVO- 
JINGI-PASIRODAVIK SU MUMI DABAR.

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

Inkstu, Pūsles ir Sėbrus Nesveiku-
Inkstų nesveikumas gali ’išsivystyti 

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

91*70(1/1 moimni Nedaro skirtumo koks ta- U C.01KI rn SI 111 a I cistos nesveikumas yru, 
jeigu tamistą kankina de

ginimai, plikinantis šlaplnimas, pūslės nesveiku
mas, erzinimai, tankus noras Ištuštinimo, męs 
IŠgydom viršui minėtus padėjimus be vartojimo 
peilio ir be siuntimo į ligonbutį.
O jif inimni Uždegimai, sutinę ir skausmingi 
UUlIllIllIdl sunfiriai' kantrybę atimančios 

užsisenėję ligos kurios padaro 
gyvenimą nelaimingu, IŠGYDOMOS ANT VI
SADOS BE Ž U DIM O LAIKO.

Gužuotos ir Susisukę Gyslos LT0?,1.0’
dusi visur ant žemesnės dalies kūno, bet daugiau
siai kairėj pusėj; jos padaro žmogų labai neramų; 
yra silpnas velkantis jautimas daugmaž nuolatai. 
Gyslos yra užčiuopiamos ir nurodo kaip botagas.

Atsišauk tuojaus jeigu esi klapate.

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

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

Abelnas Nusilpnėjimas
VYRAM TIKTAI 

i INEJIMAS DYKAI 
kas gali but matyta 

) GALERIJOJ 
MOKSLO

L 5'26 SO. STATE ST. 
» 'CHICAGO, ILL. 

near Harrison St.

<

Žingeidumai Patologijos 
Žingeidu.uu./ Osteologijos 
Žingeidi m*# Kxiomuliavi- 

£TO Organu

stotis STIPRU, RESNU, SVEIKU VYRU.

■awK'xao

eta rsinkites Lietuvoje

Tirinek pradžia ir iszsivystima Ž/jMigiszkos 
Rasos nuo Lopszio.iki Grabui. Pamatyk K«i- 
•tumus Gamtos. Žingeidumus iv JMilžiuisz- 
kumus. (

Tirinek intekmti Ilgos ir paleistuvystes, per
statytas gyvo didumo figūrose, sveikuose ir 
ligotuose padėjimuose. Lavų s iszrodinetojas 
atsakinėja visokius klausymus. Didžiausia 
proga tavo gyvenime.

' INŽįNGA DYKAI
Atdarytakasdienį nuo 8 ryto iki -vidur n ak c z fui

LIUOSA GALERIJA MOKSLO
S26 So. State St. CHICAGO, ILL.

iiaiia 
os.!

■■■■BaBBBBBHBBHBSaaBBBS
S KUPONAS DYKil GAUTOS KIH
5 Dr. JOS. LISTER & CO., L. 600, 208 N. fifth Ave., Chicago, III.
Wl GOTONU—AŠ esu ulintercsuotas jutu pnsiulinimui dykai\iun-

stos knygos ir norėčiau, jog jius iŠsiustuinent tnan/Srieną 
MM iš tuo knygų.

Vardas ir pavarde

Adresas

Ji Stejtai..........................................................................................................

klia.su

