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Viltis

mokslai nebus mokinami
IŠ KAUNO. I 5—20

mot

šiemet ru-kurie

jei-

du tūkstančiu kariautoju.

IŠ VILNIAUS.
įlinkais stačiatikių parapijos ir

50 milijonų

atstovu Viltis

Mexike.

rusų raidėmis.

mok-

VILEIKOS PAVIETO.
Pa

tuos

senovės

MEXIKO.

Lietuvos žinios

pav.

tam ekonomijos judčji- 
paduoda daugiausia lat-

SUVIENYTOS VALSTIJOS.
ŠIAURINĖS AMERIKOS.

kad
tai
no-
bet

tose kultūros šakose. Latvių ran
kose—ūkio mašinų sankrova, nau
joji čuguno liejamoji fabriką ir

didelio prekybos ir 
centro virsta paprasti

visu savov

paspirties, 
krutaus ir 
pramonijosbar 

ties

ir Ru- 
karei-

kinių skaičiaus (150)—2-5 daliu 
sudaro žydai, i-ę—lietuviai, i-S

miesto
)os narys Niececkis patarė

valdyti. Chinų kareiviai tapo su
vyti į šiaurine miesto Lhassa da
lį ir ten dar ginasi. Sukilėliams 
ateina vis daugiau žmonių ir jie

Sančitosc. 
y r in vėsiai.

garsėjusius moksluose profeso
rius jis arba nuo vietų atstatė, 
arba privertė juos pasitraukti. 
Charkovo universitetan įvedė lai

mėt ir apie 
vadovo

— Žcmiečiųviršininkas nubaudė 
Sėdos valsčiaus 29 ūkininkus po 

^25 rub. kiekviena už tat, kad ne* 
davė žvyro keliams taisyti.

— Lietuvos žinios —

las. Teismas p. Raubą nubaudė 
7 dienomis kalėjimo arba 25 rb.

tie ir iš kiemo slapesni išeidavo. 
Toliaus jau suprantama, kas bu
vo: ir patįs didieji rėksniai ne

pastangų ir valdžios

skupijos valdytojų. “Kur. Wil.” 
nuo savęs priduria, kad valdyto
jas balandžio 7 dienų priėmęs de
putaciją ir jų raštą ir pažadėjęs

'daug ginklų ir amunicijos; dalis
Orozco kariautojų išbėgiojo ir

Masevičius skundžiasi ,kad In- 
trukės bažnyčioje lenkai esą lie
tuvių skriaudžiami. Jų parapijo
je dauguma gyventojų esu lenkai,

iš
no

kinu ir mergaičių), toliaus dar yra 
2 klcsų

Visam 
mui toną 
viai ir žydai. Jų pirmenybė visur

P. Ant? Bičkauskis gavo leidi
mų leisti Vilniuje savaitinį laik
raštį gudu (baltarusiu) kalba.

konsuliai nuo

zidento valdžia butų teisybė, jei
gu tiek kartų butų jis sumuštas 
ir tiek žmonių butų nužudęs, jau 
senai butų likęs be kariautojų,

labiau šie žodžiai 
prie Kauno pilies

Jokia musų pilis, joks 
senovės palikimas nėra,.‘taip bai
siai apleistas ir paniekintas, kaip 
Kauno pilis! Petras.

(MA Lietuvos žinios —

IŠ INTRUKO, Viln. apskr.

“Kur. Wil.” No. 80-me Intru- 
kės gyventojai Jokūbas Civilis

v* L\ 1 1 J II » J Hk. 11 VIHIVOI1

už juos miestai, kaip Viekšniai 
su kuriais šiuo tarpu Mažeikia

ir Vilniaus apskričio mokyklų 
globėjas aprubežiavimui lietuviš
kos kalbos vartojimo “Saulės”

brėžta, kad jie prašų atimtą iš jų 
prašymą nusiųsti vyskupijos val
dytojui. Dabar Intrukės lenkai, 
norėdami sužinoti dalykų stovį,

siunčia vis

Balandžio 6 d. Vilniaus apygar
dos teismas svarstė bent kelias 
b. “Kuriero Wilensko” atsakomo-

žinąmas paveikslėliais.
— vm.is —

KAUNO MIESTO MUZĖJUS.

Paskutiniame muzėjaus komi
sijos posėdyje nutarta tarpe kito

kitą. Mat 
purvinan- 
akyse pa

llet tie besipurvinimai 
jau neužilgio pasibaigti,

randu visa kaip ir mažų lie- 
tvirtovę. Visur tik ir kai- 
lietuvių kalba iškąbos. Čia 

lietuviai, sutvirtė-

ris buk mūšyje nužudė pusę sa
vo žmonių. Bet ir apie šito rc- 
voliucijonicrių

430 r. 00 k. baules pirminin
kas kun. Olšauskas išreiškė už 
tai “Saulės” draugijos vadru pa
dėka miestui.

CHINAI.
Chinų iždo ministeris su 

su šešių viešpatysčių: Ar 
Prancūzijos, Vokietijos, Su

IŠ ŠIAULIŲ.
Šiaulių miestas tikisi neužilgo 

susilauksiąs iš savo naujosios du
rnos ne tik elektros, bet ir di
desnės šviesos—visuotinojo

griuvėsiu 
visa eilė 

bakūžėlių.

džia perstato pergalėms. Kaip 
iki šiol revoliucijonieriai rečiau

ir atsako, te

ALEKSOTAS, Marj.« pav.

Bal. 12 d. buvo valse, sueiga^ 
er ją štai kas buvo tartasi apie

buk pietinėse 
tapo sumuštas

džia naujiems vardams, iš neži
nios gimusiems, tarp pelkių ir 
miškų užaugusiems. Tie naujieji

Dėl uždarymo Dardanelių jū
rių siaurumos Rusija labiau susi
erzino su Turkija, nes rusiškų 
javų negalima iš pietinės Rusi
jos svetur išgabenti. Ant Rusi-

11, ypač kur jie issisakoję yra. 
patingai įdomi tuo atžvilgiu 
:cikių istorija.

metu atgal tat buvo c O

Posėdžiui besibaigiant, 
vai 
pru-nfti iš miesto valdybos mu- 
zėjun 12 pundų. sci.tQ.YCS.aktų.

— Lietuvos žinios —

an

IŠ MAŽEIKIŲ, Šiaulių apskr.
Ateities miestas. Nevienodą lai

mę tur musų .miestai. Vieni jų 
pragarsėję savo praeitimi ir sa-i 
vo senovės palikimais, nežiūrint

‘Balandžio^ d. per miesto val
dybos posėdį buvo kalbama -apie 
“Saules” namų piečių. ‘^Saules” 
valdyba jau buvo gavusi iš miesto 
2,208 ketv. sieksnius Žaliojo

licistus ir žandarus. Profesoriais 
paskyrė bemokslius, bet savo per- 
dėtiniui atsidavusius žmones. To
kiais jau žmonėms apsodino vie
tas mokyklų prižiūrėtojų, kurie, 
kad geriau savo perdėtiniui Įtik
ti, stengiasi kuo daugiausia švie
sos užgniaužti* " r*,• •• / Ar • ‘

gos buvo beveik lygios; revoliu- 
cijonierius vedė , vyriausiasis jų 
vadovas Orozco. Mušis traukėsi 
20 valandų. Užmušta 500 žmo
nių, o daug daugiau sužeista. 
Pašautas vienas iš gabiausių pre
zidento Madero-generolų, gene
rolas Anbert. Mexiko konsu
lais užtikrina, jog Orozco likosi 
.sumuštas,. su likučiais savo ka
riautųjų traukia Suvienytų Val
stijų link, bėga nuo prezidento 
jį vejančios kariuomenės. Ant 
mūšio lauko jis paliko kanuoles,

IŠ SĖDOS, Telšių pav.
Antri metai veikia čia 

braukiamoji fabriką. Laiko tų fa
brikų žydas ir samdo darbui 60 
moterų. Už 11 valandų darbo mo
ka žiemų 30 kap.; vasarų 40 kap. 
Valgi darbininkės turi savo tu- 
retį ,

LUDZA, (Liucinas) Viteb. gub<
Čia paskirtas dekanu kun. Va- 

lančius (lietuvis) vieton kun. Vy«< 
šnevskio (latvio). Pirmasis žino* 
mas kaipo sumanytojas pa* 
rodos, buvusios pernai rudenį 
Dagdoj, Vitebsko gub. Jo rūpes
čiais toje parodoje dalyvavo ke
lios lietuvaitės, išstatydamos savo 
gražius audimus. .

Kamendorįais paskirti: | Ludz|

“LIETUVA” SAVAITINIS LAIKRAŠTIS 
■teina kas PBtnyčia, Chicago, I1L
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Dar nepasiliovė važinėjimai su 
agitacijoms už save dviejų kan
didatų prezidento vietai, vis dar 
po senovei kiekvienas 
ria, o peikia ir purvina 
supurvinus savo priešą, 
tis pats baltesnių kitų 
sirodo. 
turės 
nes birželio mėnesyj bus jau ge- 
nerališkoji konvencija, kuri pa-

mams, 
denyj.
likonų partijos išrinktas kandi
datu, dabar įspėti negalima, kaip 
negalima įspėti, aę šiemet repub- 
likonams pasiseks pervaryti savo 
kandidatų; žmonėms gali ^ateiti 
noras pamėginti rinkti kitoš par
tijos kandidatų, nes republikonai 
jau ilgai valdžią laiko savo ran
kose, o bet gi laimės visiems ne
atgabeno, laimingais gali jaustiesi 
vien partijų vadovai, bet ne žmo
nės.

Šiemet socialistai stato teipgi 
kandidatų prezidento vietai, nors 
negali tikėti ii pervaryti rinki- 
iriuose. Kandidatas jų dar ne
išrinktas, bet rodosi, kad grei
čiausiai išsirinks jie buvusį Mil- 
waukees miesto majorą Seidelį, 
bet kad jį galėtų išrinkti, turbūt 
pats socialistai netiki. Iki šiol 
jie kongrese turi tik vieną savo 
partijos aV’tovą, o Europos par
lamentuos veik visur jų atstovų 
yra po dešimtis, o antai Vokie
tijos parlamente jie savo 
turi net no.

Nemažiau Amerikai 
klausymas revoliucijos
Amerikos valdžią stumia ypač 
turtuoliai, norinti išnaudoti Me
xiko turtus, įsikišti į revoliuciją 
kaimyniškoj republikoj, bet 
įsikišimas gana pavojingas, 
valdžia nesiskubina turtuolių 
rus pildyti. Įsikišti lengva, 
pasekmės įsikišimo gali but visai 
kitokios, negu stumianti valdžia 
j avanturas geidžia. Įsikišimas 
pagimdytų karą, o karas daug 
aukų reikalautų, karas galėtų 
trauktiesi ir kelis metus.

Nereikia užmiršti, jog Mexike 
gyvena daug amerikonų. Per
žengus Mexiko rubežių Suvieny
tų Valstijų kariumenės, ten gy- 

• venanti amerikonai atsidurtų di
deliame pavojuje. Ir be karo 
Mexike amerikonų nekenčia, o 
kilus karui, neapsieitų be jų sker
dimo. Tas ir sulaiko Suvieny
tas Valstijas nuo besikišimo į na
minius vaidus pas kaimyną. Bet 
ji visgi rengia savo kariškas pa- 
jiegas ir jas palengva traukia vis 
arčiau prie Mexiko rubežių. Gink
lų prirengta 250000 kareiviams; 
'bet ar pasitaikys proga 
ginklus išmėginti, dabar 
negalima.

Mexiko revoliucijonierių 
rinktam prezidentui Gomezui 
labai sekasi. Jo nepripažįsta 
riautojų vadovas generolas Oroz
co, todėl Gomez pats sugrįžo į 
San Antonio, Texase, nes Mexike 
nėra jam kas veikti.

Mexiko konsulius mieste San 
Antonio gavo žinių, buk Cosiejos 
apskrityj, 300 mylių nuo Suvie
nytų Valstijų rubežiaus, traukėsi 
mušis revoliucijonierių su Made
ro armija vedama generolo Ilucr- 

• ta. Iš abiejų pusių mušiu stojo

Iš kitur vienok patvirtinimo 
žinios apie sumušimą revoliuci
jonierių nėra. Bet konsulių ži
nioms nevisada galima tikėti: 
jau šitoj revoliucijoj nekartą pa
sirodė, kad 
džios gauna 

tai, turbūt, ji duos pinigus pati 
nuo Erancuzų ’pasiskolinusi, nes 
Rusija pati savo reikalams pi
nigų neturi. Tarybos traukėsi 
ilgai, nes duodanti pinigus kraš
tai norėjo kontroliuoti Chinų iž
dą, ko Chinai nenorėjo.

Žmonių sukilimo Tibete Chi-

TURKIJA.
Italai užėmė Turkijai prigu

linčias salas Cheos ir Rhodus. 
Turkijos valdžia pagarsino, buk 
išlipus italams ant salos Cheos, 
buvo smarkus mūšiai ir buk ita
lai tapo sumušti, buk užmušta 
jų ir nelaisvėn paimta 1500 ka
reivių. Patvirtinimo tos žinios 
iš kito šaltinio nėra, o italai tie
siog užgina, sako, kad nieko pa
našaus nebuvo, kad ant salos 
Chios, ar Rhodus dabar nei mušiu 
nebuvo.'Mūšiai vienok buvo Tri- 
polyj netoli franeuziškos valdy
bos Tunis rubežių. Čia, kaip už
tikrina italai, turkai tapo sumušti, 
užmušta jų keli šimtai.

Tcrp Rusijos ir Turkijos kilo 
dideli nesutikimai už Persijos 
Urmiah apskritį, kurį Turkija 
nori pasisavinti. Londono laik
raščiai garsino, buk dėl tų nesu
tikimų Rusija susirišo prieš Tur
kiją su Italija, bet Rusijos užsie
nių ministeris durnoj apreiškė, 
jog ryšio rods nėra, bet yra vi
siškas tų viešpatysčių susiprati-

RUSIJA.

Rusijos apšvietos ministerį 
Kasso, nors jis pats buvo kitą
syk profesoriumi ir auklėtoju val
dininkų ,visi vadina šviesos slo
gintoji! ir puldytoju augštesnių 
mokyklų Rusijoj. Universitetus

kiškas mergaičių mokyklas ap
linkraštį, kuriame praneša, jog jo 
nuomonėj mergaitėms gamtos 
mokslai nereikalingi, todėl len
kiškose mergaičių mokyklose jis 
panaikina mokinimą gamtos mok
slų. Mat lenkiškose mergaičių 
mokyklose gamtos mokslai mo
kinami buvo lenkiškai, todėl nuo

Dardanelius neutrališkų kraštų 
laivams ‘atidaryti, jeigu tik nuo 
jų pasitrauks itališkiejie kariškic- 
jie laivai. Dabar jau Turkija 
pagarsino, jog Dardanelių siau
ruma vėl prekių laivams tapo ati
daryta.

Čia žmonės dejuoja netekę dar
bininkų lauko darbams. Išvaži- 
nėję, girdi, visi po Sibirus, po 
Amūrus, po visos Rusijos mies
tus. Nesą visame paviete nei vie
no dvaro, kurs turėtų darbininkų. 
Dvarininkai ketino todėl įsteigti 
Vilniuje biurų, kurs rūpintųs pri
statyti vasaros darbams reikalin
gų darbininkų iš Lenkijos ir Ru
sijos.

ta dalis, tečiau pamaldos esan
čios perpus. Jau pernai vasarą 
lenkai kreipęsi prie vyskupijos 
valdytojo, prašydami, kad butų 
pildomas valdytojo aplinkraštis, 
bet tas atsakęs, jog dar nesą pa
daryti gyventojų surašai, taigi 
negalima esąmiainyti tvarkos. In- 
trukos klebonas, kun. Matevičius, 
kalėdodamas, surašinėjęs tik “ko 
jie reikalaują bažnyčioje” (Co 
mačio do košeiola). Kaikurie pa
reikalavę sau lenkiškų pamaldų, 
bet dauguma nesupratusi tų jo 
žodžių ir jokių reikalavimų nepa
davusi. Jie, išgirdę apie užga
vėnes, kad surašąs esąs jau pa
baigtas, nuėję pas klebonų pasi
klausti, kiek busią lenkų (klebo
nas surašo iš sakyklos nepaskel
bęs) ir sužinoję, jog tik 70. Ta
da jie, nepasitikėdami tuo surašu, 
kreipęsi prie valdytojo, prašyda
mi, kad tas atsiųstų bešališkų 
žmonių, kurie padarytų tikrų su
rašą. Buvęs surašytas tam tik
ras prašymas, po kuriuo pasikišę 
virš 500 žmonių. Bet sargybinis, 
anot jų, paties klebono pasiųstas, 
atėmęs tą surašą ir suėmęs pa
rašų rinkėjus. Tečiau jie vėl bu-

Ak Ralciatį ir protokole buyę pa-

M iesto lietuvininiasis, 
"tvirtovė". Laikraščiai . 
Susikalbėji mas. Pilies 
Vandalai- ]

Nekartą teko girdėti,• • • * viai Kaune sutvirtėję, jkad pats 
miestas žymiai sulietuvėjęs.

Taigi atvažiavęs Kaūnan žiū
riu, dairausi, kad pamanyti pare
gėti lietuvybės apsireiškimą. Ei
damas gatvėmis šen ten pama
tau lietuvių kalboj iškabas, ko 
pirmiau prieš keturius metus ne
buvo. Atėjęs gi ant Viešojo ple- 
ciatis 
tu vių 
sioja
tai jau tikrai 
jo”, pasidarę sau... tikrą lietuvių 
klerikalų tvirtovę. Mat čia yra 
žymiausios klerikalų redakcijos ir 
draugijos. Piečius didelis, išvisų 
pusių augštais namais apstatytas, 
tai ir ištiktųjų išrodo kaip kokia 
tvirtovė.

Bet štai atsiduriu kitame mie
sto gale, taip vadinamuose “Šan- 
čuose’. Užeinu Milaševskio kny
gynam Knygynas prikrautas įvai
rių maldaknygių, laikraščių ir t.t.

— Kiek gaunate išviso egzem
pliorių lietuvišlcų laikrljbčių? — 
klausiu. '

Ima skaityti ir priskaito man 
išviso apie 15—20. Gera pusė jų

— O lenkiškų kiek?
•— “Gazeta Codzienna” 75 egz. 

ir TTzyjaciel’ 20. Rusų laikraščių 
dar gauna apsčiai “Kopeika”, tik 
užmiršau kiek.

Štai tau, manau sau, ir miesto 
sulietuvėjimas! O čia pat dide
lis fabrikas, kur dirba daug lietu
vių darbininkų.

Einant mieste retkarčiais už- 
girsi lietuvių kalbą. Daugelyj 
erautuvių galima susikalbėti lie
tuviškai ; bet nors lietuvis užkal
bintas lietuviškai
čiaus dauguma jų tuojaus po kc- 
ių žodžių daro kankinio-varguo- 

lio minų ir verkšlendami ima

— Susimildami! Ar negalima 
enkiškai...

Susimyli ir prakalbi lenkiškai 
—tai kad nusidžiaugia!

O štai ir Kauno pilies griuvė
siai. Prie pat griuvėsių ir ant 
pačių griuvėsių apstojo-apli- 

menkų menkiau- 
Kaį-kur iš 

pamatų kai- 
murų sienos. 

Mėginu' inciti vidun bokšto. — 
Smarvė neišpasakyta—visur už- 
jiaurota, užtręšta, kad ir pereiti 
negalima. Mat aplinkiniai gyven
tojai padare sau iš senojo bokšto... 
išeinamąją vietą.

Man prisimena 
išsitarimas apie 
cerkvę: “Merzost

Merežkovskio 
vienų apleistų 
Zapustienija”. 

‘ gali kur nors 
pritikti, kaip 
griuvėsių?!... 

musų

Kauno . katedros vargonininkas 
Naujalis ketina ir šiemet1 suruošti 
bažnytinės muzikos kuršus tiems 
Seinų, Žemaitijos ir Vilniaus vy
skupijų vargonininkams, kurie tu
ri norą muzikoje tobulintas.. Kur
sai, kaip visuomet, taip if šiemet 
tvers du mėnesiu. F

— Lietuvos žinios lu

kalno neapribotam laikui;
buvo pasižadėjusi kas metai mo- 

po 21 r. 83 k. nuomos. Da- 
“Saulės” valdyba ėmė rupin- 
visai nupirkti tą piečių. Mie
šti tuo sutiko ir nutarė pigiai

Kauno gubernatorius išleido 
naują aplinkraštį, kuriuo paleng
vina Paprūsės gyventojams gauti 
trumpam laikui pasportus užsie
nin, o taip-pat ir darbininkams, 
kuriems veltui duodami 10-čiai 
mėnesių pasportai užsienin.

— Viltis —

apie pagrąžinimą jejimo ] mu- 
zėjų lietuvių liaudies stiliuje. Be 
to nutarta įtaisyti muzėjuje antrų 
langų—vitražį; vasaros laiku pa
taisyti pirmame gyvenime du 
kambariu ir padidinti muzėjaus 
ta r n a u toj a m s ai ga s.

Muzėjaus komisijos buvo (Įno

ralienės Bonos pilies sutvarky
mui.

Miesto valdyba šitą apyskaitą 
priėmė ir patvirtino. M užėjus 
praslinkusiais metais turėjo viso 
labo 575 rub. 69 kap. pajamų ir

Kovo 14 d. tas klausimas 
svarstomas miesto durnoje, 
siūlymų įnešė valdžios atstovas 
mokyklų inspektorius Itomlen- 
skis, kuris tarp kita ko suteikė 
įdomios medžiagos apie mokslo 
stovį Šiaulių mieste.

Išviso vaikų 8—11 metų am
žiaus skaitoma—1930 (žydų ir 
krikščionių). Iš jų mokyklas lan
ko: žemesniųsias (tam skaičiuje 
ir miesto mokyklų)—880, viduri- 
niąsias (gimnazijas ir progimna
zijų)—300; išviso tat besimoki
nančių Šiauliečių vaikų 1188 taigi 
nelankančių mokyklas lieka—742. 
Žinios tos surinktos esą anketos 
keliu.

Visuotinajam mokslui įvykdinti 
reikią per 5 metus kas metai ati
dengti po vieną trijų komplektų 
mokyklą, t.y. 3 mokytojų po 50 
mokinių kiekvienam mokytojui.

900 rub.) prisiimanti valdžia, ku
ri pridengsianti juos iš paskirto
jo valstybės Mumos 10 mil. fon
do. Kitos išlaidos turėsią būti 
pridengtos miesto ir žemiečių 
(zemskalsiais) pinigais. Prisiei
sią jų po 360 rub. kas komplek
tui į metus.

Miesto durna tą pasiūlymą vien
balsiai priėmė ir šiam sumany
mui įvykdinti išrinko iš savo tar
po komisiją šių žmonių: gr. V. 
N. Zubovo, A. Milaševičiaus, V. 
Bielskio, K. Venclauskio, Juchne
vičiaus ir Lukomskio. Būtinuoju 
tos komisijos nariu skaitosi dar 
Itomlenskis.

Miesto durna šiuo žygiu pasi
rodė Šiauliečiams gera velykė: 
per 5 metus Šiauliečių vaikai, ga
lima tikėties, nebestingsių mokslo 
bado, nors paties būtinojo, tat 
gi—dovana ne puskapio kiauši
nių verta... Gk.

— Lietuvos žinios —

miestas, kuris neturi nė vienos. • didesnės pramonijos nė prekybos 
įstaigos, jeigu neskaityti “mono
polinės” išdirbinio.

Per tą laiką matome čia įsi
kūrus keletą fabrikų—dektukų, ci
korijos, ornamentų. Atsirado ir 
Latvių draugijos ūkio mašinų 
sankrova, bažnyčia, cerkvė ir kir
kė;’šiemet vėl statoma nauja ču
guno didelė liejamoji fabriką. 
Iš mokyklų pirmąją vietą užima 

dai gi kaip ir visur, pasižymė
ję čia prekyboje, taip gi turi 
ir keletą pramonijos įstaigų. 
Tas lietuvių apsileidimas galima 
pastebėti ir iš procento, ku
rį duodA lietuviai naujai įkurtoje

-— latviai ir 1-5 stačiatikiai,< taigi, 
mažuma žydų ir latvių gyven
tojų duoda sulyginamai didesnį 
mokinių procentą.

Miesteliui sparčiau kilti kolkas 
trukdo ir pati vyriausybė. Mat, 
didžioji jo dalis pasistačiusi ant 
valdžios žemės, kuri miestiečiams 
tenuomojama, bet neparduodama. 
Neseniai, pasiprašius perleisti tą 
žemę jiems išsipirktinai, vyriau- 

50 k., t. y. -daugiau kaip dides
niuose miestuose, pavyzdžiui 
Šiauliuose. Nesutikus sunkiomis 
sąlygomis, dalykas taip ir susto
jo. Žinoma, ilgai toks kenksmin
gas neaiškumas patverti negalės. 
Vis balsiau kalbama apie suteiė 
kimų Mažeikiams miesto teisių.

Be to su projektuojamuoju Tel
šių—Mažeikių plentu Mažeikiečių 
surištos dar didesnes viltįs.

Gk.
----------------------- f

*) Minėtina kova dėl 4 klesės mo
kyklos, pasibaigusi dėlto Viekšnių lai
mėjimu, kuriems pateko toji mokykla.

G k.

lš RIETAVOS, Raseinių
Per užgavėnes rietaviečiai 

nepaprasto atsitikimo liudinin
kais: stojo šliubo imti jaunikis 
Motiejus Tomašauckas 105 metų 
ir našlė Ona Žemaitienė 75 m. 
Motiejus T. vedąs trečią sykį, 
(buvęs kunigaikščio Irene j aus 
Oginskio baudžiauninkas), noriai 
senovę minąs, puikiai žinąs 1831 
ir 1863 m. atsitikimus. ;

Vienu žodžiu ir musų senovės 
tyrinėtojui butų svarbu tokios 
gyvos kronikos pasiklausyti.

— Lietuvos žinios — 

kykla savo namo neturi, o tik 
kampininkauja. Per paskutinius 
tris metus butas mokyklai buvo 
pasamdytas pas V. Starkų. Bet 
butas mokyklai visai neatsakan
tis; peržemas, tamsus( tik trįs 
langai) ir permažas. Norinčiųjų 
mokytis butų apie 100, o tilpti 
gali tik 50 ir tai perankšta. Vai
kai beskaitydami vienas kitam 
knygas ant nugaros deda, o ta
kelis gale suolų toks, kad tik vie* 
nam praeiti tegalima. Beto mo
kykla tik 50 žingsnių nuo kar« 
čemos. Išėjus iš mokyklos, ne- 
noroms reikia eiti prie karčemos, 
nes ten sausesnė vieta, ties mo
kykla gi dumblas ligi kelių. Tai 
mat už ką jus, ^įęksotiečiai, mo^ 
kate 180 rubliu! c

Perkeliant mokyklų į Starkaus 
namus keli sodžiai priešinosi, 
'kuomet Starkus imdavo labiau 
rėkiančius vyrus už rankos ir ves
davo į kiemą prie stalo. Čia juos

Dabar, pasibaigus kontraktui, 
kaikurie šviesesni žmonės reika
lauja, kad mokykla butų perkelta 
į kitų patogesnį namą. Bet rėks
niai priešinosi, sakydami, kad. 
jiems ir tas geras.

Kitoj pusėj Nemuno Neto-* 
nių kaime mokykla žydėte žydį 
Ta mokykla pastatyta kelių kai-* 
mų. Aleksotiečiai %gi turi tik dvi 
mokykli visame valsčiuje (gnii* 
noje) ir tai ne savo bute. Val
džia buvo pirmiaus pasiūlas da 
dvi, bet aleksotiečiai rėkė: “ne^ 
reikia, ir tų turime perdaug”!

Ten buvęs. ,
— Lietuvos Ūkininkas —

..“Siev. Zap. Gol.” paduoda ži
nią, jog visuose žymesniuose Su
valkų gub. miestuose ir mieste* 
liuose renkama dabar skubiai vie
tinių gyvehtojų Statiška: kiek jų 
ir prie kokios tautos priklausą. 
Tą statistiką ketinama įteikti V.

valdymbs klausimas bus svarsto
mas. Vilįcaviškyj, Kalvarijoje, 
Mariampolėje, Virbalyje ir Ša
kiuose klausinėjama, kiekvieno 
gyventojo—užrašant prie kokios 
tautos jis pats save priskiria: prie 
lenkų, lietuvių ar dar kitokios.

— Lietuvos žinios —

REZĖKNĖ, Vitebsko gub.
Per zemstvos komiteto ir ūkio . 

būrelių atstovų susirinkimą nutarė 
sutaisyti čia ūkio kursus. Tie 
kursai busią du mėnesiu; lankan
tiems tuos kursus reikės mok eiti 
po 30 kap. per dieną. Pirmiau 
Rezcknės (Riežycos) ir Ludzos 
(Liucino) apylinkėj buvo tiktai 
vienas agronomas, bet dabar jau 
vienoje Rezcknės apylinkėje yra 
trįs agronomai. Tokiu budu, žmo
nių ūkio dalykų aprūpinimas pa* ; 
gerėjo šešiais kartais; tik gaila, 
kad agronomai, kurių tarpe yra 
Kuršės latviai, ligšiol nepramoko 
kalbėti latgeliečių tarme. Per tai 
ir iš kursų gerų vaisių laukti ne
galima. /’f

— Viltis —
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tuojaus juos išvežta.
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IS VISUR.ir

iniu. Cegis; į Baltinavą kun. Ša- 
duikis.; į Neiitranus kun .Kaunas. 
Visi trįs lietuviai.

Mogilevo Arkivyskupas kun.

Schuilkill Haven. 8-to gegu
žio pranešama, kad Reading kom-

Minersville, Pa. 8 dieną ge
gužio 6-tą valandą ryte, atsitiko 
darbininku susirėmimas su poli
cija. Tapo peršauta tris darbinin-

knygos 
J iems 
tai esąPasak tų vyrų, gyvenimas Si- 

berijoje yra labai nepatogus, ypač

vyrų apsivesti čionai su latvėmis 
katalikėmis. Prieš keletą metų 
tie vyrai iškeliavo į Siberiją, gavo

turi ne

duoda ten kiekvienam vyriškiui 
po 15 dešimtinių) ir dabar, var
gais negalais tą žemę išdirbę, už
simanė vest. Anksčiau to pada
ryti negalėjo, nes jiems ir'vie-

IŠ LATGALIJOS.
Šiemet iš Tomsko gul

Gilbertville, Mass, 
drabužių dirbtuvės
Gilbert Manufacturing Co. Su
degė ir trįs lenkės darbininkės.

13-to JJistriKto angiekasiai vi
siškai dar nesusitaikė, nors kom
panijos pakėlė 5c. už toną; mai- 
nicriai tą priėmė, bet dėlei pilnos 
santaikos yra dar <laug klinčių,

lankyti šias vietas: Korsovą, Bal
tinavą, Mariengauzeną, Biržus 
(Vitebsko gub.), Balvus, Neura- 
nus, Pušmucovą, Stiglovą ir Liu
ciną.' Kalba, jog J. E. moka ge
rai latviškai ,bet ar tai teisybė— 
nėra žinoma. Boksų Jurs.

— Viltis —

niems, tyruose apsigyvenus, labai 
lunku buvo pramist. Tėviškėn 
atvykus jiems buvo nelengva sau 
pačių rasti: mergaitės bijodamos 
Siberijon važiuoti, dažniausiai ne
norėjo • už jų tekėt. Pertai, už- 
sakoms beirstant, kaikurie vyrai 
turėjo prasikamuot nuo Visų

likti kurią nors šv. tikėjimo prie
dermę.

Latgaliai, taip toli važiuodami, 
kad tik apsivedus su vientautė- 

'' mis, pasi* ’č 'esą geri katalikai ir 
tautininkai.

— Viltis —

IŠ PETERBURGO.

rašėme, Peterburge konservatori
jos salėje rusų dailininkai drau
ge su lietuvių kolonija taiso mu- 
zikos-dailės rytą, kuris prasidės 
dieną 12 vai. Dailininkas Čiu- 
dovskis aiškįs Čiurlionies paveik
slus ir skaitys apie juos tam tik
rą referatą, dailininkas Aleksan-idraug patardamas ir net prašy-

referatądras Benua skaitys 
“Čiurlonis — tragedijos genijus“. 
Be jų dar dalyvaus literatoriai 
Viačeslavos Ivanovas, S. Makov- 
skis ir J. Zubrickis. Iš Čiurlionies 
muzikos veikalų paskambįs forte- 
pianu S. Polockaja, Emcova ir 
M.- Jovanovic, padainuos daini-

skaja, dainininkai Goltisonas, Se- 
liach, C. Sosnauskio vedamas cho
ras pagros A’iktoro Lipčenkos ve
damas simfonijos orkestaras. Sa
lėse bus iškabinti Čiurlionies pa
veikslai. Reikia tikėties, kad Pe
terburgo lietuviai pasiskubįs tą 
vakarą aplankyti ir drauge pami
nėti žymų ir plačiai pagarsėjusį 

- musų dailininką —vieną iš Lie
tuvių draugijos įsteigėjų.

— Viltis —

IŠ PRŪSŲ LIETUVOS. 
Gumbinės paroda.

.Gumbines parodoje dalyvavo 
tik ligi 30 žmonių, kas, pasak 
“Birutės“, rodąs labai menką tau
tinį Prūsų lietuvių susipratimą. 
Paroda tečiau buvo gana i ūdom i. 
Buvo daug išstatyta namų darbo 
įvairios rųšies antklodžių, staltie
sių, pirštinių ir kitokių dalykų, 
lietuvių varsomis išsiuvinėtų. Pa
roda padarė labai malonų įspūdį. 
Už geriausius parodoje išstaty
tus dirbinius paskirta buvo dova-

Juodžiunų Kari Theophiel—10 m., 
Gumbinės Bernhard Honig — 10 
mk., Vytulių Marei Kairienei — 
5 mk. ir Katyčių Peldžiui — 5 
mk. , Kitais metais žada sutaisyti 
Gumbinėje didesnę visuotiną lie
tuvių dirbinių parodą.

— Viltis —

PRŪSŲ LIETUVIŲ TAUTIŠ
KO ATGIJIMO REIKALE.
Bebuvodamas šiemet Prūsų 

Lietuvoje ir besikalbėdamas su 
įvairiais mažiau daugiau “susi
pratusiais” Prūsų lietuviais bei 
visuomenės veikėjais, visur pa- 

lietuviai 
apie lie
jos nėra 
jos bijo, 
katalikiš- 
,—bet ir

f.

ne tik neturi supratimo 
tuvių literatūrą, ne tik 
matę—dauguma ne . tik 
kaipo “žemaitiškos”, ‘ 
kos“,' arba “bedieviškos’
tie, kurie norčtų su ja susipažin
ti ir ne taip jau baidosi, negali, 
nes nėra kur’gauti. Tiesa, yra taip

- vadinamas “Keliaująs knygynas”, 
kuriuo naudojasi kelesdefimt 
įmonių. Klaipėdoj yrą ^yengią-j Del kaįkurių priežasčiai nepą-

mas “Sandoros“ knygynas (tai 
bus didžiausis). Bet ten knygų 
tiek mažai ir tos pačios taip ne
įvairios ir daui 
kad, kaip 
knygynų 
net mažai 
tį Prūsų lietuvį.

patyriau iš pačių tų 
vedėjų, n c u ž g a n ė d i n a
iš knygos reikalai!jan- 

Padidinti gi nei 
mo patįs Prūsų

lietuviai tuotarpu neįstengia. Nes 
kaip paprastai buna, tie, kurie no
rėtų prisidėti prie padidinimo, pa
tįs nieko neturi, tie gi, kurie galė
tų — “kitų reikalų turi ik valei“... 
Taip viskas ir stovi ant vietos.

tuviškųjų raštų praplatinimo l'ru- 
sų Lietuvoje ir Didžiosios bei 

kos lietuvius, kaipo labiau 
suprantančius.

(Prūsų lietuviams) patiems 
sunku: nežiną nei kelių, 

nei ryšių, priegtam, dėl 
ar tokiu priežasčių, kal

sitikėjimą ir 1.1. Bet aš, iš vienos 
pusės turėdamas omenyje kaip 
Didžiosios taip ir Amerikos lie
tuvių paprastąjį tokiuose atsiki- 
kimuosc indefercntiškumą, prie 
tam < 
ui ir 

griebtis “ant karštųjų” —“su pa
galba” nesiskubinau ir ligi šiol1 
tylėjau, tuo tarpu tik stengdamos 
labiau tą klausimą sau pasiaiškin
ti ( kas skaitė “L. Ž.“ mano ko- 

dėlko aš taip “atsargus” buvau). 
Ir tik dabar drįstu šį Prūsų lie
tuvių reikalą viešumon iškelti,

damas pagelbėti jiems

tu vo n,

taipgi žmonių ir įstaigų, kurios 
turi pas save “atliekamų” knygų.

j tas knygas Prūsų Lie- 
o galite Abūti tikri, kad 
nemažą naudą padarys 
tarpu nurodau du adresu, 

galima minėtas knygas
Tuo 

kuriais 
siųsti: 
ir “Sai

Iš “Keliaujančio Knygyno“ kny
gos siuntinėjamos pačta po Prū
sų Lietuvą kiekvienam, kuris tik 
nori (perskaičius knygas grąži
nama atgal ir t. t.). Knygos ski
riamos “Keliaujančiam Knygy
nui“ reikia siųsti tokiu adresu: 
Besitzer Rupkalvis (Žibuose), 
Heidekrug, Ostpr., Germany.

“Sandora, kaip minėjau, tai-

ir

knygynėlius visoje Prūsų Lietu
voje. Jos adresas toksai: “Sando
ra" — Buchhąndlung in Mentei, 
Ostpr., Germany.

(arba buvo, ar rengiama) 
daugiau knygynėlių, kaip 
Tilžės*“Giedotojų“ ir “Bi- 
draui’iiu, Katyčių “Vaini-

praplatinti, tat n 
kviesti anoms 
pagelbėti, nors 
kad ir jų knygynų 
mielu noru priimtų

da ir 
antai: 
rutės’
ko“, Gumbinės lietuvių draugijos.
Bet ten daugiau vietiniai knygy
nai ir neteko pastebėti, kad jų 
vedėjai manytu savo veikimą 

.'drįstu nei 
draugijoms 
neabejoju, 

vedėjai su 
gautas kny-

Da pastaba. Turėdamas ome
nyje abelnąjį Prūsų lietuvių “su
sipratimą“—jų bijojimą “žemai
tiškumo“, “katalikiškumo“ taip
gi pačių knygynų vedėjų bei glo
bėjų pažiūras—išsyk abejojau, ar 
ne bus numestos kur į kampą 
arba net į pečių paaukotos kny
gos, kurios gal nesutiks su kny
gynų vedėjų bei globėjų pažiūro
mis. Todėl pirmiau pasirūpinau 
sužinoti jų tame klausime nuomo
nės. Ir čia galiu pranešti, kad iš 
“Keliaujančio Knygyno“ vedėjo 
turiu užtikrinimą,—kad nežiūrint 
prisiunčiamųjų knygų politiškos, 
visuomeniškos bei tikejimiškos pa
kraipos—visos bus lygiai priima
mos ir globojamos. Tuomi rem
damos, drįstu tikrinti, kad nei 
viena (kokios nebūt pakraipos) 
“Keliattjantin Knygynan“ ar 
“Sandoron” prisiunčiama knyga 
nebus užniek palaikyta.
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LAI MOTERIS BALSUOJA!
10 tūkstančių moterių, maršnodamos New Yorko gatvėmis, reikalauja sau 

lygių su vyrais balsavimo teisių.
*
duodu aš čia savo tikros pavar
dės, o tik pasirašau ženklą, po 
kuriup buvo spauzdinamos ko
respondencijos “L. Žiniose“ iš 
Prūsų Lietuvos. Jei iškiltų reika
las — ten mano pavardė ir “L. 
Ž.“ galima sužinoti. M.

Užsiima ir pardavinėjimu knygų.

IS AMERIKOS.
UŽGIRTA MUŠTI

PINIGUS.
NAUJUS .

Washington, D. C. 
tižgyrė mušti naujus 
pusccnčius ir 3 centinius 
čia nebuvo. Mėginta 
ccnčius, bet ant mėginimo ir pa

pinigus — 
kokių 

mušti 3

STREIKAS ŽYDŲ MĖSI
NINKŲ.

Cleveland, Ohio. Žydai laikan
ti teip vadinamą košerną mėsą, 
dėl jos brangumo, uždarė savo 
pardavinės ir laikys uždarytas 
tol, kol didiejie tokios mėsos 
pardavėja i kainų nenumažįs. 
Mėsos pirkėjai tam pritarė. Cle- 
vclandc košerinės mėsos parda
vimų yra 64.

TAFTUI NEPASISEKĖ
MARYLAND VALSTIJOJ.
Baltimore, Md. Mari land val

stijoj atsibuvo republikonų par
tijos delegatų rinkimai. Čia lai
mėjo Rooscvelto šalininkai. Jis 
turi užtikrintų 16 delegatų genc- 
rališkon konvencijų, kuri birželio 
mėnesyj atsibus Chicagoj. Roo
sevelt, laimėjo teipgi valstijose: 
Kansas, Washington ir Texas.

ANALFABETŲ SKAITLIUS 
MAŽINASI AMERIKOJ.

Washington, D. C. Sulyg su
rinktų statistiškų žinių, skaitlius 
nemokančių skaityti Amerikoj 
nuolatai mažinasi (bet teip yra 
visuose kraštuose, ne vien Ame
rikoj, mažinasi skaitlius nemo
kančių skaityti net Rusijoj ir 
Turkijoj). 1900 * metuose Amc- 

buvo 
buvo 

skait
6180000, o 1910 m. tokių 
5516693; nors gyventojų 
liūs padidėjo, skaitlius analfabetų 
Sumažėjo. Mažiausiai analfabetų 
.yrą Iowa valstijoj, net ant 1760,- 
286 gyventojų, nemokančių skai
tyti buvo tik 28000. DaugiauJtytį buvo tik 28000. Daugiau
siai analfabetų buvo New Yorko 
įr Connecticut xalstiJosef,

MONTENEGRINŲ MUŠTY 
, NĖS.

Bisbee, Ariz. Redaktorius ser
bų laikraščio Rozovič, monteneg- 
rinų (jie yra serbai) susirinkime 
laikė praĄibą ir joje patarė mon- 
tegrinains _išversti karaliaus Ni
kitos sostą ir įvesti republikoniš- 

lino klausytojus į karaliaus ir re- 
publikos šalininkus ir jie pradėjo 
muštiesi. Policija suėmė redak
torių ir laikraščio leidėją Nos- 
tičą už sukurstymą žmonių.

REIKALAUJA KOMPANIJOS 
PANAIKINIMO.

.St. Paul, Minn. Jungtinių vals
čių prokuratorius Wichersham 
atsišaukė į teismą su prašymu 
už žmonių išnaudojimą ir sukalbę 
patraukti atsakomybėn ir panai
kinti dirbančią žemdirbystės ma
šinas kompaniją 'international 
Harvester Co. of America. Mi- 

140 milijonų dolerių. Valdžia su 

kei ių metų, bet ji) nepasiduoda. 
Ar dabar geriau pasiseks, rei
kia abejoti.

UŽSIDEGĖ KASYKLOS.
Springfield, Ill. Užsidegė ang

lių kasyklos Spaulding. Oloj 
buvo tik 10 darbininkų ir jie visi 
išsigelbėjo. Ugnies iki šiol ne
užgesino.

METODISTŲ KONVENCIJA.
Minneapolis, Minn. Atsibūva 

čia metodistų sektos konvencija. 
Tarp kitko užgirta: jog rukantie 
tabaką, metodistai negali būti 
metodistų bažnyčioj nė jokiais 
viršininkais. Nutarta teipgi ko
voti su1 katalikystė. Pakelta pro
testai prieš-’ įleidimą katalikiškų 
kunigų ię vienuolių į mokyklas.

NAUJAS POPIEŽIAUS
- ATSTOVAS.

Washingtpn, D. C. Atkako čia 
natijasiąjjopježiaus atstovas, vys
kupas Giovanin Bonzono. Popie
žiaus atstovas užtikrina, jog ne
teisingos yra platinamos žinios 
apie blogą popiežiaus sveikatą; 
popiežius esąs su visu sveikas. «

IS DARBO LAUKU.
IŠ anglekasių streiko.

Iki šiolęi anglekasių derybos 
su kasyklomis ėjo rainiu keliu, 

bet pereitą savaitę kilo abelnas 
mainierių neužsiganėdinimas, ku
ris daugely j vietų išsiveržė men
kesniais susirėmimais su polici
ja ir demonstracijomis, o Miners- 

jas. Susirėmime su valstijos po
licija krito keli pašauti. Keli jau
numirė. Stilyg angliškų laik
raščių pranešimo užmušta jau
nas lietuvys nežinomo vardo, 
“Darb. Viltis“ rašo, kad pašau
ta 3 lietuviai; vienas, Mikas Mu
levičius, ant rytojaus mirė, ki
tas pavojingai sužeistas yra And
rius Mickus. Susirėmimas pra
sidėjo, kada pulkas mainierių iš 
ryto apsupo Kaiserio, superin
tendento Pine Hill kasyklos, au
tomobilių ir nenorėjo leisti jam 
vežties keletą vyrų kasyklom 
Streikieriams, mat, kas ten pa
sakė, kad tai streiklaužius veža, 
gi Kaiseris sako, kad tai buvo 
pompmonai, kuriuos unija lei
džia pompuoti iš kasyklų vande
nį. Pasirodė konstabulcriai. Mi- 

akmenimis, 
su jais keli krito šūviai, kartu 

nustojo gyvasties, 
laikraščių sužinoti, 
kaltas ir kas pradėjo, 
tojai visaip pasakoja, 
smas negalėjo tikrai

is
kas buvo 
nes liudy- 

Nct tei- 
aiškiai to

klausimo išrišt ir tyrinėjant prie
žastį užmušimo B. Vitkevičiaus 
išdavė verdiktą, kad jis tapo už
muštas nežinomos ypatos, bet 
ne policijos, neš kulka, kuria jis 
buvo užmuštas pasirodė kitokio

, nors kai kurie liudinin- 

seris pats pirmas į minią šovęs.
Scranton, gegužio n d., susi

rėmime užmušta visab* nekaltą, 
šalyj stovintį 14 metų vaikiną 
Jurgį Bobereskį, kulka buk pa
taikiusi visai netyčiom. Tarp 
mainierių kįla neužsiganėdinimas 
ir buk laukiama daugiau demon
stracijų.

Buvo teipgi demonstracija Wil
kes Barre. Lietuvių “localas” 
Girasdville išrinko 3 delegatus į 
Wilkes Barre konvenciją.

Mahanoy City, Pa. 7-to gegu
žės po piet, “Family“ teatre at
sibuvo mainierių mass-mitingas, 
kuriame dalyvavo apie 11 šimtų 
žmonių. Kalbėjo p. St. Gegužis 
ir kiti United Mine Workers or
ganizacijos viršininkai. Aiškinta 
projektą padarytos ir mainierių 
atstovų atmestos sutarties tarp 
mainierių ir kasyklų. Kviesta vi
sus prigulėti prie unijos ir per
sergėta nuo kėlimo riaušių. Pa
aiškino taipgi, kad f a i rm o n a i 
ir pomp m onai turi tiesą dirb
ti kasyklose pagal unijos dalei- 
dįmj.

Shenandoah, Pa.
manierių organizatorius M. J. 
McGrath ir Distrikto Tarybos na
rys St. Gegužis sušaukė “lioka
jų” viršininkų susirinkimą, Wil- 
kinsono svetainėj, 8 gegužės po 
piet. Susirinkimas buvo šaukia
mas tuom tikslu, kad apkalbėjus 
streiko dalykus ir ypač, kad pa
aiškinus mainicriams reikalingu
mą užsilaikyti tvarkoj ir laukti 
tolimesnio tarybų bėgio. Susirin
kę buvo atstovai sekančių “boka
lų“: 1358, 1467, 1403, 2611, 1685, 
2164 ir 2239 iš Shenandoah: 1414 
iš Brownsville; 1515, 1516 iš 

1543 iš .William 

samdyti žmones dirbti “storage 
jarduose’’ Mahanoy City. Žadėjo 
$2o ąht dienos, maistą ir .apgyni
mą^ Buk suviršum 25 vyrus iš
sivežė. Taip-pat keletą vyrų pa
samdyta iš Pottsville ir 

vas vasKcvicius, 20 metų, šioj 
šalyj 9-tas mėnesis, paeina iš Su
valkų gub., lietuvys. Prigulėjo
prie Šv. Vicento Draugystės. 
Antras Andrius Mickus, 19 metų 
amžiaus, peršautas per koją pa
vojingai, nuvežtas į ligonbutį, 
Pottsville, Pa. Andrius Mickus 
vos tik antras mėnesis šioj šalyj, 

niekur nega

kiną išvarė iš savo stubos dėl 
neturto. Taigi paskutines kėlės 
dienas niekas nežino kur jis pri- 

Andrius Mickus taipgisi laikė, 
paeina
tu vys. Trečias anglas Deivi Dei
vis peršautas mirtinai guli ligon-

Atsitikimas buvo tokis: kaip 
jau yra žinoma, kietųjų anglių 
visi darbininkai sustojo dirbę nuo 
1 dienos balandžio, ir niekas ne
dirba, išskirius inžinierius ir pum- 
pu valdytojus, taip-gi mažą skait
lių mainerių dėl pataisymo oro 
traukimui skilių, kad neužgriūtų. 
Tokiems darbininkams yra 
jos leista dirbti.

Taigi perdėtinis kasyklų 
Hill Co. Kaizeris (Caiser) 
išreikalavo nuo unijos
kų, kad jam duotų vis daugiau 
darbininku, nes 
griūvą. Na ir 
šimto žmonių ir

uni

Pine 
neva 

viršinin-

jau dirbo arti 
vis toliu- ėmė 

cų, manydamas 
ncužilgio pradėti pilnai dirbti, 
nelaukdamas darbininkų su ap- 
reiteriais sutarties. Perdėtinis 
atvažiuodavo su automobilium 
ir rinko po stubas streiklaužius 
vežti dirbti. Tuos nuvežęs, kitų 
grįždavo j ieškoti. Na o valsti
jos policija stovėdavo ant gatvių 
ir neva “vaktavo“ tvarką. Bet 
atbulai. Ne tvarką vaktavo, tik 
Kaizerį. Taigi streikieriai, ma
tydami, kad kasdien eina daugiau 
dirbti, susitarė išeiti anksti iš 
ryto, ir per tikrint einančius į dar
bą, kad neitų. Minia darbininkų 
galėjo siekti iki šešių šimtų, o 
policijos buvo tik 4, taigi nedrį
so nieko daryti iki nesulaukė 
daugiau. Pribuvus “Steit Polys” 
viršininkui, paliepė Kaizieriui va
žiuoti su streiklaužiais. Streikic- 
riai maldavo streiklaužių, kad 
grįžtų. To neišpildžius, pradėjo 
visaip švilpti ir rėkti ant savo 
priešų, o policijos viršininkas pa
liepė šauti į beginklius darbinin
kus. Na ir prasidėjo kruviną tre- 
gedija. Darbininkai, būdami be 
ginklų, ginėsi su purvais ir ak
menimis.

Laidotuvės atsibuvo Vlaclisla- 
vo Vaškevičiaus 10 dieną gegu
žio su bažnytinėmis apeigomis. 
Laidotuvėse dalyvavo į 3000 dar
bininkų lietuvių, lenkų, rusinu ir 
italijonų. Bet anglų nesimatė, 
rodos lig bijojo viešai pasiro-

Darbininkai, parodydami sim
patiją savo žuvusiam draugui pa
aukavo du gražus vainikus gyvų 
gėlių, — vieną Rusinai, kita Lie
tuviai. Laidotuvės atsibuvo kuo- 
ramiausiai. J. Ramanauckas..

ATYDAI IOWOS VAL
STIEČIŲ.

Anglekasių U. M. W. of A. 
13-to Distrikto viršininkai nuta
rė, kad butų iš Distrikto iždo iš
mokėta kožnam vienam mainie- 
rkii po $5.00 už “Aidelio” laiką. 
Vietiniai gavo, o kurie yra iš-

Nacionalis važiavę, tie turi pareikaulautie 
nuo “lokalo” viršininkų 5 dol., 
kada parvažiuos. Anglekasiai, 
kurie dirbo Ogdon, Iowa, ka
syklose kovo mėnesį, 1911 metų, 
pirma streiko (nes ten streikavo 
su virš metus laiko), gali dabar

už kitus, nes visus streiklaužius 
negrus iš ten išvarė, ir kompa
nija pasidavė pagal mainierių no
rą. Viskas užbaigta konferenci
joj, laikytoj Des Moines, la. 
balandžio mėn. ir apgarsyta, kad 
visi seniejie darbininkai gali grįž- 
tie prie darbo.

19-tos sename kontrakte. Pasku
tinė konferencija bus 13 dieną 
gegužio, kuri . nutars susitaikini
mą, o gal iššauks ir generališką 
streiką visose lowos valstijos 
a n gi i ak a syk lose.

J. H. Alikonis.

fl Hammond, Ind. Ncužilgio 
čia pradės statyti naujas plieno 
dirbtuves. Pastatymui jų skiria
ma u milijonų doliarių. Minė
tose dirbtuvėse bus dirbamas ir 
geležinkeliams lokotomotivos. 
5CXX) darbininku ras

|| Šiauriniuose Morokko kran
tuose sukilo karai prieš francu- 
zus. EI Maaziz aplinkinėse bu
vo jau mušis franeuzų su suki
lėliais. Užmušta 17 franeuzų, o 
sužeista 27.

Londone vedamas tirinėji- 
mas priežasčių, kurių dėl pasken
do laivas “Titanic”. Iki šiol su
sekta, kad laivas pergreitai plau
kė, kad įgula nemokėjo valčių 
nuleisti, kad valtyse nieko ne
buvo, truko net kompasų. Tai
gi pasirodė jau, kad kompanija 
yra kalta.

|| Paryžiaus laikraštis “Matin” 
organizuoja tarptautišką arlai- 
viais kelionę iš Paryžiaus^ j Chi
li ų sostinę Pekiną. Nuo Pary
žiaus į Pekiną yra 12000 kylio 
metrų; taigi daugiau negu tris
syk tiek, kiek iš Europos Ame
rikon.

|| Turtingas fabrikantas Arno 
Hirsch pasiūlė per vokiško 
Lloydo laivų kampaniją 20000 
markių tam išradėjui, kuris išras 
budį teip pritaisyti ant laivų 
gelbėjimo valtis, kad, paspaudus 
guziką, jos automatiškai urnai 
vandenin nusileistų.

rusu
suėmė perdėtinį
)s Eidkunuose,

Jis. tan- 
Rusijoj ir 

šnipų organizaciją 
6 žydus, Dresselio

atsigynimo paslapčių, 
kiai at si lankydavosi 
spėjo sutverti 
Kaune suėmė 
padėjėjus.

netoli Vadovicu|| Galicijoj 
kaimietis Karpui pardavė karvę 
už 100 kronų. Parėjęs namon, 
padėjo pinigus ant, stalo, o pats 
išėjo gyvulius pašerti. Sugrįžęs 
atgal, rado prie stalo savo ketu
rių metų sūnų. Šimtinė gi buvo 
visai sudraskyta. Perpykęs tė
vas, pagriebė peilį ir vaikui nu

vaiko riksmo atbėgo ^notina ir pa
mačiusi, kas padaryta, mėgino 
vaiko rankas aprišti, o paliktas 
be priežiūros kitas vaikas, žindu- 
vas įpuolė į katilą pilną vandens 
ir prigėrė, tėvas gi lauke pasi
korė. Pamačiusi tą visk.'į, motina

Laikraščiai praneša, buk ka- 
riumenės mobilizacija Lenkijoj 
tuom tarpu atšaukta, bet ka
ri u menė prirengta ištraukti, tik 
nežinia kur. Kareiviams, kaip 
karo laike, išdalinta skalbiniai, 
čebataij drabužiai. Iš Varšavos 
citadiles išvežė sunkiausias ka- 
nuoles, vienas gabena gelžkcliais 
į pietus, kitas į Varšavos fortus 
esančiais aplink 'miestą. Kariu- 
męnę iš Lenkijos perkelia dalį į 
Lietuviško Brasto aplinkines, ki
tą gi dalį j Volyniaus guberniją, 
arčiau Austrijos rubežių. Var-* 
savoj mano, jog Rusija rengiasi 
karan su Austrija* w

k



JĮ Mexiko ręvoliucijųpierių 
<tovas Salazar pagarsino, 
Madero generolai kovoj su

gelbėti, ji| Vuvp visai 
gegužio dienų su bsu bažnytinėms

stokos lietuviškų mokyklų. C. durnais bei dirbtuvių svarme, nes 
Pasnokas kalbėjo apie laikraščius dirbtuvių • arti" hėra.Y«tNemažai

voliucijonieriais vartoja ir nuo* 
. dus, kas yra uždrausta. Salazar 

sako, jog 23 jo kareiviai mirė 
nuo užnuodinto vandens, kurį 
užnuodino Madero kareiviai; su
sirgo daug nuo to vandens rc- 
voliucijonierių, bet kitus pasise
kė išgelbėti.

'[ Augščiausiamc Vokietijos 
teisme, Leipcige, Vokietijos cie
sorius pralošė bylų su savo dva
ro Kadenų arendatoriu. Cieso
rius norėjo arendatoriu priver
sti' priimti pusę, išlaidų pasta
tymo naujos triobos ciesoriaus

puošė. Palaidoti pribuvo kuni
gas K., Petravičia iš East St. 
Louis. Bet laike laidojome išėjo 
koks ten nesusipratimas. Atgie
dojus “Aniuolas. Dievo“, kada 
viskas aptilo, anglekasių pirmi
ninkas ėmė iš konstitucijos skai
tyti kalbamų prie numirėlių mal
dą ir atsisveikinimą su draugais. 
Dėl to pertraukimo kunigėlis, 
matyt supyko, nes pasitraukė iš 
kapinių ir išvažiavo, o laidojimų 
paliko pabaigti lydėtojams. Ži
noma, čia kalti velionio giminės, 
kad mairlierių laidojimo apeigą 
nepaaiškino kunigui.

šia atsirado. Pasakė, jog iš visų 
Europos tautų lietuviai paskiau
siai pradėjo laikraščius išleidinėti 
(dar ir dabar yra Europoj tautos 
neturinčios laikraščių. Red.). Buk 
lietuviai pradėjo išleidinėti Var
niuose laikraštį “Aušrą”, bet lei-

raščio leidimas perkelta 
(jeigu kalbėtojas teip 
tai kalbėjo nesuomonę,

buk laik- 
į Prusus

ari)a ne
žinojo ką kalba. Varniuose laik
raščio ncišleidinėta. Aušra iš-

lietuviai

ėjo iš Kauno gub., Raseinių 
Eržvilko vai., kaino Rudžių.

žandarai suėmė 12 revoliucijonie- 
riij kerštininkų. Pas juos rado 
daug ginklų ir dinamito bombų.

Lie-
2

dukteris vedusias, o 2 dar ne ir 
vieną sūnų. suntis

i reikalauja 
universiteto 

len-
uždėjimo rusiniško 
Lvove, kur\ dabar yra tik 
kiškas universitetas, nors 
Lvovo apskritys daugume 
nų apgyventas. Daugelis 
kiškų laikraščių pritaria
reikalavimui turbut todėl, 
uždėjimas rusiniško

Louis’e. Paulauckas 
Chicagoj, ten yra ir 
giminių.

turi sese r j 
daugiau jo

angliškuoseVelionio sūnūs 
laikraščiuose pagarsino, jog tė
vas paėjo iš Vokietijos, bet tas 
netiesa. Kauno gubernija tai ne 
Vokietija. J. Mccalis.

liau pridur 
butų turėję 
vos nebūtų buvę (netikime, kad 
tokias nesuomones kas butų ga
lėjęs kalbėti. Red.). Priminė ir 
Ameriką, kur lietuvių yra daug, 
o Chicago j skaito jų apie 70 tūk
stančių, bet gi jie nieko neturi.

j

Pabaigus kalbėti, Kaikienė dek
liamavo apie spaudos atgavimų. 
Dviejų kalbėtojų kalbų ne nemi
nėsiu, nes nieko nepasakė.

Nors oras buvo biaurus, bet 
žmonių nemažai prisirinko. Va-

I* t f* y
<ur galima kiekvienųme lįv 
me laike pakvėpuoti: ®rufe 

• " ’ ;r 1 virtDabar, atėjus šiltam l^|ui|| 
sario, pievos apsideiiį®tžąį 
žolelėms medeliai išlaido H 
jaunus lapelius; taigi, Mgalįj 
gamtai tokį gražų pavTK|arip 
ką, subruzdo ir musų paut$ 
Ncdeldicnyj dar 28 
vietines Visų Šventų 
klebonas kunigas Serafinas i? sa
kyklos apskelbė, kad ateinantis 
gegužės menuo yra pašvęstas 
Bandės Švenčiausios garbei ir 
atsibusią kiekviena dienų 7:30 
vak. pamaldos; visus kvietė atsi
lankyti ant šitų pamaldų,]

Paskui, išėjus žmonėms iš baž
nyčios buvo dalinami plakatai net 
raudonu šriftu spaudinti, ant- ku
rių buvo garsinama apvaikščio
jimas darbininkų šventėj 1 d.

|bal<i

ralų. Dubisietis.

>ru.
1 va
jui s 
avo 
nūs

:iai.
Ižio

Sulaukus garsinamos dienos, 
prisirinko pilna Stančiko prie 115 
gatvės svetainė darbininku žmo-
mų. o valanda 
ap vaikščiojimas tos darbininkuc*

Kalbėta buvo 
lenkų ir hungarų kalbose

anglų, - lietuvių, 
Lie-

ti daugiau Utydos, idant pažinti 
tuos dinamiškus faktorius, kurių 
kombinacija padaro tiek blėdies 
ir žemina lietuvius doriškai ir 
medžiagiškai. Visa Tkalte pa

ptesos .ir sakoma* buk tai jos 
nuopelnas, jei šiądiėjl kunigai nu
stoja įtekmės ant žmonių. Kad 
tikėjimo priešai mus neglosto — 
tai tas suprantamas dalykas: to
dėl jie ir 
jie tokie 
likai varo 
Man teko 
kurie nei
nok filozofuoja apie tikėjimą su 
panieka. Rodos, blogi raštai ne-

priešai. Vienok, kodėl 
galingi, kad net kata- 
vandenį ant jų malūno? 
susitikti keletu lietuvių, 
skaito, nei rašo, o vie-

tuomtarpu jie

vynyne; 
ant kri
tikėj i mo 
Išauklėti 

su

Pašnekėlių Kampelis
Atsakymai iš pereito numerio.

Klausimai.
Kas tai yra dinamitas ir 

jis padaromas?
34.

kaip
35-

pasaulio upės?
36. Kaip ilgai gyvena įvairus 

gyvuliai ?
37. Kur yra didžiausis pasau-

de la Plata .... 1800
Negro ............. 1650

Australija:
Murray^.'.................. 3000

Rio
Rio

Atsakymai.

naminiai 
po žino* 
ir gyve* 
trumpas,

gyvuliais ir

tai
yra ir

rusi- 
len- 

rusinų 
kad

universite
to ne nuo lenkų gali paeiti, bet 
nuo centrališkos Austrijos val
džios, kuri ir reikalingus univer
siteto užląikymui pinigus iš iždo 
turės paskirti.

J Rusijoj, ant Kaukazo paša
lo ir pusėtinai pasnigo. Nušal
nota javai laukuose, kelias per 
kalnus tapo užpustytas. Nušalo 
ir vaisinių medžių žiedai.

IŠ EASTON, PA.
5 gegužio Pašelpinė Dr-ja, 

“Laisvė” parengė čia prakalbas. 
Žmonių susirinko neperdaugiau- 
siai turbut todėl, kad tirščiausiai 
lietuvių apgyventoj miesto dalyj 
buvo vestuvės, kur žmonelės ga
lėjo ne tik linksmintis, bet viens 
kitam makaules daužyti..

Kalbėjo Kitominas ir Stasiu-

IŠ CLEVELAND, OHIO.

Anglijos parlamentas antra
me skaityme ų^iėmė sumanymų 
Airijos savivaldos. Už sumany
mų paduota 372 balsai, o priešin
gų 271.

J Uskiube, Albanijoj (Turki
joj) žandarai rado 15 pragarinių 
mašinų, kurias konfiskavo; su
ėmė daug žymesni ųalbaniečių.

vičia aiškino, kų privalo žinoti 
kiekvienas darbininkas. Tarpuo
se dekliamuota visokios eilės. 
Mat dekliamatorių mes turime 
pakaktinai, tik gaila, kad jie tan
kiausiai neišmoksta, kaip reikia, 
dekliamuojamų eilių; kiti visai 
netinka dekliamavimui, bet vis 
spraudžiasi. Merginos dekliama-

kalbas. Pirmą vakarą prieš, kal
bėtoją buvo ant stalo stiklas ru
džio; Jame, matyt, įkvėpimo jieš- 
kota. Kalbėjo Michelsonas apie 
išsivystymų žmogaus; iš kur at
sirado Dievas ir žmonių skriau

di c

dėjai. Paskui statomi buvo 
klausymai: Kodėl socialistai
draudžia skaityti “Vienybę Lie
tuvninkų” ir “Lietuvą”; ar drau
smės tai pažangos darbas? At
sakyta, jog tas daroma todėl, 
kad minėti laikraščiai yra atža
garei viski, kad jie priešingi dar
bininkams, peikia socialistus; kad 
streikieriams nerenka auku ir 1.1.

C/

Toliaus nuo Michclsono parei
kalauta atsakymo, ar teisybė, 
kad prie “Keleivio” kokiu nors

savo trumpoje kalboje išdėstė 
darbininkų šventės reikšnję; ra
gino visus laikyties vienybės ir 
ateityje neatiduoti savo bąlsų, už 
stiklą alaus ar degtinės, l|et bal
suoti už darbininkų pastatytus 
kandidatus. - 4

Nepafėmyjau ar buvojietuviš-* 
kos “literatūros” pardavinėjimas 
tų vakarų, bet lenkai savo kny
geles nešiojo po svetaii|ę ir pa- 
tėmyta, kad net lietuviai jas pir
ko. Kodėl gi lietuviai tėip nc-

nos lietuviškai ir lenkiškai. Lie
tuviškai gana atsakančiai sudai
navo keletu dainų “Aido” choras 
iš Kensingtono. Toks maždaug 
buvo darbininkų šventė^apva^kš- 
čiojimas, 1 d. gegužės.^ j

tokių, kurios 
muojamų eilių.

neišmoko

Prusų seime, posėdy j 12 ba
landžio, atstovas Liebknecht pa
vadino Rusija barbariškiausiu

rakalbų draugijon 
vyrų ir moterų.

įstojo
Mat į

chelsonas atsake, jog tie paska
lai tai vien “Vienybės Lietuv
ninkų” ir “Lietuvos” šmeižimai; 
M i chelsonas pasakė, jog turi bro-

moters. F. Laurinaitis nes
šų valdžia už tai, kad ji Ru

[| Prūsų seime, už peikimą Ru
sijos, seimo perdėtinis pašaukė 
policistus, o tie nešte išnešė lau
kan socialistų seimo atstovų Bor- 
chardta.

CLEVELAND, O.
.ižio d. Dainoriu Drau

gija “Mirta” surengė 
perstatymų. Sulošta 
“Kaip kas išmano, teip

IŠ

scenišką

savę ga- 
jog per

statymas prasidės 3 vai., bet pra-

LIETUVIAI AMERIKOJ.
HA, NEBR.

3 gegužio d. lenkai apvaikščio
jo įvedimo tos dienos vardu va
dinamos 
šventę.
vius prie 
Lietuviai
ar nereikia dalyvaut lenkų ap-

IŠ so.

konstitucijos Lenkijoj 
Lenkai kvietė ir lietu-

ilgai tarėsi ar reikia,

Antano Dr-ja priėmė lenkų ženk
lelius, nors t terp lietuvių buvo 
lenkiškų ženklelių priešininkų, 
kurie norėjo, kad lietuviai prisi
segtų savo ženklų — žirgvaikį.

5 gegužio Šv. Antano parapi
jos draugija susitaisė apie 200 
vyrų ir išėjo lenkus pasitikti. 
Lenkai perleido lietuvius per sa
vo eiles ir lietuviai pirmutiniai 
įėjo į High School Auditorijų, 
kur buvo prakalbos laikomos. 
Kalbėjo daugiausia kunigai. Bu
vo ir mokytojas — K. Piatkow
ski iš 
dingai 
lenkai 
tuciją

tikrai lietuviškai. Žmonių prisi
rinko pusėtinai. Atlošta veikalas 
neblogiausia. Geriausia rolę Pil- 
vickytės atliko P. E. Vanagaitė, 
nors ji tik antrų kartų pasirodo 
ant pagrindų; todėl galima laukti, 
kad iš jos bus gera aktorė. Blo
giausia lošė daktaro rolę P. Skle- 
ris, kalbėjo kaip rąžančių ir vi
sai neišrodė daktaru. S. Brazai
tis dekliamavo, bet ištikro tik po 
nosia šnibždėjo, todėl mažai kas 
jį suprato. Choras, po vadovystė 
latvio — A. Vaškinavičiaus pa
dainavo astuonias dainas. Dai
nos pasisekė labai gerai.

Clevelando lietuviai neužilgio 
susilauks viešo knygyno. Yra 
jau butas; spintos knygoms nu
pirkta už 30 dol. 30 gegužio bus 
balius ir leidžiama išlaimėjimui 
vargonai viešo knygyno naudai.

Zirplys.

nėra; pasisakė 
Už m et i nė j i mai 

daugiau

Chicago, kurį lenkai šir- 
priėmė. Jis kalbėjo, jog 
pirmutiniai įvedė konsti- 
(daug pirmiau pas savę

IŠ SO. OMAHA, NEBR.
28 balandžio dienų L. S. S. pa

rengė literatiškų vakarą ir drau
ge šventė lietuviškų šventę — 
paminėjimų atgavimo Lietuvoj

esąs katalikas, 
tie esą šmeižimas, daugiau nie
ko. Toliaus buvo paklausta kal
bėtojo, iš kur jis paeina, bet at
sakė, jog tas niekam negali rū
pėti, klausinėti tokius dalykus 
tai šnipų darbas. Paskui ragi
no rašytiesi į L.S.S. tverti kuo
pelės. Čia kalbėtojo paklausta, 
ar laimei žmogaus pakanka vieno 
prisirašymo į San jungų, bet to 
kalbėtojas nemokėjo išaiškinti, 
pasakė vien: busi laimingas, ir 
gana. Bet niekas 
Michclsono raginimo 
gon neprisirašė.

Antrų vakara jau 
prakalbos apėmė 
Jos pašvęstos buvo niekinimui 
tautos ir tautiečių, 
vadino žmogžudžiu, 
dęs savo brolius, 
gerai Damijonaitis ir 
pamiršo ir S.L.A. 
rinko pinigus prieglaudai sene
liams, o prieklaudos, kaip nebuvo, 
teip nėra; nupirko girdi, Centrui 
Namą ir viršininkai sau pasisky
rė geras algas, be ko, žinoma, ir 
Michelsonas juk neapsieina. Kal
bėtojas ragino klausytojus būti 
tokiais, kaip jis pats yra, bet ant 
to girdėti buvo 
norime žydiškos 
norėjo atsakyti, 
plojo rankomis, 
Laikraščius: 
ninku” ir

DES MOINES, IOWA.
gegužio dieną priWivO ęi<l 

Pravidcncė, R. L, °katafikų 
vysk u p as Aust in D a W1 fjįg? J i s 
čia Dės Mainčsc ir apšlįs'yvčhs, 
kur bus sostiiiė naujos Dij’ėcizi- 
jos.. Vyskupą pasitiko 4 ka
talikiškos draugijos. Teipgi ir 
lietuvių katalikiška Šv. Jurgio 
Kareivio draugija dalyvavo paro-

IŠ

nepaklausė
ir Sanjun-

Michclsono 
kitą tematų.

Vitautą pa
būk jis žu- 
Gavo ypač 
Balutis. Ne- 
Pasake, jog

kalbėti.

»,

Čionykščiai lietuviai sukruto' 
tverti parapijų, buvo surašinė
jimas, kiek lietuvių gyvena mie
ste ir aplinkinėj. Pasirodo, kad 
lietuvių yra užtektinai parapi
jos sutvėrimui. Pagal komi
teto pranešimo: lietuvių yra se
kantis skaitlius: familijų, kurios 
njori prigulėti prie parapijos 
yra 62, arba: 62 vyru ( moterų — 
62, vaikučių 60, mergaičių 52, pa
vienių 56, viso 392. Nenorinčių

15, vaikučių — 8, mer-
14, pavienių — 

viso
mieste 532.

kad juos

vi
rė tu-

Paskui kalbėjo apie tai, kiek ge
ro lenkai pagonims lietuviams 
padarė, juos apkrikštijo ir apšvie
tė, nes lenkai buvo apšviesta 
tauta. Kalbėtojai stengėsi įkal
bėti, jog be tikybos negalima 
tautystės išlaikyti.

Auditorium svetainėj lietuvių 
ir lenkų buvo apie 1000. Čekai 
buvo teipgi kviesti dalyvauti, bet 
jie atsisakė. Lietuviai teipgi ne
buvo užganėdinti, laike lenkiškų 
prakalbų jie išsinešdino iš sve
tainės. A. Zalpis.

1904 m.). 
DainoriuPirmiausia Birutės

Kliubas (maišytas choras) pa
dainavo Lietuvos hymną, Lie
tuva Tėvynė Musų ir “Saulutė 
Teka”. Toliaus vienų vyrų cho
ras dainavo: “Tu esi kaip kviet- 
kelė”. Dainos pasisekė gerai ir 
publika dainoritis pasveikino gau
siu delnų plojimu.

Paskui A. Ūkelis laikė prakal-

IS BELLEVILLE, ILL.
7 gegužio dienų kasyklose pa

j imu nuo Muravjovo laikų, kada 
buvo uždrausta lietuviams spau
da prigimtoj kalboj. Bet rusiš
koji valdžia tokiais barbariškais 
padavadijimais neįstengė lietuvių 
išnaikinti, nes atsirado karžygiai, 
kurie užsieniuose leido lietuviškoj

balsai: mes ne
dvasios. Šukys 
betb socialistai 

neleido
“Vienybę Lictuy- 

” Lietuvą
juodašimtiškais ir tokius grubi- 
joniškus išsitarimus vartojo, kad 
publika pasibiaurėjo. J. P. Gr. 
dar paprašė leisti jam klausymų 
statyt. Gavęs leidimą, paklau
sė: kodėl socialistai mėgsta me
lagingai, šlykščiai aprašinėti kiek
vienų, nors butų labai naudingas, 
darbų ir pasielgimą tautiečių; 
kodėl jie šmeižia ir apkalbinėja 
Balutį? Kilo trukšmas, vieni 
šaukė: vietoj raudonų guzikų, 
prisisegkit juodus, nes nors ki
tus juodašimčiais vadinate, kar
tais pats teip elgiatės kaip tikri 
juodašimčiai. Žinių Rinkėjas.

išvadino

IŠ KENSINGTON, ILL.

Niekur nėra teip dailios vietos
tiko nelaimė lietuvį Juozapų Pau 
lauckį. Ant jo galvos 
30 tonų akmenų, kurie 
uždengė. Kada pribuvo

kalboj raštfls, kurie drutino dva
sių lietuvių, nedavė jai dupulti 
Marijonaitis trumpai aiškino pa- 

z m o ne s sėkmės spaudos uždrattžimo ir kas

nupuolė 
jį visai

apgyventos lietuviais, Chicagoj e, 
kaip Roselande ir Kensingtone. 

^Čionai oras visados tyras, svei- 
niekados nebūna suterštas

milijų — 
gaičių — 
so 140 asmenų? Iš 
vių randasi šiame 
Lenkai taipgi nori
lietuviai priimtų prie parapijos. 
Lenkų randasi 10 fam., vaikučių 
12, mergaičių 7, pavienių 20;.viso 
59. Slavakų randasi 9 fam., yai- 
kučių 3, mergaičių 12, pavienių 
12; viso 46. Augščiau minėti 
parapijonai pasižadėjo greitu lai
ku sudėtie $1200.00 dol.; galima 
manyti, kad bus galima nepo- 
ilgam pradėt bažnyčią statyti. 
Parapijos komitetas lankėsi pas 
vyskupą ir manoma, kad nepo- 
ilgam čia bus lietuviškus kuni
gas. J. H. Alikoniš.
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ST. CHARLES, ILL tlĖTU- 
VIŲ AT YDAI.1

Pagal “Woman City, Club” 
pakvietimo, ateinantį utarnųiką, 
21 gegužės, pusiau ketvirtą va
landų po piet, West Side School 
namuose, ant West 5 street, tu
rės paskaitų vietiniem®, t lietu
viams Dr. A. L. Graminas iš 
Chicagos ant temato “Iš kur 
kįla ligos?” Įženga dykSi. 3Gei
džiama, kad lietuviai pdšinatido- 
tų šia proga.

CAVEANT CONSULES...
• Musų parapijose užstojo tikra

Nėra to laiko, kad kokio 
parapijoj nekiltų riaušės. į 
nas tai apsireiškimas, vietidk yra 
tai faktas, į kurį vertėtu atkręip-

nors
Liud-

savo nuomonę. Acnoriu 
sti darbininkų Kristaus 
noriu tik atkreipti atidą 
tiško padėjimo katalikų 
tarpe musų lietuvių,
katalikų tikėjime,’ susiaui^* 
tomis bažnyčios apeigomis, pap
ročiais, giesmėmis ir jaunystės 
atminimais, musų žmonės, įgyję 
tą saujų argumentų prieš tikė
jimą, tampa nuvytusiu medžiu, 
iš kurio nėr jokios naudos visuo
menei, apart gal saliunčiko. Man
ding, jog jeigu teip dedasi, tai 
tas nevisuomet kaltė tikėjimo 
priešų: tankiai tai atsitinka ačiū 
papiktinimui, kokį savo darbais 
duoda tie, kurie privalo but pa
vyzdžiu musų žmonėms. Tie blo
gi pavyzdžiai pas mus neva akli- 
matizuojas, žmonės prie to pri
pranta ir jie tik flegmatiškai šyp
sosi, užgirdę kokią naują “nau
jienėlę” apie savo vadovą. Bet gal 
ateis laikas, kuomet ta flcgma- 

galės virsti rūsčia 
Ne vienas šiądien 
ilis turi rausti už

savo pirmtakunus.

Illiustracijai paimsiu ke
letą pavyzdžių, kurie parodo, kaip 
musų vadovai patįs duoda žmo
nėms argumentus, kurie yra stip
resni akyse prasto žmogaus, ne-

34. Nors žodis “dinamitas” tan
kiai visų vartojamas, 
nedaugelis žino, kas 
iš ko jis padaromas.

Dinamitas yra m i Iž i uos jiegos 
parakas. Jo jiega priguli nuo to, 
kokį nuošimtį nitro-glecerino jis 
savyje turi. Visą plėšimosi jie- 
gą dinamitas gauna nuo nitro
glicerino, gi šis pastarasis pasi
daro iš sumaišymo paprasto gli
cerino ir nitriškos (azotinės) 
rūgšties. Nitro-glicerinas yra la
bai pavojinga ir lengvai šaujanti- 
plyštanti medžiaga, 
dinamite primaišoma
no, juo smarkesnė dinamito jiega.

gai paprastai gyvena 
gyvuliai, nes jie visados 
gausuakimi, o apart to 
nimas jų sulyginamai 

laukiniais
yra daug sunkiau; iš 
beveik negalima tikrai 
kaip ilgai jie gyvena. 
Indi jų gyventojai tvir

tina, kad šlapis (slonius) gyve
na apie 300 metų. Užraša’ žve- 
rinčių parodo, kad niekurie šla
piai ])ragyveiU) žvėrinčiuose iki 
130 metų, kiek jie metų turėjo^ 
kada juos pagavo — nežinia. 
Kupranugariai (ne “šventakup- 
riai”) gyvena nuo 40 iki 50 me
tų, arkliai nuo 20 iki 30, karve 
apie 20, avįs 8 ar 9 m., ir šunes

žvėrimis

1

I

fizionomija.

ateizmo
Imsiu pavyzdžius, kurie 

žinomi skaitančiai visuome-

rizatorių materializmo, 
etc.
yra 
nei.
korespondencija iš Kenoshos, 
kur žmonės pastatė kun. Kle- 
nauskui šiokią alternativų: arba

naitę. Kun. Klenauskis paklausė 
pirmojo patarimo ir isih^lė į to- 
lesnę parapiją, kur žmonės nc-

vo statoma ne vienoj parapijoj, 
nors gal ne visur kunigai turėjo 
kraustytis. Pernai kun. Gadeikis 
gurėjo apleist E. St. Louis, nes 
Žmones, perdrasiai ir balsiai pra
dėjo kalbėti ir vyskupui skundės, 
kad buk kun. Gųdeikis perilgai 
ir tankiai sėdi saliunuose, buk 
klebonijoj baisus dalykai dedasi, 
buk bažnyčią taisant buvo didelė 
betvarkė ir skolą didelę užtrauk
ta be atskaitos. Tos kalbos tu
rėjo rimtą pamatą ir su įvairiais 
komentoriais padidino rinkliavų 
tų prieštikybinių argumentų, ku
rių žmonės nepamirš. Minėtas 
kun. Gadeikis vėliau Chicagoj ap
sistojo ir čia per protekcijų gavo 
vietą, nors protektoriams buvo 
gerai žinoma kun. Gadeikio doriš
ka vertė.

Imsime trečių pavyzdį iš Chi- 
cagos kunigų santikių. Viešai 
yra žinoma, jog Chicagos kunigai 
atakuoja kun. Ambrozaitį ir vys
kupui skundė, buk kun. Ambro- 
zaitis padedųs pirkt, tautiškas 
kapines, einąs išvien su laisva
maniais etc.... Svarbiausia 
priežastis bene bus tą, kad kun. 
Ambrozaitis nepriklauso prie ku
nigų “Sąjungos”,, todėl, mato
mai, netinka jų politikai, o kitos

fanatizmas ir apakimas.
‘Sąjungiečiai” draugauja,

bes. Keistai atrodo “Sųjungos” 
veikimas kada varu norima pri
versti kitus prie Sąjungos pri
gulėti ir, negalint to padaryti, 
keršijama. Tame keršte ‘ mato
mas 
delis 
Štai
užtaria ir globia morališkus bank- 
rutus d la Gadcikis. Jeigu dar 
nežinoma butų, kad Gadeikis yra 
morališkas bankrutas, bet juk ga
lima tam pristatyti vežimų pri
rodymų. Vienok Chicagos kle
bonams yra tas žinoma. Taigi 
gėda. Jeigu Gadeikis priguli prie 
“Sųjungos”, jeigu priguli kun. 
Klenauskis, kurs anot “Draugo” 
Apono saliune Scrantone laikė 
prakalbas, tas pats, kurs pernai 
rudenyj laikė prakalbas Chicagos
saliune vyručiai, be 
reikia tik užsikviest! “Sąjungon’ 
Mickevičių su Urbonu!

la u gi a u 
gliceri-

dinamito išdirbinėja ir vartoja. 
Geriausiai žinomi čia išdirbamo 
dinamito vardai yra: Giant, Her
cules, Jupiter ir Atlas. Kiekvie
nas iš jų turi nuo 30 iki 80 pro
centų nitro-glicerino. Prie nitro
glicerino primaišoma subyrėjusio 
(arba perkirmijusio) akmens, že
mės, pielavinų, medinės anglies 
ir kitos medžiagos, kuri įtraukia 
į save nitrogliceriną; iš to pasi-

Nitro-glicerinas buvo išrastas 
italiono chemiko, vardu Salvero, 
1845 metais. Paėmus mišinį pir- 
miaus paminėtos kempines mas
ses, primaišoma prie jos tris syk 
tiek nitro-gliccrino ir plikomis 
rankomis minkoma patol, pakol 
nepasidaro tašla. Prieš maišymą

na pečiuj, kad išdegtų iš jos visos

Padarius tokių dinamitinę tašla

į patronus, kuriuos vėliaus iššau
na maždaug visiems žinomomis 
įvairių pistonų prietaisomis. Nit
roglicerinas yra saldus ir kve
piantis ir tivri tų ypatybę, kad pa
dėjus jo ant liežuvio, ar ant, ran
kos, pagimdo begaliniai sunkų

35. Ilgiausia pasaulyj upė yra 
Niliaus upė Afrikoj, turinti arti 
4 tūkstančių angliškų mylių il
gio. Viliok Suvienytose Valsti
jose Amerikoj yra kita upė var
du Mississippi, kuri bus dar il-

tumėm Mississippi upes įtakų upę 
Missouri. Nuo pradžios Missouri 
iki Meksikos įlankai, kur įpuola 
Mississippi bėga vandeninė stam 
ga 4194 ang. mylių ilgumo.

Kiekvienoj svieto dalyj yra la
bai ilgų upių. Čia paminėsime 
kiekvienoj svieto dalyj ilgiausias 
upes, parodydami jų ilgumą 
liškomis myliomis.

D u no jus 
Uralas .. 
Donas - .. 
Dnieperas
Reinas .. 
Nemunas

H o an g H o 
Lena ... . 
Ob’ .........
Eufratas 
Ganges .. 
Indus ....

Nilius

Europoj:

Azijoj:

Afrikoj:

ang-

2351
1992
1099
1088
IO2O

myl.

49°

2812

2005

1613

3895
2990
2700
2300

Šiaurės Amerikoj: 
Mississippi ir Missouri 4194 myl. 

. 2120 
2120 

. 1918 
. 1800 
• I5M

Mackenzie 
Saskatchewan 
Rio Grande . 
Arkansas ... 
Columbia ...
Ohio ir Allegheny .. 1265
Raudonoji ................  1200
Colorado ................. 1000

Pietų Amerikoj
Amazona ... 
Rio Madeira 
Parana ....

2300
2211

rūšį s teip 
Gulbė 

užrašai 
gyven- 
gyvena

gal jo teip vadinamų dantų (vadi
namų bangžuvės kaulu): juo- 
daugiaus jų ji turi, juo senesnė 
yra bangžuvis. Jeigu šie išskait- 
liavimai teisingi, tai bangžuvis ne
retai buk gyvenanti iki 400 metų. 
Kai kurios paukščių
pat labai ilgai gyvena, 
gyvena iki 100 metų, o 
pabodo, kad juodvarnis 
davo dar ilgiau. Papūga
iki 80 metų. Naminiai paukščiai 
labai retai pasiekia ijgesnio už 
12, ar 15 metų amžiaus. Žuvįs 
tai]) pat susilaukia didelės se
natvės. Yra užrašai, parodanti, 
kad karpė pragyvenusr 200 ' 
tų. Auksinės žuvytės gyvena 
])o 150 metų. Lydekos teipgi

nam ežere, netoli Heilbronn, 
oj, 1497 metais sugavo ly- 
su misinginiu žiedu, ant 
buvo pažymėta, kad ji 

įleista ežeran 1230 metais^ 
lydeka turėjo būti arti 30a 
senumo.

kurio

metų
■—o—

37. Jau nuo senų senovės Ro^. 
sija buvo pagarsėjusi liejimu mik 
žinų varpų. Taigi ten rancJaniC 
didžiausius varpus, kada-non 
nulietus. Varpas vardu “Milži
nas”, nulietas Maskvoj 16-mc 
šimtmetyj svėrė 288 tūkstančių 
svarų ir reikėjo 20 žmonių, kad 
juom paskambinus. Šis varpas 
nupuolė ir truko, bet 1654 metais 
jį vėl perliejo. 1706 metais šis

susidaužė ir 1732 metais iš jo 
dalių atliejo garsu “Car Kolokol” 
(Varpų karalius), kurį dar ir iki 
šiai dienai galima Maskvoj ma-

Šitas varpas yra 19 pėdų it*

colius apskrityj; sveria apię 
443,732 svarus, arba u tukstan- 
čiy 93 pudus. Veina tik jo atlie- 
jimui medžiaga kainavusi $300,- ^ 
000. Švento Ivano varpas, teip< 
gi Maskvoj yra 40 pėdų ir 9 co
lius apskrityj, 16 ir pusė colic 
storumo ir sveria 127,830 svarų. 
Antrą vietų, pagal varpų didu
mą, užima Chinai. Pekine yra 
septyni varpai, ir kiekvienas buk 
sveria 120,000 svarų (3 tūkstan
čius pūdų). Kiti dideli pasaulio 
varpai yra sekanti: Austrijoj, 
Vienos varpas sveria 40,2000 
svarų; Bohemijoj, Olmuntz’o var
pas 40,000 svarų, Francuzijoj, 
Rouen’o varpas 40,wo sv., Šv. 
Povylo varpas Londone 38,470 
svarų, kitas Westminsterio var- 
pas (Big Ben) 30,350 sv.; Ka
nadoj, Montreal varpas 28,500

ria 18,600 svarų.

KLAUSIMAI.
38. Kaip ir iš ko darydavo se

novėj knygas ir kiek už jas mo
kėdavo?

39. “Paunšapiai”, arba lombar* 
dai turi ženklų iš trijų bolių. 13 
kur tas paeina?

40. Kiek anglių yra pasaulyj?
41. Kokios yra seniausios ži

nomos teisės (provos) senovės

Rostove prie Dono atsirado 
vaikų badytojai, vyras ir moteris.

prie mokyklas lankančių vaikų ir 
įduria. Kų jie tuom nori atsiekti,
nežinia. Turbut jie nepilno pro* 

Mokyklos persergėjo vai* 
pranešta apfe tai ir polici*kus

r



NUO REDAKCIJOS.
Visi laikraščiui siunčiami rankraščiai 
turi but pažymėti autoriaus parašu 
ir adresu. Pasirašantieji pseudony- 
mais, turi paduoti, Redakcijos žiniai, 

teisę atstun- 
trumpinti ir 

rankraščius 
grąžina au-

ir savo tikrąjį vardą. 
Redakcija pasilieka sau 
člamus jai rankraščius 
taisyti. 
Netinkamus laikraščiui 
Redakcija, pareikalauta, 
toriui atgal jo lėšomis. 
Reikia visada rašyti tik ant vienos 
popierio pusės, paliekant plačius tar
pus tarp eilučių.

/yugsciąits duvo minėta, kad mes 
tikimės, jog šis sumanymas galų 
gale bus atmestas, nors jis ir 
perėjo per senatą. Tikimės todėl, 
kad kaip laikuose Cleveland’o, teip 
ir dabar jis sukėlė didelį' neuž
ganėdinimą netik tarpe ateivių,

is Kur gi męs .nnsnne tuos va
dovus ir visuomeniškus darbia 
ninkus? Juk jie patįs mums iš 
dangaus nenukris. Turime juos 
patįs sau parūpinti.

menkMmą; rir randa atsakymą ta
me, Jjąąd jliusų sp&tida- dar visai 
męnkįb t0ftėl nedidelis ir raštų 
skaičįps. įoVienok jis suranda ir

bulandžib, pagal Centro Sekreto 
riaūs pranešima, randasi $14.
752,14.

Apžvalga
VARŽYMAS IMMIGRACIJOS.

Jau pirmiaus buvome rašę apie 
pavojų, kuris gręsia busiantiems 
šios šalies immigrantams dėlei 
naujų Suv. Valstijų Kongreso pra
simanymų? Senatas užgyrė taip

Keikūnų “misijos”. Pirmiaus, 
būdavo, smarkiai musų kunigė
liai “pakcikdavo” iš ambonų už 
skaitymą 
čiu

f “ spaudos
rašo jis toliaus, 
parodas rengia

Naujai išrinkti S. L. A. vir
šininkai. Pranešama, kad S.L.A. 
kuopose užsibaigė rinkimai Cent? 
ro Viršininkų sekantiems me
tams. S.L.A. prezidentu išrinkta

jvi> ijmO BYLA.
DAUŽYMAIS/GIRDYMAIS, PAPIRKINĖJIMAIS IR BAUGINIMAIS 

VERČIA LIETUVIUS BŪTI LENKAIS. LIETUVIAI 
RAMIAI GINA SAVO TEISES.

Drasko lieiuvaičių tautiškus rubus.

L c a g u c,
I m m i - 
1 m m i -

s pagalios gal ir mi
šios rūšies pamokslų 
vis mažiau ir mažiau.

pavartojo savo visą įtek- 
sunianynio sunaikinimui, 
ir įtekmingi vyrai kaip

rinčių amerikonų. Ateiviai visų 
tautų potestuoja prieš šį sumany
mą. Lietuviai ima teipgi gana ak- 
tyvišką tame dalyvumą. Stiprios 
amerikonų draugijos, kaip: Na- 
t i o n a 1 
g r a t i o n 
g r a n t 
ir kitos, 
mę šio 
Garsus c 
mokslo,
tyso atvirai ir karštai išsireiškė 
priešais Dillingham’o bilių. Jų bal
sas, kaip lyginai balsas organizuo- 

ateivių, tikimės, neliks be pa- 
šiuosmet, čia pat 

prieš r besiartinančius prezidento 
rinkimus lapkričio mėnesyj.

Vienok besikartojantis kėsini
mąsi ant ateivių teisių liudyja,

lyg kurio (jeigu jis virstų teise) ' tų 
kiekvienas ateivys, norintis šioj 1 sėkmių 
šalyj apsigyventi, ar duonos sau 
j ieškoti, turės mokėt rašyt ir skai
tyt^ angliškoj, ar kokioj kitoj kal
boj. Jie turės “pereiti egzaminą": 
turės perskaityti angliškoj, arba * kad turime būti visados čuinųs ir 
savo prigimtoj kalboj nemažiau pasiruošę atremti kaikurių siauria- 
20 ir nedaugiau 25 žodžių iš Su-' regių amerikonų politiką. Tą da- 
vienytų Valstijų konstitucijos. Iš- rydami, mes, šios šalies ateiviai, 
ėmimas padaryta tik tiems, kurie giname netik savo, kaipo ateivių 
jieškotų prieglaudos nuo tikeji- Į teises 
miškų persekiojimų; nuo tokių ne
būtų reikalaujama mokėjimo skai-

bet giname teip pat šios 
šalies garbę, neleisdami sutepti 
žvaigždėtos liuosybės vėluvos.

Atstovų Ritmuose (House of 
Representatives), Immigracijos 
komisija, per savo pirmsėdį, p. 
Burnett’ą, padavė apsvarstymui dar 
kitą sumanymą, kuris pavadintas 
Burnett’o biliuny Šis sumanymas 
pataria prašalinti iš Suv. Valsti
jų tokius ateivius, kurie, šioj ša
lyj gyvendami, tartusi ir organi
zuotų revoliucijonierių judėjimą 
^griovimui esančios tvarkos ki

tose viešpatystėse.
Kol kas, šiedu sumanymu dar 

nėra įėję galėn ir neįeis patol, 
pakol Prezidentas Taftas jų ne
užtvirtins. Reik tikėtis, kad šie 
sumanymai galų gale taps at
mesti, nors šiltom laiku jie turi

nytose Valstijose yra daug or
ganizacijų, kurios nuo senai uoliai 
darbuojasi, norėdamos užkirsti im- 
migracijai kelią. Tarp jų bene 
aršiausiu ateivi jos priešu bus “Im- 

/ migration Restriction League” ir 
“Junior Order of United American 
Mecatiics”, kurios nuo senai var
toja visą savo įtekmę ateivijos 
sumažinimui.

Šitas Kongreso pasikėsinimas yra 
jau ne pirmas. Prezidento Cleve
land’o laikuose, 15 metų atgal, 

• buvo įnešta toks pats anti-ateivi- 
nis sumanymas, vienok preziden
tas Clevelandas atmetė.

Šitų sumnymų rėmėjai šiteip aiš
kina reikalingumą egzaminų:

Anot jų: šion šalin atvažiuoja 
tūkstančiai ateivių, nemokančių 
skaityt-rašyt ir todėl tarp jų yra 
daugiausiai visokių “negeistinos 
rūšies” piliečių, kurie pagimdo šioj 
šalyj degeneraciją (nupuolimą do
ros ir gerų ypatybių) ir įneša 
šion šalin betvarkę ir riaušis, 
kenkdami visos šalies politiškam 
ir draugijiniam ramumui.

Blogas ir neišlaikąs itikos toks 
tvirtinimas ir nesunki 
są jo neteisingumą.
žodžiai to paties Cleveland’o, ku
ris, atmesdavmas priešateivinį bi- 
lių, taip Kongresui anuomet rašė:

“Aš negaliu sutikti, kad mes 
galėtume nuo šitų blogumų 
pasiliuosuoti įsileisdami tik tuos, 
kurie gali perskaityt ir perra- 
šyt 25 žodžiui iš musų konsti
tucijos. Mano manymu, yra 
begalo saugiau įsileisti šimtą tūk
stančių ateivių, kurie, nors nemo- 

• ka skaityt ir rašyt, bet j ieško pas 
mus tik namo ir progos dirbti, 
negu įsileisti nors vieną iš tų 
agitatorių ir priešų valdžios kon
trolės, kurie gali netik skaityt 
ir rašyt, bet myli kurstyti savo 
kalbomis minias tamsių žmonelių, 
kurie paprastai yra priešingi kėli
mui betvarkės ir riaušių. Betvar
kė ir riaušės kįla ne iš prastų, 
nemokančių skaityt-rašyt darbinin
kų. Jie paprastai tampa aukomis 
mokytesnių agitatorių.

jMes jau pirmiaus buvome rašę 
I^ietuvoj” apie kitą šio biliaus 

dalį, paliečiančią politiškus konspi- 
ratorius ir todėl čia tik trumpai

Visasvietines parodos sumany
mo atbalsiai. Kelios savaitės at
gal lietuviškuose laikraščiuose til
po sumanymas, ar nevertėtų lie
tuviams prisidėti prie rengiamos 
1915 m. visasvietinės parodos 
San Francisco. Sumanymas ne
sukėlė didesnio entuziazmo mu
sų laikraščiuose, vienok iš čia jis 
pasiekė net Tilžės “Birutę”, iš 
kur, atsimušęs, vėl grįžo musų 
spaudom Štai “Draugas", N19, 
rašo: i

Dėl dalyvavimo — dclko 
ne, galima dalyvauti, bet 
kas tuo reikalu užsiims? Ra
ginimų laikraščiuose neuž
tenka, reikia dirbti, kaip dir
bo 1900 m. Zauniutė, Bag- 
danavičius, kun. Žilinskas ir 
kiti.

“Draugas” sako, kad anuomet, 
Paryžiaus visasvietinės Parodos 
laikubse (1900 m.), Vnes mažai 
kuom galėjome pasirodyt, o da
bar jau kas kitas: musų literatū
ra didesnė ir turtingesnė, musų 
dailė, ypač per Čiurlionį, prasky
nė sau gana plačius takus net 
svetimtaučių spaudoje, pramonė- 
ja teipgi paūgėjo, nesą turime 
jau rimtą pradžią “Vilijos” bend
rovėj, tai kodėl-gi negalėtum da
lyvauti? Taigi

galime drąsiai dalyvauti pa
rodoj, nes turime ką paro
dyti. Bet kur pinigai, kur 
vadovai, kur darbininkai? — 
klausia “Draugas” pabaigoj.

Vertėtų ant šio klausimo atsa
kyt, ir tas, rodosi, nesunku. Pi
nigai ir vadovai, ir darbininkai 
atsirastų, jeigu tik.... butų ge
ras noras rimtai prie darbo im
ties. Tečiaus pirmiaus, negu riš
ti šitą klausimą, bene reikėtų iš-

1 vi-

u

pnminsime
nuo’ savo pradžios buvo prie
glauda persekiojamųjų visokios 
rūšies taip politiškųjų; kaip ir ti- 
kėjimiškųjų. Tai buvo gražiausi ir 
kilniausi Suvienytų Valst, konsti- 
tucijot ypatybė. Panaikinti ją—tai 
reiškia panaikinti ir užtepti gra
žiausiu žvaigždę Šios Šalies vėlu-

mums, lietuviams, vertėtų toj 
parodoj imti dalyvumą? Teip 
klausdami, mes norime pasakyti: 
ar padėtas triūsas ir įdėti tam 
tikslui pinigai, j—■ o jų reikėtų 
nemažai, —• atneštų mums, lietu
viams, tolygią naudą. Rišant šitą 
klausimą, reikėtų vaduotis netik 
noru “pasirodyt svetimtaučiams”. 
Tas motyvas buvo geras Pary
žiaus parodoj, nes jo tikslu dau
giausiai buvo gal demonstracija 
prieš Rusų valdžią, nenorėjusią 
mums grąžinti spaudos teisių. 
Dabar-gi, kalbant apie busiančią 
parodą, turėtum remtis ir kitais 
motyvais, terp • kurių komerciji- 
nis motyvas užima nepaskiausią 
vietą. Dar svarbesnis parodų ren
gimo tikslas — yra mokslinis arba 
apšvietimo, kitaip pasakius, edu- 
kacijinis tikslas.

Taigi tas viskas reikalauja 
dugninio gero apsvarstymo,
mename, kad žadantiejie būti mu
sų didesniųjų organizacijų sei
mai, kur susirinks musų kolioni- 
jų atstovai, galėtų turėti gerą 
progą nors paviršiun šį reikalą

nuo-
Mes

keičia liepsnuotų ir kibirkščiuo
tų fejerverkų ant tos pačios te
mos. Bet prie to mes jau teip 
pajunkom, kad tai nebuvo jo
kia naujiena. Už tai daba¥ pa
sirodė kitos rūšies musų laikraš
čių “keikūnai", kaip juos “Vien. 
Liet.” pavadina, kurie atsižymi 
nemažesniu smarkumu ir dar di
desniu kalbos nešvarumu. “V. 
Liet.” teip apie juos savo 19-me 
num. rašo:

“Kun. kapucino pėdomis eiti 
pradėjo musų ‘socialistai’. Taip, 
va girdėjome pernai tūlą Šešto
ką beagituojant deginti laikraš
čius. Po jam atsirado tūlas 
nesveikas žmogelis — Perkūnas, 
kuris, kaip rašo į laikraščius, va
žinėjąs ir keikiąs “Vien. Liet.”, 
“Lietuvą”, etc. pagaliaus net mo
teris ėmęs keikti “kiaulėmis”, 
kad daug vaikų gimdo, o vy
rus.... kuiliais! (Nebereikia di
desnio prakalbų vietos išbjauri- 
nimo). Dabar vėl rašo iš Law
rence, Gardner ir Athol, Mass., 
kad po tas apylinkes važinėjęs 
tūlas Pruscika (kuris esąs “Lais
vės” redaktorium) ir per pra
kalbas keikiąs “V. L.”, “Lietu
vą” ir ‘Darb. Viltį”, taipgi Liet. 
Laisvamanių Susivienijimą, Dr. 
Šliupą, Sirvydą, Ramanauską ir

Ką sakyt dabar apie tuos kei
kūnus? Pernai ant kapucino kei
kimų patįs socialistai negaudavo, 
o dabar jie patįs tai daro. Ir ant

kuriuos daro keletas nesveikų 
žmonių, pasi vadinusių “socialis
tais”, socialistų organas “Kova” 
su džiaugsmu žiūri ir pritaria! 
Mat jiems ir į galvą nepareina, 
kad šitais laikraščių keikimais že
mina socializmo vardą ir pasista
to save į vietą nelaimingųjų Don 
Kichotų.
tie visi mūsų laikraščių keikūnai 
tyčia tą ir daro, 
tuvių socializmą 
tarnauja kokiam 

kuris

ras!

viešpačiui, 
nams bene 
už lietuvių 
rasi....?!”

žeminti; rasi 
nematomam 

šitiems keikū-

pjudymą tarp savęs;

Namai Kaune. Laik-
na-

“Saules”
raščiai praneša, kad “Saulės 
mai, kuriems buvo rinktos aukos 
ir pas mus, jau pradėta statyt. 
Šiais metais žadama išvesti sic-

čiais iki rudeno visiškai užbaigti 
vidurį. Pagal padarytą sąmatą

kaštuosią 120 tūkstančių 
Šiomis dienomis “Saulė” 
stambią auką nuo D-ro 

generolo Augustino Paškevičiaus, 
kuris aukojo 500 rublių.

namai

Lietuviai Peterburgo spaudos 
parodoj. Kovo mėnesyj Peter
burge buvo surengta paroda visų,

gų. Dalyvavo taipgi ir lietuviai. 
Berods, buvo tai pirmas lietuvių 
bandymas, taigi ir išėjęs jis ne
pergeriausiai. Tūlas K. J., apra
šinėdamas “Lietv. Žiniose” savo

Bet labiausia man puolė 
akiu lietuvių skyrius. Vi
sai menkutis. Keista. .. . 
pasižiurėjus. Ištikrųjų ant 
vienos, nelyginant durių ad- 
varijos, prikabinta, prisag
styta 80 knygučių, tokių, plo
nučių.;.. ir dar nežinia ku
riam galui iu tarnan įvelta

viena ir ukrainiečių viena 
knygute. Nei vienos store
snės knygos nepastebėjau: 
nėra Rygiškių Jono Sintak
sės, Vinco Krivės Šarūno, 
Liudo Giros Žaliosios Pie
velės, ir 1.1.

(lyti Volteris. Šiaip-gi 
pfrivatftiė iniciatyva, mato- 
Ūlai, parodos rengime visai 
neapsireiškė. (Musų pa
braukia. L.).

Baigdamas, p. K. J. paduoda 
tokį pasiūlymą:

surengkime
pasitaikius L. M. D. susiva
žiavimui, lietuvių spaudos 
parodą už 1911 m. Vilniuj. 
Naudos butų nemažai.

Rašėjas mano, kad lietuviai pa

bėju —■ p. Paukštis, “Vienybės 
Lietuvninkų" leidėjas, iš Brbok-

Sv. Tėvas negiria lietuvių kalbos, sako lenkai. Lietuvių kalba 
-pagonų kalba. Virsit pravoslava s, je’gu nenorit “Polš- 

čios.” Taip baugino lenkai lietuvius kaimiečiu.

metu,

ir visuomenei, ir knygų 
jams, bei pardavėjams.

pa

Letuvių Dailės Dr-jos paroda. 
Lietuvių Dailės Draugija skelbia 
šeštą metinę lietuvių dailės paro
dą, kuri prasidės 28 gegužės Vil
niuj. Draugijos valdyba prane
ša, kad jau visa eilė dailininkų 
prižadėjusi atsiųsti savo darbų pa
rodon ; išreiškiama viltis, kad šie
metinė paroda pasiseks neblogiau 
pirmųjų parodų. Kviečiama siųs
ti kuodaugiausiai darbų liaudies 
skyriun,

kad galima butų parodoj iš
kelti bent kiekvienas pavie
tas Kauno, Suvalkų ir Vil
niaus gubernijų, kur lietuvių 
gyvenama.

prašoma siųsti liaudies darbo 
gražius daiktus iš audinių, me
džio, molio, geležies ir 1.1. Visi 
tokie/h darbai, kuriuose užsiliko 
prajovai savitos lietuvių dailės, 
yra brangintini, nes “iš tų for
mų ii*i raštų, sunešus jas vienon 
vieton, iš visos Lietuvos, teks 
ateityje misti musų dailininkams, 
daraiftjt savitą lietuvių stilių tai
komąja! ir grynai musų dailei”.

Draugija nori ir .toliaus varyti 
pradėtų darbą ■— taisyti lietuvių 
dailės muzėjų; ir todėl karšta,į 
meldžia' Hiiodaugiaus /tani muzė- 
jui ąukąųti įdomesnių liaudies 
dailės išdirbinių. Skaitome:

Tuo kvietimu viešai krei
piamės į visus, bet tegu nie
kas tame neįžiūri ištiestos pa
vargėlio rankos. Ncelgc’tau- 
jame sau, bet renkame viešą 
musų tautos turtą parodyi 
savo visuomenei ir žmonijai, 
kas yra musų žmonių gra
žaus padaryta, apsaugoti, kad 
neišdiltų ir vėlesnėms kar
toms palikti mums iš senelių

Lietuvių Dailės Draugijc yra 
tikra kulturnešė ir viena iš darbš
čiausių Lietuvos draugijų.

Parodon siunčia 11 rinktinų pa
veikslų čikagietis, Jonas Šileika, 
kuris dabar lanko dailės akade
miją Muenchene, Bavarijoj.

Lietuvių kalba pradinėse mo
kyklose. Lietuvos laikraščiai 
praneša, kad Valstybės Taryba 
leidusi visose pradinėse mokyk
lose Lietuvoj išguldinėti tikybos 
mokslą lietuvių prigimta kalba. 
Taip pat, jeigu įstojusio mo
kyklon vaikai nesupranta rusų 
kalbos, tai leista pirmais, o rei
kalui ešant ir antrais, metais var
toti lietuvių kalbą, mokinant ir 
visų kitų dalykų. Trečiais me
tais viskas, išskyrius tikėjimą ir 
letuvių kalbą, privalo but išgul- 
doma rusų kalba.

S. L. A. Seimas. Komitetas 
27-to' Seirtio rengėjų iš Brookly- 
no, N. Yu, praneša, kad Seimas 
atsibus dipnose 3, 4, 5, 6 ir 7 bir
želio ,mėrt. : Delegatų priėmimui 
2 d. birželio busianti vieša vaka- 
ricnė^ankįetas.

. 'ji-_______
ir

S.L.Ą. fišdo atskaita. “Tėvy
nės” ^o.i;|i9 tilpo S.L«A. išdo 
atskaitą- ijji i-mą 1912 ^11. ber
tainįIkju; 1 d*. sausio/*i9i2 m.

susivažiavimas bene taipgi galė- 
tų prisidėti prie šio klausimo iš
aiškinimo.

į Jeigu gi mūsų organizacijos 
neturės laiko šiiiom klausimu už- 
siimti, jeigu mūsų laikraštijos 
atstovai šalinsis nuo susivažia
vimų, kuriuose butų proga rim
tesniam apkalbėjimui svarbesnių 
tnusų tautos reikalų, tai, žįupma/ini gi paaiškinti lietuvių skyriaus dos £ondą> S.L.Ą. išde iki 1 d

nesnis, nors ir čia kelių trūksta. 
Sulyginus liefuvjų skyrių su lat
vių ir net estų. skyriais, mūsiš
kis išrodo visai mažas. Musų 
kaimynai išstatę* po kelis šimtus 
knygų ir laikraščių: estai arti 
50, gi latviai pet 67 laikraščius.

Toliaus . radėjas klausia, kuo-.

Per pirmą bertainį iki 
landžię buvo 
Prieglaudos namo 
$4088.66. Išeigų už
tainį buvo $5.625.58. 
mas 
pitale
Abelnai,.. priskąičius ir prieglau

jeigu $519940. 
fondas išneša 

pirmą ber-
Taigi pir-

bertainis vartojamame ka
riavę $426.18 deficito.

Dr. Baltrušaitienė iš Pittsburg, 
Pa. Išskyrius p. Paukštį, kuris 
pamainys vieną iš senų globėjų, 
visi kiti yra seni S.L.Ą. virši
ninkai. Pagal skaitlių mestų bal
sų pirmoj eilėj stovi p. Paukštis, 
gavęs 683 balsus. Prezidentas 
Živatkauskas yra antras iš eilės 
su 594 balsais. Šiuosmetiniuose 
rinkimuose išsprogino nemažą 
“bombą” kandidatūra “Keleivio” 
leidėjo, p. J. Gegužio iš Bostono 
ant S.L.Ą. išdininko. Čia buvo 
griebtasi net visų pasmerktos pa- 
slaptos agitacijos, kad įsodinus 
“Keleivio” bosą S.L.Ą. ccntrali- 
nin vežiman. Visi 
buvo stipriai nupeikę 
tacijas, o “Tėvynėj”, 
ganė, buvo net tilpę
pasmerkimai dabartinės ir perei
tos “Keleivio” taktikos sulyg S. 
L.A. reikalų. Nežiūrint į agita
ciją, p. Gegužio kandidatūra, kaip 
pasirodo iš šių rinkimų, visiškai 
nusmuko nuo koto. Netik Skri- 
tulskas, bet ir Alenskas Gegužį 
sumušė. Tas bene turėtų būti 
geras pamokinimas ateityje vi
siems, kurie naudoja savo kandi
datūrai netikusius slaptus agita
cijos budus.

Kaltinamasis aktas
Lietinių laikraščio “Vilties” 

32 No. 1910 m. buvo išspausdin
ta korespondencija iš Joniškio, 
Vilniaus apskr., kurioje buvo 
pranešta, jogei šv. Kazimiero

tą po jos sekmadienį Joniškio 
bažnyčioje, sakant kunigams 
Kuktai ir Balčiūnui pamokslus 
lietuvių kalba, lenkai parapijonįs 
ėmę giedoti lenkiškas giesmes, 
išbėgę giedodami iš bažnyčios, 
stumdami prieš 
parapijonįs, ir, 
čią, nieko tenai

savę

nebeleidę.

tokias agi-

officiališki

Sugrįžo pastabos. Nesenai 
“Draugas” pranešė, kad išmesiąs 
iš savo laikraščio “Redakcijos 
pastabas” per kelis numerius 
jų nebuvo. 19-me “Draugo” nu
meryj, redakcija vėl jas grąžina, 
pranešdama, kad “seni ‘Draugo’ 
skaitytojai nuo kokio laiko pa
sigenda Redakcijos Pastabų”. 
Taigi pastabų skyrius eis, kaip 
ėjo ir “bus jame, kaip rašo 
‘Draugas’, po senovei judinami 
klausiniai, kuriais lietuvių visuo
menė rūpinasi duotoje valandoj”.

Nesenai vienas laikraštis susi
pyko su kito laikraščio sandar- 
bininkų ir labai negražiai jį iš
vadino. Kitas laikraštis šiteip 
apie tą visą rašo, pridurdamas

dymą iš liudytojų kunigų Golov
nios, Šlamo, Petrulio, valstiečių 
Vinco Krivickio, Petronėlės Kli
maitės, Mykolo Klimo, Kazimie
ro Mateikos, Antano Juknevi
čiaus, Karolinos Balinskienės pa
rodymų paaiškėjo tai kas:

Joniškio bažnyčios parapijonįs, 
dauguma lietuviai savo tarpe 
turi šiek-tiek lenkų. Dėl to jau 
senai toje bažnyčioje vadinamos 
“pridurtinės pamaldos” pagal eilę 
buvo lenkų ir lietuvių kalba ir 
abiem tom 
sekmadienis 
mokslai, 
patiko vietos lenkui dvarininkui 
Leonui Zajančkauskiui, turėju
siam didelę intaką toje apylen- 
kėje, ir jis, anot viršum įvar
dytųjų liudytojų, nuo 1907 m. iš- 
vieno su Garšvėnų dvaro nuo
mininku Ivanauskiu ir Joniškio 
palivarko Feliciana Kazele ėmę 
valyti propagandą vietos gyven
tojų tarpe prieš lietuvių kalbos 
vartojimą pamaldose, vadindami 
ją, kaip patvirtino liudytojas 
Krjvickas, pagoniška ir nurody
dami, jogei žmonės, ją vartoda
mi, jokių teisių negavę iš vy
riausybės, o jeigu jie kalbėsią 
lenkiškai, tai busią laikomi kul- 
turingesniais ir ingysią visas tei
ses; tam patvirtinti jie nurodę

kais neapykantą, kaip jam lan
kantis viename Joniškio paraph

kitam grasę.

1

ir kunigai Siamas, Petrulis it 
Golovnia, kurie paskutiniu meti 
buvo Joniškio bažnyčios klebo
nais; jie tikrino, kad vienus jie 
papirkę, kitus, prideramu nuo jų 
ekonomijos padėjimu, baidę.

Ypač padidėjusi bažnyčios ne
tvarka ir palaidumas, paskyrus Jo
niškio bažnyčios klebonu kunigą 
Joną Golovnią. Tuojau pirmą

tų riaušių tar-' sekmadienį po jo paskyrimo atėję
pas jį Zajančkauskis ir Ivanaus
kis ir ėmę inkalbinėti^ kad pa
maldoms tevartotų vienų lenkų 
kalbą, kadangi lietuvių nesą pa
rapijoje. Vasario 6 d. Zajanč
kauskis, veltui inkalbinėjęs kuni
gui laikyti pamaldas lenkiškai, iš
siėmęs iš kišenės portmonėtę ir, 
rodydamas ją 
“Kol čia yra 
jūsų (tariant 
25 žmonės, 
mano”.

Golovniai, pasakęs: 
rublis, tai nors čia 
kunigų) pereis bent 

parapijonįs bus

kalbom kas antras 
buvo sakomi pa- 

Bet tokia tvarka ne-

sekmadienį 
metų, anot

Kitą po to 
rio 24 d. 1910 
tojų Golovnios, Krivickio, Klimo, 
Ilgevičiaus, Klimaševskaitės, Ka
zimiero Mateikos, Dubovskio, Ba- 
linskių Julijos ir Karolinos ir Go
bio, nors tai buvusi lietuvių die
na, jų priešininkai, kurių tarpe 
ypač pasižymėję valst. PPranys 
Šimėnas, Stanislovas, Adomas ir 
Jonas Grigai, Vincas Palyta, Juo
zas Žičkus, Kazimieras 
kis, Aleksandra Bucko 
mentas Kondratas, ėmę 
giedoti, o kai kunigas
norėjo eiti apie bažnyčią, jie, už
darę bažnyčios duris, neleidę eiti 
drauge kitiems žmonėms, ir kai 
kunigas sugrįžęs bažnyčion, ėmę, 
rėkti: “su valkatoms (prostitu
tėms) apėjo apie bažnyčią... Lie
tuviškai sakant pamokslą ėmę taip 
rėkti ir šaukti, kad kunigas bu
vęs priverstas nustoti sakęs. Va
sario 21 d., vos tik kunigas Go
li vnia pradėjęs lietuviškai sakyti

vasa

Kazlaus- 
ir Klc- 
lenkiškai 
Golovnia

tebe-

“Vienas laikraštis, užpy
kęs ant kito laikraščio ben
dradarbio, liepė jam užsili
pyti savo terlą..., kiaulišku 
mėšlu. —*

Tokie argu me 
vartojami musų
po.... (čia sustok ir atsi- 
dttsk. Musų prieę.) antrojo 
laikraštininkų susivažiavimo, 
— patėmyja šis antras laik
raštis.

Šito viso pipiras yra tame, kad 
nei tas, kuris koliojo, nei tas, 
kuris lyg nori nurodyt laikraš
tininkų susivažiavimų vaisius, ro
dos, nedalyvavo tame susivažia
vime ir kol kas nežinia, ar norės 
toliaus dalyvauti.

Mi-
Mi-

Da-

nevažiuos į Prusus, bet 
rengiasi greitu laiku iš- 
Lictuvon. Vilniuj ne
bus Lietuvių Mokslo

Petrauckas nevažiuos į Prusus.
Nesenai buvo pranešta, kad 
kas Petrauckas, dabar esantis 
lane, Italijoj, buvo ketinęs 
žiuoti į Prusus su koncertais,
bar mums pranešama, kad iš to 
sumanymo niekas neišėjo. Pet
rauckas 
užtai jis 
važiuot 
trukus
Draugijos susivažiavimas ir Pet
rauckas mano jame dalyvauti. 
Jeigu bus galima, tai jis žada 
Vilniuj apsigyventi, jeigu-gi ne, 
— tai bene grįžsiąs Amerikon.

MISLĮS.
Išrišimai mįslių iš užpereito 

numerio:
14. Blusos.
15.
16.
17.
18.

Durnai.

Žaislas arklio snukyje.

Jeigu patįs neatminsit, žiūrėkit 
kitam “Lietuvos” numeryj. Ten 
rasite atsakymus ir daugiau mį-

vyzdį, kurie, kultūringi, girdi, 
turį didelę pajiegą valstybėje. 
Prie to, anot paties Krivickio, 
Zajančkauskis ir Ivanauskis kur
stę parapijoms, lenkų kalbos ša
lininkus, visokiais budais truk
dyti lietuvių kalbos vartojimą, 
buten: lenkiškai giedoti, kai ima 
giedoti lietuviškai, eiti iš baž
nyčios kunigui lietuviškai sakant

kalbos. Be to, kaip parodė liu
dytojai Petronėlė Klimaitė ir

liną Balinskienč ir Kazelė, in- 
kalbinėdami neklausyti kunigo, 
kurstę lenkus parapijonįs mušti, 
lietuvius, jeigu jie nesiliausią sa
vo kalba giedoję bažnyčioje, li
kai lietuvės merginos, belaukda
mos vyskupo Ropo atvažiuojant, 
ėmusios siudinties tautinius ru
bus, tai, anot liudytojos Julijos 
Balinskienės, Zajančkauskis ir 
Ivanauskis, dalydami žmonėms 
pinigus ir vaišindami juos deg
tine, šaukė draskyti tuos rubus; 
tai, kaip parodė kum Novickis,

parapijonįs, pašliję į lenkų kalbą, 
norėdami neduoti /laikyti lietu
vių kalba pamaldų, ėmė trukš- 
mais nuolat trukdyti bažnyčios 
pamaldas, ir nekęsdami tų, kurie 
paliko ištikimi lietuvių kalbai, 
prievarta juos kamuoti.

sisakęs pasirašyti po 
kajančkauskio, Iva- 
^azclės ir kitų, pa-

Klimo žodžių jį primušę už tai, 
kad jis 
prašymu, 
nauskio,
duotų vyskupijos valdytojui ku
nigui Michalkevičiui, kad Joniš
kio bažnyčioje pamaldos tebūtų

mušti ir valstiečiai Ignas Ilgcvi- 
čius ir Julija Balinskienč už tai, 
kad jie lietuviškai giedoję baž
nyčioje. Kaip patikrina vietos 
policistas Juknevičius, lenkai krei
dą rašę kryžius lietuviams ant 
nugaros. t Pagaliaus, kum Kuni
gėlis pasakė, jam pačiam kar
tą tajjcę tnątyti lietuvių, su len-

stiečiai ėmę balsiai giedoti len
kiškai, ir tuo privertę kunigą nu
stoti sakius pamokslą. Tą pat 
atsikartoję ir kovo 4 d. Joniš
kio bažnyčioje laikant kunigui 
Baltumui pamaldas, būtent, kai 
tas kunigas pradėjęs lietuviškai 
sakyti pamokslą, tai, pasak jo, 
taip-pat ir liudytojų Klimaitės, Ju
lijos Balinskienės, Boleslovo Ma
teikos ir Dubovskių Alenos pa
rodymų, vieni, kurie meldęsis — 
jų tarpe buvę viršum paminėtieji 

Šimėnas, Stanislovas ir 
ir 

sakyti 
sujudę 
tu čia 

kovo

z-.v.vu.ų Stanislovas
Adomas Grigai, Kazlauskis 
Bucka, — norėdami neduoti 
to pamokslo, trukšmigai 
ir ėmė rėkti: “Šalin. Ko v

Pagaliaus,
lietuviškai 
bažnyčioje,

užsirioglinai”.
7 d. kunigui Kuktai 
sakant pamokslą toje ___
kaip jis pats apreiškė ir liudyto
jai Klimas su Gobiu, pasigirdęs 
šauksmas: “išeikite, išeikite”. Po 
to lenkai parapijonįs išėję, išstum- 

bažnyčios, ir 
o prie durių 

Klimas Kaži- 
kad nieko ne

darni lietuvius iš 
išėję uždarė duris, 
stovėję' Vincentas 
mieras Pavlauskis,

slo.
Tą-pat dieną Zajančkauskis ku

nigo Golovnios bute, prie kunigų 
Kuktos ir Jasenskio, grieštai ap
reiškęs, kad kol jis čia esąs, jis 
neįleisiąs Joniškiu nė vieno lie
tuvio kunigo ir neduosiąs nė vie
no žodžio ištarti Joniškio bažny
čioje. Pašaukti tardyman kalti
namais Leonas Zajančkauskis, Jo
nas Ivanauskis, Felicianas Kazelė, 
Pranys Šimėnas, Vincentas Paly-

Kazlauskis, Klementas Kondratas, 
Stanislovas, Adamas ir Jonas Gri
gai ir Aleksandras Bucka nepri
sipažino kalti esą ir paaiškino: 
Zajančkauskis, Ivanauskis ir Ka
zelė, kad jie niekados savo kal
bomis žmonėms nekėlę neapykan
tos tarp lietuvių ir lenkų, taip-pat 
nekurstė Joniškio bažnyčios pa-

0
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GARSUS ASTRONOMAS FLAMARIJONAS.
Garsus astronomas prie t&leskopų, kuriais jis tyrinėja 

žvaigždes. Nesenai sukako 50 metų nuo išleidimo jo pir
mos astronomiškos knygos, dkurią jis parašė, turėdamas vos 
20 metų. Flamarijonas yra franeuzas. Lietuvių kalboj yra 
išverstos sekančios jo knygos: “Dangus”, “Stella”, Sodie
čių dangus”, “Astronomija” ir k. giedoti

Karol.

fie

ir

BALANDŽIO 5 D.

sios lietuviškai-
kle-

ap-

ir teis-

nesupran-
tame!”

lenkų puses

5 D.

Kun. Kunigėlio parodymai.

BALANDŽIO

dėl bet kalba ne visi

Petrulis.

po 100 rubli# pęrgiėnesį įrU buvo ir ne^ąlėjia hutį Tiesą .vie-

dęs tik 49 žmones, liepęs sakyti 
pamokslus lietuviškai apie dešim-

rub. 
dar

smas leistų kalbėti 
Teismas nori, kad

nenon-
imatę tą

parodymai, 
stačiai tvir-

Zajanc- 
Kazclci 
129 str.

sitaisiusios tautiniais rubais, 
niekino, jų rubus draskė.

Tuo pasibaidė kun. Balčiūno pa
rodymai.

pa- 
ap-

Lietuvių liudininkų
Klimas (starasta) 

tina, kad lenkininkai

tu 
nu- 
tę-

na.
jos

Prokuroras:
— Ar p. Kazelė agitavo su 

jančkauskiu ir Ivanauskiu?

davinėjo kaž-ko- 
ir kurstė lenkus

Per Velykas, per lietinių 
na, Šimėnas ir Palyta, einant

— .buvo.
— Dėlko gi Tamstos sakyti 

pamokslo prašė?—vėl klausia ad-

užsimetė lietuvių kalbą išmesti i 
bažnyčios, manydami, kad busi;

pradeda kalbėti, liet iš 
kalbos nuvažiuoja į

te; o Šimėnui, Buckai ir Žickui 
tų pačių įstatymų 51 str. 4-ame 
punkte.

rapijonų griebties prievartos ir 
smurto; neapykantą kėlęs pats ku- 

. nigas Siamas savo pamokslais 
prieš dvarininkus ir lenkus, tai-

>•

F

jokite: aš su vyskupu, kaip su 
prastu kunigu”!

lietu v iška i. 
rusiškai, sako:

Poliaus kun. Siamas papasako
jo, kaip jam monopoli parda
vinėtojas sakėsi, kad per vyskupo 
atvažiavimą monopolis daug deg
tinės pardavęs. Kaip paskui pa

rieš sumą turėjau sa- 
aš, i)o 

lenkiškai.

— Šiaip nebuvo. 1 ik pirmą 
kartą mane patikęs sakė: “Jei busi 
mums palankus, ant rankų tave 
nešiosime, bet jeigu Imsi lietuvis, 
tai imk savo daiktus ir krausty-

Lcnkų laikraščiai pilni tendcnci- 
teisme 
stebisi, 
iškrai-

klausia advokatas.
Teisėjas nekantriai įsikišo:
— Ar negirdėjai, kad baigė.

maldų nieko dora nebu- 
išvažinėjo.
atsitikimo vėl teko būti 
parapijoje pas ligonį —

liemenų, kokiam sodžiuje.
so* 

Ta- 
bu- 
lie-

mas! (Estestvennyj zakon).

Jeigu mes 
tai busime švie- 

ir šventes švęsime 
*šuva”. Toliau jis

Pernai lenkai vaikščio- 
rinko pinigus 

Lenkai gąz- 
kad jiems busią

Balinskienes parodymai.

sakydamas, 
paėmęs 

“šamatai, sąma
tai ir jus taip

saviemsiems: “Gerai

jos. Kurie buvo tuomet 
ir girdėjo, krato galvas ir

eurstę is- 
bažnyčios. 
žmonėms:

tavo po Joniškio parapiją?—klau
sia kitas advokatas.

— Matyti nemačiau, bet visi

to, kr

rėkė: “Nesuprantame ir 
mc”! ir mojo ranka. P;

Nuo 10" vai. ^publikos jau p ii 
Laikraščiams užinteresavus, 
prisirinko daugiau, negu buvo va- 

kalbasi, skai- 
rašo apie Jo-

MUM
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šęs vyskupijos valdytojo paskirti 
komisiją, kad ištirtų tą dalyką; 
kiti — kad jie nedarę netvarkos 
bažnyčioje ir nekliudę laikyti pa
maldų letuvių kalba.

Remiantis tuo, kas viršum iš
dėta, Vilniaus gubernijos bajorai 
Leonas, Vladislovo sūnūs, Kaze
lė, 40 metų, Vileikos, \ ilniaus 
gub. miestietis Jonas, Antano sū
nūs, 64 metų, ir Joniškio vals
čiaus, Vilniaus apskr. valstiečiai 
Pranys, Jono sūnūs, Šimėnas 42 
metų, Vincentas, Juozo sūnūs, 
Palyta, 55 m., Juozas, Tomo sū
nūs, Žičkus, 65 m., Kazimieras, 
Pranio sūnūs, Kązlauskis, 24 m., 
Klementas, Jokūbo sūnūs, Kun
drotas, 25 m., Stanislovas, And
riaus sūnūs, Grigas 45 m., Ado
mas, Andriaus sūnūs, Grigas, 51 
m., Jonas, Adomo sūnūs, Grigas, 
48 m., ir Aleksandra, Bonifaco 
„sūnūs, Bucka, 56. m., — kriminali
nio proceso įstatymų 1.032str. 
2-ruoju punktu ir 207 str. ir buvo 
pašaukti Vilniaus teismo rūmų 
tieson be luomų atstovų, kaltinami 
nusidėjimais, pažymėtais 
kauskiui, Ivanauskiui ir 
bausmes įstatymų 1 dalies

Kurstytojai kalbėjo 
“Kas tik lietuvis, tas 
voslavas (stačiatikis), 
busime lenkais, 
sus žmonės 
kartu su 
pasakojo: 
jo po parapiją ir 
advokatui apmokėti, 
dino lietuvius, 
taip, kaip buvo Stolipinui.

Klimais. Aš mačiau, kaip Za- 
nčkauskis davė 20 rublių A. 

Grigui, kad juos išdalintų žmo
nėms ir sukurstytų per lietuvišką 
pamokslą giedoti lenkiškai.

llgevicius. Lenkai nekenčia lie
tuvių kalbos, ją visaip niekina, 
vadina pagoniška, niekam neverta, 
tuos, kurie kalba lietuviškai, per
sekioja, pravardžiuoja, grąso pri
mušti.

Dubauskais. Labiausiai kurstė 
žmones p. Zajančkauskio darbi
ninkai, kuriuos jis siuntinėjo po 
Joniškio parapijos visus sodžius.

B alins k aite pasakoja, kaip len
kininkai, Zajančkauskio sukursty
ti, draskė per vyskupo Ropo at
važiavimą lietuvaičių rubus.

Mateika rodo, kad Zajančkau
skis davinėjęs pinigus, kad perse
kiotų lietuvių kalbą.

Gobu girdėjo pats, kaip Zą- 

jančkauskis kurstė prieš lietuvius.
Balinskas taip-pat matė lenkus 

agituojant ir giedant bažnyčioje 
per lietuviškus pamokslus.

Liudininkai: Balinskaitė, Kli- 
maitė, Dubauskaitė ir Jonas Ba- 

bėjo rusiškai. Advokatai sako, 
kad negalima esą pasitikėti tokiais 
liudininkais, kurie mirma kalbėjo 
vienaip, dabar kitaip. Teismas 
jiems atsako, kad jų parody 1 
dabar visai sutinką su anais 
kad jie blogai kalbą rusiškai.

pė faktus.
10 vai. 4O m. skambina 

mo antstolis taria savo paprastus 
žodžius: “prašau stoti”; visi su
stoja, ateina teismas, ir antetolis 
vėl sako: “prašau sėsti”.

Teismas baigia klausinėti lie
tuvių pusės liudininkus. Pirmu
tinis klausiamas kun. Kunigėlis.

LSKaibingai. Jo nuomone, visų 
Joniškio parapijos riaušių kalti
ninku esąs tik vienas p. Zajanč
kauskis. Jis kalbėjo:

Tuomet aš buvau Dubingiuose, 
mano parapija susisiekdavo su 
Joniškio parapija. Pirmą kartą 
man teko būti Joniškyje per šv. 
Teresės atlaidus. Tuomet aš sa
kiau du pamokslus — vieną lietu
viškai, kitą lenkiškai. Tečiaus ta
da niekas nebuvo nepatenkintas ir 
niekas jokių riaušių nekėlė. Po 

kartus teko būti 
porapijoje pas li- 
patikdami su šv. 
giedojo lietuviškai.

to dar kelius 
man Joniškio 
gonitis; mane 
sakramentu jie

Bet paskui virto kitaip.
Po kiek laiko aš vėl nuvykau 

į Joniškį. Buvo atlaidai, atva
žiavo ir daugiau svetimų kunigų- 
Tuomet buvo lietuvių diena iš 
eilės (viena šventė lietuvių, kita 
lenkų). Bet lenkai nežinia dėl 
kokios priežasties t ėmė kliudyti, 
trukdyti, nedavė žmonėms ramiai 
melstics 
iš tokių 
šia, visi

Po to 
Joniškio 
gerai
Tuomet ėmė sakyti man to 
džiaus žmogus (jo pavardė 
mašauskas), kad jei, girdi, 
sianti bažnyčioje vartojama 
tuvių kalba, tai visus parapijonis
paversiu stačiatikiais, kunigai pri
imsiu stačiatikybę, kad lietuvių 
kunigai imą iš vyriausybės algos

Girdėdamas pirmą kartą tokią 
kalbą, labai nustebau ir pasiin- 
teresavęs tuo, ėmiau klausinėti, iš 
kur visa tai jis žinąs. Jis atsake, 
kad visi saką girdėję tai kalbant

Kitas faktas. Per verbą ateina 
iš Joniškio parapijos du žmogų 
pas mane, kalba lietuviškai ir 
prašo manęs padėti gauti jiems 
miško sareo vietos- Tuomet kun.

lietuvių
.siau ji

Tuomet

Aš paklau- 
išbėgę nuo 
jie atsake:

pami-gauti guzą
nėjo kelius žmones, 
mušti lietuvius, jei 
esa lituviais. c.
rodos, buvęs

kelios

Ir jie man 
kurie 
jie s

Tarp tų paminėtų,
Šimėnas ir Palyta.

Kartą žiuriu, ma- 
klupi prie altoriaus 

mergaitės ir verkia. Aš 
<Įausti, ko jos verkia. Jos 
“Ko męs neverksiu), kad

mus lenkai persekioja, bažnyčioje 
neduoda lietuviškai melstics, gie
doti...” Mergaitės buvo iš Joniš
kio parapijos.

Aš jį pažinau, 
mane ateidavo 

lietuviškai- Aš
jis ir pirma pas 
ir vis kalbėdavo 
jo juokais klausiu: “Tu buvai 
lietuvis, o dabar lenku pasidarei?” 
Jis man rimtai atsakė: “Kas iš 
tos lituvių kalbos: su ja niekur 
nenuvažiuosi, niekur nenueisi, o 
už jos vartojimą dar man langus 
gali išdaužyti, nes taip kalba po 
musų Joniškio parapiją, 
savo dukteriai užgįsiu 
ba n y č io j c lietuviškai”.

Toliau kun. Kunigėlis 
priežastis, dėl kurių 

aiškina 
lenkininkai 

sukrutę išvaryti lietuvių kalbą iš 
Joniškio bažnyčios prie kunigo 
Golovnios.

Pasinaudoję kunigo permaina,

kunigo, kuris nežino vietos sąlygų, 
nežino tikro lietuvių ir lenkų skai
čiaus. Tuomet ir prasidėjo smar
kiausias p. Zajančauksio agitavi- 
mas. Jis sukurstė visą parapiją 
prieš lietuvių kalbą, prieš lietu
vius. Tuomet ir prasidėjo smar
kiausias persekiojimas lietuvių. 
Sykį man skundėsi kelios mergai
tės, kad jas, einant keliu, buvę 
užpuolę lenkininkai ir norėję iš- 

ne tik savo parapijos vadovu, bet 
jo klausydavo ir kunigų vyresny
bė. Tai rodo nors ir šis faktas. 
Kartą, sakydamas pamokslą, pa
minėjau Joniškio atsitikimus ir jų 
nepagyriau. Zajančkauskis, išgir
dęs apie tai, tarė, kad aš gausiu 
dėl šito dalyko nuo vyskupijos val
dytojo pasiaiškinti. Tiesa, tuojau 
ir gavau.

Kaip tik tuo pačiu laiku kaž
kas sudegino mano klojimą su 
javais ir viskuo. Aš nesakau, kad 
tai lenkai padarę, aš jų 
čiau ir ne,nutvėriau, todėl 
jų kaltinti, beK atsitikimų 
limas ir visokios žmonių 
verčia apie tai paabejoti... 
aš paprašiau mane iškelti, 
ne iš Dubingių perkėlė į 
liūs. Paskui aš apie Joniškio at
sitikimus girdėdavau tik iš laik
raščių. Bet pirma, kol arčiau 
gyvenau, Joniškio parapija buvo 
mano parapijai tikras barometras: 
kol ten ramu, tai ir pas mane ra
mu, bet kaip ten imdavo bruzdėti, 
ir pas mane pasidarydavo nebe
ramu.

nema- 
ncgaliu 
supuo- 
kalbos 
Po to 

ir ma- 
Šcšuo-

Kn. Michalkevičiaus parodymai.
Išklausinėjus kun- Kunigėlio, 

teismo pirmininkui praneša, kad 
atėjęs kun. Michalkevičius ir sto
vis už durų. Teismo pirmininkas 
prašo atkviesti. Vakar jis 
galvos skaudėjimo neatėjo, ir 
smas jį buvo nubaudęs 10 
Šiandien, matyti, jis ne visai 
sveikas, atėjo su žieminiu plosčiti. 
Teismas nuima nuo jo pabaudą. 
Kun. administratorius sakosi nie
ko daugiau nežinąs, kas yra pa
daryta komisijų, buvusių Jonišky
je, bet tai yra surašyta protoko
luose, o jis to gerai nemenąs. Bet

—• Ar Tamstai atvažiavus, jo
kios agitacijos nebuvo iš lenkų 
puses, ar negirdėjai agituojant p. 
Zaj ančkauskio,—klausia1 advokatas 
kun. Michalkevičiaus-

— Jokios tuomet agitacijos ne- 

na, buvo ten .policijos, o antra, 
vyskupijos valdytfeįb atvažiavimas 
yra labai išlhlmipga valanda, to
kioje- valandoje Bliekas nedrįstų 
riaušių . keltie H1

— Ar svarbios gegužės pamal
dos ?—toliau klausią advokatas.

— Taip,—-atsako kun. Michal
kevičius,—bet. j nepri verstinos.

nyčią, nešti yėluvap.

— Ar gic(Į|int;.jįožančių, reikia 
kad butų kunigas bažnyčioje?

—• Ne, ncręikia.
— Ar, Tamstai pasakius “te

gul bus pagarbintas”, daug atsa
kė ‘per amžių amžius”?

To i vietoj kun. administrato- 
ruis, truputį pagalvojęs, atsakė: 

—• Tai tur-but tik tie 49 žmo
nės !

— Ar buvo iš Dubingių depu
tacija nuo Zajančkauskio?

buvo, bet
kad ją butų p. Za 
siuntęs, to nemenu-

— Paaiškink man, 

kuroras,—ar yra kokie vyriausios 
dvasiškosios valdžios (visšei (bi

dedamose pamaldose butų varto
jama žmonių kalba, jei neklystu, 
vadinasi tai: “de lingua verna-

Ne, nėra

Kun. Balčiūno parodymas.
1910 m. Joniškyje balandžio 4 

d. turėjau sakyti lietuviškai pa
mokslą- Vos tik pradėjau saky
ti, tuojau bažnyčioje lenkai ėmė 
giedoti lenkiškai, kad nebesaky
čiau. Prašiau nustoti, bet neklau
sė. Paprašiau visų lietuvių pri
siartinti prie sakyklos ir vėl ėmiau 
sakyti. Tuomet lenkai ėmė mane 
lojoti, sakydami: “Vilkis, ko 
čia sakai? Mes tuoj tave 
trauksime nito sakyklos”! Aš 
siau pamokslą... Lenkai ūžė, 
kė ir, pagaliais... nutilo- Aš, 
rėjęs į kleboniją, klausiau klebono, 
kodėl man lenkai' trukdė sakyti 
pamokslą. Klebonas man paaiš
kino, kad čiao visuomet taip da
rą, kad Joniškyje esą daug truk- 
šmadarių. TuchncK man klebonas 

pavaVdcs.
Po atsakymui' advokatas Tar- 

chovskojus effte kabineti.es* prie 
kun. .Balčiūno šu gana keistais 
klausimais, kurie kad kiek kuni
go neišvedė iš kantrybės.

Kur tuomet Tamsta buvai 
bonu? — klausė advokatas.

— Inturkėje.
— Dėlko Tamsta Joniškyje tą 

dieną sakei pamokslą ?
— Kad manęs klebonas prašė-
— Dėlko klebonas prašė?—klau

sia advokatas.
—- Y ra paprotys svetimų ku

nigų prašyti pamokslų sakyti, — 
atsako kunigas.

— Ar Joniškio klebonas prašė 
Tamstos atvažiuoti ?

- Prase. ,

Kun. Balčiūnas atsako stebėda
masis tais advokato klausimais. „

Po to advokatas klausia:
—- Ar baigei Tamsta sakyti 

pamokslą ?
■— Baigiau.

f l

Kun. Kuktos parodymai.
1910 m. vasario men. pabaigoje 

gavau iš vyskupijos valdytojo raš
tą važiuoti su kun. Jasinsku į Jo
niškį suskaityti1, kiek yra lietuvių, 
kiek lenkų. /Nuvykom į Joniškį 
kovo 
kyti lietuviškai pamokslą 
sumai kun. Jasinskas 
[lipau į sakyklą, perskaičiau evan
geliją ir buvati bepradedąs sakyti 
pamokslą, kaip ‘išgirdau balsą: 
“Wychodzcie, wychodzcie”! (Iš- 

bažnyčios ir 'uždarė duris. Liko 
bažnyčioje ligi 80 žmonių, kaip 
sakė kun. Jasinskas, o klebonas 
sakėsi priskaitęs ligi 120. Besa
kant pamokslą, atėjo vienas žmo- 
?us>
nėję ir kitus išeiti 
sakyklos, Matan

paskui kitas, kurie atkalbi-
i. Aš nulipau nuo
t. kad čia vąroma ir senoj i tvarką pasiliko. Mani

agitacija, aš visai atsisakiau to
liau daryti tai, kaS 
įsakyta. Po to man 

mail buvo 
teko iš Za- 
kad “augš- 
paėmęs vir-tesnysiš 1 parlamentas 

šų”, t. y. lenkai lietuvius perga-

Man išėjus iš bažnyčios, kun. 
Jasinskas pasakė lenkiškai pamok
slą ir vienas skaitė parapijonis 

lietuvių pusėje teliko 15 žmonių!
Zajančkauskis tuomet sakėsi nu

gelių, išdalysiąs jas žmonėms, ir 
jo klausysią.

tuomet 4 žmonės, delc- 
visos parapijos, ir klati- 

busia su <

jie
Ateina 

gatai nuo 
šia, kas 
Jasinskas

su rašų. Kun. 
nieko ncatsa-

ir sužinosite”, 
lietuvių 
negiria,

laukite dvi valandi 
Dar pasakė: “N< 
kalbos, jos ir šv. tėvas 
lietuvių deputaciją net išbarė; mes 
tol neįsileisime lietuvių kalbos, kol 
Aušros \’artų šv. Panelė nebus 
lietuviams palanki”!

Advokatas: 

j is pats pirmas prašytų lietuvių 
kalbos, jei to norėtų parapijonis?

Kun. Kukta:

o to advokatas ima knygutę 

tos, ar jis jos nežinąs. Kun.
., sako, kad girdėjęs, bet 

pats neskaitęs. Bet ta knygutė 
pasirodė tik 1911 metais, ir tuo
met jos niekas negalėjo platinti 
agitacijai po Joniškio parapiją.

Kun. Šlamas.
Pirmą šventę, kai atvažiavau, 

giedojo lietuviškai. Sveikindamas 
savo naujus parapijonis, pasakiau 
vieną pamokslą lietuviškai, kitą 
lenkiškai. Po pamaldų, einant iš 
bažnyčios, patikau keletą žmonių, 
kurie prašė panaikinti lictuivų kal- 

pas Ropas. Buvo tuomet Zajanč
kauskis ir Ivanauskis. Zajanč
kauskis nuėjo į žmones. Vyskupas 
Ropas prabilo į žmones pirma 
lenkiškai, paskui pagarMno lietu
viškai. Zajančkauskis pirmas su- 

jančkauskio žodžius. Tuomet vy
skupas rūsčia tarė: “Tai jus taip 
priimat savo vyskupą”! Vysku
pas Ropas liepė ^vieną šventę lie
tuviškai melstics, kitą lenkiškai.

Norėdamas vyskupą geriau 

trukdė giedoti lietuviams.
Atvykus komisijai, p. Zajanč

kauskis išėjo iš klebonijos, saky
damas: “Kur mano parapijonis, 
ten ir aš”!

Baigiant savo parodymus, advo
katas klausė kun. Šlamo:

— Ar nebuvo Tamstos kokių 
susikirtimų su ponu Zajančkau- 
skiu ?

aiškėjo, tą degtinę pirko lenkai 
ir girdė agitatorius, kad geriau 
eitų prieš lietuvius.

Pabaigus, prokuroras klausia:
— Kokios tautos žmonės Joniš

kio parapijoje?
— Lietuviai, 

lietuviškai, yra
Kun.

Nuo 1901 iki 1904 m. buvau 
Joniškio klebenu. Prieš mane bu
vo bažnyčioje tokia tvarka: vie
ną šventadienį visos pamaldos lie
tuviškai, • kitą lenkiškai. Tos tvar
kos ir aš laikiausi. Tautybe Jo
niškio parapijonįs visi lietuviai, da
lis kalba lenkiškai, bet dauguma 
prie manęs vartojo namie lietu
vių kalbą. Prie manęs jokių riau
šių nebuvo, buvo ramu, niekas 
jokių atmainų neprašė, visa pa
rapija buvo visai patekinta ta 
tvarka, kuri buvo Joniškio bažny
čioje. Tik ponas Zajančkauskis 
prašė kelis kartus padidinti len
kų kalbos teisių, bet aš nesutikau, 

jau išvažiavus, pasidarė netvarka 
Joniškio bažnyčioje ==» kilo skan
dalai.

1909 m. dėl paduoto Zaj ančkau
skio skundo buvau nuvykęs į Jo
niškį su kun. Songinu tardymo

Klausinėjant liudininkų, buvo 
daug prieš ir už Zaj. Liudininkai 
išrodė daug Zajančkauskio agi
tacijos faktų. Kai-kuriuos liudi
ninkus papirkinėjo, vaišė, gązdi- 
no... Kai-kurie liudininkai sakė, 

priešingiems.
Apie Kazelę nieko nežinau.
Tą dieną lenkų agitatorių buvo 

visur pilna: ir prie bažnyčios, ir 
miestelyje.

Juknevičius (sargybinis)^
1910 m. vasario 14 d., išėjus

r v • • •banyčią, lenkai uždarė duris, ėmė 
rėkoti ir neleido kitų eiti aplink 
bažnyčią. Sugrįžus kunigui, jie 
reke: “Apėjo aplink bažnyčią su 
lakudromis’” 1 Dėl didelės netvar
kos bažnyčioje kunigas parėjo na
mo ir nebelaikė mišių.

Ivanavičius daug kalbėjo su 
žmonėms, kurstė prieš kunigus lie
tuvius, niekino lietuviu kalba ir z v €•

tu “Lietuvos”, c
Šimėnas gyrėsi primušęs Kar. 

Balinskienę ir žadėjo dar mušti.
Juknevičius dabar daug atsiti

kimų, kuriuos rodė per tardymą, 
neberodė, sakydamas vis “neži
nau”. 1/ct teisėjas ėmė skaityti 
jo parodymus pirmą kartą, ir jis 
nors ne visa, bet daug ką pa
tvirtino.

(No. 78) koresp. pamelavo, kad 
ji visai nemokėjusi lietuviškai. 
Jos parodymus, taip-pat ir kitų 
lietuviu liudininku vertė advoka- v v
tas p. A. Janulaitis. Balinskienė 

Prieš vyskupo atvažiavimą Iva
nauskas skaitė 
kius poperius 
prieš lietuvius,
rėš i su lenkininkais, 
kad aš ką pasakysiu ir 
nosinę, padarysiu 
tai” (pamosiu),
darykite. Jis liepęs lietuvaičių ru
bus draskyti ir mušti lietuvius.

Vyskupas pasveikino parapijo
nis lenkiškai, bet kaip jis pasakė 
ir lietuviškai “tegul bus pagarbin
tas”, tai Zajančkauskis ir kiti ėmė 

maldos butų perdalytos lietuviams 
ir lenkams perpus. Vyskupo valią 
mums apskelbė kun. Štamas. Iva
nauskis žmones kurstė prieš lie
tuvius ir sakė: “Mes to nenorim 
ir nebus”! Zajančkauskis siunti
nėjo po parapiją savo darbinin
kus, kurie liepė nesileisti lietuvių 
kalbos į bažnyčią jokiu budu.

Tą dieną, kuomet turėjo būti 
padarytas parapijonių surašąs, len

RENGIASI PRIE VISATVIETINES PARODOS. 
Mieste San Francisco verčia namus, kad padaryt vietos 

visasvietines parodos rūmams.

kai lauke atvažiuojant p. Zajanč-« | 
kauskio. Zajančkauskis atvažiavo | 
ketvertu arklių. Patikdami “savo f 
poną, lenkai užgiedojo jo garbei: | 
“Gwiazda šliczna i wspaniata”. 
Tuomet jis tarė jiems: “Mano 
parapijonįs, tiek 'laukėte, palau- 

kauskis nuvažiavo prie kapų; ten 
nuėjo kai-kurie lenkai. Kiek pa
buvus, jis vėl atvažiavo ir liepė 
eiti į komisiją.

Zajančkauskis, niekindamas 
tuvius ir jų kalbą, sakė, kad 
tuviai ir jų kunigai pa virsią 
sais ir pravoslavais. Kartą 
tarė į kunigą, ėjusį aplink baž-

lie- 
lie-
ru-

• • 
JIS

■t

Kazelė vaišino Šimėną, ŽiČkų 
ir kitus giesmininkus, kad jie bu
tų lietuvių priešininkais, sakyda
mas: “Aš daug dar turiu”.

Toliau liudininkė pasakoja be 
jokių atmainų, kaip Šimėnas, Pa
lyta ir kiti trukdę lenkiškais gie
dojimais sakyti lietuviškai pamok
slus. Kartą kun. Golovnia pagra
sė juos policija. Šimėnas ir Pa
lyta atsakė: “Mes nebijome ir po
licijos, mums ir gubernatorius nu
sispjauti”.

nas kartą primušė vieną mergaitę.
Ivanauskis sakė lietuvių giesmi

ninkams: “Meskite giedoję lietu
viškai, kad neklausysite paskui 
reiks pilvais šliaužyti’!

Atvažiavus komisijai, lietuviai 
turėjo slapstyties, kad neprimuš- 
tų. Kurie buvo bažnyčioje, tuos 
varė laukan. Komisijai tardant,

Atvažiavęs kun. Michalkevičius 
panaikino visas musų pamaldas, 
paliko tik pamokslus ir tai apie 
10 vai. kuomet mes negalime iš 
tolimesnių sodžių atvykti į ~ baž— 
nyčią. Tada mes, nuėję, ėmėme 
skųsties, sakyties, kad mums 
skriauda esanti. Kun. Michalkevi
čius galų gale atsakė: “Lenkai to 
nori, ir man taip geriau”.

Šiuos liudininkės žodžius vertė
jas užmiršo išversti.

Kun. Goloynios papildimas.

Prie vakarykščio savo parodymo 
kun. Golovnia prideda dar tai, ką 
buvo pamiršęs pasakyti apie viso
kius lenkų kliudymus, kurie bu
vo daromi lietuviams, juos skai
tant.

lovnia, — vienas lietuvis man 
skundėsi, kad lenkai neleidžią jo 
j lietuvių pusę. Aš tai pasakiau 
kun. administratoriui. Adminis
tratorius liepė leisti tąžmogų į 
lietuvių pusę. Tečiau lenkai ne- 

tai vyskupijos valdytojui, bet tas 
žmogus taippat nieko nepešė.

Kun. Golovnios parodymu pa
sibaigė lietuvių pusės liudininkų 
parodymai. Apie pusę antros tei
smas daro pertrauką, 
kos bus klausinėjami 
liudininkai.

BALANDŽIO
Nuo pertraukos, pusę antros, 

prisirinko daug daugiau publikos, 
negu buvo iš ryto; kiti jau nebega
vo vietos ir turėjo išeiti. Laik
raščių platus vakarykštės dienos 
aprašymai, matyti, užinteresavo 
žmones, ir jie patįs panorėjo pasi
žiūrėti indomios bylos.

Po pertraukos duoda parody
mus lenkų pusės liudininkai — 
pirma kunigai, paskui valstiečiai.

(Joniškio bylos pabaiga kitam 
numeryje).



Dr. Emil Loebl

KULTŪRA IR SPAUDA
LIETUVIŲ KALBON IŠVERTĖ

VAIDEVUTIS 
—:o:— 

(Tasa).

d) Kaina ir administracija.
Laikraščių formatas ir apimtis, laikui 

bėgant, nesulyginamai didinosi, gi tuo tarpu 
jų kaina nuolat puolė žemyn, d o kainos puo
limo priežastimi buvo trįs svarbus veiksniai: 
(1) sumažinimas, ir dagi visiškas prašalinimas 
mokesčių nuo laikraščių į valstybės iždą, (2) 
techniškos mašinerijos ištobulinimas, (3) su 
vaisbos gyvenimo išsiplėtojimu milžiniškai pa
sididino apskelbimų skyrius. Pirmutinių lai
kraščių kainos šiandien tiesiog butų negali
mos. Pirmo Timotiejaus Kitzcho leisto Vo
kietijoje laikraščio (1660) prenumerata me
tams buvo 10 talarų, Cotto Noust e Weltkun- 
de, vėlesniojo Augsburgcr Allgemeine Zei- 
tung kaina metų bertainiui buvo 4,30 gulde
nų; už St. Petrsburger Zeitung mokėjo skai- 

S^Hytojas 1829 met. nemažiau kaip 40. rublių, 
o su prisiuntimu į namus — 50 rublių metams, 
prie to tasai laikraštis ėjo tiktai tris sykius sa
vaitėje! Yra tai didelės kainos, juo labiau, kad 
tais * laikais ir pinigas turėjo nesulyginamai 
didesnę vertę nekaip šiandien. Francijoje imta 
už laikraščius tiesiog sulyg pasimėgimo! Dub- 
revil (1728) gaudavo kas menuo šešis luidorus 
(=120 frąnkų) už 4 puslapius in 4-to. Re- 
nandoto Gazettes kaina metams buvo 18 fran
kų. Prie milžiniško kainos atpigino francūzų 
spaudoje prisidėjo Emil de Girardin 1836. 
Iki to laiko francūzų laikraščių kaina, abelnai 
imant, siekie 80 fr. metams. Girardin tečiaus 
pradėjo leisti savo laikraštį La Pressc už 
40 fr. metams, ir turėjo negirdėtą pasisekimą. 
Nuo to laiko laikraščiai žymiai atpinga.

Anglijoje laikraščių kainų istorija ankštai 
surišta su laikraščių antspaudų istorija. Prieš 
1836 m. kuomet už kiekvieno laikraščio egzem
pliorių reikėjo mokėti antspaudų (stcmpelių) 
mokesties 4 penus, vienas numeris"abelnai atsi
ėjo 7 penai; numažinus gi 1836 m. antspaudų 
mokestį nuo 4 penų ant 1 peno, numerio kaina 
sumažėjo iki 3 penų, — tos kainos Times 
ir lig šios dienos laikosi. 1868 m. pasirodė 
laikraštis už pusę peno, ir bematant jį pradėjo 
sekti ir kiti laikraščiai, kaip: Echo, Star, 
Sun, Morning, Morning Leader ir Dąily 
Mail, kuris dabar yra didžiausias dienraš
tis už pusę peno. Tečiaus šis laikraštis 
nieko neturi panašaus į kauburiuos francu- 
zų • pigius laikraščius, leidžiamus pamfletų 
pavidale, kuriė tankiausiai priklauso nuo sft- 
vo įžengiamųjų straipsnių, ir tik ačiū jiems 
randa visuomenėje parėmimą be didelių re
dakcijos išlaidų. Daily Mail yra labiau pra
nešimų dienraštis, vedamas augščiausiame 
styliuje, ir Anglijos spaudoj turi šiandien pir
maeilę reikšmę. Tasai dienraštis, pagalios, 
yra tiktai dalelė milžiniško laikraščių trusto, 
esančio šešių H a r m s w o r t h brolių ran
kose. Angltj savaitraščių numeris, abelnai, mo
ka 1 peną; savitinės politiškos—literatiškos 
apžvalgos moka maž-daug 6 pensai*).

Ką dėl išlaidų, tai Escott -.[(England, its 
people, policy ant pursuits) tvirtina, kad vie
no įžymiausio Londono penny dienraščio iš
leidinėjimo biudžetas 1884 m. siekęs nuo 5,6 
lig 6,8 miljonų frankų. Intikėsime toms skait
linėms, jeigu prisiminsime sau politiškąjį ir 
ekonomiškąjį krizį Argentinoje, kuomet už 
dviejų dienų telegramas laikraštis Times mo
kėjo 37,50 frankų.

Iš vaisbos ir statistikos pranešimų, ku
riuos skelbė Vienuos N cue Freic Prąsse ma
tome, kad šio laikraščio metinis biudžetas 
siekė 1,235,000(guldenų. Tą sumą sudaro 
sekamos pozicijoj: Valdžios rinkliavos 252,- 
000 gulei, (mokesčiai 52,000 guld., laikraščių 
antspaudo (stcmpelis) mokestis 35,000 guld., 
mokesčiai nuo apskelbimų 14,000 guld., kra- 
sos ženkleliai 10,000 guld., kitokios ekspedi
cijos išlaidos 500 guld., ir antspaudų ženkle
liai 500 guld.), redakcijos honorarai 250,000 
guld., pensijos ir atlyginimai 45,000 guld., 
išvežiojimo išlaidos 5,000 guld., gratifikaci- 
jos ir tantiemos 25,000 guld., šviesa ir ku
ras 7,500 guld., buto nuoma 10,000 guld., 
įvairios kitokios išlaidos 20,000 guld., laik
raščio popieris 500,000 guld., spauzdinimo 
darbas 120,000 guld. Padalinus tą visą su
mą, išpuola metams vienas egzempliorius 30 
guld., bet kadangi skaitytojas užsimokėjo tik
tai 18 guld., todėl atsirado 12 guld. nuostolio, 
arba 40 nuošimtį visų išleidinėjimo išlaidų 
turėjo pridengti ineigos už apskelbimus.-

Panašias sąskaitas duoda ir kiti laikraš
čiai. Tatai parodo, kaip be pamato yra nuomo
nės tų žmonių, kurie priešinasi talpinimui inse- 
ratų politiškuose dienraščiuose. Savo laiku 
Lassalle reikalavo, kad busiamoj demo
kratų valstijoje butų uždrausta visiems dien
raščiams talpinti kokius-nors apskelbimus, ir 
kad tasai skyrius priklausytų tik laikraščiams, 
leidžiamiems valsčiaus ar valdžios pinigais. 
Klausimas apie atėmimą iš dienraščių ap
skelbimų skyriaus ir paėmimą jų valdžios 
monopoliun buvo kelis sykius gvildentas spau
doje, taipgi ir parlamente. Tą projektą ne
senai labai rėmė ir T r c i t s c h k e savo pa
skaitose apie politiką*). Treitschke skaito 
“kiaurai nenaturališku dalyku” suvienijimą 
dienraščio, turinčio pildyti politikos uždavi
nius, atstovauti ir propaguoti tūlas parti ji- 
nes idėjas, su i user a tų skyriumi. Kad apskel
bimai — sako Treitschke — visokių kurpių 
ir siuvėjų neturi nieko bendra su politika, 
kiekvienas turi tatai pripažinti”.

Suprantamas dalykas, kad mes visai ne
manome čia ginti perdėjimo ir silpnų apskel
bimų pusių; mums eina čia juoba apie pa
tį principą: leistina, ar neleistina pblitiškai 
kasdieninei spaudai talpinti apskelbimus. Apie 
tai galima ir šiaip, ir taip manyti. Bet kas 
trokšta,; iš viėhos pusė, turėti kasdieninę spau
dą tokią, kuri butų augštai išsitobulinus, rini
tai vedama, turėtų parinktą turinį, o, iš kitos 
pusės, nori atimti apmokamus apskelbimus iš 
kasdienines spaudos, tas privalėtų atkreipti 
savo atydą į tai, kad sykiu abiejų tų troš
kimų inkunyti jokiu budu negalima. Jeigu at- 
imsime iš laikraštijos apskelbimus, tai ji turės 
arba nepaprastai pakelti prenumeratą, taip 
jog laikraščiai pasidarytų prieinami tiktai ku- 
riems-ne-kuriems išrinktiesiems, arba taip tu
rėtų susimažinti jųjų turinys, o formatas tai]) 
susisiaurinti, kad spauda butų priversta grįžti 
vėl j primitivį savo skurdą.

*) Heinrich von Treitschke: “Vorlesungen uber 
Politik”. Leipzig, 1887. Tomas I, pusi. 177.

(Tol i aus bus).

PARSIKVIES BURIUS SVEČIŲ.
Tat amžins namas — giria slėpininga.... 
Kur tavo sveteliai? — visi išlekiojo.
Atėjo žiema šalta, tokia audringa; 
Baltas sniegas krito, žemę pašarvojo.

Na, neverk gi brangioji! Nedejuok taip skaudžiai! 
Matai, tavo ašaros į ledą virto.
Šalta, tai šalta; bet kodėl taip nubudai? —r. 
Tasai liūdnumas tavo jiegas pakirto.

Geriau pajudink galingas savo šakas 
Ir nukrėsk tu tą ledą nuo savo pečių. 
Šitai ir saulutė šukuojasi kasas.... 
Parsikvies jinai burius linskmųjų svečių.

Menkutis.

Veliaraū's’Ziniūs.
A“ JC
/t—rrtt-

DANIJOS KARALIUS KRI
TO ANT GATVĖS NUO APO- 
PLEKCIJOą, greitą seredą, 
Danijos karalius, Rriderikas VIII, 
grįždamas is’ pietines Europos, 
kur jis važinęjo gydytis, užvažia
vo Hamburgan ir 'čia sustojo ho- 
telyj su savcL šeimyna. Karalius 
važinėjo incognito, — vadi
nas, kaip paprastas pylietis. Va
kare pats vienas, persirėdęs, išėjo 
pasivaikščioti gatvėmis. Netru
kus krito ant šaligatvio nuo apo
pleksijos. Niekas jo nepažino, 
tad pašaukta ambulansą ir nuga
benta jį ligonbutin, kur neužilgio 
jis numirė, taippat niekeno nepa
žintas. Karaliui negrįžtant hote- 
lin, jo šeimyna pradėjo nerymauti 
ir pradėta jo jieškot. Surasta li- 
gonbutyj jau negyvą. Kūną par
gabenta viešbutin, ir neužilgio iš- 
vež į Daniją.

Friderikas VIII gimė 1843 me
tais, apėmė Danijos sostą 1906 
metais po savo tėvo Kristijo
no IX.

Danų karaliaus šeimyna turi 
labai plačius giminystės ryšius 
visoj Europoj.

UŽPUOLĖ TRAUKINI IR 
IŠLUPO 140 TŪKSTANČIŲ 
DOLIERIŲ. 15-to gegužės, ne
toli Hattiesburg, Miss, du užmas
kuotu plėšiku sustabdė traukinį 
apie pusiaunaktį, -išplėšė dinami
tu geležinę kasą ekspresinio va
gono, paėmė $140.000 pinigais ir 
pabėgo, užsėdę ant arklių. Pa- 
sažieriams nieko nedaryta.

*) Norėčiau dar- pridurti čia faktą, laikomą 
laikraštijos istorijoje tiesiog už euriosum, būtent, 
prenumeratą mokamą daiktais, produktais. Tatai da
roma, kaip žinoma iš Bret Harte’o, Marko Tvvaino 
ir kitų Amerikos humoristų pasakojimų, nuožmiuo
se Amerikos Vakaruose. Kad tečiaus tasai tvirti
nimas nėra sąmojingo poeto prasimanymas ir, kad 
užmokesnis daiktaiš ir produktais buvo tikrai įsi
gyvenęs ir praktikuojamas, tatai parodo mums su
judinąs atsišaukimąs, atspauzdintas ant pirmutinio psl. 
laikraštyje New York J o,u r n a 1, Johno Zen- 
gero .išleidžiamąjąme (liepos 15 d. 1751). Tame at
sišaukime jis primena, kad kurie-ne-kurie abonen
tai jau nuo 7 metų ( !) nemoką prenumeratos ir, 
prisimindamas jiems apie užmokestį, arba, geriau 
sakant, apie jų skolą, padeda gale sekantį P. S.: 
“Gerbiamieji, jeigu neturite reikalingos sumos pre
numeratai užsimokėti, pamąstykite taipgi ir apie 
bėdiną leidėją ir pasakykite savo žmonai: išsiųski- 
me tam pavargėliui šiek-tiek miltų, arba kelis kum
pius, sviesto, sūrio, vištų ir t.t. Tuotarpu pasieliektl 
žemiausias jūsų tarnas, John Zenger”.

APIE 2000 GYVULIŲ SU
DEGĖ. Pereitos seredos rytą už
sidegė krautuvė , šieno Kansas 
City stockjarduose, ugnis greit 
prasiplatino ir^ apįę 2000 gyvulių 
daržinėse sudegė.

or'
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VIETINES ŽINIOS.
-*r~rr— :

Protestai jĮĮ^eš ateivystėš ap- 
rubežiavimą. gegužes vakare 
Union League, I^Jįubc atsibuvo 
posėdis,; kuriąim dalyvavo../-rep
rezentantai įvairių tautų. Ap
kalbėta,” kokiais budais sukelti 
pasekmingą .protestą prieš Dil- 
linghamo billių, varžantį ateivius. 
(Žiūrėk apie tai plačiau ant 4 
pusi. “Varžymas Immigracijos”). 
Posėdyj dalyvavo daug žymių 
amerikonų, o viso judėjimo vado
vu yra žinomas milijonierius A. 
A. McCormickas. Lietuvius at
stovavo Dr. A. L. Greičunas. 
pirmsedis Immigracijinio Komite
to Chicagos Lietuvių Dr-jų Są
jungoj.

Nutarta 19-to gegužės, vakare 
sušaukti milžiną viešą mass- 
mitingą Auditorium .teatre, kur 
bus užgirta rezoliucija prieš var
žymą immigrantų teisių. Išrink
ta taipgi komitetą iš visų tautų, 
kuris, vadovaujant p. McCor- 
mickui, nuėjo pas miesto majorą 
Harrisoną ir pakvietė jį paju
dint šį dalyką miesto taryboj. 
Miesto taryba jau užgyrė pro
testo rezoliuciją.

Didžiausios pramonės vietinės 
organizacijos, kaip: Association 
of Commerce ir Civic Club taip 
pat prie abelno protesto žada 
prisidėti.

Lietuvių protestas, Chicagos
Lietuvių draugijos,' susirišę į vie-.

ną Sąjungą aprūpinimui {vai
rių svarbesnių musų reikalų ir 
tam tikslui išskyrę įvairius; spe- 
ciališkus komitetus, gyvai atsi
šaukė, užgirdę nuo savo immig
racijinio komiteto pirmsėdžio pra
nešimą apie Dillinghamo bilių. 
Direktorių vardu išnešta sekančią 
rezoliuciją prieš ateivystės var
žymą :

RESOLIUCIJA, 
užgirta Chicagos Lietuvių Drau

gijų Sąjungos.
Kadangi, praėjusiais laikais 

Suvienytų Valstijų gyventojai 
nuolatai apreikšdavo savo užuo
jautą visiems judėjimams, turė
jusiems savo tikslu užvesti demo
kratiškų principų tvarką kitose 
šalyse ir suteikdavo tokiems ju
dėjimams savo piniginę ir moralę 
paramą ; ir

Kadangi, Senato bilius 3175, 
žinomas kaipo Dillinghamo bilius, 
pataria ištremti, be teismo tyrinė
jimo, kiekvieną ateivį, kuris, čia 
gyvendamas, tartasi priešais sve
timų viešpatysčių valdžią, ir tuo- 
mi verčia musų valždią siųst at
gal,—tankiai neišvengiamos mir
ties žiotysna,—ne tik lyderius, bet 
ir paprasčiausius šio judėjimo pa
sekėjus ; ir

Kadangi, šitas pats bilius ir 
jo pataisymas No. 22527, vadina
mas Burnett’o bilium, reikalau
damas nuo ateivių skaitymo - ra
šymo egzamino, nesuteikia šiai 
salei jokio didesnio apsigynimo 
nuo defektiškų, kriminališkų, ar 
ligūstų kliasų, bet atpenč, prie
šingai šios šalies pripažintai ten
dencijai ir politikai, užkerta ke
lią daugumui ateivių, galinčių bū
ti auka politiškų persekiojimų ; ir

Kadangi, Dillinghamo biliaus 
reikalaujama ateivio ypatos in- 
dentifikacija, kas yra ne kas ki
tas, kaip pradžia ncamerikoniškos 
pašportinės sistemos; todėl to vi
so dėlei

Nutarta, kad mes, Chicagos 
Lietuvių Draugijų Sąjunga, re
prezentuodami suviršum 50,000 
Chicagos lietuvių, raginame Tau
tos Atstovus ncdaleisti šiam bi- 
liui virsti teise, ir toliaus

Nutarta, kad šio nutarimo ko
pijos tebūna pasiųstos Suvienytų 
Valstijų Prezidentui, Komercijos 

"ir Darbo Sekretoriui ir Chicagos 
miesto atstovams Kongrese.

Vardan Lietuvių Draugijų Są
jungos Chicago j

Direktorių Taryba, 
per:

J. J. Elias, Prezidentas.
J. J. Hertmanowicz, Sekr. 
Dr. A. L. Graičunas, Prez. 

Immigracijos Komiteto.

IŠ DRAUGIJŲ JUDĖJIMO.
Keistučio Budavojimo ir Sko

linimo bendrovė, ant Bridgepor- 
to, 9 d. gegužės, Ridiko svetai- • * nėj, atidarė 44-tą savo seriją. Tą 
patį vakarą paimta apie 66 nu
merius naujos serijos. Bendrovės 
reikalai, kaip pranešė jos pirmi
ninkas, p. Butkus, eina labai ge
rai. Šita bendrove yra turtin
giausia visoj Chicagoj. Patėmy- 
ta, kad čia priguli netik suaugę 
vyrai, bet teipgi merginos ir visai 
dar jauni vaikinai.

35-ta S. L. A. kuopa pereitą 
nedeldienį atlaikė savo mėnesinį 
susirinkimą Ridiko svetainėj ant 
Bridgeporto. Nežiūrint į lie
tingą orą kuopon atsilankė ir 
prisirašė 6 nauji nariai, keli pa
siėmę tūkstantines posmertines. 
Didesnė dalis—jauni, gražus vai

kinai Nutarta įsteigti šioj kuo
poj bęnt kas bertainį teip vadi
namus “initiation” (įstoji
mo) vakarus officiališkam pri
ėmimui naujų narių. Išrinkta 
komisija apdirbs tam tikrus pla
nus.

t
22-ra TMD. kuopa, ten pat at

laikė savo ])riešseiminį mitingą. 
Užgirta įnešimai 5-am TMD sei
mui ir suteikta instrukcijos kuo
pos delegatams, kuriais liko: ad
vokatas Bračulis ir St. Tanane- 
vičia. Daugelis narių, gavę ži
nią apie tai, kad netrukus bus vėl 
dalinamos TMD. nariams knygos 
(kun. J. Žilinsko' raštai ir Dro 
Garmaus paskaitos) užsimokėjo 
savo užvilktas mokestis. Išreik
šta geidimą, kad TM D. Seimas 
užsiimtų paminėjimu Duonelai
čio 200 metinio Jubilėjaus, kuris 
išpuls 1914 metais.

Pereitą sąvaitę sušaukta susi
rinkimą Centro Komiteto čika- 
ginių TMD. kuopų, kuriame iš
reikšta norą, kad Chicagoj butų 
vienas TMD. Centro 'Valdybos 
narys, pasiremiant tuom, kad 
Chicagoj yra officialis butas T. 
M. Draugijos (Home Office) su
lyg jai suteikto čarterio ir kad 
Chicago yra didžiausiu centru 
TMD. kuopų. Išrinkta Chicagos 
centro kuopų valdybą, kurios 
pirmininku aprinkta p. M. Dūdą, 
sekretorium p. St. Tanancvičią, 
p. J. Biežis liko išdininku. Se
kantis susirinkimas bus ten pat 
14 birželio vakare.

“Aušra” savo svetainėj pereitą 
nedeldienį turėjo paskaitą “Apie 
Turkus”. Skaitė “Lietuvos” re
daktorius, . p. L. Šernas. Lietus 
ir bjaurus oras sulaikė publiką 
nuo skaitlingesnio atsilankymo.

Ant 18-tos gatvės, Apvcizdos 
Dievo parapijinėj svetainėj pe
reitą nedeldienį po pietį atsibuvo 
Dr. L. Grcičuno paskįita apie 
sveikata ir džiova illiustruota 
paveikslais. Įžcngą padarė pats 
vietinis klebonas, kun. Stcfana- 
vicius, žadėdamas surengti pana
šias populiariškai moksliškas pa
skaitas kiekvieną ^nedeldienį, jei
gu publiką tik -panorės tuom 
interesuotis. Žmonių buvo į j)O- 
rą šimtų. . Zi

Nuo Aušros Dr-jos.
Žieminis sezonas “Aušros” va

karinės mokyklos baigias 15 ge
gužio, o nuo 22 dienos gegužio 
prasidės vasarinis sezonas, ku
ris trauksis 3 mėnesius.

Vasaros laike bus šie mokyk
los skyriai: 1) angliškos kalbos 
ir 2) Aritmetikos. Bet jeigu at
siras pakaktinas skaičius norinčių 
lavintis kitokioj šakoj mokslo, tai 
Aušros Dr-ja įkurs reikalaujamą 
sky rių.

Aušros Apšv. Komisija.

Lietuvių Pardavėjų Kliubas 
turės savo įvairintą vakarą 19-to 
gegužės, Slave svetainėj, ant 
Town of Lake. Rengėjai žada 
gražų ir žingeidų programą.

Atsiliepimas.
Užpcrcitame “Lietuvos” nu- 

meryj tilpo žinutė buk vyras 
pabėgo, o pati mirė, palikdama 
kūdikį keturių mėnesių; tėvas 
kūdikio Mikas Jonaitis. *Tas ne
liesa. Mes įprasišalinom vie
nas nuo kito du metai suvir
šum atgal, nes negalėjom sugy
venti. Katras buvome kaltas te
gul Dievas mus teisia, prieš žmo
nis negalima išsiteisinti. Per du 

paskutiniu metu ta moteris nė' 
su manimi gyveųp, tai ir kūdikio 
tėvas ne Jonaitis.

Mikas Jonaitis.

Nuo West Side. Mums pra«i 
neša, kad

Jonas Linkevičius pirko lotą 
už $1000 ant 22-ro place, tarp' 
Oakley ir Western avė. ir pra
dėjo statyt naują 3 augs tų na-t 
mą už $6000.

Karolis Preidis, ten pat, šalo 
Linkevičiaus, teip pat pirko tūk
stančio dolierių lotą ir pradėjo 
statyt namą 3 augštų, 6 pagy
venimų, kuris prekiuosiąs $10.000.

Jonas Lukošiūnas nupirko na
mą ant 2241 W. 23 place už 
$2000 ir čia perkels savo pienių 
ninkystės biznį (Milk Depot).

Iš Cicero. Kazys Kizas nupir
ko mūrinį namą 2 augštų nuo 
Frank Meškovskio, 1515 So. 49tll 
avė. už $5200.

Motiejus Janulis pirko medinį 
namą už $2400 ant 8846 Vincen- 
mess Road pietinėj miesto dalyj.

Šias visas nuosavybes pirkta 
per f tarpininkystę Bagdžiuno 
Bankos ant West Side.

Iš Kensingtono. Nesenai čici 
atsidarė lietuviška aptieka po 
num. 339 Kensington avė. Savw 
ninkais aptiekos yra p. S. Vilin 
mavičius ir »B-vė. Prie jos atH 
darė savo of f i so šaką D r. Ado-« 
mas Juška. Daktaras davažinės 
j šitą ojfisą tik nedeldieniais.

Išvažiuoja gydyties. Kunigas 
Nori). Lukošius, Šv. Mikolo Ar-< 
kaniolo parapijos klebonas, ant 
North West Side, susirgo džio
va ir šią savaitę, pagal daktarų 
patarimą, žada apleisti parapiją 
ir bent du mėnesiu gydytięs sau* 
su Kolorados oru. Apie tai jis, 
pranešė pereitą nedeldienį ir sa-o 
vo parapijonams.

--------- Y
Perkėlė offisą. Advokatas, p, 

F. P. Bračulis, perkėlė savo offL 
są didmiestyj (down town) iš 
Atwood Bldg, Clark ir Madison 
gatvių į 1107—1114 Stock Ex
change Bldg, po num. 30 Nortl^ 
La Salle st.

REDAKCIJOSATSAKYMAI.1
Kantui, Stegere. Raštas ne 

laikraščiams, todėl nuėjo gurban. 
Panašius siųskie Tamista stačiai 
merginai, bet ne laikraščiams.

P-ui F.. Petrylai, Grand Ra
pids, Mich, i akras žemės išne«* 
ša truputį daugiau, negu trečdan 
lis dešimtinės; 80 akrų bus 2$| 
ir pusė dešimtinių.

P-ui K. Vasiliui. Latinų Ame
rika vadinasi Pietinė ir Viduri
nė Amerika todėl, kad ten dau* 
giausiai apsigyvenę ainiai Hišpa- 
nų ir Portugalų ir tokios pat 
kalbos viešpatauja; gi Hišpanai 
ir Portugalai priguli prie latinų 
tautiškos giminės. Šiaurinėj 
Amerikoj (Suvienytose Valstijoj 
se ir Kanadoj) viešpatauja anglų 
kalba, ir kontrolę turi Anglo* 
saksai, todėl kitaip ją galima pa* 
vadinti' anglo-saksų Amerika.

SVARBUS MATEMATIŠKAS KLAUSIMAS



X

Wi;

APGARSINIMAI.
NUDA VEJAS KALĖJIME.

^William Fink iš Brooklyn©, 
N. Y. tapo nuteistas 4 mene
siams kalėjimai! prie sunkių dar
bų už sufalšavimą. svetimo vaiz
bos ženklelio (tradc-mark) ge
rai garsinamų pigulkų. Teisėjai 
išdavė tokį nusprendimų netik 
dėlei paties Finko nubaudimo, 
bet teipgi persergėjimui kitų nuo 
panašaus pasikėsinimo. Mes ke
lis sykius jau atkreipdavom atydą 
skaitytojų į kaikurių papratimų 
imituoti senus, žinomus šeimy
niškus vaistus netikusiais naujais 
dirbiniais. Yra .daug imitacijų 
gerai žinomo Trinerio Ameriko
niško Kartaus Vyno Elixiro to- 
dėl, kad šitas vaistas turi savo di
delius nuopelnus. Jis privalo but 
vartojamas pilvo ir jaknti mala- 
dijose; jis pagelbės jauniems ir 
užsisenėjusiems žarnų užsikim
šimams, galvos skauduliuose, nu
silpnėjime, nerviškume ir stokoj 
apetito. Aptiekose. Jos. Triner, 
1333-1339 So. Ashland avė., Chi
cago, Ill.

Bus trumpos prakalbos, dainos, dek- 
liamacijos ir perstatymas Driskio, pas
kui šokiai su programų. Visus kvie
čiame atsilankyti. Kviečia Komitetas.

EAST CHICAGO, IND.
Puikų baliij rengia Tėvynės Mylė

tojų Draugijos 127 kuopa, subatoj 25 
d. gegužės (May) 1912 m., J. Krupo 
svetainėj, Baring ave. ir 150-th st., 
East Chicago, Ind. Prasidės 5 vai. po 
piet ir trauksis iki vėlybos nakties. 
Inžanga 25c porai.

širdingai kviečiame lietuvius ir lie
tuvaites. Bus sulošta puikus mono
logas, deklamacijos, skrajojanti krasa 
su išlaimėjimu puikių dovanų. Bus 
ir kitokį žeidimai. Taipgi muzika iš 
Paryžiaus. Visiems bus linksma.

Pasarga, šitas balius buvo rengtas 
ant 30 d. gegužio (Decoration Day), 
bet miesto valdžiai uždraudus, liko 
perkeltas ant gegužio 25 d. Ti kie
tai, kurio parduoti ir parsiduos dėl 
Decoration Baliaus, bus geri ant šito 
augščiaus minėto baliaus. Su pagar
ba Komitetas.

Reikalaujam darbininkų | Wiscon
sin^ j liejyklų (foundry’s) darbų, 
darbas ant visados. Reikia taipogi 
darbininkų J farinas ir mieste. At
eikite šiuo adresu: Asping and Sweet, 
503 W. Madison st., Chicago, Ill.

Reikalingi agentai, geram vyrui mo
kėsim gerų algų Ir duosim gerų pro
pozicijų. Atsišaukit tik laišku:

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

Ant Pardavimo.

PARDUODU FARMAS.
Lietuvių kolionijojo Mason ir Lake 

apskričhiose, Michigan valstijoj, kur 
jau 105 lietuviai^turi ^nusipirkę far
inas. Ten turiu dar daug geros ne
išdirbtos žemės plotų parduoti. Taip
jau turiu .gyventftnų 4iirmų su trio- 
bomis ir sodnais.^^emę kuogeriausia, 
su moliu, juodžemiu ir smėliu mai
šyta. Parduodu l&ngV&nis sąlygomis 
ir pigiai, norintiems' lengvais išmokė
jimais. Rašykiterfuojau, prisiųsiu dy
kai savo žemių zomlapį ir informa
cijų knygelę.

ANTONgKIEDIS,
Peacock, Lake County, Michigan.

B. P.
MONTELLO, MASS.

Miszkinis, 35 Arthur
NEW HAVEN, CONN.
Makarevich, 255 Wallace
PHILADELPHIA, PA.
Ignotas, 1028 So. 2-nd

PATERSON, N. J.
Atkinds Bros., 273 River

M. A.

PORTLAND, OREG.
Bowman News Agency.

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

st.

st.

st.

st

avė.

Paj ieškoji mat
Aš Ona Brackienė pajieškau savo 

vyro Kazimiero Brackaus, paeina iš 
Kauno gub., Raseinių pav., Kaltinė
nų vol., Girdiškės parap., Marinų 
sodos. Jo adresas Amer’koj buvo 
toks: Kaz. Brackus, 7020 S. Canal st., 
Chicago, Ill. Ąš atvažiavau iš Lie
tuvos, prašau duoti žinią šiuo adresu: 

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

TEMYKIT!
čia rasi darbp^ kiek nori.

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

G. Swingart Co.,
46 Wellston, Mich.

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

M.
J.

K.

WORCESTER. MASS./
Paltanavičia, Y 

J. Kalakauskas,
WATERBURY,

Ch. Kažėmekas,

15 Millbury
121 Green

CONN.
785 Bank

st.
st.

st.

WAUKEGAN, 
Jos. A. Petroshius,

ILL.
922 — 10th st.

KELI A U J ANTIE JI AG E NT AI.
Juozas šilkas.
Jonas
S i man a s 
Jonas
M. K.

Dabulskis, 
Kvietkauskas.

Kulis.
Wilkevicze.

c71 Laikrodininko atminimai. Pasa
ka Erkman-šatrijaną sutaisė S. M. 
Paveikslas Iš Napoleono I paskutinių
jų kariavimų. Chicago, Ill. 1907, 
pusi. 44 .................................................15c

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

70 Lietuviškos pasakos įvairios. Su
rinko Dr. J. Basanaviius. Dalis IV. 
Chicago, Ill. 1905, pusi. 299. šioje 
dalyje, teip kaip ir pirmesnėse da
lyse Dro. J. Basanavičiaus surinktų 
pasakų, 4elpa keli šimtai užimančių 
ir juokingų pasakų. Kiekvienas, nu
sipirkęs iš paminėtų 4 knygų I, II, 
III ar IV dalį, turės per visą savo 
amžių neišsemiamą pasakų turtą.$1.25 
Drūtuose apdaruose ........................$1.50

-------------------rTTrTnnmniiMw.il____ ll........... ............. -_____ ___ ____________

69 Lietuviškos pasakos įvairios. Su
rinko Dr. J. Basanavičius. Dalis III. 
čia telpa 202 dar gražesnės ir juo- 
kingesnės pasakos. Chicago, Ill. 1904,. 
pusi. 333 .................. $1.25
Drūtai apdaryta ............................$1.50

76 Maxim Gorkij. .Pasakojimai. Iš 
rusų Jcaibos vertė A. L—lis. Turi
nys: Giesmė apie sakalą, Nenaudėlis, 
Makaras čudra, Rudenyj, Dvidešimts 
šeši ir vieha. Chicago, Ill. 1906, 

i pusi. 103 ' ...................................  .25o

89 Olga Liubotavičiute. Vaizdelis 
iš gyvenimo nihilistų. Parašė M? 

i 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, 111. pusi. 40 ..10c

A. OLSZEWSKI
3252 S. Halsted St. Chicago.

n

w.

PUIKI VIETA ANT 
RANDOS.

Naujas namas ir 5 akrai žemės 
pigiai ant randos ar pardavimo. 
Chicagos priemiesty j, ant 109-tos 
gatvės ir Kedzic avė., prie mie
stelio Greenwood Park, netoli 
Šv. Kazimiero lietuviškų kapinių. 
Iš čia galima važiuoti Chicagon 
strytkaAįais už 5 centus, arba ge- 
ležinkelitb, kurio stotis tik du blo
ku atstu. Sveikas oras, graži 
vieta ir ant 5 akrų žemės, galima 
įąikyti karvę, vištas ar kiaules ir 
išrinkti iš to daugiau, negu randa 
kaštuoja, arba galima užsodytį 
žemę bulvėmis, daržovėmis, ar ki
tais javais ir išrinkti savo randos 
pinigus. Dabar laikas žemę dirb
ti, taigi pasiskubinkite. Atsišau
kite į

A. OLŠEVSKIO BANKĄ, 
3252 S. Halsted st., Chicago, Ill.

Pajieškau savo draugų Juozapo Miš
kinio ir Petro Urbano. Juozapas Miš
kinis 4 metai atgal, girdėjau, gyveno 
Chicagoj, Iii. ant Dixon str., o Petras 
Urbonas, girdėjau, gyveno Muddy, Ill. 
Abudu paeina iš Kauno gub., Novo- 
aleksandravo pav., Dusetų parap., J. 
M. sodos Janavos, P. U. sodos Pike
liškių. Prašau juos pačius, ar kas 
apie juos žino, atsišaukti ant adreso:

Izidorius Jasiunas,
P. O. Box 193, Vandergrift, Pa.

GARY, INDIANA LOTAI.
Nepirk niekur, pakol nepasimatysi 

su mumis. Męs esame Generališkame 
Real Estate Biznyje per daugelį metų 
ir visą laikų apsigyvenę Chicagoje. 
Męs parduodame Lotus ir Namus po 
visą miestą Gary. Męs statome na
mus po orderio ir skolinant pinigus 
ant properčių tiktai. Farmas parduo
damo 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.

Ant pardavimo groserne su visais 
pritaisymais, lietuvių, apgyventoje apy
gardoje; biznis nuo seniai išdirbtas. 
Atsišaukite pas savininką: Paul Ja- 
kosz, .1828 Canalport ave., Chicago, Ill.

VYDŪNO RAŠTAI. NIEKO NUOSTEBAUS

Draugijų Reikalai.
4-tas DIDELIS PIKNIKAS! 

parengtas Dr-stės šv. Mykolo Arka- 
niuolo No. II, atsibus nedėlioj, 26 d. 
gegužio, 1912 m., Shuths Grove (dar
že), Riverside, Ill. Pradžia 9 vai. ryto. 
Inžanga 25c porai.

Užprašom visus lietuvius ir lietu
vaites; senus ir jaunus, bus šalto 
alaus, gardžios arielkėlės, kvepian
čių cigarų ir kitų smagurių. Muzyke 
partraukta nuo Kirsnos Tilto, kuri 
visus puikiai palinksmins.

, 1/, Komitetas.
Važiuodami imkite Metropolitan 

Elevator!' iki Marshfield avenue, o 
iš ten Garfield Elevatorį iki 48-tai 

zave. aVba 52-rai avė., o tada La 
Grange karų kuris davėž iki daržui.

DIDELIS METINIS PIKNIKAS 
parengtas Draugystės šv. Petro ir 
Povylo, atsibus nedėlioję, 26 d. ge
gužio (May), 1912, Antano Zopelio 
darže, Strtnmit, Iii. Prasidės 9-tų vai. 
iš ryto. Inženga 25c porai.

Maloniai užkviečiam visus lietuvius 
ir lietuvaites ant musų viršminėto 
Didelio Metinio Pikniko, kuris bus 
vienasis puikiausių lietuviškų Pik
nikų. • / Komitetas.

DIDELIS METINIS PIKNIKAS 
parengtas Draugystės Sūnų Lietuvos 
Vakaruose, atsibus ketverge, 30 d. 
gegužio šMay), 1912, (Decoration die
noje, Justice Park, Archer ir Kean av.

Piknikas prasidės 9-tų valandų iš 
ryto. Inženga 25c porai.

Užprašome visus lietuvius ir lie
tuvaites kuoskaitlingiausiai atsilanky
ti ant musų pikniko. Visas pelnas 
eis ant naudos Tautiškų Kapinių.

Su godone, Komitetas.
Pasarga: Nuo North Side, Ashland 

iki Archer avė. Imkite Archer Li
mits avė. karus ir važiuokite iki ka
ras sustos, paskui paimkit Joliet ka
rus ir išlipkite ant Kean avė. Nuo 
Town of Lake 47 st. karų, nuo 
Bridgeport© 35 arba 31 gatvės karais.

ANTRAS METINIS BALIUS 
parengtas Draugystės Lietuvos Mylė
tojų, atsibus nedėlioję 19 d. gegu
žio (May), 1912, Freiheit Turner 
svet, 3417-21 So. Halsted st. Balius 
prasidės 5 vai. po pietų, įženga 25c 
porai. Maloningai užrašom visus lie
tuvius ir lietuvaitės ant šio iškilmin
go baliaus. Muzika griež visokius 
lietuviškus Ir amerikoniškus šokius 
kuopuikiausiai ir merginos su vai
kinais sušilę, galės gauti atsigerti 
skaniai surūgusio alaus namie daryto, 
saldaus vyno iš rūgštų spangolių, ir 
gerų cigarų, padarytų iš kopūstų la
pų, ir daugiaus kitoniškų svaiginan
čių gėrimų. Balius bus su gražu 
programų (Grand March) ir trauk
sis iki vėlaus vakaro. Komitetas.

PYRMAS PIKNIKAS
Dr-stės Lietuvių Tvirtybės iš Cicero, 
III., atsibus 26 dienų gegužės (May), 
Bergman’s daržė, Riverside, Ill. Pik
nikas bus surėdytas su šokiais, dai
nomis Ir kitokiais pasilinksminimais 
dėl enų ir jaunų, ant kurio širdin
gai užprašo dr-stė Lietuvių Tvirtybės, 
atsilankyti višus lietuvius ir lietuvai
tes iš tJhicagos, III. ir visų apylinkių 
miestelių. Pradžia 9 vai. ryto. Inžan- 
?a 25c. porai. Su godone prot. rašt. 
F. Strelčiunas, 1527 — 48 Ct., Cicero,

Ill.

10-tas IŠKILMINGAS VAKARAS
Sąjungos Lietuvių Pardavėjų, su 

programų, pažymėjimui 5 metų sukak
tuvių. Nedėlioj,- 19 gegužės (May). 
1913 m., Slave svetainėj, ant 47-os ir 
Winchester avė., ant Town of .Lake.
Inžanga 25.. centai.

Pajieškau draugo Jono Pušinsko, 
Kauno gub., Telšių pav., šatijų par., 
Mosiedės vol., sodos Lukošaičių. 6 pė
dų, juodbruvių, pailgo veido, sveria 
200 svarų. 5 metai atgal apleido tė
vynę ir pribuvo Brooklynan, kur gy
veno 2 metu ir 6 mėn. Meldžiu pra
nešt, bus gausiai už tai atlyginta.

Antanas Viskontas,
21 Bridge st., Brooklyn, N. Y.

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

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

Parsiduoda šešių kambarių rakan
dai (forničiai) už pigią kainą. Rei
kalaujanti, lai atsišaukia po šiuo 
antrašu: 3327 Lowe ave.

Pajieškau brolio Felikso Matuzo, 12 
metų Amerikoj, Kauno gub., Rasei
nių pav., šidlavos. iš Naukaimio. 
Pirma gyveno Worcester, Mass., dir
bo dratinėj. Turiu svarbų reikalą. 
Duosiu $2 atlyginimo, kas praneš jo 
adresų.

\ Frank Matuzas, 
3249 So. Union ave4 Chicago, Ill.

Geras pianas už $85.00, naujausio 
stiliaus mahogoninio medžio, puikiam 
stovyje. Turi mandolinos pridečką la
jai dailaus balso, prekiavo $350.00, 
kada pirkom. Reikalaudamas pinin
gų, turiu parduot. Užeikit vakarais 
arba bile laiku nedėldieniais: T" 
Newman, arti Parnell av., 542 West 
60th St., Chicago, Ill.

Pajieškau draugo Petro šimulyno 
iš kaimo Aušgirio, Batakių par., 
metų Amerikoj. Turiu svarbų 
kalų; atsišaukit antrašu:

J. Barzinskis, 
Box 206, Argo,P. O.

18 
rei-

Ill.

Pajieškau Antano ir Juozo Zigman
tų iš Paluobių kaimo, Tamošbudžio 
gmino, Naumiesčio pav., Suvalgų gub. 
14 metų kaip iš Lietuvos. Pirmiau 
gyveno Anglijoj, dabar, girdėjau, Ame
rikoj. Turiu labai didelį reikalų, 
sišaukit prie:

Antanas Endziulis, 
3211 Union ave., Chicago,

At-

Ill.

Pajieškau brolio Antano Vaškevi
čiaus, 12 ar 13 metų, kaip Amerikoj, 
5 metai ženotas, pirmiau gyveno New 
Britain, Conn. Paeina iš Kauno gub., 
Šiaulių pav., Kražių vol., Daukintiš- 
kių sodos. Meldžiu atsišaukti, ar 
kas kitas tegul praneša tokiu adresu: 

Mrs. Petronėlė Augustinienė,
R.R. No. 2, Box 48, Edwards, Ind.

kairės rankos. Jisai
yra
yra

Pajieškau Antano Rimkaus, kurs 
gyveno 842 W. 33-rd st., Chicago, III. 
Amž. 28 vidutinio ūgio, svėre 180 
svarų geltonų plaukų, plikas, turi de
dervines ant

su manim susižie.lavęs, “license 
išimta ir

Jurgio parapijoj Gegužio 7, 1912. 
Gegužio išėjo iš namų ir dau- 
negryžo. Antanas Rimkus pa- 

pav., 
Kai- 

žinią, 
gaus

vestuvės turėjo būti

4-tą 
giau 
ėna iš Kauno gub., 
Naujamiesčio parap. 
mo. Kas apie 
prisiunčiant ■ jo 
$15.00 dovanų.

Jieva 
3248 S. Morgan

Panevėžio 
Berčiūnų 

jį dues man 
tikrą adresą,

Zauniutė, 
st., Chicago, Ill.

Reikalavimai
DARBININKAI REIKALINGI.

Reikalaujame agentų įvairiose Suv. 
Valstijų ir Kanados šalyse, pardavi
nėjimui musų auksinių, sidabrinių ir 
nikelio laikrodėlių, lenciūgėlių mai- 
nieriams, taimeriams, fabrikų darbi
ninkams ir t. t. Ant lengvo išmokė
jimo po $1 ar $2 t~me|iesį. Mokamo 
geras savaitines algas?\rajpinėkit, 
rašydami, savo dabartinį užsiėmimą 
ir kiek algos dabar gaunat. Tik blai
vus Ir sąžiniški vyrai teatsišaukia.

North American Sales Company, 
Box 951 —Tept. 71, New York, N. Y.

REIKALINGI: ŠIRMONAI, JARD- 
MONAI IR SLEDŽERIAI GELŽGA
LIŲ JARDUOSE. GEROS ALGOS. 
LANSKI, 2117 SO. JEFFERSON ST.

TUOJAUS REIKALINGA 
keletas mėsininkų darbininkų ir vie
nas knygvedys mokus vesti knygas ir 
skaitlines į Laivrenco Lietuvių Koope
racijos krautuvę. Užmokėstis gera ir 
darbas ant visados. Kreipkitės tuojaus 

P, ŠIMONIS, 
Lawrence, Mass.101 Oak st.f

Reikalauju vieną lietuvį darbinin
ką, kuris galėtų dirbti farmoj. Gera 
mokestis, darbas visados. Atsišaukit 
adresu: Jos. Sharkey, Wayne City, Ill., 
Wayne, Co.

Reikalauju kriaučių prie vyriškų Ir 
moteriškų drapanų siuvimo. Geras 
užmokesnis dėl gero darbininko, ir 
larbas ant \ visados. Teipgi mokau 
kirptie moteriškas ir vyriškas drapa!- 
nas pagal naujausią sistemą, už la
bai mažą kainą. Atsišaukit tuojau 
tias L. Geležinis: 4G01 So. Hermi*
tage ave., Chicago, Ill

O KAS ČIA?
5 tuzinai gražios popieros laiškams 
rašyti, su gražiais pasveikinimais, dai
nelėms, eilėms ir t. t. 1. tuzinas 
25 centus.
ir moku jiems gerą algą.
negaišinant
tuoja:

F.
304 Benkert

3.

eilčms ir t. t. 1 tuzinas už 
Taipgi reikalauju agentu 

Atsišaukit 
laiko, laikas pinigus kaš-

F. STATKUS.
place, Philadelphia, Pa

Gaunami “Lietuvos” Knygyne:
Apsišvietimas. Filozop. turinis 

Gimdymo Slėpiniai ...................
Likimo Kilmė ............................

-1. Musų Uždavinys .......................
5. Mirtis ir Kas Toliau ...........

Slaptinga žmogaus didybė ... 
Visatos Saranga .......................
žmonijos kelias .......................
Jonuks Mergų bijąs. Komedija 
Kur Prots ....................................
Piktoji Gudrybe .......................

6.

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

kad esate liguisti, leidę savo kraujui užsiteršti, 
pasidaryti skystam, nesveikam, pilnam visokių 
nevalumų. Bet jeigu imsite vartoti 

%

Severos

LIETUVOS” AGENTAI.

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

BROOKLYN 
J. Ambrozėjus, 
Vincas Daunora, 

Lesniauskas, 
Pilėnas,

A.
P.

L. G awl is, 
Vincas žolvis,

Pet.

už- 
ai.c

N. Y.
120 Grand

229 Bedford Ave.
900 Rogers ave.

102 Grand

BALTIMORE, 
1834 

603

MD.
N. Castle
So. Paca

MASS.CAMBRIDGE, 
Batkevičius, ■ r 877Cambridgo

Ad.
, _ Antanas Grišius, 

W. C. j. Janušas,

CHICAGO, ILL. ' 
Bagdžiunas, 2334 8. Oakley 
Gimbutas,

Zen.
Vnic.

st.

st.

st.
st.

st.

ave.
ave.

Parsiduoda, žemiaus prekės, ant 
3213 Wallace st., 2 augštų namas, 
storas ir 3 flatai. Kitas po num. 
3215 teipgi 2 augštų su 2 pagyve
nimais po 6 kambarius. Abudu par- 
duosius greitai už $3900. Randos at
neša $53. Mrs. E. Heine, 6635 May st.

Parsiduoda ant 21 place arti Leavitt 
gat. 3 augštų, 2 metai, kaip pabuda- 
votas, medinis namas gerame padėji
me, gatvės išcementuotos ir išmokė
tos po 4 kambarius kiekvienam pagy
venime metinė randa $366.00, kaina 
$3100.00. Dėl artesnių žinių kreipki
tės į musų ofisų: Z. S. Mickevič, 
2342 So. Leavitt st., Chicago, Ill.

Parsiduoda ant 25 gat., arti Leavitt 
gat. 3 augštų mūrinis namas, 3 pa
gyvenimų po 5 kambarius maudynės, 
gazas, kietos padlagos visuose kam
bariuose, metinė randa $540.00, kaina 
$5200.00, kreipkitės Į Z. S. Mickevičio 
ofisą, 2342 So. Leavitt st., Chicago, Ill.

Iš priežasties pirkimo farmos par
siduoda kampinis saliunas (karčia- 
ma) už prieinamą kainą. Biznis eina 
gerai, nes randasi ant kampo, kur su- 
seina iš visų pusių karai ir tirštai 
lietuvių ir kitų tautų apgyventoj vie
toj, teipgi daug dirbtuvių toj vietoj 
yra. Arčiaus dažinoti kreiptis adresu: 
2300 So. Halsted st.

Kas apsilankysit į Gary ir norėsit 
būdavot sau namus, kreipkitės prie 
savo tautiečio, kurs suteiks jums prie- 
teliškas 
riausia. 
name:

rodąs ir pabudavos kuoge- 
Kontrakterius gyvena savam

16 ave.
Jonas Misunas,

1600 Adams st., Gary, Ind.

Parsiduoda labai pigiai Kriaučių 
šapa su visais įrankiais prie to darbo. 
Pardavimo priežastis — mirė jos savi
ninkas. Norintįs pirkti tsikreipia šiuo 
adresu: Mrs. Anna Jukniene, 1620 So. 
Union st., Chicago, Ill.

Parsiduoda ant 23 Place, arti Oakley 
ave., prieš lietuvišką bažnyčią, 3 aug
štų mūrinis namas, 3 pagyvenimai po 
6 ir 7 kambarius, maudynės, gazas, 
labai geram padėjime, metinė randa 
$600.00, kaina $5600.00. Kreipkitės į 
J. Bagdžiuno Banką, 2334 So. Oakley 
ave., Chicago, III.

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

Parsiduoda ant 23 street arti Oakley 
ave., 3 augštų mūrinis namas, 3 pa
gyvenimai po 4 kambarius, maudynes, 
gazas, augšta pastogė džiauti drapa
nom ir teip abelnam susidėjimui, sku
jinis stogas, metinė randa $468.00, 
kaina $4500.00. Kreipkitės į Bagdžiu
no Banką, 2334 So. Oakley ave., Chi
cago, Ill.

Parsiduoda ant Oakley ave. arti 
23 Place, 4 aukštų mūrinis namas, 4 
pagyvenimai po 6 kambarius, koge- 
giausiam padėjime, gatvė išcementuo- 
ta ir užmokėta, namas vertas $8000.00, 
metinė randa $720.00, r kaina tik 
$6500.00, lengvos išlygos. Kreipkitės 
į J. Bagdžiuno Banką, 2334 Oakley 
ave., Chicago, lit C,.YY' ■.

Parsiduoda ant 23 street* ir 22 
Place, terp Western ir Oąklėy ave., 
platus Ir Ilgi loteti už numUzifttą kal
ną, ant labai lengvų: Išlydį/, $100.00, 
ant syk, o paskui po $16.00’ ant mėne
sio. Kreipkitės į J. BagdžlilW‘Banką,

Juče v i oze, 
Linka, 

Rimkus, 
Stulpinas, 
Visockis,

Vine.
Jonas
A. Vizbaras,
Petras Vaitiekūnas,
P. Zmudzinavlčia, ’

3036 Union
708 W. 17th Pl. 

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

92T' — 33rd Pl. 
8139 Vincennes Rd. 

301p -Parnell ave.
827 —

913 W.

CICERO, ILL.
A. K. Boczkus, ^1318 So.

HARTFORD ■ ' CONN.
Lesevičius,Kar.

J.

B.

P.

K.

HERRIN, 
T. Adomaitis,

st.
st.

33rd Pl.
32nd st.

49th. Ct.

,40 Mulberry st.

ILL.
Box 708.

INDIANA HARBOR, IND.
Yasiulis, 3604 Deador

LOS ANGELES, CAL.
Mankus, 3.9 Germain Bldg.

st.

O.

LEWISTON, ME.
Vilaniškis, 14 Summer

Stan.

M.

st.

McKEES ROCKS. PA.
Viltrakis, 207 Charters ave.

MINERSVILLE, PA.
Ramanauskas, Box 538.

NEW BRITAIN, CONN.
J. Cheponis, 510 Main st.

NEWARK, 
Ambrazevičla,

PETERSONj N. J.
A. Varaškevičius, 70

V.

S.
PLYMOUTH,

Poteliunas, 345

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

T.

178 Ferry

Lafayette

PA.
E. River

st.

st.

st.

PA.
2400 Fifth ave.

46 So. 22-nd
1811 Wharton

PITTSTON, PA.
Kazakevičia, 103 N. Main

SHENANDOAH, PA.
Kryžanauskas, 38 E. Centre

SPRINGFIELD, ILL.
Tachilauckas, 1217 W. Jefferson

Nek.
SO BOSTON, 

Gendrolius, 
Gegužis,

P. Mikalauskas,Paul
K. Yurgeliunas,

Juoz.

28

SCRANTON, 
Petrikys,

st.
st.

st.

st.

st.

MASS.
224 Athen
W. Broadway.

248 W. 4th St.
233 Broadway

st.

PA.
1514 Ross ave.

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

F.

Jur.

UNION CITY, CONN.
Eimaitis, 65 Brenna®
WATERBURY? CONN.

žemaitis, h'827 c st.

KUR GAUTI “LIETUVĄ”
Galima gauti kiekvieną savaitę 

Lietuvą” už 5c. ^oas šiuos agentus:

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

Jankauskas.
Juozapavičius,
Plochocki,

Ant. 
Balt. 
Ant.

227 Bedford ave.
73 Grand st.

65 Hudson ave.
222 Berry
87 Grand

st.
st.

BALTIMORE, 
Louis, 657 W.

MD.
Baltimore

112 N. Green
st.
st.

John
J. Zebra nekas, .  

BUENOS AIRES, ARGENTINE.
Juozas Pauga, Calle Alldecova 463

CLEVELAND, 
Šukys, 2118

CHICAGO,
Jonas Ilgaudas, 1613 So. Halsted st. 
P. M. Kaltis, 1607 N. Ashland ave. 
Zig. Mickevičia, 2342 S. Leavitt st. 
M. J./ Tanaheviče, 670 W. 18tli Bt. 
Mike Valaskas, 345 Kensington ava

ELIZABETlt N. J. J ;
Bočkus. "211 First st.

LAWRENCE, MASS. 7 7’

P.

D

OHIO.
St. Clair ave.

8
9

10
11
12. Probočių šešėliai. Dram. veik. $1.40
.13. Tėviškė ........................................ 20c
14. Lietuvos Varpeliai. Muz. veik. 45c.

Užsisakant virš minėtas knygas ir 
pinigus siunčiant, adresuokite teip:

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

KATASTROFIJA.
Pilnas aprašymas apie nuskendimų 

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 šitą knygą dovanai.

“TARKA“
Juokų ir linksmybes mėnesinis laik

raštis, leidžiamas bendrovės Satyras^ 
New York’e.

Jeigu nusibodo liūdnumas ir norė- 
prablaivinti protą, tai nėra geres- 
gyduolės už “TARKĄ.” Užsira- 
“TARKĄ” ir jai tarkuojant jau- 
kad pajaunėję! ant čielo šimto 

TARKĄ,” jausi

turn 
nes 
syk 
sies,
metų. Skaitydamas 
tiek smagumo kaip išgėręs tris bač
kas alaus, arba suvalgęs dvi kvortas 
tarkuotų krienų.

Kiekvienas prisiuntęs doliarinę ir 
savo adresą, gaus “TARKĄ 
metų. Kas 
sai veltuo. 
ponis, gaus

P.
124 Grand st.,

per visų 
prisius 10 centų stam- 
Adresuokite:
TARKOS” 1 numerį vi- 
NARVYDAS,

Brooklyn, N. Y.

Mflžfl FflRMfl BEVEIK 
Už DYKA!

9O&Q G

Parstatykite numerius tuose lange
liuose taip, kad sudėtinė suma iš abie
jų pusių išeitų po 23.

žėdnam, kas šitų pozelį išriš ir at
siųs mums, męs duosime kreditą ant 
$100.00, kuri mes priimsime, kaipo 
dalį užmokesčio prie nupirkimo Mažos 
Karmos, kuri randasi puikiam mieste 
New Jersey Valstijoj prie geležinkelio.

žeme ta yra gausinga, sausa ii) guli 
ant lygios vietos. Prekė tos Parmos 
yra $149.00; vienok po atsiuntimo tik
rai išrišto pozelio, turite primokėti už 
tą Farmą tiktai $49.00, mokėdami po 
$5.00 į menesį.

Nereikia įmokėti procentų, nei pa- 
dotku; dykai aktas pirkinio.
už $49.00 paliksite savininku 
Farmos.

Atvažiuokite, arba rašykite, 
siusime Jums mapą ir informacijas, 
Adresas:

Lithuanian Dep’t, C.
Roomj 114,

New York City.
25 Church st.,

<KK

Tiktai 
Mažos

o iš-

L1ETUYISZK0S KNYGOS
Gaunamos “Lietuvos’* redakcijoj.

4 Alluma ir kitos pasakos Guy de 
Maupassant’o, vertė J. Laukis. Tel
pa šios pasakos: 1. Alluma, 2. Ne
tikri brangieji akmenys, 3. Baimė, 
4. Du maži kareiviai, 5. Dienynas pa
dūkelio, 6* Mėnesienoje, 7. Vaidulys, 
8. Užšalusioj padangėj, 9. Atsikirti
mas, 10. Vienatvė, 11. Tėvas ir su
nns, ir 12. Rože. Guy de Maupas
sant yra vienas iš geriausių raš
tininkų pasakų iš žmonių gyvenimo. 
Chicago, III. ; 1908, pusi. 13G ..35c

Ori-27 Gyvenimo mokykla. Parašė
son Svett-Marden. Lietuvlškon kal- 
bon išvertė K,* žegota. Užrašai pa
garsėjusių žinįmlų. Labai naudinga 
knyga. Didelio formato. Chicago, 
Ill. 1907, pusi. 235 J................. $1.25
Apdaryta ..............    .$1.50

35 Gyvehimo vaizdeliai, susidedanti 
iš devynių sekančių gražių pasakai
čių: Atsisveikinimas, Vagis, Kas kal
tas, Gatves vaikai, Paparčio žiedas, 
Miško sargas, Signalas, Keleivis, Bū
vio esybė. Chicago, Ill. 1902, pusi.

Kraujo Valytoją
(Severą's Blood Purifier)

galite tikėtis greitu laiku pasitaisyti ir pasveik
ti. Vaistas tas nesykį išbandytas ir davė pui
kiausius rezultatus gydyme vočių, odos ligų, iš
bėrimų, spaugučių, skaudulių ir visų kitų ligų, 
kurios tik iš kraujo nevalumo paeina $1.00

NELAUKITE
kol liga giliau šaknis įleis; visus nervų sugedimus, paeinančius nuo sun
kaus darbo, nuo rūpesčių, nuo nepakankumo miego ir įvairių išklydimų 
stengkites tuojau prašalinti.

SEVEROS NERVOTON
(Severn’s Nervoton)

yra tikriausias nervų sudrutinimas, prašalina visus nervų nusilpnėjimo 
apsireiškimus ir suteikiąs sveiką ir gaivinanti miegą. Kaina $1.00

c

SUSIJUDINIMAS
per sunkus darbas, stoka miego, vidurių tuštu
mas, įvairios rųšies išklydimai, taipjau visokie 
sugedimai organizme tankiai gimdo aštrius gal
vos skaudėjimus.

Severos Plotkeles nuo Galvos
f

Skaudėjimo ir Neuralgijos
(Severa’s Wafers for Headache and Neuralgia)

veikiai tokius skaudėjimus prašalina
25c dėžutė.

E>

I
Parduodama visur aptiekose. Knygeles ir nu
rodymai lietuvių klaba. Daktarišką patarimą 
duodame dykai kiekvienam, kas tik rašys į

W. F. Severą C o. CE°“wrs

k Laikrodėlis Dykai! M
H Kam pirkti laikrodėlį už pinigus B 
b kada jį gali gauti visai dovanai. S

Šitas laikrodėlis yra H 
nikelinis (Nickel), iš- B 
rodo kaip sidabrinis, 
gerai laika laiko, yra 
tvirtas ir prie sunkiau- 9 
šio darbo jo nepaga- |I 
dinsi ir gauni drukuo- B 
tą gvarantija apie jo U 
geruma.
Užsimokėk tiktai už Kg 

laikraštį LIETUVĄ M 
prenumeratą...$3.25, K
o gausi “Lietuvą” 4 
per pusantrų metų ir B 
šį laikrodėlį dovanų. Kg

U Sitų laikrodėlių męs turėjome 3000, o dabar M 
M jau liko vos pora šimtų ir, kada juos išbaigsime K 
M daugiau jų negalėsite dykai gauti. Todėl pasisku- 9 
B binkite su užsirašymų ‘‘Lietuvos’’ kurie norite B 
K gauti šitą puikų Laikrodėlį dovanų. 3g
U Siųsdami pinigus adresuokite: K
fl A. OLSZEWSKI 1
S3 3 25 S. Halsted St, CHICAGO, ILL. 0

rTTrTnnmniiMw.il


.» ' ' a-

<

mqkykla šokių.

471 
riuos 
gerai 
liais. 
kurie 
žaibai,
Kas yra debesiai, ant ko jie laikosi 
ir tt. Chicago, Ill. 1894, pusi. 79.25c

Philadelphia, Pa.J
VYRAI IR MOTERYS, kurie nesveiki ir nori būti sveiki—išgydyti, tad kaip žodžiu^Sf 

JT^teip ir raštu (lietuviškai) gali atsišaukti j šitą tilerą Kliniką. Ateinančius priimama Šiomis
<. valandomis per Kliniko Daktarą: ” q

□^Kasdien nuo 10 iki 4 po plot. Nedelioj nuo 10 Iki 3. U tam. ir Petn. vak. nuo 6 iki 8 vai.

“KATALIKAS”

381 Gyvybe (kantatas) ir kitos trum
pos poemos Parašė Jonas Viskoška. 
Telpa čia eiles: Gyvybe, Ištvirkėlis, 
Vylius, 3 sonetai, Proverbai ii Jau
timai. Chicago, 111. 1907, pusi. 41.15c

264 Milijonai Vandenyj. Drama 3-se 
veikmėse. Parašė Br. Vargšas. Chi
cago, Ill. 1909, pusi. 32 ...................10c

333 žmones. Drama trijų veiksmiu.
Parašė Br. Vargšas. Chicago, 111.
1910, pusi. 38 .................................. 15c

• t! ------------------>/(//// ma ' LT* IKI

" ŠITA KNYGA parašyta naujausio mokslo ir išradimo geriausio budo®[ 
^gydymo, pripildyta tokia puikia medega, kad kitose iki šiol išėjusiose 
^Stuviškose knygose to negalima rasti, kas yra patiipę knygoj “Daktaras”.

ŠITA KNYGA “DAKTARAS” aprašo visokių ligų vardus, kaip jos prasideda, kaip jtajM 
<wnpsirciškia, kaip iSrod'i ir kaip greičiau, geriau ir kur galima Išsigydyti.
fcc 'f A KNYGA labai plačiai aprašo apie vyriĮ paslaptybes bei ligas ir teip-pat apie moteris
Ištelpa daug. tjOf

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

^Skaip būti laimingu. La
9K. TOJ K NYGOJ E “DAKTARAS” gražiai pamokina kaip jaunus vyrus teip ir moteris, 
^įkas būtinai kiekvienam reikalinga žinoti, visiems kaip seniems teip ir jauniems, Ženoticins ^5 

'Wit ir nevedusiems.

433 Pirmieji žiedai. Eilės. Parašė 
Jovaras. Chicago, Ill. 1909, pusi. 
27 ......................................................... 15c

OLSZEWSKI BANK
3252 S. Halsted st., Chicago.

Priima bankon pinigus ir moka 
Skolina pinigus ant Real Estate. 

Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parsamdo bankines skryneles (boxes) 
po $3.00 metams. Parduoda šifkor- 
tes ir siunčia pinigus į visas svieto 
dalis.

BANKOS VALANDOS: Panedėllals, 
eeredom, ketvergais ir subatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedėlioms, utar
ninkais ir petnyčioms nuo 8 rytoŲki 
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 Sifkortes ir siunčia pinigus 
| visas svieto dalis.
JBANKOS VALANDOS: Panedėllals, 

Bereborn, ketvergais ir subatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedėlioms, utar-

1 nlnkals ir petnyčioms nuo 8 ryto iki 
’ 6 vakaro.

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

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

OFISO VALANDOS: PanedSlials, 
serodom, 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 ave., Chicago.

Moka $3.00 nuo šimto už padėtus 
pinigus. Skolina pinigus statymui L* 
pirkimui namų. Partraukia pin g iii 
iš kitu bankų. Parsamdo bankines 
skryneles (boxes) apsaugotas nuo ug
nies ir vagių po $3.00 metams. Perka 
ir parduoda lotus ir namus. Par
duoda šlpkortes ant visų linijų. Siun
čia pinigus Į visas dalis svieto. No- 
tarijalnam skyrldje padirba visokias 
rejentališkas ir legališkas popleras 
ir dovierennastis ir užtvirtina pas 
konsulį.

Valandos: ka*djen nuo 8 ryto iki 9 
vakaro. Nedėlioms, utarninkais ir 
petnyčioms nuo 8 iki 6.

NEW CITY SAVINGS BANK 
4601 S. Ashland ave., Chicago. 
Geo. L. Ukso pres., St. Marcinkiewicz 
vice-pres., A. J. Bierzynskl iždininkas.

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

BANKOS VALANDOS: Paneik lala, 
geredoms, ketvergais ir subatom nuo 
8 ryto iki 9 vakaro; nedčltom, rtar- 
nlnkals ir petnyčioms nuo 8 ryto Iki 
6 vakaro.

t8wn of lake savings 
BANK, J. J. Elias, Savininkas. 
4600 So. Wood st., Chicago.

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

BANKOS V /ANDOS: Panedėllals 
eeredom, ketvergais ir subatoms nuo 
8 ryto iki 9 akaro. Nedėlioms, utar 
Įlinkais ir tnyčioms nuo 8 ryto Ik) 
t vakaro.

D-re Maria Dovviatt-Sass
Moterų ir vaikų ligų specialistė

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

Phone Canal 1208
Valandos:

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

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

Rezidencija

5208 W, Harrison Street
Tel. Austin 737

Valandos:
tiktai iki 9:00 kiekviena ryta

GERA PROGA!
f Gramatika angliškos kalbos mo
kytis be moky toja(apdary ta) $ 1.00 
Valku Draugas arba kaip moky

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

mokytojo.......................... 10c
Aritmetika mokiniimrisi rokun- 

dt|, su paveikslais (apmiryta). .35c
Viso $1.60

Kas atsiųs iškirpęs šitą apgarsi
nimą iš “Lietuvos” ir $1.00 per 
money orderi, tai gaus visas 4 
knygas 60c. pigiau.

LIETUflSZKOS 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.

w Labal Pageidaujama, naujausia
<JclU ISCjO knyga, mokslas apie sveikatą

DAKTARAS”.

'v

Už 10 Milijonu Doliariu
Pradės statyti FABRIKĄ trumpame laike, nupirko 370 

akrų žemes BALDWIN LOCOMOTIVE WORKS, didžiau
sias inžinų FABRIKAS perkėlė iš PHILADELPIIIJOS į 
GARY, INDIANA. Tiktai kelios mylios nuo BROADWAY 
gatvės. Tame FABRIKE patilps nuo 8.000 iki 12.000 darbiniu-' 
kų prie darbo. Dabar dirba apie 20.000 darbininkų MIESTE 
GARY, INDIANA. Trumpu laiku atsidarys NUT & BOLT 
WORKS ir AMERICAN TIN PLATE CO. Tose dviejose 
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, kurius 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 
pakol vėl pirkėjas galės mokėti. Taigi pasiskubinkite, kurie no
rite padvigubinti savo pinigus, pirkite dabar. Suprantama kiek
vienam, kur didžiausi FABRIKAI statoma, ten ir PRAPER- 
CIŲ kainos kįla greitai brangyn. MIESTAS GARY bus viens

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 gerų nuošimtį, nuo 10% iki 20%. Arba kurie nori, mes 
statome naujus NAMUS ant išmokesčio.

LAUKSIME KIEKVIENO ATSILANKANČIO Į MU-

Wl. ROZENSKI, Vice Prez.
GARY SECURITIES CO.

Capital $50.000
442 Broadway, GARY, INDIANA
Chicago Offise: New City Savings Bank °Ae‘ett

P. Mikolainis
Box 62 New York City

Jau Baigiasi Musų
KALENDORIAI.
Jeig'^. nori gauti gražų Kalendo- 
ritĮ su daugelį pamokinančių 
straipsnių ir gražių paveikslų, tai 
prisiųsk 25c štampas ar pinigus 
tuojau, o męs prisiusime jums 
geriausią Kalendorių. Pasisku
binkite, nes nedaug beturime.

Kaina 25c su prisiuntimu.
J. ILGAUDAS

1613 So, Halsted ^t., Chicago

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

Akyvi apsireiškimai sviete, j ku- 
žmonės nuolat žiuri, bet jų 
nesupranta. Su 7 pavcikslė- 
Labai naudinga knygele tiems, 
nori sužinoti, iš ko darosi 
griausmai, lietus ir sniegas.

397 Keplos Kančios. Eilės. Para
šė Liepukas. Telpa čia šios juokau- 
nos eilės: 1) Kur Kepla ir kas jojo 
yra?; 2) Keplon
3) Apie Keplą
4) Karunką; 5) 
nų likimas; 7)
gų; 8) Bud i n imas; 
Miegoti; 10) Aušrai 
cago, 111. 1909, pusi. 28

patekusiųjų likimas; 
ir jos gyventojus; 
Bagočius; 6) Didžiu- 
Atsišaukimas j žino- 

9) Gana mums 
užtekėjus. Chi- 

10c

210 Dėde atvažiavo. Komedija vie
name akte. Pagal lenkišką sutaisė 
K. B—a ir M. P—is. Chicago, 111. 
pusi. 62 ..............................................20c

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

257 Kun. Gramulos raštinyčioje. Ko
medija viename akte. Parašė kun. 
Fr. I-Iodur. Gražiai parašyta, kome- 
dije, tinkanti perstatymui. Chicago, 
Ill. 19C6, pusi. 14 .............................. 10c

K I EK VI ENAS SKYRIUS šitos knygos yra labai žingeidus, n nemokantiems skaityti, 
tai mokantis kuris neturi dar sios knygos, su didelia ukvata perskaitys tiems garsiai, kadh^ 

VWgales daug visko prisiklausyti. Ta knyga kiekvienam yra labai naudinga ir reikalingavBr 
^7 turėt i, kuris tik nori būti sveikas ir laimingai gyventi ^7

KNYGA “DAKTARAS” yra paveikslais iliustruota, parodo ir giliausias kūno dalis,®* 
.Jjatidengiant paslaptybes. Ji reikalinga kaip sveikiems teip ir sergantiems. Tik perskaičius 

knygį atrasite viskg, ko čion negalima parašyti ir dažinosi visį teisybg. '
□i APART KITI] SKYRIŲ sergantiems rūdijama skaityti Japie nervų, kraujo, inkstų, 

Mkroinatizmo, odos, vidurių, nusilpnėjimo, bronchitis ir limpančias ligas; teip-pat apie moterųjjįc 
^^nesveikumus ir kitas visokias ligas ir t. t.
feįj JEI SERGI, tai pirmiau no kaip manai vartoti kokias nors liekarstas ar kreiptis VfiėJht 

gydytojo, reikia būtinai perskaityti “DAKTARAS“.
ŠITOJ knygoje “DAKTARAS” netik pamokina kur ir kaip išsigydyti, kaip būti sveiku,^7 

®fbet ir kaip nuo visokių ligų apsisergėti.£5 NORS TA KNYGA LABAI BRANGINTINA, bet kad prašant lietuviams ją išleido^ 
jg^rhiladelphios M. Klinika, dėlei lalx> visuomenes, tad kiekvienas ją apturės, kuris tik prisius

□[kelias štampas už prisiuntimo kaštus. Apturėsi tuojaus, tik visada reikia rašyti adresas teip:

5 The Philadclpliiii Medical Clinic J
117 Walnut St., Philadelphia, Pa.*

12 PUSLAPIŲ DIDELIO FORMATO ILIUSTRUOTAS SAVAITRAŠTIS.
Didžiausias savaitinis lietuviškas laikraštis, išeinantis kas 

Ketvertas mieste Chicago, Ill.

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

$2.00
$3.00
$1.00
$1.50r

Joseph J. Hertmanowicz
Lietiniu y MM

295 Pietro Caruso. Vieno veiksmo 
drama. Parašė R. Bracco. Vertė 
K. Puida. Veiksmo vieta — Neapo
lis. šių laikų atsitikimas. Chicago, 
Ill. 1908, pusi. 32 .......................... 10c

299 Prieš veją nepapūsi, 
trijų veiksmiu. Parašė M. 
Chicago, UI. 1911, pusi.

Komedija 
Palionis.

56 ..25c

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

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

PASTABA^ Kas prisius $4.00., tasai gaus “Kataliką” visiems me
tams ir auksinę rašomąją plunksną (fo untain pen) vertės $3.50.
v Kas prisius $2.50, gaus metams “Kataliką” ir paveikslą Kovos ties 
Žalginais, Lietuvos žemlapį ir Bv. Tčvo Pijaus paveikslą.

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

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

gydymais, ateitu pas mus ir pamėgintu musų tikrą ir ištiki
mą gydymą. Mes paaiškinsim tau dėlko kiti gydymai tavgs 
neišgydė ir kaip ings tave išgydysim.11l.un~ Paeinantis nuo užsikrčtb Kraujo uznuodyjimas rnoarbap^sciudeiku.

* ** rių ligonis nenori kreip,
tis prie šeimyniško gydytojaus, rudos plčmos, lopai burnoje, 
Bkaudulla" ant liežiuvio, slinkimas plaukų, skausmas kauluo* 
se, sąnariuose, plčmos ant kūno, jauslus tekanti skauduliai. 
MES IŠGYDOM ŠITOKĮ PADĖJIMĄ—MES NELOPOME, 
llllhnrrimni Ar kankina tavg nubegimai paeinanti nuo 
IIuUueIIiIUI peržengimo gamtos tiesų, vyriški silpnu.

mai, nuallnimas, silpna atmintis, galvos 
skaudėjimai, plemal 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 ~ 
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, yru 
jum nuo to visko vaistas, atsišaukiant pas 
mus ant gydymosi. GALI UŽMOKĖTI KA
DA BUSI IŠGYDYTAS.

Inkstu, Pūsles ir Sėbrus Nesveika-
Inkstų nesveikumas gali išsivystyti 

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

302 šiaurės karžygiai. Keturių veiks- 
mių tragedija. Parašė: II. Ibsen. Iš 
rusų, lenkų ir vokiečių" vertimų ver
tė K. Puida. Veikimas atsibūva
Norvegijos šiaurėje karaliaus Eriko 
Kruvinojo 
III. 1908,

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 rvto iki 6 vakaro. Nedė
lioms nuo 1 iki 3 po pietų.

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

A

m

Du-kart nedėlinis laikraštis

K*
PRENDMERATA KAŠTUOJA:

.,HWW

KŲR3K, 
į Rot-

Eilėmis ir 
Račkauskas 
daug eilių 
ir kitokių.

tarp Rusijos 
pakeliui ne 
dvišriubiniai

kiškų 
1902,

L Amerikos, 
jokiame por- 
Pasažierlnlai

366 
K. 
telpa 
joms
pusi 83

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU 
LAIKRASZTIS AMERIKOJE, 
KURIS ISZEINA DU KARTU 

ANT NEDĖLIOS,

Išeina kas utarnlnkas 
ir pėtnyčia.

331 žile
Komedija 

sutaisė M. P—is. 
pusi. 31 ..........

galvon — velnias vuodegon. 
viename akte. Pagal len- 

Chicago, III. 
.10c

Telefonas Y aria 1543
Dr. J. KULIS 

Gydytoja* hr Chirurgaa
8255 S. Halsted St. Chicago, DL 

PRIĖMIMO VALANDOS: 
Kuo 9 ryto iki 13; 6 Iki & rakara 

NecMUt n no 9 Iki 13 po plot: nuo 6 iki 8 rak.

III
II

I
Iš NEW YORKO:

Proza. Parašė V.
(K. Vairas). čia 

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

Užlaiko namines ir 
užrubežlnes gyduoles, 
ir receptus išpildo 

kožna valanda su dideliu saugumu. 
Reikale nusiduoklt pas jį, o busite
užganėdinti. Siunčiam gyduoles į ki- 

fl tus miestus.
3315 S, Morgan St CHICAGO.

m

N. CLARK ST.

P. M. KAITIS
X607 N. Ashland avė.* Chicago.

Priima bankon pinigus ir moka 
3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus Ir lotus. 
Parduoda difkortof* h siunčia pinig is 
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.

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

Tel. Franklin 117B
į Lietuvi* advokatas, baigęs teisių mokslą Ame
rikoje. Veda visokias bylas, civiliškas ir krimi- 
naliikaa visuose teismuose (soduose).

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

v

Nc^aro skirtumo koks ta
ll Zo IKI III SI Hl Ui niist09 nesveikumas yra, 

jeigu tnmistą 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.
Clliinimni Uždegimai, anting ir skausmingiUulinilllul Bunariai, kantrybę atimančios 

užsisenfijg ligos kurios padaro 
gyvenimą nelaimingu, IŠGYDOMOS ANT VI
SADOS BE 2 U DIM O LAIKO.

Gužuotos ir Susisukę Gyslos ® “io»kr»Y
dasi visur ant žemesnės dalies kūno, bet daugiau- 
aiai kairėj pusėj; jos padaro žmogų labai neramų; 
yra silpnas velkantis jautimas daugmaž nuolatai.
Gyslos yra užčiuopiamos ir nurodo kaip botagas.

Atsišauk tuojaus jeigu esi klapate.

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

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

Telephone Yards 709

Juozapas Leszczynskas
Aptiekorius

J. KULBOKAS
Užlaiko

Puiku Saliuna
Visada šaltas alus, skani degti 
ne ir kvepenti Cigarai. Iš iri u: 
žmones atkelevę gauna nakvyne 
74 Grand St. Brooklyn, N. Y

1525 Rankvedis gromatų rašymui. 
Knygele pamokinanti, kaip rašyti gro- 
matas j firmas, pažįstamus, gimines, 
prietelius, mylimus ir mylimas prieš 
apsivedimą, į ponus, kunigus, vysku
pus ir kitus augštos luomos y patas. 
Pasveikinimai ant Naujų metų, die
noje varduvių, gimimo ir kituose at
sitikimuose. Chicago, Ill. 1895, pusk 
115 ......................................................... 35c

BUK 
VYRAS

KNYGŲ
Vysai Dykai Del Vinį

RUSSIA.
11 dienų 

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

1932 Lithuanian Self-Instruction,' by 
J. Laukis. For practical use by 
travelers, tourists and those who 
wish to learn Lithuanian. (Vado
vėlis anglams mokytis lietuviškai). 
Chicago, 111. 1908, pusi. 74 ...........50c

RUSIJOS—AMERIKOS LINIJA.
Puikiausi, Didžiausi ir Grečiausi 

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

CZAR,
8 dienomis

teidamą.
$3300
$48.00
$65.00

IŠPLAUKS
Lituania, Birželio 1-mą; Czar, (nau

jasis), Birželio 15-tą; Russia, Bir
želio 29-tą.

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

New York.

1420 Tikyba ar mokslas? Tikejimiš- 
ki, moksliški ir draugiškai-politiški 
tyrinėjimai surankioti D-ro J. šliu
po. Antras pataisytas ir padidintas 
spaudimas. Chicago, Ill. 1901, pusi. 
211 ....................................................... 50c

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

Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk del vyru. 
Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijima krauja 
arbasypili, nubiegima sieklos, patrotitu stypribe, pučkus 
ir kitus išmietlnius, s negromulavhna, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, ruma- 
tiznia, gonorrhoea arba triperi, naujai įgautas lygas, 
strietura ir vysas vyru lygas, gal būti išgidoriias sava 
natnuse privatiškai, slapta ir labai pygjai.

Ta, dykai įgauta knyga, pasakis jun.,3 kodėl jus 
kentat ir kaip galėt galutina] isigyditi. Kn/ga ta yra 
krautuvė žinios, katras tur© žinoti kožnaa vedes arba 
nevedės vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara* 
katras atsydave ilgo lajka tyrinėjimu tu, specijalisku 
lygu. Temykit, jog ta knyga yra siusią vysai dykai, 
tižmokam už pačto, ing uŽpečetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir‘adre»a ant 
Žemiaus paduotu kuponu, katrų siusk mums šende

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

Godotinas 9'amlsta: Papal Taniistos prižadiejtna, aS norfeCjati 
jogTaiuistapr. jiustuuiei man vysai dykai v£na jusu knyga del vyru.

Naujiena Kuri Nudžiugins ir
Palinksmins Daugel Sergancziu, 
Silpnu ir Nualintu Vyru
viškas, nupuolęs sveikatoje? Ar peržengei tiesas sveikatos 
arba gamtos? Atmanai apsivesti? Ar ėsi tinkančiam padė
jime užimti užduotis ženybinio gyvenimo? Jeigu yramažiau- 
sė abejonė jog randasi užsivilkusi chroniška liga dugnyjo 
tavo klapatų, tai atsišauk ant žeminus paduoto adreso, o ap. 
turėsi paturimą ir ištirinėjimą dykai! Mes ištirinesime tavg 
visai dykai, ir jeigu išgydymas bus galimas, tai mes išgydy- 
slme už kožemiausią kainą. Ne užsidedi ant savgs jokių pa
reigų atsišaukdamas pas mus dėl bemokestinio pasiteiravi
mo. Męs perstatysiine padėjimą viso dalyko tikrojo šviesoje, 
o tada galėsi gydytis jeigu norėsi.

tfol Dolerio Nereiks Mokėti Pakol Nebusi Užganėdintas Savo Locnoj 
Mintyj kad Mos Esame Teisingi, Pilnai Atsakanti Ir Užsitiklml.
nesveikumą Inkstų, pūslės ar šlapumo ravelių, jeigu jauti nesmagumą Ir skausmą, jeigu randasi 
koks padėjimas dėl kurio nesinori kreiptis prie šeimyniško gydytojaus, kaipo tai: silpnumas, ner
viška negaiš, silpna arba sumažinta atmintis, nemiegojimas,gėdingumas, nubegimai, nuvarvėjimai, 
silpninanti sapnai Ir išnaudota gyvybė; jeigu turi gužuotas ir susisukuses gyslas, jeigu kenti nuo 
užsikrečiamų ligų kokios nebūt rūšies kurios tamlstal daro nesmagumą; jeigu turi nors vieną iš 
skaitlingų ligų kuriom vyrai gall but apimti; jeigu kenti nuo pertankių dasileidimų; jeigu turi vo
tis, skaudulius burnoje ir ant liežiuvio; jeigu plaukai tavo slenka; jeigu turi slaptingą ligą; jeigu 
turi užuuodintą kraują arba nors vieną iš ligų kurių auka tampa vyrai—TAI MES GALIME TAVE 
IŠGYDYTI IRTA PADARYSIME. Ateik pasikalbėti su mumi didžiausiame privatiškumo ir »i»- 
krėtė, o ings padėsimo atsikratyti nuo visų kliūčių kotrumpiausiam laike. Mes turimo labai didelį 
patirimą gydyme tokios rūšies ligų ir užtikriname išgydymą. Mes netiktai palengviname, bet išgy
domo tikrai ir ant visados. Ateik ir pasižiūrėk ant skaitliaus lietuvių kuriuos mes išgydėme. Mos 
išgydysime teip tikrai kaip atsišauksi pas mus. Silpni vyrai, kurie nustojote viltį pasveikimo besi- 
gydydami kur kitur, ateikit pas mus, mes atkreipsime ant jus musų specijališką utydą teip jog at? 
gausite savo vyriškumą ir busite vadovais terp savo sandraugų.
PATARIMAS IR IŠTlRINfiJIMAS 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 terp 10 ir 12 Nedėiiom. Atsišauk arabiškai.

Mos kalbame lietuviškai.

Garsinkites “Lietuvoje

Seniausia Lietuvių užeiga pas

JUOZUFfJ RIDIKfl
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 

8253 Illinois 6L Kerte 33rd

Vardas

A<1 resas: Steltas

IS6YDAU IN 5 DIENAS VARICOCELE
HYDROCELE
Be pelho ar skausrn)

Aleksaičio t Šaitanas
118 E. Main St Collinsville, III.

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

Telefonas Kinloch 103

Dr. O. C. HEINE
DBNTiSTAS

AMERIKOJ(X'.S
finu A n A T lr Lietuvoj p.MhuK()POJ{^‘^16s^xu 

Rašyk tuojaus, o gausi vieną 
numerj dykai.

i W. D. Boczkauskas&Co
620-622 ®. South Ali

Itlanoj Citj, Pa.

Aš noriu išgydyti kiekvieną kenčiant] vyrą mto Varicoceles, Strikturos, Užkrečiamų 
Kraują Nuodų, Nerviškos Negalės, Hydroceles arba ypatingų vyrų ligų,

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

VYRAI ATGAUKITE SAVO SVEIKATĄ
Atsilankykite In mano ofisų Ir pasiteiraukite su manim draugiškai.

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

Slaptos
VYRU LIGOS
Pražudytas Vyrišku
mas,

UZNUODIJIMA
gos Kepenų ir 
inkstų

išgydomos greitai visiškai ir 
užlaikomos paslaptyje. Ner
viška Nepale, Silpnumas, Pra
žudytos Pajiegos, Gyslų Įply
šimas. Kraujo Užnuodijimas, 
Szlapumo Nubegimai,

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

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

moterų
Skausmai

(Ištyrimas Dovanai)

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

Dr.ZINS,183
Valandos: Nuo 8 ryto Iki 8 vak. Nedalioms nuo 8 ryto Iki 4 po p

Tarp Randolph Ir Lake CHICAGO


