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POLITIŠKOS ŽINIOS, tai n

daro ceremonijų ir su prezidento
BALKANŲ PUSSALIS. baniečius;

'U’vvnan-prietikius
pradeda.

ateina ri
liu onuo

ginklus Turkija
na-

ir
ir

riumenėsd ima i.

smarkiai einančiossuman yma, j

e

tu< >s
vedamu iva-

c

SUVIENYTOS VALSTIJOS.

drumstame vandenyj.

ne

nuo dugno

svarumo apėmė 66.000 tonu.

kuomažiatisia

IS LIETUVOS.

I Bostonan,

tonu 
v

.1 oro 111 s

tį,

kuris ne-

<ur

inkaro laivų “New York”. Laiku

sti Mcxikan kariumenę ir

nuo 
k 1111.

LIĖTUVIŲ PADĖJIMAS 
VILNIAUS VYSKUP. ,

dienomis 
pranešė,

ziausiai apie 70 myli 
apie 20 mylių platumo.

me-, 
/

tams tarnaujanti lail

?\v 1 orką, 
paskutinė

ir pa&S
Bažny-

šimtis milijonų 
susivertę viens

o palikdama Anglijos parlamente 
airių atstovus, paliko jiems tie
są iškovoti sau daugiau laisvės, 
kol. neiškovos tiek, kiek jos turi

u ž d rau -

lik 1911
Laivu “(

SUVIENYTOS VALSTYJOS 
IR MEXIKO.

jos autonomijos sumanymą pri
imtų Lordų rūmas, todėl mano 
žmonių atstovu rūme dar karta

laukai apie 70 mylių 
ir 25 mylias pločio.
aivai, daplaukc šiomis

dėlės, beveik nepermatomos, m ig

lau tie prieštaraujanti
i, tvčia, * ar nctvčia k

ruime ne ir

kur susi- 
fžiur. žem-

vistovėms, nes

ms ir c
virpėtų nuo dundančių mašinų 
'Tad važiuojant juo, beveik ga 
Įima buvo nesirgti juru liga. In

1 a ik ra šč i us Washingtono 
garbina, jog visai nemano 
į naminius Mexiko reika-

jo laive bu-

kritikuoja, o airiai protestonai

THE LITHUANIAN WEEKLY “LIETUVA” 
Published every Friday at Chicago, HL 

Yearly Subserlbtlon rate;
In the United States............  .....................$2.00
Canada and Mexiko .......................... 2.50
To Foreign Countries............. ...................3.00

Advertising rates on application, Address 
all ocmmunicationa to publisher!

A. OLSZEWSKI
3252 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILL.

.Amerikoj netrūksta įtekmingų 
asmenų norinčių pastūmėti Sū

nada. Žmonių atstovų rūme auto
nomijos sumanymas perėjo tik

jį pervaryti, nors 
protestuotų lordai.

ir šis'su “Titanic’u” atsitikimas.

Lenkininkų darbai Nocioje.

“LIETUVA” SAVAITINIS LAIKRAŠTIS 
lielaa kas Pčtnyčla, Chicago, III.

Prenumerata metams;

lūs ir amunicijų ten 
tiems amerikonams ir

išvažiuo
jant iš Southamptono su “Tita
nic’u”, irgi tik ką beatsitikus ne
laime. “Titanic” taip smarkiai 
sudrumstus savo sparnais vande-

Entered as Second-Class Matter July 13th, 1893, at the Post Office at Chicago, Illinois, under Act of Man £ \d. 1879.

sumanymo priėmimą, nes buk su
manymo jvikdinimas išnaikintų 
Airijoj ne tik žemdirby sic. kuri 
ir teip Airijoj neaugštai stovi, 
nes dideli žemes plotai prigu
linti angliškiems lordams j>alikti

Amerikon su pramuštais 
nais ir sukinkytais šonais.

na pritarti siundantiems 
į avanturas Mexike, n 
baus nėra. Suvienytu c 
įsikišimas neapsieitų

mazus 
] > ramoiic, 

kuri teipgi neaugštai stovi, nes 
jos bujnjimui labiausiai kenkė

ng jų Kariavo 
l'uom tarpu ai

ir nelaisvė:!, paimtais re

mi. Gi laiku uztcm c
ku, nes šiose viete
daužė ir “Titanic'as

a

Metai XXI

c a

mi-

Titanic’o

ir parankesnis.do jau seniai

politikierių VIENA LIETUVAITĖ.į

ir teip nemažą

taiS

tautos

nesusideda
vienos

10 balandžio

nuo
Didžiau-

ANGLIJAc

Titanic’o'’paskendo 547Todėl tai, nors ši
žmonės;

<(nors ypač re vo

važiavo žmo-

ne-

žmonių balsais renkamų atstovų 
rūmo ir senato, bet dalį sena
torių skiria Anglijos .karalius. 
Airijos autonomijos- sumanymas

300
722
840

ne
o

su
. iri

4

(liniukai, todėl 
nin kišti.

nes 1
mus.

Washingtono
nenori neirm

bet 
žino

i ■r

Antroj kliasoj
Trečioj kliasoj 
Laivo komandos’

iii. Aami- 
kaip antai 
prižurimos 
Parlamcn-

vo globą jos nenorinčioms i 
niškonis reptiblikoms. Visos

S1OS 
mes 
tais,

kic tik šiandien galiu 
intaisvti. “Titanic’o”

I&

tiesa imti muitus nuo atgabena
mų iš svetur prekių, bet nuo at
gabenamu iš Anglijos prekių

1 )augiausiai
nuv

ij$s dalykuose, 
žinomas anglu

nuo amžinai

Carpathia 
vos auštant

atstovauti, nes

1

nežinomos.
ra fu yra

P 

t

ministerių pirminin-

U*n vienos kilmės, c 
lengviau krūvon sueit.

buvo sekančios: 187, 
lapkričio 23, White

Išviso 2,170
Iš įžymesnių žmonių ant 

sumanymą ^laimingojo laivo buvo: y

Tai didžiausia nelaime jurose. 
Tokios didelės nelaimės, kai 

abar su Titanic’u, dar nieką'

iš Mexiko naudos 
tai, mokanti mok

mokyklos, tur but

sumanymą pripažjnimo Airijai 
autonomijos su atskiru parla
mentu Dubline prižiūrėjimui Ai

sti] ų su 
pad id i n t ų

roj.. Laiveliuose

rios galėtų susivienyti prieš Šiau-

nežinoma. Iš- 
irgi d ai" vi

rai*]) gautųjų

valdžios norų ir ją kar 
džia. Antai šiaurinėse

H. JUODIS,

žmonės; ■— 1878 metais, rugsė- ''tais 
1 • M

jo 3, Thames upėj susidaužė ir pic 
paskendo laivas “Princess Alice” ; šeriu 
žuvo 700 žmonių; — 1890 me-,vlls 1 
tais, rugsėjo 19, paskendo ties kūjo

r paskendo lai-Tcns. Jjim niekad 
; paskendo 476, nelaimių jurose.

f

ležinkelio prezidentas, su 
pačia ir dukterim. ?

A. Butt, prezidenid Taf

ik laivelius ir\sudaužy- 
gabalčlius.. Tiymic pa-

sumanymas tas užganėdina tik/ 
airius nacijonalistus, kitų partijų j 
laikraščiai smarkiai I

Suvald vinui

Suvienytose Valstijose.............................. $2.00
Kanadoje ir Mexike................................ 2.50 ,
Kitose viešpatystėse......... . ..................... 3.00

Prenumerata apmokama i3 virkaus. Prenumeratos me- -
tas skaitosi nuo (iienoB užsiraiymo, ne nuo Naujų Metų,. 
Apgarsinimų kainos klausk laišku. Visada adresuok;

A. OLSZEWSKI
3252 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILL.

Į netvarką Mexike ir iš t 
kišimo kuodaugiausiai narni 
traukti, suteikti

si prieš įsiveržėlius. Anektuoti 
Mexika rods butų nesunku, ten 

300000 kareiviu,

nenuramino
jau gana seniai 
pinų salų, apgyventų didesnėj 
dalyj puslaukinių žmonių sto
vinčių kur kas žemiau už mexi- 
komis, todėl jau kongrese buvo 
statomas klausymas, ar ne pri
derėtų paliuosuoti nuo Amerikos

jų turi tik mažas
I aft diktai

stijų konsulį mieste Chihuahua, 
„ nenori su juom susinėsimų turėti.

Toks Orozco pasielgimas užgau
na Ameriką, bet ji prieš tokį Me
xiko revoliucijonicrių vadovo pa
sielgimą ir protestuoti negali, nes 
Orozco užmoka tuom pačiu. Juk 
Suvienytų Valstijų valdžia nepri
pažino Mexiko revoliucijonierių 
už karą vedančią pusę, todėl jų 
vadovas nepripažystą Amerikos

mėginantis

JO
ar

LAIVAS PASKENDO!r

1340 žmonių dingi jurų gelmese; 868 išgelbėta

minėta
sino l aito nuomone

didesnė, negu visos

draugai neniekina

Didžiausias sviete laivas “Tita
nic”, plaukdamas iš Anglijos 
Amerikon, viduryj vandenyno 
naktį iš nedėlios ant panedelio 
pateko tarp ledinių kalnų, kurie 
plauke atsiskelę iš šiaurės le
dynų. Bevieliu telegrafu pradėjo 
šaukties pagalbos. Šauksmą pir
mutinis išgirdo laivas “Virgi
nian”, ir visomis spėkomis pasu
ke plaukti į vietą, kur skendo 
nelaimingas laivas. “Virginian” 
buvo nuo tos vietos maž-daug 
už 170 mylių. Vėliaus gavo ži
nias apie nelaimę kiti važiavusie
ji Atlantiku laivai: “Carpathia”, 
“California”, “Olympic”, “Pari
sian”, “Baltic”, ir taipogi pasi
leido kiek ištesėdami plaukti pa
galbon.. Iš laivo “Titanic” ži
nios ėjo neaiškios, telegrafas ne
veikė gerai.. Paskutinis sugautas 
iš jų žodis buvo: “skęstame”. 
Tuolaik bėgusieji pagalbon laivai 
buvo dar toli.

Nelaimes vieton pirmutinis at
plaukė laivas “Carpathia”. Bet 
jau Titanic’o nebebuvo. Pamate 
tik mažus laivelius blaškomus ju- 

beveik 
Gautoji 
“Olym- 
atplau- 

buvo 
vienos moterįs ir vaikai. 
New Yorke telegrama iš 
pic” pranešė
ke Titanico vieton 
Atrado tik laivelius ir \sudaužy- 
to laivo 
skendo apie 2 vai. 20 min. iš ry
to (panedelyj, 15 balandžio). 
Apskaityta, kad visuose laiveliuo
se buvo išviso 675 žmones. IŠ^ 
GELBĖTIEJI—BEVEIK VIE
NOS MOTERĮS IR VAIKAI. 
Pražuvo tur-but apie 1,800 žmo
nių.” Vėliaus žinia pataisyta, 
kad išgelbėtųjų apie 866 žmonės. 

Laivu “r.
nių:

rul”; žuvo 540 žmonių; — 1891 
metais, kovo .17, Anchor linijos 
laivas “Utopia” ties Gibraltaru 
susidaužė su laivu “Anson”; pa
skendo 574 žmonių; — 1898 me
tais, liepos 2, fraiįcitzų laivas 
“Bourgogne” susidaužė su a* 
laivu “Cromartysliite” ir 
paskendo; žuvo 571 r 
metais, rugsėjo 12, 
“Mikasa” pasker
zijai; žuvo 599

neteisingos, todėl joms nesinori 
tikėti. Ir po pirmam nusirami
nimui Albanijoj Turkijos valdžia 
garsino, jog su visu sumušė al

se metu i c
ir pirma 

v 11" garsinamas sumušimas nebuvo

skričiuose.
buvo kruvini susirėmimai 
riumemės su sukilėliais.
stantinopf >1 io praneša
valdžia, buk albaniečiai

lidų dar nežinia kaip

200

žinios

amžini ledynai. Didelė.

nema

“Titanic” — didžiausias laivas.
White Star linija turi didžiau

sius sviete laivus. Bet šios Il
l'itanic”

gilino turėjo 882 pėdas ir 6 co

'ties.
kad kapitonas E. J. 
"ikras jūreivis, nepa-

x laįvo> įr žuvęs

kartu su juo. Tikros žinios 
negauta. — I 
terjs ir

ni o-
gelbėta nuo 

irgi, matomai.

Daug turto vežė.
I itanic” vežęs daug'' 

linginių popierų ir dane \

Du ve 3.4 23 maišu, 
liautoji! daug Ii 
uos amerikietės 
$600.000 vertės.

tada, kada jis yra jau čia pat 
jam “po nose”, ir, negalėdamas 

' 'S pastebėta, tai laivai nesusi- laiku sustot, būtinai turi įsi- 
\ Bet tai buvo netikęs lė- kirsti kalnan. Didžiausj laivą 

Už kelių dienų sušilau- gali patikti nelaimė, ką liudyja . • . . __ _ .... ....

Iš kur. tie lediniai kalnai? 
Kiekvieną vasarą Newfouiid- 

grupėmis, plaukiančių nuo šiau
rių linkui pietų, tarsi kokia 
procesija, arba armija karau ei
nanti. Tokia procesija kitą kartą

vienas auras ledynas, 
laikams, kada 
b jaus; įkaitinti 

siauriniuose

liolika,

simtus 
juostos.

mylių 
kur vanduo

Šitie
tokion upėn, 

ir kuone kiauriai yra uždengta 
nuo amžių senais Jc- v

sunkumo, lyginai ir nuo saulės 
spindulių šie ledynai pradeda 
čiuožti žemyn — labai išlengvo, 
kartais po 50, kartais po 20 pėdų

slinkimas eina greitin, pako! su 
neišpasakytu triukšmu ledo kal
nai nenuvirsta juresiu 

yra ] 1 umboldt o ledynas. Jo fron-

is vandens ant 300 pėdu stačia 
siena. Bandyta sumieruoti, kaip

meto siunčia

lie

Kas nežino, kiek iškentė 
jų musų buvusis klebonas 

gų kibirus 
Xoroms-nc-

t

su kun. Burba išvažiavusi ir 
f

lu va. Bet, matyti, negeriau s
>is ir naujam musų klebonui 

<1111. Balčiūnui: jau ir jį lenki- 
linkai pavaišino savo darbeliais. 
Vasario 26 dieną klebonas per

ir parapi- 
parcigas. Po sumos už- 

o lenkiškai “Aniolas Die
vo . Pabaigus “Aniolas Dievo” 
’iedoti, išėjo kunigas, norėdamas 
paskaityti evangeliją ir lictuviš- 

bet nespėjo sakyklon įlipti, 
pradėjo lenkininkai rėkti, 

matydamas kunigas sakyk- 
puolč ant kelių ir meldės, 

riaušininkai pabaigė giešmį.

kai;
tuoj
Tai
loję 
kol
Bet pradėjus klebonui skaityti



♦

evangeliją, riaušininkai pakėlė 
tokį bildesį, bėgiodami po baž
nyčią ir klegėdami, jogei rodės,

priėmė lenkininkai naują klebo
ną. Paskui, nuėję klcbonijon, 
pareikalavo, kad kunigas pava
rytų nuo tarnavimo mišioms ir 
suplikacijų giedojimo (žinoma, 
lenkiškai) lietuvį Stakutį. Kle
bonas apskelbė iš sakyklos, kad 
darys parapijom! sąrašą, kaip

lenkai sąrašo nenori, nesusipra-

nesirašytu lietuviais, nes •z v

to, kad vietoj kunigo giedojo 
lietuvis ir nežinia, kas butų buvę;

nius t ali

vo įmigę, bet kaip suriko lenki
ninkai bažnyčioje, nubudo lie
tuviai, .Ąiijudo, sukruto, ėmė my-

taganai nesikėsina. Uabar, aciu 
Dievui, jau ir musų kampelis 
pradės šviesties. Štai nuo kovo 
1 d. atsidarė Kaniavos valsčiuje 
pačto skyrius. Dažniau gausime 

o ir patiems 
įlįs patogiaus.

aikrasciu,

sisove.

Viltis

IŠ VILNIAUS.

1

ETUV_&>
dalyvauja karo ir vidurinių rei
kalų miriisteriai, anų laikų kar
vedžio Neyo sunaus sūnus, 
daug artistų-tapytojų ir daug ki
tų inteligentų. Tas komitetas

v tįsiems tautiečiams

kreipėsi dabar į gcn. Biernac- 
idant jis susiprastų su mie- 

) valdyba dėl vietos, kurioje 
Įima butų tokį paminklą pasta-

Šiomis dienomis miesto sutvar-

O‘

tinanti šita klausima išrišti v o

— Lietuvos žinios —

Mokytas daržininkas Ba\la\i- 
čia gavo iš žemės ūkio skvriaus

ir

ties ir amžiaus skirtumo bus pri
imami mokiniai. Mokslas praši

bus bitininkavimo ir daržininka- 
vimo teorija išguldoma, bet tos

nic mieste. Mokslas tuose kursuo-

jimus gauti. Mokestis už 
mokslą neša 20 rubl. U’žsi

Lietuvos žinios

Šiomis 
jami iš 
mofonu

i

atgabenti gra-
kuriuose buvo

o vienas i stojaus balsu skaitoma. Draug 
nas, nu-! su tuo viduriniu reikalu ministe-

jimo suimtą dar per užgavėnes 
“Liet. Ūkininko” ir “Liet. Žinių“ 

c-

leidėją p. F. Bortkcvičienę. B.
Bortk. davusi parašą, kad nie
kur neišvažiuosianti iš Vilniaus

B. Kvėdarnos kamendorins, kn.

teisino rūmų išvažiuojamosios se
sijos Šiauliuose vasario 28 d., už

nesiams kalėjimo vienuolyne. Kn.

Vrublelvskis. s
— Viltis —

siuntinėjo katalikų konsistori
joms naują raštą, kuriuo įsako
ma: 1) Visokie Rymo skiriami

gams pirma turį būti patvirtinti 
Rusų vyriausybės ir tik tuomet 

naudo-rs, apdovanotieji galį jomis 
ties;

2) Bažnyčių antspaudų 
turį būti rusų

. nai kanoniniai 
būti tvirtinami 
tynų kalba;

3) Užsakų skelbimų patikrini-

kalba; tiktai gry- 
dokumentai galį

niais mokesčiais.
Viltis —

1910 m. miesto taryba nutarė 
paskirti 15 tukst. rublių žemešn. 
amato mokyklos troboms staty
ti. Tą ,amatų mokyklą norima 
buvo įkurti prie chemiškai-tech- 
niškos mokyklos. Švietimo mi- 

ęiristerija patvirtino dabar tą su- 
tnanymą su ta sąlyga, kad mo
kyklos troboms bus skiriama 
28.500 rubl. ir mokyklos įtaisy
mui 5.872 rubl. ir mokslo apskri
čio globėjui patarė susiprasti su 
miesto taryba ir atlikti visus for
mališkumus dėl miesto skiriamų
jų 1*5 tukst. rublių.

' __ Lietuvos žinios —

Čia žadama statyti paminklas, 
buvusiems 1812 m. prancūzams, 

“šaltinis.” .

To komiteto 
visokius Napoleono ir jo karų 
palikimus ir veikia Vilniuje, — 

’ pirmininkas generolas Biernac- 
kis, tyrinėdamas 1812 m. karą, 

. priėjo prie 103 pažiūros, kad pa
čiame Vilniuje esą 30 tuksančių 
prancūzų palaidota, o Vilniaus 
apylinkėje apie 300 tūkstančių 
didžiosios prancūzų armijos ka
reivių. Todėlei gen. Biernac-

kurs . renka.

tį: — “policija t 
kius gramofonų 
r i tiese vra cenz

areštuoti to-

ltai nos ; 
agitatorių

konfisk uoti ir
r i t ulelius, 
vietiniuv
negeistini,

a p 1 i n k y 1) i ų p a s i rod y t ų
nes gramofono kalba-

nekaip ras-
Tokiti drau-

traukti tiesom
— Lietuvos žinios —

žemes banko akcijomerių su
sirinkimas buvo kovo 5 d. I’er- 
kračius banko stovį, nutarta šiuos 
praslinkusius metus skaityti la
bai laimingais. Paskolų viso Ja

m gai s šiemet

m. Ir šiaip skolininkai šiemet 
geriau grąžino skolas ir mokėjo 
nuošimčius, nekaip senesniais lai
kais. Šiemet tik vienas dvaras,

čių nuošimčiu pamokėti.

šiemet 1,745,883 rub. 12 kap.< taip 
kad akcijonieriams teko nuo. 35 
rub. iki 39 rub. dividendo.

sų šalies žemė nesanti perdaug 
skola apsunkinta, nes Žemės, 
Dvarininku ir Valstiečiu bankai 
visi draug yi*a paskolyję Kauno

27.500,000 rtfbl. Tad išpuola 
ant Kauno gub. kiekvienos že
mės dešimtinės 49 rųb. skolos; 
ant Vilniaus gub.—31 rub.; Gar
dino— 35 rub. Proporcijonali- 
niai imant, Kauno gub. tik 49% 
ir visos privatinės nuosavybės

skolinta

vesnėmis sąlygomis^ skolinti pi
nigus miesto valdybos nariams, 
norintiems suruošti sau vasaros 
kolonijas pasilsėjimui; 2) pasky
rė dar ro,ooo rublių piečiui Ma- 
karovo gatvėje padidinti ir banko 
tarnautojams ten dar naujų na-

kis patarė (Peterburge gyvenau- mų pastatyti; 3) patvirtino bu-
čiam prancūzų konsulini pasta
tyti čia palaidotiemsiems Napo
leono kareiviams paminklą.

Dabar esą tuo tikslu susitvė- 
Paqrtluje komitetas, kuriame

vusiems banko tarnautojų 
mynoms skiriamos pašalpai 
600 rubl. ir 4), dar 6,300 rubl 
paskyrė filantropijos tikslams.

•*1 Uttuvog žinios m .

sei-
10,-

IŠ KRUONIU, Trakų pav. 
M ' <. A . ■

Liūdnos čia naujienos. ~ Dau
gelis musų jaunimo posenovei 
mušasi, po teisinus tąsosi, susi
pratusių visai nėra. Karčemos 
baip bičių pilnos jaunimo. Ank-

turime kas mus pamokytų. Su 
laikraščiais geriau ir nesi
rodyk, nes gausi da mulkio ar

pavesta ^tštsįtyti dvarų sąrašą, 
kuriuose ukišN vedama pavįzdin- 
gai iš kokio-nors atžvilgio, o 
vasarą žadamą kuopelėmis, su
sitarus kelius žemvaldžius, 
apsilankyti tuose dvaruose ir 
prisiveizėti jų ūkininkavimui. 
Taipjau paskirta valdybai pri
ruošti įstatai apie savitarpinį 
apsidratfdimąg|gyvulių ir parašo 
nuo ugnis. Kalbėta apie ukiš-

bai ir labai liūdna pas mus.
Dubickas.

*— Lietuvos Ūkininkas —

IŠ JONIŠKIO, Vilniaus gub.
Balandžio 4 d. Vilniaus Tei

smo rūmai ketina nagrinėti gar
siąją Joniškio bylą dėl riaušių 
bažnyčioje. Kaltinamas clvari-

vicia. ua; 
naudodama 
šauti: — 1

ir baugina

J U

tikimu, ra- 
žmones va-

‘ta žinia rei-

Iš bažnyčios, .matomai ,kai-kurių 
redaktorių raginimas, prie riau
šių dar ir į laikraščiu\ parkelia- 
nias....

Lietuvos -iiniofj

IŠ KAUNO.
Kauno

šaltinis

iš Šidla-

maldininku

Viltls

jog nuo 1912 m. sausio 1 d. vi
siems gubernijos valdybos ir gu
bernatorių raštinės valdininkams 
alga per pus sumažinta; jie gan

1910 111.
i viduriniu c v

s v 111 u, c

Lietuvos žinios

išeiviu

tuviai;

šiemet

kiniu
/ v

mokiniu —■ lietuviu iii. c C

baigią 6 lietuviai. Mo- 
seminarijoje iš 120 mo
ša 12 lietuviu. Šiemet

skas. i\esą, ar visa 
lietuvaičių moksleivių.

— Viltis

ketinę tverti > P

110 žemės tvai 
suruošusi prii
mam s padėjėjų.

toriai
savo

noronis klausėsi ir 
kursai neišgyvenu

dvejais vežimais

muną, ant kurio 
si, ėmė juo važiuoti.

P rus 11 IŠ
ledas dar laike-

liaujanti savo vyrų Amerikon 
šaukiamos: Ona Vcnslovicnč su 
4 vaikais ir Mikalina Žukaitienė 
su vienu vaiku. Nemunu visas 
būrys, kaipo einantis slapta per 
sieną, važiavo nakčia. Ties Gel-

vo moterįs įlūžo. Rogės arkliai 
tuoj nuskendo, o keliauninkai 
persikorė per rogių kartis, kil

iais galais į ledą, 
keliauninkai, tarpe 
terįs tu karčiu 1

uit ledo ir
gyvos.

ledu. Be to pražuvo tokiu bu
du .dar vienas keliauninkas. Ką 
juto tos nelaimingosios motinos

kiti keliauninkai sulaikė, kai 
čios po ledu nelįstu žuvusių

Dar

IŠ PANEVĖŽIO.

Panevėžio

pa-

atliktas
visuotinis
Kauno ūkio draugijos narių su

o dvarininkų, sodiečio nei vie
no. Gvildenama buvo visokį su
manymai, kurie tiktų palaikymui 
ir pagcYinimui krypstančių dva
rininkų ūkio. Nuo valdiško vc- 
terinoriaus, sakė tarp kitko, ne
esama ko laukti pagclbos, nes ką 
galį padaryti vienas visam pa
vietui skiriamas veterinorius. 
Nutafta todėl pasisamdyti są- 
vąjį veterinorių. Tam ‘ tiksliu

sispiesti į vieną kuopą ir 
dėti ant savęs mokestį 
kap. nuo gyvulių. galv< 
sos kuopos gyvulir /
turji išnešti apie 
idant paskyrus 
gos 900 rub. ir

šiemet'

parcikalauti iš valdžios tam tiks-

nuo

parodos brangiai apsekančios 
dvarininkat^is. ir jokio pelno jiems 
neduodančios, tai geistina esą jų 
čionai visąi; neberengti, užteksią, 
girdi, taisomu Šiauliuose. Nu-

naudoti jo amatu. Mykolaitis.
— Lietuvos žinios —

ii-tai lenkas iš Lvovo 
<as inžinierius ir moką

IŠ SUVAINIŲ, Ukmerg. pav.

Šių metų antrame “Ateities” 
No. randame žinių apie Pane
vėžio mokyklas. Esama 
viso 20 mokyklų, kuriose 
1057 mokiniai. Mjį?sto

ta is valdžios 350 rublių 
pos; kursai tęsis 3 savi 
nuo lankančiųjų bus iim

o dar

mas. vie’
nenori, bet

čion iš
niokosi 
mokyk- 
58 lie-

nuomon vieno ūkininko namą

P. Abraomas.
Lietuvos Ūkininkas —

VUv

žmonių,c

bėgti už jūrių marių aukso jie.š-
koti. Per paskutinę dešimtį mė

ir to-

lanko visus draugijos susirinki
mus.

2) Žydai taip žmonėms ingri-

motiną ir kątik gimusį kūdikį. 
Nelaimingos gimdančios šauki
mo niekas nenugirdo....,

Visose kultūringose šalyse yra 
jau susitvėrusios moterų drau
gijos, globojančios moteris nėš
čias ir pagimdžiusias. Musų in
teligentėms dar toli iki tokios 
kultūros. Joms tuotarpu “ma
dos” labiau galvoje nekaip žū
stančių varguose seserų likimas.

— Lietuvos žinios

TELEFONAS UKMERGĖJE.
Tarp Al. Končos Širvintų dva 

ro (Vilniaus pav.) ir Ukmergė 
miesto to dvarininko pinigais 
taisomas telefonas. Širvintai gi 
sujungti telefonu su Vilniumi.

— Viltis —

v ra

tarpe vyrijos sūni

IŠ KUPIŠKIO, Ukmergės pav

tuvis
skyrius, 

ir1
o

agrono-

nemokėjo

budu

užsidarė jau vasario 16
— Lietuvos žinios —

SĖDOS, Telšių pav.

raščiai. 
sinėjo,

pagal Vilkaviškio žandarų 
mą. Paimta 100 suviršum 

už-rašai, sausiu vai, rank- 
Nickas nesuimtas; klau- 
zpdėl kunigas Bielskis

liepė melstis už socijalistus ir

kun. Bielskis Į)rigulįs prie kokios

įčionių ?).« '
— Lietuvos Ūkininkas

pav.
Lozario 
užmušė 

niekuo nekaltą blaivų žmogų. Du 
užmušėju jau suimtu, tretysis

<IŠ KULIŲ, Telšių
Neseniai čia žydo

siais.
Nors šitas miestelis ir nedide-

įstaigas, bet užtatai neturi mo
kyklos. Tiesa, kuliškiai kelis sy
kius buvo nutarę uždaryti ta

m, lyg. patyčioms, Lo-

ly, kurioje šit neseniai pasigė- 
rusiųjų ^apoKužmuštas žmogus.

gyvenąs ‘ koks ten-nebejaunaS 
žmgoelis,1 kui% visoms keturioms 
stengiasi pataikyti girtuoklybės 
įstaigas. Vyrams inkalbinėjąs,

nūs ir net kuomet vyrai nuta

savo kad
Jei tai tiesa, tai 

negražu stengties, kad dar lie
tųsi moterų, ir vaikų graudžios 
ažaros. J. Juodeikis.

— baltinis —-

IŠ ILAKIŲ, Telšių pdvi
bs dięnomis Iląkiuosė pasi- 

% moteriškė N. S. to- 
Sėse. Būdama neš- 

dienose savo ii- t ■
" pati namie, 

ati sesuo pa-

POPIEŽIUS PIUS X

ki šimtai suviršum žmonių, iš tu V V
apie penki šimtai 
riškų. Tuotarpu 
nę ne daugiau 
žmonių, iš kuriu 
šimtis parsinešė 1

skvriu.
•/ c

mote-

tiktai apie

susirinkime
Zag- t

Vitkauskas, 
damas, bet 
papvko ir

nors rusiškai kalbc- 
dabar nežinia dėl ko vi su r,

nes
vien

sincsa namon.

kad musu žmo- v

liauna

dainos, ar iš kitos

mia u z durti, gal 
kad nenori rusiškai

tai tuoj st ii- 
man ydamas

jnKrascių jis visai ne-
P. Kleckakys.

Lietuvos žinios —

IŠ ŠIAULIŲ.

raščiuosc garsinama, kad Šiau
liuose nuo 5 kovo prasidėjo pa- 
skaitos-kursai pienininkavimo ir 
gyvulių auginimo, rengiami ukio 
draĮugijos lėšomis. Lekcijos bus
skaitomos tik lenkų kalba. Lek
toriai tam tyčia yra pakviesti iš 
Varšuvos. Už visą (5 dienų) 
kursą mokama 3 rb. Kapladantis, 

— Lietuvos žinios —

IŠ ROKIŠKIO.

dzieckiui. Bet šitas dvarponis 
neparduoda valstiečiams nei mal-

duoda ir gabena svetur. Rokiš- 
kiečiai tiesiok nebežino ką čia 
ir daryti: girios didžiausios, o 
kuro —- nei pagalio negalima gau-

sią nutarė tame reikale kreiptis 
į gubernatorių ir į žemės tvar
komąją komisiją.

“Vybornas”.
Lietuve . žinios —

IŠ VEIVERIŲ, Marijamp. pav.
Veiverių jaunimas susispietė

apie “Žiburį”, o senieji apie “Tau- 
pomai-skoJinamąją kasą”, kuri 
įsteigta pereitais metais su pa
galba vietinio klebono kun. A.

to kun. P. Andziulio. Šiais me
tais kasai klojas puikiai, nes jos

rublių. Kasa paaukojo 300 Rub
lių liaudies namų statymui.

Taipogi, ačiū triūsui varg. A. 
Mikutavičiaus, Veiveriai susi
laukė choro, kuris puikiai pa-

A. Medis.
- šaltinis —

IŠ LEIPALINGIO, Suv. gub.
Šiais metais ėjimas iš čionai 

žmonių j Ameriką ne tiktai ne- 
simažina, bet dar didyn eina. 

velionįuj’Per pustrečių mėnesio apleido

3) Leipal ingiečiai steigia Kau
niškės “Blaivybės” skyrių, prie 
kurio yra prisirašusių trumpu 
laiku apie penki šimtai žmonių.

4) Keturi sodžiai (Varnėnai,

nusprendė ateinantį ru-

5) Kas kartas daugiau atsiran
da žmonių parapijoje, kurie ima 
rūpintis ne tiktai savo, bet ir 
vi suominės reikalais.

Kun. J. Laukaitis.
— Paltimis —

pasiima su saving važiuodami 
Amerikon, nuo 75 iki 100 rubl., 
o kurie laivakorčių negauna, tie 
vežasi 180 rubl. ir daugiau.

Apskritai kalbant, ant vieno 
žmogaus, einančio į Ameriką, iš
puola mažiausiai 100 rubl. Todėl 
pusantro tūkstančio žmonių, išė-

IŠ VIŠAKIO-RUDOS, Mar. p.

sirinkimas Rudoje, kun. F. Mar
tišiaus vedamas, nutarė nepri-
imti j špitolę ir nedalyti žmo 
nėms gaunamų Ljį pačtos laikraš 
čiu

tų į Ameriką, išsinešė mažiausia 
šimtą penkias dešimtis tūkstan
čių rublių.

šimtis tūkstančiu, o valsčiaus ka-

‘Lict. 
ir “Liet. Žiu.”, bet 
įlinkas, žmonėms pa

siskundus, pagrąsino neišduoti 
ant bilietų nei “Šaltinio”, nei ki
tos korespondencijos už tokią kū
limo sauvale. Žiūrėsim kas iš

Is.
Lietuvos Ūkininkas —

ciai

sinešti iš Amerikos. Bet jeigu 
tie scDtvnios dešimtis šeši tuk- 
stančiai ir butų parsinešti iš 
Amerikos, tai vis dar, toli gražu, 
iki šimtui penkioms dešimtims 
tūkstančių, išsineštų iš tėvynės. 
Tokiu Ijiidu išeitų, kad iš Leipa-

per dešimtį metų septynias de
šimtis keturis tilksta nc«?us rub-

tukstančius rubliu suviršum.

nė trečdalio per metus tos 
mos neparsineša.

Bet apie tai musų žmonės 
moka ir nenori pagalvoti.

su-

nc-

rytum kokios ligos apimti, ne
žiūrėdami jokių perspėjimų, bėg
te bėga laimės svetur jieško- 
ti. Tokio beprotiško bėgimo i

žmonių tamsumas. Žeme Lei
palingio parapijoje menkesnė 
kaip apei Marijampolę, bet jau

111a, kol ncišsiskirstys į

pijoje nė vienas sodžius ncišsi- 
skirstęs, — tai apie žemės page-

jau ir čia pradeda žmonės švie
stis. Šiais metais į Leipalingio 
parapiją pareina 45 egz. “šalti
nio”, 22 egz. “Spindulio”, o egz.
“Aušros”, 6 egz. “Vienybės”, 3 
egz. “Lietuvos Ūkininko”, 3 egz. 
“Vilties”, 2 egz. “Lietuvaitės” ir 
37 žmonės įsirašę į Šv. Kazimie
ro draugiją. Kad laikraščių skai
tymas savo padaro, parodo šie

IŠEIVIŲ VARGAI IR NE
LAIMĖS.

Artinantis pa vasariui Eitkū
nuose visuomet pastebi nema
žą žmonių būrelį, daug praščiau 
apsirėdžiusių 
sus. 
Tai

vietinius pru- 
Jic slankioja po miestelį, 

musų išeiviai atkeliavusieji

dytų. Laimingi tie, kurie turi 
užsieninius pasportus, bet kiek 
vargo turi patirti slaptai atkelia
vusieji! Nors ir anapus sienos, 
bet vis da bijosi, kad kartais ne
pakliūtų rusų policijom Ir tų 
ta baime, tuo beteisiu padėjimu 
pasinaudoja įvairi vietiniai suk
čiai žmonės abejotinos doros. 
Daugelis iš išeivių, pakliuvus to-

bes, laivokortę ir da taip įsi
skolina. kad turi pas jį atidirbti. 
Bet už vis blogiausia tai merge-

vo rūtų vainikėlį. . . .
d'arp tokių nepaprastai gud

rių sukčių ir apgavikų, kurie

darbą dirbt; ypatingai savo gud
rumu atsižymi tūlas katalikas lie
tuvis R., paeinąs iš Didžiosios 
Lietuvos.

partiniai išeiviai tai 
valkatos, pabėgėliai iš po rusų 
valdžios, jog jie
triukšmus kelia mieste, apgau- 
dinėją žmones, savo ligūstomis 
akimis gali užkrėsti vietinius gy-» 
ventojus. Užtatgi vietine poli
cija padeda po miestą ponui

apgavikai,

didžiausius

1) šiemet į “Žiburio” draugiją 
ligšiol yr^ užsirašusių apie ke
turi šimtai žmonių/ kurie noriai žvejoti bepasportinius išeivius įtį



<

r

Suradus, tokius varu varo apsi
gyventi ligi akių ne išsigydys, 
pas R. Kartais net pas duris gy-

sieninės

jau ir

nūs su policistu ir kontroliuoja.

miestan su visu

blausias.

baugina.

pinigus.

anot
Čia tai 
išeiviu

ne

ir tie na bag 
moka nors
\ aistus ir jau

ša iš miesto. Jis žinoma ir 
kainą padeda. I 
vo laukus varo

dirbti, 
dulkiu.

ir

neziu-

nuo
,a. o jau apie 1 
nėra ką kalbėti

vienoj,

! Jonas.
Lietuvos Ūkininkas —

PERMAŽA LIETUVIŲ.
Žinoma yra, kad musų vyre

snybių įstaigose valdininkai be
veik perdėm svetimtaučiai. Ar 
nueisi į gubernijos, ar į pavietų

visur

Nekalbu čionai apie 
turi savo ypatingas

pirmučiausia 
svetimtautį, 
rusus, kurie

but

grynai lietuviškose vietose, 
rodos, galimos vietos turėtų 
lietuviu užimtos, ištikruju

taučius. .gmino
ant ro

miesčio. Čionai 
važiavimas, 3 
(miestuose), 13 teismu.

Ka vars. emu. UKr. 1912 m. 
besama 49 tarnautojų, iš kurių

tuviu ir 2

gminų

nes sėdi. Ka besikrausčius s ve- G
tur, ar nevertėtu mūsiškiems ar- ' G
timesnėmis vietomis pasirūpinus?

— Lietuvos žinios —

LIETUVIŲ BANKO STOVIS.
Kovo 1 d. Lietuviu banko sto-

Draugijos narių su įsteigėjais 
144. Vasario mėnesį į narius pri
imta 11 asmenų. G

kap., išviso yra 86,211 rubl.
Išskolinta pinigų 

59.010 rubl. 70 kap.,

o

užstatant

centines popierius 50(4 rubl., išvi
so paskolų — 65.010 rubl. 70 kap.

no 2,720 rubl. 41 kap.

re ūkio ipašinų ir įtaisų pirki-

įtaisų ir mašinų vertės ant 
į metus.

— Lietuvos Ūkininkas —

IS AMERIKOS
PRIPAŽINTA MOTERIMS 

LYGIOS TIESOS.
Phoenix, Arizona. Žemesnysis 

legisliaturos rūmas priėmė suma
nymą pripažinti moterims lygias

8 buvo priešingi moterims. Se
nate teipjau didesnė senatorių

IŠTRAUKUS DU DANTIS, 
ATGAVO REGĖJIMĄ.

Sandusky, Ohio. Ąpjakęs su 
visu čionykštis gyventojas Ed
vard Kennedy, nukako pas den- 
tistą Nicfaelseną ištraukti du 
skaudamu dančiu. Daktaras iš
traukė vieną dantį, bet traukiant 
antrą Kennedy netikėtai atgavo 
regėjimą.

»

MKnKKaMBBM

balsavimo tiesy. Bet jeigu ji ne-
Washidgton, D. C. Ateiviu už

.Atkakus

abiem
pasilikti.

lionėj jis patiko ihilę giesminin-

sumano

suoti. Juk šiądien jau ir mote
ris yra žmogus, nevien pataitė, 
tai joms ir žmoniškos tiesos pri-

New York. Garlaiviu

Washington, D. C. Suvienytų 
V alstijų iždo ministeris sumanė 
sumažinti formatą popierinių pi-

kiems prasižengėliams — 24 me
tų Fciteliui Kaganui, aptiekinin- 
kui ir 30 metų kaimiečiui Vaši-

.LEIDO

iga tari m ii

n erei na

priešingos
metai įsoms.mato sumažinimą bus

u koncertais pinigų ne- 
Mat A f riko i dideliu 

nėra.

tų atgal mu nesuprato u 
Šiaurinės Amerikos gyventojai it 
čia Europos muzikai pinigu rinS

sijoj. 1 ame nieko įstabaus nė
ra, nes iš alkoholinių gėralų Ru-

minister)i.

nurodydami jam, jog jo

SERIJOS PABĖ- konstitucija neleidžia moterims
gelius.

MUŠ MAŽESNIUS POPIERI
NIUS PINIGUS.

MOTERŲ KONVENCIJA.
Madison, Wis. Atsibūva čia 

moterų konvencija, kurion atka
ko daugiausia mokyklų mokyto
jų. Susirinkusių tikslas — paro-

ne t ii

Ii konkuruoti su vyrais ir kitose

DIDELIS PELNAS.
Acron, 1 )i rėk tori ai

dividendoms 100% nuo idė-

nimui pamatinio kapitale 
milijonų doliarių iki 15 1 
Akcijonieriai turi daug

reikalaujanti guminių išdirbinių 
žmonės, kurie turi už išdirbinius

VAIKŲ APSAUGOJIMO
TIESOS. 1

Washington, D. C. Kongreso

kongresui vaikų apsau- 
teisiu sumanvma. Nau- 

G

vaikams metuG
nein

daviai negali darban priimti vai
ku nemokančiu angliškai rašyti

kus iki 20 metų priimti dirbtu
vėse alkoholinių gėralų, o iki 21

Ii tik

metus

Priimti darban

lankiusius viešas 1110
Atikams neturintiems

mėtu uždrausta laikrascius 
G

davinėti; vaikai neturinti 14 
tų negalės užsiimti čeverykų 
lymti. Vaikai neturinti 16 
tų, norinti darbą rasti, turi 
melsti leidimą mokyklų superin
tendento, 
(lentai 
žiūrėti,

me-

mc-

Mokyklų su per in te n- 
irs inspektorius pri-

ar

pasiantrinus — reiks mokėti 200 
dol. arba dviem mėnesiam eiti 
kalėjimam o vaikai bus atiduo- 

teismams. .li nemečiu

PASIMIRĖ GENEROLAS 
GRANT.

New York.

(iranto.

sii-

PASIMIRĖ UŽDĖTOJA AME
RIKOS RAUDONOJO 

KRYŽIAUS DRAUGOVĖS.
Glen Rhoe, Mo. Pasimirė čia 

viena iš žymiausių amerikonių,

ji 90 metų. Ilgą laiką, buvo Rau

dente. Gimė ji mieste Oxford; 
ten bus ir jos kūnas' palaidotas.

t—

MOTERŲ PRIEŠAS.
Trenton, N. J. Teisėjas, aųgš- 

čiausiojo teismo Kalisch išsi
reiškė, buk New Jersey valstijos

įiETUVA---  1 - -----
K Mexike, 1000 revoliucijonie-

mė nuo prezidento kariumenės 
miestą Jojutla.

no protestonai, nupuldytų kra
što gerovę ir pramoniją, kuri dėl 
visokių aprubežiavimų ir dabar 
stovi gana žemai. Žinomų atsto
vų rūmas priėmė sumanymą Ai-

mtis pasi važineto- 
irlaiviu ir pasken-

NENORI TURTINGOS 
AMERIKONĖS.

savo 
no

ri, nes titulo jam nereikia, bet 
vesti jos nenori.

IŠSKERDĖ VISĄ ŠEIMYNĄ.
Sap Antonio, Tex. Čia likosi

na susidedanti iš vyro, pačios 
dvejato vaikų ir pačios brolio. 
Kūne kiekvieno rado įsmeigtą 
peilį. Policija mano, jog juos

kuriems ro-

SMARKUS LENKAS.
Wheeling, W. Va. ' Suerzintas 
čios, kad gyventi ji nenorėjo

ne-

joyė sau gerklę ir ant vietos nu
mirė. Subadytą moterį nugabe
no ligonbutin, bet daktarai ne

MAIŠTAI
PARAISO

pynė;

gatvių.

įta

ministerial, teismo 15

10 mėnesiu.
to neinate.

STUDENTŲ VAL- 
UNIVERSITETO.

uni versi-

suarestavimas

MIESTAS BE POLICIJOS.
Bear Creek, Ill. Šitas mieste-

tvarkos dabotojų apsieina, 
viena partija rinkimuose

mukų vietoms, nes jie čia 
kalingi, o nereikalingu va

GAISRAI.

lį a pa- 
valdi- 
nerei-

Providence, N. J. Sudegė čia

tomą ant 250000 dol.
skai-

MJSLĮS.
Išrišimai mįslių iš pereito 

merio:
1.
2.

Lova.

Gcrai atminė 
s. Kiti visai, ar iš dalies,

nu

Atrrfinkit, kas
4. Visi joja, nieks nepašeria.

* *

cių greitas, jis 
tiktai maklckoti.

tai yra:

į tan- 
šokti,

, * *

6. Miške gimęs, miške 
išeina ant lauko, kepures t rauko.

(jale

Eina

* ♦
lauko — bačka truko.

per vandeių neški, 
šiaudus nešnabžda.

Jcigu patįs neatminsit, žiūrėkit 
kitam “Lietuvos” numeryj. 
rasite atsakymus ir daugiau 
slių.

MAINIERIŲ ATSTOVAI.
John P. White, prezidentas; Thomas Kennedy iš Hazle

ton, prezidentas 7 Distrikto; John Fahy iš Shamokin, pre
zidentas 1 Distrikto ir J. F. Dempsy iš Scrantono, preziden
tas 3 Distrikto.

z

t

iii jos karo 
nisteris ir

ir viešų darbų 1111- 
ministerių pirminin- 
M misterių pirminin-

kimus, todėl negali ginti sumažė
jimo girtuokliavimo.

IS DARBO LAUKO. sieniu ministeris Teodor Rosette. 
g

|| Besilankantis Anglijoj 
rikonas

APIE ANGLIAKASIŲ 
STREIKĄ.
angliakasių il
su si rinku sic jie

mainų 
Phila-savininku, 

dclphi joj 10 d. balandžio, iki šiam 
laikui dar negalėjo prieiti prie

kaip pirmiaus minėjome, stipriai

mo-

bo diena ir pripažinimas unijos.

savo tarpo subkomisiją, kuriai

avimą atskirai ir 
abelnam susirinki-

mm.
Subkomisija iki šiam, laikui

jokios žinios apie tai, kaip jai jos 
darbas eina. Viskas, ką> ji pra
nešė reporteriams, tai tas, jog 
sutartuves eina pirmyn. Šiądien

i cl 1 n. J .1. j 1 I>b IKI 
gaus mažiausiai 

mainos 
, ar ki- 
ieš tai

mainų atstovai labai iki šiam lai-

kasiai, menama, 
10% padidinimą algų ir 
pripažins unijas, — tokioj 
tokioj formoj, — nors p:

Daugelis prisirašo prie unijos.
Iš Wilkes-Barre pranešama, jog 

1 ( balandžio mainieriai atsiėmė 
paskutinę algą ir čia pat datigti- 

Pra- 
šioscnesama, jog

Staučių naujų narių.
i

Ramiai užsilaikoma.
Streiku apimtose vietose iki 

šiolei viskas eina gana ramiai. 
Didelių betvarkių nėra, nors ir 
pasitaiko vietomis mažesni su
mišimai. Telegramas iš Scranto
no praneša, jog 12 d. balandžio 
ten buvusi diktoka svetimtaučių

Komisijos posėdžiai persikėle 
New Yorkan.

Susirinkimas mainierių ir mai
nų savininkų atstovų, kurie ban
do susitaikinti Philadelphhijoj,

gražiuoju, d'o norėtų mainieriai 
ir mainų savininkai, nes, pagal 
apskaitliavimus, kiekviena streiko 
diena duoda mainieriams, 
noms ir gclžkcliams vieną 
joną dolierių nuostolio.

mą 1- 
mili-

4 .

PATVIRTINO KONTRAKTĄ.

ferendumu patvirtino naują kont
raktą 2 metams, kurį apdirbo

sylvanijos ir Ulinojs valstijose 
balsuota už priėmimą kontrakto 
beveik vienbalsiai. Nuo 1 gegu-

ban.

West Warren, Mass. Pasi- 
med- 

vilnės dirbtuvėse Thorndike Co. 
Pakelta darbininkams algos nuo 

900 d arStreikavo
bininkų.

mį- fl Philadelphia, Pa 
anglių1 kasyklų darbi

' 1

vininkais. Darbininkai reikalau
ja: kontraktų vieniems metams;

pripažinimo unijos; leidimo rink-

|| Morokko. franeuziškoji kariu- 
menc prie Debden turėjo mūšį 
su 2500 maurų, kuriuos išvaikė. 
Mūšyje užmušta 20 franeuzų, o

rinkime

ame- 
raštininkas, autorius 
Upton Sinclair, susi- 
terptautiškos literatų 
Londone laikė kalbą,

kurioj labai valdžia ir

ant
2O/( ; mažiausio uzmokesmo 
$3.50 dienai kalnakasiui ir po 
$2.75 paprastam darbininkui.

vimas yra — pripažinimas uni
jos, o tam labiausiai priešinasi

|| Nęw York, 
šinistų 50 gėle 
nuo Chicago. 23000 balsavo

250000 ma

kalavimų. Užgimus streikui, ja
me dalyvautų iš viso 40000 loko-

prietikius dirbtu 
jau savo raportą.

ir

j valdžią su reikalavimu, kad ji 
užstotų už skriaudžiamus darbi- 
nink us.

IS VISUR.
rods anksti atėjo, bet

geležinkelio
1 m snigo 

traukiniu

Sinclair sako, jog

anama, išsiveržė

išgriovė (liktai
mu. Skaitliu G G
skaito tūkstančiais.
buvo užgesęs, dabar

miesteliu ir kai- 
G 

užmuštu žmonių 
g c

Vulkanas tas 
gi išsiveržė

paėmė savo užveizdon Fiiilan- 
dijos locmanus, pervcVlančius lai

vyno ministerijos ir 150 locmanų 
atsisakė pareigas pildyti, kitus

Kadangi rusai Finlandijos van
denų nepažįsta, tai dabar nėra 
kam laivus išvesti iš pavojingų

pripažinti Amerikos ko 
mieste Chihuahua Marion

ko revoliucijonierių už karą ve
dančią pusę.

Brcmost Lloydo garlaivių 
kompanija dirbdina naują laivą 
54000 tonų. Laivas tas bus 8000 
tonu didesnis už didžiausius da- G
bar esančius laivus “Olympic’’ ir 
“Titanic”. 'fas milžiniškas lai

|| Morokko stiliam šiau ri- 
Machel 

turėjo 
gana didelį mūšį su maurais. Mu
šis traukėsi 13 valandų. Francu-

i ra n c u z i šk'bj i k a r i u m e n ė

zai maurus sumušė.

|| Prancūzijoj, mieste Aresnos
riame, žinoma, bus didesnė dalis

laike koncerto salėj pasirodė ug- 1 
uis. Persigandę žmonės pradėjo 
veržtiesi laukan. Sumyniota 7

sumankyta.
>

reicrburger z. t g. nu- 
25<4 rublių už straipsnį

laikraštį paremia Vokietijos am
basadorius, todėl jis Vokietijos

vic-
raš-

todėl gyventojai nuo verguvės 
pasiliuosuoti neturi kito išėjimo.

gy v c n t o j a i kaimo

gyvenimų. Už sulaužymą nuta
rimo paskirta bausmė po 50 rubl. 
'Feip daro ir žydai žydiškuose 
Lenkijos miesteliuose. Antai
Kudirka, atkakęs į Šakius, nega
lėjo gyvenimo gauti, nes žydai 
buvo parsitraukę žydą daktarą, 
o ne * žydų tinkamų namų Ša
kiuose beveik nėra.

užgimė vaidai už $3.45. Mat lai
ke naminio karo Amerikoj jos 
kariumenėj tarnavo* vokietis J. 
A. Beck, kuris numirė bepročių 
namuose ir paliko $101.50. Ame
rikos valdžia kreipėsi į VOkicti-

kot i Vokietijoj palaikėjus. Bet 
kad palaikėjų nerado, pinigus pa
ėmė Amerikos valdžia. Vokieti-

$3.45 už apgarsinimus, o Ameri
kos valdžia be kongreso leidimo 
tų pinigų sugrąžinti lėh^tli. Bet 
dėl tų $3.45, turbūt, Vokietija su 
Amerika karo neves.

Dėl atstatinėjimo pulkais len
ku valdininku nuo tarnystes ant 
valdžios į savo rankas paimto 
Varšavos-Vindobonos gelcžinke-

bernatorius Skallon atsišaukė į 
m misterių tarybą Peterburge su

tarimo valdininkų. Skallon sako, 
jog jis negali imti atsakymo už 
pasekmes kelių ministerio pada-

i
■

kurijos sumanymą

enn-

dar

lauja krikščionių kraujo.

|| Varšuvoj, vienuose namuose 
prie Grzybovska gatvės suėmė 
38 lenkus revoliucijonierius. Su
ėmė jų raštus, ant raštų pasirem-

nas is 7 

tininkų 
d tik j an c.

| Viso svieto geresniejie raš
tininkai ir mokslininkai išleido 
atsišaukimą, kuriame nupeikia 
siundytojus ant žydų, buk jie sa-

Kietųjų 25 atų 
kai pra- kinius

TVANAS MIESTELYJ (J A IRO, IIJ 
Užtemykit plaukiančių, gatve valtį.

i

*

t



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

Apžvalga.
Lietuvos Jaunimas sukilo. Se

nas Gediminkalnis Vilniuj, tiek 
metų apleistas ir užmirštas, tur
būt nei nesitikėjo susilaukti tiek 
užtarėjų, kiek jų atsirado šiais 
metais, kada ant jo pasikėsino 
vandališka Vilniaus meisto tary
ba, užsimaniusi jį panaudot ka
nalizacijos reikalams.

Jau keli šimtai metų praslin
ko nuo laiko, kaip išdidi .Gedi
mino pilis, nuo šio kalno viršū
nės, gynė garbę ir neprigulmybę 
Lietuvos.

Praėjo amžiai, ir senas kalnas, 
visų užmirštas ir nepaisomas, ap
smuko, žolėmis, krūmais ir me
džiais apaugo, — ir tik užsilikę 
Gedimino tvirtovės griuvėsiai 
liudijo apie jo buvusią galybę.

Vienok kaip andai parinktie- 
jie Lietuvos sunųs-karžygiai sa
vo krūtinėmis gynė pilies ir tė
vynės garbę, teip ir šiądien, už
ėjus naujam pavojui, senas kal

inas, vėl susilaukė karštų apgy
nėjų.

- Lietuvos jaunimas pradeda 
bruzdėt ir, tarsi atsiminęs savo 
prabočių pavyzdį, skubina jam 
su pagclba.

Iš daugelio Lietuvos miestų ir 
'Icaimų jaunuomenė, mokytojai ir 
net savamoksliai siunčia savo 
protestus priešais Vilniaus mie
sto tarybos pasikėsinimus.

Ne tik iš Lietuvos, bet ir iš 
tolimesniu vietų, c- c

Štai ir vėl skaitome laikraščiuo
se, jog Peterburgo jaunimas, — 
berneliai ir mergelės, — teip pat 
pakelė protestą priešais Vilniaus 
miesto tarybos sumanymus.

Atgema musų jaunime dvasia 
’senai už tėvynę puolusių kar- 
žygių!

Tautos Namų Fondas. Fon
das Lietuvos Mokslo ir. Dailės 
Draugijų Namams statyti nors 
nelabai greitai, bet visgi didinas.

Paskutinė atskaita parodo, jog 
šiam tikslui Rudėta iki šiolei 1056 
rubl. 49 kap. Pas mus šiuos pro
jektuojamus namus tankiausiai 
vadina “Tautos Namais” Vilniu
je. Amerikiečiai teipgi “yra pri
sidėję su savo aukomis. Didžiau
sią auką iki šiam laikui paskyrė 
Susivienyjmas Lietuvių Ameri
koj, laikydamas savo jubilejinį 
XXV Seimą Chicagoj 1910 me
tais. Aukojo iš višo vieną tūk
stantį rublių iš savo tautiškų 
centų.

Lietuvos Žemlapis Florencijoj. 
“Draugija” praneša, buk Itali
joj, mieste Florencijoj, surasta 
spalvuotą Lietuvos žemlapį. Žem
lapis randasi bibliotekoj garsio
sios Kotrynos Mediči rumu. 

t/

Jis nupieštas varsomis ant vienos 
spintos durių ir parodo Lietu
vos plotus XIV amžiuje. Nupie
šė jį kaži-koks vienuolis, bet jo 
vardas nežinomas. Ant kitų spin
tų durų esą nupiešti kiti tos ga
dynės valstybių žemlapiai.

Žingeidi liekana.

Pranešimas.
(Urbi et Orbi).

Mano jau pabaigta versti į lie
tuvių kalbą W. Shakespeare’o 
tragedija “Macbeth”.

Kalėdų Kaukė.

LIETUVIAI NEPAJIĘGIA IŠ
SIIMTI PILIETIŠKŲ 

POPIERŲ. 7.

Teip rašo minėtas . “Chicago 
Daily Journal.^

Nuo savęs mes turime štai ką 
dadėti:

Pagal Suv. Valstijų teises nie-

imti popierų, apart tų dviejų at
sitikimų, kurie buvo augsčiau mi
nėti, t. y. tik tada gali but pi-

naturalizuotas pilietis papildytų 
žmogžudystę, arba pasirodytų 
esąs politišku išdaviku. Viskas, 
kas reikalaujama nuo liudininko,

vo nuomonę. Jis mums teip pa-

ros, pagal teises, negali būti ki
taip atimtos, kaip tik\ pilnėtuose 
dviejuose atsitikimuose}. Vienok,

tokios popieros, kurias yra tei- 
suotai išimtos, — vadinas, jeigu

stijų reikalavimus.

Valstijose nemažiau, kaip 5 
tllS.

Val- 
nau-

111c-

tvarkos, kaip žinote, nelabai pai-» 
syta ant valdžios reikalavimų ir

tokios popieros nors yra 
bet jos’ išimtos neteisuotu 
Pirma, ypač prieš rinki- 

tokių popierų išdavinėjo

Taigi 
geros 
keliu, 
mus,
šimtus tūkstančių ir tokiu budu

jam, 
tomai, turėjo .blogą gil**",M5 ir vi
sados užšokdaįvo ant atgausiu, 
o neturėjo progos susitikti su ap- 
šviestesniais lietuviais, kurių 
Chicagoj ryra nemažai. — “Gali 
but” — sutiko ekzaminatorius.

... ’PŠitas atsitikimas parodo, jog vi
sados smagiau1 ir saugiau turėti 
sumanius, liudininkus.

Apart *to gal butų didelis lai-

zaminatoiius, ma- tų sunaudotas vien tik emigran
tų reikalams.

Aišku, kad vietinės draugystės 
per ilgą laiką jeigu pavargtų tai 
toks naudingas užmanytas dar
bas gali nupult. Todėl guod. Kaip atsitinka su vyrais.

Męs jau minėjome, šio raštelio 
pradžioj, jog čia Amerikoj neteip

Kazys Aušris

MUS ir ARGENTINOJ.
• ę 1

.  ......................... ■■■■II X / t
Ii J"

Tąsa. /
eis lauk, tai ir pats tada išsėsk!” 

Ateivis džiaugiasi, kad Dievas 
jam gerą prietelių davė: viską

pinti įkurti žiemos vakarais tam 
tikrą nulkykla’ ar kursus, kur

kad ir mažiausios a-ukos tam nau
dingam reikalui. Kurios neišga
lite aukautic iš savo kasos ma
lonėkite parengti: Balius, Koli

niūkūs ir t. t., Tuomi

turalizacijos reikalavimais. broliams^ ir seserims,

gelių apie pilietystės popieras ir 
kaip jas išsiimti, vienok gyvas

V įskas virsminetas tinka ne 
tik Chicagos, bet ir visiems lie
tuviams. K. A.

ATSIŠAUKIMAS PHILADEL
PHIJOS EMIGRANTŲ 

SĄJUNGOS.

Turėdami tikrą viltį, kad guo- 
dotina lietuviška visuomenė,

sios o r gan i z a c i j o s,
musu maldavimu v v
kos ne yra 
reikalingos, 
tiems per
plauką toliau, 
me vardus, 
apgyveni 1110

neatmesite 
nes tokios au- 

mums vietiniems tiek 
kiek perva^juojan- 

Ph i ladel phi jos pric- 
žemiaus pažymi-- 
tvardės ir vietas

ypatų, kurioms ‘Są- 
a t v až i a v i m o šutei k ė

daugumas klaidngai mano ir kaip 
apgavįkai agentai, vaikščiodami 
po Lietuvos kaimus, žmonėms 
įkalbinėja. Męs jau žinome, jog 
Europoj yra tam tikri agentai 
merginoms vilioti. Vienok nereik

teip pigiai už savo patarnavimą

sinai

ir
Nei i uosi nuo 

t

kondĮiktorius š;
So far we go!”

M

ar valandos 
: “All out!

Vyrus tcipat, kaip ir mergi
nas, viliojama dideliais turtais, 
krūvomis aukso ir lengvu gyve
nimu. 'Poli gražu ne visi vyrai 
dasilaukia šitų auksinių prižadų 
išsipildymo.

Agentai surenka Europoj bū
rius jaunų ir stiprų vyrų ir ki-

juos Amerikon. Toki

Nori daugiau šviesos. Tilžiš- 
kėj “Birutėj” (N 12) randame tū
lo Prabočių Anūko raštelį, už- 
vadintą: “Daugiaus šviesos!” 
Prabočių Anūkas apgailestauja, 
kad lietuvių liaudis neturinti nei 
tautiškos, nei moksliškos litera
tūros ir nors, anot šito rašėjo, 
lietuvių tautiškas susipratimas 
bręsta, tai visgi vienok “nėra 
skaisčios saulutės, kuri savo kait
ra tą brandą paskubintų”,—taigi 
nėra tokios įstaigos, kuri rūpin
tųsi liaudies apšvietimu, išleizda- 
ma tai liaudžiai tinkamas knin- 
geles. Jis teip rašo: 

! I
Prūsų Lietuvoje tame dar

be pragarsėjęs yra Vydūnas. 
Didžioje Lietuvoje gyvuoja 
“Šv. Kazimero” knygų leidi
mo bendrovė, o ir Seinų 
“Šaltinio” versmė gamina 
neva liaudžiai knygutes. 
Amerikoje yra žinomos bro
lių Baltrušaičių leidžiamos 
liaudies knygelės. Bet kokią 
naudą tur liaudis iš jų? Vie
nos tur dvasišką, kitos po
litišką tikslą. Tokiu būdu 
liaudžiai trūksta grynai tau
tiškų ir moksliškų knygelių. 
Norėdamas sodietis panašią 
knygutę įsitiekti, negali. Ne
reikia klausti dėlko?! Užeik 

j lietuvių knygų krautuvę, 
paimk kokią švariai išleistą 
sveiko turinio knygutę ir pa
klausk kainos. Atsakymas: 
rublis! O pigiau kaip 65 ka
peikų doros knygutės nei ne
manyk gauti.

Toliaus eina sumanymas su
tarti “Liaudies Švietimo Komi- 

/fetą”, kuris turėtų rupinties to
kių kningelių išleidimu. Čia pat 
paduodama ir planas, kaip ir kiek 
galima butų surinkti, jeigu kiek
vienas tokion draugijon mokėtų, 
sakysim, po 5 kap. kas metai.

Viskas tas labai gražu ir gerai. 
Bet, matomai, .p. Prabočių Anū
kas neyra girdėjęs apie Tėvynes 
Mylėtojų Draugiją, kuri, kaip sy
kis yra tokia įstaiga, apie kokią 
rašejas svajoja.

Dėlei artimesnių informacijų 
patartina p. Prab. Anukui kreip
ties prie Tilžiškės TMD. kuo
pos, kuri galės rašėjui paaiškin
ti, kaip TMD. duoda savo na
riams švariai išleistas ir sveiko 
tarinio kunigas, ir visai neap- 
lunkina jų didelėmis mokestines J

Tokiu antgalviu randame straip
snį angliškame laikraštyj “Chi
cago Daily Journal”, 12 d. balan
džio, š. metų.

Kadangi jis yra gana akyvas ir 
palieti lietuvius, tai mes paduo
dame jo įtalpą liuosame lietuviš
kame vertime.

“Daugelis lietuvių, norinčių 
pastoti šios šalies piliečiais, —■ 
rašo šitas laikraštis, — negali 
gauti liudininkų terp savo pa
žįstamų, kurie angsčiaus jau bu
vo išsiėmę pilietystės popieras. 
Šitie naujų aphkantų pažįstami 
bijosi, jog jie gali nustoti savo 
ukesystės popierų, jeigu jie ne- 
galėsę atsakyti kiekvieno jiems 
užduoto klausimo. Kiekvienas 
aplikantas, norintis išsiimti sau 
pilietystės popieras, privalo tu
rėti du liudininku, kurie turi pri
slėgti, jog jie pažįsta aplikantą 
mažiausiai penkis metus.

N a t u r a 1 i z a c i j os depart a m e n t a s 
Apskričio Teisme (Circuit Court) 
padarė viską, kas galima, kad 
prašalint} tokią baimę. Sulygt 
J. F. Jordan’o, kuris yra per- 
dėtiniu teisių rekordąvimo sky
riaus, jeigu popieros sykį kam 
nors išduotos, tai jas galima 
atimti tik tada, kada tų popierų 
savininkas papildytų galvažudiš
ką prasižengimą (felony), arba 
pasirodytų esąs viešpatystes iš
daviku. Jisai pasakė, kad tai vi- 
sai paprastas atsitikimas, jeigu 
pasitaiko, jog svetimtautis, išsi
ėmęs popieras, po kelių metų 
negali teisingai atsakyti visų klau
simų, kokius jam, kaipo liudi
ninkui, gali užduot. Jisai (Jor
dan) pasakęs, jog visa bėda tame, 
kad ištyrinėjus liudininką, tan
kiai pasirodo, jog jis ištikrųjų 
nepažįsta aplikanto teip senai, 
kaip to taisės reikalauja, tai yra 
penkis įlietus.

Keletą savaičių atgal, — rašo 
toliaus laikraštis, — ekzaminuo- 
ta lietuvį, kuris buvo liudininku 
kitam savo draugui. Ekzamina
torius pastatė jam .daugelį klau
simų, kokius paprastai liudinin
kams užduodama ir jis į visus 
klausimus atsakė teisingai.

Tada jį paklausta: “Kokios yra 
dvi didelės politiškos partijos 
Suvienytose Valstijose ?”

“Progrcsyviška ir atžegareiviš- 
ka” — buvo atsakymas.

Žinoma, vis; pradėjo j nok ties 
(Reikėjo sakyti: Reptiblikonų ir 
Demokratų partijos). Tas labai 
musų lietuvį susarmatino. Apart 
to, išeinant jam pro teismo du
ris, koks pramuštagalvis pasakė, 
kad dabar jam užtai atimsę po- 
nieras. Pargryžęs namo, apielin- 
kėj i2-os gatvės, jis papasakojo 
šitą istoriją savo kaimynams ir 
dabar lietuviai bijosi eiti teisman 
liudininkais, manydami, jog jie 
gali nustoti seniaus išimtų po
pierų”, I

tokių piliečių, kurie neturi nei 
mažiausio supratimo apie šios

yra negeistini, -

ja už nosies, 
arba užpun-

Valdžioms

ir profesijonalinių

stas apsipažinti su šios 
įstatymais. 'Tam tikslui 
ekzaminai.

naują

Vardai, pravardes ir adresai, 
tų, kuriems prigelbėta:

1, Pins Raguckis, 116 Sigel st., 
Philadelphia, 2. Antanas Kalinaus
kas, 131 W. Camden st., Baltimore, 
Md. 3. Apdr. Jakučonis, 617 Alabama 
avė., Sheboygan, Wis. 4, Ona Stan
kūnaitė. 1542 S. Tailor st., 5. Stasė 
Kazlauskaitė, 2806 Snyder avė. 6, Zo- 
fia Kušleikienė su vaikais, 1307 S. 
2nd st. visos trĮs Philadelphia. 7. Ve
ronika ir Spudžiutės, 199 Mine st., 

8, Petronė Dominikaitė 
Aleksandra Kamin- 

Ilomand, 
Mar- 

Marė Ma
st., Phila- 

Na u m a viče, 
13. Tekle 

. r st., Salam
In. J. 14, Ona Cigienė, Agota Kybar- 
• tukė be adresų. 15, Vincas Markevi- 
če, box 99. Minersville, Pa. 16. Ona 
M ieščionait ienė, box 38, Bettleyville, 
Pa. 17. Valerija Butėną ičiutė, 221 
Sumpson, Pa. 18, Ona Butkevičienė, 
22 N. Bodine st., Philad.. Pa. 19, Juoz. 
ir Marė Palaikiai, 9 Packer place, 
Philad. 20, Antanas Paul i kis ir Magdė 
Valuntaitė, box Hainsport B. C. N. J.
21, Barisiutė, 215 Fair-Hill st., Phil.
22, Kaz. Daogirda, 4823 Takomy st., 
Philadel. 23. Rož. Gailiunaitė, 323'5

Stl11 1 Salmon st., Philad. 24. Elzbieta Ber-
ir seseris lietuvius ir lietuvaites, Ižinskienė, 3150 Richmond st./. Phila- 
įGiGo-i'Mr'.i Vi-'i išrinkti rlclem Uelphia. 25. Adom. Balzakas, 125 Jer-pimgiskai. \ia įsunkti ūelcga- . Chester; Pa 5G> Ona Padvar.
tai iš kiekvienos draugystės {lėlei skinte, 1300 Curtis avė./ Curtis Bay, 

Ona Mažu rintė, box 112, 
Pa. 28. Karolina Luko- 

>8 Hick st., Philadelphia.

Guodotini Lietuviai Amerikic-

musų atsišaukimą reikaluose 
Emigracijos. Mes, matydami pa- 
sididinimą Emigracijos Phila
delphijos Porte, ir matydami kad 
miyų broliai ir seserįs yra sve
timtaučių skriaudžiami, o ypa
tingai, jaunutės merginos, ku
rios tapdavo nuskriaustos ir per 
žydus išnaudotos; mes, phi-

ir Spudžiutės, 
Luzerne, Pa. 
paliuosuota. 9.
skienė, 348 15th Place W.
Ind. 10, Kaz. Gudžiūnas, 533 N.

i shal st., Philadelphia. 11, 
das ir išnaudojimą musų brolių zulevičiutė. 1313 Ilovard 
ir seserų, sumanėm sutverti tam 
tikslui “Pagelbinę Sąjungą” ap-! Chmelevska. 202 Pledger 
gynimui Lietuvių Emigrantų, va
žiuojančių per P01 
ką) Philadelphijos. suma-

apie 20 d ra ūgy s-m.
ČHJ l 
bėjimui. Iki šio laiko Philadėl- 
i)hiios draugystės kiek kuri iš-

Emigrantu ' J,1.; ,v 1 Silver Creek 
ševičiutė, 35u «v., . ......v...,,.....

i 11110° 1 ! 29. Antan. Cerabęjus, 2206 N. Bocline
į nuo Philadi 30. Julė Kvederaitėll028
:uris dirba, s. 2nd st., Philad. Rož. Janusaitč, 

•iiit l iek- '*‘612 Laers st., Philad. 32. Leonora 
K Į Dunskiutė, 1 Quen MtCarniel, Pa.

33. Karol žemaitis Lester, Pa. 34. 
Izabelė Busniauskiutė, 648 Ith avė., 
Milwaukee, Wis. 35. Anelė Vanagaitė, 

brolius bei seseris lie- 562 Fremak avė., Kenosha, Wis. 36. 
mteikia tikra pribūvu-. !^ran!L 9]?aivS“ 1 li’n 37. Jule Muskauskaite, 211 N.

Hill st., Philadelphia. 38. Anta-

vedimo

river- d. gegužio 1911 m., 
šalies ateivių labui, lankosi 
įvesti vieno laivo, pribunančio

kad laike 1 vuosius
g lilldinin- tuvius, sulcikiii liki.i įu iuu\u- į -; —

Jis pasisa-■ siems Amerikon geriausius pa-!Fair __ __________ ___
.i.JunmiK ir nnlridži'i ėvrlu luina Makusytč, 1311 S. 10th st., She-

iboygan, VVis. 39. Mare Kisieliūte, 1313 
o savo no-! kurie mušti

?ra čionai reikalo daug ais- 
jog tos jo popieros 1 kinti, nes patįs žinome, kokis yra

turi popieras jau 9 metai. 'Tai
gi ir išeina, 
buvo išimtos neteisuotai ir gali'valgas naujai pribuvusiems į sve- 
buti atimtos. Jeigu pasitaiko, jog “imą kraštą, yp^ingai nesupran-

Vietontai taut šios

vo popierų nematyt, nes

kaipo politikierius, žiuri.”
Teip mums papasakojo žmo

gus, tuos dalykus gerai žinąs, o

lietiškų popierų ir priparodinimo,

metus — tai viskas.
Jis galėti] neatsakinėti ant jo

kių klausimų, kurie lytisi jo po
pierų išėmimo, nors tie klausi
mai butų jam užduoti. Bet l,ic-

šito viso “Lietuvos

tie, kurie turi popieras teisingai

atimtos tik už tai, jog jie negalė-

kyti. Vienok iš savo pusės mes 
visados naujiems aplikantams pa
tartume pasirinkti liudininkais 
tokius žmonės, kurie gerai apsi- 
pažiiię su natūralizacijos reika
lavimais, nes neatsakanti liudi
ninkai daro teisme gėdą visiems 
lietuviams. Pirmiausiai jie ne
moka pamokinti naujo aplikanto,

nežiną.
Mes žinome apie tokį atsiti

kimą.
Nesenai keli jauni vyrai-lietu- 

viai nuėjo išsiimti pilietybės po- 
pięras ir pasiėmė su savim gerai 
apsišvietusius liudininkus. Žino
ma, ekzaminai buvo jiems “bai- 
kos”. Ekzaminatorius šiek-tiek 
nusistebėjo ir užklausė: “Ar daug 
yra Chicagoj teip ašviestų lietu
vių, kaip šitie vyrai ir jų liudi
ninkai?” — “Nemažai” — buvo 
atsakymas. “O aš maniau”, trau
ke toliaus ekzaminatorius, —• “jog 
Chicagoj nėra tamsesniij už lie

vargus ir liejimą ašarų. I aigi 
guodotiniejie Lietuviai Amcrikie-

visų, kad teiktumetėsi prigelbčti 
su aukomis, nes guodotini 
genčiai suprantate, kad šis 
has ne yra tik vien miesto

abelnai 
Amerikos kraštų reikalas.

Iš pribuvusių Philadelphijos 
Fortai! emigrantų, labai maža 
dalelė liekas Philadelphijoj, o di
džiuma važiuoja į tolimesnius 
Amerikos kraštus. Philadclphi- 
jai visai mažai reikėtų, nes kož- 
nas apsiruphia ant vietos.

Šitokiame atvėjuj pasirodo, 
guodotini lietuviai ir lietuvaitės, 
kad šis darbas yra ne \ietinis, 
bet Visuomeniškas. t Nereikėtu 
daug aiškint, nes kožnas supran
tame, jogei važiuojantiems at-

ladel phi jos, bet

vien-

sai, tai ant adresų nieks neatsi- 4 V

kimų. Valdžih. tokius tuoj sulaiko 
ir padaro iškaščius: tai už to

kaščių Sąjungai pakelt.
Prie to, reik atstovui algą

is-

at-
ki-

per mėnesį laiko 6 ar laivai su 
emigrantais ateina, taigi nema
žai uasidaro darbo ir iškaščių per 
mei1>šį. h |

visus Lietuvius ir Lietuvaites, 
gyvenančius Amerikoje, o labiau
siai į draugystes melždami pri
sidėti su pinigiška pagelba prie 
to brangaus ir naudingo darbo, 

Guodojami viengenčiai f 
junga”, užsiimdama 
gelba, daboja, kad

Musų vyrai išaiškino "centas; f ustaš tam

didelių kompanijų, kurios turi 
kasyklas aukso, arba kitko vaka
rinėse Amerikos valstijose. To
kios kasyklos tankiai buna tyruo
se (pustynėse), akmenuotuose 
kalnuose, toli nuo “civilizuoto

ta, ką tas guzikuotas ponas šau
kia, bet, matydamas, kad visi 
lauk lipa, kraustosi ir pats iš 

. vagono. Tik jam įstabu, kaip 
! greit jis davažiavo.

Pasirodo, kad nesąžiningas 
mekleris išlupo nuo jo pinigus, 
išpirko jam už penktuką tikietą, 
pasodino -viršutinio (elevated) 
gclžkelio vagonai! ir paleido ne
va namo. Viršutinis gelžkelio 
traukinys, dalėkęs miesto pa-
krastj, giązta atgal ir nebagas 
apgautas išeivis lieka tame pa
čiame mieste ir tankiausiai be

ir nuobodus.

ti pakaktinai darbininkų čia pat 
ant vietos, kad net ir dide-

Taigi kompanijos ir išsiunti
nėja slaptus agentus Europon 
sumedžioti tokiu žmonių, kurie

Reik tik pasiklausyt kaslegar- 
nės inspektorių, kiek juokingų 
“istorijų” jie pripasakoja apie to
kius atsitikimus.

Bet ateiviams anaiptol tas ne
yra juokingu ir, rodosi, butų Mi
delis laikas juos nuo tokių ne
smagumų apsaugoti.

Valdžia tuomi beveik nesirūpina 
ir viskas paliekama privatinėms

nežino.

daugiaus, negu kur kitur, bet už 
tai tos pačios kompanijos 
laiko krautuves, namus ct( 
darbininkai turi brangiai už vis
ką, reikalingą pragyvenimui, a“ 
gal toms pačiom^ kompanijoj

tai tokiu u
k u visai
na

i
ti

už-
ir

Reikalingas terptautinis ryšis.

X’adovai šitų privatinių, atei- 
!vių globojimo draugijų vicnbal- 
I šiai yra tos nuomonės, jog yra 
1 būtinas reikalas susijungti vi
soms

■ joms
Maža
Valstijų valdžia teipgi prie šio 
darbo prisidėtų daugiaus, negu

ateivių globojimo d raugi- 
ir visoms veikti iš vieno, 
to — reik kad Suvienytu

Europos ir jeigu joms 
apie tai laiku sužinoti, 

kontiaktuotų daibiniii-i |<a siūloma padaryt, kad
neįsileidžia, bet giąži- panajkinus, arba bent sumaži- 
tgnk j mis ta pavoju,\kpriamc randasi

slaptiems_ kompanijai )augyi;- ateiv;tg
i 1. Pirmiausiai, — Susijungti 
į visoms privatinėms draugijoms 

į vieną Nacionalę sąjungą.
2. Tolinus, išdirbti tokius nlia-

stato darbininkus kasyklosna.
Padėjimas tokių nelaimingų dar-

o-eresnis už merginu

S. Front, st., Philadelphia. 40. Kazi
mieras W. Jusey, 220 N. Brandyvine 
st., Philad. 41. Darata Marcinkevič, 
su vaikais, box 363, Naugatuck, Conn. 
42, Kaz. Pušinskas, 1732 So. Union st. 
Chicago, Ill. 43. Barbė Petravičiūtė, 
Thayer, Ill. 44. Ona Szuszunaitė, 670 
W. 18th st., Chicago, Ill. 45. Karol 
Tononis, Marė ir Veronika Domins- 
kiutės 7-154 Place Chicago, Ill. Turim 
ir daugiaus, bet dėl stokumo vietos 
apleidžiame.

Taigi iš šito aišku, kiek per

tuvių emigrantų.

kasicriui, kursai yra užsistates 
kauciją. Jo adresas:
S. MANKUS, 938 So. 2nd. st.
Philadelphia, Pa.

'Tvirtiname savais parašais;

J. Kaulakis, 333
Wharton st.

Vice.-Prcz. J. Belauskas, 
Mifflin st.

Kasicrius S. Mankus, 983 S d.

1939

P. Sekr. J. Hodell, 316 Earp st. 
Finan. Sekr, J. Lukoševiče,

Visi Philadelphia, Pa.

. , . . . . sivcde su savim savo trimetinį

ris ir g

dintu.

šia: kas tai yr? Vaikymas atsako: 
ar-l-kliukas.

Tigrą pavadino katinu, o liū
tą (levą) —šunim. Airis nu

bris, rodo didelę beždžionę, vadi-

—— V ėl 
svyruoji!

pasigėrei ? Žiūrėk, 
O dar prisirašei prie

nelyginamai,

kaip minėjome, 
venimas viską

“Są-
šitokia pa-
kiekvienas | negelbsti! Tai ką-gi
tikslui, bu- siu?.....

Prisirašiau. Moku kas
Niekonuo mokestis iki cento.

mė

- mis, kad ateiviai butų siunčiam* 
j iš prieplaukų trunipjausiais gplž- 

kelio keliais ir be mainomo trau- 
kinių.

o pavo-“11!
netu su- dovais ir 

tus, važitv
a Į) s a u go t ų 1 m m 1 gr a n -

abenami į taspanašiai 
kur v ra 
verčiama
Panašiuose atsitikimuose

streiklaužiais.
papra-

na, nužvelgtą

traukinius.
1 gauna.sau

Tokis maž-daug likimas 
tų Europos išeivių, kurie lengvai ]<ios 
duodasi susivilioti 
žadams.

kuriems butų su
areštuoti kiekvic- 

agentą, kuris ban- 
aplink emigrantų

5. Pagalios, atvykusius vie- 
ateivius pavesti globai ko- 
nors atsakomos draugijos, 
veiktų pagal valdžios su- 

1 teiktus nurodymus.
'Pick reikalaujama nuo Suviė*-

smagumu uet ir su tokiais, kurie nvllJ Valstijų valdžios.

ir 
ton

stamus, arba gimines.

kius, atsiti-

Yorke dar visai nesenai.

Pcrcina visus “ekzaminus” k a s- 
1 c g a r n ė j, — na, ir daugiaus' 
jam nieko ncbelickti, kaip tik 
sėsti traukiniu ir važiuoti toliaus. 1

Čia dsados pasitinka jį būriai 1

ką minėjome augščiaus, būtent, 
jog šitas piktas vogimo ja^unų 
merginų ir pardavinėjimo jų pa
leistuvystės tikslams ima s^vo 
pradžią tankiausiai ne čia Ame- 

’ rikoj, bet Europoj, kur tam tikri 
“gyvojo tavoro” agentai važinėja 
po Europos miestus, ir mieste- 

, jieškodami aukų savo nela-

Atsiranda tokis mekleris, kuris 
prakalbina nusigandusį, žiopso-

prie savo Angelo Sargo.

liu važiuoti, b^t jis nežinąs kur

Mekleris tuojfus jam patar
nauja ir pažada viską kaip reik

tą, ir pasodinsiąs vagonai! — 
viską padarysiąs už porą dolierių.

Paima mekleris pinigus tikie- 
tui nupirkti, — dešimts—penkio- 
4iką dolierių ,0 gal ir daugiau — 
nupirkęs, atiduoda bilietą, įso
dina jį vagonai^ ir paaiškina: 
“Važiuok patol, pakol traukinys 
eis, o kaip jis daeis galo ir visi

(Prie šios progos reik pašte- 
bėti, jog tankiausiai tokiais agen
tais Europoj būva moterįs *—• 
“ponios”, dailiai apsirėdžiusios).

Taigi norint išraut piktą vi
siškai, reik pirmiausiai išraut 
šaknis, reik užkirsti kelią agen
tams, kad 
vo tinklu c
Europos

jie negalėtų pinti sa- 
Europoje; reik, kad 

r i ešpa t y sč i ų valdžios 
savo žmonis nuo me

lagingų agentų. Taigi išeina 
teip, jog jeigu norima apsaugoti 
iinmigrantus nuo išnaudojimo ir 
visokios rūšies nelaimių ir nema- 
lonybių, tai reik, kad Europos 
išeivių globojimo draugijos veik
tų išvien su tokiomis,.'pat drau
gijomis čia Amerikoj, kitaip pa
sakius: reik, kad susitvertų terp- 
tautiškas išeivių-ateivių globoji
mo draugijų ryšis.

Tik tokiu budu galima paleng
vinti keliaujančių ateivių padė
jimą. Prie to, rodos, greitu lai
ku turės prieiti.



Nors jokia kita šalis visame 
pasaulyj neturi tokio didelio im- 
migratų skaitliaus kaip Suvie
nytos Valstijos ir nors, rodos, 
joms vertėtų pertai įšsidirbti ge
rinusį immigracijos systemą, — 
tai vienok pasirodo, jog teip nė
ra. Nors Suvienytos Valstijos 
užlaiko tam tikrą immigracijos

rašus, k/s, kur fr kokią vietą ga
vo ir apsiima sutaikinti ir tarpi
ninkauti terp ateivio ir pirmo jo 
darbdavio jeigu kartais terp jų 
išeitų koks nesusipratimas, arba 
kurios nors pusės neužsiganėdi- 
nimas.

Ncdyvai todėl, jog Argentinoj

kaip girdėjau, surinkta apie 100 
dol. Jie padėti batikoj. Aukų 
reikimu užsiėmė tūlos merginos.

Nekirptas.

No. 14 “Lietuvos” tilpo kores
pondencija iš ŠPhilĮdelphijos ko
kio ten Marksisto apie S. L. A. 
parengtas prakalbas. Korespon
dencijoj man prikišama, buk aš 
niekinęs M. J. Damijonaitį; kad

išduoda immigracijos tikslams 
dideles sumas pinigų, tai visgi 
to visko nepakanka. Čionykštis 
immigracijos systemas šlubuoja. 
Tą męs matėm iš augščiaus pa-

Kas-gi geriaus immigrantais 
rūpinasi? Kur juos geriausiai pri
žiūri?

Turbut niekur teip rūpestingai 
neprižiūri immigrantų, kaip kad 
Argentinoj.’ Šita Pietinės Ame
rikos republika išsidirbo sau pir
mą vietą terp visų viešpatysčių 
kas link immigrantų prižurėjL 
mo.

Štai paskaitykim, ką apie tai 
rašoma viename Argentinos laik- 

“Tiempo”, išeinančiam 
Buenos Aires.

nėjimus ir apie kitokias bjaury
bes, kokios kuone kasdien atsitin
ka pas mus, Suvienytose Valsti- 
jose.

Reik vienok tikėtis, jog vis lab- 
jau ir. labjau besiplatinantis pas 
mus piktas privers,\ pagalios, ir 
Suvienytas Valstijas imties už 
darbo, reformuoti savo Immigra
cijos Departamentą ir sutaisyti 
jp teipj kad ateiviai, kurie teip

pakėlimo, nebūtų skriaudžiami ir 
išnaudojami visokių šulerių, slap
tų agentų ir kitokių^ visuomeniš
kų parazitų.

Ateiviai visų tautų turėtų rei
kalauti nuo Su v? Valstijų val
džios geresnes globos naujiems 
ateiviams.

mieste
Pagal Argentinos teises imnii- 

grantais skaitoma ne tik trečios 
kliasos pasažierius, kaip kad, pa-

UETIHUI AMERIKOJ.
IŠ EUREKA, CAL.

bet lyginai ir 2 kliasos pasažie- 
riai skaitosi teipgi Arge 
ateiviais.

Atplaukus laivui,
žierius tuoj aus
immigracijos inspektorius, 
taras 
to ir 
t u ros. 
na, ar

visus pasą- 
išekzaminuoja 

dak- 
iš Sveikatos Departamen-
atstovas Laivyno Prefek- 

Šita komisija persitikri-

Čia yra iš viso vos 34 lietuviai, 
tame skaitliuje tik viena mergina. 
Lietuviai čia apsigyveno nuo 
1907 metų. Yra dar keletas vy
rų išsimėtę po įvairias Hum- 
bold pavieto vietas. Lietuviai čia 
negali susispiesti krūvon ir pa
daryti lietuviškos kolionijos, kaip 
kad, pavyzd in, Rytinėse v;

čia

liepimai ir padavadijimai kas link 
hygienos, valgio, pasažierių skait- 
liaus, ugnies ir 1.1. darbu

ne- 
len- 
ant

čius pasažierius pranešti jai apie 
visus neteisingus arba nemanda
gius sulyg jų pasielgimus laike

rintis

iii, arba laivų.
čia negalima gaut, 
čia vienas lictuv;

farmą, o kitas di
tu

IŠ NEW BRITAIN, CONN.

Pereitą metą čionykščiai lietu- 
statyti murinę baž- 

parapijonams atsieis 
B a ž n y č ios st at y m a s

vi a i pradėjo 
nyčią, kuri

A. išbraukė ^5000 narių ir t. t. 
Bet Marksistas, čia apsilenkė su

bus greitai užbaigtas; pašventi
nimas bus 30 gegužio dieną. Vi
sos čionvkščios lietuviškos drau- 
govės ketina bažnyčios pašven
tinimo iškilmėse dalyvauti; da-

jų ozą po Lietų

gulmingas Kliubas? Red.), Ap
švietos ir Šv. Jurgio. Apart Šv. 
Jurgio Dr-jos, kitos yra nebaž
nytinės. Šitos draugijos ir 
Žirgvaikio Dr-ja nutarė statyti 
gražią murinę svetainę prie Park

čio ir 100 pėdų ilgio.
prišakyj bus dvi krautuvės,, už
pakalyj maža .svetainė mažiems 
susirinkimams; ant antrų lubų 
bus didelė svetainė. Svetainės 
pastatymas atsieis apie 28000
dol.

2000
f

dol., L. A. N. Kliubas 2000 dol., 
Apšvietos Dr-ja 1000 dol.; Žirg-

dol. Petro Vaikas.

IŠ SO. STJ JOSEPH, MO.

“Lietuvos” 12-me num,, koks 
ten p. “Balių atlankęs” parašė 
korespondenciją apie musų mie
sto lietuvius ir ypatingai apie

viršininkus.
Nežinia, ar iš savo nežinios, 

iš [likto noro, bet p.ar

skaitau

kas apie tai ^albė^’o. Astrams- 
kas turėjo ap;c tai priminti, nes 
jis aiškino S. L. A. istoriją, nega- 
Įėjo juk aplenkti Jo atsitikimo, 
koks buvo pre’zidcntuojąnt Dami
jonaičiui ir tą aiškino teip, kaip 
atsitiko, nepritardamas tam, kas 
atsitiko. Astramskas S. L. A. 
istoriją gerai pažįsta ir 
boj ją gražiai išdėstė , papasa

li ijime at
sitiko nuo jo užsimezgimo iki 
dabar.*

Toliau Marksistas sako, buk 
aš ir apie socialistus negražiai at
siliepiau. Čia irgi ne su visu 
teisybė. Kadangi didesnėj dalyj 
socialistai prisidėjo prie organi-

jeigu ir ne visi, dirba jo naudai, 
tai kaip-gi aš galėčiau visus kal
tinti? Jeigu Bagočius ir Gegu
žis “Kelcivyj”, ir kiti jų keli pa
sekėjai niekina Susivienyjimą, tai 
kaip-gi už kelių darbus aš ga
lėčiau niekinti visus socialistus? 
Juk jų tarpe, kaip visose kitose
partijose, yra 
yra ir geri.
kelis blogus 
tautiškai

Niekinti visus už 
, kurie nors kenkia 
organizacijai, bet 

spraudžiasi į jos viršininkus, bu
tų visai neteisinga ir aš to neda
riau. Jei apie Scrantona ar Wil-

r'I--
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emlapis “Titanic’o" keliones.
(Žiūrėk žinias ant pirmo puslapio).

Dr. E mil Loebl

KULTUKA IB SPAUDA
LIETUVIŲ KALBON IŠVERTĖ

VAIDEVUTIS
—:o
(Tasa).

Kolcktiviškumo principas reikalauja,

kelionės laivu.
Po to ateiviai ekzaminuojama 

kaslink jų tolimesnės kelionės ir 
plianų ateityje. Jeigu kas atke
liavusių nenori pasinaudoti Im
migracijos Biuro patarnavimais, 
tai toks tuojaus paliuosuojamas 
ir gali pats savim rupinties. Vi
sus kitus paima I m migrantų 
Viešbutin (Jiotelin), kur jiems 
duoda pilną užlaikymą per pen
kias d fenas. Čia kiekvienas atei
vis gauna kasdien po: svarą ir 
čvertį mėsos, svarą duonos, čver
ti svaro bulviu ir kitokiu daržo- v c
vių, čvertį svaro ryžių ir pusę 
uncijos kavos. '

metais lietiniai šiek t 
giau pradėjo važiuot į s 
tą. Su laiku gali but ir 
pastoviams apsigyvens, bet šiltom

dau- apskun-

natidai balių, o naudoja tam

Departamentas stengiasi 
bet surasti immigraptui

Jeigu immigrantas nori apsigy
venti, sakysim, tokioj ir tokioj 
provincijoj, tai šis Darbo Depar-

kias tik galima gaut, žinias apie 
stovį darbų toj provincijoj, apie 
tai, kiek ten galima uždirbti, kaip 

^lengvai, ar sunkiai galima gauti 
darbą ir 1.1. \

' Kada immigrąntas jau išsiren
ka sau vietą, kurioj jis nori apsi
gyventi, jis praneša apie tai

siunčia jį gelžkeliu arba 
nurodyton viet/h. Visas 
das paneša valdžia.

Laike kelionės valdžia 
siunčia special iškus pab 
kurie prižiūri, kad immigrantams 
neatsitiktų laike kelionės nieko 
blogo ir kad jie tikrai davažiuotų 
ten, kur norėjo. Davažiavus vic^ 
ton, palydovai perduoda immig
rantus vietinei immigracijos ko
misijai, kuri^ prižiūri naujai at
važiavusius im migrantus ir su
teikia jiems pilną pragyvenimą

laivu

už dyką, 
kašto.

Toks padavadyjimas duod/ 
progą naujai atvykusiam i m mig
rantui stvsijieškoti sau tinkama

vadinas, ant valdžios

nuo išnaudojimo ir 
visokių šulerių ir

Immigracijos De- 
mieste Buenos Aires

džios patarimų ir apart to apsau
goja ateivį 
apgavysčių
meklerių.

Vyriausis
partamentas
visados turi susirinkęs geriausias, 
pilniausias ir teisingiausias sta
tistiškas žinias apie darbų padė
jimą kiekvienam republikos kam- 

s pe ir visi immigrantai, — beveik
iki vienam,
gauti vietas su 
to pagelba.

• Bet dar ir
tgentinos valdžia,

ateiviui vietą, dar neper- 
rupinties. Minėtas

gauna, arba gali
Departamen-šio

to

galima jiems sueiti krūvon 
artimesnei! pažintim Tuomi 
siaiškina, kodėl čia teip 
pas mus visokių organizacijų
draugysčių. Jonukas.

nc-
ir

mažai
ir

IŠ THOMAS W. VA.
Darbai anglių kasyklose eina 

gerai. Nuo vagonėlių moka po 
$1.16, o nuo 1 balandžio mo
kestis pakelta: mokės nuo vago
nėlio po $1.21.

Lietuvių vedusių yra čia 
šimtas, o pavienių apie du 
tai.

8 balandžio diena teatro v
gėjai sulošė “Bombą” ir a

Įima. Bet perstai 
žmonių prisirinko: 
ir tai daugiau 
Dvi mergaitės 
per užimą salėj 
Įima suprasti; 
dekliamacijos

šim-

mė- 
lSk o

i-r norėti nega
niau mažai 
iš viso 148 

moterų ir vaikų. 
dekliamAvo, bet

programe teipgi 
nebuvo pagafsin-

IŠ BINGHAMPTON, N. Y.

Darbai čia šįuom kartu eina vi
dutiniškai. Iš kitur atvažiavu
siam darbas nelengva gauti.

Lietuvių
šimtai, bet 
ra. Kaip

cia yra apie Keturi 
terp jų santaikos nė- 
kitur, teip ir čia jie 
į trįs skyrius: kata

likų, socialistų ir girtuoklių (ma
nome, kad šitų gali but visuose 
skyriuose. Red.). Trįs metai at
gal susitvėrė čia parapija. Pra
dėjo rinkti pinigus, bet paskui 
susipyko ir parapija pradeda irti.

ja nutarė statyti svetainę, tai ir 
parapijai sudėtus pinigus nutarė 
pavesti svetainės statymui, o jei
gu dar klausimas parapijos ir 
bažnyčios statymo labiau užsi
vilks, tai gal lietuviai užsimanys 
surinktus pinigus apversti įren
gimui aludės, kaipo jiems reika
lingiausios , įstaigos. Jeigu da
bar lietuvį pakalbinsi rašytiesi 
kokion didesnėn organizacijon, 

at- 
vis-sako, jog jis nesočiaiistas, to

užmeta jiems kitus neimtus daly
kus ir dar net pranašauja,, kad 
šita drauevstė turės sugriuti.

rašyti? Jog tas 
ir pats p. Balių 
apie tai žino. Jis

sidirbę tautiečiams paniekos žo
džius, kurių prasmės gal nesu
pranta, kaip tfti tautietis, bur- 
žuas, tai ar už tai aš turėčia už 

o

neišmanėlius niekinti visus socia
listus, tikrus socialistus, kurie 
savo tautai teipjau išrijančia ir 
geidžia jai laimės kaip ir kiti 
lietiniai? Todėl sakyi 
niekinau visus soči; 
neteisingas. Tas pat 
kyti ir apie k įmigus, 
nigus aš išsitariau til 
buvo reikalauta >'apgynimui S. L. 
A., parodymui kokią blčdį daro

rus. Šios dienos visuomenė reikalauja iš laik
raščio kuodaugiausiai įvairumo, universališ- 
kumo, juoturtingiansio turinio; nori, kad laik
raštis butų pilna dienos encyklopedija. Tasai

tis, plaukia iš begalinio skaitytojų asmeninių, 
materialių ir moralių santykių įvairumo, ir čia 
tai galima pritaikyti anuos Direktoriaus žo-

sa-

Masse k b u n t a u K

ciidlich sclbst was aus. 
wird iiiancliciii elwas

bringen;

neteisybė 
kės” gerai

zikantai iš

surengti balių. B 
laisnio ir čarterio,

sumanė
netu ri 
Her. ir

si draugystes nariai ir net pats 
p. “Balių atlankęs” sutiko su mu
zikantų prašymu. Tik vėliaus 
jam toks vėjas šovė galvon ir

ngč muzikantai ir 
savo patarnavimą

viršininkai

su draugystė griūtų, ar suirtų. 
Tegul p. rašėjui tas nerupi. Tei
sybė, mes turim tik 16 narių, liet 
tai vis toki nariai, kurie už savo 

‘draugystę paguldys galvą. Kam 
draugystė nerūpėjo, tas nuo jos ir 
pasitraukė, kada mes pakelėm 
mokestį nuo 25 centų ant 50.

Įima butų susirgusiems duoti 
žmonišką pagelbą ir sušelpiiną.

Mes turime sąnarius, kurie ne-

kad ir $1.00 prisieitų kas mėnuo 
mokėti, bet žinoma, jog šitiuda- 
dušiai, arba tie, kuriems d ran

vio, tuomi neužganėdinti ir raši
nėja po laikraščius, žmonėms dul
kes į akiš dilindami.

Musų draugystė turi $132.40 
gryno turto —- taigi nors maža, 
bet laikosi /Iručiai. Jos viršinin
kai darbuojasi, kiek jie mdkaGr 
išgali, ir dar niekas jų nepava
dino “neištikimais”, kaip p.,Balių 
atlankęs. Jeigu jie butų neišti
kimi, tai sąnariai jų nerinktų.

Negražu teip po laikraščius 
neteisybę rašinėti. Jog ji ar grei
čiaus, ar vėliaus turi pasirodyt, j 

. . S. Bruskys.
Dėlei stokos vietos apleidžia-j 

me, kitas mažiau svarbias viet-j 
tas. Redakcija. 1

čia

pjudymas terp' savęs lietuvių, 
kokius vaisius toki pjudymai iš
duoda. Jau iki to priėjo, kad 
antai Scrantone’ mėginta del tą
symų už bažnyčku ^su dinamitu 
namus sugriauti, kuriuose butų 
gal keli užmušta, nes tuose na
muose buvo
priešingos partijos.

susirinkę žmonės v
Prie to pri- 

ii, besiniekinimai. 
Mano pareiga tai žmonėms aiš
kinti, išrodinėti priežastis nesi- 
kentimų ir vaidų, kad priežastis 
žinodami, žmonės jas prašalinti

F. Živatkauskas.

LAIŠKAS REDAKCIJAI.

organizatorius
the World

Gerbiamoji redakcija, meldžiu 
patalpinti šitą atsišaukimą kas 
link užsipuolimo ant “Keleivio”, 
parašyto per J. Dagį. Geriaus 
butų, kad p. Dagis nerašynėtų 
daugiau panašių straipsnių, kaip 
tilpo 14 num. “Lietuvos”. Jis 
daro tokį užmetimą, bukz kad 
aukos, kurios yra garsinamos per 

’“Keleivį”, nežinia kur dingsta, 
nes jų lietuviai-'streikieriai negau
na.
Industrial Workers of 
Unijos, esu kalbėjęsis 
komitetu, tai į centro kasą buvo 
siunčiamos aukos kožną dieną 
apie po $200.00 ir $300.00, o pa
skutinėse dienose tai net $1,200.- 
00. Tas reiškia, kad “Keleivis” 
daugiau aukų prisiuntė, negu p. 
Ramanauckas gavo. O kad lietu
viai negavo; tai dalykas tame, kad 
lietuviškas komitetas nereikala
vo pinigų iš centrališko kasie-

butų ir gavęs 
tautos gavo.

Visos aukos
Iš tos kasos

tiek,-kiek ir kitos

Minia tik minia galima valdyti; 
\iekvienas, pagalios, patsai sau ką-nors randa. 
<as duoda daug, kiekvienam šį-tą duoda, 
r žėdnas pasitenkinęs grįsta iš tų namų. |

Fncyklopcdiškas turinio uhiversališkumas

ir per tai gali būti mažiau-daugiau atsiektas

tenkinti skaitytojų reikalavimus

Pečiaus

, suteikiant

ir apsiribojant padavinėjimu nežinomų 
notinų faktų iš vi$ų žinijos sričių.

komai, apmatomai sutvarkyta. Laikrašti jos 
pramonė atšiekė daug techniškų pagerinimų ir

<uriuo dar 18-mc amžiuje spaustuvininkai 
naudojosi, Užleido vieta geriausiai medegai. 
Milžiniška spaudos technikos pažanga rado

delis vietos taupymas, deja, pagimdė ir nema
lonius rezultatus, kuriuos galima pastebėti

kenkia

Toliaus, rci’ 
pešt ingai atlikta, 
verste verčia L 
stropiai veikalą ])cržiurėti. Abelnai, reikia 
iripažinti, kati didesnieji laikraščiai neatsi- 
ieka toli nuo knygines literatūros.

Jau pati autoriaus tuštybe 
erašt įninka nuodugniai ir

les, kurios kaipi-automatiškai išeina iš pamati
nių laikraščio privalumų. Reikėtų čia dar 
oaliesti momentus, kurie nemažesnę rolę lošia 
laikraščio pasisčkįmc. Laikraštis, visupirma, 
gali būti kurios-nors politiškos arba socijalčs

—-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------—■—•——* ■■■   

timtaučių laikraštininkų* vartojamai kalbai ne* 
galima nieko užmesti, kas velytina ir visiems 
literatams, rašantiems moksliškus veikalus. 
Pagalios, vienašališkas ir neteisingas skundas 
ant laikraštijos styliaus yra senas. Jau 1686 
metuose Kolonijos miesto taryba leidžia Jur
giui Fridrikui Frankenbergui išleidinėti du 
laikraščiu ; kas triačiadienis — vokiečių kalba, 
o kas šeštadienis — franeuzų kalba, tečiaus 
su sąlyga, kad parūpins geresniu styliumi ra
šyti franeuzų raportus ir geresne franeuzų 
kalba. Abelnai tečiaus imant, šiądien neviena? 
romanų rašytoja daugiau prisidėjo prie kal-

rašančių laikraščių.
Tečiaus spauda duoda pirmenybę ku 

rioms-nc-kurioms styliaus formoms, vartoja 
moms

kinms

ir Uitose literatiškos fvčrybės rųšyse?— 
kas nori, gali Inos populariškus išsireiš*
vadinti laikraštijos styliumi. Rašymo, f

tam ir lengvam turinio supratimui, laikrašti
ninkas privalo turėti atsakomą mokslą ir tam 
tikrus gailumus 
kas verta

aiškiam išreiškimui visa to, 
ir naudinga pastebėti, o sergėtis 
apsunkina lengvą, švelnią lektūrą. Z 

Štijos, literatūra, žinoma, duoda 
iaža pavyzdžių, kur nusižengiama 

prieš kalbos grynumą, prieš kalbos dėsnius; 
tatai pagimdo ypačiai noras trumpiau išsi
reikšti, noras juodaugiau vietos laikraštyj su
taupyti. Taip, pavyzdžiui, vienas laikraštis, 
išeinąs viename šiaurės portinių miestų, at- 
spaudino šitokią žinutę: “Bcrlino visuomenėje* 
sukėlė visuotiną indomumą gamtiškai inįere- 
suojnačios sutartuvės, būtent moterystės ryšys 
prof, llelmholtzo dukters su d-ro Werhero 
Siemcnso sunumi.” Vienas nedidelių vokiečių 
laikraštėlių skelbia, kad “raguočių penėjimas 
degančiais cigarais ir cibukais ateityje bus 
baudžiamas pinigiiie pabauda.” Vis tai ydos, 
kurias gimdo noras juotrumpiau išsireikšti, 
juomažiau žodžių vartoti.

Pirmiausiu laikraščio uždaviniu privalo 
būti kalbėjimas į visuomenę abelnai supranta
ma kalba. Kiekvienas neaiškumas turi but vi
somis jiegomis vengiamas, raunamas ir praša
linamas. Laikraštininkas turi kalbėti kaip 
lygus į lygų, turi žinoti, kokioj formoje pa
duoti visuomenei tai, apie ką autorius gal
vojo, ką mane, bet niekuomet neprivalo leisti, 
kad skaitytojas atjaustų, kame čia laikrašti
ninkas sau galvą laužė. Apie vieną Vienos 
laikraščių leidėją, kurio milžiniškas pelnas 1 
toli viršijo jo mokslumą, pasakoja: “Ar žinai- 
tamsta, dėl ko mano laikraštis turi tokį pasi
sekimą? — Nes yra taip rašytas, kad dagi aš 
pats jį suprantu. Niekados dar tame laikraš
tyje neradau nesuprantamo, svetimo man žo
džio.” |

Laikraštininko nuopelnai — sako katali
kų publicistikos žvaigždė Francijoje, Venillot, 
— pridera nuo jo spartumo, nuo jo minčių 
našumo, bet vi s ų pirmiausia — nuo 
jo a i š k u m o . Laikraštininkas turi tiktai 
valandą laiko ir popieros gabalėlį, kad persta- 
čius aiškiai kokį ginčą, pergalėjus priešininką, 
iškėlus viršun savo nuomonę. Jeigu tars vie
ną tiktai žodį, neatsakantį tikslui, jeigu pabrėš 
tiktai vieną sakinį, kurio skaitytojas pirmu
tiniu savo akies žvilgsniu nesupras, tokiame 
atsitikime publicistas pasirodo dar nepribren
dęs savo uždaviniams atliktų. Paprastais, bet 
tiksliais žodžiais ta pati nuomonė apie su
prantamumo priedermę išreikšta jau 1733 m. 
laikraščio St. Peterburger Zcitung priede: 
‘‘Stengiamės; kiek galėdami, kad su pagalba 
aiškaus irv lengvo išguldinėjimo tikroj šviesoj 
pastačius tulus dalykus, kurie ligšiol buvo visai 
užslėpti technikų žodžių ūkanoj.” Filozofui, 
istorikui, estetui, ekonomistui, kurie plačioje 
knygoje paduoda savo tyrinėjimų ir mąstymų 
rezultatus, galima greičiau dovanoti už sunkų 
išsireiškimo būdą (nors tai nėra gera veikalo 
ypatybė), nekaip laikraštininkui. Moksliško 
veikalo skaitytojas randasi kitose sąĮygose. 
Jis ima knygą į rankas su tikslu nuodugniai 
ją skaityti, studijuoti, o ne tam, kad smagiau 
laiką praleidus. Netvarkus, arba neaiškus iš* 
guldymas mažina turinio vertę, apsunkina tik
tai jį suprasti. Kitaip yra su laikraščiu. Jo 
skaitytojas nori greitos ir lengvos lektūros, 
reikalauja tad atsakomo išguldymo. Tečiaus 
netiktai kalba turi būti paprasta ir aiški, bet 
taipgi turi būti vaiskus visas medegos sutvar
kymas ir paskirstymas. Prisižiūrėkime, pvz

būti tūlos politikos, ekonomiškos ir estetiškos 
pakraipos išreikėjas. Yra, tiesa, laikraščių, 
kurie nenori būti nieku kitu, kaip tik visokių 
straipsnių rinkiniu; bet rinitas laikraštis pri
valo būti vienalytingas, o ne lAip koks įvai
riausių, kita-kitai prieštaraujančių, nuomoniųėjo į centro kasą, 

buvo užlaikoma 
a, kuria naudojo

si visi, be skirtumoštautos. Aukų 
dalyti pagal tautas negalima. Jos 
turi but vartojamos bendrai. To
dėl ir “Keleivis'” jaspsiuntė į ben
drą kasą. C) kad p. J. Dagis jų 
nematė, tai tik todėl, • kad jis 
nieko bendro s'u streiku neturi.: 
Patarčiau jam pirmą dalyką iš-į 
tirti, o ne užsipuldinėti ant “Ke-I 
leivio” nežinant nieko. “Kelel-i- 
vis” padarė daug gero streikui,I 
o p. J. Dagis tik neuž si tikėjimą 
sėja ir, kaipo gizelis, p. Rama-| 
naucko, jo biznį reklamuoja.

Industrial Workers of tlie 
Worlds Unijos Organizatorius

pasidaro tik betvarkių žinių margumynu, vie
toj besisickus tikrojo organo opinijos augš-

Laikraštij o s stylistika.
Kalbant apie laikraštijos stylistiką, pir

miausia reikia pastebėti, kad abelnai specia- 
lišiko laikraštijos styliaus nėra.

Tai, kas su paniekinimu vadinama laik
raščio styliumi, yra blogas, netikęs stylius, 
o ne tasai; kuris ištikrųjų atsako laikraščio 
sąvokaį. Gramatikos ir sintaksės klaidos, kei
sti sakiniai, blogai pavartoti patosai, netikęs 
vaizdų parinkimas, žodžių iškraipimas —- šios 
ir kitos tariamo laikraštijos styliaus ypatybes, 
žinoma tankiai pasirodo, bet ištikro jos nepri- 
dera laikraštijai. Priešingai, salima dvasiai

LAIŠKAS REDAKCIJON.
. . j

Garbi Lietuvos Redakcija teik-; 
sis duoti man vietą gerbiamame' 
laikraštyj pataisyti tūlas Mark-į 
sisto padarytas klaidas jo korės-!

Prieš kalėdas atsilankė 
slovakų ir lenkų niisijonieriai^ 

suradus tai ir lietuviai subruzdo, nepano
rėjo apsileisti ir pradėjo rinkti pi-Į 
nigus ir užsimanė lietuvišką mi-

maža. Ar
li et

naujam ateiviui vietą, dar neper 
^coja juomi rupintics. Minėtai 
departamentas užlaiko visus su pondencijoj M. A. Ruseckas
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MKl

Pašnekelių Kampelis.
Atsakymai pereito numerio.

VIETINES ŽINIOS. Publikos buvo prisirinkę pilna

16. Kas manė, kad
Aušros prelkcija

Nedėlioj, balandžio 21 dieną

prasidėjo šokiai. , ®
Už gražų wkiw*p surengimą, 

reik tarti ačiųidabjausiai p. Zol- 
piui kuris su atsidėjimu ir cner-

Vienais metais uždirbo n mi
lijonų dolierių tik penktukais. 
Daugumas teip mano: jog jeigu 
nori daug uždirbti, tai būtinai tu- 
ti nulupti savo kostumeriui pa-

bus mokama pusė savaitinės 
gos net iki laikui, pakol jis 
sveiks.

Labai geras ir pagirtinas 
pestingumas.

al-
pa-

ru-

no,
18. Kokį c ic sor i ų su a re st a v (> 

už skolas?
19. Koki vyrai tapo garsiai dar

mieste ir, už vic-

20. Kokis medis turi pirmus 
vaisius tik po 50 metų?

16. Kada žinomas 'jurininl

nui kartu 'Cabiti salose (I 
ko didiurvj i šiaur-rvtus nuo

dare kaliniu, laikė patol, pakol 
t icsoriaus sunūs neprisiimtu pi-

na iie<2

nigu

19.
vyru :

I)augumas šiądien 
raštininkų, muzikų, 

poetų ir dailininkų
i dar savo iaun\ sti i.

Birutės vakaras ir

angliškomis

er-
o apart t 
vumą dar tikru lenku.

neyra 
musu

ventojai tuomet dar 
nius (cvek 
to medžio,

14 nie-
didelio

nepadarė 
indžio, ne

vakaruose daly- 
mums gal butų 

daug maloniau šitų “musų tautos 
pricteliu” nematvt ant savo sce-

arba
v;..

netuve nos.

Visiems, kurių raštai netilpo, 
Tilps kitam numeryj. Pritruko-* 
njc vietos. >

vome. sunaudosime,

vynius, jie manė, kad šie vyniai 
turi but padaryti iš kokio-nors, 
jiems nežinomo, labai kieto me
džio. Todėl, gavę nuo kapitono

da jis turėjo
Garsus filoz

17 metu.

111-

riaus ir juokingas turinys savo 
padarė: žmonės gardžiai prisi
juokė. Viską užbaigė p. Prūso
kas savo monologu ir, kaip ir 
visados, nušienavo daugiausiai

me s
nom

;ul juos baliaT -— Gana jau 
lietuviai su pis prisivargi- 
per kelis šimtus metų, o

nių, jie pasodino juos savo dar
žuose, manydami, kad vynįs pri- 
gys ir išaugs. Tokiu būdu jie 
tikėjosi patis galėsią sau dirbti

rėjęs būti
mūs, paga

metu.

noma
—o— 20 metu, v

nei
vakarc apsireiske nau- 

bet dar nepatentuotas —

turėti “good times”, nei cento už

pasitiko tikietų /atėmėjas prašy
damas parodyti bilietą. Nepa
žįstamas gana išdidžiai pasakė,

Šitas pui- o

Paskaitos apie Lietuvių litera
tūrą. Greitu laiku ant Town of

skaitą apie Lietuvos literatūrą ir 
raštininkus. Paskaitas pažadėjo

kad

senovės trakų miestelio, kuris 
tais laikais vadinosi L i g o s .

R a p b a e l’i u s, už kurio pa
veikslus šiądien mokama šimtus 
tūkstančių dolierių, teipgi atsi-

Žvirblys.

ir liko pavadintas B i z a n t i u m. 
Kada imperatorius Konstantinas

žymėjo savo gabumais dar visai 
jaunose dienose. Kada jam su
kako 12 metų, jis jau plačiai bu
vo žinomas, kaipo puikus artis
tas dailininkas.

TMD. Susirinkimas. 10 d. ba-

R o m a ,

minta Konstantino Pile, ar K o n- 
s t a n t i n o p o 1 i u . Turkai, už
kariavę kraštą ir paėmę Konstan
tinopolį^ teipgi padarė jį savo 
sostapilę ir davė jam naują var

Rusu kronikosdą I s t a m b u 1.

lupdavo šitą miestą; jie vadin
davo jį M i k 1 a g r a d , kas reiš
kia — didis miestas. ’ .

18. 1365 metais, Amuratas I

kėlė savo sostapilę Adrianopolin

stantinopoliui. Tuomlaikinis cie
sorius Jonas VII Paleologas, ma
tydamas gręsiantį jam pavoju iš-

kus.

no Raiteliu ordeno, prie Genuos

damas juos priešais turkus sukel
ti, kurie tuom laiku gręsė uždėti 
visą Europą, — vienok popie
žiaus nepaklausyta.

tik vieną pagelbininką, — Saban
dos Amadejų, kuris iškeliavo su 
savo pulkais priešais turkus ir 
atėmė jiems Gallipolį.

Tada Ciesorius Jonas VII Pa

padaryti su Popiežium Urbonu V 
sutartį. (Tais laikais popiežiai 
buvo teipgi ir pasauliniais, — 
svietiškais — valdonais ir turėjo

irai

na s

P r a n a s ku- 
jau- 
rasi

žodžių patvirtinimui,

dedektyvo 
t\ arkadžtriai

dektvva* u

angliškas” De-

vietinės kuopos prisiuntė 
pasiuntinius, todėl šiame

ris nežinotu Vaičaičio eilių, 
metus turėd

—o—

Mi-
ant

o

20. Alyvų medis turi pirmus 
vaisius tik po 50 metų nuo pa- 
sodinimo. Apie šita medi tein
kalbama: ‘’Dar niekas nebandė 
vaisiaus alyvos, kurią pats pa
sodino". Nors alyva anga labai 
Jšlcngvo, bet užtatai ji labai 
lengvai leidžia gausiais atžalas iš 
seno kelmo ir todėl kaikuric gal 
ir teisingai vadina šitą medį 
mirtinu". Alyva yra vienas
niausiu medžių, kuriuos mini is-

ne

nes

lis. Istoriškuose padavimuose 
kalbama, buk Europoj alyvos me
dis pirmiausiai pasirodė Graiki
joj, kur jį atvežta iš Aigipto.

se.

beveik visur
Viduržemio jurhi

šiauriniu ir ant 
nors ir ne vi-

sur.
didelės Kali-

21.

KLAUSIMAI.

Koki gyvuliai niekados 
negeria vandens?

Kur saulė nusileidžia du22.
kartu

23-
dirba
ir už

24.
tūkstančių žmonių?

Kur ir kokia mergina už- 
$25.000 algos per metus

Kokis arklys išgelbėjo 2

PUIKI NAŠLĖ. TA TRAUKAITIENĖ! 
MAN IR PRAPERTę UŽRAŠO IR. 
viską! ha, ha, ha! tai Jur
gis PAVYOE-S! TAM-TI DRAM-

turėjo poną 
:ose. [ie šu-

but kur-nors sau pasiskolino tam 
vakarui lę. Nei seip, nei 

detektyvas”, nors

vus ant ausų, palikti svetainę, kad 
ir ne savo laiku. lis teip ir pa

po teatrui buvo šokiai ir. žai-
Teipgi dedektyvas.

Muzikališkas lietuviu vakaras.

tainėje, Lietuvių Jaunimo Ratelis 
buvo surengęs liuosos įžangos
muzikališką

tam tikra trumpa prakalbėlc ir

1. Prakalbą apie lietinių jau
nuomenės darbus pasakė p. D.

Mandolinų orkestrą, išėjusi 
du kartu.

3. Monologas “Ilgėjimas”.
4. Kvartetas, sudainuotas p-lių 

Mossicj, Pieškalska ir pp. K. 
Strzyneckio ir A. Garčio.

5. Trio, sudainuota p. Gcštau-

2. 
net

Geštauto, Misiaus

Visas programas nusisekė, 
Įima sakyt, vidutiniškai.

pp.
ir

ga-

Eismontas savo namuose, 
visos 
savo 
susi- 

kokiu
būdu vėl pradėjus veikti ir pri
kelti pastaraisiais laikais užmigu
sias Cbicagos kuopas. Manoma

menas

(Grant works),- nutanusi su
rengti vakarą 4 d. gegužės mėne
sio. Žadama kviesti kalbėtojus iš

b. L. A. kuopa savo 
susirinkime balsavo 
Centro Valdybą.

mėnesinėme 
kandidatus į

avo šie: ant prezidento — 
Mikolainis iš Elizabeth, 
ant iždininko ■— senasis,

Paukštis, “Vienybėj L.” leidė
jas; ant daktaro-kvotejo — Dr.

birželio m., išrinkta: F. P. Brad- 
chulis ir S. P. Tanancvičia. Tie 
pats ir į T.M.D. V seimą atsi

seimu, pradžioų birželio mėn.

” parke, 45-tį 
, 21 balandžio,

Veli. UUJ A L Clj

kuriai prelegentas, p. A. Petrai-

ma daug uždirbti. Pasirodo, kad 
tokia nuomonė butų visai klai
dinga. Štai \ iena kompanija 
Chicagoj vienais metais uždirbo 
11 milijonų dolierių 
iš jos “kostumeriii’’
jai daugiau, kaip 5 centus

LIETUVIŲ LAIŠKAI 
KRASOJE.

Savaitinis surašąs. p. Žvirbliui.
,0 niekas 
nemokėjo

dreso, etc.) adresantams 
dima atsiimti Vvriausio-

son ir

ant

metais šita kompanija turėjo ar
ti $11,000,000 jeigos, Algos ir

Gryno dalinamo pelno liko be-

miesto

Užsibaigė dailydžių

nuo

miestui

streiką

1400 Cbicagos dailydžių. Iki 
šiolei kontrakto,riai mokėjo dai-

landą. Dailydės reikalavo 65 
centų už valandą, bet kontrakto- 
riai su tuom nenorėjo sutikti ir

balandžio, 14000 darbininku išėjo

daryta terp jų ir kontraktorių 
nauja sumrtis ant 3 metų. Pagal 
naują sutartį dailydė už 8 va
landas darbo gauna $5.20 ant

amatas,

numeri :

3804

3839
3863

4031
4042
4052

4305
4353
4372

Balciukoneita

Bavczcitis Anton

Jonas

Dobusi <is 1 kus

Fisunaitis
Garbinąs

Antanas
D
Amelia

Gedris Mike

ecentas

Janaitis Jonas 
Jedartos Mikodimas 
Juczkeivicos Anton

K u niekis Juzapas 
Kuzminskas P

M antri nonas A lėks 
Masslonis Andriu 
Mot i kai t is Jurgis

veliu v 
darni

apie 
savo

tai pamisima, augin-

Apsaugojo savo darbininkus.
Montgomery Ward & Co.. —

užsiima Mail

saugojo visus savo darbininkus 
— 2800 žmonių iš viso. Apsau
gojimo (insurence) suma siekia 
milžines sumos keturių milijtkjų 
dolierių. Kompanija už tai turi 
įmokėti $42,000 metinės premi-

rį kompanijos darbininką patik
tų laike darbo nelaimė, nuo ku
rios jis mirtų, tai darbininko pa

bet nemažiau, kaip $1.500 ir ne
daugiau, kaip $3,500. Jeigu dar- 

darbo butu su- v 
priežasties nega- 
jis gaus kas są-letų dirbti, tai

laikui kada sulauks emeritūros 
amžiaus. (Kompanija turi teipgi 
savo emeritūros fondą).

Net jeigu darbininką sutiktų 
netikėta mirtis bile kur, tai ir tai 
kompanija užmokės jam vienų 
metų algą kaipo “life insurance”. 
O jeigu darbininkas butų bile 
kur sužeistas ir iš tos priežasties 
negalėtų dirbti, tai jam teip pat

BALTRUS SUSILAUKIA PRAPERTĘ.
O BALTRUTl! JAU MĘS TAVę S£- 
NiAi laukiame!- JAU IR sviet- 
KA| YRA. EINAM AŠ PARODYSIU. 
PASKUI VISI VAŽIUOSIM PAS SU- 
DŽJA IR AS TAU VISA SAVO PRA~

TAI ČIA MANO 
KAI. NA TAI DA 
VAŽI UOS HM PA 
RYT POPIERAS

ME FOrt A DOL~

GAS

ga-
pro-

at-

ant

APGARSINIMAI
NEGREITAS PROGRESAS.

kai k u r i nose

Prietarai ir tinginystė 
žmones

na, apie naudingus ir 
papratimus! Daugelis

Kaip ma
le >cna ku- v
1 )lčdi ilgus 

gūrai žino,
bet nenori to

not i, kaip

visuc

nenumieruotas
mas ir gerymas. l\a< 
sugedusiam pilvui 
veiklumą, nieko neg

pa-

grumuliavimo organų, sustipri
na vidurius ir reguliuoja visų or
ganų veiklumą. Jis turėtų but 
vartojamas visose pilvo jaknų

nėr, 1333-1339 So.

Drangijij Reikalai.

4423
4424
4425
4441
4473

47’2
47 ’ 3

4725
4749
4754

1 račius Tiaras 
Pali sen skis A lėk s 
Palikos Jonas

Sadauskos Chas
Savickis Julianos

Klemsas

Uzelis Dominick

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Gerai žinančiamTš Fitchburgo, 

Mass. Tamista meti teip svar-

nuo redakcijos paslėpęs savo var
dą. Juk už panašius apkaltini-

sislėpus negalima. Kas gi tu
rėtų už Tamistos apkaltinimus

Studentui, Toronto. (Tai maž
možis nevertas minėjimo. Jeigu

as. Tas lietuviams mažai gali

Petrauskui. Ar valia x melstis 
už žuvusius. ' Žinoma melstis 
nieks drausti negali. Kodėl ku
nigas melstis nenorėjo, tai jo rei
dą ir klausti; laikraštis to negali 
žinoti, todėl ir paaiškinti Tami-

OO YOU TAKE THIS WOMAN FOR

JIS KLAU
SIA, AR f 
TU NORlI 
PRAPER-J 
TĖS.

“žirgvaikio” paskolinimo ir buda« 
vojimo dr-stes nauja serija atsidarys 
17 d. balandžio 191į m.

šita draugija yra inkorporuota rug
pjūti] 1910 m. Visas turtas išneša 
$12,000.00. 
si $4,000. 
draugijos gali atsišaukti viršminėtoj 
dienoj ir 
teipgi skolina pinigus 
bių (properčių) už 
centą. l~ 
kites L. 
3301 S. Auburn avė.

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

Komitetas.

Visas turtas
Piningų ant rankų randa- 

Norinti prisirašyt prie šios

prisirašyt. šita draugija 
ant nuosavy- 

prieinamą pro- 
Su visokiais reikalais kreip- 

Ažuko svetainėn po num.

LIETUVIAI! TEATRO MYLĖTOJAI!
Loškime V. Nagornoskio puikiausi 
veikalą “Rutvilė” “Žemaitijos Merge
lė”. Tragedija 5 aktuose 7 atidengi
muose, knygutė puikiai illiustruota. 
Išleido Rutvilės Knygų spauzdinimo 
Bendrovė. Parašė Lietuvis apie Lie
tuvius Lietuviams. Kaina 40c. Lie
tuvoje 50 kap. Knygutes parduoda 
Bendrovės iždininkas, V. Nagornoskis 
— 1823 W. Mulberry st. 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 nedčlioj, 21 balan
džio, 1912 m. Hull House svetainėj, 
kampas Halsted ir Folk gatvių. Pra
džia 8 vai. vakare. Inžanga 50c, 35c 
ir 25c. Bus statoma scenoje penkia- 
veiksmis gyveninio vaizdelis “žmog
žudžiai”. Veikalas yra labai įdomus, 
daug ko pamokantis ir da pirmą sykį 
pasirodys ant scenos. Kviečia visus 
atsilankyti, Komitetas.

“BIRUTES” VAKARAS!
Scenoje statoma M. Petrausko ope

retė, “Kaminakrėtis ir Malūnininkas”, 
nedėlioj, 28 
M. M ei d až i o 
23 rd 1’1 ace. 
Tikietai 25c

“Kaminakrėtis ir Malūnininkas” 
nors yra jau girdėtas kuone visiems 
lietuviams Chicagoje, o vienok, norin
ti pamatyti malonėkite tikietus nu
sipirkti iš kalno, nes kaip pirmiaus 
buvo gal ir dabar trečdalis turės gry£- 
ti nuo durių, dėl pritrukime tikiėtų. 
Tikietus galima gauti šiose vietose: 
J. B gandas, 1613 So. Halsted st., J. 
Bagdžiunas, 2334 So. Oakley'•avė. ir 
A. Olszewskio Bankoj.

Po teatrui bu^ Dainos, Deklama
cijos ir Monologas. Po viskam puikus 
Balius.

d. balandžio, 1912 m., 
svetainėj, 2242-44 West 
Pradžia 7:30 vai. vak. 
ir augščiau.

ir

ANO NOW YOU AQE AS ONE MAN

JIS SAKO, 
KAD MA - L 
NO PRAPER 
TE DABAR , 
JAU TAU 
PRIKLAU- frl

HA, HA’ 
I NEVER 
HAD SV' 
CHA JOKt 
IN tv\Y ,
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538.J

510 Main st.M.

st.V.

st.A.

SeverosPA.
st.S.

Bitterio Skilvinio
(SEVERAL STOMACH BITTERS)

st.J.

£1.00O pamatysite, kaip jums pagelbės.toj
T. st.

milioske ži a- W. Jefferson st.
ore

Nek.

50 i r

Juoz. avė.

ra.
S i m. st.,

Severos Valytojas KraujoD.
t

J u r. st.TU. c
£1.00

si.Ml
Dienini!!antinai!

W.Kiek vie-
Kankakee,

.ANTRAS IŠK II , M IN G A S

i

Ant.o
pabadavęs

SEVEROS; name.

Ind.
Juozas 'Pauga,

Gyduolę del Inkstu ir Kepenų

D. st.

A. st.

B. P. st.
m

St.

M. A. st.

st.

Kaz.

st.

st.Jos.

ant-

ill.

ramu

i

i

f) 2nd

LIETUVOS” AGENTAI.

Club
St.

p. st.GranuAnt Pardavimo
Pasakaitė

Pet. st.

■1

už
art

CONN.
827 1L

Pasik-
New-

del
si

MASS.
35 Arthur

OHIO.
St. Clair ave.

MD.
Baltimore
N. Green

MD.
N. Castle
So. Paca

ave.
ave.

ge ra 
gera

MONTELLO, 
Miszkinis,

ciams, 
Teipgi 
Kalbu

ta.
nori 
ave.,

CONN.
785 Bank

st. 
ay.

ant 
tar- 

be

Archer 
kams, 
farmai.

t *
9' • 
£ &

skyrių, kuriame ga- 
a py sakų ir kitokių 
įvairias mokslo są
moksliškus

kaip reikia

!kų pa v.

12. Ar 
kunigus? 
Pusi. 20

nes 
jau

ILL.
922 — 10th

P' 
F- f V 
F 4

balto veido ir vidutiniai link-
šnekos. Gyveno 5 met. Ame-
Kalba tik angliškai ir polskai 
susišneka. Pabėgo su Juozu

PIRMASIS LIETUVOS MOTERŲ 
LAIKRAŠTIS

526 SO. STATE ST
Musų ofiso valandos yra nuo 10 valandos ryto iki 4 po

mi namus,
orio, kurs

rodąs ir
Budavotojus gyvena s

ir šiaip 
užsieni i- 
siųskit

st.
st.

WAUKEGAN, 
A. Petroshius,

John
J. Zebra nekas,

227

O. Box

PA.
1514 Ross

LAWRENCE 
Ramanauskas,

rymo-1
Leipo- i

Reikalinga lietuvaitė stenagrafė į 
bankų. Atsišaukit į New City Savings 
Bank, 4601-03 So. Ashland ave., Chi
cago, 111.

Mass. i i ---- _ s

talpina įvairius 
dorų ir visuomenę ;

i Kokiomis sąlygomis paskiria 200 
rubl., paaiškinta pirmajame “Lietuvai
tės” numeryje 1912 metuose.

Paj ieškau darbo. Kų-tik 
vęs iš krajaus. Turiu pilu;, 
rnendaeijas. Moku šaučystę i 
rystę — prie visokių pakinką.

CHARLES. ILL.
575 W. Gth

Paul
K. Yurgeliuna

B 
c

CAMBRIDGE, MASS.
Satkevičius, 877Cambridge

Ant pardavimo geras automobilius 
ir pijanai grajina su elektriku ir 
be elektrikos. Gera proga, kam rei
kalinga. John P. Rashinski, 3200 
So. Halsted st., Telefonas Drover 2342.

st.
st.

WATERBURY, 
Ch. Kažemekas,

SCRANTOL
Petri kys,

Reikalingas širmonas, jardmonas ir 
sledžeris. Atsišaukit: Lanski, 2117 
So. Jefferson st.

Karalius Pigaga, 
ave., Montello, Mass.

BALTIMORE, 
1834 

603

CLEVELAND,
P. Šukys, 2118

norėsit 
prie 

jums 
k uo- 

i v a m

automobiliams 
esu prasilavinęs 
tris kalbas, lie

ILL.
So. Halsted st.

1607 N. Ashland ave.
2342 S. Leavitt st.

Paj iešką u draugo Justino 
rauekio. Paeina iš Kauno gub. 
vėžio pav., Šeduvos parapijos, 
Sibičių. Mudu persiskyreva 2

belų sodžiaus, 
Girdėjau, kad nes 
roit, Mich., iš I 
sišaukt, ar pran 
rašų:

ave.
st.

ave.
• st.

st.

M.
J.

211 First

MASS.
224 Athen
W. Broadw

248 W. 41 h St.
233 Broadway

WATERBURY, 
žemaitis,

Pas šiuos mus agentus galima 
sisakyti “Lietuvų” metams ar 
pusėj metų ir užsimokėti.

Parsiduoda saliunas labai pigiai; 
gera vieta; lietuvių plačiai apgyven- 

Pardavimo priežastis: savininke 
išvažiuot Lietuvon. 3300 Union 
Chicago, Ill.

SPRINGFIELD, ILL.
Tachilauckas, 1217

1912 m., Bukliaus svetainėje, 
Court, Cicero, Ill. Balius pra- 
5 vai. vak. ir trauksis iki 2 
nakties. Inžanga 25c. porai.

Fromes, 
Jankauskas.

, Juozupavičius,/
Plochoc ki,

Reikalingos 2 moterys prie namų 
darbo; teipgi dirbtuvėj prie maišų 
išdirbinio. Nalatas darbas, 
lauskit M. S. Goldberg, 1560 
berry ave.

Rei kai avi m at

2400 Fifth ave. 
st. 
st.

L. Gawlis, 
Vincas želvis, ‘

AKYVA.
Iš Tnkvizijos laikų7 istoriška knyga 

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

prie 
geriausia

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

MILAŠAUSKI, 
st., So. Baston, Mass.

Bedford ; 
Grana 

65 Hudson i
222 Berry 
87 Grand

120 Grand
229 Bedford Ave.

900 Rogers ave.
102

Apie 100
milia nuo 

miestelių, 
javams, sodnui, 
irba paukščių ;

SHENANDOAH, PA.
Kryžanauskas, 38 E. Centro

Jonas Mistinas, 
IGuO Adams st.,

Step. Misevičia,

WORCESTER, 
Paltanavičių,

J. Kalakauskas,

ir g( 
g i ų

Įima pirkt su mažu įniokčjimu ir 
i *n g vų išmok ėj i m ų. Pa ril uodam, 
turim biznį mieste. Atsišaukil

MASS.
15 Millbury

121 Green

CHICAGO, 
Jonas Ilgaudas, 1613 
P. M. Kaitis, 
Zig. Mickevičia,
M. J. Tananeviče, 670 W. 18th st.
Mike Valaskas, 345 Kensington avo.

Parduodu 
kioj vietoj, 
ir lietuviško 
nes gyvuoja
proga lietuviui arba lenkui, 
jų sųvaičių turiu 
stau. 
siu.
3302 So. Morgan st., Chicago. Ill.

F

Pajieškau savo gorų pažįstamų Ve
ronikos Ruzaicos ir Marijonos Kara- 
lukės. Jos paeina iš Kauno gub..

ELIZABETH, N. J. 
Bočkus.

SO BOSTON, 
Gendrolius, ■
Gegužis, 28

P'. Mikalauskas,

\ i et a. 
gos;
iki 2 
\ ėuis,

PITTSTON, PA.
Kazakevičia, 103 N. Main

užkviečia L. S. S.
Kam i t etas.

centai Box

pirmos kliasos, 
piet ir trauksis

Inžanga vyrams

BROOKLYN. N. Y.
Jonas Bičkumis,
E.
Ant.

Ignocas Briedis,
General Delivery, Red Lc

VIRĖJA.
ir atsakančiai sutai- 

s veselijems, šermenims, 
Važiuoju į artimesnius 
Reikale prašau kreipties

antrašu:
Ona Baužienė,

3233 S. Halsted st., Chicago, Ill

Gražiausia saliunas ant West Side, 
i 1 blokas nuo bažnyčios, parsiduoda 
labai pigiai. Atsišaukit pas, M. J. Ta- 

inauevičia, Banka, 670 W. 18th st., 
iTelefon. Canal 2190.

sa v i n iii ko:
John Derkin(i;

W. ISth st., (

BALTIMORE,
Louis, 657 W. 

112
BUENOS AIRES; ARGENTINE, 
ozas 'Pauga, Calle Alldecova 463

nė ii’
1110 <

CHICAGO, ILL. 
Bagdžiunas, 
Gimbutas,

kalanti] —■ atsišaukit. Arba jeigu 
kas prirodytų gerą vietą, tai tokiam 
atlyginčiau su padėką.

Antanas Stanevičia.
2078 Canalport ave., Chicago, III.

Gaunama už 25 centus

UNION CITY, CONN.
F. Eimaitis, 65 Brenna^

PITTSBURG, PA.
Baltrušaitis Bros.
Jonas A. Ignotas, - 46 So. 22-nd
J. G. Miliauckas, 1811 Wharton

■ reslnm 
or vst e i

1326 Lincoln

NEWARK, 
Ambrazevičia,

PETERSON, N. J.
Varaškevičius, ‘ 70 Lafa^etto

PLYMOUTH,
Poteliunas, 345 E. River

KUR GAUTI “LIETUVĄ”
Galima gauti kiekvieną savaitę 

Lietuvą” už 5c. pas šiuos agentus:

da -'ip'

ft

/TEATRAS! KAINAS!
Byron’o 3-jų aktų 4-rių paveikslų 
misterija iš Dr. V. Kudirkos raštų, 
bus perstatyta Brooklyne ant scenos. 
4-tų dienų gegužio (May), 1912 m., 
McCaddin Memorial Hall, Berry st., 
tarp 2-ros ir 3-čios, Brooklyn, N. Y. 
Pradžia ant 8-tos vai. vakare. Kas 
nori pamatyti pradžių svieto pirmuti
nių iš Rojaus išvytų žmonių ant že
mės gyvenimo. Ateikit!

Kam gi nėra žingeidi! pamatyti ir 
išgirsti šėtono-Luciferiaus guodimas 
pirmutinio žmogaus prieš Dievo va
lių? Kas nenorės pamatyti šėtono ga
lybę, kaip Kainų neša per dausas į 
pragarų ir jam rodančias pragaro bai
senybės? Ar nežingeidu bus pamatyti 
Abelio ir Kaino budavojančius alto
rius, maldas prie Dievo ir atiduo
dančias Jam aukas? Teipgi gal bus 
žingeidu pamatyti pirmutinio žmo
gaus prasižengimą, užmušimų Abe
lio Kainu dėlei pavydumo už pirmy- 
stę ir Dievo bausmę, per Aniuolų at- 

ženklų Kainui ant kaktos, 
prasižengimo žmogaus ant 

Pirma sykį ant lietuviškos 
Aniolas, Kainas ir šėtonas

kelį vardu Viliam Pranciškus. Ji 
yra 5 pėdų ir 4 colių augščio, ne- 
aiškei 
smos 
rikoj. 
mažai
Gričunu, neženotu vyru 5 pėdų ir 6 
colių augščio; kalba lietuviškai ir 
biškį angliškai; usus skuta tamsiai 
pilkų siutų. Mano pati turi aksominį 
naujų overkoti. Kas man praneš apie 
juos, tas gaus $5.00.

Jurgis Rapalavičia,
P. O. Box 43, Panama, III.

Ant pardavimo barzdaskutykla ir 3 
stalai “pool”. Vieta gera lietuvių ap
gyventa. Priežastis pardavimo savi
ninkas nori važiuoti ant ūkės. S. Guo- 
kas, 611 E. Main st., DeKalb, Ill.

Ant pardavimo saliunas ir laisnis 
geroj lietuvių apgyvento! vietoj. Biz
nis gerai išdirbtas. Parduodama iš 
priežasties savininko nesveikatos. 
3338 Auburn ave., kerte 33 pi. arti 
šv. Jurgio Bažnyčios.

MINERSVILLE^ PA.
Ramanauskas, t Box

NEW BRITAIN, CONN.
J. Cheponis

31. Vitas ir Koryna. Istorija Iš 
laiko persekiojimo bažnyčios. Para
šė M. Spiechalskis. Pusi. 224 40c.

N. J. v 
178 Ferry,

93 Pagal įstatymus. 
Konopnickos. 
n as 
pusi.

Apysaka M.
Iš lenkiško verte Pra- 

Siulelis. Chicago, Ill. 1910, 
158 ........... 40c

A. OLSZEWSKI
3252 S. Halsted St. Chicago.

* ft T • T nereguliąrišką apetitą, arba ape-
. I Al I 11 Fl I A tito stoką, arba blogą virškinimą, lUlitV ar silpnus vidurius—

nelaukite ilgai bet pasirūpinkite gauti <?

Damb- 
Pane- 

kaimo 
met u 

‘ittstone,- Pa. Turiu svarbu rei- 
todėl meldžiu atsišaukti šiuo

liestą 
žymę 
mes? 
uos! 
lakios!

širdingai 
19 knuopos

Inžanga:
$1.00.

P. S. Ateinančiam sezone bus su
lošta 5 ivktų drama “Marija Magda- 
lietė”. 
...—»------------------ - -------------------- -

L. M. D. “AIDO” VAKARAS.
Nedėlioj. balandžio (April) 21 d., 

1912 m.. J. Stančiko svetainėj. 205-07 
E. 115th st.. Kensington. 111. Bus 
lošiama labai juokinga komedija 
“O. S. S.” Taipgi bus Dainos, šokiai, 
etc. Pradžia 5 vai. vak. Inžanga 25, 
35 ir 50c.

“O. S. S.” yra viena juokingiausių 
Komedijų lietuviškoj kalboj. Lošia 
ją geriausieji Kensingtono artistai. 
Taipgi bus Dainos. Ant
šokiai ir įvairios žaismės, 
nas norintis puikiai past
atėjęs ant šia vakaro neapsivils.

širdingai visus kviečia Komitetas.

parengtas Draugystes Lietuvių Jauni
kaičių Dainos Mylėtoju, nedėlioj, 21d. 
balandžio (April), 1912 m.. M. Mel- 
jdažio svetainėje. 2242-44 W. 23rd PI. 
Svetainė atsidarys 4 vai. po pietų. 
Inžanga 25c. porai.

Ant šio puikaus iškilmingo baliaus 
užprašome visus lietuvius ir lietu
vaitės atsilankyti kuoskaitlingiausiai. 
Muzika griežš puikius šokius. Todėl 
visi atsilankiusieji galėsite linksniai 
vakarų praleisti. O mes iš savo pusės 
stengsimės visus svečius širdingai už
ganėdinti. Su godone, Komitetas.

BALIUS! BALIUS!
Taccmos Lietuviai. D. L. K. Vitau- 

to Dr-stė, rengia balių ant 26-tos 
gegužios dierios (26 May), 1912 m., 
ant Liberty Hali, 1117’4 Tacoma ave.. 
Tacoma, Wash. Tai bus pirmas toks 
pinikus ir linksmas balius; 
ki muzika, 
2 vai po 
durnakties. 
Merginoms ir vyrams dovanai, 
čiame vietinius ir aplinkinius 
lankyti ant to puikaus baliaus, 
nepribus, tas po laiko graudinsis.

Komitetas.

bus pui-
p rasi dės
iki vi-

50o.
K v i e- 
atsi-

šiuomi turime už garbe pranešti 
TJetuviams Rymo-Katalikams, kad 
Dr-ja šv. Antano iš Padvos, kuri yra 
viena iš tvirčiausių ir turtingiausių 
lietuviškų D r-j u Chicagoj, kurios tur
tas yra $4,574.88, sumažino mokesti 
posmertinės sąnariams, tai yra, po- 
smertinė bus mokama iš kasos kolai 
dasieks $3,000.00. ši Dr-ja yra 12 
metų senumo.

Susirinkimai atsibuna pirmą nedėl- 
dienį po 15-tos kožno Mėnesio, baž
nytinėj ’ svetainėj, Apveizdos Dievo, 
kampas Union ir 18-tos gtavių.

Todėl kviečiame prisirašyti 
šios Dr-jos nes dar yra 
proga.

Reikalaujanti daugiau informacijos 
kas link prisirašymo prie šios Dr-jos 
atsišaukite ant 

» rašo
žemiaus padėto

Su godone,
P. Ewaldas. prezidentas, 

’ 3236 S. Morgan 
Pečiukaitis. Prot. Rašt.
1533 S. 50th ave., Cicero,

METINIS BALIUS!
Draugystės šv. Jurgio Kareivio pa

rengė balių, kuris atsibus subatoj 27 
d. balandžio (April), 1912 m. Prasi
dės 7 vai. vakare, šokis trauksis iki 
vėlumo nakties. Casino Hall Central 
st., Thompsonville, Conn. Inžanga 
25c ypatal.

Kvočiame lietuvaitės ir lietuvius at
silankyti ant baliaus. Niekas nesigai
lėsite atsilankę, busite užganėdinti. 
Griežš vietinis orkestras lietuviškus 
šokius. Kviečia visus be skirtumo

Komitetas.

DIDELI ®ALTUS!
Skaityk ir nepra/elsk progos — bet 

atsilankyk ant Didelio Iškilmingo Ba
liaus, parengto Lietuvių Raudonos 
Rožės Kliubo, nedėlioj, 21 d. balan
džio, 
48-th 
aidės 
vai.

Kviečiame visus lietuvius ir lietu
vaites atsilankyti ant musų iškilmin
go Baliaus, kur griež pirmos kliasos 
muzika visokius šokius. Todėl ne
praleiskite tos progos, liet atsilankę 
pasillnksmykite, o mes iš savo pu
sės visus svečius prižadam širdingai 
priimti ir užganėdinti. Su godone,

Komitetas.

DARBININKU VAKARAS!
Dr-stė D. L. K. Keistučio parengė 

r.erėdos vakare 1-ma d. gegužio 1912. 
Puikias Prakalbas, Deklemacijas ir 
Juokęsis Stepuko Dekoracija, atsibus 
M. jtfeldažio ^svetainėje, 2242-44 W. 
23rd Plpce. Svetainė atsidaris 6-ta 
valanda vakare. Inžanga 25c. ir 35c. 
ypatai

Ant šio puikaus vakaro užprašom 
visus darbininkus ir darbininkes, se
nus ir mažus atsilankytie kuoskaitlin- 
giausia. Muzikė iš Paryžiaus grieš 
lietuviškus šoktus, kad net viskas 
skambės. Kas ant to vakaro atsilankis 
tai nesigailės, nes tokio vakaro dar 
Chicagoj nebuvo taigi Dr-stė D. L. K. 
Keistučio stengsis ta vakara grąžei 
Ltliktl ir svlečius užganėditi.

Su godone Komitetas.
Pelnas nuo vakaro bus sunaudo

tas ant viešo knygyno.

(Paj ieškojimai
Pajieškau savo pačios Antaninos 

Rapalevlčienės; po tėvais vadinaš 
VentęraiČlutė. Paeina iš Yiltrakiiį 
kaimo, Lesnistvos gmino, Vladislava- 
vo pav., Suvalkų giib. Pabėgo nuo 
manęs 21 kovo vakare, man į darbų 
išėjus. Paėmė |360. ir metų vat*

Pajieškau kokio 
biznierių. Esrnu 
kalbu skaitau ir 
lenkiškai ir rusišl 

u. o teip-gi 
mokinaus vieš 
buvau IV sky

Anton Shakalis.
W. 23rd PI., (’

PA RS t DUODA U A R M A.
tusioj Michigano Valstijos 
ass paviete, parsiduoda 
ų farma. Puiki :

myliu
gelžkelio; 3 

le tinka. 
, labjausiai gy- 
auginimui. Vi- 

> apie 15 akrų
— daug žuvių. Geros pievos 

s miškas. 10 akrų visokių brau- 
medžių: kliavu, riešučio — ver- 
apie $1500.00. ‘
a 2 sodnai obelių. Pereitą ru- 

užseta apie 10 akrų rugiais ir 
bais, gerai nurodo. Budinki] ne
vieta tinka uždėjimui “Summer

Ir dovanų 2 0 0 rublių priedai 
išeina Kaune vienų sykį į menesį, 

kaštuoja tik
D U lt U B L 1 U M E T A M S

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

Lietu v a i t ė 
straipsnius apie 
visokius dalykus iš moterų klausimo 
veda Literaiuros 
Įima rasti: eilių, 
daiktų; rašo apie 
kas, paduodama moksliškus straip
snius; mokina, kaip reikia vesti mo
terų ūke; praneša, kas atsitinka gera 
'Lietuvoje, Rusijoje ir Užsienyje; ap
sako Lietuvių Katalikių Moterų Drau- 

veikimų; siunčia visiems me- 
pietų sustota; ju’iiina apgarsini- 
išreiškia atsigeriuim us. duoda 

mt įvairių klausimų, 
iri valo būti 
šeimy n inkės, 

mergaitės

a

nors darbo priejionų i 
25 mot’] amžiaus, į da per 
rašau: lietuviškai,St. Da' 

cai ii’ gerai akai t- __
sušneku angliškai. . 
ose mokvklose kur , U1’

r.iesinyce, groserne ir 
u geriausiomis eleklri- 

lis. mėsai ii’ kavai nial- 
-.viostui dirbti, arklys ir vežimas, 
iausioj lietuvių apgyvontoj vietoj 

Bridgeport o, arti bažnyčios, biz- 
ąieno kasdien parsiduoda 150 ga- 

daugiau. Savininkas parduo- 
i. kad gali gyventi be biznio, 
e’.avičius, 3317 Auburn ave.

gijos 
tams 
ni us, 
atsakymus

Liet u v a i t ė 
kiekvienos ponios, 
naitės, motinos, mergaitės stalo, 
jos tikrai kultūriška moteriške gyvent 
neprivalo.

Lietuvaite nuo 1912 metų pra
džios pradėjo jau trečiuosius savo vei
kimo metus.

Nesivelinkite šį pirmąjį Lietuvos 
moterų laikraštį—Lietuvių Kat. I\lo- 
terų Dr-jos organą. LIETUVAITE už- 

platinti, 
Apturėti. 
Kaunas, 

Viešojo L. 
r)ar. PI. d. 
Bibliotekic. 
meldžiama 
“Liet uvai-

sisakyti, skaityti, 
šelpti ir premijos

L i e t u v a i t ė s 
Maculevičiaus 
K. Knygyno 
Maeulcviča yri 
Ited. Lietuvaite. 
siųsti tiesiog į 
tos”.

palaiky ti, 
200 rubl.
adresas:

narnai prie
Kovno, ]

Publičn.
Pinigai

Redakciją

jaučias nusilpęs, nuvargęs; kas turi išbėrimus, spau
gus, nušašimus ir įvairias kitas ligas, paeinančias iš 
sugedusio, nesveiko kraujo, geresnių gyduolių neras 
kaip

Kai tik pasijaučiate
turį kokj-nors skaudėjimą strėnose, arba sugedimą 
pūslės, arba menką ir nenormališkos varsos šlapumą, 
arba kurią-nors kitą netvarką šlapinimos organuos, 
tuojaus vartokite

Pajieškau Juozapo Račkaucko; pa
eina iš Raseinių, Kauno gub. Gavau 
žinią, jog jis yra Chicagoj jau pu- 

įsantrų metų. Turiu svarbi] reikalą. 
‘Jisai yra vedęs Lietuvoj mano se
serį. Meldžiu atsišaukt:

Kotryna Laudenskaitė,
209 South st., Boston,

Pajieškau pusbrolio Jurgio Ješkevi- 
Įčio ir švogerio Damininke Selutos. 
1 Pirmas paeina iš Perlojos miestelio, 
i antras Marcinkonių parapijos. Manče- 
I girių kaimo, abu Vilniaus gub., Tra- 

Atsišaukit, busiu labai dč-

's id uodą 18 ir puse a keri o žemės 
Chicago & Jotiet Electric, Leafy 
?, penkiolika mylių nuo “City 

dvi mylios nuo Argo, ant 
ave.; frontas tinka pikny- 
?šta daržovių, arba viščiukų 
808 N. Hickory st., Joliet, Ill.

prisiusite 25c. sidabrinį gro
tai aš prisiųsiu tam tikras 

paslaptis, kaip galėsite pada- 
daug pinigu liuosame nuo dar- 

šiuomi dalyku geriausia 
saliunčikai, gaspadinės, 

bu rd i nge rius 
paslankus prie

Gromatas su pinigais 
adresu:

J. Ambrose.
Clinton, Ind.

m atoje 
, biznos 
' ryti 
į bo laike. Su 
gali pelnyti 

[•kurios laiko 
žmonis, kuri 
mo. 
šiuo

MASS.
101 Oak

st.
st.

FRANK J. BAGDZIUNAS
938 W. 34th St.

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

(SEVERA/S KIDNEY AND LIVER REMEDY)

kuri tuojau prašalina visas lįgos priežastis, uždegimą 
ir pažeidimą ir sagrąžina tiems taip svarbiems orga
nams sveikatą. 50c ir $1.00

REIK A L AUN AME ŽM ON I U.
Mokame $20 algos ant savaitės 

agentų, kurie parduoda auksinius, 
ir nikelio laikrodėlius (džie- 
su lenciūgėliais tarpe savo 
ir kitų ant' mėnesinės iš- 

po $1 ir po $2 ant mėnesio, 
kel i a u n a n č i ų age n t ų,

dabrinius 
gorėlius) 
pažįstam ų 
mokesties 
Reikalauname 
kurie važinėtų nuo vieno miesto į ki
tų, taipogi reikalauname vietinių 
agentų, kurie butų ant vienos vietos. 
Mokame $20 algos ant savaitės agen
tam. kurie visą savo laikų dirbu dėl 
mus, $8 algos mokame ant savaites 
agentam, kurie dirba tiktai vakarais 
užbaigę savo dienos darbų. Reikalau
name žmonių tiktai gero vedimoši ir 
blaivų, o taipogi norėtume žinoti jų 
dabartini užsiėmimą.

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

labai pigiai saliuną pat
arti lenkiškos svetainė0 
banko. Biznis išdirbtas, 

‘jau 9 metai. Labai gera 
Už dvie- 

išvažiuot kitan mie- 
Kas pirmas ateis tam parduo- 

Atsišaukit po adresu: W. Babicz,

NEW HAVEN, CONN. 
Makarevich, 255 Wallace 
PHILADELPHIA/ PA. 
Ignotas, 1028 So. 2-nd

PATERSON, N.' J.
Atklnds Bros., , 273 River

PORTLAND, OREG.
Bowman News Agency.

NAMINE. MOKYKLA.
Gramatika angliškos kalbos mo- 

kytisbe mokytojo(apdaryta)$ 1.00
Vaiku Draugas arba kaip moky

tis skaityti ir rašyti bo 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

Calima gauti visur aptiekose. Visada reikalaukite, kad jums 
duotų Severos Gyduoles. Kitokių neimkite.

Žiūrėkite, ar ant jų yra parašas

F. SeveRA Co. CEDK™S

re Maria Dowiatt-Sass
Moterų ir vaikų ligų specialiste

Reikalingas korespondentas, mokan
tis kelias kalbas. Atsišaukite laišku, 
prisiųsdami aplikacijų vartojamose 
kalbose antrašu:

J. F. Sosnowsky, 
287 Bedford ave., Brooklyn, N. Y.

GERA
Sugebu gerai 

syti valgi 
puotoms, 
miestelius, 
šiuo

Parsiduoda galiūnas lietuvių apgy- 
ventoj vietoj. ^Labai gera vieta lietu
viui. Parduodu dėlto, kad turiu du 
biznius. Norėdami plačiaus dasiži- 
noti, kreipkitės pas savininkų: 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 kitų biznĮ Ci
cero, III. Kas pirmesnis, tas bus ge
resnis. Nepraleiskit progos, atsišaukit 
tokiu antrašu: 3428 So. Halsted st., 
ant 34 pi., A. S., Chicago, Ill.

------------ 1------------------------------------------
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, Ill.

Parsiduoda bučerne ir grosernė. La
bai geroj vietoj. Lietuvių ir lenkų 
apgyventa. Noriu išvažiuot Lietuvon. 
Atsišaukit po numeriu 925 W. 20 st.* 
Antanas Montrymas.

Parsiduoda saliunas. Gera vieta 
lietuviui; galima padaryt pinigu; par
siduoda delei savininko ligos; labai 
pigiai. J. Vogelsanger, 901 West 35 st.

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

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

BROOKLYN, 
J. Ambrozėjus,' 
Vincas Dauno'ra, 

Lesniauskas, 
Pilėnas, . 

9 t

J. I.
Ad.
Antanas Grisius,
J. Janušas, 
Zen. Jucevicze, 
Vnic. Linka, 

Rimkus, 
Stulpinas, 
Visockis,

Vine.
Jonas
A. Vizbaras,
Petras Vaitiekūnas,
P. Zmudzinavičia,

2334 S. Oakley
3036 Union

708 W. 17th PI.
2015 Canalport ave.

118 E. 115th
1813 String
920 W. 2Gth

921
8139 Vincennes Rd.

3019 Parnell ave.

st. 
st. 
Pl. 
Pl.

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

PRANEŠIMAS. ,
šiuomi turiu už garbę pranešti, kad 

aš atpirkau nuo A. Gimbuto krautuvę 
ir varau visą jo buvusį biznį. Kurie 
buvote minėto biznio kostumeriais, 
meldžiame pasilikti ir ant tolinus; 
iųęs patarnausime geriausiai.

Su godone, 
Juozapas Budrikis,

3036 So. Union ave., Chicago, Ill.

NAUJOS KNYGOS.
Pasaulių Ratas. Astronomiškas 

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

telpa apie 80 įvairių dainų .... 20e.
Meilės Karstligti. Mintįs ir pri

lyginimai apie dabartinį suprati
mų meiles ....................  20c.

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

J. STROPU?,
30 W. Broadway, So. Boston,

Mass.

KAIP PASILIKTI AMERIKOS 
PILIEČIU.

LIETUVIŠKOS KNYGOS.
Gaunamos “Lietuvos” knygyne, (ku

rios nėra abelname knygų katalio- 
gč). »

11. Mažas šaltinėlis Malones Dievo 
su “Officium”, litanijomis, maldomis 
ir giesmėmis. Pusi. 576 ........... 40c.

gali žmones rinkti sau
Parašė Pr. Petruševičius. į 
................ u .. ................ 5c.

Knygutė Lietuviškoj ir Angliškoj 
kalbose. Turinys: įstatymai apie pi
liety stę, klausimai ir atsakymai iš
siimant popieras, Suvienytų Valstijų 
Konstitucija, nepfigulmybės deklera- 
cija ir konfederacijos straipsniai. Lie
tuvių Amerikos Ukesų Kliubas, ma
tydamas, kad kiekvienam yra reika
las tapti šios šalies piliečiu, išleido 
šių knygutę savo triusu. Knygelės 
čienia tik 25 centai. Todėl norintieje 
gaut ši«ų knygelę, tur podraug su už
sakymu prisiųsti ir 25c. krasos ženk
leliais, arba per Money Orderį.

Adresuokite:
Lithuanian American Citizens

372 Bedford ave., Brooklyn, N.

15. Vėl
Gul de Maupassantcį l&ętuviškai iš
guldė Jonas iš Bar.vPuąl. 30 .. 5c.

tPe i Ve rintos apy- 
Kaip gyvena kyliai, 
pasakė j imas. Pusi.

18. Pavargėlė.
sakelė, ir 
Jogviliečio 
Kaina ...

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

MMMI

Dr. O. C. HEINE 
DBNTISTAS 

OF!$AS—Kampas 31 ir So, Halsted galy 
(Gymimas virs aptiekos.) & CHICAGO, ILL

LIUOSO ĮNŽENGIMO MUZL^S
Moksliszku Žingeidumn.Žinojimts-Galybe

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.

Nedelioms
nuo 9:30 iki 12:00 vai. ryto

Rezidencija

5208 W, Harrison Street
Tel. Austin 737

Valandos:
trkfrtl iki 9:00 kiekviena ryta

Naujienai Kuri Nudžiugins ir 
Palinksmins Daugel Sergancziu, 
Silpnu ir Nualintu Vyru
viskas, nupuoles^jveikatoje? Ar peržengei tiesas sveikatos* 
arba gamtos? Af manai apsivesti? Ar ėsi tinkančiam padė
jime užimti užduotisženybinio gyvenimo? Jeigy yramažiau- 
sė abejone jog randasi užsivilkusi chroniška liga dugnyje 
tavo kiapatų, tai atsiSauk ant žemiaus paduoto adreso, o ap. 
turėsi patarimu ir ištiriličjimį dykai! Mes ištirinęsime tavg 
visai dykai, ir jeigu išgydymas bus galimas, tai įneš iSgydy- 
sime už kožemiausię kailiu. Ne užsidedi ant savgs jokių pa
reigų atsišaukdamas pas mus del hemokestinio pasiteiravi
mo. Mgs perstatysime padėjimu viso dalyko tikroje šviesoje, 
o tada galėsi gydytis jeigu norėsi.

Kel Dolerio Nereiks Mokėti Pakol Nebusi Užganėdintas Sava Locnoj 
Mintyj kad Mes Esame Teisingi, Pilnai Atsakanti ir Užsitikimi.
nesveikumu inkstų, pūsles ar šlapumo ravelių, jeigu jauti nesmagumu ir skausmu, jeigu raudasi 
koks padėjimas dėl kurio nesinori kreiptis prie Šeimyniško gydytojaus, kaipo tai; silpnumas, ner
viška negale, silpna arba sumažinta atmintis, nemiegojimas, gėdingumas, nubėgimal, nuvarvėjimai, 
Silpninanti sapnai ir išnaudota gyvybė; jeigu turi guzuotas ir susisukuses gyslas, jeigu kenti nuo 
užsikrečiamų ligų kokios nebūt rūšies kurios tamistai daro nesmagumu; jeigu turi nors vien g iš 
skaitlingų ligų kuriom vyrai gali but apimti; jeigu kenti nuo pertankių dasileidimų; jeigu turi vo
tis, skaudulius burnoje ir ant liežiuvio; jeigu plaukai tavo slenka; jeigu turi slaptinga Ilgę; jeigu 
turi užnuodinta kraujį arba nors vienį iš ligų kurių auka tampa vyrai—TAI MES GALIME TAVU 
IŠGYDYTI IRTA PADARYSIME. Ateik pasikalbėti su mumi didžiausiame privatiškume ir se
krete, o męs padėsime atsikratyti nuo visų kliūčių kotrumpiausiam laike. Mos turime lulwii didelį 
patirima gydyme tokios rūšies ligų ir užtikriname išgydymu. Mes netiktai palengviname, bet išgy
domo tikrai ir ant visados. Ateik ir pasižiūrėk ant skaitliaus lietuvių kuriuos mes išgydėmo. Mes 
išgydysime teip tikrai kaip atsišauksi pas mus. Silpni vyrai, kurie nustojote viltį pasveikimo besi- 
gydydami kur kitur, ateikit pas mus, mes atkreipsime ant jus^musų specijuliškį atydį teip jog at
gausite savo vyriškumu ir busite vadovais terp gavo sandraugų,
PATARIMAS IR IŠTIRINEJIMAS VISAI DYKAI. GYDUOLES DYKAI IKI IŠGYDYMUI

CHICAGO MEDICAL CLINIC
arti Harrison gatves CHICAGO, ILL

___ x____ ________ v * ............ > Jiet ir nuo 6 iki 7 vakare. Jeigu negali 
atsišaukti terp tų, valandų, tai gali atsišaukti terp 1<X ir 12 Nedaliom. Atsišauk asabilkfti*

Mes kalbume lietuviškai.

t*

Mos esam baimin
gą! ir įdėmiai su
tverti. Vyrai, tikrai 
atsilankykit į Sitį 
stebėtina liuoso in- 
žengimo Muzūjų. 
Šimtai interesuo
jančių pavydaių 
žmogaus kunosvei- 
kam ir sergančiam 
Stovyje. Chirurgiš- 
kos operacijos, 
žingeidumai, keis
tumai, milžiniSku- 
mai. Teipgi pilnas 
istoriškas sanrin- 
kis kuris niekad 
no buvo parodytas 

\dykai šiam kraSte.

36. 
10c.

arba 
per 
40c.

21. Pamokinanti ^prašymai iš gy
venimo žmonių ii^ | visokios rodos. 
Pusi. 116..................................   15c.

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

23. Seniems kanauninkams ir 
lotams, klebonams ir jauniems 
mendoriams. Parašė 4Kugis-Mugis.

24. Kaina ........ '\ ...... 10c.

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

šalių lietuviai ant farmų pribūva! Apygardos ten sveikos, oras puikus, žemė der- 
inga[ir lygi] ir visados gausiai deri tais pačiais javais, daržovėmis ir vaisiais, kaip 
Lietuvoj. Vanduo grynas ir visados užtektinai. Musų žemė guli prie gerų kelių 
netoli miesto su geru turgum ir gelžkelio stočia, bažnyčia ir 8 kliasų mokykla. 
Javams, dobilams, kukurūzams, cukriniems burokams, tabakui ir pienininkystei 
niekur geresnes žemes nerasite! Žemes prekes žemos, ir tik mažo Įmokėjimorei
kalaujama, o išmokėjimui likusios sumos duosime jums ilga laika. Prie tartokų 
duodame nuolatinai užsiėmimą keliems šimtams žmonių, o musų kostuinieHatns 
visados duodame pirminybe.

Reikalaudami žemlapių, aprašymų ir tt. rašykit lietuviškai stačiai savinin 
kams:

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

33rd

827 — 33rd Pl.
913 W. 32 nd st.

ILL.
318 So. 49 th Ct.

CICERO,
A. K. Boczkus,
/ HARTFORD, CONN, 
[Kar. Lesevičius, 40 Mulberry

1

st.
HERRIN, ILL.

T. Adomaitis, 7 Box .,708

Pusi.

B.

p.

INDIANA HARBOR, IND.
Yasiulis, . 3604 Deador

los'.’ ANGELES, :OAL,//h.,
O. Mankus, ' 34,9 > Germain Bldg.

st.

■ ... LEWISTON, MW.
K, Viianiškis^ ' 14/ '{^nnamer st.

McKEES ROOKS, PA.
Stan. Viltrakis. 207 Charters ave.

Lie-. 
10c.
lea
ka

25.
Pusi.

26. Koletas žodžių ‘apie Rymo Po
piežiaus ; Neklaidingumų^ Pusi 

Kaina /.. .................
; 28i Svarbi kelionė per peklų ir perj 

Parašė kun. D. Vokišku/
20c.

29. Vaidilai spaudų ioidų& d^er-
- ” “ .. .......................... “ ■ . n

50.
už ■
;fiC.

Lietuviai amžių Gludumuose 
31. Kaina .....

Da^ųU Parašė kun. D. 
šriftų atspausta. Pusi. 72

spaudinta iš .“Ūkininko”. Pifsl.
Kąina . . ; ; ; 7;;..

3o/.Ant nakvynės. Lapelis iš
rašų Dro Baltušio. Pusi. 16

10c.

52, 
lOč. blši užprašomus tirinotf nuostebumus Astronomi

jos, Kižiologljos, Chemijos it Pathol ingi jos.
' Iszpaniszka Inkyiilęija,. Valkatų GaleFljs.

^AVclkslal Iszkilniiu Ir Pagarsėjusiu Asmani*.
UNLEIDŽIAMI TIKTAI VYRAI

lltfDSO INŽENDIMO MUZEJUS 
MOKSLIŠliUŽiNDElDUlUl,

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

Atdaras, nuo 10 valandos ryto Iki 13 vidurnakčiui

CHICAGO, ILL

Užsirašykit “Lietuvą.1
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MOKYKLA šokių

Du-kart nedėlinis laikrašti

baloms nuo S ryto iki 6 vakaro. Node 
lions nuo 1 iki 3 po pief ą.

12 PUSLAPIŲ DIDELIO FORMATO ILIUSTRUOTAS SAVAITRAŠTIS.

.■ I

A. OLSZEWSKI BANK
3252 S. Halsted. st., Chicago.

Priima bankon pinigus Ir moka 
8%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parsamdo bankines skryneles (boxes) 
po $3.00 metams. Parduoda šifkor- 
tes ir siunčia pinigus į visas svieto 
dalis.

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

J. M. TANANEVICZE BANK 
3253 x S. Morgan st., Chicago.

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

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

MIKAS J. TANANEVICZE
670 W. 18th st., Chicago.

.Priima bankon pinigus ir moka 
3%. Skolina pinigus ant Real Estate. [ 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 1 
Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus 
| visas svieto dalis.

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

JOHN I. BAGDZIUNAS
2334 S. Oakley ave., Chicago.I

Moka $3.00 nuo šimto už padėtus 
pinigus. Skolina pinigus statymui iv 
pirkimui namų. Partraukia pin g n;

kitu bankų. Parsamdo bankines 
Skryneles (boxes) apsaugotas nuo ug- 

*, diles 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 
rejental iškas ir legališkas popieras 
ir doviererinastis ir užtvirtina pas

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

NEW CITY SAVINGS BANK 
4601 S. Ashland avė., Chicago. 
Geo. L. Ukso pres., St. Mareinkiewiez 
vice-pres., A. J. Kierzynski iždininkas.

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

BANKOS VALANDOS: Panedfc tais, 
seredoms, ketvergais Ir subatom nuo 
8 ryto iki 9 vakaro; nedėliom, v.tar- 
įlinkais ir petnyčioms nuo 8 ryto iki 
8 vakaro.

TOWN OF LAKE SAVINGS 
BANK, J. J. Elias, Savininkas. 
4600 So. Wood st., Chicago.

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

BANKOS VALANDOS: Panedėliais, 
J r seredom, ketvergais ir subatoms nuo 
b 8 ryto iki 9 vakaro. Nedėlioms, ujtar-’ 

Įlinkais ir petnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

IZIDOR NAUSIEDAS.
917 W. 33rd st., Chicago.

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

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

P. M. KAITIS
6107 N. Ashland avė., Chicago.

Priima bankon pinigus ir moka 
8%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parduoda šifkortes ii siunčia pinig is 
| visas svieto dalis.

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

Jau Baigiami Musų

Užsirašyki! ‘Lietuvių Žurnalą’
Išeina kartą į menesį ir 

pre'kiuoja tik 50c metams.
“t • i___ • rz______ i.. „

KALENDORIAI

tai savo rūšies laikraštis.
Jame nėra vietos polemikai ir korespondencijoms, telpa vien 

įvairių mokslo šakų ir beletristikos straipsneliai. Bet viena 
jo ypatybė — tai užklausimai ir atsakymai. Męs atsakysim 
į pasiijstus mums Visus klausymus, nežiūrint kas ir apie ką bus 
klausiama. Tai yra ideališkas namų svečias. Adresuokite:

1607 No. Ashland Ave., Chicago, III.

Jeig-j. nori gauti grąžą Kalendo- 
ią su daugelį pamokinančių 

straipsniiĮ ir grąžių. paveikslų, tai 
prisiųsk 25c štampas ar pinigus 
tuojau, o męs prisiusime jums 
geriausią Kalendorių, Pasisku
binkite, nes nedaug beturime, r

Kaina 25c su prisiuntiniu.
J. HLGAUDAS &

1613 So, Halsted St., Chicago

Ii

Už 10 milijonu Doliariu
Pradės statyti EABR1KĄ trumpar e laike, nupirko 370 

aknj žemes BALDWIN LOCOMOTIVE WORKS, didžiau
sias inžinų FA BRIKAS perkėlė iš PHILADELPIIIJOS į 
GARY, INDIANA. Tiktai kelios mylios nuo BROADWAY 
gatvės. Tame l*'A BR11\ E pajjlps nuo 8.000 iki 12.000 darbinin
kų prie darbo. Dabar dirlnv apie 20.000 darbininkų MIESTE

l. 'l'rumpu laiku atsidarys N UT & BOLT 
RICAN J'I N- PLATE CO. Tose dviejose 
apie 6.000. darbininkų prie darbo. MIES-

IANA, yra darbų visokių iki valiai. DA- 
išpardavimas LOTŲ ne toli tų EABRIKŲ, 
dalis M I ESTO, 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 nelaimė su sirgturn, arba nedirbtum, mes laukiame 
pakol vėl pirkėjas galės mokėti. Taigi pasiskubinkite, kurie no- 

Suprantama kiek- 
ten ir PRAPER- 
GARY bus viens

BAR

rite padvigubinti savo pinigus, pi 
vienam, kur didžiausi FABR1K 
ČIŲ kainos kįla greitai brangyn.

Nieko nelaukdami važiuokite tiesiok prie ŽEMES SAVI- 
KŲ žemiau parūdytu aresu. Mes suteiksime pilnas in-

formacijas kiekvienam. Turime gerų NAMŲ bizniui ir gy
venimui, parduodame ant lengvų išmokesčių. Tie NAMAI at
neša gerą nuošimtį, nuo 10% iki 20%. Arba kurie nori, mes 
statome naujus

LAUKSIME KIEKVIENO ATSILANKANČIO Į MU-

20%. 
ant išmokesčio.

M. RGZENSKI, Vice Prez.

GARY SECURITIES CO
tCapital $50,000

442 Broadway, GARY, INDIANA 
oil icago Off ise: New City Savings Bank

Mes Išgydom Vyrus
Mps trokštam, kad visi, kurio yra neužganėdinti su kitais 

gydymais, ateitu pas mus ir paYnegintu musų tikrų ir ištiki
mų gydymų. Męs paaiškinsim tau dėlko kiti gydymai tuvgs 
neišgydė ir kaip męs tave išgydysim.
ILauL IUh.ia Paeinantis nuo užsikrčtLKrailJO UZnUOdyjimaS moarbapriežasčiųdėlku.

■* v * r,,l bgonis nenori kreip>
tis prie šeimyniško gydytojaus, rudos plėmos, lopai burnojo, 
skaudulia' ant liežiuviojl slinkimas plaukų, skausmas kauluo
se, sunariuose, plėmos a-nt kūno, jauslus tekanti skauduliai. 
MES IŠGYDOM ŠITOKĮ PADĖJIMĄ—MES NELOI’OME. UnkniYimni Ar l<an'<ina tavę nubegimai paeinanti nuo llUOuSinidl peržengimo gamtos tiesų, vyriški silpnu.

< O mai, muilinimas, silpna, atmintis, galvos
skaudėjimai, plėmal priešai akis, nerviškumas, sktiusmai strė
nose? Ar pats ėsi apimtas nors vienu iš tų ženklų? Ateik pHs 
mus, męs tave išgydysim nes kitaip nereikalauji mum mokėti.

Ateinąs Nusilpnėjimas1 • mirsi
mas, negalingumas prie darbo arba linksmu* 
mu gyvenimo, nuilsimas, yvairus gėdinanti 
silpnumai, ir tt. ATIDĖJIMAI YRA PAVO
JINGI—I’ASIRODAVIK SU MUMI DABAR.

Odos Nesveikumai
lopai, netobu

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

Inkstu, Pūsles ir Sėbrus Nesveika- 
.. • Inkstų nesveikumas gali išsivystyti 
llldl į pavojingas komplikacijas, ir jeigu ne- 
atbotas, pagimdys kitas ligas ir komplikaci
jas. Ar manai apsivesti? Ar esi tikrai sveikas?

Il^oil/imnimni Nedaro skirtumo koks ta- 
UZolKIllluiniul ,nlstO3 nesveikumas yra, 

jeigu tamistų kankina de
ginimai, plikinantis ši įpinirnas, pūslės nesveiku
mas, erzinimai, tankus noras iStuAtinimo, mga 
išgydorn viršui minėtus padėjimus be vartojimo 
peilio ir be siuntimo į ligonbutį.
Cllfinimni Uždegimai, suting ir skausmingi 
Uvlllllllllui Sl,nar*a'» kantrybę atimančios 

užsisenėjg ligos kurios padaro 
gyvenimų nelaimingu, IŠGYDOMOS .........
SADOS BE ŽUDIMO LAIKO.

Gužuotos ir Susisukę Gyslos ®
dasi visur aut 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

State Medical Dispensary
14 SO. CLARK ST..

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

Šitokios 
gyslos ran-

esi klapate.

arti Madison gatves CHICAGO, ICC

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

Tel. Franklin 1178
; Lietuvis advokatas, baigęs teisių mokslą Ame* ' 
Irikoje. Veda visokias bylas, civiliškas ir krimU | j
Šališkas visuose teismuose (sudaose). (

Gyv. 3II2 S. Halsted st., arti 3I-
Telephone Yards 2390.

Prof. Julius Vilsko užtikrina, kad iš
mokys šokti kiekvieną jauną ar seną. 
Išmokinu valsą 6 rūšių, taip, kad 
gali drąsiai eiti šokti publikoj. Taip 
gi išmokinu ir kitus šokius su keletu 
vakarų. Mokina kas vakaras. Lek
cijos yra nuo 7 valandos vakaro 
iki 11 vai. Prof. Julius Silsko pra
neša visiems kurie nori išmokti šokt 
ateiti šiuo adresu: 2124 S. llalstedst., 
nuo 6 vai. vale Taipgi mokinu viso
kius šokius Buck iž 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, 
Ill.

VYRAI, MOTERS IR VAIKAI
Kurie tikrai nori but ‘

Sveikus, tvirti, laiminai
tepasi r u pi na įgyti

Daktaro Koberts naują, didelę knygą u; 
vieną dolarį, kurioj aprašoma, kaip apsisau 
goti nuo ligų ir kaip gydytis namie, 
sirgti s paprastomis ligomis. Ten jau 
kalbama apie įvairias vyrų ir moterų 
gas, apie 
mus ir paklaidas; apio akių, ausų, 
ir gerkles ligas; kraujo, odos, kepenų, 
tų, pūslės, širdies ir lytiškų ligas. 
taip jau platus straipsnis apie kūdikių 
žiur^ ir gydymu. D ro Koberts Ofisas 
pintas Koentgeno šviesos aparatais, 
ratorijornis, gydymo kambariais ir t. t. 30 ■ 
metinė praktika kaipo gydytojo ir autoriaus 
medicinos dalykuose, 
ligoniais nedarome 
su jais kad 
institutuose, 
čiuose etc.

su- 
ap- 

apie įvairias vyrų ir moterų Ii- 
nervų sugedimų, blogus papratv 

nosies 
inks- 
Yra 

prie- 
apru- 
labo-

Gvarantuojam, kad su 
tokiu eksperimentų, kaip 

daroma klinikose, medikaliuose 
anatomijos inuzejuosc, ligonbu- ,

, Valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 J4 vakare.

Ir šventadieniais iki 2 po piet. 
ravimus inokesties neimame.

Už egzaminavimą, patarimą, 
vaistus imame $2.00.

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

3čiame augšte Baltimore Bldg. ,
22 QuinGU St. Glilcatjo, I'll.

i netoli pačto)

Ncdėliomis
Už pasitei-

gydymą ir

Pasini pinkite

RUSIJOS—AMERIKOS LINIJA.
Puikiausi, Didžiausi ir G rečiausi 

Laivai; regulariškai ;kas dvi savaiti 
vaikščioju, 
nestodama 
te. Nauji 
Garlaiviai

CZAR,
8 dienomis

tei damą.
$3300
$48.00
$65.00

IŠPLAUKS
Kursk, vasario 

sario 24; Birma, 
vo 23

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

New York.

tarp Rusijos L Amerikos, 
pakeliui ne jokiame por- 
dvlšriubiniai Pasažieriniai

KŲR3K, ; RUSSIA.
1 Rot- 11 dienų

Lenkiją.
klase $35 00 
klase $50.00 
klase $75.00

NEW YORKO: 
10; Lithuania, 

kovo 9; Kursk,

III 
II

I

i v

Iš
va- 
ko-

Seniausia Lietuvių užeiga pas

JUOZUI RIDIKU
Užlaiko visokius pirmo 
skyriaus gėrimus ir kve
piančius cigarus ir

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

3253 Illinois 6t„ Korte 33rd

J. KULBOKAS
Užlaiko

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

>aa>eeh.e.

Telephone Yards 709

Jnozapas Leszczynskas
Apt le korius « ifwruMi

Užlaiko namines ir 
užrubežines gyduoles, 
ir receptus išpildo 

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

ISGYDAUIN 5 DIENAS ==
:. z -Ljaijrininimj-miirM ■ 11 iimi« ■■ H.r'iiririllT IMIMII . Be pelho ar SkailSin)
Aš noriu išgydyti kiekvieną kenčiantį vyrą nuo Varicoceles, Stnkturos, Užkrečiamų 

Kraują Nuodų, Nerviškos Negalės, Hydroceles arba ypatingų vyrų ligų.
Tas laisvas pasiulinimas yra atviras visiems, kurie praleido daug pinigų antdaktarų 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 inkstų. 
Nemokėk už nepaaekmingą gydymą—NEISZGYDO, NEMOKĖK.

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

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

Telefonas Kinloch 108

Slaptos
VYRU LIGOS
Pražudytas Vyrišku
mas, Ligos Kepenų ir 

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

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

KRAUJO 
UŽNUODIdIMA 
ir visas odos ligas, kaip Spuo
gus, Piktąją Dedervinę, Szun- 
votes. Niežus, Heinorhoidus, 
Patinusias Gyslas, Naikinan
čius Nube^imus, įsisenėjusias 
Ligas.

Moterų

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

D r.ZINS,183&S CHICAGO
Valandos: Nuo 8 ryto iki 8 vak. fledeliems nuo 8 ryto iki 4 po p

Garsinkites ‘-Lietuvoje

VYRAM TIKTAI 
. INEJIMAS DYKAS 

kas gali but matyta 

GALERIJOJ 
hNOKSLO 

526 SO. STATE ST.
CHICAGO, ILL. 

near Harrison St.

PRENUMERATA KAŠTUOJA:

nuo
n u o

Phone Yards 1781

Mahanoy Citj, Pa
p

leidėjas Jonas Rin-

-My;

adm. 
k n y-

rašome užsisakyti pirmąjį lie 
(j ryn a i lit e ra t u rus la i k raš t į

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRASZTIS AMERIKOJE, KURIS ISZE1NA DU KARTU ANTdNEDELIOS.

3 rubl. 50 kap., už- 
o

administracijos adre- 
Vilno, Tatarskaja ui. 12 — 14, 

R in-

pasirinkimu. Pasa-
Rye, Bourbon,

Gin,

bet nevengs karta b 
niųjų svetimtaučių raštijo

020-622 W. Sonth Ali.

Galybe Mokslo!'
Nors esi silpnas ir tavo sveikata sukliurusi, esi nuvargęs, o ligos nesveikumai 
kaip akmuo slogina, skausmai iš viršaus ir vidurių vargina ir jautiesi kaip 
sumankytas, tad bereikalo nustoti vilties linksmo, laimingo gyvenimo.

Kad ir įjydeisi su kokiais prirūgusiais, be vertės, patentuotais vaistpalaikiais, kaip ir pas 
bemokslius daktarpalaikius—fiulerius irdelei humbugo X Rei, su kuom jokios ligos negali sura
sti,- žinoma, kad tokio negalėjo išgydyti, bet dar aršiau padarė ir ligQ labiau užsendino. 

Bet kad tikrai nori pastoti sveiku

c

M“

Steitaa.

Joseph J. Hertmanowicz 
LlGtuviis Notaras

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

Kreiptis adresu:
J. J. Hertmanowicz,

A. Olszewski Bank
1. Halted St, Chicago. 
OFISO VALANDOS:

Išeina kas utarninkas 
ir pėtnyčia.

AMERIKOJ}“ S
n n D A D A T lr ^et»voj WK I I K | J r Į L14 Anglijoj ir Škotijoj 16 K AJUllVl VU įpruHuoso 15 markiu 

Rašyk tuojaus, o gausi vieną 
numerĮ dykai.

W.D.BoczkausWGo

“KATALIKAS”
•a.

Didžiausias savaitinis lietuviškas laikraštis, išeinantis kąs./ 
Ketvertas mieste Chicago, Ill. (

Melams Dūsuoja: Amerikoje 
Europoje ir kitur 
Pusei metų: Amerikoje 
Europoje ir kitur

$2.00
$3.00
$1.00
$1.50

” Skaitytojas atranda daug visokių žinių iš 
Lietuvos ir iš viso svieto, daug pamokinimų, apysakų, pasa
kaičių ir visko. “Katalikas” statoma mašina “Linotype”, 
taigi raides visados aiškios, naujos. “Katalikas” beparty- 
viškas laikraštis.

Užsirašantiems “Kataliką” duodama dovanos “Katali
ko” spaudos knygomis, o Naujiems Metams kiekvienam 
Skaitytojui veltui pasiunčiama lietuviškas sieninis Kalen-

Kas prisius $4.00 tasai gaus “Kataliką” visiems me- 
asomąją plunksią (fountain pen) vertės $3.50.

50, gaus rnetams “Kataliką” ir paveikslą Kovos ties 
emlapį ir Sv. Tčvo Pijaus paveikslą.

TANANEVICZE
MORGAN ST. CHICAGO, ILL.

valandos
Dr. J.F. Kozlowski

Specialistas
LIGŲMOTERŲ

t

Peoples Bank Bldg.
Room 2

1540 W. 47th St. 
Cor. Ashland Ave.

aukso pri-
pildinta (Gold Filled) laikrodėlį su

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

---------------------------—------ ------------------------—----------- ------------------------ -t—................ ■ —*

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

“Vaivorykštčn” bus dedamos apy
sakos, dramos, noveles, eilės Rašyti 
“ Vaivorykštėn” pakviesti visi geres
nieji. musų rašytojai, taip senesnieji, 
taip jaunesnieji, iš kuirų daugelis jau 
pasižadėjo, kitų pasižadėjimo laukia
me. Be to “Vaivorykštėje” bus pla
tus kritikos ir recenzijų skyrius. 
“Vaivorykštę” redaguoja p. Liudai 
Gira.

Pasistačiusi sau tikslą auginti tau 
tos literatūrą, “Vaivorykšte" stengsi;, 
visų pirma duoti originalių musų ra "
šytoj%Q veikalų, 
ir žynf 
žiedų.

“Vaivorykštei” leista programa L 
bai plati ir mes ilgainiui, besidaua' 
nant skaitytojų skaičiui, jų plėsime 1 
tobulįsime.

Tuo tarpu iš “Vaivorykštes” ėmė
jai galės pasidaryti per metus didelę 
knygą-almanachą 800 puslapių, kur 
turės indomiii nesęstančių dalykų.

“Vaivorykštės” 
kevičius.

Kaina metams 
sienyje 5 rubl.

Atskirai parduodamų knygų kaina 
1 rubl. 20 kap.

> Redakcijos ir 
sas:
arba pačto dėžutė No. G3. Jonui 
kevičiui.

Su tikra pagarba
“Vaivorikštčs” redakcija ir

P. S. Pirmoji “Vaivorykštės” 
ga išeis kovo menesyje 1912 m.

SESIOS KVORTOS 
DEGTINĖS $1.00

žmonėse ^mūsų pa-

i

Žingeidumai Patologijos 
Žingeidu u..,.’ Osteologijos 
Žingeid ūiemuliavl- 

2T o Organu 
w „iimi, i . .......

Tirinek pradžia ir iszsivystima Ž ■ -giszkos 
Rasos nuo Lopszio.iki Grabui. P'.n'.t/iyk Kei
stumus Gamtos. Žingeidumus Milž.uis®- 
kuinus.

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

INŽENGA DYKAI
Atdaryta kasdiena nuo 8 ryto iki v idurnakeziui

LIUOSA GALERIJA MOKSLO
CHICAGO, ILL•26 So. State St.

Kafr išplatinus 
skilbusius gėrimus, pasiųsime kiekvie
nam, savo lėšomis, “ZANOL” 
ŠEŠIAS PILNAS KVORTAS DEGTINES UZ S1.00, 
sulyg jūsų 
Rykite, ko norite 
Corn ar Sour Mash degtinės, 
Rum, Peach, Apple, Apricot ar Kon
jako Brandies, etc.?
NEDUOKITE PIRKLIAMS DIDELIŲ PELNŲ.

Parodysime kaip. Mes esame prity
rę degtines dirbėjai, ir parodysime, 
kaip kiekvienas gali pasidaryti gėra
lus namie, SUTAUPANT PENKIAS
DEŠIMTĄ NUOŠIMTĮ PIRKLIŲ PEL- 

1 NO su pagalba “ZANOL” Extrakto.
Įstatymų leista. Paradoma Į dvi mi
guti. Gėralas padarytas su “ZANOL” 
yra labai skanus ir grynas. Gauta 
Aukso Medaliai Columbijos Parodoje. 
Tūkstančiai patenkintų vartotojų. 
Gvarantuota sulyg Suv. Valst. Gryno 
Maisto ir Vaistų Įstatymais, Serialis 
No. 22115-A.
PAMEGINIMUI VIENA KVORTA DEGTINES DYKAI., 

Pamėginkite, kaip tik jus sau nori
te, ir jeigu tai nebus geriausia degti
ne, sugrąžinkite likusią mums atgal 
mūsų lėšomis, o mes sugrąžinsime 
jums pinigus. Siųskite užsisakymus 
šiandien, o mes pasiųsime “ZANOL” 
ŠEŠIAS (6) PILNAS KVORTAS DEGTINES UZ $1.00 
Viską mes apmokame. Reikalaukite, 
kokios rųšies tik norite. Dvylika pil
nų kvortų, $1.50; dvidešimt- keturios 
pilnos kvortos, $2.80. • D Y K A I 'kny
gutę “Paslaptįs ir Istorija Degtinės- 
Dirbimo Namie” pasiųsime kiekvi^k 
nam, kurs tik suteiks mums savo ad-T 
resą.

UNIVERSAL IMPORT CO.
4800 Universal Bldg., Cincinnati, O,

>

$25 DYKAI $25
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mus, o
galima padaryti. Fri-kite šitą poze- 
lį, tai yra, imkite numerius iŠ pirmo 

antram langelį,

$25.0:) katras bus
1

lego. Atsiųskite markę ant nusiuntimo ka>lų

Irving, Watch Co. NEW YORK, N

> 1 *■* • v

tad kreipkis prie tikros Galybes ir Mokslo Daktaru, in Pliiladclphios M. Klinika, nes čionai 
netik teisingų, augšto mokslo daktariškų rudų apturėki, bot ir geriausias liekarstas, ypatingai 
prie kiekvieno ligos apsireiškimo pritaikytas, kurios tik randasi tint svieto ir žinomos kaipo 
geriausios, Iš visų šalių sugabentos į Kliniko Laboratorijų, o busi išgydytas ir džiaugsies gera 
sveikata kaip ir gausybes širdingai dėkavoja D-rui Kliniko.

Iš daugybes, pagal prašymą, nors keletą vardų talpinasi:
Mr. Jonas Ferančukas, 515 Andrews ave., Youngstown, O. Mrs. Barbora Beleckene, 906 

Walnut st., Racine, Wis. Mr. Jos. Gušlis, 53-1 Clinton ave., Rochester, N. Y. Mr. Jonas Ause- 
vice, 907 N. 3rd St., 1’hilad'a, Pa. P. Horstavice, 723 Hancock st., Philad’a, Pa., Mr. J. J. 
Makauskas, -113 E. 8 st., Kewanee, HI., ir daugybės kitų išgydyti nuo visokių ligų.

KAIP DAUGELĮ, TEIP IR TAVE GALIMA IŠGYDYTI, '^"cubs! 
PIIILADELPIIIOS M. KLINIK AS užvedė daugybes naujų liekarstų, išradimų ir pagerinimų, 
teip kad kitur niekur geresnių liekuotų negalima gauti. Čionai, apart kitų, yra gabus specia
listas daktaras nuo vyriškų ligų.

JEIGU negali pribut asabiškai, jai parašyk Ii 
mus, reikalingas liekarstas ir ant vietos namieje i

uviškai kas kenkia, o gausi rodę, pamokini- 
igydysi. Apturėsi tikr^ sveikatai pagelbį nuo 

visokių ligų, kaip VYRAI teip MOTERYS, bei kurios tik varginimui užpuola; kaip šviežių, 
teip užsisenėjusių, kaip ir nuo lt L kiti daktarai nesumanė išgydyti. Kreipkis drąsiai, .ne- 

klaidžiojant, šiuom adresujrą>įM-t
THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC

1117 Walnut St., . Philadelphia, Pa.
Valandos kasdien nuo 10 isz ryto lk| P° plet. Nedelioms nuo 10 iki 3 p. p.

Dėl labo lietuvių I’b. M. Klinika išleidžia lal>ai naudingu, naujausių daktariškų knjgų a 
taras” bei mokslas apie sveikatų. Ta knyga kaip vyrams teip ir moterims būtinai reikahnga 
turėlir perskaityt: Tik viskų dažinosi, kaip tų knygų perskaitysi. Kad tai visuomenes naudai 
išduota, kiekvienas apturės tųknygų dovanai, kuris tik prisės -1 c. markėms už pnsmnmnų.

BUK 
VYRAS

50,000
KNYGŲ

Vysai Dykai Del Vira|
Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk del vyru.

atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijima krauja 
arbasypili, nubiegima siektos, patrotitu stypribe, pučkus 
ir kitus išmietimuo, s ncgromulavima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, ruma- 
tizma, gonorrhoea arba triperi, naujai igautas lygas, 
strietura ir vysas vyru lygas, gal būti išgidomas sava 
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai.

Ta» dykai įgauta knyga, pasakis jums kodėl jus 
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvė žinios, katras ture žinoti kožna# yedes arba 
nevedes vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinėju a tu, specijalisku 
lygu. Temvkit, jog ta knyga yra siusią vysai dykai, 
užmokam už pačto, ing užpečetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir'adresa ant 
žemiaus paduotu kuponu, katrų siusk mums šende

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS
DR. JOS. LISTER & CO., L 902 22 Fifth Avenue, Chicago:

Godotinas 7 amista: Pagal Tamistoa prižadiejma, ai norft Jjau 
jog Tamistapr. jiusttttnei man vynai dykai v£najusu knyga del vynu
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