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POLITIŠKOS ŽINIOS.
SUVIENYTOS VALSTIJOS 
ŠIAURINĖS AMERIKOS.

laikas generališkos 
pratijos konvencijos 
galutino kandidato 

vietai. Dabar jau

taučių nuosavybę, tai Kubos pre
zidentui jų pritruktų kovai su 
sukilusiais negrais, ir jie galėtų 
laikytiesi taip ilgai, kaip laikėsi 
prieš Ispanijos valdžią, taigi per 
metų eiles. Todėl svetimų kraš
tų ukėsai negali laukti apgynimo 
nuo Kubos valdžios, kas svetimų

nori prisiskirt prie Francuzijos 
ir tokiu budu pasiliuosuoti nuo 
fanatiškai prie klerikalų prisiri
šusių flamandų valdymo; dabar 
gi rinkimuose flamandai, nes jų

IŠ GOSTONIŲ SODŽIAUS,
Panevėžio pav., Joniškėliu par.

sodžiuje buvo šeši 
taip vadinamieji grį- 
Jie turėjo nuosavias

Artinasi 
republikonų 
pastatymui 
prezidento 
nieks neabejoja, kad konvencija
pastatys kandidatūrą Roosevelto, 
o dabartinio prezidento Tafto 
kandidatūrą atmes; bereikalo jis 
todėl spyrėsi ir purvais drabstė 
savo konkurentą. Priešrinki- 
niuose susirinkimuose atskirose 
valstijose Roosevelt gavo su vir
šum milijoną balsų daugiau negu 
Taft, kuom amerikonai parodė, 
jog Tafto daugiau nenori, nes jo 
politika visiems įgriso. Taftui 
nesisekė nei užsienių politika, jis

Jie todėl turėjo susirinkimą mie
ste Havanoj ir nutarė, kad tuom 
tarpu gynimui svetimtaučių 
nuosavybės ant Kubos bus pa-

mene, nes iš čia galima kareivius 
greičiausiai atsiųsti. Vėliaus į 
Kubos pakrantes, be abejones, 
atsiųs savo kariškus laivus ir Eu
ropos viešpatijos, kurių ukėsai 
turi ant Kubos nuosavybę.

Iš Washingtono paliepta per- 
dėtiniui surinkto uoste Key West 
laivyno, admirolui Osterhaus

nei vidurinių reikalų. Užsienių 
reikaluose jis pasirodė bailus. Nu
silenkė jis nekartą prieš Japoni
ją; nusilenkė ir prieš Rusiją, ka-

liepti su užtarimu už žydus; 
Amerikos reikalavimus ignoravo 
net antro skyriaus Europos vieš
patijos, kaip antai Rumunija,

už juos mėgino užstoti Suvienytų 
Valstijų valdžia.

Nesisekė Taftui nei vidurinė

pakrantes, nes gauta nuo Ameri
kos pasiuntinio Havanoj žinios, 
jog gali kilti riaušės pačioj Ha
vanoj ir aplinkinėse; baltspalviai 
gali pradėti negrų skerdynes, o 
kad mieste baltspalvių yra dau
giau, tai ramiai užsilaikanti neg
rai yra ten dideliame pavojuje. 
Čia kurstoma prieš negrus ir juos 
verčiama glaustiesi prie sukilė
lių, pas juos apgynimo jieškoti. 
Mieste Havanoj ant gatvių nuo- 
latai atsitinka mūšiai baltspalvių

bystės ministerijoj. Jis, užstoda
mas už ministerį Balingerą, net 
nuo vietos prašalino aišktėn išvil- 
kusį netvarką girių departamento 
girių užveizėtoji^ Pinchoną; už
stojo už savo ministeri, turbut 
visai be reikalo, nes tasai visgi

MEXIKO.

Prezidento Madero kariumenės 
vadovas IInerta užtikrina, jog jis 
pergalėjo sukilėlius ir dabar ne-

tikro ministerijoj ne viskas ėjo, 
kaip reikia. Skandalai išėjo ir 
su turinčiais mineralus žemės

šlijose bet ir Alaskoj. Rods ne- 
už viską Taft gali but kaltina
mas, bet visgi valdžia kalta, kad 
leido tuos skandalus. Todėl 
Amerikos žmonės ir parodė Taf
tui, jog jie daugiau nenori, kad 
jis ilgiau sėdėtų Washingtono

užimti ir perkirsti gabenimą ka
reiviams maisto ir amunicijos. 
Jis traukia visas savo pajiegas 
į miesto Chihuahua aplinkines, 
taiso tiltus, kuriuos, pasitrauk
dami į šiaurius, revoliucijonicriai 
buvo išnaikinę. Revoliucijonie- 
riai apkasais drutino miestą Chi
huahua. Iš miesto išbėgo treč-

daugiausiai

šia klerikalų, per tai ir visa val
džia yra klerikalų rankose, kurie 
taip kramtą valdo, kad Belgijoj 
žmonių apšvietimas žemiau sto
vi negu kokiame kitame Vakari
nės Europos krašte.

Nereikia užmiršti, kad pirmoj 
pusėj pereito šimtmečio buvusioj

jimą kilo revoliucija ir viena vieš
patija pasidalino j dvi — kata-
nkiškoji dalis, dabartinė Belgija, 
atsiskyrė nuo pratestoniškos1 IIo- 
landijos. Ir dabartinė B< 
dėl klerikalizmo gali taipgi 
siskirti.

IS LIETUVOS.
IŠ VILNIAUS.

per-

Vilniaus moterų Nedziurovos 
gimnaz. — Aušros vartų gatvė 
No. 29 — nuo šio mėn. 7 iki u 
d. įtaisyta mokinių dirbinių pa

atidaryta nuo 10 v. ryto iki 3 v. 
po piet, kitomis dienomis

7 vakaro.
— Viltis —1

nuo 4

5

IŠ TELŠIŲ,

teisiamas žinomas čia iš mie
stelio Krakių palūkininkas Kurs; 
liudininkų pašaukta ioi žm.; iš 
jų 66, pastaruoju laiku įsiskoli-

tel ninkai
trobeles, pastatytas ūkininkų duo
damoje jiems žemėje, už kurią 
mokėdavo savininkams * po du 
rubliu metams. Dabar sodžiui

ko visos šešios grįtelės ūkininko 
Antano Šimuoliuno žemėje. Tas 
pakėlęs jiems nuomą iki 10 rubl. 
Vargšai, negalėdami tokių mo
kesčių mokėti; skundėsi valsčiui; 
bet valsčius nieko jiems nepa
dėjo. Šimuoliunas gi, negauda
mas reikalaujamo mokesčio, uža
ria visus takus ir ketina iki lan
gų ir durų grjtcįles užarti, ne
leisdamas gyventeįjams nei už sa
vo grįčios durų išeiti. Grįtclnin- 
kai, žinoma, visaip spiriasi, idant

tumo. Dirba daugiausiai senti
kiai ir latviai nuo Vitebsko. At
važiuoja ir lietuviai, dažniausia’ 
nuo Švenčionių ir Tauragnų, tik 
jie neilgai terimsta; padirbėję 
kelias dienas, sprunka namo, nes 
darbas sunkus ir uždarbis ma
žas. Geras darbininkas per dieną 
sunkiai dirbdamas vos-ne-vos 1 
rublį uždirba, nepratęs ir tiek ne
gali. Todėl nereikia šventai ti
kėti agentams, kurie važinėdami 
po Lietuvą prikalbinėja važiuoti

dieną galima uždirbti net po 3 
rublius. Pernai, agentų privi
lioti, buvo atvažiavę Tauragnų 
parapijos žmonės, kurie, pagaišę 
kiek laiko, sugrįžo namo, kiti 
ir kelionei neužsidirbę.

Teisybės Mylėtojas.
— Viltis —

, tarsi, pirmiau visai nebe-

vakarėliai būdavo daromi

bristi. Šimuoliuniis gi ramiai sa
ko: ■— “Turėsime samdininkų ir 
už košės šaukštą”. Manąs, mat, 
tokiu budu priversti grjtelninkus 
ir mažiausio uždarbio griebtis. 
Kuo tas nesusipratimas pasibaigs, 
sunku 
kitu r,

IŠ SAKIŲ.
Balandžio 28 d. Šakiuose buvo 

šventojo Jurgio atlaidai. Pamal-

tuotarpu pasakyti. Kaip 
tokiems grįtelninkams 
sodžiams besisk irstant,

gyventi mažai težinome,klojasi 
nes tokios žinios, kaip šitoji — 
nepakliūva spaudon, turbut dau
giausiai dėl tos priežasties, kad 
tie grįtelninkai- perdaug tamsus 
ir perdaug suvargę, idant 
savo vargus papasakotų.

—- Lietuvoj žinios —
SP-

nių girtuokliavimas, 
valandą visame 
girdėti vien tik

Apie 4, 5 
miestelyje buvo 
baisus užimąs, 

riksmas, pagalios peštynės ir pa

ruimingas areštas buvo primestas 
girtų, kaip avinų, ir vis gražus, 
jauni vyrai. Kai-kuriuos jųjų 
išleido, o devyniems prisiėjo nak-

šaudys.

gali pa- 
vel de
da rbu s

mas jo galėtų užkenkti ne vien 
Taftui, bet visai republikonų par-

Ateivių užtarėjams nepatiko ir 
mėginimai aprubežiuoti ateivy- 
stę, neleisti Amerikon nemokan-

žiaus likosi suimtas tikras dabar
tinės revoliucijos Mcxike suren- 
gėjas ir svarbiausias generolo 
Orozco pagelbininkas Gonzales 
Envile. Jis, bijodamas keršto

lingham nukreipimui visuomenės 
akių nuo netvarkos kitose gyve
nimo šakose. Sumanymą Dil- 
linghamo senatas buvo priėmęs, 
bet žmonių atstovų rūmas nesi
skubino jo svarstyti ir turbut šio-

traukti tie, kurie į ateivius žiuri 
be neužkantos; tie visi galėtų 
pereiti į demokratų pusę ir prisi
dėti prie jų laimėjimo. Todėl tai 
prieš prezidentų rinkimus Ame
rikoj nemėginama kelti svarbių 
sumanymų, galinčių prieš valdan
čią partiją sukelti daug žmonių, 
kurie renkant prezidentą, savo 
balsus galėtų atiduoti kandida-

dabar, nors galima spėti, jog re
publikonų partijos kandidatas 
Taft nebus išrinktas, bet negali
ma įspėti, kas bus išrinktas. Juk 
republikonai Amerikos laimės ne
atgabeno, tai gyventojai 
mėginti valdžią pavesti 
mokratams, apie kurių 
jau užmiršo^

KUBA.
Kubos prezidento Gomezo val-

lūšių juodspalvių, kurie, kaip pa
sirodo, gerai susiorganizavę; ne
gali ji apginti nei svetimų kraš
tų ukėsų turinčių ant Kubos ne- 
judomąją nuosavybę. Ant Ku
bos yra kasyklos ir pliantacijos 
amerikonų, anglų, franeuzų, vo
kiečių ir ispanijonų. Atstovai tų 
kraštų todėl pareikalavo, kad ap
gynimui jų kraštų ukėsų nuosa
vybės butų pasiųsta valdžios ka- 
riumenės dalys, bet Kubos val
džia to padaryti negali, nes ka
reivių turi mažai. Jeigu prisi
eitų siųsti kareivius ginti svetįm*

viršum 1000, o dabar yra tik 37. 
Visi laukia prezidento kariume- 
nės užpuolimo ant miesto Chi
huahua. Su paėmimu miesto ti
kimasi pasibaigimo revoliucijos.

vile buvo svarbiausias kurstytojas 
minių ant amerikonų ir jo kur
stymai pagimdė jau ne vieną už
puolimą ant amerikonų. Ameri
kos valdžia nori jį išduoti prezi
dento Madero valdžiai, kuri, ži
noma, taip svarbaus savo priešo

BELGIJA.

siu ir tirščiausiai apgyventų Eu
ropos kraštų. Tokiuose kraštuo
se paprastai klerikalizmas nedau- 
giausiai turi pasekėjų, bet Bel
gijoj yra atbulai: čia per savo 
pasekėjus valdo kraštą kunigai ir 
vienuoliai, vienuolynų skaitlius 
per 20 metų užaugo, ant ploto 
mažesnio negu Kauno gubernija, 
iki pusei tūkstančio. Tas labai 
nepatinka ypač franeuzų apgy
ventos Belgijos dalies gyvento
jams. Tuom tarpu paskutiniuose 
rinkimuose parlamentan klerika
lai laimėjo, jie turi daugiau savo 
atstovų parlamente negu kitos 
partijos. Tas labai suerzino kitų 
partijų žmonis; jie todėl kėlė ne- 
prilankias klerikalams demon
stracijos. Vaikymui demonstran
tų valdžia pasiuntė kariumenę. 
Miestuose: Liege, Bruxelley, 
Antverpen buvo minių susirėmi
mai su kariumene. Didesniuose 
miestuose kareiviai atsisakė klau
syti ir nėjo prieš demonstrantus.

Gyventojai pietinių provincijų, 
franeuziškai kalbančių žmonių 
apgyventų, Atvirai apreiškė, jog

išviso į 7 tūkstančius. Gynė 
kaltininką vietinis pr. advokatas 
Bloch. Svarbioji ilgos jojo kal
bos mintis ta, kad jokie žiaurus 
bandymai neįgalėsią kuomet-nors 
išnaikinti palūkininkų, — juk šie
ji naudojasi sunkiomis ir aštrio
mis žmonių gyvenimo sąlygomis, 
o gyvenimas visuomet privesiąs 
žmogų prie tokių sunkių, urnų 
ir neatidėtinų dalykų, kad Varg
šui, negaunant pašalpos nuo vic- 
no-kito jam pažįstamojo, o kar
tais neva ir draugo, nors šis ir 
lengviai galėtų pagelbėti, noroms- 
nenorms prisieina kiūtinti prie

IŠ SUBAČIAUS, Ukmerg.

Prie Subačiaus gelžkelio 
ties1 auga miestelis, statomos vis 
naujos trobos*.Doriškai sodžiaus 
žemėje. AtsiracX- ir traktierius, 
aludė, trįs smuklės, penkios krau
tuvės, garų malūnas, Kiaulėno 
tartokas, viena vaistų sankrova. 
Ir visos tos įstaigos verčiasi ge
rai. Geistina butų, kad čia ir 
gydytojas-liętuvis apsigyventų. 
Kovo m. atidarė čia ir pradinę 
mokyklą,,— tai antra Subačiaus 
valsčiuje. Subatietis.

„ — Lietuvos žinios — ■a

pav.
sto-

statinį, kirto į sprandą Striupų 
Basčiukui, kurs kelias dienas pa
sikamavęs gegužės 1 
mirė.
smarkiai primušta, 
bet maža vilties, 
Vis tai šventojo

Žirnių kaimo B akytė irgi 
nemirė, 

kad pasveiktų. 
Jurgio atlaidų

matome, visai, Šakiečiai 
dar nėsirupina atsikelti iš gir- 
tuoklybės purvyno. Miestelyje 
yra jau virš 20 alinių ir traktie
rių. Dabar Kauno gub. dvari-

giau. Šakietis.
Lietuve . žinios —

kilpon, by tik gavus skatiko ir 
šiaip-taip pergyvenus, suspaudi
mą. Tokiuose atvejuose palū
kininkas esąs tikras .bėdino žmo- "f • ••’*•? A { 1' -* •gaus gčradėjas, neš tik, nors 
ir už dideles palūkanas, ištiesiąs 
nelaimingajam pagelbos ranką ir 
padedąs vėl ant kojų atsistoti. 
Bėdinas žmogus tat jaučiąs ir 
didžiai esąs palūkininkui dėkin
gas. Šit dėlko labai reti esą pa
lūkininkų įskundimai, sulygina
mai su dideliu jų skaičiumi žmo
nių tarpe. Palūkininkai patįs 
sava i m i išnyksią, kad ir musų 
gyvenimo sąlygos ir musų pa
čių psichologija tiek pęrsikeis, 
kad žmogus, bėdos staiga sura
kintas, bus įtikrintas berasiąs 
pas pažustamus ne vien saldų at
dūsį, bet ir gerą valią ir tvirtą 
ranką.

Tarsi patvirtinimui šių apgi- 
nėjaus žodžių, galima čia pridurti 
nors tai, kad 
jau nebepirmą 
mas: 10 metų 
“gerus darbus” 
siamas: dviem
kalėjiman, atimtos visos teisės.... 
Bet palūkininkas tat nenusigan-i 
do: sunkiai atidirbęs areštantiį 
eilėse du metu ir sugrįžęs Ua- 
kiuosna, ėmės už senojo amato 
ir vėl ramiai jį varė visą 10 me
tų, imdamas nuošimčių po 60—70 
rubl. Ir ne vieną dešimtį metų 
jis taip darbavosi, nes jam dabar

kartą yra teisia- 
atgal jis už savo 
buvo žiauriai tei
ni c ta m įsodintas

Apginejo žodžiai paimti do- 
mon; vistik Kurs’as liko nutei
stas 1 metams ir 3 mėnesiams 
kalėjimo. Iki teismui Kurs'o iš
sėdėta kalėjime keli mėnesiai, bet 
šįos bausmės - laikas ^cpriskaity- 
tas* <
\. r ' lotu vos žinlog

IŠ RAGUVOS, Ukmerg. pav.

Raguva priklausė dvarponiui 
Straševičiui, 'dvaras jo buvo mie
sčiuko gale,' bet po pirmo lenkų 
sukilimo- pats Starševičia turėjo 
bėgti užsienin. Dvarą paėmė 
valdžia ir išdalijo pravoslavams 
ir senatikiams.' Į Praėjus kiek lai
ko pastatę1 ir cerkvę, kuri tebe
stovi ir dabar. Iškarto senatikių 
ir pravoslavų buvo gana daug, 
bet laikui bėgant,'jie visi nusigy
veno, lietuviai ėmė atpirkinėti 
nuo jų žemes ir mažu-po-mažu 
jie ėmė nykti, taip kad dabar 
liko jų tik' keli, bet ir tie baisiai 
nuskurę; Tiek apie praeitį. Da
bar gi kaip ekonomija taip ir 
tautinis susipratimas stovi gana 
žemai. Kalba daugiausia varto
jama lenkiška’, tik kur didesniuo
se sodžiuose, užsiliko lietuviška. 
Iš įstaigų - svarbiausios vartotojų 
krautuvė it taupomai skolinamo
ji draugija, apię kurias nieko aiš
kaus pasakyti negalima, nes jo
se viskas' vedama atskiru žmo
nių, ir kontrolės, tikroje to žo
džio prasmėje, jokios nėra. Yra 
čia odų dirbtuvė, du vėjiniai, ga
ni varomi malūnai, plytnyčia ir 
keli siuvėjaitvir karpiai, — viskas 
žydų rankose. Žiemą atvažiuo
ja net iš Samaros arba iš Sa
ratovo gubt rusai kailiadirbiai. 
Jeigu užsimoka rusui atvažiuoti 
iš Samaros,, ąrgį negalėtų kas 
nors iš lietuvių, imtis šio ama
to? Prekybai taip-pat žydų ran
kose. Mugjes esti kas antra
dienis. Suvažiuoja daugybė žmo
nių, priveža įvairių grudų ir vi
sokių mažmožių, bet viską super
ka žydai. Čebrelis. I

Lietuvos žinios —

VARŠAVOS LIETUVIAI.
Veik kas numeryje laikraščio

pasako, parodo musų tėvynei, 
kaip gyvuojama, kas veikiama 
musų brolių, esančių toli nuo jos. 
Tik Varšuvos lietuviai kaž-kodėl 
tokie neminimi? Mat, jie neper- 
daugiausia įstengia būti savais, 
besisukdami painiame trukšmin- 
go Varšavos gyvenimo rate. Bet 
pastarųjų dienų atsitikimai ver
čia ir mus atsiliepti.

Senoji lietuvių draugija dar vis

mas tik tame metais ap-

ir, keli Valdybos nariai

dar senus dalykus. Jokio kitokio 
bendro darbo nebebuvo: dingo ir 
pernykščiai koncertai-rautai ir 
karnavalo linksmybės, ir kiti ap
sireiškimai. Visi tartum išsislap
stė, pradingo, išnyko. Jau iždi
ninkas negali nei metinių narių 
įnašų pa j ieškoti, ir metė po Var
šavos palėpes bėginėjęs, atiduo
damas sekretoriui net treti metai 
neužsimokėjusių narių sąrašą. Iš 
pradžios metų dar buvo girdima, 
kad “Varšavos lietuvių susišel- 
pimo Draugija” parsisiųsdįsianti 
lietuvių laikraščių, samdysianti

naši, pasipurčiusi, stosianti ant 
kojų. Bet, nepajiegiant ęlelei ne
žinomų aplinkybių pasipurtinti, 
prisieina vis dar tebeilsėtis, ir 
kasoj tik 7 kap. turėti. Nūnai 
jau ir butas atsakyta ir matyti 
besirengiant Draugiją pradėti va- 
kacijas švęsti.

Šalip..šios senosios pailsusios- 
nu variusios Draugijos, girdėti 
vaikščiojant, tariantis vėl lietu
viai
nuo pirmųjų, vadinami darbinin
kai. Jųjų Varšavoje apsčiai esa
ma, net, galima spėti, kur-kas w. ____w

w l ^ 4 • daiigaiu, negu" žmonių prisiski-|nimą, lavinimą, paskaitų rengi*
griovius, nuo įki 3 sieksnių pla- riąnčių prie senosios Draugijos, mą, choro sudarymų ir k. Da-

Tai žmones, sako, skirtini

.ryje ėmė atsiradinėti, ačiū 
vakarėliams-pasilinksmin imams. 
Šie 
pas vieną žmogų, kuris ir pra
dėjo jieškinėti, pats kviezdamas 
tą-ir-tą nedėldienį pas jį užeiti 
ir prašydamas kitų pakviesliauti. 
Į tuos gana dažnai rengiamuo
sius vakarėlius atsilankinėdavo 
kartais net 50 žmonių. Vakarė
liuose be šokių būdavo tautiški 
žaidimai, deklamacijos ir sutar
tinės dainos. Susiėję daugelis iš 
pradžių kalbėdavosi lenkiškai, tik 
pastebėję, kad yra drąsuolių, ne
sidrovinčių Varšavoje prabilti 
Lietuvos kaimo kalba, pradėjo 
ir patįs lietuviškai šnekučiuotis. 
— Jau pereitą metą buvo kalbė
ta susitelkti į draugiją. Kad ne
steigus kitos, norėta juosius įve
sti į esančią “Varšavos lietuvių 
susišlepimo Draugiją”, kaipo j 
pilnateisį asmenį. Tečiau tas 
per visuotinąjį minimosios Drau
gijos susirinkimą, kuriame daly
vavo vos keli nariai, pasirodė 
negalimu dėlei tūlų luominių prie
žasčių. Tokiame padėjime už
klupo vakacijos. Daugelis išva
žinėje ir, regis, nieko nebuvo da
ryta. Šiais metais vėl iškjla tas 
klausimas. Ir imta steigti jau 
antroji čia lietuvių Draugija. Pir
miausia tuom rūpinasi jų (dar
bininkų) rinkėjas-globėjas. Gir
dime jau įstatus parašytus ir val
džiai paduotus, — bet toliau tv- 
la. Kokie tie įstatai buvo, 
nežino, tik kalbėjo, kad 
Draugijoj bus mašinos ir 
kysią siūti. Su 
rimo ir laukė, 
laukdami nieko 
maut ir abejoti,

toje 
mo- 
visi

nesu- 
včl ėmė neri- 

ar tas ju tėvas- J L x-globėjas jais rūpinasi? Tuomet 
moksleiviai lietuymi, matydami 
silpną jųjų tėvo būdą ir žmogų 
nepribrendusį prie to, susitarė pa
gelbėti. 'kuli atsilankydami jųjų 
vakarėliuose pažino juos, jų rei
kalavimus ir siekius. Sudaro iš 
4 asmenų tarybą, kuri parūpi
na, galima sakyti, švarius 
kainus įstatus. Vėliaus

ti čia jau pasitaikiusiame 
ninku vakarėlyje. Bet ne]

ir tin- 
norėta 
aptar-

jas ant moksleivių, kam jie ki- 
šąsi kur nereikia, kam jie ardą 
darbą — jis mokėjęs juos (dar
bininkus) surinkti, mokėsiąs ir 
toliau vesti, kad jisai jau įstatus 
rašąs ir 1.1, ir 1.1. •— Netikė
dami jo žodžiams, moksleiviai 
susitaria su darbininkais susieiti 
artimiausiame šventadienyje ap
tartų įstatų (darbininkai prijau
tė moksleiviams). Susirinkimas 
įvyksta. Vis dėlto daugelio nebu
vo. Mat, globėjas vaikščiojęs 
nuo vieno pas kitą ir atkalbinė
jęs neiti, gazdindamas, kad visus 
suimsią ir patupdysią. Ir patįs 
moksleiviai (taryba) pabūgo, nes 
iš jo visko lauktina. — Įstatus 
priima, nusprendę mokesčius ir 
kitus smulkmenas. Lieka tik, 
radus kas pasirašo po įstatais, 
paduoti juos valdžiai. Tam pa
renkama du žmogų, kurie sujieš- 
kotų pasirašysiančiuosius ir pasi

tus (buvo paskirta diena). Lau
kia, laukia — nieks neateina ir 
iki šiai dienai; o patiems kišties

delei to jųjų tėvo. Tik šit per 
latvių vakarą moksleivių keli su
sieina su dviem lietuviais ir tuom 
darbininkų globėju. Išgirsta, kad 
jie ir dar du quasi lietuviu tą 
pačią dieną buvę pas rejentą ir 
pasirašę po įstatais. Įstatų gi 
jie neskaitę — nežino kokie jie. 
Dabar tie įstatai, turbut, paduoti 
valdžiai. Buvo manyta da jį

bar vėl prisieis vieniem būti. 
Senoje Draugijoje nerandama jo-< 
kios dvasiškos paspirties, atra
mos. Naujoje gi jau išanksto du- 
rjs užvertos, kaipo ardytojams^ 
Bet tas, rodos, negali jų apvilti, 
kadangi leidžia daugiau žvelgti' 
savan gyveniman, krutėti savam 
tarpe ir tikėtis geresnių žmonių 

geresnių laikų sulauksią.
A. Iešmantą.

— Lietuvos žinios —

ir

IŠ LIEPOJAUS.
Liepojaus geležinkelio dirbtu-* 

vėje jau daugiau negu treji me
tai, kaip darbai buvo visai sum 
mažėję, tedirbdavo daugiausia 
po 4 — 3 dienas per savaitę. 
Šiais gi metais darbai šioje dirb« 
tuvėje kiek pasidaugino, tik ma
žesniuose tekinių ir kalvių sky* 
riuose — kartais, dar nedirba vi
sų dienų. Kiti gi, didieji, va
gonų, garvežių ir tekorių skyriai 
dirba visas dienas, o nuo ba^ . 
landžio 1 d. garvežių skyrius pra- 1 
dėjo dirbti vakarus (valandas po 
paskirtojo laiko), o pabaigoje ba
landžio pradėjo dirbti vakarus ir 
tekorių skyrius, taip-pat ir vago
nų skyriaus dalis dirba vakarus.

Priėmė kelius ir naujus dar* 
bininkus, bet kadangi paprastiem 
siems darbininkams (juodadar
biams) naujai pristojusiems te
moka tik po 70 kap. dieninės al
gos, nes tiktai seniems darbinin- 

pristojusiems dar prieš 
metus, temoka 1 rublį 

pristojusiems gi jau po

kam s,

dienai, 
laisvės metų daugiau per 80 kap. 
nebeprideda, nes tokios esančios 
taisyklės, kai-kurie padirbėję ke- 
Ictą dienų, pameta dirbę. A mat* 
ninkai uždirba neblogai: dieninės 
algos gauna, pradedant nuo 70 
kap., ligi 2 rubl. su viršum. Be 
to, amatninkai dar gauna nuošim* 
čių už padarytąjį darbą, todėl, 
einant gerai darbams, išvaro 
40 ligi 100 rubl. su viršum

nuo
per '

\>Po darbininkų visai mažai 
rūpinti dirbtuvių sargai ir 1 
šinų tepėjai. Sargai tegauna 1 
nešinės algos tik po 24 rubl. 
visa savo (apsivilkimo gauna 
vasaros metu kepurę ir bluzą 
kelnėmis, žiemos 
kailinius 3 metams). Mašinų

ap« 
ma* 
m£* 
. su

su

h

kepurę

be jokių priedų. Todėl šių dar* 
binihkų, sargų ir tepėjų padėjH 
mas yra tiesiog apverktinas.

., su I 
Šešta-

jai, koks gali būti tokios geležine 
kelio tarno šeimynos valgis, jeį 
žmogui kartais neišeina nė 10 k« 
dienos pragyvenimui! Be abejo, 
visi sakysite, jog tokių kasdieniai 
draugai — vargas, badas ir šal* 
tis. Tečiau tie, kuriems reikėtų 
ir yra priedermė užjausti, nešinu 
pina jų vargais: nei geležinkelio 
valdovai, nei V. Durna neužjau* 
čia musų vargingumo!

Darbo diena geležinkelio dirb* 
tuvėje 9 valandos, pradeda dirbti 
ryto 7, baigia vakaro 5 vai 
valandos pertrauka pietų,
dieniais gi ir prieš dideles šven
tes be pietų paleidžia nuo darbo 
dienos 2 valandą. Visų darbinin
kų gcl. dirbtuvėje 500 su viršum 
žmonių, kurių dauguma visokie 
amatninkai, paprastųjų darbinin
kų visai maža. Pusė visų dar
bininkų ir amatninkų yra lietu-- 
viai, daugiausia iš Kauno guber
nijos, bet susipratusių tėra tik 
keletas, kiti visi sulenkėję. Tarp 
jų randasi net tokių, kurie su pa
niekinimu žiuri į savo brolius 
nelinkstančius prie lenkystės. Jie 
sako: Kokie tie “žmuidžiakai” 
apjakeliai, kad nemato ir nesu
pranta lenkų geradarybių; juk 
lenkai) apkrikštijo lietuvius, iš 
laukinių, “pagonų”, padarė juos 
kultūringais žmonėms, 6 jie vie
toje dėkingumo už tokias lenkų 
malones eina prieš lenkus, kai- 
kurie apjakeliai pradėjo net ly
ginti savo pagonišką kalbą su 
taip gražia ir poniška lenkiška 
kalba!

Tokie tai musį fcaujalenkių 
sanprotavimai apie lietuvystę. 
Tokie kad ir geri amatninkai, bet * 
apšvietimu jie stovį žemiau ui

kalbinti nepaduoti tų jo sustaty
tų įstatų, o veikiau pasitarus su 
kitais, išmaningesniais tame da
lyke, parašyti gerus įstatus, — 
bet ir tas nenusisekė.

Taip busimos Draugijos daly
kams esant, tūlų moksleivių pie
nai griuvo. Buvo kalbėtasi apie 
veikimą darbininkų tarpe: moki-

Iff VABALNINKO, Panev. pav.

1910 ra. valdžia pas mus 
sausina balas: *** icasa didelius
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prasčiausią susipratusį darbinin
kėlį. Nes tokie iš lietuvių len
kais pavirtę amatninkai niekuo 
nesiinteresuoja, neskaito jokių 
laikraščių ir knygų, visa jų lai
me ir džiaugsmas, kad jie nu
sikratę tos “pagoniškos” kalbos 
ir taip baisaus jam “žmuidžiako“ 
vardo. Susipratęs lietuvis, nors 
ir menkiausiai teuždirbdamas, bet 
be laikraščio neapseina. Jis, ir 
vargo suspaustas, interesuojasi 
gyveniniu, jam rupi žinoti, kas 
dedasi plačiame pasaulyje, gal
voja apie geresnę ateitį ir t. t. 
Kad toksai yra skirtumas tarp 
susipratusių ir sulenkėjusių lietu
vių, rodo laikraščių skaitymas. 
Kaip jau esu minėjęs, Licpojaus 
geležinkelio dirbtuvėje sulenkė
jusių lietuvių kelius kartus dau
giau už susipratusius. Tečiau 
lenkiškų laikraščių į dirbtuvę te
ateina vos tik vienas 
egz. Lietuviškų 
rase i ų ateina 23 rie

9 žmonės, iš kurių*’ 4 prisirašė 
šiais metais. Bet yra vilties, kad 

šys, nes ir iš aplenkėjusių palen 

bijo lietuvių vardo. Tokių drą
suolių pradeda rast'ics iš tokių, 
kuriuos gyvenimo aplinkybės bu
vo apmarinę lietuvio dvasią, bet 
dar jie nebuvo galutinai mirę. 
Bet kaip liūdna, matant, kad 
musų brolių daug jau yra am
žinai paskendusių lenkystės ban
dose, kurių joks tautinis judėji- 
las nebeįstengs išgelbėti.

Petras Klimka.
— Viltis —

IŠ DORPATO.
Balandžio 9 d. šių m. sukako 

čiaus mirties. Velionis buvo pir
mutiniu lietuvių organizatorių 
Dorpate: jo ir kun. Jokūbėlio ru
pesniu tapo įsteigta lietuvių stu
dentų kuopelė, kuri vėliau (1906 
m.) virto oficiale “Lietuvių Dor
pato Studentų Draugija“. Tų 
liūdnų sukaktuvių paminėjimui 
“L. D. St. Dr-ja” užpirko mi
šias ir įrengė savo bute bendrą 
vakarienę, laike kurios buvo iš 
“Varp$>” perskaityta velionio 
biografija. Beto pasakyta dar 
pora prakalbų, plačiau apipiešu- 
sių a. a. Vytauto Juškeviičaus 
asmenį ir parodžiusių draugams 
tą nuostolį, kurį apturėjo Lietu
va, netekus tokio karšto ir rimto 
darbininko.

A. a. Vytautas Juškevičius mi
rė ir palaidotas Dorpate. Jo ka
pas — vienintele brangi lietu
viams vieta Dorpate, tik deja, 
iki šiol apleista ir niekeno nepri
žiūrima. Dabar “L. D. St. Dr.” 
papuošė kapą gėlėmis ir sumanė 
aptverti jį geležiniais statiniais, 
bet viena vargu įstengs tą kada- 
nors padaryti. Butų gerai, kad 
prisidėtų prie to bent velionio 
draugai ir giminės I

Iks—Y grek.
— Lietuvos žinios —

Iš PRŪSŲ LIETUVOS.
Prūsų lietuviai pradeda, nors 

išlėto, bet vis daugiau ir daugiau 
busti. Ypač pažymėtinas tas 
smagus apsireiškimas, kad Prū
sų lietuvių jaunimas pradeda at
gyti. Taip antai vis platesnę dar- 

mo švietimo draugija ‘Vainikas”. 
Be to, dygsta dar naujų draugi
jų. Šiomis dienomis, kaip prane
ša “Birutė”, susidariusi dar dvi 
lietuvių jaunimo draugiji Prūsų 
Lietuvoje. Viena — “Rūta” 
Pogėgiuose ir tokia pat jaunimo 
draugija Lankupiuose, Klaipėdos 
valsčiaus. Abi tiedvi draugiji pa
sistačiusi savo tikslu šviesti jau
nimą ir žadinti jame lietuvių tau
tos dvasią. Be to, Lankupių 
draugija rūpėsiantis rinkti lietu
vių senovės daiktus ir tokiuo bil
du saugoti nuo išnykimo lietuvių 
dailę. Draugijos pasirinkusios 
savo laikraščiais “Birutę” ir “Ap
žvalgą”. Prie Lankupių draugi
jos prisidėję pirmą dieną 52 na
riu, kurių tarpe 28 lietuvaitės. 
Draugijos taisysiančios paskai
tas ir 1.1. Pogėgių “Rūtą” pir
majam savo susirinkimui paruo- 
šiusi dvi paskaiti: 1) Apie lietu
vių tautos atgijimą; 2) Lietuvių 
poezijos žiedai.

— Viltis — 

ŠEŠTOS LIETUVIŲ DAILĖS 
PARODOS TURTAS.

Musų skaitytojų žiniai paduo-i ’ ~ ------
dame čia trumpą surašą dailės | Mirus Kuršėnų klebonui A. 
Wifcalif, atsiloštų j musų šjan- Eidintui, kursai gu lenkų kun.

dien gegužės 12 d., Vilniuje atsi
veriančią Dailės Parodą.

Kaip paprastai taip ir šiemet 
Paroda turi du dideliu skyrių 
— vienas tai liaudies skyrius, kurs 

m i net i na čia nepaprasto senumo 
juosta, užsilaikiusi Požėlų gimi

nių) 18 amžiaus pradžios ir turiu-

Paskui Ukmergės pavieto dva- 
linkės Venclavavičicnės senu v

dimų ir siuvimų čia neminėsi
me, nes jų daug, ir negalima 
vienu akių užmetimu juos apver- 
tinti ir jų ypatingumus pastebėti.

'Taip vadinamą tobulinamą ar-

šįkart į keturias grupas iš
dyli ; dailininkai patįs savo 
Parodos kataloge irgi tokio

eina čia didžiausioji

Rudėrisr aukso

gai skiriami
t. y. Čiurlio 
lams leisti.

Laukiama atsiunčiąnt iš 
terburgo ir vieno Čiurlionics

Ciurlfp,nies fondui, 
es muzikos veika-

“Aukso berželių“ tepliorius, šį
kart davė išviso 49 paveikslus: 
tarpe jų yra 19 didesnių.' Šiaip, 
be peizažų, matome čia fantazi-

Įžymiuasieji

.111 gi jos nenuilstančio 
pirmininko A. Žmui- 

yra 14 paveikslų.
— Basanavičiaus

kapių“.
Adomas Varnas pernai taip lai- 

simpatiją siunčia virš 50 paveik
slų. Gaila vien, jog parodos ati
darymo dieną bus jųjų tik maže
snė dalis. Visi A. Varno svar
besnieji paveikslai buvo Pozna-

Virbaliaus muitinės. Tečiau ti
kimasi netrukus juos iš ten at
gabenti.

Mackevičius davės pernai tarp _ - - • . •« • /z et X •

gonės galvelę“ atsiuntė 3 paveik
slus. Jonas Šileika, Muencheno 
Dailės Akademijos mokinys su
teikė labai indomius etiudus. Jis 
yra dalyvavęs antroje Dailės Pa
rodoje, tai jau truputį musų vi
suomenei pažįstamas.

Iš seniau jau musų Parodose 

kuvos Akademijos 
prigimties etiudus, 
Buiko — akvareles, 
didžiausio skyriaus

atsiuntė irgi etiudus. Be tų jau 
mums pažįstamų dailininkų at
siuntė dar savo darbus du liau
tu: Justi nas Vienožinskis, Kro- 

studentas — 
ir Boleslavas 
Po to pirmo 
eina antras:

Skulptūros skyrius: P. Rimša, 
visai musų visuomenei gerai pa
žįstamas skulpturius, čia davė du 
dideliu veikalu: “Kova” — liūdna 
iliustracija liūdnos lenkų su lietu
viais kovos ir “Artojas” jaučių 
jungu beariąs. Dailininkų-žiųovų 
nuomone “Artojas“ puiki 
sus dailės veikalas. Be 
dar jo arklys “Pirmoje 
ir jam jau taip priprasti 
inkrustuoti paveikslėliai.

Peterburgo Dailės Akademijos 
mokinys Juozas Zikaras davė 
vieną veikalą, kurį pavadino: 
“Pavargusi Danaida”.

Trečiame grafikos skyriuje ma
tome visų pirm Čiulrionies dar
bus; paskui P. Rimšos inicijalus 
iš liaudies motyvų sudarytus ir 
A. Jaroševičiaus, — kurs savo 
svarbų ir didelį darbą toliau tę-

to bus 
žolėje” 
puikus

Ketvirtame skyriuje sutalpinti 
pritaikomosios dailės darbeliai: 
čia randame P. Rimšos indus ir 
Marijos Dailininkaičiutės-Paliu- 
kaitienės iškirpinius iš popieros.

Galų gale negalime praleisti 
nepaminėję gražios afišos A. 
Žmuidzinavičiaus, sudėstytos iš 
liaudies kryžių motivų ir pui
kaus 14 reprodukcijomis papuoš
to Parodos kataliogo, kurs kiek
vienam Parodą aplankusiam pa
liks kaipo gražus jos atminimas.

— viltis —

EIDIMTAS KAIP IR TEBE
GYVAS.

Majevskiu buvo įsteigęs “To- 
warzystwo antilitwomariskie” ko
voti su “litvomanais”, buvo jau 
manyta, jogei su juo bus išny
kę iš Lietuvos padangės, ar bent 
iš Kauno vyskupijos tos rūšies 
lenkomanai kunigai, kurie tiek 
nelaimių yra padarę savo tautai. 
Skaitant šiandien kun. Eidimto 
paliktuosius nespauzdintus loty
nų ir lenkų kalba raštpalaikius •— 
įvairius pamfletus prieš lietuvius 
kunigus, — reikia stebėtis kokion 
nutautimo baldui gali nuklimpti 
nustojęs lygs varos Žmogaus pro
tas, aptemdintas pelnomam jos 
idėjų, kurių VilniausNyyskupijos 
lenkų kunigai yra p^įųĮtfe^Že- 
n 1 a i č i ų A y s k up i j oje 'ta. pa vo ji n go j i 
proto’ liga, tikra, manija, paleng
vėle nyksta, vyresniosios kartos 
kunigams išmirštant, bet kad ji 
dar visiškai ir čia neišnykus, tai 
liudija savo elgimusi ne vienas 
kunigas?^ Imkim kad ir Taujėnų 
kleboną-,^u n. Praną Valentina- Oi' u

vičių. Gimęs 1843 m. jis, be 
abejo, pridera senajai lietuvių ku
nigų kartai, išauklėtai dar tais 
laikais, kada Žemaičių seminari
joje J' rasit, nė menkiausio lietu- 
\yd)ės.Mcvapo nebuvo. i8()Bs m. 
tapęs kunigu, jis, ligšiol lietuvių 
laikraščių neskaitydamas, ir apie 
jų atgijimą, tarytum, negirdėjęs, 
gyvena dar lyg proistorijos metu 
ir kovoja kiek įmanydamas ir 
kur galėdamas su “litvomanais”.. 
Kun. Valentinavičius iš sakyk-, 
los moko žmones, kaip turį va- 
dinties. Taip, anot jo, lietuvis 
Čakauskis turįs rašyties Czajkov- 
ski ir 1.1. Lietuvių vestuves iš 
sakyklos apskelbdamas, jis, pav., 
sako: Jerzy Komarovski iš uly- 
čios Gaspariški su panna Anna 
Uauliukonis ir k., visados lenkin
damas užsakuose lietuvių vardus 
ir pavardes. Lietuvių laikraščius 
vadina pagoniškais ir jų, kaip 
jau minėta, neskaito. Prieš ke
letą metų pradėjus lietuviui var
gonininkui lietuviškai giedoti “va
landas“, Taujėnų klebonas buvęs 
uždraudęs tas “Gadzinkas” gie
dot “pagonų“ kalba ir liepęs len
kiškai giedoti. Kalėdodamas, ji
sai, nors ir žino, kad gyventojai 
lietuviai, visados kalbina juos len
kų kalba. Dažnai atsitinka, kad, 
kiek apšviestesniems lietuviams 
pas jį su reikalu atėjus, kn. Vai. 
pradeda lenkiškai kalbėti ir ste
bisi, kaip tai lietuviai nemoką 
lenkų kalbos. Prieš kokius 3—4 
metus bažnyčios giesmininkams 
atsisakius giedoti giesmes su bar
barizmais, kun. Valentinavičius 
buvo kelius šventadienius visiškai 
uždraudęs giedoti, o vertė seno
binius “griešnus”, “nesmcrtel- 
nus”, “maenus“ ir 1.1, vartoti. 
Per devintinių mišparus lietu
viams giesmininkams atsisakius 
lenkiškai giedoti, jis buvo sura
dęs kitus, kurie lenkiškai giedo
jo. Ir jojo pamokslai knibždėte 
knibžda lenkiškais barbarizmais: 
“povšechnais griekais“, “przenai- 
svientšos painios loskomis”, 
“apiekomis” ir k. į tuos panašius 
pasakymus. Galų gale žmonės 
savo kleboną visgi įveikė: dabar 
jau nors šventas giesmes bažny
čioje be barbarizmų gieda.

Taujėnuose, rodos, dar neatėjo 
laikas atkelti kokį “litvomaną” 
kunigą, tečiau būtinai reikėtų tai 
padaryti. Metas judinti iš lietu
vių tarpo tą lenkinimo “apašta
lą”. Iks.

— Viltis —

PEDAGOGIJOS KURSAI 
ŠVENČIONYSE.

Švenčionyse Ped. kurs. įsteig
ti prie vietinės 4 klasių miesto 
mokyklos. Mokslas juose pa
skirstytas į du kursu ir praeinami 
per dvejus metus. Priima tik į 
I kursą mokslo metų pradžioje 
jaunikaičius (mergaičių — neži
nau) nuo 16 iki 22 metų tuos, 
kuriems nereikia eiti kariuome
nėn, o taip-pat turinčius I sky
riaus paliuosą (Igotą); einančius 
gi kariuomenėn tuos, kuriems'li
gi spalių (s. sk.) nesueina 20 
metų. Nepravoslavus priima tik 
Vilniaus Mokslo Apygardos ku
ratoriui leidus. Prašyti kura
toriaus leidimo reikia jau išlai
kius įstojamuosius kvotimus.

Į kursus gali stoti baigusieji 
miesto mokyklas (su statutais 
1869 ir m.), apskrities pro
gimnazijas, 4 kl. gimnaz., reali
nes, komercijos mokyklų ir ki
tas, kurių kursas nežemesnis 
dviklafeių ministerijos mokyklų. 
Visi stojantieji egzaminuojami iš 
miesto mokyklų (su statutais 
1872 m.) kurso ir iš tokių daly
kų, kuriuos tose mokyklose pra
eina. Beto, baigusiems miesto 
mol^kląs, turintiems 18^2 met. 

statutus, yi^pd^rigvinimai • juos 
!tiWįš rusų kalbos, 

įmieji • ir atsa- 
t ir dainavimo, 

nėra svarbus, 
ir “du” priima.

egzaminuoji 
aritmetikos 
komieji kvtj 
Pastarasai i 
nes gavus} |

Norintienį 
prašymą kt 
sto mokyklc 
čionis, Vilu 
čio (s. st.)

į|st$ 
i’M edėjui =—1 mic- 

fektoriui į Švcn- 
| iki jo rugpiu- 
brjgųs: a) met- 
nimą apie rci-rikus, b) ]Wi|t 

kalaujamoj9Wn^eslo baigimą ir 
c) luomo paliudijimą (iš val
sčiaus). Jeigu išėjimui iš mo
kyklos praeina;!lygtai, tiems rei- 

gonadežnosti) A dokumentas nuo 
gubernatoriau^/;

Nuvykusiuogitts' Švenčionysna
prieš kvotinius apžiūri mokyk- 

suosna su ligomis, kurios paskui 
kenktų mokytojauti.

Baigus kursus,paskirta moky
tojais liaudies mokyklos n a.

Šitie kursai ir materialio at
žvilgio yra lankytini, nes juosna 
netik kad už> patį mokslą nie
ko nereikia inokętii bet dargi 
kiekvienas klirsiįį. klausytojas 
gauna iš valdžios pašalpos po 75 
rubl. metams.

Šiemet kursus lanko 37 moki
niai: I kurse *Au8 ir II — 19. 
Ar yra tarpe jųlkoks lietuvis — 
nesužinojau.

rudke.

uF esa ir Gardino c
kursai — Novog- 

Augštaitis.
Viltis —

STULPŲ PARAŠAI SUVAL
KŲ GUBERNIJOJE.

1904—5 metais Vilkaviškio, 
Marijampolės, Naumiesčio ir 
Kalvarijos apskrityse gyventojai 
vietomis buvo nuplėšę parašus 
nuo stulpų ir jie ilgą laiką riog
sojo pakelėmis be jokių parašų. 
Pastaruoju metu beveik visur vėl 
ėmė parašais ^labinti stulpų len- 
teles, šiuo kartu jau rusų ir lie
tuvių kalba. Esant vaitams ma
žo mokslo, o jų sekretoriams daž
nai sulenkėjusiems, nemokantiems 
lietuvių rašto kalbos, tie lietu
viški parašai visur-kitur labai 
keistai atrodo. Taip prie vieš
kelio iš Bartininkų. Vilkaviškin. 
Geisteriškių ir Batorų kaime ma
tome parašus, kufie tiesiok vieti
nei administracijaj nedovanotini. 
Taip ant Geisteriškių stulpo len
tos baltuoja parašas:

Bartniku valsčiaus, 
Vylkoviszkio apskričio 
Kaimo Gcistariškiej 
dvaru 27 dusiu 152.

Tokį, kaip tas tarmės ir ra
šybos mišinį, sunku kur kitur ra- 
s*fi. X.

— Viltis •-

PIRMOJI LIETUVIŠKA 
TRUPA.

Žinomas jau mums scenos arti
stas Vitkauskas surinko 15 sce
nos mylėtojų ir ketina su jais 
apvažiuoti kai-kurius Lietuvos 
miestus-miestelius, statydamas 
įvairius scenos veikalus. Savo 
artistų mylėtojų kuopą Vitkau
skas pavadinęs “Pirmąja lietu
viška trupa” ir gavo jau iš vy
riausybės leidimą vykinti savo 
sumanymą. Savo kuopai kasdien 
po repeticijos pasakoja Vitkau
skas apie scenos dailę ir ruošia 
artistus scenai. Visųpirm ilgesnį 
laiką toji pirmoji lietuviška tru
pa ketina darbuotis Kaune.

Ji yra susispietusi šiokiomis 
sąlygomis: Vitkauskas ima ant 
savęs visą atsakomybę ir keti
na būti vedėju. Pusę pelno iš 
vaidinimų gauna artistai.

Sumanymas, kaip matome, pui
kus. Linkėtina Vitkajuskiui ge
riausios kloties. fj( S. Mičulis.

— Lietuvos žinios — 
F P ’ ;« L

.........—- ------ ............ ...... .

MĮSLES.

Išrišimai mįslių iš pereito nu
merio: ;

31. Adomas. ;j -!1
32. Kalė. f’
33. Jautis. -i
34. Svogūnas, i"
35. Upelis, bėgantis per nu

pjautą pievą. 1

Kur šuo laka, čia ir loja.

Patsai darkus būdams, nedrab
styk kitus purvais.

Ant palinkusios liepos visos 
ožkos Hpa: r.
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Veršiu nebijovęs, jaučiu ne- 

baubsį ?

1$ AMERIKOS.
RUSAI ATKAKO AMERIKON 

PASIMOKYTI.
Washington, D. C. Atkako čia 

du žynius rusai: profesorius 
Maskvos žemdirbystės instituto 
Aleksis Lubahenko ir direktorius 
žemdirbystės departamento Mu- 
chin susipažinti Su medvilnės pra
mone Amerikoj ir vedimu med
vilnės pliantacijų. Suvienytų Val
stijų žemdirbystės ministerija su
teiks svečiąms visas reikalingas 
informlcijas.

NUSINUODINO INDIJONŲ 
VADOVAS.

Pendleton, Ore. Nusinuodino 
čia pagarsėjęs drutuolius, ind’ijo- 
nas Wal-Lot-Li, vadovas Uma
tilla indijonų giminės. Jis buvo 
apšviestas, baigė aiigštcsnę mo
kyklą.

PASIMIRĖ MOTERIS MIE
STO MAJORAS.

Oskaloosa, Kas. Pasimirė čia 
nuo apdegimo pirmutinė Ameri
koj moteris miesto majoras, Ma
re D. Lowman. Ji tapo majoru 
išrinkta 1888 m. Mat verdant 
pusryčius, užsidegė jos drabužiai, 
o 70 metų senelė neįstengė grei
tai ugnį užgesinti.

KAZYRAVIMO PASEKMĖS.
Dante, Va. Čia susimušė ka- 

zyruojanti vyrai, italai su vieti
niais anglckasyklų darbininkais, 
kuriuos italai apkaltino, buk jie 
lošia su prigavystėms. Abidvi pu
sės išsitraukė revolverius m pra
dėjo pyškyti. Užmušta ne tik 
lošėjai, bet ir keli žiūrėtojai, ku
rie nespėjo greitai pasitraukti nuo 
besišaudančių. Užmušta išviso 
2 vyrai, o daug jų sužeista.

VULKANAS VEIKTI PRA
DĖJO.

Alaskoj veikti pradėjo vulka
nas Katnai. Gyventojai kailio 
Kodiak ir aplinkinių, salų atsirado 
dideliame pavojuje. Veikti pra
dėjo ir trįs kiti vulkanai Ąleutų 
kalnuose.

ATIDENGĖ AMERIKOS AT
RADĖJO PAMINKLĄ.

Washington, D. C. Čia 8 bir
želio dieną likosi atidengtas pa
minklas Amerikos atradėjo Chris- 
toforo Kolumbo. Dalyvauti ati
dengimo iškilmėse iš visokių Su
vienytų Valstijų kraštų atkako 
su viršum 200000 svečių.

NELAIMĖS ANT GELEŽIN
KELIŲ.

Fargo, N. D. Netoli nuo čia 
susimušė du bėganti į priešingas 
pusės geležinkelio traukiniai. 
Prie to sužeista 12 žmonių.

Bedford, Ind. Ant Monon ge
ležinkelio, netoli Bedford staci
jos susimušė du traukiniai. Prie 
to užmušta vienas žmogus, o su
žeista 20.

KONGRESO ATSTOVAI TI
PINĖJA DARBUS PINIGI

NIO TRUSTO.
New York. Kongreso komisija 

tirinėja darbus piniginio trusto 
arba taip vadinamo Clearing
house, nes jį kaltina, jog per jį 
turtingi bankieriai, turinti savo 
rankose didelius pinigus, baisiai 
išnaudoja mažesnius bankus, 
pramonininkus ir prekėjus, juos 
pavertė savo tarnais, nepasiduo
dančius su visu išnaikina, atimda
mi kreditą. Trustą tą valdo ke- 
liolikas turtuolių.

IŠ DARBO LAUKO.
Pottsville, Pa. St. Clair, arba 

Herbine anglių kasykloj 5 ii. bir
želio iškilo streikas už tai, kad 
kompanija atsisakiusi priimti pir- 
miaus paliuosuotą unijonistą at
gal darban. Sustreikavo apie 1000 
žmonių. Kasykla nedirbo nei 
2 sąvaičių. Kasyklą kontroliuoja 
W. H. Taylor iš Scrantono. Ši
ta kasykla gali pristatyt papra
stai nuo 50 iki 75 karų anglies 
per dieną.

; Boston, Mass. - Streikuoja 
čia tarnaujanti ant priemiesčių 
geležinkelių. Sustreikavusių vie
tas geležinkelių kompanijos pave-

1$ VISUR.
|| Po paskutinių Belgijos par

lamento atstovų rinkimų, kadan
gi išrinko daugiausia klerikalų, 
jų priešininkai pakėlė ncprilan- 
kias klerikalams demonstracijas. 
Susirėmimuose minių su policija 
mieste Bruxelles užmušta daug 
žmonių, o dar daugiau jų sužei
sta. Vaikyti keliančias demon
stracijas minias pašaukta kariu
menė. Daugely j Belgijos miestų 
kariumenė atsisakė šaudyti į žmo
nių minias, ji stojo demonstran
tų pusėj, nes klerikalų viešpa
tavimas gyventojams įgriso. Bru- 
xcllej, kur yra paminklas ispa
niško laisvės užtarėjo Ferrero, 
prieš jo paminklą kariumenė, 
drauge su kunigų priešais, kėlė 
neprilankias klerikalams demon
stracijas. Kituose miestuose ka
riumenė atvirai perėjo į rcvoliu- 
cijonicrių pusę. Darbininkų 
streikai užgimė visame Liege ap
skrity j ir kasyklose ir geležies ir 
plieno dirbtuvėse visame apskri
ty} darbai sustojo. Moterys da
lyvauja darbininkų sukilime, ko 
klicrikalai nesitikėjo, nes iki šiol 
moters ėjo iš vien su klerikalais 
ir vyrus sulaikinėjo nuo neprilan- 
kių klerikalams demonstracijų. 
Bruxcllcj žmonių minios įsiver
žė į Šv. Jono ir Šv. Mikolo 
bažnyčias, sudaužė altorius ir už
degė bažnyčių duris, o paskui 
mėgino griauti klioštorių ir kata
likišką seminariją, bet griauti ne
leido miesto ugniagesiai. Vaidai 
užgimė už mokyklas. Mat Belgi
joj yra mokyklos parapijų užlai
komos ir liberališkų valsčių vie
šos mokyklos. Parapijos reika
lauja, kad jų mokyklų užlaiky
mui valsčiai priverstinai dėtų pi
nigus, bet dvasiškija neleidžia 
valsčių kontrolės. Nesutikimai c
užgimė ir už balsavimo tiesas, 
kurios rinkimuose turtingiems 
pripažįsta du net trįs balsus. Ant 
nelaimės dar užgimė vaidai libe
ralų su socialistais, kurie buvo 
sutarę eiti išvien su liberalais, 
kad klerikalai savo kandidatų 
pervaryti negalėtų; dėl tų vaidų 
klerikalai ir laimėjo, nes naujame 
parlamente klerikalai turi ioi at
stovą, o liberalų, socialistų ir 
demokratų iš viso yra tik 85. 
Liege ir Verviers žandarai šaudė 
į žmonių minias ir sunkiai pa
šovė 59 žmonis, o tame ir kele
tą vaikų. Išgriauta Belgijoj keli 
jėzuitų vienuolynai. Daugelyj 
vietų žandarai, pasiųsti ginti baž
nyčias^ perėjo į demonstrantų 
pusę. Antverpene vienas kariu- 
menės batalijonas ir artilerija pe
rėjo į demonstrantų pusę. Mi
nios ant gatvių šukavo, reikalau
damos, kad franeuziškai kalban
čių žmonių Belgijos provincijos 
butų prie Franeuzijos priskirtos, 
to reikalauja ypač darbininkai; 
kadangi Belgija yra tirščiausiai 
apgyventa ir pramoningiauHa že
mės viešpatystė, tai suprantama, 
kad ten darbininkų yra daugiau 
negu žmonių kitų luomų ir jų 
balsai labai daug sveria.

|| Vokietijoj, mieste Spandau, 
netoli Berlyno, į artilerijos biu
rą, su padirbtais raktais naktyj 
įsiveržė nežinomi vyrai ir pašla- 
vė svarbius dokumentus ir naujų 
kanuolių plianus. Mano, kad įsi
veržėliai buvo svetimų kraštų 
šnipai, šnipinėjanti Vokietijos ka- 
riumenės paslaptis; bet jie gerai

žinojo, kur yra svarbus dokumen
tai ir tik tas spintas išardė, kur 
svarbus dokumentai buvo kavo- 
jami. 

t

|| Vengrijos parlamentai! prie
šininkai parlamento pirmininko 
grafo Tisza susirinko prisiren
gę su ragais ir švilpynėms; pra
dėjus grafui Tiszai kalbėti, jo 
priešininkai pradėjo savo kon
certą tokį garsų, kad jis kalbėti 
negalėjo.

Maskvoj sustreikavo kelių 
laikraščių statėjai, iš viso 5000 
žmonių. Darbininkai mėgino ant 
gatvių sukelti demonstracijas, bet 
policija demonstrantus išvaikė; 
suėmė daug demonstrantų; terp 
suimtų yra nemažai studentų, 
vienas daktaras ir advokatas.

|| Varšavos teismo rūmai pa
siuntė katalikišką vyskupą Ruš- 
kevičiu, 4 mėn. kalėjimai!, ku
nigą Račkauską metams areštan- 
tų rotosna, kun. Pliotkowskj ka
lėjimai! 3 ncdėlioms. Bet teismo 
rūmai atsišaukė prie caro su pra
šymu vyskupui sumažinti bau
smę prašalinimu jei nuo vietos, 
kun. Račkauską pasiųsti tvirto
vei! 4 mėnesiams, kun. Pliotkow” 
skį areštai! 2 nedėliotus. ’

K

Lenkijoj, Liublino gubernijoj, V. 
su visu išdegė miestelis Wonwol- 
nica; sudegė suvirsimi 300 na
mų ir daug negyvenamų trobų.

|| Turkijoj vėl sukilo albanų 
gimines. Sukilėliai svetimų 
kraštų konsųliams padavė raštą 
su savo reikalavimais. Albanai 
reikalauja: pilnos autonomijos; 
savo vėliavos; kad gubernatorių 
Albanijos butų paskirtas albanas 
kunigaikštis; kad esanti Albani
joj valdininkai ne albanai butų 
prašalinti, o jų vietoj kad butų 
paskirti albanai. Oficiališka kal
ba kad butų albaniška, o rašte, 
kad butų vartojamos lotyniškos 
literos. Kad tas išlygas alba
nams gvarantuotų didėsės Euro
pos viešpatystės.

|| Hamburge nuleistas j jūres 
didžiausias pasaulyj garlaivys 
“Imperator”, daug didesnis už 
paskendusį “Titanicą”. Laivas 
“Imperator” painia 50000 tonų. 
Jame yra vietos 4000 pasažierių 
ir 1200 įgulos žmonių. Gelbėji
mo valčių jis turės tiek, kad at
sitikus nelaimei, visi žmones ga
lėtų išsigelbėti. Visiškam laivo 
įrengimui dar reikia daug darbo 
padėti. Pirmą kelionę Amerikon 
“Imperator” atliks gegužio Mė
nesyj sekančių metų.

|| Savininkai amerikoniškų, ang
liškų ir franeuziškų ir ispaniškų 
pliantacijų ant Kubos atsišaukė 
į Kubos prezidentą Gomezą rei
kalaudami, kad gynimui jų plian
tacijų nuo sukilėlių atsiųstų po 
šimtą kareivių pliantacijai. Pre
zidentas vienok atsakė, jog to 
negali padaryti, nes tąsyk jam 
pritruktų kareivių suvaldymui 
sukilimo. Todėl Amerika į Ku
bos pakrantes pasiuntė ketvirtą 
kariškų laivų diviziją iš keturių 
didelių mūšio laivų.

|| Anglijos garlaivių kompanija 
“White Star Line”, kurios “Ti
tanic” nesenai paskendo, pereituo
se metuose akcijonieriams išmo
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kejo nuo Jdėto kapitalo po 60% 
divldendoms. TTaigi pinigų turėjo 
gana nupirkimui daugiau gelbė
jimo valčių, o “Titanic” pakak
tinai valčių neturėjo todėl žmo
nių išgelbėti negalėjo.

|Į Dėl užsitraukimo karo su 
'Turkija, darbai Italijoj eina vis 
blogiu, uždaro daug dirbtuvių, 
kitose mažina darbų, paleidžia 
vis daugiau darbininkų. Viena
me tik Milane yra 30000 neturin
čių darbo darbininkų.

|| Paryžiuj prasidėjo gcnerališ- 
koji konvencija Europos skyriaus 
tautų santaikos draugų. Prezi
dentu išrinko Francuzijos darbo 
minister] Bourgeois.

|| Pasirodo, kad laike gaisro 
teatre Castellan de la Palma. 
Barcelonoj, Ispanijoj, pražuvo 
daugiau negu išsyk manyta žmo
nių. Gaisrą pagimdė šviesos 
expliozija rodant krutančius pa
veikslus. Pražuvo su viršum šim
tas xinoniu, o sunkiai sumankyta 
dusyk tiek. Nukentėjo daugiau
sia moterų ir vaikų.

|| Kadangi iš Kališo gubernijos, 
ypač iš kaimų, daug žmonių iš
keliavo Amerikon, tai ypač dva
rams pritruko darbininkų laukų 
apdirbimui, turi jų kitur jieškoti. 
Daugiausiai vasarą parsitraukia 
latvių ir latvaičių nuo Rygos. 
Merginos darbininkės gauna po 
7 rubl. 50 kap. mėnesiui ir gau
na visą užlaikymą ir kelionės 
lėšas į abi pusi.

|| Vilniuje ir Rygoj sugriebė 
žydų mergų prekėjų organizaciją. 
Jos agentai, žadėdami geras vie
tas jaunoms merginoms, daug 
lietuvaičių ir latvaičių suviliojo 
ir jas ptfr davinėjo paleistuvystės 
narnų užlaikytojams, manydami, 
kad daugeliui merginų ten gyve
nimas patiks ir jos niekam nesi- 
sk ųs.

|| Lvovo universitetas 29 bir
želio apvaikščios 250 metų . su
kaktuves nuo savo įsteigimo. Uni
versitetą tą uždėjo Lenkijos Ka
ralius Jonas Kazimieras.

|[ Austrijoj, prie Molis, netoli 
Vindobonos išlėkė į padanges pa
rako dirbtuvės. Expliodavo 200 
tonų parako. Surado 30 sudras
kytų expliozijos kūnų, bet mano, 
kad užmuštų yra dar daugiau.

Francuzijoj laike laivyno 
manevrų Cherbourg© aplinkinėse 
atsitiko 8 birželio dieną nelaimė. 
Iš jūrių gilumos priešais mūšio 
laivą “Saint Louis” iškilo neti
kėtai povandeninis torpedinis lai
velis “Vendemiare” ir susimušė 
su mūšio laivu, kuris mažajį pu
siau perskėlė. Laivelis su įgula 
iš 26 žmonių paskendo. Išgel
bėti juos nėra nei mažiausios vil
ties. Mėginta gelbėti paskendu
sius žmones, bet prisiėjo gelbėji
mo išsižadėti, dabar stengiasi vien 
prigėrusių žmonių kimus išgrieb
ti.

|| Vengrijos sostinėj Pešte, kok
sai Julius Kovacz, seimo rūme, 
paleido trįs šuvius į Vengrijos 
seimo pirmininką grafą Tisza, bet 
nepataikė. Šovėjas paskui pats 
nusišovė.

Č || Belgijoj, Borinaga distrikte 
streikuoja darbininkai. 7 birželio 
dieną buvo kruvini susirėmimai 
streikierių su ginančiais streiklau
žius policistais. Sužeista pavo
jingai daug streikierių ir policis- 
tų. Į streikų apimtas vietas su
traukta kariumenė, gyventojams 
prisakyta be neatbūtino Reikalo 
neiti iš savo namų. Laukiama 
čia dar smarkesnių riaušių.

Revoliucijonierių kongresas 
mieste Chihuahua, Mexikc, leido 
revoliucijonierių vadovui Orozco 
užtraukti paskolą 1 milijono do- 
liarių kovai su Madero valdžia; 
jeigu reikalas bus, jis gali skolin
ti ir daugiau. New Yorkan išsių
sta agentai pas bankierius pinigų 
jieškoti. Klausymas tik, ar New 
Yorko bankieriai panorės pinigus 
skolinti netvirtai ant kojų sto
vintiems rcvoliucijonieriams.

Dėl vulkanų išsiveržimų 
Alaskoj, neveikia bevielinio te
legrafo stacija Alaskoj, nes tie 
išsiveržimai, matyt, perkeitė oro 
sluogsnius.

Oška ne galvijis, merga ne 
5eimyn& -

LIETUVIAI AMERIKOJ.
IŠ E. ST. LOUIS, ILL.

Ramus, musų miestelis, vienok 
atsiranda ir čia kas naujo, bet 
dėlei stokos reporterių nemažai 
naujienų miršta. Daleiskim, lie
tuviai rengia kliubą. Įdomi isto
riją to kliubo. Jis keletą metų 
serga, miega, bet užėjus rinki
mų trukšmui, vėl akeles praveria. 
Šiemet, artinantis prezidento rin
kimams, kliubas vėl pradėjo rai- 
žytis, vienok trūksta spėkų ant 
kojų atsistoti. Lietuviai pasida
lino į dvi partiji — saliunčikų 
su jų sėbrais ir darbininkų. 
Esant nemažam skaitliui saliun
čikų, jie vedžioja kitus už no
sies ir nemažai randa pritarėjų 
už stiklą rudžio ar degtinės. Da
bar žadama organizuoti naują 
kliubą, kur saliunčikams bus už
drausta vadovaujančias vietas už
imti. Paskutinį sykį sekmadie
nį, birželio 2 d., susirinko pa
rapijos svetainėj nemažai lietuvių. 
Kalbėtojas M. Poceviče labai va
rėsi, kad saliunčikai pasitrauk
tų iš valdybos, nes jai jie ir to
liau liks vadovais, tai kliubas žus. 
J. Milašius, priešingai, sakė, jog 
reikia vienybės nereikią daryt 
skirtumo. K. Rutkus savo kal
boje ragino visus nesusidėti su 
saliunčikais, Ties jie slopina tą 
kliubą. Vėliaus buvo įnešta bal
suoti. Žmonės pasidalino ir nie
ko nenuveikę išsiskirstė. Labai 
butų gaila, jei tas kliubas griūtų.

•— Birželio 2 d. teko būti vaka
rėly], surengtam vietinės para
pijinės mokyklos. Buvo tai šei
myniškas vakarėlis. Žmonių pri
sirinko nemažai ir vaika? daino
mis, dekliamacijomis ir įvairiais 
žaislais palinksmino publiką. Gai
la tik, kad svetainė neatsakanti 
panašiems vakarėliams, atsakan- 
čioj įspūdis kur-kas butų dide
snis. Mokytojauja čion panelė 
E. Cipliauskaitė, jos tai triūsu ir 
rūpesčių buvo surengti keli va
karai. Yra tai rimta darbininkė 
musų tautiškoj dirvoj, baigusi 
aukštesnę mokyklą Collinsvillėj, 
III., giliai prisirišusi prie savo 
tautos. Jau antri metai ji dar
buojasi toje mokykloje.

Jurginas.

IŠ PHILLIPSBURG, N. J.
31 gegužio dieną tapo peršau

tą tryliktų metų mergaitė, Ona 
Linciutė (ar lietuvaitė? Red.). 
Nušovė ją 24 metų Bronislovas 
Tacevičia (angliškai jis vadinosi 
Fred. J. Brown). Nušauta mer
gaitė lankė dar mokyklą. Ta
cevičia ją per kitą žmogų iššaukė 
iš mokyklos, melagingai pasakęs, 
kad motina jos pavojingai apsir
go. Mergaitė, nieko blogo ne
manydama, bėgo namon Tacevi
čia gi, prisivijęs, ją užkalbino, o 
prie geležinkelio sulaikė ir palei
do šūvį jai į krutinę. Mergaitė 
spėjo dar namon parbėgti, kur 
motinos glėbyj ir pasimirė. Ta
cevičia paskui pats pasišovė; jį 
paėmė policija ir nugabeno į 
Easton ligonbutį. Jo auką palai
dojo 3 birželio d.

- Laurinaitis.

IŠ ST. CHARLES, ILL.
Gegužio 25 dieną sustreikavo 

300 darbininkų Moline Malcable 
Dron Co. Pirmučiausia paprasti 
darbininkai pareikalavo 10% di
desnių algų, bet darbdaviai ne
sutiko, liepė jiems atsiimti savo 
algas ir eiti sau. Dėl to 11 vai. 
prieš piet visi darbininkai metė 
darbą. Minėtose dirbtuvėse dir
ba daugiausiai belgų ir lietuvių; 
darbdaviai nesitikėjo kad taip 
greitai skirtingų tautų žmonės 
galėtų susitaikyti, bet apsiriko: 
vienybė darbininkų yra kuoge- 
riausia ir jie nutarė tol streikuo
ti, kol kompanija nepadidįs algų 
10% ir Epk nesutiks priimti atgal 
visų darbininkų. Kadangi streik
laužių surasti nelengva, tai galima 
tikėti, kad kompanija turės iš
pildyti darbininkų reikalavimus.

Čia pirmiau darbininkams, už 
10 darbo valandų mokėjo $1.50— 
1.75. Bet pragyvenimas labai 
brangus; iš to uždarbio žmogus 
su šeimyna negali išgyventi. Tas 
ir privertė darbininkus didesnių 
algų reikalauti, o negavę, ko 
reikalavo ,turėjo streikuoti. Strei
kas traukiasi jau antra savaitė. 
Daugelis darbininkų išvažinėjo į 
kitus miestelius darbo jieškoti; 
kiti darbą jau gavo, o jo netu
rinti grįžti į tas dirbtuves kur 
pirma dirbo nenori. Kaip ilgai 
trauksis streikas, nežinia, bet dar
bininkai tikisi streiką laimėti.

Dundulis.

Kuri^ feus nominuotas?

Photo copyright, 1912. bv * —press Association.

PREZ. TAFTAS.
(Žiūrėk politiškas žinias ir

Photo copyright, 1912. bv American Press Association.

E X - PREZ. RO OZ EV ELTAS.
“Republikonų konvencija” Vietinėse Žiniose).

IŠ GRAND RAPIDS, MICH.

Nors atėjo jau laikas karščių 
ir visos draugijos, kaip paprastai 
pradeda šiuom laiku mažiau veik
ti, — pasidaro sau vakacijas, — 
tai vienok vietinė TMD kuopa 
kol kas apie tokias vakacijas ne
mano. Pradėjus TMD. centrui 
daugiau veikti ir pažadėjus grei
tu laiku apdovanoti draugijos na
rius vėl glebiu knygų, subruzdo 
ir musų kuopa, kad padauginus 
skaitlių narių, kad duoti žmonėms 
progą dykai gauti naudingų kny
gų. Taigi kuopa pasiryžo su
rengti didesnes prakalbas. .Apart 
vietinių jiegų sumanyta partrauk
ti kalbėtoją iš Chicagos; kuopa 
žada kviesti p. B. K. Balutį, bu
vusį TMD. prezidentą. Laikas 
prakalboms dar tikrai nenuskir- 
tas, nes kol kas dar nesusižino
ta su kalbėtojais. Vėliaus pra
nešime daugiau. TMD. narys.

IŠ TORONTO, ONT. CA.

Labai nesmagu skaityti netei
singas korespondencijas. 21 nu- 
meryj “Lietuvos” tūlas J. Cilcius 
visai neteisingas ir neaiškias ži
nias paduoda, buk tai Toronto 
lietuviai skiriasi į trįs dalis: so
cialistus, girtuoklius ir kitus; buk 
tai socialistai bruka visiems į 
rankas laikraštį “Kovą”. Apie 
siuvėjų streiką T. Eaton’o Co. 
rašo, buk ten žada streikuoti, o 
tas visai neteisinga. T. Eaton’o 
Co-os kriaučiai (moteriškų ir vy
rų drabužių) suvirs 11 šimtų dar
bininkų ir darbininkių jau kelin
tas mėnuo streikuoja, bet girdėti, 
kad dabar jau didesnė dalis dar
bininkų sugrįžo atgal prie dar
bo, nes T. Eaton’o kompanija jo
kiu budu nemananti pasiduoti 
unijįstams; taigi be jokio laimė
jimo; turbūt, viskas išeis ant nie
ko.

Toronto lietuviai irgi nesiskir- 
sto į kelias dalis, nes nedaug jų 
čia yra: socijalistų galima sakyt, 
kaip ir visai nėr (išsikiriant len
kus) ; “Kovos” laikraštį abejo
ju, kad kas skaitytų, nes nei vie
nas nematė niekam brukant į 
rankas; labai butų pagirtinas daly
kas, jeigu bruktų į rankas kokį 
nors laikraštį, bet to nėr. Pareina 
čia po kelis egzempliorius: “Vie
nybės Liet.”, “Lietuvos”, ir “Ka
taliko”, vienas “Keleivio”, o kitų 
laikraščių nieks čia neskaito. Vie
tiniai lietuviai gyvena sutikime, 
išskiriant du ar tris, kurie daro 
betvarkę, bet nei vienas iš jų 
neskaito laikraščių, taigi nereikė
tų korespondentui už kelius už
sipulti ant visų lietuvių.

Taipogi iš kokio šaltinio galėjo 
rašėjas skelbti apie vietinius lie
tuviškus vakarus, kurių čia iki 
šiol galima sakyti, nebuvo, (buvo 
vienas balius, bet apie 8 mėnesiai 
atgal). Gal rašėjas netikėtai už
ėjo į rusinu arba lenkų vakarą, 
o potam padarė jį lietuvišku; to
dėl negalima sakyti, jog svetim
taučiai šokina lietuvės merginas, 

o lietuviai vaikinai* geria prie 
baro. Negražu 1 skelbti melagin
gas žinias. Lietuviškas vakaras 
atsibuvo 23 d. gegužio 1912 m. 
parengtas Draugijos “Lietuvos 
Sūnų”. Tai pirmutinis lietuvių 
vakaras su perstatymu “Gudri 
Našlė”. Perstatymas nusisekė 
neblogiausiai, ir tvarka buvo pa
girtina : publika gražiai linksmi
nasi, ir lietuviai-vaycinai, blaivi 
su lietuvaitėms ]jasisį)ko; nei vie
na iš jų nešoko su svetimtau
čiais, nes iii visai ir būti gal 
nebuvo. Teisybė .pasirodė keli■ H ‘ »
lenkai tarp durų su lenkiškais 
atsišaukimais, bet tuojaus prasi
šalino. Tvarka buvo pagirtina, 
t , .1. /m v.nes nebuvo svaiginančių gėrimų, 
o jeigu kas ir snaudė kur ker
tėje iš namų prisigėręs, tai ne
reiktų taip niekinti už tai visus 
torontiečius.

Toronte lietuviai vis daugina
si, ypač daug atvažiuoja jauni
mo, iš kurio galima daug ko ge
ro tikėtis. (Labai blogai, kad 
laikraščiams siunčiama iškraipy
tos ir neteisingos žinios. Laik
raštis, nežinodamas, kas ten toli 
darosi, užsitiki rašėjui, o paskui 
iš to nesmagumai ir laikraščiui, 
ir skaitytojams. Reik padavinėti 
tik tikras ir gerai ištirtas ži
nias, •— to jau nesykį prašėm. 
Redakcija).

Toronto Jaunikaitis.

IŠ BUENOS AIRES, 
ARGENTINA.

Jau aštuoni metai kaip gyvenu 
Pietinėj Amerikoj ir neteko man 
dar turėti taip linksmos dienelės 
šitoj tolimoj šalyj, kaip kad 18-tą 
balandžio dieną. Tą dien nu
važiavau į miestelį “Stezeri”, kur 
yra apie keletas tūkstančių gy
ventojų. Yra taipgi nemažas 
būrys ir lietuvių; viemL iš jų 
laiko čia karčiamą.

Atsilankiau ir pas vieną šiau- 
čių-lietuvj, vardu Matas, kuris 
turi du sunu, taip 13—14 metų ir 
mergaitę apie 6 metų. Vaikai 
gražiai pamokinti skaityt ir ra
šyt ir gražiai lietuviškai kalba. 
Ant stalo radžiu Vaičaičio eiles 
ir dar keletą Jiejuviškų knygų. 
Smagu man buvo su vaikais savo 
prigimta lietuviška kalba pasi
kalbėti. Daugumas lietuvių čia 
yra dikčiai sulenkėję, o nors ir 
patįs ncmokaęjkaip ireik lenkiškai 
kalbėti, tai visgi savo vaikus 
stengiasi “panskos” kalbos mo
kinti: lenkiškai mat jiems gra
žiau, lietuviškai per prasta, •— 
taip jie neišmintingai sanprotau- 
j‘a-

Pažįstu ir tokį lietuvį, kurio 
vaikas nei žodžio lietuviškai ne
moka, — vis replioja lenkiškai, 
bet taip, kad atleisk Vieš
patie!.L.. Taigi, sakau, labai nu
džiugau, pamatęs, kaip tie Mato 
vaikučiai gražiai kalba ir gražiai 
išmokinti mylėt savo kraštą, savo 
tautą ir branginti savo prigimtą 
lietuvišką kalbą). Paklausiau, ar 
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gal moka ir dainuot lietuviškai? 
Kaipgi, kodėl ne?— atsakė ir, 
sustoję trįse, kad uždainuos vic- 
ną-kitą lietuvišką dainelę, tai net 
žmogui, beklausant, griaudu da
rosi.

Bus iš tų vaikų geri Lietuvos 
sūnus — manau sau. Ir vėl man 
prisiminė tie, kurie mindžioja 
savo kalbą, vietoj ją branginus, 
— jieško neva gražesnių, “po- 
niškesnių”. Ypač Palermo mie
sto lietuviai dikčiai aplenkėję ir 
kitą kartą ne tai juokas, ne tai 
gailestis, ne tai piktumas ima, 
žiūrint ir girdint tuos lenkber- 
nius. Ten pas jus Šiaurinėj 
Amerikoj, girdėt, jau lietuviai at
budę, jau nesipuošia kai]) var
nos svetimomis lenkiškomis 
plunksnomis, bet dirba dėlei savo 
locnos tautos ir tėvynės labo; čia 
pas mus dar mažai yra tokių, 
kurie galėtų budinti ir grąžinti 
atgal suklydusius brolius. Bet 
gal ir pas mus išlengvo pradės 
lietuviai iš to tautinio apmigimo 
busti. J. Pauga.

IŠ BARNET, B. C., CANADA.

Darbai pas mus eina, galima 
sakyt, pusėtinai. Daugiausiai 
darbo laukuose prie farmų, ant 
geležinkelių ir lentų pjovyklosc.

Paprastas darbininkas gauna 
$2.50, $2.75 ir $3.00 ant dienos, 
bet ir pragyvenimas čia bran
gesnis negu kitur: reik mokėt 
$1.00 už dieną, arba $6.00 už sa
vaitę. L

Atkeliavusiems darbas galima 
surasti. M. Bružas.

LAWRENCO STREIKdERIAI 
IR AUKOS.

Lawrenco lietuvių buvusio strei
ko komitetas, susidedantis iš pp.: 
Petro Čiro, Jono Kibildžio ir Pet
ro Strazdo, 10 d. gegužės mėne
sio apskelbė laikraštijai viešą at
skaitą aukų, siųstų p. A. Rama- 
naucko vardu lietuvių streikinin
kų naudai.

Pažymėdami lietuvių duosnu- 
mą ir dėkuodami už širdingą 
užuojautą, kokią parode lietuvių 
visuomenė' savo broliams strei- 
kieriams, iškilus streikui Lawren
ce, komisija tai]) toliaus sako:

Kaip jau iš pirmesnių pranešimų 
esate patyrę, kad lietuviai, kaip ly
giai ir kitos tautos, turėjo nuomon 
paėmę namų, kuriame buvo užvedę 
viešą valgomųjų daiktų krautuvę. Iš 
šios krautuvės neturtėlis streikinin
kas gavo visą maistą per visą ištisą 
streiko laiką. Krautuvei Įrankius ir 
visą pradžią sudėjo vietiniai krautuv- 
ninkai biznieriai, paskui jau gauta 
keletas šimtų dol. iš I. W. W. kasės 
o jau 3 — 4 savaitę maitinosi tais 
pinigais, kuriuos aukotojai siuntė sta
čiai mūsų lietuvių skyriun, A. Ra
manausko adresu. Kiek pinigų turė
jome, tiek stengėmės sušelpti strei
kuojančius. Paveizdan: vedusių šei- 
mymj ėmė valgyti 138 (neskaitant 
vaikų); nevedusių vyrų ir merginų 
— 82. Visas valgis imtas iš “Whole
sale,” atsakantis, tomis pačiomis čie- 
niomls, kaip ir krautuvnlnkai ima.

Klek lietuviai viso sudėjo aukų 
Lawrenco streikui, negalime męs pa
sakyti, , nes aukos siųsta Įvairiomis 

•Redakcijomis, įvairiais žmonėmis. Ga-
■ r- •• - u , .1 j

Įėjome tik paskelbti ir paskelbiame 
tas, kurios siųstos lietuvių skyriun. 
Taigi: aukų viso A. Ramanausko 
rankosna prisiųsta $1,642.34 (žiur. 
“V. L.”num. 17, pusi. 10). Vėliaus 
dar 26 d. balandžio iš Middleboro, 
Mass, nuo Antano Akstino, per P. 
čiro rankas, gauta $8.00; taigi viso 
— $1.650.34. Visi tie pinigai yra su
vartoti streikierių sušelpimui. Visos 
išlaidų kvitos, gautos nuo Įstaigų bei 
pardavėjų, randas pas mus. Iš šios 
sumos pradžioje streiko Į centralę 
1. W. W. Kasę atiduota $914.28, o 
iš kasės truput] anksčiaus paimta, 
kaip tik uždėta krautuvė, $725.00 
Apart viršminėtų lietuvių aukų mums 
patikrinančių, da perduota tiesiog 
I. W. W. kasėn. 1) iš Nashua, 
N. 11. lietuvių $106 ir 2) Haverhill, 
Mass., lietuvių $87. Taigi viso lietu
vių aukų, prisiųsta $1,843.34. (tikrai 
tai ne visos: “Keleivyje” tėmyta du
syk daugiaus, bet kiek, ir ar jos 
visos prisiųsta I. W. W. kasėn, tai 
mums nežinoma, nes “K.” ikišiol ne
pagarsino dar. Taipgi aukos plaukė 
per “Laisvę,” “Kovą” ir atskirus , pa
šalinius žmones, kurie, manome, irgi 
pasirūpĮs viską tikroje šviesoje paro
dyti. Taip daroma visada ir visur ,. 
Aukų sudėta nemažas skaičius; jos, 
kaip Lawrenco darbininkams, taip ly
ginai ir kitur davė progą darbdavius 
priversti nusileisti ir pakelti darbi
ninkams algas kitur mažiau, kitur 
daugiau. Taigi tasai suvartotas strei
kui laikas ir duotas vienas-kitas ska
tikas pašalpai, žmogų padarė maž
daug aprūpintu medžiagiškai ir dva
siškai. Viena dauguma gavo dau
giaus mokėti už darbo valandas, vie
na ir kita dauguma daugiaus pra
dėjo susiprasti, pradėjo rūpintis savu 
gyvenimu, pradėjo daugiaus skaityti 
ir galvoti.

Buv. Streiko komitetas 
Lawrence, Mass.

Gegužio 10, 1912.
Peter Cziras

Jonas K įbildi s
Peter Strazdas.

Iš šitos atskaitos matosi, kad 
tik tos lietuviu siu'nčiamos aukos 
buvo lietuvių sunaudotos, kurios 
buvo siųstos ])cr p. Ramanaucko 
rankas. Lietuvių streiko komi
tetas, kuris rūpinosi savo vientau
čiais, kai]) matosi iš raporto, įdė
to Centralinčn I. W. W. kason, 
iš viso $914.28, o paimta tik 
$725. Visai nieko nematyt, kad 
lietuviai butų gavę iš L W. W. 
centralinčs kasos ką nors iš tų 
aukų, kurios lietuvių buvo siun
čiamos kitur, bet ne p. Rama- 
nauckui.

Streiko komitetas, baigdamas 
savo atskaitą, skaito savo prider
inę išreikšti nuoširdžią padėką 
vardu streikavusių lietuvių vi
siems, kurie lietuviams laike strei
ko gelbėjo.

Skaitome:

Męs, viršuj pasirašiusieji, esame 
tvirti ir užganėdinti, kad Lawrenco 
streikui dirbome iš širdies ir veikė
me, kiek tik mūsų pajiegos teišnešė. 
Taip sakant, laike streiko patĮs mo
kinomės ir kitus sykiu mokinome, 
daugiausia pagelbstint pp. Rama
nauskams, Arlauskui, .T. Ki/dlejui 
ir k. Jiems iš visos mūsų širdies 
išreiškiame didelĮ ačiū. Mename, 
kad Lawrenco lietuviai jiems šiuo 
tuo atsilygins, nesą visų mūsų ko
va tapo laimėta. Laimėta taipgi ir 
kitur. Tie Patįs.

WAUKEGANIECIAI CHI
CAGO}.

Kiekvienas su pasišventimu at
liktas darbas atneša gerus vai
sius. Waukegan’e keletas metų 
atgal tarpe lietuvių buvo suiru
tė, , betvarkė; bet skaitliui lietu
vių pasididinus, atsirado darbš
tesnių asmenų, tai ir waukega-

niečiaj susilygino įjįų 
lionijų lietuviais, nors, įųionjaį 
kaip visur, ta!$ R čją yH fšemh 
mai. . * ’ - Vfy

Kun. M. Krušas, suprasdamas, 
kad išlavinti musų jaunuomenė 
lietuviškoj dvasioj galima para
pijinėj mokykloj, kaip inmanyda- 
m a s, stengiasi surinkti čionykščių 
lietuvių vaikučius j parapijinį 
mokyklą, kurią pereitais metais 
lanke 200 mokinių, nors čia pa
rapija maža sulyginant su Chl- 
cagos ir kitų didelių miestų pa* 
rapijomis. Reikėjo statyti nau
ją, didelę mokyklai trobą, kurią 
jau pradėjo statyti, ir ateinan
čiuose mokslo metuose bus jau 
pastatyta. . '•

Kaip vaikai čia yra lavinami, 
čikagiečiai turės progą pamatyti, 
nes apie 30 jaunikaičių atkeliaus 
iš Waukegan’o išpildytų progra
mą Šv. Jurgio svetainėje, 16 d. 
birželio.

Programas bus netrumpas, įvai
rus ir užimantį.. Apart dviveik
smio perstatymo “Į Mokslą”, 
bus dainuojamos lietuviškos dai
nelės, k. t.: “Aušt Aušrelė”, 
“Trįs seselės žlugtą skalbė”, “či
gonėlis”, “Ėjo bobos grybų raut”, 
“Oželis kopūstuose”, “Spanga 
kumelaitė”, ir t. t. Programas 
prasidės 7 vai. vakare.

Todėl butų linkėtina, kad či
kagiečiai, kuriems apeina musų 
tauta kuriems rupi apšvietimas ir 
pagerinimas ateinančios gentkar- 
tės, atsilankytų kuoskaitlingiau- 
siai, o pamatę vaisius uolaus pa
sidarbavimo, paėmę pavyzdį, kad 
griebtųsi to paties darbo — page
rinimo ir pakėlimo, kaip galima, 
ant augštesnio laipsnio musų pa
rapijinių mokyklų.

Mok. V. A. P.Greičius.

ANGLIAKASIŲ GYVASTIES
APSAUGOJIMAS AMERIKOJ 

IR EUROPOJ.

Valdžios komisija tirinėjo čia 
padėjimą darbininkų Amerikos 
anglių kasyklose ir Europoj. Ko
misijos surinktos žinios negeriau- 
sioj šviesoj perstato Ameriką. 
1907 m. Suvienytose Valstijose 
kasyklose užmušta 5 darbininkai 
ant 1000. Anglijoj, Belgijoj, Fran
cuzijoj, kurios drauge produkuo
ja dusyk tiek anglių ką Amerika, 
1907 m. užmušta tik 8 darbinin
kai ant 100000 dirbančių kasyk
lose; Amerikoj gi ant 100000 dar
bininkų užmuša kas metas net 
500 žmonių. Tai pasibaisėtinai 
didelis nuošimtis! Per 10 pasku
tinių metų Amerikos kasyklose 
užmušta 30000 darbininkų, o 
80000 raišais tapo. Valdžios ko
misija sako, jog jeigu Amerikoj 
leistų dirbti kasyklose tik tokiose, 
kuriose butų darbininkų gyvastis 
taip apsaugota, kaip to reikalau
jama Vakarinėj Europoj, tai 
Amerikoj turėtų but uždarytos 
veik visos kasyklos. Europoj 
nelaimės kasyklose, nes ten jąs 
valdžia prižiūri, mažinasi, Ame
rikoj nelaimės didinasi, nes ka
syklų savininkams pigiau atsieina 
užmuštų darbininkų šeimynoms 
atlyginimą mokėti, negu įvesti to
kias gyvasties apsaugojimo įtai
sęs, kaip to tiesos reikalauja Eu
ropoj. Per 10 metų, nuo 1895 
iki 1906 m. ant 1000 darbininkų 
skaitlius užmuštų sumažėjo: Vo
kietijoj, nuo 2,54 iki 1,94; Angli
joj—nuo 1.49 iki 1,29; Belgijoj—> 
nuo 1,40 iki 0,94; Francuznjoj—- 
nuo 1,07 iki 0,84; taigi mažiau
siai kasyklose nelaimių buna 
Fancuzijoj. Užtai Amerikoj skait
lius užmuštų kasyklose darbinin
kų pasidaugino per tą laiką nuo 
2,67 iki 4,96 ant kiekvieno tūk
stančio darbininkų ir skaitlius 
užmuštų ir toliaus kas metas dau
ginasi, vietoj mažiulis, kaip tai 
turėtų būti.

Amerikonai mėgsta Ameriką 
kaipo paveikslą kitiems kraštams 
statyti, jie mano, jog žengia pir
mutinėse civilizuotų tautų eilėse; 
bet apsaugojimas žmonių gyva
sties tai yra vienas ir svarbiausių 
civilizacijos ženklų, o tame tai 
Amerika toli atsilikusi nuo hitų 
civilizuotų tautų ir vietoj kitas 
tautas vyti, ji puola vis žemyn. 
Įvedimas pagerinimų kasyklose 
pakeltų mat anglių produkcijos 
kainas ic. nuo tono, o atlygini
mas šeimynoms užmuštų išpuola 
vos puse cento, taigi kasyklų sa
vininkai vidutiniškai kas metai 
sutaupo pusę milijono doliarių, 
o darbininkų gyvastis- jiems ne
rupi. Jie todėl ne įves tų page
rinimų kasyklose, koki senai įve
sti kasyklose Europoj, kol vai* 
džia įvesti neprivers. Tuom tar* 
pu ir valdžia nesirūpina darbinim 
kų apsaugojimu.

J
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71sl laikraščiui siunčiami rankraščiai 
turi but pažymėti autoriaus parašu 
ir adresu. Pasirašantieji pseudony- 
inais, turi paduoti, Redakcijos žiniai, 

teisę atslun- 
trumpinti ir 

rankraščius 
grąžina au-

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

Apžvalga

šiuosmet turtingesnė ir

palaikyta iki šiolei ne- 
energija ir užsispyrimu

Šešta Lietuvių Dailės paroda. 
Rupestingumu Lietuvių Dailės 
Draugijos surengta ir 25 d. ge
gužės atidaryta Vilniuj šeštą me
tinę Lietuvių Dailės parodą, kuri 
žada but 
įvairesnė

Dailės 
tverta ir 
paprasta 
kelių darbščių musų dailininkų. 
Sunkus buvo darbas, nes kaip 
pats darbas, taip ir jo vertė buvo 
sunkiai suprantama musų iki šio
lei užslogintai visuomenei. Vos 
būrelis apšviestų lietuvių, '— tų, 
kurie supranta begalinę įtekmę, 
kokią turi dailė ant abelno tau-J
tos ir žmonių gyvenimo, — rėmė svbės. 
naujai pradėtą milžinišką darbą. 
Jie stūmė ir rišo musų dailinin
kus vienan ryšiu, jie rėmė, kiek

lentus, jie raštu ir žodžiu vedė 
artimesnėn pažintin musų daili
ninkus su visuomene, jie pagalios 
rinko ir medžiojo Lietuvos kai
muose ir kampeliuose liaudies 
dailius išdirbinius “liaudies sky- 
riun”. Šiądien, po kelių tik me
tų energiško darbo, jau pasiro
dė to darbo vaisiai. Parodos 
rengėjai praneša, jog šiuosmet 
iš visų Lietuvos kampų Valstie
čiai patįs, stačiai siunčia parodon 
įvairius liaudies išdirbinius, be 
jokios pašalinės tarpininkystčs. 
Liaudies skyrius žada but šie
met labai žingeidus.

Šis skyrius — tai vienas svar
biausių parodos skyrių, nes iš jo 
musų dailininkai ima medžiagą 
sutvėrimui savitos lietuvių dailės.

Parodai atsiveriant, randame 
“V. 2.” tokį įženginį žodį:

toliau 
bran-

Musų tautos dvasios atgijimo dai
niai jau sučiulbo. Muši; jauni talen
tai paskleidė čia savo {kvėpimo vei
kalus, musų liaudis savo sugrubusiais, 
pūslėtai nuo sunkių darbų nagais 
patiekė savo sielos gražiausi nusi
šypsojimą.

Esame jauna tauta! Keliamės iŠ 
apmirimo... nors vargdami, vis dėlto 
einame, žengiame tolyn!... Dailės 
spinduliais šildoma ir džiuginama, 
musų daug kentėjusi širdis čia pa
silsės!^ Iš gyvo amžinai dailės šal
tinio semsimės spėkų ir narsumo ir 
ištvermės irtis nenuilstant ir 
prie visai žmonijai bendrų ir 
ginamų idealų.

Gal nieks taip nepastatė 
vių tautinio judėjimo ant 
stovių kojų, kaip sutvėrimas sa
vos charakteristiškos dailės; ji ir 
toliaus bus .vienu iš* žymiausių 
musų kultūros veiksnių, todėl iš
tikto

lietu- 
savi-

Džlaugkimės ir už vis stiprinkime 
sielą tame dailės žiedais pražydusiam 
musų atgijimo pavasaryj.

Dailės parodoj dalyvauja ir ge
rai jau mums žinomas amerikie
tis, p. Jonas Šileika, kuris pasiuntė 
iš Muencheno keletą savo pa
veikslų.

aias skaitytojas ras kitoj šio nu
merio vietoj.

Visuotinas Lietuvių Mokslo 
Draugijos Susivažiavimas Vilniuj.

Šio mėnesio pabaigoj (25 bir
želio) prasidės metinis visuoti
nis Lietuvių Mokslo Draugijos 
susirinkimas .mieste Vilniuj. Su

lis stambių moksliškų Lietuvos 
jiegų.

Tarp jų sekančios ypatos ža
la skaityti žingeidžius referatus:

i) Vidunas (iš Prūsų Lietu- 

(Dabartįes sąmonė ir tikyba, evo
liucijos laipsniai ir veiksniai, 
žmogaus pažanga ir jos akstinai, 
pavienis žmogus ir draugija, at
sižvelgiant į tikybą).

2) Kun. M. Gustaitis skaitys 
referatą ant temos: “Kun. An
tanas Tatarė, pirmutinis musų 
švietėjas Suvalkų gubernijoj”.

“Narkunų, Radyšių ir Mičiunų 
kaimų kapinės”.

4) Sofija Čiurlionienė r “Dak
taras Vincas Pietaris”.

5) A. Janulaitis: “Lietuvos 
dvarinnikų ir žydų santikiai 19-to 
metašimČio pradžioje”.

Kun. P. Kemėšis: “Lietu- 
vartotojų draugijos”.
D-ras P. Avižonis: “Akly*

bė ir trachoma Lietuvoje”!
8) J. Kriščiūnas: “Mutacijos 

(De Friesco) ir variacijos (Dar
vino) evoliucijos teorijose ir ko
kį svarbumą turi tos teorijos ag- 
ranomijoj”.

Vienok
Vokietijos 1910 
lietuvių Prūsų

parodo dar vic-

Kiek yra lietuvių Prūsuose? 
Iki šiolei buvo spėjama, kad Pru
snose yra, aplamai paėmus, apie 
500 tūkstančių lietuvių, 
pagal paskutinį 
m. cenzą — visu V c

Lietuvoj esama 
Šita statistika

ną liūdną dalyką, būtent tą, kad 
(jeigu tikėt statistikos sąžinišku- 
mui) lietuvių skaitlius Prūsų Lie
tuvoj mažinusi. Taip, 1905 m. 
statistika parodo, kad tuom lai
ku lietuvių butą 108.912, taigi 
laike 5 metų lietuvių sumažėjo 
beveik net ant 12 tūkstančių, kas 
padaro apie 11% viso lietuvių 
skait liaus.

Rodos 
choleros 
Lietuvoj 
milžinas 

jokio maro, karo, nei 
per tuos 5 metus Prūsų 
nebuvo ir todėl toks 

nuošimtis verčia manyt,

skaitlines, kurios yra toli nuo tei- 
Matomai, enumera toriai 

nedaug paisė ant teisingo tauty
stės užrašymo ir krikštyjo lietu
vius vokiečiais. Tik tuomi gali
ma išaiškinti tokį milžinišką ofi- 
cialės skaitlinės puolimą. Tą pa- 

statisti- 
vietos,koj nurodoma kaikurios

kur per 5 metus lietuvių skaitlius 

o'yra net ir tokių, kur sumažėji
mas siekia net 95(/< . Tas jau pa-

Lietuviu skaitlius padidėjo šio-

Pačiečiuosc ir Vilkiškiuosc.

manizacija (vokietinimas) 
giasi pjauti lietuvius mirties 
giu, be jokio pasigailėjimo.

me
sti-tais Prūsų lietuvių tautinis 

sipratimas, tikimės, duos tinka
mą atspirtį germanizmo bangoms 
ir sekantis cenzas bene tu rėš

Mirė garsus lenkų raštininkas. 
19 gegužės Varšavoj mirė vie
nas didžiausių šių dienų lenkų 
raštininkų, Aleksandras Glovac
kis, literatūroj žinomas vardu 
Boleslovo Prūso.

Prus’as buvo vienas iš to lenkų 

labiausiai skaitomos

‘Faraon”, “Emancy- 
Placowka”.

staraisiais laikais pakėlė nauje
snę lenkų literatūrą. Boleslovas 
Prus’as, T. T. Jež, Eliza Oreš- 
kienė ir Henrikas Sienkevičius 
buvo žibintuvais vėlesnės lenkų 
literatūros. Svarbiausi Prus’o 
raštai — tai apysakos ir felie- 
tonai. Tarp didelių apysakų ge
riausios ir 
yra šios:

“Laika”, 
pantki” ir

Buvo taipgi uolus sandarbinin- 
kas geriausių lenkų laikraščių.

Prus’as visiems savo raštams 
sėmė medžiagą vien tik iš savo 
tautos gyvenimo. Už tai ir bu
vo jis lenkų labai mylimas ir 
gerbiamas. Gal tik vardas vieno 
Henriko Sienkiavičiaus sukeldavo 
didesnį už Prus’ą entuziazmą.

Prus’as buvo jau apysenis žmo- 

žiaus.
Lenkų literatūra 

iš didžiausių savo
neteko vienos

Tyrinės lietuvių kalbą. Rusų 
mokslo akademija žada šią vasa
rą išsiųsti Kauno gubernijon ty
rinėti lietuvių kalbos tarmes pri- 
vat-doccntą N. Sokolovą.
nėjimas atsibus po priežiūra 
globa rusų 
akademijos

Tyri- 
ir 

kalbos ir literatūros 
skyriaus.

ant lietuvių didesnę 
šiolei nedaug buvo

Atkreips 
atydą. Iki 
rašoma apie lietuvius svetimtau
čių literatūroj. Dabar lietuvių 

mus, kad ant jų pradedama at
kreipti didesnę atydą. Taip ru- 
šų Diejater (Veikėjas) Drau
gija leidžia naują enciklopediją, 
kurioj tilps apie lietuvius dau
giau žinių, negu iki šiol tilpelavo 
bent kokioj kitoj enciklopedijoj. 
Pradžioj jau yra minimas lietu- 
vys Jurgis Baltrušaitis, rašytojas- 
-poetas, kuris vienok, ant nelai
mės, rašp 
kalba.

beveik tik viena rusų

Pamėgdžioja. > Anglų sociali- 
stiškas laikraštis “Appeal to Rea
son” apskelbė, jog jis atiduoda 
visą pirmą puslapį savo laikraš
čio, kuris išeis 22 d., šio mėn., 
garsiam New Yorko kuningui 
Vaughan, arba kuriam kitam ka
talikų bažnyčios veikėjui, kuris 
panorėtų jame išdėstyt visas blo
gas socializmo puses, 
tis neužmiršta patėmyt, jog 
kia “auka” jam kaštuosianti, 
dos, $1000 ar $10.000 (dabar 
rai skaitlinės nepamenam).
taipgi prisižada tame pačiame 
numeryj duoti ant tokio kunigų 
rašto atsakymą: p. Dcbsas, so
cialistų partijos kandidatas ant 

Laikraš- 
to- 
ro- 
gc-

jęs tokį atsakymą pagaminti. Tas 
laikraščio numeris vadinsis “Fa
ther Vaughan edition’’. Galima 
iškalno spėti, kad nei “Father 
Vaughan”, nei kiti tokio pakvie
timo “dvikovių” nepriims, nes jie 
turi savo laikraščius tiems daly
kams gvildenti. .-Vienok toks su
manymas nelikę/ be pamėgdžioji
mo. Štai 23-me - Keleivio” num.;

šiai argumentuotas “užkvietimas” 
lietuvių kunigams. Tarp kitko 
jis rašo:

nege-

mato- 
tures 
kuni- 

ją argumentai

Męs pašvenčiamo “Keleivio” No. 29 
visą puslapį kunigams, kur jie turės 
progą išsireikšti prieš socijalizmą. 
Tas puslapis mums atsieina apie 
$200, todėl darome gausią auką ku
nigams, kad jie galėtų musų skai
tytojams ir abelnai publikai trumpai 
ir aiškiai pasakyt socijalizmo 
rumus.

Rašytas žodis bus' publikai 
mas; jis nesimainys; publika 
progą pagalvot ir suprast, ar 
gai turi teisybę, ar 
neatlaiko kritikos.

Tame pačiame numerije męs at
sakysime ant kunigų užmėtinėjimų. 
Skaitytojai galės spręsti, kurioj pusėj 
teisybė. Męs šviesos x nebijome, drįs
tame joje išstatyti savo nuomones ir 
savo priešų argumentus. * * *

Jeigu kunigai bijos pasirodyt su 
savo argumentais prieš sacijalizmą, 
tuome jie pasirodys publikai esą to
kiais apuokais, kurie tik užkampiuo
se, patamsyj drįsta rėkauti, o 
są bijo išeit. * * *

Skaitytojai lai būna gatavi 
“kunigų numerį” su sveiku 
kad galėtų išnešt kritiką.

į Svie

sutikt 
protu,

nepa-
Skirtumas tik tame, kad

son” — ir puslapio kaina 
miršta.
atsargumo dėlei laikas pa: 
kelioms savaitėms vėlesnis.

Galėtų but žingeidus d 

nigai, mename, norės su “Kelei
viu” “debatuoti”. Kokie čia ga
li but debatai, jeigu tas laikraš
tis jau savo “užkvietime” savo lau
kiamus debatantus išvadina, su
lyg savo papratimo, “apuokais” 
“pliauskoms” ir kitais pamargi- 
nimais ?

Gražus “užkvietimas”, bet tokį 
užkvietimą gali priimti tie, ku
rie turi norą pasiplusti: rimti de
batai prie tokio “užkvietimo” ir 
prie tokios taktikos, kaip papra
stai “Keleivis” prisilaiko, nega
limi ne tik socializmo srytyj, bet 
ir bile kuriame kitame rimtame 
klausime.

Laikraštininkų Susivažiavimas. 
“Kataliko” redakcija primena, kad 
metas butų pasirūpinti sušauki
mu trečiojo laikraštininkų susiva
žiavimo, kuris šiuosmet išpultų, 
sulyg pernykščio nutarimo, lai
kyti Chicago]’. Pereitas metas bu
vo labai bergždžias metas: ne
pasisekė laikraštijos dirvoj nieko 
svarbesnio nuveikti.

’ Jeigu pirmiejie laikraš- 
susivažiavimai neatnešė 
pageidaujamų vaisių, tai 
nereiškia, kad reiktų rau- 
tik-ką pasodintą medelį, 
jis tuojaus nežydi ir vai- 

Pirm vaisius rink- 
Nie-

Vienok sulyg “Kataliko” tei
singos nuomonės “neverta per
daug nusiminti, kad pirmiejie su
sivažiavimai yra atnešę . mažai 
naudos, 
tininkų 
tuojaus 
tas dar 
ti lauk 
— kam
siu neturi? 
ti, reik patį medį išauginti, 
ko negalima padaryt greituoju. 
“Juk visoks pažangumas išsidir
ba palengva, bet ne šuoliu”, — 
sako toliaus “Katalikas” ir todėl 
“verta visiems vienyties ir to
liau darbuotis”, nesą “yra viltis 
sulaukti laimingesnių laikų.”

Verta, — kaip-gi nebūtų verta? 
Laikraštininkų pirmais susiva
žiavimais užbriežti darbai ir pla
nai ytin svarbus ir juos reikės 
ar anksčiau, ar vėliau atlikti. 
Jeigu musų laikraštijos reprezen
tantai po pirmų nepasisekimų ap
leistų rankas ir mestų pradėtą 
darbą, tai kokią teisę jie turėtų 
vėliaus raginti kitas musų orga
nizacijas ir visuomenę 
trumo, ištvermės ir

Ibe kurių joks didesnės 
■ iiškos svarbos darbas 

veikti?

prie kan- 
energijos, 
visuome- 
negaHma

2 7 tas S. L. A. Seimas
i J ) 6'

iki as. ------
27-as Susi^ierivjimo Lietuvių 

Amerikoj Sefrtias; prasidėjęs 3-čią 
d. birželio (^an^elyj), užsibai
gė pereitos p&tnycios vakare. No
rėdami sutekti Vhusų skaityto
jams platesnės a^ie jo bėgį ži
nias, paliekame jo smulkų apra
šymą sekančiam ‘‘Lietuvos” nu
meriui. Čia pažymėsime tik svar
biausius nutarimus, parodančius

. ' ■ v .

Svarbiausiu šio Seimo darbu 
buvo apsvarstymas ir galutinis 
priėmimas projekto naujos kon
stitucijos. Konstituciją su kai

imta ir patvirtinta. Tik vienas 
jos punktas, būtent: kad seimai 
atsibūtų kas du metu, kol kas 
nežinoma, kaip skambės. Seimas 
priėmė sumanymą laikyt Seimą 
kas du metu, bet geidė, kad pirm 
to, negu jis liks teise, kuopos 
išreikštų apie tai savo nuomonę. 
Jeigu diduma kuopų taip pat tam 
pritars, tai seimai bus laikomi 
ateityj kas du metu, jeigu ne — 
tai liks po senovei. Nauja kon
stitucija įeis galėn nuo 1 
1913 metų.

Antras, ytin 

sausio

svarbus šio 
svarbi ausis 
konstitucijos pro-

už vi-
sus, išskyrius

pašelpinio skyriaus. Apie šio 
projekto smulkmenas parašysim 
vėliaus. Dabar tik pažymėsim, 
jog S.L.A. nariai bus apsaugoti 
netik valandoj mirties, bet ir lai

dės gyvuoti tuojaus nuo 1 lie
pos mėn., šių metų. Įvedimas šio 
skyriaus nudžiugins ne vieną na
rį, nuo senai šio skyriaus troš
kusį.

Padaryta tūlos permainos su 
S.L.A. organu: pirmiausiai panai
kinta atskiri mokestis už organą. 
Nutarta, kad kiekvienas 
mokės kas mėnuo po n 

narys 
centų 

ir or-
ganą kiekvienas gaus už dyką. 
Tokiu budu visds mokestįs tampa 
sumažintos 2 centąis ir kiekvie
nas galės gaut organą kas są- 
vaitę. Organo formatas padi
dintas ’ir nuo jo nuimta drausmę, 
sulvg kurios negalima buvo iki 
šiolei talpinti jąmc įvairių “ste- 
buklingų” apgąrsinųnų. Apie tai 
pranešdamas, „vienas delegatas 
taip humoristiškai išsitaria: “Tė
vynės” formatas nuo i-mo lie
pos, šių metų, bus permainytas 
ant taip didelio, kaip kluono var

netik “šventakuprių” apgarsini
mai, bet ir Collinsų-IIartmanų- 
-Stankų etc. ‘stebuklai’.... ‘Tė
vynė’ nebus statoma, — traukia 
jis toliaus, — pirmųjų amžių bu
du, bet mašina Linotfpe, po kon
traktu”.... \

Prie “Tėvynės” palikta tik vie
ną zecerį neatbūtiniems ir paša- 
liniems darbams. Visa “Tėvynės” 

ke. “Tėvynės” redaktoriui, p. 
Račkauckui, suteikta dvi sąvaiti 

kų rinkimams, Seimas patvirtino 
visus, pirmiaus kuopų nuominuo- 
tus ir išrinktus, viršininkus. Cent- 
ralinis kasierius, p. J. Skritulskas 
iš New Britain, Conn., — senas 
S.L^l. kasierius ir dabar vėl nau
jai išrinktas urėdan, — buvo pa
davęs Seimui savo rezignaciją, 
prašydamas jį paliuosuoti nuo 
tarnystės, vienok Seimas, atsimi
nęs ant jo ilgametinio gero tar
navimo, nerado galimu ir gei
stinu jo rezignaciją priimti ir 
senas SLA. veteranas likosi vėl 

savo urėde. 28-as 
Waterbury, Conn.
kas teko iki šiolei 

sužinot, matosi, kad 
rim

Seimas bus
Iš visko, 

apie seimą 
Seimas buvo tinkamai ir
tai vedamas, be* jokių dinamitiš- 
kų “šposų” ir riksmo’, ko kituo
se seimuose, ypač Bagočiaus lai
kais, nestokavo. Kai’ kurie laik
raščiai net randa, kad šis Sei
mas buvo “liudiifrs” ?... r .

Taip “Laisvė” į6-m’e num. ra
šo, kad “Seimas daro liūdną įspū
dį”. Kiek toliauT paaiškėja, ko
dėl tas seimas siHygu)“Laisvės” 
nuomones yra “liūdnas”: jame 
yra tik 13 ar 15 ^bcią’listų dele
gatų. Bene tik ta Aplinkybė duo
da šiam laikraščiui! pai’natą grau
džiai tarti: “Kas (atsimena pe
reitus seimus, kuomet susirink
davo visi žymesni Amerikos lie
tuviai, tas gali imties už gal
vos”. ... “Laisvės” bostoniškis 
kaimynas “Keleivis” bus tos pa
čios nuomonės. Rašydamas apie 
atidarymą seimo posėdžių jis pa
stebi, kad “pirmeivių (?) tik

-14”.... Pamini jis taipgi ir kei
stą sulyg jo nuomonės p. Bra
čulio kalbą, kuris seimo įžangoj, 
kalbėdamas apie busiamąjį seimo 
darbą, priminė, kad visi dele
gatai, čia susirinkę, privalo dirb
ti po vienu ženklu —- Lietuvos 
ir kartu SLA. vėluva, be veid
mainystės, be kišenini užslėptų 
piktų norų.... “Keleivis” 23-me 

Ales

tautos 
bet jeigu

num. taip cituoja tą kalk 
“Keista įkalba Bračulio 
čia susirinkom po šita 
svarstyt SLA. ir visos 
(!!? Red.) reikalus, 
kurie delegatai atvažiavo su šau
tuvais šaudyt į tą vėliavą, tad 
išeikite iš čia!’”

“Keleivis” nusiduoda nesupran
tąs, kad ši’ iliustracija reiškia: 
jeigu kas atvažiavo griaut, kenkt, 
ar stengtis suardyti S.L.A., kas 
atvažiavo su piktu noru, o ne 
su noru gorint ir gelbėt organi
zaciją, tai lai toks geriaus išei
na iš šios svetainės!

Taigi ir stebisi jis iš tokios, 
anot jo, lietuviško advakato ne- 
logikos, o toliaus nekaltai, nulei- 

kad tokiu protu vedama orgąni- 

ti .... Nežinia, ko daugi 
sc žodžiuose — juoko, 
m ainy s t ės....

Katinas suėdė lašinius

ar veid-

ir netik 
bet dar 

nedrąsiai sako, kad tai bene kas 
nors kitas juos suėdęs....

“liarinav

itžcgareivių gauja, nuskriaudusi, 
išnaudojusi darbininkus, .J. XU.Z L., 

etc. Pi 
sados būdavo, kada 
arba, s 
būdavo
pamatysim

pirmeivių”, 
lyg “Laisvės”,-socialistų 
seime mažiau. Bet tą 

vėliaus.
reik paminėti, kad

nors seimas atsibuvo ramiai ir 
“liūdnai” anot “Laisvės”, tai vis
gi gal nei vienam seime, tiek nc-

Gegužis, “Keleivio” leidėjas iš 
Bostono, o juokdariais pasirodė 
esą “šventakuprių partija”. Sei
mas gavo nuo šios partijos gc- 
iausius linkėjimus nuoseklaus pa

sidarbavimo lietuvystės reika
lams, $15 dolierių aukų ir didelį 
ekspresu persiųstą “baksą”, kurį 
atidarius, pasirodė, jog jame ran
dasi didelis vainikas su stango
mis, 
mas 
seimui, išėmė jį su tinkamu pa
našiuose atsitikimuose rimtumu 

Seimo prezidentas, manyda- 
vainiką esant auka S LA.

nemažai 
ti. Bet 
antakiai

buvo tuomi užinteresuo- 
greit seimo prezidento 
susitraukė ir kakta nc- 
susiraukė. Vainikas di

delis, bet keistas: vieton rožių ir 
dailių gėlių, pasirodė esąs supin
tas iš dilgelių ir visokių kitų pikt
žolių. Tai seimo negirdėtas įžei
dimas!.... Paėmęs vainiko stan
gą prezidentas skaito ant jos to
kį parašą: “Jurgiui gegužiui už 

nuo S LA. trijų tūkstančių są
narių aukoja šventakuprių par
tija”. Vos netruko delegatai iš 
juokų ir reikėjo kelių minučių, 
pakol kvatojimas nurimo ir gali
ma buvo vėl rimtai imties už 
darbo.

TĖVYNĖ MYLĖTOJŲ.DRAU
GYSTĖS 5-TO SEIMO 

PROTOKOLAS.

V seimas prasidėjo 4 d. bir
želio 1912, Brooklyn, N. Y., P. 
Draugelio svetainėje.

Prieš atidarymą seimo seimo 
rengėjų atstovas, p. A. Rama
nauskas, pasveikindamas susirin
kusius delegatus, perstatė atida
rymui seimo V. Daukšį.

I. Seimą atidarė Tėvynės My
lėtojų Draugystės prezidentas V. 
Daukšys 8:30 vai. vakare.

1. Prezidentas parstatė komi
siją iš Juozo Ambraziejaus ir 
A. J. Ramanausko priėmimui pa
siuntinių mandatų.

Paskirta p-lė Ona Karaliūtė 
prisegimui nariams pasiuntiny-

Delegatų išviso atsiųsta 34, 
nuo 16 kuopų. Atsiuntė šios 
kuopos:

2 kp. Union City, Conn: T. 
Ratkevičius.

3. kp. Brooklyn, N. Y.: K.

- ■ ttfk V —

Jankevičius, O. Karaliūtė, J, V. 
Lutkauskas, A. J. Ramanauskas, 
K*. Ciuberkis ir J. Ambraziejus.

4 kp. Philadelphia, Pa.': V. 
Daukšys, T. Astramskas.

5 kp. Waterbury, Conn.: A. J. 
Povilaika, J. Žemantauskas, V. 
Leščinskas.

7 kp. Lawrence, Mass.: A. Ra
manauskas.

9 kp. Pittsburgh, Pa.: P. Vo
lu nkunas.

20 kp. Cleveland, Ohio: A. 
Šibikunas.

22 kp. Chicago, 111.: S. Tana- 
nevičius, F. Bradchulis.

24 kp. Pittston, Pa.: V. Gra- 
dcckas.

25 kp. Shenandoah, Pa.: J. Va
laitis, M. Mastauskas, St. Vitai- 
tis, St. Gegužis.

32 kp. Plymouth, Pa.: Zalicc- 
kas.

37 kp. Chicago, 111. V. Valiu
kas.

41 kp. Newark, N. J.: M. Am- 
brozevičius, V. 1 ruska.

43 kp. New York, N. Y.: V. 
Viltrakis.

52 kp. Rochester, N. Y. P. 
Petronis. .

131. k p. Stamford. Conn.: T. 
Laukcvičius.

122 kp. New Philadelphia, Pa.:
J. Bendoraitis.

81 kp. So. Boston, Mass.: K. 
J urge Ii u n a s.

11 kp. Baltimore, Md.: P. Čes- 
11a, J. Palinaitis.

2. Prezidentas, po trumpai Įžan
gai, suteikė estradą liusnoriams, 
kurie norėtų šį-tą pakalbėti, kol 
sutvarkys mandatus.

Kalbėjo: A. Ramanauskas iš 
Lawrence, Mass., ir P. Petronis 
iš Rochester, N. Y. Kalbėtojai 
trumpai apibrieže TMD. tikslus 
ir kokiais ji keliais turi eiti atei
nančiais metais prie liaudies švie
timo, leidžiant moksliškus raštus 
ir kitokiais budais, nes kol-kas 
pas mus amcrikiečiiiSęJ'M D. tėra 
vienintelė didžiausia liaudies švie
timo draugija. P. Petronis pa- 
brieže, kad TMD. vyriausiu tiks
lu tai dabar butų leisti lietuviškų 
rašytojų rinktinius vcikalus-raš- 
tus.

3. Seiman pribuvo Pildomosios 
Tarybos nariai: 1) V. Daukšys 
prez., 2) Jonas Žemantauskas 
sekretorius, 3) A. J. Povilaika, 
išdininkas.

4. Seimo vedėju išrinkti: Pir
mininku A. Ramanauskas iš Law
rence, Mass., pagelbininku S. 
Gegužis iš Shenandoah, P., I 
raštininku S. Tananevičius iš 
Chicagos, Ill., II. rašt. Laukevi- 
čius iš Stamford, Conn.

5. Išrinkta knygų peržiūrėto
jais: P. Petronis, J. Galinaitis ir
K. Jankevičius.

6. Presos komisija: J. Ambro- 
ziejus, Petronis ir V. Leščinskas.

7. Seimo maršalai: V. Viltrakis 
ir K. Čiurbcrkis.

8. Pirm prisaikinimo delegatų 
per V. Daukšį, išrinktiems sei
mo vedėjams užėmus savo vietas, 
tapo skaitytas protokolas IV. 
TMD. susivažiavimo laikyto Bal
timore, Md., 1911.

Protokolas tapo patvirtintas.
Tapo skaitytas centro prezi

dento raportas. Priimtas tapo su 
patarimu padaryti iš jo ištrau
kas, kurias butų galima apkal
bėti sesijose. Po to buvo skai
tytas centro sekretoriaus rapor
tas. Raportas tapo priimtas. Pa
sirodė, jog šįmet TMD. pasi
didino apie 500 narių. Pasku
tinis buvo skaitytas centro iš- 
dininko raportas. Raportas ta
po priimtas.

I. Sesija užsidarė 11 vai. vak.

Sesija II.
Tapo atidaryta 6-tą dieną bir

želio, 8 valandą vakare. Šie de
legatai nepribuvo: J. V. Lut
kauskas, K. Ciuberkis, T. Astram
skas, V. Leščinskas, P. Bendo
raitis ir P. Cėsna. Tapo priimti 
dar du delegatai: 23 kuopos iš 
New Britain, Conn.: V. Vini- 
kaitis ir Jonas Skritulskas.

Perskaitytas L sesijos protoko
las, kuris tapo priimtas.

Skaitvtas literatiško komiteto 
raportas. Priimtas su patarimu, 
kad iš jo padaryti ištraukas, ku
rias butų galima apsvarstyti se
sijose.

Skaitymas knygų peržiūrėtojų 
raporto, kuris tapo priimtas.

9:30 F. P. Brachulis atsiprašė 
atleisti jį nuo tos serijos.

Buvo skaityti laiškas su linkė
jimais nuo J. Dagio 5 kp. Law
rence, Mass.; jis prisiuntė $1.00 
TMD. išdui. z

Skaitytas laiškas iš Cicero, III. 
nuo 118 kp, TMD. buk jų kuopa 
negavusi D-ro Vinco Kudirkos 
raštų. Po trumpų diskusijų nu

tarta palikti apsvarstymui ant 
centro valdybos rankų.

Sutvarkius kuopų įnešimus, 
sekretorius juos perskaitė.

Sutarta, kad apsvarstyti kuopų 
įnešimai, skaitant juos skyrium. 
Iš tarpo apsvarstytųjų kuopų įne
šimų tapo priimti sekantieji:

J) 37 kp. Leidžiant TMD. raš
tus, privalo turėti sprendžiamą
jį balsą centro valdyba, o ne vien 
literatiškas komitetas.

2) 25 kuopa įneša, kad knygų 
presiuiltinio lėšas kuopos pačios 
užsimokėtu.v

3) 28 kp. įnešė, kad sekretoriui 
mokėti $150.00'metinės algos, bet 
diduma nutarė mokėti $75.00 me
tams.

Ta pati kuopa: Ištirti, kad jų 
kuopą pripažinti ant 114 narių, 
nes tiek yra pilnai užsimokėjusių, 
o ne 90 narių.

4) kuopa įnešė, kad knygų tur
tas butų apsaugotas nuo ugnies. 
Pavesta centro valdybai.•S

5) 5 kuopa įnešė, kad 2/$ kun. 
J. Žilinsko ir Dr. A. Garmaus 
raštų, dabar esančių spaudoje, 
butų apdarytų, o nariai, kurie no
rės gauti apdarytas knygas, turės 
už apdarus primokėti.

6) 5 kuopa įnešė pagaminti at- \ 
skirtis lapelius dėlei praplatinimo 
didesnes agitacijos už TMD.

Tos pat kuopos įnešta, išreikš
ti padėką “Vienybės Lietuvnin
kų” redakcijai už jiatarnavinią 
TMD. organu ir paduoda įneši
mą seimui, kad ir ant toliaus pa
likti organu “V. L.”, jeigu ji ap- 
siims.

Išrinkta komisija: Vr. Daukšys 
centro pirmsėdis ir P. Petronis.

11 vai. vakare užsidarė antra 
sesija.

(Toliaus bus).

27tas S. L R. K. A. Seimas.
(Užbaiga).

Išklausius Centro valdybos ir 
komisijų raportus, pradėta svar
styti kuopų įnešimus ir bėgančius 
organizacijos reikalus. Padaryta 
sekantie nutarimai:

Priimta naują konstitucija ir 
pavesta jos atspausdinti 15 tūk
stančių egzempliorių. Padidini
mui agitacijos nutarta atspau
sdinti agitatyvius lapelius, kurie 
bus įšsiuntinėti vice-prezidentams 
-organizatoriams, kurie bus kiek
vienoj valstijoj. Organu išrink
ta senąjį — “Draugą”. Tautiš
kų centų butą $628.05. Juos pa
skirstyta įvairioms draugijoms, 
kaip apie tai jau buvo rašyta pe
reitam “Lietuvos” numeryj.

Įsteigta prie Sus. L. R.-K. A. 
našlaičių fondą ir uždėta jo nau
dai 5 centus metinės mokesties 
ant kiekvieno nario. Šitas fon
das, rodos, kaip matyt iš visko, 
eis užlaikymui Chicagos vienuo
lyno, kur rengiama našlaičių prie
glaudą. Šita prieglauda, kuri tu
rės but palaikyta priverstinu 5 
cedtiniu sąnarių mokesčiu galės 
ateityje pridirbt S.L.R.-K.Ą., kaip 
ne vienas spėja, daug nesmagu
mų. Chicagos rengiamoji prie
glauda neturi ypatingo giliuko: 
dėlei jos jau sykį suiro Chica
goj Žalgirio jubilejaus apvaikš- 
čiojimas, iš kurio galima buvo ti
kėtis daug naudos. Kai kurie 
pranašauja, kad šitas mažas punk
tas gali pasirodyt akmeniu, ant 
kurio organizacija suklups, kaip 
suklupo S.L.A. pakėlęs vos kelis 
centus “tautiškų centų”.

S.L.R.-K.A. neprisidės prie ka
talikiškų pašelpinių draugysčių 
“kongreso”, kurį kelios draugy
stes buvo pirmiau sumanę. (Apie 
jas buvo pirmiaus “Lietuvoj” ra
šyta).

Nusiųsta telegramą popiežiui. 
Išmokėta abejotinas, Centro Val
dybos perstatytas, posmertines. 
Sekantis seimas bus Brooklyne. 
Išrinkta naują valdybą (žiūrėk 
pereitą “Liet.” numerį).

Kas prikalbins vienais metais 
ioo naujų sąnarių ir neims už 
tai premijos, tas liks garbės na
riu. I^ik patėmyt, kad garbės 
sąnaryste sulyginamai bus leng
vai gaunama ir pigiai kainuoja
ma.

Padaryta svarbus nutarimas, 
sulyg kurio mažos kuopos ir ne
galinčios atsiųsti sciman savo 
delegato, gali pranešti raštu, už 
ką jos balsuosiančios seime. Vie
nas balsas bus joms skaitomas 
nuo 10 narių.

Šitas nutarimas yra gana kei
stas ir galima iškalno pranašau
ti, kad praktikoj negalės but var
tojamas. “Draugas”, apie jį pa
stebėdamas, mano, kad tai lenk
ina ne ką kitą, kaip referendu

mo įvedimą. Tečiaus tas ne-
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įrra referendumu toj prasmėj, kaip 
tą žodį paprasta suprasti. Re
ferendumą suprantame, kaipo rin
kinį atskiriu pavienių ypatų bal- 

kolek- 
grupių. 
kuopos 
mažu-

sų, kuomet čia bus 
tyvis balsas 10-sųnarhiių 
Tai bus balsas didumos 
be išreiškimo nuomonės
mos. Bet ne tame jo keistumas. 
Jis navatnas tuomi, kad, jeigu jis 
bus teisingai praktikoj* naudoja
mas, tai turės pagimdyt dar vie
nų pataisymą, kurio šiame seime 
nepadaryta, būtent: kuopos dele
gatas seime turės turėti tiek bal
sų, kiek dešimčių sąnarių turi jo 
kuopa; kitaip netik nebus jokios 
lygsvaros, bet kuopos, neatsiun- 
tusios savo delegatų sciman (to
kių visados yra beveik didesnė

so Seimo balsą ir užmuš bile 
klausimų, neduodami mažiausios 
progos tų klausimą svarstyt. Jei- 
gu-gi toks klausimas bus seime 
mažumos svarstomas ir pervestas 
seimo delegatų priešai “pačtinius 
balsus”, tai išeis vėl farsa. Iš
tikro, šitas 27-to Seimo nutari
mas išrodo nepaprastas “trick’- 
as”, jeigu apie jį spręsti pagal tų 
žodžių, kuriais jis yra lainraščiuo^ 
se aprašytas.

ANTRAS SEIMAS SĄJUNGOS 
LIETUVIŲ VARGONININKŲ 

AMERIKOJ.

Sykiu su 27-tu S.L.R.-K.A. 
seimu atsibuvo Bostone taipgi ir 
Antras Seimas lietuvių vargoni
ninkų. Seimą atidarė 29 geg. 
vakare sąjungos prezidentas, p. 
K. Strumskis. Seiman pribuvo 
šie vargonininkai:

Strumskis iš Brooklyn, N. Y. 
Kvederis iš Maspeth, L. I. 
Radzevičius iš Newark, N. J. 
Steponavičia iš Elizabethport,

iš Baltimore, Md. 
New Philadelphia,

iš Minersville Pa
Pa

Grajauckas
Gudaitis iš 

Pa.
Mikutavičia
Stulgaitis iš Wilkes-Barre, 
Sodeika iš Mahanoy City, 
Karbauckas iš So. Bostono.
P. Čiurlionis iš Worcester, 

Mass.
Juška iš Brockton, Mass.
ir Jankauckas iš Lowell, Mass.
Seimo vedėju išrinkta A. Ra- 

dzevičia, raštininku A. Miku
tavičia.

Iš Sąjungos sekretoriaus rapor
to pasirodė, kad sąjungoj yra 30 
narių ir $70 kasoj. Daugiausiai 
laiko pavesta apkalbėjimui savo 
speciališkumo, taigi bažnytiniam 
giedojimui. Nurodyta, kad kai 
kuriose bažnyčiose giesmės visai 
neatsako bažnytinei dvasiai. Tai
gi nutarta kreipties prie kompo
zitorių: Č. Sasnauskio ir Nau-

sipažinusių su bažnytine muzika, 
kad jie pagelbėtų apvalyti bažny
tinę muzikų.

Sąjungos prezidentas, K. 
Strumskis, pranešė, kad Sąjun
gai padovanota p. P. Čiurlionio 
dvi “offertorium” savo kompozi
cijos. Nutarta išleisti tuodu vei
kalu tuojaus. S.L.R.-K.A. atėjo 
Sąjungai į pagelbą ir paskyrė 
$100 tų veikalų išleidimui. Sei
mas išreiškė kompozitoriui ačiū 
už dovaną.

Nemažai kalbėtasi ir apie pačių 
vargoninkų lavinimąsį. Nusi
skųsta, kad vargoninkai mažai 
teturi laiko savo locnarų^ lavini- 
,muisi, nes juos tankiai apsun
kinama jų profesijai netinkamais 
darbais:' kūrenimu pečių ir ki
tais patarnavimais prie bažny
čių ir mokyklų. Nutarta kiek 
galima “valyti” vargoninkų gyve
nimą nuo jiems netinkamų virš- 
minėtų darbų. Kalbant apie me
džiagišką pagerinimą būvio, pri
eita prie nuomonės, kad prie to 
reik eit nuo pagerinimo pačių var
gonininku, kaipo muzikantų: la
vintis patiems, o paskui reikalauti 
ir savo gyvenimo pagerinimo.

Buvo dar keli nutarimai ma
žiau svarbios rūšies. Seimas ap
dovanojo “garbės narių” vardais 
p. P. Čiurlionį ir kun. Vizgirdų 
už jų padėtus Sąjungai nuopel
nus.

Sąjungos valdybon išrinkta: 
prezidentu K. Strumskis iš 

Y., Vice-Prezi- 
dentu — P. Grajauckas iš Bal
timore, Md., Sekretorium — A. 
Gudaitis iš New Philadelphia ir 
Kasierium — J. Stulgaitis iš 

,Wilkes-Barre, Pa.
Po seimui skaityta M. Pet- 

raucko referatas “Iš Muzikos 
aruodų*'. Kitas Seimas atsibus 
Brbokljrne, N, Y. K....as.

Pašnekelių Kampelis.
Pereito numerio klausimai:
52. Kas tai yra garsus Babilio- 

no kabanti daržai?
53. Kada užginta katalikų ku

nigams ženytis (vesti) ?
54. Kas tai yra komunizmas?
55. Iš kur paeina žodis “boy- 

kotas” ir ką jis reiškia?
56. Ar yra tokia šalis, kur vi

sai nėra senmergių?

džių iš politiškų tų laikų bažny
čios su kitomis viešpatystėmis

KLAUSIMAI.
57. Kur ir kada surasta Ame

rikoj pirmas kasyklas?
58. Kur

rį sulyg Seno Testamento žmo
nes pradėjo s,tėtytį apsisaugoji
mui nuo antro tvanp?

59. Kas tai yra Koranas?
60. Kaip

čią audrą?

s Babel, ku-

batas davė jai progų būti mažiaus 
prigulminga nuo svietiškos val

Atsakymas.
52. Taip vadinami senovės Ba- 

biliono kabanti daržai, kuriuos 
ir iki šiam laikui skaitoma vienu 
iš pasaulio stebuklų, buvo ne kas 
kitas, kai]) didelis parkas, su gra
žiausiais medžiais ir gėlėmis, iš
keltas augs t ai oran.

Šitas pastebėtinas parkas buvo 
padarytas formoj keturakampio, 
kurio kiekvienas šonas turėjo 400 
pėdų ilgio.

Šitie daržai buvo padaryti sc-, 
kančių budu: x>

Visas daržas rėmėsi ant kelių 
terrasų — plačiausios apačioj ir 
mažiausios viršuj. Terrasos rė
mėsi an Jiorų, sujungtų arko-

bos remiasi ant filiorų). Kaiku- 
ric filiorai siekė 75 pėdų augš- 
tumos ir viršutinė terrasa, ant

tai ore, ■— kur augščiaus miesto 
sienų. Kiekviena augštesnė ter
rasa jungėsi su žemesne trapais 
10 pėdų pločio.

Ant kiekvienos terrasos arkų

les akmenines plytas 16 pėdų il
gas ir 4 pėdas plačias; ant šitų 
plytinių lubų užklota stora eilė 
nendrių, sumaišytų su bitume- 
nu (iškasamąja smala), o viršun 
to uždėta dvi cili ceglių, stip
riai viena su kita sucementuotų.

ti! švino, o ant jo užpylė storų 
eilę juodžemio. Plytų, smalos ir

nepraleistų iš juodžemio drėgnu
mos, kad jo neišdžiovintų. Juo
džemio pripilta taip storai, kad 
jame galėjo leisti šaknis ir di
džiausi medžiai. Ant šios, augš- 
tai iškeltos terrasos pasodino di
džius ir gražiausius medžius, už
vedė pieveles ir gelių kliombus,—

Ant augščiausios terrasos bu
vo įtaisyta ypatinga prietaisa,

traukė vandenį iš upės viršun ir 
suteikdavo visų reikalingų me
džiams, žolei ir gėlėms drėgnu
mų.

terrasos, padaryta daug labai pui
kių ruimų, iš kurių žiūrint, gali
ma buvoš matyt puikia regyklų

Atsiminus, kad visa tai buvo 
padaryta šimtmečiais prieš Kri
staus gimimų, reik ištikro stebė
tis tų laikų žmonių sugebumui.

53. Iki ketvirtam šimtmečiui 
krikščionių eros nebuvo jokių 
įstatymų neigi vienodumo nuomo
nės klausime apie katalikų kunigų 
celibatų (celibatu vadinasi bepaty- 
stė, nesiženyjimas). Vienok apie 
šitų laikų popiežius Siricius (384

tiems, kurie pirmiaus buvo vedę 
dar prieš savo išsišventinimą, pa
liepta persiskirti su savo pačio
mis.

Imperatorius Justinianas išlei
do įstatymų, kuriuo kunigų vai
kai, gimę po jų išsišventinimui, 
buvo pripažinti nelegališkais ir

Šitam pasipriešino Rytų baž
nyčia, ir Kontsantinopolės susi
važiavimas apšaukė 692 metais 
tokių doktrinų heretiška; Rytų 
(Graikų ir stačiatikių) bažnyčioj 
kunigų ženyj imasi todėl buvo 
visados pripažintas teisuotu.

Nežiūrint į tai, praslinko keli 
šimtai metų, pakol Rymo-kata- 
likų bažnyčioj kunigų bepatystės 
įstatymas stojo ant tvirtų kojų.

Užėmus popiežiaus sostų Gri
galiui VII (11073-1085), senesni 
įstatymai sulyg kunigų celibato 
tapo pripažinti ir, nežiūrint į di
delį priešinimąsi beveik visose 
šalyse, visi vedusie kunigai tapo 
atstatyti, o pasauliniai žmonės, to
kius kunigus užstojusie, eksko
munikuoti (iškeikti).

šitas Grigaliaus VII-to paliepi- 
nas buvo energiškai ir Verstinai 
gyveniman įvestas ir tapo ka
noniška Rymo-Katalikų bažny
čios teise, kuri ir iki šiam laikui 
turi galę.

Yra kelios priežastįs išaiški
nimui tokio įstatymo įvedimo, 
vienok svarbiausia iš jų ėmė pra-

h

54. Komunizmas yra toks plia- 
nas, sulyg kurio dabartinė visuo
meniška ir draugijine tvarka tu
rėtų but taip pertaisyta, kad ne
būtų jokios privatiškos nuosavy
bės, neigi kontroliavimo algų ir 
kad atskiri ypata neturėtų savo 
ypatiškų teisių net ir savo priva- 
tiškame naminiame gyvenime, 
kaip kad dabar žmonės turi. Vie
ton privatiškos nudsavybės ko
munizmo skelbėjai siųlo komu
ninį (abelną visų) valdymą ir 
naudojimą visų turtų, abelną 
kontroliavimą visų ypatų ir vis
ko. Iki šiam laikui jau ne sykis 
bandyta šitą komunizmo planą 
praktiškai išbandyt. Bandyta 
Francuzijoj ir Anglijoj, bet iki 
šiam laikui toki bandymai nepa
sisekdavo. Komunistiškos ko
lonijos, kuriose visi bendrai vis
ką išdirbinėjo ir viskuom bendrai 
naudojosi, (net vaikai — ir tie 
buvo auklėjami, kontroliuojami 
ir prižuromi ne tėvų, bet visos

tinę komunistiškos teorijos prak
tiškumo. Komunizmo lyderiu An
glijoj buvo Robertas Oxven, kuris 
du kartu nepasekmingai. bandė 
įskiepyti komunizmo teorijų gy
veniman. Du franeuzu, — Fou
rier ir St. Simon, — darė pana
šius mėginimus Francuzijoj, bet 
ir jų bandymai nepasisekė ge
riaus negu Anglijoj.

Komunistų St. Simonicčių krū
vele įsteigė koloniją-korpora- 
ciją vietoj, vadinamoj Mcnilmon- 
tant, kurią valdė “vyriausis tė
vas”. Šios kolonijos vadovus pa
traukta teisman, apkaltinus tame, 
buk jie pasikasinėją po visuo
menės morališkumu ir tikėjimu. 
Vėliaus juos įkimšo kalėjimai!. 
Neturėdami platesnės visuome
nės užuojautos, jie pagalios tu
rėjo mesti savo planus.

Socializmas yra rūšis apriboto 
komunizmo: jis negeidžia pa
naikinimo visų asmeniškų teisių

nines asmeniškas žmonių teises 
suvaržyti ir, abelnos gerovės dė
lei, pavesti 
troliavimą.

visuomenei jų kon-
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“boikotas” arba “boi- 
atsirado tokiu budu:

55. Žodis 
kotavimas”

Tūlas kapitonas, vardu Boycott 
(tark Boikott), buvo agentu vie
no žymaus dvarininko Airijoj. 
Jo pasielgimai ir apsiėjimas su 
žemių nuomininkais (randavoto- 
jais) buvo taip blogas ir taip nuo
mininkams nepatinkantis, kad jie 
nusprendė prašyt dvarininko pra
šalinti žiaurų agentą. Vienok jų 
meldimas tapo atmestas, ir tada 
nuomininkai ir tarnai atsisakė 
dirbti ir klausyti Boycott’o pa
liepimų. Užėjus javų pjutei, jie 
atsisakė dirbti laukuose ir pada
rė tarp savęs sutartį, kad niekas 
neis nei negelbės darbe, pakol 
neprasišalins neapkenčiamas 
agentas. Danokusiems javams 
gręsė pavojus: galėjo arba iš
byrėti, arba supūti lauke. Pa
galios agentas partraukė iš kito 
apskričio, Ulsterio, būrį -žmonių, 
kurie, kariumenės saugojami, pra
dėjo javus pjauti. Vienok nuo
mininkų butą kur kas stipresnių, 
negu išpradžių išrodė. Maža to, 
kad jie šalinosi ir nenorėjo nieko 
bendro turėti su kapitonu Boy- 
cott’u, bet jie taipgi nutarė, kad 
jeigu kas iš jų pačių tarpo gelbės 
ar bendraus su Boycott’ll, ar su 
ypatomis, kurios Boycott’ą atsto
vauja, tai visi privalo perkirsti 
ryšius pažinties ir bendrinimosi 
ir su tokia ypata. Jeigu žmo
gus dirbo pas Boycottą, tai ant 
jo žiūrėta kaipo ant svetimo, 
kaipo ant išdaviko ir niekas nie
ko nuo tokios ypatos nepirko, nei
gi nieko jam nepardavinėjo, — 
niekas jo pažinti nenorėjo.

Iš čia ir paėjo žodis “boikotas”, 
reiškiantis tą patį, ką nuominin
kai padarė agentui Boycott’ui.
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56. Vienaitinis ant žemės kraš
tas, kur nėra senmergių, yra 
Syam viešpatystė, Pietinėj Azi
joj. Visas merginas, sulaukusias 
atsakančių metų ir neturinčias vy
ro, ten sutašo ir jos tampa ka
raliaus mergoms; karalius joms 
rūpina vyrus. Nevedę vyrai, pra
sižengę prieš teises, turi vesti 
tas karaliaus mergas. Mažiau 
prasižengęs gali pasirinkti, sun
kiai prasižengę turi imti 
riausias ir pikčiausias.

A .

biau-

p^intij prisiartinan-

bus kitam numeryj.

VAIKAS IR APYSTOVA
Liuesai verte

Dr. A. L. įGraičunas.

maža to, kad tėvai turėtų 
vaiko 
blogų 

aplinkybių. Reik dar pradėt 
konstruktyvį auklėjimo darbą, ir 
reik jį pradėti beveik nuo pat 
gimimo dienos.

Stebėtini rezultatai, kurių susi
laukta, perkėlus vaikus iš blo- 
gios apystovos gerojon, \(kaip tą 
matėme iš augščiaus paduotų pa
vyzdžių), parodo, jog net jau 
šiek-tick paaugę vaikai, begaliniai 
pasiduoda įtekmei blogios ar ge
ros apystovos, kurioje jie auga. 
Todėl juo greičiaus tėvai atkreips 
tinkamą atydą ant vaiko apysto
vos, juo bus geriaus, nes kū
dikystės dienose, ačiū begaliniam 
vaiko jauslumui, jis, pats to ne
jausdamas, išmoks pažinti ir 
branginti viską, kas yra gera, 
gražu ir teisinga; tas privers jį

Bet 
pasiganėdinti apsaugojimu 
nuo kenksmingos įtekmės 

dar

gišku keliu, —• žodžiu sakant, 
tas pagelbės jam vystyti savo 
orotiškai-dvasiškas jiegas taip,

Kiekviena smulkmena, kiekvie
nas detalius vaiko apystovos, pa- 
antrinam, turi įtekmę ant jo cha
rakteriaus išsidirbimo ir nuo šio 
pirmo palinkimo vėliaus gali pri
klausyti visa vaiko ateitis. Yra 
sena patarlė, sakanti, kad ir sie
nos turi ausis. ’ Tikėdami min
tyje vaikus, galime pasakyti, kad 
sienos apart ausų,’ turi dar ir 
liežuvį, kurį vaikai 'supranta. Pa
veikslai, kurie ’ant sienų kabo, 
spalva ir piešinys šieninės popic- 
ros, — visa ‘tai daik> gilų įspūdi 
ant jauslaus ku'dikib proto. Tas 
pats yra su jo” kambario rakan
dais. Jie niekados'neprivalo būt

Ištikro, juobrangus ir margi;
jie bus prastesni ir mažiau orna
mentuoti, juo bus geriaus.
galios, ar kambario apystova bus 
brangi, ar pigi, ji privalo but 
tinkamai su geru skoniu parinkta 
ir sutaisyta, nes tas pagimdo vai
ko vaidentuvėj sveikų supratimų 
apie harmonijų, dailų, kas vėl 
yra pamatiniu akmeniu jo bu
siančio charakteriaus.

Kambarių šviesa, ventiliacija ir 
apšildymas yra dalykai, į kuriuos

Pa-

didžiausią atydą, nes nuo to pri
klauso jo fiziškas (kūniškas) iš
sivystymas.

Yra gerai jau darodytas psy- 
chologiškas įstatymas, kad di- 
džiausį įspūdį ant mus daro tie 
daiktai, kuriuos mes tankiausiai 
matom. Šitą pamindami, tėvai 
privalo pasirūpint apstatyt kam
barius taip, kad vaikas matytų 
tik gerus dalykus, tokius dalykus, 
kurie patįs savimi, nei ncatjau- 
čiant vaikui, ves jo jaunas mintis 
geron pusėn.

Vaiko kambarys,—įsidėkit sau 
tą gerai galvon, — neprivalo but 
vien kambariu, kuriame jis pra
leidžia sau laiką, arba miega; 
jis privalo būti kaip ir apšvietos 
muzėjus, kuris galėtų pagreitint 
vaiko užsiinteresavimą naudingais 
gyvenime dalykais.

Visas įtaisymas privalo but 
grynas ir paprastas. Paveikslai 
ir ornamentai (pagražinimai) pri
valo but gerai', parinkti. Gerai 
laikyti šepelę, kurjoj apart gerų 
pasakaičių, rastųsi geros knygos 
iš istorijos, geograjįjos, matema
tikos ir kitų mokslų.

Vaikas, kaipu tikr jis užtektinai 
paaugs, tuojau^, pradės jomis in
teresuoti^ 
geriausia 
kinti ir /
užinteresuoti 
nė klausyti apje jąp, jeigu mes 
jį verstume “mokytis”, bet kada 
jo paties žingeidumas priverčia 
jį klausinėti apie šias knygas, jis 
tuomi pats užsiinteresuoja taip, 
kaip ir kitomis kokiomis žaisle- 
mis. Tokiu budu, vaiko eduka
cija eis nuo pat jo kūdikystės 
dienų, be jokių rykščių, be jo
kios prispirties if jo ptoto pri
verstino įtempimo, o tas viskas

klausinėti. Čia yra 
\prog£ įęvams paaiš- 
ar ląbjąų vaikų tuom

> Vaikas nenorėtų

išvystys jame nuo mažų dienų 
intelektualį gabumą ir nuosek
lumą, kurie duos gerą pradžią 
jo busiančiam gyvenimui.

Kad šitas tvirtinimas 
vientik gryna teorija ir 
spekuliatyviška svajonė, 
rodo skaitlingi tėvų bandymai, 
kurie sutaisė vaikų apystovą tik 
ką paminėtu budu.. Vienas tokių

neyra

“Mano vaikas, kurį stengiau
si auklėti tokiu budu ir tokioj 
apystovoj, turėdamas vos 12 me
tų, yra labai užsiinteresavęs ir 
su tikru atsidavimu studijuoja 
tūlas šakas augštesnės matemati
kos ir astronomijos vienam iš 
geriausių universitetų. Jis mo
ka “Iliadą” ir “Odisscją” beveik

gali skaityt Herodotą, Sofoklą, 
Europidą, Aritsofaną, Lucianą ir 
kitus senovės graikų rašytojus ir 
filozofus ir supranta juos tai]), 
kai]) daugumas vaikų supranta, 
skaitydami Robinzoną Kruzoc.

Vaikas pusėtinai nusimano apie 
palyginamąją filologiją ir mito-

apie senobinę historiją ir Ame
rikos historiją; taipgi išmano 
apie musų krašto politišką gyve
nimą ir turi gerą supratimą apie 
Suv. Valstijų Konstituciją.

Savo keliu jis neyra koks nors 
“už marinuotas moksliškoj rukš- 
tyj” vaikas: jis yra labai link- 
smaus palinkimo/ kaip kiekvie
nas sveikas jo mietų vaikas. Kū
niškai jis yra taipgi kuosveikiau- 
sis, —• su raudonais, sveikata 
spindančiais, veidais. Jis yra 
sulyg savo metų stambesnis ir 
didesnis už savo amžiaus kitus

čio. Pagal visa savo fizišką su
dėjimą jis daug augščiau stovi 
už paprastus mokinių amžiaus 
vaikus; greičiaus išrodo ant 16 
negu ant 12 metų; yra sveikas, 
stiprus ir gerai išsivystęs kaip fi
ziškai, taip ir protiškai.”

Bene tas negalima pasiekti au
ginant daugybę normaiiškų vai
tų? Šitas viskas ir verčia manyti, 
tad jeigu tėvai pažins begalinę 
tėkmę, kokia daro ant vaiko 

ta apystova, kurioj jį auginama, 
ir jeigu ta aplinkybė bus tin
kamai sutvarkyta ir prie vaiko 

paga- 
daug 
tuos,

ios galima bus susilaukti 
geresnių rezultatų net už 
airiuos davė vaikų globojimo 
draugijos auklėjimas New Yor
ke, - 
rašto minėjome.

ATSILIEPIMAS.

“Lietuvos” 20 nr. tilpo iš So. 
Omaha Zalpio korespondencija, 
kurioj jis rašo: jog 5 gegužio 
lenkų apvaikščiojiman buvo pa
kviesti ir lietuviai dalyvauti ap
vaikščiojime paminėjimo 3 gegu
žio konstitucijos ir buk Dr-ja Šv. 
Antano priėmė lenkų ženklelius, 
nors tam buvo priešingų, buk Šv. 
Antano Dr-ja, 200 vyrų išėjo 
lenkus pasitikti; buk K. Piat
kowski kalbėjo apie tai, kiek len
kai lietuviams gero padarė, kad 
be tikybos tautystės išlaikyti ne
galima.

Tas, ant p. Zalpio nelaimės 
buvo visai kitaip. Gal p. Zalpis, 
ar kas kitas saviškai žinias len
kams suteikė apie So. Omahos 
lietuvius. , Lenkai pasiuntė Šv. 
Antano Dr-jai pakvietimą daly
vauti jų apvaikščiojime todėl, kad, 
kiek aš žinau, jie apie buvimą

ji viena, bet tas nieko neženklina. Į tėvai nevisados gali valkus pri- 
Kalbėtojas Piątkowskis, savo

kalboj visai neminėjo to, ką Zal
pis rašė, tai kamgi terlioti popie- 
rą neteisingoms žinioms? Svar
biausia jo kalbos tema buvo: kad 
be meilės negali but vienybės.

Draugija Šy. Antano materija- 
liškai stovi gana tvirtai, ji savo 
susi rgu šiem s sąnariams moka po

Zalpio ir jam panašių asmenų 
juodinimų, o So. Omahos lietu

Zalpis juos perstatyti norėtų.
Geistina butų, kad ir kiti laik

raščiai, patalpinę Zalpio melus, 
perspaudintų šį protestą.

Franciškus Zigmantas, 
Sckr. Šv. Antano Dr-jos.

Vėliausios Žinios.
Keista žinia. Rusų laikraštyj 
tieč” randame tokių, įdomią

Vilnius, 15 (28) gegužes.
Lietuvių Dailės parodoj daili

ninkas Rymša išstatė skulptūrą, 
kurioj lietuvių “žirgvaikis” perga
li lenkų “baltąjį erelį”. Lenkų 
laikraščiai įžiūrėjo tame įžeidi
mą lenkų tautos ir apskelbė Lie
tuvių Dailės parodos boikotą vi
nių. Šiądien Rymša, dasižinojęs 
apie bikotą, sutriuškino savo sto- 
vylų į šmotelius.

Kol kas nėra dar aiškesniu v 
smulkmenų nei rusų, nei Lietu
vos laikraščiuose. Palauksim.

Apvaikščios Basanavičiaus ju- 
bilejų. Vilniaus lietuvių draugi
jų ir laikraščių atstovai nutarė 
viešai apvaikščioti 60-mctinj D-ro 
Jono Basanavičiaus jubilcjų 11 
(24) d. birželio prieš pat atida
rymą Lietuvių Mokslo Draugi
jos metinio susivažiavimo. Kvie
čiama visas lietuvių draugijas pri

VIETINES ŽINIOS.
Nelaimė ant Bridgeport©. Ka

zys Vaicickauckutis, 12 metų, sū
nus Vinco Vaicickaucko, gyve
nančio po num. 3337 So. Auburn 
avė., netikėtai nustojo gy
vasties pereitą panedėlį, •— tapo 
užmuštas beveik ant vietos šer
meninio automobiliaus Leinn 
graboriaus. Atsitikimas buvo 
toks:

Apie 10 vai. iš ryto važiavo 
33-čia gatve nuo Halsted st. į 
Morgan st. šermeninis automo
bilius. Tuom pačiu laiku link
smai žeidė pilna gatvė vaikų, pa-

lekcijų iš Šv. Jurgio parapijinės 
mokyklos. Liudininkai atsitiki
mo pasakoja, kad automobilius 
ėjo visai pamažu ir, besiartinda
mas prie Auburn avė., pradėjo 
duoti signalus, vienok, kaip pa
sakoja liudininkai, musų vaikė
zai, kaip paprastai, myli šokinėti 
prieš einančius automobilius, ar
ba kabinėtis užpakalyje, taip ir 
šiuom kartu, nors matė besiarti
nantį automobilių, visai nesisku
bino pasitraukti nuo kelio šalin. 
Sulyg mačiusių tų atsitikimą ypa
tų, Kazys Vasiliauckutis kokiuo 
tai budu pasipainiojo po automo
biliniu taip, kad kakta permušęs 
stiklų automobiliaus liktarnės ir 
nugriuvęs papuolė po automobi
liaus ratu, kuris sutrynė jam kru
tinę. Vaikas negyveno nei 10 
minučių. Automobiliaus vežėjas

tiekų, bet daktaras rado vaika 
jau negyvą. Lavoną atiduota 
Povylo Mažeikos graboriškai

Šitas nelaimingas atsitikimas 
turėtų.mus šio-to pamokinti. Pa
prastai tokios rūšies aukos pasi
taiko tankiausiai dėlei
gurno automobilių, kurie papratę 
lakstyt gatvėmis, kaip, atsipra-

ncatsar-

gijų nieko nežinojo. Savo susi
rinkime Šv. Antano Dr-ja nuta
rė lenkų apvaikščiojime dalyvau
ti ir geresniam su lenkais susi
žinojimui, pasiuntė du išrinktų 
delegatu; nuo tų delegatų lenkai 
išgirdo, kad So. Omahoj yra ir 
daugiau^ lietuviškų draugijų; pir
mą jie manė, kad čia lietuviai I šaut, padūkę, ir ne vienas jau ačiū 
visi priguli į vieną Šv. Antano tam tapo užmuštas. Bet šiame 
Dr-ją; jie gi užprašė visus lietu- atsitikime, jeigu tikėt liudinin- 
vius. Paskui buvo extra susirin-Įkams, automobilius vos-vos ėjęs, 
kimas 87 kuopos S.L.A. ir nuta
rė taipgi dalyvauti su tautiškoms 
kokardoms (apie Žirgvaikį kal
bos visai nebuvo). Buvo pada
rytos kokardos dviejų posmų ■— 
baltai-mėlynos, taigi ne lenkiš
kos spalvos buvo, bet lietuviškos. 
Tas kokardas visi lietuviai tu
rėjo, kitokių ženklų nebuvo. Šv. 
Antano Dr-ja turi 90 narių, o 
jeigu lenkų apvaikščiojime buvo 
200 lietuvių, juk tai aišku, kad 
ne vien Šv. Antano Draugija 
lenkų apvaikščiojime dalyvavo.
Gal Zalpis girdėjo, kad Sv. An
tano Dr-ja už muziką užmokėjo 
ir todėl sako, kad dalyvavo tik.

žiūrėt, šis vaikutis buvo šv. Jur< 
gio mokyklos mokinys. Mokyk?, 
la turi gražų didelį prie mokyki 
los kiemą, kur vaikai laike per« 
traukų gali sau pasilinksminta 
pabėgioti. Vaikams neprivalą 
būti leista laike pertraukų tar( 
lekcijų išeidinėti iš kiemo anf 
gatvių, dargi be mokytojų at 
vyresnių priežuros. Vaikas —» 
visados bus vaikas ir todėl gerai 
vedamose mokyklose net ant kie
mo vaikai yra paprastai keno nors 
prižiuromi, kad nesipeštų tarp 
savęs, kad mandagiai ir padoriai 
linksmintus?

Šitas nelaimingas atsitikimas 
lai buna persergėjimu ir kartu 
pamokinimu, kad reikėtų šiuom 
atžvilgiu atkreipti daugiaus ant 
vaikų atydos — netik tėvams na
mie, bet lyginai ir mokyklose.

--------- '
Nulaužė ranką. Pereitų subat<j 

patiko nelaimė lietuvaitę Aleksam 
drą Mikutaitę, gyvenančią po nr.

dirbo prie kriaučių, J. Pociaus

can Building didmiestyj. Suba- 
toj, norėdama nusileisti nuo vir« 
šutinių augštų apačion ji prisk 
artino prie elevatoriaus (keliamo* 
sios mašinos) ir kokiuo tai budu 
pakliuvo elevatoriaus durysna< 
Elevatorius jų pagavo; sužeidė

rankų nulaužė. Dabar ji guli, St 
Louis ligonbutyj. Kas kaltas, 
tuom tarpu nepasisekė sužinot.
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Lietuvių Namų Sąvininkų Są* 
junga turėjo utarninko vakare 
susirinkimą Ridiko svetainėj. Są- 
jungon priguli apie narių-; 
draugija gyvuoja apie 3 metai. 
Jos tikslu yra įvesti geresnę tvar
ką lietuvių kolonijose Chicago]. 
Šitame susirinkime prisirašė apie 
15 naujų narių. Draugijos pre
zidentu yra p. Jonas Tanancvi- 
čia. * s*

Republikonų Konvencija. Atp
ilantį utarninkų prasidės Chicago) 
republikonų partijos konvencija, 
kurioj bus nominuotas republiko< 
nų kandidatas ant Suv. Valstijų 
prezidento. Aštriausi kova ui 
kandidatūrų eina tarp dabartinis 
prezidento Tafto ir buvusio pre* 
zidento Roozevelto, kurie iki šiatr 
laikui turi beveik lygias jiegast 
Vienas iš jų bus nominuotas Su
vienytų Valstijų prezidentystėn 
ant republikoniško tikieto, nors 
labai gali but, kad, jeigu jų jie- • 
gos bus lygios ir nei vienas ne
norės kitam nusileisti, tai kon
vencija turės išrinkti kokį nors 
kitų kandidatų ir jį nominuoti.

Konvencija atsibus Coliseum 
bute, ant Wabash avė. ir 18-os 
gatvės, kuris gali patalpinti apie 
15 tūkstančių žmonių. Kova 
tarp Tafto ir Rbozcvelto pasako
ju taip karšta ir aštri, kad tiki
masi konvencijoj netik didžiausio 
trukšmo, bet net ir riaušių.

Coliseum jau yra prisirengęs 
priimti tūkstančius delegatų ir 
svečių iš visų Suvienytų Valstijų. 
Nors vietos jame daug, tečiaus

,"l

t

Taftas ir Roo- 
už nominaciją, 

už įžengos 
už 

nc-

dc-

konvencijos laiku 
zevcltas kovoja 
gi publika “kovoja 
tikietus. Jau dabar siūloma
vieną tikietą po $100 ir tai 
lengva jį gauti.

Įvairių komisijų nariai ir 
legatai jau dabar pradeda Cliica*
gon rinktis; pradžioj sekančios 
savaitės Chicagą užphikdys tūk
stančiai svečių. Iš tos priežasties 
miestas bus gausiai papuoštas de
koracijomis, vakarais gatvės bus 
iliuminuotos. Sekančiame nume
ryj paduosime plačias žinias apie 
konvencijos bėgį.

Policmonas “bomas”? Pereitą 
pėtnyčią superintendentas Chica- 
gos policijos McWeeny pasirašė 
po apkaltinimu Chicagos polic- 
mono “bomisto”. Policmonas 
McNurncy apkaltintas tame, jog 
užpuolė ant gatvės žmogų ir j j 
apiplėšė neprasčiaus už profesi-i 
jonališką bomą. 2-rą valandą 
ryte 22 gegužės tūlas Tony Ze- 
žak, išėjęs iš restauracijos ant 
West Madison st., ramiai traukė 
namo. Staiga prie jo prisiarti
no pilname uniforme policmonas 
(Zižak užtėmyjo ant jo kepurės 
numerį 2922) ir nulupo nuo jo 
be jokių ceremonijų laikrodėlį su 
lenciūgėliu ir auksinį žiedą.

Žižak pranešė policijai užtė- 
mytą numerį ir, pastačius polic- 

kaip nesykį tenka tą patėmyt. Betlmoną akis i akį su Zizaku, šis

nors vaikas kakta permušė lik- 
tarnios stiklų, tai vienok nei oda, 
nei kakta neturi jokios žaizdos, 
apart juodo ženklo. Smarkiai 
automobiliui einant, reik manyt, 
butų perskelta stiklais kakta. Tai
gi, sulyg tų žinių, kurias mums 
priduota, čia stačiai yra vaikų 
neatsargumas. Reik ant to at
kreipti atydą. Pastaruoju laiku 
automobilių judėjimas ant, Bri
dgeport labai pasididino. Tėvai 

Į privalėtų persergėt vaikus, kad 
jie nebūtų “perdrąsųs” ir nešoki
nėtų tyčiai prieš automibilius,

ik

jt
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Reikalavimai
gu jis yra perš’ilpifas, vartok Tri-

pilnu vėžiniu policmonų. Jie ga-

nam

v o
tas

ki-ir

GARY, INDIANA LOTAI.riaus 368 E.
Savaitinis surašąs. nous

(blogo adreso, etc.) adresantams

1854

Pakanka

Draugijų Reikalai
savo

visai

o-
145 Millbury st.,

iki

O KAS ČIA?

724

APGARSINIMAI.
MALŪNŲ AKMENYS.

Užbėrus kviečių tarp malūno

ži-

JURGIS IR STEBUKLINGAS VANDUO

LVISAI AR

iš 
ir

ž i avau 
broliu

lai
dai’

pel- 
ša,“

avė.
iš ten

Nuo

už ką busiu dėkingas:
Adomas žurauckas, 

Richmond st. W. Toronto, Ont.
Canada.

Maryana 
Jonas 
Francišk

nicks nežinos katros puses

ne asmenų
Pa j ieškau pažįstamo Edvardo Kli- 

binskio, 3 metai atgal buvome kartu 
Batavia, N. Y.; prašau atsišaukti pas:

Joe Shimkus,
1269 Chene st., Detroit, Mich.

atvažiavo Amerikon 1905 m.
Šiaulių pav., 

pirmiau gyveno 
paskui išvažiavo į 

dar gyvas? Meldžiu

Parsiduoda Storas cigarų, tabako irj 
visokių kitokių tavorų. F. J. Douphin, 
1008 So. Canal st., Chicago, Ill.

Switch, 
Bergland, Mich.

Parsiduoda grosernė ir bučernė iš 
priežasties važiavimo savininko Lietu
von. Vieta apgyventa lietuvių. Atsi
šaukit. 821 — 34 st.

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

Pajieškau pusseserės Onos Plau- 
šinukės »iš Kauno gub., Skirsnemu
nės parapijos. Meldžiu atsišaukti:

Antanas Plaushinis, 
101 West Hotel K., Sioux City, la.

Ant rendos du štorai ant Halsted 
gatvės didžiausioje lietuvių kolioni- 
joje. Dasižinokite A. OLSZEKSKIO 
BANKOJE, 3252 S. Halsted st., Chi
cago, 111.

Pajieškau savo švogerio S. Fedro- 
vo iš Kauno gub., Raseinių pav. Jis 
pats ar kas kitas teatsišaukia:

A. Stankus, 
404 Spring st., • Collinsville, Hl.

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

Paj ieškojimai.

Stany Norbut,
2nd st., Springfield, Ill.

Reikalauja duonkepio, tiktai tok.o, 
kuris gali visokius keksus dirbti: 
J. Vasiloyskis, 10754 So. Clark st., 
Chicago, Ill.

FA HM O S!! FA RMOS!!
Busi

Šiaulių pav., Šaukėnų par., 
jus man siuntėt 

į Mahanoy City, Pa., aš ne
būk kur esanti apie New 
Malonėkite pranešti šiuo ad-

Ant. Pardavimo.

Pajieškau draugo Damlnyko Kaza
kevičiaus, 6 m. atgal gyveno Phila- 

?a.; ęrašau įsišaukti pas 
Jonhs savlis,

1713 So. Canal st., Chicago, Ill.

C-

lanko so-
cialogijos

Riaušes ant West

pats naktinis paukštukas, kuris 
da-JĮ aplupo ant gatvės. Ema 

bar tolimesni tardymai.
Geras poliemonas — nėr ką sa

kyt. Jau nuo kelių metų Chi
cagos policija yra kaltinama ta
me, kad jos nariai perdaug drau
gauja su visokiais nakties paukš
čiais. Pastaraisiais laikais ncku- 
rios Chicagos dalįs, — sakykim, 
kad ir Bridgeportas, — pasidarė 
stačiai pavojingomis: sutemus, 
baugu žmogui ir nosį iš namų 
iškišti — tiek .priviso čia viso
kių Židikų, holdtipmenų, vagilių 
ir kitokių padaužų. Kiek tai sy
kių pastaraisiais laikais pasitaikė, 
kad ramų žmogų, vos sutemus, 
sustabdo ant gatvės su re vol ve
riu rankose, apiplėšia ir dar ap
kulta ir niekados, kaip tyčia, tuom 
laiku negalima surasti poliemono 
5—6* blokuose. Nesenai banda 
bomelių-airių užpuolė ant Hal-

dėjo geležiniais žiedais “akis juo
dinti“, bet policijos ilgą laiką 
negalima buvo dasišaukti.

snėj dalyj lietuvių apgyventas. 
Svetimtaučiai iš čia išsikraustė, 
liko tik keli airiški saliunai, ku
rie tapo gyvas lizdas visokių pa
daužų. Lietuviai privalo apgry- 
nyt Bridgeporta ir kitas lietuviais 
apgyventas miesto dalis, nes greit 
galėsim sulaukti laiko, kad mus 
iš lovų pradės kelti revolveriais.

Turime nesenai susitvėrusią

jungų, kuri turi įvairius komi
tetus aprūpinimui įvairių reikalų.

Mes manytum, kad ši draugija

gyvybės praktiškumą, jeigu ji 
užsiimtų apvalimu lietuviškų 
distriktų ir išvytų iš jų visus 
žulikus, kur pipirai auga.

Atidarė knygyną milijono do- 
lierių vertes. Pereitą utarninką 
Chicagos universitete atsibuvo 
formališkas užbaigimas pavasari
nio akademiško semestro ir iš-
kilmingas atidarymas naujo uni
versiteto knygyno, kurio įtaisy
mas prekiavo apie milijonų dolie- 
ijų. Platesnis aprašymas bus 
sekančiam “Lietuvos“ ntimeryj. 

‘ Prie šios progos galima pami
nėti, kad šiuom laiku universi
tetą lanko taipgi trįs lietuviai:

I. Pranas Gudas, pirmiaus lan
kęs Valparaiso mokyklų, apie ku-

vo, kad “ant svetimų kalbų turi 
pramuštą galvą“. Lanko čia ro
maniškų kalbų skyrių. Bene bus 
vienatinis amerikietis-lietuvys, at
sidavęs filologijos studjavimui.

2. S. Naikelis, — taipgi ex-Val- 
paraisietis — studijuoja gamtos 
mokslus.

Petraitis, 
skyrių.

Side. Ant
Halsted ir

Jefferson gat., pereitą pėtnyčią 
po piet sukilo diktokos riaušės, 
kuriose penki poliemonai turėjo 
išsižadėti didesnės pusės savo 
drapanų ir dar gavo dikčiai lupti. 
6-to gegužės miestas išleido įsta
tymą, kuriuo užgynė išsiatinėt 
ant gatvių prieš krautuves viso
kius • stikluotus ir kitokius “bak- 
sus“ su savo tavorais, nesą jie 
tik painiojas po kojomis praei
viams. Pėtnyčioj poliemonai pa-

mėgino tą įstatymą įvesti gyveni
mą^, Viskas ėjo gerai, bet daėjus 
virspaminėtos vietos jie sutiko 
pasipriešinimą. Ant gatvės greit 
susirinko apie 1500 žmonių ir 
policmonams prisiėjo • gana rie
stai. Per telefoną pašaukta dau
ginus policijos ir į kelias minu-

nai. Reed’ą parmušė ant žemės, 
sutreplcno, nutraukė žvaigždę ir 
nuplėšė nuo nugaros mundurą. 
Visą valandą kamuotasai, pakol 
šiaip-taip viskas nusiramino. Ke- 

Fox broliai, krtiie buk bu- 
riaušiu vadais, areštuoti.

LIETUVIŲ LAIŠKAI 
. KRASOJE.

son Blv., ir Adams gtv., Room 
175. Vardai surašyti taip, kaip 
jie paduoti ant listos. Priduo- 
kit prie adresato laiško padėtą, 
numerį:

Janos (Jonas?)
John
Ambroziejus
John

Jonas

REDAKCIJOS ATSAKYMAI. •11 , v .. į Keviciaus t----------- ---- niekados nenuplys, nenusidevės. Uielphijoj, I 
skaitytojui iš Nau- Dabok visados savo pilvą ir jeį-'
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“Lietuvos“ i 
gatuck, Conn. Su mielu noru 
sunaudotum j tisų žinutę, bet ko
dėl savo pravardės nepaduodat. 
Jau tiek sykiu buvo rašyta, kad 
toki raštai, po kuriais nėra pa
dėtos tikros pravardes, eina gur-
ban. Netalpii
sim, kas rašo.

no jplixirą. Šita gyduole yra la
bai sustiprinanti Kaip pilvą, taip 
ir vidurius ir greit sureguliuos 
virškinimą. /Ji palengvins daug 
sunkumų, kaip nustojimą apetito, 
silpnėjimą, vertigo, eruktacijas,

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.

P-ui P. Kaseliui, Brockton, 
Mass. Už patarimus esame dė- 

bet iš savo pusės kickvic- 
patartumčm nerašyti apie 

dalykus, apie kuriuos jis 
ne kriaučius,

konstipaciją, galvos skaudėj ii 
nerviškumą, išblyškimų. Api 
koše. Jos. Triner, 1333—1339 
Ashland avė., Chicago, 111.

Pajieškau darbo grosernėj ir bu- 
černėj. Esu ilgai dirbęs ir praktikavęs 
tų darbą, taigi nusimanau apie jį 
gerai. Kalbu 4-mis kalbomis. Kam 
reikalingas toks darbininkas, lai at
sišaukia pas:

Mr. T. šarmon, 
Box 88, Lewiston, , Me.

$15 ALGOS PER SĄVAITĘ.
Reikalaunam asistentų ir ’ vertėjų, 

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

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

Reika’ingi: širmonai, jardmonai ir 
sledžeriai gelžgalių jarduose. Geros 
algos. Lanski, 2117 So. Jefferson st.

Parsiduoda ant 23 street arti Oakley 
avė., 3 augštų mūrinis namas, 3 pa
gyvenimai po 4 kambarius, maudynės, 
gazas, augšta pastogė džiauti drapa
nom ir teip abelnam susidėjimui, ska- 
linis stogas, metinė randa $468.00, 
kaina $4500.00. Kreipkitės į Bagdžiu
no Bankų, 2334 So. Oakley avė., Chi
cago, 111.

nenusimano.
kas nemoka
žiai sinti, 

nemoka
tie mok} 

gražiai, 
burnojimo

kuris
doriai
tus mokinti. Jeigu tamsta ge- 

apic tai pamislytum, tai ir 
pripažintum, kad tie, ku- 
tamista užstoji, neyra to

Serbentui. Prijaučiamc, bet ne
galim patąlpinty Atsakymas laiš
ku.

Frank. Alat, Waukegan. Tai 
visai privatiški menkniekiai, koki 
laikraščiui netinka. Laikraščiui 

žinios 
bet vi- 

reikalus.
apnnancios 
suomenės gyvenimą ir

Žiopliui, Clevelande. 
korespondencijos Žvirblio ir Bal
čiūno atsiliepimo, tuom tarpu iš 
Clevclando yra jau keli atsilie
pimai priešingi viens, kitam. Ar
gi dėl tokių mažmožių pritinka 
begalinius ginčus kelti ir tai gin-

A. Rimkui, Chicagoj. Tai 
privatiški reikalai, kokiais 
raščiai neužsiima.

PUIKI VIETA ANT 
RANDOS.

Naujas namas ir 5 akrai žemės 
pigiai ant raudos ar pardavimo. 
Chicagos priemiestyj, ant 109-tos 
gatvės ir Kedzie 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
nais 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.

Pajieškau savo brolio Antano Ker- 
pausko, Kauno gub., Telšių pav., Al
sėdžių vals., Bizūnų kaimo. 5 metai 
Amerikoj. Pirmiau gyveno Chicagoj.

Meldžiu jo pačio, ar kas apie jį ži
no, pranešti jo antrašų, už kų pra
nešusiam busiu dėkinga. Aš atva- 

iš Lietuvos ir norėčiau su 
susižinoti.
Marijona Kerpauskaitė,
Kensington av., Kensington, 111.

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, 
metine randa $720.00, kaina tik 
$6500.00, lengvos išlygos. Kreipkitės 
j J. Bagdžiuno Bankų, 2334 S. Oakley 
avė., Chicago, Ill.

Pajieškau Elenos Mažeikutės, 
no gub.,
3 metai Amerikoj, 
laiška 
gavau, 
Yorka. 
resu:

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 žinių ant
rašu :

Nepirk niekur, pakol nepasimatysi 
su mumis. Męs esame General iškame 
Real Estate Biznyje per daugel) metų 
ir visų laikų apsigyvenę Chicagoje. 
Męs parduodame Lotus ir Namus po 
visų miestų Gary. Męs statome na
mus po orderio ir skolinam pinigus 
ant properčių tiktai. Farmas parduo
damo visur. Inšiurinamo nuo ugnies 
ir nelaimės. Išduodame ir tvirtiname 
visokius dokumentus. Informacijos ir 
Gary, Ind. žemlapis dovanai.
CHAS. URNICH & Co. Įkurta 1902.

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

Parslduoda ant 23 street ir 22 
Place, terp Western ir Oakley avė., 
platus ir ilgi lotai už numažintą kai
ną, ant labai lengvų išlygų. $100.00, 
ant syk, o paskui po $10.00 ant mėne
sio. Kreipkitės j J. Bagdžiuno Bankų, 
2334 So. Oakley avė., Chicago, Ill.
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Peculaity Barbara 
Peczulis Aleksander 
Petruconis T 
Petrulionis J 
Petralsis Klemencas 
Pincus L 
Piliponis W 
Pr ansku n as . J oze f 
Rauktayte 
Rakeckaite 
Sabonaitis 
Sagurskis
Schidlauskiene Rosalia 
Selenis Kazimier 
Slugas Francisck 
Stankus Powilas 
Staknis Jonas 
Sulys Michal 
Szakunas Francšik 
Szikora 
Train is 
Trakas 
Tūbelis
Urnewicius 
Valisonis Alex 
Wajswitene Anna 
Wai on i s Frank 
Warnaitis Tamoszius 2 
Wenckus Anton 
Žilėnas Kazimier

Abarawiczius A 
Aiszkus Jozef 
Baszkis Marceli 
Birskate Barbara 
Brazkuskis Kazimier 
Brazauskis Justin 
Cegalis Frank • 
Czaras Juzupa 
Czyrbuliš Wiktor 
Dumbrauskis Ignat 
Falkeinskes Antanas 
Galus Fan (?) • 
Gaizauskis Jonas 
Gandranas Jonas 
Girdzus John 
Globis Wine 
Jadzinnas An ton as 
Jakevič Petras 
Jorkaite Emilijo 
Junizaiteni Ona 
Juckewicz Wladislaw 
Jurgielas J 
Jurgastis Juozap 
Juszka Paul 2 
Kairis Martinsie 
Kavecnis Stanislaw 
Kaweskis Stanislaw 
Kibastaite Adolpino 
Kislauskifi Kazimier 
Končius Petras 
Lisauskas Josef 
Lunkis Alex 
Mangiaris Harry 
Maskelunas Antanas 
Mikolas Janes 
Mockus Joseph 
Nakroszas Jonas 
Norbutas Jurgis 
Olszevske O 
Pawilunas Jos 
Paugiene Jose 
Pelerkis Leonas 
Pel is Louis 
Peilis Maria 
Petraitis Jurgis 2 
Petrus Peter 
Puskaitis Roza 
Šankus J S 
Sitavičius K
Slyckys Jonas 
Speczawkis J 
Szimkus Leonas 
Tamoszauskis M 
Vaicziunas Leon 
Winton is Pabrys 
Zein is Jozapą

J. C. Sąnariui, Toronto, 
rėjom sunaudot, bet prakaitavom- 
-prakaitavom ir visgi jūsų rašte
lio apie “motobilius“ suprasti ge
rai. negalėjom. Taigi ir netal
piname. '

ADOMO BENEVIČIjAUS DARŽAS.
Duodu žinoti visoms draugijoms ir 

jų komitetams, kad aš apėmiau P. 
Kaveckio vietų su daržu plkninku, 
taigi kas turite daržų paėmę, mel
džiu vienų sanvaitę pribūti pirma 
pikninko, dėl susitarimo, kad neišeitų, 
koki nesusipratimai. Teipogi užpra
šau guodotlnas jDraų^ijas ir ant to
liau laikyti piknlnkus mano darže, 
o aš stengsi uosiu patarnauti kuoge- 
riausia, teipogi ęĮaržas yra žymei pa- 
gerytas. Su gadone

ADOMAS BENEVIČE,
658 W. 123 s^, cor. Union avė.

Pajieškau tėvo Antano Treskevi- 
čiaus iš Kauno gub., Šiaulių pav., gy
veno 15 m. atgal St. Louis, Mo., 15 
Dorbarr st. Praneškit šiuom adresu: 

Miss Kastancija Treskevičiutė, 
400 Columbia st., Joliet, Ill.

Užprašau visus lietuvius ir lietu
vaitės | šitų naujų žemę. Jeigu nori 
padaryti didelius pinigus j trumpų 
laikų, tai važiuokite j Kanadą ir pa
siskubinkite, o Čia gali farmas gauti 
dykai ir lotus gali gauti labai pigiai. 
J. Brush, 204 Fourth St. W. Calgary, 

Canada.

PARDUODU FARMAS.
Lietuvių kolionijoje Mason ir Lako 

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

ANTON KIEDIS, 
Peacock, Lake County, Michigan,

KLAUSYK’.»JELMAN NEPARUPINSI 
PAČIĄ, TAI AS TAU KAULUS SUMAt
AR KVAILAS1. JUK AŠ NE
SUTVERTQJAS: lAu PAČIĄ ĄS GIR- 
------------ -------1---------- 15 (—-ODĖJAU,NEGALIU padirbti u ,, 
kaulo’ n———?KadYRatq,- KAUl-U2_4 Kto vandenio, kurio 15- 
SIUR YRA/rarąū7) ©Ėpęs RASTOJI 
SKASJO PLENTI ..................
TURĖJO. FUNDYK 
TAI AŠ TAVE 
NUVESIU PRIE 
TOKIO VAN
DENIO

JAUNU IR MER
GOS LABA) M Y-

Pajieškau 2 brolėnų Mikolo Ras- 
caus — penki metai kaip Amerikoj, 
gyvena Pittsburge ir Baltraus Kano- 
pesko, kuris gyvena Chicago, Ill. Tu
riu svarbu reikalų. Abu iš Kauno 
gub., 
Laicų sodžiaus.

Ukmergės pav., Vėsintų par., 
Atsišaukit.

Jonas S t rale,
Worcester, Mass.

Parsiduoda ant 23 Place, arti Oakley 
avė., prieš lietuviškų bažnyčių, 3 aug- 
štų mūrinis namas, 3 pagyvenimai po 
6 ir 7 kambarius, maudynės, gazas, 
labai geram padėjime, metinė randa 
$600.00, kaina $5600.00. Kreipkitės j 
J. Bagdžiuno Bankų, 2334 So. Oakley 
avė., Chicago, 111.

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

Ex-Valparaisiečiui. Tamistos 
raštelis apie reikšmę įvairių raš
tiškų ženklų yra geras, bet per 
ilgas ir .todėl mums netinka. 
Apart to mes nenorimu.»patįs 
leistis ir nenorime jus leisti“gin
čytis su jųsų buvusiu draugu 
ex-valparaisiečiu, p. Vidiku. Kiek
vienas, šiaip-taip pabaigęs nors

GRAŽUS< ’PIKNIKAS 
parengtas Liuosybės Draugystės/ Ned., 
Birželio (June) 16 d., 1912 Berg
man’s Grove, RfVėrside, Ill./Pradžia 

 

10 vai. ryto. Inžangp,. 25c "porai.

Visi jauni ir seni,' iiĮaloniai kvie
čiami atsilankyti; 7į šitų gražų pik
nikų ir smagiai.įsu visais kartu pa
silinksminti. PuIkI muzika grajys ge- 
rĮausius šokius. ■ . : . > .

r*."i yyH1 ■ ■ ■ -i a

DIDELIS METINIS PIKNIKAS 
parengtas Dr-stės šviesybės Lietuvių, 
atsibus Nedėlioj, 16 d; birželio (June), 
1912 m., Antano Zopelio darže, Sum
mit, Ill. Prasidės 9-tų valandų iš ryto. 
Inžanga 25c porai.

Kviečia visus Komitetas.
Važiuodami imkite Archer avė. ka

rus iki dypo, o po turn Joliet karas 
davėža į vietų už 5 centus.

Pajieškau savo tikrų dėdžių: Jur
gio ir Antano Jurkiunų, kaimo žvi- 
kialių, Suvalkų gub. ir pavieto ir An
tano Pečulio, kaimo Pelalių. Meldžiu 
atsisaukt, arba kas duot žinių apie 
juos šiuo adresu:

Antanas Kniza,
3318 Auburn avė., Chicago, Ill.

YRA GERA PROGA BIZNIUI...
Parsiduoda Leaįy Grove galiūnas, 

prie pat naujų Liet. Tautiškų Kapinių, 
kur vasarų yra laikomi piknykai. 
Tūkstančiai žmonių suvažiuoja kas- 
nedėlį ant piknykų ir saliunas daro 
milžinų biznį. Kapinės atsidarys šį 
pavasarį, nuo ko teipgi saliuno 
nas pasididins. Atsišaukite pas 
vinin kų

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

Imkite Archer avė. strytkarius 
galui, paskui Chicago Joliet Electric 
karų iki Leafy Grove.

Parsiduoda ant 23 street art! Oakley 
avė., 2 pagyvenimų mūrinis namas, po 
4 ir 5 kambarius, ir dykas lotas, šalo, 
prisodintas puikiais medeliais, meti
nė randa $275.00, kaina už viską kar
tu $3500.00. Kreipkitės J J. Bagdžiu
no Bankų, 2334 So. Oakley avė., 
Chicago, 111.

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. O. 
Newman, arti Parnell av., 542 West 
60th St., Chicago, 111.

(hyphen) ženklelis parodo 
sudėtįną žodį, kuris galį „turėti 
dvi reikšmi: jeigu toks žodis pa
vartotas vardiniame linksnyj (bu- 
dclis-valdininkas,. . kraujagėris- 
-skriaudikas), jis reiškia tą pačią 
vieną ypatų; jeigu gi pavartotas 
vietoj būdvardžio (Dillingham- 
-Rooto bilius) prie kito žodžio, 
tai gali reikšti ir neviena ypatų.

Pamokinkit p. ‘ Vidiką stačiai 
laišku; laikraštis negali atidaryt 
kursų “redaktoriams“.

Pajieškau savo draugo Motiejaus 
šilanskio, Vilniaus gub., Trakų pav., 
pa;r. Daugo/ kaimo Skabeikių, Ame
rikoj gyvena kokie 14 m., pasku
tinį laiška gavo nuo jo tėvai Lie-Maik gzl_ 

Woodstok, 
metai lai- 

Meldžiu

tuvoje pO šitokiu antrašu: 
lanski, P. O. Box 136, 
N. B., Canada, dabar jau 
ko, kaip nerašo į tėvynę, 
jo paties arba kas kitas suteikti ži
nių,

tai; jeigu jus neužpilsit kviečių, 
akmenįs mals, bet jie nusidėvės. 
Jeigu jus įdėsite užtektinai mai
sto pilvan, jis permals jį į jiegą 
ir energiją; jeigu pilvas negali

ŽJNAI, JURGI, TO VANDENIO VISA UPE 
TEKA. UŽ TOKIO VAN

DENIO BUTELUKĄ 
PAPAUSKAS IM- 
\ DAVO 50 DOL.

AR TOLI TA

PUIKUS IŠKILMINGAS PIKNIKAS! 
parengtas triūsti Sipiano Daukanto 
Jaun. Teat. Kliubo,' ‘atsibus Ned., 23 d. 
birželio (June), 1912 m., Justice Park, 
Willow Springs, Ill. Pradžia 9-tų vai. 
iš ryto. Inžanga į daržų 25c. ypatai.

Ant šio Puikaus Iškilmingo Pikni
ko, užkviečiam visus. Justice Dar
žas yra puikiausias ir randasi tiktai 
vienas blokas nuo Lietuviškų Tau
tiškų Kapinių. Visi atsilankę ant 
viršminėto pikniko galėsite linksmai 
laikų praleisti, o mes iš savo pusės 
stengsimės visus svečius širdingai už
ganėdinti. Pasiliekam su pagarba,

Vardan S.D.J.T.K., Komitetas.
Pasarga: Važiuojant iš Bridgeport© 

ir West Side, 
paskui Archer 
rus iki galui, 
Justice Park.
ir So. Chicago, 63-rd 
skui Joliet karus Į 
čiaus minėta.

Skaityk ir persitikrink! 
mingas visam gyvenimui, 
nenusibodo jums vargti ir boso arba 
bedarbes bijotis, arba lysti kokių 100 
pėdų žemėn ir locnų gyvastį žudyt, 
arba trokšti nešvarioj dirbtuvėj. Ne
lauk, bet atsilankyk ant laukų šios 
derlingos žemės, pamatyk savo tau
tiečius, linksmai gyvenančius, turin
čius maisto iki valei. Taigi ar pats 
negali prasidirbt sau ir savo šei
mynai gabalų žemės ir gyventi ant 
sveiko oro, linksmai ir laimingai? čia 
kraštas, kaip Lietuvoj: žemė derlinga, 
apigarda linksma, auga visokie javai 
ir daržovės, ežerai ir upės žuvingi. 
Netoli nuo didelių miestų, kur geri 
uždarbiai. Nelauk, kol dar žemės 
prekės nepakilo, bet atsilankyk. Vi
sas žinias gausit už dykų.

Crystal Lake Farm,
46 Wellston, Mich.

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

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:

imkite į Archer avė., 
City Limits” ka- 
Joliet karus iki 
Town of Lake 
st. iki Argo, pa
vietų kaip augš-

Paieškau draugų: Petro Jonušio 
Kuosenų kaimo, Kupiškio par., 
Jono Jurgaičio, gyvenančio Water- 
buryj, Conn.. Abu Kauno rėdybos.

J. K. Alekna, 
562 Broadway, Lorain, Ohio.

Pajieškau draugo Kazimiero Para- 
mono, 
Paeina iš Kauno gub., 
kaimo Užlieknių; 
Bergland, Mich., 
Chicago, Ill. Ar 
atsišauk.

John 
Box 55,

Petras Zikaris 30 m. amžiaus mi
rė 20 gegužės m. Philadelphijoj, Pa. 
A. a. Zikaris paėjo iš Kauno gub., 
Panevėžio pav., Pušaloto par. Ameri
koj giminių neturėjo. Artimesnės 
nias galima gaut pas jo pusbrolį

Justinų KumpauskĮ, 
1113 E. 3rd st., So. Bethlehem, Pa.

STZU,JURGI? ŠTAI TA UPĖ!! 
atsigulk ir gerk; O PAJUSI 
SAVYJE > STEBUKLUS. f~^77r~ 
KVAI ~ v-----
LA5!!. 
Kad TOK§ 
VANDUO 
KVEPĖTŲ, TAI ____
BILE DURNIUS GALĖTŲ
GERTI !

Al_E KAŽ.I CODE JI TEIP 
5TOKJARDAIS ATSI 

DUODA?’ Fl! N 
\N0SI RIEČIA!

Pagiai ant parendavojimo storas su 
gyvenamais ruimais ir basemen tu po 
num. 4614 S. Wood st. Tinka bučer- 
nei grosernei ar kitokiam bizniui. 
Atsišaukite pas: Jos. Mažeikį, 4614 S. 
Wood st., Chicago, Ill.

Randai atsiduoda 4 garu šildomi 
kambariai, karštas vanduo per visus 
metus, džianitoriaus patarnavimai, 
kampinis flatas; randa nedidele. 
3252 So. Halsted st., Miss Gertrude 
Prell.

Parsiduoda bučernė ir grosernė la
bai pigiai, arklys ir vežimas; geroj 
visokių tautų apgyventoj 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.

BRRR... NEGALIU. KAIP TIK 
LUPAS PRIKIŠU, TAI TARTUM 
KAS VIDURIUS LUPA LAUKAN.

buk vyras! ne
paisyk, NES VI
SA DA TEIP DA " 
ROSI, KADA NO-

GRJŽŠTJ SA
VO PRAEITE.

hrrrr!

Joseph J. Hertmanowicz ftLl6tmu§ Notaras
Išdirba Dovierennostis, Kont
raktus, Bill of Sales, Affidavi- 
tus, Notas, ir šiaip visokias 
teisių popieras. Suteikia pata
rimus reikaluose dalių Lietu
voje ir kituose dalykuose. : : :

Kreiptis adresu:

J. J. Hertmanowicz,
A. Olszewski Bank

3252 S. Halsted St, Chicago
OFISO VALANDOS:

Nuo 8 ryto iki 6 vakaro kasdieXjSu 
batoms nuo 8 ryto iki 6 vakaro. Nede- 
liomfinuo 1 iki 3 po pielų.

VARDAN SUTVER
TOJ AUS PONO.'... 
□URGI ! TU TUR

BŪT PERDAUG 
gėrei !

L
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Furniture Store
Hardware Store

dinių stubelių, 4, 5 ir 6 pentrų augštus nmrtis,/užimančius 
cielo bloko plotį, didžiausius storus, bankas, teatrus ir 1.1.

HF ■:

Dry Goods
Moteriškų Drapanų

Ar pavargę ir pailsę? Apsunkę ir silp
ni? Išblyškę? Liežuvis aptrauktas? 
Viduriai sukietėję? Tankiai galva skau
da? Viduriai ncmala? Veidas pageltęs? 
Nesinori nieko veikti? Kas jums pa
dės?

Jis į visus organus veikia taip harmo
ningai, kad veikiai prašalina iš kūno 
visus nesveikumus ir sugrąžnai svei
katą ir jiegas.

iš nuskurusių, sulūžusių pakilo į puikiausias ir brangiausias 
biznio, vietas.

Restauracija ir Hotel is 
Saliunas ir Kotelis 
Photografo Storas 
Barber Shop 
Groserne

Jei, abelnai, reikalinga turėti namuose 
vaistų, tai tebūnie Severos Vaistai. Juos vi
sur aptiekuose galima gauti. Neimkite kitų. 
Jei j,ųsų aptiekos jų neturėtų, rašykite mums. 
Daktarišką patarimą duodame dykai.

Kas gyvena Chicagojc nors 20 metų tas‘getai žino kas 
yra Halsted gatve.

18 metų atgal ant Halsted gatves prie \2-tos gatves 
nebuvo matyti kitokių namų, kaip tik sulūžtosios, mažytes,

apie 300 ypatų, mažesniems baliams, šokiams, koncertams, 
ir kitokiem susirinkimam.

Būtinai reikalingi kiekvienam, norint 
turėti visur pasisekimą. Aitrumas, 
nervingi galvos skaudėjimai, nemiga 
— silpnina nervus. Ištikimiausias 
vaistas, sustiprinąs nusilpnusius ner
vus, yra /

Halsted yra ilgiausia, tiesiausia ir svarbiausia biznio 
gatve mieste Chicagos. Ji eina tiesiog išilgai visą miestą nuo 
šiaurinio miesto galo iki pietiniam galui, niekur nepertrauk-

i

prie 79-tos gatves, kas darosi. Ten už kampinius lotus, 100 
pėdų pločio, paėmė šįmet po $60,000.oo. Ten dabar statosi 
nauji gražiausio modelio namai, didžiausi ir gražiausi što- 
rai ir iš tuščios vietos pasidarė didžiausias biznio centras.

deli kaštai. Todėl mananti apie biznį nesi vėlinkite, nes truk-
Statymas naujos Lietuviškos Salės, “ 

kaip matote ant paveikslo, jau prasidėjo.

’ u Severos Nervotohas
(Sevora’s Nervoton) 

Dolaris Bute lye.

J<ad ten atėjo pirmas su pinigais ir išgriovęs medines su
ižusias stubas pradėjo statyti didelius, gražius biznio na- 
nHis. Vienam tą pradėjus, sekė jį ir kiti, statydami naujus, 
gražius štorus, bankas teatrus ir nuskurusią vietą pavertė

aukštų, dviejų lotų platumo gražus mūrinis namas. Apa* 
čiojė bu&tlu dideli štorai, viršuje bus puikus pagyvenimai stt 
ofisais daktarams, advokatams ir kitokiems bizniams.

šio namo bus “Bowling Alley,” Billiardai, Teatro Bufetas, 
“Lunch Room” ir rūmai moterų ir vyrų su garderobomi ir

'čia sau vietą apsipirkti, kol dar galite pirkti pag^l .senovišką 
žemą kainą. š

Šią vasarą, apart dabar š^atomos^alės, mes čr^Kstaį 
tysime sekančius biznio namus:

W. F. Severą Co

£ ^rrA®ęJK’<ę~

j

Čia Jums
Keletas Klausimu????

• aniwvi
r »ahk,.

Lietuviška Svetaine
Dabar statoma prie Halsted,

nuo žejnės iki stogui užims didėji Salė. Šioje Salėje bus 
gražus' balkonas, didelė scena ir visos reikalingos sccne- 
rijos teatrų lošimui teip, kaip geriausiuose teatruose. Tilps 
joje apie 1200 ypatų. .Visa Salė bus statyta iš nedegančios 
medegos (Fire Proof) su geriausiais sanitariškais įrengi
mais pagal vėliausias Chicagos miesto teatrų taiskyles. Ši 
Salė kaštuos $100,000.oo. Bus tai puikiausia tos rūšies Salė 
visame Chicagos mieste.

Prasidėjus statymui šios Salės Airiai, Vokiečiai ir kiti, 
gyvenanti ant Halsted, terp 31-mos ir 33-čios gatvių tuo- 
jaus pakėlė kainas savo namų ir lotų. Jie mato, kad šie du 
blokai Halsted gatvės bus biznio centras ir už savo proper- 
tes vėliau gaus geras randas, už tai ir kainas savo namų 
ir lotų pabrangino, o kiti net visai dabar nenori parduoti.

Šituose dviejuose blokuose męs da turime ant parda
vimo pagal senovišką kainą 12 lotų su namais ir be namų.

vieno loto, puikus mūrinis namas. Apačioje bus didelis što- 
ras su; gyvenamais rūmais užpakalyje, .viršuje bus puikus 
pagyvenimai su biznio ofisais.

P<| No. 3220, 3222 ir 3224 So. misted St. bus sta
tytas trijų lotų platumo vieno pentro augšfumo didelis “Fur
niture Store“ ir “Garage/

Po No. 3131, 3217, 3219 ir 3234 So. Halsted St. bus 
statyti vieno pentro štorai su gyvenamais ruimais užpaka
lyje, tinkami visokiem bizniam.

Kiekvienas naujas namas bus elektriką apšviestas iš vidaus 
ir iš laiko taip, kad Halsted gatvė nuo 31-mos iki 33-čiai 
bus gražiausias biznio centras. *

Kada čia šią vasarą susibudavos viršpaminėti nauji što
rai ir juose bizniai taps atidaryti, tai namų ir lotų kainos 
bus daug brangesnės negu dabar. Šiądien dą nuo mus ga
lite pirkti čia lotus nuo $2,000.oo ir augščiaų, bet vėliau jų 
už tą kainą nepirksite. Todėl, jei j ieškote bizniui geros vie
tos, tai pirm pirkimo kitur, dirstelėkite pirmiau į Halsted, 
terp 31-mos ir 33-čios gatvių.

Ant virš paminėtų naujų namų mes jau turime gatavus 
planus ir netrukus jų darbą pradėsime Teigu kas norėtų čia 
budavoti sau štorą ar namą, gali pamatyti musų planus ir 
jei jie patiks, mes galime parduoti lotą ir planą, ir pasko
linti visus pinigus reikalingus namo pastatymui. Dabar yra 
laikas statyti namą ar štorą, kokį kas nori, o kada mes pra
dėsime statyti, ir jei mus planai kitam nepatiks, tada per-

į HAIL H;

rok'

A. Fe t.r..          . 3Mmh

x;

“Lithuania Hall
terp 31-m©s ir 32-tros gatvių

A. OLSZEWSKIO BANKA
3252 So. Halsted St., Chicago, III

Tapo pilnai atnaujinta ir žymiai padidinta ir dabar veda 
Bankinius reikalus sekančiai:

1. Išduoda čekių knygeles Biznieriams, Fabrikantams, Kontraktieriams ir ki
tiems, su kuriais tai čekiais jie apmoka savo “bilas“, algas ir visokias kitas 
išmokestis. Šios Bankos čekiai yra geri visose Bankose po visą Ameriką. 

Priima Pinigus taupinimui (užčėdijimui) ir moka 3% (nuošimtį) metams. 
Skolina Pinigus pirkimui namų ii* lotų mieste Chicago ant lengvų išmo

kesčių.
Perka ir parduoda namus, lotus, “mortgages” ir “bondsus”.
Sukofektuoja Pinigus iš kitų Bankų po visą Ameriką.
EŠmaino Pinigus visij viešpatysčių ant amerikoniškų ir amerikoniškus'ant 

kitokių.
Siunčia Pinigus į visas dalis svieto ir parduoda Šifkortės ant visų laivi

nių linijų.
Padaro visokius rejentališkus dokumentus, dovierennastis, affidavitus. 

kontraktus pirkimo ir pardavimo, parūpina pasportus išvažiuojantiems į 
Lietuvą ir užtvirtina juos pas Rosijos Konsulį.

Parsamdo Bankines skryneles (Boxes) saugiai įrengtoje Bankoje, prie 
kurių nė vagis nė ugnis negali prieiti.

$2,000.oo, šiandien pasiekė sumą $20,000.oo.
14 metų atgal Halsted gatve prie (^-eios gatvės buvo 

tokiame pat padėjime, ką ir prie 12-tos gatvės. Lotų kainos 
buvo ten $l,000.oo. Šiandien Halsted gatvė prie 63-čios 
gatvės yra .užimdavo.ta didžiausiais storais, teatrais, ban- 
komi ir 1.1., o lotų kainos pasiekė sumą nuo $10,000.oo iki 
$30,000.oo.

6 metai algai Halsted gatvė prie 79-tos gatvės buvo 
tuščia, farmeriai ten gyveno; karvės ir avįs ganėsi. Lotą ten 

Todėl Jei esi biznyje ir turi klapatą su vediniu biznio rokundų, tai atidaryk 
“Checking Account” A. Olszewskio Bankoje, o Banka suves tau rokundas 
kas menuo iki vienam centui, ir nereikalausi daryti jokių išmokesčių pini
gais, nes visas savo bilas ir algas išmokėsi bankos čekiais.

Jei nori užčėdyti savo pinigus ir gauti už juos 3 procentą, tai dek juos į A. Ol
szewskio Banką.

Jei nori pirkti namą, lotą, ar biznį mieste Chicagos, tai pinigų pasiskolinti gausi 
A. Olszewskio Bankoje.

Jei turi parduoti namą, lotą, ar biznį mįeste Chicagos, tai A.Olszewskio Banka 
suras tau pirkėją.

Jei nori siųsti pinigus į krajų, siųsk juos per A. Olszewskio Banką, o greičiau
siai nueis.

Jei reikalauji šifkortės išvažiuoti ar savo draugus atgabenti, tai pirk ją A. Ol
szewskio Bankoje, o busi užganėdintas.

Jei reikalauji rejentališkų popierų, kaipo “Dovierennastics“, aktų pirkimo ar 
pardavimo, užtvirtintų per Rosijos Konsulį, kreipkis į A. Olszewskio Ban
ką, o ji tau padarys juos kuogeriausiai.

Su visokiais bankiniais reikalais vietiniai yra meldžiami asabiškai atsilankyti, 
o iš tolymesnių vietų kreiptis per laiškus adresuojant šiteip:

A. OLSZEWSKI BANK
3252 So. Halsted St., CHICAGO, ILL

P. S. Kam teks būti Chicago)® iš lolymasniy miestu neužmirškite apsilankyti ir musy Bankon.

ir 79-tos, mes šįmet darome ant Halsted, terp 31-mos ir 
33-čios gatvių. Mes čia išpirkome visus tuščius lotus ir se
nus namus, kuriuose žydai laike savo “Rag Shops.“ Žydus 
išvarome, regsus išvalome, senus namus išgriauname ir vie
toje jų statome naujus gražius štorus, teip kad už kelių mė
nesių laiko musų Halsted, terp 31-mos ir 33-čios gatvių bus 
gražiausia biznio vieta, panaši į Halsted prie 12-tos gatvės.

Čia yra reikalingi sekanti štorai kurie visuomet gerai 
apsimokės.

Severos
Gyvasties Baisumas

(Severa’s Balsam of Life)

Kriaučių Štorai
Siuvamų Mašinų Storas 
Teatras ir kitoki.

Taigi, jei jieškai bizniui geros vietos, tai įita vieta ge
riausia visokiam bizniui, ir jeigu negausi čia loto pirkti už 
prieinamą kainą, tai ateik pas mus, o mes tąu,.^arduosime 
lotą pigiau, kaip kiti. yj S '

A. OLSZEWSKI BANK
CEDAR RAPIDS 
M IOWA ;

3.252 So. Halsted St, Chicago, III. Kas garsinasi “Lietuvoje”, tas gerą bizni d
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Juoz.

4

CONN.
40 Mulberry st

NEW BRITAIN, CONN.
J. Cheponis, 510 Main

SCRANTON, PA.
Petrikys, 1514 Ross ave.

• HERRIN, 
T. Adomaitis,

HARTFORD, 
Kar. Lesevičius,

PLYMOUTH,
Poteliunas, 345

PA.
E. River

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

PITTSTON, PA.
J. Kazakovičia, 103 N. Main

PURITAN, PA.
Jonas Martinkaitis.

st. 
fit.

NEWARK, N. J.
Ambrazevičia, 178 Ferry

PETERSON, N. J.
Varaškevičius, 70

214 Athen
28 W. Broadway.

233 Broadway

s m rm

INDIANA HARBOR, IND.
Yasiulis, 3604 Deador

LOS ANGELES, CAL.
P. O. Maukus, 819 Germain Bldg.

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

ILL.
Box 708.

McKEES ROCKS, PA.
Stan. Viltrakis, 207 Charters ave.

MINERSVILLE, PA.
J. Ramanauskas, Box 538.

PA.
2400 Fifth ave.

46 80. 22-nd
1811 Wharton

LEWISTON, ME.
K. Vilaniškis, 14 Summer

iaaiiaa*afliamawia*»a*fca*aasfcAabAi
TalefotM* Yard* IMS

Dr. J. KULIS .
Q/ftytoJaa ir Chirurgas

U55 S. Halittd St Chicago, BL
FBI*MIMO VALANDOS: 
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A. OLSZEWSKI BANK
3252 S. Halsted st., Chicago.

Priima bankdn pinigus Ir moka 
Skolina pinigus ant Real Estate. 

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

BANKOS VALANDOS: Panedčlials, 
eeredom, ketvergais ir subatoms nuo 

* 8 ryto iki 9 vakaro. Nedėlioms, utar- 
nlnkais ir petnyčloms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

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

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

BANKOS VALANDOS: Panedėlials, 
•- neradom, ketvergais ir subatoms nuo 

8 ryto iki 9 vakaro. Nedėlioms, utar- 
ninkais ir petnyčloms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

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

Priima bankon pinigus Ir moka 
8%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka Ir parduoda namus ir lotus. 

; Parduoda si f kortos ir siunčia pinigus 
iv Įsas svieto dalis.

OFISO VALANDOS: Panedėlials, 
sertdom, ketvergais ir subatoms nuo 
8 ryto Iki 9 vakaro. Nedėlioms, utar- 
nlnkals ir petnyčloms nuo 8 ryto Iki 
8 vakaro.

SHENANDOAH, PA.
T. Kryžanauskas, 38 E. Centre

SO BOSTON, MASS. .
Nek. Gendrollus,
J. G. Gegužis,
K.

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

Moka $3.06 nuo šimto už padėtus 
pinigus. Skolina pinigas statymui > ir 
Siekimui namų. Partraukta pis g w 

i kitu bahkų. Parsamdo bankines 
skryneles (boxes) apsaugotas nuo ug
nies ir vagių po $3.00 metams. Perka 
ir parduoda lotus Ir namus. Par
duoda šlpkortes ant visų linijų. Siun
čia pinigus i visas dalis svieto. No- 
tarijalnam skyriuje padirba visokias 
rejentallškas ir legal iškas popieraa 
Ir dpvierennastls Ir užtvirtina pas 
konsulj.

Valandos: kasdien nuo 8 ryto iki 9 
vakaro. Nedėlioms, utarnlnkals ir 
pėtnyčioms nuo 8 Iki 6.

Sim.

D. F.

Jur.

ST. CHARLES, ILL,
Kiola, 575 W. 6th st.

UNION CITY, CONN.
Elmaitis, 65 Brenna®

WATERBURY, CONN, 
žemaitis, 827 st

KUR GAUTI “LIETUVĄ”
Galima gauti kiekvienų savaitę 

Lletuvų” už 5c. šiuos agentus:

NEW CITY SAVINGS BANK 
.4601 S. Ashland ave., Chicago. 
Geo. L. Uk3Q pres., St. Marcinkiewicz 
flce-pres., A. J. Bierzynski iždininkas.

Priima bankon pinigus ir moka 
8%. Už sudėtus pinigus mūsų ban- 
koj duodame čekių knygutę, iš ku- 

' rios parašyti Čekiai tinka visur. Sko
lina pinigus ant Real Estate. Perka 
ir parduoda namus ir lotus. Išsam- 
do bankines skrynelės (boxes) 
po $2.50 metams. * Parduoda šifkor- 
taa ir siunčia pinigus į visas svieto 
dalis. :

BANKOS VALANDOS: Paaedt iaiB, 
eeredoms, ketvergais ir subatom nuo 
8 ryto ikf 9 vakaro; nedėllom, utar- 
nlnkals Ir petnyčloms nuo 8 ryto Iki 
6 vakaro.

BROOKLYN, N. Y. 
Jonas Bičkunas, 

Fromes,
Jankauskas, 

. Juozapavičius,
Plochockl, 
Milewski,

E. 
Ant. 
Balt. 
Ant. 
Jan

227 Bedford ave.
73 Grand st

65 Hudson ave.
222 Berry
87 Grand
166 Grand

et.
et.

BALTIMORE, 
Louis, ' 657 W.

MD.
Baltimore st.

st.
John
J. Zebrauckas, 112 N. Green 

BUENOS AIRES, ARGENTINE.
Juozas Pauga, Calle Alldecova 463

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

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

Priima bank on pinigus ir moka 
3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 

, Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parsamdo bankines skryneles (boxes) 

.po $2.50 metams. Parduoda Šlfkor- 
tes ir siunčia pinigus | visas svieto

• dalis.
? BANKOS VALANDOSr Panedėlials, 
/’Beredom, ketvergais ir fiubatoms nuo 

ryto iki 9 vakaro. Nedėlioms, utar* 
Cinkais Ir petnyčloms nuo 8 ryto Iki 

’ S, vakaro.

Jau Baigiasi Mūsų

KALENDORIAI
Jeigu, nori gauti gražų Kalendo
rių su daugelį pamokinančių 
straipsnių ir gražių paveikslų, tai 
prisiipk ž5c štampas ar pinigus 
tuojau, o męs prisiusime jums 
geriausią ^Kalendorių. Pasisku
binkite, nes nedaug beturime.

Kaina 25c su prlsluntlmu.
J. ILGAUDAS ©

1613 So. Halsted St., Chicago
P. M. KAITIS

1607 N. Ashland ave., Chicago.
Priima bankon pinigus ir moka 

8%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parduoda šifkortcF it siunčia pinigu 
| visas svieto dalis.
' OFISO VALANDOS: Panedėlials. 
eeredom, ketvergais Ir subatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedėlioms, utar- 
nlnkata’ ir petnyčloms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

RUSIJOS-AMERIKOS LINIJA^
> Puikiausi, Didžiausi ir Grečiausi 

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

CZAR,
8 dienomis 

te: damą.
$3300
$48.00
$65.00

IŠPLAUKS
Russia, Birželio 29; Kursk, 

pos 13; Czar (naujasis), Liepos
Dėl artesnių žinių meldžiame kreip

tis | musų ageu. a, arba j Vyriau- 
Bjjj Keleivių Agentą:
A. J. Johnson & Co. 27 Broadway,

New York.

tarp Rusijos 
pakeliui a ė 
dvišriubinlai

L Amerikos, 
jokiame por- 
Pafiažlerlnia!

Seniausia Lietuvių užeiga pa*

; JUpZUffJ RIDIKU
Užlaiko visokius pirmo 
skyriaus gėrimus ir kve- 
penčius cigarus ir

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

8253 Illinois 6t.» Korto 33rd

KŲR3K, 
i Hot-

RUSSIA.
11 dienų 
Lenki jų. 

klase $35 00 
klase $50.00 
klase $75.00

III
II

I
Iš NEW YORKO:

“LIETUVOS” AGENTAI.

Pas šiuos mus agentus galima 
b i sakyti “Lietuvą” metams ar 
pusėj metų ir užsimokėti.

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

Lie-
27.

et

už
art

N.
120 Grand

229 Bedford Ave.
900 Rogers ave.

102 Grand st.

BALTIMORE,
L Gawlis, 1834
Vincas želvis, 603

M D.
N. Castle
So. Paca

st.
st.

Pet
CAMBRIDGE, 

Batkevičius,
MASS. . 

877Cambridge st.

CHICAGO, ILL.
2334 S. Oakley

3036 Union
708 W. 17th Pl.

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

921 —— 33rd 
8139 Vincennes Rd.

3019 Parnell ave.
Petras Vaitiekūnas, 827 — 33rd

•P. Zmudzinavičia, 813 W. 32nd

Bagdžtunas, 
Gimbutas, 

Antanas Orišius, 
J. Janūšas, 
Zen. Jucevicze, 
Vnic. Llnka, 
J. A. Rimkus, 
Vine. Stulpinas, 
Jonas Visockis, 
A./ Vizbaras,

Ad.
ave 
ave.

st.

Pl.

Pl. 
fit.

CICERO, ILL.
K. Boczkus, 1318 8o. 49th Ct.

GERA PROGA!
Gramatika angliškos kalbos mo- 

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

tis skaityti Ir rašyti be mokyto
jo.;................................................. 15c
Naujas Budas mokytis vašyti be 

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

dų, su paveikslais (apdaryta). .35c
V iso $1.60

Kas atsiųs iškirpes šita apgarsi- 
nima iŠ “Lietuvos” ir $1.00 per 
money orderį, tat gaus visas 4 
knygas 60c. pigiau.

1*. Mikolalnis
Box 62 New York City

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

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

Telefonas Kinloch 108

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

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

Phone Canal 1208
Valandos:

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

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

Rezidencija

5208 W, Harrison Street

Tel. Austin 737

Valandos:
tiktai iki 9:00 kiekviena ryt^

8 Lotai $79 Jums JEIGU
Išrišite šitą galvasukį

Padėkit skaitlinę nuo 31 iki 89 ant kiekvieno, lapo 
taip, kad sudėjus Kiekviena šoną visos šono skaitli- 

į nės j adarytų suma 105. Atsiuntę mums išrišima, 
gausite nuo musų čekį ant $100, kuriuos męs įska^L. 
sime jums perkant 8 lotus 20.000 bert, pėdų diduma 
ir kurio randasi, Spot wood, N. J. tik kelias mylias 
nuo Didžiojo New Yorko Miesto. Lotai yra augštoj 
sausoj gražioj ir sveikoj vietoj ir yra puikus darži
ninkystei arba namų -statymui.

Paprasta prekė jų yra $170, bet šio galvasukio iš- 
rišėjui atiduosimo tik už $79, įmokėjus $5 rankpini
gių ir $3 išmokeėties kas mėnuo.

nuosavybe! yiu gvarantuota apsau- 
GOS JURIDIŠKAIS DOKUMENTAS.

Pirmas Vienatinis Lietuviškas Daržas Vasariškų VakacHų
LEMONT'S RESORT FRUIT FARM

> ... —.....&n‘kranlo Sxv. Juozapo Vpos, Sodus, Michigan >'■■■ ■ ■■>
Gerbiami tautiečiai I Kaip prisirengsite apleisti miestą ant kelių dienų ąr ssnvaičių, 

ikc vasaros karščių ant pasilsio, tai žinokit, kad nerasite geresnis vietas už
izicMOrsi'r,fea* ivi=cs=^oia»'v

Apygardoje Sodus, Mieli., tuoj ant kranto upės St. Joseph River. Yra tai puikiausi, 
sveikiausi ir linksmiausi vieth praleidimui vasaros karštų dienų po pavėsiais puikiausių 
medžių. Yra ten geriausios maudyklės bėgančiame ir čystafhe vandenyj; minerališki van
denis, kurie yra labai naudingi reuinatizrnuotiems, nervuotiems ir nusilpnėjusiems.

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

Puikus vasariniai nameliai taip vadinami “cottages,” 
lovoms, ir daug kiti; kambarių didėjant budinke, vis tai 
svečiams. Prekės: $7.50, $8.50 ir $9.00 už sanvaitę. 
(Džiovininkų nepriimain).

Važiuodamas ant Lemont Resort Fruit Fanuos, ' 
nijos Graham a Morton, Chicago Docks, Wabash av. 
Michigan į Benton Harbor, paimk stritkarį 1 
minėtos vietos, “Lemont’s Resort.” 
cagos išeina du kartu kas dieną: 1

Pasitikėdamas, I 
toli airį, arba žydą, pasilieku su godone jųsų,

ALEX J. LEMONTAS
AdresJ^’: I-emonfR Retort. Sodus, Michigan. Chicago: 668 W. 18th St.

savo karves
11 papuoštoms ir minkštoms 
dėl pastlsio atsilankantiems 
$1.50 per 

važiuok taip: imk 
........ .... ir River gatvių, 
“Dowagiac—Eau Claire,” 

' Kelias prekiuoja tiktai 75 centai. 
9:30 rytmetyj ir 11:30 vakare.

kad gerbiami tautiečiai parems savo draugbrolį lietuvį, o ne kokį

dieną ir naktį 

laivą (botą) Ii- 
per ežerą Lake 
kuris davei lig

Laivai iš Ch:-

v • Labai pageidaujama, naujausiaJail iŠejO knyga, mokslas apte sveikatą

DAKTARAS”

F

Reikalaukit žemlapių ir artimesnių informacijų iš

Lithuanian Dėpt, No, 1 Room 1013, World Bldg, N. Y.
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DraBflja IWtsletriirat Šelpti Ir Švtanl WeUtl 
Meldžiame savo Bendrataučių padėti jai tą 
didį uždavinį vykinti. Sitokiuo budutTapo 

įsteigtas

AUŠROS KNYGYNAS
kur parduodama visos Amerikoje ir 
Europoje išleistos liet, knygos ir pri
imama užsakymai ant visu-liet, laik
raščių. Pelnas gaunamas iš parduotų 
knygųir laikraščių apverčiamas žmo
nių švietimo reikalams. Taigi kas iš 
Austos perka, prisideda prie žmonių 
švietimo darbo — beto gauna pigiau 
kaip kitur. Kas kokių^krjygų reika
laujate, pirkite iš Austos Knygyno.

adresas:
Aušra, 3149 S. Halsted st. Chicago, HI.

J. KULBOKAS
Užlaiko

Puiku Saliuna
Visada šaltas alus, skani degti- 
n6 ir kvepenti Cigarai. Iš kitur 
žmones atkelevę gauna nakvynę
74 Grand St. Brooklyn, N. Y

F. P. BRADCHULIS
Attorney & Counselor at Law

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

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

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

MOKYKLA ŠOKIŲ

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

Naujiena Kuri Nudžiugins ir
Palinksmins Daugel Serganczlu, 
Silpnu ir Nualintu Vyru £
vlškas, nupuolė* sveikatoje? Ar peržengei tiesas sveikatos 
arba gamtos? Ar manai apsivesti? Ar ėsi tinkančiam padė
jime užimti užduotis ženybinio gyvenimo? Jeigu yramažiau- 
*ė abejonė jog randasi užsivilkusi chroniška liga dugnyje 
tavo klapatų, tai atsišauk ant žemiaus paduoto adreso, o ap. 
turėsi patarimą ir ištirinėjimą dykai! Mes IštirlnČsimc tavg 
visai dykai, ir Jeigu išgydymas bus galimas, tai me* išgydy- 
slme už kožemiausią kainą. Ne užsidedi ant »avg* jokių pa
reigų atsišaukdamas pas mus dėl bemokestlnia pasiteiravi
mo. M£8 perstatysime padėjimą viso dalyko tikroje šviesoje, 
o tada galėsi gydyti* jeigu norėsi.

N«l Dolsrlo Nutiks Mokėti Pakol Nebusi Užganėdintas Savo Locnoj 
Mintyj kad Mes Esamo Teisingi, Pilnai Atsakanti ir Užslllkiml.
nesveikumą inkstų, pūslės ar šlapumo ravelių, jeigu jauti nesmagumą ir skausmą, Jeigu randasi 
koks padėjimas dėl kurio neoinori kreiptis prie Šeimyniško gydytojaus, kaipo tai: silpnumas, ner
viška negalė, silpna arba sumažinta atmintis, nemlegojknas, gėdingumas, nubėgimai, nuvarvėjimai, 
silpninanti sapnai ir išnaudota gyvybė; jeigu turi gazuotas ir susisukuses gyslas, Jfeigu kenti nuo 
užsikrečiamų ligų kokios nebūt rūšies kurios tomistai daro nesmagumą; jeigu turi nors vieną iš 
skaitlingų Ilgų kuriom vyrai gali but apimti; jeigu kenti nuo pertanklųdasileidlmų; jeigu turi vo- 
tis. skaudulius burnoje ir ant liežiuvio; Jeigu plaukai tavo slenka; jeigu turi slaptingą ligą; Jeigu 
turi užnuodintą kraują arbk nor* vieną iš ligų kurių auka tampa vyrai—TAI MES GALIME TAVE 
IŠGYDYTI IR TA PADARYSIME. Ateik pasikalbėti su mum! didžiausiame privatiSkūme ir de
krete, o ings padėsimo atsikratyti nuo vi*ų kliūčių kotrumplauslam laike. Mes tufime labai didOlĮ 
patiritną gydyme tokios rūšie* ligų ir užtikriname išgydymą. Mes netiktai palengviname, bet išgy
domo tikrai ir ant visados. Ateik ir pasižiūrėk ant skaitliau* lietuvių kuriuos mes išgydėme. Mea 
išgydysime teip tikrai kaip atsišauksi pa* mu*. Silpni vyrai, kurie nustojote viltį pasveikimo besi- 
gydydami kur kitur, ateikit pa* mus, me* atkreipsime ant jus musų spccijališką atydįį teip jog at? 
gausite savo vyriškumą ir busite vadovais terp *avo sandraugų.
PATARIMAS IR IŠTIRINfiJIMAS VISAI DYKAI. GYDUOLES DYKAI IKI IŠGYDYMUI

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

r '1;' i v J '■

Mulų ofi*o valandos yra nuo 10 valando* ryto Iki 4 po piet ir nuo 6 Iki 7 vakare. Jeigu begali 
Btiilauktl terp tų valandų, tai galt atsišaukti terp 10 ir 1$ nedėliotu.

Mes kalbamo Metuvičltai* . t

Imkit skaitlines iŠ kvadrato 
ir indėkit jas kitan kvadratan 
teip, kad suma skaitlinių iš visų 
pusių butų lygi 75. Jeigu išrišit 
Šit$ užduotį, atsiųskit ja mums 
o tries prisiusi m jums k red i tava 
paliudijimu ant $100, gerą pir
kimui dviejų gražių lotų, kurie

randasi tiktai 10 mjylių nuo Didžiojo New Yorko (Greater New York). Paprasta 
šitų Uotų preke yri 8199: jeigu išrlšite musų uždavinį gerai, tai jieįjums kaštuos 
tik $99. Šita suma galima išmokėt, davus $7.00 piningais ir $3(00 kasmCnuo. 
Atsiųskit mums išrišima ir reikalaukit žemlapių irt.t. Rašykit:

LITHUANIAN SEPT- B. Room 1103. 63 Park Row, New York City

JAW GATAVAS "LIETUVOS"

Knygyno Katalogas
TIK-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 
adresą, ii* prisius už 2 c. pačto markę, išsiųsime šitų 
nauja katalogų (136 pusi.) dovanai. Šiame kataloge 
rasite visas naujausias lietuviškas knygas, išėjusias iki 
gegužio mėn. 1912 m. Scenos Mylėtojai čia atras 
visus naujausius scenos (apie 125 viso) veikalus.

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

Adresas:

u

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

$100

Suite 227
SB

DYKAI!!!!!!!
Šitas paveikslėlis perstato tris eiles obuolių, kiekvienas 

iš jų turi numerį. Sustasyk juos taip, kad sudėjus nume
rius kiekvienoj eilėj, butų iš viso 18. Kiekvienas, kas at
siųs švarų ir teisinga atsakymu, gaus čekį ant $100, kuris 
bus geras užmokėjimui, kaip ir gyvais pinigais, perkant 
bile gabalų žemės (4 lotai) pagal jūsų locn<a pasirinkimą 
vietoj, vadinamoj Bound Brook Heights, Bound Brook, 
N. J. Tai yra puiki vieta ir mgs norime, kad apie tai žino
tų kiekvienas visose Suv. Valstijose.. Kiekvienas gali pa
mėginti išrišt šita galvosūkį. Laikas tik iki Liepos 
(July) 15 d.
Atsakinėdami, adresuokit šitaip:
THE LAND CO.

Lithuanian Dept. No. 6

119 Nassau St, New York, N. Y.

W * ŠITA KNYGA parašyta naujausio mokslo ir išradimo geriančio bw 
?gydymo9 pripildyta tokia puikia modega, kad kitos* iki Šiol IŠėjactoM 
wtuviškaso knygose to Begalima rasti, kas yra pntllpę knygoj “Daktarai”. V

ŠITA KNYGA “DAKTARAS” aprnfio visokių Ufą vardus, kaip jos prasideda, k»lpl|| 
apslrejikla. kaip ifcrodo Ir kaip greičiau, geriau it kur ftaHwa Hsigydyll. S

TA KNYGA labai plačiai apraSo apie vyrų patlaptybes Y>ei litras ir Ulp-pnt api* moteris 
Ištelpa daur. ,

ŠITOJ KNYGOJE “DAKTARAS” dikčial apraSo atidopffiant daug paslaptybių,
f ®kt»erlnusius amatfumtis Žcnybinlo gyvenimo ir teip pal.ka.ip ir kada geriausiai apalVMti ir^B 

Jkalp būti laimingu. '
Mt TOJ KNYGOJE “DAKTARAS“ gražiai pamokina kaip jaunu* vyrus teip ir poteris,mk 
^Jkas būtinai kiekvienam reikalinga Žinoti, visiems kaip seniems teip ir jauniam*, ženoUcms* 

ir nevedusiems. SBL
KIEKVIENAS SKYRIUS Bltos knygos yra labai žingeidus, o nemoluntlami skaityti, 

tu?tai mokantis kuris neturi dar Šios knygos, su dldella ukvata penkaitys tiems garsiai, kadjfc 
iHĮgalūs daug visko prisiklausyti. Ta knyga kiekvienam yra labui naudinga ir reikalinga 
b* turėti, kuris tik nori būti sveikas ir laimingai gyventi
® KNYGA “DAKTARAS“ yra paveikslais iliustruota, parodo ir giliausias kūno dalis,1 

^atidengiant paslaptybes. Ji reikalinga kaip sveikiems teip ir sergantiems. Tik per*kaR»iu8^5 , 
Į^frtįį knygą atrasite viską, ko Čion negalima parašyti ir (lažinosi visą teisybg. t AL

APART KITŲ SKYRIŲ sergantiems rodijama skaityti japie. nervų, kraujo, inkstų," 
fe$croniatlzmo, odos, vidurių, nusilpnėjimo, bronchitis ir limpančias ligas; teip-pat apie motorųMt '■ 
*«$nosvclkumus ir kitas visokias ligas Ir t. t.
hįt JEI SERGI, tai pirmiau ne kaip manai vartoti kokias nors Hckarstas ar kreiptis prlejju 
^■gydytojo, reikia būtinai perskaityti “DAKTARAS”.

ŠITOJ knygoje “DAKTARAS” netik pamokina kur ir kaip išsigydyti, kaip būti sveiku, 
wkl>ct ir kaip nuo visokių ilgų upsisergčti.

Ji NORS TA KNYGA LABAI BRANGINTINA, l>et kad praSant lietuviams ją iMeldo^A 
lįLPhiladelphios M. Klinika, dolei Ubo visuomenės, tad kiekvienas ją apturės, kuris tik prisius Mr j 
^Skeliąs štampas už pcisluntimo kaštus. Apturėsi tuojous, tik visada reikia rąžyti adresas telp:^>

The Philadelphia Medical Clinic S 
*1117 Walnut St., Philadelphia, Pa.J
lĮįt VYRAI IR MOTERYS, kurie nesveiki ir nori būti • veiki-išgydyti, tad kaip žodilnft 
/Jteip ir raštu (lietuviškai) gali atsišaukti į šitą tikrą Kliniką. Ateinančius priimama šiomis J

A valandomis per Kliniko Daktarą: . - '. 4 •
TlKaBdlen nuo 10 Iki 4p.o piet. Nedelioj nuo 10 Iki 3. Utam. Ir Petn. vak. nuo 6 Iki 8 vai.

1

IŠGY8AUIN50IENAS=i
Aš noriu išgydyti kiekvieną kenčiantį vyrą nuo Varicocclės, Stnkturos, Užkrečiamų 

Kraują Nuodų, Nerviškos Negalės, Hydrocelės arba ypatinįų 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 he jokios naudos, kad aš vartoju vienintelį būdą, ku- 
riuomi tikrai ir ant visada išgydau.

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

Išgydau visiškai ligas skilvio, plaučiu, kepenų Ir Inkstu. 
Nemokėk ui ncpaBokmlngu gydymą—NEISzGYDO, NEMOKĖK.

Slaptos
VYRU LIGOS
Pražudytas Vyrišku
mas, Ligos Kepenų Ir 

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

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

Išgydo, kad butam sveikas

/

DIN UODldlMĄ 
ir visas odos ligas, kaip Spuo
gus, Piktąją Dedervinę, Szun- 
votes. Niežus, Henoorhoidus, 
Patinusias Gyslas, Naikinan
čius Nubeginaus, Įsisenėjusias 
Ligas.

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

Dr.ZINS, 183^™CHICAG0
Valandos: Nuo 8 ryto Iki 8 vak. iMedilloms nuo 8 ryto Iki 4 po p.

Specialistas 
Vyru ir Moterų Ligų, 

(Ištyrimas Dovanai)

K

/ 50,000Mos Išgydom Vyrus
Mys trokštam, kad visi, kurie yra neužganėdinti su kitais 

gydymais, ateitu pas mus ir pamėgintu musų tikrą ir ištiki
mų gydymą. Mgs paaiškinsim tau dėlko kiti gydymai tavgs 
neišgydė ir kaip nigs tave išgydysim.
1/n lUMHAili.S^nA Paeinantis nuo užsikrėtė KrailjO UZnUOdyjimaS moarbapriežasčiųdėlku- 

* * * rių ligonis nenori kreip
tis prie Be/myniško gydytojaus, rudos plėmos, lopai burnoje, 
'skaudulis' ant liežiuvio, slinkimas plaukų, skausmas kauluo* 
sė, sunoriuose, plėmos ant kūno, jauslus tekanti skauduliai, 
MES IŠGYDOM ŠITOKĮ PADĖJIMĄ—MES NELOPOME. 
hlllhftfYimnl kankina tavg nubėgiinai paeinanti nuo nUDuHlindl Pėržengimo gamtos tiesų, vyriški silpnu-

O mal/nualinlmas, silpna atmintis, galvos
skaudėjimai, plėmai priešai akis, nerviškumas, skausmai strė
nose? Ar pats ėsi apimtas noro vienu iš tų ženklų? Ateik paB 
mus, męs tave išgydysim nes kitaip nereikalauji mum moketū

Abelnas Nusilpnėjimas s 
mas, negalingumas prie darbo arba linksmu- 
mu gyvenimo, nuilsimas, yvairus gėdinanti 
Bilpnuinai, irtt. ATIDĖJIMAI YRA PAVO- 
JINGI—PASIRODAVIK SU MUMI DABAR. 

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

Inkstu, Pūsles ir Sėbrus Nesveiko-
Inkstų nesveikumas gali išsivystyti 

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

llvoil/imoimhl K^aro skirtumo koks ta- U£ulKllllulHldl 4^to8 nesveikumas yra, 
Jeigu tamistą kankina de

ginimai, plikinantis šlaplnimas, pūslės nesveiku
mas, erzinimai,, tankpsi’noras ištuštinimo, ings 
išgydom viršui miųStus^padėjimus be vartojimo 
peilio ir be slunflmojį ligpnbutį.
QllIinStYlui CždPgitnal, suting ir skausmingi uUlIllIllIuI 8U11ariai, kantrybg atimančios

gyvenimą nelaimingu, IŠGYDOMOS 
SADOS BE ŽUDIMO LAIKO.

Gužuotos ir Susisukę Gyslos 
dasi visur ant žemesnės dalios kūno, 
8iai kairėj pusėj; jdp padaro žmogų labai neramų; 
yra silpnas velkantis jautimas daugmaž nuolatai. 
Gyslos yra užčiuopiamoji ir nurodo kaip botagas.

Atsišauk tuojaus jeigu esi klapate.

State Medical Dispensary
14 SO. CLARK ST., arti Madison gatves CHICAGO. ILL.
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Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 4 po piet. Nuo 6 iki 7 vakarais. Nedeldieniais 
ir Šventadieniais nuo 10 iki 12 tiktai. Ypatos geidžiančios gydymo turi atsišauk
ti asabiškai, nes ifros negali but gydomos teip; pasekmingai,per susirašinėjimą 
kaip ligoniui atsišaukus pačiam; Nerašyk bet ateuankyk«

UŽsisenfijg Ilgos kurios padaro . , ANT VI_

l tok tos 
gyslos ran- 

bet daugiau*

V

Li

BUK 
VYRAS

e KNYGŲ
Vysai Dykai Del Viru

Ta knyga yra stebuklinga Ir siustą yra tyk del vyro. 
Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isięyditi nuo uznuodijima kraują 
arbasypili, nubiegima aieklos, patrotitu stypribe, pučkus 
ir kitus išmietimus, \ negromulavima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, ruma- 
tlzma, gonorrhoea arba triperi, naujai įgautas lygas, 
strietura ir vysas vyru lygas, gal būti išridomaa sava 
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai.

Ta, dykai igauta knyga, pasakis jurui kodėl jua 
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Kn/ga ta yra 
krautuvė žinios, kairus ture žinoti kožnaa vedes arba 
nevedei vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinėjau tu, specijalisku

Temykit, jog ta knyga yra siusią vysai dykai, 
užmotam už pačto, ing užpečetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir adresa aut 
žemiaus paduotu kuponu, katrų siusk mums šende”*^

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS
D R. JOS. LISTER & CO., L 902 22 FifA Aveaoe, C1»W:

Godotinas 3 amista: Pagal Tam įstos prižadiejma, aš nortecjaa 
JogTamista pr.ciustumei mau vysai dykai vtoa j usu knyga del vynu

Vardas

Adresas: Stellas

Garsinkites “Lietuvoje”


