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Kovo 13 d. kovos su džiova 
draugijos komiteto posėdis nu
tarė maždaug gegužės 7 arba 8 d. 
suruošti “baltojo žiedelio dieną”

Žmonės iš to pamokslo labai pa
sipiktino. Tarp kitko jis barė

Vied.’
esąs

Republikonų partijos kandida-

sakč: “Rytoj musų, lenkų, diena, 
todėl jau šiandien mes giedosime 
lenkiškai”. Bet lenkai neturė
jo jokios teisės tą dieną giedoti.

viškai. Darant tokiuo budu su
rašą, žinoma, kad daugumas vis 
“norėdavo” pamaldų lenkiškai. 
Kad geriau sektųsi rašti lenkų, 
tie nonai išsiimdavo iš kišenės

rinčiam visą tautą atstovauti. 
Tokia nepritinkanti kova pradeda

Toks lenkininkų pasielgimas 
yra^abaį: negražus, tai suprato ir 
jie patįs, nes didesnieji trukšma-

departamento poperį 
dėl tos “mokyklos”
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’ praneša, kad 
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valstijoj Taft gavo 
tūkstančius daugiau 
delegatų generališkon 
jon išrinkta po lygiai. Roosevelt 
matydamas, kad Taft toj valsti

ros 
bininkai buvo užpuolikai.

1911 met ų
čia vietomis 

ga — šiltinė, 
nių išmiršta, 
kių atsitikimų, 
mynos išmirė

Jonas Maculevičius.
- šaltinis —

ko prie darbininkų, norėdamas

Liet. Uk.”, “Rygos N 
lybė”. Paužalinietis. 
Lietuvos Ūkininkas —

su nelaime patikusia laivą

Jau prieš mišpa-

toriaus jau gautas. Užsakyta 
100.000 baltųjų gėlelių. 700 žmo
nių ruošiasi tomis dienomis už
siimti baltojo žiedelio pardavi
nėjimu.

Vilniaus medžiotojų draugija 
darė šiomis dienomis visuotinį 
metu susirinkimą. Susirinkimas

surašą, užėjo nemaža vietų, kur 
lietuviai, nors namie kalba ’ lie- 
tuviškai, bet Jokiu budu nenorė

per tai
Tokia išeiga gal butų geriausia, 
bet nežinia, ar partijų reikalus 
prižiūrinti politikieriai tam pri-

savo dukteris mokyklon. Mat jis 
atėjęs mokyklon, rado besimoki
nant 10 berniukų ir 9 mergaites;- 
Anot kun. Gugio,^
tegul mokinasi austi

. i mokykloj joms visai 
ir 1.1.

bia visai ką kitą. Tas stengiasi 
įkalbėti, jog revoliucijonieriai lai
kosi tik aplinkinėse Chihuahua, 
jog revoliucijonierių valdžia ne
gali nuo skriaudų apginti sve-

reiviams šaudyti. Žmonės sugu
lė ant žemės, tarp užmuštų } at
sigulė ri inžinierių s Tulčinski.

kėlė. Ir pirma žmonė

suviršu m 3 
alsų, bet 
konvenci-

Eišiškės klebonas ir Rodunios 
dekanas kun. N. Gintautas-Dzc- 
valtovskis iškeltas \olkoviskan 
^Gardino gub.) dekanu.

— Viltis —

u v o, bet už

ti
vieta
užsimiršo kuomet 
jau ne tie laikai, 
merginoms šviesos.

— Lietuvos Ūkininkas

ir eilinė 
ūkininkas 
pabrikoje

RUSIJA.

Dėl darbininku skerdymu Le- v •/v

zidentas Roosevelt ir dabartinis 
Taft, važinėja po visokias valsti
jas, agituodami už save, girdami

mušta ir pašauta 500 žmonių, už 
mušta ir vienas sargibinis; in
žinierius Tulčinski išliko neuž
gautas. Nejstabu, jeigu tas sker-

ti ir vienas, ir kitas išvelka pri- 
vatiškus reikalus, apskelbia net 
privatiškus konkurentui rašytus 
laiškus. Ir vienas, ir kitas kovoj

Musų nedidelTanie miestelyj 
yra pačta. Ligšiol pačtos virši
ninku buvo Čerepas, žmogus la-

nes ją Meksiko žmonės
Bet matyt 

tą valdžią į 
nes šiaurinės

taip-pat ir einant aplink bažny
čią. Bet, einant aplink bažnyčią, 
(giedant “Per Yavo šventą Pri
sikėlimą”), kelios lenkės jau bu
vo mėginusios giedoti lenkiškai,

IŠ LUOKĖS

Anjąhas Tur

dirbti
ūkininkas Bu- 
užvede policiją 

ir pats nurodė tuos namus, kur 
vaikaį mokėsi. Nors ten jokjot

džiaus ir 4) Guze, dvarininkas. 
Kaip aniems, taip ir dvarininkui 
Gūžei pristavos sustątįė protoko
lą už surašinėjimą barapijonų 
(apie Bočkininkus ir 'kitur).

Negalimu' šakyti, lįad lenką 
agitacija butų likusi be vaisiu 
Kunigai, darydami savo parapijos

lėpta šaudyti. Pirmutinės darbi
ninkų eilės sustojo, bet tižpaka- 
iniai, nežinodami kas atsitiko, 
stūmė pirmutinius priešakin. Ap
skričio inžinierius Tulčinski, iš-

sę pridedamųjų pamaldų Šven
čionių bažnyčioje, paskui, bekel- 
dami riaušes, tegavę tik trečda
lį, ėmė rašyti ant kun. > dekano 
skundus vyskupijos valdytojui 
Michalkevičiui, prašydami duoti 

|jiems vėl nors pusę pamaldų len-

dosi, jog viršų paėmė., lodei 
didelė Meksiko respublika gali 
pasidalinti į dvi mažas, jeigu 
Madero generolai neįstengs re- 
voliucijonierių vadovus galutinai

pierosą traukti. Čia yra daug 
pavydclninkų, k+rrie, jei įmanytų 
vicns-kitą vandens šaukšte nu- 
skandytų.

Tečiau tarpe kuliečių yra daug 
ir dorų ir blaivų žmonių. Yra 
tarpe jų ir gerų ūkininkų, kurie 
užaugina gražių arklių, turi įei
tais naujausių žemei 
įrankių. Ūkininkas Vaišvilas, 
Pažvelsįo sodžiuje, pernai nusjh

tiktai lietuvius skųsti ir visokias 
intrigas jiems daryti, bet nesi
gėdi ir indavinėti. Rinkonių so
džiuje keli ūkininkai lietuviai bu
vo pasiprašę vienos mergaitės 
pamokyti jų vaikus poterių. To 
paties sodžiaus 
kauskis, lenkas,

Iš STAČIŪNŲ, Šiaulių pav.
Stačiūnų ūkininkas L., norė

damas, kad jo draugas B. “gerai” 
teisme už jį liudytų, gerokai (^pa
starąjį “pamylėjo”. Ant rytojaus 
L. rado malūne nebegyvą, deg
tinėj sudegusį, o jo draugą vos 
gyvą ištraukė iš dumblynes.

*• Lietuves Ūkininkas •-

konų partijoj atsiranda vis dau
giau žmonių, nenorinčių nė vie
no, nė kito besisiūlančio kandi
dato ; daugelis mano, 
geriau atmesti ah’ 

-napčiu
/ partijos

jog butų 
\besipurvi- 

kandidttvrr generališkoj 
konve ijoj, kuri atsibus 
mėnesyj, o jų vietoj pa- 
kitą, kuris nesisuilė ir 

nespėjo dar susiteršti.

Rinkimuose pasiuntinių į gc- 
nerališką konvenciją Illinois 
valstijoj ir Pennsylvanijoj lai
mėjo Roosevelt, išrinkta konven- 
cijon daugiau jį remiančių 
stovų, bet Massachusetts 
stijoj, kur Roosevelt tikėjos?

joj gavo daugiau balsų, apreiškė, 
jog nenori kandiduoti, bęt išrink
ti delegatai atsakė, jog nenori 
Tafto ir generališkoj konvenci
joj už jį nebalsuos, bet balsuos 
už Roosevelta.

Taigi dabar vis dar nežinoma, 
kas republikoniškos. partijos bus 
kandidatu pastatytas prezidento 
vietai. Demokratų partija is 
suirutės republikonų partijoj 
lėtų pasinaudoti, jaigu butų 
riati suorganizuota ; bet 1 ir
partijoj tvarkos nėra. Ir demo
kratų partijoj politikieriai taip
jau ėdasi, kaip ir žymesniejie re
publikonų partijos stulpai—Taft 
ir Roosevelt.

/joj, daugelyj vietų Rusijoj dar
bininkai pakėlė streikus; 'Peter
burge darbininkai ir studentai kė
lė protesto demonstracijas dėl tų 
nekaltų žmonių skerdynių. Ant 
Peterburgo gatvių buvo minių 
susirėmimai. Suimta paskui keli 
tūkstančiai darbininkų ir studen
tų. Namuose neištikimu žmonių v- V L
daryta kratos. Ir durnoj klausi
mas tų skerdynių buvo pakeltas, 
pareikalauta valdžios išaiškinimo, 
dėlko tos skerdynės atsitiko, kas 
jas pagimdė. Daugelis atstovų 
kaltina valdžios tarnus, kad jie, 
norėdami pasigerinti kompanijai,

<ad turėti progą juos nugazdinti 
ir, nugazdinus, padaryti nuolan
kesniais kompanijai.

Skerdynė/ČMos atsitiko vietoj 
vadinamoj Bodaibo, streikas tas 
jžgimė mėnesis atgal, todėl tvar- 
<os dabojimui atsiuntė čia rotą

oficierui Treščenko, jau savo pro- 
vokacicjoms atsižymėjusiam Niž- 
le Novgorode ir Kamiencc Po- 
lolskam. Tasai suareštavo strei- 
co vedėjus. 3000 darbininkų ėjo 
įrašyti paleisti suimtus. Žanda
rų oficieriasTreščenko išvedė ka
reivius ir prisiartinus darbinin
kams 166 žingsnius, pasiuntė du 
sargybiniu apreikšti, kad neeitų 
irčiau, nes kareiviams bus pa- 

gi skerdynes pagimdė žandarų 
rotmistras Treščenko, gerai žino
damas ką daro.

Iš Peterburgo siunčia komisiją 
ištirti tą atsitikimą ; darbiečiai 
durnoj reikalauja, kad tyrinėto
jų komisijon butų išrinkti ir du
rnos atstovai, nes valdžios tyri
nėjimui netiki: kadang 
atstovai tas skerdynes 
tai jos tyrinėtojai visą 
verstų ant darbininkų 
Vietiniai valdininkai 
gina jau daryti. b 
stovas durnoj gavo telegramą, jog 
ton vieton, kur skerdynės atsiti
ko, gabenama akmenjs ir sto- 

, buk dar-

rastis “Rieč” sako, kad pakol 
iš Peterburgo atkaks tyri
nėtojai, Treščenko ir kompani
ja gali kalnus akmenų sukrauti, 
nes jų visur yra, iš girių gali 
vežimus lazdų atgabenti. Bet 
tas dar nerodo, kad darbininkai

tu Meksike buvo kruvini c t
šiai revoliucijonierių su preziden
to Madero kariuomene. Veik vi
suose mūšiuose prezidento ka
riuomene likosi sumušta. Buvo 
pakaltas klausymas, ar ne geriau 
but/i, jeigu nuraminimui krašto 
dabartinis prezidentas Madero 
nuo savo vietos pasitrautkų, bet 
jis apreiškė, jog to nepadarys, 
nors revoliucijonieriai ir sostinę 
Įiaimtų. lasyk jis žada pasi
traukti į kalnus ir ginti savo

sais prezidentu išrinko Uiazą, o 
prieš jo valdžią Madero šiauriuo
se žmones sukėlė ir privertė Di- 
azą pasitraukti.

Dabar revoliucijonieriai Meksi
ko prezidentu apšauka Gdmczą. 
Washingtonan atkako pasiunti
niai abiejų prezidentų: Madero 
atsiuntė Senorą Culero, o Go
mez—Palikarpą Ruedą, kuris mė
gina Washington© valdininkus 
pertikrinti, kad Jungtinių valsčių 
valdžia pripažintų tuomtarpinio 
prezidento Gomezo revoliucijo- 
nierius už karą vedančią pusę. 
Gomezo pasiuntinys užtikrina, 
jog revoliucijonieriai įstengia 
tvarką užlaikyti ir apginti nuo 
skriaudų svetimų kraštų piliečius.

greičiausia ir vienas, ir kitas at
stovas prasilenkia su teisybe.. Gal 
revoliucijonierių vadovai savo 
žmonių suvaldyti negali, bet iki 
šiol ir prezidento Madero valdžia 
krašto nuraminti neįstengia, o 
šiauriuose revoliucijonieriai, ro-

Trečiadienį, balandžio 4 dieną, 
Vilniaus teismo rūmai svarstys 
žinomąją Joniškio bylą. Kaltina
mi: Šereikiškių dvarininkas Za- 
jančkovskis, Joniškio palivarko 
nuomininkas Kozela ir 10 val
stiečių lenkų. Kaltinimo liudi
ninkais šaukiami 7 kunigai lie
tuviai ir 13 valstiečių. Apgyni
mo liudininku, tarp kitų, šau
kiamas Vilniaus vyskupijos admi
nistratorius.

— Viltis —

Stoliarovo sūnūs, gimnazistas, 
nušovė prieš keletą mėnesių sa
vo draugą Kiselevičių, Gardino 
apygardos teismo nario sūnų. 
Stoliarovo byla turėjo būti svar
stoma Gardino apygardos teisme. 
Tečiau, kad teismas butų teisin
gesnis, dabar perkėlė tą bylą Vil
niaus apygardos teisman.

— Viltis —

met Vilniuje medžiokles parodą. 
Toje parodoje busią išstatyta vi
sa, kas tik paliečia medžiojimą 
Lietuvoje: tam tikra literatūra, 
raštai apie medžiojimą, paveik
slai, medžiotojų ginklai, įvairus 
prietaisai žvėrims gaudyti, spą
stai, žolės, kuriomis maitinasi 
žvėrįs, kurtai ir kiti šunes, me- 

arkliai, ragai, kailiai, 
ir

džiotų
Be to, ketina drauge daryti ir 
žuvininkavimo parodą; tuo tik
slu draugija nutarė susitarti su 
žuvininkų draugija. Parodą ža
da atidaryti rugpiučio pabaigoje, 
ar rugsėjo pradžioje.

— Viltis •-

Lenkų 
jau treti 
ską Lukiškio plcciuje per muges 
ir parduoda pigiąsias knygeles 
liaudžiai. Anais metais būdavo 
ten-pat ir lietuvių knygelių iš Šla
pelienės knygyno. “Kur. Lit.” 
praneša, kad šiemetai per šv. Ka
zimiero mugę (tris dienas) “Kul
tūra” pardavusi 985 knygeles 

gėlės parduotos, žinomą, 
giausia pačios pigiosios, po 
lias kapeikas. “K. L.” rašo, 
kasinėtai knygynui vis geriau 

mugėje pardavinėti.
— Viltis —

, IŠ ŠVENČIONIŲ.

Švenčionių klebonas dekanas 
kun. Mačulskis, dėl lenkų intrigų 
atsisakė nuo vietos. Visokie len
kų šmeižimai ir skundai dvasiš- 
<ajai ir svietiška jai valdžiai da- 
ėdė dekanui ligi gyvosios, ir jis 
palieka Švenčionis.

Kad kas nesakytų, kad tais 
žodžiais lenkai neteisingai ir sun
kiai kaltinami, galiu jšrodyti fak
tais, kaip lenką: “graužė” iš sa
vo parapijos kun. Močtilskį. Ne
minėsiu tų faktų ir skundų, kurie 
nors ir yra beveik visiems žinomi, 
net ir tiems, prieš kuriuos jie bu
vo daryti ir rašyti, bet nėra dar 

kų kalba. Kadangi Švenčionių 
parapijoje lenkų nėra ištikrųjų ne 
trečdalio, todėl jiems sunku buvo 
gauti ką ir iš Michalkevičiaus. 
Matydami, nieko nepešią iš dva
siškosios valdžios, lenkininkai, 
kurie visuomet kaltink lietuvius, 
kad šie jiešką teisybės iš svie
tiškosios valdžios, patįs padavė 
vidaus dalykų ministerijai (svet. 
tikybų dep.) skundą, kad jie esą 
skaudžiami bažnyčioje, kad jie 
negauną tiek pamaldų lenkų kal
ba, kiek reikalaująs jų skaičius.

vasaros pabaigoje 
i sp ra u n i kis gavo iš 

paliepim’ą padaryti 
visos parapijos surašą 
kiek yra išviso lietuvių ir kiek 
lenkų. Policija turėjo padaryti 
šitą darbą. Ir kas pasirodė? Po
licija lietuvių rado daug dau
giau, negu buvo parodęs pats 
kun. dekanas. Žinomk, lenkinin
kai nieko ir nelaimėjo, nes skų- 
zdamiesi, aiškiai pasakė netiesą.

Nieko negavę nei iš dvasiško
sios, nei iš svietiškosios valdžios, 
lenkininkai nutarė išnaudoti vys

pridedamųjų pamaldų tvarką baž
nyčioje. Kiekvienam aišku, kad 
juo 
lenkai 
maldų v 
tos 1

pa- 
Dėl 

nutarė 
lenkų.

Jie suorganizavo tam tikrą būrelį 
žmonių, kurie ėmė važinėti j>o 
sodžius ir darvti surasus. 1 lie- 4.
tuvių sodžius, ypač kur žmonės 
labiau susipratę, tie surašinėtojai 
važiuodavo tuomet, kdomet vyrų 
nebūdavo namie, nes moters leng
viau pavykdavo jiems prikalbėti, 
arba sustodavo kur gete sodžiaus 
pas kampininką, arba maip koĮtio-

diečiams, sakydami, kad tą po
perį jiems yra davęs kun. Michal
kevičius ir liepęs Švenčionių pa
rapijoje surašyti, kas lenkas, kas 
lietuvis, nes, girdi, kun. Michal
kevičius, duodamas jiems tą po
perį su savo antspauda ir para
šu, sakęs, kad jis nepasitenkįs lie
tuviais kunigais ir nenorįs, kad 
jie darytų surašą. Tam pačiam 
rašte buvę įsakyta visiems, kur 

nuvžžiuoja, duoti 
važiuoti. Žmonės 
Jie visiems liepė 

Ne- 
ku-

arklių toliau 
taip ir darė, 
rašyties lenkais, grasindami: ' 
sirašykite lietuviais, nes tie, 
rie užsirašys lietuviais, bus 
versti rusais. Tik vienas 
tikras katalikų tikėjimas, tik 
na “polska wiara” tėra 
lieka”. 7 *
rapijonių akyse visaipį niekindavo 
savo kunigus. Išgirdęs apie tai 
iš savo parapijonių, kun. deka
nas nuvažiavo pas vyskupijos 
valdytoją paklausti, ar jis tik
rai ingaliojęs tam tikrus žmones 
daryti surašą jo parapijoje. Kun. 
Michalkevičius griežtai pasakęs 
nieko nežinąs,apie juos, nieko ne- 
ingaliojęs ir jokių raštų neda
vęs. Aišku, kad viską buvo pra
simanę patįs lenkai. Bet kun. 
Močulskis nieko jiems nesakė ir 
nekliudė, žinodamas, kad jų tas 
surašąs nieko nesversiąs. Tečiau 
baigti daryti surašo jiems nebe
pavyko. Kaž-kaip sužinojo apie 
tai policija, sugaudė po sodžius 
neprašytus kunigų ph(įėjėjus, su
statė protokolą ir išsiuntė gu
bernatoriui. Iš tų, kurie važinėjo 
po sodžius darydami'surašą, ga
lima paminėti . šiuoš; žymesniuo
sius: 1) Dionizas Littljochailskis, 
kurpius iš Švenčionių miešto, 2) 
Skripskis, ūkininkas iš Samdu- 
riškės sodžiaus, 3) 
činskis, ūkininkas i 

melį, kur visos penkios pirkelės 
užsirašė lenkais, nors jie visi 
lietuviai ir namie lietuviškai kal
ba.

Bet aiškiausias lenkų agitacijos 
vaisius pasirodė Velykų pirmą
ją dieną. Toje taip iškilmingoje 
ir svarbioje šventėje lenkininkai 

mišparus. Kaip augščiau minė
jau, Švenčionyse lietuviai dabar 
turi savo kalba du trečdaliu pa
maldų, o lenkai—vieną trečdalį. 
Velykų pirmoji diena priderėjo 
lietuviams. Lietuviai velyki!

mišparus, lenkai pakėlė tikrą su
irutę, kurią buvo jau išanksto su
tarę kelti ir apie kurią jau prieš 
kelias dienas kalbėjo'žmonės po 
miestą....

Buvo 
rus dvi lenkės

ję! pirmoji diena esti vieniems, 
tai antroji antriems. Todėl pir
mąją dieną lenkai neturėjo jo
kios teisės giedoti. Tečiau jie 
nežiūrėjo to. Prieš mišparus, 
vargonininkui padavus toną, tuo
jau pirmi atsiliepė lenkai, už- 

tuviai, bet lenkai 
laiką giedojo. Po 
gas ėmė lietuviškai kalbėti “Pa
laimintas Dievas”. Lietuviams 
atsakinėjant, lenkai balsu šaukė 
lenkiškai ir kliudė melsties. Vos 
tik lietuviai ištaria pirmutinį at- 

kai daug balsiau ir tyčiomis ilgai 
tęsia, kad neduoti lietuviams. 
(Apskritai, per didesnes šventes, 
kalbant lietuviams “Pąląimintas 
Dievas”,! lenkai beveik visuomet 
lenkiškai atsakinėja ir kliudo mel- 
sties). Pabaigoje, lietuviams gie
dant “Tegul bus pagarbintas”, 
lenkai tąip-pat elgėsi: vos lietu
viai pradeda giedoti, lenkai tuo
jau ima rėkti lenkiškai ir paskiau

toli nuo presbiterijos. Net 
čių lenkų atsirado vienas 
žmogus, kuris, atsistojęs 
krotelių, ėmė riaušininkus 
barti, sakydamas: “Gėda, 
jums taip bažnyčioje ei: 
Baigiant giedoti paskutinį kartą

dekonas išėjo iš zakristijos su 
relikviorium. Lenkai ėmė rėkti: 
“Dla nas riic iiienųų nic trzeba 
nam i relikwii twoich!”

Skaitytojui, ypač tokiam, kuris 
sekė Vilniaus lietuvių ir lenkų 
laikraščių polemiką dėl Šven
čionių parapijos, gali kilti klau
simas, kodėl toje parapijoje taip 
neramu. Kas ten gyvena ir nuo
lat viską mato, tam jokių ne- 
aiškybių būti negali. Pačiam 
mieste yra kelios “panelės”, ku
rios niekuo kitu neužsiima, kaip 
tik “lenkų reikalais” ir agitaci
ja. Apie tai iš dalies buvo jau 
rašyta lietuvių laikraščiuose. Bet 
tais pačiais reikalais rūpinasi ir 
Vilniaus endekų štabas.

Švenčionių lenkai mė

gai gavo ii
pasiaiškinti 
laikymo.

Tat neikiek nenuostabu, kad 
dėl lenkų intrigų, kun. dekanas 
nats nasinrašė iškelti ii iš ten.

Vilniaus vysk, kunigų permai
nos. Kun. Stefanavičius, Drujos 
kam., paskirtas (Jelcino klebonu ; 
kun. JonlK Jankevičius iš (Jelci
no paskirtas Trakelių klebonu; 
kun. J. Borovskis, Gardino Faros 
kam., paskirtas Brzozovos kle
bonu; kun. A. Salatinskis iš 
Brzozovos paskirtas Graužiškių 
klebonu; kun. A. Gailevičius iš 
Graužiškių paskirtas Suchovolės 
klebonu.

dabar 
dešiniųjų 

A'ostorgo- 
Jis atvažiavęs čia priruošti
monarchist!! prie rinkimų, 
k. Slovo” korespondentui 

Vostorgovas pasakęs, kad rusų 
tautos sąjunga labiausiai turinti 
kovoti su^ spalininkais, nes jie 
esą veidmainiai ir dėlto su jais 
sunkiau kovoti kaip su kadetais 
ir kitais kairiaisiais.

— Viltis —

IŠ JONIŠKIO, Šiaulių pav.
(Nuo mūsų korespondento).

Balandžio 1 dieną Joniškio 
kliubas “Artojas” parengė va
karėlį su dainomis, šokiais la- 
kiojančia krasa ir žaislais. Va

nuota keletos graži 11 lietuviškų 
dainelių. Geriausiai nusisekė “Lie
tuva tėvynė musų”. Buvo many
ta sulošti ir Žemaitės komedijėlę 
“Valsčiaus sūdąs”, bet aktoriai 
ant scenos nepasirodė.

Joniškiečiai kruta-darbuojasi, 
bet dar čia yra tokių, kurie dar
bams neprijaučia. Kaštanas.

ŽIBARTŲ, Panevėžio pav.

Musų kaimą nesenai atsilan- 
vienas iš tų stebuklingųjų 

daktarų, kurie tankiai prigaudi- 
nėja greit' intikinčius žmones. 
Taip ir šis daktaras apsiskelbė 

nežinia kodėl visi vaistai buvo 
vienoki. Gerokai užsidirbęs 
“daktaras” nuėjo kitur stebuklų 
daryti. Gaila, kad žmonės da 
tiki visokiems praeiviams.

Musų kaime 15 gyventojų, laik
raščių tik 3 po vieną egz. pa
reina : 
ir “V

eisi pas jį pinigų, ar apdrausto 
laiško atsiimti kad ir su teisin
giausiai paliudyta “pavestka”, bet 
jis vis kokią nors priežastį iš
randa ir pinigų, ar laiško, ne
duoda. 1 ai, sako, kad pavarde 
negerai parašyta, ar kitą ką “ne
gero ’ randa ir spiriasi tolei, pa
kol rublinės neįspausi delnan. 
Rublinę įspaudus, jau viskas tei
singu virsta ir ką nori — gausi.

Ilgai musų žmonės kentė tą 
pačtos viršininko skriaudą, bet 
pagalios, susitarę, surašė skundą 
į apskričio' (okrugo) viršininką, 
kuris neužilgo atsiuntė valdinin
ką tą viską ištirti. Tasai valdi
ninkas skundą pripažino teisin
gu, ir vasario 2 d. kyšius Die
giantį viršininką iškraustė iš mu
sų miestelio. Į jo vietą gavome 
jauną viršininką. Ši-šioks.

— Lietuvos Ūkininkas —

los atsidengė vakariniai suaugu
siems kursai. Mokomasi kas 
šventadienis po 2 valandi. No
rinčių mokyties užsirašė daugiau
200 žmonių. Paužalinietis. v

Musų naujai perkeltas kamen- 
dorins kun. Gugis per Verbą pa

IŠ DŪKŠTŲ, Kauno

Apie Dukštus yra keli dvari
ninkai, bet ir tie nyksta. Ūki
ninkai tveriąs už ūkio, ypač už 
pienininkystės: jau keliuose kai
muose yra separatoriai “Alfa- 
Laval”, o pas vieną, Liudviką 

ra i nutarę, kad šiame bažnyt
kaimyje butų inkurta pradinė 
liaudies mokykla. Valdžia šiam 
dalykui skirianti iš iždo girių sie
nojus ir 2200 rublių, iš kurių 
200 rublių žemei nupirkti.

Tajf> gi nutarta Čia įsteigti pač- 
tos skyrius.

Girdėjau taip-gi, kad čia nori
ma inkurti’ Kauno “Blaivybės”

Kul iečiai girtuokliavime nuo 
kitų parapijų neatsiliko. Daug 
čia yra tamsybės apuokų, kurie 
šventadieniais užkabinėja ramius 
žmonelės. Tarpe moterų ir net 
mergaičių yra čia rūkančių ta
baką. Tabako rūkymas čia įkai
toma draugystei pritinkančia 
mada.

Esama mergaičių, kurios šiaip 
jau nerūko, bet per vestuves, 
duodant jaunikaičiui, arba per 
krikštynas kuinui — neturi drą-



MIŠKUS KERTA.

dėt tos 
medžius, 
mažųjų. 

1 rublį dienai;

2

da pasakyti, kad Ku-

Tas ir pagimdė
susirėmimą.

susiu yra ir lietuvių.Viltis

IS VISUR.IS AMERIKOS —Coffman in New York Journal.

suomenei ir 
reikalavimai

na u, 
negu-' Kaune.

riuomi ir vaduojas.
Jurgis Švirplis.

Grinčios jų
iššluotos, kaikuriuose

Baltimore, Md. Dokuose No.
6 Cantone sustreikavo laivų iš
dirbėjai; streikuoja 1000 darbi- 
niiJKų. Buvo kruvini susirėmi
mai streikierių su policistais. 
Pašauta tūlas streikierių skait-c

liūs. Streikieriai mėgino išvai
kyti iškraujančius laivą “Bulga-

r
'•i

pirko mašiną šienui ir javams 
piauti. Ypač darbščios čia mo
terįs ir mergaitės. Jų vyrai ir 
broliai dėvėja savo žmonių ir se
selių gamintais rubais. Čia mo
kama iš nedažytų vilnų patiekti 
įvairius, net labai gražius mar
ginius. •

Galima kuliškes moteris pagir
ti ir už jų švarumą, 
visuomet
namuose 
tos.

Reikia 
liuose jau kelinti metai gyvuoja 
ūkio ratelis. Tiesa, kolkas, jam 
fiekaip tesekasi, bet reikia vil
ties!, kad toliau, kuliškiams labiau 
susipratus, jis padarys nemaža
gero.

Kulių parapijoje yra taip-gi do
rų ir blaivių jaunikaičių ir mer
gaičių. Daugelis jų Kuosomis 
valandomis skaito laikraščius ir 
knygeles; yra ir tokių, kurie pa
tįs per save iš knygų mokinasi. 
Yra mergaičių, kurios prie ra
telio sėdėdamos, išmokina savo 
mažesniuosius brolelius ir seseles 
poterių rašto, ir gražių giesme
lių, dainelių ir žaislelių. Kaip 
gražu matyti, kad doras jauni
mas, pūslėtomis rankomis, gavęs 

žiems ir doriems tikslams. Iš 
tokio jaunimo galima tikėtiesi 
ateityje dorų vyrų, moterų ir nau
dingų krašto piliečių.

J. Juodeikis.
— šaltinis —

IŠ KRUOPIŲ, Šiaulių pav.
Šis bažnytkaimis nedidelis; yra 

kelios žydų. sankrovos ir trįs lie
tuvių, dvi aludės ir monopolis. 
Monopolis čia nedėldieniais yra 

sodžiuose yra slaptų monopolių.
Laikraščių maža kas teskaito.

Yra čia dviklesė ministerijos 
mokykla. Šių vasarų čia statys 
naujus didelius namus mokyklai.

J. Beržinis.
— šaltinis —

IŠ LABOS, Panevėžio pav.
Netoli Labos stoties nesenai 

iškrito iš traukinio vienas kur
pius iš Panevėžio ir užsimušė. 
Pirmiau dar, prieš jo mirtį, nu
sinuodijo jo žmona, o jis kelia
vo į Rygų su maža dukterim.

Nevėžio Mylėtojas.
— Viltis —

IS UŽUPĖS, Kauno pav.
Užupė — tai didelis ir turtin

gas sodžius, stovi ant upes Liau
dės kranto; jis pagarsėjo visoje 
apylinkėje štai kuo: čia pernai 
vasarų lietuvis D. Kraniauskas 
pastatė garo malūnų; buvo tai 
nemaža naujiena musų kampe
lyje. Malūne yra valsai, dvejos 
girnos ir milų veltuvas. Kiek 

verpti. Musų šone yra keletas 
vandeninių malūnų, kuriuos nuo
moja žydai, taigi ir iš Kraniausko 
norėjo žydai paimti arendon; 
mat, turint visi malūnai savo ran
kose, geresnis butų pelnas. Kra
niauskas malūno nedavė.

J. Ūkas.
— Viltis —

IŠ ŠIAULIŲ.
Kovo 17 d. naktį, išėjus iš 

alinės, buvo nudurtas vienas jau
nas vaikinas 21 m., darbininkas, 
Juozas Tulčius.

— Kovo 21 d. po pietų Žuvi
ninkų sodžiuje, netoli nuo Šiau
lių, už ežero kilo didelis 
Daugybė trobų sudegė. 
Jtis ir smulkmenos dar 
uos.

gaisras. 
Prieža- 
nežino-

Viltis —

Išrinkti tie patįs, t. y. 
p. Jonas Andziulis, o

tš PAEŽERIŲ, Vilkaviškio pav.
Balandžio 10 d. (n. k.) buvo 

Paežeriuose teisėjo ir viršaičio 
rinkimai. 
;eisėju - 
viršaičiu — p. Juozas Povilaitis. 
Teisėjas gavo 256 balsus už save 
ir 63 balsus prieš save, o vir
šaitis išrinktas visų vienu balsu.

Vadinasi, paežeriečiai, kaip vi
sados, taip ir dabar, parodė pui
kų savo susipratimų, išrinkdami 
:aip didžios \loros vyrus.

Antanas Kriščiukaitis. 
— Šaltinis —

(S JUŠKAKAIMIŲ, Naum. p.
Juškakaimių ūkininkas Jurgis 

Zokas trecią dieną Velykų ma
lė melnyčaitej grudus. Neilgai 
trukus, užėjo didelis vėjas? Zo- i Roosevelt* b

kas užleido presą (tormazą), bet 
sustabdyti negalėjo. Tada jis 
tverė už sparno, norėdamas su
stabdyti melnyčaitę, bet spar
nas išnešė jį į viršų ir Zokas, 
krįsdamas, nusilaužė abi koji. Li
gonio padėjimas sunkus. Kau
lus sutaisė Slavikų feldšeris ir 
liepė ligohį vežti į Kauno ligon-

sako, man namie numirti, 
Kukutis.

Lietuvos Ūkininkas

Pakuršėj, Kauno gub., miškus 
kirmėlės užpuolė ėsti 
priežasties ėmė 
nepaliekant nė 
Vyrai gauna po 
moterįs ir vaikai, kurie tepa me
džių žieves smala,

PRIEŠ PASKUTINĮ TEISMĄ.
Herrin, Ill. 

kurie Herrino 
to pabaigos ir 
Žmonės kalba, 
indijonė 

Čia yra žmonės, 
mieste laukia svic- 
paskutinio teismo. 1 
kad buk kokia ten

su ilga banda vaikščio- 
ėsc ir įkalbinėja, kad 

miestas Herrin su- 
Bct 3 gegužio diena 

nieko ten nepaprasto 
turbūt paskutino 

Bet

praėjo, o
neatsitiko;
teismo diena tapo atidėta.
prieš indijonės išpranašautą teis
mo dieną netruko žmonių, kurie 
norėjo iš Herrino išsinešdinti, 
kad išvengus Dievo rūstybės.

TEISINGA BAUSMĖ.

Ottumwa, Iowa. Už siuntinė
jimą pačta koliojančių laiškų 
merginai Ong, teisėjas McPher
son pasiuntė 9 mėnesiams kalė- 
jiman Johnsoną. Bausmė tai vi
sai teisinga. Ir tarp lietuvių yra 
mėgstanti tokius laiškus siunti
nėti. Tegul jie apsisaugos.

LAIKRAŠČIO 
DAKTORIŲ.

RE-

Spokane, Wash. Pereitos su
ites seredoj į redakcija laik-

raščio “Spokane Chronicle” atėjo 
koksai nepažįstamas vyras, iš
sitraukė revolverį ir paleido šūvį 
į redaktorių Rothrocką ir taip 
gerai pataikė, kad redaktorius 
numirė. Už ką redaktorių nu- v ę,
šovė, nežinia.

LENKIUTĖ APDOVANOTA.

pažino mokyklos mokinei 14 me
tų lenkiutei Jozefinai Pikrackci 
iš Chicapce, Mass., kuri pama
čiusi, jog eidamos per plonų le
dų ant upės įlūžo trįs jos san- 

pričiuožė prie įlužiusių, dvi su- 
jas,

trečios išttraukti neįstengė.

TRŪKSTA DARBININKŲ.
z New Orleans, La. Trūksta 
darbininkų sudrutinimui pylimų; 
todėl ( policijai prisakyta gaudyti 
nigerius ir varyti juos su prie
varta darban. Gyventojai iš 
miesto Milvilles tapo iškelti ki
tur, nes laukiama tose aplinki
nėse tvanų.

AUDROS.
Brookings. Šitose aplinkinėse 

siautė audra su debesių praply- 
šimais. Upė Sioux River išsilie
jo per krantus ir vanduo užlie
jo didelius lauky plotus ir visus 
laukų vaisius išnaikino. Dauge- 
lyj vietų geležinkelio traukinių 
bėgiojimų prisiėjo sustabdyti, nes 
vanduo kelis pylimus išardė.

SUFRAGISČIŲ PARODA.
New York. Moterįs jieškan- 

čios lygių su vyrais politiškų tie
sų, kėlė čia už savo reikalus de
monstracijas. Gatvėmis traukė 
15000 moterų ir joms pritarian
čių vyrų. Vakare Carnegie salėj 
buvo didelis moterų susirinki
mas. Susirinkime vyrų buvo apie 
3000. Užprašytas dalyvauti buvo 
ir buvęs Amerikos prtzįdentas

VAINIKAI ŽUVUSIEMS.
New York. Iš visokių Ameri

kos kraštų atsiuntė daugybę gė
lių New Yorkan, kurios bus gar
laiviais pasiųstos į vietą, kur žu
vo su laivu “Titanic” žmonės 
ir ten jas į jūres paliks pagarbi
nimui žuvusių. Ir iš Chicagos 
išsiųsta vienas gražiausių gėlių
vagonas.

BRUCE ISMAY IŠKELIAVO 
NAMON.

A

Pcrdėtinis kompanijos White 
Star linijos, kurios laivas Titanic 
paskendo, Bruce Ismay laivu 
“Adriatic” iškeliavo Anglijon, 
nors jį visi laiko svarbiausia prie- 
žasčia nelaimės. Dabar j 
savo pasielgimą keliaujant 
“Titanic” turės atsakyti 
Anglijos teismą.

laivu 
prieš

c

BIAURUS PAPROTYS.
New York. Atgabenta 13 v 

eiti nuo laivo “Titanic”, palikta

tį. Iš to pasinaudojo nežinomi 
žmonės, valtyse išpjaustė sky
les, pavogė gėrimui puodelius ir 
kitokius juose buvusius daiktus. 
Dabar žvejai Hudsono paupiuo
se pardavinėja visokius mažmo
žius, medžio šmotelius už bran
gius pinigus, po 5—25 dol. ir 
pirkėjų ,pe trūksta.

PEN-

Abudu 
pensijų 
pasenu-

KONGRESAS PRIĖMĖ 
SIJŲ BILIŲ.

Washington, D. C. 
kongreso rūmai priėmė 
bilių veteranams, taigi 
siems Amerikos kareiviams. Bu
vę Amerikos kareiviai, sulaukę 
66 metų, tarnavę du metu, turi 
gauti pensiją 18 dol. mėnesyj, 
o ištarnavę 3 metus po 19 dol. 
Sulaukę 70 metų, ištarnavę ka- 
riumenėj pusantrų metų turi gau
ti pensijų po $21.50 mėnesyj, iš
tarnavę du metu 23 dol., ištar
navę

rciks 
dol.

metus 25 dol. 
kas metai iš viso

o ištarna- 
Pen sijoms 
25,000,000

SUDRASKĖ AMERIKOS VĖ
LA VĄ.

New York. Apvaikščiojant 1 
gegužio socialistiškos organiza
cijos surengė ant gatvių paro
dą, kurioj dalyvavo 40000 žmo
nių. Prie Union Square socialis
tai parengė pliatformą ir ją pa
puošė Amerikos vėlava. Kalbant 
Edwardui T. Cassady, atėjo pul
kas narių Industrial Workers of 
the World ir pamatę Amerikos 
vėlavą, ją nuo pliatformos nu
traukė, išreikšdami, jog nepripa
žįsta tautiškų vėlayų. Kasžin, 
ar dėl tokio pasielgimo socializ
mas tarp amerikonų įgaus simpa
tijos ir pritarėjų. Pati vėlava 
kenkti negali.

MUŠIS PRANAŠO PASEKĖJŲ 
SU DARBININKAIS.

Zion City. Šitas miestas už
dėtas nekokio pranašo Dowie. Jam 
mirus, vadovu sektos fanatikių 
liko Wilbur Valvia. Jis užsima
nė elektriškos pajiegos darbi
ninkams . 
tį.

tris jie,, apsiginklavę, kuom

uždrausti niky
Tas nepatiko darbiniu

PASKUTINE VALTIS.

galėjo, ištraukė mušti pranašo 
šalininkus ir juos sumušė. Muš
tynėse sužeista daug žmonių.

REIKALAUJAMA, KAD ŠAU
DYKLOS BUTŲ VALDŽIOS

KONTROLIUOJAMOS.

Washington, D. C. Kongreso 
atstovas Sabbath padavė kongre
sui rcikalavmią, kad šaldyklos, 
kuriose laikoma produktai, butų 
valdžios prižiuriamos. 
savininkai kas metas 
čio 
sc

1 rugpiu- 
turi suteikti surašą šaldyklo- 
esančių produktų.

' VĖLI TVANAI.
Cairo, ijl. /'Upė Mississippi vėl 

užtvino ir užliejo didelius

Gyventojai, kuriuos išvijo 
buvę tvanai, -pradėjo jau 
dabar sugrįžusius nauji

laukų 
Point, 
pirma

tvanai

Prie Ąngiola vanduo išardė py
limą ir užliejo 5000 akrų plian- 
taciją. Ten nesenai pastatė už 
pusę milijono dolerių cukraus 
dirbtuvę.

AUDRA.

Užmušta 
Vėtra nunešė trio- 
svogunų augintojo 
Daviso. Pražuvo 
gyvulių. Nuosto- 
padarytus, skaito

San Antonio, Texas. Paupėse 
Rio Grande pereito ketvergo die
nų siautė audra su debesių pra- 
plyšimu ir vėtra. Vėjas nugriovė 
daug triobų fanuose. 
10 žmonių, 
bas turtingo 
milijonieriaus 
daug visokių 
liūs, audros 
milijonais.

GAISRAI.
Syracuse, N. Y. Su visu iš

degė Craghan, Lewis pa- 
vietyj. Sudegė 34 triobos. Nuo
stolius skaito ant $300000. Ug
nyje pražuvo du vaikai.

IS DARBO LAUKO.
APIE MAINIERIŲ STREIKĄ.

Subkomisija, susidedanti iš 
mainierių ir kasyklų atstovų, 2 

misijai plianą, kuriuom buvo ma
noma sutaikyti anglekasius su 
kasyklomis. Subkomisija susi
taikė, bet aBėlna komisija, šio 
pliano nčtižgyrė. Mainierių at
stovai išreiškė* nuomonę, kad mai- 
nicriai sik tokiu plianu nesutiks 
ir nepanorės jo užtvirtinti. Mai
nierių atstovą? tvirtina, kad (pa
kėlimas lnokefšties ant 10% yra 
permažasį terfhinas naujo kon
trakto anį?4 ihėtų yra per ilgak 
—mainieritir tflik nori kontrakto 
tik ant 2imet§.\ Taip pat jie rei
kalaują pilno pripažinimo uni
jos, gi subkomisijos projekte yra 
pripažinta^uhijk tik iš dalies, kaip 
apie tai buvo rašyta pereitam 
“Lietuvos” ntmleryj. Toliaus mai
nierių atstovai neužganėdinti pa
naikinimu ^sliding scale” (pro- 
cenčių) ir tvirtina, kad ją panai- 
kintfs, maimeriams išeitų abel- 
nas padidinimas dabartinės mo- 
kesties ant 5 procentų, nors jie 
ir gauna 10' procentų.

Nors konlišija atmetė subko
misijos siūlomą plianą, tai vie
nok yra dat viltis, kad gal ir ap
sieis be streiko. Gegužio 14 die

ną yra šaukiama Wilkes-Barre 
abelna mainierių konvencija. De
legatai visų mainierių kuopų (lo
cals), kurių yra apie 400, susi

duotą subkomisijos projektą ir 
arba jį užgirs, arba atmes. Jei
gu užgirs, tai tuojaus galima bus 
grįžt prie darbo, nes kasyklos 
sutinka su subkomisijos projek
tu, bet jeigu konvencija tą pro- 
jektąmes tai prasidės naujos 
derybos su kasyklų atstovais, ar
ba visą reikalą paves sutaikinti 
santaikos komisijai, kuri 
k ė streiką 1902 m.

sutai-

Pilnas tekstas subkomisijos ra
porto.

Žemiaus paduodame pilną tekstą 
subkomisijos projekto, kurio mai
nierių atstovai pilnos komisijos 
posėdyj nepriėmė.

Gerbiamicjie:

žemiaus pasirašiusiejie nariai sub
komisijos, paskirtos jūsų posčelyj 
Philadelphijoj, balandžio 10 d., ir 
įgaliotos suradimui budo, kuriuom 
galima butų prašalinti dabartinius 
nesutikimus tarp antracito kasyklų 
ir jų samdininkų, šiuomi turi gar
bę rekomenduoti jųsų apsvarstymui 
projektų sekančių išlygų:

1 —Kad senasis kontraktas bus 
ant kitų ketverių metų ir pasibaigs 
31 kovo 191G m., išskiriant tik šias 
naujas sąlygas:

a) — Kontraktų kainos ir algos 
bus pakeltos 10 procentų aug- 
ščiau kontrakto mokesties, paskir
tos “Antracite Coal Strike Commi- 
sion”, ir prasidėjusios nuo 1 ba
landžio 1903 m. “Slinding scale” 
(procenčiai) visiškai panaikinta.

b — Visiems kontraktieriams ir 
darbininkams, kurie dirba pagal su
tartį, bus mokama nemažiau, kaip 
kompanijos mainieriams ir - darbi
ninkams tų kasyklų, kur darbas 
yra atliekamas.

c) —Bus lygus paskirstymas ka
rų, kaip nutarė “Antracite Coal 
Strike Commision”; ir mokestis, 
kurią kontraktierius moka savo 
darbininkams (“lėberiams”) neturi 
būti mažesne, kaip paprasta mo
kestis už darbą.

d) —Prie kiekvienos kasyklos 
privalo būti pasiskundimo komite
tas susidedantis ne daugiau, kaip 
iš trijų samdininkų, ir tas 
tetas stengsis sutaikyti su 
panijos perdėtiniais skundus, 
paduotus, jei tokio skundo 
klauso kasyklų formonas. 
nariai “
sitaikymo Taryba), išrenkama uni- 
jos ar jos atstovo, turės tiesą su
sieiti su mainų komitetu ir kom
panijos urėdninkais sutaikyme gin
čių. Jei skundo komitetas negalėtų 
užbaigti ginčių su kompanijos per
dėtiniais, tada ginčiai gali eiti 
prieš “Board of Conciliation 
vo distrikto, o jei ir ten 
baigtų, tada gali pevesti 
nam nutarimui visuotino 
of Conciliation”, kaip tą
“Antracite Coal Strike Commision”, 
ir nutarimas skaitysis nuo tos die
nos, kada skundas buvo paduotas.

ė) — Kontraktiniai mainieriai tu
rės tiesą pasisamdyti vogų pri- 
dabotojus, kaip tas yra nutarta 
Straiko Komisijos ir Susitaikymo 
Tarybos. Vogų prižiūrėtojus ir 
“dokaviino” bosus galės kontrak- 
toriai išsirinkti ant tam tikro 
mitingo. Kompanija neturės tiesos 
teip išrinktiems statyti klūčių jų 
darbe, jeigu jie netrukdys kasyklų 
darbo.

f) — Kad lengviau būtų sutaikyti 
ginčius prie kiekvienų kasyklų mai
nų perdėtlniai susieis su skundų 
komitetu ir peženklįs mokestį už 
kiekvieną darbą, pagal šią sutartį 
ir paliudys prieš “Board of Con
ciliation” į 60 dienų po padary
mui šios sutarties.

komi- 
kom- 

jiems 
neiš- 

Teipgi
Board of Conciliation” (Su-

sa- 
nepasi- 
galuti- 

“Board 
nutarė

Lietuviai protestuoja prieš 
subkomisijos veiklumų.

Lietuvių mainierių kuopa No. 
1358, Shenandoah, Pa., viena jš 
didžiattsių kuopų visame Antra
cito rėgijone, savo susirinkime 
30 d. balandžio, užgyriusi nuta
rimus, kurie nupeikia subkomisi- 

jos veiklumų laike derybų tarp 
mainierių ir kasyklų New Yorke. 
Pranešama, buk šita kuopa visiš
kai nepaglria subkomisijos už tai, 
kad posėdžiai ir derybos buvo 
vedamos sekrete. Sulyg šios kuo
pos rezoliucijų, visas bėgis de

but garsinamas vi- 
taipgi visi mainierių

sosti-
tarp-nėj Bruselles’e prasidėjo 

tautiškas kongresas moterų, jieš- 
kančių lygių su vyrais politišku
tiesu.

policijos perdėti ni s
nuo 

visų 
nors 
vimą 
žinia

avo pristatyti jam surasą 
sandarbininkų. Redakcijos, 
nenorėjo, policijos reikala- 
turėjo išpildyti. Bet ne

darbininkauja; už laikraštį 
atsako leidėjas ir redaktorius.

aukso kasyklose Ižena Co., 

darbininkų ir tiek jau 
s u s t r c i k a v o 1 oko 1 n o t y v ų 
vių
vu

dirbtu-
Charkovc ir darbininkai lai-

nes
Nikolajavc, miesto krediti- 
draugijos kasoj susekta nc- 

prietcklius; trūkta 3 milijonų 
rublių, kuriuos pasisavino kasos 

bausmę 200 rublių ant latviško 
laikraščio ""Jaunas Denas Lapa”.

to

to

Japonijoj, mieste Matsumo- 
siautė baisus gaisras. Sude- 
1500 namų. Nuostolius skai- 
dešimtimis milijonų dolerių.

|| Kievo operos kapelmeisteris 
mgleras gavo 10.000 rubl. pa-

lyginimų už sužeistąja kojų. 
Kaip žinome, Bogrovas, šauda
mas į Stolypną, viena kulipka pa
taikė netyčia Bcrglcro kojon.

LIETUVIAI AMERIKOJ.
IŠ LAWRENCE, MASS.

Kaip buvo rašyta “Keleivio” 
NT6, kad Bostono socialistai pri
valo nuvažiuoti Lawrencan ir 
“pataisyti” ten darbininkų būvį 
sutvėrimu socialistų kuopos, taip 
tas ir atsitiko. Pasirodė “Lais
vės” spausdinti plakatai ir su- 

kalbos Chibo salėje. Kalbėjo L. 
Pruseika,—pats “Laisvės” redak
torius, ir Paukštis. Žmonių su
sirinko vos apie 20 ypatų. Iš 
prakalbų išėjo gana keistas “tai
symas” darbininkų būvio: nekal
bėta apie mokslą, nekalbėta nei 
apie socializmą; užtai mėginta 
šmeižti vietines žymesnes ypa
tas, ypač tuos, kurie labiausiai 
pasidarbavo laike streiko, nesi
klausdami bostoniečių “didvyrių” 
rodos.

J. Kirdiejus, kuriam ypač daug 
teko nuo bostoniškių “apšvietos” 

štino “juodašimčiu”, prašė balso, 
sakydamas, kad jis čiapat da- 
rodys, kad kalbėtojai, šmeiždami 
ypatas, saužiniai sako neteisybę, 
vienok kalbėtojai atsargiai išsi
suko iš šitų replių, pranešdami, 
kad jie “jokių diskusijų neve-

Č i o n y k šč i a m c kai ė j i m e 
kalinių, lietuvių yra 50. 
mas lietuvių ten patęko už muš
tynes. Mažai yra pasmerktų ke
liems mėnesiams, jie pasmerkti 
ilgesniam laikui. Nors pasmerk
tus ilgesniam laikui siunčia į 
valdžios kalėjimą, bet daugumas 
lietuvių čia liko, kadangi ir čia 
darbo yra pakaktinai: vieni dir- 

----- -----------„„ ba prie skudurų, kiti prie divonų 
ganizatoriai”, kurie suorganizuo-| siuvimo, 4ar kiti mezga pančiu 
ją tarp lietuvių pjovynes stab- kas. / '

istaruoju laiku vietiniai lie- 

operacijos reikaluose. Bet kaip 
tik p<fs mus lietuvius kas nors 
pradeda getfiaus eit, taip tuojaus 
atsiranda, zlievai žino iš kur, ne- 
prašytų-nekviestų naudingo dar
bo ardytojų. Taip buvo su T. M. 
D. ir su S. L. A., taip yra ir pas 
mus Lawrence, Atvažiuoja “or- 

dymui kiekvieno kultūriško dar
bo. Labai gaila, kad “Laisvė”j 
ypatoj ’ savo redaktoriaus, kaip 
sykis .tokiu darbu užsiimdinėja. 
Tai ne taisymas darbjninkų ‘bū
vio, bet jo griovimas ir gadini
mas. Tokios prakalbos, iš kurių 
neapykanta, ir šmeižimas garuo
ją, tai klaidingas kelias prie taisy-

lėtu būti atleistina kokiam nors c
tamsuoliui, kokių pas mus yra 
nemažai, bet jeigu tuom pačiu 
keliu veda patįs vyriausieji va
dovai, dargi “Laisvės” redakto
riai, •—na, tai aišku, kad toki po
nai vadovai ne savo rogėse sėdi. 
Jaigu musų darbininkai sektų pa
gal tokius vadovus ir aptemdintų 
sau akis neapykanta ir svajonė
mis, pagal šių vadovų patarimo, 
tai nėra abejonės, kad jiems grei
tai prisieitų sau sprandus nusi
sukti. Tik laimė, kad musų lie
tuviai, jaigu kaikurie dar ir tam
sus, tai vienok daugumas turi

IŠ BOSTON, MASS.

darbininku
čia buvo ap- 

švente.
i

tuvių apie 300, vyrųJ ir moterų. 
Su svetimtaučiąis, apvaikščioji- 

keli tūkstančiai 
prakalbos viso- 
Lietuviškai kal- 
Buvo rinkta au-

streikierių (ar Law< 
?d.) vadovų.

Visų draugas.

ine dalyvavo 
žmonių. Buvo c

kiose kalbose.
bėjo Bagočius.

IŠ ST. CHARLES, ILL.

’ i statymu. Atlošta komedija

Pirmiausia padainavo puikios 
mergaitės 15—16 metų Birutės 
daina (Ant Marių Krašto), pui
kiai padainavo ‘"Ant Kalno Kark
lai Siūbavo”. Dainos gerai pa
sisekč. Vedė dainas Jieva Nor- 
kaitukė. J. Rinkauskas pasakė 
monologą “Kiemo Sargas”. Lo
šime komedijos aktoriai savo ro 
les puikiai atliko (ar visi lygiai 
Kame buvo

Publikos
ypač mažai 
vių, iš kitu 
giau.

• , 
tas puikumas? Red.), 
buvo nedaugiausia, 
buvo vietinių lietu- 
miestelių buvo dau-

K. Vaikas.

IŠ DETROIT, MICH. (
27 balandžio dieną I. W. oi 

\V. lietuviška unija parengė va
karą su scenišku perstatymu; bu
vo ir balius. Perstatyta “Pas
kutinė Banga”. Perstatymas pra
sidėjo 8 vai. vakare ir tęsėsi iki 
pusiaunakties. Publikos prisirin
ko gana skaitlingai, bet daugelį 
visas vakaras neužganėdino, nes 
aktoriai nebuvo atsakanti, nebu
vo kaip reikia savo roles išsi
mokinę; kiti pertyliai kalbėjo 
ir per tai publika negalėjo su
prasti ką kalba. Ona Augšta- 
kalniutė pradėjusi kalbėti 
studentu, taip suklydo, 
abudu turėjo sustoti, žiurėjo 
nas į kitą ir tylėjo, kol po 
landai, eidamas pro šalį, pasakė 
šeimyninkei, ką reikia kalbėti. 
Nors savo rolės ir nemokėjo, bet 
5 dol. visgi atsiėmė už neat
liktą

su 
kad 
vie- 
va-

darbų.
Ten buvęs.

IŠ BRIDGEPORT, CONN.
27 balandžio buvo čia vestu

vės A. J. Viznio su B. C. Mont- 
vylaite. Moterystės mazgu juo
du surišo New llavene. Abudu 
jaunavedžiai yra geri lietuviai. 
Po vestuvių buvo vakarienė be 
svaiginančių gėralų. Susirinko 
apšviestesni lietuviai. Skambinta 
ant piano, dainuota lietuviškos ir 
angliškos dainelės. Svečiai kal
bėjosi apie visuomeniškus reika
lus. G. M. Kit—te.

IŠ POTTSVILLE, PA.
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Kalbėtojas Bostone, klausytojai New Yorke klauso jo prakalbos.
800 žurnalistų susirinko Waldorf-Astorija hotelyj New Yorke laikyti savo bankiotą. Svarbiausiu šio bankieto kalbėtoju buvo prezidentas Taftas, kuris pasakė prakalba, pats būdamas Bostone—250 mylit} nuo 

* f New Yorko. Jis tą padare per telefoną. Kiekvienas svečias bankieto salėj turėjo prie savo torielkos telefoną, per kurį galėjo girdėt, ką sako prezidentas Bostone. Kampe bankietines salSs
įtaisyta didelė, lyg fonografo triuba, kuri surinko delnų plojimus klausančių ir per telefoną perdavė Taftui. Paveiksle po raidėmis “V” yra D-ras Bell, telefono išradėjas (iš dešinės) ir

T. A. Edisonas. Nei Bellamy, savo garsioj kningoj “Pažvelgus Atgal” nesapnavo apie tai, kad panašus dalykai butų teip greitai išsipildę. t

Ateinančiame teismo teisime

bus teisiama keli lietuviai už už- 
mušystę: du iš Minersvillcs, vie-
nas iš Shenandoah. Iš jų vienas 
užmušė saliunininką, kitas sa- 
liunininkui perpjovė pilvą; she-

liti

to 
m a

kitam lietuviui suskaldė 
Du lietuviai kalėjime iš 

išėjo, bet matyti jie ir 
jo nedaug turėjo, jaigt

pir- 
ka-

Kalėjimo gyventojas.

f

į

T

jau
ne ra 
jos

at
sitikimuose. jau išdirbta,

: žemė gera, 
menkesnės ar

tuvių kolonizacijai; jau skelbė, 
kad valdžia net prižadėjus, bet- nuo ant sub-

IŠ ROCKFORD, ILL. 

'isa žiemą šio miestelio

dar nei viena nebuvo parengus 
tokio, kaip kad subatoj, 27 balan-

kokias 20 pėdų be tikėto nepri
leido prie salės. Daugumas lie
tuvių, išsigandę jalicicjanto, parė
jo namo.... Ir ištikro, kiek man 
yra žinomi šio miestelio lietuviai, 
tai jie nėra toki keturkojai, kad 
juos reikėtų policijantais “gany
ti”.... Kam policijantas buvo

tuviams.

Išsigandęs.

PERDAUG BAIMES

“Lietuvos a-

1

laukiamų nepasisekimų koloni
zacijai įvykus. Matydamas kai- 
kuriuos p. M. T. kaslink koloni
zacijos silpnumus, aš čia nors 
trumpai, pasistengsiu nurodyti, 
kad ta baimė nėra jau taip di
delė, kaip kad p. M. T. nurodo.

Ponas M. K. T. sako, kad ko
lonizacija yra labai geras daly
kas, bet tokiu būdu (tai yra 
kolonizuojant lietuvius) galima 
pražudyti lietuvius. Čia užduo-

? Daug
nes visiems

žinoma. Lie

kur geriau 
mieste ar 

ir nereikės 
gana 

ant
žmogus nei 
tai ištautė-

lietuvystė pasilaiko,
' ant ūk 

aiškinti, 
gerai
ūkės gyvendamas, 
žinote nežino, kas 
jimas, o miestuose visaip pasi
taiko. Ar Suv. Valst. valdžia 
turės kokią kontrolę linkui kolo
nizacijų, tai gana aiškiai mato
me iš to, kad Suv. Valst. netu
rėjo ir gal neturės įstatymų, ku-

nai bei antrai tautai diiestuose ar 
ant tikiu kolonizuoties vienoje 
vietoje. Vienok ynb tokių insti
tucijų, kaip va “North Ameri
can Civic League for Emigra
tion”/kurios stengiasi tam daly
kui pakenkti. Tokios vienok

kaip greit gema, taip greit ir 
miršta. Tokių institucijų atsi
randa gana daug ir jos gema iš 
politikierių tinginių lizdo. 'To
kios institucijos yra privatinės, 
nors jos valdžios palaikomos.

kios institucijos gana drūčiai yra

visai jokio pavojaus kaslink ko- 
lonizavimosi nėra. Tiesa, val

sus ateivius amerikonais, 
juos ištautinti. Tai mai

Jie mano, kad tai. darą

smagu, kuomet jie matytų visus 
čia audusius ateiviu vaikus kal-
bant vien tik angliškai. Vienok, 
visgi nėra jau taip pavojinga, 
kuomet lietuviai bus kolonizuo- 

oje vietoje didelėmis 
Komisijom erių s taip- 

kick valdžia turėjusi
koloniza

grupomis. 
gi sakė, 
bėdos su 
toriais, kurie net nenorėję lan
kyti “public” mokyklų. Pas mus 
nėra taip daroma, net nei mano
ma taip daryti. Lietuviai bus 
kolonizuojami vienoje vietoj, tai

ias, nors neapleis ir valdiškų mo
kyklų. Valdžia rėmė vokiečių 
kolonizaciją finansiškai, tad 
vo manyta ir lietuviams iš 

Bet, kaippasinaudoti.
to

lonizacijos reikalai pasirodė lie
tuvių spaudoje, kaslink koloni
zavimo lietuvių vienoje vietoj, 
tuoj valdžia atsisakė ją 
remti. Čia jau yra aišku,
yra pas mus kas-nors, kuris per
davinėja valdžiai lietuvių reika-

pa- 
kad

iš kalno ukes, ant kurių mano
ma apgyvendinti lietuvius, nėra 
galima ir bent nėra reikalo tą 
daryti. Męs turime išplanavę

dą. Ūkės bus paradvinejamos 
grupomis—po 25 ar 50, arti vie-

3—5 svetimtaučiai, iš ko galima 
manyti, kad už kokių 3—5 metų 
jie apleis tas vietas, o jų ūkės

pereiti. Tokiu būdu tos koloni
jos vis didinsis ir daugiau gry- 
ninsis,—taps lietuviškomis. Tik 
turėtų ant to atkreipti atydą per-

tuviškoje pažymėtoj kolonijoj.

ties pardavinėti ukes toj vietoj, 
kur lietuviais manoma apgyven
dinti. Dėl pardavėjų vienas ir 
tas-pats pelnas, ar vienur ar ki
tur, dėl pirkėjų — gi daug dau
giau naudos. Jie, gyvendami prie 
daikto, galėtų savus reikalus at
likti savoje kalboje ir net vit-

yra: prižiūrėti, kad pirkėjas ne
užmokėtų perbrangiai ir kad gau
tų visus jiric pirkimo užrašus 
teisingai, kad neinsiskverbtu ko-

arba nežinojimas,

parsiduoda net ir

Antra,—o

su visais pa
ir namu rakau- v
tas /žvarbiausia,

timas”. Dabar p. Martus aiškina, 
buk, kaip tik laikraščiuose pasi
aiškiną, kad lietuviai nori kolo- 
nizuoties vienoj vietoj, tai tuoj

Pažindami abudu musų 
biamu sandarbininku ir ž

ant ūki u v ra v

neno-

pražuvimas, čia
daug mažesnis,
tuose, kadangi, kaip jau
nurodyta, čia yra

toli gražu bus’ Lmies- 

lugščiau 
steigiama ko-

)O'>

išeina,

ros departamentą, slėpdamas nuo

viams naują, kolonizacijos Klau
simą, męs labai geistumėme, kad 
šis svarbus klausimas butų ri-

tų tirščiau galėtų būti

mi arti prie dideliu miestų, kaip

timtaučius. Ir tokiu budu lie
tuviai, gyvendami didęlCjč ' gru- 
poj—kolonijoj, netik kad neištau- 
tėtų, bet dar daug augščiau ga-

t u ros departamentui 
kolonizuos lietuvius

kad biau, kad abudu rašytoju šiam 
kolonizacijos reikalui pritaria.

tuviams per laikraščius
kad
kaip lietuviams ir lietuvybei rci-

kolonizuos

seserų kilo 109 nariai, 
didelio skaitliams tik 22
V i n i n k a i s ši ok i os- tok i os 
bes, bet ir tos vėliaus

Iš šito 
tapo sa-

6 nariai
nustojo; 
nubausti

sižengė iš viso 115

sey Lity, .\cw naven, .\ew bri
tam, Bridgeport, Waterbury ir 
kitų, kur yra gana tirštai lietu
viais apgyventa. Čia jau lictu-

miestuose gyvendami, nes čionai 
mo-savo

savo

pamatyti

vieno
narna

žemė, tai galime 
žemiaus paduotos

Kukurūzai:
New York
Ohio
Illinois
Iowa 
Wisconsin

36.

31.5

vau-

$26.24
22.12
18.67
15.44
16.80

New York
Ohio
Illinois
Iowa
Wisconsin

Kviečiai: 
21. 
15.9 
17.4 
17. 
19.5

$23.31
17.61
18.10
18.10
18.69

ir parankių ūkiųGerų žemių
prie artimiausių miestų, męs at
randame 
cnt ir

New Jersey, Connecti-

jose
Šiose keturiose valsti- 
parinkome pavietus, 

luria vienas su kitu, 
lietuvių koloni-kur ir žadame 

zaciją pradėti.
mos ūkės yra su triobomis ir jau 
išdirbta žeme.

Ar geriau butų lietuvius kolo
nizuoti dar neapgyventoje vietoj? 
Dėl to paduodame keletą skaitli
nių, t.y. sutrauką sumos pinigų, 
kuri prisieitų turėti ant naujai
pradėtos agpyventi ūkės:

ak-

seja-

Už žemę po $5.00 už 
rą, 100 akrą 

Triobos
Pora gerų arklių
Plėškės Ir kamanos
Vežimas
Rogės 
plūgai, drapakai ir 

moji mašina
šienui ir javams pjauti 

mašina
Kuliamoji mašina
Kitokį Įrankiai apie
4 geros karvės po $40.00
4 geros kiaulės po $15.00
4 geros avįs po $5.00 
Paukščiai apie

Viso reikia turėti gatavais $4155.00

$500.00
2000.00

300.00
22.00
25.00
25.00

168.00

50.00
155.00

50.00
100.00
60.00
20.00
10.00

Taigi mums aišku, kad tokia 
kolonija lietuviams iš visų pusių

Musų gi yra norai lie
tuvius išvesti ant tikiu ir pa- 
liuosuoti nuo sunkių ir labai pa- 

bci mainose 
nemokėdami 
nemokėdami

ku “planu” netoli tegalima va
žiuoti. Ir tikrai netol tenuvažia- 
vo p. Martus. O netol nuvažia
vęs, mėgina ant ko nors su
versti bėdą ir sako, buk jam aiš-

VAIKAS IR APYSTOVA.
Liuesai vertė

Dr. A. L. Graičunas.

paviete, New Yorko valstijoj 
veno šeimyna: tėvas ir motina 
su penkiomis mažiomis dukre-

ti prieglaudos ir labdaringos 
draugijos; pagalios 64 nariai bu
vo pavargėlių namuose.

Baisi istorija. Jeigu dabar no
rėtum pasiklausti, kodėl taip at
sitiko ir kodėl šita visa šeimy
na,—gentkartė nuo gentkartės, 
—atsižymėjo tokiu kriminaliniu 
ir paleistuvingu gyveniniu, tai 
kiekvienas tuojaus atsakytų—pri
gimimas: taip jau vaikai, tėvams 
panašus, apsigimę.

so*
4:I

vojingų fabrikuose 
darbų. Lietuviai, 
šio krašto kalbos,

ja” valdžiai 1
O naiviškunie 1

sunkių darbų. Ant ūkių gi, prie 
priprasto užsiėmimo, lietuvis yra 
laimingesnis. Lietuviui žemelė 
—ūkė—yra motina ir todėl lie- 
tuviai privalėtų kuodaugiausiai

tik patiems žmonėms, bet ir pa-

sumažėtų tuomet bereikalingos 
fabrikuose žudynės, sumažėtų

A. M. Martus.

rinimų, tiek dar galiu/pasakyti:
1) Pavieniui apsigyvendami 

Amerikos ukėse, lietuviai, be 
abejo, greičiaus galės ištautėti.

yra daugiaus izoluotas nuo savo 
bendrataučių, negu, žmogus dir
bąs mieste, sakysim, dirbtuvėje, 
kurioj nėr nei vieno lietuvio: jis, 
kadir nemato lietuvių prie darbo, 
gali su jais susieiti už-,dirbįpvės 
sienų. Kad lietuviai neištaptėjo 
ukėse savo tėvynėj Lįęjuvoį, tai 
visai nėra darodymaą^ ką^ jie 
neištautės pavieniui y y vėtydami 
Amerikos ukėse, toli ,nuo rffėvy
ties ir savųjų. Tik dienelėj kolo
nijoj galėtų visiško i^autpjimo 
neatsitikti. Dėlto ir sąjciayį- kad 
p. A. Martaus sumanymas t svar
bus. ■ • ( i(.

lonizuoties, spiesties yįenai ku
riai tautai vienoj vietoj, Sųvr Am. 
Valstijose, žinoma, nėra. Bet 
kad valdžia nenori tokios kolo
nizacijos, tai p. Martus ir pats 
patyrė. Ir mano minėtosios in
stitucijos nėra jau taip silpnos: 
jų tendencija yra didelės daugu
mos senųjų amerikiečių tenden
cija.—P-s A. Martus norėjo gaut 
iš valdžios finansišką pąšąlpą lie-

ra® 1 š

ar jau

mos, dabar ta viltis dingo;—tal
pi

savinti.

buvo graži mergai

taipgi ir savo liuesu, niekuom 
nevaržomu gyvenimu, — stačiai

buvo jpratęs girtuokliauti, rra- 
maitinimui savo šeimynos jis žve
jodavo ir medžiodavo, o gerai

ką panašiai manė ir aiškino: 
kad prigimimas, arba apsigimi
mas daro žmogų tokiu ar ki
tokiu, geru ar blog.u Nors tas

lies: jie, perdaug atkreipdami 
atydos ant prigimimo įtekmės, 
pražiopsojo kitą dalyką, kuris yra 
gal nemažesnės svarbos.

Kūdikių prieglaudon, New 
Yorke, atnešta kūdikį, kuris po,

ven- 
ten 

daugiau ūkininkų negu daugelyj 
ypač vakarų valstijų. Pagal 
1900 metų cenzo beveik trįs ket-

Jaunesnės mergelės, neturėda
mos gero pavyzdžio nei nuo tė
vo nei nuo vyresnėsės sesers, ėjo

mes dalįs yra ūkiškos; ūkių 226, 
720, vidutiniškos ūkės dydis 99 
akrai. 1910 metų cenzus, tur-butJs^jo' gražiomis," bet*
parodys (lar daugiau ūkių ir dar 
didesnį plotą žemės ukėmis Ap
imtą. Taigi iš kur ten begalėtų 
atsirasti lietuvių kolonijai vie
tos? Jei bent ištisa kokia se
nesnė kolonija parduotų savo že
mę. Bet į Lai negaliu tikėt, nes 
juk New Yorko valstijoj turėti

ir
no

koks pavienis ūkininkas parduo
da savo žemę, tai juk tai netin
ka kolonijai. Be smulkaus deta- 
liško išaiškinimo šito ncikaip

Sulig kitų dalykų nekalbu, nes

vingomis mergelėmis.
Daug metų praslinko. Nielabai 

senai vienas New Yorko kalinių 
perdėtinis, atlankęs Kingstono 
kalėjimą, patėmijo už geležinių 
grotelių šešių narių šeimy
ną. Vieni šios šeimynos na
riai jau buvo teismo nuteisti, 
kiti-gi laukė savo eilės. Du bro
liu buvo kaltinamu: vienas už 
priimdinėjimą ir laikymą vog
tų daiktų, kitas-gi už vagystę ir 
užpuldinėjimą. Judviejų dvi duk- 
reli buvo pasodinti už valkioji
mąsi ir paleistuvystę, gi du su- 
nu,—vienas 17 metų, kitas 14 
metų,—buvo kaltinamu už raz- 
baininkystę.

lės (generacijos) minėtos Marga
rites ainis.

surado jam namą: jį pasiėmė au
ginti apysenė, dora ir jauslios. 
širdies našlė, kurios locni vaikai 
jau buvo suaugę ir j visas šalis 
išvažinėje, sau atejties bejieško- 
dami. Kūdikis turėjo čia gerą 
gyvenimą. Visados gerai paval- 
gindintas ir prižiūrėtas, aprėdy
tai apautas ir geros moteriš
kės apglamonėtas, kūdikis išau
go į gražų gyvą vaiką. Vienok 
dešimties metų sulaukęs, netikėtai 
“pradėjo rodyti savo dantis”: 
pasidarė nesuvaldomu, rr, kaip 
paprastai sakoma, ištvirkusiu vai
ku. t

Prieglaudos draugija, gavusi 
apie tai žinią ir apsvarsčiusi, kaip 
čia su tuom vaiku geriaus pada
rius, nutarė paimti jį nuo našlės

t

Mažai ką težinąs, 
t----------

Redakcijos prierašas. Šiedu 
rašteliu daro ant mus tokį įspū
dį: p. Martus bene mena p. M. 
Težinantį esant kolonizacijos 
priešu, gi šis pastarasis bene 
skaito sau adresuotu sekantį p. 
Martus sakinį: “Čia jau yra 
aišku, kad yra pas mus kas-nors 
kuris perdavinėja valdžiai lietu
vių reikalus”....

Gali but, kad męs ir nevisai 
atminėm, vienok šiedu rašteliu,

rodė, kad šie šeši prasikaltėliai 
yra tiesios linijos ainiai, augš
čiaus minėtos Margarites. Čia 
pat pranešta, jog daug giminių 
šios nelaimingos šeimynos kilo 
iš tų penkių dukterių ir daugu
mas jų buvo panašiame Kingsto-

duota tūlo farmerio rankosna. 
Farmeris ir jo žmona buvo geri 
ir širdingi žmonės, bet taipgi at- 
sižyĮhąėjo valės tvirtumu ir’ kietu 
chatakteriu.

Vhikas, išėjusis iš po geros, 
jauslios ir nuolaidžios rankos

■

Pradėta žingeidauti ir tyrinėti 
pilną tos šeimynos istoriją. Galų 
gale' štai kas paaiškėjo-: gimimo 
ir vestuvių metrikos parodė, kad 
iš tų\.penkių augščiaus minėtų

tarp savo senos globėjos ir nau
jų “tėvelių”. Jo nerimtas, nesu
valdomas būdas ir nepak/tisnu* 
mas greit apsimalšino ir dingo: 
vaikinas pasidarė rimtas, žingei
dus moksle ir atydus darbe. Jo 
užsilaikymas mokykloj buvo pa-

(Pabaiga ant penkto puslapio.)

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

teisę atsiun- 
trumpinti ir

rankraščius 
grąžina au-

Apžvalga
m.

r »•

i

i

Artinasi Duonelaičio 200 
sukaktuvės. T.M.D. organe 
menama, kad Sausio 1 d. 1914 m. 
sukaks 200 „metų nuo gimimo 
K. Duonelaičio, vieno iš didžiau
sių lietuves poetų. T.M.D. dar 
1910 metais pradėjo rūpintis šių 
sukaktuvių apvaikščiojimu ir 
principjališkai nutarė išleisti 1914 
metais pilną Duonelaičio raštų 
rinkinį. Iki šiolei, rodos, apart 
nutarimo nepasisekė šio dalyko 
toliaus pastūmėti. T|iom tarpu 
laiko jau nedaug liko, ir vertėtų 

' užsiimti medžiagos rinkiniu.
Bę-ne^ busiantis T.M.D. Seimas 

rimtai ir energiškai šiuom rei
kalu užsiims.

<•

f

Naujas dailininkas. “Jauni
mas”, mėnesinis Vidu no išlei
džiamas Tilžėje laikraštis, sura
do naują daug žadantį lietuvį-dai- 
lininką, s savamokslį. 
Aimanas
vaikThas. . 
nas rašo 
numeryj:

Gimęs
tėvų, veikiai neteko tėvo.
na, ištekėjusi už kito, 

_     ■■ . . - ra, -i-i .j- - —— - . •

Juomi yra
Purkus, vos 18 metų

Jaunimo” balandžio
4

iš vargdienių Lietuviu 
Motl- 

__ ___ nuo/ su-
Tiaus atšalo. Pradinę mokyklą
išėjęs, mokinos teplioti kamba
rius, triobas. Susirgęs, metė tą 
dalyką ir mokinos fotografų 
amato. Jo ponui iškeliavus Ame
rikon, Armanas pasiliko be vie
tos, dar pilną mokinimo laiką 
neišbuvęs. Tilžėje neradęs vie
tos, priėmė siūlomąją su labai 
geromis išlygomis vietą Rheino 
provincijoj, netoli Tryro miesto. 
Ten jj išleidom, j| kelionėj aprū
pinę. Keta jis kiek pasipelnęs, 
mokintis piešti ir tapyti. Jau iš 
mažų dienų jis taip dirbo, (pa
čiai atveidžius daryti jis labai 
gabus. Kitą syk j atnešime “Jau
nime1 
pieštą. Apie Italiją jis vis sva
jojo..... Gaila, kad Armanas Pur
kos neišmoko Lietuvių kalbos iš 

, , - .savo tėvų. - .» . -

Čia pat pridėta reprodukcija 
Purkaus paveikslo “Mano sva
jonių šalis”. Kiek galima iš šios 
reprodukcijos spręsti, p. Purkus 
turi visai nepaprastą talentą. Pa
veikslėlio išvaizda labai primena 
Boecklin’o stilių.

■
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jo paties atveidj, paties
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ži li
te n 

res- 
sau

Pra-

in. Sustojus ši-

pini-

su-

pa remti, 
u

as

meluoja, 
nėra nuo 

Prie to 
rūpintis

i

ciferblatą eina ratas amžino ka
lendoriaus. Vidurnaktyj, 31-mo 
gruodžio, laikrodis pats automa
tiškai susireguliuoja., ant 365 ar

nuėjo 
“Dil- 
“Tie 
žmo-

ir
Lietuvos lenkų endekiją.

- Viltis

sustojo. Jo vie- 
Habrechtas pa-

kalčjimo.
/ ,

“Lietuvos” numeryje 
apie šitą įdomią bylą

VISUOMENĖS VEIKĖJAI. 
(Pasakėle).

Žada, duoti anarchistams progą. 
Francuzija, viena liberališkiausių 
ir laisviausių respublikų, iki šio
lei glaudė pas save tūkstančius 
įvairiausių politiškų pabėgėlių. 
Vienok pastaruoju laiku, buk ir 
ten pradedama kreiva akimi 
rėti į daugybę susispietusių 
anarchistų, su kuriais 
publikos valdžia negalinti
duoti rodos. Taigi Francuzijos 
valdžia nutariusi ir išdirbusi plia- 
aus paliuosavimui krašto nuo šių 
“negeistinų piliečių”.

Sumanyta prašyt kokios Inors 
viešpatystės, pavyzdin Anglijos, 
kad ji paskirtų kokią nors salą, 
kaipo vietą, kur galima butų 
siųsti visų viešpatysčių anarchis
tus. Kadangi anarchistai, kaip 
žinoma, yra priešininkais bent 
kokios valdžios ir užvestos da
bartinės tvarkos, tai manoma 
duoti jiems šitoj saloj pilną liuo- 
sybę ir lai ten patįs sau rė
dosi sulyg savo obalsio “šalin 
su visomis valdžiomis”.

Žingeidu, kas išeitų, tokį 
manymą įvykdinus.

Lietuvių su lenkais byla.
Nesenai Vilniuj pasibaigė Jo

niškio byla, pagarsėjusi visoj Lie
tuvoj.

Lenkai sukėlė Joniškio bažny
čioj tokias riaušis, kad net ru
sų valdžia turėjo įsimaišyti ir 
visą reikalą atiduoti teisman. Ši
ta byla išvedė aikštėn daugybę 
bjaurių lenkų pasielgimų ir pur- 
viniausių nusidėjimų. Vyriausi 
kėlikai riaušių, :dvarponis Za-
jončkauskas Xmteistas 1 metams 
kalėjimo, dvarp. Ivanauskas 8 
mėnesiams, 6 valstiečiai po 6
Mėnesius

Kitame 
parašysim 
plačiau,

Nauja komedija. Mums pra
nešama, kad šiomis dienomis už
baigta vertimas G. V. Moser’o 
keturių veiksmų komedijos “Su 
mielu noru”, Iš vokiečių kalbos 
verte Mariutė. ✓

atskaita 
me- 
viso

Ateiviai. Paskutinė 
parodo, kad pereitą vasario 

^22 lietuviu.

PRAKILNUSIS POLITI
KIERIUS.

Gal manote, kad politikuoti tai 
visados bjauru. Apsirinkate. Po-

f

nių. Tokių prakilnių, kad net 
išsižioti reikia, tokių prakilnių, 
kad jus net šimts velnių su per
kūnais gali paimti... z

Gal pažįstate tą senąjį politi
kierių. Kur-gi ne. pažįstate, gal 
ir reikalų su juo turėjote. Tai
gi štai jums pavyzdis, sakau, 
prakilnaus, prakilnaus politikavi-

yra 
yra 

kur-

Prakilnusis politikierius 
socialistas.... bet ne, jis 
karštas tautininkas.... ale 
gi, jis ir ant mišių, jeigu reikia, 
duoda.... o dar ir lieutvių biznį 
geidžia remti.... taip, taip, jis 
yra ir anarchistas, o dar, teisybė, 
jis yra laisvamanis. ...

Prakilnusis politikierius 
pas biznierių....

—- Kaip biznis?
— Nieko, gana gerai.
— O, kad Dievas duotų 

tuviškam bizniui augti!
— A?

nuėjo

lič

iu ti
su ateitis.

— Ar tamsta negalėtum...

—- Palaukti su arendos ėmi
mu už mano butą, o taip 
kromelį.

už

— Kas tas truputis?
— O'taip, mėnuo, — kitas.
— Tai jau butų perilgai, pa

skui už kelis mėnesius nebega
lėtum ištesėti....

— Galėčiau, galėčiau!
— Tai rūpinkis.
—* O, kad Dievas duotų lietu

viškam " bizniui augti! Sudiev!
— 'Sudiev!
Prakilnusis

dieną lakstė, 
politikierius visą 

darydamas honora- 
Atėjo namo. Sėdo 

ir parašė į “Keleivį” ilgą straip
snį. Straipsnis užsibaigė žo
džiais: “Tie biznieriai tai musų 
skriaudikai, skriaudikai, skriaudi- 

, Kovokime su jais, ko- 
. nieko ne- 

Po

kai.
vokime, kovokime.
turime prarast tik retežius.
straipsnio pridėjo dar aiškiai pa
brėžtą prierašą “Lai gyvuoja 
‘Keleivio’ bizpis!!!”’

Prakilnusis politikierius nuėjo 
pas kleboną.

— Štai, kunigėli, aš atnešiau 
ant mišių.

— Tai gerai, panie.
— Kad Dievas duotų kunigė

lio parapijai pasidaugint.
—s Dauginas, panie, dauginas.
—■ O ar negalėtum kunigėlis 

po mišių pasakyti, kad bus mu
sų balius.

— Ne, kunigėli, gerų žmonių. 
=— Ta j gerai, panie, gerai.
— Tai ačiū, ačiū, kunigėli.
Prakilnusis politikierius 

namo ir parašė straipsnį į 
gėles”. Jame darodinėjo: 
dykaduoniai kunigai — tai 
nių siurbėlės: jiems ne dvasiški 
reikalai, tik pinigai rupi. Jie už 
skatiką sutiktų ir velniui dūšią 
parduot. Šalin su kunigais!” Prie
raše prie straipsnelio klausė: 
“Kaip biznis? Ar dar nebankru-

Atvažiavo iš Lietuvos svečiai 
nebuvėliai. Kunigas K. Olšaus- 
kis atėjo ir pas prakilnųjų poli
tikierių. Paklausė jo, kaip čia 
jam biznis eina?

— Nei šio, nei to/—sako poli
tikierius.

— Tai aš nuo tamstos štai ke
letą daiktų nupirksiu,—pasakė 
svečias.

— Labai malonu, labai malo
nu !

— O kaip jus vedate tą kro-

— Tai kompanija, kompanija, 
ir šėrus parduodam.

—• O po kam šėrai?
— Po dešimtį, mielas kunigėli, 

po dešimtį....
* Na, tai kad jus 

paimsiu du Šeru

“=4 Ach, brangiausias sveteli, 
tai gal kvitą? O taip, tuoj aus aš 
Čia kvitą parašysiu. .♦.

0 kokių čia draugijų tu
rite ?

— Yra čia soči jalų, ale tai jau 

mintingai - verksmingai - pasilaiži- 
ninkai-šiur-šiur-tautos reikalų ve
dimo kuopa.

— Kažin, ar tai gera butų
draugija ?

šia, puikiausia.
— Na, tai tiek to, įrašykit ma

ne sąnariu.
— Tai, brangus musų didvyri, 

tris dolariai ir. . . .
— Gerai, gerai.

mani

Tai kvitą, aš čia kvitą.
Geidžiu jums viso gero!
Ir aš jums, ir aš! Dieve, 
kuopuikiausi jūsų prakil- 
reikalui pasisekti!

Ačiū, ačiū. Sudiev!
su

diev. O gal palydėti? Taip, taip, 
aš palydėsiu, kunigėlis čia nieko 
nežinai, tbi dar gali paklysti.

Prakilnusis politikierius atėjo 
namo, palydėjęs svečią nebuvėlį.

sną. Sėdo ir parašė laiškelį į 
/“Kovą”. Šitame laiškelyj skam- 
jbėjo: “Atvažiavo iš
krokodiliai, kun. K. Olšauskis ir
kun. Tumas. Apie kun.
žinot jau koks jis lapė ir atža
gareivis, 
baidyklė,

Lietuvos du

Tumą

o kun. Olšauskis tai 
pragaras, žmogžudys, 
lipikas, darbininkų ir 

tautos priešas.... Darbininkai, 
apsisaugokite nuo tų neprašytų 

kierius vėl suėjo su svečiais ne
buvėliais. Svarbiam reikalui ga

lėtą desėtkų. —• “Kovon” parašė 
smulkesnių išaiškinimų, nugirdė- 
tų, honoravą politiką vedant.

Už keleto dienų vėl prakilnu
sis politikierius buvo su svečiais 
nebuvėliais. Visi jau buvo per
skaitę “Koxą”. Prakilnusis poli
tikierius negalėjo atsibjaurėt to
kiais šlykščiausiais,... “Kovos” 
rašiniais. Svečiams nebuvėliams 
žadėjo būtinai sužinot, koks tai 
niekšas tokius niekšingiausius 
dalykus rašė. Bet kaip nejieško
jo ,kaip nešnipinėjo, visgi surast 
negalėjo. Svečiams nebuvėliams 
išaiškino, kad tas niekšas, turbūt 
giliai kur užsislėpęs yra.

Vakare parašė ^‘Kovon”: ;“Su- 
deginkit mano laišką, gaukit, kaip 
galit, kokius nors afidavitus, sau
gokitės, svečiai nebuvėliai ketina 
jus teisman traukti! Bet nebi
jokit ! Drąsiai!”

Prakilnusis politikierius.... Bet 
užtilk, užtilk, mano plunksna! 
Ką tu gali toliau papasakoti, tuo 
nebetikėtų jau žmonės....

Taigi šitaip yra, po šimts pyp
kių ! O jus sakote, kad politikuo
ti — tai....: Razbainikas.

ATSAKYMAS “NARKUNŲ 
JURGIUI”.

Narkunų Jurgis “Keleivio” No. 
12 ne keno neprašytas užsimanė 
pasirūpinti p. Šerno likimu ir kai
tyti manę, buk aš p. Šerną atstū
miau nuo redaktorystes ir da-gi 
slapta, ncpasiklausęs nė Jurgio, nė 
“Keleivio”. Kadangi toks kaltini
mas s buvo tai Jurgio pirmeiviška 
nesąmonė ir “pirmeiviška” mela
gystė, kadangi tūli skaitytojai ga
lėjo tokiom, melagystėms įtikėti, tai 
buvau priverstas ant to 
ir išaiškinti ,kad Jurgis 
nes p. Šernas nebuvo ir 
redaktorystes pastumtas, 
patariau Jurgiui, vietoj 
p. Šerno likimu, geriau pasirūpinti 
savo paties likimu. Ant to Narkunų 
Jurgis per penkias sanvaitės tylė
jo, (Tas reiškia pirmeiviškumą), 
tik dabar surengė į “Keleivio” No. 
18 tikrai “pirmeivišką” atsakymą, 
iš kurio čia paminėsiu tik svar
biausius faktus, kokiais “pirmeiviš
kasis” Jurgis malonėjo mane ir 
p. Balutį apkaltinti. Čia jie:

1. —Anais metals Olszewskis par
davinėjo Įlotus Arkansas valstijoje, 
žinojo, kad ten geltonasis drugys 
viešpatavo; o jis Įkalbėjo žmo
nėms, kad ten viskas gerai; su
ėmė pinigus ir apie 200 ypatų nu
siuntė ant pražūties. Kurie turėjo 
pinigų, tiems pavyko Slaip-teip iš
bėgti, o kiti visi nuo drugio išmirė.

2. — Olszewskis atsispaudino po 
kelis tūkstančius T. M. D. knygelių 
ir jąs brangiau pardavinėjo už ki
tus. (Gerai kad ne pigiau, kitaip 
butų subankrutiju.s T. M. D.). •
3.—Olszewskis pramanė kad “Ke
leivi“ išlęidinėja žydai....
, 4. — Balevičią persikrikštijo | Ba
luti....

5. — Balevičią męs pažystame 
kaipo gerą atžagareivi; žinome, 
kad jis visur ‘stengiasi griauti 
pirmeiviškas organizacijas, žfno-

ir iai/ kad “Lietuva**, kaip tik 
, p. jįĮį’no įtekmė ten sumažėjo (kas 

ją sumažino, ar “pirmeiviškasis“ 
JUF

ar “pirmeiviškasis” 
krypo i atžagareivišką 

fatant, diaip dalykai sto
nu mano pareiga visuo

menei pranešti, kad “Lietuva”, ne- 
tekuflyp. j^^rno (kodėl netekus, ar 
Jurgis ' mano p. šerną nukidna- 
puot|?), nepasigailės šmeižti pirm
eivių.

Bravo Jurgi! Šmeiži tikrai “pir
meiviškai”, nes dalykai, už kuriuos 
Tamijjta mįpę kaltini, stovi šiteip:

1. Tjlctik iOlszewskis, bet kiek 
žinau, 1 tai 'i)ė jokia kita Chicagos 
firma ► niekada Arkanse lietuviam 
lotų nepardavinėjo, ir niekas apie 
Arkanso lietus niekada nieko ne
girdėjo. Kur “pirmeiviškasis” 
Jurgis matė, ar skaitė kadą-nors 
apie Arkanso lotus, ar savo idėjų 
“pirmeiviškoje” vaidentuvėj ? Jur
gis girdėjo skambinant, bet nežino 
kur, girdėjo Arkansą, bet nieko 
apie jį nežino, o vienok meluoja, 
kad pasirodyti “pirmeiviu”.

Arkanso istorija yra šitokia: 
1893 m. visi Amerikos lietuviški 
laikraščiai agitavo už įkūrimą lie
tuviškos kolonijos. Chicagos lie
tuviai, paraginti lietuviškų laik
raščių, šaukė mitingus ir svarstė, 
kaip ir kur tokią koloniją įkurti. 
Į mitingus susirinkdavo šimtai 
žmonių, besiinteresuojančių far- 
moms, ir svarstė ilgus laikus, kaip 
ir kur tokią koloniją įkurti. Į pas
kutinį mitingą pribuvo teipgi velio
nis Kn. Burba, Kn. Žebrys ir ve
lionis Kh. Kolesinskis ir apsvarstę 
reikalą, išrinko komitetą vietos sura- 
radimui; komitetai! išrinko: Joną 
Jaukštį, Alexandrą Bijanską ir 
Kazimierą Kuncą. Besiinteresuo
janti minėta kolonija dėjo po $2.00 
uždengimui komiteto kelionės kaš
tų, o Kn. Burba davė $10.00, ir 
Kn: Kolcšįnskas $5.00. Prie mi
nėtų trijų komiteto narių dar pri
sidėjo Juozapas Butkus iš Phila- 
delphios ir Vincas Kangiscris iš 
Dolgeville, N. Y. Šie penki komi- 

• ivtb vyrai aplankė valstijas Wis
consin, Minpssota ir Arkansas, jieš- 
kodaiųi tinkamos kolonijai vietos. 
Arkansas jiems geriausiai patiko 
ir jie ten taprinko kolonijai vietą 
prie npestejio Hazen,Prairie Coun
ty. Du 1 .komiteto nariai, Butkus ir 
Kangiscris7 tuojaus ten pirko po 
80 aktų žemes nuo Union Land 
Co. poi $6.0Q už akrą ir pirmiausiai 
ten apsigyveno, o kiti trįs komiteto 
nariai, sugrįžę į Chicagą, pagarsino 
per .“Lietuvą” resultatą savo .mi
sijos. iB’tivo tai 15-tą dieną spa
lio, \^893 m. Vėliau Union Land 
Co., kurios ofisas yra po No. 163 
Washington St., Chicago, davė 
“Lietuvai” savo laukų apgarsinimą 
ir teip /prasidėjo lietuviška far- 
mų koloniją Arkanse, bet ne lotų 
pardavinėjimas, kaip “pirmeiviš
kasis” Jurgis rašė. Iš viso ten 
lietuvių apsigyveno tik 7 šeimynos, 
ne 200, kaip “pirmeiviškasis” Jur
gis sako. Jie tada mokėjo už žemę 
nuo $6.00. iki $8.00 už akrą, bet 
kad klimatas ten lietuviams išrodė 
per šiltas ir todėl jiems nepatiko tai 
po kelių metų, pardavę savo žemę 
po $10.00 iki $12.00 už akrą, per
sikėlė kitur. Ta pati kompanija, 
kuri tada Arkanse pardavinėjo že
mę po $6.00 už akrą yra Chicagoj 
ir šiandien ir dabar ima už akrą 
tos pačios žemes po $25.00. Šią
dien ta vieta Arkanse yra tirščiau
siai užgyventa farmieriais viso
kių tautų ir jie ten neserga ir ne
miršta daugiau, kaip kitur o gelto
no drugio ten nėra. Iš Lietuvių te
nai nė vienas nenumirė, apart Kan- 
giserio poros vaikų. Ar vaikai 
kitur nemiršta, tik Arkanse, ant to 
tegul “pirmeiviškasis” Jurgis at- 
atsako. Olszewskis neaprinko 
Arkanse nė: kitur lietuviams kolo
nijai vietos, jis nebuvo komitete 
ir nepardavinėjo nė farmų, nė lo
tų. Viskas, ką Olszewskis pa
darė, tai davė “Lietuvoje” vietą ko
miteto raportams ir kompanijos ap
garsinimui teip, kaip “Keleivis” 
ar “Kqya”, (įuoda vietą savo “pirm
eiviškuose” (laikraščiuose apgar
sinimais Eįt’. Lister, Philadelphia 
MedicąJ Cjlpic, ir kitiems . Už 
ką tadį^, Narkunų Jurgis Olszew- 
skį šmeižia? Ar darodymui savo

2. Aąp >Qlszewskis atspaudino 
sau pcĮįjkelj^ tūkstančius T. M. 
D. kny^lių^ tą T. M. D. geriau 
žino už^pięjneiviškajį” Jurgį, kiek 
jai Ol^zew^kis yra nusidėjęs 
Apie šį.dąfyką Jurgis žino tiek, 
kiek ir apije. Arkanso lotus, o vie
nok jis ,šmeižia, kad pasirodyti 
“pirmeiviu”^

3, Ar “Keleivį” išlęidinėja žy
dai, tai tą ne Olszewskis prasi
manė; gandas yra girdimas jau 
kęli mėnesiai laiko, ir net “Vien
nyte Lietuvininkų” minėjo, kad 
yra ir fi^ąvitai parodymui to

fakto. Olszewskiui visai nerū
pėjo ir nerupi, kas“Keleivį” iš- 
leidinėja ir apie gandą Olszew
skis butų tylėjęs, kaip ir tylėjo 

savo 
nebu- 
Beje 

rekordus tiktai
“Keleivis” yra 

nežinome ir 
reikalai mus

jeigu Narkunų Jurgis 
“pirmeiviškais” šmeižimais 
tų privertęs jį atsiliepti. 
“Keleivis” sako kad Olszewskis
galėjo kreiptis į Boston City 
Hali ir gauti dokumentus darody- 
mui, kad “Keleivis” priguli Ge
gužiui ir Mikalkevičiui-Michcl- 
sonui (gal Mendelsonui ?). City 
Hali gali turėti 1 

korporacijų. Bet ar 
korporacija, męs to 
po antra “Keleivio” 
neinteresuoja. Jeigu 
leidžia žydai paveržimui lietuvių 
pramonės, tai tas yra jų slaptybė 

Keleivis 
reikalus su
tai ir pats gerai

nereportuos. Jei tas nebūtų sle
piama, tai ir Gegužis tenai nebūtų 
reikalingas. Jog Amerikoje yra 
daugybe korporacijų, kurias valdo 
Trustai, o City Hali rekorduose tų 
trustų vardų nerasi, bet rasi visai 
kitus asmenis korporaciją atsto
vaujančius. “Keleivis” sako: 01- 
szewskis turi reikalus su “Kelei
vio
žino, kas “Keleivį” išlęidinėja. Vi
si reikalai, kokius Olszewskis tu
rėjo ar turi, tai vien, kad Gegužis 
perka nuo Olszcwskio knygas, o 
knygas perka pas mus netik Ge
gužis, bet ir šimtai kitų knyginin
kų ir pedliorių. Ar tada visi kny
gininkai ir pedlioriai turi būti laik
raščių leidėjais?

4. Narkunų Jurgis paskaitė už 
didelį prasižengimą prieš “pirmei
vių” etiką, kad Balutis apsikrik
štijęs iš Balevičiaus. Bet kad 
Michclsonas, “Keleivio” redakto
rius persikrikštijo iš Mikalkevičiaus 
tai tą Jurgis neskaito prasižen
gimu, bet jo nuomone, tai yra 

Po
rci
nes

žanga! (Balevičius ncturėjjo 
kalo “persikrikštyt” į Balutį, 
jis gimimo metrikose ir kitokiuose 
officiališkuousc dokumentuose turi 
lygiai abi pravardi: Balevičius (jis 
gi Balutis), ir turi pilną tiesą, be 
jokių “krikštų” vartoti kaip vieną, 
teip ir kitą pravardę.

5. Jurgis šaukia: “Męs pažys
tame Balevičią kaipo gerą atžaga
reivį, žinome kad jis griauna 
“pirmeiviškas” organizacijas, žino
me, kad susilauksime naują peilį, 
kuris šmeiš “pirmeivius”.

Balevičiaus nėra reikalo teisin
ti, nes jį visuomenė, rodos, gerai 
pažįsta ir be Jurgio “rekomenda- 

• • >>Cljų .

Jo “griovimai” žinomi, jog ypač 
T.M.D. Draugystėj: Žinoma, reik 
but dideliu “grioviku”, kad laike 

daryt I2okuopųir, surinkus apie 
5 tukstan. dolierių, išleisti Kudir
kos raštus. Reik but dideliu “grio
viku”, kad Valparaiso mokyklą pa
daryt centru lietuvių moksląeivių. 
Jis griauna“ pirmaeivius”.

Klausimas, kokius “pirmeivius”? 
Ar tokius, kaip Jurgis? Kame ta 
Jurgio “pirmeivystė”? Į kurį ga
lą, ar į užpakalinį? Toks besiel- 
gimas, kaip kad Jurgis elgiasi, tai 
ne kokia pirmeivystė. Su to
kiais “pirmeiviais” negalima po
lemizuoti. Geriau nuo jų pasi
šalinti.

A. Olszewskis, 
“Lietuvos” leidėjas.

Prinešė Aitvaras krūvą 
gų ir padėjo ant tos krūvos du 
laišku. *
' Viename buvo prašyta:

“Pinigus atiduodu Lietuvos 
naudai. Tą naudą turi nuspręsti 
visuomenės veikėjai vienu balsu. 
O jeigu, Dieve mylėk, klausimas 
liktų neišrištas ,tai atplėškite ant
rąjį laišką.”

Subėgo, suskubo veikėjai iš vi
so krašto visokiais vardais: pirm
eiviai, atžagareiviai, kunigai, be
dieviai, klerikalai, demokratai ir 
ėmė spręsti, kas turėtų būti nau
dinga lietuviams.

Devynias dienas, devynias nak
tis sprendė veikėjai. Nuo ginčų 
žemė drebėjo, nuo argumentų už
temo saulė. Dešimtą dieną, nc- 
nusprendę nieko, veikėjai išdriki 
gulėjo.

Antrame laiške buvo parašyta: 
“Vilijos” fabrikantams. Susi
mildami, vyručiai, nutickit, kaip 
mokate, didelę armotą, užtaišykit; 
ją šitais

29. Kas pirmiausiai pradėjo 
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 
sutvėrimą ?

eina žodis

girios ? o

iškia ir iš kur pa- 
vodevilius” ?

užima

—o—

Atsakymai.
29. Pirmiausiai pradėjo bru

kuoti gatves ir kelius akmeni
mis gyventojai garsaus senovėje 
miesto Kartogo. Šis miestas bu
vo šiaurinėj Afrikoj ant Vidur
žemio jūrių pakraščio, maždaug 
toj vietoj, kur šiądien randasi 
miestas Tunis. Miesto pradžia 
siekia 9-to amžiaus prieš Kris
taus užgimimą. Anais laikais jis 
buvo pagarsėjęs savo dideliais 
turtais ir savo gyventojų apsi
švietimu. Dar ir šiądien galima 
matyt gruvėsiai senobinės Kar- 
tagos,—sostainės anais laikais ga
lingos Kartagos respublikos. 
Trečiame šimtmetyj prieš Kris
taus užgimimą prasidėjo tarp 
Kartagėnų ir senovės Romėnų 
karės (taip vadinamos Runų ka
rės), kurios užsibaigė pilnu pa
naikinimu turtingo miesto 146 
metais Prieš Krist. Gim. Sulygi- 

ei ja perėjo į romėnus ir nuo jų 
romėnei perėmė ir gatvių,bei ke
lių brukavojimą akmenimis. Nuo 
Rymo į visus romėnų plačios 
viešpatystės galus tapo nutiesti

nutiestas 312 m. prieš K. 
Šis kelias buvo taip puikiai

2 tūkstančių metų, jo gerai už
silaikiusias liekanas galima ma
tyt. Londono gatvės pradėta pir
mu sykiu brukuot 1533 metais. 
Vartota tik parinktiejie apvąles-

Šiais laikais gatvių brukavimu 
vartojama ccglės, akmenįs, me
dis, asfaltas ir cementas , įvai
riuose pavydaluosc.

30. Vokietijoj, mieste Stras- 
burge, katedros bokšte yra gal 
visame pasaulyj garsiausis laik-^ 
rodis, kur) išplianaVo ir padarė 
pradžioj 16-to šimtmečio astro
nomas vardu Izaokas Habrecht.

Yra šio miesto istorijoj mi
tas*), arba padavimas, sulyg ku
rio Strasburgo miesto “tėvai” 
(taryba) liepusi išbadyt Ha- 
brcchtui akis, kad niekur kitur 
jis negalėtų panašaus laikrodžio 
padaryt.

Seniaus mieste Strasburge bu
vo gana įdomus ir nepaprastas 
laikrodis. Žemesnėj šio laikrodžio 
dalyj buvo padirbtas amžinas ka
lendorius, vidurinėj dalyj 
blatas, rodantis laiką, o

cifer- 
viršu-

Kiek-karalių ir Dievo Motinos, 
vieną valandą, mušant laikro
džiui, išeidavo trįs karaliai ir ati
duodavo Dievo Motinai garbę. 
Tu'om pačiu laiku varpai skam
bindavo himną ir po to gaidys 
tris sykius užgiedodavo.
džioj 16-to šimtmečio šitas laik
rodis pagedo ir 
ton astronomas 
darė kitą, dar 
ėjo net iki 1789 
tam laikrodžiui, 
taisyt, vienok niekas ncišstem 
gė to padaryt. 1838 metais laik
rodininkas, vardu Schwilgue, ap
siėmė visą laikrodį iš naujo per
dirbti ir po 4 metų užbaigė savo 
darbą 1842 m. Vidurinėj laik
rodžio dalyj yra ciferblatas, ra- 

ateinanti metai turės. Čia pat 
įtaisyta prietaisa, kuri parodys 
užtemimus saulės ir mėnulio, ko
kie tik bus ateityje. Iš vienos 
laikrodžio pusės stovi Appollio 
ir rodo ant dienos ir kokio šven
tojo tą dieną išpuola. Iš kitos pu
sės Diana rodo ranka ant nak-

*) Mitu vadinasi toks se
nobinis pasakojimas, kuriame vi
sai nėra, arba tik mažai yra teisy
bės. Visi padavimai apie tautų 
pradžią, nepatikrinti istdriškais 
Užrašais, yra mitai. Pama
tu mito gali but teisybė, bet per 
ilgus laikus ją taip iškriepią, kad 

šaukit į pagalios iš jos nieko nelieka ir 
I tokiu budu padaryta istorija, bus 
mitas.

■M
. i, 1

•
Viršui kalendoriaus pada- 

sienoj nišė (įdubimas), ku- 
kasdieną išeina mitoliogiš- 
dienų dievai,—Appollio ne-

^Pa'snekelių Kampelis
Atsakymai iŠ pereito r^uinerio.

ties.
ryta 
rion
kieji
dėldienyj, Diana panedėlyj, Mar
sas utarninke, Merkurijus sere- 
doj, Jupiteris ketverge, Venus

Augščiaus yra prietaisa, paro
danti, kaip apie saulę sukasi sep
tynios matomos planetos ir ko
kioj vietoj jos kasdien yra sulyg 
saulės; taipgi globusas, parodan
tis mėnulio fazas: pilnatį, jau
ną ir 1.1, sulyg reikalo.

Dar augščiaus yra kita nišė, 
kurioj aplink skeletoną, mirties 
pavydale, sukasi keturios stovy- 
los: vaikas muša pirmą valan
dos bertainį (kvadransą), jau
nikaitis—antrą, suaugęs vyras—- 
tretį, senis — ketvirtą valandos 
bertainį. Mirtis muša valandą,’ 
Augščiausioj nišėj stovi Kris
taus stovyla. Dvyliktą valandą 
išeina 12 apaštalų ir praslenka 
priešais jį linijoj, gi Kristus pa
kelia ranką, juos laimindamas. 
Šv. Petras eina paskiausiai ir jam 
prie Kristaus prisiartinus, mecha
niškas gaidys viršuj laikrodžio 
suplevėsuoja sparnais 
tus užgieda.

Kairiamjam šio 
laikrodžio bokštelyj 
sas mechanizmas ir 

t

ir tris kar-

pastebėtino 
randasi vi- 
svaryklos;

laikrodžio dirbėjo, augščiaus pa
veikslas astronomo Koperniko ir 
pačioj viršūnėj paveikslas Urani
jos. Pačioj laikrodžio apačioj yra 
globusas astromiškiems išskait- 
liavimams Strasburgo geografiš
koj platumoj. Laikrodį užsuka
ma kas astuonias dienas.

31. Kiekviena tauta turi savus 
padavimus, arba mitus apie tai, 
kokiu budu atsirado pirmoji ant 
žemės moteris. Visiems žinoma 

nių tikėjimo tapo '.sutverta pir
moji moteris J ieva, todėl čia pa
minėsime tik kitų tikėjimų, ir 
tautų senobinius padavimus.

Senovės Fenicijonų padavimą 
apie pirmos moteries sutvėrimą 
randame Pigmaliono ir Galiateos 
istorijoj. Anot šito padavimo, 
pirma moteris buvo išskaptuota 
iš šlapio (sloniaus) kaulo. Pir- 
masai vyras tą padarė, o dievai
tė Afrodita įkvėpė šiai stovylai 
gyvybę. Graikai, anot Hesiod’o, 
manė, kad dievas Zeusas, paliepė 
kitam dievui Vulkanui nulipdin- 
ti moterį iš molio ir po tam pa
liepė įvairiems dievams ir die
vaitėms įkvėpti ton stovylon jų 
blogiausias ypatybes: iš to ir 
išėjo moteriškė labai gražaus su
dėjimo, bet su visomis blogiomis 
ypatybėmis: mylėjimu rėdytis, 
lengvo proto, passijonatė, suve
džiotoja vyrų ir t.L

Skandinavai turi tokį padavi
mą: trįs jų dievaičiai—Odin, Vili 
ir Ve, vaikštinėjosi jūrių pakraš
čiu ir rado du medžio pagaliu: 
vieną uosio okitą skirpsto. At
sisėdę, jie išdrožė iš tų pagalių 
vyrą ir moterį. Moterį padarė 
iš skirpsto ir pavadino ją Ernia.

Labai nepaprastą legendą apie 
moteries sutvėrimą turi gyven
tojai Madagaskaro salos, rytinėj 
Afrikoj. Padavimas apie sutvė
rimą vyro nedaug kuomi skiria
si nuo bibliškojo padavimo, tik 
su lyg M adagaskaro padavimo 
vyras nusidėjo dar prieš mote
ries sutvėrimą. Sulyg šito pada
vimo, kada vyras suvalgė už
draustąjį obuolį, tai jam iššo
kusi ant kojos votis. Votis dano- 
ko ir sprogo ir iš jos išėjo graži 
mergaitė. Pirmasai vyras manė 
mesti ją kiaulėms, bet jis gavęs

pimą leisti mergaitei žaisti tarp 
gėlių ir žolių pakol ji neišaugs, 
o tada imti ją savo žmona. Žmo
gus taip ir padaręs: davė jai 
vardą Baboura ir ji liko visų- 
genčių motina. Amerikos Indi- 
jonai taipgi turi daug įdomių 
padavimų apie pirmosios mote
ries sutvėrimą.

32. Žodis “vodevilius” paeina 
nuo sudarkyto franeuziško 
“ V a u x de Virė ”,— vardo 
dviejų dailių klonių Normandi
joj, Prancūzijoj. .

Taip buvo vadinama dainos, 
kurių žodžiai pasakojo apie ko
kį nors tų dienų atsitikimą. Šias 
dainas pirmiausiai sutaisė Oli
vier Basselin, Vire'o velėjas, 17- 
me šimtmetyj. .Dainos pasidarė 
labai populiąriškos ir greit pa
sklydo po visą Francuziją. Ka
dangi jos paėjo iš Vire’o tai jas
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Kynų tautos hymnas.
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savais, bet

kas auklėjasi. Ir kaip jauname 
prastame medelyj “skiepas” vi
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vystymu, vystėsi parėjimas nuo išleidinėjimo 
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Kynų tautos hymnas visai 
senai buvo peržiūrėtas ir respub
likonų pertaisytas. Laisves švi- 
stelėjimas atsimušė drąsiuose pa
veikslų sulyginimuose ir savotiš
koje lirikoje.

<*1 A.V«>

© sįto vėliaus pasidarė dabarti
nis Vardas. Vodevilius, šių die
nų reikšmėj, vadinama muzikalė 
drama lengvo, juokingo, tankiai 
sarkastiško turinio su dainomis 
ir šokiais.

Amerikoj šiuomi vardu vadi
nama taipgi šiupinį visokių leng
vų, trumpų žaislių ir sceniškų 
veikalėlių.

:—o—•
33. Ant viso žemės paviršiaus 

girių yra 1500 milijonų hekta
rų, taigi girios užima beveik ket
virtą žemės paviršiaus dalį. Di
džiausi girių plotai yra Kanadoj, 
nes. 320 milijonų hektarų. Eu
ropoj girių yra 300 milijonų hek
tarų, o jų daugiausiai nes 210 mi
lijonų hektarų yra Rusijoj, Šve
dijoj ir Norvegijoj girių yra 20 
milijonų hektarų. Mažiausia* gi
rių turi Ispanija; Austrijoj ir 
Vengrijoj girių yra 16 milijonų 
hektarų. Indi jose girių yra 50 
milijonų hektarų, nors Indijos 
užima tokį plotą kaip visa Euro
pa. Japonijoj girių yra 23 mili- 
ionai

. .......  .... ...rr.,...........
ma3 Zaųjos konstitucijos iš- 
rišii/asx organo klausimo.

Patariama taipgi padidinti sek
retoriaus alga; dabar jos yra vos 
50 dl. ant mėnesio. Sekretorius 
vargiai gali žmoniškai iš tokios 
algos gyventi ir priverstas yra 
pašaliais fabrikuose uždarbiauti. 
To neturėtų būti, atsiminus ant 
patarlės, kad “pigią mėsą šunės 
ėda”. Visos musų organizacijos 
privalo turėti tinkamai apmoka
mus viršininkus, nes tik tada 
galima nuo jų reikalauti tinka- 
m a i atliekamo darbo.

GimtiSĮ Jam’ su blogomis sa
vo tėvų ypatybėmis, (palinkimu 
prie alkoholio, tinginiavimu ete), 
reik jam suteikti geresnius “skie
pus”, kurie permainytų jo pri
gimtas ypatybes. Tuomi “skie
pu” yra ne kas kitas, kaip tik

EmU Loeblnlt.v.wa

KULTOM IR SPAUDA
trauklnial galėdavo |iuvę?tj rytmetinius lai
kraščius gana toli fr inteikti skaitytojams dar 
tą pačių dienų. Vakarinių laikraščių ėmėjų 
skaičius sumažėjo iki minimum; jiems reikėjo 
tenkinties vien tik netoliau, kaip vienos my
lios radiuse. Iš pradžių vakarinius laikraš
čius leido atskiros, savistovios įstaigos, ilgai
niui tečiaus patįs reikalai priverte vakarinių 
ir rytmetinių laikraščių leidimų sujungti vie
non įstaigon, kadangi tuo buvo gulima suma-

—o—- •• - • a■ ?
KLAUSIMAI.

Kąs tai yra dinamitas 
jis padaromas?
Kaip yra ilgos didžiausios

34-
kaip

35-
pasaulio upes?

36. Kaip ilgai gyvena įvairus 
gyvuliai ?

37. Kur yra didžiausis pasau
lyj varpas?

tinių seimų ir seimelių, šiais me
tais bene ar tik neturėsime ir 
“kongreso”. Nevvarko, N. J. pa
šaipiuos draugijos padarė suma
nymą susijungti visoms katali
kiškomis pašalpinėms draugijoms. 
Tuom tikslu šaukiama “kongre
sas”, kuriam pritaria ir Šv. Jur
gio dr-ja iš Luzerne, Pa.

Kelis metus atgal girdėjosi 
apie susitvėrimą pašalpinių drau
gijų Susivienijimo iš apie 30 
draugysčių. Rods, buvo net kon
stitucija sutaisyta ir Centro Val
dyba išrinkta. Ar buvo kas-nors 
daugiaus padaryta — apie 
“istorija nieko nesako”....

Vargonininkų reikalai. Perei
tais metais susitvėrė lietuvių var
gonininkų Sąjunga aprūpinimui 
kaip medžiagiškų, taip ir dva
siškų bei speciališkų vargoninin
kų reikalų.

Sąjunga dar nespėjo galutinai 
susikristalizuoti, vienok reik ma
nyt, kad greit ji savo reikalus 
sutvarkys, nes, kiek mums ži
noma ,tarpe jos narių yra kele
tas veiklių narių. “Draugo” N18 
tūlas p. Narkuniškis tarp kitko 
atkreipia vargonininkų atydą j 
būtiną reikalingumą sutvarkyti 
musų bažnytinę ir svietiškąją mu-

lis buvo blogo 
dinas, jų tėvai 
nei darbštumu, nei dora, nei ki
tomis gero žmogaus ypatybėmis.

Iš 28 tūkstančių kūdikių, ačiū 
draugijos priežiūrai, rūpestingu
mui ir mokėjimui pastatyt kūdikį 
geroj apystovoj, 87 nuošimčiai 
(t.y. iš šimto vaikų 87) išaugo 
dorais, gerais vyrais, arba mote
rimis. Maža to; nevienas ši
tų su blogiausiu prigimimu vaikų, 
išaugęs, užėmė visuomenšikame 
šios šalies gyvenime augštas gar
bės, patjuodonės, ir atsakomybės

jos
daug žadančių, titulų, parodo munfe pavyzdys, 
paimtas iš antrosios žemės skritulio pusės: 
pirmoje XIX amžiaus pusėje randame Argen
tinos spaudoje šitokius pasivardijimus: “Se
niausias velnio sūnus”, “Raudonas velnias”, 
“Pekla”, galop net: “Laikraštis judėjimo ir 
operacijos atmintinųjų metų, kuriais tapo pa- 
liuosuota provincija Salta.” Kad panašus apsi
reiškimai pasirodo visuomet nervų ir karščio 
laikais — parodo mums Vienos revoliucija 
1848 m., kuri, kaip žinome, pagimdt 
žemiausios kategorijos laikraštėlių;
jų turi visai paikus vardus, be jokio skonio. 
Apie tai suteikia mums plačią ir aiškią infor
maciją Aleksandras v. Helfert savo sąžiningoj 
Vienos laikraštijos istorijoje. Kitokios var
sos naujesniųjų laikų tendencija atsiliepė ly
giu budu ir spaudoje, laikraščių vardai kas 
sykis vis mažiau turi sensacijos. Tankiausiai 
sutinkame juos siauros dcfinicij 
..... “°----- ”, “Post”, “Journal”

ir 1.1. Francijoje atsirado jau 
tokie laikraščių vardai, kaip: 

Wourrier”, “Postilion”, “Massager”, “Mer
cure” ir L t. Šiandien jau nebesame tokios 
klaidingos nuomonės, kad rėksmingas ir aky- 
sna puoląs vardas tegali padaryti laikraštį in- 
tekmingu. Naiviškiausia visuomenė jau turi 
tiek kritikos nuovokos, jog sugeba apkainoti

Laikraščio iormatas ir apimtis vystėsi 
tokiuo-pat būdu ir dėl tiy pačių priežaščių, 
kaip ir anas pasirodymo iš spaudos tankumas. 
Primitiviai pranešimai, kuriuos reikia skaity
ti naujagadynės laikraštijos pirmtakunais, bu
vo spauzdinami ant lapelių in 8° arba in 4°. 
Ant lapelių dar mažesnių, nes 12°, spauz- 
dinta Francijoje, vėliau tiktai pradėta spauz- 
dinti ant oktavos. Sarsusis Journal des Sa
vants perėjo 3,ntkvarto, tečiau mažas forma
tas užsilaikė lig XVIII amžiaus pabaigos. 
Moniteur Universal pasirodė pirmutinis an
gliškų laikraščių formate, t, v. “papier gi- 
gantesque.” Šiandien išeina jau beveik visi 
dienraščiai dideliame formate. Sulyginamai 
mažiausius leidžia Austrija, paskui eina Vo
kietija, toliau 'Francija ir Italija, o pačioj 
viršūnėj stovi Anglija su savo milžiniško di
dumo dienraščiais. Mažesnį formatą var
toja pigus laikraščiai, žemesnėsės sferos ne
lengvai gali priprasti laikraščius vartoti.

Laikraščio apimtis priklauso nuo redak- 
cijinės medegos turtingumo ir nuo apgarsi-

22 gelžkelio ilniji Chicagojr 
suparaližuotas.

Beveik visi gelžkeliai, įeinantį 
Chicagon, tapo suparaližuoti su* 
kilusiu streiku, kuriame dalyvaus 
ja apie 6 tūkstančiai- žmonių. 
Darbininkai tavorinių stočių pa* 
reikalavo didesnių algų, 9 valan
dų darbo dienos ir pusės liuosos 
dienos subatomis. Gelžkelių 
kompanijos, niekados nepapratę 
iš sykio sutikti su darbininkų 
reikalavimais, ir šiuom kartu at
sisakė jų reikalavimus išpildytu 
Taigi pereitą subatą po piet ma* 
žiausiai 6 tūkstančiai darbinin
kų sustreikavo. Tarp jų yra 
gana didelis skaitlius ir lietuvių.

Taigi prasidėjo kova, kuri ne
žinia dar kuom užsibaigs. Gelž
kelių kompanijos pasidarys sau 
labai didelius nuostolius, jaigu 
streikas ilgiaus užsitrauks, nes 
į kelias dienas gelžkelių tavori* 
nėse stotyse prisirinko įvairių 
prekių (tavoro) suviršum už I 
milijoną dolerių. Šios prekės yra 
greity gendamos (vaisiai ir t.t.) 
ir privalo but kuogreičiausiai iš 
stočių 
Tuom 
lei nei 
darbo,

Kun. Žilinsko raštai jau ga
tavi. Pranešama, kad kun. Ži
linsko raštai (4 tomai) ir D-ro 
Garmaus paskaitos, kuriuos T. 
M.D. žada šiemet savo sąnariams 
dalinti, yra jau gatavi. Tikimasi, 
kad galima bus juos gauti šio 

! mėnesio pabaigoj, arba birželyj.
Visi nariai, pilnai užsimokėję sa
vo duokles, lyginai ir naujai pa- 
stojusie šiais metais, vėl gausjziką. Bažnyčiose jis pataria dru- 
dailų pundą kningų. Kningų ir čiai prisilaikyti gregorijoniško 
apšvietos mylėtojai lai pasisku- [giedojimo, gi pasaulinėse dainose 
bina pasinaudoti šia gera proga, 
prisirašydami prie draugijos, pa
kol dar laikas,

Laikraščių išleidinėjimo būdas, taip pat ir 
turinčios su juo sąryšį permainos, yra iškal
bingu pramonės, vaisbos ir net kultūros išsi
vystymo išreiškėju, su kuriais tai veiksniais 
skaitančioji visuomenė tveria nepertraukiamą, 
čielybę. Geriausiu šio išsitarimo prirodymu 
yra tai, kad greitas pramonės ir vaisbos išsi- 
plėtojimas, tėisiū pažanga ir liaudies apšvietos

kartu su abclnu spaudos besivystymu. Iš as
tuonių laikraščių, leidžiamų Vokietijoje tris 
sykius dienoje, kiekvienas abelnai sveria nuo 
25 lig 40 gr. Abelnas kiekvieno Paryžiaus 
politiškųjų organų svarumas yra 48 gr. Mil
žiniškai auga apimtis ir svarumas Anglijos 
laikraščių. Žemiau paduodame svarumą žy
mesniųjų Londono dienraščių.

Iš Susiv. Liet. Am. reikalų.
Nuolatinis deficitas, kokį kas 

metai duoda S. L. A. organas 
“Tėvynė”, pagimdė kaikuriose 
kuopose sumanymus panaikinti 

• savąją organą, užsiganėdinti iš
leidimu tik perijodinių atskaitų 
ir pakviesti' kokį kitų laikraštį 
likti S. L. A. organu, kaip kad 
pirmiaus buvo. “Tėvynės” i8-me 
numeryj p. S. L. A. narys Darb
štuolis nurodo priežastis, kurių 
dėlei Toks sumanymas nebūtų 
geistinas: panaikinus savąjį or
ganą, tuomi pasidarytų S. L. A. 
ne nauda, bet blėdis. Jis pata
ria geriaus parūpinti daugiaus 
skaitytojų, leisti kningas, 
pinti apgarsinimus, gauti 
giaus spaudos darbų etc.

Rašėjas turi teisybę, 
žmonės pradeda laikraščius be
veik be piningų, be kredito, be 
skaitytojų ir be organizatorių ir 
galų gale iš to padaro pragy
venimą, tai lai sau pagalvoja 
S. L. A. nariai, kodėl S. L. A. 
organas, turėdamas kapitalą, kre
ditą, gatavus skaitytojus ir ne
apmokamus agentus (dauguma 
sąnarių jais d e f 
netik kad neišeina 
dar daro deficitus?

Męs manytum,
organo 
didelėmis 
garsinti:
galva S. 
mui”. Męs 

‘kita butų reikalinga, kaip tik toji 
gera galva. Duokime šią
dien tokias išlygas, kaip turi “Tė- 

» vyne” (kapitalų, gatavus skaity- 
; tojus, kreditų etc) bent kokiai 
gabesnei privatinei ypatai ir tada 
pažiūrėtum, ar jis po metų-kitų 
turėtų deficitus. Jaigu S. L. A. 
organas, vieton gerintis finansiš
kai, vis eina blogyn, tai tas bene 
turės reikšti, kad S. L. A. reika
lauja geros rankos ir geros gal
vos,—daugiaus nieko!

Narys Tinginys.

atkreipti atydą į lietuvių tautiš
kus motyvus.

Vargonininkas — svarbus pas 
mus asmuo netik srytyje bažny
tinės muzikos. Kol kas jis yra 
pas mus taipgi pjonierium pa
saulinės muzikos, skleidėju šios 
dailės plačiose miniose. Todėl 
iš visų atžvilgių geistina, kad jų 
Sąjunga stipriai susiorganizuotų, 
nes tas turėtų viešiems ant nau- 
dos išeiti.

dovana! Susijungus su santaika, 
tu duosi žemei tūkstantį naujų 
stebuklų, svarbi tu, kaip protas, 
didi, kaip milžinas, kurs siekia 
dangų. Debesiai —• tavo ratai, 
— vėjas — tavo greitieji žirgai. 
Ateik mums karaliauti į žemę, 
mums esantiems baisioje vergy- 
bėje, blikstelėk savo šviesiais 
spinduliais. Europa, tu išlepinta 
dangaus baltoji duktė, tu turi ir 
duonos ir vyno, visko tu turi

naikinti
raidėmis

“Reikalinga
L. A. reikalų vedi-
nemanome, kad kas

kėje buvo kuogeriausi, jo darb
štumas buvo pagirtinas, ir juo 
vaikinas augo didesnis, juo la- 
biaus jis buvo savo draugų ir 
kaimynų mylimas ir paguodoja- 
mas. Kada prieglaudos draugi
ja, kuri buvo šitą vaikinų far- 
meriams atidavusi, vėl apie jį at
siminė ir pasižingeidavo jo li
kimu, tai vaikinas jau buvo iš
augęs vyru, savistovis ir pats sau 
gerų pragyvenimų darąs. Šitas 
jaunikaitis, su tokiu pasibaisėti
nu savo tėvų-protėvių rekordu, 
neapreiškė nei mažiausio palin
kimo prie blogų darbų, kuriais 
jo protėviai pagarsėjo.

Atpenč,—ant kiekvieno žing
snio jis davė prirodymus savo 
tvirtos doros ir sveiko proto, 
kuriais besiremdamas, jis būda
vo j o savo karjerą, ateitį.

'Šitas, tik-ką paduotas, pavyz
dėlis verčia manyti, kad kūdikių 
gyvenime veikia dvi jiegi: pri
gimimas ir aplinkybės, arba apy- 
stova, kuriose jis auga.

Męs tik-ką davėme pavyzdį, iš 
kurio matyt, kad apystova, ra
site, lošia didesnę ir svarbesnę 
rolę vaiko charakteriaus besifor- 
mavime, negu prigimimas, 
nors, žinoma, negalima ginčytis 
apie tai, kad ir pastarasis pasi

kaip savo mylimųjų. Dieną min
timis, naktį sapnais aš gyvenu 
su savo tėvynės vargais. Bet 
neištikimas, nevienodas tavo pri
gimimas, o laisve, neduoda man 
tavęs pagauti. Deja, — mano 
broliai dar ligšiol vis tebėra ver
gai. Tečiau, kaip malamai pas 
vėjas, kaip blizgės ant kvepiančių 
lapų rasos lašai, ir žmonės taps 
tuomet visi karaliais.

— Viltis —

Senam Singeliui. Vienas raš
tas tai rašėjo paties gyvenimo 
aprašymas; kitame sumaišyta žir
niai su kopūstais taip, kad iš jo 
nieko padaryti negalima. Gyve
nimas korespondento skaityto
jams ne rupi, todėl ir toki raš
tai laikraščiams netinka.

S. L. R. K. Seimas. Rymo- 
katalikų Susievienijimo sekreto
rius, p. Jonas Rikteraitis, prane
ša “Draugo0 Ni8-ame, kad 27-tas 
S. L. R. K. Seimas atsibus šiuos- 
met Bostone 28, 29 ir 30 d. ge
gužės mėnesio. Tarp svarbiau
sių reikalų, kuriuos šis Seimas 
turės aptarti, paminėta priėmi-

vaikų globojimo namai savo re
kordais parodo, kad prigimi
mas, (tai yra persikėlimas tėvų 
ypatybės ant vaikų) yra viena 
pamatinių plytų, iš kurių tveriasi 
busiantis vaiko charakteris. Jog 
nereik pamiršt, kad iš vyšnibs 
vaisiaus išaugs tik vyšnios me
dis, iš prastos obuolio sėklos tik 
prasta obelis. Vienok reik taip
gi žinoti ir tai, kad, užgimus 
iš prastos sekios prastam obelies 
medukui ir įskiepijus jį geros 
rūšies skiepu, galime susilaukti 
iš tos pačios prastos obelies ge
rų, “skiepytų” vaisių.

Taip lyginai yra ir, &u vaiku/

Balandžio 28 
goję ant North Side, Columbia 
svetainėje buvo surengtas lite
ratiškas vakaras Valparaiso mo
kinių Lieteratiškos Dr-stės kny- 
kyno naudai. Iš to vakaro kny
gynui pelno liko $9.05.

Visiems rengėjanis ir pagelbimn- 
kams tariame širdingą ačiū.

į, „(7 S. BIE2IS,
Valparaiso, Ind.

t i e j u s R i t z s c h Leipzig^, sausio 1 d. 
1660 m.; nuo to laiko pasirodo tasai laikraštis 
kasdien,’ su pertrauka šventadieniais, vardu: 
Neucinleufende Nachricht von Kriegs and 
Welthdndeln. Pirmutiniu Londono dienraš
čiu buvo Daily Gurant (Kovo 11 d. 1702), 
pirmutiniu Francijos yra Journal de Paris 
(Sausio 1 d. 1777).

Dienraščių išleidinėjimo būdas priklau
so nuo šalies gyvenimo sąlygų. Pas aristo
kratus matome tūlas svarbias aplinkybes, pri
jaučiančias labiau rytmetiniams dienraščiams. 
Nes rytmetiniai denraščiai gali atspauzdinti 
visokius atsitikimus, įvykusius lig vėlai nak- 
čiais, nuosakius parlamentarinių posėdžių pra
nešimus, toliau gali padavinėti naujausias 
biržos ir vaisbos žinios,, teatrų recenzijas 
ir komentarius, žodžiu sakant, gali paduoti 
daugybę” aktaulių informacijų. Negalima iš
leisti iš akių ir tai kad skaitytojo indommuas 
ryto metu yra didesnis, nes skaitytojas pra

būtų išsitarti, tūlų žinių alkį. Galop vaisbi- 
ninkams yra labai naudinga, pradedant savo 
užsiėmimus,, turėti informacijas apie vaišijų 
ir biržos stovį. Tatai viską suėmus krūvon, 
pamatysime,- kad rytmetiniai laikraščiai turi 
didesnę intekmę visuomenėje ir prakilnesnę 
prasmę už vakarais leidžiamus. Dėl įvairių- 
įvairiausių atsitikimų daugybės ir niekados 
nepatenkinamo skaitytojų indomitmo lieka dar

niams laikraščiams -leisti. Ypatingą reikšmę 
turi popietinis ir vakarinis laikraštis gyvenan
tiems toli nuo miesto, provincijoje žmonėms, 
kadangi tie' laikraščiai, išsiųsti nakties trau
kiniu, ateini į skaitytojų rankas sykiu su tos 
pačios dienos rytmetiniais laikraščiais ir turi 
daug turtingesnį žinių šaltinį. Tas ir buvo 
svarbiausiąja kakarinių laikraščių leidimo 
priežastimi. / TVpišku ir pažymėtinu to dalyko 
—----- dauginimas vakarinių lai-

Krasa (arkliais vežama) 
išeidavo iš^lLorMono tik vėlai vakare, todėl 
buvo galimi sulaikyti spauzdinimo darbą lig 
paskutinės v&lOdos, kad atsakomai sunaudo
jus ištisos (fiėhoš visokias žinias, o tuo pačiu 
apgalėjus rytmfečihius laikraščius. Taip atsi
rado pirmunhis London Evening Post (Lon
dono Vakarinė* Krasa) 1727 metų pabaigoje, 
leidžiamas tris sykius savaitėje, nes krasa 
tankiau neišeidavo. Tik XVIII amžiaus pra
džioje, kuomet krasa pradėjo kasdien, vaikš
čioti, Petras 'Stuart pradeda išleidinėti pirmą 
laikraštį vardtL'Tfte Star (Žvaigždė). Pama
žu, laipsniškai, užaugo vakarinių ; laikraščių 
skaičius lig pęjikių. Atsiradus gelažinkeliams. 
dalyktį štoviš\visąi persimainė. Rytmetiniai

da. 
sekamus:

New Ycįrk Times............
' New York Herald....... 

World. . ..........................
New Yorker Staatszeitung 

New York Tribune............
Suprasime milžinišką Amerikos laikraščių 

apimtį, jeigu pažinsime Amerikiečių pamė
gimą laikraščių ir jų skaitymo būdą. “Ame
rikiečiai — sako W. T. Stead * — [jaustųsi 
nuskriausti, jeigu prie jų durų • neatiduotų 
jiems į rankas spaudos pundo, didumo sulyg 
kokia nors namine biblija. Skaito jie viską, 
kas tik papuola, iki mažiausių smulkmenų, 
taip, jog galima juos prilyginti prie anos kar
vės pievoj, kuri rįja visą žolę toje vietoje, 
kur jai tai leista, nieko nepalikdama. Tokiuo 
budu laikraštis tampa beveik leksikonu, arba 
kaipir kokia encyklopedija. Bet niekas i ne
turi tiek kantrybės, kad galėtų perskaityti 
encyklopediją nuo pradžios iki galo. Kiek
vienas atsiverčia tai, kas jam reikalinga žinoti, 
taip-pat daro Amerikiečiai su savo dienraš
čiais: peržiūrinėja juos, skaitydami vietas, 
kurias turi jiems šiokią-tokią vertę. Iš čia 
paeina tai, kas europiečius ypačiai rūstina, 
būtent, tendencijinis užvardijimų pasirinkime 
perdėjimas. Bet tie už vardijimai yra niekas 
kitas, kaip laikraščio turinio rodyklas, ir ran
dasi lygsvaroje su nepaprastai smulkiu Ame
rikos laikraščių šriftu.

UNA BARCA.
(Pagaly/. Raini.)

Ir vėl ošia jura pas mano kojas, 
Ritasi minkšta balta smiltis;
Kapi, iš namų švelnutis pučia vėjas, 
Ir kaista, kaista mano širdis. —
— Le piace una b area, signore?*
Tai taip!—kur esu?—kur norėjau būti?
Veltui, širdele, save sunkini, —
Tat negali būti. Menkutis.

MYLĖK.
Darbuokis, triūsk, gyvai sukrusk, 

Spėkų nesigailėk!
O da, brolau, daugiau, labiau

Jausk ir mylėk!
Ka tau kas skirs —ar peiks ar girs, 

Tu svieto nežiūrėk!
Į žmonės eik, jiems laimę teikk, 

Jausk rr mylėk!

Vienas iš vyriausių streiko va* 
dovų, unijos prezidentas W. K. 
Flannery pranešė mass-mitinge, 
laikvtame Hod Carrier’s svetai* 
nė j, kad jaigu kompanijos neiš* 
pildys teisiųjų reikalavimų dar- 

greit pra- •- 
siplatins ir kituose miestuose, 
ypač gi St. Paul ir Minneapolis, 
kur kiekvienų valandų 2.000 dar
bininkų yra nasirengę išeiti strei- į 
kan.

Kaip matytis darbininkai - yra 
pasirengę streikuoti iki galui. 1 
Vienok prezidentas Flannery pa- ® 
sakė, jog darbininkai nesipriešins « 
atidavimui šito viso ginčiaus nu- | 
tarimui taikomosios komisijos. 
Darbininkų reikalavimai, pakelti ! 
algas yra maži ir beveik 
neperviršija 10 centų ant dienos. | 
J ie yra gatavi atiduoti visą rei* 
įkalą bile kokiai iš sąžiniškų žmo
nių susidedančiai komisijai dėlei 
išrišimo. |

Abi pusi ruošiasi prie ilgos ko* 
vos. Gelžkeliai renka maistą dėlei 
armija streiklaužių, kuriuos kas* 
dien traukia iš kitų miestų. Su* 
viršum 36 tavorinės stotįs apsta
tytos policija, kuri turi paliepi
mus neleisti jokių riaušių.

Illinois Central gelžkelis buk 
surinkęs darban 
laužiu, 
rinko 
gu

su- 'i 
lan- 1 
ma- | 

žesnius samdininkus ir pastatę | 
juos vieton sustreikavusių darbi
ninkų. Iš pradžių dar jokių di
desnių riaušių nepasitaikė, nes 
unijos vadai persergėjo darbinin
kus nuo riauši 
prezidentas 
įspėti, ar be r\aušių apsieis, ypač 

 

jaigu sustraiki\os vežėjai. Pir 

 

miaus buvusieji streikai parodė, 

 

kad riaušių sunku apsisaugot, peš 
jas tankiai sukelia simpatizuo
janti streikieriams publika.

Kaip ten nebūtų, streikierių 
reikalavimai yra nedideli ir tu
rėtų but kompanijų išpildyti. Iš 
kitos pusės vėl darbininkai tu
rėtų užlaikyti kuogeriausią tarp 
savęs vienybę ir saugotis kėli
mo riaušių, ypač praliejimo krau
jo. Vienybė yra galingiausjs 
ginklas, kuris privers išpildyti vi
sus teisingus jų reikalavimus.

Streikas Chicagos angliškų laik
raščių spaustuvėse.

Pabaigoj pereitos sąvaitės sukilo 
angliškų dieninių laikraščių spaus
tuvėse streikas kuris traukiasi iki | 
šiolei. Kelias dienas visai negali- . 
ma buvo gauti jokių dieninių laik
raščių, išskynus “Daily Socialist”. 
Dabar jau pradeda rodytis ir kiti, * 
bet vos kelių puslapių. Streiko 
pradžia gimė laikraštyj “Exami
ner”, kur pasibaigus kontraktui, 
reikalauta, kad prie šio laikraščio 
presų (mašinų) dirbtų tiek pat 
presmanų, kiek dirba kituose laik
raščiuose. (čia mat dirbo keletą 
žmonių daugiau, negu kur kitur 
ant tokių pat mašinų). “Exami- 
nerio” presmonai nesutiko. Kilo 
ir kiti ginčiai ir presmanai apšau
kė streiką “Examiner’yj ir “Ame
rican” (šiedu priguli žinomam 
Hearstui). Pasidarė visa istorija. 
Presmanai Chicagos dienraščių yra 
susijungę į Chicagos presmanų 
uniją, gi laikraščių savininkai visi 

(priguli prie “Chicagos dienraščių 
leidėjų draugijos”.



I

Visuose kituose dienraščiuo- 
Tribune, Daily News, Jour-

Šita draaugija turi tokią sutartį, 
kad jeigu bent kuris laikraštis ne
galės išeiti bent delei kokių priežas
čių , tai ir visi kiti laikraščiai ne
turi tiesos išleisti tą dieną savo 
laikraščių. Taigi, neišėjus delei 
streiko presmanų “Examinerriui”, 
ir visi kiti dienraščiai neturėjo tie
sos išleisti savo laikraščių ir sus
tojo, 
se —
nal, Evening Post, Record Herald 
ir t.t., — dirba tos pačios presmonų 
unijos nariai, bet jie turėjo kon
traktą nuo 1 Sausio. Kada “Exa- 
minerio” prešmanai išėjo ant strei
ko,. tai kiti laikraščiai pagarsino, 
kad unijos nariai sulaužė kontrak
tą, kuris padarytas tarp visos uni

jos ir visos išleidėjų draugijos ir 
apskelbė, lockout’ą — vadinas už
darė spaustuves ir ^liuosavo 
presmanus . Už presmanus užsto- . 
jo laikraščių išvežiotojai ir vaikai

uniją, o pagalios ir stereotyperiai. 
vos kelias dienas atgal pasirašusic 
po nauju kontraktu.

Gimė didelis streikas, kuris ne
žinia kuom užsibaigs. Prešmanai 
tvirtina, kad leidėjai nori sulaužyt 
ir suardyt uniją, o vėliaus numuš
ti algas ir todėl jie streikuoją. 
Gi leidėjai, ypatoj Hearsto,atsako, 
kad toks tvirtinimas yra neteisin
gas, nes jie toį nemanė ir nemano 
daryt. Hearstas, “Examiner’io” 
savininkas, tvirtina, kad jis turįs 
pilną tiesą reikalauti, kad pas jį 
ant kiekvienos presinės mašinos 
dirbtų tiek žmonių, kiek ir pas 
kitus dirba nes visi presrrianai pri
guli į tą papčią uniją, o kitur jų 
mažiaus dirba prie vienos preso, 
negu pas jį. Jis net garsina surašą 
algų, kokias- pas jį gauna presma- 
nai: mažiausia alga siekia $25.. . 
į savaitę, didžiausia $50 savaitėm.

Vienok presmanams, rodosi, 
šiuom kartu netiek eina apie algas, 
kiek apie principus, — vadinasi 
jie matą pasikėsinimą ant savo 
unijos ir todėl ginasi, apgarsindami 
streiką.

Buvo jau ir riaušįs. Sudaužyta 
nenąaža moterių ir vaikų, kurie 
išdriso pardavinėti gatvėse laik- 

' raščius. Buvo tepgi nemažai 
smulkesnių susirėmimų su polici
ja-

Streikas valizų dirbtuvėse.
Streikuoja darbininkai penkio

se valizų (suit case) dirbtuvėse:
Imperial Leather Mfg. Co., 

Pęoria Street.
Excelsiors Suit Case Company, 

Van Buren and Jefferson Sts.
Dresners Son & 

and Congress Sts.
Peoria

Stone Bros. Co 
Polk Street.-

Diamond & Co 
.Washington Blvd.

Streiką iššaukė pačios kompa
nijos, norėdamos panaikinti uni
jų, kurių pripažino ir su kuria 
turėjo reikalus per dešimtį moty. 
Neteko darbo keli šimtai darbi
ninkų, tarpe kurių nemažai ran
dasi ir lietuvių. Geistina butų, 
kad tarpe musų viengenčių neat
sirastų skebų, kurie stengtus at
imti sunkiai uždirbamų duonos 
kąsnį nuo lygaus sau darbininko.

1501 West

•> Canal and

mas vakaro skyrius susidėjo iš 
prakalbų ir deklamacijų. J. Bu
činskas trumpai ir aiškiai pakal
bėjo apie to vakaro mierį, mažos

geidžius eilutes.
užinteresavo V

Publiką ypačiai 
Baisokas rolėj 

vargingai ir biednai apsitaisiusio 
Lietuvos senelio, kuris jausmin
gai sėjo visiems žodžius eilių iš 
“Anykščiu Šilelio” J C
deklamaciją, atsisėi

bidamas ant citros, 
gramo skyrius’ buvo

ir užbaigęs 
ant grindų, 

dainų skam- 
Antras pro-

o

nariai:
ir J.

• buvo
gana

ii ir be abejones

naudai. Garbe D. L. I\. Keistučio 
Draugijai už tokį naudinga užma
nymą. Lai palieka tas atmintyje

roue's

Labai apdegė vaikai

viai I ūsaičiai.

su-

ir motina
s savo v
Vyriausi spalieka namie 

yra 9 metų, jauniausis yra vos 3 
metų. Pereitą panedėlį, tėvai, kaip 
paprastai, išėjo darban, palikę vai
kus be jokios pašalinės priežiūros.

užgirdo verksmą išbėgusių iš Ju
saičio namų vaikų. Kaimynai, 
įbėgę stubon, rado mažinusį vaiką 
visą liepsnoj. Besibovydamas su

nas ir baisiai apdegino sau visa 
krutinę ir pilpveli. Pašaukė ani-
buliansą, kuris paėmė nebagą Šv. 
Antano ligonbutin. Lai tas bus vi
siems tėvams pasarga.

Netikęs “burdingerius”. Povy- 
las Varnauckas, • 10528 Hortensia 
Avė., Roselande, dirbdamas Pull- 
mano dirbtuvėj susipažino su Jus
tinu Mikutskiu (kitaip Motulcw- 
skiu). Mikulskis-klusesi,-ar nežino 
jis “burdo” ir, gavęs atsaky 
mą, kad pas juos yra dar vieta, 
persikėlė gyventi kartu su Var- 
nauskiu ir Andrium Leonu. Po 
trijų dienų Mikulskis dingo; tuom 
pačiu laiku prapuolė . Leono aukr 
sinis laikrodėlis $25 vertės ir 
$12.00 piningais pas Varnauskį. 
Iki šiolei nesugrįžo nei JVIikutskis, 
nei prapuolusie daiktai, Mikul
skis yra jaunas vyras, 22 metų. 
Paeina bene iš Vilniaus gubernijos.

Kooperatyviškos krautuvės rei
kaluose. Pirmiaus jau buvo 
“Lietuvoj” pranešta apie . sumany
mą sutverti ant Town of Lake koo
peratyvišką lietuvių krautuvę. Pe
reitą nedeldienį Davis Square sve
tainėj įvyko antras susirinkimas, 
kuriame prisirašė apie 20 naujų 
narių7 Sekantis susirinkimas at
sibus toj pačioj vietoj 19-to šio 
men., 2:30 po piet. Žvirblis..

T. M, D. kuopų atydai.

Aušros prelekcija. 12 gegužio, 
3 vai. po pietų, Aušros svetainėj, 
3149 Š. 'Halsted st. Lr Šernas, 
“Lietuvos” redaktorius, skaitys 
prelekcija temoj “Turkai”.

22-os T.M.D. kuopos narių aty
dai. Šiais metais 
džia ir dalina sa>
lincko raštus (4 tomus) ir Dro
Garmaus paskaitas, — apie 6 
dolarių vertės visai dykai. 22-ros 
kuopos nariai, kurie iki šiam lai
kui dar neužsimokėjo savo metinių 
mokesčių, lai pasiskubina, kad ne
nustotų tiesos tas kningas gauti.

begyje 60 dienų jam butų prista
tyta kuopos narių pilnas surašąs. 
Po tam laikui jau bus penčių gau
ti kningas už dyką. Taigi lai seni 
kuopos nariai atsilygina medines

APGARSINIMAI
-------- cr

BAISUS S^ĄUDįJLIAI.

Mr. Mishael J. ?Fėk6^ iš Kelayres, 
Pa. rašė mums, kad jo brolis turėjo 
baisius skausmu^ 'per- ‘visų mėnesį, 
kentėdamas nuo lankymų pilve, 
sako: “Mano brolis labai kentėjo

Jis 
nuo 
nie- 
ne- 

Ti’i- 
AmerikoniSkų Wartaus Vyno 
nes męs tankiai jį vartojome 

Pavar-

-y r . DU nu. IVlclllU U1U11S IcUJcll KUlllUJU

.11.1 . islei- traukymo pilve, ritegalųdamas jų 
nariams Ži- kuom prašalinti. 7jis fiFi vaigyti 

galėjo. Aš patariau jam vartoti 
ner’io 
Elexira, 
pasekmingai savo šeimynoj 
tojus per savaitę, skausmai dingo ir 
nuo to laiko mano brolis vėl visai 
sveikas. Michael J. Ftko, Kelayres, 
Pa.” šitie vaistai privalo but. vartoti 
visuose skilvio suirimuose. Jie išgry
nina kūną ir sustiprina visą systemą; 
apgrynina kraują naturališku budu. 
Aptiokosc. Jos. Triner, 1333-1339 So. 
Ashland avė., Chięago, III.

ir gaut tas visas kningas

jaus, 
ten i 
išneša tik $1.00.

22-os kuopos susirinkimas at
sibus 12 d. gegužio po piet ant 
P>ridgeporto, Ridiko svetainėj, kam-

mokestis už pirmus metus

kuri no 111 yra
II. Mockus

4042 Wabash Ave., Chicago, Ill.

gyvena daug 
i darbininkai

Lietuvių Darbininkų Draugija.
Vakarinėj miesto Chicago da- 

lyj, kaip žinoma, 
lietuvių. Lietuvi
daugiausiai dirba kraučių šapose, 
bet yra čia ir lietuvių amatnin- « .kų ir vertelgų. Daugumas lie
tuvių užlaiko įvairias krautuves 
ir karčemas. Yra daug lietuvių 
draugijų, kaip tautiškų, taip 
ir katalikiškų. Turi jie savo pa
rapiją vardu šv. Mykolo Ark. 
Yra ir moterių draugija. Ir visos 
draugijos, taippat visi lietuviai 
pavieniai labai sutikime gyvena 
ir bendrai darbuojasi savo labui. 
Prakilnesni lietuviai čionai nese
nai sutvėrė draugiją vardu “Lie
tuvių Darbininkų Dr-ja Ameri
koje”. Į tą draugiją vertėtų 
visiems lietuviams darbininkams 
atkreipti domą, kadangi ši drau
gija visiems labai prieinama ir 
paremta ant naudingų išlygų. 
Joje randasi sekanti 4 skyriai. 
Jei narys mokės mėnesyje 25c., 
gaus ligoje pašalpos $5.00 savai
tei; jei mokės 50c. mėnesines, 
gaus ligoje 10.00 savaitei; jei 
mokės 75c., gaus $15.00; jei mo
kės $1.00 — gaus pašalpos $20.00 
savaitėje. Apart to, kiekvienam 
nariui skyriumi reikia kas me
tai mokėti po $2.00, iš kurių tai 
mokesčių kiekvienam nariui iš
mokama pomirtinė sumoje $200. 
Po 20 metų prigulėjimo į šią 
draugiją, nereikia mokėti tų $2.00. 
Kitokių mokesčių, apart viršuj 
oaminetų, d raugi j on mokėti 
reikia. Šiton draugijon gali 
sirašyti kiekvienas lietuvis
liniukas nuo 16 lig 40 ih^tų am
žiaus. Žinoma, turi but . sveikas. 
Susirinkimai atsibuna kiekvieno 
mėnesio pirmą nedeldienį šv. My
kolo Ark. parapijinėj salėj, 1644 
Wabansia avė.

K. J. Milauskas.

ne- 
pri- 
dar-

B

Dra u- 
12 d., 

111. 
po

GRAŽUS PIKNIKAS!
Rengiamas Dr. V. Kudirkos 

gijos nedėlioj gegužio (May) 
1912, Bergman’s darže Riverside,
Pradžia 9 vai. ryto. Įžanga 25c. 
ra i. LatviųOrkestra po vadovyste 
Herman.

Kiekvienam ’jau įgriso žiemos ba
liai ir dulkių pilnos svetainės, užtai 
važiuokite ant tyro oro, į laukus; va
žiuokite į Pirmą ir Gražiausią Pik- 
ninką, o čia galėsite smagiai pasilink-, 
sminti, pakvėpuoti grynu oru, ir p?<si- 
džiaugti atbundančia gamta. Dainuos 
sekanti chorai: 81-mos kp. L. S. S. A., 
138-tos kp. L. S. S. A. iš Cicero, “Rū
tos”, “Aido” iš Kensington ir Latvių I 
Socijalįstų Partijos. Bus ir lekiojanti 
k rasa. > į

ANTRAS METINIS BALIUS.
Parengtas Simono Daukanto Jau- 

nuomės Tatrališko Kliubo nedėlioję, 
12 d. gegužio (May), 1912, M. Mel- 
dažio svetainėje, 2242-44 W. 23-rd PI. 
Prasidės 5 vai. po pietų; įžanga 25c. 
ypatai. Maloniai užkviečia visus lie
tuvius ir lituvaites į musų antrų me
tinį Balių, kurs bus vienas iš puikiau
sių Lietuviškų Balių. Bus skanių gė
rimų ir puiki muzįkė grieš lietuviškus 
šokius. Su pagarba Komitetas...

DIDELIS ANTRAS LIETUVIŠKAS 
BALIUS! <

Parengtas Dr-stės šv. Mykolo Ark- 
aniuolo, Gary, Ind.,* atsibus 18 dieną 
Gegužio (Mojaus)J sullatos vakare; 
atsiliks A. Boukoud svetainėje, kam
pas Washington ir 14-to^ gatvių; pra
sidės 7 vai. vakaFe' ir trauksis iki 
vėlam laikui nakties. -Įžanga porai 
25c. žais lietuviška muzika visokius 
šokius; bus skrajojanti .krasa. Kvie
čiame kuoskaitlingiaųsiąi, atsilankyti; 
galėsime linksmai visi ‘drauge pasi
linksminti. , Komitetas.

z ■ >< . 1 < '
.ai tt>:

DRAUGIJA °GARi(US VARDAS 
LIETUVAIČIŲ rengia Rožinį Balių, 
SubatoJ 11 d. gegužio, 1912 m. Co
lumbia svetainėj, kertė 48-tos ir So. 
Paulina gatvių, 
karo. Tikietas 
tas dėjo visas 
balių parengus
šokiomis žaislėmstarp kurių bus la
kiojanti krasa ir daugel kitų. Kvie
čia atsilankyti guodotinų visuomenę.

Komitetas.

Prisidės 7 vai. va- 
25c. ypatai. Komite- 
savo pajiegas, idant 
kuopuikiausiai su vi-

Paj ieškojimai.
Pajieškau pusbrolio Motiejaus Ar- 

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

Mr. Mike Adlis,
499 — 4-th st., San Francisco, Cal.

Pajieškau Juozo ir Pranio Raižių, 
Vilniaus ęub., Trakų pav., Kronio 
vai.; gyvėho ^alo vienasėdžio Zyku 
(arba Gegužinio). Girdėjau gyvena 
Shenadoah, ir 10 metų kaip Ameri
koj. r" 
atsiliepti ar 
žeminus 
dideliai

Reikalavimai

Box 32,

Turiu svarbų reikalų, meldžiu 
_* kas žino juos, pranešti 

padėtu adresu; už kų busiu 
dėkingas:

Frank Zikus,
Farmington, W. Va.

Pajieškau savo pusbrolio, Petro Pa
lioko kuris gyveno 
Meldžiu jo pačio ar 
nią šiuo adresu: 

M)'. M.
1201) Putnam avė.,

Rochester, N. 
ko kito duoti

Block, 
Zanesville, Ohio.

DARBININKAI REIKALINGI.
Reikalaujame agentų įvairiose Suv. 

Valstijų ir Kanados šalyse, pardavi
nėjimui musų auksinių, sidabrinių ir 
nikelio laikrodėlių, lenciūgėlių mai- 
nieriams, farmeriams, fabrikų darbi
ninkams ir t. t. Ant lengvo išmokė
jimo po $1 ar $2 į mėnesį. Mokame 
geras savaitines algas. Paminėkit, 
rašydami, savo dabartinį užsiėmimų 
ir kiek algos dabar gaunat. Tik blai
vus ir sąžiniški vyrai teatsišaukia.

North American Sales Company, 
Box 954 —I'ept. 71, New York, N. Y.

Parsiduoda labai pigiai kriaučių 
šajįa su visais Įrankiais prie to darbo. 
Pardavimo priežastis — mirė jos savi
ninkas. Norintis pirkti tsikreipia šiuo 
adresu: Mrs. Anna Juknienė, 1620 So. 
Union st., Chicago, Ill.

Lietuviškas galiūnas 
su Svetaine Veselijoms 
ir kambariais (butu), 
eina. Vieta nuo senai

Pajieškau savo pusbrolių Jono Juo
zo ir Petro Kliučinskų, Suvalkų gub., 
Seinų pav., šventažerio valsč. Gir
dėjau gyvena Chicagoj, 111. Jie patįs 
ar kas žinotų apie juos, malonėkit 
pranešti šiuo adresu:

Antanas Jonušionis,
104 Wallace st., Newark, N. J.

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

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

Reikalingi: širmonai, jardmonai ir 
sledžeriai gelžgalių jarduose. Ge
ros algos. Lanski, 2117 So. Jeffer
son st.

Antano Rimkaus, kurs 
Chicago, Ill. 

?rė 180 
turi de-

rankos. Jisai 
license” 

vestuvės turėjo būti

Pajieškau 
gyveno 84 2 W. 33-rd st., 
Amž. 28 wdutinio ūgio, 
svarų geltonų plaukų, plika 
dervines ant
yra su manim susižiedavęs, 
yra išimta ir

Jurgio parapijoj Gegužio 7, 
namų ir 

negryžo. Antanas Rimkus
iš Kauno gub., Panevėžio 

parap., Berčiūnų 
j j dues man 
tikrą adresą,

4-tą Gegužio išėjo iš 
ginu 
ėna 
Naujamiesčio
mo. Kas apie 
prisiunčiant jo 
$15.00 dovanų. 

J ieva 
3248 S. Morgan

dau- 
pa- 

pav.. 
K ai

žiu ia, 
gaus

Zauniutė, 
st., " Chicago, Ill.

Pajieškau Antano Pociaus; 5 pėdų 
ir 6 colių augščio juodais plaukais; 
kalba rusiškai, lietuviškai, lenkiškai ir 
truputį angliškai, yra lankęs Valpa
raiso Mokslainę. 2 metai atgal gy
veno Denver Colo. Kas apie ji žino, 
meldžiu pranešti adresu:

C. Z. Wjzelis,
4422 So. Wood st., Chicago, Ill.

Pajieškau draugo Kazimiero Strum- 
skio. Paeina iš Kauno gub., Zarasų 
pav., Panemunėlio parap., šatekšnių 
kaimo. Pirmiau gyveno Hamstead, 
Pa. Turiu labai svarbų reikalų. Pra
šau atsišaukt ar pranešt tokiu adresu:

Petras Sakas,
4939 Narthot avė., East Chicago, Ind.

Aš pajieškau savo tikro švogerio 
Jono Kibarto, 25 metų amžiaus, iš 
Kauno gub., Raseinių pav., Raseinių 
parap. 7 metai kaip Amerikoj. Bus 
jau trįs metai kaip prasišalino iš 
Westville’s, ir nežinau kur jis yra 
Turiu labai svarbų reikalų prie jo. 
Jis pats, ar kas kitas teiksis duoti 
žinių adresu:

Benediktas Dilijonas, 
Box 374, Westville, Ill.

Aš Antanas Bubnis pajieškau savo 
dviejų ’ draugų: Adomo Judinsko ir 
Martyno Jechimavičiaus, abudu Su
valkų gub., Marijampolės pav., Bal
bieriškio gm., Vazgaikiemio kaimo; 
teipogi pajieškau Katarinos Striuckiu- 
tės, Suvalkų gub., Marijampolės pav., 
Pagirmano gm. Jochimiškio dvaro. 
Mano adresas toks:

Mr. Antanas Bubnis,
Throop, Pa.

Pajieškau savo pusbrolio Antano 
Stankaus, Kauno gub., Telšių pav., 
Sedos parap., Dimgailių kaimo. Iki 
šiol gyveno Phlladelphijoj, Pa., o 
dabar nežinau nieko r apie jį. Taip
gi pajieškau draugo Adomo Garalo, 
Kauno gub., Šiaulių pav., Viekšnių 
parap., Užleiknės god.; kartu atva
žiavom į Ameriką, jis apsistojo Wau
kegan Ill., aš nuvažiavau į Racine, 
Wis. Dabar jau antri metai nieko 
apie jį nežinau. Jie patįs, ar kas 
kitas teiksis duoti žinių šiuo adresu:

Konstantinas Budris, 
910 — 6-th st., Racine, Wis.

Reikalingi kiančiai, galinti dirbti 
kelnes ir bruslotus (kamizelkas), teip
gi galinti daryti pataisymus (bilshe- 
ling). Angliškai gali ir nekalbėti. 
C. H. Berryman, Bluefield, W. Va.

Reikalingi agentai, geram vyrui mo
kėsim gerą algą ir duosim gerą pro
poziciją. Atsišaukit tik laišku:

Chas. Urnich,
154 W. Randolph st., Chicago, UI

Reikalaujam darbininkų į Wiscon- 
sin’ų į liejyklų (foundry’s) darbų, 
darbas ant visados. Reikia taipogi 
darbininkų į farmas ir mieste. At
eikite šiuo adresu: Asping and Sweet, 
503 W. Jįladison^t., Chicago, 111.

Reikalinga 3-jų gerų kriaučių mote
rų kotams dirbti ir 2-jų vyriškiems 
drabužiams dirbti. Reikalauju kuo- 
geičiausia. A. Metrika, 4510 S. Pauli
na st., Chicago,Ill.

Reikalauju kriaučių prie vyriškų ir 
moteriškų drapanų siuvimo. Geras 
užmokesnis dėl gero darbininko, ir 
darbas ant visados. Teipgi 
kirptie moteriškas ir vyriškas 
nas 
bai 
pas 
tage

mokau 
drapa- 
už la- 
tuo jau

pagal naujausią sistemą, 
mažą, kainų. Atsišaukit 
L. Geležinis: 4601 So. Hermi-
ave., Chicago, Ill.

PROFESORIUI, reikalingas asisten
tas daktaras tyrinėjimui aprašant laiš
kuose ligas, šiose kalbose: Graikiškai, 
Bulgariškai ir Prancūziškai. Atsi
šaukiantis, kad parašytų laiškų pa
minėtose kalbose. Turi but gero 
mokslo daktaras. Adresuot:

The Philadelphia Medical Clinic, 
1117 Walnut st., Philadelphia, Pa.

Ant Pardavimo
GARY, INDIANA LOTAI.

Nepirk niekur, pakol nepasimatysi 
su mumis. Męs esame Generališkame 
Real Estate Biznyje per daugelį metų 
ir visų laikų apsigyvenę Chicagoje. 
Męs pardundame Lotus ir Namus po 
visų miestų Gary. Męs statome na
mus po orderio ir skolinam pinigus 
ant properčių tiktai. Farmas parduo
dame visur. Inšiuriname nuo ugnies 
ir nelaimės. Išduodame ir tvirtiname 
visokius dokumentus. Informacijos ir 
Gary, Ind. žemlapis dovanai.
CHAS. URNICH & Co. įkurta 1902.

Room 25 Metropolitan Block.
154 RANDOLPH ST., CHICAGO, ILL. 
CHARLES URNICH, Lietuvių Nota: 
rijušas. Tel. Franklin 2200.

Parsiduoda 
(kampinis), 
ir Baliams 
Biznis gerai
išdirbta. Laisniai tik $500. ant metų. 
Vieta labai smagi vasaros laiku; oras 
čystas, sveikas taip kaip Lietuvoj. 
Pardavimo priežastį savininkas eina 
J kitą biznį. Pasiskubinkit kas norit 
pinigų padaryt į trumpą laiką. 1346 
So. 50-th avė., Cicero,, Ill. (Grant 
Works.)

Pigiai parsiduoda, arba ant ramios 
duonkepinyčia, (Baker Shop) su ark
liais, vežimais ir visomis prietaiso- 
mis. Bizinis jau 5 metai senas, mies
telyje Chicago Heights, kureme dau
gybė lietuvių gyvena. Savininkas iš
važiuoja Europon. Atsišaukite pas: 
Vincentas Meškis, 1215 5-th avenue,

Turiu parduoti pigiai naują 2 flatų 
namą, maudykla, skalbinyčia ir viršus, 
6 ir 5 kambariai. Frame and akmens 
fundamento, cementuotas beizmentas 
ir sai’vokai etc. Tik 3 metai senas. 
Vienasj blokas nuo Lietuvių bažnyčios 
ir morfykios. Tik $500 reikalaujama, 
vesta lengvai pagal sutarties. Namas 
ant 49-tos avė., arti 16-tos gatvės.

Pasiklausk pas:
1810 So. Springfield avė.

< >

PARDUODU FARMAS.
Lietuvių kolionijoje Mason ir Lako 

apskričiuose, Michigan valstijoj, kur 
jau 105 lietuviai turi nusipirkę far
mas. Ten turiu dar daug geros ne
išdirbtos žemės plotų parduoti. Taip
jau turiu gyvenamų farmų su trio- 
bomis ir sodnais, žemė kuogeriausia, 
su moliu, juodžemiu ir smėliu mai
šyta. Parduodu lengvomis sąlygomis 
ir pigiai, norintiems lengvais išmokė
jimais. Rašykite tuojau, prisiųsiu dy
kai savo žemių žemlapį ir informa
cijų knygelę.

ANTON KIEDIS,
Peacock, Lake County, Michigan.

f

Ant pardavimo grosernė su visais 
pritaisymais, lietuvių apgyventoje apy
gardoje; biznis nuo seniai išdirbtas. 
Atsišaukite pas savininkų: Paul Ja- 
kosz, 1828 Canalport avė., 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 avė.

Parsiduoda ant 23 street arti Oakley 
avė., 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 avė., Chi
cago, Ill.

Parsiduoda ant Oakley avė. arti 
23 Place, 4 aukštų mūrinis namas, 4 
pagyvenimai po 6 kambarius, koge- 
blausiam padėjime, gatvė išcementuo- 
ta ir užmokėta, namas vertas $8000.00, 
metinė randa $720.00, kaina tik 
$6500.00, lengvos išlygos. Kreipkitės

J. Bagdžiuno Banką, 2334 S. Oaįkley 
avė., Chicago, Ill. *

Parsiduoda ant 23 street ir 22 
Place, terp Western ir Oakley avė., 
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 avė., Chicago, III

TEMYKIT!
čia rasi darbo, kiek nori.

Parsiduoda lotas ir dirbtuvė (kalvė) 
su visais įrankiais visai pigiai. Ge
ras kalvis gali čia labai puikiai pra
gyvent ir pinigų susidėt. Pardavimo 
priežastis — savininkas atsiskyrė su 
šia pasaule. Norėdami daugiau ži
nių gauti, kreipkitės šiuo adresu:

G. Swingart Co.,
46 Wellston, Mich.

Parsiduoda ant 23 Place, arti Oakley 
avė., prieš lietuviškų bažnyčių, 3 aug 
štų mūrinis namas, 3 pagyvenimai p< 
6 ir 7 kambarius, maudynės, gazas 
abai geram padėjime, metinė randą 

3600.00, kaina $5600.00. Kreipkitės Į 
J. Bagdžiuno Bankų, 2334 So. Oakley 
avė., Chicago, 111.Pajieškau švogerio, Jono Mikolai- 

čio. Jis paeina iš Suvalkų gub., Vil
kaviškio pav., Pajevonio parap. Pir
miau gyveno Vokietijoj, o dabar gir
dėjau kad 
atsišaukti

Pajieškau savo draugo Jono Jana
vičiaus. Girdėjau, kad jau trįs me
tai, kaip jis atvažiavęs iš Lietuvos, 
ale nežinau kur jis yra. Jis paeina 
iš Kauno gub., Panevėžio pav., Krin
čino parapijos; buvo buvęs Juozonių 
dvare, 
adresu:

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

gyvena Amerikoj. Prašau 
ant šio adreso:
John Lucos,

27, Noris, Fulton Co., Ill.

Pardavimui naminiai rakandai 4-rių 
kambarių, teipgi misinginė lova, par
duosiu pigiai.

Mrs. Jones, 3417 Emerald avė, 
1-mos lubos.

Prašau duoti man žinią, šiuo
P. O. Box

534 N.
Pa.

NAUJI RASTAI.

Jurgis sako, kad Socializmo laikai jau atėjo

tarai valdėme?
O ką? Silkes?

oi apopleksija!

B. Dambrauskas,
Percy str., Rev. 3.,
\ Philadelphia,

\ '

"*Mli

Darbininkų vakaras.
Setedos vakare, 1 d. Gegužio 

Sout^yWest Side, lituviai apvaikš
čiojo darbininkų šventę. Vakaras 
surengtas *vien tik užmanymu ir 
lriu§jv D. L. K. Keistučio Drau- 
pjos^Kl. 'Meldažio svetainėj. Pir-

Mus prašo pranešti, kad 
tos pėtnyčios (10 gegužės) 

ros

si- 
va-

8 valandą, atsibus “Auš- 
svetainej, 3149 So. Halsted 
susirinkimas visų čikaginių 

T. M. D. kuopų atstovų, kuria
me bus aptarta keli svarbus T. 
M. D. reikalai. Meldžiama visus 
atstovus pribut pažymėton vieton 
pažymėtu laiku.

Pritruko kantrybes. Siužetas 
paimtas iš 1899-1900 metų. Tik
ras atsitikimas. Parašė Žemai
tė. Kaina 10 kap.

Aš Ona Brackienė pajieškau savo 
vyro Kazimiero Brackaus, paeina iš 
Kauno gub., Raseinių pav., Kaltinė
nų vok, Girdiškės parap., Maldunų 
sodos. Jo adresas Amerikoj buvo 
toks: Kaz. Brackus, 7020 S. Canal st., 
Chicago, Ill. Aš atvažiavau iš Lie
tuvos, prašau duoti žinių šiuo adresu: 

Ona Brackienė,
22 Snow st., Fitchburg, Mass.

Noriu susirašinėti su giminėm ir 
pažįstamais iš Šiaulėnų Ir Radviliškės 
parapijų, šiauhj pav. Aš esiu iš Pa- 
miškalnių sodžiaus. Šiaulių parapijos. 
Aleksandra Zubkiuks.

Mr. A. Zubkus,
16 Orange st., Lewiston, Me.

Pardavimui ar išrandavojimui: — 
Kelios farmos Mieli., Wis., Ind. ir 
111. Turime teipgi kelias miesto nuo
savybes pardavimui arba išmainymui 
ant farmų. Skoliname ant namų ir 
kitokių properčių. American Realty 
Exchange, Room 1403-04, 139 N. Clark 
st., Chicago, Ill.

TĖMYKIT LIETUVIAI!
Prieinama kaina parsiduoda saliu- 

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

&

ČIA N€ VALKYRZM LEKIANČIA NE 
PERKŪNO PASIUNTI NYO, BET 
BALTRUS BĖ6A NUO SAVO PA-

O&i ar iš dangaus iškritai? OJė^ojė! Esi nesccsipratęs! farifiorius! So
tu nežinai: jau pas mus socijalizmo cijalizmo laikuoseUjulves tik kiau- 
laikai atėjo. Yeser. Aš,buvau ant lės ėda. Artu žinai ką mes profg- 
pToletarų. baliaus.--------------------------- «
O! As ir namie ( 
bulvių su žalt-1 
barščiais pavalj

W 
,Ju 
4

Noser! Pirmiausiai^ pirmą adyną nak~ 
ties, gėrėme po didelę bonką sampan- 
Sko, paskui sidabrinėse torielkoseat
nešė dauį, Smetonoje keptų, vištų,pas
tų,! visokiom brangi^tisių. gėrymtę^ pas- 
clu visokių smagurių,paskui buvo la
jai daufc merį>ų, tai linksminomės šo
kome

Sakyk, kurtas buvo tear liko kas?.
yisko liko1. Tas buvo A.sve- 

tupėję, ChicagoJ. Išsimiegoję
.^'4:5 žiūrom, išlaužtos durys ir išvogta — ži-

Visos elektriškos lemputės
j No. Išvogta viskas, kas liko 
i baliaus. Net ir torie/kos iš-

v



J

f

at.

st.

CONN.
785 Bank
ILL.

922 —• 10th

st. 
st

WORCESTER, MASS.
Millbury 

121 Green

K.

50c ir $1.00

Pusi.
VISOKIUS

fSpaudos
I Literatūros skyriuje telpa: per

st.

Pet. st.

Chicago, Ill. 1899, pusi. 23 ..10cILL.

ke-

, Vnic. tcl-
Pl.33 rd m.,

U
49 th Ct. S *st.

B. st.

P. Bldg.

Vtlaniškis, st. gražias.
avė. veikalo Audimo apdaruose
538.

510 Main st.M.

st.

st.
st.

pra- 
ka-

33 rd 
32nd

M. Paltanavičia, 
J. J. Balakauskas

i

pi. 
st.

Lle- 
10c.

ROCKS, PA.
207 Charters

de
Tel-

2. Ne-

už- 
ai.t

5 metus gyvuoja, terp lietu- 
arti Lietuviškos baž- 

Gera proga ypač lietuviui.

avė.
i st.

LIETUVISZKOS KNYGOS
Gaunamos “Lietuvos” redakcijoj.

“LIETUVOS” AGENTAI.

— tik vienas saliunas 
Lietuviai tik Jums gera 

Per 15 dienų turiu parduot. 
Atsišaukit: 
- 17th st.,

mergina ir 
kitus, apsive- 

šita apysa-

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

HERRIN, 
T. Adomaitis,

N. J.
178 Ferry

N. J.
70

CICERO,
A. K. Boczkus,

HARTFORD, 
Kar. Lesevičius,

LEWISTON, ME.
14 Summer

BROOKLYN, 
J. Ambrozėjus, 
Vincas Daunora, 
A. Losniauskas, 
P. Pilėnas,

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

CHICAGO, 
Bagdžiunas, 2334 S. Oakley 
Gimbutas,

ILL.
1318 So.

CONN.
40 Mulberry

CAMBRIDGE, MASS.
Batkevičius, 877Cambr!dgo

. ’ McKEES 
Stan. Viltrakis,

MINERSVILLE, PA.
J. Ramanauskas, Box

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

Neklaidingumą. Pusi.

Vitas ir Koryna. Istorija 
persekiojimo bažnyčios.

N. Y.
120 Grand

229 Bedford Ave.
900 Rogers 1

102 Granu

avė.
avė.

INDIANA HARBOR, IND.
Yaslulis, 3604 Deador

LOS ANGELES, C A L.
O. Maukus, 319 Germain

M D.
M. Castle
So. Paca

Geografija arba žemes aprašy-
Pagal Geikie, Nalkovskį ir ki- 

sutaise šernas.
Aiškiai ir

st.
st.

NEW BRITAIN, CONN.
J. Cheponis,

\l>

JUJU fa
jUju
► O - •*“

M4

TO'

TO 
jUjU

WATERBURY, 
Ch. Kažemekas,

WAUKEGAN, 
Jos. A. Petroshius,

tr

BALTIMORE,
L. Gawlis, 1834
Vincas želvis, 603

iš
Para-

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

S
fa 
j 
?
i
7
j

tas, Gatvės vaikai, Paparčio žiedas,! oral‘ 
Miško sargas, Signalas, Keleivis, Bu-giedros; 
vi.o: esybė.ChiėaA’d,' *111. 1902;' pusi., nakties.
99 ........... .Ą. ........ ... .15c 4(59 •••

ta 
7|\'7i« 
M 
717h

fa 

?if/1

ILL.
Box 708.

Pasriduoda saliunas, 20 metų gyvuo
jantis, vietoj lietuvių apgyvento], arti 
lietuviškos svetainės. Biznis geras, 
bet per 20 metų nusibodo ir norėčiau 
važiuot Lietuvon ant poros metų pa
silsėt. Nepraleiskit progos. Atsišau
kit pas: 3401 So. Halsted st., Chicago.

Labai pigiai parsiduoda saliunas 
20 metų gyvuojantis terp lietuvių ir 
lenkų; arti bankos, restauracijos ir 
kitų biznių, 
ant kampo, 
proga. 
Su pirmu susitaikysiu. 
Mart. Kavalauskas, 1535 
Chicago, Ill.

Prieinama kaina parsiduoda saliu
nas, 
vių ir lenkų, 
nyčios.
Lietuvoj turiu didelę farmą ir turiu 
tuojaus išvažiuot. Kas pirmesnis, tas 
bus geresnis. Atsišaukit pas: Ant. 
Kasparavičia, 4358 Honore st., Chica
go, Ill.

GERA VIRfiJA.
Sugebu gerai ir atsakančiai sutai

syti valgius veselijoms, šermenims, 
puotoms. Važiuoju į artimesnius 
miestelius. Reikale prašau kreipties 
šiuo antrašu:

Ona Baužlenė.
3233 S. Halsted st., Chicago, Ill

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

Linka,
Rimkus, 
Stulpinas, 
Visockis,

3036 Union
708 W. 17th Pl.

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

921
8139 Vincennes Rd.

3019 Parnell ave.
827 —

913 W.

NEWARK, 
Ambrazevičia,

PETERSON, 
Varaškevičius, Lafayette st.

y

*4

S.
PLYMOUTH,

Poteliunas, 345

PITTSBURG,
Baltrušaitis Bros., 
Jonas A. Ignotas, 
J. G. Miliauckas,

G.

PA.
E. River st.

PA.
2400 Fifth avė.

46 So. 22-nd
1811 Wharton

PITISTON, pa.
Kazakevičia, 103 N. Main

SHENANDOAH, PA.
Kryžanauskas, 38 E. Centre

SPRINGFIELD, ILL.
Tachilauckas, 1217 W. Jefferson

SO BOSTON, 
Gendrollus, 
Gegužis. 28 

P. Mikalauskas,

Nek.
J. G. 
Paul
K. Yurgeliunas,

SCRANTON,
Juoz. Petrikys,

St.
St.

st.

st.

st.

MASS.
224 Athen
W. Broadway.

248 W. 4th St.
233 Broadway

st.

PA.
1514 Ross a Ve.

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

UNION CITY, CONN.
D. F. Eimaitis, 65 Brennat

WATERBURY, CONN.
Jur. žemaitis, 827 1L

st

st.

KUR GAUTI “LIETUVĄ"
Galima gauti kiekvieną savaitę 

"Lietuvą” už 5c. pas šiuos agentus:

BROOKLYN, N. Y. 
Jonas Bičkunas, 
E. Fromes, 

Jankauskas, 
Juozupavičius, 
Plochocki,

Ant. 
Balt 
Ant.

227 Bedford
73 Grand

65 Hudson
222 Berry
87 Grand

avė. 
sL 

avė. 
st. 
st.

ROCHESTER, N.
Kaz. Dapshls, 210 Joseph avė.

AGENTAIKELIAUJANTIEJ
Juozas šlikas.
Jonas Dabulskis,' 
Simanas Kvietkauskas. 
M. K. Wilkevlcze. 
Kastantas Kulis.

GAUNAMA “LIETUVOS” KNYGYNE 
Metraštis - Almanachas. 
‘Šviturys’ su kalendorium
1912 m. Jono Rinkevičiaus išlei
stas, Liudo Giros r 
Šis kalendoriui 1912 m

rios ligšiol pasigesdavo lietuvis 
inteligentas. Čia skaitytojas ras 
pilną saują naujausių mūsų ge
resnių rašytojų veikalų.

(lynų Pelėdos, Juozo Mikuckio, 
Vinco Krėvės, Marės Lastauskie
nės, J. Šeiniaus ir Jovaro raštai.

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

III. Pažinkime Lietuvą skyrių-

tautiški žaidimai, Tautos tvery- 
ba, Programa ir vaizdeliai iš

IV. Informacijų skyriuje, 
pa: Lietuvių kronika 1911 
Mūsų draugijos, Mūsų mokyk
los, Mūsų artistų kuopos ir ar
tistai. Adresų lapas, Rusijos val
stybė, Įvairios statistikos žinios 
ir 1.1, ir t. t. Vilniuje 1911, psl. 
287. Su prisiuntimu kaina 75c.

“Teatras” no. 4—5, talpina
nauja lietuvių scenos veikalų To- 
gabočnij’ko “Žmogžudžiai” pen- 
kiaveiksmis gyvenimo vaizdelis. 
Verte J. Jaunutis. Taipgi yra 
dvi dainelės harmonizuotos K. 
Drižio. I. “Ant kalno malūnėlis” 
ir II “Pilka volungėlė”. Vilniu
je, 1912, t>ušl. ild. Kaina šio 

45c.
Užsisakant ir pinigus siunčiant 

adresuokite:
A. OLSZEWSKIS, 

2252 S. Halsted st., Chicago, Ill.
j

Prašome parsisiųzdinti 1912 metams 
mėnesinį leidinį

“TEATRĄ”
“TEATRAS” eina knygutėmis 

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

po

ori
ginaliai taip ir verstiniai, jau dramos 
cenzūros leistieji vaidinti, scenos vei- 
k t 1 ii

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

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

KAIP PASILIKTI AMERIKOS 
PILIEČIU.

Knygute 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 
šią knygutę savo triusu. Knygelės 
čienia tik 25 centai. Todėl norintieje 
gaut šią knygelę, tur podraug su už
sakymu prisiųsti ir 25c. krasos ženk
leliais, arba per Money Orderį.

Adresuokite:
Lithuanian American Citizens

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

VYDŪNO RAŠTAI.

‘LIETUVOS’ S
SPAUStūVEj

3252
South Halsted Street

> CHICAGO, ILL.

LIETUVIŠKOS “K N Y G O S .
Gaunamos “Lietums” knygyne, (ku

rios nėra abeląame knygų katalio- 
ge). .jO L 71

11. Mažas šaltinėliu Malonės Dievo
su “OfficiunV*, litanijomis, maldomis 
ir giesmėmis. ,PusI. .576 ........... 40c.

12. Ar galU žmųpės rinkti sau
kunigus? I’araso Pr. Petruševičius. 
Pusi. 20 ....L................ •......... 5c.

15. Vėl
H t -: ;i

Pa&imaty.mas. Pasakaitė 
G ui de Maupassanto.. Lietuviškai iš
guldė Jonas išuPar. Pusi. 30 .. 5c.

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

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

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

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

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

24. Kaina ............................ 10c.

. P.
36.

10c.
arba 
per 
40c.

DARBAS
kur dirbantysis turi nuolat 
lankstytis, siekti, vaikščioti, 
nešioti — darbas dregno.senešioti — darbas dregno.se 
vietose — darbas, kur žmogus 
turi ūmių oro atmainų patir
ti, visai tai blogai veikia į 
žmogaus inkstus, bet

Severos Inkstams 
ir Kepenims Gyduoles

(Sevcra’s Kidney and

•uos taip svarbius organus 
palaiko geroj sveikatoj ir 
leidžia jiems pakelti. Puikus 
vaistas visiems sunkiai dir
bantiems.

Severos
Jaučiatės

I

Pavargę esą?

Kraujo Valytojas
(Severa’s Blood Purifier)

padaro tyra, gausų ir sveika 
krauaj, prašalina odos išbė
rimus padeda votims, skau
duliams, spaugams ir kitoms 
odos ligoms gyti.

jei vakarė jaučiatės visai pa
vargęs esą, jei esate pailsg nuo 
sunkaus "darbo, ligos ar se
natvės, jeigu tas raudonumas, 
kurs rodo žmogaus sveikata, 
yra iš sveiko pranykęs, tai 
reiškia, kad laikas pradėti 
vartoti

Padaro žmogų sveiką ir svei

katoj užlaiko.

Kaina $1.00

Severos
Gyvasties Balsamą

(Sevcra’s Raišam of Life)

Kaina 75c.

j/jį/ 
7įš7ft 
J

Atlieka greitai 
pigiai 

ir

Kaip tai:
Knygas, 
Konstitucijas, 
Vizitines ir Biznio
Korteles
Uzprašymus
Ant vestuvių
Perstatymams ir 
Baliams
Programas,
Afišas,
Tabeles,
Cirkuliorius, 
Bankos čekius,K 
Laiškams ir
Konvertams
Ant galvius, 
Biznieriams
Sieninius
Lietuviškus ir
Angliškus
Kalendorius

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.

rašų
31. 

laiko 
šė M. Spiechalskis. Pusi. 224 .. 40c.

10c.
Po- 
52. 
10c.

4 Alluma ir kitos pasakos Guy 
Maupassant’o, vertė J. Laukis, 
pa šios pasakos: I. Alluma 
tikri brangieji akmenys, 3. Baime, 

. 4. Du maži kareiviai, 5. Dienynas pa
dūkėlio, 6. Mėnesienoje, 7. Vaidulys, 
8. Užšalusio] padangėj 
mas, 10. Vienatvė, 

j nūs, ir 12. Rožė, 
sant yra vienas 
tininkų pasakų Jš 
Chicago, Ill. 1908,

9. Atsikirti-
11. Tėvas ir su- 
Guy de Maupas- 

iš geriausių raš- 
žmonių gyvenimo.
pusi. 1.36 .... 35c 1

Aptiekose visur parduoda Severos gyduoles. Neimkite kitokių.
Kiekvienas “Severos” firmos vaistas geras. Dėl daktariškų patarimų rašykite į

W. F. Severą Co
200 Akis už akį, dantis už dantį. 

Juokai viename akte. Perdirbta iš 
vokiško. Chicago, Ill. 1907, pusi. 
29 ..............................................................10c

185 žmogus nepliuškis. Vertė iš 
švediško Nėris. Labai graži apy
sakėlė, kaip turtingo prekėje sūnūs 
apsivedė su varginga 
laimingiau gyveno už 
dusins su turtingoms.
kėlė užima kiekvieną jauną vaikiną 
ar merginą ir mokina žmogiškos do
ros.

CEDAR RAPIDS 
IOWA

641
mas.
tus sutaisė šernas. Su paveikslė
liais. Aiškiai ir suprantamai apra
šo musų žemę, jos pavidalą, didumą 
ir platumą; jos kalnus, jų vardus, 
augštį, vulkanus, metančius iš savęs 
ugnį; iš kokių sluogsnių susideda 
žemė, kur ir kiek joje yra anglių, 
geležies, aukso, druskos ir kitų gė
rybių; kiek marių, ežerų, upių, jų 
vardai, plotis, gylis; kokie kuriuose 
vandenys: sūrus, prėski, kartus; ko- 

I kie juose gyvena gyvūnai ir tt.
žemė aprašyta dalimis: išskaitytos 

" j visos viešpatystės, karalystės, kuni- 
’ gaikštystės, respublikos, ir tt. Kiek 

kurioje žemėje yra gyventojų; kokie 
I jų tikėjimai, kalbos, papročiai, už
siėmimai, pramonės, išdarbiai ir tie-

Ori- 
kal- 

žrašai pa-- 
žmonįų. ..Labai naudinga 

Chicago, 
, .. .$1.25

,.. , .................  .$1.50

35 Gyvenimo Vaizdeliai, susidedanti 
iš devynių sekąhčiu ’gražių pasakai- sos» kokie miestai, su kiek gyvento
jų: Atsisveikinimas, Vagis, Kas kai- T?, fabrikų, pramonių; kur kokie 

šalčiai ar karščiai, lytus ir 
kur koks ilgis dienos ir
Chicago, Ill. 1906, pusi.

...............................................$2.00
$2.50

27 Gyvenimo mokykla. Parašė 
son Svett-Marden. Lietuviškon 
bon išvertė K. begotą, 
garsėjusių 
knyga. Didelio formato 
111. 1907, pusi. 235>v.... 
Apdaryta

gerai laika laiko, yra 
tvirtas ir prie sunkiau
sio darbo jo nepaga
dinsi ir gauni drukuo- 
tą gvarantija apie jo 
geruma.

43 Iš gyvenimo lietuviškų Vėlių bei 
Velniu. Pasakos surinktos d-ro J. 
Basanavičiaus. šioje knygoje telpa 
keli šimtai gražių pasakų, apie ro
jų (dangų), čyščių, peklą, apie gilti
nę, marą, cholerą; apie dvasias (du- 

velnius, jų vaidinimąsi ir tt. 
užrašytos tokioje tarmėje, 

buvo girdėtos. Panevėžy] 
tarmę k panevėžiečių; šiau- 

Su-, 
pagal tarmę suvalkie- 

Prusų Lietuvoje — pagal tarmę

šias),
Pasakos
kokioje
— pagal
liuose — pagal tarme šiauliečių;
valkų gub.
čių;
Prūsų lietuvių; Dzūkijoj — pag^l tar
mę dzūkų ir tt. Chicago, Ill.
pusi. 470. Popieros apdaruose
Audimo apdaruose .......................

44 IŠ mano atsiminimų. (Su au
toriaus paveikslu). Parašė d-ras Vin
cas Pietariiji. Spaudon parengė d-ras 

; J. Basanavičius. Platus bijografiški 
apipasakojimai kai-kurių Lietuvos vie
tų. Chicago, Ill. 1905, pusi. 301..75c

...............$1.50

...............$2.00
Dalis pirma.
Chinijos — 2,-

643 Gadynė šlėktos viešpatavimo 
Lietuvoje (1569-1795 m.) ir Lietuviš
kasis Statutas Zygmanto I. Parašė 
Dr. Jonas šliupas (Trečiasis tomas 
“Lietuvių Tautos Istorijos”) Chicago, 
Ill. 1909, puusl. 552 
Ta pati apdaruose ..

655 Istorija abelna.
Nuo seniausių laikų
800 m. prieš Kristų iki galutiniam 

i išdalinimui imperijos Aleksandro Ma- 
I kedoniškojo 146 m. prieš Kristų. Su
rašė Dr. A. Bacevičia. Su paveiks- 

1903 lais, parodančiais tų laikų piramidas, 
sienas pylių, tvirtovių; typus kunigų 

$2 00’^ kareivių. Hieroglifus Akkadų raš
to ir tt. Chicago, 111. 1904, pusi.
498 ......................................................... $1.00
Ta pati tvirtuose apdaruose ..$1.25

63 Kares Laukuose. (Kareivio at
siminimai). Parašė Vsevolod Gar
siu. Vertė A. L—lis. Užimanti 
pasaka iš laikų Karės maskolių su 
turkais. Chicago, Ill. 1906, pusi. 
81 ............................................................. 20c

657 Istorija Suvienytų Valstijų šiau
rinės Amerikos nuo atradimo ir dar 
prieš atradimą Amerikos iki 1896 ih. 
Aprašo, kaip Kolumbas atrado Ame
riką, kokie čia tada žmonės gyveno, 
kokie žmonės pirmiausiai iš Euro
pos pradėjo plaukti į Ameriką, ko
kios karės buvo, už ką 
kokiuose metuose;
zidentų, kokie ir 
šiai šaliai padare.
gos telpa Suvienytų Valstijų Kon
stitucija, kuri yra reikalingiausia 
žinoti kiekvienam žmogui, gyvenan
čiam šioje šalyje. Chicago, Ill. 1896, 
pusi. 364 ............................. $1.00
Ta pati audimo apdaruose .......... $1.25

kiek 
kiek 
Prie

kariavo ir 
buvo 

kuris 
galo

pre- 
gero 
kny-

93 Pagal įstatymus. Apysaka M. 
Konopnickos. Iš lenkiško vertė Pra
nas Siūlelis. Chicago, Ill. 1910, 
pusi. 158 .............................................40c

130 Revoliucijos r žmones. Parašė 
A. Niemojewski, vertė K. Puida. Tel
pa čia sekanti apsakymai: 1. šun
takiais, 2. Viesulą, 3. Motiejus Balia, 
4. Laisvės šventė, 5. Juras, 6. Redak
torius,
Varšavoje. 
n am.

7. Paukštis, 
Knygelė įdomi kiekvie- 

Chicago, III. 1908, pusi. 76.20c

8. Ponas Jėzus

Užsimokėk tiktai už 
laikrąštj LIETUVĄ 
p r e nu m e r a tą 3.25, 
o gausi “Lietuvą” 
per pusantrų metų ir 
šį laikrodėlį dovanų.

Sitų laikrodėlių męs turėjome 3000, o dabar 
M jau liko vos pora šimtų ir, kada juos išbaigsime 
M daugiau jų negalėsite dykai gauti. Todėl pasisku- 91 
S binkite su užsirašymų ‘‘Lietuvos’’ kurie norite K 
B' gauti šitą puikų Laikrodėlį dovanų. B

Siųsdami pinigus adresuokite: m
1 A. OLSZEWSKI R
S 3 25 S. Halsted St CHICAGO, ILL. g

262 Mindaugis, Lietuvos karalius. 
Istoriškas paveikslas 5-se aktuose. 
Lenkiškai parašė Julius Slowacki. Lie
tuviškai vertė V. Kapsas (Dr. V. 
Kudirka) Chicago, 111. 1900, pusi.
86 ............................................................. 25c

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

286 Pirmi 
veikmėse, 
m a 
jimo 
pusi.

124 Robinzonas Kruzius. Graži mo 
rališka pasaka. Antra pertaisyta lai
da. Chicago, 111. 1903, pusi. 83.25o

67 Lietuviškos pasakos įvairios. Su
rinko Dr. J. Basanavičius. Dalis L 
čia telpa 141 labai gražių, juokingų, 
išmintingų ir žingeidžių pasakų. Chi
cago, Ill. 1903, pusi. 280 ......$1.25 
Drūtai apdaryta ........ '............. $1.50Chica- 

...15c 
4-ose 
Dra- 

reyoliucijos judė-

1908, pusi. 30 .............
žingsniai. Drama

Parašė B. Vargšas.
parašyta iš
Lietuvoj Chicago, Ill. 1909,
50 ........................................... ...20c

Nakvyne. Pasaka apie vieną 
papras- 

Parašė R. L. 
Iš anglų kalbos vertė

Chicago, Ill. 1911 pusi, 
............................................10c

a84 
mažesniųjų gyvenimo vargų, 
tai vadinamą bėdą. 
Stevenson. 
L. Juras, 
38 ...........

68 Lietuviškos pasakos įvairios. Su
rinko Dr. J. Basanavičius. Dalis II. 
čia telpa 205 labai gražių ir juo
kingų pasakų, bovijančių kiekvieną 
skaitytoją ir klausytoją ir labai nau
dingos. Chicago, Ill. 1903, pusi. 
330 ........................................................ $1.25
Drūtai apdaryta ............................$1.50

69 Lietuviškos pasakos įvairios. Su
rinko Dr. 
čia telpa 
kingesnės 
pusi. 333
Drūtai apdaryta

J. Basanavičius. Dalis III, 
202 dar gražesnės ir juo- 
pasakos. Chicago, Ill. 1904, 

$1.25 
$1.50

90 Olitipa. Graži apysaka iš lai
kų savitarpinės karės šiaurinės Ame
rikos indijonų. Vertė A. Olszevskis. 
Antra pataisyta laida. Chicago, 111. 
1906. pusi. 95 ................................ 25o

658 Istorija Chicagos Lietuvių, čia 
telpa aprašymas: kiek lietuvių yra 
Chicagoje, kiek lietuviškų draugys
čių, su kokiais vardais ir siekiais; 
chronologiška peržvalga Chicagos lie
tuvių 
dimo 
ja jų 
čiuno 
1901,
Apdaryta

70 Lietuviškos pasakos įvairios. Su 
rinko Dr. J. 
Chicago, Ill. 
dalyje, teip 
lyse Dro. J. 
pasakų, telpa keli šimtai užimančių 
ir juokingų pasakų. Kiekvienas, nu
sipirkęs iš paminėtų knygų I, II, 
III ar IV dalj, turės per visą savo 
amžių neišsemiamą pasakų turtą.$1.25 
Drūtuose apdaruose ........................$1.50

Basanaviius. Dalis IV.
1905, pusi. 299.- šioje 

kaip ir pirmesnėse da- 
Basanavičiaus surinktų

97 Pamokslai išminties ir teisybes, 
išguldinėti galvočių visų amžių Lie
tuvos vaikeliams. Parašė kun. Ta
tarė. Trečia laida, čia telpa 128 
juokingų, bet išmintingų ir pamo
kinančių pasakaičių, mokinančių do
ros ir išminties. Chicago, Ill. 1899. 
pusi. 182 ............................................ 40c

darbų nuo pat čia jų atsira- 
iki pabaigai 1900 metų; istori- 
parapijų ir prova kun. Krau
si! “Lietuva”. Chicago, Ill.

pusi. 580 ................................ $1.00
$1.50

Gaunami “Lietuvos” Knygyne:
1. Apsišvietimas. Filozop. turinis
2. Gimdymo Slėpiniai ...................

Likimo Kilmė ......................... ..
Muši; Uždavinys .......................
Mirtis ir Kas Toliau ...........
Slaptinga žmogaus didybė ... 
Visatos Saranga .......................
žmonijos kelias .......................
Jonuks Mergų bijąs. Komedija 
Kur Prots ........................... .
Piktoji Gudrybė .......................
Probočių šešėliai. Dram. veik. $1.40 
Tėviškė ...........................  20c
Lietuvos Varpeliai. Muz. veik. 45c.

Užsisakant virš minėtas knygas ir 
pinigus siunčiant, adresuokite teip:

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

< Naujausio stiliaus Naudin-
Chicago,

........ $1.00
tragedija,
Lietuvis-

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

44
avė.

KATASTROFIJA.
41

at
*

50c

st.
st.

1902, 
. .10c

1907, 
, .15c

M D.
Baltimore

662 Iš Muzikos Srities, arba trum
pas aprašymas muzikos ypatybių ir 
lietuviškų senovės muzikališkų in
strumentų. Parašė Mikas Petrauskas. 
Chicago, Ill. 1909, pusi. 24 ....10c

Maxim Gorki]. .Pasakojimai. Iš 
kalbos vertė A. L—lis. Turl- 
Giesmė apie sakalą, Nenaudėlis,

žįujė, Anglijoje XVI amžiuje, 
šė A. J—-tis. Chicago, Ill.
pusi. 34

PORTLAND. OREG. 
Bowman News Agency

Kristaus gimimą. Chicago, ill. 
............................  50c

98 Pragaro atgijimas. Parašė L. 
Tolstoi, vertė Z. A. Kritiškas pie
šinys dabartinės draugijos tvarkos ale
goriškai parašytas. Chicago, Ill. 1908 
pusi. 22 .................................................10c

Namelis ant Volgos. Apysaka,83 
parašė S. Stepniak, versta iš rusu 
kalbos Chicago, Iii. 1909, pusi. 72.20o

N. J.
273 River

c71 Laikrodininko atminimai. Pasa
ka Erkman-šatrijaną sutaisė S. M. 
Paveikslas iš Napoleono I paskutinių
jų kariavimų. Chicago, Ill. 
pusi.

BALTIMORE, 
Louis, 657 W.

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

ai žvarbus ir gar- 
gar- 

rašėjų Emile Zola, 
ersta į visas kalbas, 

labai svarbi.

Aukos Kares Dievui. iParašė < kaimiečių.
H Gražys. ši knygelė aprašo, Į 

kas buvo 1

PATERSON, 
Atklnds Bros.,

ir viena. Chicago, Ill. 1906,
103 ............................................ 25c

prislėgtais žmonėmis. Chicago, Ill.
1904, pusi. 60’......................... ",............ 15c

John
J. Zebrauckas, 112 N. Green 

BUENOS AIRES, ARGENTINE.
Juozas Pauga, Calle Alldecova 463

CLEVELAND, OHIO.
P. Šukys, 2118 St. Glair

CHICAGO, ILL.
Jonas Ilgaudas, 1613 So. Halsted st 
P. M. Kaltis, 1607 N. Ashland ave. 
Zig. Mickevičia, 2342 S. Leavitt st. 
M. J. Tananevlče, 670 W. 18th st 
Miko Valaskas, 345 Kensington ave.

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

Lawrence, mass.
A. Ramanauskas, 101 Oak

MONTELLO, MASS.
st.

B. P. Miszklnls, 35 Arthur
NEW HAVEN, CONbt

st

K. A. Makarevich, 255 Wallace 
PHILADELPHIA, PA.

st.

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

3
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Pilnas aprašymas apie nuskendimą 
didžiausio laivo pasaulėje Titanic su 
visais paveikslais ir žmonių nuken- 
tėjimu 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 Mtą knygą dovanai

CHICAGO, ILL

131 Raistas — The Jungle. Parašė
Upton Sinclair. Lietuvių kalbon ver
sta iš angliškos. Apysaka paimta 
iš Lietuvių gyvenimo mieste Chi
cago, dirbančių skerdyklose, 
ga perskaityti kilskvienam. 
III. pusi. 355 ..,0..^..........

287 Patkulls. "'Politiška 
parašyta Karolio Gutzkov.
kai verte J. šliupas. New York, N. Y. 
1887, pusi. 78 ..............................20c

132 Rymas. Ro^h^r^s. Parašė E-
mile Zola. Verną 1$ Francuzų 
bos. Tai yra 
sus veikalas, mrd&jitas vieno 
šiaušių franeuzj 
Ta knyga yrą 4 
todėl yra labai svarbi. Lietuviš
kas vertimas yra lengvas ir gražus. 
Chicago, III. 1909, pusi. 432 ..$1.25 
Drūtais audimo apdarais ........... $1.50

678 Lietuvių Prateviai Mažoje Azi
joje nuo senovės iki jie pateko po 
valdžia Persų. Parašė Lietuvos My
lėtojas (Dr. J. šliupas). Knyga tu
ri 283 puslapius ir 4 dideles ma- 
pas, parodančias vietas, kur senovė
je gyveno lietuvių prateviai. Apra
šo lietuvių padėjimą dar 800 metų 
prieš 
1899

100 Pasaka apie kantrią Aleną, duk
terį turkų ciesoriaus Antonijaus, kuri 
per 22 metus vaikščiodama po svie
tą daugybę bėdų ir vargų iškentėjo. 
Antra laida. Iš lenkiško vertė A. 01- 
ševskis. Chicago, Ill. 1902. pusi. 
66 ............................................................. 20c

76
rusų
nys:
Makaras čudra, Rudenyj, Dvidešimts 
šeši 
pusi.

114 Ponas ir bernas. Apysakėlė 
Tolstojaus iš gyvenimo masko- 

žingeidi norintiems 
susipažinti su buviu ir sąlygomis 

_ i maskolių kaimiečių gyvenimo; ji ver-Į 
kiek blėdies padarė gĮa S]<ajtytoją drauge jausti su vargo

13’4 Sidabrinis kryželis arba dailidė 
iš Nazareto Apysaka iš laikų kanki
nimo Kristaus. Eugenijus Sue. Ver
tė J. Laukis. Chicago, III. 1906, 
pusi. 169., (šitą knygelę Vilniaus: 
vyskupas uždraudė lietuviams skai-

856 
Jonas 
kokios/ kada buvo karės, 
jų pnežasčia, 
ir daro žmonėms ir kas į 
žmoniją stumia. Chicago, Ill. 
pusi 40 ...........................................

103 Pasaka apie Adomą ir Jievą.
907 Kaip žmonės su ponais kovojo? Priedas prie sulyginamosios mytho- 

Sodiečių sukilimai Ispanijoj XV am- logics. Parašė Paul Lafargue, pa- 
Para- gal vokišką vertimą lietuviškai sm 
1908,' taisė P Miškinis. Chicago, Ill. 1908 

10c,' Push 81 u 10c

89 Olga Llubotavičlutė. Vaizdelis 
iš gyvenimo nihilistų. Parašė M. 
Stepniakov. Vertė Stasys Kirvis. 
Gražus aprašymas pasišventimo išliuo- 
suoti Rusijos žmones iš po caro val
džios, teipgi aprašyti visi darbai 
tos drąsios kovotojos už žmonijos 
laisvę. ‘Chicago, Ill. pušį. 40

A. OLSZEWSKI '
3252 S. Halsted St. Chicago.

i

dregno.se
dregno.se
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K. 
lis. 
III.

Eilėmis ir 
Račkauskas 
daug eilių 
ir kitokių.

264 Milijonai Vandenyj. Drama 3-se 
veikmėse.
cago,

331 žile 
Komedija 
kišką 
1902,

Dėdė atvažiavo. Komedija vie- 
akte. Pagal lenkišką sutaisė 

Chicago, Ill. 
.20c

žmonės nuolat žiuri, bet jų 
nesupranta. Su 7 paveikslė- 
Labai naudinga knygelė tiems, 
nori sužinoti, iš ko 
griausmai, lietus ir

Kirvio laikuose. Chicago, 
pusi. 77 •........... 25c

210 
name
K. B—-a ir M. P—is.
pusi. 62 ................... . .

257 Kun. Gramulos raštinyčioje. Ko
medija viename akte. Parašė kun. 
Fr. Hodur. Gražiai parašyta kome- 
dije, tinkanti perstatymui. Chicago, 
Ill. 1906, pusi. 14 .............................. 10c

galvon — velnias vuodegon. 
viename 

sutaisė M. 
pusi. 31

225 Geriaus vėliaus, negu niekad. 
Komedija viename akte. Pagal len
kišką sutaisė K. B—a ir M. P—is. 
Chicago, Ill. 1902, pusi. 48 ....15c

381 Gyvybė (kantatas) ir kitos trum
pos poemos Parašė Jonas Viskoška. 
Telpa čia eiles: Gyvybė, Ištvirkėlis, 
Vylius, 3 sonetai, Proverbai ii Jau
timai. Chicago, Ill. 1907, pusi. 41.15c

333 žmones. Drama trijų veiksmiu. 
Parašė Br. Vargšas. Chicago, Ill. 
1910, pusi. 38 .................................. 15c

“KATALIKAS”
12 PUSLAPIŲ DIDELIO FORMATO ILIUSTRUOTAS SAVAITRA§TIS.

295 Pietro Caruso. Vieno veiksmo 
drama. Parašė R. Bracco. Vertė 

Puida. Veiksmo vieta — Neapo
liu laikų atsitikimas. Chicago, 

1908, pusi. 32 ... J. .  10c

299 Prieš vėjų nepapūsi, 
trijų veiksmiu. Parašė M. 
Chicago, Ill. 1911, pusi.

akte. Pagal len- 
P—is. Chicago, Ill. 
................................10c

Parašė Br. Vargšas. Chi
lli. 1909, pusi. 32 ...................10c

433 Pirmieji žiedai. Eilės. Paraše 
Jovaras. Chicago, Ill. 1909, push 
27 ......................................................... 15c

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

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

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

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

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

BANKOS VALANDOS: Panedėllals, 
seredom, ketvergais- Ir subatoms, nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedėlioms, utar- 
ninkais ir petnyčioms nuo 8 ryto iki 
b vakaro.

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

Priima bankon pinigus ir moka 
8%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parduoda šlfkortes Ir siunčia pinigus 
i visas svieto dalis.

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

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

Moka $3.00 nuo šimto už padėtus 
pinigus. Skolina pinigus statymui ir 
pirkimui namų, 
iš kitu bankų.

Partraukia pis’g m 
Parsamdo bankines 

skryneles (boxes) apsaugotas nuo ug
nies ir -vagių no $3.00 metams. Perka 
Ir parduoda lotus Ir namus. Par
duoda šipkortes ant visų linijų. Siun
čia pinigus i visas dalis svieto. No- 
tarijalnam skyriuje padirba visokias 
rejentališkas ir legališkas popieras 
Ir dovierennastls ir užtvirtina pas 
konsulj.

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

NEW CITY SAVINGS BANK 
460? S. Ashland ave., Chicago. 
Geo^L. Ukso pres., St. ^Marcinkiewicz 
vlce-pres., A. J. Bierzynski iždininkas.

Priima bankon pinigus ir moka 
8%. Už sudėtus pinigus mūsų ban- 
koj duodame čekių knygutę, iš ku
rios parašyti čekiai tinka visur. Sko
lina pinigus ant Real Estate. Perka 
ir parduoda namus ir lotus. Išsam- 
do bankines skrynelės (boxes) 
po $2.50 metams. Parduoda šifkor- 
tsa Ir siunčia pinigus Į visas svieto 
dalis.

BANKOS VALANDOS: Panedt ials, 
seredoms, ketvergais ir subatom nuo 
8 rvto iki 9 vakaro; nedėliom, utar- 
Ainkals ir petnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

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

Priima bankon pinigus ir moki- 
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 sviete 
dalis., *

BANKOS VALANDOS: Panedčliais. 
seredom, ketvergais ir subatoms nuo 
8 ryto Iki 9 vakaro. Nedėliotas, utar 
nlnkais ir petnyčioms nuo 8 ryto iki 
S vakaro.

D-re Maria Dowiatt-Sass
Moterų Ir vaikų ligų specialistė

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

Phone Canal 1208
Valandos:

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

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

Rezidencija

5208 W, Harrison Street
Tel. Austin 737

Valandos:
tiktai iki 9:00 kiekviena ryta

Už 10 Milijonu Dohanu
Pradės statyti FABRIKĄ trumpan c laike, nupirko 370 

akrų žemės BALDWIN LOCOMOTIVE WORKS, didžiau
sias inžinų FABRIKAS pelkele iš PHILADELPIIIJOS 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^ INDI ANA. Trumpu laiku atsidarys N UI' & BOLT 
WORKS ir AMERICAN TIN PLATE CO. Tose dviejose 
dirbtuvėse patilps apie 6.000 darbininkų prie darbo. MIES
TE GARY, INDIANA, yra darbų visokių iki valiai. DA
BAR yra didelis išpardavimas LOTŲ ne toli tų FABRIKŲ, 
teipat ir po visas dalis MIESTO, kūrins dar parduodame vi
sai pigiai ir ant lengvų išmokesčių. Neužilgo bus dvigubos 
kainos, kurie dar pasiliks neparduoti. Mes ne spaudžiame su 
mokesčiu tų, kurie perka iš musų LOTUS arba namus. Jei
gu atsitiktų nelaimė su sirgtum, arba nedirbtum, mes laukiame 
pakolwel pirkėjas gales mokėti. Taigi pasiskubinkite, kurie no
rite padvigubinti savo pinigus, pirkite dabar. Suprantama kiek
vienam, kur didžiausi FABRIKAI statoma, ten ir PRAPER- 
CIŲ kainos kįla greitai brangyn. MIESTAS GARY bus viens 
ir didžiausių FABRIKŲ MIESTŲ Indiana valstijoj.

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

LAUKSIME KIEKVIENO ATSILANKANČIO Į MU
SŲ OFFISĄ BĖGANČIAME LAIKE.

M. ROZENSKI, Vice Prez.

GARY SECURITIES CO.
Capital $50.000

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

FRANK Ji BAGDZIUNAS
938 W. 34th St.

t Mokykla smuiką ir man
dolina. Jaunas ir senas 
gal išmokti grajit nuo 10 

* iki 20 lekcijų per mano 
nauja mokinimo sistema. 
Privati,škos lekcijos 50c 
muzikę pristato viso
kiems reikalams.

NAMINE MOKYKLA.
Gramatika angliškos kalbos mo

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

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

mokytojo...................... *............ 10c
Aritmetika mokinimais! ro kan

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

šiuo adresu:

P. Mikolai nis
New York City

lietdMzkos knygos
Gaunamos “Lietuvos” Redakcijoj.

472 Apsireiškimai atmosferoje arba 
meteorlogija. Pagal profesorių Vo- 
jeikov’ą sutaisė šernas. Aprašo, iš 
ko susitveria ore žaibai ir griausti
niai, nuo ko atsiranda ant dangaus 
įvairios šviesos ir šešėliai, ir dau
gybė visokių kitų įvairiausių ore ap
sireiškimų. Kiekvienas aprašymas, 
aiškesniam supratimui, parodytas ant 
paveikslo. Norintiems arčiau susi
pažinti su oro ypatybėmis, verta per
skaityti. Chicago, Ill. 1907, pusi.

471 Akyvi apsireiškimai sviete, j ku
riuos

I gerai 
bais, 
kurie nori sužinoti, iš ko darosi 
žaibai, griausmai, lietus ir sniegas. 
Kas yra debesiai, ant. ko jie laikosi 
ir tt. Chicago, Ill. 1894, pusi. 79.25c

Box 62

Prof. Julius Vilsko užtikrina, kad iš
mokys šokti kiekvieną jauną ar seną, 
išmokinu valsą 6 rūšių, taip, kad 
gali drąsiai eiti šokti publikoj. Taip
gi išmokinu ir kitus šokius su keletą 
vakarų. Mokina kas vakarus. Lek
cijos yra nuo 7 valandos vakaro 
iki 11 vai. Prof. 'Julius Silsko pra
neša visiems' kurio* nori Išmokti šokt 
ateiti-šiuo adresu: .'2124 S. Halsted st., 
nuo 6 vai. vate. Taipgi mokinu viso
kius šokius: Buckh & Wing, Buck 
Skirt, Irish Jig; Clog, Spanish Walts, 
waltz, Two Step, Glide Step. Pirma 
Lietuviška Mokykla Amerikoj. Mo
kytojos: Miss: Antanina Kietnier, 
Miss. Joanna.4Walets, Prof. Julius 
Silsko, 2124 SOI Halsted st, Chicago, 
Ill.

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

Metams lOšuoja: Amerikoje
Europoj© ir kitur
Pusei metų: Amerikoje

.Europoj© ir kitur

$2.00
$3.00
$1.00
$1.50

397 Keptos Kančios. Eilės. Para
šė Liepukas. Telpa čia šios juokau- 
nos eilės: 1) Kur Kepla ir kas joje' 
yra?; 2) Keplon patekusiųjų likimas;,
3) Apie Kėpių ir jos gyventojus;
4) Karunką; 5) Bagočius; 6) Didžiū
nų likimas; 7) Atsišaukimas į žmo
gų; 8) Budinimas; 9) Gana mums 
Miegoti; 10) Aušrai užtekėjus. Chi
cago, 111. 1909, pusi. 28 ...............10c

^Katalike” Skaitytojas atranda daug visokių žinių ii 
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.

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

PASTABA: Kas prisius $4.00 tasai gaus "Kataliką” visiems me
tams ir auksinę rašomąją plunksną (fountain pen) vertes $3.50.
„ Kas prisius $2.50, gaus metams "Kataliką” ir paveikslą Kovo© ties 
Zalginais, Lietuvos žomlapj ir 8v. TCvo lajaus paveikslą.

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

w • _ e Labai pageidaujama, naujausia
jau išėjo knyga, mokslas apie sveikatą 

DAKTARAS”.

mi /nuh nu

W ŠITA. KNYGA parašyta naujausio mokslo ir išradimo gerinusio budow 
<Z~gydymo, pripildyta tokia puikia medega, kad kitose iki šiai išėjusiose 
Stuviškose knygose to negalima rasti, kas yra patilpę knygoj “Daktaras”.
Ma ŠITA KNYGA "DAKTARAS” aprašo visokių litrų vardus, kaip jos prasideda, kaip Mr 
^■apsireiškia, kaip išrodo ir kaip greičiau, geriau ir kur galima išsigydyti.

TA KNYGA labai plačiai aprašo apie vyrų paslaptybes bei ligas ir teip-pat apie moteris 
telpa daug. MN

ŠITOJ KNYGOJE "DAKTARAS” dikčiai aprašo atidengiant daug paslaptybių, apie 
geriausius smagumus ženybinio gyvenimo ir teip pat kaip ir kada geriausiai apsivesti ir^M 

Jikaip imti laimingu.
Ml TOJ KNYGOJE "DAKTARAS” gražiai pamokinu kaip jaunus vyrus teip ir moteris.HjĮl 
^Jkas būtinai kiekvienam reikalinga žinoti, visiems kaip seniems teip ir jauniems, ženotiems

ir nevedusiems.
KIEKVIENAS SKYRIUS šitos knygos yra labai Žingeidus, o nemokantiems skaityti, 

kr tai mokantis kuris neturi dar šios knygos, su didelia ukvata perskaitys tiems varstai, kadhr. 
lOgalės daug visko prisiklausyti. Ta knyga kiekvienam'’yra labai naudinga ir reikalinga 
^^turėti, kuris tik nori būti sveikas ir laimingai gyventi j-

KNYGA "DAKTARAS” yra paveikslais iliustruota, parodo ir giliausias kūno dalis, 
^atidengiant paslaptybės. Ji reikalinga-kaip sveikiems teip ir sergantiems. Tik perskaičius^* 

Aktą knygą atrasite viską, ko čion negalima parašyti ir dažinosi visą teisybg. į
APART KITŲ SK YRIŲ sergantiems rodijama skaityti Japie nervų, kraujo, inkstų. ’J 

Ms romntizmo. odos, vidurių, nusilpnėjimo, bronchitis ir limpančias ligas; teip-pat apie moterų Ml 
^■nesveikumus ir kitas visokias ligas ir 1.1.
W. JEI SERGI, ta.i pirmiau ne kaip manai vartoti kokias nors lickarstas ar kreiptis prieky 
*wgj’dyt<>jo, Eęūkij^b'^btai persRnįtyti "DAKTARAS”.
fcp ŠITOJ knygoje "DAKTARAS” netik pamokina kur ir kaip išsigydyti, kaip būti sveiku, 
^Mbet ir l«Upnuo visokių ligų tipsisergėil. ' ’’ <

Jt NORS TA KNYGALABAl BRANGINTINA, bet kad prašant lietuviams ją'išleido^ 
Mll’hiladelphios M. Klinika, delel labo visuomenes, tad kiekvienas ją apturės, kuris tik prisiųsffll

;Jkelius štampas už prisiuntimo kaštus. Apturėsi tuojaus, tik visada reikia rašyti adresas teip:

| The Philadelphia Medical Clinic | 
*1117 Walnut St., Philadelphia, Pa.
W VYRAI IR MOTERYS, kurie nesveiki ir nori būti sveiki-išgydyti, tad kaip Žodžiu®! 

teip ir raštu (lietuviškai) gali atsišaukti į šitą tikrą Kliniką. Ateinančius priimama šiomis
sjhg valandomis per Kliniko Daktarą:
^Kasdien nuo 10 iki 4 po piet. Ncdclioj nuo 10 iki 3. Utarn. ir Petn. vak. nuo 6 iki 8 vai.

50,000

Komedija 
Palionis.

56 ..25c

302 šialirės karžygiai. Keturių veiks
miu tragedija. Parašė IĮ. Ibsėn. Iš 
rusų, lenkų ir vokiečių vertimų ver
tė .K. Puida. Veikimas atsibūva 
Norvegijos šiaurėje' karaliaus Eriko 
Kruvinojo 
III. 1908,

Mes Išgydomi Vyrus
Męs trokštam, kad visi, kurie vra neužganėdinti su kitais 

gydymais, ateitu pas mus ir pamėgintu musų tikrą ir ištiki 
m^ gydymą. Mgs paaiškinsim tau dėlko kiti gydymai tavgs 
neišgydė ir"kaip mgs tave išgydysim.
I/vaiiSa Paeinantis nuo užsikretlKrailJO UZnUOdyjimaS moarbapriežasCiųdelku.

* ** nų ligonis nenori kreip
tis prie šeimyniško gydytojaus, rudos plemos, lopai burnojo, 
skaudulia’ ant liežiuvio, slinkimas plaukų, skausmas kauluo
se, sunariuose, plemos ant kūno, jauslus tekanti skauduliui. 
MES IŠGYDOM ŠITOKĮ PADĖJIMĄ—MES NELOPOME Ullhnn*lmni Ar kankina tavg nubėglmai paeinanti nuo

UuclIiIIgI peržengimo gamtos tiesų, vyriški silpnu-
O mai, nualinimas, silpna atmintis, galvos

skaudėjimai, plėmai priešai akis, nerviškumas, skausmai strė 
nose? Ar pats esi apimtas nors vienu iš tų ženklų? Ateik pas 
mus, mgs tave išgydysim nes kitaip nereikalauji mum mokėti.

Abelnas Nusilpnėjimas* * mirsi
mas, negalingumas prie darbo arba linksmu* 
mu gyvenimo, nuilsimas, yvairus gėdinanti 
silpnumai, ir tt. ATIDĖJIMAI YRA PAVO
JINGI- PASIRODAVIK SU MUMI DABAR.

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

Inkstu, Pūsles ir Sėbrus Nesveika-
Inkstų nesveikumas gali išsivystyti 

lildl į pavojingas komplikacijas, ir jeigu ne- 
atbotas, pagimdys kitas ligas ir komplikaci
jas. Ar mainai apsivesti? Ar esi tikrai sveikus?

NAUJOS, KNYGOS.
BašattHų1) Jčatas.c rAstronomižktiH > 

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

telpa apie 80 įvairių dainų .... 20c.
Meilės Karštligė. Mintįs ir pri

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

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

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

Mass.
Proza. Parašė V.
(K. Vairas). čia 

tinkamų deklimaci- 
Chicago, 111. 1909, 
..............................25c

KNYGŲ
i

■s

Du-kart nedėlinis laikraštis

I

>S

MSI

Garsinkites “Lietuvoje
% ‘» ** s

KŲR3K, 
į Rot-

tarp Rusijos 
pakulini n6 
dvišriublųiai

i. Amerikos, 
jokiame por- 
Pasažieriniai

III
II

I
Iš NEW YORKO

366 
K. 
telpa 
joms 
pusi 83

A. Olszewski
3252 S. Halsted St., Chicago, COB*

Steltas

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

Priima bankon pinigus Ir moka 
%. Skolina pinigus ant Real Estate.

Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parduoda šlfkortes Ir siunčia pinigus 
| visas svieto dalis.

OFISO VALANDOS: Panedėllals, 
seredom, ketvergais ir subatoms nuo 
8 ryto Iki 9 vakaro. Nedėliotus, utar- 
cinkais ir petnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

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

Priima bankon pinigus ir moka 
8%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ii lotus. 
Parduoda šlfkortes Ir siunčia plnig is 
I visas svieto dalis.

OFISO VALANDOS: Panedėllals. 
Boredom, ketvergais ir subatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedėliotos, utar- 
Cinkais ir petnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

RUSSIA.
11 dienų: 
Lenkiją, 

klase $35 00 
klase $50.00 
klase $75.00

Joseph J. Hertmanowicz 
Llfituvus Notaras

BUK 
VYRAS

IiVoil/ltriOImni bedaro skirtumo koks ta- uZū K niS ITld mistos nesveikumas yra, 
jeigu tamistą kankina de

ginimai, plikinantis šlapinimas, pūslės nesveiku
mas, erzinimai, tankus noras ištuštinimo,.mgs 
išgydom viršui minėtus padėjimus be vartojimo 
peilio ir be siuntimo į ligonbutį.
CiiHnlmni Uždegimai, suting ir skausmingi uUliHlliluI sunariai, kantrybę atimančios 

užsisenėie ligos kurios padaro 
gyvenimą nelaimingu, IŠGYDOMOS' ANT VI
SADOS BE ŽUD1MO LAIKO.

Gužuotos ir Susisukę Gyslos g,!,)",11,1"" 
dasi visur ant žemesnės dalies kūno, bet daugiau
siai kairėj pusėj; Jos padaro žmogų labai neramų; 
yra silpnas velkantis jautimas daugmaž nuolatai. 
Gyslos yra užčiuopiamos ir nurodo kaip botagas.

Atsišauk tuojaus jeigu esi klapate.

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

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 4 po piet. Nud 6 iki 7 vakarais. Nedeldieniais 
ir Šventadieniais nuo 10 iki 12 tiktai. Ypatos geidžiančios gydymo turi atsišauk
ti asabiškai, nes ligos negali but gydomos teip pasekmingai per nusirašinėjimą 
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. Franklin 1178

i Lietuvis advokatas, baigęs teisių mokslą Ame
rikoj*. Veda visokias bylas, civiliškas ir krimL 
itališkas visuose teismuose (soduose).

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

Telephone Yards 709

Juozapas Leszczynskas
Aotiekorius

Užlaiko namines ir 
užrubežines gyduoles, 
ir receptus išpildo 

kožn$ valanda su dideliu saugumu. 
Reikale nusiuuokit pas jį, o busite 
užganėdinti. Siunčiam gyduoles į ki
tus miestus.
3315 & Morgan St CHICAGO, 

VWVWWW WWW1

TakrfMMM Verde ISO

Df*» KULIS
Gydytojai ir CblrurgM

1255 S. Halitd St Chicago. HL 
patKMIMO VALANDOS: 

Noo a ryto Iki 13; «iki 9 vakare
N«ML 1 mm tiki lt po pioli aao 0 iki S v«k

■ WfWfWIWII

RUSIJOS-AMERIKOS LINIJA.
Puikiausi, Didžiausi ir G rečiausi 

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

CZAR,
8 dienomis

te* darną.
$3300
$48.00
$65.00

IŠPLAUKS
Birma, Gegužio 18; ‘ Lithuania, Bir

želio 1-mą; Czar, Birželio 1-mą.
Dėl artesnių žinių meldžiame kreip

tis į musų agen s, arba į Vyriau- 
sįjį Keleivių Agentą:
A. J. Johnson & Co. 27 Broadway,

New York.

Seniausia Lietuvių užeiga pas

JUOZUflj RIDIKU
Užlaiko visokius pirmo 
skyriaus gėrimus ir kve- 
penčius cigarus ir

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

3253 Illinois Gi.. Kerte 33rd

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

? Kreiptis adresu:
J. J. Hertmanowicz,

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

OFISO VALANDOS:
Nuo 8 ryto iki 6 vakaro kasdien. Su

batoms nuo 8 ryto iki 6 vakaro. Nedė
liotus nuo 1 iki 3 po pielų.

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

Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo užnuodijama krauja 
arbasypili.nubiegimasieklos, patrotitu stypribe, pučkus 
ir kitus išmietimua, \ rcgromulavinia, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, ruma- 
tizma, gonorrhoea arba triperi, naujai įgautas lygas, 
strietura ir vysas vyru lygas, gal būti išgidoms sava 
minuse privatiškai, slapta ir labai pygjai.

Ta, dykai įgauta knyga, pasakia jum. kodėl jus 
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Kn/ga ta yra 
krautuvė žinios, katrus turo žinoti kožnaa vedes arba 
nevedes vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinėju?!! tu, specijalisku 
lygu. Temykit, jog ta knyga yra siusėa vysai dykai, 
užmokam u? pačto, ing užpečetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir adresa ant 
Žemiaus paduotu kuponn, katrų siusk mums šende

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS
DR. JOS. LISTER & CO., L 902 £2 Fifth Avenue, Chkato:

Godotinas 9 aniista: Pagal Tamistos prižadiejma, aS nontejau 
jogTaniistapr.^iustuiuei man vysai dykai vfcna justi kuygadel vyru.

Vardas

Adresas; 
NSBCHHnM

Naujiena Kuri Nudžiugins ir 
Palinksmins Daugel Sergancziu, 
Silpnu ir Nualintu Vyru
viškus, nupuolęs sveikatoje? Ar peržengei tiesas sveikatos 
arba gamtos? Atmanai apsivesti? Ar ėsi tinkančiam padė
jime užimti užduotis ženybinio gyvenimo? Jeigu yramažiau- 
sč abejonė jog randasi užsivilkusi chroniška liga dugnyje 
tavo klapatų, tai atsišauk ant žemiaus paduoto adreso, o np. 
turėsi patarimu ir ištirinėjim>£ dykail Mes ištirinčsime tavg 
visai dykai, irjeigu išgydymas bus galimas, tai mes išgydy- 
sime už kožemiausiį kalnę. Ne užsidedi ant savęs jokių pa
reigų atsišaukdamas pas'mus dėl bemokestlnio pasiteiravi
mo. Mgs perstatysime padėjimu viso dalyko tikrojo šviesoje, 
o tada galėsi gydytis jeigu norėsi.

Nei Dolerio Nereiks Mokėti Pakol Nebusi užganėdintas Savo LoonoJ 
Mintyj kad Mes Esame Teisingi, Pilnai Atsakanti Ir Užsltlklml.
nesveikumu inkstų, pūslės ar šlapumo ravelių, jeigu jauti nesmagumu ir skausmu, jeigu randasi 
koks padėjimas dėl kurio nesinori kreiptis prie šeimyniško gydytojaus, kaipo tai: silpnumas, ner
viška negalė, silpna arba sumažinta atmintis, nemiegojimas, gėdingumas, nubėglmai, nuvarvėjimai, 
Silpninanti sapnai ir išnaudota gyvybe; jeigu turi gazuotas Ir susisukuses gyslas, jeigu kenti nuo 
užsikrečiamų ligų kokios nebūt rūšies kurios tamistai daro nosmagumį; jeigu turi nors vlen^iS 
skaitlingų ligų kuriom vyrai gall but apimti; jeigu kenti nuo pertanklų dasileidlmų; jeigu turi vo
tis, skaudulius burnoje ir ant lležluvlo; jeigu plaukai tavo slenka; jeigu turi slaptingą ligį; jeigu 
turi užnuodintą krauju arba nors vienį iš ligų kurių auka tampa vyrai—TAI MES GALIME TAVE 
IŠGYDYTI IRTA PADARYSIME. Ateik pasikalbėti su mumi didžiausiame privatiškume ir se
krete, o mgs padėsime atsikratyti nuo visų kliūčių kotrumpiauslam laike. Mos turime labai didelį 
patirlmį gydyme tokios rūšies ligų ir užtikrinamo išgydymu. Mes netiktai palengviname, bet išgy
domo tikrai ir ant visados. Ateik ir pasižiūrėk ant skaitliaus lietuvių kuriuos mos išgydomo. Mes 
iflgydysime teip tikrai kaip atsišauksi pas mus. Silpni vyrai, kurio nustojote viltį pasveikimo besi- 
gydydami kur kitur, ateikit pas mus, mes atkreipsimo ant jus musų spccijališkį atydį teip jog at* 
gausite savo vyrlškumį ir busite vadovais terp savo sandraugų,
PATARIMAS IR IŠTIRINEJIMAS VISAI DYKAI. GYDUOLES DYKAI IKI IŠGYDYMUI

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

Musų ofiso valandos yra nuo 10 valandos ryto Iki 4 po piet ir nuo 6 iki 7 vakare. Jeigu negali 
atsišaukti terp tų valandų, tai gali atsišaukti to r p 10 ir 12 Nedėliom. Atsišauk asabiškai*

Mes kalbame lietuviškai. » - "

J. KULBOKAS
Užlaiko

Puiku Saliuna
Visada šalta susalus,- skani degti
ne ir kvepentisCigąrai. Iš kitur 
žmones atkelevę įgauna nakvynę
74 Grand St.: Brooklyn, N. Y

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

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

Telefonas Kinloch 108

Dr.O.C. HEINE 
DBNTISTAS 

31 Ir So. Halsted 
eKos.) X OHICAea IUL |

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU 
LAIKRASZTIS AMERIKOJE, 
KURIS ISZEINA DU KARTU 

ANT NEDĖLIOS.

Išeina kas utarninkas 
Ir pėtnyčia.

PRENUMERATA KAŠTUOJA: .

AMERIKOJfXS
DTTDAnA T fRo’W ir Lietuvoj lt 11 1111 F I III AnKhjoJ ir Škotijoj ISA A-IVAtVA VU ĮPru,UOBO 15 markią.

Rašyk tuojaus, o gausi vieną 
numeri dykai.

W. D. Boczkanskas&Co
020-022 w. hm A1L

Malianoj Citj, Pa.

ISGY0AUIN5 DiEN AS ==
_Be pelho ar skausta)

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 žmonims, kurie gy
dėsi pas tuziną ar daugiau daktarų be jokios naudos, kad aš vartoju vienintelį būdą, ku- 
riuomi tikrai ir ant visada išgydau. ,

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

Išgydau visiškai ligas skilvio, plaučių, kepenų Ir inkstų. 
Nemokėk ui nepasekmingą gydymą— NEI8ZGYD0, NEMOKĖK.

Slaptos
VYRU LIGOS
Pražudytas Vyrišku-* 
mas, Ligos Kepenų ir 

inkstų « 
išgydomos greitai visiškai ir 
užlaikomos paslaptyje. Ner
viška Negale, Silpnumas, Pra
žudytos Pajiegos, Gyslų I.šty- 
simas, Kraujo Užnuodijiinas, 
Szlapumo Nubegimai,

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

KRAUJO
UZNUODIJIMį 
ir visas odos ligas, kaip Spuo
gus, Piktąją Dedervinę, Szun- 
votes. Niežus, Hemorhoidus, 
Patinusias Gyslas. Naikinan
čius Nubėgi mus, Įsisenėjusias 
Ligas.

Moterų
Ligos

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

Or.ZINS,183feSCHICAG0 
Valandos: Nuo 8 ryto Iki 8 vale.

Tarp Bao4»lph Ir Laka 
lloms nuo 8 ryto Iki 4 po p


