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“LIETUVA” SAVAITINIS LAIKRAŠTIS
Uelaa kas Petnyčia, Chicago, 111.

Prenumerata metams:
Suvienytose Valstijose.... v .................... $2.00
K^ądoje ir Medike.....................................  2.50
KjĮoSC vielpatystese...................................  3.00

Prenumerata apmokama 15 viršaus. Prenumeratos me« 
tas skaitosi nuo dienos užsiraSymo, ne nuo Naujvį Metu. 
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Metai XXI

KAIP NUSKENDO DIDŽIAUSIAS SViETE LAIVAS
iS-to balandžio, vėlyvu vakaru,

inžinieriams garų S
Carpatlua , gabenantis visus 

išgelbėtuosius nelaimingo “Tita
nic’o” pasažierius.

“Titanic’as” buvo sutaisytas 
pagal naujausius technikos reika
lavimus ir išradimus. Visame pa
saulyj nebuvo didesnio, geresnio,

ruoni tarpu ir

111a
“'l'itanic’o”
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'Tuom laiku atrišta

Girdėjosi šaudymai ir giesmes*

vo paskendimą, girdėjo daug re
volverinių šuvių. Vieni pasako
ja, buk tai laivo kapitonas, ma-

$ 
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vaikai pirmiau !” — 
as nalicpima. Pra- žuti

“Titanic’ą” laivo. Vienok pasi
rodė, jog ir šitas didžiausis ir 
naujausis laivas nugrimzdo jūrių 
gelmėsna'Sii keliolika šimtų pa- 
sažieriu, tarsi koks mažutėlis,

sirengtų priimti nelaimingo

Daktarai instrumcn-
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atimdamas sau 
Vienok kiti liudininkai 

ir daugumas jurininku tam užgi- 
na ir tvirtina, jog kapitonas iki 
paskutinei valandai ^stovėjo ant

e

Štai, kaip atsitiko toji didžiau
sia pasaulyj jūrių nelaimė.
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moterims ir
suimsimo

1? laivas nu- 
dl u m ai? kada

Pirmos žinios.

ne-
nota,

nieko neži
la as darėsi

feį'SįsJįjįęęį

■
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ir J
rius
davo vien moteris ir
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g
Ž: ratiškai per moteris 

užšauta ant vietos.
lindo laivam

jis buk paskutinis šokęs juresna.. 
Kiti kalba, buk laivo kuchoriust 
pamatęs kapitomf, norėjo jį 
Įtraukti iš vandens valtin, bet jis 
pasipriešino, kalbėdamas: “Leisk,

ojėį y/

žinu lediniu kalnu, 
ralistas tuoj aus d;

“Titanic’o” žinia.
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tuoj h 11 s
ė tuzino laivu v 
uit “'l'itanic’o”

ir

ausiai

osi dideles nelaimės, \ ien 
dekados nemanė, kad at 
(“ip baisi nelaimė, kaip išl 
itsitiko. Kaip daugumas 
.eip ir jie manė, jog sunl’ 
-kandyti milžiną laivų k 
‘Titanic'a”.
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Griaudi buvo regykla!

ir žmonomis, leido jas 
, nežinomų plačiu vilniu

žinomos
giesmės:

kaly j ir tarsi visai pamiršusi apie

rims ir is! Pat is c
gražų ir jausmingą hymną.

j linų
ar 70

Oi

mylių nuo “Titanic’o”, ka- 
ie pusiaunaktį nedėlioj jį 
ė šauksmas “ l'itanic’o” te-

kc masinas ir sustojo.
tarpu “l'itanic’o”, bevieli)

nešė baisią žinią:
moteris

te-

Titanic'as>“ buvo “nepaskando- 
mas” laivas.

li “Titanic’as” 
nuskendo nuo 
įuo priešakinio

o menama, jog 
nuskendo, tai 
ko kito, o ne 
susidauži no su

B A.

kiek augšto jausmingo žmonišku
mo!.... Kelios moteris vienok c
nepanorėjo skirtis su savo vy

jie matę muzikantus augsčiaus 
kelių nugrimzdusius vandenyj, 
vienok ir tada be naliovos ėio iš-

*
& $ .■>: g® Teip, 

keliu v 
ko ir

Hicvc, prje tavęs! ....
— ištikro arčiaus.... Už 
minučių laivas kiaurai tru-

prie Ta
laimingo laivo, kuris turėjo eiti 
dugnan su šimtais pasažierių.

užtekdavo vieno paspaudimo clck-
vairo

tuom

vaikus susodintiir

Laivas pradėjo skęsti.

Tie, kurie iki šiol

le nuo stalo ir išėjo iš kajutos lauk, mažu valčių,

nuo

oras

laukdamos savo aukų....
masinu

skyriuose.

beveik visi vyrai, kuriuos parvežė

tu vairą šonan.

k rūtinėnučiuožti šonu ledinio kalno.

tąsi, jog laivui pasinėrus, pasida-

savim įtraukti.

ruošta prie pasažierių gelbėjimo.

Visi pasažieriaina

pradėjo * K

•l

M a z ga s jy ra lygus 870

{Pabaiga ant 3 pusi.)

puikinio, 
nušoko |

manė,
negu

Kas ir

'Tuom laiku gelbėjimas 
įrėši kuo tolinus nuo laivo.

vieno šono propelerį pirmyn, o 
kito šono propelerį Atbulai (Pro
peleriai — sparnuoti šrubai, k u-

laivas, su pusiantro tuk

ir jo

* Gelbėjimos • diržas — korka 
prikimštas diržas; laivai turi to- 

‘v:. diržą kiekvienam pasažįerįuį.

Pasakojama, buk vienos kaju
tes pasažieriai tuom laiku lošė 
kortomis. Viskas, ką jie užtėmy
je, buvo tai, jog laivo mašinos

juru vilnis, dabar

Tris j ure i- 
ir viens prie

gaidą, kad nuraminti moteris ir 
paslėpti nuo įu desperatiška

li* iš šito chaoso, kartais gar-

drebančiomis, sušalusiomis, iš bai
mės pusiau pašėlusiomis moteri
mis ir vaikais, siuboja ant plačią 
vilniu ir nieko nežino, koks lau
kia jų likimas....

šimtais žmonių, 
kur jis dar tik ke

noj apie po 50 žmonių, laimingai 
nusileido nuo įaivo.

regykla. Didis jurų milžinas 
Titanicas — ilsisi ant dugno,

Caktis. Ramus oras.

žierius iš lovų. Daugumas

neveik vienu vyru, nesą 
laiku dar nebuvo moteris 
ant viršutinių grindų.

Nušoko, kada laivas 
skęsti.

Suvienytų Valstijų 
kas, A. Gracie, kuris
vandenį nuo augščiausio laivt 
deck’o (grindų) ir plaukiojo pa* •

n e 110- 
irmoj klia-

atsitolinimuT, nes “Titanic’as”, su
sidaužęs su kalnu, laikėsi ant vau- 
dens dvi valandi ir 20 minučių.

Šimtai jurininkų, beveik visi

plaukiojančių žmonių. Ne 
jų išsigelbėjo. Nors juros 
ramios ir ncvilniuotos, bet 
buvo labai šaltas, 
mažesniu

*
^m'azgaisį
sieksnių, taigi dauginus, negu 1J6 
versto

ir visados, virbedamos, is augs- 
to žiuri ant tos didžiausios jurų 
tragedijos. Tik lediniai kalnai,

ksmas, riksmas, šauksmai lai- 
aficierių ir jurininkų, ^kurie

naktis žvaigždėta, niėnulio nebu
vo. Juros ramios. ; Laivas įėjo 
beveik pilnu savo greitumu, da
rydamas po 23 mazgus, arba 40 
verstų į valandą*. Aplink ramios

-ji

BWKOnaMMMKHKK plaukiojančių žmonių, kurie šau
kiasi pagelbos. Kiti šimtai šoka

jūreivius iššaukta viršun.

IŠSIGELBĖJUSIŲ PASAKO
JIMAI.

spliozįjos laivo viduriuose, —< 
viskas tas susilieja į vieną cha-

nučių turės eiti dugnan, pradėjo 
šokinėt iš laivo juresna. Beveik 
visi buvo apsijuosę gelbėjimos

dugne. Viepi tik pečkuriai ir 
mašinistai, kurie randasi beveik 
pačioj laivo apačioj, suprato visą

pilna lentagąlių ir sudruzginių 
laivo liekanų.

Kur-ne-kur dar laikosi vandens 
naviršiie 2was žmoeris. Kelio-

vienas

11111.

viršūnės, bet jis gali įs 
vandeninei) kalno dalim

kitan, 
skylė 
riuosc 
tai net ir tokiame

Franklinas, vice prezid 
White Star Linijos (kuriai

didžiai atsakė:” Tas negalimas 
daiktas “Titanic’as” "begali nu
skęsti, kad ir dievai žino ant ko

(lyti didžiausio laivo.
'l'cip, tai “kas nors kitas’’ at

sitiko.

pirmos žinios, pranesusios, jog
“Titanic’as” skęsta, tai ir tai

iikal

't

Apačioj parodyta kaip Titanic’o dugnas galėjo bjit perrėžtas pasinčriusiu lediniu agstinu- 
Viršuj parodyta, kaip išrodo laivai, pakliuvę lediniuose laukuose.

“M ašimi

Busime

Jįy~r—ĮĮĮ|j-im iTTHTii Irtnrri in Li . r-inmw.-1-n.ri—r-.i. T.it.Tur.iri»j ir - ~~~

Kapitonas Smith’as ir Titanic’as.

kyritim ir

tik tuose skyriuose, kur pramuš
tos skylės. Todėl visi, kas žinojo 

konstrukciją,l'itanic’o

vas gavo mirtiną žaizdą. Visi 
manė jog laivui atsitiko koks 
menkniekis.

Šimtai pasažierių, kurie jau bu
vo sugulę lovose, visai nepatė- 
myjo laivo virbėjimo ir nei ne

Teip buvo įtikėję visi, ■— net ir 
didžiausi inžinieriai, — į šio lai
vo drūtumą.

Kada-gi pasitvirtino žinia apie 
“'l'itanic’o” nuskendimą, tai visi 
manė, kad turėjo kas nors kitas 
atsitikti: priešakinis susimušimas

(line koše, vienok nesimatė di
desnių pavojingų ledų. Ant ka
pitono tiltelio stovėjo prie'vairo 
pirmasai kapitono pagelbininkas 
Murdock.

Pirma žinia apie gręsiantį pa
vojų atėjo nuo priešakinio sargo, 
kuris davė aficieriui žinią, užtė- 
myjęs priešais laivą didelį ledi- 
ninį kalną, vos apie čvertį my
lios atstu.

Atsiminus, su kokiu greitumu 
ėjo laivas, bus aišku, jog dabar 
jau beveik negalima buvo išveng
ti, nesusidaužius siį kalnu. Afi- 
cierius, kurio rankoje buvo lai
vo vairas, padarė šiame atsiti
kime tą, ką tik, anot žinovų, 
galima" buvo tokianje atsitikime

myn ir, sugrįžę atgal k; 
pradėjo vėl kortomis lošti.

Niekam nei galvon 11 
kad už 
puikus 
sta nčio

Ledinis ašmuo perpjovė visą 
laivo dugną.

1 labai toli nuo 
šunės, k ji pasinėrus 
denyj ir nematoma. Laivas

ar-
van-

vir-
vau-

Nugrimzdusi ir nematoma ledi
nio kalno dalis, ant i 
šoko laivas, nusiimt1 
“Titanic’ą” šlapian kapan,

irios uz- 
milžiną 

ant 
Atlantiko dugno. Gilus tai ka
pas, nes Atlantikas šioj vietoj 
yra beveik giliausis, — apie 2

Oras buvo gražus, bet šaltas,

sybė, jis^ nesurėžė5 ledinio kalno 
laivo pirmagaliu, sbet užtai už
griebė jį beveik visu laivo šonu 
išilgai. Milžinas laivas lėkė to
kiu greitumu, jog astras ledinio 
kalno ašmuo, pasinerusis vande-

Nieks nei nesapnavo apie pavojų.

Susidurymas buvo teip ne- 
trukšmingas, jog beveik niekas 
ant laivo įįjįepatėmyjo ir tuom 
laiku neturėjo nei mažiausios 
nuovokos apie artimą pavojų. 
Net aficierius, stovintis prie vai
ro, nei manyte nemanė, kad jo lai-

“Visi lauk iš kajųtų!”

Vos susidurius laivui .su kalnu, 
tuojaus ant tilto pasirodė pats 
kapitonas Smith, ;—■ senas jūrei
vis, apie 40 metų beplaukiojantis 
didžiausiais laivais. Gal tik jis 
vienas iš karto suprato visą pa
vojų. Už kelių minučių jis pra-

ris keliose kajutose, nesą neno
rėta jų įsileisti ir netikėta, kad 
čia pavojus ir mirtis, kaip ant 
plauko kabo.

Tik kada laivas pradėjo žymiai

Smitli liko ant laivo iki paskutinei 
miliutai.

Tuom tarpu šaltas vanduo, da- 
sigavęs mašinų ruimų, užpylė 
įkaitintus garinius katilus. Mil- 
žini katilai neišlaikė ir sprogo. 
Ekspliozija buvo teip didelė, jog 
laivas nuo to truko skersai pu
siau ir beveik akimirksnyje abi 
lužusio laivo dali nuskendo. Visi, 
kurie nebuvo anksčiaus šokę ju
re sna< nuėjo su laivu jurų clug- 
nan.
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POLITIŠKOS ŽINIOS.

RUSIJA.
Terp Rusijos ir Austrijos ge

ro sutikimo nėra, prietikiai page
do seniai ir nesitaiso. Neužsitikė- 
jimas auga. Kadangi Austrijai 
geriau iki šiol sekasi, tai tas, 
žinomą, gimdo pavydumą. Austri-

ir tie geresni ginklai gali atly
ginti mažesnį kareivių skaitlių. 
Pačioj Francuzijoj gyventojų yra 
mažiau negu Vokietijoj, todėl

negali, bet užtai ji turi dideles

kietiją, todėl, nesitraukia Rusi
jai iš kelio, kaip tai pirma būda

gyventojų, kiek jų yra pačioj 
Francuzijoj; su kolionijoms Fran- 
euzija turi daugiau gyventojų 
negu Vokietija. Todėl Francu- 
zija ir mano parvuotus kolionijų 
gyventojus šaukti kariumenėn, 
nors prieš tai vokiškiejie laikraš-

ITALIJA.
Pereitą savaitę itališkas kariš

kas laivynas atkako prie įėjimo 
į Dardanelių juriii siaurumą ir 
pradėjo bombarduoti tvirtovių 
fortus. Bombardavo ir kariumenės 
kazarmes ir parako krautuves ant 
salos Samos, bet nieko nenuvei
kė. Prie Dardanelių vienas italų 
laivas turkų šūvių tapo labai pa

nė ją kąž-kol^įe žmonės; grasą 
tiems, kttrie d||stų ginti lenkų rei
kalus teisme’T Ligšiol girdėjome 
tik, kadg lietuviai būdavę tokiuo 
budu grasomi ir baidomi.... Ge
rai dar, kad “G. C.” prirašė, jog 
“neturinti tų žinių patvirtinimo”.

— Viltis —

jai pradėtieji statyti “Saulės na
mai” 
vaizdingiausiai patvirtinti Kau
no lietuvių darbštumą ir dar la
biau sukelti lietuviuose dvasią ir 
norą darbuoties savo tautos kul
tūrai ir gerovei.

—- šaltinis —*

no žada
pagelbėti. Mes iš savo kišenės 
št^i dabar tau sudėsim, arba, 
einam į alinę, ten pas pažįstamą 
ir mes už tave užtikrįsime, kad 
tu, uždirbęs, tuojaus atiduosit

Girdėjome, kad moksleiviai 
dą išleisti lietuvių moksleivių 
lendorių?' : r

—^Viltis —

ža-
ka-

įsuropa drebėjo, o Austrija, su 
kuom tik 19 šimtmetyj vedė ka
rą, vis gavo gerai į kailį; dau- 

C ginusiai smūgių gavo nuo fran-

zai vokiečių protestų nepaiso. Ko
dėl vokiečiai neprotestuoja prieš

kurioj yra čicli juodspalvių karei
vių regi men tai.

t i ja, kuri 1866 m.
laivyno sud rutin imu i,

ir

naikino.

pagelbą, jau nedreba prieš Rusi-

sau griu-

šio laivus, 20 didelių ir 38 ma
žesnius skraiduolius. Iš tu lai- v
vu tik 17, daugiausia 20 dideliu 
mūšio laivų tliojaus, kilus karui, 
gali mušiu stumti; tuom tarpu

Turkijos provincijas; Rusija nė- 
drvso neprotestuoti. nes už

gali mušiu stoti su savo locnų
40 mūšio laivų, neskaitant jau

satui rau- iižima vieta.v

tinti savo laivyną.
nusigandusi ir nebūtų leidusi pa-

užkabinti * Vokietiją gana pavo
jinga, todėl ir reikėjo piktumą

neišnvko, menka priežastis susi- 
pykusius gali supiudinti. 'Todėl 
laikraščiai‘ir vienos ir kitos pu
sės tankiai perkratinėja klausymą

ja.

Dabar, matyt, nesutikimai R11-

vo kariškas pajiegas. Rusija 
jevo, Odesos ir Varšavos 
skričiuose skubiai mobilizuoja

Galiciją, ir Bukoviną,

ap-

ki-

nyston šaukia atsargos kareivius. 
Daktarams nurodytos vietos, kur 
jie turi » rinktiesi. Iš Varšavos

Brastą. Kareivių
į Lietuviškąjį

Matyt Rusija rengiasi pasi
naudoti iš karo Turkijos su Ita-

ti savo dabar uždarytam Juodo
siose jūrėse kariškam laivynui

jūrių siaurumą. Tam vienok pa
sipriešint^ Austrija. Todėl tai 
šitie du kaimynai, viens kitam 
neužsitikėdami ir drutina savo ka
riškas. pajiegas, rengia jas ka
rau, jeigu jis pasirodytų reikalin
gu; ąbudų kraštai stumia prie 
rubežiaus savo k ari u menę.

. .VOKIETIJA.
Vokietija tai tauta stovinti 

ginklu rankoj, verčia ji ir kitus 
kraštus teipgi ginkluotiesi, nes 
kitaip Vokietija, be abejones, ant 
jų užpultų, jeigu tik jaustųsi, jog 
ji drūtesnė. Ir dabar, nors pa
skutiniai rinkimai neteip išpuolė, 
kaip ciesorius geidė, nors socia
listų, taigi karo priešų, išrinko 
daugiau negu kokios nors kitos 
partijos, valdžia parlamentui jau 
padavė reikalavimą leisti padau
ginti kariumenę ir tam skirti rei
kalingą pinigų sumą, daugybę mi
lijonų markių.

Sulyg valdžios

su

p

sumanymo,

didintas 29000 kareivių; dvi ka
riumenės divizijos manoma per
keisti j pilnus korpusus; pridėti 
dviem divizijom po vieną regi
mentą artilerijos; 14 regimentų 
pridėti po vieną batalijoną karei
vių daugiau, suorganizuot vieną 
naują kareivių regimentą Sabuose 
ir dar vieną raitelių regimentą 
Bavarijoj. Du naujai sutverti 
kariumenės regimentai stovės — 
vienas prie. Francuzijos 
o kitasz^rie Rusijos, 
dėsnė kariumenės dalis 
siųsta • prie Francuzijos 
Taigi, matyt, Vokietija

jie nemanė veržtiesi per Dardane- 
lius, jog bombardavimas buvo tai 
paprasta demonstracija, nes plau
kimui per Dardanelius, ypač prie-

Sekmadienį, kovo 4 dieną, pas 
gyvenantį Linko vskio namuose, 
Jonavos gatvėje, darbininką Ka
zį Šiupėnį buvo puota. Kėlė jo

tu tyčia užsispirtam ir neduotu- 
mei, mes visi tave vieną kaip ma
tant priverstume bėgt nuo musų, 
nes

manoma pirkti degpadėms (do- 
kaukoms) daryti mašiną, kariant 
gi molinis stogas pigiau atsieiną’’ 
negu medinis.

Be to da Plungėj yra ir “Lab> 
dalingoji draugija”, turinti “špi
tolėj arbatinę* Draugijai nekaip 
sekasi. Juodvarnis I.

— Lietuvos Ūkininkas —>

Sii

ant kiekvieno žingsnio mes

IS LIETUVOS.
IŠ VILNIAUS.

Atsilankė iš Rymo 'Tėvas Pal
mieri, vienuolis augustijonas daug 
rašęs Italų ir prancūzų laikraš

lenkais, bešališkai žiūrįs į musų 
reikalus ir teisingai užtariąs mus 
nuo neteisingų lenkų užpuldinė
jimų.

šaltinis

turi dabar daugiausia nesutiki
mų. Vokiečiai mat prekyboj iš
stumia anglijonus, kurie pirma 
pavojingų konkurentų neturėjo.

pralamentas. Jeigu pu 
jį atmestų, tai, be abej 
sorius parlamentą paleis 
naujus rinkimus.

išrinkti dar daugiau soči 
įkuric nepritaria kariumenė?
ginimui.

MOROKKO,

miestc
fran-

euzus maurai. Jų pusė 
jo ir sidtano kariumenė* 
lėliai apgulė sultana ic rūme.
Mieste vra mažas franeuzu «ka- 
riumenės garnizonas. Jis lyėgino

Mušyjc užmušta 40 oficierų 
kareivių. Mieste, namuose 
mušta 12 franeuzų. Žinoma, 
kilimą franeuzai suvaldys, 
reiksz siųsti daugiau kareivių 
suvaldymui reikės nemažai ki
jo pralieti.

MEXIKO.

ir
už-
su-

I ueblo valstijos ištraukė ir trau
kia į Huitzilac aplinkines iš visu 
kraštų. Jie rengiasi pamėginti 
veržti miestą Gucrnavaca, kur 
yra užsidariusi valdžios kariu-
menė.

drutinti.

* * J v v .
se; jie išrinko miestui savo val
dininkus ir savąjį valstijos gu
bernatorių, u

Madero generolai užtikrina, jog 
revoliucijonieriai išbaigė jau pi
nigus ir dėl jų stokos turės gink-

ginklų ir amunicijos.

jonieriai traukia į miestą Juarez 
nes čia nuo pietų, iš Opinaga 

prezidento kariumenė.

laukiamas didesnis 
pajiegų susirėmimas.

nūs.
Sonora valstijos ir nori su ka
riumenė traukti prieš revoliuci- 
jonierius.

CHINAI.
Nuo Chinų atsiskyrė jos val

dyta Mongolija ir pasigarsino 
neprigulminga. Mongolus remia 
rusai. Cldnai iki šiol nemėgina 
Mongoliją vėl apvaldyti; rusai 
jos neprigulmystę nori pripažinti 
ir Mongolams nori padėti ginti 
savo savi stovy stę..

Prieš Chinų valdžią sukilo ir; 
Tibeto 
tonai pasigarsino. iieprigul- 
mingais. 
tfbętonų
Kariumenė taj>o sumušta ir . pa
bėgo nuo mūšio lauko. Sukilė
liams teko daug ginklu ir amu-’ 

(mani, negu kur norą Jcįtur nicijost ? ----- A

rubežių,
Bet di-
• ' -

bus pa

tiki, jog 
jai greičiaus prisieis' susipykti su 
Franciai ja negeso Rusija. Bet 
Franeuzai ramiai priima daugi
nimą Vokietijoj kariumenės, ne- 
dmba, kaip tai buvo pirma, tik

, BRMRlfia Mivo acamtmcfiėa ginki us,*l

* *
K Š

gyventojai. Ir tibę-

Buvo jau didelis mušisi 
su chiniška kariumenė.

pav.

mus
Vasa-

.............
•V . -1^?

; .-fe > .

IŠ NIEDZINtrlŲ, Trakų
Pašktitiniu laiku ir pas 

žmonės pradėjo krutėti,
rio mėnesį (per valsčiaus sueigą 
vyrai nutarė įsteigti dvikliasę mo
kyklą. Jie reikalavo, kad. mokyk-

tuviškai.'7 Vyresnybė buvo norė
jusi įsteigti įlat dvi mokykli so
džiuose, bet'čVyrai nesutiko. Ko
vo it d. taip pat per sueigą nu
tarė panaikbiti monoplį ir abi 
aludi. Buvo keletas ir 
gų žmonių, bet jų buvo nedaug

inus VIS 
žmonesaugs t)-m

pripratę iš lenkiškų Ipiygų mcl- 
sties, tęnai ir šviesti sunkiau. Ap-

sužinoti, gaunanti nemažai už-;j<l]rj 
sakymų iš vartotojų draugijų. Ira (j 
Atsilanką ir šiaip nemažai žmo-!ros” 
niu

po vieną šaltinio ir Aus- 
numerį: Užtat tenai jauni

mas labiau mėgsta vakaruškas,
<3

Lietuvos Ūkininkas 
t

• « • | . i V K
teismo prokuroro įsakymu poltci-iv.

deda net patįs tėvai.
Jaunimas buvo nutaręs, susi- 

išsirašyti daugiau laikraš-

knygynę. v

ti jie sumetė^per užgavėnes po 
i kelius auksinuš savo Simams ir 
!dukterims ligi 7 rublių. 'Tam so
džiuje tėra vienas ‘A'icnvbės" ir

aušros” numeris.
Įkas muts dar-nėra labai mados

krėtikai nebesurado nė

dimas (konfiskavimas) 
Varšuvos teismo rumu v
tas.

— Viltis -

1906 m. vasario 22 d. raštu No. 
3905 švietimo ministeris, remda
masis 1905 m. balandžio 17. Aug-

norėtu. Bet nesenai Vilniaus c-

ti katalikų vaikus tikėjimo tik 
rusų kalba. Dėl to neteisėto įsa- 
1 _ 1 \ f • *-11

sima švietimo ministeriui.

mokslo apygardos valdybai tasai

buvęs geistinas, nes V. Durnos 
nutarimas išrišias bent galutinai

jojimus. Mat, Vilniaus guber
nijos mokinių katalikų dauguma 
esą baltarusiai, lietuviai ir latviai

gi esą vos tik 2’/o. 1 tugi, re
miantis švietimo ministerio iša

tąja kalba — baltarusių ar lietu
vių kalba; tuotarpu gi katalikų

remdamies
tuo.

cios

jog bažnyčiose pridedamo- 
pamaldos baltarusiams esan- 
laikomos lenkų kalba.

— Viltis" —

Nuo Varėnos ėjo žmogus Kal
varijon. Eidamas nusinešė kiauši
nių. Vilniaus gat. jis sutiko gra
žiai apsitaisiusį ponaitį. Ponaitis 
klausia: “Ką neši?“ Kiaušinių par
duoti”, atsakė sodietis. Ponaitis 
sako: “Gerai, aš pirksiu, tik rei-

Tas turi ties krutino

deda; pridėjo iki barzdos, vos tik 
turisi. Paskui tas “ponaitis” ėmė 
skvernus užkišo už juostos, visa
atsegiojo ir nuėjo.

dar butų stovėjęs, jei ne sargy
binis, kur niuktelėjo kuproti —

siliuosavo.
— Viltis •*-

ko Zajončkovskio ir kitų byla bus 
svarstoma Vilniaus teismo’ ru-* 
muose balandžio 4 dieną (trečia
dienį po Pravadų sekmadienio).

“Gaz. Codz.” rašo girdėjusi.

(vienas TTukininiku sodžius. v

ba žemę f la|>ai senobišku budu : 
d a r t e b c a rjaark 1 a i s (ž a gr ė mis), 
akėja medinėmis akėčiomis, piau-

riui. Niedzingietis.
—- Viltis —

j IŠ KALESNINKŲ, Lydos pav.

nas Markevičius buvo * 
žentu Joną Kuliešą. Ženi

mažne
20 metų. Dęl. menkm’ekio, del 
lazdutės, jie susimušė, ir uošvis

it k» a ir• ’ r

mirė,

Daktaras lic

suėmę,

Antanas Jezukevičius.
— Viltis —

IŠ KAUNO.

lk aunas pastaraisiais laikais la
bai smarkiai pridėjo kilti. Ačiū 
darbštumui ir sumanumui vieti
nės inteligentijos, ypatingai dva-

Pernai

Štai

rų pramonijai. < Norinčiosios įsi
taisyti kokią dirbtuvėlę ar maši
ną ar šiaipi susišelpti rankdarbių 
reikaluose motėrįs ar mergaitės

lėmis suinlomisų iš to bankelio. 
Dar prie bankelio ketinama intai- 
syti moterų išdirbinių sankrova,
kad
viau
dirbinius parduoti.

ir patogiau galėtų savo iš- 
Gerai eina ir

Kučinskio. (Čia reikia pažymėtj 
tik vieną nesmagumą, kad nei vie
nas kunigas iš Seinų vyskupijos 
iki šiol dar ųįR kreipęsis su ,pa- 
reikalavimdi's į Šitą pirmąjį lietu
vio žvakių pąbriką). Neseniai vėl 
sumanyta .jstęjgti Kaune tam tik-: 
ra draugija namams pirkti ir sta
tyti. Jau yra prisirašę prie tos 
draugijos įsteigėjų viršaūs 20 žy-

kad go Joniškio £ajapij| “vaft- mesnty jiį Kauno inteligentų. Nag-I

vo ir jo brolis, Vytautas, Rekošo 
fabrikos darbininkas, 20-ties me-

ėmė galinėties su
Gutauskiu. Ivcik-

tume, visa pamestum ir bėgtum 
iš dirbtuvės. Frenkelio odų dirb
tuvės darbininkai, taip ir daro, 
kaip čia augščiau pasakyta. Da
bar nesenai Frenkelio odų dirbtu- 

v

vėjo ir buvo toks atsitikimas. 
Naujas, tik ką pastojęs į dirbin

IŠ VILKAVIŠKIO, Suv. gub.

tams surinkti visų gyventojų 
aktų kopijas ir užrašyti, kiek kas 
valdo žemės. Tas daroma prieš 
Durnos rinkimus. Pirmiau to

tas, VBytautas inpyko ir, pastvė
ręs peilį, puolėsi ant Gutauskio: 
Busto šeimininkas, kiemsargis 
Petras Budika ėmė intužusį Šiu
pėnį malšinti. Tuo tarpu Gu-

gryčios ir 
ė. Paskui

, jis ėmė kabinė-

pavyko atimti iš 
išėjo grasydamas: 
mane. Palaukit: 
jums bus mirtis".

man

tįlojau ant įri

is cia-pat ir 
smegenįs iš

ka nuovadom Visi v
ko, jog Budika gi
žmogų negu tik b<

—‘ Viltis

užmušti

IŠ PUŠALOTO, Panev. pav.

Čia yra 
(viena atid 
mokytojai : 
resnvsai.

čiu.

ir

vadina “klebono 
(gi keli lietiniai.

krautu\

mis SUSI 
nevartoti

'Tai jau ir

senu, j tų kopijų neturi

ku. Jie nešė ant karties panėrę 
odas. Senasis darbininkas sten
gės padėt tiek odų, kad jaunasis, 
kaip nepratęs, nepaneštų, mat jo 
jokiu budu neprivertė statyti ma
garyčių. Vieną kartą, antrą ir 
trečią, ir vis tas paneša; mat kad 
ir nepratęs, pažiūrėt kad ir ne-

1

tvirtesnis.

mes ; tas
gala nuo žemės pa

namon ir ta v

Viltis —

IŠ KEGINIU SODŽIAUS,
Ukmergės pav.

m.

nori nak-cioii. pasakė, kad 
voti. Desėt ninko 
mie, o tik 2 mergaiti ir vaikinas.

mininko name, nepriimsią. Sar-

gudrios, pa-

ir nebijome, dabar žmonės nebc-
/atstu sankrova k'am, lOKiems ponams laiiKų 11c- 
Jaunimas vieto-, bučiuoja, kaip seniau bučiuodavo, 
ažaidžia. tariasi Sargybinis parode revolverį. Vai- 
amniu nėriniu, Linas, pamatęs, kad sargybinis 
liiomis dar te- rankoje turi revolverį atsikėlęs iš

Ir gedima butų laimingu būti, kadužeina
kam mus kolioja. Pas mus. gir- 

geri žmonės. Po to

kromeli.'-

18.000 rublių. 7 a 
tierius (iš jų 2 ; 
apie 18.000 rubl.

muštvniu.
» v

d a

naminis alus. Nė

ko kito mokina!

“rudakio".

vietas) nemaža. Vienok pinigin-

sineša po keletą šimtelių. Parva
žiuoja, tiesa, ir iš jaunų “ameri-
komi".

gal. Labai retas, kurs nusipirktų 
keletą dešimtinių žemės, ar šiai]) 
kuo užsiimtų. Šiame kampelyj 
dar nėra buvę nei “teatro“, v

Mūšos naras.
— Lietuvos Ūkininkas —

IŠ ŠIAULIŲ.

Šiauliuose tarp odų dirbtuviii 
darbininkų, ypač T'renkelio dirb
tuvėse, yra senai štai koks pa
protys: atėjęs į dirbtuvę nau
jas darbininkas, turi tuojau se
nesniems darbininkams išmesti 
keletą rublių pragerti. Kas sto
jo prie geresnio darbo, kur ga
lima daugiau uždirbti, tas ir ma
garyčioms privalo išleisti dau

tai teisme, 
, tai pas

ne- 
ak- 
tai 
re-

jentą. Kitam toli išsiimti akto 
numerius. Tokiu budu daugu
mas negalės dalyvauti Durnos 
rinkimuose. J. R

— Lietuvos Ukiflinkas —

pav.
niu
rno

IŠ VIŠAKIO-RUDOS, Mar.
Jau daugiau’, kaip 20 metų 

su žmonės rengiasi statyti 
kyklai namą, bet per paskut
du. tris metus kaikurie ir labai 
judina tą klausimą, bet reikalas 
vis tebetrepsi ant vietos. Mo
kykloje vaikai nesutelpa. Nuo
mos už namą dėl mokyklos val
sčius moka kasmet 75 rublius; į

biauru. Namo mokyklai būtinai 
reikia ; žmonė* kokios poros tūk
stančių rublių gailisi, o pragėri- 
mui kasmet tie žmonės netoli 50 
tūkstančių rublių nesigaili. Čia 
reikia Imtinai ne 'vicnklesės, bet 
dviklesčs mokyklos. Dviklesė 
nedaug daugiau atseis. Valdžia 

k a vdidesni'

— Lietuvos Ūkininkas

ČURLIONES KONCERTAS.
M. K. Čiurlionies kompozicijos

kovo 27 d. Apsiėmė jį sutaisyti 
ųusų dailės draugija “Mir Iskust-

mennaja muzika".
kviečiamos dal vvauti

l ietų vi u

ta i s v m o

r matai? tai tuoj gausi
Tuomet uredninkas 

bdyti savo draugą ir

pamišo. ^sargybinis 
uitis išlukšiinėjo.
tai nėra žinios, bet

visus

šulnį ardyti, ritinį mesti šulniu.

mo. J. Kvailys.
— I. i?tuvos Ūkininkas —

IŠ JOZELIŠKIO, Pan. pav.

Musu valsčiuje atsirado ste-

nomas ūkininkas jonas 1 lepys. 
Jis duoda ligoniams iš šulinio’ 

iglosto rankomis 
Ligoniai jau per 

važiuoja ir gerus 
Pirmiau jis buvo

Pargrįžęs namo, pa
in. pradėjo žmones

kelius valsčius

apgair 
d\ 11111. 
mes d

ne
uk 11 ngu gy
nimus, kad

Žioplas Valstietis.
Lietuvos Ūkininkas —

IŠ TATAČKONIO, Kauno gub.

Šitas kaimas po gaisro išėjo

noves budu — 
čių ir knygų ■

Petras Gvaizdikus.
šaltinis —

IŠ PLUNGĖS, Telšių pav.
Jau antri metai kaip čia gy

vuoja Vartotojų draugija, kuri 
žymiai auga. Yra taipgi ir ūkio 
ratelis, nors gyvuoja jis silpno
kai. Metai atgal jis buvo ketinęs 
užvesti pienininkystę, bet keti
nimas ketinimu ir pasiliko. Da
bar gi žadama statyti grudų ma
gazinas, kuris galėtų pristatyti 
grudus didesniems pirkėjams, be 

a < . - a a a k. . n . j

jau penkius rub. tai visuomet ir, 
prie kiekvieno darbo turi “au
koti,” nes jau toks yra padėji
mas. Nebent tiktai giminiečius,' 
arba visai {neturtingus priima ir{ 
už 3 rublius, vadinas “iš miela-, 
širdystės.” Bet kad visai neda
vus — to tai negalima. Kad 
jau neturi nei kapeikos prie du- 
šios, tai mes, sako, itive galjmįigdji targininĮ^vinio, Taip, gį

■■ ■.

Koncertai! 
ir geresnės 
Peterburgo 

1” draugija 
nutarusi prie to koncerto

Viltis

ŠEVČENKOS SUKAKTUVĖS 
KIEVE. .

Vasario 26 d. vietinis ukrai
niečių klubas šventė 51 metų 
Ševčenkos mirties sukaktuves, 
pakeldamas vakarienę. Dalyva
vo klubo nariai ir pak\iestieji 
svečiai. Buvo kviesti ir atstovai 
Rieve gy\cnančiųjų tautų. Lie
tinius atstovavo p. Stasvs Šepc-

žinomasis ukrainiečių kompozi
torius, trumpa prakalba, kurioj nu
rodė, kad ši šventė yra pildymas

noro, išreikšto jo ci- 
vid"; prašo pagerbti 

atsistojimu ; pataria

tent, prof. Krusevski, atvykusį 
iš Lvovo.

Prasideda vakarienė ir prakal
bos. Pirmosios 3 prakalbos pa- 
sakytok-ukrainiškai klinbo narių, 
prisitaikant prie šventės. Lictu-

damas ukrainiečiu ir lietuviu ar- v c
timumą, kaipo
tų. ir užbaigė
siu: “l d arba,

s m a u g i am ų j ų t a u - 
“Aušrinės” obal- 

broliai, vyrs etc.” 
delnų plojimas;

viena panaitė’ inteikė p. Š. gvaz
diką: “litoveiu vid ukrainciv.” 

Toliams eina kelios prakalbos 
rusiškai jau politikos temomis. 
V ienas oratorius, pradėdamas pa
sisako, mylįs Ukrainą ir* mokąs 
šauniai ukrainiškai, bet visgi kal
besnis rusiškai. P. Š. atsakiriė- •
dams tiems
da, atsiprašymams, kad jis, bū
damas lietuvis, kalba čia ukrai- 
niškai. Publika delnų plojimų 
padengia tuos jo žodžius.

dalykėlius iš Ševčenkos poezi
jos. Pagalinus, visa publika už-

Prof. Gruševskiš ilgai kalbino 
musų atstovą ir pasisakė esąs 
nariu L. Mokslo. Dr-jos. Susitik
damas ukrainiečius, dalyvavusius 
šventėje, iš visų girdėjau musų 
atstovo pagyrimus.

tos (gudai, latviai ir t.t.) ■— ne
žinia, nes niekuo nepasirodė. Be
je, kalbėjo ir lenkas lenkiškai, 
bet nepadarė tinkamo įspūdžio

Gufr
** ViltieI

k

•s.

1
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(Pabaiga nuo i-mo pusi.)
kol (nesurado gelbėjimos diržo,

1 itanic as ’ užšoko šonu ant 
ledinio kalno, kuris nerrėžė visa

bus ir uždą 
uitis skyrius.

2 vai. ir 20 minučių. Mane pri
kėlė mano kajutoj apie pusiau
naktį. Kada laivas paskendo, tai

varu mi

davimo.

nereikėtų man suvirti karstuose v
garuose ir vandenyj. Antrasai 
aficierius, su kuriuom stovėjau 
ant augščiausio laivo deck’o, sa
kė man, kad ir jį tokia pati baimė 
buvo tuom laiku apėmusi.

Kaip žaibai, įvairių įvairiausios 
mintįs šaudydavo mano gaivoj. 
Aš atsiminiau savo namus,/šei- 
mvna ir namiškius ir man išro- 
dė, Imk mano dvasia, atėjus pas 
juos, sako jums: Likkitė sveiki,

kelis kartus

jimo, kad
valtį is po musų 
kad Dievas mums 

ir visai nuramino

0

nes

Sunkiausiai man buvo

somis spėkomis irklavom, kad nc- 
intrauktų mus verpetan. Matėm, 
kad skęstančiam laive viens po

<r amžių
mes laukėm, pakol pagalios pa
matėme ant horizonto ateinan-

Vėliausios Žinios
Laikraščiui jau einant spaudon, 

gauta žinia, jog MACKEY- 
BENNETT laivas išgaudė iki 
šiam laikui 77 pask^ndėlius. Su
rašė yra keletas lenkiškų pravar- 

nesimato. Pir- 
yra viena pra- 
panašį į lietu- 
Artagaveytia.

džių. Lietuviškų 
mos kliasos surašė 
varde, kuri lyg ir 
viską, — Ramon 
Gal bus graikas.

SURINKTA BEVEIK MILIJO- 
» NA DOLIERIŲ.

SUSIMUŠĖ GARLAIVIAI.
Galveston, Texas. 20 kovo d.,

miglos susimušė gar

riai t;
uostau

imi.v

kad turėjo 
er" paėmė

SŪKURYS.

Bloomington, Ill. Smarkus 
kurvs. 20 balandžio diena ai

■orth daug nuo>to- 
nunešė daug ^-togu, 

Anglijoj ir Amerikoj iki šiam! daug larmų sugriovė, nutraukė 
laikui surinkta Titanic’o fondan 
arti milijono dolierių aukų.

Užmušta
žmonių.

NEKALTINA KAPITONO 
SMITHO.

Anglijoj kapitonas 
metų per- 
sykių, ne- 

sa-

IŠ DARBO LAUKO.
GAL GREITAI SUSITAIKYS.

norėjo pasakyt, kaip greitai JtO* 
misija užbaigs savo darbus.

Reik tikėtis, jog šiomis dieno-*

si me pranešti skaitytojams pla
tesnes žinias.

LAWRENCO STREIKO
ATBALSIAI.

esant užmušim;.

st reik laužiu.
Giovanniti 
p pranešė

William E. Trautman iš Chi- 
cagos, organizatorius Industrial 

i Workers of the World, tapo >u-

I Mass., kur 
1 1 >a\\ rcncui 
h 1 • ' kalt mama 
riaušių.

-treikas. Trautmaif;, 
už kurstymus prieGarsus

McKįAY, kuris per 40 
plaukė Atlantiką 800 
nužudęs nei vieno žmogaus,
ko, j°S kapitono Smith’o negali
ma kaltinti už Titanico nelaimę. 
Vienok jis mano, jog būtinai reik, 
kad laivai imtų saugesni kelią,

Jau pereitame numeryj minėjo
me. jog galima tikėtis, kad ang- 
lekasiu ir kasvklu atstovai sirni-

*' Philadelphia, Pa. Cambria 
Steel Company nutarė sutrum
pinti darbo dieną nuo 12 valandų

IS AMERIKOS.
MOTERIS PĖKŠTININKĖ.

Kys. 1 eipgi minėjome, jo 
sitarančių pusių komisija 
duoda laikraščiams jokių 
apart tu. kad sutartis eina

Komisija

z imu, €
110 1 r 
čia. (

Iki šiolei

neiškraipytų žinių ir tuomi nesu-

viena permaina dirbo' naktimis, 
kita dienomis. Dabar bus trįs 
permainos, kiekviena dirbs tik po 
8 valandas.

dens paviršėn. Aš žinojau, jog 
sūraus vandens užgėręs, aš turė
čiau uždusti. Taigi įšokus van
denin ir giliai pasinėrus, aš vi
somis savo jiegomis mušiausi vėl 
viršun. Pagalios iškilau. Man 
rodėsi, jog po vandeniu aš bu
vau visą amžių. Apmetęs aplink 
akimi, nieko nemačiau tik ledą ir 
sudaužyto laivo liekanas. Iš vi
sų šalių mačiau aplink save de
juojančius mirštančius vyrus ir 
moteris. Antrasai laivo aficierius,

beveik greta manim,

toj vietoj nukrito vienas ‘‘Tita
nic’o” kaminas. Aš mačiau laivo 
laužus visur aplink ir stvarčiausi

tuom pat laiku arti užtėmyjau 
apverstą dugnu viršum valtį. Me-

ties.

ir užmetėsv

\ yru,

nome ją, o "Titanic’o” tel 
tas, kuris buvo ant musu 

v

Kada mes įtemptomis 
ži u rojome "Carpat liios” 
viens prabilo, kad kita?

akimis 
linkui, 
laivas

lansą). Pagalios antrasai aficic- 
rius, apie kurį pirmiaus minėjau,

vienas žmogus butu pa

keturias " Titanic’o” valtis 
kiai nuo mus plaukiančias.

valties buvo jau apie 20 
kurių dauguma buvo, Titanic’o 
tarnai-jurininkai. Du vyru, — 
viens vienam, kits kitam valties

CHICAGIETĖS PASAKO
JIMAS.

"Titanic’o'
1 savo dukterim, apie 
nelaime papasakojo

kosna, stengėsi išvesti valtį iš 
tarpo visur beplaukiojančių laivo

Tuom laiku ant musų apvirtu- 
sios valties prisirinko tiek žmo
nių, ir valtis nugrimzdo teip gi

nei nepa-
budo; prikėlė ją tik išsivei 
čių garų užimąs. Šiuo-tuo

vasties, nenorėjo daugiaus žmonių

niausia ir baisiausia re 
lingi šauksmai ir pra 
stančiu skamba mano v

kol busiu gyvas.

įi

bandė už musu valties sugrieb
ti, — jeigu dar vieną priimtum; 
tai viš\i nueitum dugnan”. Ir

du atnietėm,

tėme
k ma- 
stačiai

nuo laiko raketos nei ne

ir

viršun, pamatėme

eit, nes manėm,

Į pirmuosius laivelius ir

ir galėsi
mažiausia

visus paimti.

esąs

viršun
musuo

- leido viena "Titanic’o” 
mosi valtis. Teip pralei

pulkaunin- 
nors nėra

są naktį, valtis buvo giliai nu
skendusi po musų kojomis S r vos sėdom 

jurei-
Ar mes meldemė VI u, 

su musuv

musų malda butų pasiliovus. 
Žmonės, kurie, rodos, senai pa
miršo kas tai malda, atsiminė sau 
savo vaikystės maldas ir sustin-

k a c

ėmėm laiveliu.
“ T >.............r nes

Visi buvome sustoję rechus po 
du, balansuodami valtį ir bijomoj 
mies Sukrusti; nes mažiausis ne

iš apačios aiškiai matės, kad 
vas greit skęsta. Bijojom, 
neintrauktų verpetan. Iš laivo 
girdėjome rėkiant, kad dar su
grįžtume ir paimtume daugiau

kad

stiebe. Pasidarė tamsu. Išgir
dome baisu rėksmą žmonių ant 

v v c
laivo. O, aš niekad to negalėsiu 
užmiršti !

aštuonetą pusiau su
žinomu. Paskui užva- t

ziavom persivertusi laiveli, li
jo paėmė dvyliką žmonių.

mes
> J

tu-

1

gv vem-
New York.

IŠSIGELBĖJO DU VAIKU 
NEŽINOMA KIENO.

tarp išsigelbėjusių nuo "Tita
nic’o” nelaimės yra du mažu vai
ku, vienas dviejų, kitas keturių 
metų amžiaus. Vyresniojo var
das Louis, mažesnysis vadinasi 
“Lump”. Kalba *francuziškai. Tu

nic’u

mes.

JIEŠKO LAVONŲ.
(i

lavonų toj 
"Titanic”.
lavonu. / ile

x'i e-

ką v-Bennct t 
visa savaitę.

laiktu garlaiviai "Bremen” ii
‘Rhein” pranešė, kad mate dau-

TIK 705 IŠSIGELBĖJO, 1600 
SU VIRŠUM PRAŽUVO.

Žuvo kunigas Juozas Montvila.
Pagal vėliausius surašius pasi

rodo, jog tik 705 žmonės išsi
gelbėjo; visi kiti, su viršum 1600 
žmonių žino. Pereitame "Lietu- 
vos” numeryj paminėjome, jog

dabar

— kun. Juozas Montvila.

ginai iki šiolei dar nežinome, ar

daugiausia keliauja vokiškomis li
nijomis,. arba per Liepoją, tad

Juozą Montvilą

Montvila,

metus,

dar 
apie 
ne-

galėjo (tėvynėje gyventi ueiei pra
sikaltimo rusų valdžiai. Jis, na
bagėlis, pakrikštijo kokių ten uni- 
jotų kūdikį ir už tai prikibus

i, kad jam duotų kur vietą.

me. 1; 
rapijos.

ateiti
v a romą.

nepri-
»k juo

bininkai buk velyja dirbti ilgas 
valandas, nes tokiu budu jie dau-

DŽIAUGĖSI, KAD LAIVAS
PASKENDO; GAVO KAILYN. auto-

mi nuo valandos darbo; tas tQ-

Milwaukee, Wis. Du suaugu-

"Tai

Stone,

B. W.

ga r-

} vienas kitam.

kalbos.

apie tai mano.

geruoju.

ir aplink p 
bos greitai bo dieną, sumažės teipgi ir darbi-

yra užinteresuotas 
pasiklausė,' ką jis

"'Tai aš manau, kad tu ir gi 
vienas iš tokių piniguočių (one

\ ienas vails
*: "Tu esi

iiam ir
ir poli

t i n tįsios

Publika išaiškino

ęs ant su- 
burnos ir

ranką, (lekuodamas jam už 
atlikta v

—o—

GAVO SUMIŠIMO 
PROTO.

mto Titanic’o,
pasažieriai pavoj ingai ant Car- 
pathios susirgo ir numriė, nc- 
daplaukc New Yorko. Pasako-
jama,

AUKOS IŠGELBETIEMS.

kan su visa 
šio mėnesio.
su išgelbėta lygiai. 'Trečios klia
sos išgelbėta 200, beveik vienų 
moterių ir

Šitie >ai daugiausiai rci- 
bos. Todėl jų nau- 
rinkti tankas čia ir

apie td baisią ne
laimę.

tūkstančių dolierių aukų’iš visų 
šalių. Jos dar ir dabar plaukia. 
Tomis aukomis aprūpins nelai
mingus emigrantus -ir šeimynas 
pražuvusių. .. •,

•   ' .  » A-
u

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
p. J. Ruikis. Ačiū; sunaudosi m 

1 ar 3; antro ir ketvirto

REIKALAUJA IŠDAVIMO 
MILIJONIERIŲ.

reikalavimu,
Kad :\ew jersey valstijos tei
smui butu išduoti mėsinio trusto c

s uz sukalbi ir is- i

žmonių. Reikalauti

AUDROS IR TVANAI.

New Orleans, La. Siautė čia 
audros, nuo smarkių lytų užgimė 
dideli tvanai, kurie ant dideliu

javus laukuose ir
Pražuvo ir daug

zmomu.

išgriebta 300 žmonių.

—O—
Komisija ėmėsi darbo ener

giškai ir nors ji nenori paduoti 
jokių žinių, tai vienok kalbama.

klausimai, kaip 
unijos, trumpe 
ir t. t. nors da

12 va

San Francisco, Cal. Au 
konsulius pagarsino per 

l^ti ■ gėjimą darbininkams, agentų
pripažinimas

neuž-

šiuos dalykus rimtai, be užsikirti
mų ir reik tikėtis, jog ir šiuose 
dalykuose abi pusi gražiai susi-

šiek tiek nusileis, 
ant kompromiso.

tai tikimasi, buk ateinančią 
viskas užsibaigs ir su-

ir sa vi- 
mai nieriu

tartis terp angliakasii 
ninku atstovų eis per 
balsavimą dėlei patvirtinimo.

n. gražiuoju

čia reikalaujama darbininku ren

m.

gu reikia, todėl iš kitur atkak

New York. Atstovai 50 gele

atmėtė mašinistu reikalavima, ku- 
reikalavo algų pakėlimo.rie

Calumet, Mich. The Calumet 
Hecla Mining Co. pakėlė 10% 
s savo darbininkų kasyklose

locnz, Sole Royąle, Centenial, 
La Salle, St. Louis ir Lari uni. 
Dirba ten 8000 darbininkų.

Titanic’o augštumas nuo vandens iki valčių — 60 pėdų. Paveikslai kelių laivo 
pasažierių. Moterįs išgelbėtos, vyrai žuvo.



>

>

£

■
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NUO REDAKCIJOS.
Vhl laikraščiui siunčiami rankraščiai 
turi but pažymėti autoriaus paradu 
ir adresu. • Pasirašantieji pseudony- 
mals, turi paduoti, Redakcijos žiniai, 
ir savo tikrąjį vardą. 
Redakcija pasilieka sau 
člamus jai rankraščius 
taisyti. 
Netinkamus laikraščiui 
Redakcija, pareikalauta, 
toriui atgal jo lėšomis.
Reikia visada rašyti tik ant vienos 
popierio pusės, paliekant plačius tar
pus tarp eilučių.

bet net ir gyvastimi vieno žmo
gaus. Tie žmones pavedė Savo 
gyvastį jų globai ir, teip sakant, 
“šuleriavimas“ tomis gyvastimis

teisę atsiun- 
trumplnti ir

rankraščius 
grąžina au-

ris privalo but teisingai nubau
stas ir 
kartot.

Dar

neprivalo (.langiaus atsi-

ma, vienok reik tikėtis, jog bus 
tūli pagerinimai apsaugojimui at-r 
vykusių immigrantų nuo įvairių 
išnaudojimų ir pavojų, apie ku
riuos buvo plačiai rašyta perei
tuose dviejuose musų laikraščio 
numeriuose K. Aušrio straipsny
je antgalviu: “Immigrantai pas

nęintęrę^į

vienas dalvkas. V'ietos

Apžvalga
BAISI NELAIMĖ.

tai 
iki

Žuvo milžinas “Titanic’as”. 
Kartu su juom dingo apie šešio
lika šimtų žmonių. Dideli 
nelaimė, didesnės nelaimės
šiolei nepasitaikė. Neįstabu to
dėl, jog pirmas klausimas, kuris 
kiekvienam veržiasi iš lupų, yra: 
kas-gi kaltas, kas turi atsakyti 
už tiek gyvasčių ?

Įvairi visų šalių laikraščiai 
įvairias suranda nelaimės prie
žastis ir įvairias kaltina ypatas. 
Vieni Kaltina laivo kompanija, 
kiti kaltina laivo kapitoną Smi- 
th’ą, treti kaltina nelaimingai su-

Dabar Suvienytų Valstijų val
džia ir Anglijos parlamentas 
uoliai tyrinėja šitų klausinių ir 
be abejonės greitu laiku užgirsi- ft
me jų dekretų.

Vienok jau ir dabar galima nu
manyt, jog galų gale pasirodys, 
kad dalis kaltės puola ant White 

(Star kompanios, kurios Titanic’as 
buvo savastimi, gi kita daug 
žesnė dalis kaltės puola ant 
vo kapitono, Smith’o.

ma-
lai-

Pirmiausiai aišku tas, kad Ti
tanikas, kaip ir kiti laivai, netu
rėjo užtektinai gelbėjimos valčių. 
Jų butą tik apie 20, ir jos galėjo 
sutalpinti apie 900 ar 1000 žmo
nių, daugiausiai. Tuom tarpu lai
vas vežė apie 2300^ pasažierių; 
taigi nelaimei atsitikus, vos treč
dalis pasažierių galėjo valtimis 
gelbėtis. Laivas buvo įtaisytas

nereikalingų, tik pasilinksmini
mui skirtų vietų ir įtaisymų. Ne
turėta užtektinai valčių, kurios 
galėjo kuone visiems 
gyvastį.

Reik didelės nelaimės, 
dėlių aukų, kad žmonės 
“lekciją“. . Tik didelei

rejk di- 
išmoktų 
nelaimei 

atsitikus, griebiasi taisyti klai
das, kurias kiekvienas mate, bet 
į kurias pirmiaus niekas atydos 
neatkreipė. Teip, andai Chicagoj, 
Iroquois teatrui užsidegus, žuvo 
bene 700 žmonių vien tik todėl, 
jog teatras neturėjo pakaktinai

kan, atsidarinėjo.
Septyni šimtai žmonių dingo 

dėlei klaidos bei peiktino apsi- 
, leidimo.

Teip pat ir čia, delei stokos ke^ 
liolikos valčių, žuvo keliolika 
šimtų žmonių. Tai krbninališka, 
nedovanotina klaida, defei kurios 
nustojo gyvasties ne tik tie, ku
rių turtai siekia šimtų milijonų 
dolierių, bet ir daugybė papra
stų neturtingų žmonių, palikda
mi našles ir vaikus.

Gal tik dabar atsidarys akįs ir 
valdžia įstatymais privers kiek
vieną laivą turėti tiek valčių, 
visi pasažieriai galėtų jose

kad- 
su-

Antra vėl, Titanic’as, ėjo 
sais garais, nors jo ir žinota, 
apielinkėse pasirodė pavojingi le
diniai kalnai, nes kiti laivai jį 

f perspėjo. Bet Titanic’as ėjo pir
mu kartu skersai Atlantiko van
denynų ir jo, mat, norėta sumušti 
greitumo rekordų — vadinas per
plaukti vandenynų trumpesniu 
laiku už visus kitus laivus. Sako
ma, (tyrinėjimai tų parodys), buk 
laivo kapitonas gavęs nuo savo 
Viršininkų paliepimų sumušti tų 
rekordų už bent kokių prekę.

Čia bus antra kompanijos kal
tė. Dėlei greitumo, laivas rizikavo 
gyvastimis pustrečio tūkstančio 
žmonių.

Iš kitos vėl pusės galima butų 
caltinti ir laivo kapitonų Smith’ų 
až tai, jog jis, gavęs bevieliniu 
telegrafu perspėjimus apie pavo- 
ingus kalnus, nepaliepė sumažin
ai laivo greitumo ir siuntė laivų 
Račiai ant žinomo pavojaus.

Reik būti teisingu ir neužmirš- 
:i to, jog nei kapitonas nei kom
panija nenorėjo tos baisios nelai
mes. Kapitonas atidavė už tai 
savo gyvastį kompanija vietoj 
uždarbio nustojo apie 30 milijo- 
nų dolierių ir jų dar laukia ir 
kita bausmė. Vienok nežiūrint 
į tai, reik nepamiršti, jog nie
kas neturi tiesos rizikuoti gy-

kad

7*

pa vojingiausios 
čia visados be

ne permato mos
vietos todėl, jog
veik viešpatauja
miglos ir šiuom
ledynų kalnai. Laivai privalėtų 
lenktis žemiaus, pietuosna, ir ap
sukti šias pavoįimras vietas,' nors

Lietuvys dailininkas savamokslis.
“Birutė” rašo, kad nesenai vie

name 'Tilžės knygyne buvę iš-

tuomi ir pasiilgintų kelias, 
dos-, dabar jau bene visos kom-

vai teip ir darytų, bet tik dabar, 
— kada vandenyno dugne guli 
keliolika šimtu niekuom nekaltu v v
žmonių....

tuvio Purkaus paveikslai ir pieši
niai. Tie lietuvio dailininko dar
bai radę didelį dailės mylėtojų 
pritarimą, pagyręs juos net vo
kiečių dienraštis “Tilsiter /ei
tu ng“. Purkus esąs savamokslis,

i| - .toks tuščias 
'Ę v ( ■ ■ ; -

Vis viena, taip kūlimas tuščių 
šiaudų : g^įli. llfeurią sąvaitę 
,ir vis grikio neiškulsi.

p. Rusecko laiškas tilpo •X Y S' • .J.H v • •Nio-ame, — arciausiame is
• r>.v. -u . , .numeryj / šitame numeryj talpi

name dar ttilo Joe Schmidt’o 
(lietuvio?) laišką tame pačia
me kiaušinio. Talpiname šiuos 
laiškus, teip paį kaip ir p. Dagio 
laiškelį, ant jų locnos atsakomy
bės. 7 

o .Darome teipgi pilną, augščiaus 
tilpusią, ištrauką iš paties “Ke
leivio“, nesibijodami, kad tie “Ke
leivio“ įtarimai padarytų “Lietu
vai“ kokią skriaudą. Šiądien jog, 
ačiū Dievui, žmonės jau tiek su
manus ir prasilavinę, jog jie su
ras teisybę ir be musų aiškinimo
si. “Lietuva“ tarnavo teisybei ir

— Čia genaus, negu vaikštinėti-
----------------- ------------ ---------- . '.U—■

Pašn'ekčlių Kampelis
ji

kulti
Dabar, susitikę, širdingai pa

spaudė sau rankas, sujudinti 
aplinkybių atmaina. Ponas Sau-’ 
vage, giliai atsidusęs, tarė:

— Ak, kas tai do atsitikimas!
•— Kokie tai laikai! Šiandie

ną, — tai pirmutinė šiemet giedri’ 
diena !

Ėjo toliaus greta, užsimiršę ir 
nusimynę. Morissot atsiliepė:

Atsakymai iŠ pereito numerio.

pamokinimu ateityje!
Užraše 100000 rublių.

22. 
kartu

Koki gyvuliai 
1 vandens? 
Kur saulė

niekados telyj vyno
| galima butų 

nusileidžia du gu tik laša

tokio sekreto, kur}

to vyno ji painia į

$25.000 algos per

malonus atsiminimas !
Sauvage užklausė:

vynine n ir išgei 
Paskui vaikštinėjo

gatviais.
Ponas

turėjęs, užklausė:
—> Gal dar po viena....
Ponas Sauvage, su ‘tuo

Morissot, staiga

po

a 
suti-

NAUJOS IMMIGRACIJOS 
TIESOS.

ša, kad p. M. Kcrbedis užrašęs 
100.000 rubl. statyti kum Malec- 
kio “Vaikų prieglaudos“ namams

Leis Amerikon tik mokančius 
skaityt ir rašyt.

jų senatas perleido naujas tiesas, 
sulyg kurių kiekvienas immigran- 
tas turės parodyt, jog jis moka 
skaityt ir rašyt bile kokioj kalboj. 
Pagal šitą naujų įstatymų, kuris 
vadinasi Dillingham bill (pagal 
vardų senatoriaus Dillingham’o,

migrantas nebus priimtas, ■— vis 
vien iš kur: iš Europos, Kana
dos, Mexikos, ar kitos viešpaty
stės, — jeigu toks immigrantas 
nemokės skaityt ir rašvt l/cnt sa- J *

Išėmimas padaryta tik tiems 
immigrantams, kurie bėgtų šion 
šalin nuo tikėjimiškų persekio-
jimų.

Ką darys su’’‘politiškais 
pabėgėliais?

Iki šiam laikui neteko dar 
tyt pilnos kopijos naujų įstaty
mų ir todėl sunku spręsti, kas 
juose pasakyta apie politiškuosius 
prasikaltėlius, kurie norėtų jieš- 
koti sali prieglaudos šioj šalyj.

Vienok .žinios, kurias turime po 
rankai prhncša, jog per-' senatų 
perėjo teipgi naujas immigraci- 
jos teisių pataisymas, sulyg ku
rio galima bus gražinti atgal tuos 
ateivius, kurie darys čia suokal
bius su tikslu nuversti kitos 
viešpatystės valdžia, —■ vadinas

nu

stijų tokius revoliucijonierius, 
kurie, čia atvykę, nesiliautų savo 
r c vol i u c i j on i e r i ško veik 1 u m o.

Nors kalbama, kad šitas naujas 
įstatomas padarytas prieš Mexi
kos revoliucionierius, kurie^per-

pačia sa-

visokius rcvoliucijonieriškus pila
ntis ir laiko tų nelaimingų šalį, 
kaip kokį verdantį puodų, nuola
tinėj revoliucijoj, tai vienok to
kios šnekos nelabai yra pertikri
nančios. Nieks juk nedaro tokių 
įstatymų, kurie tiktų tik vieniems 
žmonėms.
vj prasme, visados paliečia visus.

Todėl, jeigu toki įstatymai tiks 
Mexikos revoliuciionieriams, tai 
jie tiks ir kitų šalių rcvoliucijo- 
nieriams.

Kitu kartu mes gal turėsime 
progų plačiaus pakalbėti i apie 
Mexikos ir kitų Vidurinės Ameri
kos respublikų revoliucijas ir re- 
voliucijonie^ftis. Šiltom kartu tik 
pastebėsime, jog jeigu nauji įsta
tymai palytės tik tokios rūšies 
revoliucijas ir revoliucijonierjtus, 
kaip kad yra dauguma Vidurinės 
Amerikos revoliucijų ir rcvoliu- 
cijpnierių, tai tas dar nebus di
dele bėda: ten revoliucija, tai 
teip kaip pas mus nelyginamai 
garsaus kunigaikščio Jociaus mi
lijoninės korporacijos: be galo ir 
be jokio gero rezultato....

Vienok jeigu tos naujos tiesos 
lytėtusį ir visų politiškųjų prasi
žengėlių, — o teip lyg kvepia, 
nes jiems nepadaryta išimties, 
kaip kad padaryta tikėjimiškos 
rūšies prasižengėliams, — tai tas 
butų visiškai kitas dalykas. Vie
nok, pirm laiko apie 
bėsim.

Padidinta pagalvinė 
Iki šiolei kiekvienas 
tas, atvykusis į Suy.
turėjo užsimokėti (per laivų kom
paniją) $4.00 pagalvinės taksos. 
Naujas įstatymas šią taksų pa
didino nuo $4.00 aut $5.00.

Nauji įstatymai teipgi žada re
formuoti visų I m migracijos De- 
partawtento : veikhinfą. Kokios:

tai nekal-

mokestis.
immigran-
Valstijas,

1
b

lenkėjęs lietuvis, o ta prieglau
da — lenku.

p

“Keleivio“ redaktorius žydas? 
Andai “Keleivis“ ir kiti tos rūšies 
laikraštukai smarkiai užsipuolė 
ant “Lietuvos“, įvykus permai
noms jos redakcijoj. “Lietuvos“

ko paminėjo gandų, kurs nuo tū
lo laiko visiems apie ausis, tarsi 
musė, “byztra“, būtent: buk “Ke-

gužis 
j M P*

/o., tai tik teip sau —

, kuris paprastai my-

kolioties) ir tik trukšmu gyvuo
ja, šiuom kartu užsičiaupė teip, 
jog nei —• be. Net liovėsi “Lie
tuvą“ koliojęs.

Tuom tarpu pasirodo, jog ne 
tik Chicagoj girdėta apie “Ke
leivio” įtariamąjį žydiškumą. Štai 
“Vienybė Lietuvninkų“, N. 16,
rašo :

“Męs teip gi turime ant rankų 
vieno žmogaus, buvusio arti “Ke
leivio”, net pas notarų paliudytų 
nuomonę, kad “Keleivis” esųs be
ne tik žydų su Gegužiu ir Mi- 
chelsonu atpirktas. Tas žmogus 
net įtaria, kad p. Michelsonas 
(“Keleivio” redaktorius. Red.) 
būvius pirmiaus Bostone žinomas 
kaipo.... žydas.”

Toliams “Vien. Liet“ patėmyja, 
jog nors praėjo gerokas laikas, 
bet
nepasiaiškinęs ir toliaus teip bai
gia :

“visgi butų labai įdomu, jeigu 
ant lietuviško laikraščio turėtų 
intekmę žydai ir tai dar dėl to
kio nešvaraus tikslo, kaip pa
veržimo iš lietuvių rankų pra
monės.”

Manė “Keleivis“ kitiems išvirti 
košės. Nenoroms išsivirė pats 
sau, o dabar, matomai, ir kabinti 
jos nenori.

nei vienu žodeliu

lams. Bet girdėtis, jog Rytinėse 
Valstijose žydai bene turi nu
pirkę ir leidžia teipgi lenkiškų 
laikraštį tuom pačiu tikslu, tai 
yra — kenkti lenkų pramonijai. 
Čia-gi vėl net ir “notaro paliu- 
dyjimtis“ turi apie lietuviško laik
raščio ir redaktoriaus žydiškumų.

Mes dar pamenam, kaip “Ke
leivis“ ir Co. sienomis ir lubomis 
laipiojo, turėdami kokius ten su
fabrikuotus “notaro paliudyji- 
mus“ apie kun. Ališaucką. Mes 
nenorėtum vienok sekti tomis 
pačiomis jų pėdomis, nesą tas 
neprideri jokiam doram žmogui, 
o ypač daikraščiui. Todėl mes 
paskalams priduodame tik paska
lų vertę ir nenorėtum remtis nei 
“notaro paliudyjimais“.

Vienok, tas, anot V. L., ištikro 
įdomu. Bene “Keleiviui“ vertėtų 
apie tai šį-tų pačiam pasisa
kyti, nelaukus, kol kas kitas pa
sakys.

Patėmyjimas. “Keleivio“, N16, 
štai kų skaitome dėlei Lawren- 
co streiko:

“Štai p. Ramanausko krautuvė
les darbininkas Dagis.......  vienam
iš paskutinių “Lietuvos” nume
rių praneša, buk Lawrence’o strei- 
kieriai negavę da ne vieno cento 
iš tų aukų, kurios buvo siunčia-; 
mos ir garsinamos “Keleivyje'.’ 

' “Lietuva” tą melą tuoj patalpino.
Bet kada organizatorius Ruseckas 
pasiuntė “Lietuvai” laišką ap
skelbti, tai “Lietuva” neapskelbe. 
Iš td jau aiškiai matom, kad 
“Lietuvai” nerupi teisybė, bet 
šmeižimas socialistų ir jų laik
raščių. Tokiu budu “L.” virsta 
jau | juodąjį organą. Ji mėgsta 
nepatinkamas sau ypatas Ir laik
raščius apjuodinti, o apšviesti > 
dalykų neleidžia.” I

1 ?Mes
i —

abelnai, nenorimi su iMKe 
ginčytis.' Tas butų toks

x, C t " "/C . L
* f v • ;

da “Keleivio“ ponai dar vargiai 
galėjo “papa-mama“ ištarti; tar
nauja ji dabar, kada jie išmoko 
visur kabinėtis, pasikolioti ir vi
sur jieškoti to, “ko nepaliko“; 
tikimės, jog ji tarnaus lietuvių 
visuomenės labui ir, tada kada 
jau visi bus pamiršę apie “Ke
leivio“ ir jam panašių fejerverki-

Linkime “Keleiviui“ ir jo po
nams geros kloties, bet gi norė
tum, anot lenkų, pasakyt: “ne 
tedy droga, szanowni panowic!” 
Teip einant, vargiai galima sau 
ir kitiems kų nors gero padaryti.

Guy Maupassant.
DU

Vertė
DRAUGU.
A. Matukas.

(Vaizdelis iš laikų 
vokiečiais

su

apgul-

alkį,

ponas

pa- 
po- 
nuo

bu-

prancūzų 
karo).

Paryžius buvo priešo 
tas, išalkintas, mirštantis, 
liai labai retai pasirodydavo ant 
stogų, net žiurkės išnyko iš gat
vinių perkasų. Malšinta 
kuomi tik buvo galima.

Vieną ? sausio rytmetį, 
Morissot;' — laikrodininkas
užsiėmimą (taipgi batų pardavė
jas prie atsitaikiriančios progos), 
—• liūdnai grįždamas namo su 
tuščiu skilviu, su rankomis kišie- 
nėse, staiga sustojo, pamatęs pri- 
siartinantįį vyriškį, kuriame 
žino savq draugą. Buvo tai 
nas Sauvage, pažįstamas 
Sekvanos pakraščių.

Pirm kares ponas Morissot
vo pratęs kiekvieno nedeldienio 
rytmetyje išeidinėti su bambu- 
sinie meškerie rankoje ir bleti- 
nc perkabinta per pečius. Nuo 
gelžkclio stoties važiuodavo tru
kiu iki Argcntcuil, o Colombes’c 
išsėsdavo ir pėsčias eidavo iki 
Marante salelės. Kaip greit at
siekdavo tą išsvajotą savo vietą, 
pradėdavo žvejoti ir žvejodavo 
net iki pačiam vakarui.

Kiekvieną nedeldicnį sutikda
vo ten žmogų, — mažo ūgio, nu
tukusį, bet linksmą, poną Sau
vage,—kurs paprastomis dienomis 
pardavinėdavo smulkų tavorą, ar
ti Šv. Panos iš Loretto gatvės, gi 
nedeldienio sulaukęs, taipogi, kaip 
ir Morissot, būdavo fanatišku 
žvejotoji!. j

Tankiai juodu praleisdavo teip 
pusę dienos, su meškerie rankoje, 
ištiestomis kojomis ties vandic- 
niu, — ir teip susidraugavo viens 
su kitu.

Pasitaikydavo net ir tokios die
nos, kada visai nesikalbėdavo, 
bet ir teip susiprasdavo, nes tu
rėjo vienokį pamėgimą, tuos pa
čius prietikius ir įspūdžius.

Vasaros laike, rytmetyj, taip 
apie dešimtą valandą, atjaunė
jusi saulė, apdengdama tykią upę 
baltu ruku, šildė savo spindu
liais dviejų užsimiršusių drau
gų pečius. Ponas Morrissot 
syks-nuo-sykię). atsiliepdavo į sa
vo draugą;:

O poną^, Salvage atsakydavo:
— Nežinau jkjt-ko panašiai pui- 

kaus!
Ir to ji^ips.jųžtekdavo, nes su- 

siprasdavp ir Rainuodavo viens 
kit?- tsc q

Rudeniop, dienos pabaigoje, 
kada dangus, degant nusileidžian
čiai saulėj^atmušdavo vandenyje 
savo kraujotus debesius, užlie
davo purphru visą upę, apsiau- 
sdavo ratlddiTumu Abu draugu ir 
auksindavo ffiedžius, kurie jau 
geltonaVo' iF drebėjo žieminiu 
šiurpuliu, ponas Sauvage, mes
davo žvilgsnį';ant savo draugo 
Morissot it, nusijuokdamas kal
bėdavo :

— Kas pefr 'vafzda t
O' Morisšot, garėdamas ir akių

—• Sulyg jūsų patarimo!
Ir sykiu įėjo kiton vyninei! 

Išėjo apsivyniavę, apsvaigę, 1 
žmonės, kurie išalkusį skilvį 
pila alkoholiui!!. Oras buvo 
lonus, vejai is glamonėjo jų 
dus.

a pi
ni a- 
vei-

1 onas bauvage, kmų siltas oras 
visiškai apsvaigino, užsiturėjo ir 
pratarė:

•—1 O kaži kad ten nuėjus?

■—- Bet kur?
—• Ant žinomos salelės. Prieša
kinė sargyba stovi ties Colombcs. 
Aš pažįstu vadų Dumoulin, ir 
ištikro pavelis mums pareiti.

Morissot susijudino nuo troš
kulio.

Ir išsiskirstė pasiimti žvejojimo 
įrankius.

Valanda vėliaus — ėjo abudu 
greta vieškeliu. Ilgainiui inėjo 
Vilijon, kurioje vadas gyveno. Nu
sijuokė išgirdęs jųjų meldimų, 
bet leido jiems savo fantazija

Apturėję obalsio ženklą, leido
si tolesnei! kelionėn.

bes ir pagalios atsirado tarpe vy- 
nynų, susiduriančių viens su kitu 
ties Sekvana.

Buvo vienibolikta valanda.
Priešakyje kaimas Argcntcuil 

atsivaizdino jiems, it miręs. Kal
vos Orgcmont ir Sannoi išsirodo 
viešpačiais ligumos, kuri net iki 
Nanterre buvo tuščia, visiškai 
tuščia, su nuogais vyšnių me
džiais.

Ponas Sauvage, rodydamas į 
kalnų viršūnes, tarė:

—- Prusai ten už jųjų!
Ir laikinis neramumas ^rpėmė 

abu draugu tuščios šalies apiclin-

“Prusai!“ Jie iki-šiol dar ne
matė jų, bet apie Paryžių smar
kiai juos jau nuo kelių mėnesių 
atjautė; jie naikino Prancūzija, 
plėšė, žudė, alkino ir atrodė 
jie žiauriais, neapveikiamais. 
Su neapsakoma baime • jungėsi 
neapykanta ant tų nematomų ir 
apveikiančių juos žmonių.

Morissot, baimės 
tarė:

—- O, jeigu jos
Ponas Sauvage,

apimtas, pra-

sutiktumėm ?! 
su prigimtu 

paryžiečiams humoru, atsakė:
— Paaukautume!!! jiems žuvų

Baimės apimti nuo aplinkynės 
tylos, svyravo valandėlę, ar lei- 
sties tuoliaus, ar ne.

Pagalios, ponas Sauvage išrišo 
keblų klausima, tardamas:

< Eikiva tuoliaus, bet atsar-
giai!

slinko pamažėli per vyny- 
pasilenkdami ir svyruoda-

nuo meskc!ri6 nenuleisdamas, at- i0: 
sak^a^”-1 *u’ 1

M
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ia už-j Ji visai negeria nei vyno, nei 
metus jokių kitokių alkoholinių gėrynių.

ITas pagadintų tą jos ypatingą 
stebėtiną skonį. Ji teipgi labai 
sįve daboja ir valgyje. Nieka
dos nevalgo saldumynų, “pajų“ 
arba pu dingų. Niekados nera- 
gauna svogūnų, citrinos, muštar- 
dos ir kitu aštriu dalyku. Ne- 
vartoja druskos, negeria kavos 
arba arbatos ir valgo tik papras
čiausius ir sveikiausius valgius.

vandens ir

pa-

tūkstančiu žmonių ?
—0—

Atsakymai.
21. Visiems yra žinoma, 

nei žmogus, 
gyventi be 11 
oro.

Vienok 'vėliausi tirinėjimai 
rodė, jog yra tokios veislės 
vulių, kurie gali apsieiti ir 
sieina be vandens.

Tyruose (pustfnėsc) surasta 
gyvūnai, kurie, anot tirinėtojų, 
niekados negeria vandens. 'To
kiais gyvūnais yra tūlos veislės 
prerijos šunų, prerijos pelės irį 
“Icrboa“ — mažas tyru pyvulė-

dalics į kangarti, kodėl ir va
dinama jį dar Kangaru-Žiurkė.

Šiuos mažus gyvulėlius pasi-
taikydavo sugauti ir juos galima 
pamatyti didesniuose žverinčiuo- 
se. Čia juos laikoma ilgus iricUls- 
vienok jie niekados nei neragau- 
na vandens. Sako, buk jie 
dens neapkenčia ir bijosi, 
kas labjausiai stebėtina, tai
jog šitų gyvūnų kūnas susideda 
didesnėj dalyj iš vandeninės me
degos, teip kaip ir pas visus kitus 
gyvulius ir žmogų.
tarpu jie maitinasi tik sausa žole 
ir sausomis, sėklonfis.

Tas parodo, jog jie, kaip ir kai 
kurie medžiai, išdirbinėja vandenį 
savo lociiuosc viduriuose iš sau
so maisto.

Bet

tuom

22. Ant viso pasaulio buk yra 
tik viena vieta, kur ^saulė nusi- 
leidinėja dii kartu į dieną.

Anglijoj yra miestelis Leek. 
Tuojaus už šio miesto, iš vaka
rų pusės yra labai didelis ir augš- 
tas uolinis kalnas, už kurio saulė 
pasislepia apie valanda angsčiau^ 
savo paprasto nusileidimo. Sau^ 
lei pasislėpus, buk pasidaro be
veik visiškai tamsu, mieste už
dega ant gatvių ir namuose žibu
rius ir išrodo, kaip ir tikra naktis 
užėjusi.

Tuom tarpu saulė po tūlam 
laikui pasirodo iš kitos uolos pu- 

s, grįžta šviesa, gesina gatvėse 
namuose žiburius ir vėl bu- 

. diena iki tikram saulėleidžiui.
* - “O... .

23. Prancūzijoj yra jauna mer
gina vardu Collincre, kuri uždir
ba mažiausiai 25 tūkstančius do
lierių per metus.

Jos užsiėmimas yra gana kei
stas ir nepaprastas. Ji nedirba 
sunkiai. Visas jos darbas štai 
koks:

P-lė Collincre nieko daugiams 
nedaro, kaip tik ragauna vyną. 
Pasiėmus šaukštuką vyno iš vie
nos, kitos bačkos ji turi nusprę
sti, koks yra tas vynas: ar jis 
yra geras, ar blogas; ar jis yra 
grynas, ar maišytas; ar jis yra 
tikras, ar falšuotas. Daugiaus ji 
nieko nedaro. Ir už tai gauna 
mažiausiai 25 tūkstančius dolit- 
rių į metus. Lengvas “džiabas“, 
ar ne?

Bet šita jauna mergina yra iš
tiktų jų nepaprasta mergina. Di
delės vyno krautuvės Prancūzijoj, 
Vokietijoj ir Italijoj reikalauja" 
šios merginos patarnavimų. Mile. 
Collincre ištikro turi ypatingus 
nepaprastus, matyt įgimtus, ga
bumus. Ji niekados negeria vy
no. Užtenka jai paimti mažą 
šaukščiuką vyno į lupas ir štai 
ką jį gali apįfc tą vyną pasakyt:

Ji pašhko rfetik kaip senas, yra 
vynas, kurį jį bando, bet atmena 
beveik iki dienai, kada tas vynas 
buvo dirbtas. Tas yra labai svar
bus dalykas vyno pramonėj, nes 
juo senesnis vynas, juo jis yra 
geresnis ir brangesnis.

Bet to dar maža. P-lė Colline- 
re gali pasakyt netik, Ikokio se
numo yra vynas, bet tik lupose 
paėmus, ji pasako ar tas vynas 
yra grynas, ar jame yra kitokių 
priemaišų, ir kokių. Ji pasako iš 
kokių v y n v u ogių tas vynas pa
darytas ir kur tos vynvuogės 
augo: Californijoj, Prancūzijoj, 
Vokietijoj, ar kur kitur.

Ji gali pasakyt net ir 
lyką: ar vynvuoges augo ir noko 
ant pakalnės, ar klonyj.

Ji pasako, ar tas Vy

ir
na

mi netik palaiko savo tų nepapra
stų skonį, kuris uždirba jai tokių 
milžinų algų, bet tuomi ji teipgi 
puikiai palaiko savo sveikata, nes \ 
nevartoja nieko tokio, kas svei-

kių nedaug tebuvo žmonijos isto« 
rijoj. .

24. Toks nepaprastas arklys 
buvo mieste llaNmoj ant salos 
Kubos. 1895 metais Havannoj 
uždėjo bakteriologijos labaratori- 
ja, panašių garsiaujam Pasteur’o 
Institutui. Per ištisus metus nuo 
šito arklio paimta apie 80 tūk
stančiu šeštaininiu centimetru v v v
teip vadinamos priešdifteriškos 
medegos, kuria įskiepijus žmo
gaus kunan, galima apsisaugoti 
nuo šitos pavojingos ligos. Ap
skaitoma, jog mažiausiai 2 tukst. 
žmonių tokiu budu nuo mir- v
ties tapo išgelbėta.

Tikras geradėjas toks arklys.

KLAUSIMAI.
25. Iš kur atsirado kortos?
26. Nuo kaip senai vartojama 

naturališką gaza?
27. Kas tai yra nihilizmas ir 

nihilistai?
28. Iš kur paeina paprotys, 

sitikus, sveikintis ir kokios 
sveikinimosi formos?

MĮSLĮS.
Išrišimai mįslių iš pereito 

merio:
4. Slengstis.
5. Akėčios.

užtekėjo .

Atminkit, kas tai yra:
9. Striukas bukas 

septyniais kailiniais
*

10. Juodas puodas 
verda.

t

t

su
yra

nu-

vokietukas* 
apsivilkęs.

gale lauke

** *
u. Ant aukso krėslelio, juodas 

velnias sėdi.
♦

12. Ritosi rituolis per 
kalnus, per geležinį tiltą.s

13. Nevalgi negeria, o vis gy-

Jeigu patįs neatminsi!, žiūrėkit 
kitam 
rasite

“Lietuvos“ numeryj. Ten 
atsakymus ir daugiau mį-

nūs, 
mi, kartais net šliauždami slėp
damiesi už krūmų, plačiomis aki
mis ir sargiomis ausimis.

Liko pereiti dalelė lygumos 
ties upe; greitai parbėgo ir pa
sislėpė prie upės kranto sausuose 
krūmuose.

Ponas Morissot priglaudė ausį 
prie žemės, pasiklausydamas, ar 
neatsilieps kartais kokie dundė
jimai. Nieko neišgirdo, —1 buvo 
vieni, visai vieni.

Nusiramino ir pradėjo žuvauti.
Jų priešais salelė Marante, ap

leista, uždengė jiems kitą kranto 
pusę. Mažas namelis, kuriame 
kadaisi buto valgykla, stovėjo 
uždarytas.

Išsirėdė būvąs nuo seno užda
rytu.

Ponas Sauvage, pirmutinis su
gavo kilbuką, ponas Morissot iš
traukė kitą; ir neparstojančiai 
tai vienas, tai antras pakeldavo 
užleistuvą su žuvę, spindančia it 
sidabru, krutančia meškėrio ga
le. . .7 (Buvo tai pasekmingas žvė-

iinias. , ‘t . ■< --.. - •• ....
dziu sakant, išrodo, jo# nėra bur ,Toliau* bu9,

<

tokį da-

įas, kurį 
ji bando, yra parvežtas vandeniu 
per juras, ar toli jį vežė ir ar 
tankiai j j judino iš vietos. Žo-

ATVIRAS LAIŠKAS Į “LIE
TUVOS“ REDAKCIJĄ.

“Pagyro barščiai visada yra ne
daryti“, sako lietuviškas priežo
dis. -į'aip atsitiko paskutiniu lai
ku ir su musų kaimynais lenkais. 
Tie lenkai jau po visą pasaulį iš- 
bubnijo, girdamiesi savo dora ir 
garsia kultūra. Bet, o nelaimė! 
Jau nekartą buvo išlindusi yla iš 
maišo, o dabar aiškiausiai pasi
rodė jų kultūros augštumas: — 
Mat inžinierius Šeinfeldas ir Vil
niaus miesto valdyba, kuri susi- 

iš lenkų, nusprendė 
sunaikinti ąnusų tautos brangiau
si ckaną, Gedimino kalną, in- 
tais/dami tenai rezervuarą kana

 

lizacijos tikslams. Prieš tokį van
dališką pasikėsinimą visos musų 
kaimyniškos tautos kartu su lie
tuviais protestuoja, o lenkų visa 
dauguma, kurie taip tankiai va
dina save musų geradėjais, šiuom 
kartu, tartum kurti, tyli, a nė 
žodžio.... Matyt, sutinka su to
kiu begėdišku nusprendimu, nai
kinti viską, kas tiktai kitai tautai 
yrą brangu ir šventa. Tai tokia 
dvidešimto amžiaus lenkų kultū
ra. Bet čia ir vėl prisimena kits 
musų priežodis : “Kas kitam duo
bę kasa patą į ją įpuola”. ' Užtai
gi baugu, ar tik neatsitiks tas 
pats ir su musų duobkasiais.

J. šilas.



r

$

1

■ Dr. Emit Loebl ..

KDLTORA IR SPAUDA
LIETUVIŲ KALBON IŠVERTĖ

VAIDEVUTIS
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(Tąsa).

Telegrama nepramanyta, bet ištraukta iš ma
no turtingo techniškų,ydų rinkinio: “Berlinas, 
lapkryčio 5 d. — Vielinis dienraštis. . . . gau-
na žinią iš Londono apie atėjusiąja iš Kon
stantinopolio į tenykštį užinteresuotų ratelį 
naujieną, pasak kurios Sofijai gręsiąs nemen
kas krizis.” Skaitytojas jaučiasi priverstas

Franci į a i
Bulgariją.

skaitytojui pilną šios žinios ir jos šaltinio tek
stą, telegrama turėtų skambėti: “Sofijai grę- 
sia nemenkas krizis. Per Londoną iš Kon
stantinopolio gauna apreriai žinią čionykštis. . . 
laikraštis.” Prie tokios stylizacijos skaitytojo

Abelnai, laikraštininko stylius visuomet turi 
būti betarpiškai atkreiptas t i k - 
slan. ‘ Nėra tečiaus bjauresnės laikrašti
ninko styliuje paklaidos, kaip kad nenatura- 
iiškumas, apsimetimas, faktų iškraipimas, veid
mainiavimas ir melagystė. Visa tat išplau
kia iš vieno šaltinio: iš noro išreikšti pasi
rinktoje formoje ką-nors nepaprasto, kur arba 
minties lakumo stoka, arba gi medegos rūšis

reališkai. sąvokos ir mintįs tan- 
išpustais, augštais žo-

koja apie Tolstojų, kaip jam atėjus mintis 
parašyti Anną Kareniną. Valandoj, kada jis 
rengėsi pradėti darbą, netyčioms pastebėjo 
gulinčią ant rašomo stalo knygą. Buvo tai 
Puškino poezijos, atskleistos ant puslapio su 
Egypt o nakcių vaizdelių pradžia. Vienas vaiz
delių prasideda žodžiais: “Svežiai išlipo ant 
sausumos”. Tolstoi paskaitė šiuos žodžius ir 
sušuko? “Kiap tai puiku! taip reikia rašyti!” 

Tlstoi tuojau atsisėdo ir parašė pirmutinį 
romano sakinį: “Oblonskių namuose viešpa
tavo didžiausias sumišimas”. Šis anekdotas 
turi tą silpną pusę, kad jis visai nesutinka su 
knygos turiniu, nes prieš augščiau minėtą 
sakinį Tolstoi parašė kitą, abelnesnio turinio: 
“Laimingos šeimynos vienodai į kit-kitą pa
našios, kiekviena gi nelaiminga turi savo ypa
tingas nelaimes.” Po to betarpiškai pereina 
prie akcijos aprašymo. Toje rašymo meto- 
doje laikraštininkas privalo . matyti sau pa
vyzdį. Laikraščiu skaitytojas yra nekantrus,

nepaslenka parašyti tiesiai: “musų pasiunti-, 
niai”, bet būtinai rašo: “tie, kurie yra siųsti 
atstovauti musų tautos visuomenę.”

tinkamų* žodžių.
“geiezini<ens , 1 
zijos turi “komunikacijos tikslas” 
nuotata viela” geriau skamba, ne 
grafas’’. Tokių paikų ir juokingų apsirciski-

, nes mano, kad daugiau prcci- 
o “spar-

ras blikstelėti žodelių, jų neaiškiai at jaučiamas 
ir bUgai suprantamas teisybės reikalas.

Šiqkiam-tokiam laikraštininkui rodosi, 
kad jau tokia taisyklė liepia jam savo mintis 
išdėti juopuikiausioj formoje. Tuo- tarpu visa,

licistikos forum nepasirodytų perdaug ištai
ginguose naminiuose rūbuose, bet švariame 
išeiginiame, reikalui gi esant ir apeiginiame, 
tualete.. Tečiaus gi tūlas laikraštininkas iš
sirenka sau, kaipo apeiginius r ubus, klauno 
kostiumą,
tistiškai, dirbtinai, jo stylius neturi jokios gro-

near-
kų manierų, kurios šiandien yra jau gramėz- 
diškos, ordinarės, tankiai visai šlykščios. Ne
betinka šiandien jau ir tai, jeigu autorius lei
džiasi Sau betarpiškai, asmeniškai susisiekti su 
skaitytųjų. Šiandien jau 
“malonąus skaitytojo” aty< 
komplimentų “dailiajai skai 
soma to, kad išnaudojama
nento” kantrybė. Tokių tikrų “gėlelių” ga
lima dar užtikti tik smulkioj provincionalėj 
spaudoj. į

Jeigu net tvėrime išreiškimai turi but 
tikri ir griešti, tai paprastame, turingame, 
laikraštyje jie privalo būti dar griežtesni ir

i”, nebepai-

pildyta prasižengimų.

mų ir baigiama: “ir 1.1.”, arba “etc.”, nors

žinkaą atsitiktų, jeigu koks pašaipa skaitytojas 
panorėtų arčiau ištirti autorių, — atsižinoti, 
ką. daugiau jis nori pasakyti tuo “etc.” ir

mas “kaip žinoma”. — Kaip žinoma, iš 67 
Orkney salų tiktai 28 gyvenamos.... Eraz
mus von Patovv gimė, kaip žinopia, 1804-se 
metuose! — O ^patsai autorius dasižinojo apie 
tai tik prieš pcįnkias minutes iš.... cncyklo- 
pedijos; dabar jau tas dalykas ^žinomas”, ka
dangi tokiuo budu ponas autorius nori pasi
rodyti su savo erudicija.

Iš vidujinio įsitikrinimo apie teisybę, au
torius privalo turėti tvirtą, energišką ir tikrą 
išreiškimo toną. Kenskmingi ir skaitytojui 
nemėgus yra laikraštyje sviravimai ir bailus 
išsitarimai,, tokie kaip, pvz., “gali būti”, “be 
abejonės”, “kiek mums iš nevisai ištikimų 
šaltinių žinoma”; toks tonas nepatenkina skai
tytojo. Rašytojas privalo gerai apgalvoti,

nuosakiai, pilnu įsitikrinimu, — kitaip, kam 
gi čia dar skaitytojui galvą kvaršinti !* Kaip 
gali skaitytojas išsitikėti rašančiuoju, jeigu 
tasai pats savim pilnai neišsitiki?

Prieš užbaigsiant skyrių apie laikraštijos 
stylistiką, reikia dar porą žodžių tarti apie 
tai, kaip yra ir kaip turėtų but straipsniai 
pradedami. Gera pradžia jau užtikrina pasi
sekimą literatūros veikalui, pradėjus nuo kelių 
tomų romano, baigiant trumpu laikraščio 
straipsneliu. Pradžia privalo išsyk įvesti in 
medias res. Žino apie tai geriausi rašytojai. 
Pažiūrėkime, kaip Boz (Ch. Dickens) pra
deda savo klasiškąją Kalėdą (“A Christmas 
Carol”): “Marley numirė, tiuo to pradedame.” 
Al. Durnas pradeda Tris muskietierius: “Ba
landžjo pinpą dieną 1625 metais, padoras 
miesčiokas Meung išrodė lyg revoliucijos me
tu, lyg hugenotai butų ant jo uipMg/’: Pasa

iškrikusiomis mintimis, 
si; jojo atvdą reikia s
riais budais, tiesiog; reikia jį privilioti 
skaitymo. Tam tikslui geriausia gali 
tarnauti viliojami ir indomus straipsnio

tiką, turiu dar porą žodžių pasakyti ap 
laukines ir techniškas sąlygas: apie t 
apie išleidinėjimą, formatą, kainą ir apie 
na i pramonišką pusę.1

prie
pra- 
prie

li uo
li uo 

labai sukrautų prie visai paprastų, nuo iškal
bingų ir varsotų prie abejutiškų ir pilkų, nuo 
plačiu, indomiu ir viliojančiu prie trumpu,

<y ėjimą

gas aprašymas karo tarp susivienijusių vieš
patijų ir franeuzų karaliaus, metuose MCC- 

>aisi naujiena apie tai, kaip vel
nias pačiupo į orą, sukedeno ir nusviedė ant 
žemės moteriške, kuri labai keikėsi ir daug

n

ir
teisiami.”

lau, 1632) buvo už vardytas: I miner zvas. 
Neitos itnd scltcn zvas Gates, oder Sehlesisohes 
Journal (Visuomet kas-nors nauja ir retai kas 

Dagi Wekhr-
pasirodąs 18 amžiaus pabaigoje, manė,

raščius: Fcllciscn (Odos krepšys) ir G raitos 
Ungeheuer (pilkas baisūnas).

Be tokių konvencionalių-humoristiškų 
užvardijimų, randama senesniųjų laikų laikraš
tijos istorijoj užvardijimai begalo ilgi. Vienas 
Frankfurto laikraštis pirmoj 17-tojo amžiaus 
ousėj turėjo vardą: “Savaitinis ordinacijinis 
aikraštis: tai yra visų ypatingiausių, garsiau

sių ir indomiausių atsitikimų plačiame sviete 
besidedančių, arba atsitikti galinčių, atviras, 
nuoširdus, bepartijinis ir trumpas aprašymas, 
semtas iš daugelio ištikimų korespondencijų 
ir iš kitu spaudoje paskelbtų laikraščiu, go-
daus skaitytojo naudai.

“Viskas priruošta pagal senąjį kalenda- 
riumT Įžanginis žodelis, į skaitytoją: “Po 
svietą lakstau, žinių daug renku, taip-pat nuo-

“Ką atsižinau, tą pranešu, 
“Nepatinka tas Tau, neimk perdaug į

“Nes kas ligšiol beatsitiko, tai atsitikti

“Niekas nėra svetima išmintingam žmo-
gui.

<■1E T U V A 
LIETUVIAUMERIItOJ.

"I" 1 H<l"'   I w .

IŠ WATERBURY, CONN."

ętuvis Vincas9 n, c
Čia gyvenantis 1

vo proto sumąisymą. Pusiau mi
šių atėjo bažnyčion ir sukauti 
pradėjo. Tarnai jį jšvedė iš baž
nyčios, o valdžios tarnai jį suėmė 
ir nugabeno į bepročių namus.

čia einaDarbai šiuom kartu 
pii, bet iš kitur pribuvu- 
darbas nelengva gauti.

J .iP. Simanavičia.
šiam

IŠ CLEVELAND, OHIO.
Pavasaryj ir čionykščiai lietu

viai sukruto. Turėjome progą 
išgirsti ir kalbėtojus pakviestus 
iš tolymesnių miestų. 30 kovo 
dieną socialistų kuopa kalbėti pa-

pradžių aiškino ant žmonių gam
tos veikimą, paskui užkliudė val
džios, dvasiškuos ir Dievo rolę. 
Toliau pasakė, buk Clevelando 
socialistų kuopa susideda iš pro
tingiausių, blaiviausių jr doriau
sių žmonių ir ragino juos sekti. 
Ištikro vienok, ,kaip visose ir ne- 
socialistų kuopose, yra visokių 
žmonių ir Clevelando socialistų 
kuopoj. Paskui Naujokas deklia- 
mavo kokias ten eiles.

14 balandžio dieną parengė pra
kalbas V. Kudirkos Draugija. 
Kalbėtojas buvo Balevičia iš Chi
cago. Kalba jo susirinkusiems pa
tiko, nes išgirdo žodžius raginan
čius pamylėti savo tautelę, su
eiti vienybėm ir sujungtoms pa- 
jiegoms dirbti jos naudai. Baig
damas kalbėti, paragino sumesti 
kiek aukų tautiškiems reikalams 
ir pats davė gerą paveikslą, nes 
paaukavo puse savo pelno $10.00 
Lowelio, Mass, streikieriams, pra
šydamas juos
komitetui. Bet dėl negero tvarkos 
vedimo

nusiusti lietuviu
C V

aukos nebuvo renkamos, 
tautiški reikalai daug

Jurgis Svirunelis.

IŠ

bininkai, suprazdaml "pasielgimą 
bosų, sudėjo, po kiek galėjo ir 
nupirko jiems po auksinį žiedą ir 
po spilkutę.

Lietuvių čia yra 20 šeimynų ir 
apie 60 pavienių. Darbininkas.

is SO. OMAHA.

mi- 
Lic- 

“Birutės Dainininku 
Kliubas susitvėrė pe

tį gruodžio mėnesyj, 
sąnarių.

Dar laikraščiuose nebuvo 
nėta apie susitvėrimą čionai 
tuviško 
Kliubo”. 
reitų ir v
Kliubas dabar turi 20

tuviškų dainų. , Kliubo valdybą 
tveria sekanti asmenys: choro di

ce-prczidentas — S. Zalpis; raš
tininkas — A. Zalpis. Dabar, 12 
gegužio rengiama scenišką per-

, W*' r s . . « *

THISTLE, UTAH.
Darbai čia eina gerai. Prie 

Strambcrry Tfinclib darbą gali 
gaut ir iš kitur pribuvęs. Moka 
$2.75—4.00 už 1 dięhos darbą.

Lietuviai čia yra 25 pavieni; 
vedusių nėra. ‘ 'Apšvietimas jų 
žemai stovi. Iš laikraščių ateina 
čia: “Lietuva”, “Keleivis” in 
“Saulė”. Daugumas, nors gerai 
už ’*ba, bet išsirašymui laikraš
čių gailisi pingų; už tai su “bul- 
kėms”, “tūzais”, “ditkėms” ne
mažai pinigų pralošia. Perdaug 
užimti tūzais, neturi čionykščiai 
lietuviai laiko kąnors skaityti; 
jie to ir nenori, nes skaitant, pi
nigų negalima pralošti.

Degučių Kačiukas.

IŠ TACOMA, WASH.
Čia užgimė darbininkų streikai, 

bet gaila, kad terp pačių darbi
ninkų vienybės nėra: vieni strei-

Lietuvių yra čia pusėtinas bu
tu r i 

vienas 
du 
K.

vertelgų: vienas 
daiktų sankrovą
vienas kurpius ir 
sali u na i. Yra L. L 
Draugija. Sąnarii

valgomų
siuvėjas,
lietuviški
Vitauto
turi 35, o pinigų kasoj apie 400
dolicrių. X. Z.

ir “Konduk-
torius”.

Šiuose metuose, kovo 15 d. su
sitvėrė iš 16 asmenų “Jaunuome
nės Benas” ir kaip girdėjau, be
nas tas gerai jau traukia “Bože 
caria chrani”! Beną tą mokina 
italijonas. Dubisietis.

IŠ SIOUX CITY, IA.
Darbai čia eina pusėtinai ir 

darbiai neprasčiausi. Darbai čia

Lietuvių vedusių, yra apie 
šeimynų o pavienių apie 
Draugijos nėra nė jokios. Parapi-

30
300.

lietuvių priguKMicžinia, bet ži
nau, kad daugeliai čionykščių lie
tuvių bažnyčios nereikia. Už tai 
rudį maukti, o paskui pakaušius 
viens kitam daužyti jie per daug 

apsidaužo,mėgsta ;.*kartąis tcip

Ateina čia' sekanti 
“Lietuva”, “Saulė” ir

laikraščiai: 
“ Darbinin- 
Lieutvis.

terp išgabentų buvo ir turinti 
pilietiškas popieras. Ir tie, kurie 
seniau turėjo geresnį darbąA prie 
streiko neprisdėjo. Per tai ir 
pralošta streikas. Varnaitis.

IŠ EASTHAMPTON, MASS.
14 balandžio dieną čia buvo 

surengtos prakalbos; surengė jas 
D. L. K. Vitauto Kliubas. Kal-

Tema buvo

pfeoura-

“Viešpaties Metams nuo Kristaus Gi
mimo 1634.”*

Keisti ir groteskiški titulai buvo ir se
nesnių laikų franeuzų laikraščių. Randame 
tenai, pvz., tokius užvardijimtis: “Klaidžio
jančio Ciklopo Kaleidoskopas”, “Mažas mu
sų laikų kvailybių rinkinėlis”, pagalios: “Laik
raštis be vardo”, taip pavadintas todėl, kad 
“dėl nesuskaitomos dienraščių ir periodiškų 
laikraščių daugybės, kuriuos leidžia Europa” 
— (buvo tai 1777 metais!) — “labai sunku 
beparinkti naujam laikraščiui vardą, kuris 
galėtų ypatingai jį atžymėti nuo kitų laik
raščių.” Didžiosios Revoliucijos laikais ran-

tijų pozicijas, pvz., “Ami du peuple”, “Orateur 
du peuple”, “Tribun du peuple” ir 1.1. Tuo 
pačiu laiku susitinkame su.pasityčiojamais ir 
ordinariškais vardais, kaip: “Journal dės 
paresseux”, “Ca fait tuojours plaisirs.” Ne 
kitaip atrodo spauda ir revoliucijos 1848 metų 
laiku. Skaitome: “LTmpitoyable”, “Le Tri
bunal revolutionaire”, “Les petits-fils du pere 
Duchesne”; taipjau krauju krikštytais: “ 
Sang*-maire”, “La Guillotine” ir 1.1.

^'(Toliaus bus). ? ...

IŠ GRAND RAPIDS, MICH.
14 balandžio čionykščiai lietu

viai surengė scenišką perstatymą. 
Perstatyta drama “Ponas ir Mu
zikai. Sulošta neblogai. Pelnas 
paskirtas bažnyčios pagrąžinimui. 
Perstatyman žmonių tiek atsilan
kė, kad jie pripildė svetainę. Ak
tų tarpuose lietuviškas benas gra
žiai pagrojo marštis ir kitokias 
lengvesnes konhpožicijas.

Šiuom kartič d^bai eina čia 
blogai; kaip girdėt*,1 vieną dirbtu
vę visai uždarė, tik nežinia ar 
ilgam. Čia fcltokih darbų nėra 
kaip vien medelių ^dirbtuvėse.

Paparčio Žiedas.

Le

L., Salomon. °Geschichte dės deutschcn Zei-j

IŠ SPRINGFIELD, OHIO.
Cionykščiose Tfįpndrese” darb

daviai sumanė;r.,irą (eip nedidelės 
darbininkų algas dar labiau su
mažinti ypač dirbantiems nuo 
štukų. Bet, kąs retai pasitaiko, 
bosai pritarė darbininkams ir at
sisakė, nuo savo ..vietų, nors vy
riausiam bosyti, Beans, kompanija 
pasiūlė IQOO doĮp, vienok jis tą 
atmetė, atmetė, pasiūlymus ir jo 
|pagėlbįnfatep. pasielgimas bosty

IŠ ENTRE RIOS, ARGENTI- 
NOJ, PIETINĖJ AMERIKOJ.

Šitose aplinkinėse yra ir lie
tuvių būrelis: 10 vedusių šeimy
nų ir 30 pavienių. Betpmes ma
žai apsišvietę, todėl gyvename 
nuobodžiai, nieko prakilnesnio ne
veikiame, bijomes šviesos. Blo
gai kad terp to mažo, išsiskirs- 
či.isio terp svetimtaučių, lietuvių 
būrelio nėra sutikimo. Iš laikraš
čių pareina čia: “Lietuva”, “Ke
leivis” ir “Viltis”, o nesenai už
sisakėme “Kataliką”. Turime ir 
kcįlctą knygučių, bet vargas, l^ad 
mažai yra norinčių skaityti, dau
gumas mano, jog skaitymas duo
nos neduoda. Tcip mananti, ma
tyt, nepažiūri, kad ncsKaitymas 
nieko įtraukia žmogų tankiai j 
visokias nelaimes, iš nuobodumo 
žmonės pradeda blogais keliais 
eiti. Daugelį mat ypač senesnių 
lietuvių persekiojimai lietuviškų 
raštų Rusijoj nuo skaitymo at
grasino. Tie mano, jog už skai
tymą lietuviškų raštų visur žmo
nis valdžia persekioja. Tuom tar
pu, sulaukus šventadienio, iš nuo
bodumo nežinia kas daryti.

Darbai išlavintiems amatinin
kams eina gerai, paprastam gi 
darbininkui darbas sunkiau gau
ti, nes dirbtuvių čia nėra, toki 
gali gaut darbą tik prie geležin
kelio vedimo ir pas farmerius.

Juozas Gavenavičia.

cialistai, (Kokį ryšį turi 
f i ja su socialistų norais, 
buvo dvi prakalbos? Red.). Žmo
nių, susirinko apie 60. Jie užsi
laikė laike prakalbos ramiai, tik

jo triukšmą kelti.
ryta kolekta lėšų uždcngimui.

IŠ SO. BOSTON, MASS.

suruošė koncertą.
šeši monologai.
V. Klemka, kuris pasakė mono
logą “Senatvė”. Alekna pagrojo 
pianu ir kliarnetu. Buvo ir dek- 
liamacijos.

Paskaita žmonėms patiko. Drau
ge buvo ir įnaguravimas socia
listų vėdavos, už kurią užmokėta 
40 d oi.

13 balandžio 60 kuopa L.S.S. 
surengė scenišką perstatymą. 
Lošta buvo: “Piršlybos” ir “Sve
čiai iš Lietuvos”. Piršlybose ge
riausiai lošė rolės: Pelėsio, Mag-

čiuose iš Lietuvos” atliko geriau- 
Naviackas 
vienmarš-

šiai savo rolė

kinis ponas su bubnu (Januška). 
Ir kiti lošė neblogai. Pabaigus 
perstatymą, Bagočius patarė 
rinkti aukas streikierių naudai. 
Kiek surinkta, nepatyriau; žmo-

14 balandžio buvo prakalbos 
surengtos tos pat L.S.S. 60 kuo
pos. Kalbėjo L. Prušeika apie 
Sibirą ir gyvenimą ten ištrem
tųjų. Birutės Kanklių choras pa
dainavo keletą dainų. Buvo ren
kamos ir aukos Lowelio streikie- 
rių naudai. Surinko $10.68.

N. J. Vabalininkas.

IŠ RAYMOND, WASH.
Darbai šiuom kartu eina čia 

gerai; ir iš kitur pribuvusiam dar
bininkui darbas nesunku gauti. 
25 kovo buvo sustreikavę lentp
jovių darbininkai, bet streiką 
darbininkai pralošė. Mat kilus 
streikui, susirinko miesto gyven
tojai ir pasitarę, apreiškė, jog 
streiko nenorį, Todėl valdžios, 
turėdamos gyventojų pritarimą, 
įgavo drąsą, , ir daug stręikierių

•---------- 1
VARDAN TEISYBĖS.

“Lietuvoj” p. Dagis pagarsino, 
buk “Keleivio” niekas neįealioio

pinigų 
c'avo.

. W. W. gavo visus pinigus 
Keleivio” surinktus, todėl p. Da-

W. W. Organizatorius,
Jos Schmidt, Lowell. Mass.

IS VISUR.

|| Persijoj pulkas ginkluotų 
kurdų užpuolė amerikonišką mi« 
siją mieste Sui Bulak, bet Turki
jos konsulini pasisekė kurdus nu« 
raminti.

svečių ten žydų yra perdaug, ta| 
prisieis jiems nešdintiėsi svetufi 
iš Rusijos. Grįžta mat Rusijoj 
vidurinių amžių gadynė*

|| Valdžios Lubline prisakė po
licijai uždaryti mieste visas žydų 
sinagogas ir maldos namus žydų 
įrengtus be išprašymo valdžios 
leidimo.

| Chili pakrantėse paskendo 
garlaivys “Cachapval” su 80 pa* 
sažierių.

|| 18 birželio dieną Londone 
gauta žinia nuo Lloydo stacijoj 
Dardancliuose, jog čia aiškiai gir* 
dėt buvo kanuolių šūviai. Mana, 
todėl, jog Italijos kariškiejie law 
vai pradėjo bomborduoti tvirtom 
vę ir stengiasi prasimušti į Juo 
dasias mares. Buk vienas italą 
laivas tapo paskandytas. Turkio 
jos ambasadorius Washington^ 
gavo žinią, jog 18 birželio ketu* 
ri italų kariški laivai užpuolė for« 

I tą Kaumakale, prie įėjimo j Dar-< 
danelius. Po keturių
bombordavimo įtalų laivai 
traukė. Kita italų laivyno 
bombordavo turkų parako 
tuves ant salos Samos.

| Bukovinoj (Austrijoj), dėl 
kalbos užgimė vaidai -terp rusi
nu ir rumunų. Ir rumunai ir 
rusinai yra vieno tikėjimo. Nors 
rumunų Bukovinoj yra daugiau 
negu rusinu, jie siaurina tiesas 
rumunų bažnyčiose. Rumunai 
atsišaukė į Austrijos ciesorių ir 
sosto įpėdinį su skundu ant ru
sinu, kad jie į archimandrito vie
tą nori įsprausti rusiną.

|| Dėl prašalinimo iš mokytojų 
seminarijos Lvove vieno 
mokinio, visi rusinai

rusino 
mokiniai 
ir Kolo-

myjojo pakele streiką. Pulkas 
mokinių atėjo į gimnaziją Kolo- 
myjoj, įsiveržė vidun, trukdė mo-

no policija. Mokiniai rods nusi
ramino, bet vis rusinai .sustrei-

|| Chinuose, Naukncgc nužudy
ta 20 sukalbininkų, kurie buvo 
sutarę su dinamitu nudėti valdy
toją Nankingo apskričio, genero
lą Huomr Sing.

li Persijoj badas. Gyveni 
apkaltina ministerių perdėtinį

tuvėse javus, nes tikisi tuom 
maištus sukelti. Prisiėjo didesnę 
dalį duonkepių .uždaryti, nes nėra 
miltų. Duonos kainos pakilo dvi
gubai. Teherane ant gatvių bū
va kruvini susirėmimai baduolių 
su kazokais. Mieste Mišed, kur 
yra 2000. rusiškų kareivių, rusiš
kas konsulis pagarsino karo laiko 
stovį.

|| Uoste Amoy, Chinuose, ap
virto valtis vežanti nuo laivo pa- 
sažierius ant kranto. Prigėrė 
prie to 40 žmonių.

|| Chinuose, mahometonai pro
vincijoj Kaušu nutarė suorgani
zuoti kariumenę iš 3 milijonų ka
reivių ir pasipriešinti rcpubliko- 
niškai tvarkai, neleisti tokią tvar
ką įvesti.

|| Iki šiol Lenkijoj žydai tu
rėjo kaimuose ir ukes ir valdžia 
jiems netrukdė gyvenimo kaimuo
se ; dabar vienok ir Lenkijoj pra
dėjo iš kaimų žydus vaikyti. Ka
dangi iš kaimų išvytiems sunku

valandų 
pasi-< 
dalis(

k ratu

1

Mexike revoliucijonieriai pa« 
ėmė miestą Sierra ‘Majada. Mu«< 
šyje užmušta 37 kareiviai. 72 
paimta nelaisvėn. Revoliucijo
nieriai paėmė 82 karabinu, 7500 
patronų ir 106 arklius.

|| rrancuziskos kariumcnes ko* 
mendantas Taugeze gavo žinią, 
jog Morokko sostinėj mieste Fez 
sukilo gyventojai, su kuriais su
sidėjo ir niaurų kariumenė. Su
kilimo franeuzai neįstengė suvah * 
dy^ti. Mūšyje užmušta daug fraiw

Sukilėliai apgulė sultano 
bet svetimtaučių neužka-

cuzu.c- 
rūmą,

Mexiko užsienių ministe- 
ris, ant atsiliepimų Suvienytų 
Valstijų valdžios su prisakymu ką 
turi daryti, atsakė, jog Washing- 
tono valdininkai neturi tiesos Me- 
xikai prisakymus ir nurodymus 
davinėti. Mexiko valdžia žino ką 
turi daryti ir be nurodymu kai
mynų savo pareigas supranta.

Mexiko revoliucijonieriai pa* 
ėmė miestą Barispe Sonora. Ver
žiant miestą, užmušta 11 prezK 
dento kareiviu.

|| Chinuose sumanyta įvesti 
naują alfabetą, nes senasis visai 
nepraktiškai; senasis chiniškas 
raštas Sūri net 80,000 ženklų arba 
literų. Suprantama, jog tiek 
ženklų atminti yra labai sunku. 
Todėl pavesta profesoriui chiniš- 
kos kalbos Napoles universiteto 
Rivetta de Solonghello išdirbti 
naują 
ką jis

literų.
nuošė

alfabetą chiniškai kalbai, 
ir padarė. Naujasis elit
ai fabetas susideda iš 42 
Jį ypač pietiniuose Chi* 

jau pradeda vartoti.

|| Ispanijoj, mieste Barcelionoj 
suėmė 50 metų moterę Henkiką 
Martini už vaikų žudymą. Jį mat 
nuleidinėjo sugriebtiems, kokiu 
nors budu vaikams1 kraują ir iš 
jo darė gėrimą, kuris turėjo mei
lę gimdyti. Už tokį gerymą mer
ginos jai atiduodavo paskutinį

Rytinėj Azijoj netikėtai atėjo 
šiltas laikas. Mokslinčiai mano, 
jog žemės drebėjimas Japonijoj 
tcip iškėlė iuriu nuo

an-pietų į šiaurius prie Azijos 
tų nusikreipė šilto vandens srovė. 
Mokslinčiai mano, jog dabar 
Mandžurijoj nebus jau didelių

Anglijos sostinėj Londone 
steigiama įstaigą vadinamą “Ne- 
vedėlių rojus”. Toj įstaigoj ne* 
vedę vyrai bus mokinami mote
riškų darbų: virimo, siuvinio ir 
1.1., kad vyrai jaustųsi laimin
gais be moterų. Bet mokėjimas | 
moteriškų darbų dar vyrų lai
mingais nepadarys, kaip išmoki- 
nimas moterų vyriškų darbų dar | 
jų neužganėdįs. % |

|| Aukso kasyklose Lena Gold 
Mining Co., Siberijoj buvo kru
vinas mušis* aukso kasėjų su ka- 
riumene. Užmušta <07 beginkliai 
aukso kasėjai ir 80 jų sunkiai su
žeista. Kokioj priežastys susi
rėmimą pagimdė. nežinia.
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APGARSINIMAI"Gyvenimo 160.
Mokyklų cenzus.Jeigu tik kokioj vietoj pradeda

cenzus
dėsnis buris žmonių.

Enu-
meratoriai, kurie turės tam

dikčiai

pasivažinėti
paėmėjuvę.cenzus

buvo 1910 metais.
‘iškilnoti”. A.

pamažu iš- 1 a
po num.

pasitraukti kur ki
tur.

turiu mėnesių kūdikį .be tėvu, be
bilda,

metai atgal

gyvenimas terp jaunos poros ne
ri no. leido

kiek namų lietuviai

laikantis
matysite, jo

nes ir

son 131 v.,

Bo<
tai

Jonaitis, 
Marjam-

gauti? pas savuosius, Gr juo to
lyn, juo labyn plėtojasi ir auga

tuos, 
mums

prie Kilevičiaus namo su dideliu 
trukšmu.

Vyras pabėgo, moteris mirė, 
vaikę atidavė prieglaudom

šios: Bridgeport
Ilalsted st., West

tinis Bridgeportas nors gana tirš
tai apgyventas lietuviais, buvo

monijai.
Šiame amžiuje pramonė užima

Tegul lietuviai nepamiršta, jog 
jie yra lietuviais. TEGUL PA
SIDUODA IR PRIŽIŪRI, KAD 
ENUMERATORIAI UŽRAŠY
TŲ JUOS LIETUVIAIS.

au-
nc-

Gabioji lietuvių dainininkė po
nia M. Jakšcvičiutė-Tanušauskic-

Ncinteikti dėl įvairų prie: 
(blogo adreso, etc.) adresa 
laiškai galima atsiimti Vyri

garlaivio 
iliustruota paveikslėliais.Dar neseni tie laikai, kada lie

tuviai manydavo ir kalbėdavo, 
jog užsiimti prekyba lietuviui nc-

i daktarą. Dras S. 
:ęs, kad moteriškė

mirė jauna dar

Žinios, surinktos apie Bridgc-

lietuvio priderystė. Tegul niekas 
nesikaišioja svetimomis plunk
snomis !

bet nuo Šėkspi- 
ik vienas ir visu-

LIETUVIŲ LAIŠKAI 
KRASOJE. 

Savaitinis surašąs.

mis ir. tiati 
timtaučiams 
savininkais 
Abelnas g<

mokėdavo sve- 
as, ten dabar 

lictuv įlinkai.
s Bridgeport©

giaus. Galima užmesti, kad ten 
yra ‘‘pamokinimai”, "filozofija”, 
"tragiškumas” teip va, kaip pas

Jeigu dabar pasiklaustų 111, 
labiausiai gelbsti pramonės 
gimui, tai kitokio atsakymo 
rastum, kaip tik šitokį: pasikėb- 
mas susipratimo ir apšvietos tar

me mieste

Side — aplink Wabansia avė. ir

bijotis tokių enuineratorių 
lankymo. Atpenč, — prival

Aušros Dr-jos i-os kuopos susi
rinkimas; svarbiausis tarimas- 
skvrimas paskolų moksleiviams

santis žmogžudys, girtuoklis ir tt. 
ir tt.

išrodo tasai "gyvenimo vaizdelis” 
nevertas nei išvertimo, nei per
statymo, nes jis yra nieku dau- 
giaus kaip žiauria, biauria sen
sacija, kurios motto — žudymas.

Tuom laiku-tą patį vakarą, ugi 
žiuri žmonės,: policmonas užsi- 
regliojęs ant vežimo ir užsukęs

šiu kepurę. 'Tasai žmogus neturi 
budo; jis yra vien autoriaus įna
giu, darančiu viską, ką autorius 
nori. Jis vienoj vietoj yra šiurš- 
tus, kitoj gyvuliškas, trečioj tu-

Juozas Žalandauckas, 4513 Her
mitage avė., ant Town of Lake,

tiniai pirmiausiai

iš kurių skaitlingiausios ir 
biausios yra 
apie 33-čią ir 
Side — apie 
gatvę, Town

kos, pirmos įžymios

vena, kada yra sveiku ir užganė
dintu; kad būti sveiku, tai neat
būtinai reikia turėti tyro oro, 
saulės, atsakančius namus, kad 
turėti tą viską, gyvenant didelia-

tuvis, kuris užsidėdavo sau kokį 
biznelj, tai jį beveik boikotuoda
vo: kam jis, girdi, ne toks, kaip 
visi, kam jis negali eit dirbtuvėn

ir tuomi, kad uždyką gavo 
nuo

Jan Marek, 1). 1)., kanauninkas

(lai, airiai m vokiečiai, dabar vi
sur girdime lietuvišką kalbą. 
Lietuviai išpirko nuo svetimtau
čių namus ir 
stūmė juos iš

Pavogė arklį ir vežimą.

Bautr. Kilevičius, gyveni 
ant Illinois court, subatoi

to žmogaus

ijiegoms, (Auskendimas 
'Titanic) ; paskaita bus

Labai retai atsitinka, kad augs- 
tas bažnyčios dignitorius pager
bia išdirbėję rašyta padėkavonę

pats trukšmo nekėlė, bet 
jį vaikai, o jų paliemonas

Žmonių atsilankė apie
___________ "7

laikraščių [
lietuvišku ir

iš dalies vokiečių
mė musuu

Dram. L.S.S. kp. Ratelio

21 d. balandžio, Hull House

leido, išsidanginęs dievai žino 
kur. Mirė didžiausiame skurdė

tavęs Kilevičįui apie 
šimto. Duota žinia r

pasižiurėjus j musų 
atrasime, jog jis turi

silaukė sūnaus. Abudu, ir motu
tė ir sunūs, sveiku ir gyvu.

naturališko, be spal- 
' gž 11 d ž i u osc ’ • s v a r b i a u -

nuo

nesu? li
ne-

p i a i
s n

M atausas

'Tokiom is

r#*

,cna

imas ga-

I amkunas Alesedku

, 1 •; ti■«* A* r 4 1-&T.. *Ai

s?

lamavnno.
Žmonių 

mažai

m

pramones
v ra ne- 

neiš-

Magdalen
Petraitis Klemencar
Pormalis brauk 

is Klemiensas 
Jonas

nintčlčs. turinčios 
rius.

VIETINES ŽINIOS.
LIETUVIAI CHICAGOJ.

(Abelnas žvilgis).

Visiems yra žinoma, jog Chi
cagos mieste yra daugiau lietu
vių, negu Giriame nors kitame 
mieste pasaulyj. Bet Chicagos 
lietuviai negyvena vienoj vietoj.

dirbt, o prasimano kokius biz
nius, it koks žydas. Tas, žino
ma, buvo iš priežasties didelio 
musų broliu tamsumo ir neiš- 
manymo, ir nors dar ir šiądien

Tokiu būdu musų brolių pini
gais tukdavo žydeliai ir svetim
taučiai, nuo kurių lietuviams bu-

tuviškai pramonei (h 
pakilimas apšvietos lietuvių tar-

sva rbiausiomis

tIETUVA

ir Wentworth 
kitos mažiau žinomos

tose vietose, kur turi s< 
pijąs, bažnyčias ir p 
mokyklas, būtent: an

tikėtis, jog tose vietos

mokyklų. atsižymi
dar ir tuom, jog čia sparčiausiai

vių pirmiausiai, tai 
kyt, jog saliunai buvo pirmiau
siu apsireiškimu lietuvių komer- 
cijinėj istorijoj. Vienok apie juos 
čia nckaU>ė44Hn/- - Mes, vie
nok norėtume pasakyt kelis žo
džius apie tos rūšies biznius, ku

Venime, jog be baimės galima 
pasakyt, kad nuo pramonės pri
guli dabartinis tautų gerbūvis ir 
busiantis jų likimas.

Todėl mes manome, jog ne- 
prošalį bus pažiūrėti ir mums 
Chicagos lietuviams, kaip atsira
do pas mus pramonė, kaip ji 
dabar plėtojasi ir ko nuo jos ga
lima tikėtis ateityje.

ir visose kitose didesnėse lie
tuviškose kolionijose, pirmučiau- 
siais bizniais buvo laivakorčių 
(šipkorčių) pardavinėjimo ir pi
nigų siuntinėjimo ofisai, groser- 
nės ir burčernės. Vėliaus atsi
rado spaustuvės, iš‘ laivakorčių 
ir pinigų siuntinėjimo ofisų iš
augo bankos, pasirodė teipgi dra
panų krautuvės, kraučių dirbtu
vės, naminių rakandų krautuvės

nuo

neturime
musu L

ateit vie

išimtinai tik 
ir kaikurios

— suaugusiems 
kams mokyklos.

svarbiausiu
musu lieti v
pakėlime abelno

nei vienos

a u -

laikraščiai, 
apšvietimo

gal didžiausiu ir 
kūju sutvėrime 
s pramonės ir

lietuviu nuosa- u
i auga. Tuomi

mes privalome pasidžiaugti, nes

REIKIA IŠKELT VESEILIĄ. Kaip g( be 
, veseilibs? Visas svietas juoksis.

Baltrukui paplausiu gaidu
ką. Gus putiuk, gus

EAMSmPCARfWWI
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PRIE TITANICO NELAIMĖS.
Viršutinėj eilioj. žuvusie: Smith 

New Yorko, Millet-artistas ir Majoras 
Butt, prezidento Tafto adjutantas.

Vidurinėj eilioj. “Carpathia” — lai
vas, kuris surankiojo Titanico pasa- 
žierius iš valčių ir atgabeno juos New 
Yorkan.

žemiausiai. Sulyginimas Titanic’o 
su didžiausiais sviete namais. Pir
mas iš* kairesės bokštas yra Philadel- 
phijos City Hali, paskiaus aiškiai ma
tytis 47 augštų Metropolitan Building, 
neaiškiai Woolworth Building — abu 
New Yorke. Toliaus Titanic, galu 
pastatytas; prie jo iš dešines garsi 
Kolionijos katedra, Didėji Piramida 
ir švento Petro bažnyčia1 Ryme.

iš

Sunešiojęs anglis, paliko arklį su Mažeikos žmona paėmė pas save 
vežimu allejoj, o pats įėjo triobon mažą mirusios kudykį. ir 

surado jam vietą Našlaičių prie-

apie
1 po pietų nuvežė toną 
žmogui ant Morgan st.

turinčių karakterių ir spa 
Malio nuomone Vargšo bile

BALTRAUS PRAPERTE

hlisisdhisia šitą. Kas blogiau s, 
kad ši pastaroji yra versta į mu- 
SU kaitų, kaipb kokis tai žymus 
svetimtaučių dramatisto veikalas.

liene, J. Augustinavičius, S. Va

ti ko savo .rolei ir 
tobulai. Taipgi J.

atsižymėjo. Šiem- 
) artistams atsižy-

v i e-

Stanislaw

-iną
A nton

Bravorai ir saliunai bankrutina?

sabiniams visai riestai prisieina,

iškabų sabiniuose, kur praneša
ma, jog nuo ateinančios seredos, 
1 gegužio, fiantė alaus prekiuo-

išmislyk tu man tokį
pat prieš v a saro s k ar

ščius. . .

Davis Square p. A. Petraits, iš 
Chicagos Universiteto, j£i balan-

skaitą ant temos "Gyvenimas".
Savo paskaitoj, illiustruotoj

70 paveikslais, p. Petraitis mi

namo, teip sumušė savo

ap
lie

Kuopos Valdyba.

4

] ūkanai i

320

494
495

5/

658

Kosnouakis Kasimcr 
John

Zclvis Benediktas

AUGŠTAS DIGNITORIUS.

"Aš bandžiau Triner'io Ameri
konišką kartaus vyno Elixirą ir 
noriu pasakyt, kad jis duoda pui
kus rezultatus pilvo ligose. Pri
imkite mano tikrą padėkavonę ir 
geriausius velyjimus sau ir jūsų 
šeimynai jūsų naujoj, priimtoj [ė- 
Vynėj. Jūsų Jan Marek, D.

Na,tai as atė- 0 tu išdykėli....! 
Jau apžiurętie) Tau tik prapertes 
prapertę. rupi daugiau>nie- 
r r *- O čia pas mus ve- 

seilia. Eik še. Aš tau 
gaiduką iške

piau.

Kokia čia pas Jus Juokdarys dau- 
veseilia? Kasže-jgiau nieko-Juktu 
nij'asi?r—— ' ' .......... .
Kas vyrelis?!
Tu man pri
pertą užrašei.

—ędabar mano vyrelis, 
tu kvailiuk nežinai 

kas ženy-

Nu žinoma, prapertę — ąs dabar ta
vo prapertė. Zlr ne gerai? Tur.i dide
lę, šiltą, vigadną p^apertą.visai do- 
vanai. Jei netiki, tai pa 
žiūrėk Į dokumentus
AŠ nekvailas!
Tu ma n savo gyye 
nimą užrašei

Na žinoma, savo gyvenimą, savo 
kunelj, ^orničius ir vaikus, o tu už 
tai prisiekei mane mylėti ir būti man 
vyru iki smerčiui.f~ - ---------—----
Juk aš tau daviaą 
ir žiedą
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Reikalavimai

Paj ieškojimai
St.

Pet. st.

33rd
a pie

ave., Chicago, Ill.
in.

49th Ct.Draugijų Reika’ai Mass.

Kar. st.
šepu- ILL.

Kūdikis Verda708.Box

/
st.

O. Bldg.

K. st.

Stan. ave.

Severos Raminanti538.J.

LašaiM. 510 Main st.

V. st.

st.

st.

o.

66 is.

ope-

Ant Pardavimo

Ill.

50c.

1708

prie

st.
718

Ill.

Pa.

in

ave.
ave.

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

po $1 ir po $2 ant mėnesio.

Bagdžiunas, 
Gimbutas,

L. Gawlls, 
Vincas želvls,

33rd
32 nd

pra- 
ka-

1411
Works, Ill.),

atsi- 
Kas

ROCKS, PA.
207 Charters

PA.
E. River

Lie- 
10c.

kad be
Kiek-

Linka, 
Rimkus, 
Stulpinas, 
Visockis,

ant-
*

IND.
Deador

A. Ignotas 
Miliauckas,

pav.,
Jo-

Mel-

N. J.
178 Ferry

12. Ar 
kunigus? 
Pusi. 20

ave. 
st. 
st.

NEWARK, 
Ambrazevičia,

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.

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

LEWISTON, 
Vilaniškis,

ILL.
1318 So.

CONN.
40 Mulberry

Pa- 
pav.,

bus įvairus ir pamokinantis, svar- 
piOgramu uaiys uus išpuro- 

mos pačių Valparaiso Universiteto 
Studentų. Liter. Vakaro Rengėjai.

Gera jauna oška& parsiduoda pigiai, 
gerai inšerta, reif 
kite po num.: 938.,*

ME.
14 Summer

PA.
2400 Fifth

46 So. 22-nd
1811 Wharton

Męs teipgi reikalaujam 
darbuose čia

Ateikit, arba rašykit laiš-

36.
10c.

arba 
per 
40c.

PI.
st.

PLYMOUTH,
Poteliunas, 345

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

st. 
st. 
Pl. 
Pl.

i atsišau-
, Chicago.

PITTSBURG, 
Baltrušaitis Bros., ! 
Jonas

Parsiduoda ant 
23 Place, 4 aukštų 
pagyvenimai po 6 
giausiam padėjime, 
ta j r užmokėta, namas vertas $8000.00,
metinė randa $720.00, kaina tik 
$6500.00, lengvos išlygos. Kreipkitės 
į J. Bagdžiuno Bankų, 2334 S. Oakley 
ave.,. Chicago, Ill.

GEGUŽĖS PIRŠLYBŲ VAKARĖLIS! 
parengtas Lietuvių Regai Kliubo, su- 
batoj, gegužio (May), 4 d., 1912 m., 

344 W. 
vakare.

Jono 
Suvalkų 

Tamožbu- 
Malonėsit patis, ar 

ant šio adreso:

pirmos kliasos, 
po piet ir trauksis 

Inžanga

NEW BRITAIN, CONN.
J. Cheponis,

penkiolika mylių nuo “City 
dvi mylios nuo Argo, ant 
ave.; frontas tinka pikny-

Pasimatymas. Pasakaitė 
Lietuviškai iš- 

. 5c.

Su godone,
P. Ewaldas, prezidentas, 

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

Varaškevičius, 70

INDIANA HARBOR,
Yasiulis, 3604

LOS ANGELES, C A L.
Maukus, 319 Germain

HERRIN, 
T^ Adomaitis,

McKEES
Viltrakis,

MINERSVILLE, PA.
Ramanauskas, Box

Pajieškau savo draugo Povilo Mam- 
kaitė. Gyveno Illinois valstijoj, 
eina iš Kauno gub., Raseinių 
Aleksandrovskos vol., Juškaičių sodos. 
Teipgi pusseserės Agnieškos
taitės, pirma gyveno Philadelphi joj. 
Atsišaukit tokiu antrašu:

Antanas Laugžeinis, 
66 Pen n ave., Pittston, Pa.

d. balandžio, 1912 m., 
Meldažio svetainėj, 2242-44 West 

Pradžia 7:30 vai. vak. 
ir augščiau.

ir

ir prūsiškai. Galiu rašyt 
pat. Jeigu kam reikalingas 

vyras, praneškit laišku:
Antanas Hienrris, 

N. Ashland ave., Chicago, Ill.

PETERSON, N. J.
Lafayette

(Severą s Sooting Drops) 

25 centai.

lengvų išmokėjimų. Parduodam, 
turim biznį mieste. Atsišaukit 
savininko:

John Derk intis,
W. 18th st., Chicago, Ill.

CAMBRIDGE, i MASS.
Satkevičius, 877Cambridge

CHICAGO, ILL.\
2334 S. Oakley

3036 Union
708 W. 17th Pl.

2015 Canalport ave.
118 E. 115th
1813 String 
920 W. 20th

921
8139 Vincennes Rd.

3019 Parnell ave.
827 —

913 W.
Oakley ave. arti 
mūrinis namas, 4 
kambarius, koge- 
gatvė išcementuo-

CICERO,
A. K. Boczkus,

HARTFORD, 
Lesevičius,

Kanauninkas prie šv Vitaus, Pra- 
ga.” Yra gerai žinomas faktas, 
kad ligose grufl^iliavimo orga-

stui, vadinamam Triner’io Ame
rikoniškas Kartaus Vyno Elixi- 
ras. Jis padirbintas iŠ gryno rau
dono vyno, (Murs pats savimi 
duodu gerų rezultatą), ir iš pa
rinktų medįkališkų žolių, — dau
giausiai kartų tonikų ir laxativą.

spozicijose, nustojus apetito, užė
jus silpnumui, konstipatijoj, gal
vos skauduliuose, diegliuose ir 
nerviškume bei neuralgijoj ir reu- 
niatiškuose atakuose. Aptickuo- 
se. Ser. nr. 346 Pure b'ood Law. 
Jos/ Trincr, Pharmaceutical La-

Pajieškau savo pačios Antaninos 
Rapalevičienės; po tėvais vadinas 
Venteraičiutė. Paeina iš Viltrakių 
kaimo, Lesnistvos gmino, Vladislava- 
vo pav., Suvalkų gub. Pabėgo nuo 
manęs 21 kovo vakare, man į darbų 
išėjus. Paėmė $360. ir 2’5 metų vai
kelį vardu Viliam Pranciškus, 
yra 5 pėdų ir 4 colių augščio, 
aiškei 
smos 
rikoj. 
mažai 
Grietinu, neženotu vyru 5 pėdų* 
colių augščio; kalba lietuviškai ir 
biškį angliškai; usus skuta tamsiai 
pilką siutų. Mano pati turi aksominį 
naują overkoti. Kas man praneš 
juos, tas gaus $5.00.

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

Paėmė $360. ir
Viliam

pėdų ir 4 colių augščio, ne
balto veido ir vidutiniai link- 

šnekos. Gyveno 5 met. Ame- 
Kalba tik angliškai ir polskai 
susišneka. Pabėgo su J>‘©£U 

neženotu vyru 
augščio; kalba 

usus !

REIKALAUNAME ŽMONIŲ,
Mokame $20 algos ant savaitės dėl 

agentų, kurie parduoda auksinius, si
dabrinius 
gorėlius) 
pažįstamų 
mokesties 
Reikalauname keliaunanČių agentų, 
kurie važinėtų nuo vieno miesto į ki
tų, taipogi reikalauname vietinių 
agentų, kurie butų ant vienos vietos. 
Mokame $20 algos ant savaites agen
tam, kurie visų savo laikų dirbu dėl 
mus, $8 algos mokame arft savaites 
agentam, kurie dirba tiktai vakarais 
užbaigę savo dienos darbų. Reikalau
name žmonių tiktai gero vedimos! ir 
blaivų, o taipogi norėtume žinoti jų 
dabartini užsieni imu.

North American sales co„
P. O. Box 954, Dept. 71., New York.

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

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

Prieinama kaln^psOdūųda dviejų 
augštų namas, al^šaOs $25 random 
mėnesiu. Galimj^^^jį^ėt ir biznį/ 
Priekė $2.500. Atgfšauk^t kuogreičiau-- 
sia, nes už dviej^į.- sųV^ičių ifivažiuo- 
slus Lietuvon: Kwtstajwas Mikolaitis, 
1411 — 49th Hl. (Grant

B .. ...... .................. -
Parsiduoda labąfcpi&ljl grocernė ir 

pieno užlaikymasTįmiliiį depot) lietu
vių apgyventoj vietoj felppat ir len
kų; netoli lietuviškos bažnyčios. Prie
žastis pardavimo į šeimynos nesveika
ta. Norinti pirkti,’ atsišaukit ' šiuo 
antrašu: 670 W. t’Š Stl Chicago, 111.

Parsiduoda ant 23 Street arti Oakley 
ave., 3 augštų mūrinis namas, 3 pa
gyvenimai po 4 kambarius, maudynės, 
gazas, augšta pastogė džiauti drapa
nom ir teip abelnam isusidėjimui, ska
liu is stogas, metinė randa $468.00, 
kaina $4500.00. Kreipkitės į Bagdžiu- 
no Bankų, 2334 So. Oakley ave., Chi
cago, Ill.

LIETUVOS” AGENTAI.
Pas šiuos mus agentus galima už

art^išakyti “Lietuvą”, metams ar 
pusėj metų h’ Užsimokėti.

BROOKLYN, N J Y.
120 Grand st.

229 Bedford Ave.
900 Rogers ave.

102 Grand

J* Ambrozejus, 
Vincas Daunora, 
A. Lesniauskas, 
P. Pilėnas,

BALTIMORE,
1834

603

J. I.
Ad.
Antanas Grisius,
J. Janusas, 
Zen. Jucevicze, 
Vnic.

MD.
N. Castle
So. Paca

st.
st.

DR-STE MOT. VALANČAUSKO ž. V. 
rengia Puikų Teatrų ir Balių. Teatras 
bus loštas iš gyveninfb Mot. Vai., ne
dėlioję, gegužio 5 d., 1912 m., švento 
Jurgio par. svet., prie 32-ro Place ir 
Auburn ave., Salė atsidarys 7 valandų, 
Teatras prasidės 7:30 vai. vak. Inžan
ga ypatai 25c. ir augščiau.

širdingai užkviečia visus lietuvius 
ir lietuvaites kuoskaitlingiausiai at- 
silankytfWnt Teatro ir Baliaus, kur 
kiekvienas galės linksmai laikų pra
leisti ir smagiai prie puikios muzikos 
pasišokti. Su pagarba ' Komitetas.

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

Martinas Tijušas,
4914 Berring ave., East Chicago, Ind.

Reikalinga vyras, kuris norėtų va
karais ir šiaip liuosame nuo darbo 
laiko užsidirbti pinigų, pavaikščio
damas savo apielinkėj tarp draugų, 
pažįstamų ir kitų žmonių. Kiekvie
nas šiek tiek stropesnis vyriukas ga
li padaryti puikius pinigus. Mes pa- 
mokįsime kaip. Dėl artesnių žinių 
rašykite adresu: Chas. Urnich & Co., 
154 W. Randolph st., cor. La Salio st., 
Chicago, Hl.

Parsiduoda ant 23 street ir 22 
Place, terp Western įr Oakley ave., 
platus ir ilgi totai už numažintų kai
nų, ant labai lengvų išlygų, $100.00, 
ant syk, o paskui po $10.00 ant mėne
sio. Kreipkitės į J. Bagdžiuno Banką, 
2334 So. Oakley ave., Chicago, 111.

M. Meldažio svetainėj. 
23rd Place. Pradžia 1 
Inžanga 25c. Orchestra Frank J. Bag- 
džiu nas.

Merginos kviečiamos Širdingai atsi
lankyti, nes šitiems jų metams galės 
išsirinkti sau kurį pa n Nes vaikinų, 
o vaikinai kviečiami dėlto, 
vargo gales gauti merginą, 
vienas galės smagiai pasilinksminti ir 
pilnai bus visukuo užganėdintas, 

širdingai kviečia Komitetas.

LIETUVIAI! TEATRO MYLĖTOJAI!
Loškime V. Nagornoskio puikiausi 
veikalų “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.

“BIRUTES” VAKARAS!
Scenoje statoma M. Petrausko 

retė, “Kaminakrėtis ir Malūnininkas” 
nedėlioj, 28 
M. 
23rd Place. 
Tik totai 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 gryŲ 
ti nuo durių, dėl pritrukimo tikietų. 
Tikietus galima gauti šiose vietose: 
J. Ilgaudas, 1613 So. Halsted st., J. 
Bagdžiunas, 2334 So. Oakley ave. ir 
A. Olszewskio Bankoj.

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

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

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

Komitetas.

bus pui- 
prasidės 
iki

vyrams

Sluomi turime už garbe pranešti 
Lietuviams Rymo-Katalikams, kad 
Dr-Ja šv. Antano iš Padvos, kuri yra 
viena iš tvirčiausių ir turtingiausių 
lietuvišku Dr-ju 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 pirmų 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 geriausia 
proga.

Reikalaujanti daugiau informacijos 
kas link prisirašymo prie šios Dr-jos 
atsišaukite ant žemiaus padėto 
rašo.

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

serėdos vakare 1-fha d. gegužio 1912. 
Puikias Prakalbas, Deklemacijas ir 
Juokęsis Stepuko Dekoracija, atsibus 
M. Meldažio svetainėje, 2242-44 W. 
23rd Place. Svetainė atsidaris 6-ta 

^valanda vakare. Inžanga 25c. ir 35c.
y patai

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

Su godone Komitetas.
Pelnas nuo vakaro bus sunaudo

tas ant viešo knygyno.

LITERATIŠKAS VAKARAS!! 
parengtas naudai Valparaiso Univ. 
Liet. Mokslaeivių, knygyno, nedėlioj, 
28 balandžio, 1912 m., Columbia svet.. 
kertė W. North ave. ir Lincoln gatvių. 
Inėdlmas iš Elk Grove ave. ant 3-čių 
lubų. Pradžia 2 vai. po piet. Inžanga 
15c. ypatai.

Lietuviai |r lietuvaitės, esate kvie
čiamą atsilankyti ko skaitlingiausiai 
į šį Literatišką Vakarų. Programas

Pajieškau bučeriaus, kuris moka 
darbų ir yra atsakantis vyras. Mo
kestis gera dėl atsakančio žmogaus, 
atsišaukite per laišką, arba atva
žiuokite ypatiškai:

Joseph Atkenson.
Grocery & Market, Steger, Hl. 
Phone Steger 257.

Reikalinga mergina ant tarnavimo 
prie familijos. Gera užmokestis gerai 
mergaitei. Galima išsidirbti gerų al
gų. Familijoj tik vienas vaikas 3 me
tų. Geras valgis, gražus kambarys ir 
gera alga. Kreiptis sekančiu antrašu: 
Mrs. J. Zimohtienė, 3252 So. Halsted 
st., viršui Olševskio bankos. 1

Parsiduoda ant 23 Place, arti Oakley 
ave., prieš lietuviškų bažnyčių, 3 aug
štų mūrinis namas, 3 pagyvenimai po 
6 ir 7 kambarius, maudynės, gazas, 
labai geram padėjifftę, metinė randa 
$600.00, kaina $5600.00. Kreipkitės į 
J. Bagdžiuno Bankų, 2334 So. Oakley 
ave., Chicago, Ill.

moteries A m el i os 
Ctanevičaite,- 40 

paeina iš Kalvičiipsod., 
Kau- 
dvili- 

iš važia- 
apie 45 

ūgio, pla- 
Jei kas 

praneštie

Paj ieškau savo 
Zlubienčs po tėvais 
ipetų amžiaus, j 
Kviedainės para p., Raseinių pav 
no gub. su manim gyveno 
ka metų, pagriebus pinigus, 
vo su 
metų 
taus 
juos 
šiuo m

Antantę Rūkų; jis y 
amžiaus viduotinio 

veido, riebus vyras, 
sužinotum, meldžiu 
adresu:

Dominik Zlubin, 
Box 581, Granville, Ill.

Pajieškau dėdžių; Antano ir Sa- 
bastijono Mockaičių, teipgi giminaičio 
Antano Mockaičio, ir draugo 
Mikalaičio, paeina visi iš 
rėdybos, Naumiesčio pav., 
džio vaitystes, 
kas kitas atsišaukti

Juozas Mockaitis, 
4th st., Ansonia, Conn.

Pajieškau savo vyro Juozapo Lut- 
<aus, paeinančio, Kauno gub., Ra
seinių pav., Ritavos par., Labardžių 
sodos; 10 metų, kaip iš Lietuvos, 7 
mėnesiai atgal gyveno Chicagoje ant 
Bridgeport. Jis pats, ar kas jį žino, 
teiksis duoti žinių antrašu: 

Juzė Lutkienė,
928 — 33 rd st., Chicago,

Pajieškau savo pusbrolio, apie kurį 
jau metai kaip nieko nežinau. Dėlto, 
kad aš da neapsivedus, turiu $2300 
pinigu ir norėčiau užsiimti pirklystė 
dėl kurios yra gera proga. Prašau 
atsišaukti greitu laiku jam pačiam, ar 
kas kitas, kų apie jį žino:

Marijona Leikitė,
1408 So. Main st., Rockford, Ill.

Pajieškau Jono Mažeikio. Paeina iš 
Arnionių kaimo, Aknistos parapijos, 
Alexandravo pavieto, Kauno gub. Fir
mians gyveno Chicago j ant North 
Side. Dabar girdėjau išvažiavo k&ę 
kur į mainas. Turiu svarbų reikalų. 
Meldžiu atsišaukti tokiu antrašu:

Mr. Vldislovas šarkovskis, 
3338 Auburn ave., Chicago, Ill.

Pajieškau švogeiro Kazimiero Skve- 
recko, Kauno gub., Paneyėžio pav., 
Pušaloto par., teipgi ir farmerių lie
tuviškų kolionijų valstijose- Washing
ton, Oklahoma ir Texas. Kas žino kur 
y r, prašom pranešti:

Mr. R. Pranulis, ,
P. O. Box 226, Marissa, Ill.

Pajieškau darbo kokioj nors krau
tuvėj, ar kiton vieton. Esu jaunas 
vyras; susikalbu angliškai, lietuviškai, 
lenkiškai 
te i po 
tekis

Pajieškau savo pačios tikrų dėdę; 
mano pačios pravarde po tėvu Ma
rijona žuklevičiutė, o jos dėdė Moti- 
jošius žukleviče, paeina Suvalkų gub., 
Vilkaviškio pavieto ir parapijos, Vil
kaviškio, kaimo Mažučiu, prašau atsi
šaukti ant šio jjdreso:

Mr. Motiejus Raudonskis, 
1401 Putnam ave., Zanesville, Ohio.

Pajieškau savo pusbrolio Jurgio 
Užupio, du metai atgal dirbo angli
nėse mainose Tamaque, Pa., paėjo iš 
Suvalkų gub., Naumiesčio pav., Lukšių 
parap., Liepalotų kaimo, kas su juom 
atsitiko tai du metai jau žinios ne
gaunu dėlto jeigu kas iš tautiečių gir
dėjote apie J. Užupi meldžiu jus duo
kite žinia ant šiuo adreso:

John Sutkaitis,
227 Oak st., Virginia, Minn.

Pajieškau Antano Urbače, paeina iš 
Kauno gub., Šiaulių pavieto Sadros 
parapijos, turiu svarbų reikalų pra
šom danešti man jis pats, ar kas kitas: 

A. Skačkovski,
907 Oak st., De Kalb, Ill.

Pajieškau pusbrolio Kazimiero Kin- 
derio, Jono Kinderio ir Kazimiero 
Eico. Kauno gub., Raseinių 
Gaurės Parakvljos, Eičių kaimo, 
nas Kinderis Darkaičių kaimo, 
džiu atsišaukti pas:

J. Kinderis,
P. O. Box 470, Ambridge,

Pajieškau giminių ir susiedų Kon
stantino ir Daminyko Venckų ir Alek- 

, ____________ ___ Visi Kauno
Telšių pav., į lakų, valsč., Pa
sėdos. Girdėjau, kad yra apie 

Yorkų. Meldžiu atsišaukti, ar 
tepraneša:

■ Jonas Budreckis, { 
715 W. 14-th Pl Chicago

stantino ir Daminyko Ve 
sandro Andruškevičiaus. 
gub., 
laubų 
New 
kitas

VYDŪNO RAŠTAI.
Gaunami “Lietuvos“ Knygyne:
1. Apsišvietimas. Filozop. turinis
2. Gimdymo Slėpiniai ...................
3. Likimo Kilmė ...........................
4. Musų Uždavinys ..................... ..
5. Mirtis ir Kas Toliau ...........

Slaptinga žmogaus didybė ... 
Visatos Saranga .......................
žmonijos kelias .......... 7..........
Jonuks Mergų bijąs. Komedija 
Kur Prots ...................................
Piktoji Gudrybė .......................
Probočių šešėliai. Dram. V. $1.40

13. Tėviškė ........................................ 20c
14. Lietuvos Varpeliai. Muz. veik. 45c.

Užsisakant virš minėtas knygas ir 
pinigus siunčiant, adresuokite teip:

A. OLSZEWSKIS,
3252 S. Halsted st., Chicago, Ill.

7.
8.
9.

10.
11.
12.

30c 
40c 
40c 
90c 
25c 
30c 
20c 
20c 
20c 
25c 
20c

KATASTROFIJA.
Pilnas aprašymas apie nuskendimų 

didžiausio laivo pasaulėje Titanic su 
visųis paveikslais ir žmonių nuken- 
tėjirnu laikė tos baisios nelaimės, at
skirtoje knygoje galima gauti, nusiun
čiant 20c.

" M. PALTANAVIČIA,
15 Millbury st.t 'Worcester

Kas užsirašys pas mane “Lietuvą” 
tas gaus šitų knygų dovanai.

LIETUVIŠKOS KNYGOS.
Gaunamos “Lietuvos” knygyne, (ku

rtos nėra abelname knygų katalio- 
ge).

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

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

Reikalaujam 800 anglekasių ir dar
bininkų į West Virginia ir Virginia. 
Algos nuo $3.50 iki $6.00 per dienų 
ten nėra streiko ir nėra unijos. Ap
mokėsiu! kelionę iš augšto nuo Phila- 
delphijos.
darbininkų įvairiuose 
pat mieste.
ką jųsų locnoj kalboj įdėdami dvicen- 
tinę markę atsakymui. Foreign Na
tionalities Employment. Bureau, 213 
North 6th st., Philadelphia, Pa.

•--------------- *--------------------------------------
Reikalingas duonkepio pagelbininkas 

prie duonos ir keiksų. Turi šiek-tiek 
susikalbėti vokiškai arba angliškai. 
Ernest Dick, 3603 S. Halsted st.

GERA VIRfc.IA.
Sugebu gerai ir atsakančiai sutai

syti valgius veselijoms, šermenims, 
puotoms. Važiuoju į artimesnius 
miestelius, 
šiuo

s veselijoms,
Važiuoju į
Reikale prašau kreipties 

antrašu:
Ona Baužienė,

S. Halsted st., Chicago, Ill

Parsiduoda saliunas 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.

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

PA RSIDVODA KA RMA .
Geriausioj Michigano Valstijos vie

toj, Cass paviete, parsiduoda gera 
80 akrų farma. Puiki žeme ir gera 
vieta. Apie 100 mylių nuo Chica- 
gos; 1 milia nuo gelžkelio; 3 milios 
iki 2 miestelių, žemė tinka daržo
vėms, javams, sodnui, labjausiai gy
vulių arba paukščių auginimui. Vi
duryj farmos. Ežeras apie 15 akrų 
didumo, — daug žilvių. Geros pievos 
ir geras miškas. IjO^ikrų visokių bran
gių medžių: klidvų, riešučio — ver
tės apie $1500.00.

Yra 2- 'sodnai obolių. Pereitų ru# 
denį užsėta apie 10 akrų rugiais ir 
kviečiais, gerai nurodo. Budinkų nė
ra. Vieta tinka uždėjimui “Summer 
Resort”.

Galima pirkt su mažu įmokėjimu ir 
ant 
nes 
prie

Parsiduoda mėsinyče, grosernė ir 
pienininkystė su geriausiomis elektri
nėmis mašinomis, mėsai ir kavai mal
ti, sviestui dirbti, arklys ir vežimas, 
geriausioj lietuvių apgyventoj vietoj 
ant Bridgeport©, arti bažnyčios, biz
nis pieno kasdien parsiduoda 150 ga
lionų ir daugiau. Savininkas parduo
da per tai, kad gali gyventi be biznio. 
St. Daugelavičius, 3317 Auburn ave.

Parsiduoda 18 ir puse akerio žemės 
prie Chicago & Joliet Electric, Leafy 
Grove, 
Hall”, 
Archer 
kams, ręsta daržovių, arba viščiukų 
farmal. 808 N. Hickory st., Joliet, Ill.

Parduodu labai pigiai saliunų pui
kioj vietoj, arti lenkiškos svetainės 
ir lietuviško banko. Biznis išdirbtas, 
nes gyvuoja jau 9 metai. Labai gera 
proga lietuviui arba lenkui. Už dvie
jų sųvaičių turiu išvažiuot kitan mie
stan. Kas pirmas ateis tam parduo
siu. Atsišaukit po adresu: W. Babicz, 
3302 So. Morgan st., Chicago, Ill.

Gražiausia aaliunas ant'ĮtVest Side, 
1 blokas nuo bažnyčios,4 parsiduoda 
labai pigiai. Atsišaukit pas, M. J. Ta- 
nanevičia, Bankų, 670 ?W. 18th st., 
Tėlefon. Canal 2190,

Parsiduoda ant 23 street arti Oakley 
ave., 2 pagyvenimų mūrinis namas, po 
4 ir 5 kambarius, ir dykas lotas, šalę, 
prisodintas puikiais medeliais, meti
nė randa $275.00, Užtina už viską kar
tu $3500.00. KreipIites į J, Bagdžiu
no Banką, 2334 So. Oakley ave., 
Chicago, Hl.

Geras pianas už $85.00, naujausio 
stiliaus mahogoninio medžio, puikiam 
stovyje. Turi mandolinos pridečkų la
bai dailaus balso, prekiavo $350.00, 
kada pirkom. Reikalaudamas pinin
gų, turiu parduot. Užeikit vakarais 
arba bile laiku nedėJdtoniais: W. C. 
Newman, arti Parnell aye., 542 West 
60th st., Chicago, Ill.

-__________________I____ i_____________
T E MYKI T L J ET IJ VIA T!

Prieinama kaina parsiduoda saliu
nas, gyvuojantis 10 mėtų terp lietu
vių ir lenkų; arti lietuviškos bankos. 
Biznis išdirbtas kuopuiįtiausiai. Pa
sidaręs pinigų norih apsigyvent Lie
tuvoj ir į trumpų., laikų turiu išva
žiuot. Kas pirmesnis tas geresnis. 
Atsišaukit: 325G So! Morgan st., Chi
cago, Ill. i, .

Labai pigiai parsiduoda galiūnas 
20 metų gyvuojantis terp lietuvių ir 
lenkų: arti 
kitų biznių, 
ant kampo, 
proga. Per 
Su pirmu i 
Mart. Kavalauskas, 
Chicago, 111.

bankos, restauracijos ir 
, tik vienas saliunas

Lietuviai tik Jums gera 
15 dienų turiu parduot, 

susitaikysiu. Atsišaukit: 
17th st.,

Prieinama kaina parsiduoda saliu
nas, •— 5 metus gyvuoja, terp lietu
vių ir lenkų, arti Lietuviškos baž
nyčios. Gera progh ypač lietuviui. 
Lietuvoj turiu didelę farmą ir turiu 
tuojaus išvažiuot. Kas pirmesnis, tas 
bus geresnis. Atsišaukit pas: Ant. 
Kasparavičių, 4358 Donore st., Chica
go, Ill.

Pasriduoda saliunas. 20 metų gyvuo
jantis, vietoj lietuvių apgyventoj, arti 
lietuviškos svetainės. Biznis geras, 
bet per 20 metų nusibodo ir norėčiau 
važiuot Lietuvon ant poros metų pa
silsėt, 
kit pas

Nepraleiskit progos. Atsišau-
3401 So. Halsted st., Chicago.

Parsiduoda grosernė ir bučernė, prie 
to vežimas ir arklys lietuvių apgyven
to jvietoj. Biznis eina gerai ir lie
tuvių gyvena apie 200 šeimynų, o pa
vienių dusyk tiek ir tiktai viena yra 
bučernė. Iš priežasties ligos savi
ninkas išvažiuoja Lietuvon. Ilgai ne
laukit; atsišaukit pas: Mr. Jan Kai
ria, 87 Madison ave., Pittsfield, Mass.

Parsiduoda namai ir lotas, labai pi
giai, turiu išvažiuot iš miesto. Atei
kit į bezmentų po numeriu: 3713 
Wallace st.

GARY, INDIANA LOTAI.
Prieš pirksiant, neužmirškit pasi

matyt su mumis. Mes esame Gene
ral iškame Real Estate bizniuje. Pir
kit stačiai nuo SAVININKŲ už pi
giausias prekes. Mes^išdirbame viso
kias popieras. Informacijos ir Gary 
žemlapiai dykai.

CHAS. sJJRNICH & CO.
Gyvuoja nuo 1902 m.

154 W. Randolph st., Chicago, Hl.

PUIKI VIETA A*NT RENDOS.

Nauja stuba ir 5 akrai žemes 
Cliicagos priemiestyje, ant Kc-

oras ir graži1' vieta gyventi

na, kiaušinius 
atveža į micsla tik uy 5c. Teip
gi Grand Trunk geležinkelio sto
tis tik už 2 blokai tolumo. Yra 
tai puikiausią ir sveikiausia vie
tą gyventi ,ir žmogus netingintis 
apsėti ir apsodytu daržovemi že
mę gali turėti iš vaisių pelną ke
lis šimtus dolierų ant metu. Ši
tą vietą ant parsamdymo ar par
davimo nuo gegužio 1, J912. At-

ir $ reetkariai

A. OLSZEWSKIO BANKA, 
” 3252 S. Halsted st., Chicago, Ill

J.
PITTSTON, PA.

Kazakevičia, 103 N. Main

SHENANDOAH, PA.
Kryžanauskas, 38 E. Centre

SPRINGFIELD, ILL.
Tachilauckas, 1217 W. Jefferson

Nek.
J. G.
Paul

SO BOSTON, 
Gendrolius, 
Gegužis, 28 

Mikalauskas, 
Yu rgeliunas,

Juoz.

Sim.

D.

Jur.

Step.

st.

st.

st.

MASS.
224 Athen
W. Broadway.

248 W. 4th St.
233 Broadway

st.

SCRANTON, 
Petrikys,

PA.
1514 Ross ave.

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

UNION CITY, CONN.
Eimaitis, 65 Brenna®

WATERBURY, CONN, 
žemaitis, 827

WAUKEGAN, IŲf
Misevičia, 1326 Lincoln

st.

st.

st.

KUR GAUTI “LIETUVĄ
Galima gauti kiekvienų savaitę 

“Lietuvą” už 5c. pas šiuos agentus:

Jonas Bičkumis, 
E. 
Ant. 
Balt. 
Ant.

BROOKLYN, N. Y.
227 Bedford 

73 Grand
65 Hudson

222 Berry 
87 Grand

Frornes, 
Jankauskas, 

. Juozapavičius,
Plochocki,

BALTIMORE, 
Louis, 657* W.

112

ave.
st. 

ave.
st. 
st.

MD.
Baltimore
N. Green

st.
st.

John
J. Zebra nekas, 

BUENOS AIRES, ARGENTINE.
Alldecova 463Juozas Pauga, Calle 

CLEVELAND, 
P. Šukys, 2118

CHICAGO, 
Jonas Ilgaudas, 1613 l 
P. M. Kaitis, 
Z i g. Mickevičia, 
M. J. Tananeviče, 
Mike Valaskas,

OHIO.
St. Clair ave.
ILL.
So. Halsted st.

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

670 W. 18th st.
345 Kensington avo.

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

A.
LAWRENCE, 

Ramanauskas,
MASS.

101 Oak st.

B.
MONTELLO, 

P. Miszkinis,
MASS.

35 Arthur st.

F
NEW HAVEN, 

A. Makarevich,
CONN.

255 Wallace st.

M.
PHILADELPHIA, PA.

A. Ignotas, 1028 So. 2-nd st.

st
PATERSON, N. J.

Atkinds Bros., 273 River 
PORTLAND, OREG.

Bowman News Agency.

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

WORCESTER, MASS.
15 Millbury

121 Green
M. Paltanavičia,
J. J. Kalakauskas,

WATERBURY, 
Ch. Kažemekas,

WAUKEGAN,
Jos. A. Petroshius,

K.
CONN.
785 Bank
ILL.

922 — 10th

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

st.
st.

st.

st.

KAIP PASILIKTI AMERIKOS 
PILIEČIU.

Knygutė Lietuviškoj Ir Angliškoj 
kalbose. Turinys: įstatymai apie pi- 
lietystę, klausimai ir atsakymai iš
siimant popieras, Suvienytų Valstijų 
Konstitucija, neprigulmybės deklera- 
cija ir konfederacijos straipsniai. Lie
tuvių Amerikos Ukėsų 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 šių knygelę, tur podraug su už
sakymu prisiųsti ir 25c. krasos ženk
leliais, arba per Money Orderį.

į Adresuokite:
Lithuanian American Citizens Club

372 Bedford ave., Brooklyn, N. Y.

15. Vėl
Gui do Maupassanto.
guldė Jonas iš Par. Pusi. 30 .

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

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

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

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

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

24. Kaina ........................... 10c.Pusi.
25.

Pusi.
26.

piežiaus
Kaina

28. Svarbi kelionė per peklą ir
D. Vokišku

72 .... 20c.
leidus. Per-

Ukininko”. Pusi, t 16.

Lietuviai
31. Kaina
Keletas žodžių apie Rymo

Neklaidingumų. Pusi.

amžių Gludumuose.
10c.
Po-
52.
10c.
per

Dangų. Paraše kun.
šriftu atspausta. Pusi.

29. Valdžiai spaudų
spaudinta iš 
Kaina .........

30.
rašų

31. 
laiko 
še M. SpiechalskisU Pusi. 224 .. 40c.

Ant nakvynės. Lapelis iš už- 
Dro Baltušio. Pusi. 16 .. 5c.
Vitas ir Koryna. Istorija iš 
persekiojimo bažnyčios. Para-

93 Pagal įstatymus. Apysaka M. 
Konopnickos. Išg lenkiško vertė Pra
nas 
pusi.

Siūlelis.
158 .

hieago, Ill. 1910, 
\................................ 40c

Suranklo 
visur 24 dainos naujos <ady- 
revoliucijos atbalsių. Chlcsr 

1908, pusi. 30 r...........15c
A. OLSZEWSKI

3252 S. Halsted St. Chicago.

43G Revoliucijos dainos.
tos
nėp
go,

iš 
iš 

Ill.

Severos
Laxotonas

yra tam tikras sutaisytos kū
dikiams, vaikams ir silpno kū
no sudėjimo moterims vaistss 
nuo įvairių žarnų ligų ir vidu
rių sugedimo.

Pagelbėja virikinti, pataiso suruku
sius vidurius, labai švelniu budu 
paragina kepenis veikti, reguliuoja, 
laukan ėjimą. 25 centai

jis neramus, mėtosi, nemiega 
todėl, kad nesveikas, kad var
to jį diegliai, kad skauda vi- 
duriusrO viss to priežastis yra 
neatsakomas penėjimas. Ne
kenksmingas bet labai pa gei
bi ngas nuo tokių ligų kūdi
kiams vaistas yra

Burną valiai užlaikyti turėti 
malonų kvėpavimą, sveikus 
dantų smagenis, gydyti kata
ro paliestus kvėpuojamuosius 
organus ir juos sveikus palai
kyti .galima geriausiai varto
jant kasdien

Severos
Antisepsol

25 centai.

Galima gaut visur, kur tik yra 
aptieka. Reikalaukite tiktai su 
Severos parašu, ne kitokių.

W. F. Severą Co
. CEDAR RAPIDS. IOWA

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

Užsimokėk tiktai už 
laikraštį LIETUVĄ 
prenumeratą...S3.25,
n (Y o n Q i ui iAtiiir/jU

per pusantrų metų ir 
šį laikrodėlį dovanų.

/ C/ O </

Sitų laikrodėlių męs turėjome 3000, o dabar 
jau liko vos pora šimtų ir, kada juos išbaigsimevh jau 11K0 vus pora sumų ir, Kaua jaus įsuuigsiiuc

M daugiau jų negalėsite dykai gauti. Todėl pasisku- 9 
s binkite su užsirašymų “Lietuvos” kurie norite S 

gauti šitų puikų Laikrodėlį dovanų. Sa
Siųsdami pinigus adresuokite: N

S A. OLSZEWSKI E
CHICAGO, ILL. S< 3252 S. Halsted St

I D-re Maria Dowiatt-Sass 1I Moterų ir vaikų ligų specialistė 1
B Ofisas
1 1725 West 18th Street *
1 Tarp Paulina ir Wood gat.
I Phone Canal 1208
■ * Valandos:1 nuo 9:30 iki 12:00 vai ryto
■ nuo 7:00 iki 8:00 vai. vak.
■ Nedalioms
■ nuo 9:30 iki 12:00 vai. ryto

Rezidencija 1
5208 W, Harrison Street 1 

H
Tel. Austin 737 1H

Valandos: 1
tiktai iki 9:00 kiekviena ryta ■

Užsirašykit “Lietuvą



ll« IK'l'.lUW

't

s

baloms nuo S ryto iki 6 vakaro. Mede
lio m s nuo 1 iki 3 po pietą.

statome natinis

PRENUMERATA KAŠTUOJA

620-622 W. South All
*

Mahanoy Cit j, Pa

visu

Liu das

25c.

203.

T

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU 
LA1KRASZTIS AMERIKOJE, 
KURIS ISZEiNA DU KARTU -

ANT NEDĖLIOS,

ir recenzijų
redaguoja ]

inžinų
INDIANA. Tiktai kelios mylios nuo BROADWAY

20c. 
gaunamos visokios lietuviš- 

pini-

sau tikslą auginti tau- 
Vaivorykšte” stengsis 

originalių musų ra 
bet. neve’ir.4 kartai?
sveti mtaučui rašt i jo

TITTD ADA T fRoslW lr Lietuvoj >3.50 
K I j n I I r I Id 4 Anglijoj ir Škotijoj 15K 
JUVllVL W pruuuoae 15 markių.

Rašyk tuojaus, o gausi vieną’ 
numerį dykai.

W.D.Boczkauskas&Co

mes Išgydom tyrus
Mps trokštam, kad visi, kurie yra neužganėdinti su kitais 

gydymais, ateitu pas mus ir pamėgintu musų tikrų ir ištiki' 
mų gydymų. Mes paaiškinsim tau dėlko kiti gydymai tavgS 
neišgydė ir kaip ings tavo išgydysim.

Kraujo Užnuodyjimas* J f rių ligonis nenori kreip'
tis prie šeimyniško gydytojaus, rudos plemos, lopai burnoje, 
skauduliu ant liežiuvio, slinkimas plaukų, skausmas kauluo1 
se, sunariuose, plemos ant, kūno, jauslus tekanti skauduliai. 
MES IŠGYDOM ŠITOKĮ PA DEJ1M A—M ES NELOPOME. 
Jdllhnffimni Ar ,<aIll<ina tavg nubėgimai paeinanti nua 16 U 0 U £1 111 ui paržengimo gamtos tiesų, vyriški silpnu.

O mai, nualinimas, silpna atmintis, galvos
skaudėjimai, plėmai priešą i akis, nerviškumas, skausmai strč.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JOHN I. BAGDZIUNAS
2334 S. Oakley avė., Chicago.'

Moka $3.00 nuo šimto už padėtus 
pinigus. Skolina pinignsMįtatymui L 
pirkimui namų. Partraukia^pin g is 
iš kitu bankų. Parsamdo bankines 
skryneles (boxes) apsaugotas nuo ug
nies ir vagių po $3.00' metams. Perka 
ir parduoda lotus ir namus. Par
duoda šipkortes ant visų linijų. Siun
čia pinigus i visas dalis svieto. No- 
tarijalnam skyriuje padirba visokias 
rejentališkas ir legališkas popieras 
ir dovlerejinasŲa. ir užtvirtina pas 
konsulį.

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

NEW CITY SAVINGS BANK 
4601 S. Ashland avė., Chicago. 
Geo. L. Ukso pres., St. Mareinkiewiez 
vice-pres., A. J. Bierzynski iždininkas. 
/ Priima bankon pinigus ir moka 

3%. Už sudėtus pinigus mūsų ban
ko) duodame čekių knygutę, iš ku 
rlos parašyti čekiai tinka visur. Sko
lina pinigus ant Real Estate. Perka 
ir parduoda namus ir lotus. Išsam
us bankings skryneles (boxes-) 
po $2. Ū0 rantams. Parduoda šifkor- 
tss ir siunčm^ pinigus Į visas svieto 
dalis.

BANKOS VALANDOS: Paneik iais, 
peredoms, ketvergais ir subatom nuo 
8 ryto iki 9 vakaro; nedėliom, v.tar- 
ninkals ir petnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

$25 DYKAI $25
1 8 2
6 3 4
7 ! 9 5

Jaigu nori gauti gera Ilk aukso pri- 
pildinta (Gold Filled) laikrodėlį su 
gvarancija ant 20 m. tai rašykite pas 
mus, o dasižinosite kaip lengvai ta 
galima padaryti. Išriškito šita poze- 
lį, tai yra, imkite numerius iš pirmo 
langelio ir sudekite antram langelį,

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

Irving Watch Co. $rk n‘pV.5

FRANK ». BAGDZIUNAS
938 W/34th St.

■Mokykla smuiką ir man
dolina. Jaunas ir senas 
gal išmokti grajit nuo 10 
iki 20 lekcijų per mano 
naujg mokinimo sistema. 
Privatiškos lekcijos 50c 
muzikę pristato viso
kiems reikalams.

Joseph J. Hertmanowicz 
LIbiuvus Notaras “KATALIKAS”

12 PUSLAPIŲ DIDELIO FORMATO ILIUSTRUOTAS SAVAITRAŠTIS.

Už SO Milijonu Doiiariu
akrų žemes 
sias 
GARY,

tnimpar e laike, nupirko 3/0

dar parduodame vi-teipat ir po visas 
sai pigiai ir ant 
kainos, kurie dar 
mokesčiu tų, kurie perlla iš musų LOTUS arba namus. Jei
gu atsitiktų nelaime su sirgturn, arba nedirbtum, mes laukiame 
pžkol vėl pirkėjas gales mokėti. Taigi pasiskubinkite, kurie no-

Suprantama kiek- 
ten ir PRAPER-

lengvų išmokesčių. Neužilgo bus dvigubos 
pasiliks neparduoti. Mes ne spaudžiame su

Ų bizniui ir gi- 
venimui, parduodame ant lengvų išmokesčių. Tie NAMAI at
neša gerų nuošimtį, nuo 10% iki 20%. Arba kurie nori, mes

M. ROZENSKI, Vice Prez

GARY SECURITIES GO
Capital $50.000

442 Broadway, GARY, INDIANA
Chicago Offise: New City Savings Bank

NAMINE MOKYKLA.
Gramatika angliškos kalbos mo

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

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

mok y lojo.......................................10c
Aritmetika mokinimais! rok uo

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

šiuo adresu:

P. Mikolainis
New York CityBox 62

Jau Baigiasi Musų
KALENDORIAU

nori gauti gražiu Kalendo- 
riiį su daugelį pamokinančių 
straipsnių ir gražiiĮ paveikslų, tai 
prisiųsk 25c štampas ar pinigus 
tuojau, o męs prisiusime jums 
geriausią Kalendoriip Pasisku
binkite, nes nedaug beturime.

Kaina 25c su* prisiuntimu.
J. ILGAUDAS

1613 So, Halsted St., Chicago

MOKYKLA ŠOKIŲ

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 keletą 
vakarų. Mokina kas vakaras. Lek
cijos yra nuo 7 valandos vakitro 
iki 11 vai. Prof. Julius Silsko pra
neša visiems kurie nori išmokti šokt 
ateiti šiuo adresu: 2124 S. Halsted st., 
nuo 6 vai. vale Taipgi mokinu viso
kius šokius Buck & Wing, Buck 
Skirt, Irish Jig, Clog, Spanish Waltz, 
Waltz, Two Step, Side Stop. Pirma 
Lietuviška Mokykla Amerikoj. Mo
kytojos: Miss. Antanina L-----
Miss. Joanna Walets, Prof. Julius 
Silsko, 2124 So. Halsted st., Chicago, 
111. *

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

Kreiptis adresu:
J. J. iiertmanowicz,

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

OFISO VALANDOS:

Du-kart nedėlinis laikrašti

Išeina kas utarninkas 
ir pėtnyčia.

a MWPTirn TfinetaiDs $2.50AHlHiuli v J Įpusei raet $125

Prašomo užsisakyti pirmąjį lietuvių 
grynai literatūros laikrašti 

“VAIVORYKŠTĘ” 
" \’aivorykštė" eis tuo tarpu ketu- 

rius sykius per metus, knygomis po 
200 puslapių kiekviena, didelio for
mato.

"Vaivorykštėm" bus dedamos apy
sakos, dramos, novelės, eilės Rašyti 
“ I’aivorykMėn" pakviesti risi gėrės- 

Kietnier, j v,įejj musų rašytojai, taip senesnieji. 
iŠ kairų daugelis jau 
pasižadėjim o la ūkia

mo rykštėje" bus pla-

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

Metams Ičšuoja: Amerikoje 
Europoje ir kitur 
B’usei metų: Amerikoje 
Europoje ir kitur

$2.00
$3.00
$1.00
$1.50

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

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

PASTABA^ Kas prisius $4.00 tasai gaus "Kataliką” visiems me
tams ir auksinų rašomąją plunksną (foantain pen) vertes $3.50.
v Kas prisius $2.50, gaus metams "Kataliką” ir paveikslą Kovos ties 
Žalgiriais, Lietuvos žemlapl ir Šv. Tėvo Pijaus paveikslą.

J. M. TANANEVICZE
2244 SO. MORGAN ST., CHICAGO, ILL.

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

Kad ir gydeisi su kokiais prirūgusiais, b(* vertės, patentuotais vaistpalaikiais, kaip ir pas 
bemokslius daktarpalaikius—šiulenus ir dėlei humbugo X Rei, su kuom jokios ligos negali sura
sti,— žinoma, kad tokie negalėjo išgydyti, bet dar aršiau padarė ir ligų labiau užsendino.

Bet kad tikrai nori pastoti sveiku,

Ltd kreipkis prie tikros Galybes ir Mokslo Daktaru, In Philadelphios M. Klinika, nes čionai &

I

l kitų, yra gabus speeia-geresnių liekarst ų negalima

Iš

O

adm. 
kny-KŲR3K, 

j Rot-

va- 
ko

Mu«ų ofiso valandos yra nuo 10 valandos ryto iki 4 po piet ir nuo 6 iki 7 vakare. Jeigu negali 
atsUaukti te r p tų valandų, tai gali atsišaukti terp 10 ir 12 Nedoliom. Atsišauk asubiškaj.

Mes kalbame lietuviškai.

a d re-
- 14,
Rin-

Grečiausi 
savaiti 

i. Amerikos, 
jokiame por- 
Pasažieriniai

JEIGU negili pribtil. asabiskai, tai parašyk lietuviukai kas kenkia, o gausi rodę, pamokini

Didžiausi ir 
regulariškai kas dvi 

tarp Rusijos 
pakeliui nė 
dvišriubiniai

laši ant. svieto ir žinomos kaipo 
busi išgydytas ir džiaugsies gera

L (

Iš daugybes, pagal prašymą, nors keletą vardų talpinasj:
IMr. .Jonas I'eranfukas, 515 Andrews avė., Youngstown, O. Mrs. Barbora Beleekene, WX5 

Walnut st., Racine, Wis. Mr. Jos. Gušlis, 534 Clinton aw., Rochester, N. Y. Mr. Jonas Anse- 
viee, W7 N, 3rd St., l’hilatr.a, Pa. M r. I’, llorstavice, 7:i3 Hancock st., i’liilad'a, Pa., Mr. J..J. 
.Makauskas, 413 E. 8 st., Kewanee, 111., ir daugybės Intų išgydyti nuo visokių ligų.

KAIP DAUGELĮ. TE1P IR TAVE GALIMA IŠGYDYTI.

klaidžiojant, šiuom adresu rašyt:

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

Valandos kasdien nuo 10 Isz. ryto iki 4 po plot. Nedelioms nuo 10 iki 3 p. p.
])<‘l labo lietuvių l’b. M. Klinika išleidžia labai naudinuų, naujausią daktariškų kuyuų “Dak

taras” bei mokslas apie sveikatų. Ta knyga kaip vyrams teip ir moterims būtina/ reikalinga 
turėt ir perskaityt. Tik viskų (lažinosi, kaip tų knygų perskaitysi. Kad tai visuomenes naudai 
išduota, kiekvienas apturės tų knygų dovanai, kuris tik prisius 4 c. markėms už prisiuntimų. f

visokių ligų, kaip VYRAI t< ip MOTERYS, bei kurios tik varginimui užpuola ; kaip šviežių, 
teip užsisenėjusit}, kaip ir nuo ti}, ka kiti daktarai nesumanė išgydyti. Kreipkis drųsiai, ne-

K

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

Priima bankon pinigus ir moka 
3%. sjkolina pinigus ant Rea) Estate, 

ir parduoda nariius ir lotus‘ Perk
Parsamdo bankines skryneles (boxes) 
po $2.50 metams. Parduoda šifkor- 
tes ir siunčia pinigus į visas svieto 
dalis. \

BANKOS VĄLANDOS: Panedėliais. 
seredom. Jjetvetgais ir subatoms nuo 
8 ryto ik! 9 vakaro. Nedėlioms, utar- 
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. 
seredom, ketvergais ir subatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedėlioms, utar- 
ninkais ir petnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

mus, ings tave išgydysim nes kitaip nereikalauji mum mokėti,

Aholnas NusilpnėjimasE * mirsi-
mas, m'galinguinas prie darbo arba linksmu* 
mn gyvenimo, nuilsimas, yvairus gėdijanti 
silpn urna i, i r tt, A'lTDĖJIMAl YRA PAVO
JINGI -l’ASIRODAVIK SU MUMI DABAR.

Odos Nesveikumai lopai, netobu
lumai, žaizdos skauduliai, pageltonavus ir 
išblyškus oda, pajuodavg paakiai. Vyrai, yra 
jum nuo to visko vaistas, atsišaukiant pas 
mus ant gvdvmosi. GALI UŽMOKĖTI KA
DA BL’SI IŠGYDYTAS.

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

1607 N. Ashland avė., Chicago.
Priima bankon pinigus ir moka 

3%>. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka Ir parduoda užmuš ii lotus. 
Parduoda šifkortes ir siunčia plnig is 
| visas svieto dalis.

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

F. P BRADCHULIS
Attorney & Counselor at Law 
132 S. Clatk, Cor. Madison St 
. Straus Bldg., Room 806
’ . Tel. Franklin 1178
> /Lietuvis advokatas, baigęs teisių mokslą Ame
rikoje. Veda visokias bylas, civiliška* ir krimi- 
nališkas visuose teismuose (suduose).

6yv. 3II2 S. Halsted st, arti 3l-os
Telephone Yards 2390. ’

Telephone Yards 709

Jnozapas Leszczyuskas
Aptiekorius

Užlaiko namines ir 
užri^božines gyduoles, 
ir receptus išpildo 

kožna valandą su dideliu saugumu. 
Reikale nusiduokit pas jį, o busite 
užganėdinti. Siunčiam gyduoles į ki
tus miestus.
3315 S. Morgas St CHICAGO,
V

T*leiraM Yerde 1M3
Dr. J. KULIS

Gydytoja* ir Chirurgą* *

1255 S. Halsted SL Chicago. DL
PRIKMfMO VALANDOS:

Mbo 9 ryto iki 19; 9 iki 9 vakarą _

BI J L! X! m I Nedaro skirtumo koks ta-uZSlkldlSIlUai n,istos nesveikumas yra, 
jeigu tannstų kankina de

ginimai, plikinantis šlapinimas, pūslės nesveiku
mas, erzinimai, tankus noras ištuštinimo, mgs 
išgydom viršui minėtus padėjimus be vartojimą, 
peilio ir be siuntimo į ligonbutį.
Cnllnimni Uždegimai, suting ir skausmingi ulllininiul sunariai, kantrybg atimančios 

užsisenėĮg ligos kurios padaro 
gyvenimų nelaimingu, IŠGYDOMOS ANT VI
SADOS BE ŽUDIMO LAIKO.

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

Atsišauk tuojaus jeigu esi klapate.

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

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

'XiWKt'

Naujiena Kuri Nudžiugins ir
Palinksmins Daugel Sergancziu, 
Silpnu ir Nualintu Vyru
viškas, nupuolęs sveikatoje? Ar peržengei tiesas sveikatos 
arba gamtos? Ar manai apsivesti? Ar esi tinkančiam padė
jime užimti užduotis ženybinio gyvenimo? Jeigu yra mažiau- 
sė abejonė jog randasi užsivilkusi chroniška liga dugnyje 
tavo klapatų, tai atsišauk ant žemiaus paduoto adreso, o ap. 
turėsi patarimų ir ištirinėjimų dykai! Mes ištirinesime tavg 
visai dykai, ir jeigu išgydymas bus galimas, tai mes išgydy- 
sime už kožemiausių kainų. Ne užsidedi ant savgs jokių pa
reigų atsišaukdamas pas mus dėl bemokestinio pasiteiravi
mo. Mgs perstatysime padėjimų viso dalyko tikroje šviesoje, 
o tada galėsi gydytis jeigu norėsi.

Msi Dolerio Nereiks Mokėti Pakol Nebusi Užganėdintas Savo LocnoJ 
Mintyj kad Mes Esame Teisingi, Pilnai Atsakanti ir Užsitikimi.
nesveikumų inkstų, pūslės ar šlapumo ravelių, jeigu jauti nesmagumų ir skausmų, jeigu randasi 
koks padėjimas dėl kurio nesinori kreiptis prie šeimyniško gydytojaus, kaipo tai: silpnumas, ner
viška negalė, silpna arba sumažinta atmintis, nemiegojLmas, gėdingumas, nubėgimai, nuvarvėjimai, 
silpninanti sapnai ir išnaudota gyvybė; Jeigu turi gumuotas ir susisukuses gyslas, jeigu kenti nuo 
užsikrečiamų ligų kokios nebūt rūšies kurios tomistai daro nesmagumų; jeigu turi nors vienų i9 
skaitlingų ligų kuriom vyrai gali but apimti; jeigu kenti nuo pertankiųdasileidimų; jeigu turi vo* 
tis, skaudulius burnoje ir ant liežiuvio; jeigu plaukai tavo slenka; jeigu turi slaptingų ligų; jeigu 
turi užnuodintų kraujų arba nors vienų iš ligų kurių auka tampa, vyrai—TAI MES GALIME TAVJS 
IŠGYDYTI IR TA PADARYSIME. Ateik pasikalbėti su milini didžiausiame privatiškumo ir se
krete, o mgs padėsime atsikratyti nuo visų kliūčių kotrumpiausiam laike. Mes turime labai didelį 
putirunų gydyme tokios rūšies ligų ir užtikriname išgydymų. Mes netiktai palengviname, bet išgy
domo tikrai ir ant visados. Ateik ir pasižiūrėk ant skaitliauš lietuvių kuriuos mes išgydomo. Mes 
Išgydysime teip tikrai kaip atsišauksi pas mus. Silpni vyrai, kurie nustojote viltį pasveikimo bosi- 
gydydami kur kitur, ateikit pas mus, iries atkreipsimo ant jus musų specijuliškų atydų teip jog ut» 
gausite savo vyriškumų ir busite vadovais terp savo sandraugų.

PATARIMAS 4r IŠTIRINĖJIMAS VISAI DYKAI. GYDUOLES DYKAI IKI IŠGYDYMUI

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

Oarsinkites “Lietuvoje

NAUJOS KNYGOS.
Pasaulių Ratas. Astronomiškas 

aprašymas musų saulinės sistemos
Naujausios Dainos ir Lilės, čia 

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

lyginimai apie dabartinį suprati
mą meilės ........................................

Taipgi
kos knygos. Reikalavimus il
gus siųskit šiuo adresu:

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

Mass.

RUSIJOS—AMERIKOS LINIJA.
Puikiausi

Laivai.
vaikščioja
nešiodama 
te. Nauji
Garlaiviai

CZAR,
8 dienomis 

tei damą.
$3300
$48.00
$65.00

IŠPLAUKS
Kursk, vasario 

sario 24; Birma, 
vo 23

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

New York.

RUSSIA.
11 dienų 
Lenkiją.

III klase $35 00
II klase $50.00

I klase $75.00
NEW YORKO:

• 10; Lithuania, 
kovo 9; Kursk,

/ ’’
f Seniausia Lietuvių užeiga pas

JUOZUI RIDIKU 
į Užlaiko visokius pirmo 

skyriaus gėrimus ir kve- 
penčius cigarus ir 

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

3253liilnols6t.. Kerte 8»nl

J. KULBOKAS
Užlaiko

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

Aleksaičio Saliunas
118 E. MainSt; Collinsville, III.

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

Telefonas Kinloch 108

Dr. O. C. HEINE
DBNTISTĄ6

taip ' jaunesn ieji, 
pasižadėjo, kitų 
me. Be to “ 
tus kritikos 
"Vaivorykšte" 
Gira. .

Pasistačiusi 
tos literatūrą, 
visų pirma duoti 
šytojų veikalu, 
ir žymesniųjų 
žiedų.

“lY/ivorykšlei" leista programa L 
bai plati ir mes ilgainiui, besidarą 
nant skaitytojų skaičiui, ją plėsime . 
tobulįsime.

Tuo tarpu iš "Vaivorykštės" ore.., 
jai gales pasidaryti per motus dide.,. 
knygą-almanachą 800 puslapių, kur 
turės indomių nesęstančių dalykų.

“ Vaivorykštės" leidėjas Jonas Rin
kevičius.

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

Atskirai parduodamų knygų kaina 
1 rubl. 20 kap.

Redakcijos ir administracijos 
sas: Vilno, Tatarskaja ui. 12 - 
arba pačto dėžutė No. C3. Jonui 
kev ibiui.

Su tikra pagarba
“Vaįvorikštės" redakcija ir 

P. S, Pirmoji "Vaivorykštės"
ga išeis kovo menesyje 1912 m.

SESIOS KVORTOS
DEGTINES $1.00

Kad Išplatinus žmonėse mūsų pa
skubusius gėrimus, pasiųsime kiekvie
nam, savo lėšomis, “ZANOL” 
ŠEŠIAS PILNAS KVORTAS DEGTINES UZS1.00, 
sulyg jūsų pasirinkimu. Pasa
kykite, ko norite — Rye, Bourbon, 
Corn ar Sour Mash degtinės, Gin, 
Rum, Peach, Apple, Apricot ar Kon
jako Brandies, etc.?
NEDUOKITE PIRKLIAMS DIDELIŲ PELNŲ.

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

<NO su pagalba “ZANOL” Extrakto. 
Įstatymų leista. Paradoma Į dvi mi
tinti. Gėralas padarytas su “ZANOL” 
yra labai skanus ir grynas. Gauta 
Aukso Medaliai Columbljos 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
nė, sugražinkite likusiu mums atgal 
musų 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 Pušies tik norite. Dvylika pil
nų kvortų, $1.50; dvidešimt- keturios 
pilnos kvortos, $;2.80. DYKAI kny
gutę “Paslaptis ir Istorija Degtinės 
Dirbimo Namie” pasiųsime kiekvie 
nam, kurs tik suteiks mums savo ad
resų. ’

UNIVERSAL IMPORT CO. 
4800 Universnl BMg., Cincinnati.

BUK 
VYRAS KNYGŲ

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

Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo užnuodijama kraują 
arbasypili,nubieginiasieklos, patrotitu stypribe, pučkus 
ir kitus išmietimus, s negromulavinia, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, rtiw.a- 
tizma, gonorrhoea arba triperi, naujai įgautas lygas, 
strietura ir vysas vyru lygas, gal būti išgidon? is sava 
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai.

Ta, dykai įgauta knyga, pasakis jun.l kodėl jus
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyg?. ta yra 
krautuvč žinios, katrus ture žinoti kožnas vedes arba 
nevedes vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinėji. ^ tu, specijaiisktt 
lygu. Temykit, 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 kupono, katrų siusk mums šende**'''-

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

Godotinas 9 amista: Papal Tamistos prižadiejma, aS nor-ttijati 
jogTamista pr _-iustum«i man vysei dykai v£na jusu knypadel vyru.

Vardas

Adresas: Steitas

ISGYDAU IN 5 DIENAS VARICOCELĘ 
HYDROCELĘ 
Be pelho ar skausm)

AŠ loriu išgydyti kiekvieną kenčiant} vyrą nuo Varicoceles, Strikturos, Užkrečiamų 
Kraują Nuodų, Nerviškos Negalės, Hydroceles arba ypatingų vyri} ligų.

Tas laisvas pasiulinimas yra atviras visiems, kurie praleido daug pinigų ant daktarų ir 
gyduolių be jokios naudos, ir piano noru yra parodyti visiems tiems zmomms, 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
Atsilankykite in mano ofisą ir pasiteiraukite su manim draugiškai.

Išgydau visiškai ligas skilvio, plaučių, kepenų ir inkstų. 
Nemokėk už nopasokmingą gydymą— REISZCYDO, NEMOKĖK.

Slaptos1
VYRU LIGOS
Pražudytas Vyrišku
mas, Ligos Kepenų Ir 

Inkstų
išgydomos greitai visiškai ir 
užlaikomos paslaptyje. Ner
viška Nepale, Silpnumas, Pra
žudytos Pajicgos, Gyslų Įgy
simas, Kraujo Užnuodijimas, 
Szlapumo Nubcgimai,

Plaučiai
Dusulys, Bronchitis, Kvėpavi
mo Ligos išgydomos visiškai 
mano vėliausia metodą. Šer
dies ligos. (Reda Dovanai.) (Ištyrimas Dovanai)

UŽHUODIJ IMĄ 
ir visas odos ligas, kaip Spuo
gus, Piktąją Dedervinę, Szun- 
votes. Niežus, Hemorhoidus, 
Patinusias Gyslas, Naikinan
čius Nubegimus, įsisenėjusias 
Ligas.

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

Valandos: |1uo8 ryto iki 8 vak. •tiedSIioms nuo 8 ryto Iki 4 pop,

’4


