
POLITIŠKOS ŽINIOS,

set

MEXIKO.

juk tautai

rinktisumanyta

kandiduoti negalėtų.

po 125 jūreivius laivui daugiau.

SUVIENYTOS VALSTIJOS 
ŠIAURINĖS AMERIKOS.

Ant Kubos yra dideles ameri
konų tobako, cukrinių nendrių ir 
kavos pliantacijos. Savininkai tų

no senatas. Senatan patenka įna
giai milijonierių, jų ten pasodyti

prezidentas gali užsimanyti cie
sorium tapti, ko ir geidžia mili
jonierių moteris, bet per 6 metus 
ir gabus prezidentas nesuspės

sius daugiau savo kariuomenes.

shingtoną su prašymu atsiųsti 
kariuomenę ginti nuo sukilėlių 
jų pliantacijas. Amerikonų 
pliantaciją Santa Lucia jau juod- 
spalviai išpiešė. •

Kubos republikos valdžia ncin- 
stengs sukilusių juodspalvių su

metus galima
blogo padaryti.

Todėl dabar
prezidentus 6 metams (Francu-
zijoj juos renka 7 metams), bet

Kadangi ant neva neprigulmin- 
gos salos Kubos sukilo juodspal- 
viai, tai Suvienytos Valstijos 
siunčia į Kubos pakrentes trečią 
ir ketvirtą diviziją savo kariško

ką mano ant salos Kubos išso
dinti savo kariuomenę. Tuom

nas Kubai pačiai kilusius maiš
tus suvaldyti; jeigu gi ji nega-
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IS JJETUVOS.
VILNIAUS RUSŲ DELEGA

TAI PETERBURGE.

Tasai ligonbutis bus dabar Žvė
ryne; ligšiol buvo jis Lukiškių

Vilniaus Žemės bankas gegu
žės 18 d. ir birželio ,15 d. par
davinės įskolintus. Kauno guber
nijos dvarus.

“Kur. Lit.” praneša, kad gudai 
(baltarusiai) ketiną IVt jon Dū
mon pravesti iš Vilniaus guber
nijos savo atstovą.

Vilniuje sustreikavo plytnyčių 
darbininkai. Darbininkai reika
lauja didesnių algų.

IŠ VILNIAUS.
Vilniaus gubernijos komitetas 

draugijų reikalams balandžio 20 
d. leido įsikurti Ceikinės (Šven
čionių pav.) ir. Užuguosčio (Tra
kų pav.) ūkio būreliam.

IŠ KALTINĖNŲ, Vilniaus gub.

sų brangaus tautiečio reikia pa
sakyti dėkų vargonininkui p. Kl.
Kurklinskui. Ranka.

—— Viltis —

IŠ NEMUN. RADVILIŠKIO, 
’ Panevėžio pav.

IŠ LIEPOJAUS.

“LIETUVA” SAVAITINIS LAIKRAŠTIS 
IMna kas Pėtnyčia, Chicago, I1L 

Prenumerata metams:
Suvienytose Valstijose................................$2.00
Kanadoje ir Mexike.......................................2.50
Kitose viešpatystese................................. 3.00

Prenumerata apmokama 13 virkaus. Prenumeratos me
tas skaitosi nuoaienog užsiraSymo, ne nuo Naujų Metų. 
Apgarsinimu kainos klausk lalBkn. Visada adresuok:

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

Nr. 22

ir atidaryti naują ligonbutį tiems, 
kurie serga limpamomis ligomis,

Nedaug tai, atminus, kad; ispa
niškasis generolas Weyler su 
80000 kareivių neįstengė sukilė
lių inveikti; ar amerikonams pa
siseks geriau, reikia abejoti, nes 
ispaniški kareiviai juk nębloge- 
•ni ui amerikonišku*

Prieš porą metų Kazimieras 
Mareinkėnas (23 m.) vedė Mar- 
joną Daubarytę (18 m.)., Gyveno 
labai gražiai kol susiląukė kūdi
kio, kurs, tečiau, tik 12 savaiti 
pagyvenęs, mirė. Kūdikio mirtį 
jauna motyna baisiai atjautė: 
verkė ištisas dienas irpinaktis ir 
vis kalbėjo, kad negalėsianti gy
venti. Iš didelio gailesio buvo 
sųsirgttši ir dvi savaiti. hieko ne
kalbėjo. Iš ligos paswltfsi; el
gėsi labai intariamai, tartum vis 
jieškojo. kad tik sau galą pasi-
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Suvienytų Valstijų žmonių at
stovų rūmas, 237 balsais priėmė 
sumanymą, kad’ senatoriai, siun
čiami Washingtonan, butų taip 
jau žmonių balsais renkami, kaip 
žmonių atstovų rūmo nariai. Da
bar senatorius renka valstijų le- 
gisliaturos, todėl senatas ir susi
deda veik iš vienų milijonierių. 
Po kongreso rezoliucija pasirašė 
jau prezidento vietininkas, nes 
prezidento Tafto nebuvo namieje, 
jis dabar agituoja už savy, važi
nėja su prakalboms jr drabstėsi 
purvais su savo konkurentu, bu
vusiu prezidentu Rooseveltu. Da
bar už kongreso rezoliuciją turės 
balsuoti dar atskirų valstijų le- 
gisliaturos. Kad kongreso rezo- 

stijų konsfttucijon, reikia, kad 
legisliaturų ją priimtų, tai gi rei
kia, kad iš 48 legist, ją priimtų 
36. Nieks neabejoja, kad Suvie
nytose Valstijose bus 36 legi-' 
sliaturos, kurios kongreso rezo
liuciją priims, nes žmonėms jau 
nusibodo legisliaturų renkamų se
natorių sauvaliavimai. Dabar 
senatas tankiai atmeta naudingus 
tautai prezidento ir tautos atsto
vų rūmo sumanymus, jeigu jie 
nenaudingi didžturčiams. Iš mi
lijonierių susidedantis senatas, 
jieškodamas Amerikos pramonei 
naujų išdirbinių pardavimo vietų, 
tankiai suerzina Ameriką su ki
tais kraštais. Ir paskutinį karą

Ir su prezidentais Amerika tu
ri daug nemalonumų; tas ypač 
dabar aikštėn išėjo, kada du kan
didatai pradėjo važinėti po visas 
valstijas siūlydami savę, o nie
kindami, purvindami savo kon
kurentą. Ir vienas ir kitas iš
velka aikštėn visokius purvus, 
kurie, žinoma, nepakelia Amcri- 

tų akyse. Todėl ir čia kongre
sas nori įsikišti ir prezidento pa
dėjimą geriau nori sutvarkyti 
bent tiek, kad dėl prezidento vie
tos tarp politikierių mažiau butų 
varžytinių, ypač jeigu prezidento 
vietą varžosi mažiausiai verti, nes 
dori žmonės, nenorėdami kitus 
purvinti ir pats nenorėdami būti 
supurvintais, dar vis stengiasi 
nuo politiškų purvų iš tolo lai- 
kytiesi. Iš tikro, iš visų Ame
rikos politiškų veikėjų mažai yra 
tokių, kuriuos svietas godotų, 
tikrai viso svieto godojami yra 
trįs: Washington, Franklin ir 
Lincoln, per 137 metus Amerikos 
savistovybės tai labai mažai. Jei- 

nės vertų žmonių, ten jie stovėjo 
nuošaliai nuo purvinos politikos. 
Amerikos konstitucija leidžia pre
zidentą rinkti dviem terminams, 
taigi 8 metams. Bet mokantis 
žmonis vesti, kartais ir nevertas 
pakliūva antrą kartą, bet per 8

KUBA.
Ant salos Kubos sukilo juod- 

spalviai gyventojai keturiose pro
vincijose. Buvo jau keli kruvini 
susirėmimai sukilėlių su balt- 
spalvių kariumene. Juodiejie Ku
bos gyventojai, kokių yra dau
giau negu baltspalvių, neprigųli 
prie ramiųjų. Ir prieš Ispaniją 
pirmiausiai sukilo juodiejie, tik 
vėliau prie sukilimo prisidėjo bal- 
tiejie.

25 gegužio dieną didelis juo

E1 Sclo, 15 mylių nuo Santiago 
ir paėmė viską, kas kokią nors 
vertę turėjo; paėmė visus valgio 
produktus, kokius ten rado, taip
gi arklius. Valdžia išsiuntė prieš 
sukilėlius kariuomenę iš Guata- 
mano. Kadangi sukilėliai išardė 
gežkelius, tai kareivius reikia ga
benti upėmis laivuose. Guata Wa
shingtone žinia, jog prie sukilu
sių negrų prisideda vis daugiau 
kariautojų. Amerikos valdžia ti- 

ti baltųjų, ypač gi labiausiai ant 
Kubos nekenčiamų amerikonų, 
skerdynes, todėl į Kubos portus 
pasiuntė savo kariškus laivus gin
ti, kaip sako, gyvenančius ant 
Kubos svetimų kraštų -ukėsus, 
bet ištikro kitų kraštų piliečiai 
nesišaukia prie Amerikos, kad ji 
juos nuo negrų gintų, nes juos 
antrins iu naciu valdžia. Amcri-*' 

bos jieškodama, galima abejoti. 
Juk ispaniškosios Amerikos re
publikos labiausiai neužsitiki 
Amerikai ir jos kokiame nors pa
vidale pagclbos bijosi labiau ne
gu bado, nes Suvienytoms Val
stijoms už pagelba reikia paskui 
per brangiai mokėti. Kuba, be 
abejones, velys su sukilėliais grei
čiau kelis metus tąsytiesi, negu 
Suvienytų Valstijų pagelbos pra-

Aplinkinėse Juarez prasidėjo 
mušis prišakinių eilių prezidento 
kariuomenės su revoliucijonie- 
riais, bet neilgai traukėsi, nes 
revoliucijonicriai pasitraukė į 
tvirtesnes savo stovyklas šiau
riuose. Kariaujančias pajiegas 
mušin vedė prezidento kariuome
nės vadovas generolas Huerta, o 
revoliucijonierius vyriausiasis jų 
vadovas Orozco.

25 gegužio d. į Chihuahua iš 
Mexiko atėjo telegramai, kurie 
pranešė, buk republikos kongre
sas atsišaukė į prezidentą Made
ro prašydamas, kad jis atsisa
kytų nuo savo vietos ir buk Ma
dero sutiko ir jo atsisakymas bus 
viešai pagarsintas 1 birželio die
ną ; bet brolis prezidento tokį 
paskalą juokingu vadina. Bet pir
ma giminės Diazo paskalą apie 
jo norą pasitraukti taipgi juo
kingu vadino.

Pereito ketvergo dieną prezi
dento kariuomenė sumušė vieną 
dalį revoliucijonierių, kurie pa
sitraukę nuo mūšio lauko susi
rinko sunkiai prieinamuose kal
nuose Bachmika aplinkinėse. Re
voliucijonierių vadovas Orozco 
yrą dabar mieste Jiminez.

Prie Rellano Orozco pajiegos 
tapo sumištos. Prezidento ka

ritiomenė nedideles nuotrotas tu
rėjo, nes Orozco artilerija buvo 
niekam netikusi. Bombos tru
ko ore, šūviai siekė netoli. Mu
šis traukėsi 18 vai. Madero ka
reiviai paleido pusantro milijono 
šūvių, o artilerija 400 šūvių. Už
mušta ir pašauta 800 revoliucijo- 
nicrių. Generolas Huerta pra
nešė Mexikan, jog iš 8000 ge
nerolas Orazco mūšyje išviso 
nužudė apie 3000 savo kariau
tojų, bet be abejonės ir Madero 
valdžios žinios nesutinka su tei
sybe. Tik 2000 nuo mūšio lau
ko pabėgo į kalnus. Juos vijo 
prezidento raiteliai, bet vijimą 
trukdė stoka tiltų, nes rcvoliuci- 
jonieriai, nuo mūšio lauko bėgda
mi, išardė visus tiltus; juos da
bar taiso inžinreiiai Madero ka
riuomenės.

AUSTRIJA IR VENGRIJA.
Vengrijos sostinėj Peszte perei

tą savaitę ant gatvių buvo kruvi
ni susirėmimai keliančių nepri- 
lankias valdžiai demonstracijas 
žmonių su policija ir kariuomene. 
Darbininkai metė darbą, susirin
ko gatvėse ir mėgino įsiveržti 
parlamento riinian. Prie parla
mento buvo pirmas susirėmimas. 
Susirėmime užmušta keturi de
monstrantai, sužeista kelios de
šimtys; suareštuota dar daugiau. 
Tokiu budu mat darbininkai pro
testavo prieš išrinkimą ncprilan- 
kaus darbininkams grafo Tisza 
parlamento pirmininku.

Del atskyrimo Cholino apskri
čio nuo Lenkijos lenkai studen
tai Lvovo universiteto kėlė ne- 
prilankias Rusijai demonstraci
jas. Pirmas kruvinas susirėmi
mas demonstrantų su policija at
sitiko prie Koperniko gatvės. 
Žmonės mėtė į policistus akme
nis ir ką tik sugriebti galėjo. 
Smarkiausi susirėmimai žmonių 
buvo prie rusiško konsuliato. 
Čia susirėmime sužeista 20 žmo
nių, o 8 reikėjo tuojaus ligon- 
butin gabenti. Nuo rusiško kon
suliato minios nutraukė prie re
dakcijos prilankaus Rusijos val
džiai laikraščio “Prikarpatskaja 
Rus”, kur išdaužyta langai.

Balandžio 17 dieną, kaip rašo 
“N. Vr.”, atvykusieji iš Vilniaus 
delegatai: Kovaliukas, Vrucevi- 
čius ir Solonevičius buvo apsi
lankę pas vidaus reikalų mini- 
sterį Makarovą. Su jais drauge 
tuo pačiu/ reikalu apsilankę pas 
ministerį Minsko gub. atstovai: 
šventikas Juraškevičius ir Pavla- 
vičitis ir redaktorius laikraščio 
“Okrainy Rosii” Bivalkevičius. 
Kovaliukas plačiai papasakojęs 
ministeriui, kad atvažiavusiųjų 
tikslas esąs išrodyti vyriausybei, 
kaip lenkų dvasiškija laužanti 
Augščiausiąjį įsakymą balandžio 
17 d. 1905 m., kuriuo leista buvo 
mokyti tikėjimo gimtąja kalba. 
Lenkų dvasiškija, būtent, prie
šingai tam įsakymui užmetusi 
gudų vaikams svetimą jiems len
kų kalbą. Delegatai indavė dar 
raštu prašymą, kad vyriausybė 
pripažintų, jog Vakarų krašte 
niekur nesą valstiečių lenkų, iš
skyrus tik Bi(\k)stoko mozūrus.

— Viltis —

Vyriausybės įsakymu šiemetai 
uždraudė žydams gyventi Pabra
dės vasarnamiuose. Paskutiniais 
metais Pabradės gyventojai turė
ję iš Vilniaus žydų nemažai pel
no.

Leonidas Mcnšikovas, susekęs 
ir išvilkęs aikštėn daugelį slaptų
jų šnipų ir provokatorių, pra
nešė dabar, kad esąs provokato
rium ir vienas žydų rabinas. Ta
sai rabinas buvęs kitkart Kati- c
ne ir priderėjęs prie tenykščio 
"Bundo”. Suimtas, jis buvęs nu
gabentas Maskvos kalėjimai!, kur 
jis išdavęs savo buvusius drau
gus. Tuomet jį paleidę ir jis gy
venęs tai Kaune, tai Vilniuje, tai 
Ukmergėje. Dabar jis esąs ra
binu kur tai užsienyje. (^vem
damas Vilniuje, jis dalyvavęs pa
sikėsinime ant Vilniaus guber
natoriaus von Valio, ‘ būdamas 
tuo metu drauge ir revoliucijonie- 
rių komitete ir “ochranoje”.

Vilniaus vyskupijos kunigų 
permainos. Dodunios dekanas ir 
Eišiškių klebonas kuri. Nikaras 
Gintau ta s-Dzevaltovskis, nesenai 
paskirtas dekanu Volkoviskan, 
paliktas Eišiškėse; kun. Krist. 
Abaravičius, beskiriamas Eišiš- 
kėn, paskirtas įvijos klebonu ir 
Vyšnevo dekanu; kun. Nikade- 
mas Tarasevičius, įvijos kleb. ir 
Vyšnevo dekanas, paskirtas Vol- 
kovisko klebonu ir dekanu; kun. 
Česlovas Gorskis iš Kurnicos pa
skirtas Ašmenos klebonu ir de
kanu; kun. Antanas Skibšinskis, 
Tverečiaus klebonas, ir kun. Me
dardas Užumedzkas iš Biniakai- 
nių apmainyti vietomis; kun. Vin
centas Butvidas, StakLU-kių kle
bonas, dėl senumo paiuosuotas 
nuo klebonavimo ir apgyvenęs 
Vilniuje; kun. Jonas Eurba, pa- 
liuosuotas nuo klebonavimo savo 
paties prašymai!, apsigyveno 
Kaltinėnuose, Švcnč. pav.

Šeštadienį, balandžio 21 d. išva
žiavo Kaunan inžinierius Kastan
tas Šakenis, “Vilties” bendradar
bis. P. Šakenis pakviestas Kau
nan kartu su miesto inžinierių 
Malinovskiu statyti “Saulės” na
mu, v

Trečiadienį, gegužės 1 dieną 
naujo kai., streikavo Vilniuje kai- 
kurių žydų ir rusų spaustuvių 
darbininkai. Dėlto ketvirtadienį 
Vilniaus rusų laikraščiai, išsky
rus “Vii. Viestniką”, arba visai 
neišėjo, ar išėjo sumažintame pa
vidale.

Streikavo taip-pat kai-kurių žy
dų fabrikų darbininkai.

Vilniaus apsaugos įsakymu ba
landžio 19 d. naktį buvo pada
ryta krata žydų laikraščio “Der 
Tog” redakcijoje. Krėtė 5 va
landas, paėmė straipsnius, kur 
buvo rašyta apie žydų emigraci
jos (išeivybės) reikalus.

— Viltis ■— 

darius. Vyras slėpė nuo jos pei
lius, kirvius, virves, bet nieko ne
padėjo. Balandžio 14 d. vyras 
išėjo arti, palikęs žmoną bever
piančią. Pavakaryj sugrįžęs rado 
kamaroje pasikorusią ant tos vir
velės, kuria buvo pririštas kode- 
lis. Kūnas jau buvo sustingęs.

Poška.
— Viltis --

IŠ ŠVIEKŠNOS, Raseinių pav.
Deliai pernykštės giedros šioje 

apylenkėje šie metai neturtingi 
pašaru. Kai-kurie ūkininkai gy
vulius per žiemą prastai Šere: 
taupino pavasariui. Bet vėl bė
da — galvijai pradėjo sirgti. Kas 
šiek-tiek per žiemą ir sutaupi- 
no, pavasarį nesidžiaugia — gal
vijai, per žiemą išbadėję, pava
sarį ir geriau šeriami neatsigau
na, o dvesdami dažnai visai pasi
baigia. Geriau butų, kas nujau
čia, kad neužteks pašaro, ru
denį pripirkti, o jei negalima, 
tai gyvulių pamažinti, negu per 
žiemą neprišertus dvesinti. Ki
ti tai po Velykų pradėjo laukan 
leisti. Žinoma, netik tuomet, bet 
ir dabar galvijai lauke nieko ne
gauna, nes naktįs šaltos, žole 
neauga. Galvijai sudžiūvę, vos- 
ne-vos paeina. Gražesnių nesi
mato.

— šaltinis —
1,

IŠ VABALNINKO, Kauno gub.
Dėkų rūpesniui kun. K. Kriš

čiūno, ir Gruodžių dvaro savi
ninko, musų gi Ūkio draugijos 
pirmininko, p. Ciemnolonskio pri
tarimui, balandžio 15 d. pieni
ninkų draugija darė įsteigiamąjį 
susirinkimą. B. Ciemnolonskis 
labai dailiai ir aiškiai išpasakojęs 
beveik visą šios draugijos veiki
mą, patarė išrinkti valdybą, ku
rią susirinkusieji išrinko. Visų 
nuomonė buvo rinkti valdybon 
kun. Kriščiūną ir p. Ciemnolon- 
skį, bet abu atsiprašė, nes kun. 
Kr. ir beto visų čia esamųjų 
draugijų neša didžiąją naštą — 
ir pagal tos draugijos įstatų abu 
jie turėjo teisę atsisakyti; jįmnS 
atsisakius išrinkti šie žmonės: di
rektorių J. Adomonis, padėjėju 
T. Karoblis, iždininku P. Čiuč- 
kys. Valdybos nariu A. Petrulis. 
Revizijos kom. Br. Karoblis, J. 
Motėj u nas ir J. Čibas, Veik-tį 
draugija pradės, kai gaus vyriau
sybės skiriamąją pašalpą (lopo 
rubl.) ir pieninės instruktorių. 
Laimingos kloties.

Pernykštis dėdė.
— Viltis —

IŠ RUMŠIŠKĖS, Kauno gub.
Rumšiškių parapija turi apie 

penkius tūkstančius gyventojų, 
tame skaičiuje yra ligi šimto len
kų. Visos pridedamosios pamal
dos yra atliekamos lietuvių kal
ba, lenkams yra tik skaitoma len
kiška evangelija; be to, dar jie 
turi skyrium rekolekcijas ir vai
kų katckizaciją. Bet ne taip čia 
buvo seiliaus. Prieš dvidešimts 
metų čia suplikacijos, rožančius 
ir kiti giedojimai buvo lenkiš
ki, nors žmones visi lietuviškai 
kalbėdavo. Jeigu lenkiški giedo
jimai iki šiai dienai butų čia pa
silikę, tai gal pas mus dabar 
butų dar didesnės peštynės, negu 
Joniškyje. Nuostabu, kaip labai 
yra sulenkintos musų apylinkės 
parapijos: štai Karmėlavoje tik 
ketvirta dalis lietuvių, • Kaišiada- 
ryse ir Žiežmariuose tik pusė. 
Kodėl gi šiandien Rumšiškėse 
yra gryna parapija? Už tai rei
kia pasakyti dėkų a. a. kun. Po
vilui Šilinskui, kurs, būdamas čia 
apie 1892 metus kamendoriu, pir
mas pradėjo raginti žmones gar
binti Dievą suprantama, savo, lie
tuvių kalba. Taigi, sukakus dvi
dešimts metų nuo jo mirties, ba
landžio 15 d. buvo atnaujintas ir 
pagražintas kryžius ant jo kapo. 
Prie pašventinimo kryžiaus susi
rinko nemažas būrelis žmonių, 
kuriems kunigas papasakojo apie 
nabašninko nuopelnus ir apie 
Vargingą jo gyvenimą. .Už tokį 
sumanymą pagerbti atmintj mu- •> i-i' 7. 'ų-' r"' Ą - ■. i »

IŠ iEŽERĖNŲ.
Kovo 18 d. buvau Ežerėlių baž

nyčioje. Visos pridedamosios pa
maldos lenkų kalba. Lenkai iš
mokyti puikiai giedoti. Lietu
viams skaitoma tik evangelija. 
Yra čia nemaža ir lietuvių, nes 
pats mačiau bažnyčioje daugelį 
žmonių, besimeldžiančių iš lie
tuviškų maldaknygių. .Kaip vie
tos seneliai pasakoja, Seniau len
kiškai tik dvarininkai kalbėda
vę. Mažne visų kalba buvusi 
lietuviška, kaikurie kalbėdavę 
gudiškai. Tik jau paskutinio- 
mis metų dešimtimis, ypač jau
nimas pradėjęs kalbėti lenkiškai. 
Sako, kad kitaip ir bažnyčioje 
nieko nesuprasi ir prisiklausysi 
įvairių pajuokų. Yra tečiau ir 
gyvų žmonių, žinančių kas jie ir 
turinčių širdyje gyvąją kibirkštė
lę. Šie susispietę apie “Saulės” 
skyrių. Tik jų baisiai maža. 
Ežerėlių kunigams lietuviai — 
posūniai. Keleivis.

— Viltis —

IŠ TRAUPIO, Ukmergės pav.
Musų ■ parapijoje dvarininkų 

skaičius labai sumažėjo; paliko 
beveik vienas Gontautas ir jo su

sinus. Senis Gontautas didelis 
lenkų patrijotas, nemėgsta lietu
vių laikraščių ir kalbos. Nesenai 
p. G. dalijo žmonėms lenkišką 
knygutę “Slow kilka o szowi- 
nizmie narodowym w košeiele”. 
Toje knygutėje išgirti lenkų ku
nigai, o išpeikti lietuvių, ypač 
kamendoriai, apie kuriuos pasa
kyta, kad jie, kurstą žmones, da
rą neramybę bažnyčioje ir t. t. 
Tos knygutes autorius sako, kad 
ne lenkai, tai lietuviai butų pa- 
puolę į vokiečių nagus, kad lietu
viai esą laukinė tauta ir daug dar 
panašių nesąmonių.

Balandžio 1 ^1. snigo, bemažko 
visą dieną, privertė sniego tiek, 
kad galima buvo važiuoti rogė
mis. Nuo to laiko vis buvo šalta, 
putė pikti vėjai. Jei ilgiau taip 
dar pabūtų, tai turėtumėm daug 
vargo su pašaru. Buvom pra
dėję arti, bet lietus ir šaltis su
stabdė darbipT Senesni žmonės 
sako, tas šaltis nepakenksiąs ru
giams, busiąs aferas derlius.

Varguolis.
'— Viltis —

IŠ ŠIAULĖNŲ, Šiaulių pav.
Mirusis seniau Šiaulėnų kuni

gas Galinskis užrašęs apie 10,000 
rublių vietos ’pavargėliams šelpti. 
Ilgą laiką, kaip rašo “S. Z. T.”, 
tie pinigai-gulėję be jokios nau
dos ir pavargėliai nebuvę šelpia
mi. Tik nesenai išdalinę tarp 
Šiaulėnų parapijos pavargėlių 
nuošimčius nuo tų pinigų. Kiti 
pavargėliai gavę po 10 rublių ir 
daugiau.

— Viltis —

Nė vienais metais nebuvo jau
čiama taip stoka darbininkų, kaip 
šiemet. Aimanuoja Kuršo ūki
ninkai, aimanuoja ir pakuršiečiai. 
Algos pakilo negirdėtai: bernui 
lig 120 rubl., piemeniui lig 60 r. 
Jurginės čia-pat, o daug dvaruo
se nė pusės kumiečių dar ne
suderėjo ir gauti negali. Gir
dėti tariantis atsigabenti darbi
ninkų iš Rusijos gilumos.

Šenberge turgaus dieną galima 
buvo matyti tokį reginį: nuo 
Kamajų atvedė tėvai kelius vai
kus į turgų, kad išleisti Kuršan 
piemenauti. Bežiūrint latviai vi
sus išgraibė. Vaikai rauda: “Mat, 
ar negeriau, tat, butų, kad butum 
sulygęs pas Lapieną, o dabar 
nežinia kur reiks tarnauti”. Tė
vai meta vaikus ir slepiasi, kad 
šie nebėgtų paskui. Gaila ir pik
ta darosi žiūrint | tai. Valkas 
be kalbos pamestas svetimame 

krašte, be globos, be priežiūros. 
Gyvenus Kurše, tik žinai, kiek 
ten vargšai lietuviai privargsta 
ir prikenčia pas latvius-liutenius, 
kaip esti su jų dora ir tikėjimu.

Radviliškenas.
— Viltis —

IŠ GRIŠKABŪDŽIO, Naum. p.
Balandžio 27 dieną (n. k.) bu

vo čia teisėjo rinkimai. Išrinko 
dabartinį Sintautų valsčiaus vai
tą Riaubą 293 balsais. Senasis 
teisėjas (Kudirka) gavo tik 155 
balsus.

Bo rinkimų valsčiaus raštinin
kas (nežinia dėlko ne pats vai
tas) užkimusiu balsu priminė 
žmonėms apie atidarymą dar 2-jų 
pradedamųjų mokyklų, bet žmo
nės suriko, kad nereikia; rašti
ninkas, vieton paaiškinus, kad 
vyriausybė pati duoda mokyk
loms kaštą, tik paantrino: tai ne
norite daugiau mokyklų? Vėl pa
sigirdo balsai: nenorim, nenorim, 
gana tų mokyklų. Bo tam pra
sidėjo didžioji puota. Gėrimų 
buvo, kaip vandens, gėrė kiek 
kas norėjo ir visi žinojo, kodeL 
tą dien galima gert ir pasigert 
už dyką; tik daugelis nežinojo 
vieno dalyko: ar tik tiek tėra 
verta žmogaus sąžinė ir jojo ver
tybė, kad ją už gėrimus galima 
butų atiduoti, ar kiek daugiau.x 
Kažin, ar nereikia dar mums mo
kyklų.' S. Jurgis.

— Viltis —

KUNIGŲ PERMAINOS ŽE
MAIČIŲ VYSKUPIJOJE.

/ <Leltuvos klebonas kun. Jurgis 
Dcnisivcčius perkeltas į Luokę 
klebonu. Gaidės f ii. kun. Fcl. 
Michalauskas paskirtas Drukišių 
klebonu. Raseinių kam. kun. J. 
Kraniauskas paskirtas į Gaidės 
filiją. Rietavo kam. kun. S. But
rimas perkeltas į Raseinius kam.

Seminarijos sekretorių vieton 
p. O. Vaitkevičiaus paskirtas Jo
nas Matulevičius. >

Kuršo dekanui kun. Pr..Lukšai 
ir Mintaujos kapelionui kun. B. 
Erbrėderui suteikta šv. Stanislo
vo 3 laipsnio orderas.

Paliuosuoti užsienin: dirbąs 
vyskupo raštinėje kun. P. Toma- 
šauskas 2 mėnesiams į Visbade- 
ną, Joniškio altaristas kun. J. 
Pranys — 3 mėnesiams į Kara
liaučių, Juodaičių kleb. kun. J. 
Noreika — 4 mėnesiams į Kara
liaučių, Šembergo kl. kun. A. 
Lukša — 3 mėnesiams, Šaukėnų 
kam. kun. A. IČeraitis — 3 me
tams į Friburgą mokyties.

— P. Ildefonsai Koreivaitci lei
sta įstoti į Krakių vienuolyną.

— šaltinis —

Sekmadienį, balandžio 8 dieną, 
Licpojaus Lietuvių Šelpimos 
Draugijos buvo visuotinis narių 
susirinkimas. Iš 182 visų narių 
susirinko 97, todėl susirinkimas 
buvo apskelbtas teisėtu. Susirin
kimą vedė p. Stonis. Kadangi 
dienos tvarkoje svarbiausių klau
simu buvo mokyklos reikalai, tai 
apie mokyklą pirnsį^usiai ir bu
vo kalbama. Kad" aiškiau paro
džius susirinkusiems mokyklos 
padėjimą, draugijos pirmininkas, 
gerb. kun,.Grabis,-perskaitė, koks 
buvo jos stovis ‘ nuo inkurimo 
dienos ligi šiol. Mokyklos stovis 
yra toks: mokykla inkurta 1908m. 
(mokykla ii kl.) ; inkurimo me
tais lankė {mokyklą 37 vaikai, 
antrais 1909 .m. 66 vaikai, 1910 
m. 54 vaikai, o 1911 m. pirmutinį 
pusmetį lankė 54 vaikai, o ant
rąjį jau 103, ir tie 103 vaikai 
tebelanko ir lig šiai dienai, ištu
riu 1 sk. 50 vaikų, II sk. 3$ o 
III sk. tik 15 vaikų.

Mokyklai laikyti praeitais 
m. išleista 1.945 r. 47 kap., o 
nuo mokyklos inkurimo ligi šių 
metų išleista išviso 5.145 r. 99 
kap. 1908 inkurimo metais, te
sant tik dviem skyriam ir su
rinkus nemaža aukų mokyklos 
naudai, iš draugijos kasos nieką 
nepridėjo, antrais gi 1909 mt Jau 
pridėjo 300 rubl. i$iq m, įuvoi



¥

atidarytas III-sis skyrius, todėl 
mokyklos išlaidos žymiai pasidi
dino; iš draugijos kasos pridėjo 
598 r .72 k., o praeitais 1911 m. 
pridėjo iš draugijos kasos 956 r. 
77 k. Tokia didelė suma pra
eitais meatis reikėjo pridėti dėl 
šių priežasčių: pirmutinį pusme
tį telankė mokyklą 54 vaikai, 100 
rubl. naujiems suolams, ir aukos 
sumažėjo 100 rubl.

Draugijos valdyba, matydama 
tokį mokyklos stovį, buvo pri
versta sušaukti visuotinį susirin
kimą apsvarstyti ir nutarti, ką to
liau daryti su mokykla, nes pagal 
draugijos pirmininko paviršutinio 
apskaitymo ir šiais 1912 m. prie 
dabartinių sąlygų gali tekti pri
dėti prie mokyklos apie 500 rubl. 
Todėl draugijos valdyba laikė sa
vo pareiga paklausti narių, ar jie 
ingalioja savo valdybą pridėti 
prie mokyklos reikalingą sumą. 
Nuo savo pusės valdyba priminė, 
benereiktų uždaryti III-jį skyrių, 
jeigu jau nebūtų geresnio išėji
mo, nes. tesant jame tik 15 vaikų, 
daug reikią prie jo pridėti. Val
dyba, primindama tokį savo su
manymą, nė galvoje neturėjo jo 
palaikyti, bet buvo priėjusi prie 
tokio išvedimo abejodama, ar be
sutiks dauguma narių leisti pri
dėti iš draugijos kasos po tokią 
didelę sumą. Nes pirm susirin
kimo įjo paskalos, kad daugu
mas narių libnorį visai mokyk
los dėl tokio jos stovio; tie na
riai sutiktų ją visai uždaryti, ne
gu taip po daug kasmet pridėti. 
Tcčiau per šį susirinkimą pasiro
dė visai priešingai. Iš Visų su
sirinkusiųjų atsirado tik vienas 
narys, p. K., iš kurio kalbos ga-" 
Įima buvo suprasti, kad jis no
rėtų, jog n)okykla butų visai už
daryta, kiti gi kalbėtojai buvo 
priešingi ne tiktai mokyklos už
darymui, bet ir panaikymui III 
skyriaus. Iš kalbėtojų, neskai- 

| tant dr. pirmininko, labai pasi
žymėjo savo prakalbomis šie 
žmonės: p. A. Baranauskis, p. 
Stonis, o visų-geriausią prakalbą 
pasakė valdybos narys kun. Me- 
lys. Tarp kitko kun. M. taip 
sakė: “Kaip matyti, dabar kal
bėjusio p. K. nuomone, reikėtų 
uždaryti mokyklą. Vyrai 1 jei
gu mes uždarytumėm draugijos 
mokyklą, tą šviesos židinį, tai 
mums butų didžiausias pasinieki- 
nimas ir amžina gėda prieš sve
timtaučius, o lietuviams — skau
džiausias smūgis! Ar mes nema
tom, kad čia lenkystė, kaip koks 
smakas, be pasigailėjimo rįja mu
sų brolius, ir vienintelis įrankis 
užkirsti kelia tam smakui, len
kystei, ir yra musų tautinė mo
kykla !” Pabaigė savo kalbą kun. 
Melys karštai ragindamas pagal 
savo išgalių dėti aukas mokyklai 
laikyti, o nesvajoti apie jos už
darymą. Susirinkusieji visiems 
paminėtiems kalbėtojams išreiškė 
savo pritarimą ilgiausiu rankų 

f plojimu, ir visi sutiko palikti vi
sus mokyklos skyrius.

Pasibaigus kalboms apie mo
kyklą, dar buvo kalbėta apie ki
tus draugijos reikalus. Ir galų 
gale gerbiam. susirinkimo Vedė
jas p. Stonis, apreikšdamas/susi
rinkimą pasibaigus, padėkojo, kad 
lietuviai pasirodė susipratusiais 
ir tikrais draugijos nariais, su
prantančiais mokslo naudingumą.

šis susirinkimas Draugijai ilgai 
bus minėtinas, jis padarė į visus 
malonų įspūdį, matant, kad visi 
jos nariai-draugai tik moksle te
mato savo laimę ir tam mokslui 
jokių aukų negaili.

Pet. Klimka.
. . 5 •* Vilti# —
' mF' _______ na1 ’

Iš RYGOS.
Šiomis dienomis Rygoj‘e vėjas 

apvertė juroje du laivu. Nusken
do 13 žmonių.

— Viltis —

nuvežti daugiau kaip 200 vežimų. 
O žvyras toli, ligi 4—5 varstų.

Išleidome prašymą gubernato
riui, nežinia, ar užjaus mus. Po
nai, nors jų yra daugel, bet ke
lių netaiso, nes jie, mat, dykai 
žvyrą duoda! Vežame dabar žvy
rą visi, nežiūrėdami, kad laukai 
liks nesėti. S-šis.

— Viltis — 
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IŠ JAKOBŠTATO, Kurše.
Balandžio 12 d. Dauguvos upė

je, tarp Jakobštato ir Krcicbur- 
go, kaip rašo “G. C.” vos-vos 
neatsitiko didelė nelaimė. Tarp 
tų miestų plauko garlaivis “Ja- 
kobstadt”, kįris tą dieną pasiėmė 
daug keleivių iš Kreicburgo. Be
plaukiant sugedo mašinos ir gar
laivį pradėjo nešti ant didelių 
akmenų netoli Kreicburgo. Ke
leiviai, pamatę pavojų, ėmė šaukt 
nesavais balsais pagalbos. Vos- 
ne-vos, subėgusių k rantau žmo
nių nurodymu, susiprato garlai
vio tarnai įmesti inkarą ir sus
tabdyti garlaivį trijuose siek
sniuose nuo didelio akmens. 
Apylinkės gyventojai iškėlė nu
sigandusius keleivius savo lai
vais krantan.

DAR APIE OGINSKIO 
MILIJONUS.

Magilcvo arkivyskupijos kata
likų konsistorijoje Peterburge, 
netyčia atradę šiomis dienomis 
naują neteisingą kunigaikščio 
Oginskio palikimą. Tasai paliki
mas padarytas Monkevičiaus; po 
juo pasirašę: Monkevičius, Ol- 
ševskis, Michalovskis, ir kun. Pet
kevičius. Apie tą palikimą mi
nėjo teisme duodamas savo paro
dymus kun. Petkevičius, tik jis 
manęs, jog tą palikimą Monkevi
čius sudeginęs. Tas palikimas 
patvirtino teismo ištarmės tei
singumą.

— Viltis —

IS AMERIKOS.
MILIJONAI, AR VYRAS.
Boston, Mass. Našlė James 

A. Garland rengiasi tekėti, už 
turtingo advokato T. C. Grecke, 
bet dar nežinia, ką ji išsirinks — 
vyrą, ar milijonus doliarių. Mat 
pirmutinis jos vyras paliko jai 
vertus 10 milijonų doliarių tur
tus, bet su išlyga, kad netekės 
daugiau ; jeigu ištekėtų tai turtų 
turi išsižadėti, jie turi but ap
versti labdaringiems tikslams. 
Klausymas todėl — ką išsirinks 
našlė Garland.

GERAI LAIMĖJO.
St. Clairsville, Ohio. 21 gegu

žio dieną plėšikai įsiveržė į čio
nykščių pačto staciją; su dina
mitu išardė piniginę spintą ir 
paėmę 120000 dol., sėdo į “bug
gy”, kurią kaimynystoj pavogė 
ir pabėgo.

Helena, Mont. .Vagiliai iš 2 
batalijono 14 rigimento kasos pa- 
šlavė 7000 dol., taigi batalijono 
kareivių algas.

Iš SUBATO, Kuršo gub.

MIESTO PRODUKTŲ PAR- 
DAVINĖ.

Schenectady, N. Y. Miesto ta
ryba mano čia įrengti miesto pro
duktų pardavinę, kurioj miesto 
tarnyboj tarnaujanti valdininkai 
galėtų už numažintą kainą gauti 
valgio produktus. Jeigu tas mė
ginimas išduotų gerus vaisius, 
tai miestas gali daugiau panašių 
pardavinių įsteigti, kuriose ir ne
turtingi žmones galėtų pigiau 
gautai valgio produktus. Sche
nectady miesto taryba susideda iš 
socialistų.

Paminėjimo Diena
j 7 • ! i

IŠ VISUR.
VEJA ŽYDUS.

IŠ Poznanians provincijos 
nešdinosi laukan žydai, nes gy
ventojams susipratus, pas žydus 
nieks pirkti nieko nenori. Už tai

litis nuolatai didinasi, nes gyven
tojai, po senovei, viską reikalingą 
miesteliuose pas žydus perka. Žy
dai, išvyti iš Rusijos, grudžiasi 
Lietuvon ir Lenkijon. Lenkus 
apėmė baimė, kad Lenkija neper
sikeistų į žydų kraštą, kas ištikro 
gali atsitikti. Lenkijos ir Lietu
vos miestai ir dabar yra žydiški, 
nes juose daug daugiau yra žy
dų negu krikščionių, vien Var
šavoj krikščionių yra daugiau; 
Lietuvoj gi tokio miesto, kuriame 
žydų but mažiau negu krikščio
nių, visai nėra; net Lietuvos so
stinėj Vilniuje žydų yra daugiau 
negu visų krikščionių drauge.

|| Austrijos parlamente lenkai 
ir čekai pasiuntiniai smarkiai 
peikė Prūsų valdžią dėl perse
kiojamo lenkų Prusnose. Tas 
vokiškiems laikraščiams Prusno
se labai nepatinka.

|| Garsus rusiškos durnos at
stovas Puriškevičius tapo išskir
tas iš tarpo bajorų Besarabijos, 
per tai nuo bajorų jis negalės 
kandiduoti IV dumon, o kitos 
luomos jonjierinks.

T

a ryži aus 
abrozdą Leo- 

ant

Fhoto by American Press Association.

Ant kapo savo draugo, kritusio laike naminio karo, (žiūrėk ant 4 pusi.
1 l Po m i 1 rZi i i

to akrų gyvena pasiturinčiai. Tą 
suprato jau amerikonai, kad tai 
negerai, todėl, nors vėlai, stengia

valstijų tapo jau įsteigtos žem

se kaimų mokyklose mėginama 
vaikus žemdirbystes mokyti.

IŠSIŽADA ŠUNŲ DĖL VYRO.
San Francisco, Cal. Gyvenan

ti čia turtinga mergina Jennie 
A. Crocker taip mylėjo šunis, kad

gesnj sunj; turėjo ji 05 sums, 
tarp jų yra kiti po 1000 dol. 
Dabar minėta mergina pradėjo 
šunis pardavinėti, nes ji išteka 
už Malcolcno Whitcomo. Tur-

NEMĖGINK LĖKTI, KOL 
NEMOKI.

Xema, Ohio. Čia užsimušė jau
nas lakstytojas Fred. J. South-

na, bet lakstyti dar nemokėjo. 
Pakilo 100 pėdų ir su savo ma
šina nupuolęs, užsimušė.

UŽGYRIMO yETERANAMS 
PENSIJŲ “ ‘

Washington, 
biurą veteranai atsiuntė 25000 ap
likacijų reikalaudami 
vieną doliarį dienai, 
kiši gauti aplikacijų

PASEKMĖS.
D. C. Į pensijų

pensijų 
Valdžia
50000.

po
ti

UŽMUŠĖ
KOS

PAČIĄ DĖL MEN- 
PRIEŽASTIES.

Kansas City, Mo. Kadangi pa
ti nedavė bananų, kalvis Robert 
Torguet griebė revolverį ir pačią 
nušovė, o paskui ir pats nusišo
vė. Tas viskas atsitiko akyse 
ketverto mažų vaikų.

|| Laikraščiai praneša, jog dėl 
brangumo gyvenimo ir visokių 
aprubežiavimų, pabėga nuo tar
nystes labai daug valdininkų 
Amūro geležinkelio, Sibcrijoj. •

|| Rusiškoji durna ir Finlandi- 
jos senatas priėmė sumanymą 
įvedimo rusiškos kalbos visose 
valdžios įstaigose Finlandijoj. Iš
mokti gerai rusiškai palikta Fin- 
landijos valdininkams 7 metai.

|| Italijos parlamentas atmetė 
sumanymą pripažinti moterims 
balsavimo teises.

Londone, teismas* 9 mėne
siams pasiuntė kalėjimai! angliš
kų suffragcčių vadovę Emme- 
liną Pankhurst už riaušių kėlimą.

|| Vokietijos parlamentas iki 29 
lapkričio dienai tapo uždarytas. 
Paskutiniame posėdyj socialistas

sburge, smarkiai užsipuolė ant 
ciesoriaus: pasakė, jog jeigu 
Anglijos karalius ką panašaus pa
sakytų, anglijonai jį tuojaus nuo 
sosto numestų ir nugabentų į 
bepročių namus jo protą gydyti.

|| Nuo seniai laukiamas didelis 
mušis Mcxiko revoliucijonicrių 
su prezidento Madero kariumenė 
prasidėjo 22 gegužio dieną aplin
kinėse Asuncolo.

|| Anglijoj vėl užgimė nesuti
kimai anglių kasyklų savininkų 
su darbininkais, Jcurie gali vėl 
privesti prie streiko.

šiol tilpo žinios tik apie tikrus 
rusus, užsiimančius šnipinėjimu, 
bet be ^abejonės ta rusų šnipų 
organizacija turi pagelbininkus 
visur eilėse Rusijos ateivių, apie 
kuriuos laikraštis žada pagarsinti 

Sttlyg “The Ray”, svar- 
Aiyie'rikoj Rusiškos vai-

IŠ DARBO LAUKO.

gilius pavogusius iš 
m užėjau s Luvre 
nardo da Vinci Giocondą 
galo sugavo, bet abrozdo neatga
vo, nes jis jau Amerikon išga
bentas. Vadovu abrozdų vagi
lių buvo sūnūs Paryžiaus parla
mento atstovo Rene Ferrand.
Jie vogė abrozdus ir brangias 
liekanas ne tik iš muzėjų, bet ir

inausi a

New

yra M. B ra to n ir p 
Nikolajevpuskutinis, 
mas Rusijos valdžią, k
rikoj Azevo rolę. Prie jo yra 
čicla eilė rusų valdžios šnipų, o 
jų tarpe svarbiausi yra: kore
spondentas laikraščio “Biržcvija 
Viedomosti” N. V. Kitkovskij, 
kuris Amerikon atkako 1906 m., 
P. Roždcstvenskij, buvęs narys 
Kijevo ochranos, Ivan Švercdnik, 
Bogdanov, Žmud, kuriam pavesta 
daboti esančius Amerikoj II du
rnos atstovus Ozolį ir Gierusą.

ja sutiko prižiūrėti Rusijos val
džios nurodytų asmenų veikimą, 
ir Rusijos valdžiai žinias suteikti, 

už tai reikalavo 800000 dol., 
Rusijos valdžiai pasirodė

bet

per

SUMAŽĖ TEISMŲ UŽDRAU
DIMAI.

Washington, D. C. Žmonių at
stovų rūmas Washingtone užgy- 
rė bilių reguliuojantį teismų iš
duodamus uždraudimus. Iki 
šiol teisėjas ypač užgimus strei
kams, nieko neištyręs, pareikala
vus fabrikantams, išduodavo už
draudimus darbininkams statyti 
sargybas, rinktiesi prie dirbtu
vių. Bilius tas reikalauja, kad 
tik gresiant pavojui, ištyrus da
lyką, išklausius abidvi pusi, tei
sėjas galj uždraudimus išduoti.

Philadelphia, Pa. Pradėjo 
dirbti 170000 kietųjų anglių ka
syklų darbininkų. Nedirbo 
44 dienas. Sustreikavo už 
angliakasiai Hazleton apskr
Jie reikalauja 10% didesnių algų.

jie 
tai

1| Chicago, Ill. 400 kriaučių 
(cutters ant trimmers) išėjo ant

heimer kompanijoj, 
čių prasideda vėl

kirpikai uždirbdavo

Tarp kriau- 
bruzdėjimas. 
metai atgal

Kuppenheimerą buk yra blogiau
sios ( 
mano,

Kai kurie 
išsivystyt 

atgal. Tasstreikas, kaip 1% m. 
matytis iš žodžiu Max Wicks’o, 
prezidento streikuojančių krau-

I'as yra tik tąsa buvusio 
sako jis, — 1 m. 
buvome vargo pri- 
pric darbo pas Kup- 
Bct dabar mes ma-

mų: 
streiko, — 
atgal mes 
versti grįžt 
penheimer.
nome išlošti.

If Lawrence, Mass. Sustreika
vo 400 darbininkų Wood dirbtu
vėj todėl, kad neleista rinkti uni
jų mokesčių I. W. W. pačioj 
dirbtuvėj.

1[ Minneapolis, Minn. Praneša, 
buk čia išduota paliepimą gelžke- 
lio tavoriniems darbininkams iš
eiti ant streiko, simpatizuojant 
tokiam pat streikui Cliicagoj.

|| Popierinių pinigų visuose že
mės kraštuose yra 163 milijardai 
doliarių. Daugiausia jų yra 
Anglijoj, nes 28 milijardai dol., 
Suvienytose Valstijose Šiaurinės 
Amerikos 26 milijardai, Francu
zijoj 21 milijardas, Vokietijoj 5 
mlrd., Italijoj 3 mlrd., Japonijbj 
2 mlrd. Kituose kraštuose po
pierinių pinigų yra už 79 mili
jardus doliarių.

|| Dardanelių jūrių siaurumoj 
užbėgo ant minos sargybos gar- 
laivys ir minos expliozijos tapo 
paskandytas. Iš buvusių ant mi
nėto laivo 12 žmonių, tik vienas 
išsigelbėjo, kiti, 11 žmonių, pri-

|| Gegužės 1 d. Rusijoj šventė 
gana ramiai, tik Rygoj suareš
tuota už demonstracijas ant gat
vių 42 darbininku, o tame skait
liu jc 12 moterų.

škovą. Pasirodė, kad Pieškov tai 
yra tikra pravardė 
tini n ko pasirašančio 
Maksim Gorki j.

rusiško raš- 
pseudonymu

|| Anglijos sosto įpėdinis lan
kosi dar vis Francuzijoj; jis da
lyvauja manevruose Prancūziško 
kariško Tarpžeminių jūrių lai
vyno.

|| Ant salos Kubos laukiamas 
sukilimas visų juodspalvių; ry
tinėse provincijose jau sukilo 
juodspalviai; ten valdžia siun
čia kariuomenę. Ištraukus ka
reiviams, rengiasi negrai sukilti 
ir vakarinėse provincijose. Maži 
juodspalvių pulkai jau atsirado 
Havana provincijoj. Mano, jog 
į kilusius maištus įsikiš Suvie
nytos Valstijos. Nors revoliu
cija nesenai užgimė, bet ji jau 
spėjo ir ekonomiškas sanlygas 
pagadyti. Cukraus dirbtuves jau 
reikėjo uždaryti, prisieis uždary
ti ir kitas dirbtuvės, nes trūk
sta darbininkų. Į Kubos pertus 
Amerika siunčia kariškus lai
vus.

ll Laidoti netikėtai mirusį Da
nijos karalių Frederiką Kopenha- 
gon atsiuntė savo atstovus visi 
civilizuoti kraštai.

|| Mieste Monte Carto pasimi
rė rusiškas ambasadorius Berline, 
grafas Oslcn Sacken, išgyvenęs 
82 metu.

|| Vokietija nori su Amerika 
padaryti naują sutarimą išdavinė
jimo prasižengėlių. Be abejonės 
Amerika sutiks išdavinėti tokius 
prasižengėlius, kokius tik Vo
kietija norės išgauti; dabar mat 
Amerika pasidarė labai nuolanki 
ypač despotiškai valdomiems Eu
ropos kraštams. Kad nuo Ru
sijos išderėti palengvinimus mui
tų tarifoj, Amerika Rusijai iš
duotų ir pabėgusius politiškus 
prasižengėlius, tokius, kokių Ru
sija neišgautų iš Francuzijos ar
ba iš Anglijos.

Jau nuo seno laiko čionai val
stiečiai taiso kelius: veža žvyrą, 
taiso tiltus, kasa griovius ir k. 
Kelių yra labai daug taisyti, ypač 
baltmiežiškiams, susejiškiams ir 
aseriškiams. Kiekvienam valstie
čiui apie 180 sieksnių reikia žvy
ru nupilti. Bet vis tai ligi šių 
metų buvo pakenčiama, nes vy
resnybė nereikalavo, kad valstie
čiai vežtų taip daug žvyro. Bet 
šį pavasarį labai mus prispaudė. 
Atėjo iš gubernijos cirkuleras, 
kad ant kiekvieno ketvirtainio 
'sieksnio butų supilta krūvelė 
žvyro — 2^2 pėdo augščio ir tiek 
pat pločio. Taip, kad vienu ve
žimu negalima tokios didelės krū
velės nupilti, reikia beveik pu- 
fantcci vežimo, todėl išviso teikia

ROOSEVELT LAIMĖJO.

? ■ ■ ' • ■■

VANDUO IŠARDĖ PYLIMĄ.
La Crosse, Wis. Užtvinę van

dens išardė dalį apsaugojimo py
limo ir užliejo dalį miesto Black 
River Falls. Šitas miestas ne
seniai tapo užtvinusio vandens 
iš dalies išnaikintas, bet spėjo at
sistatydinti. Vieną tik dieną upėj 
vanduo pakilo ant 8 pėdų, o van
duo kįla dar vis labiau.

zidentas Roosevelt, valstijos kon
vencijoj laimėjo ir gimtinėj Taf- 
to valstijoj Ohio. Gcnerališkon 
konvencijon išrinko 32 Roose- 
velto šalininkų, Taft gavo tik 10. 
Bet nors menka yra jau viltis, 
kad Taft galėtų laimėti, jis vis
gi dar nenori kandidatūros išsi
žadėti. Iš demokratų pusės Har
man gavo net 39 delegatus.

ŽEMDIRBYSTĖ AMERIKOJ.
Žemdirbystė Amerikoj stovi 

daug žemiau negu kur nors vaką- 
rinėj Europoj, farmeriai čia turė
dami net porą šimtų akrų, skur
sta, Europoj gi ir ant pusės šim-;

RUSIJOS ŠNIPAI AME- . 
RIKOJ.

Laikraštis “The Ray”, leidžia
mas Detroite, patalpino raštų apie 
Rusijos šnipus Amerikoje Iki

SOCIALISTŲ PARTIJOS 
KANDIDATAI.

Indianapolis,, Ind. Socialistų 
partijos f. konvencijoj kandidatų 
partijos prezidento vietai likosi 
išrinktas, f,Ęugcnius Victor Debs', 
o jo vietininkų — buvęs Milwau- 
kies miesto majoras Seidel. Bet 
tai tik forma, nes socialistai ne
sitiki savo kapdidatus parvaryti.

1| Philadelphia, Pa. Suvienytų 
Valstijų Distrikto advokatas 
Philadelphijoj rengiasi užvesti 
bylą prieš Antracito anglių tru- 
stą, kuris žada pakelti anglių pre
kę. Trustas nori uždėti ant “žir
ninių” anglių 50 centų ant tono, 
ir 25 centus ant kitos rūšies ang
lių. Mat angliakasiams pakelta 
mokestis ant 10%, tai dabar tru
stas nori prie tos progos nu
lupti nuo visuomenės netik tuos 
10%, bet dar ir pats' iš to dik- 
čiai pasipelnvt.

' Galicijos rusinai pareikalavo 
įsteigimo rusiniško universiteto 
sostinėj rusiniškos Galicijos da
lies, Lvove. Prieš tai protestuo
ja iš lenkų susidedanti miesto 
taryba. Ji išsiuntė Vindobonon 
dcpataciją prašyti apšvietos mi- 
nisterio, kad jis neleistų 
mo rusiniško universiteto 
geri mat rusinams 
kai”, 
bisi, 
sai 
kai 
juos

|| Londone dokų darbininkai 
rengiasi streikuoti;
jau 5000 darbininkų, kadangi pri
imtų darban darbininkų dalis at
sisakė unijon instoti. Jeigu ne
pasiseks susitaikyti, sustreikuos 
100000 dokų darbininkų.

sustreikavo

, ..........

GAISRAI.

Marinette, Wis. Sudegė namai

Washington, D. C. Kongrc- 
. paduotas sumanymas, kad 

visos anglių kasyklos, iš kurių 
ima anglis Suv. Valstijų laivy
nas, privalo užvesti 8 valandų 
darbo dieną. Sumanymas turi 
pritarėjų, bet ar pereis, dar tas 
nežinia.

If Chicago, III. Nuo kelių sąvai- 
čiu besitraukiantis vieti

san

farmęrio G., f Hard wicko, o juose 
sudegė farmėrio motina ir jo 5
mętų duktė
sro namieje lųebuvo, jis su savo
pačia

Fermeris laike gai

cių besitraukiantis vietinių ang
liškų laikraščių kstreikas dar ne- 
ttžsibaigė. Nors didiejie anglų 
laikraščiai ir išeidinėja, bet apart 
dtdžmiesčio dalies, kitur jų ne
galima gauti* «* vaikai nenešioja*

Taigi 
broliai len- 

Ir paskui dar lenkai ste- 
kad jų buvę Lenkijos ukė- 
nclcnkai nekenčia. Nclcn- 
lenkų nekenčia todėl, kad 
mylėti neturi už ką.

|| Turkijos valdžia išleido pri 
sakymą visiems Turkijoj gyve
nantiems italams išsinešdinti ii 
Turkijos, gali pasilikti tik pa
prasti darbininkai, beturčiai ii 
našlaičiai.

|| Rusijoj, matyt, žmonėms pra
deda jau nepatikti valdžios sau
valiavimai, nes miestuose vėl vir
ti pradeda, o valdžia griebiasi 
vis didesnio žiaurumo. Kijeve 
suareštavo kelias dešimtis žmo
nių. Laikraščiui “Kijevskaja 
Misi”, už žinią apię universite
te išmėtytus atsišaukimus, už
dėta bausmė 500 rubl. Polikli
nikoj taipgi išmėtyta prokliama-

|| Pradžioj gegužio Varšavoj it 
Lodžiuje policija darė kratas dar
bininkų gyvenimuose ir areštavo 
įtekmingesnius darbininkus; vie
ną naktį Varšavoj suėmė 30 agi
tatorių. *

|Į Vokiškicjie laikraščiai prane
ša, jog vokiškasis inžinierius 
Schaumann išrado naują mėdegą 
kariškų laivų apkaustymui, kuri 
yra labai lengva, bet dar tvirte
snė, už storus plieninius apkau
stymus. Medega ta yra — alu- 
minijus, plienu apvilktas. Megi-

ei jos, todėl lekcijų skaitymas pa
siliovė. Demonstracijos studen
tų augštešnėse mokyklose buvo 
taipgi Peterburge, Odesoj, Char
kove įr kituose miestuose.

kiti kraštai nori savo kariškus 
laivus šita medėga apkaustyti.

LeonidasII Narys “o'chranos 
Mienšikov suteikė laikraščiams 
žinią, buk buvęs Kaune žydų ja*

f
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binas, už prigulėjimą prie žydą 
-Bando organizacijos patekęs ką- 
lėjiman, paskui paleistas, dabAr

tinystę palaikyti 
plas, drutjn/nias 
kraštam daug

Lenktyniavi- 
laivyno abiem 

pinigą ištraukia,

parankos, ir kad

yra agentu 
džios šnipu.

ir val-

|| Vengrijoj 21 gegužio dieną 
siautė baisus sūkuriai, kurie la
bai daug nuostolių pridirbo; nuo
stolius skaito milijonais kronų. 
Išnaikinta daug vyno kalnų, o* 
hiiestuo.se Komom ir aplinki
nėse Teresiopol vyno laukai su 
visu išnaikinti.

Tom Manu, už me^nimą sukelti 
prieš valdžią kareivius, tapo tei
smo pusei metų kalėjimai) pa
siųstas, bet karalius jam bausmę 
sumažino iki 2 mėnesiu.

Mexiko valdžia išmokėjo Vo
kietijai 100000 dol. kaipo atlygi
nimą šeimynoms keturių revoliu
cijos laike užmuštų vokiečių. Vo
kietija tuom dar nepasiganėdina, 
bet reikalauja, kad butų pakartas 
sėdintis dabar kalėjime užmušė
jas mexikonas; kiti dalyvavę už- 
mušystoj kurie buvo suimti ir

pasiliko tik vienas, kurio pakori-

Švedijos parlamente, sociali
stų partijos atstovas Lindhagcn 
įnešė sumanymą prašalinti ka

konišką tvarką, bet parlamentas 
tokį sumanymą atmetė, nes

taria, jis mat ir jiems kelio 
užstoja.

Garsus pietinio žemgalio

ka-

nc-

kako į Pietinės Amerikos respub
likos Uruguay sostinę, miestą 
Montevideo. Augščiausieji re- 
publikos valdininkai surengė jam 
labai širdingą priėmimą.

Pereituose metuose viso svie
to pačtas persiuntė 3,300,0004900 
laišką. Tai išpuola po 9,041,096 
laiškus kas dieną. Minėti laiškai 
svėrė 30 milijonų kiliogramų. 
Kiekvienam žmogui, skaitant ir 
mažus vaikus, išpuolė po 2 laišku.

|| Vokietijos parliamentas, tre
čiame skaityme užgyrė valdžios 
sumanymą padauginti kariuome
nę 29000 kareivių ir laivyną, ku
riam bus sutverta nauja dalis iš 
3 mūšio laivą ir 20 skraiduoliu. 
Sudrutinimui laivyno šiuose me
tuose reiks $242500 o, sekančiuo
se metuose $317-0000, o toliau 
po $28500000 kas metai. Reika
lingi pinigai bus surinkti pakė
lus mokesčius nuo palaiką.

kyti vedančius karą kraštus — 
Italiją su Turkija, nes išplatini
mas karo apimtos teritorijos ken
kia neutrališkiems kraštams. Ita
lija užėmė Turkijai prigulinčias 
Egeiškose jūrėse salas; jas tu
rėdama, ji gali apvaldyti visą ry
tinę dalį Terpžeminią jūrių, kas 
ypač butij vodingu Rusijai, kuri 
stengiasi išėjimą į tas 
gauti.

jurės iš-

Į| Ant salos Kubos, 
jose Matanzas, Santa 
Oriente sukilo negrai, 
apimtus kraštus išsiuntė 
riuomenę. Provincijoj Santa 
ra, susirėmime su žandarais, 
užmuštas sukilėlių vadovas 
kininkas Armenteros.

provinci-
Clara ir

Cla-

Šiauriniame Mexike artinasi 
laikas didelio mūšio, kuris turės 
užbaigti revoliuciją: jeigu revo- 
liucijonieriai mūšį laimės, Made
ro turės apleisti prezidento vietą; 
jeigu gi Madero laimės, revo- 
liucijonieriams prisieis pereiti į 
Suvienytą Valstiją pusę. Aplin
kinėse jau susirėmė pirmutinės 
eilės revoliucijonierią su Madero 
kareiviais. Revoliucijonieriai pa
sitraukė šiaurią link. Mieste Las 
Negas likosi suimtas valdžios ka
riuomenės vadovas už rengimą 
sukilimo.

If^Ryme gauta žinia nuo admi
rolo Vialo, jog jis užėmė Turki-

ėmė nelaisvėn turkišką garnizoną 
ir valdininkus.

jos karo ministeriš Haldane mė
ginti susitaikyti su Vokietija. 
Bet kol Vokietija stengiasi nuo- 
latai drutinti savo laivyną, kol ji 
nori ir ant jūrių but taip drūta 
kaip Anglija,

todėl Anglija nori besiginklavi-

jotina, kad tas be karo duotųsi 
padaryti. Ant sausžemio Anglija

jų tardymas bu
tus ir bešališkas;

Mes sveikiname musų dragus 
Ettorą \ir Giovannitti kaipo ka
reivius už gyvenimą, ii> žadame 
jiems musų ,medėgišką ir doriš-

Cicilijos dr-stė — $4«oo; Šy, Mi- la ir ant vakaro rengėją už pa-

krlaif-
$1.00 ,*HitWJĮ*Sp{ V.

nnis

ri nei nemėgina su Vokietija tai- 
kytiesi ,bet gerina savo ginklus, 
kurie ir dabar, turbūt, yra geriau-

Kopijos šios 
turi būti pasiųstos: 
riui Foss, apskričic 
Attwill, darbininkų atstovui 
tes, ir laikraščiams.

Jonas Perkūnas,
J. A. Bekampis, 
G. A. Vezdžiunac

gubernato-

a-

kolo dr-stė 
čių dr-stė — 
Stankevičiaus apturėtu auka $2.55 
iš Waterbury, Conn.,.’ i <l#gyste 
Šv. Albino iš Silver 'Creek, Pa. 
paaukavo $10.00. Aukavusiems 
Sąjunga ištaria širdingą ačiū. Nuo 
Antano Armino apturėta pasko
la $7.00.

Nutarta pasiųsti plakatą į
Bostoną S. L. R.-Kat. Seiman, 
su paaiškinimu Sąjungos, stovio 
ir darbavimosi. Atjfasdąmi gal 
ir patartų paaukauti

i
rusuose, Kunigui

kurie

urtų surinkti negalėjo. Ma- 
kad tie akmenėliai paeina iš

nigas Macoch. Rado nusinuo- 
dinusio kunigo namuose brangius

nius indus.

|| Rumunijoj, mieste Bukarest 
nusižudė, visa Filipovičo šeimy
na, susidedanti iš paties Filipo
vičo, jo pačios, vuošvės ir 7 vai
kų. Dviejų vyriausių vaikų trūk
sta, bet ir jiedu paliko namieje 
raštą, kuriame praneša, kad eina 
nusižudyti. Priežastis nusižudy
mo yra — nusibankrutinimas vy
riausiojo sūnaus. Iš visos 
mynos, tik vyriausis sūnūs
Įėjo dirbti, tėvas buvo suparali- 
žuotas, kiti vaikai dar nesuaugę.

sci-

M

1865 t to, Lublino

čių 999407, Samiom iro 870647, 
Plocko 814385, Seinų 681267.

|| Liublino gubernijoj, Lenkijoj, 
pereituose metuose buvo 1,596,- 
659 gyv., tame skaitliuje buvo: 
katalikų 1044792, stačiatikių 271,- 
841, žydų 233750, evangelikų

gyveno 203051, kaimuose 1,393,- 
608.

|| Šalnos Lietuvoj užkenkė ja
vams, ypač gi sodų vaisiams. Ru
giai reti, kviečiai dar nepasikėlė. 
Nuo šalnų nukentėjo vyšnios ir 
slyvos, tik obuoliams ir kriau
šėms šalnos neužkenkė.

dirbtuvę netikrą rusišką pinigą. 
Suimtas dirbtuvės vedėjas Kopy- 
cnik iš Peterburgo.

kas Ostromislevskij išrado būdą 
dirbti medegą savo ypatybėmis 
visai panašią į gumą, dabar iš
traukiamą iš guminių medžių. 
Naujoji medega per pusę pige
snė už tikrąją gumą. Išradimas 
tai labai svarbus, nes gumos iš 
medžių ištraukiamos jau 
lams žmonijos neužtenka.

rcika-

LIETUVIAI AMERIKOJ.
IŠ BROOKLYNO, N. Y.

Mes, Brooklyno lietuviai, vie
šame susirinkime 20-tą gegužio, 
1912 m., svarstydami pastarąją 
darbininkų kovą ir jos pasekmes 
Massachusetts valstijoj, po nuo
dugniam ir bešališkam jų apkal
bėjimui, nutarėme pagarsinti se-

Mes bjaurimės “Duonos Vieš
pačiais” Massachusetts’e už pro
tišką ir dorišką skriaudimą dar
bininkų ;

Mes apkaltiname juos kaipo už
puolikus žmogžudžius laike pa-

reikalavo tik daleles to, kas už- 
jiems ir

priguli;
Mes pasmerkiame 

gubernatorių ir Lawrence’o ma- 
yorą, kaipo veidmainius; jie in- 
galioti ginti draugiją nuo pikta
darių, bet gina tiktai piktadarius 
nuo nuvargintų, besiginančią 
jų auką;

Mes protestuojame prieš siau- 
raprotystę ir neteisingumą val
stijos teismą — prieš ją žiau
rumą link darbininką ir jąją va
dą laike pastarojo streiko, ir rei
kalaujame, kad tiranija daugiau

valstijos

IŠ VANDERGRIFT, PA. 

bai gerai eina ir 
d. Pribuvusiam

Lietuviu čia yra apie

nesunku

Juozapo, ir D. L. K. Vitauto, po 
priegloba šv. Kazimiero, kurios 
pusėtinai laikosi. Apšvietimas 
po truputį pradeda kilt, pradeda 
žmones susiprast, griebiasi skai
tymo. Laikraščių po keletą eg
zempliorių čia pareina.

18 gegužio d. Dr-ja D. L. K. 
Vitauto parengė gana puikų va
karėlį. Buvo užkviesta iš Pitt- 
sburgo teatrališka kuopelė, kuri 
statė ant scenos dvi komediji: 
“Musų Gerasis” — ir “Tarnas in- 
painiojo”. Nors neparankioj sve
tainėj buvo lošta, bet lošimas iš
ėjo gana gerai. Tarpuose buvo 
dekliamacijos ir dainos: pirmame 
tarpe buvo K. J. Bizausko dialio-

1) a s i ų s t a s už klausi m a s, 
ten Adomas Vinckis, 
gri norius” atkeliavęs. 

A t: s a k y m o nesulaukta.
Nutarta, jog/Sąjtingai but di

delei naudinga laivakortes lai
kyti. Tam reikalui aptarti iš
rinkta: kun. J. Kaulakis ir Jur
gis Beliauskas. - >

Išmokėta: a) už4 - plakatus, 
stempas ir kitokias, išlaidas 
$11.80. b) atstovės alga už bal.

Įplaukė per balandį !ir gegužį 
$56.55- . ..

Knygą peržiūrėjimas: nuo ko
vo 1911 
pribuvo

m. lig kovo>1912 m.: 
$828.90; išmokėta $771.-

pas kasicrią ant ranką
$57.07.

vėlavimą. Mat tada, kada persta
tymas turėjo prasidėt, smarkiai 
lijo, tai prisiėjo laukti publikos 
susirenkant. St. Balčiūnas.

IŠ SAGINAW, MICH.

Šiemet jau antrą sykį šitą mie
stą atlanko potvinis. Ledus lei-

Zmonės že-

savo namus ir persikelti augščiau.
Nusukus vandeniui, žmones pra-

žoves, bet nuo 10—23 d. gegu
žio lijo beveik kas dieną ir tiek 
prilijo, kad vanduo upėj Saginaw 
pakilo 12 pėdų 4 col., užliejo 
daug namų ir daržovėms užsėtų 
daržų. Paupyj visas dirbtuves 
užliejo, perlai daugelis darbinin
kų neteko darbo, todėl skaitlius 
bedarbių, nors tokių ir pirma ne
truko, dar labiau pasididino; ypač 
yra čia daug be darbo lietuvių 
kalnakasių. Nuo balandžio, kaip 
sustojo darbai, tai ir stovi ir ne-

sikalbėjimas vargdienio lietuvio 
su ištautėjtįsia lietuvaite). Dek
liamavo pats autorius ir p-lė F.

Dialio- 
Paskui

Kemicziutė iš Vander, 
gas atlikta pusėtinai, 
dekliamavo p-lė Ona Baltrušai-

nelė išėjo gerai, 
dekliamavo K. 
motin”, dainavo

dienė lietuvaitė”. Atliko gerai. 
Paskui aktoriai sudainavo: “Ke
liaukim kuopties į vienybę”; dai- 

Antramc tarpe 
. B-skas: “O 

[?. Kemiečiutė:
“Viltis”. Komedija “Tarnas in- 
painiojo” atlikta gana gerai. Pa
baigoj lošimo, dekliamavo p-lė 

i: “Mieli bro- 
Ant galo ak- 
‘Sveiki broliai 
viskam buvo

liai ir sesutės”, 
toriai sudainavo: 
dainininkai”. Po 
šokiai. Žmonės, matyt, buvo už
ganėdinti.

Geistina butų, kad čion susi
tvertų teatrališka kuopelė, čia yra 
gana vaikiną ir keletas gabią 
merginą, kurios galėtą kuopelėn 
prigulėti. St. Siralielis.

IŠ PHILADELPHIA, PA.

Žcmiaus tilpęs protokolas pa
rodo, kas Philadelphijoj nuveikta 
ateivių labui laike balandžio ir 
gegužės mėnesių šią

Protokolas 15 ir
Pagelbinės Sąjungos 

Emigrantų Phila., Pa.
ą atidarė
Pereitas 1

metų.

16.
Lietuvių

kun. J.
Kaulakis. Pereitas protokolas 
perskaitytas ir vienbalsiai priim
tas. Taipgi priimtas raportas 
atstovės Z. Baranauskienės.*

1323 So

Atkeliavo į Philadelphijos por
tą šios ypatos: Marė Razinskiu- 
tė, pas tėvą, Seetzer City, Pa.; 
Alena Ignaičioniutė, 
Front st., Phila., Pa.; Ona Miliu
tė, pas pusbrolį, 4614 Wood st., 
Chicago, Ill.; Ona Liaudanskienė 
su dukterė, pas vyrą, 9625 Stan
dart st., Racine, WissA Domice^ 
lė Surblienė su dukterines, z (su
šelpta pinigiškai), 1014 Parney 
st., Mason City, Iowa; Stanislo
vas Racevičia, 2816 Contwell st., 
Phila.; Antonina Skiriaučiute, 
pas gimines, 1250 Plucls st., Cren- 
ton, Pa.; Mikolas Kanapickas

Front st., Phila., Pa.; Ona Skro- 
boliutė, pas pusbrolį, 3321 Au
burn avė., Chicago, Ill.; Uršule 
Račienė su vaikais, paliuosuota 
Kostancija Glovičiene su dukte
rims, (duotas maistas ir $1.00 
ant kelio), P. O. Box 156, Somer
set, Pa.; Vincas . Kvietkauskas, 
pas dėdę, 752 So. Hicks st., Phila., 
Pa.; Marė Pažcrskienė su mer-

pasiųstą pas vyrą, 622 W. Water 
st., Mahanoy City, Pa.; Marė 
Dičmonytė, 8748 Hanston avė., 
Chicago, Ill., sulaikyta, (randas 
pas Merkelį), 1315 So. 2nd st., 
Phila., Pa., po Sąjungos globa.

Visos viršminetos ypatos buvo 
Sąjangos aprūpintos.
Šios dr-jos Sąjungai paaukavo:

Dr. Olgerdo Uzarų 
Dr. Sv. Kazimiero

neatsikartotą;
Mes reikalaujame, kad Ettor __ __________

ir Giovannitti — musą pata-|tuvią Main Kliubas

Kaip Anglija, susitaikymas nega
limas, nes Anglija nesiduos savę 
j antrą vietą nustumti, nepamė- 
ginusi su ginklu rankoj tą pirmu- tč)ai butų tuojau paliuosuoti ant šv. Aatano dr-stė

— $9.00 
$7.00; Lie- 
- $6.00; šv
$2.00; Sv<

Viso turto su 'kasieriaus kati- 
cija — $257.07. !

Jonas J. Hodell, ProtĮ Sek r.
Visokiais reikalais meldžiame 

kreipties į centrą. Viršaičių ant-

Prezidentas: kun. J.,Kaulakis, 
333 Wharton st.

Vice-prez. J. Beliaųskas, 1939
Mifflin st. t./

Prot. Rast. Jonas J. Hodell,

Tūli lietuviai nori čia turėti 
savo bažnyčią ir tam aukavo po 
keliasdešimts doliarių, bet pini
gų susirinko mažai, su tais nieko 
pradėti negalima, todėl atsirado 
ir toki, kurie savo aukas nori at
gal atsiimti. Lietuviai dar norė
jo susidėti su lenkais, bet ant 
lenką apsiriko. Lenkai, išgirdę, 
jog lietuviai nori bažnyčią statyti, 
pirko lenką ir lietuvių apgyven- 
toj miesto dalyj didelį namą, iš 
kurio mano padaryti antrą baž
nyčią, kuri, jeigu lietuviai prisi
dės, bus lenkiškai-lietuviška. Jau 
dalis lietuvių prie lenką 
pasitraukė nuo savųjų.

M. Sk—s.

Fin. Sek., J. Lukoševičia, 
Tree st.

Iždininkas, Sab. Maukus,

Visi iš Philadelphia^ Fa*,

IŠ

433
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DES MOINES, k JQWA.

skusijoms. Kalbėtojais buvo ko- 
legijos mokiniai lietuviai. Ati
darius susirinkimą, kallxmo. Kas-

mokslo, kad su mokslu ‘eina ir 
žmonių susipratimas, kad tik su 
mokslu žmogus gali savo .Tuvį

Antras kalbėjo Patronis. Jis 
aiškino, jog tik skurdas verčia 
žmonis rupintiesi savo būvio pa
gerinimo.

Kalbėtojai kalbėjo gerai, gaila, 
tik kad klausytoją buvo mažai.

18 gegužio čia buvo valstijos 
konvencija. Suvažiavę delegatai 
nepriėmė subkomiteto su darbda
viais padaryto kontrakto. Dele
gatai ypač pasipriešino kontrak
tuose pažymėtoms pasargoms: 
kad darbdaviai turi tiesą darbi
ninkus paleisti nuo darbo, kad 
darbininką, neatėjusį darban ir 
nedavusį žinios darbdavys turi 
tiesą nubausti po 50c. ir daugiau 
dienai; kad darbininkas neatėjęs 
3 dienas darban gali but su visu 
nuo darbo prašalintas. Tuos 
punktus unija nori iš kontraktą 
prašalinti. Bus visuotinas balsa
vimas; kaip darbininkai nubal
suos, dar nežinia. J. H, Alikonis.

IŠ CLEVELAND, OHIO.

“Lietuvos” No. 20 tilpo iš Cle- 
velando p. Žvirblio koresponden
cija aprašanti perstatymą veika
lo: “Kaip kas išmano, taip savę 
gano”. Korespondentas neteisin
gai išpeikia Sklcrio lošimą, o iš-

nagutės. Vanagutė istikrb," lošė 
gerai, bet visgi ne 4kip!hįerai, 
kad jai nieko užmesti iVcbulm ga
lima, ir pati jos rolė nič’nka; daug 
svarbesnės jau rolės ^.Yizgirienės 
ir Pilvickienės, o tos sunkio
sios rolės buvo gėdai aAiktos. 
Sklerį, daktaro rolėj Misai X>erci-

nupeikė. Kodėl daktaro rdTėj jis 
turėjo but labai bloga's? 'Kad jis 
kalbėjo kaip rožančių/- tai'I nieko 
instabaus nėra daktarui juk iš
kalbumas nereikalingai ’ (bet čia 
lošta juk rolė, tai ir daktarui ne
tinka rolę kaip rąžančią atlikti. 
Red.). Rolė daktaro ifgi5 nesvar
bi, iš, tokios ir geras aktorius 
ne ką butą galėjęs padaryti.

Korespondentas nupeikia Bra-
zausko dekliamaciją taipgi be pa 
mato: jis dekliamavo 'gerai, ką 
rodė gausy s delną pdpjimia. Be 

‘pamato korespondentas iižsipuo-

*----------------- -

IŠ HARRISBURG, ILL.

vena diktas būrelis; jie turi nuo
savą bažnyčią ir savo kunigą. 
Yra čia keletas pašelpinią drau
gijų, bet j jas nedaug lietuvių 
priguli.

Norinčių šviestis čia taipgi ma
žai, skaityti nedaugelis mėgsta, 
nes daugumas velija apie bačku
tę tupinėti; bačkutei ir pinigų 
nesigaili,
dėjus dirbti iš 
sitraukė kelias 
sminosi.

Kasykloms
džiaugsmo

bačkutes ir

pra- 
par- 
link-

bai

gos
dol.

darbas nesunku gauti, 
čia nevienokios — nuo 
ir daugiau už dvi sanvaiti.

Harrisburgo Mainierius.

IŠ SIMPSON, PA.

Lietuvą čia yra 
myną, o pavienių

apie 150 
gal tiek

šei- 
jau,

na lietuviška draugovė, bet para
pijos lietuviai neturi, todėl jie 
turi laikytiesi su lenkais. Lietu
viai skundžiasi, kad lenkiškas ku
nigas, Matusevičia, juos išnau
doja: lietuviai sako, buk kunigas 
nuo ją ir už mišias brangiau 
negu nuo lenką ima.

Jonas Lisauckas.

POTTSVILLE, PA.

6 gegužio dieną atsidarė tei
smo posėdžiai, trįs bylos bus 
lietuvių. Bus teisiamas Petke
vičius ir jo draugas, kaltinami 
už užmušimą Petro Kliučinsko. 
Apkaltintų buvo 7, bet ištirinėji- 
mų pasirodė, kad kiti nekalti, tai 
6 paliuosavo. Trečias apskųstas 
lietuvis yra iš Philadelphios už 
papiovimą saliunininko.

Senas Singelis. . .

IŠ

LIETUVIŲ TAUPYMO IR 
PASKOLOS BENDROVĖ 

BALTIMORE, MD.

Keletą numerių atgal “Lietu
voj” buvo tilpęs platokas raš
telis apie Chicagos taupymo ir 
skolinimo bendroves, kurios, kaip 
parodė ją metiniai raportai, su
talpino Chicagos lietuviams dau- 
giaus čverties milijono dolierią 
vientik “kvoderiniais” mokesčiais.

Žemiatis skaitytojai ras metinį 
raportą tokios pat lietuviu ben
drovės Baltimore, Md., iš kurio 
matyt, kad bėgantis šios bendro
vės kapitalas išneša $108,571.59; 
divideiidų-gi nariams išmokėta 
už 1912 m. $4,11^.06.

Tai yra labai graži suma, ypač- 
gi atkreipus atydą į tai, kad ši
bendrovė yra vos 6 met. senumo.

Mes jau seniau buvome trum
pai nurodę svąrbumąir naudą 
panašią draugiją, todėl čia už-

Milžiniška pumpa traukiniui vandens iš angliakasyklos 
Ji dirba dieną ir naktį net ir laike 

Minersville j kruvinos
Minersville, Pa.
streiko. Delei šitos pumpos įvyko 
riaušes.

teks paduoti žinias apie šios 
bendrovės istoriją. Štai, ką mums

bendroves sekretorius.
Panašių lietuviškų įstaigų, kaip 

kad “Pirma Lietuvių 'Taupymo 
Bendrovė”, Baltimorėje tuom 
tarpu nesiranda, o šitoji bendro
vė tapo suorganizuota 1906 me
tais. Pirm užsidėjimo šios Ben
drovės, daugumas vietinių lietu
viu 11* pirkdavo ak' 

čekų ir vokiečių pana^ 
bendrovėse (tokias įstaigas 1 
viai čia vadina “Bofromis” iš 
kiško ■— “Bauvercin”). 
bendrijose mokėdavo didesnį di
videndą, negu angliškose, Jodei 
ten žmonės ir nešdavo savo pini
gus pasidėti. Tuomet apie pirki
mą namų mažai kas iš lietuvių 
galvodavo; jei pirkdavo, tai tik 
nckurie vertelgos, ypač karčem- 
ninkai, o šiaip paprasti darbi
ninkai, neturėdami užtektinai pi
nigų pirkimui namo apie skolą 
bijodavo ir pamislyt. Todėl, su
sitarus lietuvių būreliui, mėgin
ta padrąsinti savuosius prie pir
kimo locnų savasčių ir sutverta 
bendrovę vardu: Pirma Lietu
viška Taupymo ir Paskolos Ben
drija Baltimorės mieste.

is vo-
Anosc

mo pasirodė, kad ji gyvuos pa
sekmingai: žmonės labai smar-

inuošimtį nedėliniais išmokėji
mais. Bendrijos ofisas yra at
daras du vakaru kas sanvaitė •—« 
panedėliais ir utarnitikais, nuo 
,7:30 iki jo p. m.

J. Vasiliauckas.

į rankas 
sumanių 
intrygas, 

subankru-

pinti savo sunkiai uždirbtus cen
telius, kuriuos pirmiaus nevienas 
prašvilpdavo karčemose. Maty
dami taipgi, kaip galima lengvu 
budu gauti paskolas, urnai vienas 
po kitam įsidrąsino pirkti savo 
locnus namus. Šiądien, ačiū šios 
bendrovės pagclbai, apie pusant
ro šimto lietuvių nusipirko savo 
locnas savastis.

Vienok, kaip paprastai tarp kai 
kurią neišmanančią lietuvių vieš-' 
patauja pavydumas, taip ir čia 
nekurie, matydami pasekmingą 
bendrijos vertimąsi (nes patai
kinta paduoti vedimą 
teisingų, darbščių ir 
žmonių), bandė daryt 
kad kaip nors draugiją 
tinus. Bet ją butą
ir ją visi blogi pasikėsinimai 
nuėjo vėjais. Šiądien bendrovė, 
gyvuojanti šeštas metas, turi apie 
šešis šimtus narių (akcijonierių) 
ir suvirš šimtą tūkstančių dolie- 
rių užeėdytų žmonių pinigų, ką 
liudyja ir šita atskaita. Visi pi
nigai kuoveikiausiai yra išleidžia
mi ant hypotekų, todėl liuosiems 
akcijų nariajais visuomet yra už
tikrintas geras dividendas. Virši
ninkų algos ir visi kiti bendrovės 
iškaščiai, sulyginus su apivarta, 
yra gana maži, todėl ir galima 
išmokėti akcijonieriams už jų su- 
taupintus pinigus, geroką divi
dendą, kuris visados 
nuo įdėtą pinigų.

Šita bendrovė yra

tės $8.000, kuriame 
driios ofisas. Nuo

namą
n li

ve r- 
ben- 
ben- 

perė-
dienos 

drovės užsidėjimo iki šiolei 
jo per jos rankas suvirš $250.000. 
Iki šiai dienai randasi bendrovės
api vantoj $120.000, neskaitant
namo ir intaisymą.

Pinigai skolinama ant hypote- 
ką, taip pat tik

.'r
1

Metinė Atskaita
Pirmos Lietuviškos Taupymo-Pa
skolos Bendrijos Baltimorėj, Md. 
(Nuo kovo 20d. 191I’ m., iki 

kovo 20 d. 1912
Įeiga:

Buvo bankoj kovo 20 
1011 m.

m. 
m.).

d.
$5.996.04

Pribuvo nuo akcijonierių 49.592.79
Hypotekos atmokėta 11.545.32

5I939I
239-35

38.00

Palukių (nuošimčių) 
Už akcijas

Vekselių įeinari
mokamų

Duoklių užc

savastis

Paskol. ant 
Paskolinta

ir at-
t x

hypotekines

$80.631.73

Išeiga:
hypotekų $46.050.00 

ant užrašų
1.716.28

Atmokėta akcijonie- 
riams

Vekselių įeinamą ir 
mokamą

Duoklių (taksų) už 
potekų sav.

Išlaidą Bendrijos 
Randasi išde gat. 

vo 20, 1912

Bendrijos turtas
Išleista ant
Sumažinta

mais

17.332.86 
at- ’

4.245.24. 
hy-

1.088.14.
Ko- <

7.208.49

$80.631.73

ir skolos: 
hypotekos $136.039.68

Lieka
Vekselių įeinamų
Gatavi pinigai išde

35732.68

$100.307.00 
1.056.10 

7.208.49.
— . ... .................... .

$108.571.59
Pilnai liuosų akcijonie

rių
Dividendas
Perviršis

1912 m. 4-05-06

ik.;,;........ ......... .........

$108.571.59 
Vasiliauckas, rast. 
Danielius, iždininkas.

MISLĮS.

Išrišimai mįslių iš pereito nu
merio :

21. Žvcjis su tinklu.
22. Suris.
23. Trįs.
24. Ežeras.

Kodėl dar niekados dvi 
iš vieno nelijo?
Gale šešių lieptų atsilsio 

vainikas.
38. Tūkstančiai brolyčių su vie

na juosta.
29. Plunksninė kepurė, raginė 

burna, o mėsinė barzda.
30. Kokios avįs daugiau suėda 

ar baltos, ar juodos?

26. 
dieni

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

hiiestuo.se


t

Apžvalga

kuriu Pietinės valsti- 
šiaurinės valstijos 

Naminis karas 
(1861—1865);

ir savo tikrąjj vardą. 
Redakcija pasilieka sau 
čiamus jai rankraščius 
taisyti.
Netinkamus laikraščiui 
Redakcija, pareikalauta, 
toriui atgal jo lėšomis. 
Reikia visada rašyti tik 
popierio pusės, paliekant 
pus tarp eilučių.

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

teisę atsiun- 
trumpinti ir 

rankraščius 
grąžina au- 

ant vienos 
plačius tar

Šios visos valstijos,Xjsskyrus 
Alaską, yra pietinės valsfTJ^Jr 
tuomi pasiaiškina, kodėl šiose 
valstijose šita šventė dar igępri- 
pažinta. Naminis karas buvo tai 
karas tarp Šiaurinių ir Pietinių 
Amerikos valstijų. Viena iš svar
biausių karo priežasčių buvo neg
rų vergija 
jos palaikė, o 
norėjo panaikinti, 
traukėsi 4 metus 
jame krito suviršum 360 tūkstan
čių žmonių ir kaštavo ji iš -viso 
apie $15.500,000,000. Pietinės

PAMINĖJIMO DIENA. 
(Decoration Day).

Kiekviena apšviesta tauta ger-

mėjo ir tokiu bildu Suvienytose

paėmė
minėtose pietinėse

tuos vyrus, kurie savo darbais 
padarė kąnars gero savo tautai.

lapų, jų atminimui statoma pa
minklai, steigiama įvairios nau
dingos įstaigos, švenčiama tau
tiškos šventės.

Nevisi vienok lygiai supranta 
tokio papročio svarbumą. Gerbi
mas savo tautos karžygių kaip- 
kam išrodo tuščiu 
prasimanymu, ir jie
save gudresniais ir išmintinge- 
sniais esant, netik patįs; sau nu
sijuokia, bet dar bando tokius 
papročius pajuokti ir nupeikti. 
Mažai vienok tokių yra, nes joks

nenaudingu
manydami

krutinej ir protą gaivoj, nepa- 
juoks ir nepeiks kitų už tai, kad

butume 
jams 
gumą 
nors 
kaip

~ - geradė-jais.

dėkingais savo geradė- 
ir kad mes tą savo dėkin- 
moketum parodyt. Kuom

sykis tokiais visos 
Būdami dar 

šie tautos karžygiai savo 
nešė tautai naudą, darė 
gerą, 
čioms

tautos 
gyvais,

kitiems 
Mirę, jie paliko atęinan- 
gentkartėms savo gerų

gausiausiu šaltiniu, iš kurio jau
nos gentkartės semia sau jiegas 
gyvenime. Pavyzdžiai mirusių 
tautos karžygių yra akstinu, ku
ris nuolatai bado musų t 
pušį tinginį, sukelia musų 
ciją ir verste verčia sekti gerus

Paminklai karžygiams pasta
tyti, šventės jų paminėjimui 
įsteigtos — yra tai amžinos mo
kyklos, kuriose mes mokinamės 
ir musų ainiai mokinsis, kaip 
gyventi, kaip reik netik sau, 
ir savo artimam, savo tautai 
nauti.

Niekas taip pasekmingai, 
stipriai nepaskatina prie gero 
darbo, kaip geras pavyzdys, gi 
gyvenimas karžygių ir jų darbai 
yra geriausiu pavyzdžiu. Todėl 
paminėjimas tautos karžygių me- 
tas-nuo-meto, arba statymas jiems 
paminklų neyra kokiu nors tuščiu 
nenaudingu prasimanymu, bet 
atpenč — yra tai didelė, gali but 
viena įš didžiausių jiegų auklė
jime dabartinių ir busiančių žmo
nijos gentkarčių.

reik 
bet 
tar-

Amerikonai turi gražu papro
tį minėti tuos, kurie krito kovoj 
uz savo krašto liuosybę ar ge
rovę.

Paminėjimo diena yra šventė,

valstijos šventė 30 
tuom pačiu tikslu.

valstijose net iki 
nebuvo tam tyčia

stijose paminėjimui kareivių, kri
tusių laike Amerikos Naminio 
karo ir papuošimui jų kapų gėlė
mis, vainikais ir vėluvomis (to
dėl ją ir vadina Decoration Day), 
Šią šventę dabar apvaikščioja kas 
metai 30 d. gegužės mėnesio. Pa
kol dar karas neužsibaigė, kai ku
rios pietinės 
d. gegužės 
Šiaurinėse-gi 
1868 metu
paskirtos dienos pakol John A. 
Logan, vyriausis vadas Didžios 
respublikos Armijos, išleido abel- 
ną prisakymą, paliepdamas švę
sti 30 d. gegužės pagerbimui 
draugų, kritusių už savo tėvynę 
laike didžiojo Amerikos karo.

1882 metais pavadinta šitą 
šventę “Memorial Day” — Pami
nėjimo Diena — o ne “Decora
tion Day”, — nors šitas paskuti
nis vardas dar ir iki šiolei yra 
tankiai vartojamas.

Viena valstija po kitai pripaži
no ‘šitą šventę legališka visos 
valstijos švente. Taip valstija 
Rhode Island 
m., Vermont 
Hampshire — 

šiuom laiku 
valstijose
Alabama, Alaska, Arkansas, Flo
rida^ Georgia, Louisiana, Missi- 

North Carolina, /South 
.Carolina it Texas.

pripažino ją 1874 
— 1876 ir New 
1877 metais.
ją švenčia visose

išskyrus sekančias:

Paminėjimo dieną — įvairiose 
valstijose įvairiomis dienomis.

PO ANGLIAKASIŲ STREIKO.

20-to gegužio official i: 
tvirtinta kontraktas tarj)

kuris užtikrina trims
nijos anglių distriktams ramumą 
ir darbą bent 4 metams.

Abelnai paėmus, galima skaityt 
angliakasius laimėjusia puse.

liakasių norėta, bet vienok jų lai
mėta keli svarbus punktai.

Pirmiausiai, jie laimėjo mokė-

?snis, punktas, kurį ang- 
laimėjo, — tai princi- 
p r i j lažini mas angliaka- 

s. Po padarytu 20-to 
contraktu iš vienos pu-

nan-
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pasinaudojimui.
noru pažymėtume

žinome ir ta, kad, laikydamas to
kią pat garbingą ir atsakomą pre
zidento vietą anais metais Susiv.

neteko to 
— pereitame 
Bagočius aiš- 
jis nesusi lai- 
atkaklaus S.

lietuviams nau- 
apart rinkimo

bent geresnioji žmonijos dalis,

tas jam prezidento 
savo nevaliems 
net piniginiam

Mes su mielu 
čia ir jo jauno
sitaisymą. Ant nelaimės vienok 
iki šiolei mums dar 
patčmyt. Atpcnč,

naudoti savo gabumus, jog rei
kėjo jį mesti lauk iš organizacijos,

vadžios pavestos jaunoms ir ne
išbandytoms p. F. Bagočiaus ran
koms. Nors mes šiek-tiek nusi
manome apie p. Bagočiaus ypa-
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tautai,

nias atsitikimas 
antracito kasyki 1 
niaus kontraktai 
tarp kasyklų ir ;

buvo daromi

syklos niekados nedarė kontrakto 
su unijomis, nes jų nenorėjo pri
pažinti. Šiais metais kontraktas 
padaryta tarp kasyklų ir unijos, 
ką mainierių vadovai teisingai 
skaito officiališku pripažiniiųu 
angliakasių unijos.

svarstomi ir nagrinėjami tarp ka
syklų ir angliakasių unijos virši
ninkų. Toks principiališkas uni
jos pripažinimas, be abejonės, su
teikia unijai gerą progą atsakan
čiai suorganizuoti angliakasius. 
Gi organizuotis angliakasiai bū
tinai privalo. Ten kur iš vienos 
puses veikia suorganizuotos ka
syklos ir kapitalas, yra būtinas

tų organizuotas darbas, 
esant tokiai lygsvarai tarp 
jų pusių, galima tikėtis, kad 
nieriai nebus išnaudojami, 
ne sykį iki šiolei pasitaikydavo.

Stipri ir tvarkiai vedama unija

mai-

privalo 
gabiai ir tvarkiai vedama.
jau, žinoma, priklauso nuo 

to, ką mainieriai išrenka savo 
vadovais. Kiek galima buvo pa- 
tėmyt iš tik-ką užsibaigusių de
rybų, angliakasiai šiuom laiku tu
ri sąžiniškus ir rimtus vadovus, 
kurie, turėdami silpnai organi
zuotas jiegas, netik mokėjo pri
vesti prie santaikos, bet ir visą 
“streiką” mokėjo pervesti ramiu

riti

Pasakėme “beveik”, nes be jų 
neapsiėjo. Maincrsvilles atsitiki
mas pažymėjo kruvinu pirštu ir 
šitą streiką: ir šiuom kartu pra- 
silieio lietuviškas kraujas. Mes
norėtume atkreipti į tai kiek (lan
giaus atydos.

Ar jus patėmyjote vieną keistą 
ir apgailėtiną tarp lietuvių apsi-

kad jeigu tik kur sukįla riaušės, 
bent kokios rūšies, tai — kas-kas, 
bet lietuviai būtinai turi gauti per 
pakaušį, arba net ir jų kraujas

čių streikas (nekalbant jau apie 
kitus), šis angliakasių streikas 
Pennsylvanijoj—mušte muša aky- 
sna, kad

lietuviai.
“Vien.

panašiose riaušėse nie- 
daug nenukenčia, kaip 
Ar jus užtėmyjot tą? 

Lietuvninkų” korespon
dentė iš Scrantono, M. Spaudžiu- 
tė, šitaip rašo 21-me to laikraš
čio numeryj apie tik-ką atsitiku
sias riaušis Scrantone laike pa
skutinio angliakasių streiko:

“Šitos muštynės tai buvo dar
bas lietuvių ir lenkų. O anglai 
nesidaužė, ale giria lietuvius ir 
lenkus ir LIEPIA dar geriaus 
jiems (suprask: policijai) “duo
ti”, o PASKUI VISA KALTĖ 
FOREIGNIERIAMS

šitie M. Spaudžiutes žodžiai

Photo by

4’i
American Press Association.

Paminėjimui žuvusių laike naminio karo nuskandyta gėlių laivą upėje 
x Hudson ties New Yorku.

tinka ne tik Scrantonui. Jie tin
ka visur, kur tik lietuviai ima 
šiokiuose ar tokiuose susirėmi
muose dalyvumą. Retai kurioj

užėjus neramiems laikams, lietu
vių yra dauguma. Tankiausiai 
lietuvių darbininkų yra mažesnis 
nuošimtis, bet beveik visados be 
galo didesnis lietuvių nuošimtis 
nukenčia. Kodėl taip yra? Kodėl 
lietuviai visur ir visada privalo 
but ožio aukomis? Kodėl lietuviai 
savo krauju privalo užmokėti, o 
riaušių lyderiai už sąsparų pa
sislėpę, “liepia dar geriaus ‘duo
ti’ ”, lysti po poliemonų buožėmis 
ir kulkomis? Drąsumas yra pa
girtinas dalykas, bet toks drąsu- 

tik-ką minėtas drąsu- 
neišmintingas ir visai 

Mes, lietuviai, turime 
keistą sau p r o t a v i m ą.

Reik tik kokiam airiui, ameriko
nui, ar žydeliui pakurstyti, už
virti riaušių košę ir, pasišaukus

visas kitas “filozofijas”, tada jie 
patįs galės išmintingai vadovau
tis tokiose kritiškose valandose, 
kaip streikai ir gimusios su jais 
riaušįs. mTada bus rimtai ir pa- 
sckmngaij’ vedama kova, nes ji 
remsis >ne ant desperacijos, ne 
ant neapykantos, bet ant to, kad 
žmonės < žinos savo vertę, leng- 
viaus giajės ^orientuotis kcbluose 
atsitikinjuosci;,suras tinkamesnius 
už kumetį gr plytgalį įrankius 
kovai ir- <—• ir mažiau turės su- 
skaldytųr ipa-kaušių.

tuvių yra darbas, 
visus lietuvius 
viai privalėtų

paliečiantis 
ir todėl visi lictu- 
lygiomis dalimis

sąjungos remiasi
piniginėmis

mas, yra
negirtinas.

apsaugo- 
rūšies iš-

yra labai 
neat-

spjovęs , jštu, tai musų vyras, 
delnus, ir užsiraitojęs 
su plikomis rankomis 
ant revolveriu sienos. . . . Baskui v
—■ lavonai ir — “forcignicriai”

Kovoti už savo būvį kickvic-

bet kovoti neišmintingai, kovoti, 
ncapskaičius savo jiegų ir ncat- 
sižiurint į tai, kokios bus iš tos 
kovos pasekmės; neatsižvelgiant 
į tai, ar iš tų riaušių bus mums 
nauda, ar skriuada, ■— taip kovo
ti, paantrinam, yra negeistina, ne
išmintinga ir peiktina. Tas pa
rodo, kad bile kas mus, lietuvius, 
kaip spaugus, gali už nosies ve
džioti ir musų apdegintais pir-

DAR APfc ATEIVIŲ GLO- 
:'/ BOJIMĄ.

Didesniuose Amerikos miestuo
se pastaruoju laiku įsikūrė tam 
tikros draugijos lietuvių immig
rantų prižiūrėjimui ir 
jimui jų nuo visokios 
naudojimų.

Šios rūšies draugijos
naudingos ir, be abejonės, 
būtinai reikalingos įstaigos. Jau 
nuo kelių metų taip mus pra
dėta immigrantų reikalais rupin- 
ties. Seiliaus lietuvius globojo 
lenkiškas “Šv. Juozapo Namas” 
New Yorke. Bet ši įstaiga buvo 
taip atsakančiai vedama, kad ne
tik lietuvių, bet ir savo lenkų 
immigrantų aprūpinti negalėda
vo ir kelis sykius turėjo savo 
v eiki u m ą Į) e r t ra u k t i.

Tas pagalios privertė lietuvius 
patiems save aprūpinti. Jeigu 
neklystame, Sus. Liet. Amerikoj 
pirmas ėmėsi už šito sunkaus 

ir aukojo immigrantų pa
ne vieną šimtą dolierių iš 

tautiškų cėntų, užlaikyda- 
lictuvį “caslegarnėj” ant 
Island. Berods, buvo jo

bandyta susitarti su kita didele 
organizacija Liet. Rymo-Kat. Su
si vienyjimu, kad bendroms jiego- 
inis aprūpinti musų ateivius, 
nok iki 
neišėjo.

2, Vietinės 
tik savo draugijų 
duoklėmis ir palaikomos iš dalies 
pašalpomis pavydale aukų iš ki
tų miestų. Aukos pagalios nu
sibos ir juo toliaus, juo sunkiau 
jas bus gauti.

Mes manytume, kad čia reikėtų 
pritraukti kuodidžiausį skaitlių 
organizuotų jiegų, kad galima 
butų remties ne tik aukomis, bet 
nuolatine mokestimi, nes immig
rantų globojimas yra nelaikinis, 
bet nuolatas reikalas, kuriuom 
reiks rūpintis patol, pakol lietu
viai šion šalin plauks.

Gerai, kad ačiū darbštumui ir 
energijai atskiriu ypatų, dabar 
net labai pasekmingai kaikurios 
vietinės sąjungos darbuojasi. Bet 
lai tik šios ypatos pasitraukia — 
ir visas ryšis eis silpnyn, o paga
lios gal ir grius, 
butų, jeigu šios 
t i nes sąjungos 
nacionaliu ryšiu 
tų organizacijų,
tikras nuolatines 
savo narių uždėję.

Turime čia omenyje S.L.A. ir 
Sus. L. R.-K. A. ir jų tautiškus 
centus.

Iš darbštumo atskirų sąjun
gų matosi, kad musų visuomenė 
net labai tuom reikalu rūpinasi, 
jam prijaučia (kur-gi tokiam dar
bui neprijausi?) ir jieško kelių 
šio klausimo išrišimui.

Musų viršminėtos organizaci
jos, rodos, lengviausiai tą klau-

Visai kitaip 
immigrantų vic- 
susirištų vienu 
ypač po vėluva 
kurios turi tam 

mokestis ant

savo 
mas

vių .visuomenė šiuom \kartu pasi
rodys taipgi “politiška” Ir su au
komis palukės bent patol, pakol 
šita organizuota draugija, ar par
tija neparodys, kad ji moka ir 
(langiaus ką nors 
dingo padaryt, 
aukų.

Mes norėtume
jai draugijai kuogeriausios klo
ties, vienok, pasiremdami ant pra
eities pavyzdžių, mes šiek-tiek 
abejojame, ar šis naujai užsimez-

daug) nieko negali suprasti be 
“izmob. Nei vieno dalyko negali 
matyti grynai, kokiuo jis tikry
bėje yra, bet būtinai per tulus 
akinius. Ir dar blogiau — sa
vo akinius ir visiems kitiems jie 
nori ir stengiasi užsprausti ant 
nosių. Kada nepasiseka, keikia 
kaip išmanydami nepasiduodan
čias nosis. Žinoma, tiek to su tuo 
gyvenimo prekyvietėj, kur kiek
vienas savo tavorą giria. Bet ne

yra pasigaminus geresnį, tikre
snį, augštesnį už prekyvietės 
triukšmus dalyką — grynąjį mok
slą. Apskritai, mes lietuviai gal 
but dar toli nuo šito augšto ir 
tobulo dalyko esame. Turime 
daugiausia prekyvietės žnjonių ir

mokslininkų. Bet, kadir taip pas 
mus esama, musų enciklopediją 
mes panorėjome surengti ir ren
giame tokią, kad ji butų ne pre
kyvietės klykavimu, bet grynojo 
mokslo vaizdintoja. Todėl už

f

kiai pasisakė, kad 
kys ir toliaus nuo 
L. A. griovimo.
Draugijos gyvenimas labjausiai 

priklauso nuo jos prezidento.
Tas viskas verčia mus todėl 

kol kas susilaikyti nuo šios drau
gijos 
riaus

pirmutinį dalyką statome 
1 iškurną ir objektivumą.
darni būti bešališki, įvairių 
siu skyrius atiduodame 
tiems, kurie apie juos (langiaus 
žino, išmano ar bent jais daugiau 
negu kiti kuo indomauja. No
rėdami objektivumo, prašome to 
nuo visų bo’ndradarbių ir aštriau
sia to žiūrėsime galutinoj redak-

Norė- 
mok-

rėmimo, ps 
nepaaiškės.

nors, kas butų ncobjektivu, ne- 
užmatyti, nepastebėti, tai sutin
kame svarbesniuosius straipsnius 
duoti prižiūrėt ar bendrabar- 
biams, kurie jais indomautų ir

Lietuvių Seimai. Sekančią są- 
vaitę Brooklyne prasidės seimai 
dviejų didžių lietuvių organizaci
jų — 27-tas Seimas Susivienyji- 
1110 Lietuvių Amerikoj ir 5-tas 
Seimas Tėvynės Mylėtojų Drau
gijos. Bostone, Mas. šiuom lai
ku yra 27-tas Susivien. Rymo

Gal niekas nepriduoda musų iš
eivijai tiek naujų jiegų, tiek nau
jos energijos tautiškame judėji
me, kaip musų didžiųjų organiza
cijų metiniai seimai. Juos ga
lima pavadinti musų ateivijos 
tikru pulsu.

Todėl, sulaukę šios dienos, mes 
sveikiname musų išeivijos atsto
vus, susirinkusius apsvarstymui 
musų ir tautos svarbiau
sių reikalų. Podraug tikimės, 
kad jų svarstymams ir nutari
mams vadovaus musų visų vy
riausi mintis: nors atskiriose ir 
skirtinose organizacijose, bet 
dirbkim visi abelnam must^visų 
labui — lietuvių labui.

Susivicnyjimams mes velyjam 
rimtai ir išmintingai susitvarkyti

metais, imties nuoseklaus darbo.
TM Draugijai velyjame stoti 

ant tvirtų pamatų tyros, tikros 
apšvietos ir nešti šviesos spindu
lį į plačiausius sluogsnius musų 
visuomenės.

Taigi, pasekmingo darbo!

teikti, ar šiaip įvairiems kvalifi< 
kilotiems žmonėms, nežiūrint ko
kios šiaip-jau pakraipos tie žmo
nes butų.

Šitokiomis pamatinėmis “sąly
gomis” sutiko dirbti ir dirba visi 
enciklopedijos bendradarbiai, ši
tokiomis sąlygomis sutikta kad 
dirbtų ir teologijos komitetas, 
jeigu jis įsikurtų. Bet prekyvie
tės žmonės tuoj pamatė čia “ku
nigų cenzūrą”. “Lietuvos Žinių” 
No. 46 pasirodė apie tai J. Bkpio 
beargumentis ir tarytum blogos 
valios padiktuotas straipsnelis.

čio pumpterėjimo, kad sukėlus 
kagalą. Tai ant tų pėdų atsi
liepė be savo minties gyvenantis 
žmonės. “Laisvės” No. 42 J. 
Bkpio tuščią zauną, praskietęs 
savo vandeniu, atkartojo L, Pru- 
seika. J. Bkpio straipsniu atsa
kymas pasiųsta ten, kur ir tas 

Pruseikos 
beatsakinėti.straipsnin nėr

Jo straipsnyj ne tik geros valios 
ar sąžiningumo, bet ir minties ir 
supratimo apie kalbamąjį dalyką 
nėra. Šiaip žmonėms, dar turin
tiems savo minties, manau kol- 
kas užteks paaiškinimo, kurį čia 
išdėjau: enciklopedijai pripažinta 
ne kunigų "cenzūrą”, bet visų 
cenzūrą, jeigu cenzūra galima 
pavadinti straipsnių peržiūrėjimą 
ir davimą redakcijai objektivių 
nurodymų. Daugiau apie tai 
mano atsakyme į J. Bkpio straip^ 
su

Mums rodosi, kad jau butų lai
kas, lietuviams išmintingiau ir su 
didesniu apgalvojimu dalyvauti 
panašiose riaušėse. Butų taipgi 
didelis laikas mažiaus rašinėti, 
sėdint kur užpečkyj, kurstančius 
straipsnius, kurie varo musų 
žmogelį ant aštruo neišvengiamo 
peilio; butų didis laikas ir musų 
kaikuriems laikraščiams sumažin
ti litanijas desperatiškų dejavimų 
ir ašarojimų ir kurstymų, iš ku
rių visa “nauda” tik tame, kad 
patį žmogų padaro surugusiu 
melancholiku be energijos prie 
gyvenimo, laukiančiu atėjimo 
“geresnių” laikų, arba vėl perdir
ba jį į desperatą,( kuris be ma
žiausio išrokavinip lenda ant kul
kų ir durtuvų,, iš /ko galų-gale 
nei jam, nei darbininkams naudos 
nėra. ,

Mums rodosi, kad didis jau Įgil
tų laikas pradėti, mums iš kito 
galo tą klausimą rišti. Meskime 
dejavę ir desperatiškus raštus be
rašę, — tas vargiai darbininkams 
kiek gelbės. Užslirnkime ramiu,

pamattnes apšvietos tarp musų 
žmpnių. A L

Tada patįs žmonės, supras ir

vic-
šiolei iš to, rodos, niekas

Taigi pagalios didesnių prie
plaukų lietuviai patįs pradėjo, 
kiekvienas sau, gelbėti lietuvius 
immigraųfus Jų prieplaukon at
važiavusius. -niTam tikslui vieti
nės draugijos rišasi į sąjungas.

Kaikurįos tokios sąjungos pra
deda enępgiškai darbuoties. Pa

klausimas ir toliaus bus taip ri
šamas ,kaip iki šiolei, jeigu ir to
liaus musų ateiviai neturės tin
kamos priežuros visuose Ameri
kos immigrantų portuosc, tai rei
kės manyt, kad tai bus kaltė ne 
musų visuomenės, bet musų visų 
minėtų, organizacijų vadovų ne
rangumas, arba šio ytin gyvo 
klausimo nesu p r a t i 1 n a s.

IŠ S. L. R.-K. SEIMO.
\ Pereitą utarninką prasidėjo 
27-as S.L.R.-K.A. Seimas.

Seimo pirmsedžiu išrinkta p. 
MARTYNAS KADZEVSKIS iš 
Chicagos, pirmu sekretorium — 
M. MILUKAS iš Philadelphijos 
ir antru sekretorium — J. BRA- 
ŽINSKIS. Artimesnių žinių kol- 
kas nesuspėjome gauti į šitą nu
merį.. Trumpos žinios praneša, 
kad šiame Seime bus karšti de
batai tarp “Kataliko” ir “Drau
go” frakcijų.. Miluko frakcija 
buk einanti šiais metais išvien su 
“Kataliko” frakciją.

Lietuvos Žiniose”.
Kl. Jurgelionis.

“AIDAS” NUTILO.

Kuomet lietuviai atgavo spau-

*

bind Sąjunga Lietuviams Em- 
migranta^s (Philadelphijoj, ku
rios protpko^ už balandžio ir 
gegužės -jnėnęĮįus skaitytojai ras 
korcspon^ncypj iš Philadelphi
jos* Pagirtinas ir vertas rėmimo 
darbas. ,'ni

Vienok, velydami kuogeriau- 
sių pasekmių1’tokiam darbui, mes 
visgi patarturnėm visoms pana
šioms sąjtųągpms stengtis už- 
megsti artimesnius tarp savęs ry
šius su tikslu vėliaus susijungti 
į vieną nacięhalę lietuvių im
migrantų globojimo draugiją.

Tą patailmą. mes pamatuoja
me sekančiais sanprotavimais:

1, globojimas immigrantų lie-

A. yra tūli skirtumai ir tūli nesu
sipratimai, tai jokiu būdu jie ne
privalėtų būti šiame atsitikime, 
rišant immigrantų globojimo 
klausimą. Jeigu jie yra ir to
liaus bus, tai tas parodys musų 
pilną nepribrendimą prie rišimo 
ir paprasčiausių nacionalės svar
bos klausimų.

Kun. Tumo kandidatūra Dū
mon. Pastaraisiais laikas buvo 
kalbama apie tai, kad buk kun. 
Tumas bus kandidatu laike bu
siančiu Durnos rinkimu. V U

Iš gerai informuotų šaltinių gir
dėjome, buk kun. Tumas pats 
apie savo kandidatūrą nemano, 
nors apie ją pašaliais Lietuvoj 
kalbama.Nauja draugija lietuvių orga

nizavimui.
stijoj buk susitvėrusi nauja drau
gija, kuri pavadino save politi
ška draugija ir kurios vyriausiu 
mieriu žada būti politiškas lietu
vių organizavimas. Sykiu su šios 
organizacijos gimimu pasirodė 
ir valdybos nario šaukimas urbi 
et or b i — duokit auku L ...

Ištikro išrodo “polįtiška” (sve
timžodžiuose) partija.

Bet tiles nujaučiame, kad lįetų-

issachussetts vai-

DĖL KALBŲ APIE ENCIK
LOPEDIJĄ.

Kiakuriems labai parupo en
ciklopedija. Ne pats veikalas, 
ne didelis jo surengimo darbas, 
ne įvairus keblus klausimai jį 
berengiant, bet kieno, kokio “iz- 
mo” tai bus veikalas. Mat, tie 
“kaikurie” (o jų pas mus gana

ti, it ant mielių ir netik Lietu
voje, bet ir čia Amerikoje. Vieni 
musų laikraščių kilę — augo di
dyn ir atsistojo, taip sakant, ant 
savo kojų; kiti — žlugo. Prie
žasties butą: medžiagos arba fi
nansų stoka.

Taip metams slenkant, čia 
Amerikoje pradėjo skambėti nau
jas laikraštis vardu “Aidas”. Ap
turėję jo pirmą numerį gan ap
sidžiaugėme, matydami, jog nėra 
partyviškas, kaip kad daugel mu
sų laikraščių yra užsikrėtę par- 
tyviškumo liga. Manėme, jog jis 
ras pasisekimą lietuvių tarpe. 
Šiuo m i laiku apturėjome net ke
lius laiškus nuo jo rėdytojo, kurs 
tarp kit-ko išsitarė: “Patįs ma
no norai.... norėčia padaryti 
jį nors tokio didumo, kaip ame
rikoniški magazinai, bet reikia 
kapitalo, o lietuvių tarpe ir tą 
reikia pridėti — sunku dirbti”. 
Taip, viskas gerai butų, jeigu to 
“kapitalo” niekados netruktų. 
Kaip matysime, jo truko ir “At

Tarp kit-ko “Aido” rėdytojas 
jausliai rašo: “Aide! Aide!.,.* 
Kaip verkiau, žiūrėdama į pirmą 
tavo numerį. (Nes pradėjau, ga
lima sakyti, be cento, be cento

(



MM

ginai ]y‘ meilus būdas R visų prj- 
cnergŲa ir darbštumas

greit padarė jį labai Įtekminga Ir

•tumiau ir * 
savęs, kaip aš 
ryti — vienų vienas). Taip dar 
labjau verkčiau, jei reikėtų jam populiariška ypata visoj apygar-? 
nutilti”..,. Skaitant tas laiškųjdoj. 
ištraukas, matome, kokio pasi
šventimo buvo “Aido” rėdytojas. 
Bet tankiai dėl tūlų priežasčių 
visas pasiaukavimas ir pasišven
timas turi nueiti niekais, o grei
čiausiai, kuomet kapitalo stoka. 
Gal iš džiaugsmo verkė išvydęs 
pirmą numerį, bet ir atspėjo, jog 
gailesčio perimtas turės verkti,

—r stebėjaus pats iš ginai jcy 
aš galėjau tiek pada- pažinta

1884 metais jis tapo išrinktas 
pavieto išdininku ir, būdamas šia
me ^naujame urėde per 6 metus 
ir sąžiniškai ir gabiai atlikdamas 
savo pridermes, dar labiaus pa
didino savo vardo garbę ir popu- 
liariškumą.

Vienok tas, andai nuskuręs,

kada jis nutils.

tuvių tarpe ir nešė jų nuvargintai 
sielai peną. “Aidas” gan malo-

tų jausmo. Nežinojo, kas tai yra 
partyviškumas. Plačiai ėjo, skam
bėdamas, — troško žavėti lietu
vius. Bet lietuviai jo skambesį

šalį. Kiek laiko vieliaus, — nu
tilo.. Nekurie gailėjosi — bet 
jau po laikui.

Apie priežastį jo nustojimo 
ašo: — “ne
su gyvenimo

buvau priverstas
beišgalėjau kovoti 
sriovėmis 
sustabdyti”. G a i 1 a!

“Aidas” išdavė iš viso 12 nu
merių gana gero turinio, tarpe 
“Aido” geresnių ir 
sandarbininkų buve 
Senutis, Matukas, 
kiti. A.

veiklesnių 
• : Elcmka, 
Leonis, 
Tam—as.

A. Bruce.

VAIKAS IR APYSTOVA.
Liuosai vertės

Dr. A. L. Graičunas. 
(Tąsą iš 19-to numerio).

Žemiaus paduoti 
paimti iš “Vaikų 
Draugijos” istorijos, 
neapsakomai svarbą 
vaiko charakteriaus
stovą, kurioj jis randasi.

Globojimo 
parodo, kaip 
įtekmę ant 

turi ta apy-

Valstijų Naminio Karo (Civil 
War), New Yorko poliemonas 
paėmė nuo gatvės apiplyšusi, ap
skurusį vaikyną, kurį jis rado be
miegant tarpduryj užpakalinio 
krautuvės įėjimo. Šits vaikėzas 
buvo tai tipiškas New Yorko 
“gatvės” vaikas — benamis naš
laitis. Teismas jį pasiuntė mie
sto įstaigon vaikams, ant Ran
dall salos. Po keleto mėnesių 
jį perkėlė iš šitos įstaigos Vai
kų Globojimo draugijon, kuri pa
sižadėjo surasti jam kur nors 
vietą.

mo draugija pasiuntė jį kartu su 
keliais kitais vaikais Indijanos

ant farmos pas tūlą E. K. Hali.
Po dviejų metų, neturėdamas 

dar pilnai 15 metų, vaikėzas pa
stojo kariu me nė n bubnorium. Po 
karo jis vėl sugrįžo namo
farmoą ir čia liuosomis nuo dar
bo valandomis prisiruošė prie 
įstojimo kolegijom 1870 metais

ant

savo 
, a t— 

1881 metais

toliaus į vakarus, — North Da
kotas valstijon, kur ačiū 
per mokslą įgytoms žinioms 
rado sau gerą vietą.
jau randame jį esant banko išdi
ninku, — vienoj iš svarbiausių 
ir labai atsakomų vietų.

Tuom laiku jo akis puolė ant 
šios šalies politiškų reikalų ir 
jis atsidavė jų tyrinėjimui ir mo- 
kinimuisi su paprasta sau ener
gija.

Svarbi banko išdininko vict, ly

r. t to

ap- 
ra- 
pa-stas, vaikėzas neilgai laukė

kol jo gabumas, energija, 
niškumas ir darbštumas neišstū
mė dar augštesnėn vieton.
1890 metais randame musų

mėšlyno ir užkampių vaiką, — 
Gerbiamuoju p. Andrew II. Bur
ke, North Dakotos Valstijos gu
bernatorium.

Štai ir kitas, nemažiaus įdo-

čios kūdikių globojimo draugi
jos istorijos.

Beveik tuom pačiu laiku 1859 
metais, kitas New Yorko gatvės

Atiduotas Indijanos
valstijon 
John G. numi-

be mažiausios prieglaudos 10 
metinį vaiką. Per minėtos kūdi
kių draugijos rūpestingumą jis 
rado sau prieglaudą namuose p.

Buvo tai geri namai, — na
mai, kuriuose jį auklėjo ir moki
no pažinti tikrą svarbą sunkaus 
darbo, ir įkvėpė jam supratimą 
savo pridermių sulyg savo artimo 
ir Dievo.

iki 18 metu.

ju. outaupinęs is savo mažų al
gų keletą grašių, jis pastojo į 
“College”; iš čia, po trijų metų, 
įsigavo garsian Yale universi
tetan. Lankydamas Yale uni
versitetą, jis pamėgo studijavimą 
teologiškų ir abclnai tikėjimiškų 
klausimų. 1874 metais, užbai
gęs su pagyrimu Yale univer
sitetą, jis pastojo studentu 
“Union Theological Seminary”. 
Gavęs šventinimus, jis išvažiavo 
Alaskon misijonierium. Čia jis 
atsižymėjo dideliu darbštumu ne
tik srytyj tikėjimiško, bet ly
ginai ir pasaulinio gyvenimo ir 
tapo žinomas, kaip vienas tikrųjų 
Alaskos Territorijos visuomeniš-

nytų Valstijų prezidentas McKin
ley paskyrė jį Alaskos Guberna
torium. Vėlesnis prezidentas Roo- 
seveltas užtvirtino jį antron tar- 
nyston, o šiądieninis prezidentas 
Taftas paliko jį ant trečios gu
bernatoriaus tarnystes.

Yra daug tokių nuo gatvių, 
nuo mėšlynų paimtų vaikėzų, ku
rie, ačiū kūdikių globojimo drau
gijai, yra atsižymėję pc tik poli
tikoj, bet lyginai profesijose, ir 
industrijoj, kariumenej ir jurei- 
vijoj, pilietiškame 
moksle.

Todėl, turėdami

gyvenime ir

atmintyje, jų 
galime pilnai 

sutikti su Dro Arthuro Hol- 
mcs’o žodžiais, kuris taip pasakė: 

“Leiskim, kad kūdikio prigimi
mas yra didelė ir neabejotina jie- 
ga jo busiančio 
besiformavime, 
pamiršti, kad 
ri du galu, 
teriai yra
nai kaip ir blogi.

charakteriaus 
tai vienok nereik 
tokia 

Geri
prigimti,, lygi-

Bet pamy-

teisė tu-
charak-

' ODA “GENIJUI.”
(Ironija).

Skiriu Don Albertui.*
—o—

Poetų poetas, didis genijus, 
Jis semia įkvėpimą dangaus, 
Rašo, odas jisai, rašo sonetus — 
Ir už tai jis didžią garbę gaus.

Lietuvių tauta jam nupins vainiką,' 
Liaurų vainiką uždės ant galvos;
Nesigailės ji išmesti skatiką 
Pastatymui paminklo ant kalvos.

Poetų poetas, didis genijus, 
Jo lyros balsų klausyt malonu; 
Jo širdis karšta, tartum Vezuvijus, 
Siunčia balsus įvairiausių tonų....

Gerbk savo sūnų, palaiminta tauta! 
Tatai tavo žvaigždė spindulinga 
Stovi tarp galiūnų su savo lyra, 
Rodo laimėn kelią pavyzdingą.

’Poetų poetas, didis genijus,
Jis semia įkvėpimą dangaus, 
Rašo odas jisai 
Ir už tai jis

, rašo 
didžią

sonetas —« 
garbę gaus. J. Tvanas.

kim k antrą teisę: kad joks prl- 
;gimimaščtiėgaįi Wvystyti be tam’ 
tikrų aplinkybfųį W tam tikros 
■apystovos^ Nei įglritta,viduj pą-i 
slėptaįJiarakteristiškąįanties kiau
šinio jiega, • nei kariškas įgimtas 
Nąpoleono genijitš nėgali ir ne
galėjo išsivystyti, danokti be tam 
tikrų prielankių išlaukinių aplin
kybių. Visuose abejotinuose at
sitikimuose, kur abejojama koks 
yra įgimimas —• blogas, ar ge
ras, •—* apystova ir aplinkybės 
lošia svarbią nusverenčią rolę; 
apystova tokiuose atsitikimuose 
yra kontroliuojančiu faktorių 
(veikėju), kuris sulaiko ir suvar
žo įgimtą blogą impulsą, arba 
jį veda tokiais takais, kuriais vai-

tiems žmonėms ir visai visuome
nei.”

Tokiam tvirtinimui gal galima 
butų iš dalies prieštarauti, pa
siremiant tuom, kad, kaip kiek
vienam yra žinoma, blogi vyrai 
ir blogos moterįs kįlą iš tokių 
šeimynų, kurios yra taip toli nuo 
blogų įtekmių, kaip kad New 
Yorko užukampiai nuo Poliaus ir 
kad todėl tokios ypatos turi tu-

nok tolfs tvirtinimas, ištikrųjų 
neyra daug sveriantis prieštara
vimas. Žymiausi šios dienos psy- 
chologai yra tos nuomonės, kad 
labai retai vaikai gema su nedo
rais ir blogais palinkimai-. Tik 
vėliaus jie tokiais blogais gali pa
sidaryt ir tai, be abejonės, tik ačiū 
kokiems nors defektams jų apy- 
stovoj, — nors toji apystovą kar
tais mums išrodytų ir geriausi.

Šių dienų psychologai padarė 
nemažą išradimą, nurodydami,

rakteriaus formavimąsi tos ap
linkybės ir apystova, kuriose jis 

atradimasauga.
yra
nas tėvas ar motina turėtų apie 
tai žinoti ir nusimanyti. Psycho
logai prirodė, kad daug daugiau

rakteriui tam tinkamu apystovos 
sutvarkymu, negu tik sulaikymu,

linkimu. Jie tvirtina, kad, at
kreipus tinkamą atydą į apysto-

111 a išauginti vaikus netik gerus, 
bet daug geresnius už tuos vai
kus, kurie yra šiądien auklėjami, 
neatkreipus sulyginamai jokios 
domos į jų auklėjimo apystovą.

Jeigu atkreiptume tinkamą do- 
mą į svarbumą vaikų auklėjimo 
apystovos ir jeigu tinkamai su
naudotume tą apystovą vaiko 
charakteriaus budavojimui, tai, 
sulyg psychologų nuomonės, ga
lėtume išauginti vyrus ir moteris 
taip augštesnius ir taip geresnius 
už dabartinį vyrą ar moterį, kaip 
yra augštesni viršpaminėti vyrai 
už savo buvusius, New Yorko 
u ž u k a m p i u os c i š a u k 1 et u s, 
rus.

(Tolia u s bus).

b e ad

KODIeL negalima lentos 
NUO STALO NUMUŠTI.

Pereitame “Liet.” numeryj pa
talpinome akyvą štuką apie laik
raščiu užtiestą lentą, kurios ir 
stipriausis vyras, rėžęs kumščia, 
kaip tą parodo paveikslėlis, nega
lės nuo stalo numušti. Žadėjome 
paaiškinti, kodėl taip yra. Štai 
tas paaiškinimas.

Kada stipriai surėži į lentos 
galą, tai antras galas, popiera už
tiestas, turi truputį pasikelti ir 
kartu truputį pakelia popierą. Iš 
to pasidaro tarp popieros ir sta-

sakyt, visai nėra oro. Reik žino
ti, kad oras smarkiai skverbiasi 
j visas tuščias vietas, apart to 
•o O spaudimas ant kiekvieno 

ikto yra labai didelis (nors 
ies to nejaučiame, nes oras 

spaudžia iš visų pusių lygiai), 
jo spaudimas išneša apie 15 sva
rų ant kiekvieno ketvirtainio col. 
Todėl, pasidarius po popiera tuš
tumai, oras dar smarkiau spau
džia laikraštj apačion , ir nelei
džia lentai toliau kiltį. Užden
gę lentgalį, pavyzdin, išskleistu 
“Lietuvos” lapu (dviem pusla
piais) kuris turės 23 colius pla
tumo ir 36 colius ilgumo, štai 
ką turėsim: 23c.X36c=“828 her

no bertaininįo £plįQ eras spaus

’iš viršaus po 15 s^arų, todėl ant 
viso “Lietuv^A' 
mas . bus - lydjii 
rų, arba suV» 
nomay jogs » 
rūmo' negalėK) 
' Kad padar||i 
mą, reik rėž 
Išlengvo su 
spaus ir leng 
galį nuvožti.

juo gėrių

oro .spaudi* 
i&c 12,420 švą- 
«31q pūdų, ŽL 
wliš " tokio sva- 
t|»ušti.
rainą oro svaru-g" ’A

te u
įtiį galima bus lent- 
y Juo popiera dide-

>

Vienokie paukščiai lekioja krū
voj. I’ 

•i *

Ką mačiu’7 raudonas obolys, 
kad kirminas į viduryj.

' r ’*

Per savo šešėlį dar nei vienas 
neperšoko. į

s n ė,

kiai
* oras lengvai

Tula galvai Aįk išaušus savo 
tamsą pripažįstą.

anc neskęsi.Jūres pc

REDAKCUO^ŽATSAKYMAI.
P-ui J. Girųžiui. Su tikėjimo 

ir teologijos klausimais geriau
sia kreiptis prie kunigų, arba to
kių laikraščių,'kurie užsiima to
kių klausimų gvildenimu. Vi
suomenes laikrjaščiai tuom neuž
siima. Apart tp Tamista prista- 
tčt tiek klausinių, kad jų atsa
kymui reikėtų paaukoti pusę laik
raščio, ko mes negalime padaryt. 
Stačiatikių tikčjųnas atsirado nuo 
laiko galutino skilimo, visuotinos 
bažnyčios į dvi dali — Ry
tų b a žnžčią ir Vakarų, ar
ba Rymo-Kat’alikų bažny
čią 1054 metuose. Kaip ir kodėl 
tas atsitiko — apie tai Tamista 
galite rasti bent kokioj bažny
tinėj istorijoj. Rusai priėmė sta
čiatikybę nuo graikų, kurie pri
gulėjo prie -itytinės bažnyčios. 
Kodėl katalikų kunigai gauna 
algas nuo rusų valdžios, —- apie 
tai jau ne sykį “Lietuvoj” buvo 
rašyta. Valdžia konfiskavo (už- 
griobė) didelius turtus, andai pri
gulinčius katalikų įbažnyčioms ir 
vienuolynams ir apsiėmė mokėti 
procentus nuo užgriebtų turtų. 
Iš šitų procentį apmokama kata
likų kunigams Lietuvoj algos 
ir visokios pašalpos (sakysim, 
gydymuisi) kbe.i lęjljerįtųtą. Kai 
kas bando įtartį kad valdžia mo
ka kunigams algą už tai, kad jie 
ją remtų. Pernai net čia Ame
rikoj užsipulta ant! kun. Olšcvskio 
ir įtarta jį “šnipti” esant už tai, 
kad jis gavęs nuo rusų valdžios 
tokią piniginę pašalpą. Toki įta
rimai yra neteisingi ir nedorus. 
Kaip kun. Olševsjlcis, taip ir kiti 
kunigai gauna alįas ir pašalpas 
iš augščiaus minėtų procentų, bet 
netodėl, kad jie butų valdžios 
“apmokamais šnipais”, kaip kal
ba kai kurie menkai teišmanantie 
agitatoriai.

P-ui P. Kaučiui, Roseland, Ill. 
Jeigu Tamista su> atyda perskai
tysi paaiškinimą, tilpusį augščiaus 
surašo neatimtų laiškų, tai patč- 
mysi, iš kur tuos laiškus galima 
atsiimti. Mes neturime tų laiš
kų pas save, bet tik norime lietu
viams patarnauti, sužinoję iš kra- 
sos, keno laiškai neatimti ir to
kius garsiname. Tamista nuva
žiuokite ‘down town” į Centrali- 
nę krasą, kuri randasi ant Clark 
st., tarp Jackson Blvd, ir Adams 
st. ir ten ant pirmų lubų, (Room 
175), prie langelio priėję, paduo
kite savo laiškų numerius, kaip 
buvo ‘Lietu^0f%iarodyta, ir gau
site juos iš tenai, bet ne iš musų 
redakcijos.

Kunigo Vaikui. Vieni aprašyti 
dalykai visai privatiški, kokiais 
laikraščiai neužsiima; kiti menk
niekiai ir jau lyg nuobodulio pa
saka atkartojami ‘fiuolatai kore
spondentų. 5 1 ;i'k 

u J h
P-ui A. L?;,l Blfta Tamistos 

klaidos. Pataifcomęi
•> u

J. Klimui. IParftpkyti B rusk j 
geriausia tiesiog; per laikraštį. 
Korespondencijoj taisomi maž
možiai, menkėH 'B^uskio paklai
dos, daugiau yra lkoliojimų, kas 
laikraščiui netinka.

E ,<

IMii Petrui ValteraičiuL Mo 
loiįekit užeiti Lietuvon” ir pa- 
du<Ui savo brolio kaimo aiškų 
varaa* ” r

Visiems, kurių raštai dar netil
po. Atsiprašomu kad dėlei sto
kos vietos, negalime taip greit 
Jųsų raštų sunaudot, kaip to no
rėtume, . if

Dn Emit Loebl

KULTŪRA IR SPAUDA
BrtvVW kalbon išvertė
■•|N;>va1devutis

—:o:— 
(Tąsa).

LAIKRAŠTININKŲ PROFESIJA IR JOS 
STOVIS VISUOMENĖJE.

Kaip žinoma, rašymas ir laikraščių su- 
taisymo darbas, laikui bėgant, virto specialiu 
užsiėmimu; laikraštininkai užėmė savo pozi
ciją visuomenės gyvenime, ir spaudoje randa 
sau uždarbių šaltinį. Tas procesas buvo ne
išvengiama naturališka pasekmė tų įstatymų, 
kurie šiandien ant visų materiališkų ir dva
siškų turtų išdirbinių viešptauja, būtent —

tojosi spauda, tuo didesnis augo reikalas, kad 
tai tafiiystai pasišvęstų žmonės, kurie publi
cistiką apsirinko už savo special} užsiėmimą.; 
Senesnioji laikraščių istorija šito nepažinojo. 
Laikraščius paprastai išlcidinėdavo žmonės, ku_

vietas. Tiems žmonėms laikraštija nebuvo 
uždarbio šaltiniu, rasdavo jie čionai tiktai 
laisvam literatiškam veikimui dirvą, kuri te- 
čiaus nedavė progos produktiviškai žinioms 
suvartoti ir savo pažvalgoms į visuomenės

kų profesijos tapo neišvengiamas, nors savo 
užsiėmime laikraščių leidėjai visada tėmydavo 
į tai, kad prie jų leidžiamųjų laikraščių ne
dirbtų išimtinai tik/-profesionaliai laikrašti
ninkai.

Šiandien dalykų stovis persimainė, o iš

siplėtojimo kasdieninių laikraščių, kurie virto 
milžiniška savo rūšies pramonijos šaka. Te- 
čiaus gi įsigyvenimas šito būtinumo nereiškia 
dar, kad mes būtume labai juo 'patenkinti.

mums daug naudingiau, kad laik-
naščiuose dalyvauja šalia profesionališkų laik
raštininkų dar ir neprofesionališki, bet šiaip 
dalyku žinovai. To mus mokina santykiai

lių inkų skaičius“ — sako Julius Duboc savo 
veikale — “Anglijoje yra nesulyginamai di-

turi savo literatiškus pasimėgimus, ir raši
nėjimas laikraštin ten neturi tos lengvama-

anglas čia lengviau mokinasi gerai savo aiš
kia ir griežta kalba išsireikšti, nekaip mes

nieji protai iš tarpo oficieriy, advokatu, gy-

savo užsiėmime, tariant profesijoje, turėjus 
sau gražų pašalinį uždarbėlį. Reikia dar pa- 
žimėti, kad tųjų spėkų dalyvavimas turėjo 
dar ir tą naudą, kad jis nemaža šviesos pa
skleidė ir tarp pačių profesionalių žemesnio 
s 1 uogs n i o laikraštiniu k ų.

Nuolatinis ir išimtinai profesionališkų 
laikraštininkų kasdieninės spaudos vr klymas 
leidžia visada tūloms ydoms įsivyrauti. Laik
raštis lengvai nustoja gyvo susidūrimo su 
visuomenės nuomonėmis, su tikra vieša opinija. 
Paprotis aprūpinti visus ir moksliškus reika
lus išimtinai redakcijos jiegomis gali išdirb-

valo būti laikraštininkas,

sižymėtų tuo giliu žvilgiu, kuriuo pavieniame 
dalyke matoma abelnas, o atskiruose apsireiš- 
kiinuosc surandama jų gilus santykis su di
delėmis čielybėmis; bet ne taip visapusiškas, 
kad, ištikus reikalui, 
tą ir apie viską’, ir

vienpusiškumui ir paviršutiniškumui. Ma
nymas, buk laikraštininkas turįs apie viską

Gerai išsidirbęs savo užsiėmimuose laikraš
tininkas, pripratęs prie rimtos ir sąžiningos 
tverybės, tiesiai saugosis rašyti apie viską, 
o drąsų blaškymąsį po svetimus laukus skai
tys už savęs ir savo skaitytojų įžeidimą. Her

intelektas, juo daugiau žmogus turi mokslo, 
tuo labiau jis atkreips atydos į savo kompe
tenciją”. Laikraštis, kuris savo redakcijos 
darbuose į tai neatžvelgia, to nepaiso, — pa
puola sekiau diletantizman, kuris jau tiek 
iššaukė protestų iš moksliškųjų ir profesiona
liškų sluogsnių pusės. Ant laimės, Vokieti
joje yra nemažas skaičius puikių laikraščių, 
kurių šie pastebėjimai visai neliečia. Jie turi 
užtektinai tikrai pašauktų darbininkų su profe
sionališku išauklėjimu. Bet kiekvienas nauja- 
gadynes laikrašti jos žinovas pripažins, kad 
ypač smulkesnej spaudoje santykiai tuo atžvil
giu yra nekokie. Čionai apsvarstineja painius 
ūkiškus santykius žmonės, kurie apie ekono
mijos dalykus nieko patįs neišmano. Apie 
valstybinius arba įvairius teisių klausimus rašo 
žmonės, kuriems juridiško mąstymo metodą 
visai svetima; apie dalykus, kurių kritiškas 
apkalbėjimas be ypatingų toje srityj studijų 
atrodo negalimas, kaip muzika, dailė, lite
ratūra, rašo žmonės be jokio reikalingo tam 
specialio išauklėjimo.

Profesiohališki laikraštininkai yra, iš vie
nos pusės, būtinai reikalingi, kadangi nauja- 
gadynėj laikraštijoje yra daug vedimo būdų, 1 • u. 1 • • < • « • • 4 • V

tauti profesionališki laikraštininkai, tai laiW 
raščiai turi susirasti sau kuodaugiausia bert* 
dradarbių iš žmonių, nepriklausančių prie 
laikraštininkų profesijos, ir tokiuo budu palai
kyti artimesnį kontaktą su gyvenimu; turi 
juos pasikviesti talkon, arba, dar geriau, patįs 
nc-laikraštininkai turėtų savaimi pasisiūlyti 
bendradarbiauti. 1

Anglijoje beveik visi mokslo vyrai, augš- 
tieji valdininkai, teisėjai, profesionališki tech
nikai skaito už pilietišką priedermę išreikšti 
savo nuomonę laikraštijoje, kuomet eina apie 
visuomenės labą; Francijoje beveik kiekvienas 
rimtas laikraštis turi kelis akademikus, kaipo 
nuolatinius bendradarbius. Dvasiški žmonių 
išrinktieji, jų vadovai, iš kurių tarpo tan
kiausiai atsiliepia pasiskundimo balsas ant 
kurių-ne-kurių laikraštijos silpnų pusių, neturi 
tiesos skųstis ir rugoti, kol patįs laikosi iš 
tolo ir aktiviškai neprisideda darbu prie taip 
svarbaus ir galingo žmonių švietimui ir auk
lėjimui įrankio.

Su profesionališkų laikraštininkų luomo 
išsiplėtojimu išdygo naujas klausimas, būtent, 
kokią poziciją tas luomas turi užimti visuo
menėje. Tas klausimas reikalauja rinito ap
svarstymo. Tai, kad kiekvienas atskiras 
laikraštininkų profesijos sąnarys lygiai, kaip 
kad kiekvienas kitas žmogus, esti bendrapi
liečių apkainojamas sulyg jojo asmeniškos 
vertės; tai, kad doras laikraštininkas užsitar
nauja visuomenės pagarbą, o ištvirkęs laikraš
tininkas panieką — aišku pats iš savęs. Bet 
čia einasi apie tai, ar laikraštininkas nesusi
tinka jau išanksto su kuriais-nors, priplaikiais 
jam, ar ncpriplaikiais, prietarais? Ar priklau
symas prie šios profesijos išanksto jatf užtik
rina naudingą poziciją, ar, priešingai, jis bus 
pr i verstas kovoti su neprielankia sau visuo
menės opinija? Vokietijoje jau nuo senai laik
raštininkai turi kovoti su neprilankiu sau pub
likos upu, su bandymais pažeminti jųjų pro
fesijos visuomenišką vertę. Žinomas tai fak
tas ir jo negalime užginčyti, todėl turime pa- 
jieškoti to apsireiškimo priežasčių. Jos leng
vai suprantamos. Visų-pirma, yra tai neken- 
timas tos galybės, kurią ingi jo laikraštija, 
galybės, kurią daugelis skaito sau neparankia 
esant, d'a neapkanta atėjūno, kuris tapo ga
lingu, labiausiai atsižymi tie, kurie patįs yra 
tos galybės reprezentantais. Bismarck’as kal
ba apie laikraštininkus, kaipo: “apie žmones, 
kurie prasilenkė su savo gyvenimo bėgiu.” 
Jo yra ir kitas indomus sakinys: ^didieji 
miestai, tai plytų ir laikraščių krūva.” Tokie 
pasakymai yra typiški. Visuomenė noriai 
naudojasi spauda, moka tankiai ir artistiškai 
žaisti ant spaudos klaviatūros, bet neapken
čia paties to galingo įrankio, neapkenčia tos 
galybės bendradarbio ir bendravaldžio. Tuo 
tarpu negalima užginčyti ^milžiniško spaudos 
intčkmės ūgio. Jau Napoleonas I, sako, išsi
taręs, kad “keturi priešų laikraščiai galį pada
ryt daugiau blėdies, negu šimtas tūkstančių 
žmonių lauke.”

Vokietijoje mėgsta vadinti laikraštį, kuris 
uoliai užsiima kurstymu patrijotizmo, “penk
tuoju sandorininku”. 1859 metais rašo Zed- 
litz iš Vienos Cotta’i: “Allgemeine Zeitungi 
įstojo į pietinės Vokietijos galybių eiles.”

Visuomeniškam laikraštininkų stoviui pa

oačią nelaimė ištinka, 
laikraštininkų profesijai 
h e g e m o n i. j a ant gero

riai, nes didesnė visuomenės dalis turėjo tik* 
tai su jais susidūrimą ir sulyg jais išsidirbo 
nuomonę apie laikraštijos veikėjus. Aišku, 
kad tam taip nemaloniam, kartais dagi paže
minamam darbui nevisada galima rasti pirm- 
eilinių darbininkų, ypač jeigu prisiminsime, 
kad tuos žmones jau pati profesija verčia 
žinių rinkti nesmagiose sąlygose, kaip nelai
minguose šeimynų atsitikimuose, nusibankru- 
tijimuosc, suėmimuose; priverčia įsilaužti šei
mynos naman, kad ištyrus dalykų stovį. Pub
lika, turbut, nemano apie tai, jeigu ji reika
lauja tokių žinių iš savo laikraščrcŲ Jcigu ji 
jas su tokiu pasimėgimu skaito; ji tada tik 
pasipiktina, jei 
Abclnai tečiaus 
r c o r t c r i j o s 
neišeina. ‘

Pažymėtini yra santykiai Francijoje. 
Tenai laikraštija stovi angštame sąryšyje su 
vadovaujančiais visuomenėje rateliais. Laik
raštininkai yra renkami į parlamentą, eksmi
nistrai vėl grįžta prie laikraštijos. Laikraščio 
'Temps redaktoriais buvo tokie garsus asmens, 
kaip: Jules Ferry, Charles Floguet, Challemel- 
Lacour, Spuller, Adrien Hebrard, ir buvo lai
kai, kuomet buvo inėję net tradicijon, idant 
nors vienas Tempso bendradarbiaująs redak
torius turėtų ministerio portfelį. Bet ir čia 
nestoka skersakiavimo į laikraštininkų pro
fesiją. Kuomet 1848 metais rotužėn susirinko 
provizoriškoji valdžia,’ pasirodė ten beatvykę 
ir trįs laikraštininkai: Marrast, Flocon ir 
Blanc. Laikraštininkų pasirodymas susirin
kusiems buvo labai nemalonus, jie jautėsi lyg 
suvaržyti. — “Ko jie čia nori?” klausė Cre- 
mieux Lamartinc’o, kuris abejutingai atsakė: 
“Nežinau”. Galop Louis Blanc tarė: “Pradė
kime tad, gerbiamieji!” ant to Arago šaltu 
tonų atsiliepė: “Taip, tamstele, bet tik tada, 
kai iš čia pasišalinsite!” Galų gale buvo sura
stas išėjimas: visiems trims laikraštininkams 
pavesta sekretoriavimo darbas. Ir tai atsi
tiko revoliucijos metu, kuri ištikrųjų buvo 
Paryžiaus spaudos darbų vaisius!

{Toliaus bus).

PATARLES.
Kitą pamokyti ir kvailas pataiko,
Bet save mokyti — čia reik ne paiko

*

Nebūk per lėtas, dalies neteksi, b
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Tik jų arkliai par- 
be savo raitelių, 
mergelė, netekus sa- 
apleido tėvo namus,

Alikonis, 
Des Moines, Iowa.

* Molekulomis vadinasi mažiau
sioj nedalinamos medžiagos da
lelės.
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Komitetas.

musė ant 
10, ar 12 tųk- 
plaukelių, tai 
kad toji pri- 
užtektinai di-

Pajieškau savo sesers Leonoros An
tanavičiūtės, 
parapijos, 
vos 
c a go s, 
dėlto 
žinią

pirma
.lis pats 

susirasytie šiuom

manyt, kad be
yra limpantis.

Pradėjo statyt- naują lietuvišką 
svetainę. Sekalntį Vudenį Chica
gos lietuviai tprėsjsdidžiausią ir

Jo.s H.
Court avė.,

Massachusetts val
iotais. 1762 metais

PUIKI VIETA ANT 
RANDOS.

tyrinėjimai parodė, kad tokia 
nauja teorija yra tik iš dalies 
teisinga, nes nors ištikro plaukai

milijonus rublių

iijoj 1910 
milijardų

Pa j ieškau savo tikrą tėvą Rapolą 
Jankantą, Kauno gub., Raseinių pav., 
Skaudvilės vol., Stulgių par 
sodos; 
buk 
džiu 
apie 
šiuo

lių. Išjojo karau. Su ašaromis 
akyse lydėjo juos sesutė ir, kaip 
tikrai lietuvaitei prideri, velyjo

gilios senovės. Romėnai 
pirmi, kurie davė jai pra- 
Senovės romėnai, vesdami

(Belgijoj). Tai buvo gal seniau
sios pačto linijos Europoj. Ang
lijoj krasa pasirodė laikuose Ilen

ui mas r rank lynas 1 
vyriausiu Pačtorium.

—o—-
45. Labai yra akyvi senovės 

lietuvių padavimai apie daugumą

42. Visų sutinkama su tuom, 
kad aigiptiečiai buvo pirmi, ku
rie prasimanė 
papiruso.

12-me šimtmetyj, t. y. tuom pa-

Fr. Mišių i, Fr. 
raičiui, A. G u

Pajieškau draugo Prano Baltrušai
čio, švogerio Jono Moskevičiaus if 
savo draugės Onos Puidokienės. Mel
džiu atsišaukti tokiu antrašu:

Mr. John Puidokas,
Livingston, Ill.

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

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

Pajieškau Izidoriaus Orlovskio bu
vęs kiek laiko atgal Philadelphia, 
Pa. Meldžiu atsišaukti ant Šio adreso:

Adolph Gudavicze,
P. O. Box 236, Steger, Ill.

plaukuotomis pa
ntie plaukai, su-

Pajieškau savo kūmo Juozo Rusiac- 
ko, ir Igno Grudincko, pirma gyve
no Haydock Anglijoj. Jis pats ar 
kas kitas meldžiu

sekančiose ' antrašu:

— vadinas 
bet

Paj ieškoji m at

yra tai ait

rindami. Balsas žemaitiško tri-

sdavo, jiems juostas beaudžiant, 
čeprokus beišsiuvinėjant. Bro

il ūmais
11 Olandijoj, 
ruko ir

Belgijoj ir
se. .1 rečią vietą 
norvegai, švedai, 
franeuzai.

mus, atsibusiančius 
savaitę Brooklyne, b 
prie kelionės. P-as 
nanevičia, iš 36-tos

pėtnyčios vakare, p-nas Bračulis 
iš 36-os kuopos išvažiuos suba- 
tos vakare.

Pajiąškau savo brolio Jono Nak- 
voso paeina Kauno gub., Panevėžio 
pav., Pniovo valsčiaus, Oželių sod. 
15 m. kaip Amerikoje. Jis pats ar 
kas jį žino meldžiu duoti žinią ant
rašu :

jonus rublių. 1 abokos Rusijoj 
suvartota 300 tūkstančių pūdų. 
Taigi aišku, jog net valdžios nu- 
vargintoj Rusijoj su durnais daug 
milijonų rublių išgaravo oran.

Vienok apie 25 metus 
Tins Dr. Rombout’o

(pasivadinęs savę Thomas 
paeina Kauno gub., Šiaulių 
Žvingių paraj)., Keberkščių 
mėnesiai atgal išvažiavo į 
III., vėliaus buvo E. St.

111. Jis pats ar kas jį žino 
žinią antrašu:

Cecilia Juraškienė,
4405 S. Marshfield avė., Chicago,' Ill.

Tusuo- 
užim.a: 

kanadiečiai ir 
Mažiausiai ruko Ispa-

Pajieškau pusbrolio Vilimo Zagor- 
skio iš Vilniaus gub., Trakų 
Varėnos filijos, Kirklonių kaimo, 
šom

vienok tas skystimas neyra lim- J J

pantis ir nesukietėja, jį džiovi
nant. D-ras Rombouts darodė,

DIDELIS METINIS PIKNIKAS 
parengtas Dr-stės šv. Antano 
vos, atsibus nedėliojo, 2 d. 
(June), 1912, Bergmann's 
Riverside, Ill. Prasidės 9-tą 
iš ryto. Inženga 25c porai.

Maloniai užkviečiam visus lietu
vius ir leituvaites ant musų viršmi
nėto didelio metinio pikniko, kuris 
bus vienas iš puikiausių lietuviškų 
piknikų. Bus visokių skanių gėrymų, 
gardžių valgymų ir bus puiki muzykė.

Komitetas.

o nuo ten pa
ti a vėž iki

Side pas 
avė.; M. 
J. Mika- 
Town of 
4600 So. 

Joseph J. Elias, 4600 S. 
John Shatunas, 4528 So.

Pasibaigė karas, sumušti kry
žeiviai skubinosi išsinešdinti at
gal už Nemuno, nubukinti ant 
kryžeivių sprando lietuviški kar-

rai ir Portugalijoj, 
metuose 
cigaretų. 
gavo 35

Pajieškau tetos Magdės Jurgelio- 
nienės, po tėvų čibirkiutės, Suvalkų 
gub., Mariampolės pav., Gudelių gmi
no kaimo Pašiekštupio, Skrandžių 
parapijos ir Agotos čelkienos, po tė
vų Jankauckiutės, Subačiškių kaimo, 
Skrandžių parapijos. Atsišaukit pas: 

Mr. Andrius žukauckas,
P. O. Box 7, Reinerton, Pa.

iš Navardenų Varnių 
Tik-ką pribuvo iš Lietu- 

ir rašė pas manę laišką, iš Chi- 
bet nepadavė savo antrašo, 

negaliu surasti. Meldžiu duoti 
antrašu:

Antanas Antanaviče,
135, Round Lake, III.

Pajieškau savo vyro Dominiko Ju
raškos, 
Miller), 
pavieto, 
sodos, 4 
Danville, 
Louis, 
duoti

gini ir kitiems.
Pr. Eismontas.

į Westville, 111., kasyklose. Mo
jo be galo rūpinasi juom ir ne
ar jis dar gyvas, ar ne. Kas 
kąnors apie jį, lai buna malo- 
pranešti, paminėdamas “Lietu- 
apgarsinimą, tokiu adresu: 

Karol Landsman,
Polangen, Kurland, gub.

Motelis “Libava”, Russia.

kuopos, jau 
išvažiavo pereitą utarninką per- 
-žiurejimui Centro knygų; p-as 
V. Valiukas, atstovas 129 kuo
pos nuo 18 gatves, išvažiuoja

atsišaukti pas:
S. Daugirdas,

Island avė., Rockford,

Pajieškau atskiro kambario ir su 
pavalgymu prie geros blaivos šeimy
nos be skirtumo — pas lietuvius ar 
vokiečius. Meldžiu atsišaukti pas: 

4 Thomas J. Abraitis,
2335 So. Leavitt st., Chicago, Ill.

Amerikon iš Euro
pos, reiicciiavo atsiimti čia pat 
ant laivo. Likusius laiškus ati
duodavo laivo kapitonas pakraš
čio kavinėn, kur juos laikydavo, 
pakol adresatas jų neatsiėmė.

Pirmos Suv. Valstijų 
sas įtaisė generališkąjį 
Departamentą. Garsus

TV PIRMEIVIS.’
TU PIRM
EIVIS

k.

Pašnekelių Kampelis.
Atsakymai is pereito numerio.

Klausimai iš pereito numerio.

42. Iš kur ir kaip senai atsira
do popiera; iš ko ją seniaus da-

43. Kodėl musės gali vaikščiot 
lubomis?

44. Iš kur ir kaip atsirado kra
sa (pačtas)?

45. Gegužės mėnuo baigiasi. 
Koks yra lietuvių padavimas 
apie gegutę?

46. Kokia tauta daugiausiai iš
leidžia pinigų “su durnais"?

Seniaus labai daug jo augo upės 
Niliaus pakraščiais, bet dabar, 
sako, visai jo Aigipte jau nėra. 
Šitą augalą senovės aigiptiečiai 
vadino “papu”, gi graikai jį va
dino “papyrus"; iš čia paeina ir 
mūsiškis žodis “popiera", arba 
‘popieras". Garsus graikų histo- 
rikas Herodotas, pramintas histo- 
rijos tėvu, pavadino šitą augalą 
“byblius“, iš ko pasidarė grai
kiškas žodis “biblion” (knyga) ir

Senovės meksikonai dirbo po
pierą iš agavos, — augalo labai 
panašaus senoviškam aigiptiečių 
popirusni. Šita popiera, kaip pa
rodo rastos jo liekanos, gerai ima 
juodylą ir spalvas. Chiniečiai 
pirmi surado būdą daryti popie
rą iš audimo valaknų. Sakoma, 
kad jiems tas buvo žinoma jau 
Kristaus ląikais. Vėliaus, 7-mc 
šimtmetyj arabai, išmoko nuo 
chiniečių dirbti popierą įš med-

čia išdirbystė parėjo į Ispaniją, 
kur maurai buk dirbę popierą iš 
kanapių ir linų.

Kas ir kada panaudojo pirmu 
sykiu dirbimui popieros lininės 
drobės skudurus,—tas tikrai ne
yra žinoma. Geriausią apie tai ži
nią paduoda arabų daktaro, Ab- 
dollatiph’o, užrašai, kuriuose jis 
sako, kad, atlankęs Aigiptą 1200 
metais,1 rado, kad “iš rastų katą- 
kombuose audimų, kuriais buvo 
mumijos įvyniotos, darydavo 
drabužius, arba juos parduodavo 
popieros darymui.” Kadangi šią
dien žinoma, be mažiausios abe
jonės; kad mumijos vyniota lini
nėse paklotėse, tai iš viršminėto 
arabų daktaro paminėjimo matyt, 
kad jau nuo labai senai varto
ta lininius 
dirbimui.

Europoj
iš lininių skudurų apie pradžią 
13-to šimtmečio. Tą parodo do- 
Aumentas, rastas Goss vienuoly
ne, Augštesnėjėj Styri joj, kuris 
buk buvęs Frederiko II-jo, Romė
nų Imperatoriaus, ediktas. Po
piera padaryta iš linų, o parašas 
padėtas 1242 m. Kurioj Europos

lininę popierą, ištikro nežinia. 
Sakoma, kad pirmiausiai ji pasi
rodė Ispanijoj, o iš ten persikėlė 
Francuzijon ir Hollandijon, — 
vėliaus Anglijon. Šiądien popie
ra dirbama iš lininių ir medvil
nės skudurų, iš senų popiergalių, 
iš šiaudų ir tūlos rūšies žolių, iš 
medžio, nendrių ir kitų panašių 
augalų.

Tokią medžiagą virina patol, 
pakol nepasidaro iš jos visai sky

sta košė, kurią tam 
syti pressai išlygina 
pais.

tyčia intai- 
plonais la-

—o—
43. Jau nuo senai1 laužyta sau 

galvas išrišimui klausimo, kodėl 
musės vaikščioja lubomis ir sie
nomis, nuo jų nenukrisdamos. Il
gą laiką manyta, kad musių ko
jose yra apvali tuštuma,’ ir oro 
spaudimas ją palaiko prie lubų 
(žiūrėk šios teisės platesnį pa
aiškinimą kitame straipsnyj, “Ko
dėl negalima lentos nuo stalo nu
mušti"). Tas vienok buvo klai
dinga nuomonė..

'Tyrinėjimai parodė, kad musių

nok tais laikais Šita krasa ne
buvo naudojama privatiniems 
laiškams, bet tik Karo paliepi
mams. Pirma krasa nešiojimui 
laiškų buvo įtaisyta tarp miestų 
galingos viduramžių pramonijos 
draugijos, vadinamos Hanzos 
miesto ryšiu, apie, pradžią 
šimtmečio. Apie tą patį 
įtaisyta liniją krasos stočių 
Austrijos ir Lombardijos 
lijoj), laikuose Maksimiliano Im
peratoriaus. Kita linija ėjo nuo 
Vienos (Austrijoj) iki Bruselio

Ilgai jiT kl^pjijĮ jgiriose, kiau
ras dieneles Ijęyeiįtlama, j$įąur^s 
nakteles bcdcjltotona. Pagaild 
dievams t 1 ‘
taigi vyriausi! 
ją į raibą gfgutę. 
laiko, kąs m 
kada jos brolęjįai t!4 tėvynę žuvo, 
nelaimingoji sesutę^ gegutės pa- 
vydale, liiidnu^kuklvimu apgaili, 
apverkia savo įbrolius.

Toks yra sęnovįs gražus lie
tuvių padavimas apie gegutę ir 
todėl nedyvai, kad' lietuviai la
bai myli ją ir gerbia.

—o—

lansuoĮas scenerijos permainas. 
. Namas turės gana gražią iš

laukinę išvaizdą ir bus 3 augštų.
n c 1 aim i n gos mergelės, 

dievas permainė 
nuo to 

ai pavasarį tada,

Numirė. 23-čio gegužės, 2 vai. 
iš ryto numirė Algirdas Olšev- 
skutis, sunūs “Lietuvos” leidėjo. 
A. a. Algirdas buvo linksmas, 
vikrus ir gabus vaikinas; užpe- 
reitą pcnedėlį pradėjo sirguliuo
ti ir po dviejų dienų numirė. Sa
ko, širdies liga buvo mirties prie-

Šiuomi, vardan Sąjungos Liet. 
Pardavėjų, tariu širdingą ačiū vi
siems tiems, kurie dalyvavo 19-to 
gegužio musų 5-mctin.’ sukak
tuvių apvaikščiojime, minėtinai: 
L. J. Ratelio nariams, J. J. Zolp,

privers kepenas atsakančiai dirb
ti, ir pataisys blogą užsisenėjusį 
grumuliavimą, Aptiekose. .Jos. 
Triner, 1333—1339 So. Ashland 
avė., Chicago, UI.

Pajieškau savo dviejų susledų: Juo 
zapo Mirono, kuris, girdėjau, laiko 
sąliuną Rochesteryj, N. Y. ir Vinco 
Paplauskio, kuris gyvena New Bri
tain, Conn. Abu iš Katino gub., 
Šiaulių pavieto, Lūkiu par. ir mie
stelio. Atsišaukit pas:

A. Siratavičia,
P. O. Box 207, Harrisburg, Ill.

lubų ir ant slidžių paviršių (kaip, 
pavyzdin, ant stiklo), ačiū žino
mai fizikos teisei, sulyg kurios 
tarp kietų ir skystų molekulų* 
yra prisitraukimo jiega. Minė
tas daktaras padarė visą eilę labai 
sunkių, bet akyvų išskaitliavimų. 
Sverdamas mažus plaukus, su- 
mieruodamas plaukų diametrus 
ir pavilgius nukirptą plauko galą 
aliejun arba vandenin, jis užtė- 
myjo, kad tokis plaukas prilimpa 
prie stiklo, jo dasilytėjus. To
limesni išskaitliavimai parodė, 
kad prisitraukimo jiega yra taip

sę net keturis' sykius didesnę. 
Teisybė, musės kojos plaukai yra 
labai-labai maži, bet jeigu pamy- 
sime, kad kiekviena 
savo kojų turi apie 
stančių tokių mažų

traukimo jiega yra 
dėlė.

Jeigu dabar, priėmę Šitą teori
ją, toliams sanprotausime, tai pri
eisime prie tokio išvedimo, kad 
labai sunkti butų mūšiai vaikš
čioti pavirše šlapio stiklo, nes ta-

lekulų skystimo musės kojų ir 
šlapio stiklo (pritraukimas yra 
tik tarpe kietų ir skystų mole- 
kulų). Kiekvienas gali persitik
rinti, kad taip ištiesti ir yra: mu
sė beveik visai negali lipti šlapiu 
ar drėgnu stiklu. Tankiai mes 
matome musę, kaip ji kojomis 
neva pati save valo. Ji valo ne 
savo kūną, bet savo kojas nuo 
dulkių, kad plaukai lengviau ir 
geriau leistų skystimą, reikalin
gą laipiojimui.

—o—

ryt stotis, kuriose visados laukė 
tam tikras žmogus-žinianešys. 
Pirmasai žinianešys, sakysim, iš 
Romos danešdavo žinią iki pir
mos stoties, iš ten naujas pasiun
tinys nešė iki antrai ir 1.1. Vie-

ir iki šiolei skaitoma 
nelaimingųjų. Apie ją 
senovės padavimas.

Buvo kadaisi duktė 
lietuvių bajoro, turėjusi 
sus brolelius. Labai ji
lūžius mylėdavo; jos užsiėmimu 
buvo apie juos dūmoti, jų norus

41. Kas pirmas išmokino žmo
nes kepti duoną?

48. Kaip senai yra žinomi au
tomobiliai?

49. Kas pirmas pertiesė te
legrafą skersai Atlantiko vande
nyną iš Europos /Amerikon?

50. Kas tai yra krematorijos ir 
kokiu budu jose deginama 
nių lavonus?

51. Iš kur paeina žodis 
moras” ir ką jis reiškia?

U RA! U R A !
Visi nuo didžiausio iki mažiausiam 

ant PIKNIKO, kurį parengia Dr-stė 
Apveizdos Dievo, nuo Bridgeporto, 
ned., birželio 2 d., 1912 m., Leafy, 
Grove, Betania, 111.

Važiuodami iš visų pusių miesto 
turite persėsti ant Archer Limits karų 
ir važiuoti iki stoties,
imkit Joliet karus, kurie 
pat daržui.

Daržas randasi netoli 
Tautiškų kapinių. Daržas 
puikus apaugęs dideliais lapotais me
džiais ir kiekvienas po šaltai žemai 
gales pasilinksminti ir tyru oru at
sikvėpti. Bus tai pirmutinis Pikni
kas šiemet. Tikietus galėsite gauti 
žemiaus paženklintose vietose. Kas 
pirks tikietą iš anksto gaus už 25c. 
su kuriuom tai tikietu galėsit ant 
Joliet kanj nuvažiuoti ir sugrįžti ir) 
į daržą įeiti, o katras neturės tikieto, 1 
turės užsimokėti 20c. ant Joliet karų,’ 
ir eidamas į daržą turės pirkti ti-. 
kietą mokėdamas dar 25c. Per tai j 
pasiskubinkit nusipirkti tikietus. 
gu butų lietinga diena, Piknikas 
atdėtas ant kitos dienos ir tas 
tikietas bus geras.

Tikietus galima gauti 
vietose: Ant South Side pas Joną žil-! 
vitį, 841 W. 33rd st.; Jurgį Artisan- 909 E. 
ską. 3253 S. Halsted st.; Stan. T ' 
činskį, 3400 Auburn avė.; Ant. 
3301 S. Morgan st. Ant Wes 
J. Kovarskį, 2458 Western 
Mieldažį, 2242 W. 23rd PU; 
lajuną, 2334 Leavitt st. Ant 
Lake pas A. J. Bieržinskį, 
Paulina st. 
Wood st.; 
Paulina st.

Kviečia visus 
atsilankyti

o

buvo* geriausiu jai atlyginimu. 
Taigi gyveno ji savo brolelių gy
venimu: jų džiaugsmas — buvo 
jos džiaugsmu, jų liūdimas — 
buvo jos nu lindynių.

Bet štai trimito balsas pertrau
kė jų ramų gyvenimą ir pašaukė 
visus lietuvius karo; garbės* lau
kan. Narsus žemaičių kunigaikš
tis, Keistutis, išvedė savo drą
sius pulkus nuraminimui vėidma- 
ningų kryžeivių, kurie be palio
vos užpuldinėjo ir griobė musu

Grįžo namo lietuviai, priešą per
galėję. Bet kur-gi pasidėjo musų 
trįs jauni berneliai? Bereikalin
gai jieško musų mergelė ašaruo
ta akimi savo brolelių tarpe grįž
tančių pergalėtojų; — jie krito 
mūšyje už 
ir liuosybę. 
bėgo namo,

Nuliudusi 
vo brolelių,
kur kiekvienas kampelis primin
davo jai mylimus brolius. Nuėjo 
girion, kad ten, toli nuo visų, 
užbaigti savo vargingą gyveni
mą.

rcitą panedėlj pradėtą kasti ant 
Halsted st., t£rp •į’l-os ir 32-os 
gatvių ftindaipeakkifibndųjai lietu
viškai .'u “iLithuarria” ■' svetainei. 
“Lithuania” svetaine štatoma p. 
A. Olševskio, “Lietuvos” leidė
jo, ir abclna suma iškaščių sieks 
apie $100.000. Žadama darbą už
baigti iki atidarymui rudeninio 
sezono spalio mėnesyj. Kiek 
mums teko patyrti iš priruoštų 
ir užtvirtintų plianų, “Lithuana” 
svetainė, galima drąsiai pasakyt, 
bus didžiausia ir grąžiausia sve
tainė netik visame Bridgeportc, 
bet ir visose artimose apielinkėse.

Visi įtaisymai, kaip scenerijos, 
taip ir kitose svetainės dalyse, bus 
sulyg naujausių technikos reika
lavimų. Apart didėsės svetainės 
baliams rengti ir teatrams lošti, 
bus dar keletas mažesnių salių 
mažesniems perstatymams, vaka
rams, susirinkimam, bankietams 
etc.

Jaunuomene 
“bowling allcys\ bolėmis risti ir 
kiti žaislai.

Didžiojoj teatn\linėj svetainėj 

 

priimta atydon akustikos reika
lavimai (ko nėra nė vienoj kitoj 
svetainėj, apart didžmiesčio te
atrų), kad balsas nuo scenos len
gvai skristų po salę, s— lubos to
dėl bus guobtos. Scenos reikala
vimai taipgi priimta; kiek galima, 
atydon. Tarp kitko; padaryta ba-

Naujas namas ir 5 akrai žemes 
pigiai ant raudos ar pardavimo. 
Chicagos priemiestyj, ant 109-tos 
gatvės ir Kedzic avė., prie mie
stelio Greenwood Park, netoli 
Šv. Kazimiero lietuviškų kapinių. 
Iš čia galima važiuoti Chicagon 
Strytkariais už 5 centus, arba ge
ležinkeliu, kurio stotis tik du blo
ku atstu. Sveikas oras, graži 
vieta ir ant 5 akrų žemės, galima 
ląikyti 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 raudos 
pinigus. Dabar laikas žemę dirb-; 
ti, taigi pasiskubinkite. .Atsišau
kite į

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

DIDELIS IR IŠKILMINGAS 4 
PIKNIKAS!

parengtas Draugystės ‘Vienybės”, at-Į 
sibus nedėlioję, 9 d. birželio 
1912 m., Bergmann's Grove 
Riverside, Ill. Prasidės 9-tą 
iš ryto. Inženga 25c porai.

Uprašome visus lietuvius 
vaites, be jokio skirtumo ant žalios 
žolės pasivalioti ir linksmai laiką pra
leisti. Bus šalto alaus ir kitokių 
gardžių gėrymų, cigarai net iš Tur
kijos pargabenti. Teipgi bus ir kito
kių visokių zabovų, o muzikantai, tai 
bus partraukti nuo Dunojaus tilto.

Draugystė “Vienybė” yra pasiren
gus ko gražiau svečius priimti ir su 
jais susivienyti. Kviečia Komitetas.

Petras Kakvosas,
2^23 So. Leavitt st., Chicago, Ill.

&

Pajieškau savo draugų Aleksandro 
Viskonto ir Kazimeiro Pociaus. Abu
du gyvena Chicagoj. Pamečiau Lie
tuvoj jų adresus, o dabar, atvažiavęs 
Amerikon, norėčiau su jais susieiti. 
Meldžiu konors atsišaukti:

Jonas Maksvitis,
170 — 116 st., Kensington, Ill.

bus įtaisytos

SAVO LOCNAS SKOLI
NINKAS.

Kiekvienas turi tūlas prider
inės. Kiekvienas yra kąnors kal
tas savo tautai, visuomenei, savo 
šeimynai ir kiekvienas yra daug 
kaltas savo kunui ir protui. To
dėl kiekvienas privalo užlaikyt 
savo kūną grynai ir stipriai ir 
saugoti jį. Prie pirmo ženklo in- 
dispozicijos, reik todėl pamyti

ADOMO BENEVlFlAUS DARŽAS.
Duodu žinoti visoms draugijoms ir 

jų komitetams, kad aš apėmiau P. 
Kaveckio vietą su daržu pikninku, 
taigi kas turite daržą paėmę, mel
džiu vieną sanvaitę pribūti pirma 
pikninko, dėl susitarimo, kad neišeitų, 
koki nesusipratimai. Teipogi užpra
šau guodotinas Draugijas ir ant to
liau laikyti pikninkus mano darže, 
o aš stengsi uosiu patarnauti kuoge- 
riausia, teipogi daržas yra žymei pa- 
gerytas. Su gadone

ADOMAS BENEVIČE,
658 W. 123 st., eor. Union avė.

Pajieškau pusbrolio Motiejaus Ar- 
lauskio, Vilniaus gub., Trakų pav., 
Valkininkų vals., Juodukalvių so
džiaus; ilgai buvo mainose Witkerbej. 
Atvažiavau iš Buenos Aires, iš Pieti
nės Amerikos, su savo pačią Levusiu- 
tė ir su nu m Staseliu. Išgyvenom 8 
metus, o dabar ji pabėgo gal pas, 
mano pusbrolį, o gal su kitu. Atsi
šauk Levusiute, aš pasiųsiu Jau $100 
ir Staseliui teipgi šimtą dolierių. Jei
gu man kas prisiųstų jų adresą, tam 
duosius 20. Atsišaukit tokiu antrašu: 

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

savo sulyg Kimo pricicrmę ir 
daryti viską, kad sugrąžinus kū
nui pilną sveikatą. Jeigu šita 
indispozicija paeina nuo pilvo, 
reik tuojaus vartoti Trinerio 
Amerikonišką Kartaus Vyno Eli- 
xirą. Jis išvalys ir sustiprins 
kūną, priduos jam energijos ir 
leis atlikti darbą. Jis sureguliuos 
grumuliavimą, apvalys kraują, 
suteiks naują stiprumą nervams

KAS ŽINO, LAI PRANEŠA.
1897 m. atvažiavo Amerikon Oska

ras Landsmonas, paeinąs iš Eržvilku 
miestelio, Raseinių pavieto, Kauno 
gub. 1901 ir 1902 metais gyveno Chi
cagoj su švogeriu Adolfu šlefendorfu, 
kuris tuom laiku laikė saliuną; pa- 
skiaus, rodosi, apie 1902 metus išva
žiavo 
tina 
žino, 
žino 
nūs 
vos”

Paj ieškau savo sesers J ievos Ules- 
kutės iš Suvalkų gub., Mariampolės 
pav., Pagirmonių gmino, Pamoterio 
kaimo, Pakuonio parapijos; 9 me
tai Amerikoj. Pribuvau Amerikon 
7 gegužės šių metų; ji gyveno pir- 
miaus Philadelphijoj. Busiu labai 
dėkinga, jeigu man apie ją kas pra
neš tokiu adresu:

Miss Marijona Uleckiutė,
Throop, Pa.

KLAUSIMAS: KURIS IS JŲ PIRMEIVIS?

Pikeliu
11 metų Amerikoj, girdėjau 

kur esąs apie New Yorką. Mel- 
jo paties atsišaukti, arba kas 
jį žino. Malonėkite pranešti 
adresu:

Kazimieras Jankantas,
W. 33rd st., Chicago, Ill.

Reikalinga patyrusi pardavėja ža- 
kietų krautuvėj. Turi kalbėt lietu
viškai ir lenkiškai THE PALACE 
CLOAK STORE, 4746 S. Ashland avė.
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A. 49th Ct. 6.

Kar. 8t.

708.

St.

st.

avė.

16 ave.
M. st.

V. st.

Lafayette st.

S. st.

Jonas

IWSSSMC:

rodąs ir pabudavos kuoge- 
Kontrakterius gyvena savam

A.
P.

3
4.

Linka, 
Rimkus, ’
Stulpinas,
Visockis,

ave.
ave.

PI. 
st.

Lietuviai
31. Kaina

222 Berry
87 Grand

Bagdžiunas, 
Gimbutas,

Ant parandavojimo geri rūmai. Pas: 
J. P. Rashinski, 3200 So. Halsted st.

33rd
3 2nd

Ant.
Balt
Ant.

st.
st.

MONTELLO, 
Miszkinis,

st.
st.

pei
są-

pra- 
ka-

už
art

25.
Pusi.

PA.
E. River

M D.
Baltimore
N. Green

- savininkas 
Norėdami

Lie- 
10c.

Po- 
52. 
10c.

CONN.
785 Bank

PA.
1514 Ross ave.

CAMBRIDGE, 
Batkevičius,

MASS.
35 Arthur

Parsiduoda: Namas ir lotas, turiu 
išvažiuot, parsidųps labai pigiai. At- 
lišaukll | beizmerh^ 3718 Wallace st

PURITAN, PA. 
Martinkaltis.

36.
10c.

arba 
per 
40c.

ILL.
1318 So.

CONN.
40 Mulberry

“LIETUVOS” AGENTAI.

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

MASS.
101 Oak

WATERBURY, 
Ch. Kažemekas,

WAUKEGAN,
A. Petroshius,

st.
st.

UNION CITY, CONN.
Eimaitis, 65 Brenna>

MASS.
224 Athen
W. Broadway.
233 Broadway

ILL.
922 — 10th

n as.
pas:
ant 2 lubų

PLYMOUTH,
Poteliunas, 345

KUR GAUTI “LIETUVĄ”
Galima gauti kiekvieną savaitę 

Lietuvą” už 5c. pas šiuos agentus:

LAWRENCE, 
Ramanauskas,

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

M D.
N. Castle
So. Paca

MASS.
877Cambrldge

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

SCRANTON,
Juoz. Petrikys,

BALTIMORE, 
Louis, 657 W.

112

BROOKLYN, 
J. Ambrozėjus, 
Vincas Daunora, 

Lesniauskas, 
Pilėnas,

Pardavimui saliunas, gerai darantis 
pinigą. Išvažiuoju iš miesto. 1020 
So. Canal st.

Jonas Mistinas,
1600 Adams st., \Gary, Ind.

amžių Gludumuose.
............................. 10c.

WATERBURY, CONN.
žemaitis, 827 d

Ant Pardavimo.

BALTIMORE,
1834

603

PA.
2400 Fifth ave.

46 So. 22-nd st.
1811 Wha rton st.

fl 4

kur 
nusipirkę far- 

Ten turiu dar daug geros ne- 
Taip-

st. 
st. 
PI.

26. Keletas žodžių apie Rymo 
piežiaus Neklaidingumą. Pusi. 
Kaina ............................... ................

L. Gawlis, 
Vincas želvis.

248 W. 4th St.
MASS.

Millbury 
121 Green

CHICAGO, ILL.
2334 S. Oakley

3036 Union
708 W. 17th Pl.

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

921
8139 Vincennes Rd.

3019 Parnell ave.
827 —

913 W.

LEWISTON, ME.
Vilaniškis, 14 Summer

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

Parsiduoda: gera bizniška nuosavy
bė 570 W. 18-th st.; š.-R. kampas 
Jefferson st. ir biznis. Atsišaukit į 
antrą flatą ten pat.

NEWARK, N. J.
Ambrazevičia, 178 Ferry

PETERSON, N. J.
Varaškevičius, 70

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

211 First

HERRIN,
T. Adomaitis,

McKEES ROCKS, PA.
Stan. Vlltrakis, 207 Charters

> MINERSVILLE, PA. , 
J. Ramanauskas, Box . 538.

N. Y.
120 Grand

229 Bedford Ave.
900 Rogers ave.

102 Grand

INDIANA .HARBOR, IND.
B. Yasiulis, 3604 Deader

LOS ANGELES, CAL.
P. O. Mankus, 319 Germain Bldg.

Parsiduoda Rakandai (furniture) 
ant 7 kambarių labai geroj vietoj lai
kymui burdingierių; galima laikyt 
iki 10 vyrų, o namas yra kompanic- 

Parsiduos pigiai. Atsišaukit 
1976 Canalport ave., arti Union

227 Bedford ave.
73 Grand st.

Gį5 Hudson ave. 
st. 
st.

SHENANDOAH, PA.
T. Kryžąnauskas, 38 & Ceatr* st.

BROOKLYN, N.
Jonas Bičkumis, '
E. Fromes,

Jankauskas,
Juozapavičius,
Plochocki,

Parsiduoda ant 23 street ir 22 
Place, terp Western ir Oakley ave., 
platus ir ilgi lotai už numažintą kai
ną, ant labai lengvų išlygų, $100.00, 
ant syk, o paskui po $10.00 ant mėne
sio. Kreipkitės į J. Bagdžiuno Panką, 
2334 So. Oakley ave., Chicago, Til.

CICERO, 
K. Boczkus,

HARTFORD,
LesevlČius,

NEW HAVEN, CONN.
Makarevich, 255 Wallace

ILL.
Box

Pigiai parsiduoda, arba ant randas 
duonkepinyčia, (Baker Shop) su ark
liais, vežimais ir visomis prietaiso- 
f^is. Biznis jau 5 metai senas, mies- 
tefyje Chicago Heights, kureme dau
gybė lietuvių gyvena. Savininkas iš
važiuoja Europon. Atsišaukite pas: 
Vincentas Meškis, 1215 — 5th avenue, 
Chicago Heights, Ill.

SO BOSTON, 
Nek. Gendrolius,
J. G. Gegužis,
K. Yurgeliunas,

PITTSTON, PA.
J. Kazakevičla, 103 N. Main st.

Mikalauskas, 
WORCESTER.

Paltanavičia, 15
J. Kalakauskas,

So. 2-n d

/ ST. CHARLES, ILL.
Sim. /K i cl a, 575 W. 6 th

N. J.
273 Rivar

omo.
St. Clair ave.

PHILADELPHIA,
Ignotas, 1028

J’ATE R SON, 
At kinds Bros.,

Seniems kanauninkams ir 
klebonams ir jauniems

Parašė Kugis-Mugis.
24. Kaina ............   10c.

*

•A

s 
I

DARBININKAI REIKALINGI.
Reikalaujam© agentų įvairiose Suv. 

Valstijų ir Kanados Šalyse, pardavi
nėjimui musų auksinių, sidabrinių ir 

4 nikelio laikrodėlių, lenciūgėlių mai- 
nleriams, fermeriams, fabrikų darbi
ninkams įr t. t. Ant lengvo išmokė
jimo po $1 ar $2 į mėnesj. Mokame 
geras savaitines ’algas. Paminėkit, 
rašydami, savo dabartinį užsiėmimą 
ir kiek algos dabar gaunat. Tik blai
vus ir sąžiniški vyrai teatsišaukia.

North American Sales Company, 
Box 954 —Tept. 71, New York, N. Y.

Reikalauju pusininko, arba gero 
darbininko Į duonkepystčs biznį, o 
jeigu atsitiktų visa biznj su namais 
parduočia arba išrandavočia. Biznis 
yra geroje vietoje, gražiame mieste
lyje Auroroje, kurs yra apgyventas 
lenkais ir lietuviais. Atsišaukite: 
698 Oliver ave., Aurora, III.

$15 ALGOS PER SĄVAITĘ.
Reikalaunam asistentų ir vertėjų, 

kurie kalba lietuviškai, važinėti iš 
miesto miestan su musų ameriko
niškais agentais ir pardavinėti musų 
aukso, sidabro ir nikelio laikrodėlius 
ir lenciūgėlius ant mėnesinių išmo
kėjimų po $1.00 ar $2.00 j mėnesi 
visiems — fabrikų darbininkams/ mai- 
nieriams ir farmeriams. Tik sąži
niški ir blaivus vyrai teatsišaukia.

NORTH AMERICAN SALES CO. 
4—a, Box 954 — Dept. 71, New York.

Nepirk niekur, pakol nepasimatysi 
su mumis. Męs esame Generališkame 
Real Estate Biznyje per daugelį motų 
ir visą laiką apsigyvenę Chicagoje. j 
Męs parduodame Lotus ir Namus po į 
visą miestą Gary. Męs statome na
mus po orderio ir skolinama pinigus 
ant properčių tiktai. Farinas 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.

TEMYKIT!
čia rasi darbo, klek nori.

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

G. Swingart Co.,
46 Wellston, Mich.

Geras planas už $85.00, naujausio 
stiliaus mahogoninto medžio, puikiam 
stovyje. Turi mandolinos pridečką la
bai dailaus balso, prekiavo $350.00, 
kada pirkom. Reikalaudamas pinin
gų, turiu parduot. Užeikit vakarais 
arba bile laiku nedėldieniais: W. C. 
Newman, arti Pamell av., 542 West 
60th St., Chicago, Ill.

Parsiduoda, žemiaus prekės, ant 
3213 Wallace st., 2 augštų namas, 
štoras ir 3 flatal. 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 š. Vak. kampas 33 ir 
Parnell ave. su namais 55X 135 pėdų 
—• incumbrance 25 šimtai 5 procen
tais, atneš 16% pelno. Savininkas 
317 Albany ave., netoli Jackson Blvd., 
1-mas flatas.

Parsiduoda barzdaskutykla su 3 
kėdėm|s. Turiu parduot iš priežasties 
užsiėmimo kitu bizniu. Gera vieta 
geram barberiui. Randos $30. su kam
bariais viršui barzdaskutyklos. J. So- 
leski, 603 W. 31 st.

Gera proga jaunavedžiam nupirkti 
pigiai forničius-baldus ir sykiu paim
ti randa. 5 '’gražus kambariai, tik už 
11 dol. ant mėnesio, turi būti trum
pam laikė parduoti, nes išvažiuoju Į 
Lietuvą; P. Juška, 2058 W. 22 st., 
kertė Hoyne ave., 3 lubos užpakalyje.

YRA GERA PROGA BIZNIUI...
Parsiduoda Leafy Grove saliunas, 

prie pat naujų lAet. Tautiškų Kapinių, 
kur vasarą yra laikomi . piknykai. 
Tūkstančiai žmonių suvažiuoja kas- 
nedėlj ant plknykų ir saliunas daro 
milžiną bizni. Kapinės atsidarys ši 
pavasari, nuo ko teipgi saliuno 
nas pasididins. Atsišaukit^ pas 
vininką

PAUL B. HEIDEN,
Leafy Grove, Summit, III.

Imkltė Archer ave. strytkarius 
galui, paskui Chicago Joliet Electric 
karą iki Leafy Grove.

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

Kas apsllankysit | Gary ir norėsit 
būdavot sau namus, kreipkitės prie 
savo tautiečio, kurs suteiks jums prie- 
teliškas 
rlausia. 
name:

LIETUVĄ

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

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

Parsiduoda ant 23 street arti Oakley 
ave., 3 augštų mūrinis namas?' 3 pa
gyvenimai po 4 kambarius, maudynės, 
gazas, augšta pastogė džiauti drapa
nom ir teip ateinam susidėjimui, ska- 
linis 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- 
glausiam padėjime, gatve išcementuo- 
ta ir užmokėta, namas vertas $8000.00, 
metinė randa $720.00, kaina ’ tik 
$6500.00, lengvos išlygos. Kreipkitės 
Į J. Bagdžiuno Banką, 2334 S. Oakley 
ave., Chicago, Ill.

PARDUODU FARMAS.

Lietuvių kolionijoje Mason ir Lake 
apskričiuose, Michigan valstijoj, 
jau 105 lietuviai turi 
m as.
išdirbtos žemes plotų parduoti, 
jau turiu gyvenamų farmų su trio- 
bomis ir sodnais, žeme kuogeriausia, 
su moliu, juodžemiu ir smėliu mai
šyta. Parduodu lengvomis sąlygomis 
ir pigiai, norintiems lengvais išmokė
jimais. Rašykite tuojau, prisieisiu dy
kai savo žemių žemlapį ir informa
cijų knygelę.

ANTON KIEDIS,
Peacock, Lake County, Michigan.

Saliunas geroj, lietuvių apgyventoj 
vietoj bus labai pigiai paranduotas. 
Biznis gerai išdirbtas per 1.9 metų. 
Priežastis pardavimo 
išvažiuoja Į Lietuvą. Norėdami pi
giai nupirkti gerą saliuną, atsišaukite 
tuojaus pas: M. G. Valaską, 349 E. 
Kensington av„ Kensington, 411.

5 tuzinai gražios popieros laiškams 
rašyti, su gražiais pasveikinimais, dai
nelėms, eilėms ir 1.1. 1 tuzinas už 
25 centus. Taipgi reikalauju agentų 
ir moku jiems gerą algą. Atsišaukit 
negaišinant laiko, laikas pinigus kaš
tuoja:

F. F. STATKUS,
304 Benkert place, Philadelphia, Pa.

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

John
J. Zebra nekas, 

BUENOS AIRES, ARGENTINE.
Juozas Pauga, Calle Alldecova 463 

CLEVELAND,
P. Šukys, 2118

CHICAGO, 
Jonas Ilgaudas, 1613 
P. M. Kaltis, 
Zig. Mickevičia,
M. J, TananeviČe, 
Miko Valaskas,

ILL.
So. Halsted st.

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

670 W. 18th st.
345 Kensington ava.

PORTLAND, 
Bowman News Agency.

ROCHESTER, T
Kaz. Dapshis, 210 Joseph avė.

5
KELIAUJANTIEJI AGENTAI.

Jonas Dabulskis, 
Siinanas Kvietkauskas.
Jonas Kulis.
M. K. Wilkevicze.

LIETUVIŠKOS KNYGOS.
Gaunamos “Lietuvos” knygyne, (ku

rios nėra abelname knygų katalio- 
ge).

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

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

Pasimatymas. Pasakaitė

12. Ar 
kunigus? 
Pusi. 20

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

18. Pavargėlė. P. Peiverlntos apy
sakėlė, ir Kaip gyvena kynal. P. 
Jogviliečio pasakojimas. Pusi. 
Kaina ................................................

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

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

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

23.
Jotams, 
mendoriams. 
Pusi.

Apsišvietimas. Filozop. turinis 
Gimdymo Slėpiniai . ............. ..
Likimo Kilme ...........................
Musų Uždavinys .......................
Mirtis ir Kas Toliau ...........
Slaptinga žmogaus didybe .., 
Visatos Saranga .......................
žmonijos kelias .......................
Jonuks Mergų bijąs. Komedija 
Kur Prots ....................................
Piktoji Gudrybe .......................

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

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,
3250 S. Halsted st., Chicago, Ill.

Joseph J. Hertmanowicz
Liotuvus Notaras

Išdirba Dovierennostis, Kont
raktus, Bill of Sales, Affidavi- 
tus, 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 0 vakaro kasdien. Su- 

batoms nuo 8 ryto iki 6 vakaro. Nedė 
llomanuol iki 3 po pielU/.

AR JIESKAI GEROS
Jei teip, tai kreipkis prie mus, o mes tau nurody

sime pirmos kliasos vietą.
Kas gyvena Chicagoje keliolika ar daugiau metų, 

tas gerai žino kas yra Halsted gatvė, Chicagoje.
18 metų atgal ant Halsted gatves prie 12-tos gat. 

nebuvo matyti kitokių namų kaip tik sulūžusios, mažy
tės, medinės stubclės. Lotą tenai tada galėjai pirkti už 
$2,000.oo. Pažiūrėkite šiandien į tą vietą, o pamaty
site vietoj senų medinių šlubelių, 4, 5 ir 6 florų aug- 
štus nuirus, užimančius cielo bloko plotį, didžiausius

14 metų atgal Halsted gatve pr
buvo tokiame pat padėjime ką ir pr 
Lotu kainos buvo ten $l,000.oo. Šiam

rais, teatrais, bankomi ir 1.1., o lo 
sumą nuo $10,000. oo iki $30,000. oo.

l)tivo tuščia, farmcriai ten gyveno; kr
nėši. Lotą ten galėjai pirkti už $500.oo. Pažiūrėk
šiandien į JHalsted prie 79-tos gatves kas <darosi. Tcn 
už kampinius lotus, 100 pėdų pločio, paėmė šįmet po 

Ten dabar statosi nauji gražiausio mo-$60,000.oo. Ten dabar
delio namai, didžiausi ir gražiausi storai ir iš tuščios 
vietos pasidarė didžiausias biznio centras.

nuskurusių, sulūžusių pakilo į puikiausias ir brangiau
sias biznio vietas.

gražius biznio namus. Vienam tą pradėjus sekė jį ir 
kiti statydami naujus, gražius Storus, bankas teatrus 
ir nuskurusią vietą pavertė į brangiausią biznio centra.

63-čios ir 79-to^gatvių, bus ant Halsted ir prie 32-tros 
ir 33-čios gatvių. Ant Halsted prie 32-tros gatves 
bus tuojaus statomą, didžiausia ir grasiausia Chicagoj 
lieti iv 1 šk a s ai e , t r i j ų lotų platumo, 135 pėdų ilgumo ir 
trijų florų augštumo, vertės $100,000.oo. Jos statymas

r , /

Ant Halsted prie 33-čios.gatves bus statomas dvie
jų lotų platumom puikus mūrinis; namas. Apačioje bus 
gražiausi stotai, viršuje bus dideli ruimingi pagyve
nimam flatai. ■ Visas namas bus stymu apšildytas ir

Ant l\lalsted, terp 32-tros ir 33-čios gatvių, bus 
tuojaus statomas didelis “Furniture Stori 
rage.” Darbas šio namo prasidės netrukus.

Teipgi ant Halsted, terp 32-tros ir 33-čios gatvių, 
bus statoma' šįmet apie penki kiti nauji mažesni što
rai, teip kad kur šiandien čia riogso seni “rag shops” 
arba stovi tušti lotai, šią vasarą užstos juos nauji,

31-mos iki 33-čios gatvių bus panaši į biznio centrą. 
Taigi ir lotai, kuriuos da šiandien čia galite pirkti po 
$2,000 ar $3,000 pakils dvigubai kaip pakilo kitose 
ant Halsted pagerintose vietose.

Todėl jei jieskai bizniui geros vietos, tai atkreipk
savo akį j Halsted, terp 31-mos ir 33-čios g a t vi ų 
pakol lotai ir namai čia dar yra pigus. Ateinantį ru
denį, kada čia stos apie 12 naujų biznio namų, kada 
bus juose atidaryti nauji štorai, tai lotai ir seni namai 
bus daug brangesni. Kurie turite pinigų ir norite 
juos padauginti, tai pirkite šiandien lotus ir namus 
dnt Halsted gatvės, terp 31-mos ir 33-čios, o už metų 
galėsite juos parduoti su geru uždarbiu, arba imti

Mes da. turime čia ant Halsted keletą Jaigių lotų 
ir namų, kuriuos galime parduoti už nominališjką kainą. 
Šitie lotai ir namai rudenyje bus daug brangesni, ka
da čia virškinėti nauji biznio namai pasistatys. To
dėl, jei norite: savo pinigus padvejoti, tai pasiskubin-

Kas nuo mus pirks lotą, mes galėsime jam pasko
linti visus pinigus pastatymui štoro tokio, kokį jis norės. 
Arba mes galime patys pastatyti storą kokį pirkėjas 
nori,

Halsted^ gatve terp 31-mos ir 33-čios yra iš di
dumos lietuvių užgyventa ir kasdien čia vis daugiau lie
tuvių apsipe^ką^ Šita vieta bus grynai lietuvių biznio 
centras. Žydai mokėtų mums už lotus dvigubą kainą, 
bet mes žydų Aia nenorime įsileisti, kadangi jie yra 
lietuvių kompetnoriais. Mes norime šitą vietą užgy- 
vendytie lietuviais.

Žmonės j ieško bizniui vietų Gąry, Ind. ir kituose 
mažesniuose miesteliuose, ir moka ten už lotus aug- 
štesnes kainasjkaip Chicagoje, o nežino kad Chicagoje 
pirkę lotą ar nąhną už pigesnę kainą gali dvigubai di
desnį biznį daryti negu tokiuose mažuose miesteliuose.

Todėl, jei jieškai bizniui geros vietos, tai Halsted 
gatvė, terp 31-mos ir 33-čios yra geriausia lietuvių biz
niui. Ateik į musų banker pamatyk planus naujų 
namų, kurie bus šią vasarą čia statyti, ir persitikrinsi, 
kad šita vieta.a.tcinantį rudenį bus pirmos kliasos biznio 
centras. v

A. OLSZEWSKI BANK
3252 S. HALSTED ST., CHICAGO

KATALIKAS”*

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 
$1.50

“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 f4.00, tasai gaus “Kataliką” visiems me
tams ir auksinę rašomąją plunksną (fountain pen) vertės$3.50. j 
v Kas prisius $2^50, gaus metams “Kataliką” ir paveikslų Kovos ties 
Zalgiriais, Lietuvos žcmlapl ir ov. Tėvo Pijaus paveikslą.

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

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

Užsimokėk tiktai už 
laikraštį LIETUVĄ 
prenumeratą...S3.25,
o gausi “Lietuvą” 
per pusantrų metų ir 
šį laikrodčlį dovanų.

Sitų laikrodėlių męs turėjome 3000, o dabar 
jau liko vos pora šimtų ir, kada juos išbaigsime m 
daugiau jų negalėsite dykai gauti. Todėl pasisku-

® binkite su užsirašymų ‘‘Lietuvos’’ kurie norite 
B' gauti šitą puikų Laikrodėlį dovanų.
_ Siųsdami pinigus adresuokite:

A. OLSZEWSKI
CHICAGO, ILL3 25 S. Halsted St

Dabar laikas skaityti
CHINIJA

Dangiškosios ciesorystės gyvenimo ir papročių vaizdeliai. Parašė 
S. K. Krukovskaja. Vertė J. Laukis su 38 paveikslėliais. Yra tai 
vienatinė lietuvių kalboje knyga, 
aprašo apie

kuri trumpai ir 
seniausią ir didžiausią ant ; asaulio tautą 

Knygos turinis yra sekantis:
I. Chinų rubežius. — Vidurinė karalystė, 
turtai: — Upės ir kalnai. — Klimatas.

suprantamai 
Gilinus.

— Kalnai ir
— AugmenĮs

II. žinios apie senovės Chinų žmonės. — Pirma euro-
Drabu-

žemdirbystė. — Ryžiai. — Arba-

Skyrius 
mineraliniai 
ir gyvuliai.

Skyrius
piečių pažintis su Chinais. — Viršutinė Chino išvaizda, 
zis. 
ta.

Maistas.
Medvilnė. — Chinų darbštumas. — Amatai ir pramonija.

Skyrius III. Chiniškieji miestai: gatvės ir namai. — Plūdu
riuojanti miestai: sempangos, džonkos, valč^anamiai, plūduriuojančios 
salos. — Arbatiniai arba kvietkinial namai. — šv^tatnamiai.
godos. — Mokyklos, visuotinas mokslas, apšvieta. Kalba.

Skyrius IV. Chinų tikėjimas. — Konfucijus. — Protuolis Lao-tse.
— Niektikybės. — šermenines ir jungtinės apeigos. — Mokyklos.

Skyrius V. Chiniškoji valstybė. — Ciesorius. — Mandarinai. — 
Chiniškieji įstatai. — Kalėjimai. — Chinų ypatybė. — Jų taikumas.
— Chinų kariumenė. — Vaizba. — Nešiotojai-Kull 
Nešyklos. — Arbos.

Skyrius VI.
Tien-tsin ir Pekln.
joje ir.

Chiniškosios pasakos: Karalaitė silinčė, ši-KIn šu-Kin ir Auksa
plaukė karalaitė.

šios knygelės kalną su prisiūntimu.....................................................40c.
Norint apslpažinti su chinu gyvenimu Ir papročiais ypatingai da

bar, apie kuriuos kasdiena laikraščiuose rašoma: Kaip revoliucija 
Chinuose verda, ir, iš ciesoriškosios viešpatystės betampa Respublika.

Užsisakant ir pinigus siunčiant del virš minėtos knygelės “Chi- 
nija”, adresuokite:

Opiumas.

Pa-

Rateliai. —
Susinešimo Keliai. — Pinigai. — Persikėlėliai.

Chiniškieji miestai: Hong-Kong, Kanton, šanchai,
— Didėji Chiniškoji siena. — Gelžkialiai Chini-

A, OLSZEWSKI
3252 So. Halsted St

$25 DYKAI $25

6 3
9

Chicago, 111

Jaigu nori gauti gera 14k aukso pri- 
pildinta (Gold Filled) laikrodėlį su 
gvarancija ant 20 m. tai rašykite pas 
mus, o dasižinoaite kaip lengvai ta 
galima padaryti. Išriškite šit§ poze- 
lį, tai yra, imkite numerius iš pirmo 
langelio ir sudekite antram langelį,

taip kad skaitant iš visų pusių išeitų lygiai 15. Prisiųskite išrišima mum 
jaigu bus gerai sudėta, tada gausite kreditava čekį ant $25.09 katras bus 
geras dėl nupirkimo vieno laikrodėlio, retežėlio ir komposo iš musų kata
logo. Atsiųskite markę ant nusiuntimo kaštų Adresuokite: 

Lenox Watch 'Co. 32^nvs3“R1^Sr,?:,’
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SEVEROSSKILVIOBITERIS

•VISOKIUS

Spaudos
JAU GATAVAS "LIETUVOS”

Imki L skaitlines is kvadrato 
ir indėkit jas kitan kvadratan 
teip, kad suma skaitlinių iš visą 
pusią butą lygi 75. Jeigu išrisi t 
šitą užduotį, atsiųskit ją mums 
o mos prisiusi m jums k red i tavą 
paliudijimą ant $100, gerą pir
kimui dviejų gražią lotą, kurie

randasi tiktai 10 mylią nuo Didžiojo Now Yorko (Greater Now York). Paprasta 
šitą liotą prokč yra $199: jeigu išrisite musą uždavinį gerai, tai jie jums kaštuos 
tik $99. Šitą sumą galima išmokot, davus $7.00 piningais ir $3.00 kasmenuo. 
Atsiųskit mums išrišima ir reikalaukit žomlapią ir 1.1. Rašykit:
LITHUANIAN DEPT- B. Room 1103. 63 Park Row, New York City

I 'LIETUVOS' p 
j SPAUSTUVE į

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

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

BANKOS VALANDOS: Panedėlials, 
seredom, ketvergais ir subatoms nuo 
S ryto iki 9 vakaro. Nedelioms, utar- 
ainkais ir pętnyčioms nuo 8 ryto iki 
j vakaro.

Labal pageidaujama, naujausia 
alclU ISejO knyga, mokslas apie sveikatą 

DAKTARAS
D-re ;Maria Dowiatt-Sass

Moterų ir vaikų ligų specialistė
Ofisas

1725 West 18 th Street 
Tarp Paulina ir Wood gat.

Phone Canal 1208
'Valandos: 

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

Nedelioms 
nuo 9:30 iki 12:00 vai.

Rezidencija

5208 W, Harrison Street

Tel. Austin 737

(Sovera’s Stomach Bitters)

ryto

75

INTRINK!
b

Knygyno Katalogas

Severos
Gothard Aliejų

Adresas:

ryto 
vak.

Severos gyduoles visur h pliekose 
parduoda. Žiūrėk, kad ant perka- 
mo vaisto butą padėtas vardas 
firmos

Kunigas Ja rosi a w Kucera, iš Aca
demy, 8. D., rašo: “Severos Skil
vio Biteris duoda gerą apetitą. 
Yra tatai puikus vaistas skilviui 
pataisyti”.

(Severa’s Gothard Oil)

50 centą bon k a

Valandos:
tiktai iki 9:00 kiekviena ryta

C J o

S

Steitas

■i <-i*r

..  . v.... ; -aha "lo.iiri''uiHrVfifttj

Be pelno ar skausm)

Skausmai

South Halsted Street 
' CHICAGO, ILL

Atlieka greitai 
pigiai

gražiai.

Knygas, 
Konstitucijas, 
Vizi-tines ir Biznio 
Korteles
Uzprašymus 
Ant vestuvių, 
Perstatymams 
Baliams
Programus, 
Afišas, 
Tūbeles,
Cirkuliorius
Bankos čekius
Laiškams ir
Konvertams
Antgalvius, 
Biznieriams 
Sieninius
Lietuviškus ir
Angliškus
Kalendorius,

Naujausio stiliaus 
raidės 

graži spauda.

LIETUVOS’
SPAUSTUVE

3252 
South Halsted Street 

CHICAGO, ILL

so sugedusį skilvį, pagel
bėja valgį virškinti, pa
šalina vidurių uždegimą.

Prašame išmėginti 
bonką šiandien

Kaina $1.00

J. M. TANANEVICZE BANK 
3253 S. Morgan st; ^Chicago.

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

BANKOS VALANDOS: Panedėlials, 
seredom, ketvergais ir subatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedėlioms, utar- 
ainkais ir pętnyčioms nuo 8 ryto iki 
5 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 siunč’a pinigus 
į visas svieto dalis.

OFISO VALANDOS: Panedėlials, 
seredom. ketvergais ir subatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedėlioms, utar- 
ninkais ir pętnyčioms nuo 8 ryto iki 
3 vakaro.

Norėdamas urnai paleng 
vinti skaudėjimą.

atsitikimuose nik- 
stelėjimų, išsisuki
mų, šlubčiojimų, 
sustingimų, sutini
mų, strėnų skaudeji 
mų, dieglių šonuose, 
reumatiškų skaudė
jimų ir neuralgijos

i atrink

W.F.SeveraCo.
CEDAR RAPIDS-. ::IOiWA..

GERA PROGA!
Gramatika angliškos kalbos mo

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

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

mokytojo.......................................10c
Aritmetika mokinimuisi rokun- 

dą, su paveikslais (apdaryta). .35c 
Viso $1.60

Kas atsiųs iškirpęs šiti> apgarsi
nimą iŠ “Lietuvos” ir $1.00 per 
money orderį, tai gaus visas 4 
knygas 60c. pigiau.

P. Mikolainis
Box 62 New York City

J. KULBOKAS
Užlaiko

Puiku Saliuna
Visada šaltas alus, skani degti
ne ir kvepenti Cigarai. Iš kitur 
žmončs atkelevę gauna nakvynę
74 Grand St. Brooklyn, N. Y

A
TetetonM Yard*

Dr. J. KULIS
Gydytojas ir Chirurgą* 

>255 S. Halsted St Chicago, HL 
PRIĖMIMO VALANDOS: 

Kuo 9 ryto iki 13; 6 Iki 9 yakart 
NatML: bu© 9 Iki 11 po pietį nuo fl iki 8 vak.

▼

F. P. BRADCHULIS
)

Attorney & Counselor at Law

3) N. LaSalle St., Cor. Washington St. 
Stock Exchange Bldg., Rooms 1107-1114 

Telephone Franklin 1178
Lietuvis advokatas, baigęs teisių mokslą Ame
rikoje Veda visokias bylas, civiliškas ir kri- 
minališkas visuose teismuose (sududsej.

Gyv. 3112 S. Halsted St., arti 31-mos
Telephone Yards 2390

mokykla šokių

Prof. Julius Vilsko Lžtikrina, kad Iš
mokys šokti kiekvieną Jauną ar seną, 
išmokinu valsą 6 rūšių, taip, kad 
gali drąsiai eiti šokti publikoj. Taip
gi išmokinu ir kitus šokius su keletą 
vakarų. Mokina kas vakares. Lek
cijos yra nuo 7 valandos vakaro 
iki 11 vai. Prof. Julius Silsko pra
neša visiems kurie nori išmokti šokt 
ateiti šiuo adresu: 2124 S. Halsted st., 
nuo 6 vai. vak. Taipgi mokinu viso
kius šokius Buck & Wing, Buck 
Skirt, Irish Jig, Clog, Spanish Waltz, 
Waltz, Two Step, Side Step. Pirma 
Lietuviška Mokykla Amerikoj. Mo
kytojos: Miss. Antanina Kietnier, 
Miss. Joanna Walets, Prof. Julius 
Silsko, 2124 So. Halsted st. Chicago,

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

Moka $3.00 nuo šimto už padėtus 
pinigus. Skolina pinigus statymui Ir 
pirkimui namų. Partraukia pinig ib 
iš kitu bankų. Parsamdo bankines 
skryneles (boxes) apsaugotas nuo ug
nies Ir vagių po $3.00 metams. Perka 
ir parduoda lotus ir namus. Par
duoda šipkortes ant visų linijų. Siun
čia pinigus i visas dalis svieto. No- 
tarijalnam skyriuje padirba visokias 
rejental iškas ir legališkas popieras 
ir dovierennastis ir užtvirtina pas 
konsulj.

Valandos: kasdien nuo 8 ryto iki 9 
vakaro. Nedelioms, utarnlnkala ir 
pėtnyčioms nuo 8 iki 6.

NEW CITY SAVINGS BANK 
4601 S. Ashland ave., Chicago. 
Geo. L. Ukso pres., St. Marcinkiewicz 
vice-pres., A. J. Bierzynski 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. Išsam- 
do bankines skrynelės (boxes) 
po $2.50 metams. Parduoda šifkor
tes ir siunčia pinigus Į visas svieto 
dalis.

BANKOS VALANDOS: Panedt lala, 
seredoms, ketvergais ir subatom nuo 
8 ryto iki 9 vakaro; nedėllom, r.tar- 
ninkals Ir pętnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

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

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

BANKOS VAT.ANDOS: Panedėlials, 
seredom, ketvergais ir subatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedėlioms, utar- 
nlnkais ir pętnyčioms nuo 8 ryto iki 6 vakaro.

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

Priima bankon pinigus ir moka 
3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka lr parduoda namus ir lotus. 
Parduoda šifkort t« ir siunčia pinigis 
l visas svieto dalis.

OFISO VALANDOS: Panedėlials, 
seredom, ketvergais ir subatoms nuo 
8 ryto ikf 9 vakaro. Nedėlioms, utar- 
ninkals ir pętnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

Mflžfl FflRMfl BEVEIK 
UŽ DYKA!

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 
Parmos, kuri randasi puikiam mieste 
New Jersey Valstijoj prie geležinkelio.

$emė ta yra gausinga, sausa ir guli 
ant lygios vietos. Prekė tos Farmos 
yra $149.00; vienok po atsiuntimo tik
rai išrišto pozelio, turite primokėti už 
tą Farmą tiktai $49.00, mokėdami po 
$5.00 Į mėnes|.

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

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

Lithuanian Dep’t, C.
25 Church st., Room 114,

New York

Tiktai 
Mažos

o iš-

City.

RUSIJOS-AMEFUKOS LINIJA.
Puikiau^, Didžiausi ir Grečlausl 

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

CZAR,
8 dienomis

teidamą.
$3300
$48.00
$65.00

IŠPLAUKS
Kursk, Birželio 6; Czar, (nau

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

Dčl artesnių žinią meldžiame kreip
tis | musą agen. •», arba i Vyriau
si j j Keleivių Agentą:'
A. X Johnson & Co. '27

tarp Rusijos L Amerikos, 
pakeliui nė jokiame por- 
dvišrlubinial Pastūieriniai

KŲR3K, RUSSIA, 
j Rot- 11 dieną 

Lenkiją.
III klase $35 00 
II klase $50.00 

I klase $75.00
16 NEW YORKO: 

6;

TIK-KĄ IŠĖJO IŠ PO SPAUDOS NAUJAS 
“LIETUVOS” KNYGYNO KATALOGAS, 
todėl visi pirmesniejie katalogai yra dabar negeri. 
Šis katalogas užima vietą visų pirmiau išleistų.

Kiekvienam, kuris tik pareikalaus, priduos savo 
adresą ir prisius už 2 c. pačto markę, išsiųsime šitų 
naujų katalogų (136 pusi.) dovanai. Ši 
rasite visas naujausias lietuviškas knygas 
gegužio mėn. 1912 m. Scenos Myletc 
visus naujausius scenos (apie 125 viso) veikalus.

Lietuviškos mokyklos gali iš čia pasirinkti sau vi
sus geriausius rankvedžius, koki tik yra lietuvių kalboje.

A. OLSZEWSKI,
3252 South Halsted Street, CHICAGO, ILL.

B^C(^ftTO skirtumo koks ta- 
uzsiKiinsiniai y™.jeigu tomistą kankina de
ginimai, plikinantis šlapiniinas, pūslės nesveiku
mas, erzinimai, tankus noras ištuštinimo, męs 
išgydom viršui minėtus padėjimus be vartojimo 
peilio ir be siuntimo į ligonbutį.
Cllflnimni Uždegimai, sutinę ir skausmingi uUlinillldl Bunariai, kantrybę atimančios 

užsisenšjg ligos kurios padaro
gyvenimą nelaimingu, IŠGYDOMOS ANT VI
SADOS BE ŽUDIMO. LAIKO.

Gužuotos ir Susisukę Gyslos ^°3kra°n’
dasi visur ant žemesnes dalies kūno, bet daugiau
siai kairėj pusėj; jos padaro žmogų labai neramų; 
yra silpnas velkantis jautimas daugmaž nuolatai.
Gyslos yra užčiuopiamos Ir nurodo kaip botagas.

Atsišauk tuoj’aus j’eigu 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. Nedėldieniais 
ir Šventadieniais nuo 10 iki 12 tiktai. Ypatos geidžiančios gydymo turi atsišauk
ti asabiškai, nes ligos negali but gydomos teip pasekmingai per susirašinėjimą 
kaip ligoniui atsišaukus pačiam. Nerašyk bet atsilankyk.

Mes Išgydom Vyras
Męs trokštam, kad visi, kurie yra neužganėdinti su kitaia 

gydymais, ateitu pas mus ir pamėgintu musų tikrą ir ištiki'
mą gydymą. Męs paaiškinsim tau dėlko kiti gydymai tavgs 
neišgydė ir kaip męs tave Išgydysim.
l/vnxL I!4h,ia Paeinantis nuo užsikrėtėKrailJO UZnUOUyjimaS moarbapriežasčiądėlku.

* ** rių ligonis nenori kreip»
tls prie šeimyniško gydytojaus, rudos pleraos, lopai burnoje, 
skaudulla' ant liežiuvio, slinkimas plaukų, skausmas kauluo
se, sunariuose, plemos ant kūno, jauslus tekanti skauduliai. 
MES IŠGYDOM ŠITOKĮ PADĖJIMĄ—M ES NELOPOME. 
Mllhnfrimni tav£ nubėgimai paeinanti nuolllldl peržengimo gamtos tiesą, vyriški silpnu* O mai, nualinimas, silpna atmintis, galvos
skaudėjimai, plčmai priešai akis, nerviškumas, skausmai strS. 
nose? Ar pats ėsi apimtas nors vienu iš tų ženklą? Ateik pas 
mus, męs tave išgydysim nes kitaip nereikalauji mum mokėti.

Mas Nusilpnėjimas
mas, negallngumas 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, pajuodavę paakiai. Vyrai, yra 
jum nuo to visko vaistas, atsišaukiant pas 
mus ant gydymosi. GALI UŽMOKĖTI KA
DA BUSI IŠGYDYTAS.
Inkstu, Pūsles ir Sėbrus Nesveiku* 
f..,.; Inkstų nesveikumas gali išsivystyti 
IUcH į pavojingas komplikacijas, ir jeigu ne- 
atbotas, pagimdys kitas ligas ir komplikaci
jas. Ar manai apsivesti? Ar esi tikrai sveikas?

Naujiena Kuri Nudžiugins ir 
Palinksmins Daugel Sergancziu, 
Silpnu ir Nualintu Vyru
viškas, nupuolęs sveikatoje? Ar peržengei tiesas sveikatos 
arba gamtos? Atmanai apsivesti? Ar esi tinkančiam padė
jimo užimti užduotis ženybinio gyvenimo? Jeigu yramažiau- 
Bčabejonč jog randasi užsivilkusi chroniška liga dugnyjo 
tavo klapatų, tai atsišauk ant žemiaus paduoto adreso, o ap. 
turėsi patarimą ir ištirinejimą dykai! Mes ištirlnesime tavg 
visai dykai, ir jeigu išgydymas bus galimas, tai mes išgydy- 
sime už kožemiauslą kalną. Ne užsidedi ant savęs jokių pa
reigų atsišaukdamas pas mus del bemokestinio pasiteiravi
mo. Męs perstatysime padėjimą viso dalyko tikroje šviesoje, 
o tada galėsi gydytis jeigu norėsi.

Nei Dolerio Nereiks Mokėti Pakol Nebusi Užganėdintas Savo Locnoj 
Minty] kad Mes-Esame Teisingi, Pilnai Atsakanti ir Užsltikimi.
nesveikumą inkstų, pūslės ar šlapumo ravelių, jeigu jauti nesmagumą ir skausmą, jeigu randasi 
koks padėjimas del kurio nesinori kreiptis prie šeimyniško gydytojaus, kaipo tai: silpnumas, ner
viška negale, silpna arba sumažinta atmintis, nemiegojimas, gėdingumas, nubčgimai, nuvarvėjimai, 
Silpninanti sapnai ir išnaudota gyvybė; jeigu turi gumuotas ir susisukuses gyslas, jeigu kenti nuo 
užsikrečiamų ligų kokios nebūt rūšies kurios tamistai daro nesmagumą; jeigu turi nors vieną iš 
skaitlingų ligų kuriom vyrai gali but apimti; jeigu kenti nuo pertankių dasileidimų; jeigu turi vo
tis, skaudulius burnoje ir Ant liežiuvio; jeigu plaukai tavo slenka; jeigu turi slaptingą ligą; jeigu 
turi užnuodintą kraują arba nors vieną iš ligą kurią auka tampa vyrai—TAI MES GALIME TAVE 
IŠGYDYTI IR TA PADARYSIME. Ateik pasikalbėti su niurni didžiausiame privatiškume ir se
krete, o męs padėsimo atsikratyti nuo visą kliūčių kotrumpiauslam laike. Mes turime labai didelį 
patiriiną gydyme tokios rūšies ligą ir užtikriname išgydymą. Mes netiktai palengviname, bet išgy
domo tikrai ir ant visadosuAteik Ir pasižiūrėk ant skaitliuos lietuvių kuriuos mes išgydomo. Mes 
išgydysime teip tiktai;kaip atsišauksi pas mus. Silpni vyrai, kurio nustojote viltį pasveikimo besi- 
gydydami kur kitur, Ateikit pas mus, mes atkreipsimo ant jus mušą specijališką atydą teip jog at« 
gausite savo vyriškuidą išbusite vadovais terp eavo sandraugą.
PATARIMAS IR IŠTIRINEJIMAS VISAI DYKAI. GYDUOLES DYKAI IKI IŠGYDYMUI

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

Musą ofiso valandos yra nuo lOvalandbs ryto įki 4 po plet ir nuo 6 iki 7 vakaro. Jeigu negali 
atsišaukti terp tą valandą, tai gali atsišaukti terp 10 ir 12 Nedeliom. Atsišauk asabiškai/ 

Mes kalbame Matuviškai.

enaaraun na

Garsmkites “Lietuvoje

® ŠITA KNYGA parašyta naujausio mokslo ir išradimo geriausio būdomi 
^gydymo, pripildyta tokia puikia medega, kad kitose iki šiol Išėjusiose lie-J? 
^Jtuviškoso knygoie to negalima rasti, kas yra patilpę knygoj “Daktaras”.

ŠITA KNYGA “DAKTARAS” aprašo visokių ligų vardus, kaip Jos prasideda, k'ūpMt 
<»apsircifikia, kaip išrodo ir kaip greičiau, geriau ir kur galima išsigydyti. tt
Ki. TA KNYGA labai plačiai aprašo apie vyrų paslaptybes bei ligas ir teip-pat apie moteris 

telpa daug. ” ify
ŠITOJ KNYGOJE “DAKTARAS” dikčial aprašo atidengiant daug paslaptybių, apie 

^■geriausius smagumus ženybinio gyvenimo ir teip pat kaip ir kada geriausiai apsivesti irW
□ikaip būti laimingu.

, TOJ KNYGOJE “DAKTARAS” gražiai pamokina kaip jaunus vyrus teip ir moteris, 
^Jkas būtinai kiekvienam reikalinga žinoti, visiems kaip seniems teip ir Jauniems, ženotiems 
bjk ir nevedusiems.

KIEK VIEN AS SKYRIUS šitos knygos yra labai Žingeidus, o nemokantiems skaityti, 
tai mokantis kuris neturi dar šios knygos, su didelia ukvata perskaitys tiems garsiai, kad 

^Mgalčs daug visko prisiklausyti. Ta knyga kiekvienam yra labai naudinga ir reikalinga 
^•7 tu rėti, kuris tik nori būti sveikas ir laimingai gyventi

KNYGA “DAKTARAS” ynu paveikslais iliustruota, parodo ir giliausias kūno dalis, 
^atidengiant paslaptybes. Ji redfalinga kaip sveikiems teip ir sergantiems. Tik perskaičius 
®Vtą knygą atrasite viską, kc^įon negalima parašyti ir dažinosl visą teisybę. 4

APART KITŲ S K Y RJ< sergantiems rodijama skaityti ;apie nervų, kraujo, inkstų, 
feg romatizmo, odos, vidurių, nusilpnėjimo, bronchitis ir limpančias ligas; teip-pat apie moterų 

nesveikumus ir kitas visokias ligas ir t. t.
W. JEI SERGI, tai pirmiau ne kaip manai vartoti kokias nors liekarstas ar kreiptis prie 

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

^«bet ir kaip nuo visokių ligų apsisergėti.
Jk NORS TA KNYGA LABAI BRANGINTINA, bet kad prašant lietuviams Ją išleido 

wLPhiladelphios M. Klinika, delei labo visuomenės, tad kiekvienas ją apturės, kuris tik prisius 
^Skeliąs štampas už prisiuutimo kaštus. Apturėsi tuojaus, tik visada reikia rašyti adresas teip:

S Tlie Philadclpliia Medical Clinic
117 Walnut St., Philadelphia,
VYRAI IR MOTERYS, kurie nesveiki ir nori bull sveiki —Išgydyti, tad kaip Žodžiu^M 

*^-*teip ir raštu (lietuviškai) gali atsišaukti į Šitą tikrą Kliniką. Ateinančius priimama Šiomis
valandomis per Kliniko Daktarą: € ©L

TSkasdien nuo 10 iki 4 po piet. Nedalioj nuo 10 iki 3. Utarn. ir Petn. vak. nuo 6 Iki 8 vai.

50,000
KNYGŲ

Vysai Dykai Del Viru|
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 išmietinius, v negromulavima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, ruma- 
tizma, gonorrhoea arba triperi, naujai įgautas lygas, 
strietura ir vysas vyru lygas, gal būti išgidomas sava 
namuse privatiškai, slaptą ir labai pygjai,

/Ta, dykai jgauta knyga, pasakis jum.; kodėl jus 
kentat ir kaip galėt galutina] isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvė žinios, katrus ture žinoti kožnas vedes arba 
nevedes vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinėju.^ tu, specijalisku 
lygu. Temykit, jog ta knyga yra siusią vysai dykai, 
uzmokam už pačto, ing užpečetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir'adresa ant 
žemiaus paduotu kuponu, katrų siusk mums Sender’'.

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

Godotinas 9 aniista: Pag-al Tamistos prižadiejma, aS nor?ecjau 
jogTamistapr. jiustuuvii man vysai dykai včnajusu knyga del vyru.

BUK 
VYRAS

Vardas

Adresas:

ISGiDAU IN 5 DIENAS VARICOCELE
HYDROCELE

Aš noriu išgydyti kiekvieną kenčiant} vyrą nuo Varicoceles, Strikturos, Užkrečiamų 
Kraują Nuodų, Nerviškos Negales, Hydroceles arba ypatingų vyrų ligų.

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

VYRAI ATGAUKITE SAVO SVEIKATĄ
Atsilankyki*. ,n mano oilsą ir pasiteiraukite su manim draugiškai.

Išgydau visiškai Ilgas skilvio, plaučių, kepenų ir inkstu 
Nemokėk už nepasekmingą gydymą—NEISŽGYDO, NEMOKĖK.

Slaptos Išgydo, kad butum sveikas

VYRU LIGOS
Pražudytas Vyrišku 
mas, Ligos Kepeny ir 

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

Plaučiai
Dusulys, Bronchitis, Kvėpavi
mo Ligos išgydomos visiškai 
mano vėliausia metodą. Szir-

Specialistas 
Vyru ir Moterų Ligų.

(Ištyrimas Dovanai)

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

Moterų
Vidurines L>gos, 
Strėnose, Baltosios Tekėjimas 
ir kitos ligos išgydomos visiš
kai. Užpakalines žarnos, įsi
senėjusios ir nerviškos moterų 
ligos. Kalbame Lietuviškai.dies ligos, (Rodą Dovanai.!

Dr.ZINS, ISSSSCHICAGO
Valandos: Nuo 8 ryto iki 8 vak. fledelloms nuo 8 ryto iki 4 po p

Dr, O. C. MEINE
DBNTISTAS

OFISAS—Kampas 31 ir So. Halsted gal
(Djvejiknas virš aptiekus.) CHICAGO, ILL

Jau Baigiasi Mūsų
KALENDORIAI

£

AleksaiČio Saliunas
118 E. Main'St. Collinsville, III.

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

Telefonas Kinloch 108

Seniausia Lietuvių užeiga pas

JUOZUFfj RIDIKU
Užlaiko visokius pirmo 
skyriaus gėrimus ir kve- 
penČius cigarus ir

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

3253 Illinois 6U Korto 33rd

Jeig- nori gauti gražų Kalendo
rių 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 St., Chicago

Telephone Yards 709

Juozapas Leszczynskas
Aptiekorius

Užlaiko namines ir 
užrubežines gyduoles, 
ir receptus išpildo 

kožng valanda su dideliu saugumu. 
Reikale nusiduokit pas jį, o busite 
užganėdinti. Siunčiam gyduoles į k R 
tus miestus.j tus miestus.

13315 S, Morgan St CHICAGO.
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