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Metai XXI

daiktų, o daugiausia žydas vis

ir ištraukia, tai nekokia nauda —=» 
daugiausiai indai stikliniai, koklį 
tai muilo gabalėliai, tik kai-kas

bės Mexike, apie pavojų, kokia
me buk atsirado ten gyvenanti 
amerikonai. Kad Mexike gy
ventojų nekenčiami amerikonai

Turkija no

n ima s

3et laikraščiai
mat vt

mėgi-
<ais nuėjo, 
caras eina sun-

ji svielan leidžia

nce

tamsiau prietikius
negu ten

rublį, o kiti už 5 — 10 kap.

bu vęs padarys šimtus rublių, jcw 
gu žmonės nesusipras.

Petras Zdanavičius.
— šaltinis —

vienytų valstijų v; 
Į maištus!ir iš jų i 
daugiausiaV naudos.

a pinigų yra mažai.

karui

IŠ LEPŠIŲ, Naum. pav.

Šitas kaimas garbingas savo 
vandeniu. Šiemet, išlikus saiH 
sam rudeniui, šiame kaime at-* 
kasta keturi šuliniai, kurie pirma 
buvo visai užgriuvę, ir niekas ‘

irutė, pulkai
vie-

tos kiton vieton, viską naikinda
mi, plėsdami, gėdindami moteris;

eitis amerikonus,

ga ne turtuoliai, tik daugiausia 
darbininkai, nes betvarkėj papra-

rikonų nebuvo, 
mali imam kaino,

111 ant ame- v
nieks nenori

plotus, duoti

ne tik dabar, jų nuo seniau ne-, 
kenčia, nes mylėti neturi už ką. 
'Turtingos amerikonų kompanijos 
apvaldė didelius žemės plotus;

los ,dirbtuvės yra amerikonų ran
kose; geriausiai apmokamus dar
bus turi amerikonai, o vietiniai 
darbininkai yra išnaudojami.

lieka
amerikonu nekenčia.

v

atgal Mexike buvo.Keli metai
dideli nJicxikonu darbininkuJ v. v

: jau mexikonai 
amerikonai butureikalavo,

kad atiduotu
L

amerikonų nckentimas, bet Diaz

turkų 
t i m it c

t ra 11c 1

gi korespondentai
kariumenės oficie

korespondentus

ru-

ccnzuruotas

jurių nužengė, valdo jie HK jū
rių pakrantes, kur žemes kariu- 
menę gali paremti didelių laivyno

mėgina is k a r o

kija, nes Kreta apgyvena grekai: 
jie nori pasiiiuosuoti nuo Turki-

Tam vie-

1

mes.

kuriame net virte ver-t

Žmonės net važiuoja naktį, ka< 
tik radus vandens. J. Užupis.

— šaltinis --

IŠ ŠAKIŲ, Naumiesčio p*Y<

kaimo, viena mo-

go pasimirė.
Ik'iskulinčmik dienomis stulcg*-

Papartynų bulvinė.
su 60 vištų. Spė- 
legta tyčiomis, nes

ir

Titanic’as tuojaus po susidaužymo. Užtemykit sutraukytas bevielinio telegrafo vielas ant laivo stiebo.

ir pa 
rinčių

atstovams prizui-
revoiiiicijonierių vado- 
:o atkako į Jimenez. 

6000 revo-

sčiau manyta. “Ratos 
nežinia kodėl, ne visai

pimo iš viršaus, ne-

mcijomei iu.
viso

nervą” Kretos atstu 
riti pavijo ir suėmė.

e Fr taip daininink

tų įstojusiųjų tarpe “pirmeivių”, 
ii, at- 
imva-

olio

VOKIETIJA.

ir savo 
svetimu c-
Lietuvos

pažiūras

žinios

eia sala , C V
garnizonas

per visuotinį 
sirinkima, kt

nariu sū
nu

ąibcno ant sausžemio.

mano
sirnkime

Ir jei visuotiniame su
sis klausimas nebus

IŠ PALUOBIŲ, Naum. pav.

Šiame kaime yra kapinynas su 
ia. Seniai jau žmones pra- 
oasišlo > < Vyrif .-.sybės, kad 
jiems kunigų. Tai paga- 

ir paskirta kun. V ė vesis.

M i net asai ūkininkas 
turtingas; lauko tur 
jų šimtų margų. Tr

tat ir rami

duotu

tr

maniu

arti

namas.

gana

geros

ūkininkams pradėti statyti trio-* 
has iš nedegamos medegos. 'J uo-, 
met ir tokios baisios < nelaimės 

dažnai p
o r s

saugoti. CHINAI.
todėl neįstabu, jeigu amerikonus 
apėmė baimė ir jie, ten neturė
dami kų veikti, bėga namon. nuli vidurinių reikalų jo siimany-

xike, nes progos kištiesi nėra. 
Pats teisingesni amerikonai, su
grįžę namon dėl darbo stokos, 
užtikrina, jog amerikonams Me-

ta pakelti ir gyventojams gyve
nimą palengvint i. Jis žada tei
singai žemę išmatuoti, teisingai

reformas įvesti, sureformuoti iž-

Many- uždengimui

imti norinčius namon grįžti ame-

jog kariški laivai siunčiami vien

reikia didelių pinigų, o kariume
nės yra daug", tai Juansliikai ža-

town, kad jis .imti ne

(1 a u g i n a

aitlių sumažinti, 
inai bus vienai- 
mažinanti karci-

kus laivus Mexikan, tai siųs ji 
ne viena, nes tų patį mano daryti 
ir kiti kraštai, kaip antai Fran- 
euzija ir Anglija, o gal ir Vo-

iždo sutvarkymui, Chinuo- 
se trūksta išlavintų žmonių, tai 
Tuanshikai mano tokius iš kio-

saužinčs
žmonių

v

TURKIJA.
MEXIKO.

riumenės vadovas Tripoly j.
vo tai vienas'* iš gabiausių Tur-

kad jo italai

5u- Iki šiol nū viena pusė neįsten
gia Mexike ant kitos viršų pa
imti. Šiaurines ir vakarines vai

neįstengė įveikti.
Italijos karo vedimo būdas pra

deda jau nepatikti ir kitiems Eu
ropos kraštams, nes itališkiejie 
kariškiejie laivai gaudo neutrališ-

25 balandžio prezidento kariume- 
nė paėmė miestų Iluitzilac, Mo

kiu budu kenkia neutrališkiems 
kraštams. ^Francuzlja
jau Italijos valdžiai, kad ji pasi
rūpintų kokiu nors budu karų

pranešė

riškais laivais pereitų Dardane-

arba k a (n kariškiejie laivai 
trauktų nuo Dardanelių.

rcvotiucijonierių generolas Za
pata. Mttšyje krito 200 Zapatos 
kariautojų; kariumenės nuotro- 
tos buvo mažos. Mieste Nicolo 
200 revoliucijonierių pasidavė 
valdžios kariumenei. Jiems paža
dėta kaltės atleidimas.

25 balandžio aplinkinėse Culįa- 
can buvo smarkus mušis Saldžios 
kariumenės su, revęliucijonieriais. 
2O00 revoliucijonierių mėgino 
veržti miestų Tepic, bet jų už-

Italai puolimų k^rįumene, nors

smo apsaugojimo gyvasties plau
kiančių laivais žmonių, kad atei
tyj negalėtų atsilikti tokios ne
laimūs kaip su laivu “Titanic”, 
kuris savo gelbėjimo valtyse nė 
trečdalio žmonių sutalpinti nega

22

manymo sudrutinii.no Vokieti-

no.
balsuos pries valdžios sumany
mą. Jeigu kitos partijos suma
nymui pritars, tai, be abejonės, 
jį parlamentas priims.

1$ LIETUVOS.

bų. Dabar rytais pašala, ir lyja, 
ir vėl sala. Žolė iš žieminio 
miego dar nepradeda keltis-. Ūki
ninkams trūksta pašaro.

Kaštanas.

IŠ VILNIAUS-
(Nuo mūsų korespondento).

Paskutiniu laiku, kaip jau bu
vau rašęs, Vilniaus lietuvių dai
nininkų kuopelė, buvo bandžiusi 
sudaryti savystovę dainininkų 
organizacijų. Padaryta pora su
sirinkimų, susitvarkyta,’ išdirbta 
tam tikras reguleminaš ir jau 
ketinta pradėti veikti. Bet pra
ėjo jau arti poros menesių, o 
kuopa vis dar veikimo neparo
do. Kodėl gi taip, paklaus gal 
ne vienas. Ogi todėl, kad kuopa, 
kaipo nelegalizuota organizacija,

savystovi, bet prideranti nuo ki
tų, tat ir šokti turi taip, kaip kiti 
groja, o jei taip šokti nenori, tai 
turi tyliai užpečkyje sėdėti. Š Ir 
sėdi. ; i<K.

Dalykas, mat, tame. Daini
ninkų organizacija, nenorėdama 
savystovę draugija virsti ir lėr 
galizuoties, buvo sumaniusi štt-' 
sitarti su “Rūta’’ ir ioin veikti
Bet susitarti su “Rūta”, pasirodė

prisieis tuomet legalizuota dai
nininkų draugija tverti ir nuo 
“Rūtos” pasišalinti.
malonu butų, bet turbūt taip, o

Kalbant apie \ ilniaus u.nvci ši
lčio atidarymą žemdirbių šalyje, 
1 ercikia užmiršti žemės ūkio fa
kulteto, o )pač žemės ūkio m.ok-

Nors ne- 'Mo, skiriamo moterų 
Mote r e, žinanti gerai 

.'žemes ūkio šaką, g
:— “Vilijos” .Bendrovė, nors 

nesenai tepradėjo veikti, bet jau 
gana plačiai veikia. Ūkio mašinų 
sandėlis per porų menesių jau 
padarė arti 100 tūkstančių rub
lių apyvartos. Kaipo veikimo

didele.
veikia.

nedaug darbininkų, nes tik vos 
kelios dešimtįs, bet yra viltis, kad 
netolimoje

■ (

dirbta.- Fabrikas^ jįjau ant; tiek 
susitvarkė, kad k<Įsdien . šimtus

kiek’ži
nau, labai remia: t!.

—•; Be to, Vilniuje lietuviai 
rūpinasi įsisteigti dar savo ban-

Bankas gi <či.a;l^'jalo reikalin
gas. Tai svarbi ;J$į|iviams įstai
ga. Ir labai butų\‘^'įrai,. kad šis 
sumanymas kupgreiči^iisiaį gyve
nimai! įvyktų. ,

Manoma dar suorganizuoti ir 
pienininkų draugija^ ' k

Kaip matome; tat|į’lietųviai čia 
nesnaudžia ir dirba -įtiek tik ga
lėdami. ' Ir dirba 4oje srityje,

Geros tat jiems kloties!

.-..-..X............

RIS VILNIAUS.
. Vilniaus karo-.-apygardos 

šlį n i nk a s zįs akę ;n c b e 1 e i s t i egz am i- 
nuoties intenclantų akademijon 
aficierių lenkų,\« arba vedusių pa
čias lenkės.

. • • <. ' ‘.'A

— šaltinis — ;

vi r-

Užupis.

Tš KRYKLĖNŲ, Panev.

Kryklėniečiai 12 vasario

pa v

nuia-

ilgainiui

s ik a notų.
L

brangiai atsieis
išlaidos išsiva-

— 1 ercita žiema ma i. v
mus buvo žymiai pabranj. nes 
jtas j). Komarą apstojo kirtę me
džius, o ir Zyplių giriose kurį 
laiką nepardavinėjo. Net ser-

“S. Z. Žiz£ 
si, jog pask" 
niaus painiaus parapij-ų;-;mgkyklų' moky
tojų, , taip, vyrųpfeaiį^ moterų,. įsto
jo į rusų tautininkų sų jungų,;

Ar tie mokytojai ty.i savo ižo-

nauda savo šaliai atnešti ir pati 
savo ir savo šeimynos būvį, nc- 
persunkiai dirbdama, aprūpinti.

■— Lietuvos žinios —

Šicmet
mas ,pagal kurio baigusieji mie
sto mokyklas, norėdami aptiekon 
pastoti, turi laikyti kvotimus tik 
iš lotinų kalbos; iš algebros ir 
naujųjų kalbų (vokiečių ir pran-

las nebebus jau kvočiami.
Baigusiems gi dviklcses mini

sterijos mokyklas ir norintiems
stoti aptiekon, naujas įstatymas
jokių palengvinimų kvotimuose
nedavė. Augštaitis.

— Lietuvos žinios —

IŠ TAUJĖNŲ, Mariamp. pav.
v

-■ Paužuolių ūkininkas Grigaliū
nas, nuvažiavęs -Ukmergei!, su
mainė savo ratu tekinius; savus,

vežėčių nusimovė gerus. Tie ra
tai buvo vogti. Pavogtuosius te
kinius pas jį surado policija. Sa
ko, kad šilta jam buvę dėl šito 
maino. Antrytojaus vargšas puo
lė į Mūšių, kad nusiskandinus, 
bet žmonės pamatė ir ištraukę at
gaivino.

greit jau susilauksime 
Reikalinga pašalpa jau 
Valstiečiai

tclęgrafo.
surinkta.
tam reikalui 100 rubl.

— Viltis —

paskyrė

IŠ LIUBAVO, Kalvarijos pav.

Čia 28 kovo buvo valsčiaus su
eiga. Nutarta: a) pastatyti val
sčiuje dar vienų pradinę mokyk
lų (pirmiau buvo dvi), b) pasta- 

muro namus valsčiaus raš- 
J, c) uždaryti šventomis die- 
is traktiernes ir visus alaus 

ius (monopolis ir pirmiau

nycios.
manydami 

J

kai j)O

k a sau,

iš piečių, esančių mieste-

“šabinis.”

IŠ ŽIEŽMARIU.
C

apšmeižimų kum 
mėnesį kalėjimo, 
gynė Katino a d

yra nuteistas už šmeižimus.
“šaltinis.”

IŠ LABANORO, Šventenų pav?
Apšvietimas, žymiai platinasi.

viškosios. A. Čekolis,
— šaltinis —■

IŠ VARĖNOS, Trakų pav. 

čionykštis jaunimas kask

daugumas lankę aludes, o ypač 
miestelio jaunimas* žymiai pra
deda stverties darbo. Vietinis 
vargoninkas J. Uogintas surinko 
diktų iš miestelio jaunimo cho
rų ir išmokino pagiedoti Mišias

lotų tautiškų dainelių. Tai labai 
varėniečiams patinka, nes dar 
pirmi metai, kai pradėjo Varėno
je choras giedoti.

—• šaltinis —»

IŠ SEIRIJŲ, Seinų pav.

Kažin iš kur atsibastė čion 
koks tai žydas-išnaudotojas su 
Įioterija, kuris ima pinigus už 
niekniekius, Į tų lioterijų žmo
nių prisibruka pilna salė. Už vie- 

(nų pasukimų imama 20 kapeikų. 
‘Vasukus kaip-kas išlošia kokį

ka, kurie kitais metais jos

majų žiemų nebus kitaip, 
t ant 
gaunama

mal
tu re-

miškų, pas Komarų nebus
nei kelmų lupti, nei

Šiemet žmones

Blovicščius

miltinis J 
kiinijomi

kinais ir nėr- J
J. Dangšas.

iš VADOKLIŲ, Ukmerg. pav.

Vadoklių miestelis ir ne- 
tečiau yra liaudies mo- 
kuri vasario pabaigoje

didelis,

— Miesto žemėku namais pri-

užėmę kuo-nc visų miestelį, kur 
1909 m. nupirko ketinius namus 
nuo dvarininko Brunapo, kurie

kioms-norint įstaigoms, kaip tai 
arbatinei ar sankrovoms.

na-t
riti ir kelių parapijonų.

Apgailėtina, kad vadokliečiai 
nenori leisti į mokyklą vaiku, q

mergaičių.
A. K. JokubaviČius.

• šaltinis —

IŠ TELŠIŲ.

Kovo 22 d. atrado Telšiuose 
nužudytų namų savininkų Skaus- 
girdų su šeimininke. Velionis 
turėjęs apie 80 metų ir buvęs ap
tartas dideliu turtuoliu.

Žmogžudžių užeita arbatos gė* 
rimo laiku iš ryto, ar vakaro ir. 
kirviu sukapotos abiejų galvos. 
Taip-pat sudaužyti kamodos stah 
čiai ir paimta es% 5000 rubL 
banko popieriuose; kiek pinigais^

sudrutinii.no


v I

$

2
MW

"Įlietu
*

paimta, nežinia. Pažymėtina, 
kad velionio namas, kuriame at
sitiko žmogžudybė, stovi tankiai 
apgyventoje ^miesto dalyje, vie
noje geresniųjų gatvių. Kazys.

— Lietuvos žinios —»

IŠ GARLEVOS, Marijam, pav.

Musų miestelis turi bent 300

lietuvių sankrovėlės, 
•augija “Vyturys”, ar-

batinė, viešnamis, monopolis, 
pačto skyrius, valsčiaus teismas, 
raštine ir trįs mokyklos.

S. Jokubauskas.
•— šaltinis —

kus.

IŠJALYTAUS, Trakų pav.

mus keliuose sodžiuose 
erginos mokino valstiečių vai

vinius ir nugabeno pas antstolį. 
Knygučių buvo lietuviškų ir len- 

Anstolis nusiuntė visa 
Hol-Flet. 

žinios —

kiškų.
1 pas tardytojį.

— Lietuvos

Iš LUOKĖS, Šiaulių pa^.

sišovė iš revolverio

uzveizetojus V. Cizauskas. I ric- 
žastis nelaimingo atsitikimo bu-

ko valdininkui reviziją pritruko

diskų pinigų. Velionis buvo jau
nas žmogus.

— Šiomis dienomis iškeltas iš

kurie žmonės apskundė jį Vil
niaus k rasų ir telegrapų apskri
čio Viršininkui. Iš Vilniaus buvo 
atsiųstas valdininkas ištyrimui ir, 
kada žmonės patvirtino savo

is

rios lietuvių krautuvės, bet iška
bų parašai tik vieno Kvėderio 
lietuviški, o visų kitų rusiški.

sityčiodami iš

Ištikro,

noti.... R-le.
— Lietuvos žinios —

IŠ DATNAVOS.

Vietinėm ūkio mokyklon šiemet 
įstojo 40 vaikinų; daugiausia

tantieji save “lenkais”; paskum 
— rusai, keli latviai ir 5 lietu
viai (3 katalikai ir 2 kalvinu), 
l’ateko mokyklon daugiausia bai
gę miesto mokyklas.

Lenkai, kaip visur, taip ir čia, 
nemėgsta sunkesnio rankų dar
bo ir ruošto. Dėlei šitos prie
žasties 5 lenkai, pasimokinę pus
metį, net metė mokyklą. Taigi, 
dabar mokykloje yra liuosų vie-

lietuviai kitų ūkio mokyklų mo
kiniai, norintieji čia persikelti. 
Pažymėtina, kad visi išstojusic-

Stipendijas gavo visi, kas tik

prašymą: 6 lenkai, 1 rusas ir 1 
lietuvis. Kiti apsivylė: nors ir 
neturtingi, vienok neprašė sti
pendijų, nes pirmaisiais metais

j

Pažymėtina mokyklos ypaty
bė 
rankvedžių ir knygų, nieko “pa
šalinio” mokinys negali turėti. 
Negu tik kontrabanda parsineš. 
!— Vis tai mokyklos direktoriaus 
“reformos”.

Lietuviai buvo išsirašę “Viest- 
nik Znanija”, bet.... “mokyk
los cenzūra” konfiskavo.,

Augštaitis.
—• Lietuvos žinios —

be mokyklos teikiamų

ČIURLIONIES VAKARAS 
PETERBURGE.

Kai-

nie-

Musų Čiorlionis gana jau pla
čiai yra žihomas kaipo nepapra
stas dailininkas tapytojas, 
po muzikas, maža kam jis yra 
žinomas, nors ištikrųjų, jis
kiek nemažesnis už tapytoją. Sa
vo laiku Varšuvos filharmonijoj 
konkursui buvo pastatytas 
žas jo veikalas “Kantata” 
tai buvo pripažinta musų 
Jioniui pirmutinė premija 
rubl., bet dėl kaž-kokių intrigų 
pinigai nebuvo išmokėti). Leip
cige, dar mokiniu būdamas, ke-

nema-
ir už

lėtą kartų pasižymėjo tarp žino
mų tenykščių muzikų. Prieš po
rą metų Peterburge draugija 
“Vcčera sovremcnnoi muziki” 
viename savo vakare buvo pa
skambinusi keletą jo muzikos

Musų dideliam dailininkui pa
minėti šiais metais, balandžio 15

ir sovremcnnoi

jos salėje ruošia muzikos koncer
tą. Čia kartu bus suvienyta pa
roda ir jo muzikos paveikslu.

žinia).

ir santimentališkai, atsimindami

kad ir

pasiulymas prisidėti prie įren
gimo Čiurlionies koncerto. Rei
kia mat duoti avansas, kuris va-

betgi nežiūrint į patarimus nela
bai ten smelktis, kadangi nekvie
čia, nutarta paskirti 40 rabi., kai-

40 rubl.). Šiuomi susirinki-

"TEWar

Si

WRMRI

v $

katastrofoj. Ji važiavo 
kliasa. Nebagė visiškai 
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IŠ PETERBURGO.

salpos susirinkimas žemes pirki-

mm.
ta, prasidėjo 2 valandom vėliau, 
negu buvo paskirta. Narių at
vyko 27 žm. iš 100 suviršum, bet

tesi teisotu. Paplojiis išrinktam 
susirinkimo pirmininkui, susirin-

mus. Dėlei žemės pirkimojMivo

Kaikurte nariai nu-

kalba vis tik apie žemę, bet da
lykas ncikiek neina pirmyn, ir 
patarė būti atsargesniais pini
gų žemės pirkimui paskyrime, tuo 
labiau, kad ir be žemės pirkimo 
galima naudingai sunaudoti pi-

mui etc. Tuomet vienas narys, 
komersantas, pasakė, kad “namus 
arba skalą straisim, tai mes greit 
sugriusim”, o nupirkus žemę, tas 
kapitalas —■ 5000 rubl. duosiąs 
į metus 250%, '' Susirinkimas 
daugumu balsų nutaria paskirti 
da 1% tukst. rublių žemės rei-

Iš bėgančiųjų klausimų buvo 
svarstoma: apie buto sumany
mą, apie pirmininko apdovanoji
mą ir apie prisidėjimą prie 
įrengimo Konstanto Čiurlio
nies koncerto. Dėlei buto buvo

ir naudinga,

i]

tin. Daktarai mena,

Tita- 
persė- 

nėn val- 
1 vargiau

ji galėsianti mirti nuo perdidelio 
nervų suirimo.

Olimpic’o” jūreiviai sustreikavo.
Reikalauja daugiaus gelbė

jimo valčių.

npic , tos pačios 
kompanijos laivas,

bet.... kol 
rezoliucijos.

Ilgiausia buvo kalbama apie 
išbuvusio 9 metus 

draugijos pirmininku vieno dr-jos 
nario. Už jo “didelį” darbą ir 
vargą buvo pasiūlyta įduoti jam 
dovanėlę — atmintį. Pasirodė, 
kad yra da vienas pirm jo buvęs 
pirmininkas — reikia ir jį apdo
vanoti. Bet keblumas išsirišo, 

jam nuo dovanos, nes 
gavo 100 rublių dova- 
visokic pasiūlymai pa

ir jis jau 
nų. Seka

per gradonačalniką į ministeriją, 
kad tam dideliam veikėjui duotų 
“Početnojc Graždanstvo”, kitas, 
pripažinęs, kad valdybos darbas,

nigų dovanos nupirkimui ir įra
šyti į .protokolą tą prijautimą, 
kad ir po 100 metų rastų; kitas 
vėl atranda, bene butų gera pa
dovanoti “portcygarą zolotymi 
bukvami išrėžtą”; da buvo papra
šyta, kad tie buvusieji pirminin*

tus” ir t. t. ■
, Susirinkimas, paskyręs 50 rub., 
įgaliojo valdybą tinkamai pasi
rūpinti tuo reikalu.

Iš savo puses abu pirmininkai 
padėkavojo už teikiamąją garbę

tuvių Studentų GamtRiinkų pasi- 
refera- 

“ Darvino ir De- Frizo evo- 
jos. teorijos ir jų svarbumas 

referato buvoagronomijoj”. Po

fe ra t o turinio

fcil

hE®

ir del termi-

da tais pasikalbėjui 
suotis. Dabar nepa 
brangų egzaminų lai 
kė žymiam skaičiuje.

interc-

tina būti kitas' pa
jau yra parengtas

ir referatas — rodos: Lictuv 
sveikata statistikos šviesoje”.

XXX.
— Lietuvos žinios —

IŠ MINSKO.

pirVietiniai lietuviai nesenai 
mą kartą pietinėje bažnyčioje iš
girdo pamaldas savo prigimta

šaltinis —•

PRŪSŲ LIETUVOS.
l'rusti lietuviai kaskart labiau 

ima krutėti, smarkiau veikti. Pa-

IŠ

su lietuviu laikraščių

butų lietuvių kūdikiai vicros pa-

Toliau
Padavadijimas apie nudalinimą 
lietuviško vieros pamokslo, ro
dos, į užmiršimą parėjęs. Yra 
tik labai menk mokytojų, lietu
viškai mokančių; alc jeib vicros 
pamokslas tikrai gerai supran
tamas butų, reikia jį motynos 
kalboj nudalinti. Bet jeigu vai
kai ne taip pamokinami, kaip

Aš todėl prašau

tojų lietuviškos kilties pas mus 
atsiusti.” v

“Jaunimas
rašo:
“Žieminė Lietuvių
jc buvo 18 vasario

” kovo Nr. 1912 m.

1912 m. Nors 
oras, žmonių

susirinko šauniai daug. Spren
džiama buvo, kad jų esą apie 
900. Choras dainavo 6 dainas iš 
St. Šimkaus rinkinio: Musų dai- 
uos, 2 daini iš Liet. Aidų, Sas
nausko “Sužadinkime Lietuvą” 
su orkestro pritarimu ir “Prie 
Nemuno” su orkestro pritarimu. 
Po pirmųjų 5 dainų buvo vaidi
nama veikalo: “Amžinos Ugnies” 
įžanga: “Liepsnų skrituliai”, po 
to pirmoji to veikalo dalis: “Na
mu Ugnelė”. Viskas buvo at-
liekama maždaug su 
mu. Ir aĮ)lamai imant, 
viską priėmė dėkingai.

“Gumbinė ■— naujas lietuvių

žmonės

tuviams priminė naminių lietuvių

karas parodos laiku, būtent 17 
kovo. Nors nebuvo daug tai pa
rodai nusiųstų daiktų, vis dėlto 
buvo labai verta juos pažiūrėti. 
Aiškiai jie liudijo, koks geras 
skonis ir dailus numanymas ran
dasi net ir prastuose lietuvių 
namuose. Bet gyvąją lietuvių 
siela apsireiškė žmonėms patsai 
vakaras. Gumbinės lietuvių Drau
gija jį buvo parengusi, talkon 
pąsikviesdama Giedotojų Drau
giją iš Tilžės. Buvo dainuojamos 
išviso 9 dainos: iš St. Šimkaus 
rinkinio, iš Lietuvos Aidų ir su 
klavierio palydėjimu Maironio- 
Sasnausko: Sužadinkim Lietuvą. 
Tilžiškiems 4 dainas padainavus, 
Gumbiniškiai vaidino veikalėlį: 
“Numanė”. Vakarą pabaigė vai
dinimas
Viskas pasisekė, ypačiai daina
vimas.
sakelę”, svečiai stebėjosi dėl gra
žiojo skambėjimo ir šnekamojo 
Lietuvių žodžio. — Kaip regima 
buvo, Gumbinės Lietuvių Drau
gija visu atsidėjimu gaivina lie
tuvių dvasią.”
/ — Saltiula /

“Lietuvos Pasakėlės”.
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Viršui ku išgelbėtų vaiku—dar tikrai nežinia keno. Apa
čioj Titanic’o išgelbeti jūreiviai gelbejimos diržais apsi?uosę.

1$ AMERIKOS. Trecios kliasos.

PRIE TITANIC’O NELAI
MĖS.

Atplaukus Carpathian New Yor
kan, tuojaus ją pasitiko Suvieny-

ri pradėjo tyrinėti, kodėl Tita
nic’as paskendo ir kas gali but 
kaltas.

Pašaukta liudininkais daug iš
sigelbėjusių pasažierių
jūreivių. Labjausiai kaltinama 
Ismay, kompanijos direktorių, 
kuris išsigelbėjo valtyj su mo-

ir laivo

terimis. Bakoma, buk Ismay da
vęs laivo kapitonui paliepimus 
plaukti kuogreičiausiai,. kad su
mušti ’greitumo rekordą. Ismay 
ginasi, kad jis važiavo, kaipo pa-

liepimų kapitonui nedavinėjęs.
Tyrinėjimai parodė, kad netoli

kanadiškas laivas, bet jis, ano

lei ledų paskubinti su pagelllį. 
Laivo-gi pasažieriai tvirtina, kad 
kapitonas nenorėjęs grįžti ir nors 
matęs nuo Titanic’o leidžiamas 
raketas, tai visgi savo laivo į tą 
šalį nenusukęs. Kanados valdžia 
pradėjo teip pat tyrinėti tos nc-

Negalima gauti pilno surašo 
kliasos pasažierių.

Mes kreipėmės New Yorkan 
prie Immigracijos Inspektoriaus 
p. Petro Mikolainio, prašydami 
jo parūpint “Lietuvai” pilną su
rašą žuvusių, ar keliavusių III 
kliasa pasažierių, manydami pa-

il!

ten lietuvių. P-as Mikolainis 
mums teip atsakė:

“Pilno surašo išgelbėtų ir žu
vusių 3-čios kliasos pasažierių 
nėra galima gaut, nes ir tas su
rašąs nuskendo. Aš nieko nega
liu pasakyt, apie tai, ar laivo 
kompanija turės paduoti surašą 
keleivių iš užrašų, likuisų Livcr- 
poolyje ir ar tas bus apskelbta. 
Bet abeliKii pro Livcrpoolį lie
tuvių atkeliauja mažai ir dau
giausiai su sudarkytomis pravar
dėmis, — užrašyti tankiausiai 
lenkais, rusais, ar žydais.”

Officiališkas surašąs žuvusių ir 
išgelbėtų.

Pagarsinta officiališką surašą 
žuvusių ir išgelbėtų Titanic’o 
laimėj 1 pasažierių:

nc-

' f ■ .

) •>
Pirmos kliasos.

Buvo: Žuvo: Išg-:
Vyrų 177 —■ 109 68
Moterų M3 — 12 — 131
Vaikų C'? 5 1 3 3

Viso 325 123 202
-

Antros kliasos.
Buvo: Žuvo: Išg.:

Vyrų ■ 157 ■“ 145 — 12
Mot. ir vaik.128 — 22 • —* I06

Viso
——"i n.   n.o.-,

l67 Il8

Moterių

Viso

Vyrų 
Moterių 
Vaikų
J u re i vi ų

Buvo: Žuvo: Išg.
486 — 401 —■ 85
224 ~ 131 — 93

7IO- 532

Jūreivių
Buvo:

940

Taigi iš viso:
Buvo: Žu\

Viso

178

210

.... O .... 1

495.. ..165....330
.......... 3

940.. ..730....210

2260 I552 708

laivas “Bremen” per-Vokiškas
plaukė per “Titanic’o” kapą.

Yorkan vokįškas laivas Bremen. 
Jo kapitonas ir pasažierjai, pra
nešė, kad terp 3 ir 4 valandos

mingas Titanic’as. Laivo kapito
nas teip papasakojo!

“Lavonai plaukiojo iš visų mu
sų laivo pusių — vyrai, n^oterįs 
ir vaikai. Visi buvo apsijuosę

čiau 125 ir mečiau toliaus skai-

jog paprastų nervų žmogus 
Įėjo apalpti. Aš manau,

—200 lavonų.

tra

150

arčiaus, mes sutikome penkis di
delius ledinius kalnus. Musų sar
gai laiku juos pamatė ir musų

=— Kodėl Jus neparinkote lavo
nų, pasiklausta kapitono.

“Negalėjome to padaryt, nes 
neturėjome kur juos padėti. 
Apart to mes žinojome, kad pa-

artinasi prie šios vietos”—atsakė 
kapitonas.

Kaip Smith’as išgelbėjo vaiką;, 
atstume pagalbos ranką.

Cal., ir

“Aš mačiau, kaip vanduo nušla- 
kap. Smith’ą nuo jo tiltelio

jurosna. Už kelių minučių aš vėl 
pamačiau jį plaukiant prie skę
stančio vaiko. Viena ranka pa-

Iš valties jūreivis ištiesė jam ran
ką, norėdamas jį išgelbėt, bet ka
pitonas atstume pagelbos ranką, 
nuplaukė atgal savo laivo linkui 
ir žuvo.

Iš vist^ aprašymų matyt, kad 
kapitonas Smith’as, atsitikus šiai

harakterio vyru ir žuvo su savo

Titanic’o baisenybes sumaišė 
protą.

Chicagon' atvyko Miss Anna
Kelley, viena išgelbėtų Titanic’o

300 pečkurių, mašinistų ir 
bininkų mašinų skyriuose, 
pranešė, jog neplauksią,

bėjimos valčių.
pa-

sažierių, vienok, atsisakius pečku- 
riams ir mašinistams, negalėjo iš 
uosto išplaukti.

tuojaus vieton sustreikavusių ga
vusi kitus, vienok, šitas kompani-

gi pagrasino streiku, nes jų 
norėta dirbti su “skebais”.

nc-

“Olimpic’as” turi iš viso 44 gel
bejimos valtis, kurios gali sutal
pinti 2500 žmonių, taigi dau
giaus, negu išneša pasažierių ir

kavusic jūreiviai tvirtino, kad tos 
valtįs yra negeros ir pavojingos

uosle.

Nesutikimai ir strekas

LEDAI AMERIKOS 
PAKRANTĖSE.

St. Johns, N. B. Prie New
foundland© pakrančių priplaukė 
tiek ledų, kad laivai per tuos 
ledus plaukti negali. Laivas “Cor
sican”, drauge su kitais keturiais 
laivais turėjo sustoti. Yra ledi-

200 pėdų ir augščiau. Tie ledi
niai laukai turi apie 70 mylių 
ilgio.

t-

KONGRESAS NEPRITARĖ
LAIVYNO DRUTIMUI.

Washington, D. C. Laivyno 
komitetas kongrese nepritarė dir
bimui didelių mūšio laivų ir 
skraiduolių Amerikos laivynui. 
Sutiko leisti vien dirbdinti du

4 pavandenines valtis už 300,000 
dol. 1 kiekviena ir 6 torpidinių lai-

KRUVINI SUSIRĖMIMAI.

\ Delhi, La. Čia baltspalviai pa« 
k\>rė vieną juodspalvį, kas su* 
kurstė visus juodspalvius. Dėl 
to užgimė kruvini mūšiai negrų

cijos kompanija tvarką įvesti
-4

TERPTAUTIŠKA ABROZDŲ 
PARODA.

Pittsburg, Pa. Carnegies in 
stitute atsilAivo terptautiška ab

pytojai Msiuntė savo darbus. 
Prancūzai parodon atsiuntė 32 
abrozdu, vokiečiai 19, belgijonai 
ii. Pirma dovana pripažinta 
anglijonui, antra 1000 dol. ame
rikonui, o trečia 500 tlol. franctH 
zui. \

CYKLONAS.

lionas siautė valstijose Kansas, 
Oklahoma, Ncbraskoj, pasiekė ir 
Illinois valstiją. Sugriovė daug 
namu, o dar daugiau ju drūčiai
pagadino. Mieste Poncia City 
užmušta viena moteris, o daug 
žmonių sužeista. Springfielde, 
111., pagadintas valstijos kapita<

■j

TURBUT NEGREIT IŠSI
PILDYS.

Battle Creek, Mich. Adventis-

zidentas Alien apreiškė,

ką buk rodo: tvanai, nelaimės ant 
jūrių, žemės drebėjimai, cyklonai,

jos kasyklose, karai ir naminiai 
maištai visokiuose kraštuose. 
Moon užtikrina, jog neužilgo ant-* 
ra karta ateis Christus * hnt žc- *. V
mes ir palieps visiems gyviem*, 
daiktams išnykti. 

J

t f

GĖLIŲ DIENA. v

San Francisco, Cal. Sekdamas 
didelių Europos miestų paveiks 
slą, miestas San Francisco įvedi.

kas metai bus apvaikščiojama t

duotas ant gatvių gėlės surinkti 
pinigai bus apverčiami labdarius 
giems tikslams. i

CYKLONAS.

Oklahoma City, Okla. 
subatos dieną Oklahomoj

Pereitą 
ir Te- 
nelai

mių pridirbo. Užmušta 60 žmo-* 
nių, o sužeistus šimtais skai
to. Kadangi telegrafu ir tclefo-

audytojus, po 558000 dol. žinių

VĖL LEDŲ KALNAI.

New York. Atkako čia drūčiai

laivys “Rausdel”. Minėtą laivą 
pašaukė pagelbon kitas laivas le-

vietos, “Rausdel” jau ano laivo 
nerado, nes tas su žmonėms pa
skendo, nė jo vardo nepasisekė 
sužinoti; koks tai buvo laivas, 
tas vėliau pasirodys, kada jis 
neateis paskirton vieton.

ALASKOJ MOTERIMS
STA BALSUOTI.

LEI-

Washington, D. C. Kongresas

ti Alaskoj savivaldą, o moterims

Moterims balsavimo tiesas 
žinta 81 balsu prieš 35.

pri pa

NUOSTOLIAI TVANŲ 
PADARYTI.

Tallutah, La. Nuostolius tva
nų padarytus aplinkinėse Louis-

rių. 6 milijonai akrų lauko van
dens apsemti ir vis javai išnai
kinti teip, kad šiemet nebus ką

t

REIKALAUJA MOTERŲ 
POLICISTŲ.

San Francisco, Cal. Young 
Women’s Christian Association 
atsišaukė į miesto tarybą su rei
kalavimu, kad bent trįs moterys 
butų priimtos policistais; jų pa
reiga butų daboti, kad jauni vai
kinai ir merginos iš doros kelio 
neišklyptų.

3 ■»

GAISRAI.

Tuluska, Okla. Sudegė įtaisos
Vinita Refining Co., Vinitoj, 

Sudegė 300000 bačkų iš- 
kerosino. Nuostolius ug

nies padarytas skaito ant 250000

Columbus, Ohio. 25 balandžio 
isras, kuris išnaiki- 
blokus. Nuostoliusno 3 namų 

ugnies padarytus skaito ant 300,- 
000 dol.

IS DARBO LAUKO.
APIE ANGLEKASIŲ 

STREIKĄ. 
€

Subkomisija užbaigė savo dats 
bą. 2-ro gegužės pasibaigs taryn 
bos ir visą sutartį atiduos mai- 
nierių nubalsavimui.. Subkomi
sija nenori pagarsinti apie savo 
darbus pirm 2 gegužes. Koki 
buvo susitaikinimo plianai?

Ir vėl praslinko savaitė be jo
kių tikrų žinių apie anglekasių 
tarybas. Subkomisija, susidedan
ti iš mainicrių ir mainų savinin
kų reprezentantų, po senovei dir
bo užčiaupusi lupas ir niekam ne
garsindama apie sutartuvių bėgį.

miaus buvome minėje, nelabai

ea i gi mainicriams, kurie iki 
laikui nežino, kas bus to- 
ir kaip visas reikalas gales 

užsibaigti.
Vienas dalykas iki šiam laikui 

jau paaiškėjo. Subkomisija u£« 
baigė savo darbus ir susitaikė 
gražiuoju. Vienok,. kaip jį su^
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Apsiriko.
ja. Paraše
Vienturtis.

apie ioo. Tibėtonai
|| Rusiškoj durnoj užsienių 

misteris, kalbėdamas .apie

s kningelės 
išleidimai.

skaitlius lenku c 
universitetas ne-

Tai sunku bus

komisjos posėdžių New Yorke, 
pranešė anglekasiams, kad per
trauka darbo bus iki toliai, pakol 
jos neatšauks trijų distriktų kon
vencija, arba visuotinas mainie-

|| Italų kariškiejie laivai ka- 
nuolių šūviais išgriovė prie įėji
mo į Dardanelių jūrių siaurumą 
fortą Kumkalch. Bombarduojant, 
užmušta 300 turkų, sužeista 315.

aznglekasių nepriduoti jokios 
svarbos paskalams ir privatinėms 
žinioms, kurios yra be jų va
dovų parašų.

Daržas ir daržoves. Sutaisė V 
Potoraitis. Agronomas. “Šalti 
nio” priedas. Seinai. 1912 m 
Laukaičio, Dvaranausko, Narjau 
sko ir B-vės spaustuvė.

|| Morokko sostinėj, mieste Fez 
maurai parengė žydų skerdynės. 
Išnaikinta visa žydiškoji miesto 
dalis. ' 7000 žydų neteko pasto
ges.

tarų, o vokiečiai nuo 
173728; su viršum 1066 
rų daugiau pirko lenkai 
kiečių, negu vokiečiai, pir

kariumenę, bet paskui 
paėmė viršų. Dabar 
apgulė Tibeto sostinę 
bombarduoja • miestą, 
dega. Mūšyje prie • sostinės už
mušta 3000 tibetonų, o chiniečių 
užmušta tik

čiai reikalauja vėl, kad jame butų 
apruobežiuotas 
studentų, kad 
taptų lenkišku 
susitaikyti. Dabar 
yra akademija.

|| Pietiniame Tibete buvo kru
vini mūšiai chiniškos kariumeriės 
su tibetonais. Chiniškoji ka- 
riumenė tapo sumušta.

25 balandžio dieną S.L.A. 
mo rengimo komitetas laikė 
sirinkimą ir galutinai apdirbo 
mo programą. Programas 
dirbta maž daug toks:

Birželio 2 dieną delegatų 
ėmimui vakarienė. Vakarienei 
vieta — viešbutis palei Coney 
Island, labai gražioj vietoj. Va
karas bus pamargintas dainomis, 
prakalbomis ir šokiais.

Birželio 3 d. atsidarys S.L.A. 
seimas. Vakare nuo 8 vai. bus 
prakalbos.

|| Chi nuošė, mieste Tungau, 
provincijoj Kvang Tung žmones 
sukėlė riaušės, atsisakė valdžios 
uždėtus naujus mokesčius mo-

Rusija pati pirko iš kitų val
stijų ūkio mašinų už 44 mil. r. 
šilkų už 21 mul. “poniškos” žu
vies ir vėžių į Rusija įvežta tu 
30 mil., popieriaus už 24 mil. r

Bitininkystė menkėja, nes įvež
ta svetimo vaško už 5 mil., ly
giai ir gyvulių veisimas — įvež
ta už 26 mil, rubl. skurų, vai
sių savų irgi neužtenka — pirk 
ta svetimų už 11 milijonų rubl

u mirė. Užmušėjas stengėsi pa- 
ėgti, bet jį suėmė ir išgabeno į 

paeina iš Vii- 
P. K.

|| Lenkų apgyventose yPrusų 
provincijose Vakarinių: 
Poznanians pirma vokiečiai dau 
žemes nuo lenkų išpirkdav 
kada valdžia iš iždo paskyr 
tus milijonų markių išpirkiniui 
žemės ntio lenkų, tie pamatė pa
vojų ir gintiesi pradėjo. Nuo 
1896 — 1910 m. lenkai nuo vo
kiečių pirko žemės 2^4119 cliek- 

enkų tik 
30 hekta- 
\iuo vo-

nuo
(lau-| || Kadangi gauta žinios 

naujus ledinius kalnus, pasirodžiu

Indianopolis, Ind. Minkštųjų 
anglių kasyklų savininkų atsto
vai Ohio, Pennsylvania, Illinois 
ir Indiana valstijų susitaikė su 
darbininkų atstovais. Abidvi pu
sės priėmė naują algų tabelę. Su
tartis padaryta dviem metams. 
Darbininkams pripažinta 
giau nuo tonos.

iškilmėm pribūti, nes, kaip žino
ma, popiežiai nuo laikų Pijaus 
IX-to, niekur neiš važinėja iš Va
tikano per visą savo gyvenimą. 
Vienok jis visgi dalyvavo Vene
cijos iškilmėj ir girdėjo pirmus 
skambėjimus atnaujintos “Cam- 
panille’s”. Varpinyčioj, prie se
no istoriško šv. Alipio varpo, pri
taisyta telefonas, kurį sujungta 
su Vatikanu Ryme ir Popiežius 
savo ruimuose galėjo vėl užgirsti 
seno varpo balsą.

Vakare 
anai- sija.

•itaikė, — to ir iki šiam laikui 
apart jų niekas nežino, nes sub- 
komisija neišduoda nei vieno žo
džio patol; pakol ji apie* savo



oriniuosc dratuo-sime

pradėjo rūkyti , savo 
; ; tybę,

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

S.L.R.-K.A. organe “Drauge”

teisę atsiun- 
trumpintl ir

rankraščius 
grąžina au-

stitucijos, kuri teipgi bus svar
stoma šios organizacijos seime. 
Vclytina, kad abi organizaciji 
nors sykį apsidirbtų su savo įsta-

blogai. Bet čia eina apie kitą 
dalyką. Ramiai paklausykite 
manęs. Man jus esate išdavikais, 
išsiųstais, idant mane ištirti. 
Liepsiu jus sušaudyti. Nudavė
tė, jog žuvaujat, idant lengviaus 
užtrinti savo pėdsekas arba mic- 
rius. {puolėte į mano rankas; 
tas blogiams, nes verda karė. Bet

sar-

K. Dzūkas

BEVIELINIS TELEGRAFAS
Bevielinis telegrafas išrastas neseniai. Išgelbėjo

J tūkstančius žmonių.

tas, o Vilniuj priimamasai 
ratas.

Pažiurėkiųi dabar, kaip 
veikia.

Kaune ant augšto namo,

apa-uis telegrafas, kaip pax(s jo var
das parodo, neturi visai vielų 
ir todėl tuos taškus ir brūkšnius 
reik persiųsti oru.

Jau nuo senai buvo žinoma, jog 
ore yra elektrikinė jiega. Žaibai 
yra 11c kas kitas, kaip didelė elek
trikinė kibirkštie, peršokusi iš vie
no debesio į kitą. Perkūnas yra 
labai

jie '

arba ’

Bcviclinis (be dratų) telegra
fas yra dalrhvisai nesenas išradi
mas. Jo išradėju yra, šiądien 
garsus, italas ,Marconi (ištark 
Markoni).1 Todėl ir be vielinį te
legrafą kitaip-ivadinama Marco-

vadinamą magnetizmu, arba 
trūkimo jiega.

3. Elcktrikos jiega lei

pri

raša

ar
dai* kitaip radiograma.

non draugijom

Jeigu

penkių

Per 26 metus nulincuota 
negrai. 28—30 balandžio

ji pradės plaukti dratu net iki 
jo kitam galui, kuris, sakysim,

pagimdo tenai kitą pritraukimo 
jiegą

rama vadinasi marconigrama, 
b a

sujungti telegrafine viela (dra
tu). Jeigu Kaune telegrafo vic-

imus, ištęsdamas

uoni

turi ncitiuinamą,

ma-

rai.

su

Opiai leido žuvis

ir to-

Alcili saulute- apšildė jų pc-

MARCONImanė žmonių prisiartino ir stojo dvi-

su šautuvu.

žemėm ės

TMD. išdo stovis. TMD. orga
ne,

giaus 
magnetizmo,

Duodu ’Jumis vieną minu-

su kėde

Tokiu budu, leidžiant ir su
stabdau! iš Kauno clcktrikinę

Guy de Maupassant. 
DU DRAUGU. 

Vertė A. Matukas.
(Vaizdelis iš laikų prancūzų 

vokiečiais karo).

Apžvalga
Amatninkų Draugija. P-s Pet

ras Devenis iš Waterbury, Conn., 
paduoda “V. L.” Niy-mc naują 
sumanymą suvienyti visus namų

rininkai, švinoriai (plumberiai) 
teplioriai, sienų lipintojai, etc.

ryta: keletas tokių Watcrburio 
lietuvių amatninkų užmezgė pir
mą mazgą. Kartu su sumanymu 
yra tos vvaterburiečių kuopelės 
atsišaukimas prie liet, visuome
nės, kad reikalui esant, kreiptusį 
prie jos visokiuose architektūros 
klausimuose. Tuom laiku žada
ma daugiausiai darbuotis Conncc- 
tieuto valstijoj, o didesniems dar
bams pasitaikius, jie galėtų 
liaus išvažiuotu.

atlai- 
kon- 

fercnciją “National Association 
for the Advancement of Colored 
Peapie”. — Šita draugija užsiima 
pakėlimu juodparvių (negrų).

Pagal ^statistiškų žirjių, anot

metus nulincuota Suv. Valstijose 
iš viso 2,458 negrai, bet nei vic- 

• nas kaltiv’nkas nebuvo už tai nu
baustas. 
1911 m.
Linčuota ir juodparves 
tankiai visai nekaltas.

Vienais tik 
nulincuota 71 negras. 1 

moteris,

čiau bent kurios Europos vieš

rikonų neapykanta prieš negrus, 
chiniečius ir japoniečius gal net 
perviršija neapykantą, pavyzdin,

Rusai išleido atvirutes su Čur- 
lionies paveikslais. Gyvuojanti 
Peterburge “Šv. Eugenijos drau
gija” kasinėtai išleidinėja atviru
tes su reprodukcijomis geresnių 
paveikslų, išstatytų Peterburgo- 
parodose. Šiemet, terp kitų, ji 
išleido atvirutes su reprodukcijo
mis trijų mųsų mirusio dailinin-

nių vaidelis”, “Pasaka” ir iš 
ciklo “Audra”.

Reikalauja lietuvių kalbos. Vo- 
Liečių laikraštis “Tilzitcr Zei- 
tung” pataria gclžkelio .valdybai

rusiškus parašus šalę vokiškų. 
Susinešimai su užrubežiu, mat,

sijos ir Lietuvos keliauninkai tu
ri daug neparankumų dėlei ne
supratimo vokiečių kalbos. Til
žiškė “Birutė”, apie tai rašyda* 
ma, pastebi, kad lietuviški para-

teipgi Klaipėdoj, Eidkunuose, 
Ysrutėje ir Karaliaučiui.

“Birute” pasididino.

tis “ 
didino savo formatą, 
truputį didesnio už 
formato. Redakcija praneša, jog 
tai padariusi “ant nuolatinio pra
šymo savo skaitytojų.”

Nebyliams mokyklos. Lietuvos 
laikraščiuose pasirodė sumany
mai įsteigti nebyliams mokyklas, 
nesą Lietuvoj yra apie 3000 ne
bylių, kurie delei savo nelaimės, 
negali apsišviesti paprastose mo
kyklose ir tuomi yra dar nelai
mingesni.

Patariama įkurti naujas mo
kyklas, arba atidaryti prie dabar 
esančių tam tikrus skyrius ne
byliams. Yra net norinčių užim
ti mokytojų vietas tokiose mo
kyklose.

nuo 15 numerio pa- 
Dabar yra 

-...... >>

Konstitucijos. S. L. A. organe 
“Tėvynėj” pradėjo eiti S.L.A. 
įstatų .taisomiejie punktai. Ko
misija garsina kuopų nuomones 
!r savo galutiną nusprendimą. 
Kiek matos iš pirmo numerio, tai 

^Komisijos nusprendimai yra be
veik visur pilnai nuoseklus. Ga
lutinai pataisius, komisija per
statys įstatus ateinančiam 27-arn 
Seimui Brooklyne patvirtinti..

nt. pal i uos u ošiu.
Du draugu stovėjo išbalę, viens 

arti kito;

mę, medį, namus ir 1.1, 
elcktrikinės

mažesnė, ar ilgesnė.
Taigi, paantriname, buvę 

senai žinoma, kad ore randasi
ramiai ir

į pasiimsite su sa-

ujudę ir lupų ncati-
rusas, visuomet ra-

į Upę,

batelis plieno ar geležies, tai 
mc tuojaus nuo elcktrikinės 

magnetizmas,

teip, kad ji žmogui tarnautų. J>c

Dabar pažiūrėkim, kokiu budu

mc-

.) .40-

matė 
rien

minučių busite vandens dugne. 
Už penkių minučių. Turite turėti 
šeini vna

traukia prie savęs raktą, plicni-

liaus, juo labiaus vilnįs jiradėda 
didesniais ir didesniais skleistis 

Juo akmuo didesnis, juo

iht) \ cinui 11 \ JU 110 jų griovė.

Saldi linksmybė apėmė i |)u ^jotoju stovCjo tylėdami, 
linksmybė, ’ - '

dabar Kaune pertrauk
si m clcktrikinę jiegą/tai yra at
skirsime ją nuo vielos, kad ji nc- 

dasigauti ir

giaus.

•W1LL1Ą_
nustos

pritraukimo

baltu dilinu debesėliu v
i išautos kanuolės.

MARCCNI, 
bevielinio telegrafo išradėjas.

Šitas naujas išradimas buvo 
teip įdomus, nepaprastas ir ne
tikėtas, jog mažai kas norėjo jam

Ir tuojau s ;

Paskui it
suvis, 
a i r

ties atsidusimu; apgulė jį 
debesiai, išsikeliantieji į t>

kiti ; 
mir
kai t i

Tonas Sauvagc, sujudinęs 
čiais, pratarė:

gydamasi ir kart-kartėmis užnici

žmogaus piktumą ant tų lauki
nių užpuolikų, kurie nesiliauja

panašiai kariavus!

Ponas Sauvagc jį suturėjo:

jus karės

— Su karaliais turime

klausinius, visuomet sutikdami, 
su tuom, jog nckados nebus tik
rosios laisvės. O kalnas Valc-

lės šūviais darkydamas artimes
nius namus, išraudamas iš žmo
gaus krutinės gyvatą, ne vieną 
aukso svajonę, ne vieną lauktą 
laimę, ne vieną sapnuotą link

— Štai tau ir gyvenimas! — 
ponas Sauvagc tarė.

— Verčiau sakykic: tai ^mir
tis! — atsakė ponas Morissot, 
liūdnai n u s i šy p so j ęs.

jo, išgirdę u 
žinksniavimus.

žiu ogaus

vinčius keturis didžio ūgio žmo
nes, apsiginklavusius, barzdotus, 
pasirengusius, it švcicoriai, į libc- 
rijas.

Abu meškeru išpuolė iš žvejo
toji! ranku ir pradėjo su vande-
niu irties.

[ kelias sekundas tapo 
surišti, įmesti į laivų ir

suimti, 
atvežti 

salelėn. O iš kitos namo pusės, 
kurs išsirodė jiems tuščias, pa-

Koks tai didžio ūgio žmogus, 
apaugęs barzda, sėdėjo apžergęs

trukus, gera prancūzų kalba, jų 
užklausė:

Ar daug žuvų prižvėjojote ?
Tada kareivis sudėjo prie vado 

kojų pilną žuvų tinklelį, kurį bu
vo paėmęs.'

Prūsas, nusijuokęs, prabilo: 
matau, jog nėjo taip

prancūzų, paėmė poną Morissot

SIU,

nu,
ženklą ! Tavo draugas 

įpic tai nedažinos; nuduo-

ves poną Sauvagc ir ant ša 
tarė jam tuos pačius žodžius.

atsirado abu viens kito

Tada pono ’Morissot žvilgsnis 
nenoroms puolę ant pilno žuvų 
tinklelio, 
nuo

Ponas Morissot, kurs tuom tar-

— Toks veikimas aršesnis už

spindulių, bet dar

Morissot nusilpo, bet dar pra-
tarė:

— Likk sveikas, pons Sauva
gc!

Sauvagc atsakė:
— Likk sveikas, poms Moris-

ot!

nigramas.
Iki šiam 

telegrafui, 
žmonių ir

vos neperveikiamu drebėsiu.

Šūvių d\ilika krito, it vienas.
Tonas Sauvagc nuo sykio pa

virto ant veido be gyvasties.
Tonas Morissot, tvirtesnis, ap-

.o ai
1 i nes.

diai sunkėsi iš po 
sudarkvto ant kru-

pi m u s.
Jo žmonės išėjo, paskui sugrį

žo su virvėmis ir akmenimis, ku
riuos pririšo prie abiejų negyvė
lių kojų ; vėliaus atvilko juos ties 
upės krantu.

dengto durnų debesiais, be palio-

Du kareiviu paėmė poną Mo

du pagriebė tuo pačiu bildu poną

, nes akmenįs pa-

Vandtio subangavo, sudrebėjo,

net iki krantų

Vadas, visuomet ramus, pus
balsiai pratarė:

simokėti.
Paskui nusidavė į namus.

mis, gulintį žolėje; pakelė jį, pa
sižiurėjo ir pašaukė:

— Wilhelm!
Atbėgo kareivis baltu žiurstu. 

O prūsas paliepė, tardamas:
— Tuojaus iškepinkie tuos ma

žus gyvūnėlius, pakol dar gyvi; 
puikus bus užkaildis.

Ir vėl 
pypke.

oru, be jokių vielų, ar kitokių 
prietaisų? Daugumas greičiaus 
lauktų stebuklo, negu tokio išra-

arčiaus susipažinti su šiltom

giai galima bus sunaudoti šitą 
išradimą praktiškai: jų nuomo-
ite,

brangus, kad jokiu budu jis ne
galėjo apsimokėti. Ir vieni ir 
kiti labai klydo. Šiądien bcvic
linis telegrafas yra ne svajonė, 
bet neužginčijamas faktas.

teip lengvas suprasti ir vartoti, 
jog Suv. Valstijose turime tūk
stančius jaunikaičių, kurie savo 
locnuose namuose yra įsitaisę bc
viclinio telegrafo aparatus ir

laikui, ačiū bevieliniui 
išgelbėta tūkstančiai 
keliolika laivų.
i visuomenė pirmu

kartu persitikrino apie Marco- 
nigrafo naudingumą 1909 metais,

žė Amerikos pakraščiuose su 
“Florida” laivu. Padėjimas buvo 
labai pavojingas, bet bevielinis

ųclaimę ir iš visų šalių laivai pa
siskubino su pagclba.

Buvo daug ir kitų atsitikimų, 
kuriuose išsigelbėta tik ačiū ke

džio priparodinimui bcviclinio te

nic’o atsitikimas. Galima drąsiai 
pasakyt, kad jeigu ne bevielinis 
telegrafas, jtai vargiai nors vienas 
iš Titanic o pasažierių butų likęs 
gyvas.’ Net ir tie, kurie išsigel
bėjo valtyse ir nenuskendo sykiu 
su laivu, butų sušalę ir iš bado 
numirę pirm, negu juos butų 
patėmyjęs bent kokis laivas.

Kas yra bevielinis telegrafas 
kaip jis veikia.

Girdėdami apie šitą stcbuklin-

norės dasižinot, kas tai yra 
be vielinis: telegrafas ir kaip 
jo pagclba galima kalbetisi 
per šimtus ir net

ir

tas 
su 

oru
tūkstančius

Čia mes nebandysime 
visų bcviclinio telegrafo 
menų, nes, r pirmiausiai, 
tam vietos, 
ne visiems 
Vienok čia 
pamatinius 
principus.

aiškinti 
s mul k- 
stoka

tas butų suprantama, 
pabandysim išdėstyti 
beviclinio telegrafo

prie

Dabar, prijungus
ran Kūtę su 

turime pra-

siųsti žinias iš Kauno Vilniun. 
Taleidus Kaune clektrikos jiegą, 
ji nuplauks dratu Vilniun, pa
gimdys ten magnetizmą ir pri-

Paprastas telegrafas.
Pirm pradėsiant kalbėt apie pa

tį bcviclinį telegrafą, priminsime 
šiuos dalykus apie paprastąjį te
legrafą: u :

1. Paprastas telegrafas veikia 
clektrikos jiega.

2. Elektrikos jiegą turi tą ypa- 
kad ji pagimdo kitą jiegą,

prie 
su Rankutė

lį ant penkto puslapio) pa
kabintas cilindcris supintų vie
lų A, kurį pavadinsiu! orinėms 
vieloms (drAtais). Raidė K pa- • 
ženklinti sandeliai arba magazi
nai (baterijos) elcktrikinės jie-

vielos Jabai susiclektrizuos ir pa
gimdęs elcktrikinės vilnis oro

muo pagimdo vandenine 
pavydale ratų. į Pakėlus

clcktrikinę jiegą*
ir orims

dilių vilniui.

galas su paišeliu nusileidžia 
stangos popicros, kuri visa- 
ant rato sukasi, ir palieka

niekas netraukia;

vieną
jos
ant
dos
ant
kus
niu j
m a s
jau
žemyn, o kitas jos galaš\su pai
šeliu pasikelia augštyn ir Ticpa- 
lieka jokio ženklo ant'popierinės

magnetizmas Vilniuj ir juo ilgiams 
rašys paišelis. Tokiu budu ga
lima Vilniui užrašyti ant popic- 

ar trumpesnes li- 
aškus, kurie teip

ros ilgesnes 
nijas, arba

kad,
din, vienas taškas ir ilgas brūkš
nys ženklina a

ir t. t. Tokiu budi

tyt visą alfabetą ir tokiu budu ga
lima kalbėtis.

Amerikonas Morse sustatė to
kį alfabetą, kuris šiądien beveik 
visur yra vartojau 
jį paduodame. Su 
alfabeto nesunku

Kaune.

ratais, 
toliaus 
vilnių 
nenusiramina.

Labai panašus dalykas būva 
r su šviesa ir garsu. Šviesa ir 
farsas plėtojasi teip pat į visus 
onus ratais, kaip ir viršpaminė- 
as vanduo. Žiūrint i> 
gęstančios žvakės, lai 
įastcbėti tas šviesos

ną) ir atitrauKę 
leiskime. Styga 
žemyn ir \ irsti n 
sukelia oro vilui

Ją viršun,

ir tokiu budu

Žinomas tirinetopas

ga, kuri randasi ore, teip pat 
skleidžiasi į visas šalis ratais, 
arba elektrikinėmis vilnimis, kaip

mens vanduo. Pradžią šitam nati-

mą. Taleidus

antrų lubų, patėmyta, kad tuom 
pačiu laiku kitas vielinis lankas

traukinio jiegą.
Tirmiaus gi buvo minėta, kad 

clcktrikinę jiega gimdo magne-

tos elcktrikinės kibirkšties, kuri 
buvo išleista ant antrų lubų.

'Tolimesni Ilcrtzo bandvmai

ir šviesos vilnįs

ilgai mes
keną R; juo ilgiaifs laikysim ją 
prispaudę, sujungę, juo daugiaus 
įplauks clektrikos ir juo vilnis

spaude, juo mažiau įeis clektri
kos orinėse vielose ir todėl clek- 
trikinė vilnis bus silpnesnė-trum-

trumpesnes 
elcktrikinės vilnis oru į visas pu
ses. Vilnįs skleisis su greitu
mu 1000 milijonų pėdų į.sekun-

vilnis pa
gausim, tai

mmėjome,

druožlėmis (pilavino- 
jeigu prie jos 
s oro vilnis:

kruvon

sutit likus tą

siskirslo ir daugiaus jiegos nc-

ant paveikslėlio, kuriame iš deši
nės pusės parodyta Vilniaus sto-

orinių vielų cilindcris B; jo apa-

liuosai pripildyta ^metalinėmis 
druožlėmis (pilavinomis).

Elcktrikinės vilnįs, pasiųstos iš 
Kauno, besiplėtodamos ore dide
liais ratais, pasiekia aukštai iš- 
1 . 1 • .. „ . ~   .. • 1... „ 1 >

imuša
clcktrikinės vilnįs at
ities vielas B, tai me- 
ožlės stiklinėj dude-

trikines vilnis, arba jiegą į apa
tinę vielą “f” (žiūrėk paveikslą) 
ir pagimdo magnetizmą mctali-

286

as. Žcmiaus 
pagclba šito 

perskaityt 
brūkšnelių ir 
reiškia: Esu

tūkstančiai verstų).
Dabar kilo klausimas, kaip gi 

čia sugavus tas elcktrikinės vil
nis, paleistas iš kitos vietos,

Tuom laiku (apie 1900 m.), 
D. E. Hughes pagarsino savo 
nauja atradimu. Jis m

pildė metalinėmis (sidabro ir ni
kelio) druožlėmis (pilavinomis). 
Paleidus kur nors apiclinkėj 
clcktrikinę kibirkštį, metalinės

Internacionalis Morse’o telegra- 
alfabetas.

gesnę.

finis

N-

U

w

M—

Bevielinis Telegrafas.
Bevielinis telegrafas veikia tęip 

pat, kaip ir paprastas telegrafas: 
vienoj stotyj yra instrumentas, 
kuris siunčia viršparodytus že.nk- 
kis, gi kitoj stotyj instrumen
tas tuos taškus ir brtišnius pri
ima ir iš jų sustatoma žodžiai.

kia
uos
Nuo

paprastos telegrafinės rankc-

nusileidžia žemyn ant
popierinės

tuojaus sulipdavo ir praleisdavo 
clcktrikinę jiegą 
kabintą vielą, —

į apačioj pri-

Italas Marconi 
tais patyrimais ir

elektriką,

magnetą., 
pasinaudojo ši- 

sutaisė pirmą
telegrafą.
omenyje tą

pasakėm apie 
ir

turėdami
pirmiaus
elcktrikinės vili

telegrafą, lengvai
mc sau išaiškinti paprasčiau 
bcviclinio tclgrafo sutaisymą.

telegramą iš Kauno Vilniun, kur, 
sakysim, yra bcviclinio telegrafo 
stotis.

kas kibirkštis; šios kibirkštįs. pa
siųs aplink ratais' elektriškas vil
nis, kurios, besiplėtodamos tolyn

šita stotis, p rėmus, arba sugavus

telegramą, kaip paprastu telegra
fu daroma.

Taigi Kaune, sakysim yra siun-

no. Kada viena orinė vilnis pasi
baigia, tai tam tikra prietaisa su
trenkia stiklinę dūdelę C; druož- 
lės subyra ir nepraleidžia orinės 
elcktrikinės jiegos patol^/ pakol 
neateina kita vilnis.

Tokiu budu šitomis orinėmis 
clektrikos vilnimis, leidžiamomis 
iš Kauno stoties, galima sutai- 
syt Vilniaus stotyje visą eilę 
brūkšnelių ir taškelių, teip pat,

Iš 
rai-brūkšnių ir taškų sutaisoma 

dės pagal tą patį Morse’o alfa
betą.

Toks yra principas beviclinio

Dabartinės stotįs turi įvairias 
prietaisas/čia nepaminėtas. Ori-

kabintos ant stulpų visokiose for
mose. Tankiausiai dabar ant 

kitur orinos vielos iška- 
ne tokiais cilindcriais, 

kaip nurodyta paveikslėlyj, bet 
nutiesiama nuo vieno laivo stie
bo (mačto) iki kitam 2, 3 ar 
penkias vielas. Tą patį padaro 
nuo namo iki namui. Juo vielos 
ištiestos augščiau ir juo jos il
gesnės ,juo lengviaus jos sugau
na orines elektrikines vilnis ir 
juo didesnes vilnis gali aplink pa-*
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Vaikinai ti 
vieno ątogą 
nes vielas ii 
strumentu, 
siunčiamu 1 
laivų.

lojau pertiesė nuo 
(ipt|įcito stogo ori- 

, tsujrtijgę jas su in- 
’'Wr-0. kclct,'i žinių, 
ttro Michigan ežero

Žinoma, vaikinai kuone 
pasiuto iš džiaugsmo. Gauna ži-

Ar tai ncstcbuklai?. .. . Bijan- 
skutis užsimanė teipgi turėti sa
vo locną bevieliai aparatą. Jis

instrumento .dalių; nusipirkęs tik

tas,

o

KAUNAS

siųsti. Vieton rankenos su pai
šeliu ir popierinės stangos, su
jungia magnetą D su telefonu. 
Elektrikinės oro vilnįs, atsimuš
damos į orines vielas B, išduoda

vo pastatyta stotis Poldhu, Ang
lijoj, ir čia įtaisyta dar labjaus 
pagerinti siuntimo aparatai. Ta
da Marconi atvažiavo Ameri
kon ir sutaisė ant salos New
foundland (Amerikos pakraščiuo-

savo pažįstamais draugais, kurie 
turi panašias stotis, bet pagauna 
žinias ir iš kitų miestų. Kelis sy
kius, nakties laiku, jam pasisekė 
girdėti žinias iš New Yorko, iš 
Floridos ir net iš Panamos, Vi
durinėj Amerikoj.

išrasta.
Daug kitų pagerinimų

Skersai Anglijos kanalų.

mi bandymai. Buvo sutarta, kad 
iš Poldhu, kas keletu minučių 
bus siunčiamos trįs trumpos vil
nįs — taškai. Bandymai visai 
gerai pasisekė. Marconi Ncw-

pagauti tik vi 
marconigramas:

no pageliu 
daug tolia us.

iš M il

Mich., Benton Harbor ir 
sų laivų ant Michigan

nti o vi- 
ežėro.

tolinus. Mat kitos dideles
stotįs 
dirba ir todėl nekliudo klausyt

jonas injanskutis sake, jog pa
gavos žinias iš New Yorko, Cape

New Orleans, (pakraščiuose 
Meksikos įlankos) ir net nuo Pa
namos kanalo, Vidurinėj Ameri

Pašnekelių Kampelis
Atsakymai išpereitū^Limcrid.

blogo liktų nesunaikintas, naujo 
negalima bus niekados sutverti.”

Minėjome, kad Marconi dau
giausiai pasidarbavo bevielinio 
telegrafo sutaisytum. Jis labai

ku, dėl savo locno smagumo, jau 
suviršum metai.

nc-
kalbėsim.

(žiūrėk Morsc’o alfabetą). Nuo 
Poldhu iki Ncvvfoundland’ui iš
viso 3000 angį, mylių. Pradėta

marco-

p. G. Jonaitis

kita

įiesyj 1899 metų 
oti: \ ieną b'ranc 
>j ir jam pasi: 
gramas skersai /

ją nuo Europos (30 angį, mylių

tų pačių mc-

stočių.L-
didesnis lai-

ar kur v ra JONAS BIJANSKAS.

Lie t ti vos

5 m. am

Marco n i'o Pasiklausus
laivu.v

netik 
kitu

mt savo laivų marconigra-
traktoriaus, p. Aleksandro Bi
ją nsko, yra vienu tokių Marconi-/

interesuotis, jis pa

1110 laiką prie savo 
strumento.

Pinant Ilalsted
“1 dėtuvos” redake

nuo užsiėmi- 
bcviclinio ju

gatve, salia
os, gal ne

Transatlantinis Marconigrafas.
Pamatęs, kad jo išrastas bevie-

jų artimesnių stočių 
persitikrino, kad jis 
gero kelio” ir todėl

Marconi
V ra “ant 
užsimanė

lantiką iš, Europos Amerikon.
Tai buvo jo jaunų dienų svajonė.

metų, 
scholl”.

dar visai jaunas, 17 
Inas, belankąs "‘high

ir
pastoti studentu 

clektrotechniškos inžinierystčs.

telegrafo stotį ir kalbasi ne tik su

io] (grammar school) jis susi
pažino su kitu vaikinu, tūlu A. 
Kramer, gyvenančiu teipgi ant 
Bridgeport’o, Chieagoj, kuris

Liuosu laiku,

antrų nuo redakcijos namų į 
šiaurius. Nuo stiebo ištiesta 4 vie
los. Tai p. Jonaičio bevielinio 
telegrafo orinės vielos, 
gaudo clcktrikincs vilnis 
žinią jo kambarin.

kurios 
ir neša

bandymus su paprastu telegrafi
niu aparatu. Išmoko gerai tc-

metai atgal ivramcriukas gavo 
“Christmas Prezent” paprasčiau- 
sį aparatą bevielinio teclgrafo.

"Carpathioa” beviel. telegrafo kambarys parodytas baltu ženklu. Viršui: Bride-Ti- 
ir Cottam-Carpa^hios telegrafistas. (Žiūrėk straipsnį “Bevieliaistelegrafistas 

telegrafas”.

KNY-KALINIAMS REIKIA 
GŲ ir LAIKRAŠČIŲ.

“Tėvynės” n r. 15 Politiškasis 
kalinys kviečia atskirus žmones 
ir raštu leidėjus aukauti kail

laikraščius
ir

na. Jas tikra teisyne. Juk ras
tai ir iš tamsiausio žmogaus pa
daro protaujantį. Į kalėjimus 
patenka nuo koto nusigyvenę, 
(toki tai ne politiškiejie. Poli-

gijai pasišventę žmonės. Red.), 
niekam netikę. Toki turi pada-

supratimą. Ir Pottsvillcs kalėji
me (ten sėdi ne politiškiejie pra<- 
sižengėliai. Red.) sėdėję tūli, raš-

po laikraščių 
Pottsvillėj, ačiū 
kolavičienci yra

Strimaičiui, Mi-

žai; laikraščiai yra tik 5 
tuva”, “Viltis”, “Tėvynė’ 
va” ir “Žvaigždė”. Kiti

J Je-

linių atsišaukimas meldžiantis 
raštų. Turbūt kiti atsišaukimo 
nepatemijo, ar gal kaliniams ne-
pritaria, gal nenori uždyką 
deruotis. Žinoma, kaliniai 
turtingi, kits neturi nė cento, 
išėję, užsidirbs ir su leidėjais 
siteis, kalėjime ‘pripras ra:

nc-

at-

\ ienas kitą mokina rašyti ir su-

lietuvių ; viepi ateina, kiti išeina, 
kasdieną mainosi,•' kaip vanduo 
upėj; dabar yra apie 60. Gražus 
tai skaitlius.

Todėl dar kartą atsišaukiu j 
brolius lietuvius, ypač į raštų 
leidėjus, siuntinėti kaliniams laik
raščius ir knygas, o kaliniai, iš
ėję iš kalėjimo, parupįs leidė
jams daugiau skaitytojų.

Į Senas Singelis No. 100. 
J\ralton Hotel* .... Pottsville, Pa.

mis į namus. Vartojo jį kamba- 
sako, net 
prezidento 

27. Kas tai yra nihilizmaš ir Į Lafayetto atsilankymo.
Nors savo 

ta suradimą 
C €

vienok tuom 
gazu jokių

25. Iš kur atsirado kortos,?
26. Nuo kaip senai vartojama rių apšvietimui i 

naturališkas gazas?
_ _ ir> 

illiuminacijai laike

28. Susitikę, mes paduodame 
viens kitam dešinę ranką. Šitas 
paprotys paeina iš senų laikų, 
kada žmonės dar buvo barbarais.

nihilistai ?
su it

sitikus, sveikintis ir 
sveikinimosi formos?

Atsakymai.

su

su-
25. iš kurio netikėtai

rankas, (kuriose paprastai laiko
ma ginklus), tuomi jie viens ki
tam gvarantavo, jog kalbėsis san
taikoje ir viens kito neužklups 
su ginklu.

Terp Persų 
ant žemės ir

Vienok, rodosi, nėra nė 
sios abejonės, kad kortos

maziau-
pirmiau-

jį praktiškai sunaudoti, 
tikslu 18/0 m. nutiesė 
nio medinę dūda nuo * v

tuom gazu a 
sterio miestą.

CIO.

j r
sus Mahometonus).

pamini kortas:

cijoj 1393 metais.

Čia

Eran-

bet ir kitoms
šalims.

Šimtu metų vėliaus pagarsėjo 
Anglija. Lai- 

IV-to, randame 
us, kurie d rau- 
kortų iš kitur: 

tuomi saugota savo naminę kortų 
industriją.

kuosc

buvo, draudžiamos,
kortos 

man vta

kortomis turi bloga ant žmogaus

Karališkoji Azijos Reikalų 
Draugija Anglijoj turi kaladę 
kortų, jiadirbtų Industanc, Azi-

kaladė turi 
metu. c

šita kortu
L-

ir šiadein matome ant kortu, bul
C c ’

rias žmonių kliasas.

— karciviją, vyniai 
vergus, o bubnai tu- O '

Prancūzu kortose keturiais ka- c

Alexandra, Cezaro ir Karolio Di-

monarchijas: Žydų, 
menu ir Prancūzu.

’piežiaus herbą
karalius ■—; A

—o—

I ’cnnsy 1 vari i jos 
strong paviete

apšvietimui,

> J o-
cir viiv

Pran-

(lėliuose miestuose ir miesčiukuo
se kambarių ir gatvių apšvieti
mui, yra mišinys dviejų rūšių 
hydrogeno (vandendario) ; jį iš-

Žemės viduriuose yra gazas, 
kuris turi tokias pat ypatybes, 
kaip ir šils viršminėtas gazas. Jis 
išsidirba žemėj pats ir todėl jį 
vadinama naturališku, gamtišku 
gazu.

naturališkas gazas buveh žinomas 
senovės chiniečiams. Tas na
tų rališkas s

ginimo tikslams. Vienok gazas 
randasi giliai viduriuose žemės 

negu jį sunaudo- 
nors bildu jį per-

ir todėl pirm

vesti j žemės

davo tuščias viduryj bambusines 
lazdas, kuriomis natural iškas pa

žinemis dūdomis (paipomis).

senai su-
Tokios

čia teipgi surasta ba
gažą. Vienok gal nėra 

Lžvilgiu turtingesnės ša-šiuom 
lies už Amerika.v

toja naturališko gazo, kaip čia 
Suvienytose Valstijose. Ameri
koj pirmu kartu surasta natura- 
lišką gazą apielinkėse Fredoni- 
jos, Chautauqua paviete, New 
Yorko valstijoj apie pradžią pe
reito šimtmečio. 1821 metais 
Fredonijoj išgręžė šulinį ir iš jo 
pervedė gazą geležinėmis dūdą-

Tuom 
nuo šuli- 

Bloom-

Ma

band vmai

ir

rasta daug naujų gazo šaltinių
Fcnnsylvanijos, Ohio ir Indianos

atsicina piginus, negu dirbtasai

vvnė
Nihilizmo iy nihilistų tč- 
yra Rossi kč
mas rusų raštininkas Tur

išgriovimui ir panaikinimus 
įčios tvarkos ir valdžios, vjc-

neduodavo, ir matomai nemanė

ką, ko jie norėjo, tu 
sugriovimas esančios

Vienu pirmiausių ir 
iu šios partijos išreiš

manė

vieny] imą

m.

o 1868 m. sutverė
Revoliucijos susi-

kuri

žinovų nuomonę, pagimdė dau
gybę įvairių paslaptį! organiza
cijų, kurios gyvuoja Europoj ir

or s II,

negu bile kuris jo

mias refoanas, tai vienok 
tai buvo permaža ir negalėj

reikalavimu.
augti ir

surado

nešiu.c

m.

a šuo- v
ž monės,

tuom laiku

Europa atkreipė į nihilistus

mė-

nare

savo

Tuom pat laiku partija pa- 
širodė taip stipriai suorganizuota 
ir turinti tiek narių įvairiose vi
suomenės kliasose, jog nei pats 
caras negalėjo išsiliuosuoti iš ni-

Kąd susipažinti su bent kurios 
rtijos principais, reikalavimais 
programų, reik susipažinti su 
vadovu ir išreiškėju nuomo-

nėmis. ?
Nihilistų principus, reikalavi

mus ir programą išreiškė viršmi- 
nčtas jų vadas, Bakunin’as, savo 
prakalboj 1868 m. mieste Genc-
voj,

kurios užduotimi yra panaikinti 
melą, gi melo pradžioje, anot 
Bakunino, yra Dievas. Šitą at
likus, antra nihilistų užduotimi,

yra paprotys pulti 
bučiuoti kojas ša- 
šachui. Chinuose, 

jeigu žemesnis, jodamas susitin-

prastai nusėda ir laukia, pakol 
vyresnis neprajos. Japonijoj že-

su m a

kairiojon

ęs vyresiųjį, nu
suk ryži a vo ja ran-

ir linguoda-

su-

mės. Vyresnysis siunčia savo ver
gą pažiūrėt, ar puolęs valgė ką 
nors tokio, kas išduotų iš jo bur-

gis ne,

žemesnis puola ant žemės ir kar
toja vyresniojo titulą po kelis

Terp kaikurių Amerikos iiidijo^ 
nu užsilaikė gana keista^'papro-/ 
lys: du susitikę, — pasitrina, su
kišę, nosimis. Panašus būdas
užsilaikė terp gyventojų nekuriu

rankas, kiekvienas paskiaus ta 
pačia ranka pasiima už nosies.

Mor<<*kko gyventojai Afrikoj, 
puikus raiteliai, lekia jiric nepa
žįstamo šiuolium, tarsi norėdami 
jį su jodyt. Dalekę, staiga* “Su
stabdo arklį ir iššauna augščiaus 
\o galvos. Arabai pakrato rau-

nt krutinės

vedusiai moteriai, 
tą privilegiją turi 
minės. Europoj,

lenkų pa- 
kiekvienai

artimi gi-
visur

bpčiuot ranką 
bet 
tik 
beveik

jeigu jie geri 
Amerikoj tai 

įku; net tėvas 
savo sūnaus nebučiuoja, kaip tiz/i 
jam pradeda ūsai augti.

draugai.

KLAUSIMAI.
* 29. Kas pirmiausiai pradėję
gatves akmenimis brukuoti?

30. Kokiam laikrodininkui iš
badė akis, kad jis negalėtų pada
ryt kito panašaus laikrodžio?

31. Kokius padavimus turi įvai
rios tautos apie pirmos moteries

32. Ką reiškia ir iš kur paeina 
žodis “Vodevilius”?

33. Kokį plotą užima girios pa
saulyj?

POLEMIKA
APIE LAWRENCO

Lavvrenco
T r 1 * M

STREIKĄ, 
audiničiose 
“Kova” ir

Fa i ginepatinkamų sau
leiskif ir man k ei
tą viską pasakyt. Kada ten strai- 
kas buvo didžiausiam judėjime, 
tai tie neva kovotojai už page
rinimą darbininkų būvio iš Bos-

si) nepasirodė, o kelionė trukiu 
lešuoja vos 60c. ir kada tuomet 
veikiantis lietuviu straiko komi- c-

tetas per “V. L.” už tai pasi
skundė, tai “Keleivio” redakto- 

Michclsonas, atvažiavęsnus, 
susirašė į knygutę vardus nau
jai išrinkto komiteto ir panaudo
jo tuos vardus po savo sieksniniu 
straipsniu “Baisus Mialas”. To 
komiteto nariai per “V. L.” at- 
syliepė, kad jie nei m/tyt nematė 
p. Michelsono. Už tai gavo pa
vaišinti “Juodašimčiais” ir “pro
vokatoriais”. “Laisvės” gi gi
zelis, prybuvęs kartu su MichcL 
sonu, nei vardų turbūt negavo ir 
sekiojo paskui p. Kibildį, kad jis 
pasirašytų, kad ant “Lais.” buvo 
rašyta neteisyngai, bet tas nesi- 
rašė; už tai jį ir numaliavoje 
“ 1 dunksnos razbaininkais”.

tie komiteto nariai butų kreipėsi 
į teismą už panaudojimą jų var
dų po straipsniu, kuris nebuve

naikyjti teises, nesą visos teisės 
paeiną nuo galingųjų. “Musų 
pirmiausiu darbu”, sake Baku- 
nin’as, “bus sunaikinti viską, kas 
tik dabar randasi, — lygiai gerą
ir blogą, nesą jeigu nors atomus J Foninį A* Ramanauskienei

Michelsonui ir Gegužiui atsidurti 
vėl kletkoje, kaip kad jau sykį



•‘Keleivis” ir “Laisvė”, o ir “Ko- 
va*’ nesigailėjo “gražiausių žo-

AMM/

mmM

k
pastaroji, metus į šalį visus savo

nams, pahdėjo jų vaikus 1 New 
Yorką, atidavus juos žmonėms ir 
aplankius kiekvieną. Visi jog 
tai žino netik Lawrence, bet ir 
kitur. Pasiliko Brooklyne, idant 
paaiškinti gyvu žodžiu apie strai- 
kierių padėjimą prakalbose, kil

jos.

tam tikslui plakatus. tas

* niekino “Keleivio” 1? “Laisvės
1 - ' . • t 1

ma, kaip New Yorke kitų tau- 
• tų socialistai strąikicrių labui dar-

ne^ teip ir New xprke su savo 
darbais nepasirodė.^Dabar Lbsto- 
niečiai-gi giriasi, kad jie darba
vosi rinkimu atiku. Bet jas rin
ko ne vieni socialistai, tik viso
kių pažvalgų žmonės, ir už 
lietuviški socialistai vainiko 
privalo savintis, nes jiems tas 
priguli. * '

Ponui A. Ramanauskui “Kelei
vis”, sako: “kad tokio veikėjo,

tai
nė-
ne-

gi Lawrence darbininkai gerai

*

a

t

,1

*

i

fe

straiko ir vėliaus jų naudai dar
bavosi, kaip dalino laikraščius už 
dyką, ateidinėjo ant susirinkimu 
ir kalbėjo kas link straiko* dėjo

nėjimo aukų, ir abelnaijdaug pa
sišventė dėl streiko. Bet kas- 
gi užgins redaktoriui juodint ki
tus? Jo<r jisai — redaktorius, o

tus juodint. į
Dabar pažvelgkime, ką-gi da

ro tie\nusų neva darbininkų už
tarėjai. Pasiėmę į savo rankas 
laikraščius, tie žmones, jauni ne

ve mes tuojaus socializmą^įvesi
me, pjudo darbininkus patįs neži
nodami prieš ką, o tuom tarpu 
ardo vienybę tarpe lietuvių, nors 
ji yra teip reikalinga atlikimui 
musų bendrų reikalų. Mes tan
kiai susiduriame su jaunais lietu
viais, kurie jau nesisako lietu
viais, bet “internacionalais”, jie 
sakosi gerai pasimokinę ir di
džiai susipratę, nes per visą čie-

voja.
•Minėti laikraščiai nepaiso, kiek 

jie lietuviams ir abelnai žmonijai

biznį, keldami trukšmą; 
visur garsina darbininkų
vais, o kadangi lietuviai dar tik

karto nusimano,

save

laikraščiai

kas iš sumanesnių stengiasi per- 
spėt darbininkus ir nurodyt tų 
laikraštukų klaidas ir klaidingus 
kelius, kuriais jie norėtų darbinin
kus vesti,
laikraštukams nieko daugiau ne
lieka, kaip išgelbėjimui savo biz
nio, imt ir aptėpliot šepečių to- 

ą ir pagarsint 
ir darbininku

žinoma, tiems

ji ju 
priešu

amanauckas to ne-

paskutinis. Kam nuo
ir “Kovos
jų negavo juodašimčio vardo?
Gavo nesykį Dr. Šliupas, Astram- 
skas, Paukštis, Damijonaitis, ga-

nekliuvo ir kas nuo

kauckas, Jurgelionis, Balutis, Ži-

vatkauckas, Liūtkauckas ir visa 
aibė kitų
si, kurie nemažai pasidarbavo jr 
dubil darbuojasc pakėlimui 
musų brolTų. ;

žodžių sakant, vi- v *a . . , .

ir “V. tame ,kad keletas naujų ypatų
Lietuv.” Tada skaitytojoj aiškiai.^
pamatys visą buvusį Lawrenco ',buko rolę lose-p^. J. Aorąmaitis 
dalykąT*^^

/ bes J. Miscvt 
tikro, šiądien pasižiii-1 Lawrenco streikas užsibaigč. 
r* * t . T’ T”*- r* ~ .rejuš aplink, tai jeigu žmogus tu

rėtai įtikėti “Keleiviui”, “Laisvei”

atrastai nei vieno gero žmogaus

Kovos”-ir “Laisvės

lietuvius už "nosies.. 
neilgai. Dawrenco .

ir

Red.

VIETINES ŽINIOS.
daugiau

ši tiems, t. vvrukams, kurie

5

TRUMPAS ŽODIS.
(Atsakymas ant p. Rusecko

ar

nieko ne|)cšė. Žmonės prakalbų 
jo nebeklausė. Sugrįžo Lawren- 
can. Tuom
kas Lowcliyj, na ir jis garsi
nasi Ind. W. of the World or
ganizatorium, nors jis juomi nė
ra ir būti negali. Neturi teisės,

re n co 
nieko 
jau.

s t raiką. bako, kad as 
bendro su straiku neturė- 
l'aip, aš nestraikavau, nes 

truputį mano užsiėmi
mas, bet už tat su gerb. popu

bu, rastu, žodžiu, finansais; taigi 
visas Lawrenco judėjimas mums 
žinomas. Anuo kartu rašiau,

davę lietuviams! aukas, ir turi ži
noti, kas jas sunaudoje 
šingai yra netiesuota,
Aš daug turiu ant rankų auko-

O prie-

jų yra aukos, ar Keleivis jas 
pridavė lietuviams streikieriams. 
Vieną tokį laišką pasiunčiu “Lie
tuvos“ 
mą. ( 
no )se yra ne vienas toks 

mano abejojimai sulyg

išlaužti; jie buvo pamatuoti

kalavimais.
p. Ruseckas 

nome, nemoka
eia

žiūrėkit

pa

siuntinėja. Kestin
is tuos laiškus jam

gali tik iki laikui žmonėms akis 
muilinti. Čia Lawrence žmonės 
jau prasikrapštė sau akis ir ge-
rai Keleivio” gera

is garsiai visos

ir kitur darbininkai gre 
sitikrins apie “Keleivio gera-

Gali “Keleivis” lėti pamazgas, 
ant tu pačių Lawrenco darbinin- 

. ^. . ...

kų ir ant tų, kurie su atsidėjimu 
jų naudai darbavosi, kaip ve nors
ir p.

nau,

Ramanauckas.
vienos-kitos savaitės 
st re ik i erių komitetas

ma

būtent: Sa-

das ir Stogis,į'|i 
tomaitis. Jis.it 
skambų te noną, 
riausiai valdo.
tis kaip ant f pilamo karto visai

I

“nors jį neperge- 
Lošė p. Abromai-

MJSLĮS.^4^
Išrišimai mįslių iš pereito nu

M /r*'’*;’**. ’ - ' i r • . |

meno: ‘ Į
9. Svogūnas. ' ; ■ \-č \ •

10. Skruzdėlynas.
11. Ugnis ir katilas.

j 12. Žirnis arpuojant. '
13. Laikrodis.

Atminkit, kas tai yra:

šia pora buvoj? jį. “Katkcvičia ir
nepažymi.

Ml

daug alkoholinių gerinai, nedabo
dami savo sveikatos. .e gauna 
užkietėjimo vidurių, nemalonaus 
atsidavimo iš burnos, nustojimo 
apetito, apvilkimo liežuvio, gal
vos skaudulių ir abclno nusilp
nėjimo. Tokiuose atsitikimuose 
Trinerio Amerikoniškas kartaus

Pajieškau savo moteries Amellos 
Zlublenės pa tėvais Ctanevičaitė, 40 
metų amžiaus, paeina iš KalviČių sod., 
Kviedainės parap., Raseinių pav„ Kau* 
no gub. su manim gyveno per dvilb , 
ka metų, pagriebus pinigus, iš važia
vo su Antanų Rūkų; jis yra apie 45 
metų amžiaus viduotinio ūgio, pla
taus veido, 
juos 
šiuom

Jei kas
meldžiu pranešti^

P. o.

riebus vyras, 
sužinotum, 
adresu:

Dominik Zlubin, 
Box 581, Granville, Ill.

greitai apvalo

Dingo geriausis draugas; kartu 
su juom prapuolė $1500.

atvažiavo

gu: Jonas Miliauskis ir K. Bal-

$1,500, o Balčius $900. Nuo

Abromaitis sudainavo solo: “Jau 
slavai sukilo” Sasnaucko ir dek- 
liamavo V. Kudirkos “Kodėl žy
dai^ nevalgo kiaulienos”; p. Bru- 
sokas irgi pavaišino susirinku
sius juokais! Ant bačkutės at
važiavęs — “Stepuks automobi-

žinoti Lietuvon. Po viskam buvo šokiai.
Reporteris.

*
--k

adverniška šneka.

*
** *

laižo

♦

sėsti traukiniu ir važiuot Lietu
von. Sugulė abu vienon lovon. 
Iš ryto' užsikėlęs, Miliauckas pa

ra lovoj. Susigriebęs už kruti
nės, kur jis laike pasikabinęs ša

gi ir jo pinigų. Miliauckis nu
žiūri, kad jo draugas Balčius 
pabėgo, pavogęs jo visą turtą.

Miliauckas paeina iš Prienų

niškis. Balčius apsigimęs su juo
du žirniu po kairia akim.

Ncbagas Miliauckas, vieton va
žiuot Lietuvon, netikėtai liko 
Chicagoj be cento kišenini. '

žmogus norėjo kuogreičiausiai da-

vo į West vile, III.

Sumane tverti kooperatyvišką

>uvo sukviestas visuomeniškas 
viešas susirinkimas, kvietė pp. 
A. Vasiliauskis ir Semaška, ir 
plačiai aiškino apie kasdieninius,

gai apie mėsos pardavyklas (bu- 
černes), ir jųjų savininkus, kurie 
prigulėdami į savo tam tikrą 
sąjungą, pardavinėja visuomenei, 
valgomuosius produktus tokia

sigynimui nuo tų augstuwkainu 
jie ragino vietinius “Town of

patiems 
sies ir

laikui pirmininku p. Vasiliauskį 
ir komitetą iš penkių ypatų. Ntu 
tarė surengti viešą mitingą atei
nantį nedėldienį 5-to gegužio, toj 
pačioj “Davis Square” svetainėj 
2 v. 30 m. po pietj tolesniam

“Kaminkretis Įir Malūnininkas”.

vo oras, kaip sakoma, kad “nė 
šunį lauk neišvarytum”, bet ant
“Kaminkrėčio” publikos pilnutė 
svetainė prisirinko. Minėtą ope
retę “Birutės” Dr-ja jau antru 
kartu šįmet stato, tai kaip ma-

kumą ir palaiko jį grynai ; jis 
išveja visokias nuodingas maisto 
liekanas ir tuom pačiu laiku su
stiprina organus teip ,kad jie

kite jį visuose atsitikimuose, ka
da tik geras apetitas ir kimo 
sustiprinimas yra s reikalingas. 
Aptickose. Jos. Triner, 1333—

Pajieškau savo pusbrolio Jono Jin- 
gaus, apie kurį nieko nežinau. Aš- 
neesu apsivedus, turiu 2,300 dol. ir 
norėčiau užsiimti pirklyste.—yra ge
ra proga. Prašau atsišaukti, jis pats, 
ar kas apie jį žino.

Mariona Leikytė, 
1408 So. Maine st., Rockford, Ill.

III.

Atvažiavo Chicagon Abdul Ba
lta, garsus bahaistų vadovas, arba 
“Pranašas”. Su savo tėvu, šitos 
naujos religijos uždėtoji!, jis iš
sėdėjo už savo mokinimus 40

svarbesnių bahaizmo mokinimų 
yra: pilnas panaikinimas karių, 
viena tauta, viena religija, lygy
bė visų. Bahaizmas turi, buk, 
nemažai pasekėjų Chicagoj.

500 saliunų negali padaryt biz
nio. Skaitoma, jog nuo 1 gegu
žės, kada reik išsiimti naujus 
“laisnius”, mažiausiai 500 Chi- 
cagos saliunų “išėjo iš biznio”.

nu ir sakoma, buk todėl mažiau
siai 500 saliuninkų negali pra-

žmonės teip dabar “pagedo”, kad

gerdavo pirmiaus. Neteko suži
noti, ar ačiū tokiai blaivybei “iš
ėjo iš bižnio” nors vienas lietu-

Kaspučio paskaita. Šaltas oras 
ir lietus atbaugino publiką nuo

reitą nedėldienį turėjo p. Kas
putis “Aušros”, svetainėj, i 3149 
So. Halsted st. Publikos, -buvo 
vos apie tridesetkis žmonių. 
Gaila, nes paskaita buvo labai 
turininga. P.- Kasputis visados

vaš savo temas.
iš karto

žino

geriaus pasižebotų lietuvišką kal
bą. Šiuom kartu jis nuosekliai 
papasakojo apie žmogaus kovą 
su gamtos pajiegomis.

Mirė. 27 lial. mirė Augustas 
tikrinąs, 833 W. 33 st., 30 metų 
amžiaus. Pačio iš Telšių, Kauno 
gub. Laidotuvės atsibuvo 29-to 
balandžio iš Šv. Jurgio bažnyčios. 
Paliko našlę Oną Ukrinienę ir

zapą 6 m. ir jauniausę Marcelę
4 metų. Laidotuvėmis užsiėmė

So. Halsted st.

— Pereita subata užmušė Bro- v u

veliantį 3358 So. Halsted st. Ve
lionis paliko 2 seserį, brolį ir 
. - 1

5 gegužio d. 3 vai. po pietų

ciją temoj:

18. Geležis mėsiniame puode 
verda.

Draugijij Reikalai

Pajieškau Juozapo Jonekos, Kauno 
gub., ’Telšių pav., šatijų parapijos, 
Kavkalekų sodos: noriu atsilygint 
($3.00). Teipgi pajieškau draugo Ka
zimiero Brazdeikio, Kauno gub., Tel
šių pav., J lakių parap., gyvena Chica
goj, vedęs MįdcClę Buividaitę. Mel
džiu atsišaukti adresu:

Stanley Zaks,
7G Market st., Brighton, Mass,

kitam 
rasite 
slių.

numeryj. Ten
mį-

“Lietu vos 
atsakymus ir daugiau

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
K. Vilkas, Chelsea, Pa. Redak- 
ia korespondentų vardų neiš-

korespondentas.

P. Vinkas. Merginos ir be tų

tų 'kelių vod 
naudos nebūtu.v

p. Žvirbliui, 
ką sumanėt.

šita ir kitus reikalus informuoti.

P-i K. Vasiliui. Ko nesupran-

ar ko kito? įtari 
kiau, nes nega

P-i K. J. Miliauckui. Bus ki
tam numeryj. Dėlei stokos vic-

PUIKI VIETA ANT RENDOS.

Nau ja 
Chicago s

stuba ir 5 akrai žemės 
priemiestyje, ant Kc-

kas oras
Žemė vaisinga 
kiems javam.

ir graži vieta gyventi, 
daržovėm ir viso-

turėti šviežia pic-
na, kiaušinius

a ir sveikiausia vie- 
r žmogus netingintis

lis šimtus dolicrų ant metų. Ši
tą vieta ant parsamdymo ar par
davimo nuo gegužio 1, 1912. At-

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

■MeramAPGARSINIMAI.
NEVEIKLUMAS,

Tinginystė yra nuodėmės mo
tina, bet ji teipgi yra motina

neveiklumas atsitinka tankiau
siai. Šitą ligą tankiausiai turi 
tie, kurie daug sėdi ant vietos,

gera per-

BALTRUS ATSIPEIKĖJA, BET NE ANT ILGAI
O BaltTuti, BaltTuti-i.... Ka-asUau pa~ 
SidarS?... Ku-kv-ku-ku.... /As tau 
vesęile/ę ren^iau^ as tau &aidel£ 
kepiau.... Hu-hu-hu... Daoarjau 
ne-ere-eikia.... <------- -----------1—

ll

11

*
Z^k Ba-altruti, Baltruti vy-yre- 
/(!... Tu sau guli be£u-uli, o ta
vo gaidelis Sto-ovi.... Hu-hu-hu.'

Buvo žmogus bujotas 
Reksuotas skarmaluotas 
Brangius zubus turėjo 
IR mergeles mylėjo... \

<■ M - - ■'V. ~ Ui___

*
A,

>

? ‘t-■■■ ’t-'-'. W
■I

Jau išvirtas valgyt duotas
Kad žegno Vicen za s
Sėdos šlunkai. sukapoti-----
____ Z0.--B C, _ _/

Y UTWr^lakur aš 'daba ri 
) 1 \ [kas čia pasidaro?

y ■?....

I

M

ėkėmano yy- 
I Telis!... Tu 
^-į gyvas!..-

U.K

J
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DR-STE MOT. VALANČAUSKO ž. V. 
rengia Puikų Teatrą ir Balių. 'Featras 
bus loštas iš gyvenimo Mot. Vai., ne
dėlioję, gegužio 5 d., 1912 m., švento 
Jurgio par. svet., prie 32-ro Place ir 
Auburn avė., Salė atsidarys 7 valandą, 
Teatras prasidės 7:30 vai. vak. Inžan- 
ga yjiatai 35c. ir augščiau.

širdingai užkviečia visus lietuvius 
ir lietuvaites kuoskaitlingiausiai at
silankyti ant Teatro ir Baliaus,*"k u r 
kiekvienas galės linksmai laiką pra
leisti ir smagiai prie puikios muzikos 
pasišokti. Su pagarba Komitetas.

Pajieškau švogerio, Jono Mikolai- 
Čio. Jis paeina iš Suvalkų gub., Vil
kaviškio pav., Pajevonio parap. Pir
miau gyveno Vokietijoj, o dabar gir
dėjau kad 
atsišau kti

P. O. Box

gyvena Amerikoj. Prašau 
ant šio adreso:

John Lucos,
27, Noris, Fulton Co., Ill.

Reikalavimas
GEGUžfiS PIRŠLYBŲ VAKARĖLIS! 
parengtas Lietuvių Regai Kliubo, su- 
batoj, gegužio (May), 4 d., 1912 m., 
M. Meldažio svetainėj, 2242-2244 W. 
23rd Place. Pradžia 8 vai. vakare. 
Inžanga 25c. Orchestra Frank J. Hag- 
džiunas.

Merginos kviečiamos širdingai atsi
lankyti, nes šitiems jų metams galės 
išsirinkti sau kurį panorės vaikiną, 
o vaikinai kviečiami dėlto, 
vargo galės gauti merginą, 
vienas gales smagiai pasilinksminti 
pilnai bus visukuo užganėdintas, 

širdingai kviečia Komitetas.

kad be
Kiek- 

ir

DARBININKAI REIKALINGI.
Reikalaujame agentų įvairiose Suv* 

Valstijų ir Kanados šalyse, pardavė 
Dėjimui musų auksinių, sidabrinių iT; 
nikelio laikrodėlių, lenciūgėlių mai 
nieriams, farmeriams, fabrikų darbi 
n ink am s ir t. t. Ant lengvo išmokė 
jimo po $1 ar $2 J mėnesį. Mokame 
geras savaitines algas. Paminėkit 
rašydami, savo dabartinį užsiėmimą 
ir kiek algos dabar gaunat. Tik blai
vus ir sąžiniški vyrai teatsišaukia.

North American Sales Company, 
Box 945 — Dept. 71, New York, N. Y.

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

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

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

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

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

Antras Metinis Balius.
parengtas W. .C. F. 505 Apveizdos 
Dievo Kortas moterų ir merginu, at
sibus nedėliojo, 5 d. gegužio (May), 
1912, M. Meldažio svetainėje, 2242- 
2244 W. 23rd PI., Prasidės 4-tą vai. 
po pietų. Inžanga 25c. porai.

Ant šio puikaus pasilinksminimo 
užprašome visus lietuvius ir lietuvai-

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

senus teipo ir jaunus be skirtumo, 
bus visokių skanių gėrynių ir bus dai
li muzykė, Komitetas.

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

■K

Pajieškojimai
Reikalinga lietuvaitė krautuvėn 

‘‘Dry Goods Store.” ^Patyrimas nerei
kalingas. Atsišaukti pas: M. Glatt, 
4321 Wentworth avė.

Pajieškau savo du dėdes: Tamo
šius Lukoševiče paei-.a iš Kražių pa
rapijos, Franciškus Filipaviče—Lūkės 
parap. Abudu jau 18 metų Ameri
koj. Girdėjau gyvena Pittsburg, Pa. 
Jie patys aį kas kitas juos žinantis 
malonės atsišaukti po šiuo antrašu:

Kosta^tas Pikelis,
670 W. 18 st., Chicago, 111.

Reikalingas jaunas vaikinas kaipo 
žėjąs prie bučernės darbo. Turi 

Teipgi turi mokėti 
Atsi- 
Bud- 
ave., 
Ind.

j mokėti skaityti.
■ lenkišką ir angliškas kalbas, 
šaukit, tuojaus ant šio adreso: 
ginas & Beksnis, Main st. and 5

Tolleston,

Pajieškau Milinio Mateušaus, kuris 
gyveno Ledford, Ill. Kas žino apie 
jį, prašau parašyti man.

Antanas Kalvis, Ledford, UI. 
w w hcRTO ,T tw

Reikalingi: širmonai, jardmonai ir 
sledžcriai gelžgalių jarduose. Ge- 

j0 į ros algos. Lanski, 2117 So. Jeffer
son st.

Pajieškau pusbrolio Stanislovo Mik
niaus, Kauno gub., Raseinių 
.Skaudvilės valsčiaus, Adakavo 
Suigoniškės kaimo; šeši metai 
rikoj. Atsišaukit adresu:

T. Rūkantis, 
2074 Canalport avė., Chicago, UI.

pav., 
par., 

Amo-

Pajieškau pusbrolio Motiejaus Ar- 
laucko, Vilniaus gub., Trakų pav., Vil« 
kininkų valsč., Juodukalvių sodžiaus. 
Buvo ilgai Witkerbej. Prašau Antano 
Kaplaucko iš Witkerbei man parašyt 
laišką, kad galėčiau su juom susiži- 
not.

Mr. Mike A/llis,
499 — 4-th st., San Francisco, Cal.

©fl J A 5 negyvas!
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Reikalingi kiančiai, galinti dirbti 
kelnes ir bruslotus (kamizelkas), teip-

ling). Angliškai gali ir nekalbėti.
C. H. Berryman, Bluefield, W. Va.

Ant Pardavimo
Pigiai parsiduoda, arba ant raudos 

duonkepinyČia, (Baker Shop) su ark
liais, vežimais ir visomis prietaiso- 
mis. Bizinis jau 5 metai senas, mies
telyje Chicago Heights, kureme dau
gybe lietuvių gyvena. Savininkas iš
važiuoja Europon. v Atsišaukite pas: 
Vincentas Meškis, 1215 5-th avenue, 
Chicago Heights, 111.

Ale ir neg'yvė/is! Onepriete- 
Atstatė dabar čia iiaut Užmu-
/ Šventą stalą!... mano vy- 

!... Uuu!
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Kaz.

M.

K. st.

Jos. st.

KELIAUJANTIEJI AGENTAI.

III.

III

st.

st.

st.Pet.

m.

PI.

st.P.

IT. L;
49th Ct.

Kar. st.

ILL.
708.Box

st.

o. Bldg.

ir II
K. st.

Stan. avė.
718

538.J.

M. 510 Main st.

V. st.

ALafayette st.

POS. ųt.

st.
st.

Tint 
nes 
prie

už-
ai i

33 rd
3 2 nd

ave.
t st.

ave.
ave.

CONN.
785 Bank

vie- 
gera 
gera

PA.
E. River

Jucevicze, 
Linka, 

Rimkus,
Stulpinas, 
Visockis,

.WORCESTER, 
PaltanaviČia,

J. Kulakauskas,

CAMBRIDGE, 
Ratkevičius,

— tik vienas saliunas 
Lietuviai tik Jums gera 
15 dienų turiu parduot.

Atsišaukit:
- 17th st.,

LIETUVOS” AGENTAI.

WAUKEGAN, 
A. Petroshius,

N. J.
178 Ferry

N. J.
70

st.
st.

NEWARK, 
Ambrazevičia,

PETERSON, 
Varaškevičius,

WATERBURY, 
Ch. Kažemekas,

ILL.
922 — 10th

PLYMOUTH,
Poteliunas, 34

1834
603

M D.
N. Cast’.e
So. Paca

HERRIN, 
J, T. Adomaitis,

laisnis 
Biz- 

iš 
nesveikatos. 
33 pi. arti

MASS.
877Cambrldge

BROOKLYN, 
J. Ambrozėjus, 
Vincas Daunora, 

Lesniauskas, 
Pilėnas,

Pasimatymas. Pasakaitė

INDIANA HARBOR, 
B. kasiulis, 3604

CONN.
40 Mulberry

VIRĖJA.
atsakančiai sutai- 

veselijoms, šermenims, 
Važiuoju į artimesnius 
Reikale prašau kreipties

antrašu:
Ona Baužienė,

S. Halsted st.,

120 Grand
229 Bedford Ave.

900 Rogers 1
102 Grand

NEW BRITAIN, CONN.
J. Cheponis,

A 
P.

MASS. ?
15 Millbury

121 Green

Ant pardavimo grosernė su visais 
pritaisyn.ais, lietuvių apgyventoje apy
gardoje; biznis nuo seniai išdirbtas. 
Atsišaukite pas savininkų: Paul Ja- 
ketsz, 1828 Canalport ave., Chicago, III.

Jonas Dabulskis, 
Simanas Kvietkausku 
M. K. Wilkevicze. 
Kastantas Kulis.

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.

CICERO, 
K. Boczkus,

HARTFORD, 
Lesevlčius,

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

BALTIMORE,
L. G awl is, 
Vincas želvis,

CHICAGO, ILL.
Bagdžiunas, 2334 S. Oakley 
Gimbutas,

LIETUVA
PARDUODI FARMAS.

Lietuvių kolionljojo Mason ir Lake 
Hpskrlčiuose, Michigan valstijoj, kur 
jau 105 lietuviai turi nusipirkę far- 
mas. Ten turiu dar daug“ geros ne
išdirbtos žemės plotų parduoti. Taip
jau |urlu gyvenamų farmų su trio- 
bomiš ir sodnais, žemė kuogeriausia. 
su moliu, juodžemiu ir smėliu mai
šyta. Parduodu lengvomis sųlygomis 
ir pigiai, norintiems lengvais išmokė
jimais. Rašykite tuojau, prisiųsiu dy
kai savo žemių žemkipį ir informa
cijų knygelę.

ANTON KIEDIS,
Peacock, Lake County, Michigan.

Lotas randasi ant. didelės ir 
cementiniu šnligat- 

teipogi visi 
Parduodu 

neat bu- 
Kas ne

žinių apie tų lotų, 
ypatlškai ar laiš- 
Tony Skrandai!, 

st., Chicago, Iii.

Ant pardavimo lotas už labai pigę 
kainų, 
geros gatvės, su 
viu ir vanduo įvestas;
loto taksai yra užmokėti, 
minėtų lotą dėlto,, kad turi 
tinai išvažiuoti į Lietuvą, 
rite gauti platesnių 
malonėkite kreiptis 
ku pošiuo antrašu: 
3364 So. Halsted
Iš priešakio ant antrų lubų.

Pigiai, parsiduoda barzdaskutinyčia, 
(barbernė) lietuvių apgyvento) vietoj. 
Noriu parduoti į trumpų laikų, nes 
pereinu į kitų businį. Barbernė ran
dasi arti Visų šv. bažnyčios; 10759 
Michigan ave. John Grigula.

Išrandavojimui ‘‘Furnished Rooms,” 
arba rakandis kambaris. Kas jieško 
kambario, tai gali gaut, puiki šviesa, 
didelis. Tinka vedusiai porai be vai
kų, arba blaiviems vaikinams. O. J. 
Vaišvillo, 3347 Auburn ave. Aut antru 
lubų iš užpakalio.

Ant pardavimo saliunas ir 
geroj lietuvių apgyventoj vietoj, 
nis gerai išdirbtas. Parduodama 
priežasties savininko 
3338 Auburn ave., kerte 
šv. Jurgio Bažnyčios.

PA RSIDUODA FA RMA.
Geriausioj Michigano Valstijos 

toj, Cass paviete, parsiduoda 
80 akrų farma. Puiki žemė ir 
vieta. Apie 100 mylių nuo Chiea-
gos; 1 milia nuo gelžkelio; 3 milios 
iki 2 miestelių, žemė tinka daržo
vėms, javams, sodnui, labjausiai gy
vulių arba paukščių auginimui. Vi
duryj fanuos. Ežeras apie 15 akrų 
didumo, — daug žuvių. Geros pievos 
ir geras miškas. 10 akrų visokių bran
gių medžių: kliavų, riešučio — ver
tės apie $1500.00.

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

Galima pirkt su mažu įmokoj imu ir 
lengvų išmokėjimų. Parduodam, 
turim biznį mieste. Atsišaukit 
savininko:

John Derkintis, 
W. 18th st., Chicago, Ill.

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 Bridgeporto, 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 pusė akerio žemės 
prie Chicago & Joliet Electric, Leafy 
Grove, 
Hall”, 
Archer 
kams, 
farmai.

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

rešta daržovių, arba viščiukų 
808 N. Hickory st., Joliet, Ill.

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 susidėjimui, ska- 
linis stogas,/ metinė randa $468.00, 
kaina $4500.00. Kreipkitės į Bagdžiu- 
no Bankų, 2334 So. Oakley ave., Chi
cago, Ill.

Parsiduoda ant Oakley ave. arti 
23 Place, 4 aukštų mūrinis namas, 4 
pagyvenimai po 6 kambarius, koge- 
giausiam padėjime, gatvė išcementuo- 
ta ir užmokėta, namas vertas $8000.00, 
metirfe randa $720.00, kaina tik 
2.6500:00, lengvos išlygos. Kreipkitės 
j J. Bagdžiuno Bankų, 2334 S. Oakley 
ave., Chicago, Ill.

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

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 padėjime, metinė randa 
$600.00, kaina $5600.00. Kreipkitės j 
j. Bagdžluno Bankų, 2334 So. Oakley 
ave., Chicago, Ill.

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, kaina už viską kar
tu $3500.00. Kreipkitės Į J. Bagdžiu- 
no Bankų, 2334 So. Oakley ave., 
Chicago, Ill.

TftMYKIT LIETUVIAI!
Prieinama kaina parsiduoda saliu

nas, gyvuojantis 10 metų terp lietu
vių ir lenkų; arti lietuviškos bankos. 
Biznis išdirbtas kuopuiktausiai. Pa
sidaręs pinigų noriu apsigyvent Lie
tuvoj ir | trumpų laikų turiu išva
žiuot. Kas pirmesnis tas geresnis. 
Atsišaukit; 3256 So. Morgan st., Chi
cago, Ill.

Pasriduoda saliunas, 20 metų gyvuo
jantis, vietoj, lietuvių apgyvento), arti 
lietuviškos svetainės. Biznis geras, 
bet per 20 metų nusibodo ir norėčiau 
važiuot Lietuvon ant t>oros metų pa
silsėt. Nepraleiskit progos. Atslšau- 
iit pas: 3401 So. Haląted st., Chicago.

Labai \piglai parsiduoda saliunas 
20 metų gyvuojantis terp lietuvių ir 
lenkų; arti bankos, restauracijos ir 
kitų biznių, 
ant *kampo. 
proga. Per 
Su pirmu susitaikysiu. 
Mart. Kavalauskas, 153! 
Chicago, Ill.

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

GARY, INDIANA LOTAI.
Prieš pirksiant, neužmirškit pasi

matyt su mumis. Mes esamo Gene- 
rališkame Real Estate bizniuje. Pir
kit stačiai nuo SAVININKŲ už pi
giausias prekės. Mes išdirbame viso
kias popieras. Informacijos ir Gary 
žemlapiai dykai.

CHAS. URNICH & CO.
Gyvuoja nuo 1902 m.

154 W. Randolph st., Chicago,

GERA
Sugebu gerai ir 

syti valgius 
puotoms, 
miestelius, 
šiuo

J. I. 
Ad. 
Antanas Grisius, 
J. Janušas, 
Zen. 
Vnic. 
J. A. 
Vine. 
Jonas
A. Vizbaras, 
Petras Vaitiekūnas, 

Zmudzinavičia,

3036 Union
708 W. 17th PI.

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

921 — 33 rd
8139 Vincennes Rd.

3019 Parnell ave.
827 —

913 W.

IN D. 
Deador

LOS ANGELES, CAL.
Maukus, 319 Germain 

■ji 
LEWISTOxNf, ME.

Vilaniškis, 14 Summer

mckees Locks, pa.
Viltrakis, 20/ Charters

MINERSVILLE, PA.
Ramanauskas, Box

PITTSBURG 
Baltrušaitis Bros., 
Jonas

Miliauckas.

PA.
2400 Fifth ave.

46 So. 22-nd
1811 Wharton

st.
st.

J.

T.

PITTSTON, PA.
Kazakevičia, 103 N. Main

SHENANDOAH, PA.
Kryžanauskas, 38 E. Centre

SPRINGFIELD, ILL.
G. Tachilauckas, 1217 W. Jefferson

Nek.

Paul

SO BOSTON, 
Gendrolius, 
Gegužis.

P. Mikalauskas, 
Yurgeliunas,

Juoz.

Sim.

D.

Jur.

28

SCRANTON, 
Petrikys,

st.

st.

st.
MASS.

224 Athen
W. Broadway.

248 W. 4th St.
233 Broadway

st.

PA.
1514 Ross ave.

PORTLAND, OREG.
Bowman News Agency.

ROCHESTER, N.
Dapshis, 210 Joseph ave.

'LIETUVOS'
SPAUSTUVE

3252
South Halsted Street 

CHICAGO, ILL

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

UNION CITY, CONN.
Eimaitis, 65 Brenna^

WATERBURY, CONN.
žemaitis, 827 B*< <

st.

st.

KUR GAUTI “LIETUVĄ”
Galima gauti kiekvieną savaitę 

“Lietuvą” už 5c. pas šiuos agentus:

KOKI TURITE KRAUJA?
Jei ji® skystas, silpnas, nevalus tai

* k

ESATE nuvargę ryto metą, kaip ir vakare 
ESATE apsunkę ir miegnisti;
ESATE pilni išbėrimų.

Bandėto šio ir to, bet niekas jums
negelbėjo; bet

GAUNAMA “LIETUVOS” KNYGYNE 
Metraštis - Almanachas.
‘Šviturys’ su kalendorium
1912 m. Jono Rinkevičiaus išlei
stas, Undo

rios ligšiol pasigesdavo lietuvis 
inteligentas. Čia skaitytojas ras 
pilnų saują naujausių mūsų ge
resniu rašytoju veikalu.

I Literatūros skyriuje telpa: 
M. Gustaičio, Undo Giros, Laz
dynu Pelėdos, Juozo Mikuckio,

II. Visuomenes ir Gyveninio 
skyriuje telpa: Kazio Puidos, 
Onos Plcirytčs-Puidicnes, Anta
no Jaroševičiaus, Antano Ruce- 
vičiaus, Žemkalnio, D. Šidlauskio 
ir Aleksandro Jurašaičio raštai.

III. Pažinkime Lietuvą skyrių- ; 
je telpa: M. Grigonio, Lietuvių1 
tautiški žaidimai, Tautos tvery- 
ba, Programa ir vaizdeliai iš 
liončs Dzūkijoje.

IV. Informacijų skyriuje, 
pa: Lietuvių kronika ipii 
Mūsų draugijos, Mūsų m c 
los, Mūsų artistų kuopos ir ar
tistai. Adresų lapas, Rusijos val
stybe, Įvairios statistikos žinios 
ir t. t. ir t. t. Vilniuje 1911, psl. 
287. Su prisiuntimu kaina 75c.

tel-

“Teatras” 110. 4—5, talpina 
nauja lietuviu scenos veikalą To- 
gabočnij'ko “Žmogžudžiai” pen-

c J. Jaunutis. Taipgi yra 
daineles harmonizuotos K. 
o. I. “Ant kalno malūnėlis” 
“Pilka volungūle”. Vilnių- 

912, pusi. 110. Kaina šio 
lo .........................  45c.

Užsisakant ir pinigus siunčiant 
adresuokite:

A. OISZEWSKIS, 
2252 S. Halsted st., Chicago, Ill.

Prašome parsisiųzdinti 1912 metams 
mėnesinį leidinį 

“TEATRĄ” 
“TEATRAS” eina knygutėmis 

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

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

“TEATRO
Rusijoj 3
4

kaina: Lietuvoj ir visoj 
rubl. metams. Užsieniuose 

ubl. metams.
TEATRO” adresas: Vilnius, 2-oi

Ponomarski No. 14. “7’cairo” Redak
cija.

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 p«r Money Orderį.

Ad resuokite: 
Lithuanian American Citizens

372 Bedford ave., Brooklyn, N. Y.
Club

VYDŪNO RAŠTAI.

VISOKIUS

Spaudos
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Padaro kraują sveiką ir gyvą

SEVEROS NERVOTONAS
/

Sustiprinamas vaistas ir gyduole nervu sistemai

lamina sujudusius neryvis.
Maldo susierzinimą, nemigą ir neramą.
Prašalina dvasios apsunkimą ir abelną nervų nusilpnėjimą.

Kaina $1.00
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Atlieka greitai
pugiai

gražiai.

fit Konstitucijas,
M Vizitines ir Biznio
M Korteles,
A Uzprašymus
fik Ant vestuvių,
JĮ Perstatymams ir 
ra Baliams

Programus, 
Afišas, 
Tūbeles,
Cirkuliorius
Banko s čekius
Laiškams ir
Konventams
Antgalvius, 
Biznieriams
Sieninius
Lietuviškus ir
Angliškus 
Kalendorius
Etc. Etc

vSEVEROS GYVASTIES BALSAMAS
Prašalina visokius pilvo, kepenų ir žarnų sugedimus

Sustiprina virškinamuosius organus. 
Paragina sustingusias kepenis veikti. 
Gelbėja prigimčiai maistą perdirbti.

Kaina 75 centai*

Parduodama visur apiiekuoso- Visada reikalaukite tikrai Scveros vaistų, kitokių neimkite. Dėl dakta. 
Cariškų patarimų rašykite į

-feSEwmiOoi CEDAR RAPIDS 
; IOWA

LIETUVIŠKOS
RHSaBK

Gaunamos “Lietuvos” knygyne, (ku
rios nėra abelname knygų katalio- 
ge).

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

12. Ar 
kunigus? 
Pusi. 20

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

15. Vėl
G ui de Maupassanto. Lietuviškai iš
guldė Jonas iš Par. Pusi. 30 .. 5c.

18. Pavargėlė. P. Peiverlntos apy
sakėle, 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 
lotams, klebonams ir jauniems 
mendoriams.
Pusi.

3G.
10c.

arba 
per 
40c.

Lie- 
10c.

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.

pra
ka

lba rašė Kugis-M,ugis.
24. Kaina ........................... 10c.

Lietuviai
31. Kaina
Keletas žodžių apie Rymo

Neklaidingumų. Pusi.

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

25.
Pusi.

26.
piežiaus 
Kaina

28. Svarbi kelione per peklą ir
D. Vokišku

20c.
Per-

16.
5c.
už- 
5c.

Dangų. Parašė kun.
šriftu atspausta. Pusi.

29. Valdžiai spaudą leidus, 
spaudinta iš “Ūkininko”. Pusi. 
Kaina

30. Ant nakvynės. Lapelis iš 
Dro Baltušio. Pusi. 16 ..

per

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

Vitas ir Koryna. Istorija 
persekiojimo bažnyčios.

iš 
Para-

Užsimokėk tiktai už 
laikraštį LIETUVĄ 
prenumeratą...$3.25,
o gausi “Lietuvą” 
per pusantrų metų ir
šį laikrodėlį dovanų. 

Sitų laikrodėlių męs turėjome 300c, o dabar 
jau liko vos pora šimtų ir, kada juos išbaigsime 
daugiau jų negalėsite dykai gauti. Todėl pasisku
binkite su užsirašymų “Lietuvos” kurie norite 
gauti šitą puikų Laikrodėlį dovanų.

Siųsdami pinigus adresuokite:
A. 0LSZEW5KI

3 25 S. Halsted St., CHICAGO, ILL. g93 Pagal įstatymus. Apysaka M. 
Konopnickos. Iš lenkiško vertė Pra
nas Siūlelis. Chicago, 111. 1910,
pusi. 158 ....................................... 40c

1549 žydų Likimas Gudijoje. Pagal 
Ignatjevų ir daugelį kitų sutaiso 
Juozas Kunickis. Knygele apima šiuos 
klausimus: Tikėjimiškas klausimas. 
Kas tai yra Talmudas, Rabbinizmas 
(farizeušystč) ? Neteisingi užmėtinėji- 
mai žydų tikėjimui. Legenda apie 
užmušimus. Papeikimus už tautystę 
ir kosmopotizmų. Chicago, Ill. 1911, 
pusi. 16 ...................................... ....5c

130 Revoliucijos žmonės. Paraše 
A. Niomojewski, vertė K. Puida. Tel
pa čia sekanti apsakymai: 
takiais, 2. 
4, Laisvės 
torius, 7. 
Varšavoje. 
nam.

BROOKLYN, N. Y.
227 Bedford

73 Grand
65 Hudson

222 Berry
87 Grand

Jonas Bičkunas,
E. Fromes,

Jankauskas, 
Juozupavičius, 
Plochocki,

Ant. 
Balt. 
Ant.

BALTIMORE, 
Louis, 657 W.

ave.
st.

ave.
st.
st.

MD.
Baltimore st.Jpfin

J. Zebrauckas, ‘ • 112 N. Green st.
BUENOS AIRES, ARGENTINE.

Juozas Pauga, Calle Alldecova 463
CLEVELAND, OHIO.

P. Šukys, 2118 St. Clalr
CHICAGO, ILL.

Jonas Hgaudas, 1613 So. Halsted st 
P. M. Kaltis, 1607 N. Ashland ave. 
Zig. Mickevlčia, , 2342 S. Leavitt st 
M. J. Tananeviče, 670 W. 18th st 
Mike Valaskas, 345 Kensington ave.

ELIZABETH 
Bočkus.

LAWRENCE,
Ramanauskas,

MONTELLO,
P. Miszkiais,

NEW HAVEN, CONN.
K. A. Makarevich, 255 Wallace

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

. PATEHHBON, N. J.
At kinds Bros., 273 River

avo.

D.

A.

B.

N. J. 
211 First
MASS.

101 Oak
MASS.

35 Arthur

st

Bt

Bt.

st.

st.

fit.

Gaunami “Lietuvos” Knygyne: 
1 Apsišvietimas. Filozop. turinis 

Gimdymo Slėpiniai ...................
Likimo Kilmė ...........................
M ūsų Uždavinys ............... ..

5. Mirtis ir Kas Toliau ...........
Slaptinga žmogaus didybe ... 
Visatos Saranga .......................
žmonijos kelias .......................
Jonuks Mergų bijųs. Komedija 
Kur Prots ....................................

4.

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

Naujausio stiliaus 
raidės 

graži spauda.
6.
7.
8.
9.

10.
11. Piktoji Gudrybe ........   20c
12. Probočių šešėliai'. Drtdm. 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.

KATASTROFIJAl
Pilnas aprašymas apie nuskendimų 

didžiausio laivo pasaulėje Titanic* su 
visais paveikslais ir žmonių n u ken
tė.) imu laikė tos baisios nelaimės, at
skirtoje knygoje galima gauti, nusiun
čiant 20c. '

M. PALTANAVIČIA,
15 Millbury st., Worcester, Mass.

Kas užsirašys pas mane “Lietuvą 
tas gaus šita knyga dovanai. .

S

f

I HEW' I
S SPAUSTUVE į

8. Ponas Jėzus

1. šun- 
Viesula, 3. Motiejus Balia, 
šventė, 5. Juras, 6. Redak- 
Paukštis,

Knygelė idonū kiekvie- 
Chicago, III. 1908, ptfsl. 76.20c

131 Raistas — The Jungle. Parašė 
Upton Sinclair. Lietuvių kalbon ver
sta iš angliškos. Apysaka paimta 
iš Lietuvių gyvenimo mieste Chi
cago, dirbančių skerdyklose. Naudim 
ga perskaityti kiekvienam. Chicago, 
Ill. pusi. 355 ................................$1.b0

287 Patkulis. '
parašyta Karolio Gutzkov. Lietuviš
kai vertė J. šliupas. New York, N. Y. 
1887; pufil. 78 20c

Paraše
Versta iš Francuzų 

Tai yra labai svambus ir 
veikalas, parašytas vieno

kai- 
gar- 
gar-

132 Rymas. Romanas, 
mile Zola, 
bos. 
sus
šiaušių francuzų rašėjų Emile Zola. 
Ta knyga yra versta j visas kalbas, 
todėl yra labai svarbi. Lietuviš
kas vertimas yra lengvas ir gražus. 
Chicago, Ill. 1909, pusi. 432 ..$1.25 
Drūtais audimo apdarais .......... $1.50

185 žmogus nepliuškis. Vertė iš 
švediško Nėris. Labai graži! apy
sakėlė, kaip turtingo prekėje sūnūs 
apsivedė su varginga 
laimingiau gyveno už kitus, apsive
dusius su turtingoms.
kėlė užima kiekvienų jaunų vaikinų 
ar merginų ir mokina žmogiškos do
ros. Chicago, Ill. 1899, pusi. 23 ..10c

mergina ir

šita apysa-

133 Sapnai. čia telpa vienuolika 
trumpų fantastiškų pasakaičių. Pa
rašė Olivo Schreiner, verte iš anglų 
kalbos J. Laukis. Chicago, Ill, 1910, 
pusi. 79 ..................  20c

262 Mindaugis, Lietuvos karalius. 
Istoriškas paveikslas 5-Be aktuose. 
Lenkiškai parašė Julius Slowacki. Lie
tuviškai vertė V. Kapsas (Dr. V. 
Kudirka) Chicago, Ill. 1900, pusi. 
86 ..................................................... 25c

Eugenijus Sue. Ver-
Laukls. Chicago, Ill. 1906, 

(šitų knygelę Vilniaus

134 Sidabrinis kryželis arba dailidė 
iš Nazareto Apysaka iš laikų kanki
nimo Kristaus, 
te J.
pusi. 169. 
vyskupas uždraudė lietuviams skai
tyti) ............  60c

Politiška tragedija,f 200 Akis už ak|, dantis už dantį. 
Juokai viename akte. Perdirbtą iš 
vokiško. Chicago, Ill. 1907, pusi. 

29 10c

436 Revoliucijos dainos. Surankio
tos iš visur, 24 dainos naujos gady
nėj iš revoliucijos atbalsių.
go, Ill. 1908, pusi. 30

286 Pirmi ^žingsniai, 
veikmėse, 
ma 
jimo 
pusi.

Drama
Parašė B. Vargšas.

parašyta iš revoliucijos 
Lietuvoj Chicago, Ill. 
50

A. QJLSZEWSK1 
3252 S. Halsted St. Chi

Chica- 
...15c 

4-ose
Dra- 

judė- 
1909, 

...20c
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A. OLSZEWSKI BANK 
3252 S. Halsted- st., ČSicago.

Priima banken pinigus Ir moka1 
3%>. Skolina pinigus ant .Real Estate. 
Perka -ir parduoda namus ir lotus, j 
Parsamdo bankines skryneles (boxes) 1 
po $3.00 metams. Parduoda šifkor- 
tęs ir siunčia pinigus Į visas svieto 
dalis.

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

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

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

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

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

Priima bankon pinigus Ir moka 
3%. Skolina pinigus ant Real Estate. : 
Perka ir parduoda namus ir lotus, i 
Parduoda šifkcrtes Ir siunčia ^pinigus 
1 visas svieto dalis.

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

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

Moka $3.00 nuo šimto už padėtus 
. Skolina pinigus statymui i.’1 

Partraukia pin g ji;
Parsamdo bankines’

pinigus.
pirkimui namų.
iš kitu bankų. ____
skryneles (boxes) apsaugotas nuo ug-' 
nies ir vagių po $3.00 metams. Perka1 
ir parduoda lotus ir namus. Par-j 
duoda šlpkortes ant visų linijų. Siun
čia pinigus į visas dalis svieto. No- 
tarijalnam skyriuje padirba visokias 

_ - rejentaTiskas—-ir - logališkas popieras 
ir dovierennastls ir užtvirtina pas, 
konsul|.

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

NEW CITY SAVINGS BANK] 
4601 S. Ashland avė., Chicago, i 
Geo. L.' Ukso pres., St. Marcinkiewicz | 
vice-pres., A. J. Bierzynski iždininkas. • 

Priima bankon pinigus ir moka , 
3%. Už sudėtus pinigus mūsų ban- 1 
koj duodame čekių knygutę, iš ku- i 
rlos parašyti čekiai tinka visur. Sko- ' 
liną pinigus ant Real Estate. Perka i 
ir parduoda namus ir lotus. Išsam- : 
do bankines skrynelės (boxes) I 
PO $2.u0 metams. Parduoda šifkor-; 
tęs ir siunčia pinigus į visas svieto 

(dalis.
BANKOS VALANDOS: Panedv ials, 

seredoms, ketvergais ir subatom nuo 
8 ryto iki 9 vakaro; nedėliom, v.tar- 
nlnkais ir petnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

TOWN OF LAKE SAVINGS 
BANK, J. J. E 1 i a s, Savininkas. 
4600 So. Wood st., Chicago.

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

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

Rezidencija

$3

$1
RKOM

GARY

10c

ir

15c

nori pastoti sveiku.didžiausiu FABRIKŲ AUKŠTŲ Indiana valstijoj.
MOKYKLA ŠOKIŲ

Vylius, 3 sonetai, 
timai. Chicago, UI.

patekusiųjų likimas; 
ir jos gyventojus; 
Bagočius: G) Didžiu- 
Atsi.šaukimas j žmo- 

inunis

A. Olszewski
3252 S. Halsted St., Chicago, Oi:

381 Gyvybė (kantatas) ir kilos trum
pos poemos Paraše Jonas Viskoška.

333 žmones. Drama trijų veiksmiu.
Parašė 131 

pusi.

433 Pirmieji žiedai. Eiles. Parašė 
Jovaras. Chicago, 111. 1909, pusi. 
27 ..............................................................15c’

ir dau- 
ap-

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

Kad ir gydeisi su kokiais pririujusiiiis, b('vertA’s, pateutuotais vaikpalaikiais, kaip ir pas 
bemokslius daktarpalaikius—šiulenus ir dėlei humbugo X Ib i. su kuom jokios ligos negali sura
sti,— žinoma, kad tokio negalėjo išgydyti, bet dar aršiau padare ir ligą labiau užsendino.

Bet kad tikrai

D-re Maria Dowiatt-Sass
Moterų ir vaikų Ilgų specialistė

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

Phone Canal 1208
Valandos:

nuo 9:30 iki 12:00 vai
nuo 7:C0 iki 8:00 vai.

Nedėlioms
nuo 9:30 iki 12:00 vai.

5208 W, Harrison Street
Tel. Austin 737

ryto 
vak.

ryto

Valandos:
tiktai iki 9:00 kiekviena ryta

Už 10 Milijonu Dohariu
Pradės statyti FABRIKĄ trumpar. e laike, nupirko 370 

BALDWIN LOCOMOTIVE WORKS, didžiau- 
FABR1KAS perkėlė iš PHILADELPHIJOS į 

GARY, INDIANA. Tiktai kelios mylios nuo BROADWAY 
gatvės. Tame FABRIKE patilps nuo 8.000 iki 12.000 darbinin
kų prie darbo. Dabar dirba apie 20.000 darbininkų MIESTE 
GARY, INDIANA. Trumpu laiku atsidarys NUT & BOLT 
WORKS ir AMERICAN TIN PLATE CO. ' Tose dviejose 

apie 6.000 darbininkų prie darbo. MIES- 
IAN.A, yra darbų visokių iki valiai. DA- 
išpardavimas FOTŲ ne teli tų FABRIKŲ, 
dali- M1 ESTO, kinius dar parduodame vi- 
lengvų išmokesčių. Neužilgo bus dvigubos 
pasiliks neparduoti. Mes ne spaudžiame su

Jei- 
gu atsitiktų nelaimė su sirgturn, arba nedirbtum, mes laukiame 
pakol vėl pirkėjas galės mokėti. Taigi pasiskubinkite, kurie no
rite padvigubinti savo pinigus, pirkite dabar. Suprantama kiek
vienam, kur didžiausi F/\BRIKz\I statoma, ten ir PRAPER-

akru žemėsu

sias inžinu

teipat ir po visas 
sai pigiai ir ant 
kainos, kurie dar 
mokesčiu tų, kurie perka iš musų LOTUS arba namus.

u arenti. Mes suteiksime pilnas in- 
Turimc/ gerų NAMŲ bizniui ir gi- 
Icngvų išmokesčių. Tie NAMAI at- 
10% iki 20%. Arba kurie znori, mes

formacijas kiekvienam, 
vertimui, parduodame an 
neša gera nuošimtį, nuo 
statome naujus NAMUS ant išmokesčio.

LAUKSIME KIEKVIENO ATSILANKANČIO Į MU
SŲ OFFISA BĖGANČIAME LAIKE.

M. ROZENSKI, Vice Frez

GARY SECURITIES GO■J M H

Capital $50.000

442 Broadway, GARY, INDIANA 
Chicago Office: New CitySavinss Bank

Nedaro skirtumo koks ta- uZ^!k!niSini3l 11,istos nesveikumas yra, 
' jeigu tamistą kankina de

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

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

■'....................... VI-

Išgydom Vyrus
Mps trokštam, kad visi, kurie yra neužganėdinti su kitais 

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

Kraujo Užnuodyjimas
* J o rią ligonis nenori kreip

tis prie šeimyniško gydytojaus, rudos plčmos, lopai burnoje, 
skauduliu ant liežiuvio, slinkimas plauką, skausmas kauluo
se, sunariuose, plėmos ant kūno, jauslus tekanti skauduliai. 
MES IŠGYDOM ŠITOKĮ PADĖJIMĄ—M ES N ELOPOMK. A! r Ii fiiYl si i kank9ia ta nubegimai paeinanti nu J 11 ll Dūc.1 lai d I peržengimo painios tiesą, vyriški silpnu* 

O mai, nualinimas, silpna atmintis, galvoj
skaudėjimai, pieniai priešai akis, nerviškumas, skausmai strė
nose? Ar pats ėsi apimtus nors vienu iš tą ženklą? Ateik pa9 
mus, nųs tave išgydysim nes kitaip nereikalauji mum mokėti,

Abelnas Nusilpnėjimas» a mirsi
mas, negalingumas prie darbo arba linksmu* 
mu gyvenimo, nuilsimas, yvairus gėdinanti 
silpnumai, Ir tt. ATIDĖJIMAI YRA PAVO
JINGI PAS1RODAV1K SU MUMI DABAR.

Odos Nesveikumai lopai, netobu
lumai, žaizdos skauduliai, pagęltonavi.i n- 
išblyškus oda, pajuodavg paakiai. Vyrai, yra, 
jum nuo to visko vaistas, atsišaukiant pas 
mus ant gydymosi. GALI UŽMOKĖTI KA
DA BUSI IŠGYDYTAS.

Inkstu, Ftisles ir Sėbrus Nesveika*
Inkstą nesveikumas gali išsivystyti 

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

tu I MM
FRANK J.'.BAGDZIUNAS:

938 Wi 54th St.
Mokykla smuiką ir man- 
dalina. Jaunas ir sęnas 
galiišihokti gfajit nuo 10 
iki 20 lekcijų per mano 
nc.uja mokinimo sistema. 
Ptrivatiškos lekcijos 50 c 
muzikę pristato viso
kiems reikalams.

LIETUVISZKOS KNYGOS
Gaunamos “Lietuvos” Redakcijoj*.

472 Apsireiškimai atmosferoje arba 
Vo- 

iš
griausti-

“KATALIKAS”
12 PUSLAPIŲ DIDELIO FORMATO ILIUSTRUOTAS SAVAITRAŠTIS.

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

NAUJINĘ IMOKYKLA.
Gramatika angliškos kalbos mo- . 

Rytis be mok y tojo (apdaryta) $1.00
Vaiku Draugas arba kaip moky

tis skaityti ir rašyti be mokyto
jo........................................... ..15c
...Naujas Budas mokytis rašyti be 
mokytojo     ............................. 10c
Aritmetika mokinimuisi rokun- 

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

šiuo adresu:

P. Mikolainis
Box 62 New York City

Jau Baigiasi Musų
KALENDORIAI

nori gauti gražiu Kalendo
rių su daugelį pamokinančiiĮ 
straipsnių ir gražių paveikslų, tai 
prisiųsk 25c štampas ar pinigas 
tuojau, o męs prisiusime jums 
geriausią Kalendorių. Pasisku
binkite, nes nedaug beturime.

Kaina 25c su prisiuntimu.
J. ILGAUDAS

1613 So, Halsted St., Chicago

■of. Julius Vilsko v.žčikriua, kad iš
mokys šokti kiekvienų jaunų ar senų. 
Išmokinu valsų 6 rūšių, taip, kad 
gali drųsiai titi šokti publikoj. Taip
gi išmokinu ik kitus šokius su keletą 
vakarų. Mokinta, kas vakares. Lek
cijos yra nuo\ 7 valandos vakaro 
iki 11 vai. Prof. Julius Silsko pra
neša visiems kurie nori išmokti šokt 
ateiti, šiuo adresu: 2124 S. Halsted st., 
nuo 6 vai. vale Taipgi mokinu viso
kius šokius Buck & Wing, Buck 
Skirt, Irish Jig, Clog, Spanish Waltz, 
Waltz, Two Step, Side Step. Pirma 
Lietuviška Mokykla Amerikoj. Mo
kytojos: Miss. Antanina Kietnier, 
Miss. Joanna Walets, Prof. Julius 
Silsko, 2124 So. Halsted st., Chicago, 
111.

NAUJOS KNYGOS.
Pasaulių Patas. Astronomiškas 

aprašymas musų saulinės sistemos
Naujausios Dainos ir Eilčs. čia 

telpa apie 80 įvairių dainų ....
Meiles Karštlige. Mintįs ir pri

lyginimai apie dabartinį suprati
mų meilės ....

Taipgi 
kps knygos, 
gus siųskit šiuo

25c.

203.

20o. 
gaunamos visokios lietuviš- 

Reikalavimus ir pini- 
ad resu:

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

Mass.

meteorlogija. Pagal profesorių 
jeikov’ų sutaiso šernas. Aprašo 
ko susitveria ore žaibai ir 
niai, nuo ko atsiranda ant 
įvairios šviesos ir šešėliai,
gybė visokių kitų įvairiausių ore 
sireiškimij. Kiekvienas aprašymas, 
aiškesniam supratimui, parodytas ant 
paveikslo. Norintiems arčiau susi
pažinti su oro ypatybėmis, verta per
skaityti. Chicago, UI. 1907, pusi.

471 
riuos 
gerai 
liais. 
kurie 
žai bai,
Kas yra debesiai, 
ir tt. Chicago, UI.

Akyvi apsireiškimai sviete, į ku- 
žmonos nuolat žiuri, bet. jų 
nesupranta. Su 7 paveikslė- 
Labai naudinga knygelė tiems, 
nori sužinoti, iš ko darosi 
griausmai, lietus ir sniegas, 

ant ko jie laikosi 
1894, pusi. 79.25c

397 Keplos Kančios. Eilės. Para
šė Liepukas. Telpa čia šios juokau- 
nos eilės: 1) Kur Kepla ir kas joje 
yra?; 2) Keplon
3) Apie Kepki
4) Kaniūkų; 5)
nu likimas; 7)
gų; 8) Ihnlinimas; 9) Gana. 
Miegoti; 1u) Aušrai užtekėjus, 
cago, III. 1909, pusi. 28 ........

Joseph J. Hertmanowicz 
LlBtuvus Notaras

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

Kreiptis adresu:
J. J. Hertmanowicz, 

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

OFISO VALANDOS:
Nuo <8 ryto iki G vakaro kasdien. Su

imtoms nuo 8 ryto iki G vakaro. Nedė
lioms nuo 1 iki 3 po pietų.

Metams lešucja: Amerikoje 
Europoje ir kitur 
Pusei metų: Amerikoje 
Europoje ir kitur

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

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

PASTABA^ Kas prisius $4.00 tasai gaus “Kataliką” visiems me
tams ir auksinę rašomąją plunksną (fountain pen) vertės $3.50.
„ Kas prisius $2.50, gaus metams “Kataliką” ir paveikslą Kotos ties 
Žalginais, Lietuvos žemlapį ir Sv. Tėvo Pijaus paveikslą.

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

Du-kart nedclinis laikraštis

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRASZTIS AMERIKOJE, KURIS ISZEINA DU KARTU ANT NEDĖLIOS.

r

m

tad kreipkis prie tikros Galybes ir Mokslo Daktaru, in Philadclphios M. Klinika, nes čionai 
nutik teisinu^, augSto mokslo daktari^k^ rod.^ apturėsi, bet ir geriausias liekaistas, ypatingai 
prie kiekvieno ligos apsireiškimo prilaikytas, kurios tik randasi ant svieto ir žinomos kail»o 
geriausios, iš visą šaltą sugabentos j Klinikų Lalx.ratorij^, o busi Išgydytas ir džiaugsies gera 
sveikam kaip ir gausybes širdingai dėkavoja 1) riti Kliniko, , (

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

Walnut st., Kacine, Wis. Mr. Jos. Gušlis, 531 ( liiiton avė., Rochester, N. 't . Mr JonasAuse- 
viče, 907 N. 3rd St., Philad’a, Pa. M r. P. Horstnviue, 723 Hancock st., Pl.ilad'a, Pa., Mr. J. J. 
Makauskas, 413 E. 8 st., Kewanee, 111., ir daugybės kitą išgydyti nuo visokią ligą.

KAIP DAUGELĮ, TEIP IR TAVE GALIMA IŠGYDYTI , OPERACIJOS5. 
PHILADELPIllOS M. KLINIKAS u/.vedė daugybes naują liekarslą, išradimą ir pagerinimą, 
toip kad kitur niekur geresnią liekarslą negalima gauti. Čionai, apart kitą, yra gabus specia
listas daktaras nuo vyriški} ligą.

JEIGU negali pribut asabiškai, tai parašyk lietuviškai kas kenkia, o gausi rodą, pamokini
mus, reikalingas Jiekarstas ir ant vietos namieje išsigydysi. Apturėsi tikrą sveikai, i pagelbąnuo 
visokią ligą, kaip VYRAI teip MOTItRYS, bei kurios tik varginimui užpuola; kaip šviežią, 
teip užsisenūjusią, kaip ir nuo tą, ką kiti daktarai nesumanė išgydyti. Kreipkis drąsiai, Be
klaidžiojant, šiuoin adresu rašyt: #

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

Valandos kasdien nuo 10 isz ryto iki 4 po plot. Nedėlioms nuo 10 iki 3 p. p.
i labai naudingą, naujausią daktarišką knygą “I)ak~ 
ia kaip vyrams teip ir moterims būtinai reikalinga 
p tą knygą perskaitysi. Kad tai visuomenės naudai 

i, kiekvienas apturės tą knygą dovanai, kuris tik prisiąs 1 c. markėms už prisiuntitną.

taras’ ’ bei mot 
turet ir perskai

Į

Iš

esi klapate.

Mahanoy City, Pa

. Steltas

KŲR3K, 
į Rot-

va- 
ko-

i. Amerikos, 
jokiame por- 
Pasažieriniai

rvr

Musų ofi»o valandos yra nuo 10 valandos ryto iki 4 po piet ir nuo 0 iki 7 vakare. Jeigu negali 
atsiSaukti terp tų. valandų, tai gali atsisaukt! terp 10 ir 13 Nedėlioja, AtsiSauk asabiškai.

Mes kalbame AlntuviškuL.

tarp Rusijos 
pakeliui nė 
dvišriubiniaiSutinimai

gyvenimą nelaimingu, IŠGYDOMOS 
S A DOS BE ŽUDIMO LAIKO.

Gužuotos ir Susisukę Gyslos

arti Madison gatves CHICAGO, ILL 620-6221. South Ali..

AMERIKOJf S
TITT'D ADA T posljoj Ir Lietuvoj |3.5G 
K K 11 FI llH Anglijoj ir Škotijoj 15K 
JJUllVi. VU ĮpruBuoae 15 markliį.

Rašyk tuojaus, o gausi vieną 
numerj dykai.

W.D.Boczkauskas&Co

Adresas

ValoGarsinkites Lietuvoje.

LZIDOR 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: Panedėllals, 
seredom, ketvergais ir subatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedalioms, utar- 
nlnkais ir petnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

P. M. KAITIS
1607 N. Ashland avė., Chicago. 

Priima bankon pinigus ir moka 
Skolina pinigus ant Real Estato. 

Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parduoda ŠifkorttE* ii siunčia pinig is 
| visas svieto dalis.

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

Šitokios 
gyslos run
ic t dauginu

siai kairėj pusėj; jos padaro ^mogą labai nerami}; 
yra silpnas velkantis jautimas daugmaž nuolatai. 
Gyslos yra užčiuopiamos ir nurodo kaip botagas.

Atsišauk tuojaus jeigu
State Medical Dispensary

14 SO. CLARJK ST.,
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 4 po piet. Nuo 6 iki 7 vakarais. Nedėldieniais 

ir Šventadieniais nuo 10 iki 12 tiktai. Ypatos geidžiančios gydymo turi atsišauk
ti asabiškai, nes ligos negali but gydomos teip pasekmingai per nusirašinėjimų 
kaip ligoniui atsišaukus pačiam. Nerašyk bet atsilankyk.

F. P BRADCHULIS 
Attorney & Counselor at Law 
132 S. Clark, Cor. Madison St 

Straus Bldg., Room 806 
Tel. Fronklln 1178

i Lietuvis advokatas, baigęs teisių moksli) Ame* 
trikoje. Veda visokias bylas, civiliškas ir krimL 
šališkas visuose teismuose (soduose).

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

Telephone Yards 709

Juozapas Leszczynskas
Aotiekorius

Užlaiko namine;? ir 
užrubožines gyduoles, 
ir receptus išpildo 

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

Telefonai Yards 15J3

Dr. J. KULIS
Gydytojas Ir Chirurgas 

•155 S. Haltted St. Chicsgo, HL 
PRUS MIMO VALANDOS: 

Nuo 9 ryto Iki 13; 6 iki 9 takars 
JtotMLt no* 9 iki 11 po plstj n®° 0 iki 8 

k

Naujiena Kuri Nudžiugins ir
Palinksmins OaygeS Sergančiu, 
Silpnu ir Nualintu Vyru
viškas, nupuolęs sveikatoje? Ar peržengei tiesas sveikatos 
arba gamtos? Atmanai apsivesti? Ar ėsi tinkančiam padė
jime užimti užduotis ženybinio gyvenimo? Jeigu yramažiau- 
sė abejone jog randasi užsivilkusi chroniška liga dugnyje 
tavo kianatą, tai atsišauk ant žeminus paduoto adreso, o up. 
turėsi patarimą ir ištirinejimą dykai! Mes ištirinesime tavp 
visai dykai, ir jeigu išgydymas bus galimas, tai mits išgydy- 
F.lme už kožemiauslą kainą. No užsidedi ant savgs jokią pa
reigą atsišaukdamas pas mus dėl bemokestinio pasiteiravi
mo. Męs perstatysime padėjimą viso dalyko tikroje šviesoje- 
o tada galėsi gydytis jeigu norėsi.

flol Dolerio Nereiks Mokėti Pakol Nebusi užganėdintas Savo Locnoj 
Mintyj kad Mes Esame Teisingi, Pilnai Atsakanti ir Užsitikiml. k^TnoTs 
nesveikumą inkstą, pūslės ar šlapumo ravelią, jeigu jauti nesmagumą ir skausmą, jeigu randasi 
koks padėjimus dėl kurio nesinori kreiptis prie šeimyniško gydytojaus, kaipo tai: silpnumas, ner
viška negale, silpna arba sumažinta atmintis, nemiegojėnus, gėdingumas, nubegimai, nuvarvėjinmi, 
Silpninanti sapnai ir išnaudota gyvybė; jeigu turi guzuotas ir susisukuses gyslas, jeigu kenti nuo 
užsikrečiamą ligą kokids nobut rūšies kurios tamistai daro nesmagumą; jeigu turi nors vieną iš 
skaitlingą ligą kuriom vyrai gali but apimti; jeigu kenti nuo pertankią dasileidimą; jeigu turi vo
tis, skaudulius burnoje ir ant liežiuvio; jeigu plaukai tavo slenka; jeigu turi slaptingą ligą; jeigu 
turi užnuodintą kraują arba nors vieną iš ligi} kurią auka tampa vyrui—TA I MES G A LIME TAVE 
IŠGYDYTI IRTA PADARYSIME. Ateik pasikalbėti su mumi didžiausiame pri vališkume ir se
krete, o mgs padėsime atsikratyti nuo visą kliučią kotrumpiausiam laike. Mes turimo labai didelį 
patirimą gydyme tokios rūšies ligą ir užtikriname išgydymą. Mes netiktai palengviname, bet išgy
domo tikrai ir ant visados. Ateik ir pasižiūrėk ant skaitliaiis lietuvią kuriuos mes išgydėmo. Mos 
tšgydysime teip tikrai Ripp at^išąąRąi pas mus. Silpni vyrai, kurie nustojote viltį pasveikimo besl- 
gydydami kur kitur, ateikit pas mus, mes atkreipsimo ant jus musą spccijallšką atydą toip jog at
gausite savo vyriškumą ir busite vadovais terp savo sandraugą.

PATARIMAS IR IŠTIRINĖJIMAS VISAI DYKAI. GYDUOLES DYKAI IKI IŠGYDYMUI

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

RUSIJOS—AMERIKOS LINIJA.
Puikiausi, Didžiausi ir Grečiausi 

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

CZAR,
8 dienomis

tei dainų.
$3300
$48.00
$65.00

IŠPLAUKS
Kursk, vasario 

sario 24; Birma, 
vo 23

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

New York.

Išeina kas utarninkas 
ir petnyčia.

PRENUMERATA KAŠTUOJA!
0

BUK 
VYRAS

RUSSIA.
11 dienų
Lenkiją,, 

klase $35 00 
klase $50.00 
klase $75.00

III
II

I
NEW YORKO:

> 10; Lithuania,
kovo 9; Kursk,

50,000
KNYGŲ:

Vysai Dykai Del Viru

Seniausia Lietuvių užeiga pas 

JUOZUPfJ RIDIKfį 
| Užlaiko visokius pirmo 

skyriaus gėrimus ir kve- 
penčius cigarus ir

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

8253 Illinois 6t.. Kerte 33rd

J. KULBOKAS
Užlaiko

Puiku. iSaliuna
Visada šaltas alus, skani degti
ne ir kvepenti Cigarai. Iš ki.ur 
žmones at>elevę gauna nakvynę 
74 Grand St. 4 Brooklyn, N. Y

Aleksaičib Saliunas
118 E. Main Stlt Collinsville, III.

Užlaikau visada geriausius 
vietinius ir importuotus - gėri
mus ir cigarus. Kiekvienam 
draugiškai jpatarnauju visokiuo- 

reikaluose.
Telefonas Kinloch 108

pMBREtf -
zzft BEER- -iJįTg 3

Ekspreso kaštai primokami.

40 Kvortų
Alaus
Kad supažindinus kiekvieną namą su musą 
garsum /I.V/7)7?L IE" Lager Alum, mes iš
siųsim ‘AMBKEW” alaus KETURIASDE
ŠIMTIS KVOR1Ų UŽ $1.00, užmokėjus 
visus kaštus, kuris mes manome, yra lygus 
ir grynesnis už geriausią Lager Byrą. Toks 
alus Milwatikces negali but grynesnis, kad 
ir butą daug kartą brangesnis. Gvarantuota, 
jog , yra padarytas iš puikiausią Miežią, 
Malt’o ir importuotą apvynią. sulyg U. S. 
Pure Fodd Laws. Serial No 22115—A.
Męs parodysim jums kaip. Męs esame pa
tyrę bravorninkai ir paroodysim jums, kaip 
padaryti locną alą namie už apie 2 centu 
kvortą suččdyjus per 100% Bravorninką 
prJiią. Visoj teisuotas, kelios minutos

Gali bandyt kaip išmanai ir jeigu nebus 
geresnis už bile alą butęlinj ar kurį sa- 
liunuose gėrei, spgrąžink likusį inunis imfstj 
kaštais, j ąsą pinigus tuojaus sugrąžinsim. 
Tūkstantiai ‘užganėdintą kostumerią. Siąsk 
orderį šiądien ir męs išsiąsim "AMBREH'” 

tlVisos F.ksftiTSo išlaidos PRIMOKĖTOS į 
Lylsas dalis šios šalies, prastoje skrynelėj.

120 kvortą už $2,70. . . -
nU|/11 knygelę “^ekretai darymo alaus 
IIY KAI namie”’ išsiųsime kiekvienam, gave U I lirt I jo vai ją jr antrašą.

I Amsrican Product Co. 506 American Bldg. 
CINGINATI, 0.

Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk del vyru. 
Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijima krauja 
arbasypili,nubicgima sieklos, patrotitu stypribe; pučkus 
ir kitus išmietimuB, s negroniulavima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, ruma- 
tizma, gonorrhoea arba triperi, naujai įgautas lygas, 
strietura iryysasvyru lygas, gal būti išgidomis sava 
naniuse privatiškai, slapta ir labai pygjai.

Ta, dykai įgauta knyga, pasakis juiL.» kodėl jus 
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvė žinios, katrus ture žinoti kožnas vedes arba 
nevedes vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinėji. J tu, specijaliįku 
lygu. Temykit, jog ta knyga yra sius.a vysai dykai, 
užmokam už pačto, ing užpečetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir'adrcsa aut 
Šeiniaus paduotu kuponu, katrų siusk munis Sender**

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

Godotinas 7 amista: Pagal Taniistos prižadiejtna, aS norftCjau 
JogTamistapi. Justumai man vysai dykai vfcua jusu kuygadel vyru.

- - i
Vardas

MAU IN 5 DIENAS =5
... - -m -n         ■ Be P8^0 ar STOSIU)

.ii r j —

Aš noriu išgydyti kiekvieną kenčiantį vyrą nuo Varicoceles, Strikturos, Užkrečiamų 
Kraują Nuodų, Nerviškos Negalės, Hydroceles arba ypatingų vyrų ligų..

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

VYRAI ATGAUKITE SAVO SVEIKATĄ
Atsilankykime in mano ofisą ir pasiteiraukite sumaniai draugiškai.

Išgydau visikai Ilgas skilvio, plaučiu, kepenų Ir inkstu. 
Nemokėk už nopasekmingą gydymą— NEISZGYPO, NEMOKĖK.

Slaptos
VYRU LIGOS
Pražudytas Vyrišku
mas, Ligos Kepenų ir

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

Plaučiai
Dusulys, Bronchitis, Kvėpavi
mo Ligos išgydomos visiškai 
mano vėliausia metodą. Szir- 
dį^| ligos,

Išgydo, kad būtum sveikas

Specialistas 
Vyru ir Moterų Ligų. 

(Ištyrimas Dovanai)

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

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

l|orn« nuo 8 ryto Iki 4 po p


