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men

norj

CHINAI

išmanė

IŠ DATNAVO, Kauno gub

Lietuvos žinios

IŠ KRAKIŲ, Kauno pav

PANEVĖŽIO

me

MEXIKO

IŠ DEVENIŠKIŲ, Ašmenos

sve

MOROKKO

nesu

IŠ ŠIAULIŲ

Iš RIETAVO, Kauno gub

IŠ ALEKSOTO, 
Kauno priemiestis

Kunigaikštiene Oginskiene ke
tinanti įntąisyti fabriką linams

antro 
viena

I vaka 
avo te

jog J’* 
valdžia v 
nerašo.

tį žmonės 
laiku už] 
atėmė iš 
700 rubl. 
sunkiau, 
drabužius

riai: p 
niekas 
tus

liakasiu 
visur

IŠ MALĖTŲ, Vilniaus gub.

Balandžio 20 d. (naktį iš 20 į 
21 d.) j buvo krata pas adv. Bu- 
gailiškį; N ieko ypatingo nerado. 
Paėmė senų laikraščių? pluoštus; 
keletą rusų ir lietuviu knygų, du

kun. M. J
A. Želvio'

Šid lavos

laivas 
Daiquiri, 

jog jis 
nuo-

Krzy- 
apic moterį bal nu

plaukė gausiai ir lic- 
Stipriais, kar- 

odžiais piešė prelegentas 
nuoskaudą. Ypač gerai

it stovai 
čia, 
cuo 

siaurins,

Maletus dirbti 
Su juo buvo at važia* 

jo žmona Ona, kuri grei

ti/m u s- 
moterų. 
pabėgo 
neturė-

porto
•gani- 

visuotino 
tarybos 

savi-

RAGUVOS, Ukmerg. pav.

Iki šiol iš Morokko Prancūzija 
didelės naudos neturi. Už Mo
rokko be mažo jai neprisiėjo įsi
painioti į karą su Vokietija. Iš
vengti karo, rods su vargu pa
sisekė, bet dabar , kįla kiti nema- 

Sukilo gyventojai Mo- 
jeigu gi revoliucijonįe-lrokke prieš franęuzus, gu jais

tovcckas Stasys, Džemeškevičius 
Antanas, Dusinskis Pranas, Ko- 
sinskis Juozas, Lazukas Nikode- 

Sičevskis Aleksandras, Sim- 
Mykolas, Ščcmirskis 

Antanas, 
Petraševskis

mas
kavi eitis
Bronislovas, Tikuišis
Lašas Boleslovas

įsiveržę, 
i atmušė, 
Franeuzų 
. Kituo-

Dr-ja tu
šavo prie- 
pastogę ir 
vis seniai 
Dr-ja su-

Arclieologas Vandalinas Šuke- 
vičia ir dvarininkas Teodoras 
Narbutas ilgais laiškais,?spauzdi- 
namais “Kur. «Lit 
prieš pavadinimą 
prieš pagirima; jįjį, 
rascio

IŠ KAUNO.
žino, kaip menkai 
mokytojų darbas a

Ypač sunku iš savo

Atstovui Skirmuntui užstoju 
vidurinių reikalų ministeris įs; 
kė nebedanginti iš Prūsų p;

(Kauno gub.) 500 žyd 
apsigyvenusių.

— Lietuvos žinios —

sienio 
ten

j , protestuoja 
įų lietuviais ir 
į “Lud’o” laik- 

septintame numeryje. Jie 
ų esama 
ir jų ju- 
p rijančią, 

kiekvienai jkovai: su tam- 
nužeinihimti, kol- ta ko- 

nepametė kultūros^ kelio....
inimai, kurie 
ir -šviesesnių

sibaigė be nuotrotų abiem 
sėm; šaudytasi tik iš tolo.

dienas pra- 
ir vis dar 
tuos pini- 

brolių. Visi

daryti, nes organizacijon priguli 
darbininkai 19 žemės svarbiausių 

streikas 
visam

Vilniaus kunigų seminarijon 
įstojo, išlaikę kvotimus, šie jau
nikaičiai : Baranovais Vladas, 
Horba Albinas, Horodko Stepo
nas, Grablys Mikalojuj, Dže- 
valtovskis-Gintautas Petras, 
Zdėbskis Karolis, Lopata Mečis
lovas, Lužinskis Edvardas, Ma
liukevičius Antanas, Odlenickis- 
Počebutas Jurgis, Radzevičius 
Boleslovas, Rudžhiskjp Kazy^s, 
Skrodzkis Antanas, SabajjauskĮs 
Juozas, Štafiiiskis Zigmantai, 
Andreikėnas Liudas, Vr^esnie vs-

metai taisomi 2 
sai, kuriuos 
tik apylinkės 
toliau.

Daugiausia jųjų 
pav.; mažiau- 
ės pav. ir Za- 

Daugiausia esama 
askui se

imas vi- 
apgintos 

netu-

negu 
strei- 

boikotą 
Ir boikotas Ang- 
milžiniškus nuo- 

gliški laivai ateina 
angliški

Nustojo ėjęs Vilniaus žydų lei 
džiamas rusų kalba kapeikinii 
dienraštėlis “Vileniec” (Vilnie 
tis). Dabar bepaliko tik du ka 
pelkiniu—rusų “Naša Kopcika” ii 
lenkų “Gazeta Codzienna”.

— Viltis —

jomarkas, kuris traukdavęsis net 
tris savaites. Suvažiuodavę pirk
liai iš visų Rusijos kraštų su 
įvairiausiomis prekėmis. Dabar 
gi tas jomarkas esti tik tris die
nas: pirmą, antrą ir trečią šven
tadienį po rugp. 15 d. Suvažiuo
ja daugiausiai apylinkės žmonės 
ir priveda daugiausia galvijuiki
tokių prekių esti mažai. Gir- 
tuoklybė, kaip ir visur, baisiai 
prasiplatinus. Daugiausia par
duodama degtinės slaptose smuk
lėse, su kurioms čia niekas ne
kovoja. Yra čia blaivininkų, 
draugija, bet jau daugiau kaip* 
metai nieko neveikia, nors pir
miau krutėjo po truputį. Ragu- 
viečiai g 
kad 1910 
klesę mokyklą 
stančius 
prašymą

lenkų. Lietuviams ’gi 
dėjimui 
kiek ir 
stirnų ir 
va 
Toliau einą <paaišjc 
rodo, Jęąd daugumą 
musų šalies lenkų-dvarjųinkų ne 
supranta amžiais kelianjps Lietu 
vos vlfdiidies nuoska&ips 
pranįd t tos liaudies fįtį 
dvasiu nesupranta, 
rykš1įf$, baudžiaumnka0ĮS

veika 
turį įT&sę H jBikalauti vSfe

kraštų. Jeigu gi toks 
butų nepageidaujamas, nes 
svietui baisius nuostolius 
bentų, kur kas didesnius 
buvę Anglijoj ar 
kai, tai surengti 
angliškų laivų, 
lijai atgabentų 
stolius, nes an 
į visus žemės uostus, 
laivai daugiausiai gabena 
ne tik savo krašto, bet 
timų.

vertimu knygučių ir keletą laiš
kų ypatiškų ir “Varpo” dr-jos 
reikaluose, jos spektaklių ir ge
gužinės dalykų, kurie matyt jų 
nedžiugino enciklopedijos ko- 
respond. Išeidami sakėsi neradę 
ko j ieškoję. Prisispyrę įdomavo 
kaž-kokios literatūros ir laiškų.

vis 
matyt bijosi 

Revoliucijo- 
užtikrina, 
kad val- 
toliausiai

Londone kilo streikai 
darbininku. Darbininku C €
zacija nutarė nekelti 
streiko, kol nepasibaigs 
darbininkų atstovų su laivų 
ninkais; tarybos tos prasi< 
birželio dieną. Jeigu nepasiseks 
susitaikyti, tai Tarptautiškoji 
Transporto darbininkų organiza
cija mano surengti viso svieto

reiks ilgas karas vesti. Mieste 
Fez neperseniai buvo surengtos 
franeuzų skerdynės. Rods riau
šininkus pasisekė mieste stival- 
dyti, bet dabar sukilo gyventojai 
miesto aplinkinių. Sukilimo pa
būgo neva kraštą su franeuzų 
pagelba valdantis sultanas Mulai 
Hafig ir nori valdžios išsižadėti. 
Sostinė Fez sukilusių gyventojų 
apgulta, o mieste yra taip 
kas Franeuzų garnizonas, kad k a 
rciviai negali iš miesto išbiti ii 
apgulusius toliau nustumti. Su 
kilėliai mėgino miestan 
si, ir buvo už apkasų 
bet užpuolimą franeuzai 
paguldę 30 užpuolikų; .1 
užmušta 5, o sužeista 8. 
se susirėmimuose Fczo 
nėse franeuzai turėjo 
65 kareivius.

Vargonininkas Masalskis, pirm 
turėjęs Panevėžyje, (Kauno g.) 
savo dirbtuvę, kuri sudegė — bu
vo atvažiavęs 
vargonų 
vusi ir 
tu laiku čia pasimirė. Pasirodo,, 
jog R nunuodijo jų pačių tar
naitė 12 metų mergaitė Kotrina 
Celkytė, gimusi Eržvilku mieste
lyje (Raseinių pav.). Tą niergy-

besinaudoja vakaryl 
lenkas-dvarinii

— Lietuvos

“LIETUVA” SAVAITINIS LAIKRAŠTIS 
lieina kas Pėtnyčia, Chicago, 111.

Prenumerata metams;
Suvienytose Valstijose............................. $2.00
Kanadoje ir Mexike.................................. 2.50
Kitose viešpatystėse......... ,.....................  3.00

Prenumerata apmokama 18 virSaus. Prenumeratos me
tas skaitosi nuo dienos užsiraSymo, ne nuo Naujų Metų. 
Apgarsinimu kainos klausk laišku. Visada adresuok:

- — A. OLSZEWSKI
3252 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILL.

Kauno gub. gyvena 5 tukstan 
čiai kitataučių.
(70%) Raseinių 
šia (10%) Ukmer 
rasų
Vokietijos pavaldinių 
ka Austrijos, Prancūzijos ir Ang
Ii jos. Kitų kraštų 
skaitoma vos po 
Paskutiniu laiku, 
dauginasi į Kauno l

arti, is patronines šaudykles. lxa- 
bašninko kišenėje rado daugiau 
negu šimtą rublių ir laikrodėlį — 
matyti, piktadaris nežiūrėjo, kas 

Spėja, kad kas 
piktumo. Dabar 
surinko iš dau-

Šiomis dienomis, kaip skelbia 
“Vii. Viestnik”, išvažiavo iš Vil
niaus rusų-sąjungiečių . atstovai 
Kovaiiukas ir Solonevičia pas vi
durinių reikalų ministerį Maka- 
rovą reikalauti, idant katalikams- 
baltarusiams’ tikybos mokslas 
mokykloje butų ne lenkų kal
ba ,kaip iki šiol, bet rusų kal
ba išguldomas. Rupi tiems at
stovams panaikinti 1906 m. va
sario mėnesio įsakymą, sulyg ku
rio tokia kalba mokiniai mokosi 
savo tikybos, kurią kalbą jų tė
vai savo prašymuose parodo kai
lio savo prigimtąją. Gi kunigas 
Maciejevičitts tuotarpu V. 
moję laiko karštą prakalbą, 
rodydamas, kad baltarusiai 
tikybos mokytis lenkų kalba 
patįs baltarusiai, rodosi, šitam 
klausime kol-kas tyli. ,

— Lietuvos žinios —

nesikiš į naminius 
Orozco vienok 

gązdinančio 
laiško \Va- 
Jcigu nerašė 
1 rašyti kas 

norėtų, kad Su- 
valdžia įsikištų 

<e, kad su 
o po karui, 
Mexiko ko- 
1, kur yra 
geisti gali 

: išnaudoji- 
uteiktų 
budais 

prieš
mus 
giausia 
jiems 
laiku 
Kauno 
'Pečiau 
vus V. 
tejsės 
susiprato ir niek 
bar, už ką jie - balsuos. Tauti
ninkai stato Šiaulių gimnazijos 
direktoriaus Dorofiejevo kandi
datūrą, kurs labai lenkų neap
kenčia ir daug straipsnių prieš 
juos yra parašęs “Litovsk. Rus” 
laikraštyje. Paskutinėje konfe
rencijoje pas kunigaikštį Vasil- 
čikovą daug balsų tečiau atsi
liepusių prieš Dorofiejevą, la
biausia prieš jį stojo ten buvę se- 
natikiai ir Liuterio tikybos iš
pažintojai.

•— Lietuvos žinios —

Zilnis buvo visos parapijoj 
gerbiamas žmogus, bent-kam pa 
dėdavo bėdose, duodavo 
mą, buvo labai teisingas 
ningas, kiti net pinigus 
laikydavo padėję. Jis 
neblogai ir prekybos dalykus: 
nedaug teturėdamas .pinigų, įsi
taisė krautuvėlę, kurios reikalai 
ėjo kas kartą geryn.* Dabar jo 
krautuvėlę galima priskirti prie 
didesniųjų. Prasigyvenęs, Zilnis 
pasistatė namus, įsitaisė trobas, 
nemažą daržą ir^gr-ažų sodą.

Zilnis^pajiko/zmoną su penketu 
Nebe jaunas.

Viltis —

Lcnktr-’mokslinčiaus I 
vickio paskait 
džio 22 d 
tuviai-inteligentai 
štais ? 
moters 
pritaikinami buvo jo sulyginimai. 
Žiluose amžiuose ir laukinių tau
tų visuomenėje nioterų nuoskau
da apsireikšdavo brutąle spėka; 
musu kultūriniai žmonės švel- c 
niau vykdo tą patį: -nuoskauda 
moterims šia'rtdiėit teikiama, anot V.- . f. .'prelegento — piršįnitiotais pirš
tais,’ tečiau turinys „lieka tas pats. 
Prietarai ir senovės palikimai tai 
prakeikimas ,kurs dar 
neleidžia 'inbterėi 
kiu žmogumi.

Paskaita turėjo 
vizacijos pobūdį, 
apgalvoto 
veržte veržėsi prelegentui iš 
dies karšti' žodžiai, tgąminami 
delio prijautimo moterei ir 
vargams. b v.

— Lietuvos 41r.iot —

koki ta 
alkoholiz 

džiova ir kaip si

Kauno rusai-rinkikai išsisklai
dė į tris būrius: 1) sąjungiečių, 
kuriems vadovauja šventikas Us- 
penskis ir pirklys Burianovas; 
2) dešiniųjų arba tautininkų po 
gubernijos bajorvedžio kunigaikš
čio Vasilčikovo ir Nedošyvino va
dovavimu ir 3) opozicijos blo- 

Didžiausią įtekmę į rinki- 
ttirės senatikiai, kurių dau- 

rinkimo kurijoje. Ačiu 
rinkimų į 3-ją V. Durną 
laimėjo balsų daugumą 

tautininkas Kovalenko, 
dabar Kovalenko balsa- 

. Durnoje prieš senatikių 
valsčiuose, •— senatikiai 

as neišmano da
bai suos 

Šiaulių^ 
Dorofiej 
labai

merkti, džiovinti ir baltinti. Li
nus mjsią. špižiaus mašinomis. 
Darbas busiąs prižiūrimas žino
vų. Pramokti to darbo busią kas 

3 mėnesių kur- 
galėsią lankyti ne 
žmonės, bet ir iš

Balandžio 19 d. sudegė čia 85 
namai, visos sankrovos, krasos 
ir telegrafo butas. Vienu žo
džiu liepsna prarijo visą miestelį. 
Keli šimtai žmonių liko be pa
stogės. Gubernatorius įsakė Aš
menos bajorvedžiui sudaryti pa
galbos komitetą.

— Lietuvos žinios —

prie algos po «o nil) 
ūkio reikalams. To 
kasmet jiems dabar 
nežiūrint į tai, kiek 
liekamųjų pinigų il
giai vyresnieji, kaip 
mokytojai.

— Lietuvos žinies

Mexiko susikėliai traukiasi 
toliau į šiaurius, 
atviran mušiu stoti 
nierių vienok 
jog jie tai daro t 
džios kariuomenę"4 
nusivilioti 
užimti pasitraukimo kelią ir to
kiu budu, sumušus, išnaikinti vi
są prezidento* Madero kariumenę. 
Prezidento kariumenė jau atsi
rado už miesto Jimenez. Jos va
dovas Huerta traukia savo pa- 
jiėgas į aplinkines Chihuahua, 
sostinę revoliticijonierių. Todėl 
kilusi Mexike revoliucija neužil- 
gio turės kokiu nors būdų pasi
baigti. Jeigu prezidento kariu
menė mūšį praloštų, prezidentas 
Madero turėtų; nuo vietos pasi-plonumai

Traukti

labiau impro- 
nckaip šaltai 

išdėstymo. Matyti,

Trečiadienį, prancūzų pasiunti
nio atstovas, pulkininkas Mato- 
nas drauge su miesto pirmininku 
ir Vilniaus aficieriais žiūrinėjo 
Vilnių, jicškodainas patogios vie
tos, kur galėtų pastatyti pamink
lą žuvusiems 1812 metais pran
cūzams.

Balandžio 25 d. atlydėjo Vii 
niun mirusį Š. Amerikoje kun-ig; 
Julijų Radzevičių. Po pamal 
dų Aušros Vartų bažnyčioje la
voną palaidojo Rasos kapinėse

Po kelių dienų svarstymo, Vil
niaus teismo rūmai balandžio 25 
d. išteisino Dimitrą Cekertą. Ce- 
kertas buvo, kaltinąhias, kad už
mušęs žemiečių viršininką Alabi- 
ševą, kuriam jo mirusis brolis 
buvo užrašęs visą savo turtą (160 • > • 
tūkstančių rubl.).

— Viltis —

IŠ ŠIDLAVO^ Raseinių pav.

Yra čia net penkios visuomenės 
bendroves. Geriausiai 
'raupomai-Skolinamoji 
įkurta 1902 m. Pernai 
349 narius; apyvartos 
180,296 rubl., pajų už

ties Zilnio šaudyklę rado šaly jo 
neiššautą. Zilnis buvo .palai
dotas balandžio 21 d. Laidotuvė
se dalyvavo labai daug žmonių, 
kunigas kapuose pasakė pamok-

Balandžio 15 d. buvo čia pirmo 
ūkio ratelio atidarymas. Nutar
ta vartoti susirinkimuose ir ko
respondencijoje lenkų kalba ir 
prašyti gubernatoriaus, kad lei
stų įsirašymo mokestį sumažin
ti nuo penkių iki vienam rubliui. 
Pirmininku išrinktas kunigas Jo
nas Zorys; valdybos nariai — vie
tos dvarininkai.

— Lietuvos žinios —

ištikro, tai ji 
nors kitas, kuri 
vienytų Valstij 
į naminį karą

pastatė murinę dvi- 
už 9 su viršum tuk- 

rubl. Šiemet gi padavė, 
direkcijai, kad atidary- 
miesto mokyklą. Nuo 

birželio mėnesio bus atidengtas- 
ligonbutis, gydytojas busiąs lie
tuvis. Krasa gaunama kiekvie-r 
na dieną. Čebrelis.

— Lietuvos žinios —

Cenzūros komiteto įsakymu 
konfiskavo lenku savaitinio laik- L
raščio “Przegląd Wilehski” 17 
No. už L. Abramavičiaus straip
snį “Swit” (Aušra). Tame straip
snyje autorius išrodinėja, kad 
lietuvių ir gudų liaudis susivie
nysianti su lenkais, bet tik tuo
met, kaip lenkų visuomenė susi- 
demokratizuosianti.

Moterų vienuolynan leista įsto 
dvarhiinkei Kareivienei.

— Lietuvos žinios —

Visi 
liaudies 
namas, 
misti mokytojams, gyvenantiems 
didelesniuose miestuose. Iš pi
nigų, skiriamų ministerijos Vil
niaus mokslo apskričio liaudies 
mokykloms, pasiliko šiemet 
kasoje apie 2200 rub. Nutarta 
dabar iš tų pinigų pridėti kas
met Kauno, Šiaulių, Ukmergės ir 
Pane vėžio liaudies mokytojams 

ir 60 rubl. 
suma bus 
pridedama,

Šiaurvakarinių gėlž kelių vai 
dyba įtaiso tris’vagonus-muzėjus 
kurių tikslas ybus gc 
nautojus supažindiųt 
žmonijos^ rykštė yra 
mas 
visomis tomis nelaimėmis kovoti. 
Stotyse, kur didesnis tarnautojų 
skaičius gyvena, tie vagonai-mu- 
zėjai stovės, ilgėliau. Sudaryti 
tuos vagonus pavesta Maskvos 
Blumcntalio bakteriologijos in
stitutui. -

— Lietuvos žinios —

žmonių pri 
vieną, antrą 
kai]) girdėti 
u b. jauni tu r

kad griebtų šiaurinio ' 
k į gerą žemės plotą 
daug mineralų. To 
tie, kurie turi pinigų 
mui Mcxikai gamtos 
turtų; tie todėl visokiai 
kursto Amerikos valdž 
Mcxika.
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riai 
trauktiesi per rube 
tų Valstijų pusę.

Sukilėlių vadovo Orozco vardu 
pranešta Washingtonan, jog dėl 
trukdymo gabenimo ginklų ir 
amunicijos iš Suvienytų Valstijų, 
jis leisęs savo kariautojams plėš
ti ir naikinti nuosavybę Mexike 
gyvenančių amerikonų. Ameri
kos valdžia gi ant tą rašto at
sakė: jog jeigu Oro^ro išpildytų 
savo gązdinimą, tai kiekvienas 
perėjęs Suvienytų Valstijų rube- 
žių sukilėlis ir sukilimo vadovas 
bus išduotas Madero valdžiai. 
Kol sukilėliai neužkabina ame
rikonų, kol nenaikina amerikonų 
nuosavybė 
jos nesiki 
vaidus M 
užtikrina, 
Amerikos

Balandžio 28 d. buvo koncer
tas. Choras, p. Diržio vedamas, 
dailiai padainavo keletą dainelių. 
Beto, kvartetai, duetai — gerai 
parinktų balsų ir siužętų visai 
patenkino publiką. " Ypač vi
siems, matyt, patinka gilus, tur
tingas, grynas p. Viburytės al
tas. Galėtume vien pageidauti, 
kad ši Dievo apdovanotoji dai
nininkė neužkastų savo talento,’ 
bet spccijalėj mokykloj jį 'išto
bulintų.

Balandžio 29 d. buvo paantrin
tos “Meilės parodijos”. Vaidino 
visai gerai.

Musų artistams dabar užeina 
darbymetis. Repeticijos po re
peticijų — vis ruošiasi prie Mok
slo draugijos susirinkimo. Šie
met net kelius vakarus per tas 
dienas žada — ir visi Idbai* indo- 
maus turinio. K.

— Viltis —

gyvuoja 
Draugija, 
turėjo ji 
gi buvo 

10,974 r., 
nuo kurių nariams buvo mokama 
6 nuošimčiai. Geležinis kapita
las nešė 724 rubl. Valdyboje yra 
K. Mart useviČia, A. Harasima- 
^ičia ir S. Čyckis. Prižiūrėtojų 
taryba susideda iš E. Remerio, 

rgaičio, J. Kontrimo, 
r Stosiaus.
^Vartotojų Dr-ja tu

rėjusi pernai 87 narius. Apy
vartos turėjusi 14.828 rublius; 
gryno pelno 183 rub. Tos Dr-jos 
vedėju yra Kontrimas.

Pavargėlių Šelpimo 
rėjusi 51 narį, turi 
glaudą, kurioje gavo 
laikymą 31 žmogus: 
arba lušicji. Be to 
šelpusi pernai 21 pavargėlį, iš
mokėdama kiekvienam jųjų kas 
mėnuo nuo 1 iki 2 rubl. Kasoje 
metinės revizijos laiku buvo 419 
rubl. ir valgomųjų daiktų už 330 
rubl. Butą Dr-ja turi nuosavą. 
Prieglaudos laikymui susideda vi
sa parapija. Tos Dr-jos pirmi
ninku yra kunigas M. Jurgaitis.

“Blaivybė” pernai turėjusi 215 
narių: 63 vyrus ir 153 moterįs. 
Prasiinkusieji metai davė 2 rubl. 
ir 4 kap. nuostolių.

Silpniausiai veikia čia Ūkio ra
telis. Turi tik 16 narių ir kasoje 
18 rublių. Susirenka nariai kas 
šventadienį, pasibaigus bažnyčią 
jc pamaldoms, vietinės’mokyklos, 
buste. Čia ratelio pirmininkas 
kun. M. Jurgaitis paskaito svar
besnius straipsnius iš laikraščių, 
apie ūkininkavimą ir tiek. Ne
sant inteligentų, kurie norėtų 
daugiau gyvybės į tą ratelį įnešti, 
skursta jis vos-vos gyvas. Q 
gaila! Dirva darbui plati.

— Lietuvos žinios —

ant 
ma- 
tar- 

pu vienok dar didelių .laivų Ame
rika Kubon nepasiuntė, bet kiti 
laivai išplaukimui prirengti, jie 
stovi uoste Key West.

' Aplinkinėse Mayala buvo pir
mas susirėmimas sukilėlių su val
džios kariumene. Mušyj 
ta 127 sukilėliai ir 18 
Sukilėliai tapo sumušti, 
nuo mūšio lauko, nes 
darni kanublių, prieš valdžios

Žmonių švietimo ministerija 
paskelbė Vilniaus mokslo apskri
čio globėjui, jog ji leisianti mer
gaičių vidurinėms mokykloms 
įvesti pas save greta kitų mok
slo šakų rtiOšos mokslą. Da
roma tai bandymo dėlei. Nei 
įvedimas, nei ^ruošos mokslas ne
gali būti priverstini.

— Lietuvos žinios —

Kitur žmones kovoja prieš gir 
pas mus daro at; 

įtina girtybę. Vienas 
išbuvo Amerikoje 5 

Jis dirbo tenai geležies 
)je, mašina jam nutraukė 
ranka 11 c 

jam pridėję 
visai neturi 
bar gavo jis 6075 rubl 
pinigų per penkias 
gėrė ligi 500 rubliv 
geria. Pragėrė jis 
gus su tėvu ir savo 
trįs perka ir geria 
vyną, konjaką ir 1.1. Matydami, 
kad vieni permaža teišgeria, jie 
kviečiasi padėti savo pažįstamus, 
kurie mėgsta ir gali daug išgerti. 
Reikia stebeties, kaip tat žmo
nės nemoka gyventi: jei taip 
ir toliau gers, tai paskui reiks 
eiti šunų lodyti. Aleksotskis.

— Viltis —

IŠ TRAUPIO, Ukmergė
Balandžio 17 d. Miškuniškių 

sod. piemenįs ganykloje rado nu
šautą Antaną Zilnį, Traupio mie
stelio krautuvininką. Zilnis iš 
ryto išėjo iš namų tetervinų šau
dyti, nuvargo ir atsigulė ant kel
melio prie eglelės. Daktaras pri
pažino, kad jis buvęs nušautas 
miegant — jo net rankos tebe
buvo sukištos rankovėse. Zilniui 
buvo išdegintas veido dešinis 
šonas ir akįs, ntimuštas galvos 
kiaušas ir išneštos smagenįs. 
Daktaras rado galvoje daug šra
tu ; iis spėja, kad buvę šauta iš

Chinai susitaikė su šešių di
delių žemės kraštų bankais pa
skolos reikaluose. Bankai sutin
ka Chinams paskolinti pinigų 
suorganizavimui krašto ir sudru- 
tinimui kariškų pajiegų, bet nori 
už tai jaunos republikos iždą 
kontroliuoti; neleisti daryti to
kių išlaidų, kokios kreditoriams 
nepatiktų. Dėl tų sunkių išlygų 
chiniečiai kelia protestus prieš 
užtraukimą svetur paskolos. Gy
ventojai deda aukas, kiek išgali, 
aukauja pinigus, moters savo 
brangias graznas; aukauja vaikai 
savo skatikus, kad sušelpus iždą 
taip, kad galima but apsieiti be 
svetimos paskolos. Bet reikia 
abejoti, ar Chinuosc rasis tiek 
pinigų, kiek reikia jaunos repub
likos valdžiai. Reikalų ji turi 
daug, ypač reikia suorganizuoti 
kariumenė, kad kaimynai nedry- 
stų Chinų draskyti. Pats prezi
dentą 
kariumenė turi but suorganizuota 
ant paveikslo b'rancuzijos 1 
kietijos, nes Chinų pad 
sai kitoks negu jūrių 
Anglijos ir .Amerikos, kuri 
ri galingų kaimynų.

Valstijos išsiuntė savo kariškus 
laivus ginti ant Kubos gyvenan
čius amerikonus, kurių padėjimas 
ištikro nevertas pavydėjimo, nes 
visuose ispaniškuose Amerikos 
kraštuose amerikonai labiausiai 
yra nekenčiami, kadangi jie vi
sur kišasi į ispaniškų republikų 
reikalus, jeigu jiems reikia, ten 
sukelia ir riaušes. 'Kodėl jų ne
kenčia ir Kubos gyventojai. Ame
rikoj taip nekenčia yankių, kaip 
Europoj nekenčia išaugusių į ga
lingą tautą vokiečių, kurie, be
sididžiuodami savo galybe, ki
toms tautoms ant kulnų minio- 
ja, o gero niekam nedaro. Buvo 
ant Kubos jau sukilėlių užpuoli
mai ant amerikonų pliantacijų. 
bet kaip iki šiol, dar daug blogo 
padaryti nespėjo. Pliantacijosc 
ispaniškai-amerikoniškos kompa
nijos išdegino visas triobas, bet 
jos buvo taip menkos, iš lengvos 
medegos statytos, kad nedaug 
reiks išlaidų jas atstatyti. sRb- 
dos kasyklų sukilėliai nesunaiki
no, gal jų vertės nesuprasdami, o 
gąl jiems laiko truko.

* Amerikos kanuolinis 
“Paducah” atkako į 
Laivo kapitonas mano, 
įstengs apginti amerikonų 
savybę nuo sukilėlių; pats 
plaukimas to laivo sulaikys suki
lėlius nuo užpuolimo. Siunčia
ma į Kubos pakrantes ir daugiau 
Amerikos kariškų laivų. Jų 
pitonams prisakyt 
kranto jūreivius ten, kur yra 
žai valdžios kareiviu. Tuom

j į Panevėžio stotį at- 
iš Amerikos grįštan- 

, ir lipo iš vagono. Tuo 
molė juos plėšikai ir 
vieno 800, o is 
ir abu sužaidė 
kita lengviau, 
nuo jų nuvilko

Jurų Smiltis
Lietuvos žinios —

kaip praneša Suvienytų Valstijų 
konsuliai sukilėliai gerai organi
zuoti, todėl sukilimą užsloginti 
nebus lengva, gal prisieis į su
kilimą Suvienytoms Valstijoms 
įsikišti ir vesti ilgą laiką karą, 
kaip tai turėjo daryti ir Ispanija, 
kol Kubos nenužudė. Rods iš
versti Ispanijos valdžią padėję 
Suvienytos Valstij 
ba jų buvo menka
tų kubiečiai pasiliuosavę, tik ka
ras butų ilgiau užsitraukęs.

Mieste La Maya sukilėliai su
degino pačto ir telegrafo įstaigas, 
taipgi kariumenės kazarmes ir tū
lą namų skaitlių. Mieste buvo 
tik penki valdžios kareiviai. Su
kilėlių vadovas Lacosta pasigar
sino gubernatorių Tartaros ap
skričio. Pagelbon deginamam 
miestui La Maya atkako su ka
reiviais majoras Sanguily, bet 
jau sukilėlių nerado, todėl karei
viai padėjo vien ugnį gesinti. 
Susirėmimai kariumenės buvo ir
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Lietuvos Ūkininkas

Viltis —

Puriškcvičių,. kurį kitkart tievav

kurie norėjo

nė

pav. IS DARBO LAUKO.
Aštuonių valandų darbo diena.

senato-

laikoma
ŽEMIŲ PARDAVIMAS.

mano
būtent:

SŪKURYS.
Tulsa, Okla.

stikli

IŠ PLOKŠČIŲ, Naumiesčio pav.

BRANGUS RINKIMAI.

darbo dienos.stui

IŠ GARDINO.

IŠ RYGOS.

Lietuvos Ūkininkas 1500

IS AMERIKOS.

IS VISUR.
bis

ris

DOVANA ATEIVIAMS.

A. A. KUN. ŽOCHOVSKIS.

KALTAS ŽUVO

gesnėj pardavįnėį suėmė čia 20 sedįnti yra kąjpi laisvi, tik ji

iNors 
mo
juos

Streikuoja čia 
dideliuose hote-

(s. st.) Kauno 
pardavinėjami

parduodavo.

ar kasyklomis, privalo būti pa
daryta pasarga, kad tokiose dirb
tuvėse ar kasyklose mechanikui ar

fl Charleston, W. Va. 
kuoja šitose aplinkinėse 
anglių kasyklų darbininkų.

Washington, D. C. Generolas 
Wickcrsham pagarsino, jog by
loj valdžios su Southern Pacific

Virtus šiam bilitu teise, rci- 
prisilaikyti ir plieniniam tru- 
8-valandinės darbo dienos.

tus 
linčius Amerikos valdžiai.

tosios draugijos skyrius iki 1. IV 
suspėjo nusiųsti į Čekiją 11 mo
kinių pasimokyti ūkininkauti.. 
Pereitais metais nusiųsti pas če
kus mokiniai šiemet jau bedir-

• * svarų iš kitų kraštų, 
savo kavos pliantacijas 
ant salos Porto Rico ir 
vai salų.

augštų geležinkelio valdinin- 
Sukalbininkų galutinis mic- 

buvo — pasisavinti vertus 
milijonų doliarių žemės plo
si! kerosino šaltiniais, prigu-

|| Rusijos teismas Varšavoj nu
teisė į katorga, o paskui visų 
amžių iįibiflli išvijime Siberijoj,

nių — 33, Ukmer< 
remi — 26, Kam

Baltimore, Md.' Valstijos 
bernatorius (ioldsborough 
siuntė tirinėtojuš į valstijos

riaus Boran is Idaho valstijos m- 
liūs, reikalaująs, kad visuose kon
traktuose, kuriuos darys Suvic-

RUSSKOJE ZERNO.
Tokiu vardu yra draugija, kuri 

rupiiyasi pagerinimu rusų žemės

ti ilgiau kaip 8 valandas dienoj 
vadinas, reikalaujama 8 valandi 
nes darbo dienos. Šilas bilim 
])crė.jo didiimu 25 balsų prieš n

sau cenzų Kursko gubernijoje, ku
rios bajorai yra beveik dešiniau- 
siais visoje Rusijoje. Šioje Du
rnoje iš Kursko gub. yra Dumo-

25, ra

namu užveizdos c

joj išleista 200000 dol. Politikie-

PURIŠKEVIČIUS VĖL 
BAJORAS.

Rašėme jau kitkart, kad Bcsa-

Rooscvclto komitetas išleido
950000 dol. Laikraštis “Herald”

gu- 
pa- 
pa

taisos namus ištirti jamC prieti
kius, nes išr daugelio viet;ų ateina 
skundai, jog namuose sėdinti 
prasižengėliai būva kankinami. 
Skundžianti sako, buk ten ka
riama už rankų prasižengėlius

l’ricš balsavo sic senatoriai: 
Bradley, Dillingham (autorius 
priešateivinio biliaus), Dupont,

KANKINA PRASIŽENGĖ
LIUS. ....

rabi jos gubernijos V. Durnos at
stovu. Dabar, žinoma, Puriškc- 
vičius negali nė tikėties praeiti

rašo rusų laikraščiai, priėmę Pu- 
) riškevičių savo tarpam

— Viltis —

$

tę prikalbėję Masalskių svainiai 
Klioriai, kurie dabar jau suimti : 
pats Klioras sėdi Vilniaus kalė
jime, o Kliorienė — Panevėžyje.

IŠ PAJAVONIO, Vilkavik. pav.
Balandžio 9 d. buvo sueiga dėl 

naujai įkurtų mokyklų. Mat, 
1910 m. buvo valdžios prašyta 
įkurti naujas mokyklas. Valdžia 
prašymų išpildė ir paskyrė pu
sę pinigų pastatymui trobų. Jau 
atsiuntė šiemet ir’mokytojus. Ir 
vaikų daugybė jau apie tris mė
nesius lanko šias mokyklas. Bet 

. dabar, per paskutinę sueiga, vėl 
pradėta šaukti: nereikia mokyk
lų! nereikią mokytojų! Girdi: 
tik bedieviškumo mokina ir pa
galiau visaip ėmė pliaukšti ir ant

kurie daugiau nieko nežino 
tik monopolį ir degtinę, 
ir buvo keli, 
kyklas užstoti, bet rėksniai
užrėkė. Tik kaži, ar gale: 
pirma įvykusį nutarimų permai
nyti? Girdėjęs.

— Lietuvos žinios —

Iš BUDOS, Naumiesčio
13 d. kovo (n. st.) važiavo iš 

pirties su spaliais ir linais ūki
ninko J. Švilpos tarnaitė, pie
muo ir ūkininko mergaitė kokios 
12 metų. Piemuo vežime pra
dėjo rūkyti ir uždegė vežimų

taip kad važiuotojai vos tik spėjo 
nusiversti nuo vežimo. Arkliai

stačiaL namo,'fr bucu visas trio- 
bas uždegę, jeigu nebūtų pama
tęs ūkininkas su savo šeimyna, 
ir^ye butų pavykę sustabdyti ne
toli kiemo arklius. Nors liep
sna beveik ir siekė arklius, bet 
liko neapsvilę. J. Vinkšnaitis.

— šaltinis —

A

nyje rado prigėrusį 20 metų vai
kiną Antaną Dobilą. Kalbama, 
velionis su daug kitų merginų 
ir vaikinų girtuokliavęs ir kor
tomis lošęs iki 3-čios valandos 
nakties. Kiti vėl vaikinai tvir
tina, velionis, besivydamas mer
ginas, netyčia, turbut, tamsumoje 
įkritęs į tvenkinį ir prigėręs. 
Abejojama irgi, benebus velionis 
Dobilas primuštas. Tardyme tų, 
kurie su juo linksminosi, paro
dymai nesutinka vienas su kitu. 
Pakraščiuose tvenkinys nebuvęs 
gilus, yanduo siekė lig kelių. 
Velionis rastas neišputęs nuo 
vandens, kepurė užkabinta ant 
karkliukų. Tardymas eina. De- 
šimtįs jo draugų suimta.' Vis tai 
girtuokliavimo vaisiai. Dagia.

•— Lietuvos žinios

Rygos policija iškrėtė uoste at
plaukusius su angliais anglų gar
laivius “Calabria” ir “Penelopa”. 
Tarp anglių rado kurstomųjų 
brošiūrėlių ir atsišaukimų latvių 
kalba.

— Viltis —

ŽEMAIČIŲ VYSK. KUNIGŲ 
PERMAINOS.

Kun. Montvilas, Laižuvos kam., 
perkeltas į Rietavą kamendoriu. 
Tryškių ‘kam. kun. Gugys pa- 
liuosuotas nuo vietos.

— Žemaičių kunigų seminari- 
jon išlaikė visus kvotimus šie 
jaunikaičiai: Ambrozas Juozas, 
Barzda Leonas, Grigaliūnas An
tanas, Žulys Stanislovas, Kapa- 
čas Feliksas, Lašas Boleslovas, 
Loceris Julijus, Plon’is Jonas, 
Rudžius Tadas, Rutkauskis Jur
gis, Telksnevičius Kazys, Šve
das Juozas, Koscevičius Antanas, 
Zdanavičius Antanas ir Paške
vičius Antanas. 13-ka kitų gavo 
pasitaisymus.

— Viltis —

Lietuvių Brastoje balandžio 28 
dienų staiga mirė kun. dakt. Jo
nas Žochovskis. Vėliuonis gimė 
1841 m? Lydos apskr. (iš bajorų). 
Baigęs Vilniaus gimnazijų ir Pa
ryžiaus universiteto medicinos 
skyrių, jis apsigyveno Paryžiuje, 
kur ėmė daktarauti. Tenai vedė 
ir susilaukė trejeto vaikų, bet jo 
žtnona netrukus mirė. Tuomet 
jis įstojo Vilniaus kunigų semi- 
mrijon ir buvo įšvęstas kunigu. 
Buvo pirma kamendoriu prie šv. 
Dvasios įr Visų Šventųjų baž

nyčių, paskui Lietuvių-Brastos 
dekanu ir, pagaliaus, Bransko 
klebonu, Gardino gubern. Nctru-

ne tik pasitraukti iš Bransko, bet 
ir visai išvažiuoti iš Lietuvos. 
Tuomet kun.^ochovskis apsigy
veno Varšuvoje. Dabar į Liet. 
Brastų buvo atvykęs, laikraščio 
“Slowo” korespondentu dėl kun. 
Jasinskio ir 
marijavitais; 
mirė. lenkų kal- 

pravvo na-

kitur, kaipo instruktoriai vieti
niams ūkininkams; pataria, kaip 
pereiti į viensėdijų, kaip užvesti 
dauglaukį ūkį ir kt. Mokinius 
suvalkinis “Russkojc Zerno” ima 
daugiausia iš pulkų kareivius.

— Lietuvos žinios —

Šiomis dienomis Gardino gu
bernatorius liepė išsikraustyti iš 
Gardino gubernijos net 1,100 žy
dų šeimynų. Tie žydai buvo pa
siuntę savo atstovus Peterbur
gan pasiskųsti, kad neteisingai 
su jais padarė, bet tas nieko nc-

DIDELIO GODUMO PASEK
MĖS.

ROOSEVELT LAIMĖJO 
NEW JERSEY VALSTIJOJ.

Newark, N. J, Delegatų rinki
muose šitoj valstijoj Roosevelt 
gavo iš viso 28 delegatus, o tame 
keturis delegatus ,. generališkon 
konvencijom Kad Roosevelt lai
mėjo šitų valstijų, tų pripažį
stą net sekretorius “Taft Busi
ness Men’s League”, p. Gray.

Washington, D. C. Tiri nėjusi 
paskendimą laivo “Titanic” se
nato komisija rado kalčiausiu 
pražuvusio laivo kapitoną Smi* 
thą, kuris buk, nors buvo per-, 
sergėtas, nepasisaugojo nuo ledo 
kalnų. /Bet kapitonas Smith pra
žuvo, tai jis turi įam primetamų, 

gali. Komisija taipgi kaltina ir 
kapitoną garlaiviai “Calif or'nia”, 
Lordų, kad jis- -Titanico’-’ šau
kiančių pagelbos signalų nepai
sė, nors juos laivas turėjo maty
ti, bet plaukė ramiai prb nelai
mės vietų. *-

KAVOS KAINOS KĮLA.
Washington, D. C. Vaizbos ir 

Darbo departamentas pagarsino, 
jog nuo 1903 m. kavos kainos 
kas metai kįla: 1903 m. svaras

vo, vidutiniškai imant, oc, 1910 
m. buvo 8c, 1911 m. ne, o dabar 
31c. 1890—1896 m. svaras ka
vos buvo 14—*i6c. 1911 m. at
gabenta Amerikon 875000000 
svarų, tame buvo 651000000 sva
rų iš Brazilijos, o tik 224000000 

Amerika 
turi tik 
ant ITa

Skialvok. l'žmušta išgriautuose 
namuose 7 žmonės, o sunkiai 
sužeista mažiausia 20. Kadangi 
telegrafų vielos nutraukytos vi
sur, tai pilnų žinių apie tų sūkurį 
ir jo padarytus nuostolius gauti 
negalima.

ja sako, jog visas valstijas at
stovauja pačių žmonių rinkamas 
prezidentas; konstitucija nesako, 
kaip tie rinkimai atliekami, bet 
ta gerai žino partijų politikieriai. 
Organizacijos agituojančios už 
Roose veltų, pranešė valstijos sek
retoriui mieste Albany, jog prieš- 
rinkimams New Yorko valstijoj 
išleido 70000 dol., balsų už Roo- 
sevcltų paduota 14500, tai iš
puola už balsų po 5 dol. Tafto 
rėmėjai užtikrina, jog jie išleido 
tik 5000 dol., bet Rooscvclto ša
lininkai Tafto šalininku žodžiams v
netiki, jie užtikrina, jog agitaci- 

velto kandidatūros reiks mažiau
siais milijonu doliarių išleist; be 
abejonės ir pastatymui Tafto 
kandidatūros reiks išleisti nema
žiau. Patiems rinkimams reiks 
nemažiau išleisti. Kas gi tuos 
pinigus moka? Juk ne pats, kan
didatai, kadangi, jie algoms per 
keturis metus gauna tik 300000 
dol? Matyt yra gana tokių, ku
riems reikalingi yra toki, o ne ki
loki prezidentai, nes be naudos 
nieks juk jų išrinkimui pinigų

New York. Milijonierius Mon- 
tefiore I. Kohn padovanojo 13000 
akrų žemės organizacijai Ame
rican Immigration and Distri
bution, kad ji išdalintų tų žemę 
ateiviams norintiems farmerauti. 
Žemė ta verta 2,600,000 dol.; ji 
yra aplinkinėse Davenport, N. 
Y. Kohn pralobo iš auginimo 
šunų.

DIDELI KARŠČIAI.
Pittsburg, Pa. Pereitų savaitę 

čia buvo neišpasakytai dideli 
karščiai. Nuo saulės ūžgavimo 
pasimirė 6 žmonės, o daug žmo
nių apsirgo. ' ; -

".■„j.... ; v v'

SUĖMĖ UŽ LAIKYMĄ VOGI
MO MOKYKLOS. «

Portland, >Ote. Vienoj turtin-

, .. ..... ,, , . *..

metų męriginą/Lttcilą tM>orąe 
ir dvi jos mokines, vienų 16, 
kitą 17 ųiittį; 1Graži Lttcila mat 
mokiną, merginąs vogti.. Jos mo
kinėj Jęą^dię^a turėjo mokytoj ai 
išdubti r^jor&uš savo dienos dar
bų ir •aĮne^vft-Vogtus daiktus, ku- 
riuos.rųote" 

y ®

PRlfe§W^TNlŲ ŽVĖRIŲ 
'kapinės.

Los Angelos, Cal. Laukuose 
La Boca farmos iškasė 13 tonų 
kaulų visokių prieštvaninių su
tvėrimų. Sutvėrimai tie miklirn- 
po asfalte ir pražuvo, o vėjas už
klojo .žuylisių. kūnus eile smėlio. 
Ant mažo plofb čia yra kaipi 
žvėrių kapinės...

SUKANDŽIOJO BARŠKAN
ČIOJI KIRMĖLĖ.

Greenville/ N. C. 31 gegužio 
dienų čia barškančioji gyvate su- 
kandžiojd 3 Vaikus ir’visi trįs pa
simirė. Waikai mat, nesitikėdami

| . ■ A. - . ?•»' .. • • C. • v

rasti tokį pavojingą priešų, įėjo 
į vištų tvartų; ten ant jų užpuolė 
kirmėlė ir visus trįs sukandžiojo.
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Root (kitas ateivių priešas), San
ders, Wetmore — visį rėpubliko- 
naiTr Percy —demokratas.

Labai priešinosi šio biliaus per
vedimui “plieninis trustas” — 

’United Statės Steel Corporation, 
neš šita korporacija turi beveik 
monopolį pristatymui valdžiai vi
sokių plieno ir geležies išdirbi
niu

New York. 
3000 kelnerių 29 
liuose. Kelneriai jau nuo senikį 
reikalauja didesnių algų ir pripa
žinimo unijos. Hotclių savinin
kai laikraščių reporteriams ap
reiškė, jog jie greičiau uždarys 
savo kotelius, negu pripažįs uni
jų. Vietoj sustreikavusių, dar
ban priimta kelneriai iš kitų 
miestų, o kaip kotelių savininkai 
sako, pietuose yra 1000 negrų 
sutinkančių New Yorko streikie- 
rių vietas užimti.

Springfield, Mass. Tarnau
janti ant gatvinių karų rei
kalauja po 30 centų už darbo 
valandų, kompanija pasiūlė po 
27Jbc., bet tarnaujanti pasiūly
mo nepriėmė. .

kad ji Londone susipažino su ru
sišku revoliftei jbfiicriu. Anglijos 
laikraštim rdikalųuja, kad valdžia 
įsikištų, užstodahia už Anglijos 
pilietę ir neduotų išsiųsti Ru
sijos kartorgom: To reikalauja 
ir daugelis’ parlamento sąnarių, 
todėl valdžia ttirės reikalavimo 
klausyti. Maleckytės tėvas ap
sivedė su anįjijone, pastojo Ang
lijos piliečiu; ji pati gimė Fol
kestone. Jos kaltė yra tame, kad 
sandraugavo su tulu etnografu 
Pilsudzkiu, broliu žinomo len
kiško revoliucijonięriaus.

'*• || Už užmušįmą be priežasties 
dviejų , žydų njįeste Uralske, tei
smas pasiuntė policmeisterį Liv- 
kiną 3 metams į areštantų dalis, 
bet čadras , susimylėjo ant savo 
tarno ię baųąpftę, teisingai teismo 
uždėtą, sumažino: reiks pusę me- 
tų tvirtovėj pasėdėti. Tvirtovėj

tvirtoWg; išeiti. Tik tas 
carus sąvęjCtarnhms geras l

Palei-

|| Dorpate,: ant gatvių buvo 
kruvinas. ^susirėmimas polici
jos su 'darbininkais.
sta daug ‘-šūvių. Užmušta ir pa
šauta daug žmonių.

|| Chinuose, mieste Ciaduifu 
i š 1 i p i net a * ats i ša u kini ai’ k a 1 b i n a n - 
ti skersti svetimtaučius; už už
mušimų šsyetimtaučio žadama di
deles dovanos. Siundoma prieš 
svetimtaučius ir kituose Chinų 
miestuose.

|| Laike rinkimų Japonijoj su- 

tinafni .už girdymų l)alsuotojų. 
Matyt Japonija dar ne taip civi- 
lizu&tąs'y kraštas kaip. Amerika, 
kuryįįirdynias balsuotojų tai visai 
paprasti, atsitikimai, kokių nieks 
nepaiso ir-blogii nelaiko.

|| Rusijoj,. Ekaterinoslavo gub.

vatiškus namus areštuoti du dar
bininku. Darbininkai nepanorė
jo pasiduoti, gynėsi šūviais 
Viats atsiliepė ir policistai. 
degė namai, kuriuose buvo 
policijos besiginanti, 
moteris su mažu vaiku; 
darbininkas,•> nenorėdamas

šti

li no

vienas

nusizu-

5 policistai pašauta.

redakcijoj laikraščio “Živoje Dic- 
lo”. .Draudžiamo nieko nerado, 

raseni. Dare kratų ir gyvenime 
sandarbininko laikraščio “Sovre- 
mennyj Mir”, Lvovo-Rogačcvs- 
kio. Nors uždrausto nieko nera
do, bet paėmė tūlus jo rašius. 
Ir pradžioj šių metų pas Lvovų- 

šiol nesugrąžino.

sumusi-
ma

trims die 
ar ir dar-

nu-

ir Vorobjev 
noms areštam 
bininkus butų taip lengvai 
baudę, jeigu jie butų policistus 

pSumušę.

sėlių ant 29000 rublių, teismas 
pasiuntė girių prekėjų Rogova 
2% metų į areštantų pataisymo 
rotas. Ne sulyg kaltės mat tei
smai baudžia, bet žiuri labiau, 

sijoj labai lengvai baudžia.

Į| Vidaus ministerija Rusijoj 
atsakė pašelpų leidžiamam Dor
pate dešiniųjų universiteto profe
sorių laikraščiui “Jurjcvskij Lis- 
'iok”. Jurjcvo, arba Dorpato' 
universitetan pasitraukus gere
sniems 
riams, 
na tik a i

kai-

Lenkijoj 
kasų 97,

Į Ant salos Kubos sukilėliai iš
naikino ispaniškai-amerikoniškos 
kompanijos k a syk 1 a s.

už servitutus susivaidijo ūkinin
kai su savininku dvaro Volka, 
Davydovu. Ūkininkai užpuolė 
ant namu girios užveizėtojo. Pa

Kaime Karasu, Uraliaus ap
skrity)’ (Rusijoj) apsireiškė azi
jatiškas maras.nuiosc: Bal varnos 

griovė 330 namų 
išliko tik 20 namu.

svetimtaučiams 
sutraukta veik vieni 
niektiom moksluose 

ėję, rusai.

griauti. Dideliame kaime Bcreš- 
telko išgriauta 300 namų. Nuo-

Ekatcrinodare teismas pa
smerkė pakorimu tris acpilname- 
čius prasižengėlius: > Cilkiną, 
Ozcrdowa ir Sančinkų už užmu.«

ti. Užmušė vienų kaimietį, o 
penkis pašovė

profeso- 
fa- 
nc-

ir bažnyčia ;
Iš po namų 

keturis negy
vus ir daug sužeistų. Kaimai:

šaukta pagclbon policija. Ant 
atėjusio su policistais policijos 
kapitono, ūkininkai šoko ir pra
dėjo juos mušti. Policistai grie-

-Wiidw te ChtMfo

ijy*- - 3L1 ■■%

L

Mexikos revoliucija-tai tikras bičių avilys.

stolius skaito ant 18 milijonų 
kronų. Paskutinėj vietoj užmuš
ta 4 žmonės, o 18 sunkiai apkul
ta. Kaime Mikaza sugriauta 100 
namų; kaimas Petcrliak per pusę 
išgriautas. 1

|| Meiliško j akademijoj Pary
žiuj, Dras Vcksainc laike prane
šimų apie jo išrastų vaistų nuo 
šiltinės. Vaistas tas yra tai šil
tinės bakterijos ištarpintos ethc- 
re. „ Vaistas tas išmėgintas ant 
5000 žmonių ir kaip pasirodė, 
tikrai saugoja nuo užsikrėtimo 
šiltine.

(Į Aaminis karas libetc nepa
sibaigė. Chiniečiai mėgino tai- 
kytiesi su tibetonais, bet tie per
traukė tarybas, bombardavo vic-

siu 800 chiniečiu. Chiniečiai ma- c c
žai turi amunicijos, todėl prisieis 
jiems pasiduoti.

kosi užmušta kasierė, 
kiti Rygos g 
Rosenfcldicnė.
kiu ten Dvitzu Dvinskc.
rio mėnesyj Rosenfcldicnė 

cžinkelio stoties,
T. . 'atgal rusiškosJi gyveno su ko-1 ”

sugražintas

11000

puolė ir Dvitz, bet išva; 
mas nepamiršo iš banko 
Rose n field ienei prigulinčių 
rublių. Dabar netyčia rado Ro- 
senfcldicnės kūnų šulinyj tų na
mų, kur ji su savo numylėtiniu 
gyveno. Kojos ir galva buvo nu
kirstos. Dvitz, jos numylėtinis.

kur, nežinia.

3 gegužio dieną Jaltoj pa
simirė vienas iš žymesnių rusiš
kos durnos atstovų M. J. Pctrun-

buvo

ininistcriui 
nuo vietoj

midijos ligonbučio T voro

tverto apsaugos įvedimo Tve- 
ro gubernijoj. 1894 m. jis da
lyvavo deputacijoj pas carų, iš- 
keliavusioj ten reikalauti Rusijai i

ni.,

|| Lenkijoj, mieste Lodz tei
smas pasmerkė mėnesiu kalėjimo 

ną, mėgino pereiti per tarpų tarp 
kryžiaus ir kimino. Bet ypač 

buna gana didelis tarpas.

Licpojuj, iš uosto, dirbtuvių 
paleido 100 darbininkų 
džio mėnesyj Licpojuj 
išduota 2517 paspartų.

Balan- 
išei viams

|| Pereituose metuose 
buvo valdžios taupymo 
pačto taupymo kasų 390 ir kasų 
prie dirbtuvių 3. Per tuos metus 
į visas kasas padėta 66,094,102 
r u 1)1 i u.

. ...................... ........-...................r.......... . ~ '• .. r........

(| Va r savoj likosi suimtas žfe 
nomas laikraštininkas Glass it 
pasūdytas kalėjimam Reikalaut 
jama už paleidimų 3000 rubl* 
kaucijos.

li Galicijoj valdžios nuolatai 
pagauna rusiškus šnipus, šnipaų- 
jančius Austrijos atsigynimo pa- 

savaitę suėmė 
kurio namuose

nu-
Steponų Dobkų, 
rado raštus patvirtinančius 
žiūrėjimų.

|| Anglijos dokų darbininkai at
sišaukė į tarptautišką transporti
nių darbininkų organizacijų Ber
lyne su prašymu boikotuoti ang
liškus laivus. Organizacijos per- 
dėtinis pavedė patiems organiza
cijos sąnariams nubalsuoti, ar pa- 
sigančdinti boikotu, ar surengti 
visame sviete streikų. Į minė
tų organizacijų priguli darbinin
kai ir jų organizacijos yra 19 že
mės kraštuose.

'i

|| Virbaliui likosi sulaikytas ir 
valdžios per ru- 

Amcrikos li
teratas ir pilietis Herman Bern
stein, nes pasporto neturėjo. Ru- 

Isiškiejic konsuliai New Yorke ir 
'Londone atsisakė jo pasportą 
vizuoti. Turbut Bernstein y£a

Pereituose metuose Francu- 

didesnis už gimimų skaitlių. Ant 
tiek Prancūzijoj sumažėjo žmo?

tik 742114, mažiau negu kada, 
nors pirma. Apsivedimų buvo 

sių porų 13058, taigi beveik dvi
dešimt sykių mažiau negu Amo

Prancūziškos kariumenės va
dovas Morokkc, generolas Lyan- 
tey pranešė Paryžiun, jog su
kilę maurai laiko apgulę krašto 
sostinę miestų Fez, o mieste 
franeuziškų kareivių yra taip ma
žai, kad jie negali mėginti iš mie
sto išeiti, bet užpuolimus ant 
miesto lengvai atmuša. Sultanų 
apėmė tokia baimė, kad jis pa
sirengęs sosto išsižadėti.

|| Veik visi Chinų laikraščiai 
protestuoja prieš užtraukimų pa
skolos nuo svetimų kraštų. Kad 
padėti valdžiai apsieiti be sve
timos paskolos, žmonės aukaują 
pinigus, moters savo auksinius 
daiktus. Mieste Hungtshau ka- 
riumenė tautiškai! fondan paau
kavo 38% savo algų. Bet klau
simas, ar Chinuose rasis tiek pį« 
nigu, kiek valdžiai reikia.

] belinės Arabijos sukilėlių 
vadovas, Umanas Idris galutinai 
pertraukė ryšius su Turkija; su 
jo pagclba italai išlipo ant kran
to ir užėmė 
miestą Čisak. 

c j
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LIETUVIAI AMERIKOJ.
IŠ AMSTERDAM, N. Y

šalti

butą, kuriame kliu- 
sucentralizuoti savo

garsina, jog 
Huerta nuo 
ėmė miestus

siųstų laivų kapitonams įsakyta, 
nuo laivų išsodyti ten jūreivius, 
kur Kubos kareivių bus mažai.

minėto nutarta dar:
b). Suteikti broliškai-draugišką 

pagclbą kliubo nariams, palie
stiems ligos ar kitos nelaimės,

Kliuban bus priimami lietu-
iš visos Montgomery ir

skričio išvijo perdėtinius holan- 
diškų laivų kompanijos, kurie čia 
atkako tartiesi apie dalyvavimą 
holandiškų garlaivių susinešimuo- 
se ant upės Reino.

|Į Austrijos sostinėj Vindobo- 
noj likosi atidaryta pirmutinė 
tarptautiška paroda lakstymo ore

veiklumą.
7. Kliubo

9 narių.
8. Metiniam susirinkimui pa

skirta pirmas lapkričio panedėlis.

name susirėmime užmušta 
sukilėliai ir 18 moterų. Ha' 
gauta žinia, buk aplinkinėse

neleis 
pasirengę

kariumene, kurios vienok

|| Anglijos dokų darbinir 
nubalsavo, jog nereikia kelti

• suotino streiko. Matyt strei 
apsirubežiuos vienu Londonu.

'| Ant salos Kubos, aplinkinėse 
Orienta jau prasidėjo susirėmi
mai sukilusių negrų su valdžios 

nėra

atkako pasisve
čiuoti Francuzijoj Holandijos ka
ralienė su 
joj svečius

ir t. t. 
rengti teatralinius 

koncertus 
‘galės.

džios kariumene vedama genero
lo Mandieta; jog revoliucijonie- 
riai tapo sumušti. Suvienytų

Mieste Fez, Morokko sulta
nate Prancūzai sušaudė 7 žyme
snius maurus už dalyvavymą 
franeuzų ir žydų skerdynėse.’ <

k a r i u m e n ės v a d o v a s 
revoliucijonierių at- 
Portat, Villa Alen- 

osalia, Caniarnco ir /
daugelį kitų ir buk dabar kariu
mene mano veržti svarbiausių re
voliucijonierių laikomą miestą 
Chihuahua. Revoliucijonierių va- 

>ranešė vadovui 
t i jų sutrauktos 
kariumenės, jog

jeigu jis trukdys gabenimą gink
lų iš Suvienytų Valstijų, tai re
voliucijonierių vadovas leis savo 
žmonėms piešti amerikonų tur
tus Mexike.

|Į Mexike revoliucijonicriai, ka
ro vedimui sumanė pasiskolinti 
milijoną pesų, bet iš viso pasiū
lymų gavo tik ant 75000 pesų. 
Vokiečiai iš Chihuahua ir jo ap- 
linkTnių išsikraustė, paliko savo 
namus ir pliantacijas.
1

|| Belgijoj, Peronnes anglių ka
syklose, kur dirba daugiausia 
darbininkų iš Galicijos, dėl algų 
darbininkai riaušes sukėlė. Jų 
suvaldymui pašaukė žandarus. 
Susirėmime sužeista daug darbi
ninkų. Valdžia pagarsino, jog 
riaušėms dar kartą atsikartojus, 
visi galicijonai darbininkai bus iš 
Belgijos išvyti.

darbininkai, iš viso 60,000, pa
reikalavo nuo fabrikantų išpildy
mo jų reikalavimų; laiko išpildy
mui paliko dvi savaitė 
darbininku reikalavimu v v
išpildyti, darbininkai 
streikuoti.

s. m., 
.vietinėj Šv. Kazimiero parapijos 
mokslainės svetainėj, atsibuvo la
bai svarbus Amsterdamo lietu- 
.vių-piliečių susirinkimas.

Susirinkimas buvo sušauktas ir 
atidarytas žinomo Amsterdame 
piliečio p. A. Petruškevičiaus. 
Jame dalyvavo taipgi vietinis 
klebonas kun. J. Židanavičius ir 
advokatas Steponas Volungevi- 

• čius, nesenai baigęs jurispruden
cijos mokslą lietuvys, apsigyve
nęs netolimam mieste Schenec- 
tedy. * )

Susirinkimo tikslu buvo: kaip 
čia suorganizavus drūtą lietuvių 
piliečių draugiją,' kuri imtu daly- 
yumą viešame politiškame gyve
nime? Amsterdame yra diktas

aplinkiniuose ' miesteliuose, bet 
jie iki šiolei delei stokos tinka
mos organizacijos, galima sakyt, 
nieko nesvėrė pilietiškame mie
sto, ir pavieto gyvenime, o jeigu 
mes patys savimi nesirūpiname, 
tai, žinoma, ir amerikonai mum/s 
taipgi nesirūpins, nes mes jiems 
nei

gavę mus ly/dsus, ir vėl greitai 
pamiršta., Baigi pagalios pradė

 

ta rųpinties. tuom, kad lietuviai 
nebūtų bent keno pastumdėliais, 
kad jie galėtų turėti tinkamą su
lyg savo skaitliams įtekmę mie
sto administracijoj ir kituose vie
šuose miesto reikaluose. Tuomi 
užsiėmė žymesni ir jau patyrę 
vietiniai lietu viai-piliečiai. Vie
tinis klebonas kun. J. Židanavi
čius taipgi nuo senai

pamokslo, 
tuvių. įtekmę ir žymumą vieti
nėj miesto administracijoj.

Ačiū tam visam pagalios šiaip- 
taip susitarta ir sušaukta ant 
viršminėtos dienos viešą susirin
kimą, kuriame ir užmezgėm pra
džią pastoviai pilietiškai drau
gijai ir iš kurios tikimės nema
ža naudos.

Šita nauja draugija kurią ap

čių kliubas”, neyra vien tik gry
nai politiška draugija: ji iš dalies 
bus taipgi ir pagelbinė draugija.

Ant minėto susirinkimo išnešta 
sekančias rezoliucijos, kurios bus 
pamatu rengiamų kliubo įstatų:

1. Organizacija Vadinsis “Lie
tuvių piliečių kliubas”, angliš-

kartinių ir busiančių ateityje po
litiškų rinkimų kai]) vietinių, taip 
ir valstybinių; tokiose j)rakal- 
bose bus aiškinama šios šalies 
surėdymas ir teisės; įvairių par
tijų platformos ir principai; pa
matinės žinios reikalingos gavi
mui pilietiškų popierų. 'Tas labai 
svarbu ypač dabar, kada pasto-

Kliubo mieriai maž-daug ši
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VAIKAS IR APYSTOVA.
Liuosai verte

Dr. A, L. Graičunas.

Tėvai, norintie gerai išauklėt: 
savo vaikus, privalo pamyti tą

ios ligos ima 
dienose

:kmę ant šių ligų 
turėjo negeistini 
ti kūdikystės lai-

3
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sutvėrimų, vaikas yra labiausiai 
įspūdingas; kad vaikas įdomau
ja visukuom, kas aplink jį deda
si ; kad įspūdžiai, kuriuos jis gau
na savo auklėjimo apystovoj, gali 
pasilikti jo galvelėj ir vėliaus nu
kreipti geryn ar blogyn visą jo 
ateinantį gyvenimą. Iki šiam lai
kui visiškai mažai teatkreipiama

iO

Garsus lakūnų išradėjas, Wilbur Wright (skaityk straipsnį 
“Mirė karalius aviacijos ant” 4 pusi.).

gos, kurią išvysto apystova, ku
rioj vaikas auga; ant tos atmin
ties, kuri pasilieka vaikui nuo 
mažumoj gautų įspūdžių ir kuri 
vėliaus turi įtekmę netik ant jo 
charakteriaus besiformavimo, bet 
net ir ant jo sveikatos vėlesniais 
jo gyvenimo metais.

kad daugelis nerviškų ir protiškų 
ligų turi savo pradžią paėmę iš 
tų nuogąsčių, ir rūpesčių, koki 
užsiliko galvoj dar iš kūdikystės 
laikų. Vienas žymių psychopa- 
tologų, Dr. Boris Sidis, sako:

ę protiškų

galbos, btvcik negalima išsiimti 
popierų, o neturint popierų, ne
galima miesto valdžią priversti 
labiaus rupinties musų reikalais.

Atsižvelgus • į tai, kad grynai 
(politiškos rūšies organizacija sun
kai palaikoma, perėjus rinkimų 
laikams, priduota šiam kliubui,

čius, kuris daug kuomi patarnaus 
kliubui visokiuose legališkuose ir 
juridiškuose klausimuose.

Kiekvienas organizuotas dar
bas, rišantis musų tautiečius krū
von, yra geras darbas, nes tik 
vienybėje ir susiorganizavę be
dirbdami, mes galime šį-tą gero 
stambesnio nuveikti. Taigi ir vie
tiniai lietuviai nemažai yra už
siinteresavę šiuom dalyku. Vieni 
interesuojas todėl, kad tokiam< ....
geram sumanymui pritaria ir 110-

Lietuvių čia yra diktas būrelis, 
bet gero labai mažai. Skaitančių 
laikraščius labai mažai, už tai 
stovinčių prie baro labai daug; 
yra ir tokių kankinių, kurie per 
dieną turi kankyties, kol išmau-

Butų gerai, kad čia susitvertų 
lietuviškas benas o gal jam pa- 

lietuvių iš kar- 
Kitos tautos 

sceniškus per-

ATKELIAVUSIEMS 
NADOS.

KA-

tvirtinimas garsaus italų moksli
ninko, profesoriaus Angelo Mos- 
so, kuris sako:

“Kiekvienas bjaurus, baisus 
atsitikimas, papasakotas jnažam 
vaikui, kiekvienas išgąstis

kiek galima, supratimą tikros 
sveikos apšvietos ir palaikyti savo 
viengenčių dorą ant galimai aug- 
štesnio laipsnio;

e) Energiškai kovoti su viso
kiomis kenksmingomis sriovė- 
mis, kurios puldo netik musų 
viengenčių dorą, bet lyginai už
kerta kelią musų tautiniam judė
jimui ir kenksmingai atsiliepia 
ant musų tikybinių jausmų ir 
gyvenimo.

f) Kliubo nariai privalo būti 
pavyzdžiu visuose atžvilgiuose: 
pildydami savo pareigas kaipo 
geri šios šalies piliečiai, kaipo ge
ri savo tautos sūnus ir kaipo 
geri savo katalikų bažnyčios vai-

5. Atkreipti ypatingą atydą ne
tik į moralinį, bei protišką, bet 
taipgi ir fizišką lavinimąsj; parū
pinti gražų, sveiką ir padorų 
pasilinksminimą 
Tam tikslui
perstatymus, vakarus 
ir paskaitas sulyg savo išgalės.

6. Stengtis parūpinti tam tik
rą nuosavų

susidės iš

jų velesniuo.se kliubo susirinki
muose bus išdirbta pilna konsti
tucija.

Kol kas, iki sekančiam meti
niam susirinkimui išrinkta kliu
bo valdyba, kuri rūpinsis visais 
naujos organizacijos reikalais.

Valdybon įėjo šios ypatos:
Prezidentas—A. Petruškevičia, 
Vice-Prezidentas—J. Novikas, 
Protok. Sekretorius—D. 7 Ra- 

deckis, ,
Finansų Sekr.—V. Tautkus,
Išdininkas—St. Sargelis, .
Išdo globėjai — Jok. Ciekana- 

vičius ir Ant. Naginioniš.
Maršalkos—^-Stasys r Gaška ir J4 

Curies. ' * -

jojant, kiti vėl interesuojasi to
dėl, kad tam sumanymui neprita
ria. Mat ir pas mus yra keletas 
vyrukų, kuriems “Keleivis” su 
“Kova” galvas apmulkino ir ku
rie sakosi daug suprantą, ir daug 
išmaną, bet jų visas sumanymas 
ir supratimas, kaip visur, taip ir 
čia apsireiškia tik kunigų plūdi
me, tikėjimo niekinime ir sėji
me neapykantos 
lietuvių.

Taigi tokiems 
nepatinka musų 
goviškas kliubas.

Kam 
kas?

ciamų ištraukti
rengia vakarus, 
statymus, lietuviai pasiganėdina 
vien karčiamoms ir rudžio stik
lais. Verta butų paminėti ir be- 
siclgimą tūlų lietuviškų moterė-

tikrini mus — ar
rival,, arba “verification of land
ing”, idant gauti pirmąsias popie- 
ras — visados turi rašyti se
kančiu adresu: U. Š. Commissio
ner of . Immigration, Montreal, 
Canada, ir paduoti dieną, mėne
sį ir metus atkeliavimo į Suvie
nytas Valstijas, ir paduoti sta-

ku rioVienas senas kareivis, 
užklausiau, kada jis atjautė di
džiausią baimę, taip man atsakė:

mane ir 
veik 70 
mirčiai

bet ta 
dabar.
metų;

stačiai

baime persekioja 
Aš turiu jau bc-

į akis, niekados

vietiniu

poneliams labai
politiškai-drau-

girdi, jis yra katalikiš-

čion ir
tas musų neva 
’ yra tikru kaulu

kliubo nariai eina bažny- 
pildo savo krikščioniškas 

pareigas, tai 
“pirmeiviukams 
gerklėj. Sulyg
yra atžegareiviškumas, — plūdi
mas ant žmonių tikėjimo, iško- 
ne veikimas žmonių tikėjimiškų 
jausmų =—- tai yra jų “progre
sas”.... Menkas toks progresas, 
kuris remiasi blevyzgomis, ir ne
toli jie nueis, o mes visgi, ne
paisydami, eisim savo keliu.

Amsterdamietis.

IŠ MINERSVILLE, PA.
22 gegužio d. persiskyrė su 

šiuom pasauliu Gabrielius Šapor- 
nis; arti du metu sirgo džiova, 
kurią gavo dirbdamas kasyklose. 
Velionis turėjo 45 m. paėjo iš 
Kauno gub., Subačiaus par. Pali- 
liko moterį ir du sunu.

Velionis G. Šapornis nuo kelių 
metų buvo “Lietuvos” skaityto
jas ir iki šiam laikui ,ją skaitė. 
Laidotuvės atsibuvo 25 gegužio; 
dalyvavo daug žmonių. Su vi
sais sątaikoje gyveno. Prigulėjo 
į 2 draugiji: Šv. Franciškaus ir 
S. Daukanto, tai minėtų draugijų 
visi nariai dalyvavo laidotuvėse.

■— 25 gegužio dieną buvo vi
suomeniškas susirinkimas J. Mer
kevičiaus svetainėj, pakėlimui' 
protesto prieš priėmimą senate 
Rooto biliaus. Išaiškinus daly
ką, susirinkusiejie priėmė rezo
liuciją, vardu visų lietuvių pro
testuoti prieš tokio begediško bi
liaus priėmimą. , j

J. Ramanauckas.

IŠ DONORĄ, PĄ.
/ z *• -.,? V y

- Darbai čia šiubnj kartu 
gerai, dirba višaš -dienas.

einaĮ 
Ir iši

nei karšti; atsimena| Kliuban įstojo taipgi viršmi-fecitur-pribuvęs darbą greitai gali;, 
mus tik rinkimams esant, o nėtas advokatas, p. S.

taj"' ■ s*
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užtylėsiu (geriau apie jų besicl- 
gimą ir toliau užtylėti, jeigu jų 
besiclgimas lytisj tik jų pačių. 
Tąsyk tik jos neša paseknies sa
vo pasielgimo, todėl ir į kieno 
nors privatišką gyvenimą laik
raščiai ir jų korespondentai ne
turi tiesos kištiesi ir rašyti, dagi

Jaunas Lietuvis.

----------------- r—,

BIAURI TAKTIKA MUSŲ 
KORESPONDENTŲ.

Iš Minersvillės, Pa. Darbinin
kų Brolis padavė Nr. 21 “Lietu
vos” žinutę, kuri nieko bendro 
su teisybė neturi, todėl žemina 
laikraščio vertę. Jeigu jau tei
singų žinių negalima pranešti, 
tai geriau nerašyti visai, nes toki 
rašiniai, kaip “Darbininkų Bro
lio” naikina skaitytojų užsitikėji- 
mą laikraščiams. “Darbininkų 
Brolis” apie atsitikusias 8 gegu
žio Mincrsvillėj riaušes, sako: 
“Jau nušovė 3 darbininkus ant 
vietos, o daug jų sužeidė. Trįs 
konštabeliai su revolveriais įpuo
lė į minią žinonių ir pradėjo 
šaudyti, nor 
neturėjo. N
vis, vienas anglas ir

Paprastai dauguma rašo New 
York’o prieplaukos komisoriui, 
kuris neturi jokių užrašų nuo at- 
Įkcliavusių iš Kanados.

Toliaus, atkeliavę per Bostoną, 
Baltimore arba Philadelphia, turi 
rašyti tų miestų komisoriams, o 
ne New York’o komisoriui, kuris 
turi užrašus vien nuo atkeliavu
sių į New York’o prieplauką. 
Rašydami, visados paduokite mie
stą, kuriame sėdote ant laivo, 
dieną, mėnesį ir metus, kada iš
ėjote iš laivo •— buvote kasi 
nėję. Priegtam paduokite 
vardus 'ir pravardes taip, 
esate padavę keliones laike, 
prastai Mikas Adomaitis
Jonas Vėgėlė keliavimo laike už
sirašė kaipo Michal Adamowicz 
ir Ivan Wegcllo, o patikrinimo 
reikalauja kaipo Mikas Adomai
tis ir Jonas Vegelė, kurių užra
šuose nėra.

Daug kartų jau buvo apie tai

didžiausiame savo gyvasties pa
vojuj. Vienok kada man pasi
taiko eiti šalę bažnytėlės girioj, 
arba apleistos koplytėlės pagiryj, 
aš visados prisimenu apleistą 
maldaunią savo prigimto kaimo; 
ir tuojaus sudrebu ir pradedu

s darbininkai ginklų 
ušautas vienas lietu- 

vienas ita-

iš baimės 
vilkų.

savo 
kaip

arba

tojai tai praleidžia ir nepildo pa
duoto patarimo.

Visi laikraščiai teiksis perspau
sdinti šitą raštelį. P. M.

MĮSLĮS.
Išrišimai mįslių iš pereito nu

merio :
26. Kadangi vis naktis tarpe

“Rašejui” pasirodė 
kaip tam žydui, 100

Korespondentas, sako: kad trįs 
konštabeliai šaudė. 4 konštabeliai 
pribuvo iš ryto ir nepradėjo šau-

nesulaukė viršininko 1$ Pottsville, 
Pa.; pribuvus viršininkams, šau
dė ne trįs, bet. visi septyni. Nu
šautas tiktai vienas, Bet nė trįs; 
nušautas Vladislovas, Voškevi- 
čia, lietuvis; antram Andriui 
Mickui peršauta koją; pašauta ir 
Daivi Daivis, anglas;; pašautiejie 
guli Pottsvillčs uligoiibutyj, ro
dos, pasitaisys. 7 Italas nebuvo 
nušautas, nebuvai-girdėti ne apie 
sužeistus italus, gal nbuvo per
muštų paliemonų’ buožėms, bet 
nebuvo nė pašautų, nė pavojingai 
sumuštų, tik viena moteris už
gauta į koją akmeniu, Mrs. G. 
Woolf. Tai visa istorija buvu
sios Minersvillej tragedijos. Bet 
keistai išrodo, iš kur “Darbinin
kų Brolis” sėmė melagingas ži
nias?Gdl sapnuodamas rašė, vi
sai nematė atsitikimo Mintersvil-

Ramanauckas,

p
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27. Nedėlia.
28. Šiaudų kuly;

30. Baltos, 
būva.

nes

* * X
tėvo, nei motinos31. Kas nei 

niekad neturėjo?
32. Laka, kaip šuo, loja, kaip 

šuo, o jtik ne šuo.
33. Kąip mažas buvau—^keturis 

valdžiau>kaip užaugau — kalnus 
verčiau.

34. Daili, daili ponia, kas tik

35. Vingtir gurkli, kur gurk- 
luoji? Praskusgalvi, kas tau dar
bo?

Jeigu patįs neatminsit, žiūrėkit 
kitam 
rasite

“Lietuvos” numeryj. 
atsakymus ir daugiau

, Geriauš nepradėjus, negu 
pabaigus. į \

mi

ne-

* v'

Į Žodis žvirbliu išlekia; o jaučiu 
parbuV^oja^ 7 ; .

V
A-

mas užmušto žmogaus lavono, 
kurį aš, būdamas vaiku, mačiau 
ton maklaunėn nešamą ir su ku
riuo musų senas tarnas grasino 
mane uždaryt, jeigu aš “nebusiu 
geras.”

Šitie patėmyjimai yra nepapra
stos svarbos pamokinimai dau
gumui tėvų. Pasakos apie bai
sus ir viršgamtiškus atsitikimus
niekados neprivalo but vaikams 
pasakojamos. Dėlei šios prieža
sties niekados negalima pavesti

tamsiu v 
pačiosneišmanėlių auklių. Tos 

priežasties dėlei daugelis 
psychologų pataria tėvam susi
laikyti nuo visokių tikybinių mo
kinimų pakol vaikas šiek-tiek 
paaugs.

Butų labai gerai, jeigu mokini
mas tikybos apsirubežiuotų mo
kinimu vien tik šviesių nebaugi
nančių tikybos pusių. Bet čia 
pat turi įeiti pats savimi nuodė
mės klausimas ir, žinoma, bau
smė už nusidėjimus turi but pa
judinta; vaikas tuojaus pagau
na ir pradeda savo galvelėj vy
styti tokias ideas, kaip: velnias, 
pekla, nusidėjusie ir nubausti 
angelai. Jo neišsivystęs dar pro
telis negali tinkamai apigriebti 
šitų visų klausimų ir pasekmės 
yra tokios, kad tas netik negelb
sti jo charakteriaus pakėlimui ir 
sušvelnimui, bet, atpenč, sukieti
na jį ir padaro liinpesniu prie 
brutališkumo. Už vis tankiau- 
siai-gi toki klausimai pagimdo 
vaikų protelyj paveikslus pusiau- 
suprantamų baisenybių, kurios,

ko vaidentuven, vėliaus išauga pa- 
vydale įvairių nerviškų priepuo
lių ir ligų ir protiškų kankinimų.

Nelabai senai vienas tėvas, nuo 
tūlo laiko skaudžiai kenčiantis 
nuo baisios “fobijos”, arba neiš
mintingos baimės, šiaip pasakojo 
savo daktarui:

“Sunku man dabar pasakyt tik
rą laiką, nuo kurio aš užsikrėčiau 
šita netikros baimėš liga. Bet tą 
žinau tikrai, kad 
džia' siekia mano

41.

nuo to laiko.

šios ligos pra- 
kudikystės die-
kada pradėjau

3 Į i*
i

lankyti nedėlinę mokyklą, kurioj 
mokino apysenė, bet nedaug iš
mananti moteris. Mano visas 
mokslas apie tikybą buvo remtas 
pasakojimas apie tas baisias kan
čias, kurios laukia mane, jeigu tik 
aš busiu “negeras vaikas.”

Kiekvienas psychiatras ir psy- 
diopatologas turi progą susitikti 
•>u panašios rūšies ligoniais ir, 
paprastai, šios rūšies ligonius bu
na sunkiausiai išgydyt. Lyginai, 
patyrimas rodo, kad nors pa
prastai vartojamas mokinimas 
apie nuodėmes ir velnius netiek 
ardo nervus, kiek užkietina geras 
charakteriaus ypatybes, tai vie
nok toks metodas auklėjimo ir 
mokinimo labai apsunkina įkvė
pimą vaikui tikro, prakilnaus 
švelnaus tikėjimo ir priešinąsi 
jskiepyjimui jo sielon sekios svei
kos doros.

Gali but tas, kaip 
didžiausia priežastimi, 
rios taip daug vaikų 
niek”, — vaikų, kurie

sykis

“eina
rodos

ku
pė r 
turi 

gerą išlaukinę apystovą. Jie “eina
per niek” ne todėl, kad jie yra 
gimę blogais, bet todėl, kad jų 
jauni protai buvo užnuodyti ne
tinkamais, persunkiais vaiko pro
tui pasakojimais, mokinimais, 
bauginimais, etc.

Labai daug blėdies gali vai
kui padaryt taipgi kalbėjimas ir 
diskusijos apie žmogžudystes ir 
kitus panašius dalykus.

Vaikas, kaip jau sakėm, yra 
be galo įspūdingas sutvėrimas. 
Kritiškas sugebimas dar pas jį 
neišsivystęs; pamegždžiojimo 
(imitavimo) instinktas* stipriai

palinkimą prie to, kad “pasiro
dyt", kad atkreipt ant savęs aty
dą. Jis visados “pastatęs ausis” 
klauso, kas ką pasakoja, — vai
kai girdi ir supranta daug dau
giau, negu jų tėvai mano, — ir 
jeigu šeimynos tarpe jis tankiai 
girdi apie žudystes ir kitus už
mušimus, ar panašios rūšies nu
sidėjimus, tai jis tuojaus išsidir
ba sau nuomonę, kad tokie dar
bai turbut turi savyje ką nors 
verto, kad apie juos kalbama, ii 
tuojaus vaikas šoka prie imita
vimo. Todėl savo žaisluose jis 
lošia rolę razbaininko, indijono, 
ir tankiai, kaip tenka patėmyt iš 
laikraščio, ir pats pabėga į vaka
rus 
kad 
toju

(kur indijonai dar gyvena), 
tapti tikrų indijonu-skalpuo 
pakaušių. Vėliaus tėvai' st£- 
kad vaikas “vėjais” eina, ne- 
asdami to, kad tankiausiai 

jie patįs pasėjo vaiko galvoj tas 
sėklas, kurios, išaugę, padarė iš 
jo tikrą “vėjavaikį”, arba nieka-

(Tolia u s bus).

♦>

ĮDOMUS ĮSTATYMAS.

Nesenai tarptautiškas aviacijoj 
(lakstymo ore) kongresas, tvar
kydamas teises sulyg aviatorų, 
išnešė ir sekančią rezoliuciją: 
“Atsitikus gimimui, arba mirčiai 
ant bile kokio aeroplano, (lakū
no), aviatorius privalo uzrekor- 
duot tokį atsitikimą valdiškose 

vietoj, kurioj jisįstaigose pirmoj 
nusileis.”

Mirtis jau ne 
rekordavo” ore, 
turbut dar reiks

— su gimimu 
ilgai palaukt.

KLAIDŲ PATAISYMAS.

“Lietuvos” N22 straipsnyj 
“Dėl kalbų apie enciklopediją” 
įsibriovė negeistinos spaudos 
klaidos, dėl kurių kai-kas netei
singai galėtų suprasti straipsnio 
mintis.

Atspausdinta:
1) ....“įvairių mokslų sky

rius atiduodame rašyti tięms, ku
rie apie juos daugiau žino, išma
no ar bent jais daugiau negu kiti 
kuo -indomauja.”

2) “Kadangi... ., 
me svarbesniuosius 
duoti prižiūrėt ar 
biams, kurie jais indomautų ir 
sutiktų peržiūrėję nurodymą su
teikti/...”

tai sutinka- 
straipsnius 
bendradar-

Turėjo būti:
i) ....“įvairių mokslų skyrius 

atiduodame rašyti tiems, kurie 
apie juos daugiau žino, išmano ar 
bent jais daugiau negu kitu kuo 
indomauja.”

2) “Kadangi...., tai sutinkame 
svarbesniuosius straipsnius duoti ’ 
peržiūrėt ar • bendradarbiams ku
rie jais indomautų ir sutiktų per
žiūrėję nurodymų suteikti!
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turi but pažymėti autoriaus parašu 
Ir adresu. Pasirašantieji pseudnny- 
mais, turi paduoti, Redakcijos žiniai, 
ir savo tikrąjį vardą. 
Redakcija pasilieka sau 
čiamus jai rankraščius 
taisyti. 
Netinkamus laikraščiui 
Redakcija, pareikalauta, 
toriui atgal jo lėšomis. 
Reikia visada rašyti tik 
popierio pusės, paliekant 
pus tarp eilučių.

teisę atsiun- 
trumpinti ir

rankraščius
grąžina au-

ant vienos 
plačius tar-

Apžvalga.
Joniškio bylo^ atbalsiai.

gynė savo teises savo namuose, 

dos iki šiolei nenorėjo pripažinti 
lietuviams jiems tinkamų teisių 
Lietuvoj. Teismo nusprendimas, 
kuriuo lietuvių engėjai ypatoj 
Zajončkausko ir kitų pripažinti 
kaltais ir nuteisti kalėjiman, ro
dos turėtų šiek tiek nuraminti 
Lietuvos lenkintojus ir aiškiai 
jiems, parodyti, jog jie, norėdami 
gaspadoriaut Lietuvos krašte, ne
atsižvelgus visai ant lietuvių, 
daro didelę klaidą, — sėdi ne
savo vežime.

Bet šiuom kartu, rodos, nega
lima bus pritaikint prie jų nei 
jų pačių plačiai vartojamos pa
tarles: “mądry polak po szko- 
dzie”. Jeigu spręsti pagal tą, 
ką rąšo jų laikraščiai apie Joniš
kio bylą, tai reik pasakyt, kad

Prieš ir laike Joniškio bylos 
lenkai su paprastu sau užside
gimu karščiavosi, vieton rimtai 
dalyką svarščius. Neatšalo jie 
net ir tada, kada teismo nuspren
dimas išliejo ant užsikarščiavu- 
sių avanturistų kibirą šalto van
dens. Štai kaip “gražiai”, kul
tūringai rašo vienas vilniškių 
lenkiškų laikraščių apie teismo 
posėdžius:

“Šit parinktiejie lietuviai- 
inteligentai. Šit tautiniu ha
šišu pasigėrusios lietuvės in
teligentės, balsiausiai kalban
čios apie busimą laimėjimą! 
Šit vidurinių amžių kunigo 

x Kemešio, “Vilties” redakto
riaus, kaukė! Šit susikūpri
nęs, karščiu degančiais skruo
stais “Litwos” redaktorius!...

UVišauckui su 
“pirmeiviški” 
vis“, “Kova” ir “Laisvė” apšaukė 

!kun. Ališauckį. . . . maskolių šni- 
Jpu (jeigu jau leistina pavartoti 

Kitas lenkų laikraštis, rašyda-Hu Išsireiškimą), lam tik
inąs apie lietuvių reikalavimus, į skn buvo net padirbti afidavi- 
idant jiems butų leista melsties tai 
savo kalboje, vadina tuos reika-*Jo: ni'nė‘ti laikraščiai patįs įlin- 
lavimus inovacija (nauja mada), d° halon, nes pasirodė, kad afi- 
kurios užsimanė visokie šovini
stai. Šio laikraščio nuomone, įve
dimas lietuvių kalbos bažnyčiose .hos neatsargiai remtasi žiniomis, 
yra pavojinga ir neleistina inova-, dievai žino kokio ten žandarų 
cija; anot jo, lietuviai abelnai nei .kanceliarijos plunksnagtaužio pa

r * / ’ I , .

nenori jos, bet tik keli šovinistai dirbtomis.
kunigai, “klebonas su davatko
mis’*, i
kalbą. \

» Kiek teko patėmyt, nėra nei 
vieno lenkiško laikraščio, kuris, 
pamatęs teisme išvilktas visokias 
lenkų prieš' lietuvius bjaurybes, 
butų užstojęs lietinius, jieškan- 
čius sau lygių su lenkais teisių. 
Nėra nei vieno laikraščio, kuris 
butų pasmerkęs, nupeikęs, ar 
bent pripažinęs, kad lietuviams 
jų locname krašte prideri teisės ( 
nors tokios, kokias jie, lenkai, sau 
eavinas — nieko panašaus lenkų 
laikraštijoj nepatėmyta. Reprezen
tantai lenkų laikraštijos čia Ame
rikoj, kurie toli nuo gaisro buda-

išpūtė agitaciją prieš lenkų kas truputį

pilnai šiuom kar-

Jykus, niekuom nesiskiria nuo 
savo europiečių-brolių. Taip ve, 
“Dziennik Związkowy”, officia
ls lenkų Susivienyjimo organas, 
ilgame straipsnyj išreiškė tokį 
pat “pasipiktinimą” lietuvių “lit- 
yomanija” ir, žinoma, suvertė vi
są bėdą ant lietuvių.

Lietuvių-gi laikraščiuos!? ne
matome tokio užsikarščiavimo. 
Visi laikraščiai, — pirmeiviški ir 
klerikališki, 
tu sutinka ir yra tos nuomonės, 
kad Joniškio byla yra ženklu at
budimo rytiečių lietuvių, kad tai 
tik pirmas, bet neišvengiamas, 
prajovas lietuvių tautinio kilimo, 
kad Joniškio byla tai tik pirma 
liepsna didelio gaisro, kuriuom 
jau dabar apimti visi sulenkinti 

tuvos pakraščiai ir kad lietu- 
yra pasiryžę daugiatts nety- 
matant, kaip jų krašto teisės 
mindžiojamos slavų kojomis, 

visokių pakraipų laik- 
i, remdamiesi faktais, paro- 

mi

dytais 
visi 
viams, 
kus u:

išreiškia užuojautą lietu- 
smarkiai papeikdami len- 

tiž tai, kad jie dar vis neiš- 
“Jagelionų idėjos” (kad 
butų kruvbj su Lenki- 

ir, dar patįs.neturėdami poli- 

laisvės kitiems dargi jų locname 
kraite.

Ateivių reikalai. “Tėvynes” 

misijos narys, p. Vincas Ambro- 
zevicia, paduoda surašą ateivių, 
kurie tapo šios komisijos priimti 
iš Eitis Island.

Iš šio surašo matosi, kad tik 
per vieną pereitų metų pusmetį 
per immigrant!! komisijos ran
kas perėjo 114 ateivių, kuriems 
pagelbėta išeiti iš Ellis Island 

patarimai.

tuvių, sulaikytų dėlei įvairių prie
žasčių. Jiems būtinai reikalinga 
pašalinė tokia ar kitokia pagelba. 
Kuone kiekvienas iš musų, at
keliavęs Amerikon, turėjo pereiti 
per tą “čyščių” pirm, negu dasi- 
gavo į šį “Amerikonišką Rojų”; 
kiekvienas todėl ir atmena, 
smagu 
kalbos 
darys:

Pereituose ntimeriud$e buvome 
jau nesykį atkreipę atkalą į šio 
klausimo svarbumą, t t ėvynėj” 
paduotos skaitlinės patvirtina tą 
patį. **

Čia smagu patėmyt, kad paga
lios jau pradedama nejuokais 
tuom dalyku rupinties. Per kelis 

kaip 
ten sėdėti, nepažįstant 
ir nežinant, ka su tavim 
ir leis, ar grąj ns

vienas ėmėsi su šiltom klusimu. 
Dabar pagelbon atėjo ir kiti. 
Philadelphijos ateivių globojimo 
draugija, kiek patėmyta iš atskai
tų, veikliai darbuojasi. Girdime, 
kad ir tik-ką atsibuvęs Bostone 
27-as S.L.R.-K.A. Seimas pa
skyręs ateivių šelpimui $100.00 
iš savo tautiškų centų. S.L.A.

klausimo, jo nepasvarstę ir nepū

ir šiuosmet.
taip ir to

stom as
eis, tai 
ns tin

kamai aprūpinti savo ateivius, 
kaip kad kitos tautos aprūpina.

Visai nesiseka. Jau kaip kam 
nesiseka, tai nesiseka !. . . .

Amerikon kauniš- 
delcgatams, kun,*

Tumu, musų ultra- 
laikraščiai: “Kclei-

afidavi-
Vicnok iš to niekas neiš-

davitai” išdirbinėta vieno tų 
laikraščių redaktoriaus ir paga-

tokio nepasisekimo vis- 
lyg buvo nurimę, 
kilo trukšmas. “Ko- 
o, o “Keleivis” su 
jaus atkartojo (dar 

su savais pagražinimais), buk jie 
turėję teisę skelbti kun. Ališau- 
skį Rusijos šnipu, o jeigu jiems 
tada netikėta, tai jie dabar turi 
dar naujų “faktų”. Šie laikraš
čiai įtarė, kad turi liudininku p.

tą, kuris buk paliudijęs korespon
dencijose, rašytose anuo laiku 
“Vienybei! Lietuvninkų” ir “Tė- 

Ališauckjs išvynėn

vatkauckiii prie 

nei
nei “Vien. L.“, 

korespondencijos 
pinę ir tuomi parode, kaip 

jie moka tikruosius šnipus už-

kad užsiliepsnos liau
kis, kuriame labjausiai 
as S.L.A. prezidentas, 
tkauckas. Išrodė labai

keistai 

čiausį S.L.A. urėdą, ką nors taip 
sunkiai inkriminuojančio, butų

Pagalios viskas išsiaiškino: iš
lindo yla iš maišo, “Tėvynė”, nr. 
22-ame, kalbėdama apie šitą nau
ją “faktą”, štai ką rašo:

“Tėvy- 
pačfai 
redak-

P. živatkauskas prisiuntė 
nei” raštelį apie tą dalyką, 
“Tėv.” redakcijai paprašius; 
cija iš kitur buvo girdėjusi apie 
tai, ką kalbėjo kn. Olš. ponui živ., 
ir manė, kad šis dokumentas yra iš
tikimųjų svarbus. Gavus nuo p. živ. 
tą raštą, dalykas pasirodė kitokioj 
šviesoj; prie to ir ponas živatkaus- 
kas laiške redakcijai išsireiškė, kad 
neverta esą tas dalykas kelti “Tėvy
nėje,” S. L. A. organe, jo t. y. 
S. L. A. prezidento vardu ir 
patarė netalpinti “Tėvynėje” mi
nėto rašto, o pasiųsti jį “Vienybei 
Lietuvninkų,” kas ir padaryta. Pa-> 
galiaus klausimo “svarbą” parodo ir 
tai: p. živatkauskas nuo pradžios 
rugsėjo 1911 metų iki pabaigai ge
gužės 1912 m., taigi per 8 suviršum 
mėnesius, “to fakto” apie kn. Olšaus- 
kį negarsino kituose laikraščiuose, 
pvzd., “Keleivyje” ar “Kovoje,” ku-

nasi, nors žinojo, kad nė “Tėvynėje,” 
nė “V. Wet” jis nepatilpo ir nepa- 
tilps.

—m—.m. »i iMatii.niį .....t fa. a ,»r,.      ,t „n

Kadangi “Kova” įtarė, buk p. 
Živatkauckas pasiuntęs straipsnį 
su minėtais “faktais’^ '“Vienybei 
Liet.”, tai ši pastaroji,, atsakyda
ma ant neteisingo “Kovos” dr ki
tų jos bendrų įtarimo, štai ką 
rašo:

Stebėtinas dalykas! “Kova” žino 
tą. ko męs nežinom. Męs jokio 
straipsnio nuo p. živatkausko ne
gavom. Pamename, kad keno tai 
rašytą korespondenciją gavome iš 

keno 
tai buvo parašyta). Kiek pame
name, tojo korespondencijoje nebu
vo jokią “faktą,” tik paprasti žo
džiai, kurią anais laikais korespon- 

Bet ir tai męs 
Tėvynei,” iš kurios 

ke- 
iš- 

ra> 
Iš

Tėvynės” (nepamename net 
buvo parašyta). Kiek 

tojo korespondencijoje 
faktą,” tik paprasti

dencijose netrūko, 
ją sugrąžinome “r 
gavome ir kuri geriausiai žino, 
no buvo rašyta. Na, o “Kova” 
virkščiai apskelbia: keno buvo 
syta, kur siųsta ir kur padėta! 
kur ji žino? Jeigu ji pati išmis- 
lino, tai turi žinot, kad ji sumelavo. 
Jeigu jai sake p. živ., tai jis sume
lavo. Bet melagystė aiški ir bjauri.

Iš šito viso aišku, kad nauja 
konspiracija prieš kun. Ališatic-

Lietuvninkų” su “Tėvynė” nuėjo 
per nieką. Gražu dabar bus jiems 
žibinti akis prieš žmonis.

B-as Živatkauckas, kurį matyt 
norėta įtraukti skandalai!, kol kas 
išėjo iš tos balos sveikas ir nesu- 

ir galima buvo tikėtis, jis turėjo 
užtektinai takto, kad nepamirš
ti apie savo urėdo garbę ir atsa
komybę ir todėl išsireiškęs “Tė
vynės” redakcijai, kad “never
ta tas dalykas kelti S.L.A. organe 
S.L.A. prezidento vardu.” Tas 
parodo jo pagirtiną šiame atsi
tikime supratimą takto: kiekvie
nas žmogus privalo pirma apgal
voti, ką jis sakys, o prezidentas 
tokios didelės organizacijos, kaip 
S.L.A. juo labiaus privalo sai
kuoti kiekvieną savo žodį, kiek
vieną žingsnį, nes jis atsako dvi
gubai: kaipo privatiška ypata ir 
kaipo sargas didžios lietuvių or- 

kauckas pasirodė suprantąs savo 
pareigas. Tas gerai. Bet “Tė
vynėj” yra kitas sakinys, kuris 
gali but suteiks jam tūlą nesma
gumą, minėtinai tas, kad jis “pa
tarė netalpinti “Tėvynėj” minėto 
rašto, o pasiųsti jį “Vienybei 
Lietuvninkų” (musų pabraukta. 
Red.), kas ir padaryta”. Na, bet 
tas tai jau jo, kaipo privatiškos 
ypatos, reikalas su “Vien. Liet.”

Lietuviai aktoriai. Mažai kas 
iki šiolei žinojo, kad apart lietu
vių scenos mėgėjų, yra taipgi pro
fesionališki lietuviai aktoriai, vie
nok jų esama,—ir net gerų akto
rių esama. Štai “Draugas” pra
neša, kad šiomis dienomis sugrį
žo į Hazleton’ą, Pa., pasilsėti pas 
savo tėvus, gabi ir diktokai te
atrališkam sviete pagarsėjusi pa
nele Alena Patilauskiutė. Pro
fesionališki aktoriai paprastai

Paulauskiutės, kaipo aktorės, yra 
vardas Lillian Herbert. Ji ap
keliavusi visus didesnius Suv. 
Valstijų miestus ir lošiusi ge
riausiuose Amerikos teatruose. 
Ypačiai atsižymėjo vaidinime šių 
... “i v,,... r>.....1.” 
“A woman who lived” ir “A 
Certain Party”. Ji taipgi lošė 
ir didelėms krutamu paveikslų 
kompanijoms (Vitagraph ir Se
lig) vaizdeliuose “Daisy” ir “The 
College Giri”. Panele Paulaus- 
kiute gimė ir augo Hazlctonc, 
Pa. Lošė pirmos kliasos teatruo- 

jos žodžių, yra nemažas skait
lius lietinių aktorių, tik jie neži
nomi lietuvių visuomenei, nes tu
ri prisiėmę kitus 'vardus. Ji 

tamTo veikale “Chantecler“ svar
biausią po Maud Adams rolę lo
šia taipgi lietuvaitė.

Mirė
Pereita

karalius aviacijos. 1 
savaitę mirė mieste 

garsus lakunų išradėjas (aerop- 
pramintas aviacijos (lak
om) karalium.
tai didelis smūgis <ios rū

šies mokslui ir progresui, nes 

jonės buvo vienu iš didžiausių 
aviatorių. Tai nebuvo akroba
tas, mylintis rodyt “štukas” ore, 
bet rimtas tyrinėtojas ir prak-

Wilbur Wright ir jo brolis 
Orvillė pirmi parodė svietui, kad 
galima pasekmingai lakstyt ore 
mašinomis, sunkesnėmis už orą. 
Šiądien visi tam tiki, bet netaip 
buvo pirma. Kada du broliu pra
dėjo bandymus, juos išjuokta, va- 

jotais. Bet jie nenusiminė.-Nors 
sunku jiems buvo ,girdėti aplin

kines apie save 
gi dirbo, tyrinėjo ir bandė, pa
kol pagąlio^ft^Utaise tokios ma
šinos, kuria gagėjo liuesai ore 
lakstyti, keltis augščiau, leistis 
žemiauSjf sukti ratu irv 1.1, žo
džiu sąkanj. Jie, pertikrino netik 
savo kaimynus, bet ir visą pasau
lį, jog žmogus gali užkariauti 
orą taip, kaip’ jis užkariavo žemę 

būti geriausiu prirodymu, ką ga
li padaryt tižs'išjSyrimas, kantru
mas ir energija.

Daug yra jaunų vyrukų, ku
rie nieko šiame sviete gero ne
mato, kurie nuolatinai nusiskun
džia, buk jie neturi gi|itikio-lai- 
mės, kurie mano, kad šiądieninis 
gyveni mas taip sutaisytas, kad 
prastam, neturtingam jaunikai
čiui visai negalima išsimušti vir
šun, negalima atsižymėti, pada- 

ar gerą pragyve
nimą.

Broliai Wright buvo neturtin
gų tėvų vaikai, —kas blogiatts jie 
turėjo vos šiokį-tokį vidutinišką 
apsišvietimą. Bet jie turėjo di
džiausiai brangintiną ypatybę: 
žingeiduriTą,' norą dirbti ir prie 
sunkiausių aplinkybių ir geleži
nių energiją. Šitos jų charakte
riaus ypatybės davė jiems pa
galios turtą, davė jiems didelę 
garbę, o mokslui ir žmonijai at
nešė neapsakomą naudą, nes jų 
išradimų pasekmės jau dabar 
milžines; kas bus ateityje,

yra

vyrų 
tiems jau-

Lai pavyzdys šių 
duoda j i egos visiems 
nikaičiams ir vyrams, 
darni sau kelią per sukilusias gy
venimo vilnis, kartais nusilpnėja 
ir paabejoja, ar daplauks jie ka- 
d a-nors laukiamo krašto.

S.L.A. SEIMAS.
pra-
Lie-

Panedėlyj ryte, 3 birželio, 
sidejo 27-as Susivienyjimo 
tuvių Amerikoj Seimas. Plate
snes žinias patalpinsime sekan
čiam numeryj.. Šiuom kartu mus 
daėjo sekančios žinios:

Seimo prezidentu išrinkta p. STASYS GEGUŽIsTThenan- 
doah, Pa.; Vice-Prezidentas — p. 
A. RAMANAUCKAS iš Law
rence, Mass.; Pirmu sekretorium 
— p. E. KLIMAS iš Philadelphi
jos, buvęs ex-valparaizietis; antru 
sekretorium t p. VITAITIS,4 iš 
Shenandoah, Pa.

Presos komisijon išrinkta pp.: 
F. BRAČULIS ir S. TANANE- 
VIČIA iš Chicagos ir p. A. AM- 
BROZEVIČIUS iš Newarko, N. 
J. Maršalkomis — p. J. AMRRO- 
ZIEJUS ir p. J. MARTINAITIS.

Pirmas dvF sesijas praleista, 

misijų raportus. > Delegatų pri
sirinko, rodos, 58.

Vakare toj pat McCaddin sve
tainėje atsibuvo prakalbos, žmo
nių buvo nedaugiausiai—apie 300 
ypatų. Kalbėjo: S.L.A. prezi
dentas p. Živatkauckas iš Scran- 
tono, Pa., p. Bračulis iš Chicagos, 
ir p. Ramanauckas iš Lawrence, 
Mass.

Geriausi kalba buvo bene p. I
Bračulio, nors p. Ramanaucko 
kalba irgi buvo gera.

Reporteris.

Nedėlios vakare, 2 d. birželio, 
pribuvusių Seiman delegatų pri
ėmimui atsibuvo bankietas-vaka- 
rienė vienam Coney Island vieš
bučių, jūrių pakrantėj. Vakaras 
iš visų atžvilgių nusisekė puikiai 

buvo apie 150. Užtėmyta, jog 
vakare nedalyvavo vietiniai “so
cialistai”, sulyg kurių toks sve
čių priėmimas, tai “esąs darbi
ninkų išnaudojimas”....

Seimas eina kol kas ramiai ir 
tvarkiai. Is.

S.L.R.-K. Seimas. Užsibaigė 
k fS.L.R.-K.A. Seimas Bostone, ku-

• ■ Iris traukėsi tris dienąs. •' Buvo 

ganą ir konstitucijos sutvarky
mą. Organu liko tas pats “Drau
gas”. Centro valdyba liko taip 
pat sena, išsKyrius p. Krušinską, 
Centro Sekretorių' Jo vieton iš
rinkta p. J. Vasi.liauckaj> iš Bal
timore, Md.

Iš tautiškų centų paskirta $100 
atjdvių reikalams ir po iqo rub
lių sekančioms įstaigoms: “Ži
buriui” Suvalkuose, “Saulei” Kau
ne ir Vilniaus lietuvių dviklęsei 
mokyklai. Likusius paskirta Šv. 
Kazimiero seserų vienuolynui

Smulkesnis aprašymas Seimo 
iiuotikių atskiriame straipsriyj.

PRIEŠ KONVENCIJAS.

Ncužilgio prasidės nacionalės 
konvencijos dviejų didelių par
tijų: republikonų Chicagoj ir de
mokratų Baltimorėj.

Delegatai1 kiekvienos partijos 
šiose konvencijose išrinks kandi- 

dento urėdui ir vienas iš šitų 
kandidatų rudenyj bus išrinktas 
abclnu visos šalies balsavimu. 
Taigi vienas iš dabar renkamų 

blausiais republikonų partijos kan
didatais yra: dabartinis preziden-

Rooseveltas; trečias iš eilės yra 
senatorius La Follette iš Wiscon- H
sino. Jau nuo metų eina aštriau
si kova tarp Roosevclto ir Tafto, 
—• tokia kova, kurios dar Suvie
nytose Valstijose iki šiolei nebu
vo: apsipurvino vienas kitą be

valstijos | filozofiškai,

tikėtis, 
ar

Daug ramiau ir daug manda
giau kovoja tarp savęs demokra
tų partijos kandidatai, iš kurių 
reik pažymėt sekančius: Guber
natorius New Jersey valstijos — 
Wilson’as, Spykcris Kongreso 
(prezidentas) •—- Champ Clark 
ir gubernatori 
—• Harmonas.
mokratijos vadovu yra garsus 
W. J. Bryail. 
jog kandidatas, kurį jis rems 
tik nebus greičiausiai konvencijoj 
nominuotas. ' .

Šiame straipsnyj, paėmę ištrau
komis iš vieno anglų žurnalo, 
paduodame akyvą charakteristiką 
kiekvieno žymesnių kandidatų. 
Sulyg šio žurnalo ^(Thc World’s 
Work šiemetiniai kandidatai pre
zidento tirėdan šiaip išrodo:

Taftas.
Su lyg savo temperamento ne

labai tinka urėdui, kur reikalinga 

pąrdaug užsitikintis arti jo sto
vintiems ir perdaug neprieinamas 
tiems, kurie prastai aiškiai kalba; 
“geras žmogus, apsuptas džen
telmenų, kurie žino, ko jie no
ri”; patriotas, bet svyruojantis, 
pakol neįpyksta; iš prigimimo 
palinkęs prie kompromisų ; malo
nus ir pritraukiantįs, arčiau jį pa
žinus, bet neatsakantis vadovas, 
nepažįstantis gerai žmonių; žmo
gus linkęs greičiaus prie diplo
matiško klausimų išrišimo, negu 
veikiąs iš fundamentališkų persi
tikrinimų; vyras su najivišku tiž- 

su-

kiek malonus ramume, tiek žiau
rus įširdęs; prisilaikąs formališ
kumų, ir svarstantis greičiau pa
gal teises ir statutus, negu 
lyg savo persitikrinimų; p 
dentas nemažai ką nuveikiąs lai
ke savo tarųystos, už ką jis ne
gavo prideriamos žmonių dėkos 
ir kredito ačiū sago lėtumui; iš
rodo, kaipo rami diena po uraga
no (po Roosevclto prezidentu- 

nuobodi diena po vaka- 
šturmo; labiaus nelai- 
negu vertas peikimo;

kuris turi daug ypa-

rykščio
m i ilgas,
prezidentas,
tiškų draugų, bet mažiau akty- 
viškų užtarėjų ir pagclbininkų; 
auka savo locnos klaidos, kuria 

, nepriimdamas jam 
Atigščiausio Teisėjosiulomos 

vietos.

Rooseveltas.

veikėjų, kurio diktatoriška ran
ka ir drąsus naudojimas prezi- 

zidentystei naują reikšmę ir da
vė tautai naują impulsą; vyras, 
kurio nepaprastas pasisekimas 

nekantrumą, ačiū kuriam jis ne 
sykį nužemimo savo urėdo ver
tybę; rizikuojąs būti sumuštu ap
gynime “draugijines teisybės” 
principų, kurių jis pats dar ne
yra aiškiai sufurmulavęs ir su

į locną sau prieštaravimą; sta
bas tų, kurie yra veiklus, bet 
karštuoliai, neturintie kantrumo; 
jis yra greičiaus impulsu, negu 
gerai sutvarkyta jiega; vyras 
kuovisaptisiškiausios pažinties1— 
mokslo, bet kuriam pastebėtinai 
trūksta ekonominio sugebumo ir 
orientacijos; galįs sumaišyti ir 
skaityti savo norus principais; 
gali but busiantis sunaikintojas 
savo partijos, kurią nori pakelti;

lies gyvenimo, kur galėtų daug

me

Tas yra uola, kuri gręsia pavo
jumi jo* politiškų ambicijų laivui

ja uždraustuose van 
Labiausiai kad

kuris plaukioja 
denynuose.
jis jieško prezidentūros 3-čią sy
kį, priešingai šimtmetiniam šios 
šalies papročiui, sulyg kurio joks 
prezidentas neprivalo jieškot pre
zidentūros daugiau kaip du sy
kiu. Jeigu jam leista 4 metai

savo 
buvo

atgal pastatyt savo vieton 
kandidatą — tai tas jau 
nemažas sužaginimas šios 
priimtų politiškų principų. Bu-

kandidato jis vėl liktų pats 
didatu.

Bryan’as.

tiška karjera neturi sau panašios

nas ir planus, perkrikštyjo juos 
savo vardais ir gavo tokiu bildu 
padėką už svetimus gerus suma
nymus; vyras, kuris, žinodamas 
tą viską ir žiūrėdamas ant to, 
savo keliu priima tokią savo ypa- v.
tai skriaudą filozofiškai ir net 
humoristiškai; puikus organiza
torius ir kalbėtojas, draugiškas 
ir malonus, žiūrintis į gyvenimą 

kas pritraukia prie 
minias ir duoda jam 

milžinišką skaitlių pasekėjų; vy
ras, kuris netapo atigščiausiu ša
lies vadovu iš priežasties (pra
džioj savo karjeros) savo intelck- 
tuališkų nedateklių, bet kuris 
taip gerai instinktyviškai sugrie
bia ir atjaučia demokratijos filo- 
zofiją, jog ačiū tam plačios mi
nios iškėlė jį geriausių demokra
tijos vadovu ir išreiškė j u demok
ratiškų principų; subrendęs su 
laiku ir įgijęs labai platų gyve
nimo pažinimą, jis ir iki šiolei 
Wa garsiausiu ir didžiausiu iš- 

skriaustiems ir užmirštiems;

jis gimęs tapti kada nors šios 
šalies prezidentu; visų pripažin
tas vadas demokratų partijos; 
jeigu jo protas butų lygiai miklus 

formų, kaip jo balsas miklus ir 
gražus kalbose, jis nuo senai bu
tų buvęs niekieno neįveikiamas; 
nors tris syk sumuštas preziden
tiškuose rinkimuose, jis visgi dar 
gali ateityje tapti neįveikiamu sa
vo priešams riešučiu.

Harmon’as.

Harmon’as — Ohio valstijos

lim'as šiemetinis kandidatas, — 
yra paprastos rūšies vyras, kurio 
protas susiformavęs ir ncatmai- 
nomas nuo kokių 20 metų, taigi 
atlikęs nuo šiądieninio gyvenimo 
r^kalavimų ; gabus > advokatas, 
turintjs gerą praktiką labiausiai 
tarp korporacijų; žmogus malo
naus budo, taip sau seno stiliaus 
geradušis džentelmenas, apie ku
rio kandidatūrą prezidentuosna 
niekas nemanytų, jeigu jis ne
būtu gubernatorium didelės val-

Q u o ir

viską ramiai.

Champ Clark.

dabartinis At-
>uto

tas) —• gero tipo vyras, nemen
kas provincijonališkas organiza
torius, mokaijrtjs gražiai nupasa- 
kot ; labai mylimas tokio pat ka
libro žmonių kongrese, kurie va
dina jį be jokių ceremonijų pir
mu vardu — Camp; neturįs su
pratimo savo vertybės, lyginai 
šlubuojąs gerose manierose ; žmo
gus,kuriam partijos rutina ir lo- 
jališkumas yra nelaužoma teisė; 
neturįs jokios nuovokos apie 
viešpatystės vyrui reikalingus 
gabumus ir pridermes; papra
stos rūšies typiškas bet valus po
litikas; ypatiškai vienok gerbia
mas, bet neturįs užtektinai iš
minties, nes neturįs gero mok
sliško auklėjimo; genijus saky
me netaktiškų prakalbų (pavyz- 
din, apie pramonijos ryšį su Ka- 

tikrinimų ; auka nevalių politikie
rių , kurie stumia jį šiais metais 
kandidaturon; savo keliu galįs 
tapti demokratų kandidatu per 
konvencijos manadžierių intrigas; 
gali but vienatinis demokratas, 
kurio nominacija duotų rudeni
niuose rinkimuose lengvą perga- 

republilęonams, vis viena, ką 
republikoiyd pastatytų 
Roose veltų, ar ką kitų

Wilson’as
Wilson’as — New Jersey val

stijos gubernatorius, demokratas, 
—: yra vyras mokslinčius, nema
žai politikos ir istorijos srityj 
užsitarnavęs; vyras, priėjęs prie 
pilnai balansuotos ir išsidirbusios 
lygsvaros; kurio svarbiausiu po
litišku persitikrinimu yra, kad jo
kia kliasa neprivalo turėti dide
snių privilegijų, bet visos turi but 
lygios akyse valdžios; tvirtinan
tis, kad politiškų “bosų” valdy
mas ir privatiškas paslėptas bū
das vedimo visuomeniškų reika
lų yra didžiausia šios šalies ne
laimė ir skaudžiausis nusidėjimas 
prieš visuomenę: turintjs sulygi
namai trumpą bet labai pasek
mingą politiško veikėjo prityrimą 
(New Jersey valstija šiądien yra 
visai skirtina politiška valstija 
nuo tos, kokia ji buvo du metu 
atgal, jam paėmus gubernatory
stės vadžias) ; drąsus, nes turįs 
gilius persitikrinimus, rimto ir 
nuoseklaus charakteriaus; žmo
gus augštų idealų, kuriam šio 
krašto politika turi gilią moralę 
reikšmę; sąžiniškas ir padoriai 
mandagus; bilozofiško humoro; 
labai pertikrinantis kalbėtojas; 
labai neapkenčiamas tų, kurie 
norėtų, kad šios šalies polika bu
tų, kaip iki šiolei rankose poli
tiškų “bosų“ ir politiškų gešcft- 
machcrių. Kaip Rooseveltas 
duoda progą republikonų partijai 
parodyt desperaciją, taip Wil
son’as duoda progą demokratų 
partijai parodyt rimtumą ir iš
mintį. Buvęs prezidentas vieno 
iš geriausių šios šalies univer
siteto.

Butų labai žingeidus dalykas, 
jeigu jis ir Rooseveltas taptų 
išrinkti kandidatais — viens ant 
demokratų, kitas ant republiko
nų tikieto.

27-as S. L R. K. A. Seimas.
Susivienyjimo Lietuvių Rymo- 

Katalikų Amerikoj 27-asai Sei
mas prasidėjo 28 d. gegužės iš
kilmingomis mišiomis Šv. Petro 
lietuvių bažnyčioj Bostone, Mass.

Mišias atlaikė kun. Vizgirda iš 
Wilkes-Barre, - Pa., pamokslų pa
sakė dvasiškas Susivienyjimo va
dovas, kun. Dumčius iš Miners
ville, Pa. Laike mišių giedojo 
jungtiniai Bostono ir Worcester' 
rio chorai po vadovystė p. Kar- 
bauskio, o panelė M. Jablotiskiu- 
lė iš Worcesterio gerai atgiedojo 
solo sunkią “Wagin’o “Ave Ma
ria .

Po mišių Bostduio kardinolas 
O'Connell trumpai pratarė į su
sirinkusius delegatus, priminda
mas jiems apie Dievo meilę ir 
savo tėvynės meilę, kurios ragino 
nepamiršti.

Vardu Bostono lietuvių susi
rinkusius delegatus priėmė ir pa
sveikino vietinis klebonas, kun. 
Tarnas Žilinskas. Gavę kardino
lo palaiminimą, delegatai visi nu
sidavė bažnytinei! svetainėn, kur 
buvo laikomi visi (Seimo posė- 
d ž i a i. - \

Seiman p r i b u v<Ws i e k trni ga i: 
Kaupas iš Plymouth, Pa.,—garbės 
narys ir organo “Draugo” redak
torius, Jakaitis iš Clinton, Mass.į 
Dargis iš Mahonoy City, Petin., 
Dačkunas iš Shenandoah, Pa., 
Lietuvninkas iš Baltimore, Md., 
Urbanavičius iš Lowell, Mass., 
Jusaitis iš Lawrence, Mass., Kra- 
snickas iš Cambridge, Mass, ir kn. 
Bukas čekas iš Worcester, Mass,

Seimas tapo atidarytas inisiau- 
dvyliktą valandą išryto pobaž- 
nytineje salėje. Atidarė jį dva
siškas vadovas kun. J. Dumčius 
trumpomis maldomis. Po to 
prezidentas p. J. Rikteraitis pa
aiškino, jog pernai Susivienijimas 
paaugo ir sąnarių skaitlium ir 
pinigais (rankų plojimas). Čia 
vice-prczidcntas, p. M. Tulaba 
sakosi, kad turįs skundą prieš 
p. Rikteraitį. Delegatai nutaria, 
kad tą skundą išklausys vėliau. •

Eina delegatų šaukimas. Pa
sirodo, jog keturiasdešimts kuo
pų atsiuntė 60 delegatų. Dviejų 
kuopų delegatai neturėjo aiškiai 
surašytų mandatų, todėl jų pri
ėmimas tapo atidėtas tolesniam 
laikui, iki kol tam tyčia išrinkta 
komisija nenuspręs, ar jie gali 
būti delegatais, ar ne. Be tę at
važiavo vienas garbės sąnarys, 
kun. A. Kaupas. Viso balsų 61.

Seimo vedimi kandidatais ta
po pastatyti pp. J. Vasiliauskas 
iš Baltimore ir M. Kadzievskis 
iš Chicago,' III. P-as Kadziev>kis 
išrinktas seimo pirmininku di
duma 3T balso prieš 30 balsų.

Sekretorium tapo išrinktas p. M
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Brazauskas iš
Delegatai ap-

Milukas iš Philadelphijos didu-, 
ma 31 balso prieš 27 balsus, ku
riuos gavo p. M. 
Waterbury, Conn,
šaukė vienu balsu p. Miluką pir
mu sekretorium, p. Brazauskų — 
antruoju.

Komisijon peržiūrėti mandatus 
ir įnešimus išrinkti pp.: A. Gu- 

Pilcckas ir Karoliusdaitis, S. A.
Valukonis.

Maršalka 
mavičius.

išrinktas p. J. Ado-

M. Valukonis ir kunigai:

Išrinkta komisijas skundų per-

Po rinkimų sekretorius p. K.

sivienijime ’esą pilnų sąnarių 
6387, vadinasi pernai Susivieni
jimas paaugęs 824 nariais.

. Pinigų kasoje esą netoli 32 tūk
stančių dolierių.

raportų, visi kiti užsiganėdino 
“pasakotais” raportais.

Iš kun. Dumčiaus, dvasiško va
dovo, raporto matosi, kad iš 125 
kuopų tik 72 kuopos prisiuntė 
atskaitas apie išpažinties atliki
mų, bet ir iš tų tik 45 gerai at
likta. Dvasiškas vadovas nusi
skundžia ir atkreipia Seimo atydą 
į šį dalykų, patardamas užvesti 
aštresnę kontrolę per Susivie- 
fiyjimo Sekretorių.

Kjla klausimas apie immigran
tus. Seimas, pasvarstęs dalyką,

centų $100.00.
New Yorko

Paduota įnešimą, kad sutvar-i 
kyti susivienyjimo čarterį, kuris

valstijoj. Kai kurie darodinėja, 
kad registruot čarterį visose val
stijose nėra reikalo, nesą kol kas 
viskas ramu, o registravimas 
kaštuotų daug pinigų. Šią nuo
monę gina Centro Sekretorius,

truputį keistai. Pagalios išrenka 
komisiją iš reprezentantų kiek
vienos valstijos, išviso apie 16 
ypatų. Ši komisija turės pasitei
rauti apie sąlygas čarterio regi
stravimo visose valstijose, kur

. Šimkaus veikalu.

Vakare atsibuvo koncertas, su
rengtas iš Čurlionies, Sosnausko, 
Petraucko ir
P-as Karbauckas buvo vedėju
jungti^ Bostono ir Worcesterio 
chorų. Choras buvo gana geras 
ir tinkamai atliko savo užduotį, 
bet publikos buvo sulyginamai 
visai nedaug.

(Toliaus bus.)

ŽADA DARYT GALĄ HUM- 
BUGIŠKIEMS INSTITUTAMS.

Visokie humbugiški medikališ- 
ki institutai ir klinikos, visokie 
“garsiausi, didžiausi ir stebuk
lingiausi” daktarai, kurie stebuk
lingai gydo visas ligas (pirmiau
siai, žinoma, pradeda gydyt pa
ciento kišenių), per laiškus ir 
stebuklingomis mašinomis su vi
sokiais spinduliais ir čirškėji
mais; visokie medikališki humbu- 
gieriai ir kišenių operatoriai, ma
tyt, greit turės liautis siuntinėję 
savo “stebuklingus apgarsinimus” 
ir mulkinę geradušius tamsius 
žmonelius.

Taip bent reik tikėtis, nes Chi- 
cagos daktarai apskelbė karą vi- 

nesąžiniškiems stebuklin- 
kurie žeminą

siems 
giems daktarams,

Prie Joniškio bylos.

t Pašnekelių Kampelis.
Klausimai iš pereito numerio.
47. Kas pirmas išmokino 'žmo

nes kepti duonų?
48. Kaip senai yra žinomi au

tomobiliai ?

rafa skersai Atlantiko vandenyną 
iš Europos Amerikon?

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

51-
moras

t'hu-

Atsakymai.
Chinictis, vardu Ching-
, buk buvęs' pirmu žmo

gum, kuris išmokino savo vien
taučius, kaip daryti duoną iš

47-

Gim. Jis taipgi pirmas buk sura
do būdą darymo vyno iš ryžių. 
Iš Seno Testamento žinoma, kad 
kepimas duonos buvo žinomas 
jau Patriarchų laikais, Senovės 
romėnų istorija parodo, kad 170 
metų prieš Kr. Gim. duonkepy- 
stė buvo jau virtusi pasekminga 
pramonija. Bet nevisada ir ne- 
visur duoną daroma iŠ kviečių 
ir rugių. Kada Henrikas IV-as 
(1553—1610) apgulė Paryžių ir 
tenai išsiplėtojo neapsakomai 
sunkus badas, priėjo ant galo 
prie to, kad 1594 m. žmonės, ba-

“duonų”
bučiuose
nu kliasu duona viduramžiu lai-c

rastu lavon-

daroma iš miežiu. Ant

fish) džiovina ir, sumalus ją, iš 
tokių žuvinių miltų kepa duoną. 
Airijoj ir iki šių laikų duona, pa
daryta iš bulvių, yra labai pa
prasta. Ihnlandijoj, kur dėlei la
bai uolingos žemės labai mažai 
tesėjama javų, tankiai darant 
duoną primaišoma smulkiai su
trintos medžiu žievės.

duoną Anglijoj jau 1634 metais. 
1857 metais tūlas Dauglish už- 
patentavo naują būdą darymui 
“skylėtos” duonos. Vieton mie- 
lių vartojama angliarukštį, kurią 
maišo su vandeniu ir miltais, 
čia Amerikoj, rodos, šitas būdas 
yra plačiai vartojamas didelėse 
duonkepinyčiose.

48. Automobiliais vadinama 
įvairių formų vežimus, kurie “pa
tįs, be arklių, važiuoja”. Svar
biausia automobiliaus dalis — tai

gera daktarų vardų ir atneša ne
apsakomų skriaudą tamsesniems, 
arba lengvadušiams žmonėms.

Cliicagoj sustivėrė organizaci
ja, kuri žada imti tuos apgavi
kus nagan. Šion organizacijon 
įėjo reprezentantai nuo šių dak-

cal Society”, “Chicago Home
opathic Med. Society”, 
Electric Med. Soviety Chi-

Šitas komitetas jau pradėjo 
darbuotis: pakvietė žymus ad
vokatus, renka reikalingds daro-

visų eilę bylų prieš nesąžiniškus 
išnaudotojus. Prašoma, kad visi, 
kurie kokiu nors bydu buvo nesų- 
žiniškai tokių apgavingų dakta
rų išnaudoti, atsišauktų su skun
du prie šios draugijos. s.

mašina, kuri 
suktis. Šitos 
rios. Vienos 
vieton garo

priverčia 
mašinos yra įvai- 
yra garinės, kitos 
vartfoja suspaustų

kos jiegą. Sulyg to eina ir au
tomobilių vardai: gariniai, elek- 
tril/iniai, *gazoliniai ir t. t. Auto
mobilius neyra taip naujas išra
dimas, kaip daugumas mano, bet 
jo pradžia siekia beveik tų lai
kų, kada tapo išrasta garinė ma
šina. Garsus anglikas Sir Isaac 
Newton jau 1680 metais buvo su
manęs padaryt tokį garinį veži
mą, kuris turėjo visas harakte- 
ristiškas šiandieniniu automobi-

' čiuose. Rugsėjy}, tų pačių metų, 
surasta ir dabaigta pirmiaus pa
mestą pirmą vi^lą ir tokiu budu 

jo ratus iš syk beveik pasidarė dvi lini- 
ji tarp Europos ir Amerikos. 
Šitos linijos vadinosi “Anglo- 
American Cable” ir buvo sava
stis to paties vardo kompanijos. 
1868 susitvėrė nauja Francuziš- 
kai-Amerikoniška kompanija, ku-

than Reed užpatentavo ir padir
bo garinio vežimo modelį. Bet’

daryta 1769 metais Francuzijoj, 
kur franeuzų armijos oficierius, 
vardus Nicholas Cugnot, padir
bo triretį vežimą. 1803 metais 
Londone išstatyta parodon ve-

vičiko, kuris pirmas parode au
to m o b i 1 i a u s p r a k t i š k u m ą
jo atvažiuota savo vežimu į Lon
doną iš Camborne, padarius iš
viso 90 angį, mylių.

Amerikoj tūlas Oliver Evans

nes

vežimą, varomą garu. 1827 me
tais Dovydas Gurney padirbo 
garinį vežimą, kuriuom jis leisda
vosi gana ilgosna kelionėse, da
rydamas po 85 mylias į 10 va-
landų. Bet tikrasai automobilių 
išsivystymas prasidėjo nuo 1895 
metų. Nuo to laiko mašinas la
bai pagerinta, padaryta daug 
naujų išradimų. Geriausius re
zultatus duoda iki šiolei garinės, 
aliejinės ir alektrikinės automo
bilių mašinos;

Didžiausį greitumą išvysto ma
šinos, kurios vartoja lengvus 
skystus aliejus, kai]) pavyzdin 
gazoliną; garinės mašinos labiau
sia tinka automobiliams, kurie 
vežioja sunkenybes. Elcktriki- 
niai automobijai labai parankus 
trumpoms kelionėms, bet ilge
snei kelionei jie nelabai tinka, 
nes reik mainyt elektros magazi
nus. Pastaraisiais metais auto

to žemyn. Gal ncužilgio 
laikai, kad gerą automobilių

šimtis dolierių. Dabar jau ga
lima gauti pusėtinų automobilių 
už $800—$900. Keli metai at
gal už tokį pat reikėjo mokėti 
kelis tūkstančius doliarų.

49. Profesorius Morse, išradė
jas telegrafiško alfabeto, (apie 
ką pirmiaus rašėme “Lietuvoj” 
atskiriame straipsnyj “Beviclinis 
telegrafas”) buvo pirmas, kuris 
1843 m. sumanė pertiesti telegra
fą iš Europos Amerikon dugnu 
Atlantiko vandenyno, vienok tik 
1854 metais Cyrus Field plačio-

metais pradėta tiesti telegrafo 
liniją nuo Airijos kraštų linkui 
Amerikos. Pirmas bandymas bu
vo nepasekmingas, nes laike tie
simo viela truko ir tuomi tarpu 
negalima buvo jos sujieškoti. 
Liepos mėnesyj 1866 m. pęrticsta 
pįrnią pastovų povandeninį tc- 
lagrafą iš Valeitcįjos „ įlankps, 
Airijoj, iki Trejibes- įlankos, New
Foundlande, Anierilfos.,. pakraš-

Yra tečiauš tūlos priežastįs, kurios padeda 
sukelti visuomenėje nemalonias nuomones 
apie liakraštininkus. Laikraštininkai nėra tai 
savyje užsidariusi profesija, negi visuomeniš
kai teisiškos organizacijos profesija — tokia, 
kurion priklausyti tegalimą butų ingyti teises 
tik sulyg tam tikrų dėsnių, išpildant tam tik
rus reikalavimus. Nieko panašaus. Laikraš
tininku gali pasivadinti kiekvienas, taip, kaip 
kiekvienas gali pasivadinti rašytoju, agentu,

letorijatą, menku dvasišku ir dorišku turtu 
tegalinčiu pasigirti. Bet visuomenė linkus 
perdaug lengva širdžia visa apibendrinti, ir 
visą laikraštininkiją vertina pagal tūlą mažiau

sto, Francuzijoj iki Roxbury, 
Mass. 1873 metais pertiesta ket
virtą liniją tarp Valencijos ir 
Trejibės įlankų, ir tais pačiais, 
metais pasirodė dar nauja lįrtj^č 
iš Rio dc Janicro, Brazilijoj, (iš 
Pietinės Amerikos) į Portugali
ją. 1874 m. pėrtiesta dar dvi 
nauji liniji iš zXirijos, į Amė?il<bs’ 
pakraščius. 1880 pasirodė antra 
franeuzų linija iš Bresto 
Lauryno įtakai. Šitos 
kompanijos susijungė 
kompanijon prašalinimui 
rencijos tarp savęs ir ; 
mui augštų kainų už šit 
fną transatlantiškų telegramų. 
1885 tūlas James Gordon Ben
nett ir Mackey sutvėrė naują

visos 
vienon 
konk ti

ir Naujosios
Škotijos/ ’ pradėjo konkuruot i su . ■ , . Z . . . •
sena kompanija. Tas labai daug 
prisidėjo prie sumažinimo kainų 
nuo siunčiamų per Atlantiką te
legramų. Šiądien už peisiuntimą 
vieno žodžio iš Amerikos Rosi- 
jon reik užmokėt apie 49 centus.

50. Krc.matorijosc deginama 
žmonių lavonus?- vieton juos ka
sti žemėn. Deginimas lavonų 
neyra nauju prasimanymu, kaip 
daugeliui gali tas išrodyt; šitas 
paprotys siekia labai gilios seno-

naūdojamas. Senovės Aryanai 
visi degino savo lavonus ir to
dėl lavonų kremavimą galima 
skaityti visuotinu papročiu visų 
Indo-Europejiškų rasių. Šiauri
nėj Europoj žalvario (bronzos) 
amžiaus kapuose randama tik in
dus su lavonų pelenais. Senovės

lavonus ant tam tikrų laužų.

palaikytojų šio papročio. Svar
biausiu argumentu statoma tas, 
kad kremavimas lavonų yra sa- 
nitariškiausis būdas laidojimo. 
Tas ypatingai apsireiškė laike 
paskutinio karo Japonijos su Ru
sija. Rusai savo lavonus, su
lyg stačiatikių papročio, užkasda
vo žemėn, žinoma gręituoju, bi
le kai]). Tūkstančiai ncpalaidotų,

dėtinių aukų. Japonai visus la
vonus degino ir tuomi apsaugojo 
dešimtis tūkstančių gyvasčių.

Katalikų bažnyčios taisyklės 
nepritaria lavonų deginimui ir, 
rodos, svarbiausiu argumentu iš
statoma- Viešpaties žodžius: “Iš 
dulkių kilęs, į dulkęs virsi”. Kre
mavimo užtarėjai^gi tvirtina, kad 
net šiems žodžiams deginimas 
lavonų neprieštarauja, nes pele
nai yra greičiaus panašus dul-

Deginimas ' lavonų 
sistemos krematorijose 
tokiu budu:

Žmogaus lavoną dedama į pa
ilgų murinę ar geležinę kamerą, 
apaėu>j kurios įtaisytas pečius. 
Pries įdesiant lavonų kameron, 
uždegę pečių, labai įkaitina ka- 
’ f ’fl . 7 1 •' jmeros orų ir po to įleidžia is ga- 
zonietro įkaitintų vandenį angle-

naujausios 
daroma

ant 6 pusi.)

mus įžymių pašalinių bendradarbių 
Grant savo ’ veikale Nczvspaper 
duoda, kad šeštame dešimtmętyje 
ponui Greenwood atėjo į galvą 'mintis — 
si rėdžius elgeta aplankyti “Sambeth’o darbo 
namus,” idant asmeniškai ištyrus ir geriau 
pažinus įstaigos sutvarkymą, ką jis ir padare: 
visą naktį tenai praleido,kaipo pavargėlis. 
Keletą dienų vėliaus parašė apie tai į Pali 
Mall Gazette. Straipsnis padarė milžinišką 
įspūdį, laikraštis iš tos priežasties negirdėtai 
orasiplatino, o autoriui už straipsnį atsilygino 
lonoraru sumoje 100 gvinėjų (apie 1000 
rublių). Kitame atsitikime mokėta už straip
snį honoras sumoje 400 markių už kiekvieną 
“tąsą.” Paskutiniais laikais gauname žinoti, 
kad vyriausias Standard’o redaktorius, Mr. 
Mudfod, pasitraukęs nuo vietos su 50,000 
frankų metinės pensijos, ir kad H. W. Mas
singham, kuriam liko atimta vyriausiojo re
daktoriaus vieta prie Daily Chronicle už-

Laikraštininkijai skiriama visuomenėj 
pozicija tankiai saikuojama tuo, kurioj viešo 
gyvenimo srityj tos profesijos sąnariai ypa
čiai veikia, tai reiškia, ant kiek pilietija skaito 
juos vertus esant mandatų j tiesdavystės ir 
savivaldos įstaigas. Sutinkamai su besivysti- 
ino fazėmis, kuriąs visuomenės gyvenimą dau
gelyje vietų perėjo, to saiko, žinoma, nebus 
galima priimti už svarbiausią. Vienkart su 
anais apsireiškimais, gerai žinomais ir plačiai 
apkalbėtais, kūrins parlamentarizmas nesenai 
įgyvendino, įvyko daugelyje vietų pasitrauki
mas geriausiųjų elementų iš visuomeniško gy
venimo. Šiandien jau atpratome matyti parla
mentarinėse korporacijose be išimties geriau
sias tautos vienatas ir todėl viešų mandatų 
skaičius, kuris pripuola žinomos profesijos, 
arba luomo, sąnariams, nėra jau, abelnai, 
svarbiu saiku visuomeniškam jų vertinimui.

Svarbesnę, nekaip mandatai, turi vertę 
spaudos gerbimas ir pašaukimas laikraštinin
ku užimti valdiškas vietas. Bismarkas, nors

tečiaus išsireiškė, kad naudingiau esą turėti

tarnystoje. Tie žmonės paprastai turi vieną 
ypatybę, labai svarbią augštesniems valdinin
kams — moka aprebti čielybę. Profesionalis 
triūsas pripratino juos greitai orientuotis 
įvairių-įvairiausiuose dalykuose, sugriebti da
lyko esmę, atskirti nuo jos tai, kas turi tik 
pašalinę ir nesvarbią reikšmę, visusvarbiausia

jų apribotame atsinešime į abelnus viešpaty
stės klausimus, — o tai jau didelis viešpa
tystės ir visuomenės labu besirūpinančių val-

apsvarstyti kiekvieno patvarkymo intekmę į 
viešą opiniją. Jis turi politišką “uoslę”, ačiū 
kuriai nesykį gali surasti gerą kelią ten, kur 
vien dekretais ir paragrafai: 
išėjimas surasti. Šis universa 
ma, turi ir savo silpnas puse 
stoka nuodugnumo', grieštumo

ko j, užsimokėjo už tai nustojimu metinės 
pensijos Almoje 37,000 frankų.

Francijoje, atkakli konkurencija tarp di
desniųjų laikraščių pagimdė nepaprastai aug- 
štus honorarus. Laikraštis Siėcle. konku
ruojąs 
Aleksandrui Durnas, Fridrikui Soulie po 1 
franką 20 ccntimų už eilutę, o honorarai už 
Eugenijaus Sue apysakas siekdavo iki 100, 
000 frankų. Yra tai skaitlinės, kurios toli 
pralenkia Vokietijos ir Austrijos spaudoje 
viešpataujančias sąlygas. Nežiūrint to, vis

Laikraštis Siėcle, konku- 
in’o La Presse, mokėjo

viešpataujančias s ą 1 y ga s.
tik galima sakyti, kad ir čia laikraštininkų 
profesija iš medegiškosios pusės neatrodo, 
kad būtų labai blogose sąlygose*.) Toclėl ne 
tiek pajamos, kiek vietos netikrumas dau
giausia publicistus rūpina. Geriausia čia 
apsisaugojimo priemonė gali būt atsakomai 
suorganizuota savišalpos draugija, kuri, iš 
vienos pusės, galėtų statyti moralę opoziciją 
prieš neteisingus nuo vietų prašalinimus ir 
kitokias nuoskaudas, iš kitos gi — duotų sa
vo sąnariams materialę pagalbą, atsidūrus 
sunkiose sąlygose.**)

Anonimas kasdieninėj politišoj spaudoj 
laikraštininkams turi tai]) didelę subjektinę 
orasmę, kad, šalia spaudos laisvės, geriausia 
bus čia apie jį ir pakalbėti. Anonimo klau
simas reikalauja ant tiek rūpestingo trakta
vimo, ant kiek autorius žino, kad jo tame 
dalyke pažvalgos skiriasi nuo praktikuojamo

ir nuo didžiumos publicistų pažvalgų. Au
torius čia atvirai prisipažįsta, kad jis yra 
anonimo priešininkas.

Richard Jacobi*) tvirtina, kad 
svarbiausia už anonimą kalbanti priežastis 
gludanti techniškose redakcijos apystovose. 
Sprendžia jis čia, visupirma, apie įžanginį 
politišką straipsnį. Tasai ne visuomet esti 
kaip per generatio aequivoca redaktoriaus — 
kurs jį rašo — galvos darbas. Tankiai straip
snio turinys paremtas turėta diskusija su 
draugais, partijinlais bendrininkais, pasiun- 
tiniasi, ministeriais, arba bent Jojo spren
džiamoji nuomonė yra pasekmė duotos iš 
kurios-nors kitos pusės iniciativos. Mano 
tatai, kad augštą garbės atjautą turįs laik
raštininkas paabejotų, begu būtų tinkama pa
dėti jam tikrą savo parašą po tokiu straip- 

............... . Sako, kad tai neteisinga, jeigu vienata 
įsigilinimo rimtai kalba politikos straipsniuose, kurie esą 

let ten, kur j išreiškimu nuomonės ar tai bendrai užinte- 
arba,

jam tankiai Į smu. 
ii
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eina apie greitą situacijos pagriebimą, apie 
plačią ])ažvalgą, ten jau publicistas turbūt
n epas i riks

“Greičiau ir geriau už kitus mokinasi 
laikraštininkas apriboti, stų ;asti kompromi
sų būtinumą, atskirti tai, kas galima atsiekti, 
nuo to, kas tik pageidautina, tai, kas pasto
vu, nuo to, kas pereina. Jeigu santykiai 
Vokietijoj taip žemai stovėtų, kai]) kitose ša

rešuotų 
abčlnai,F nfmau, 
bančių už anonimą, toji, nors tariamai 
svarbiausia, faktiškai neišlaiko kritikos, 
miausia, neteisingas yra tvirtinimas, būk po
litiškosios pažvalgos, dagi nors didesnėj da-

tai kokios-nors partijos, 
sniojo asmenų skaičiaus.
iš tarpo visų priežasčių, kai- 

visų- 
Pin

informacijų ir instrukcijų sustatymu. Pana
šiu būtent būdu gimę straipsniai turi ma-

nors
priešas, tečiaus yra nuomonės, j

naujag
sa n tykia i 

randasi tvarkoje, tenai, be įžymių pasiunti
nių, žmonių išrinktųjų, leidėjai, gabus intek
mingų straipsnių autoriai esą atsakomiau- 
siais žmonėmis augštoms viešo tarnystos vie
toms užimti. Žinoma, tai jau spaudos rei-

bintų ateiti pagelbon ir įvairiais 
tai aštria disciplina, ar tai paL 
ir savo sąnarių protiškąjį ir morališkąjį vei-

užima duotoje šalyje, nebesiduoda 
nou atlyginimo rūšies publicistikos

jeigu atlyginimas menkas ir neleidžia vesti 
svietiško gyvenimo. Apskritai imant, laik
raštininkų alga ir honorarai priklauso nuo 
abelno žmonių ekonomiško padėjimo, nuo ša
lies turto. Tauta, augštai dvasiškoj kultūroj

čiusią spaudą, kuri vėl iš savo pusės randa 
atsakomas spėkas tiktai tuomet, jeigu savo 
bendradarbianąs moka gerą atlyginimą. Ne
nuostabu tat, jeigu Anglija šiame atvejyje 
gali savo skaitlinėmis prieš kitas šalis pasi
girti. Jau apie pusę 19 šimtmečio didesnių- 

I jų laikraščių redaktoriai gauna algos metams 
25—40 tūkstančių frankų, parlamento steno- 

'grafai rgjLi&M;2 tukst. f r. Dar labiau indo-

ziausią vertę, r riešingai, tik tie politiški iš
vedimai, kurie skaitytojui paduodami kaipo 
savistovio ir nuoseklaus vienatos protavimo 
vaisius, yra Jabiau pamokynami labiau pa
geidaujami ir geriausius rezultatus duoda. 
Partijų xvadai, politikai gali taipjau kitokiu 
budu savo įsitikrinimus išreikšti, ar tai po
litiškuose susirinkimuose, ar tai iš parla
mento tribūnos. Visuomeniškų atsitikimų ir 
santykių reikaluose inteligentiškas skaityto
jas privalo jieškoti spaudoje visupirma indi
viduates pažvalgos, asmeniško, laisvo, sąži
ningo ir dalykus pažįstančio publicisto, ko
mentaro. Bet ir tas straipsnis, kuris yra 
augščiau minėtų diskusijų vaisiumi, nenusto
ja būti autoriaus (dvasios nuosavybė. Politiš
kas publicistas, T^ks, kokiuo privalo būti ta
me alsi tikintį, pasitenkins paėmimu tik kurių?

*) Lietuvių laikraštininkų sąlygos dar men
kiausios. Daugelis redaktorių ir publicistų dirba 
visuomenės labui iš pasišventimo. Tūli taip apmo
kami, jog vargiai tegali pragyventi. Honorarai “nuo 
eilutės” siekia nuo 1 — 5 kap. Bet tankiausiai raš
tai net gabių ir intekmingų rašytojų ir publicistų— 
neapmokami. Lietuvių spauda dar tik vystymos pra
džioje. V—tis.

**) Amerikos lietuviai laikraštininkai turi jau 
panašių draugijėlę—Rašytojų Ratelį—įsteigę nuo II 
Laikraštininkų Suvažiavimo Scrantone, Pa., VIII, 
28-30, 1911 m. Vaidevutis. j

*) “Der Journalist”. Hannover, 1902.
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darį (hydro-karboną), kuris, pa-

paprastasai laidojimo būdas.

giminingas su graiku žodžiu

fališkai užsiliepsnoja. Kamera 
yra taip įtaisyta, kad jon nepriei-

gali išeiti iš jo gazai lauk,—vadi
nas, padaryta su hermetišku už
daru. Tokiu būdu visi Pereita

kameros

surašąs ccntra-

smai:
mių.

dyti tokį ar kitokį žmogaus ūpą,

gi nieko nepranešęs, skiriasi nuokokį nors R

užsimanė
: I me

ir choro vedėjas, bet ant nelai-

Sąjungos, jau

gal ir daugiau. Karai nespėjo 
žmonių imti ir daugelis pulkeliais 
traukė peštų, Aukų naudai ka
pinių čia patf sumesta $226.46.

skystimą; paskui senovės medi
cinoje reiškė tam tikrą skystimą

sti savo valdybos surasą, nuro
džius adresus visų viršininkų ir 
skaitlių savo draugijos narių, ar
ba prisius savo atstovus į Chi-*

kurios nori

choleros ir melancholijos skysti
mą (iš to paeina .— flegmatiškas, 
sangviniškas, choleriškas ir me
lancholiškas temperamentas), o 
taipgi ašarų skystimą; šitų sky-

Kapinių.

Piet-vakariniame Chieagos prie
miesčio šone, tern Bethania ir už menkus dalykus, kuriu rimti 

J ' c
tokiam

būda

kas, žinoma, 
liop liko sušauktas choristų su-

gio parapijos, apie.ką bus vėliau 
pranešta. Visos Chieagos Lie-

kainose, Valdžios sistemos, ir 
Kas reikia žinoti, norint išimti 
Amerikos pilietybės popieras. 
Knygelės teksto, smulkiu druku, 
yra 40 puslapių, o apskelbimų iš-

Atidarymas Liėguviij Tautiškų Kapinių Chicagoj. (Žiur. “Vietinėse Žiniose”)

lynimus, apie važinėjimus į viso
kius cirkus ir t. t., o tas vra . r *

dybos Komitetų, skyrių ir Ko
misijų; taisyklės vedimui susi

rie šios

v®

perstatoma dalykų stovis taip, 
kaip jjems reik, — vadinasi ant 
savo naudos. Teisybę pasakius, 
gal ir nevertėtų vesti su rašėju 
ilgų ginčių, gal nevertėtų duoti 
į tai jokio atsakymo, nes juk ži
noma visiems patarle, kad “kas 
nori šunį mušti, tai visados ras

peticijas, birželio mėnesyj ne 
utarninkais, kaip buvo iki šiol/ 
bet pėtnyčiomis. - Norintiejie 
draugijon įstoti priimami laike 
choro repeticijų Mark White 
S q nare svetainėj kiekvieną

viršminėto raštelio autorius Areštuoja vežiotojus.

antrą pečiu 
sunaikina.
mo procesui, lavonas svėrė utis, 
sakysim, 144 svarus, gali but 
pakeistas j apie 50 minučių laiko 
tik į 4 svarus pelenų. Kadangi 
kremavimui kiekvieno lavono su
vartojama apie 200 degančios 
medžiagos, tai iki šiolei lavonų 
deginimas buvo gana brangus. 
Vienok, paėmus atydon, šiądieni- 
nius didelius šermenų iškaščius,

visai tiesi, ji kreiva, — vadinas 
faktai, kuriais jifį “mušia” yra iš
kreivinti, iškraipyti.

mm vežiminių paliudyjimų. Su
su rašo vežiotoji! vaisių, ang-: 
ekspresmonų ir įvairios ru-

’.■jPP"•y v
* 1

51. Humoras (latin. humor, iš

ūpą, linksmią dispoziciją, rečiau 
blogą dispoziciją, palinkimą sirg
ti. Francuzų, hispanų, anglų 
kalbose humoras beto dar reiškia 
užmačią, iržsigeidimą, rūstumą, 
apmaudingtimą, sumanumą, juo
kingumą, linksmumą. Šiandien

Willow Springs, III., Chieagos 
Lietuvių Tautiškų draugijų ru- ¥
pestingumu ir kelių pavienių ypa-

iiF’!

9^

rie yra gerais ukėsais. Anot jo

chore tūli nesusipratimai; kai kil
ai ir nebuvo už-

ro susirinkimui, apie tai 
choristai geriausiai žino.
ir šis užmetimas choro vedėjiui,

$200.000 taksų už tokius paliudy- 
jimtis. Policija pradėjo areštuot

niausią vadinama pasakotojo pa
kilus, linksmas ir juokinąs dva
sios stovis, ir tai skiriama nuo 
paprasto juokdaringumo. Humo
ristas nėra juokdarys ar komikas.

ris žemės

it-

KLAUSIMAI.

52. Kas tai yra garsus Babilio- 
no kabantie daržai ?

53. Kada užginta katalikų ku-

54. Kas tai yra komunizmas?
55- Iš

kotas” ir

tery). J ne atidarymo oiiciaiis- 
kai, su savo vėluvomis, ėmė da
ly vumą šios Chieagos draugijos:

1. Meilės Lietuvių Amerikoje.
2. D. L. K. Gedimino

Town of Lake).
(nuo

sai nėra

kur paeina žodis “boi- 
ką jis reiškia?
yra tokia šalis, kur vi- 
senmergių?

Atsakymai bus kitam numeryj.

1.

6. Liet. Kriaučių Kliubas.
7. Simano Daukanto.
8. Sūnų Lietuvos.

10. Palaimintos Lietuvos.

mui, sudeda savo pagarbą šitam 
kraštui, nes visa šalis šita diena

atminimui žuvusių už šios šalies 
liuosybę Amerikos sūnų. Už
baigus šiam kalbą, minėtas “Be
nas” vėl putė America. Birutės 
nariai ir publika pritarė giedo
dami.

Sekančiu kalbėtoju buvo p. Kl.

ti-
kėjimai gerbia numirusį ir tą vie-

kad visu kraštu ir visi

sytojai buvo, galima sakyt, visi 
užganėdinti p. Jurgclionio kalba,

nai atsakanti tokiai iškilmei ir 
nuosekliai rimta be užgaudinėji- 
mo keno-nors asmeniškų persitik
rinimu.

VIETINES ŽINIOS. ras

Aušros Dr-jos mitingas.

su-
10sirinkimas įvyks panedėlyj, 

birželio, 8 vai. vak., “Aušros“ 
svetainėj, 3149 S.. Halsted st. 
Svarbiausi šio mitingo reikalai: 
a) Finansiška atskaita už 3 mė
nesius, b) raportai kuopos virši
ninkų ir komisijų, c) rinkimai

nantiems metams. Naujus na-

nariai malonėkite atsilankyti visi, 
nes tai labai svarbus susirinki
mas. Kuopos Valdyba.

Kliubas iš Ind. Harbor, Ind. 
Ir 12. L L. A. P. Kliubas.

Programas prasidėjo 12 vai. su 

prakalba. F. P. Bradchulis, pirmi-

riant, pagiedota visai Lietuvai ži
nomą “Dievas musų gelbėtojas ir

mui, žmonės vieni vaikštinėjo

darymui programo. Potam “Lie
tuva Band”, vedamas K. J. Filli- 
pavičiaus, putė “Lietuva, Tėvyne

teko patėmyt, visiems atsilanku- 
siems vieta

vietą lietuviai
rinko savo
nėms: pilna medžiu, o vis (kiu

buvo Chieagos miesto majoro 
vietininkas, p. Lee Mathias. Jis

kad rišavi į krūvą ir stengiasi 
turėti savo kapines, kuriose visi

JURGI? AŠ GIRDĖJAU KAD TU ŽYDAS. 
-Pasiteisink. r KĄ?.r KOKS AŠ POVEI" 

NIA15 ŽYDAS., JEIGU 
MANO BROLIS YRA VYS~

<

ri.

tų aržuolo šakelių, atminimui 
kapinių atidarymo. Žmonių bu
vo susirinkę apie 6 tūkstančiai ar

Trijų augštų namas griuvo; 40 
darbininkų buvo tik-ką 
Ant kampo Harrison

Louis gatvių statė trijų 
namą. Sienas jau buvo

buk turėjo nupirkęs keletą tikic o

išeję.

ir f
— na, ir išvažiavo, 
nieko choristams, u. K lebonas-gi negalėjo 

tokio “bauginimo” ir,

vo locno noro, ir todėl kas nori

mc savo posėdyj išrinkti savo at
stovus į Chieagos Lietuviu Drau-

Adresas susinešimams:
J. J. Hertmanowicz, Jen. Sekr.

3252 So. llalstcd st., Chicago, Ill.

pėtnyčios vakare, vos-vos darbi
ninkai išėjo iš statomo namo, 
netikėjai užpakalinė sięųa, įvirto 
beizmentan; paskui ją griuvo pir
mos, antros ir trečios lubos ir 
likusios trįs sienos. Iš namo liko 
tik krūva griuvėsių. Laike namo 
griuvimo matyta 4 metų vaiką, 
stovintį duryse statomų namų ir

dienį kun. F. Serapinas per pa
mokslą išbarė choristus, išvadino 
juos streikieriais, bedieviais ir ki
tais panašiais žodžiais.

nedainuot, papeikė tokį kėlimą 
trukšmo, kaipo netinkantį rim
tiems žmonėms dalyką.

vėsuose. Policija ir ugnegesių 
departamentas visą valandą dirbo 
išsijuosę, kad dasikasus prie už
griauto vaiko lavono. Po valan-

maina. Vos ji ėmėsi darbo, ogi 
žiuri, išsikišo iš griuvėsių api-

"Ai tai

Nesusipratimai Visų Šventų 
rapijoje Kensingtone.

Čia prasidėjo parapijinis ermi- 
deris — "streikas”. (Taip pats 
klebonas i j pavadino). Išpra-

pa-

džios "sustreikavo” Visų 
rapijos choristai vyrai. Pricža- 

Pocius, 
vargoninkas, sukviesdavo chori
stus ant repeticijų, o pats į pa
skirtą laiką neateidavo. Chori-

nėti, kad perilgai turi jo laukti,

ir jie pareikalavo nuo klebono 
kad jis atšauktų, bet klebonas at
sisakė, nenorėdamas likti paže-

girt nebuvo ir nėra už ką. 
dar labjaus, matyt, suerzino tuos, 
kurie buvo užsispyrę "pamokinti”

Tas’

LIETUVIŲ LAIŠKAI 
KRASOJE. 

Savaitinis surašąs.
Neinteikti dėl įvairių priežasčių

dėjo agitacija. Choristai išsiun
tinėjo visoms tos parapijos (Irau-

es Kleboną ir var- 
įpijonįs remia cho-

klebonas-gi laikosi ir nemano pa
siduot. Dabar likosi išrinktas 
parapijos komitetas po dvi ypati 
iš šių draugysčių: Atradimo Šv. 
Kryžiaus, Šv. Vincento a Paulio,

kolo Arkaniolo. Šį ketvergą, t. y. 
6 d. birželio, žada eiti pas klebo
ną ir pareikalauti daug kitų pa
rapijos dalykų paaiškinimo. Kle-

rie ims viršų, pranešim vėliaus. 
Zenonas A. Jucaitis.

Kokia-gi

D 1 *, kurio

.” ir patį kleboną, jei- 
šauks "savo klaidos”, 
klaidą jis turėjo at- 
paminėjo apie "strei- 
ir pats rašėias nc-

karną bažnyčios reikaluose; juk

mus kaikuric

kartą dėlei savo ypatiškos “gar
bės” pakėlimo, kad iš žarijos sten-

Bet juk tas nevisados nusiseka. 
Ar nusiseks šiuom kartu •— pa
matysim ateityje, o tuom kartu 
visgi nevertėtų rašinėti laikraš
čiuose neteisingų iškraipytų ži
nučių. c

šyt teisingoj šviesoj 
pagrąžinimų. A

Jau jeigu rašyt, tai ra- 
be savo 

Pocius.

Lai turi žodį ir kita puse! Virš- Mus prašo pranešti, kad "Bi- 
choro re-

IR JURGIS VYSKUPO BROLIS?

vyskupu! kokiu vyskupu? juk
TAVO PRAVARDE - BESMEGENIUS1.

TAI NIEKO. Ml KELSON 
YRA MANO BROLIS.

KAS?! mikelson?! ar TAI tu mis- 
LINI, KAD "KELEIVIO” /------
REDAKTORIUS YRA VYSKUPAS?)
HM J N0Č JIS YRĄ VYSKUPO) 

T) BROLIS.

tSB

V

TAI TU, VADI 
NAŠI, ESI VYS 
KUPO BROLIO^ 
BROL/S- C' tii a

2U

-ii 14
n
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laiškai galima atsiimti Vyriausio
je K rasoje, Clark gtv., tarp Jack- 
son Blv., ir Adams gtv., Room 
175. Vardai surašyti taip, kaip

kit prie adresato laiško padėtą 
numerį:

40
45

134
178
209
289
290
295
336

•420

445
496
497
504
505
512
513
520
534
655
660
663
681
707

713

Ausraiti Anna
Bagcnilas Powilas
Beliackas Jas * <
Beleckis Jozef
Brand ys S.tanislaw 
Brozowskis Vik
Chernes Jonas »*
Czileikis Antanas j
Czernewicze Antanas K
Czykbulis Jery
Drakszu Juzupu (Juozapui?)
Gedeckys Pytierys (Peter?)
G a wed a Antoni
Glodienis Joseph
Grigaiis Kasemir (Grigaitis?)
Grigas A n tonos (Antanas?) 
Griksus Kaziuiier 
Grisius Stanislaw 
G rudis (u) Jurgis 
Grusas Frank
Grygalawicze Juozapas
Gudsdis Jony (Jonas?)
J atūži te Elzbieta
Jagnynas Franciskus
Jakus AVicenty
Jasinskis J
Josius Ignace .
Jucajtu Maryanna
Jurgi as Juozapas

NA, O KOKIO VYSKUPO JUDU ESA
TE BROLIAI ? y /vns/LKFy/Č/AU5.

IR KOKIAIS STE
BUKLAIS JUD- (
VI ĖJŲ PR A VA R
DĖS PERSIMAI-
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WELL! MUDVIEJŲ TĖVAI PONO 
MIŠILKEVIČIAUS DVARE BUVO 
OROINARČIKAIS. (----- '—V---------
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25“!
722
731
750 
762 
783 
792 
823
841
879
923
926
934
939
944
953
965
969
985 

1006 
1008 
1034 
J 046 
1070 
1072

T
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Jin kutaitis Luy (Louis?) 
Kaczles Antanas 
Karp Jonas 
Kazakevicziute M 
Klameris Antonia 
Klimas Katarina 
Korewekis Benediktas 
Kowas Stanly 
Kulas nikola 
Marcinkus John 
Marcinsko Antele 
Masaitel Domicei© 
Masaitis Kazimier 
Matigas Karistoff 
Meskuskis Stanislas 
Mickus Wm 
Mikolauckas P 
Mosaitis Kazimier 
Nausėda W 
Nagreckis Kazimier 
Opas Marvan 
Pakalniškis Martin 2 
Pasileskis Stanislaw 
Pausa Josef

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
B. S. Easthampton, Mass. Ta-

o savo vardų net nuo redakcijos 
slepi. Pasislėpusių koresponden
tų raštų nieks netaiso, bet tokius

; korespondencijoj nieko ir svar
besnio nėra. Su kuom merginos 

i labiau nori draugauti, tai jų rei
kalas ; katros gi riebesnės, mote
rys, ar merginos, tas niekam ne
rupi.

Keleiviui, Boston, Mass. Ne. 
Tokį atsakymų jums davė TMD. 
Centro Valdyba savo organe 
“Vienybėj Lietuvninkų”. Tur
būt jo negavot, o gal talpinti jį

Sanoarbininkams, kurių raštai 
dar netilpo. Sunaudosiu! vėliaus.

Negalim sunaudoti.
Netinka.

V. Kirklei. Menkniekis, eina

lytum gauti ką nors proza.

Dzūkeliui iš Pennsylvanijos. 
įbai silpnas vaizdelis, bet mė-

ginkit

Toronto Jaunikaičiui, Toronto, 
m. Ačiū. Tilps kitan num.

ReikalavimaL *•
■IgX’JgjglB

SEVEROS L
SKILVIO BITERIS!

(SEVERA’S STOMACH BITTERS)
pataiso apetitą ir suteikia skilyini jiegų maistui su? 
malti. Tai maistas labai geras sŲppiemb, pavargu
sioms, senatvės palaužtiems žmonėms, taipjau po li
gos svelkaton grįžtantiems. ' .

Dolaris Butelys. . ’ -
M*

%

•*~r

Persidirbimas, nemiga, susijudini-
mas,

priež^stįs

Aitrumas, apsunkimas, blogai# upas 
neramumas tai pasekmes-, A.

Nervu Nusilpnėjimo.
Kad neleidus labiau nervą sugedimui platintis, kad atgavus energiją, nervams sveikutį ijįjiegas 

reikia vartoti 7. 7".-' •' v 7 " d

SEVEROS NERVOTONA
(SEVERA’S- NEKVOF0N) 7. • ' - !.*•

7 ' ; p.Dolaris butolys. 7 ” .
"*..................................................................................................   . I.     M. .  H.. . ...i-.......................................................... ‘'T**''

Severos Gyduoles
Inkstams ir Kepenims
(Severn's Kidney and Liver Remedy)

inkstams žugrąžina sveikatų ir jie- 
gas, taip kad jie be jokių sunkumų 
ir trukdymu gali savo uždavinį pil
dyti.

Butelys 50c ir $1.00.

-w

Severus v

Gothardo Aliejus
(Šėvera’s Gothard Oil)

t’ ' ^r’ •• • • . * . j. -

pd^ar^ę.jęs tepalas visokiuose atsiti
kimuose. Kiekvienas, dirbąs ūkyje, 

.kasyklose, giriose, fabrikuose ar 
dirbtuvėse, privalo jį visada po ran
ka turėti. -f

Butelys 50c

Gaunama visur aptiekese. Reikalaukite tik Severos. Jei vietinis aptiekininkas 
neturi, rašykite mums.
Jei nežinotumėte, kaip savo ligoje pasigelbėti, rašykite mums. Suteikiame dakta
riškus patarimus dykai.

W. F. Sever a Co.
t iinMn—rr

«

g

DIDELIS IR IŠKILMINGAS 
PIKNIKAS!

Jaunas Lietuvys, Donora, Pa. I Parengtas Draugystės ‘Vienybės",
7 J . . . sibus nedelioje, 9 d. birželio (JuJeigu “Drauge tilpo neteisinga 1912 m., Bergmann’s Grove 

žinia, tai per “Dranga” reik ją Rlverside 111 Prasidės 9-tij 
ir atitaisyt. Juk Lietuvos skai- Uprašome visus lietuvius 
tvtoiai nežino, kas buvo “Drau- vaites, be Jokio skirtumo ant žalios 

7 t J .. žoles pasivalioti ir linksmai laiką, p ra
ge” rašyta, tad nedaug jie supras leisti. Bus šalto alaus ir kitokių 
ir iš Justi paaiškinimo. Tik at- gardžių gėrymų. cigarai net iš Tur- 

sisakius laikraščiui talpinti atsa- kių visokių zabovų, o muzikantai, tai 
kvma, kitas gal tame patarnauti. bu? partraukti nuo Dunojaus tilto.

J z i i Draugyste Vienybe yra pasiren
gus ko gražiau svečius priimti ir su 
jais susivienyti. Kviečia Komitetas.

, at- 
(June), 
(darže), 
valandą

ir lietu-

’■

SS

APGARSINIMAI
PUIKI VIETA ANT 

RANDOS.
Naujas namas ir 5 akrai žemės 

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 
laikyti 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.

šalin viską, kas 
laimėjimo kelių.

VIENAITINIS KELIAS.
Vienaitinis ištikimas, nors gal 

ne visados greičiausis, kelias prie 
pasisekimo yra nuopelnas. Ge
ras dalykas galą gale turi laimė
ti ir nužerti 
jam užkerta
Žmonės noriai priima ir pare
mia viską, kas tik turi šiokį tokį 
nuopelną. Daugiaus negu 22 me
tu atgal pasirodė originalis Tri- 
nerio Amerikoniškas kartaus Vy
no Eliksiras ir pergalėjęs visas 
priešinybes, laimėjo augštą vietą 
tarp šeimyniškų gydublių; tą vie
tą jis ir dabar užima ypatingai 
skilvio ligose, nedatekliui kraujo 
esant ir visose ligose, kurios pa
eina iš blogo grumuliavimo. Jis 
privalo but rekomenduotas nu
silpnėjime, nerviškume, nustojus 
miego, vėmimams esant, gazų 
diegliuose ir panašiuose ligūstuo
se prajoyuose. Aptiekose. Jos. 
rriner, i333—1339 S0. Ashland

* + ■ A * ' " • . * 1

eve., Chicago, 111
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Pajieškau savo brolio Jono Nak
vos© paeina Kauno gub., Panevėžio 
pav., Pniovo valsčiaus, Oželių sod. 
15 m. kaip Amerikoje. Jis pats ar 
kas jį žino meldžiu duoti žinią ant
rašu :

Petras Kakvosas,
2323 So. Leavitt st., Chicago, Ill.

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

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

Į
Reikalingi :ši r m onal, jardmonai in 

sledžeriai gelžgalių jarduose. Geros 
algos* Lanski, 2117 So. Jefferson st.

----^-^"■-'.".1 ■ ■! ■.---------------- ---—*

Reikalingi agfentai, geram vyrui mo-* 
kėsim gerą algą ir duosim gerą iiro- 
poziciją. Atsišaukit tik laišku:

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

[ Reikalinga patyrusi pardavėja (mer
gina) žakietų krautuvėj. Turi kal
bėt lietuviškai ir lenkiškai THE

[PALACE CLOAK STORE, 4746 So.. 
! Ashland. . avė. ,

$15 ALGOS PER SĄ VAITE-
Reikaląunam asistentų ir vertėjų,* 

[kuri© 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 į mėnesį 
visiems -r- fabrikų darbininkams, 
nieriams ir farmeriams. Tik sąži-; 
niški ir blaivus- vyrai teatsišaukia.

NORTH* AMERICAN SALES CO. 
'4—d, Bok 954 Dept 71,. New York.

Reikalingas patyrusis “Domestic, 
and Linen MAN” —- patyręs vyras,, 
kuris kalba angliškai ir lietuviškai.. 
Atsišaukit pas: Klein Brothers, 2000 
So....llalstod st., Chicago, Ill. \

d" Reikalingą mergina valgy klon prie 
plovimo 4 tcrielkų. Atsišaukit tuojaus. 
3239 So..'Halsted st.

Ant- Pardavimo.
GARY, INDIANA LOTAI.

Nepirk niekur, pakol nepasimatysi 
į gu mumis. Męs esame Generališkame 
[ Real Estate Biznyje per daugelį motų 
ir'% višą/ ląi!?ą apsigyvenę Chicagoje. 
Męs-, parduodame Lotus ir Namus po 

t visą miestą Gary. Męs statome na- 
ihtis jio orderio ir skolinam pinigus 
ant ..properČią tiktai. Farmas parduo
tame visur.- Inšiuriname nuo ugnies 
ir nelaimės. Išduodame ir tvirtiname 
visokius dokumentus. Informacijos ii 
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 2.200.

AR JIESKAI GEROS
BIZNIUI VIETOS?

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 gatve, Chicagoje.

\8jnehf atĮjal ant Halstcd Qatvės prie \2-tos gat.
nebuvo matytį kitokių namų kaip tik sulūžusios, mažy
tės, medinės stubelės. 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 niūrūs, užimančius cielo bloko plotį, didžiausius 
storus, bankas, teatrus ir 1.1. O kainos lotų, kuriuos 
18 metų atgal galėjote pirkti ten už $2,000.oo, šiandien 
pasiekė sumą $20,000.oo.

14 metų atgal Halsted gatvė prie 63-čios gatvės

Lotą tenai tada galėjai pirkti už 
Pažiūrėkite šiandien į tą vietą, o pamaty-

buvo tokiame pat padėjime ką ir prie 12-tos gatvės. 
Lotų kainos buvo ten $l,000.oo. Šiandien Halsted gat
vė prie 63-čios gatvės yra užbudavota didžiausiais sto
rais, teatrais, bankomi ir 1.1., o lotų kainos pasiekė 
sumą nuo $10,000.oo iki $30,000.oo.

6 metai atgal Halsted gatvė prie 79-tos gatves
buvo tuščia, farmeriai ten gyveno; karvės ir avįs ga
nėsi. Lotą ten galėjai pirkti už $500.oo. Pažiūrėkite 
šiandien į Halsted prie 79-tos gatvės kas darosi. Ten 
už kampinius lotus, 100 pėdų pločio, paėmė šįmet po 

Ten dabar statosi nauji gražiausio mo- 
----- gražiausi štorai ir iš tuščios

$60,000.oo. r.
delio namai, didžiausi ir 
vietos pasidarė didžiausias biznio centras.

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

Kokiu bucli tos vietos teip pakilo? Pakilo tokiu 
budu, kad ten atėjo pirmas kas su pinigais ir išgrio7. 
vęs medines sulužiusias stubas pradėjo statyti didelius, 
gražius biznio namus. Vienam tą pradėjus sekė jį ir 
kiti statydami naujus, gražius storus, bankas teatrus 
ir nuskurusią vietą pavertė į brangiausią biznio centrą.
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Pajieškau draugo Juozapo Vaišvilos 
ir Leono Jodgaudo, abudu iš Kauno 
gub., Telšių pav., Kulių par., 
nų sodos. Girdėjau gyvena 
Sėrantoną. Atsišaukit.

, Kez. Milius,
P. O. Box 262, Clinton,

Saki-, 
apie

Imi.

TEMYKIT!
čia rasi darbo, kiek nori.

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

G. Swingart Co.,
46 Wellston, Mich.

-----  vv.., V V V. £ Z X X V. A

63-čios ir 79-tos gatvių, bus ant Ilalsted ir prie 32-tvos 
ir 33-čios gatvių. Ant llalstod prie 32-tros gatves
bits i no ja ns statoma didžiausia ir gražiausia Chicago j 4

>

su trijų florų augštumo, vertės $100,000.oo. Jos darbas I

Ant Halsted prie 33-čios gatves bus statomas dvie-

Pajieškau Povilo Kisęršulio iš Rin- 
.dėrių3 kainih- pirniftui'i gyveno Pitt
sburg©, Pa., >Amerikoj Jju8 apie 5 me
tai. Meldžiu atsišaukti.

J: Senkunas,
2228 Tustin st., - Pittsbrugh, Pa.

Užprašau visus lietuvius ir lietu
vaitės j šitą naują žemę. Jeigu nori 
padaryti didelius pinigus į trumpą 
laiką, tai važiuokite į Kanadą ir pa
siskubinkite, o čia gali farinas gauti 
dykai ir lotus gali gauti labai pigiai. 
J. Brush, 204 Fourth St. W. Calgary, 

Canada.

jų lotų platumo puikus mūrinis namas. Apačioje bus 
gražiausi storai, viršuje bus dideli ruimingi pagyve
nimam flatai. Visas namas bus stymu apšildytas ir 
elektriką apšviestas.

Ant Halsted, terp 32-tros ir 33-čios gatvių, bus

I
J

|

ADOMO BENEVIČIAUS 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 stengsiuosiu patarnauti kuoge- 
riausia, teipogi daržas yra žymei pa- 
gerytas. Su gadone x

ADOMAS BENEVIČE, •
658 W. 123 st., cor. Union avė.

Pa j ieškoji m ai
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, 
žiavo į Westville, Ill., kasyklose, 
tina 
žino, 
žino 
nūs 
vos”

tuom laiku laikė saliuną;
rodosi, apie 1902 metus išva- 

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.

Pajieškau savo tikrą, tėvą Rapolą 
Jankantą, Kauno gub., Raseinių pav., 
Skaudvilės vol., Stulgių par.; Pikeliu 
sodos; 
buk 
d žiu 
apie 
šiuo

858

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.

Pajieškau savo sesers Leonoros An
tanavičiūtės, 
parapijos.
vos ir rašė pas manę laišką, iš Chi- 
cagos, 
dėlto 
žinią

iš Navardenų Varnių 
Tik-ką pribuvo iš Lietu-

nepadavė savo antrašo, 
Meldžiu duoti

Box

bet
negaliu surasti.
antrašu:

Antanas Antanavlče, 
135, Round Lake, III.

Pajieškau pusbrolio Motiejaus Ar- 
lauskio, Vilniaus gub., Trakų pav., 
Valkininkų vals., Juodukalvių so
džiaus; ilgai buvo mainos© Witkerbej. 
Atvažiavau iš Buenos Aires, iš Pieti
nės Amerikos, su savo pačia Levusiu- 
tė Ir sunum Staseliu. Išgyvenom 8 
metus, o dabar ji pabėgo gal pas, 
mano pusbrolį, o gal su kitu. Atsi
šauk Lėvusiute, aš pasiųsiu tau $1QO 
ir-Staseliui teipgi šimtą dblierlų, Jei
gu man kas prisiųstų jį adresą, tam 
duosfus 20. Atsišaukit tpkiu antrašu:

Mike Adlljp, > 
4th st.. I490

Pajieškau Karolį Mockelą, kuris dir
bo Morris Stock Yard Co., pirmiau 
dirbo Omaha Pack. Co. Atsiėmęs mo
kesti nuo kompanijos 28 gegužio din
go nežinia kur, kas ji žinos, meldžiu 
pranešti man. gaus $5.00 dovanų:

Mike Wassens,
451 Root st., Chicago, Ill.

Pajieškau savo brolio Jurgio 
tekūno iš Kauno gub., Panevėžio 
Vabalninku par., viens. Doskope. 
riu svarbų reikalą. Atsišaukit

J. Vaitekūną,
OEalen st., St. Louis,

Vai- 
pav.,
To

pas :

Parsiduoda: Namas ir lotas, turiu 
išvažiuot, parsiduos labai pigiai. At
sišaukit į beizmentą 3713 Wallace st.

tuojaus statomas didelis “Furniture Store” ir “Ga
rage.” Darbas šio namo prasidės netrukus.

Teipgi ant Halsted, terp 32-tros ir 33-čios gatvių 4

814 M o.

Pajieškau pusbrolio Kazimiero Mi- 
kolaucko iš Suvalkų gub., Skriaudžių 
par., Keturakiškės kaimo; girdėjau 
gyvena Minersville, Pa., apie 10 mė
nesių- 
šaukit

P. O.

Ketu rokiškės 
, Minersville, Pa., 
kaip yra iš Lietuvos.
pas

Juozas Mikolauckas, 
Box 33 Rumford Falls, Me.

Pajidskau Kazimiero Pačiesos iš Pa- 
dovinio kaimo, Kalvarijos pavieto. 
Jis pats ar kitas teatsišaukia antrašu: 

Tony Shatas,
% II. Elander, R. No. 1,

P. O. Box’87, Beaverton, Ore.

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

rodąs ir pabūdavęs kuoge- 
Kontrakterius gyvena savam

Atsi-

Pajieškau savo pusbrolio Antano 
Driunas iš Kauno gub., Telšių pav., 
Sedos vol., Barstyčių miestelio. Jis 
yra apskrito veido, tamsiai pilki 
plaukai, 5 pėdų 8 col. augščio, 28 
metų amžiaus. Busiu labai dėkingas, 
kas duos man apie jį žinią ir. sugrą
žinsiu laiškų lėšas; nežinau apie jį 
nieko nuo 2 metų, norėčiau žinot, ar 
dar gyvas. Pats ar kitas tegul man 
praneša: 1

Felix Maziulskis, ’ 
335 Kensington av., Chicago, Ill.

Pajieškau savo draugo Izidoriaus 
Arlaucko, gyvena Philadelphijoj. Ma
lonėkit Tamista prisiųst adresą svar
biam reikale:

Adolf Gudavičia,
P. O. Box 236, Steger, Ill.

Pajieškau Martino Dambrausko iš 
Kauno gub., Šiaulių pav., Pašventinio 
par., K vilių kaimo. Turiu svarbų 
reikalą; atsišaukit pas:

Adomas Sulčius,
No. 5, Box 8 North Leonard st.,

Waterbury, Conn.
b,

16 avė
Jonas Misunas,

1600 Adams st., Gary, Ind.

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

bus statoma šįmet apie įlenki kiti nauji mažesni sto
rai, teip kad kur šiandien čia riogso seni “rag shops” 
arba stovi tušti lotai, šią vasarą užstos juos nauji, 
čysti elektriką apšviesti štorai, ir musų Halsted, nuo 
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 jieškai bizniui geros vietos, tai atkreipk
savo akį į Halsted, terp 3\-mos ir 33-čios gatvių

1
¥1

Pajieškau Mikolo Romaldo, kuris 
girdėjau yra Amerikoj; paeina iŠ 
Kauno gub., Paneviežio pay., Nauja
miesčio par.; meldžiu atsišauk pas:

Stanislovas Mikšis,
3138 E. Richmond st., Philadelphia, Pa.

Pajieškau trijų savo brolių Marty
no, Vincento ir Kazimei.ro Gelaželių 
iš Kauno gub., Rozalino par., Liut- 
kunų sodžiaus; 6 m. atgal visi gyveno 
Mahanoy City, Pa. Turiu svarbų rei
kalą Atsišaukit:

Juozas Gelažela,"
1830 St. Clair avė., N. E. Cleveland, O.

... —    " • —- ■  -------------------------------- - —<'-r-" 

Pajieškau draugo Daminyko Kaza
kevičiaus, 
delphijoj,

1713 So.

6 m. atgal gyveno Phila- 
Pa.; prašau atsišaukti pas

Jonas šavlis,
Canal st., Chicago, Ill.

7 Pajieškau Antano Mauruso iš Kau
no gub., Raseinių pav., Jurbarko 
miestelio, 12 metų, kaip Amerikoj. 
Meldžiu atsiliepti šiuom antrašu: 

Kazimieras Adomaitis,
634 Murray st., Sault Ste. Marie, 

Ont. Canada.

Paj ieškau savo dėdės Juozapo Pet- 
roko iš kaimo Tropinelių, parapijos 
Viduklės, Raseinių valsčiaus ir pa
vieto, Kauno gub. Atsišaukit pas:

Jokūbas Liaskis,
Box 392, International Fąlls, Minn?

Pajieškau savo dėdės ,Jono Godei-, 
klo, Jono Dubulskio lr, JKuzą. 
iš Kauno gub., Raseinių pav., 
kės parapijos, sodos Kilikų.

San' Francisco, Cal. N. MOO,'•
1 Jf :♦ * . ’ 4. • • . • !f ’ V.

Visi 
pav., Girdiš-

- - . ; Turini*
svarbų reikalą, meldžiu'i tuojau^,, at<’ 
slšaukti. C

Joseph Gesta$a$, „
’Gwrgetowiu

’S-; z?’-.

Pajieškau savo dviejų draugų Jur
gio Velaniško ir Jono Kruziko iš 
Suvalkų gub., Vilkaviškio pav., Gižų 
par., kaimo Gižų Rudos. Apie 10 
metų Ameriko; prašau atsišaukti pas: 

Tamošius Žukauskas,
1366 E. 21. st.,

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

prie, pat naujų Liet. Tautišku Kapinių, 
kur vasarą yra laikomi piknykai. 
Tūkstančiai žmonių suvažiuoja kas- 
nedėlį ant piknykų ir saliunas daro 
milžiną biznį. Kapines atsidarys šį 
pavasarį, nuo ko teipgi saliuno 
nas pasididins. AtMšaukite pas 
vi ninką

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

Imkite Archer avė. strytkarius 
galui, paskui Chicago Joliet Electric 

Cleveland, Ohio, karą iki Leafy Grove.

pel-
sa-

iki

Naujiena Kuri Nudžiugins ir 
Palinksmins Daugel Sergancziu, 
Silpnu ir Nualintu Vyru ™ 
viškas, nupuolęs sveikatoje? Ar peržengei tiesas sveikatos 
arba gamtos? Ar manai apsivesti? Ar esi tinkančiam padė
jime užimti užduotisžęnybinio gyvenimo? Jeigu yramažiau- 
se abejone jog randasi užsivilkusi chroniška liga dugnyje 
tavo kiapatą, tai atsišauk ant žemiaus paduoto adreso, o np. 
turėsi patarimu ir ištirinčjimį dykai! Mes ištirinčsimc tavg 
visai dykai, ir jeigu išgydymas bus galimas, tai mes išgydy- 
slme už kožemiausiį kainį. Ne užsidedi ant savęs jokią pa
reigą atsišaukdamas pas mus dėl bemokestinio pasiteiravi- 
mo.'Mgs perstatyslme padėjimu viso dalyko tikroje šviesoje, 
o tada galėsi gydytis jeigu norėsi.

Dolerio Nereiks ‘Mokėti Pakol Nebusi Užganėdintas Savo Locnoj 
Mintyj kad Mes E£an$ Teisingi, Pilnai Atsakanti ir Užsitikimi. ^„‘"2 
nesveikumu inkstą, pusjų&ar Slapumo ravelią, jeigu jauti nesmagumu ir skausmu, jeigu randasi 
koks padėjimas dėl kurio nesinori kreiptis prie Šeimyniško gydytojaus, kaipo tai: silpnumas, ner
viška negalė, silpna arba sumažinta atmintis, nemiegoJLuas, gėdingumas, nubėgimai, nuvarvėjimai, 
Silpninanti sapnai ir išnaudota gyvybė; jeigu turi gazuotus ir susisukuses gyslas, jeigu kenti nuo 
užsikrečiamu ligą kokios nebūt rūšies kurios tainistai daro nesmagumu; jeigu turi nors vienais 
skaitlingą ligą kuriom vyrai gali but apimti; jeigu kenti nuo pertaukią dasileidimą; jeigu turi vo
tis, skaudulius burnojo ir ant liežiuvio; jeigu plaukai tavo slenka; jeigu turi slaptingą ligą; jeigu 

•turi užnuodintą kraują arba not? vieną iš ligą kurią auka tampa vyrai—TAI MES GALIME TAVE 
IŠGYDYTI IR TA PADARYSIME. Ateik pasikalbėti su mumi didžiausiame privatiškume ir so 
krėtė, o mgs padėsime atsikratyti nuo visą kliučią kotrumpiausiam laike. Mes turime labai didelį 
patirimą gydyme tokios rūšies ligą ir užtikriname išgydymą. Mes netiktai palengviname, bet išgy
domo tikrai ir ant visados. Ateik ir pasižiūrėk- ant skaitliaus.lletuvią kuriuos mes išgydomo. Moa 
ISgydyslme teip tikrai kaip atsišauksi pas mus. Silpni vyrai, kurio nustojote viltį pasveikinto besL 
gydydami kur kitur, ateikit pas mus, mes atkreipsimo ant jąs musą specijaliSką atydą teip jog at» 
gausite savo vyriškumą ir busite vadovais terp savo sandraugą.
PATARIMAS IR IŠTIRINEJIMAS VISAI DYKAI. GYDUOLES DYKAI IKI IŠGYDYMUI

CHICAGO MEDICAL CLINIC
526 SQ. STATE ST., :wti Harrison gatves CHICAGO, ILL 

' '• ' - .. ...
Klusą of iso Valandos yra nuoJjOyalandosryto iki 4 po plot ir nuo 6 iki Y vakare. Jeigu negali 
•toiiaukti terp ttį valandą; tai jgall atsišauktl terp 10 ir Nodolloin. Atsišauk asabUkak

I

■jyjt terp tų
Mukaltelmd Uatuvidlud.

'.W. ‘J" 4^5.

•’■if

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 Ii 
bus daug brangesni. Kurie turite pinigų ir norite 
juos padauginti, tai pirkite šiandien lotus ir namus 
ant Halsted gatvės, terp 31-mos ir 33-čios, o už metų 
galėsite juos parduoti su geru uždarbiu, arba imti 
geras rendas. I

Mes da turime čia ant 1 lalsted keletą pigiųJotų 
ir namų, kuriuos galime parduoti už nominališką kainą, i 
Šitie lotai ir namai rudenyje bus daug brangesni, ka- i 
da čia viršminėti nauji biznio namai pasistatys. To- [| 
dėl, jei norite savo pinigus padvejoti, tai pasiskubin- I 
kite kol pigu.

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

Halsted gatvė terp 31-mos ir 33-čios yra iš di- IĮ 
durnos lietuvių užgyventa ir kasdien čia vis daugiau lie? |Į 
tuvių apsiperka. Šita vieta bus grynai lietuvių biznio ĮĮ 
centras. Žydai mokėtų mums už lotus dvigubą kainą, | 
bet mes žydų čia nenorime įsileisti, kadangi jie yra ! 
lietuvių kompetitoriais. Mes norime šitą vietą užgy- 
vendytie lietuviais.

Žmonės jieško bizniui vietų Gary, Ind...ir kituose i 
mažesniuose miesteliuose, ir moka ten už lotus aug- I 
štesnes kainas kaip Chicagoje, o nežino kad Chicagoje Į 
pirkę lotą ar namą už pigesnę kainą gali dvigubai di- į 
dėsnį biznį daryti negu tokiuose mažuose miesteliuose. ĮĮ

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

A. OLSZEWSKI BANK
3232 S. HALSTED ST., CHICAGO
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Parsiduoda ant .23 street arti Oakley 
•ve., 3 augštų mūrinis namas, 3 pa
gyvenimai po 4 kambarius, maudynės' 
gazas, augšta pastogė džiauti drapa
nom ir teip abelnam susidėjimui, ska- 
Jinls stogas, metinė randa $468.00, 
kaina $4500.00. Kreipkitės į Bagdžiti
no Bankų, 2331 So. Oakley avė., Chi
cago, Ill.

; *; Jau Baigiasi Mūsų
KALENDORIAI.

Parsiduoda ant Oakley avė. arti 
23 Place, 4 aukštų mūrinis namas, 4 
pagyvenimai po 6 kambarius, koge- 
giausiam padėjime, gatvė išcementuo- 
ta ir užmokėta, namas vertas $8000.00, 
metinė randa $720.00, kaina tik 
$6500.00, lengvos išlygos. Kreipkitės 
į J. Bagdžiuno Bankų, 2334 S. Oakley 
avė., Chicago, Ill.

Jeigj nori gauti grąžtu Kalendo
rių su daugelį pamokinančiu 
straipsniu ir gražių paveikslų, tai 
prisiųsk 25c štampas ar pinigus 
tuojau, o mes prisiusime jums 
geriausių Kalendorių. Pasisku
binkite, nes nedaug beturime.

Kaina 25c su prisiuntimu.
» J. ILGAUDAS ©

1613 So, Halsted St., Chicago

D-re Maria Dowiatt-Sass
Moterų ir vaikų ligų Specialistė

Parsiduoda ant 23 street ir 22 
Place, terp Western ir Oakley avė., 
platus ir ilgi lotai už numažintų kai
nų. ant labai lengvų išlygų, $100.00, 
ant syk, o paskui po $10.00 ant mėne
sio. . Kreipkitės | J. Bagdžiuno Bankų, 
2334 £0. Oakley avė., Chicago, Ill.

PARDUODU FARMAS.
Lietuvių kolionijoje Mason ir Lake 

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

ANTON KIEDIS,
Peacock, Lake County, Michigan.

RUSIJOS—AMERIKOS LINIJA.
Pulkiau.si, Didžiausi ir Grečiausl 

Laivai, regulariškal kas dvi savaitl 
vaikščioju 
nestodama 
te. Nauji 
Garlaiviai

CZAR,
8 dienomis

teįdarau.
$3300
$48.00
$65.00

IŠPLAUKS
Kursk, Birželio 6;

jasis), Birželio 15-tų; 
želio 29-tų.

Dėl artesnių žinių meldžiame kreip
tis į musų agen b, arba | Vyriau
siu Keleivių Agentų:
A. J. Johnson & Co. 27 Broadway,

New York.

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

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

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

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

Phone Canal 1208
Valandos:

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

Nedalioms
nuo 9:80 iki 12:00 vai. ryto

Rezidencija

5208 W, Harrison Street
Tel. Austin 737

Valandos:

tiktai iki 9:00 kiekviena ryta

Seniausia Lietuvių užeiga pat

JUOZUFfJ KIDIKfJ
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

B253 Illinois 61., Kerte 33rd

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

Saliunas geroj, lietuvių apgyvento] 
vietoj bus laba! pigiai paranduotas. 
Biznis gerai išdirbtas per 19 metų. 
Priežastis pardavimo 
išvažiuoja | Lietuvą.
giai nupirkti gerų galiūną, atsišaukite 
tuojaus pas: M. G. Valaskų, 349 E. 
Kensington av., Kensington, 111.

— savininkas 
Norėdami pi

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

Parsiduoda bučernė ir grocernė lie
tuvių apgyventoje vietoje, geras biz
nis naujame mieste 
biznis gerai ein, tik 
kad turiu du biznius. 
Juozapų Deksnį, xMain 
W. Gary, Ind.

W. Gary, Ind., 
dėlto parduodu. 
Atsišaukite pas 
st. and 5th av.,

Parsiduoda saliunas puikiausioj vie
toj ant Bridgeporto, prie pat baž
nyčios, puikus kampas tarp žaliuo
jančių medelių. Savininkas eina į 
kitų biznį. Atsišaukit pas V. Rara- 
shaks, 3337 Auburn avė., kampas 
33 pl.; phone Yards 6334.

Offjsas ant randos geroj lietuvių 
apgyvento] vietoj; tinka daktarui, 
advokatui ir kitiems; • naujas namas 
vanduo šildomas elektriką ir gazas; 
nebrangi randa vienas blokas Į ry
tus nuo Michigan avė. karų: 135 E. 
107 st., Chicago, Ill.

Kas nori pirkti lotą, ar namų Gėry 
Ind. tegul atsišaukia pas Toni Mork- 
wins, 1635 Wabencia avė., Tel. 4537 
Haymarket

Parsiduoda bučernė ir grosernė la
bai pigiai, arklys ir vežimas; geroj 
visokių tautų apgyvento] vietoj tarp 
lenkų, lietuvių ir amerikonų. Gy
venu šioj vietoj 7 metus, noriu va
žiuot Lietuvon. Atsišaukit pas: Wm. 
Balsis, 1715 Canal st., Chicago, Ill.

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

Geras pianas už $85.00, naujausio 
stiliaus mahogoninio medžio, puikiam 
stovyje. Turi mandolinos pridečkų la
bai dailaus balso, prekiavo $350.00, 

: kada pirkom. Reikalaudamas pinin
gų, turiu parduot. Užeikit vakarais 
arba bile laiku nedėldieniais: W. C. 
N6wman, arti Parnell av., 512 West 
60th St., Chicago, 111.

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 avė., 3 lubos užpakalyje.

O KAS ČIA?

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 gerų algų. Atsišaukit 
negaišinant laiko, laikas pinigus kaš
tuoja: ' - f

F. STATKUS, 
304 Bon>CC'i't place, Philadelphia, Pa.

Joseph J. Hertmanowicz
Lletuvus Notaras

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

Kreiptis adresu:

J. J. Hertmanowicz,
A. Olszewski Bank

3252 S. Halsted St., Chicago,
OFISO VALANDOS:

Nuo 8 ryto iki 0 vakaro kasdien. Su- 
batoms nuo 8 ryto iki U vakaro. Node- 
Horns nuo 1 iki 3 po pieių.

TelefMM* Yards 1
. Dr. J. KULIS

Gydytoja# ir Chirurgą#
1255 S. Halsted St. Chicago. HL

PHIKMIMO VALANDOM:
Mso 9 ryto Iki 19; 6 iki9 vakar#

Madiki aa#9 iki ii po plot; noo S iki i vafc
.2'.. ‘ •- . *. “ • i * fe. ■'

tarp Rusijos 
pakeliui n6 
dvlšriublniai

1. Amerikos, 
jokiame por- 
Pasažiorlnial

KŲR3K, 
t Rot-

III 
II

I

RUSSIA.
IS dienų t 
Lenkljų.

klase $35 00 
klase $50.00 
klase $75.00

Iš NEW YORKO:
Czar, (nau- 
Russia, Bir-

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

Telephone Yards 709

Juozapas Leszczynskas
Aptiekorius

bJMk Užlaiko namines ir 
užrubožlnes gyduoles, 
ir receptus išpildo 

kožnį valanda su dideliu saugumu. 
Reikale nusiclunkit pas jį, o busite 
užganėdinti. Siunčiam gyduoles į ki
tus miestus,
3315 S, Morgan St CHICAGO,*‘vw
Mflžfl FflRMfl BEVEIK 

UŽ DYKAI

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

žėdnam, kas šitų pozel| išris ir at
siųs mums, męs duosime kreditų ant 
$100.00, kuri mes priimsime, kaipo 
dal| užmokesčio prie nupirkimo Mažos 
Formos, kuri randasi puikiam mieste 
New Jersey Valstijoj prie geležinkelio.

žemė ta yra gausinga, sausa ir guli 
ant lygios vietos. Preke tos Parmos 
yra $149.00; vienok po atsiuntimo tik
rai išrišto pozelio, turite primokėti už 
tų Farmų tiktai $49.00, mokėdami po 
$5.00 j mėnesj.

Nereikia įmokėti. procentų, 
dotku; dykai aktas pirkimo, 
už $49.00 paliksite savininku 
Fa r mos.

Atvažiuokite, arba rašykite, 
siusime Jums mapų ir 
Adresas:

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

New York

ne i pa- 
Tiktai 
Mažos

o iš- 
info rmacijas,

City.

J. KULBOKAS
Užlaiko

Puiku Saliuna
Visada š Itas alus, skani degti
ne ir kvepenti Cigar i. Iš ki ur 
žmonės at elevę gauna nakvynę 
74 Grand St. Brooklyn, N. Y

F. P. BRADCHULIS
Attorney & Counselor at Law

33 N. LaSalle St., Cef. Washes St.
Stock Exchange Bldg., Rooms 1107-1ti4

Telephone Franklin 1178
Lietuvis advokatas, bjigęs teisių mokslą Ame
rikoje Veda visokias bylas, civiliškas ir ^ri- 
minališkas visuose tetsmuose tsuduoše).

Syi. 3112 S. Halsted St., aril 31-mos
Telephone Yards 2390 >

mokykla šokių

Prof. Julius v tiško tzuKrina, kūli iš
mokys šokti kiekvienų jaunų ar senų.; 
Išmokinu valsų 6 rūšių, taip, kad 
gali drąsiai eiti šokti publikoj. Taip
gi išmokinu ir kilus šoklus su kęleia 
vakarų. Mokina kas vakari, s. Lek
cijos yra nuo 7 valandos vakaro' 
iki 11 vai. Prof. Julius Silsko pra-: 
neša visiem# kurie nori išmokti šokt 
ateiti šiuo adresu: 2124 S. Halsted st.," 
nuo 6 vai. vak. Taipgi mokinu ftlso- f 
klus Šokius Buck Wing, Buck 
Skirt, Irish Jig,- Clog, Spanish Waltz, 
Waltz, ..Two Step, JJide Step. Pirma 
Lif tuviškd Mokykla Amerikoj. \ Mo
kytojos: - Miss, v Antanina - Kietnier, 
Miss. Joanną Prof. Julius
Slisko, 21^4 So. Ilalątęd si, Chicago.

J. M. TANANEVICZE BANK 
3353 S. Morgan st., Chicago.

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

BANKOS VALANDOS: Panedėliais, 
seredom, ketvergais ir subatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedalioms, utar- 
ninkais ir petnyčloms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro. ’ r

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

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

OFISO VALANDOS: Panedėliais, 
seredom, ketvergais ir sukatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedėlioms, utar- 
ninkais ir petnyčloms nuo 8 ryto iki 
B vakaro.

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

Moka $3.00 nuo šimto už padėtus 
pinigus. Skolina pinigus statymui ir 
pirkimui namų. Partraukia pin g 
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 į visas dalis, svieto. No- 
tarijalnam skyriuje padirba visokias 
rejentališkas ir legališkas popieras 

i ir dovierennastis ir užtvirtina pas 
| konsulį. ,

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

NEW CITY SAVINGS BANK 
4601 S. Ashland avė., Chicago/ 
Geo. L. Ukso pres., St. Marcinkiewicz 
vice-pros., A. J. Bierzynski iždininkas.

Priima bankon pinigus ir -moka 
3%. Už sudėtus pinigus mūsų ban- 
koj duodame- čekių knygutę,- iš ku 
ries parašyti čekiai tinka visur. Sko
lina pinigus ant Real Estate. Perka 
ir parduoda namus ir lotus. . I|sam- 
cio bankines skryneles (boxes) 
po $2.50 metams. Parduoda ' Šifkor- 
tęs ir siunčia pinigus į visas svieto 
dvylis.

BANKOS VALANDOS-: Paneik iais,: 
seredoms, ketvergais ir'subatom nuo' 
8 ryto iki 9 vakaro; nedėliom, ntar- 
ninkals ir petnyčloms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

i,' 1—<■ _i obihiii ■ ui ■ 'i,: *

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

Priima bankon pinigus ir moki- 
3%. Skolina pinigus ant Real' Estate 
Perka ir parduoda nartiuš ir lotus 
Parsamdo bankines skryneles (boxes? 
po $2.50 metams. Parduoda šifkar- 
tęs ir siunčia pinigus į visas sviete 
dalis.

BANKOS VALANDOS: Panedėliais 
seredom, ketvergais ir subatoms nuc 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedėlioms, utar 
ninkais ir petnyčioms 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 Ir parduoda namus ir lotus. 
Parduoda šifkortes ii siunčia plnlgis 
1 visas svieto dalia.

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

Imkit skaitlines iš kvadrato 
ir indekit jas kitan kvadratai! 
teip, kad suma skaitlinių iš visų 
pusių butų lygi 75. Jeigu išrišit 
šitg užduotį, atsiųskit ja mums 
o mes prisiųsim jums kreditava 
paliudijimą ant $100, gera pir
kimui dviejų gražių lotų, kurie 

10 mylių nuo Didžiojo New Yorko (Greater New York). Paprastarandasi tiktai
šitų Įlotų prekė yra $199: jeigu išrišite musų uždavinį gerai, tai jie jums kaštuos 
tik $99. Šit^ suma galima išmokot, davus $7.00 piningais ir $3.00 kasmėnuo. 
Atsiųskit mums išrišima ir reikalaukit žemlųpiy ir 1.1. Rašykit:
LITHUANIAN DEPT- B. Room 1103. 63 Park Row, New York City

JAU GATAVAS "LIETUVOS"

Knygyno Katalogas
T1K-KĄ- IŠĖJO IŠ PO SPAUDOS NAUJAS 
: E T U V O S ” KNYGYNO KATALOGAS, 

todėl visi pirmesniejie katalogai yra dabar negeri. 
Šis katalogas užima vietą visų pirmiau išleistų.

Kiekvienam, kuris tik pareikalaus, priduos savo

naują katalogą (136 pusi.) dovanai. Šiame kataloge 
rasite visas naujausias lietuviškas knygas, išėjusias iki 
gegužio men. 1912 m. -Scenos Kly lėto jai čia atras 
visus naujausius scenos (apie 1.25 viso) veikalus.

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

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

Nedaro fekirtum.o koks ta-užsiKinisiniai jeigu tomistu kankina de* 
ginimai, plikinantis šlapiu imas, pūslės nesveiku
mas, erzinimai, tankus noras ištuštinimo, mgs 
išgydom viršui minėtus uadejimus be vartojimo - 
ixiilio ir be siuntimo i ligonbutį.Ciaf inirtitta Uždegimai, suting ir skausmingi uUIlIlIlIluI 8unari,li, kantrybę atimančios 

užslseiiėjg ligos kurios padaro 
gyvenimu nelaimingu, IŠGYDOMOS ANT VI
SADOS BE ŽUDIMO LAIKO. ♦

Gužuotos ir Susisukę Gyslos įjsi"sk)”" 
dasl visur ant žemesnės dalies kūno, bet daugiau
siai kairėj pusėj; jos padaro žmogų labai neramų; 
yra silpnas velkantis jautimus daugmaž nuolatai. 
Gyslos yra užčiuopiamos ir nurodo kaip botagas.

Atsišauk tuojaus jeigu esi klapate.

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

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 4 po į.._................. ..........
ir Šventadieniais nuo 10 ikij.2 tiktai. Ypatos geidžiančios gydymo turi atsišauk

ti per susirašinėjimų

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

gydymais, ateitu pas mus ir pamėgintu musų tikrų ir ištiki- 
mį gydymu. Mes paaiSkinsim tau dėlko kiti gydymai tavgS 
neišgydė ir kdip męs tave išgydysim.IkMiiAJuhmAA Paeinantis nuo užsikrėtėKraujo Uzuuodyjinias ...0..^. .nesveiku.

* * rių ligonis nenori kreip* 
tis prie šeimyniško gydytojaus, rudos pleinos, lopai burnoje, 
skauduliu ant Hežiuvio, slinkimas plaukų, skausmas kauluo* 

-.\se, sąnariuose, plemos ant kūno, jauslus tekanti skauduliai. 
/JMES IŠGYDOM ŠITOKĮ PADĖJIMĄ—MĘS NELOPOME.
Milhnfrifnni kankina tiįvg nubegimai paeinanti nūs
NUDuEIIiIuI peržengimo gamtos tiesų, vyriški silpnu* 

mai, nualinimas, silpna atmintis, galvos 
skaudėjimai, plėmai priešai akis, nerviškumas, skausmai str&« 
nose? Ar pats ėsi.apimtas nors vienu iš tų ženklų? Ateik pas 
mus, ings tave Išgydysim nes kitaip nereikalauji mum mokėti, 

Abslnas Nusilpnėjimas s4Pr 
mas, negalingumas prie darbo arba linksmu
mu gyvenimo, nuilsimas, yvairus gėdinanti 
silpnumai, ir tt. ATJDEJJMAI YRA PAVO* 
JINGI--PASIRODAVIK SU MUMI DABAR.

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

Inkstu, Pūsles ir Sėbrus Nesveika- 
Inkstų nesveikumas gali išsivystyti 

*‘*dl į pavojingas komplikacijas, ir jeigu ne- 
atliptas, pagimdys kitas ligas ir komplikaci
jas. Ar manai apsivesti? Ar esi tikrai sveikas?

Dr. O. C. HEINE
DBNTiSTAS

QHShS—Kampas 31 ir So. Halsted gal. 
įijvojiimųs viriaptldkos.) X GHiCAOQ, ILL

GERA PROGA!
Gramatika angliškos kalbos mo- 

kytisbe mokytojo(apdaryta)$1.00 
Vaiku Draugas arba kaip moky

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

(1 ų, su paveikslais (apdaryta). .35c 
Viso SI.00

Kas atsiųs iškirpęs šita apgarsi
nimais “Lietuvos” ir $1.00 per 
money order;, tai gaus visas 4 
knygas COc. pigiau.

P. Mikolainis
Box 62 New York City

/. GERBIAMŲ TAUTIEČIŲ ATYDA1 .*.
Pirmas Vienatinis Lietuviškas Daržas Vasariški) Vakaciją

LEMONT’S RESORT FRUIT FARM
.......................-1—— Rn( kranto S«v. Juozapo Vpos, Sodus, Michigan ==========

Gerbiami tautiečiai! Kaip prisirengsite apleisti miestą ant kelių dienų ar sanvaičių, 
laike vasaros karščių ant pasilsio, tai žinokit, kad nerasite geresnis vietos už

lyKMON'F’S l^RIirr
Apygardoje Sodus, Mich., tuoj ant kranto ujrės St. Joseph River. Yra tai puikiausi, 

sveikiausi ir linksmiausi vieta praleidimui vasaros karštų dienų po pavėsiais puikiausių 
medžių. Yra ten geriausios maudyklės bėgančiame ir ėystame vandenyj; minerabški van
denis, kurie yra labai naudingi reumatizmuotiems, nervuotiems ir nusilpnėjusietns.

Puikiausia vieta žuvavimui. Laiveliai ir gazolininis laivas svečiams už dyka po van
denį važinėtis. Visokį vaisiai, kaipo tai: žemuogės, avietės, obuoliai, grušios ir vynuogės 
—viskas svečiams veltui. Geriausias valgis, nes ėystai ir gardžiai taisomas tam tikros 
virėjos (kukarkos). Pienas ir kiaušiniai švieži, nes turiu savo karves ir vištas.

Puikus vasariniai nameliai taip vadinami “cottages,” su papuoštoms ir minkštoms 
lovoms, ir daug kitų kambarių didčjam budinke, vis tai dėl pasilsio atsilankantiems 
svečiams. Prekės: $7.50, $8.50 ir $9.00 už sanvaitę. $1.50 per 
(Džiovininkų nepriimam). 
J Važiuodamas ant Lemont Resort I'ruit Fat mos, važiuok taip: imk 
įvijos Graham & Morton, Chicago Docks, Wabash a v. ir River gatvių, 
Michigan j Benton Harbor, paimk stritkarj “Dowagiac—Eau Claire,” 
minėtos vietos, “Lemont’s Resort.” Kelias prekiuoja tiktai 75 centai, 
cagos išeina du kartu kas dieną; 9:30 rytmety] ir 11:30 vakare.

Pasitikėdamas, kad gerbiami tautiečiai parems savo draugbrolj lietuvi, o ne kokį 
ten airj, arba žydą, pasilieku su godone jųsų,

ALEX J. LEMONTAS
Adrenal; I cnonf# Nekart. So4tr<i. Mirh’^*n. Chjcarfrr 6A& W. Si

dieną ir naktį 

laivą (botą) li
pei ežerą Lake 
kiiHs davei lig 

Laivai iš Chi-

I Labai pageidaujama, naujausiajau išėjo knyga, mokslas apie sveikatą

DAKTARAS”.

111 I 7/W/7 i'

©I * ŠITA KNYGA parašyta naujausio mokslo ir išradimo geriausio budo® 
^"gydymo, pripildyta tokia puikia medega, kad kitose iki Šiol išėjusiose 
WtuylškoHO knygose to negalima rasti, kas yra patilpę knygoj “Daktaras”.
tok ŠITA KNYGA ’’DAKTARAS’’ aprašo visokių Herų vardus, kaip jos prasideda, kaipį^- 

apsireiškia, kaip išrodo ir kaip greičiau, geriau ir kur galima išsigydyti. ■
TA KNYGA labui plačiai aprašo apie vyrų paslaptybes bei ligas ir teip-pat apie moteris 

^Hftolpa daug.
ŠITOJ KNYGOJE “DAKTARAS” dikČiai aprašo atidengiant dnug paslaptybių, 

geriausius smagumus žeuybinio gyvenimo ir teip pat kaip ir kada geriausiai apsivesti ir^g#
Jikaip būti Ipiiningųr 

TOJ KNYGOJE “DAKTARAS" gražiai pamokina kaip jaunus vyrus teip ir moteris,
^^Icas būtinai kiekvienam reikalinga žinoti, visiems kaip seniems teip ir jauniems, Ženotiems 
jHflJr nevedųsiems.

KIEKVIENAS SKYRIUS šitos knygos yra labai Žingeidus, o nemokantiems skaityti, 
Ac tai mokantis kuris neturi dar šios knygos, su dideliu ukvata perskaitys tiems garsiai, kadjfo 
>|»galės daug visko prisiklausyti. Ta knyga kiekvienam yra labai naudinga ir reikalinga 
Išturėti, kuris tik nori būti sveikas ir laimingai gyventi c

KNYGA “DAKTARAS” yra paveikslais iliustruota, parodo ir giliausias kūno dalls.^f 
^atidengiant paslaptybes. Ji reikalinga kaip sveikiems teip ir sergantiems. Tik perskaičius^  ̂

wht^ knygį atrasite visk^, ko čion negalima paradyti ir (lažinosi visį teisybę. ’ <
APART KITI] SKYRIŲ sergantiems rodijama skaityti 'apie nervų, kraujo, inkstų,* 

romatlzmo, odos, vidurių, nusilpnėjimo, bronchitis ir limpančias ligas; teip-pat apie moterųIftc 
^^nesveikumus ir kitas visokias ligas Ir t. t.Ąc JEI SERGI, tai pirmiau ne kaip manai vartoti kokias nors liekarstas ar kreiptis l>rie|^ 
^■gydytojo, reikia imtinai perskaityti “DAKTARAS”. #Sr

ŠITOJ knygoje "DAKTARAS” netik pamokina kur ir kaip išsigydyti, kaip būti sveiku, 
43a be t ir kaip nuo visokių ligų apsisergėti.
J NOKS TA KNYGA LABAI BRANGINTINA, bet kad prašant lietuviams jį išleido/^ 

l$LPhi)adelphios M. Klinika, delei labo visuomenės, tad kiekvienas jį apturės, kuris tik prisiųsHft 
^Įjkelias štampas už prisiuntimo kaštus. Apturėsi tuojaus, tik visada reikia rašyti adresas teip:

§ Tlie Philadelphia Medical Clinic |
^1117 Walnut St., Philadelphia, Pa.®

VYRAI IR MOTERYS, kurie nesveiki ir nori būti sveiki—išgydyti, tad kaip Žodžiu 
SUI1 Įjaives VKIhjL/IL/. I g?teip ir raštu (lietuviškai) gali atsišaukti į šitį tikiį Klinikį. Ateinančius priimama ši-'mis 

. , . I rak. valandomis per Kliniko Daktarį: C
piet. Nuo G iki 7 vakarais. Nedėldieniais ^Kasdien nuo 10 iki 4 po plet. Nedelioj nuo 10 Iki 3. Utarn. ir Petn. vak. nuo 6 iki 8 v*d.

ti asabiškai, nes ligos negali but gydomos teip pasekminga 
kaip ligoniui atsišaukus pačiam. Nerašyk bet atsilankyk.

50,000

Vysai Dykai Ar Esat Kankinami

„....................... %

$25 DYKAI $25
1 8 2
G 3 4
7 9 5

Jaigu nori gauti gera Ilk aukso pri- 
piklinta (Gold Filled) laikrodėlį su 
gvarancija ant 20 m. tai rašykite pas 
mus, o dasižinosile kaip lengvai ta 
galima padaryti. IšriŠkit© Šita poze- 
]į, tai yra, imkite numerius iš pirmo 
langelio ir sudėkite antram langelį,

taip kad skaitant iŠ visų pusių išeitų lygiai 15. Prisiųskite išrišima mum 
jaigu bus gerai sudėta, tada gausite kreditava Čekį ant $25.0J katras bus 
geras del nupirkimo vieno laikrodėlio, retežėlio ir komposo iš musų kata
logo. Atsiųskite marke ant nusiuntimo kaštų Adresuokite: 

Lenox Watch Co-
Kožnas vyras be atidelioma tur pa
reikalauti vienų iš tu stębųJiHngu 
knygų. Vyrai, katrie žada apsivesti ;s. 
—vyrai ligoti—vytai, katrie pasi
gėrė per mietų, katrie parcidava 
namo vielai ir katrie pervirš davė 
sau valię—vyrai silpni, nervouti ir 
katrie prastoi sava sveikata—vyrai, 
katrie negabė pri darba ir katrie ne 
gale nauduoti pylnai linksmumą 
gamtos—vysi tie vyrai tur pareika
lauti vienų iš tu dykai duotu knygų. 
Ta knyga pasakis kaip vyrai naikin 
sava sveikata, kaip jie užsikrėta li
goms ir kaip jie gal pylnai sugra
žinti saya sveikata, stipruma ir 
energiškuma į trumpa laika ir su 
mažais kaštais. Jeigu nori būti vyras 
tarp vyru ta knyga 
pasakis

pasekti.

kaip

Vardas

Adresas

ir

Užnuodijimu Krauja arba Brantais, 
Triperiu, Abelnu Prastoimu Spėkų, 

Gyvastinės Skystibčs, 
Išleidimais, Prastoimu 
Lytišku Nusilpneimu, 

Užsiveržimu šlapiname

Prastoimu 
Naktiniais 
Vyriškumą, 
Džiūsna, _ ______ __ ______
Kanale, Reumatizmu, Organiškame- 
si Ligomesi, Skilves, Kepenų, Pūs
les ir lukštu Ligoms!

Jeigu turėt skausmus stronosi, 
prastoima apetitą, surugusi pylva, 
niauru skausmą galvos, tulžinius pri- 
puolirnus, i cgalot miegoti, jausta- 
tesi pavargesiu ir silpnu iš rita, 
pyktas ir aržus,—turėto gauti tų 
knygų. Knyga ta pasaka prastais 
ir aiškiais žodeis dielko kenti ir kaip 
gali būti sveiku. &

Tūkstančiais vyru atgava sava 
pilna sveikata su pagelba tuos bran
gios knygos. Knyga ta yra krau
tuve žinios ir talpina tam tykrus 
daiktus, katras kožnas vyras, jau
nas arba senas, fagotas arba bied- 

nas> novedes arba apsivedęs^ligotas arba Šveikas tur žinoti.
Ne naikinkiet savaesUnkei uždyrbtus piningus, mokėdami už uekingas, bevertes 

vaistus ikikolaik neparskuitistū, tų knygų vysai. Knyga ta užčedys jums daug dole- 
riu ir pasakis kaip galėti? stotis tvirtu-ir resnu vyru. Atminkvį tų, jog ta knyga yra 
siustą jums vysai dykai. Mes užmojam ir už paczta. Nekokib vardų inodikališka 
arba daktariška nėra ant kenverto. Ne vienas nežinos kas tUs/yra tyk jus. Išrašikiet 
sava varda ir pavarde ir adresa aiškei idekiet ta dikini ktiįfonK ir l^isiuskiet mums 
o gauste ta knygų. . .. . <

Ta dykai gaiita knyga yra wertfia 
$10.00 kožnaih sergančiam 

r vyrui. <

-v SIUSK ŠITA KUPONĄ SENOtNlL
DR. JOS. LISTER & CO4, L. 405, 208 N. Fifth Ave., Chicago, IJ1. ; , ;

Godoti našai ‘Tamista: Aš esu. užinteresuotas Tamistas prižadėjau ėiušti Vysai 
DykaLKnygų, .meldžiu;:prisiūti man viena vysai dykai;

pavarde..

Steitas..
4 •'

ftfc 1 t

ISGYOAU IN 5 DIENAS =!
r BtPelf!Qar SfctnsiB)

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

Tas laisvas pasiulinimas yra atviras visiems, kurie praleido daug pinigų ant daktarų ir 
gyduolių be jokios naudos, ir mano noru yra parodyti visiems tiems žmonims, kurie gy
dėsi pas tuziną ar daugiau daktarų be jokios naudos, kad aš vartoju vienintelį būdą, kū
rinami tikrai ir ant visada iŠgydau,

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

Išgydau visiškai Ilgas skilvio, plaučiu, kepenų ir inkstu. 
Nemokėk už nepasekmlngą gydymą— NEIskGYDO, NEMOKĖK.

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

Inkstų
išgydomos greitai visiškai ir 
užlaikomos paslaptyje, Ner
viška Negale, Silpnumas, Pra
žudytos l’ajiegos, Gyslų įgy
simas, Kraujo Užnuodijimas,

, Szlapumo Nubegimai.

Plaučiai
Dusulys, Bronchitis, Kvėpavi
mo Ligos išgydomos visiškai

Išgydo, kad butum sveikas

Specialistas 
Vyru ir Moterų Ligų,

KRAUJO 
UŽNUODIJIMĄ 
ir visas odos ligas, kaip STpuo- 
gus, Piktąją Dedervinę, Svun- 
votes. Niežus, Hemorboidus, 
Patinusias Gyslas, Naikinan
čius Nubegimus, Įsisenėjusias 
Ligas.

Ligos
Vidurines Ligos. Skausmai 
Strėnose^ Baltosios Tekėjimas - 
ir kitos hgos išgydomos visiš
kai. Užpakalines Žarnos, Įsi
senėjusios ir nerviškos moterų 
ligos. Kalbame Lietuviškai.3“ii^”^aie'Siv.Bs.5i.7k(Ištyrimas Dovanai)

Dr.ZINS, 183ŠS;®N
Valandos: Nuo 3 ryto Iki 8 vak. Nedalioms nuo 8 ryto Iki 4 po p.
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