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POLITIŠKOS ŽINIOS.
MEXIKO.

Laukiamo mūšio Mcxiko revo-

nuostolių pridirba. Bcsišaudant 
kareiviams su maištininkais, daug 
žmonių užmušta.

Ginti svetimtaučių nuosavybę

rimo, pas kitą Joniškio par. poną, 
bet šis paprašęs duoti jam ramu
mą ir nepainioti jo į nemalonias

soto užmokesnio. Bedarbė tę
sėsi, pakol viskas nebuvo atlikta 
teisotai. Augštaitis.

— Lietuvos Ūkininkas —

ei ją, dar vis nebuvo, 
mai pryšakinių eilių

susirėmimai tie nesvarbus, ne
gali turėti didelės įtekmės ant 
galutino seniai laukiamo mūšio.

Cruz buvo taipgi mažas susirė
mimas, kuriame užmušta 12 pre
zidento kareivių ir 2 rcvoliucijo- 
nicriu.

zidento kariumenei revoliucijo- 
nicriams nepasisekė, nes po ne- 
pasekrningam musiui prisiėjo 
iiems trauktiesi i šiaurius. Ir

mūšio Chihuahua,

mušis nepasisektų, tai jie pereis

pusių suteikiamos žinios

ku iš prieštaraujančių viena kitai 
žinių suprasti, kaip ‘ Mexike iš- 
tikro dalykai stovi. Kariume-
nės vadovas I 
stoti iš visų 
nierius ir tikisi

jis kelis geležinkelio traukinius 
su kareiviais, kitą kareivių dalį

stančius liuosnorių, nies revoliu- 
cijonierių ir indijonų plėšimai gy
ventojams įgrįso ir jie visi gei
džia. kad revoliucijai butų galas

Oro ir kitų vietų- atsišaukė 
prezidento kariu mepės vado

revoliucijonieriais susitaikymo 
tarybas. Bet iki šiol tarybų ne
pradėta. Huerta 'pažadėjo atlei
dimą visiems revoliucijonieriams,

bet pasiduoti norinčių nėra.

Maišatis
KUBA.

ant salos Kubos ne-
Prezidento (iomezo

kariumenė 
imti viršų ant sukilusių negrų, 

jau kelione vietose 
pasisekė sumušti 

kariumenčs dalis, nors 
sukilėliai artilerijos neturi. Gin
ti gyvenančių ant Kubos ameri
konų nuosavybę nuo Amerikos 
kariškų laivų išlipo mažas jurei-

sukilėliams 
mažesnes

siunčia ant kranto, kol ameriko
nams negresia pavojus. .Bet j

giau Amerikos kariškų laivų.

re visiems svetimtaučiams gyvė

išsinešdinti. Visi baltspalviai iš 
mažesnių miestų ir kaimų pata
rimo paklausė ir persikėlė į di
desnius miestus. Miestan Cobre 
atkako 3000 baltspalvių, tiek jau 
jų atkako į miestą Raima Se- 
rano. Kas gali, bėga į pajūrių 
miestus . Revoliucijonicrių vado
vas Montagudo pranešė Ameri
kos konsulini, jog svetimtaučių 
nuosavybė nebus kliudyta, kol 
svetimtaučiai užsilaikys neutra- 
liškai, kol nerems, nepadės val
džios kariumenci jos kovoj su 
revoliucijonieriais.

CHINAI.
Chinuose tikro ramumo dar vis 

nėra. Keliose vietose kareiviai

nančių žmonių namus. Net Pe
kino aplinkinėse buvo susirėmi
mai kariumenčs dalių.

Kantone, pietiniuose Ch imto
se, dalyvavę revoliucijoj prieš 
ciesorių iuriu plėšikai ir namai

mieste riaušes kelti pradėjo. Ant 
gatvių buvo kruvini susirėmimai 
rcpublikomiškos kariumenčs su 
maištininkais. Maištininkai buvo

gubernatorių. Republikoniškoji 
kariumene maištininkus sumušė 

juos išvijo į svetimtaučių ap
gyventas miesto dalis. Šūviai 
buvo girdėt ir svetimtaučių ap
gyvento] miesto dalyj ,iš ko ga
lima manyti, kad maištininkai ten 
n|ėgina plėšti svetimtaučių tur-

kraštų kariškų laivų. Matyt lau
kia čia toliau dar didesnių maiš
tu. '

nuo Chinų neprigulmingais. Pa
siųsta jų suvaldymui kariumenė 
tibetonų tapo sumušta. Nuo 
Chinų atsiskyrė ir Mongolija. 
Tokiu budu iš vienos dideles cie-

nes joms 
dybų ru- 

turėti silpnus kraštus, ne-

betonus remia

noma

VENGRIJA.

rėmimai žmonių su kariumene. 
Žmonės nuo seniai reikalauja vi
suotino balsavimo tiesu renkant
vaidininkus. Alavai ir rumunai 
nori pasiliuosuoti nuo magyarų

uiti
gyarai pripažinti nenori. Kadan
gi parlamente magyarų yra dau
guma, tai jie nepaiso visai mažu
mos reikalavimu. Parlamento c

VU.v

12 birželio) parlamento rūmas

siaustas. Atėjus 1 
lamcnto atstovams 
leido, kiti opoziciį at-

Tuom tarpu iš žmonių partijos 
traukė prie parlamento 
minios dainuodamos pric- 
reakci jonieriams dainas.

žmonių

Atėjus žmonėms arti parlamen 
to rūmo, ant jų paleista kavale 
rijos kareiviai ir žandarai. Su 
sirėmime sužeista daug žmonių

tiniu atsitikimu, su savo šaliniu- 
c *-

darė
už-

strijos sostinėm pas ciesorių pa
sigirti savo nuveiktais darbais. 
Bet tas susirėmimas prie parla
mento dar labiau suerzino slavus, 
jie dar smarkiau reikalauja sau 
prigulinčiu tiesu. Chorvatai rei-

ta sau 
kokias 
joj.

čius

turi magyarai

IŠ LIETUVOS.
IŠ VILNIAUS.

už re g

mus Vilniuje su- 
lietuvių bendrovė 
: “J. A. Rinkcvi- 
Vėgėlė”. Naujoji

K otriuos

jau rašėme, prancūzų ingalioti- 
nis pulkininkas Matomas pripa
žinęs tinkamiausia vJeta prancu-

Viltls

IŠ JONIŠKIO.

joniškiečius nemažą įspūdį. Kai- 
kurie nuteistieji valstiečiai gai-

l'ečiau sulenkėjėliai nenusiminę:

dovanoti,

Sako, j 11 klebonas buvęs

ir perpirkę ir dėlto primelavęs 
teisme, kad čia labai daug lietu
vių. , sako, Zajančkauskis 

nelaikysiąs. Kad pa

ištikro labai maža, pirmi dvi 
šventi po teismo, daug mažiau 
beatėjo klausyti lietuviško 
mokslo, sakomo prieš sumą, 
pamokslų, mat, daugelis ir 
lenkėjėlių ateidavo klausyti. 
Čiau paskui vėl rinkosi tiek 
kaip ir seniau.

Bent tai gerai, kad dabar ne-

su-

pat

1- « * % ucHLiargcrai, Kau uao®r ne-h/ MoiLa; Pu.osfavy~)bebus kam mtusų “lenkų” kuailin-
1 tlc m,cste labai daug ti. Kreipėsi jie, klausdami pata-

Lietuvių upas, žinoma, pakilęs, 
tik pakilusios jų energijos nėra

žadama

gijon ir reikėtų visiems lietuviams 
susirašyti, lankyti susirinkimus, 
šviesties, kad blaivumu ir apšvie-

Kaimynas.
Viltis —

iš KAUNO.
Prie Kauno Ūkio 

yra komitetas, kurio tikslas

liai. Lina žinios, kad tasai Ko
mitetas šiuosmet siusiąs Šveicari
jon kelis savo ingaliotinius nu
pirkti veislinių gyvulių raguočių. 

— šaltinis —

ARKLIŲ PARODOS.

lių parodos šiose vietose:
1) Raseiniuose, 24—25 birže

lio: a) jojamiems arkliams visų 
luomu — vienas sidabro ir ę

bintams 200 rubl.

medalis ir 6 pagyrimo laiškai.

100
rubl.

rimo

t

IŠ VARNIŲ, Telšių pav.
Balandžio 25 d. pas ukinin. 

Urnėžių Kaupuose atsitiko baisi 
nelaimė. Išvažiavus Urnešiui į 
jomarką namie paliko piemuo, 
samdininkė ir 10 metų mergaitė. 
Piemuo, radęs šaudyklę ant pe
čiaus, paleido į samdininkę šūvį 
ir negyvai užmušė. Taškui nu
jojo miestelin ir ten pasakė, kad 
užpuolę vagis atplėšė spintą ir 
užmušė samdininkę, bet mergai
tė viską matė ir pasakė, kaip tas

Baškirovas buvo pradėjęs baisiai 
gerti, pavirto stačiai ligoniu, ne
begalėdavo būti be degtinės ir 
naktį. Žinoma, jam geriant, kon
toroje ir kasoje pasirodė didelė 
netvarka. Kasa dažnai būdavo 
atvira, apie ją sukinėdavosi vaikai 
ir jo pati, pats viršininkas gu
lėdavo girtas ir nesirūpindavo. 
Jo padėjėjas paštalijonas, maty

mas, kad kartais ir jam nekliūtų,

škirovas paštalijono akyse išėmė

sakydamas: “Aš ar šiaip ar taip 
esu prapuolęs, jus turėsite kuo 
gyventi”. Paštalijonas, visa tai

darbiniams arkliam 
liti, šiųmečiams ■—L ~ C

bronzo medaliai ir 3 pagy

stiečiu darbiniams arkliams — 
100 rublių ir šiųmečiams :—- 150 
rubl.
— 2
rimo

ir b) žemėdirbių

šaltinis

IŠ KULIŲ Telšių pav.

tarus ir paraginus Kauno Ūkio 
Draugijos instruktoriui p. Ivana-

nininkavimo draugijos skyrių, 
'rečiau jų sumanymas neįvyko

jo, o žmonėms maža teprišiena- 
vus, ir per žiemą blogai maitina
mi, visai užtruko. Daug kuliškių 
šitam sumanymui, kaipo naujam 
savo kampe apsireiškimui, iš-pat

įvykus, tyčiojasi iš sumanytojų. 
Musų žmonės vieni visai draugi- 

kiti
nau-

o

labai mažai arba ir visai joms 
nepadedami. Kultūringose šaly
se, kam antai Danijoje, llolandi- 
joje, Čekijoje visi ūkininkai su
sispietę i draugini draugijas ir,

čiausiame laipsny. Tik ten žmo
nės, draugijų naudą suprazdami, 
visi išvien jose veikia.; jie gerai 
žino, jog pats draugijos vardas, 
jiems patiems neveikiant, nieko 
nesuteiks. Kuliškiai, šiam jų su
manymui neįvykus, neprivalo da

pp. agronomai tegu suteikia pir
miausia ūkininkams daugiau prak- 
tikiškų pamokinimų, kaip kuo- 
daugiausia pašaro pasigavus. Pa
šaro esant bus ir pieno, ir tuo
met jau lengviau ūkininkai su
pras pienininkavimo

liškius tyčiojantis iš prisirašiu
siųjų i pienininkavimo draugiją,

metyje, viską atmetus, 
liais gorčiais pieno į 
pliauškėti. Tat netiesa, 
susitarus prisieitų tik į kelias sa
vaites kokį kartą kiekvienam tuo 
reikalu važiuoti. Juk kitose ša
lyse pienininkavimo draugijos 
jau seniai gyvuoja, o dėlto ten 
ūkininkai lauko ^darbus da ge
riau 
kios 
sa.

su ke- 
Kulius

už mus nudirba ir jiems to- 
draugijos daug naudos atne- 

Jurgis Juodeikis.
— šaltinis —

IŠ ROKIŠKIO, Ežerėnų pav.
27 balandžio sustreikavo gr. J. 

Przezdziecki’o bernai. Reikala
vo jie, kad žemę bulvėms sodinti 
duotų jiems ten, kur buvo žadė
ta. Mat bernai buvo susilygę 
gerą žemę. Taigi, kada dvaro 
administracija pakišo piekam ne-

Žmogžudys suimtas.
Jonas Bartkus. 

Lietuvos Ūkininkas — viršininko sūnus

s v
n<
ki ■

ds, idant kartais knygų 
nytų. Kaip tik to Milei- 
)areikalavo, tai tas kitas

. staliuko. Žemutis.
Lietuvos Ūkininkas —

IŠ GIBŲ, Seinų pav.

Pogorelcų kaimo gyventojai 
katalikai, sako, buvę pas apskri
čio viršininką skųsties, kad jų 
kaimynai-senatikiai varu reikalau
ją, kad katalikai švęstų senatikių 
šventes.

šaltinis

&

IŠ SLAVIKŲ, Naum. pav.

IŠ PRIENŲ, Suvalkų gub.

se buvo antras lietuvių vakaras, 
kurio taisymu daugiausia rūpi
nosi dr. J. Brundza. Buvo stato
ma “Audra giedroje” ir “Nesi
priešink”.

nai nusiseko. V įsai gerai p. J. 
Makovskis atliko Kepurinskio ro
lę antrojoje komedijoje, o ypač 
gerai 60 metų, su drebančiomis 
kinkomis, senio rolę pirmojoje. 
Taip-pat labai gerai butų atlikta

IŠ KALVARIJOS, Telšių pav.
Čia taisoma malimas garu va

romas (motoru). Malūnas kartu 
ir lentas piaus. Puikus dalykas, 
nes su malūnais nemažai žmonės 
vargo. Beveik visi veža į Alsė-

tuose maliniuose dažnai vandens 
pritrūksta. Alsėdžių malūną val-

žmones, nes atvažiavusiems kai-

negausi
malti.

Kalba, kad Kaharijojc busią 
ūkio kursai. Kad bent kalba ne
paliktų vien kalba. Jei sumany-

tiniai iki ninkai kuoskait tingiau
/s. J. Vanagas. 
Liatuvos Ūkininkas —

ta

IŠ RADVILIONIC, Šiaulių pav.
Radvilionių dvąro savininkas 

baronas Roppas paniekino savo 
miškų sargus lietuvius, ir paliuo- 
savo juos" nuo viet t. Paniekino 
dėl to, kad lietii'’U esą nemo
kyti, nedaug ką aną ii t. t.... 
Vietoj lietuvių pers/kvietė “mo
kytus” ir “teisingus” vokiečius 
iš Prūsų, kuriems žiūrint mišką, 
dvarininko nuomone, busią vis-

‘k i toniška i”, 
tie mokyti

miško — apie 700
1, kainuojamų nuo 

4—15 rubl. už kelmą. Kadangi

mos

licija suėmė vieną “vyriausį

ne
žinąs, 'kokiu budu visa atsako
mybę suvertė tik ant vieno žmo
gaus. Bet šis, besėdėdamas kalė-

kad ne jis vienas tą

kiti prieš poną teisinasi. Dėlei 
to dabar eina tardymas. Apkal- 
tintasai kalinys mušė iš kalėjimo 
telegrama pas savo tėvą į Pru-

1000 rubl. užstatęs (kaucijos) ir 
palinosavo savo sūnų. Kuomi

nežinia. Vargo Draugas.
— Lietuvos Ūkininkas —

IŠ DUOKIŠKIO, Ežerėnų
Čia yra pradinė liaudies

pav. 
mo

an t ri 
metai. Savo namo neturi. Samdo. 
Pernai ir šiemet mokykla buvo 
vieno ūkininko troboj. Bet šiais 
metais tas ūkininkas užkalė mo
kyklos duris ir nebcįlcido, dėlto 
kad jam nuomos nesumoka. Nuo
mą už butą buvo nutarę rinkt po

lą lankys. Nutarimas pasiliko 
nutarimu.

Daugumas yra beturčių, kurie

Beturčiai neleidžia vaikų į mo
kyklą. Jų vaikai atlieka be mok
slo. Mokytoja čia lenkė, nemo
kanti lietuviškai. Vaikus mokina

vo vaikus atsiiminęja iš mokyk
los, kad jų nesurusintų. Atėmę 
iš mokyklos leidžia pas kokias 
ten davatkas, kurios mokina lie
tuviškai. Bet kiek tos davatkė-

tyt daugiau nieko, kaip tik lita
niją ir mišiaunas maldas. Taigi 
kokia yra pas mus mokykla! Ir 
kokia nauda iš jos. Bet dabar ir

darbo. Rutęlės Žiedas.
— Lietuvos Ūkininkas —

........ ............. *

Iš RAMYGALOJ Pan. pav.
. Ramygalos pašt<> Mpties vir- 

šininkas Baškirovas išvogė ne-
vertą, jie atsisakė dirbti, reikąlau-lmąž% kruvąpaštcpinigų. Tas 
darni už savo kruviną vargą tei- atsitiko taip. P^uti<wais laikais

maišų sodžių. Uredninkas nusi
vijo, bet jau sutiko jį grįštant iš 
Rimaisų. Uredninkas ėmė jieš- 
koti ir surado Rimaisuose pas 
Juškevičių daugiau negu 2500

12 gegužio parubezio kareivis 
pastebėjo keturis vyrus nešant 
kontrabandą iš Prūsų. Vieną iš

balso, kurio reikalavo jo rolė, pri- - 
dėti dar smarkesnius žingsnius ir 
judėjimus, bet scenos mažumas 
vertė jį kuo ne visą laiką, stovint 
už staliuko, pykauti ant pačios 
už neištikimumą. Užtat kaip ne- 
reik geriau atliko Balandžio rolę 
antrojoje komedijoje. Nedaug ką

rublių.

čiatis, kiek išviso pinigų išaikvota, 
dar nėra žinios, nes pinigai, kurie 
eina iš Amerikos, užrašomi kny
gose tik Ramygaloje, o tos kny
gos visai nebuvo vedamos. Gir
dėti žmones kalbant, kad tas ne
gavęs 1000 rublių, tas 500 ir t. t.,

atstatė nuo vietos.
— Viltis

IŠ SUVALKŲ.
Garsingas savo laiku Molių 

Bistramų Šabanevičių dvaras Gi
žai jiaskutiniu laiku perėjo į po
nios Dambrauskienės rankas, 'fa 
netik kad sugriovę puikias triobas 
ir pardavė žydams ant akmenų, 
bet ir netikusiai išparceliavo dva
rą 
ir nuo

nigiai, nuo suderėto too rubl. po 
15 rubl. Per kelerius metus lau
ke žmones užrašų. Net ant 800 
margų pasistatė triobas. Galų ga
le ponia Dambrauskienė miršta,

ti žydai arba lenkai. Čįon tai 
ūkio mokyklos komitetas nutarė 
ateiti pagalbon žmonėms ir po
draug paimti iš dvaro aplinkui

delis keblumas 
cijon. Nei “Ž< nei komite-

mališkumų. Kreiptasi į kelis ūki
ninkus, bet niekas neapsiimu

Vienas tik liko išėjimas, kad

skųs pervestų tą dalyką savo 
vardu. Nemažai reikėjo darbo 
ir energijos į kelias dienas su
rasti licitacijai per 20 tukstan-
čių rublių. Bet viskas pergalėta.
7 gegužės V. Bielskus, paėmęs

jon. btoja taipogi vienas is u- 
krainos lenkas, Rygos bankas ir 
Kriščiūnas nuo Liudvinavo. Pra
sideda licitacija nuo 65 tukst. 
rublių. B i c Įskųs susyk užkėlė

net 115

115,001 r. -

Lcn-

lenkas, kad ne sumanumas ir 
vikrumas Bielskaus ir jo pade-

no 8—9 tūkstančiai sustoti licita
vus ir atiduoti kitiems, bet čionai

jėjams!
šaltinis.”

IŠ ŽEMOSIOS PANEMUNĖS, 
Naumiesčio pav.

Balandžio 15 (28) A čia buvo
šv. Jurgio atlaidai. Po sumos

leikienės ir prikibo prie jos, kad

vė savo draugui žemsargiui. Mi- 
leikienė priešinosi, sakydama, kad 
ji pardavinėjo knygas Vilkijoj ir 
kitur, kad turi nuo.pristavo pa-

Kauno gub. pristovas. Jis gręsė 
Mileikienei, kad knygas paimsiąs,

ir prapuls. Kas tai patarė Mi
leikienei reikalauti nuo staršos, 
kad butiį sustatytas protokolas ir 
visos atimtos knygos kad butų

Dangšas.
“šatinis.”

joje, Kepunnckienei 2-je, nei 
Katrei i-je, Barbelei 2-je (p. Bo- 
narskienei), nei, pagalinus, Mor-

pav.IŠ JEVARAVO, Marijam.

Šiemet mes pajutome, kaip ne
gera, kad degtinė vaitą (viršai-

nos sueiga, buvusi sausio 2 d. 
Tarp kitko vaitas Žukauskas pa

įgaliotiniais išgalvotą “stuikos" 
derybų sumanymą. Stuika kas- 
žin kodėl šiems metams pabrango

sidėti nuo 1000 rublių, o ne kaip 
pernai 700 rubl. Pagal naujo 
kontrakto, paimantis stuika, turi 
laikyti prie raštinės porą gerų 
arklių ir su resorais bričką vežio-

tus; toliau turi vežioti raštinin-

miestelin raštininką ar jo pačią

tinai turi važiuoti 7 verstus; ge
tru keliu 10 verstų, o jo n tu 12 v 
Į ir prie kontrakto surašymo turi 
į vaį^o rankas sudėti 100 rublių 
uždėlio, kad su/tarčiai kame neiš-

po 5 rublius kas kartą ponams už 
ką-nors pasiskundus. Gmina ne
sutiko tici< už stuiką mokėti ir 
apsiėmė duoti arklius iš eiles. 
Tą-pat sausio mėnesį buvo da dvi 
sueigos, per kurias stuiką paėmę 
Dumčius už 740 rublių, bet be

nebus čia tik vaito gudrumas, 
kuris pats už 1000 rublių stui- 
ką pasiėmęs, pats savę juk ne

tus uždėliu ir kontraktu nubai
dė. Per antrą susirinkimą šieme
tinis įgaliotinis A. Gurevičius, 
sueigos prašytas apipasakoti gim

vai-
tas nesirūpino gmino (valsčiaus) 
reikalais ir nepildė sueigos nu- 

nic-tarimų. Apie 1 
ko nesirūpino: viena mokyklų 

blogame name, 
jai nejieškoma.

nuo-
nors

geresnes vietos
Be to nesirūpina vaitas ir 
savu mokvklai namu statvti, v v . '

ir medžio (materjolo), o jei sta- 
'tytųsi murino mokykla, tai net 
2000 rubl. ir medžius. 'I'uotar|m 
vaitas niekad per sueigas apie
mokyklas nei neužsimena. To
liau vaitas priešinasi karčemos

vo net dukart gmino sueigos nu-

kolą neva netyčia neįrašyta, mat, 
karčemninkas — vaito švogeris. 
Buvo iš priežasties tos karčemos 
vienais metais net trjs žmogžu-

peštynės taip išbujojo, kad žmo
nėms namuose ankšta. Vaitas 
nesirūpina etapo išlaidas teisin
gai išdėstyti. Ir toliau butų Gu-

kantrybės, jau 
švogerį, vaitas

Ant rytojaus Gurevičius nukelia-

ant vaito už 
užgavimą. . 1

asmens 
vaitas

įdavęs pavieto viršinininkui ra
portą, kad Gurevičius sueigoje 
kalbėjęs priešvaldišką kalbą, ir 
vieton užtarimo, pavieto viršinin
kas paketino Gurevičių išsiųsti į

mas Gurevičiaus kaltės, šaukiami 
vaito nurodyti liudininkai — vai
to geri draugai, o Gurevičiaus 
nurodyti šaltyčiai ir šiaip doresni 
žmonės neklausiami. Tardymą 
veda pavieto viršininko pagelbi- 
ninkas, lietuvis Rėklaitis. Tai taip 
elgiasi vaitai, už degtinę renka
mi. Ii “L. Ž.”

Lietuvos Ūkininkas •—

tokių, kuriuos galima pagirti tik 
dėl gero rolių išmokimo, bet jų 
prie gerųjų tartum ir matyti ne
simatė. Po vaidinimo šokiai.

Bet kas mane nustebino, tai

čių; tik keli, labiau prasišvietę 
Prienų parapijos vaikinai, bet ir 
tie nuo šokių išėjo. Ko jie iš
bėgo.’’ Gal dėlto, kad musų inte
ligentai nemoka savo mažesniųjų

vakarui truko gyvumo.
Aukse,

— Viltis —

PRIĖJĘ LIEPTO GALĄ, 
GRĮŽKIME!

Vienintelė vieta, kur lietuviai'

siekdavo, tai buvo Lietuvių Dai
lės Draugija ir jos parodos. Len
kų inteligentija mėgdavo ateiti 
parodų saiėn, pasigerėti paveik
slais ir pakvėpuoti tyru, tautinės 
neapykantos neužkrėstu oru. Bet

musų grynai kultūrinę įstaigą. 
Dar pirmąją parodą sutiko, jie

n i n \ ku karikatūrose, c

darni
nenore

cijas: pasukams, girdi, proicsijo- 
nalai lenkų patriotai ir liausis. 
Priešingai, buvo Dailės Draugi
joje nemaža ir tokių žmonių, ku-

ką užuojautos musų dailei ir 'me

buvo sakyta tokiems “politi
kams". kad ar ne verčiau savimi 
pasitikėti, tai bus tikriausia. Juk 
sunku laukti, kad lenkai, būdami

kilimui, išskirs kaž-kodėl 
ir meno sritį ir ypatingai

Draugija nepaisė tautinių gin
čų, ji viešai pabrėždavo, kad tik 
daile ir menu teužsiima: spauzdi-

mis kalbomis: lietuviu, lenku ir 
rusų, priima nariais, be lietuvių, 
svetimtaučius: lenkus, rusus, net 
valdybon išrenka lenkų. Lietu
vių tarpe kilo abejojimas, beg 
negraso draugijai pavojus, pra-

•valus, beg neatsitiks su ja taip, 
kaip kitados atsitiki) su Rygos 
lietuvių “Aušra”, Paryžiaus “Žel
meniu" ir, kaip kalba žmonės, su 
dabartiniu Panevėžio lietuvių klu
bu, kur lenkai visai praskiedę 
lietuvius. Ncpolitikai, tikriau sa-
kant, politikai, niekino tokius 
abejojimus ir aiškino, kad tai tuš
čia baimė esanti. Anų sulenkė-

musų gązdinti, nes ten lietuviai 
buvę neišmintingi ir dėlto jie

nugalėti, gi mes esą gudresni, 
neapsileisią ir nesiduosią praskie
sti.

Ištikrųjų gi jutai žmogus, kad 
nemaža D. Draugijos narių, da
rant kokį rimtesnį žingsnį, vi-

lenkai, ar pagirs ar papeiks mus 
už tai, — jutai, kad kartais lyg 
trūksta savitumo. Tą-pat juto

mus žvairavę, juto kad Draugija

pc. Ir tai nepatiko endekams, ku
rie tarytum bijojo, kadJ'nesulie* 
tuvėtų” tie dailės mėgėjai.

Proga atsitiko. Dailininkai, už«* 
miršę visą politiką, sutiko išsta* 
tyti Rimšos “Kovą”. Kiekvienas 
dailės teisėjas, tik meųo akimis 
žiūrėdamas, butų pasakęs, kad tai 
puikus veikalas ir vertas vietos 
parodoje. Bet politikas .kitaip 
galvoja: jis pastato rįb% artistui
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ir neleidžia jos peržengti. Dar- 
badavis pasmerks dailininką, kurs 
paveikslu vaizdiną darbininko ii* 
naudojimą, despotas piktindama
sis žiūrės į paveikslą, kurs rodo 
jo priespaudą, fanatikas religi j an
tas biaurėsis dailininku, kurs vaiz” 
džiai nupieš jo nekentimą kitos 
religijos (jo nemėgiamos) žmo- 

, Kiekvienas iš tų politikų,
> /Įtrūkito, pa

ti išreikšto gymiuio atsi
tikimo, vaduosis, žinoma, kuo- 
-norint, tik ne meno dėsniu. Taip 
elgdamies, jie varžo artisto jau-

gavo veikalams ir todėl linksta 
taikinties į jų reikalavimus. Bet 
taip manydami, jie labai kly
stų. Nors lietuvių inteligentija 
dar labai bėdna, tečiau per visas 
musų dailės parodas ji daugiau
sia, ne lenkai, išpirko paveikslų.

tįs lietuviai, ne kas kitas;
mų. , 
nekęzdatnas vieno no kito, kaip tik musų pačių 

šomis ir mesliavomis.
Gana mums tos vilties, kad

pati 
kie-

kiti

jų gyvenimo klausimų.
Kuris gi musų dienų klausimas

Pasikliaudami tik savimi pati
nus, mes tapsime stipresni, nes 
nesidairysime į abi pusi, ar kam

imtis

kų santykiu klausimą?

sukasi, kuriu kiekvienas, kurs tik

>ioroinis-nenoromis turi būti in- 
Irauktas.

NUTRUKO DIPLOMATIJOS 
RYŠIAI.

Lietinių dailės parodos atida- 
•ymo dienoje (gegužės 12 d.) utė

matęs Kimšo 
tįstas norėjo

ku ria ar

kaili išreiškė lietuvių kilimą, iš 
reiškė gipsu tai, kas vra gvve intužo

Lenkams to ir tereikė! Ptrmie-

mininkams” lenkams.

n<) lių t pa-

(langiau nė kojos nei jo, nei kitų
. gerbiančių savo tautos var-

apskelbė jai boikotą. Kas gi įne-, cl’l1,osc 
šė politikos dailėn? Lenkai sako, U,s ll? 
kad lietuviai. Bet ar tai tiesa? : tarpe. 
Juk lenkai dailininkai atėjo mu-< jn 3'b1 
sų parodon su politikos mastu ir! EGi-Ju. 
reikalavo išmesti Rimšos veikalo TI!,C<T

.as lietuvius

•>e ir \ ra mada

kad jame nesą politikos takto 
Vargšai musų artistai, kad neiš
ėjo politikos mokyklos ir neiš
mano, kas gali pagerinti, 
pabloginti lietuvių santyk 
lenkais. Juk tegu Rimš: 
nulipdęs A yties kovą ne s 
kų Ereliu, o su kitu kuo, tai p. i

d i m a s,

■lams tai dar naujie- 
ne>U''ipratiiiiu >pren- 
p. I a n 'cki a denit >n-

musu p

su
lenku d

t .

mc-
Ir pasisekė lenkų provokacija. 

Mums ne baisus jų boikotas, nes atidarv

lei ir menui pakelti.
Lenkai nebelankys musų pa

rodų, turėsime mažiau pajamų, 
gal ir nepritekliaus. Tai mums 
nebaisu, nepriteklių mesliavomis 
galėsime išlyginti. Mums baisu, 
kad lenkaj užkrėtė musų draugi
jos dalį ir kai-kuriuos dailininkus

lenkų kalba; tai iššaukė vi
sų pasipiktinimą, kuris buvo 
tuomet išreikštas Vilniaus 
lenkų laikraščių straipsniuo
se.

lenku mieste nedera žeisti

litikauti. Apskelbus lenkų laik- buvo užmiršta ir lenkų, nors

“politikai” ir tie kai-kuric daili
ninkai tiesiog ėmė uiti Rimšą, 
kad jis savo nelemtuoju veikalu 
užtraukęs lenkų rūstybę ir ant 
draugijos ir ant parodos, ir mora- 
linai vertė jį atsiimti “Kovą” iš 

.parodos. Toks ujimas suerzino 
Rimšai nervins ir jis verčiau su-

buvus.dk rusų ir lietuvių pa
rašais. Lenkų visuomenė ro
dė daug užuojautos toms pa-

ėias apyskaitas, neminėdami 
kai-kurių mažmožių, nemalo
nių miesto šeimininkams, nc-

buvo t i k ė ties.
Tačiau Li

veikalu. Ir ištiesti, kas jam be-

veikalą, kuriu tiek savo musų 'kautą. Parodoje iš
statyta Rimšos skulptūra, ku
ri vaizdiną, kaip Lietuvos

ti autoriui “Gana to jungo”. Spy- 
riuoties saviesiems nenorėjo, ry
žos verčiau, dėl šventosios rim
ties, savo rankomis sukulti pa
darą, puošusį šeštąją musų

Ką-nors panašaus išstatyti 
lenkų mieste ir tą valandą,

roda, v
pa

veikalų auka. Sukule juos ne 
Rimša, bet musų politikai, bar
baru pastūmėti. Jie ateičiai at-
sakys/ juos ateitis teis.

Ir ką mes ta “taikos” politika 
laimėjome ir laimėsime? 
rasit, verčiau butų buvę 
stačius Rimšos “Kovos”,

• tragjngai pralaimėtos, bet 
jau buvo ji išstatyta, jeigu 
dailininkai jau “nepolitiškai
sielge, tai ar politiškai buvo 
graužti Rimšą, kad jis atsiimtų 
savo veikalą po to, kai lenkų 
dienraščiai savo “Provokacija” 
prirašė butų ir nebūtų daiktų ant

neiš

musų

jų politikos reikalavimams į lie
tuvių parodą nebus galo. Vieni 
pareikalavo “Kovos” išmesti, kiti 
gali pareikalauti, kad butų d-ro 
Basanavičiaus portretas išmestas, 
nes j jį pažiurėjus ne vienam len-

gi? — didžiausias lietuvių šovi
nistas. Štai kun. Ceraškis, “G. 
Codz.” redaktorius, parodos ati-

pasipiktinęs vienu Kalpoko pa
veikslu, kuriame inžiurėjęs len
kybės idėjos pakasynas Lietu
voje.

Tokitio būdu, žėdnas musų dai
lininkas, bijodamas nusidėti, len
kų idėjai, jei dar mes vis poli
tikuosime, imdamas pinzlelj, tu
rės kiekvieną kartą pirma pagal
voti, ar jo apmestasis veikalas

Ir eidami pagal lenkus, gal susi
lauktume savo patriotinių Jaroc- 
kių vietoje tikrųjų dailininkų; jie 
žinotų, kas politiška, kas ne, bet 
užuot tikrosios dailės gautume 
taikomąjį politikos meną musų 
tautai, kurs tikrai išeitų mums 
nesveikaton. Jei kas jau norėtų 
dailės veikaluose politikos žiūrė
ti, tai ar neverčiau žvilgterėti lie
tuvių^ o ne lenkų akimis, pažiu- 

kai Iktttvių: vįsuotncnė atsi
lieps j ^nelaimingąjį “Kovos” at
sitikimų ir sau ii jo jsidėmėti 
pamokymų ateičiai.

sus
jus.

biauriai provokuoti vi- 
inicsto lenkus gyvento-

sinti 
jei nenusimanė ką daranti, 
tai, matyti, ji sutaisyta iš 
žmonių, kurie neturėtų imties 
viešųjų steigimų. Šiaip ar 
taip lenkams, saugantiems 
savo tautos garbę, nieko dau
giau nebepalieka, kaip tik

nes

išniekinama musu 4

mums atsiustus4.

čiame atgal ir jol 
rašymų nedėsime.

— netyrinėsime. Pažymėtina 
arogancija, kuria lenkai užsipuo-

lenkybę, tai kaip gi jos nedės ir

kaip mėsa be druskos: 
du, neskanu ir tiesiog

butų nors vienas lietuviškas pa
rašas, tai vėl visa butų subiau- 
rinta ir nieko dailaus nebeliktų. 
Endekų logika tokia: jei lietuviai 
ką viešai daro, tai būtinai visa tu
ri būti užraugta lenkybe, jeigu 
lenkai ■— tai kad nė ženklo ne
būtų, kas lietuviškai atsiduoda.

tokia: co twoje — to i moję, a 
co mėgo — to nic tobic do tego.

Vilnius tai lenkų miestas ir jie 
vieni esą šeimininkai. Ištikro 
naujiena! Paimi statistiką ir ste-

mažiau kaip katalikų, kurių tar
pe bent trečdalis lietuvių, bet 
kuriuos savinasi lenkai (mat, kad

Savotiškas endekų baidymas, 
kad Vilnius esąs lenkų miestas 
ir jie vieni čia esą^ šeimininkai. 
Tai privalanti minėti lietuvių 
paroda.K Iš kurio gi gal6 tos šei
mininkų teisės? Sulig skaičiais 
Vilniuje daugiausia žydų, sulig 

Ištiesti. | turto taip-pat: žydų rankose pre-
Ga! kiti musų dailininkai tikisijkyba ir pramonija ir.... 1 '

negu kituose. Istorijos žvilgsniu 
Vilnius buvo lietuvių: įsteigė jį 
Gediminas, lietuviai jj valdė ir 
gynė nuo avetimžalių. Dabar ta 
senovės Lietuvos sostinė yra Ru
sijos ir ji Čia yra tikroji šeimi
ninkė; lenkai tik vyriausybės ma
lone čia šeimininkauja. Tegu ki
ta miesto durnos rinkimų tvarka 
virstų, — demokratinė tvarka, ir

kampininkais: žydai ir kitos tau-

z\r tuomet gera butų lenkams, jei 
tie kiti pasakytu: šiandien mes

rodose lietuviškus ir lenkiškus 
parašus? Lenkai tikrai suriktų, 
kad laužimasis svetimai! butam

šas ir katalogus, neaplenkė lenkų 
kalbos visai ne dėl to, kad Vil
niuje lenkai šeimininkauja, bet, 
tur-but, veikiausia dėl to, kad

patogiau savo kalboje turėti in
formacijų.

giau politikai, negu dailės žmo
nės, kad imasi, kaip štai p. laroc-

cenzoriaus prievo

kurios tiek t n 
k u dienraščiai,

ta tas

dėl

vien din
ar never- 

vcikalas, dailės žvilgsniu,

kilus motyvus. Lenkai verste 
verčia dailininksą būti ir politiku, 
kad jis pracenzuruotų išstatomą-

; estetikos jausmo jiems lie
tuką. Šiaip ar taip lietuvių-

ir

raščių pranešimo, jau senai ende- 
ku vadu kreitėla ir tvkota ant

laukta

Viltis

IŠ AMERIKOS.a

ŽMOGŽUDYSTĖ.
Villisca, la. Likosi čia išžudy

ta visa šeimyna Juozo B. Moore 
susidedanti iš šešių narių, ir dvi

žude protą, 0 dabar jis JJ vėl 
atgavo. Stebėjoj, kad viskas da
bar kitaip išrodo, negu tuose lai
kuose, kokius Jis atmena. Dak
tarai neleidžia jam su sykiu vis
ką, kas naujo Jrra, matyti, nes 
bijosi, kad tie naujiejie stebuk
lai vėl jaip proto neatimtų.

REIKALAUJA 100000 DOE.
Washington, D. C. Preziden

tas Taft atsišaukė kongresan rei
kalaudamas 100000 dol. pašelpai 
nukentėjusių nuo vulkanų išsiver
žimu Alaskoj. Valdžios laivai

dūktais, nes nukentėjusių kaimų 
gyventojai badą kenčia.

DEBESŲ PRAPLYŠIMAI.
Sheridan, Wyo. Aplinkinėse 

Buffalo, Wyominge, 12 birželio 
diena siautė audra su debesių

inis.

dalį ; vanduo nunešė daug paupyj 
buvusių namų.

Billings, Mont. Žemesnėj i ši
to miesto dalis yra vandens už
lieta. Sugriauta daugybė trio-
bu. Gyventojai
augštesne miesto

tvano mieste 
ant 2S0000 dol.K

Atlanta, Ga. Dalton, Ga., iš-

ir susidaužė. Prie to užmušta 
pasažieriai, o sužeista 75-

IS DARBO LAUKO.
MUŠIS DARBININKŲ SU ŠE

RIFO ŽMONĖMS.
Perth Ambry, N. J. 13 birželio

uiti suv

p a g e 1 b i n i n k a i, p a v o j i n £ 
tas vienas darbininkas.

Boston, Mass. Sustreikavo 
konduktoriai ir motormanai 
viršutinių geležinkelių, išviso 

. Puvo smarkus
iš viso 8 žmonės. Kas tą biau-|ant 1 
rią žmogžudystę papildė, iki šiol apie 6000 vyrų, 
nežinia. Mėginta žmogžudžių' susirėmimai str< 
jieškoti su šunimis, bet šunis cija, nes kompanija iš New Yor 
pėdsakį surado tik iki upei, to- To ir Philadkdphios parsitrauki 
liau surasti negalėjo; turbūt jic'apie 2000 streiklaužių, kurie už

valtyj, bet nežinia ėmė streikierių vietas. Susirė
mime sužeista keli policistai. Su
areštuota daug streikierių ir jų 
draugų.

MĖGINO ŠŪVIAIS LYTŲ 
PAGIMDYTI.

Wichita Falls, Tex. Kadan 
šitose aplinkinėse reikalingas bu-(kilęs judėjimas įvesti unijas vi
vo laukams lytus, tai mėginta šu- sose anglių kasyklose. Judėjimas

Iš kasyklų distrikto. Žinios iš 
įvairių Pennsylvanijos kasyklų

Panther Creek distrik-nai patėmyta, kad po didesnių doah ir 
mūšių ateina vis lytus; čia su- tuose.
deginta net 6000 svarų dinamito.'distriktuosc taipgi apie tai kal-
Dinamitas iš syk lytaus nepagim-

MERGINOS IŠBUČIAVO
PITONĄ ROSTRON.

New York. Prieš išplau
ir......1..----------------------------

kuris

KA-

su viršum 700

mgliakasių unijos.

IŠ VISUR.
or-

. ..... • . 1 ‘j.........................-j -j'-j -r-...........

žmonių, susirinko pulkas mcrgi-|kė streiką. Prie streiko pakvie- 
nų ir užsimanė to laivo kapitoną jsta prisidėti jūreivius ir laivų ku- 

apitonas rėjus ir mašinistus, bet paskuti- 
norinčių njai dar turi nubalsuoti ką dary-

Rostron išbučiuoti, 
su dideliu vargu nuo
bučkių merginų pasiliuosavo ir 
pasislėpė savo kajutoj. Turbūt 
ne visos trokštančios bučkiu mer
ginos kapitonui Rostron patiko.

ti. Dėl dokų darbininkų strei

BEVIELINIO TELEGRAFO 
STACIJOS.

sey pakrantėse dar šiemet bus 
įrengtos dvi bcviclinio telegrafo

siuntinėti telegramus tiesiog į 
Londoną, Anglijoj. Viena sta-

gimui tų stacijų skiriama 750,000 
doliariu. v

IR ANTROJI SUDEGĖ, 
r

Beloit, Wis. Sudegė čia savo 
namuose farmierienė Pranciška 
Pek. Mat nuo gazolininio pečiu-

&

DEMOKRATŲ KONVENCIJA.
Baltimore, Md. 25 birželio čia 

prasidės generališkoji demokratų 
partijos konvencija, kurioj susi

kiama apie 100000 svečių. Kon
vencija atsibus bailėj 5 kariu- 
menčs regimento.

ATGAVO PROTĄ'PO 25 METŲ.
istics u, purto • Zjrviię
Gal kiti musų dailininkai tikisi!kybą ir pramonija ir.... savi-k Naw York. 25 metus atgal mt- 

jfastj lenkų tarpe daugiau pirkėjų tof orgahjzgcrjoa Juose tąugiau lijonjerius Samuel B. Hąsketfj™-

laikc

sustreikavo ju-

nie General c 
negalėjo -savo 
Prirengtas iš-

porte pasilikti. Kariško laivyno 
ministeris pažadėjo duoti jūrei
vius nuo kariškų laivų, bet' kol

reis kelios dienos.

|| Vulkanų'išsiveržimai Alaskoj 
išnaikino kaimus: Katinai, Ka- 
natuk, Dougflas, Savakosky, Kum-

tojais atsitiko, dar tikrai nežinia, 
bet mano, kad pražuvo mažiau
siai 300 žmonių. Karšti pelenai 
aplinkinėse Fairbanks, Atanka ir

dos storai. Manoma, jog atsi
darė vulkanai ir toliaus nuo pa
krančių esanti. >''•

| Rusiškoji valdžia nuo durnos

atstatymui japonų išnaikinto lai
vyno, bet ndrs durna tuos pini
gus ir paskirtų, jau Rusija kitų 
jūrinių viešpatijų nepavys, nes

tesnį laivyną už Rusiją, nekalbant 
jau apie Angliją, Vokietiją arba 
Francuziją. Bet jeigu durna lai
vynui tą pusę milijardo rublių 
jr pripažintų Jaivyno reikalams,
vynui tą pus

|| Anglijos White Star garlai
vių linijos vedėjas Ismay, prieš 
Londono teismą prisipažino, jog 
paskendusio "Titanico”, jo pir
moj kelionėj norėta išmėginti 
greitumą, todėl leista jį plaukti 
greičiau, negu plaukia kiti lai
vai. Ismay manęs, kad laivo ka
pitonas Smith mokės apsisaugoti 
ir nuo ledinių kalnų, nes su tais 
kalnais ir jų keliais jis buvo ge
rai susipažinęs.

|| Turtingi Europos žydai nori 
Jeruzolimoj įrengti žydišką uni
versitetą. Profesorius Cambridge 
universiteto (Anglijoj), Abraham 
Rabincrson išleido atsišaukimą 
kviesdamas dėti aukas įsteigimui

versiteto, kokio iki šiol niekur

jie turi tarnauti kitiems, 
nerson pataria gabiems

nin

Kadangi žydai nesigaili pinigų 
moksliškoms įstaigoms, tai gali-

siunčia vis daugiau
savo

tų šnipų Austrijoj suėmė jau ne
mažą skaitlių, bet vietoj suimtų, 
Rusija siunčia kitus. Šnipinėja
ma kaimvnu kariškas paslaptis

Or ovo užsidegė š< 
miegojo darbininkai 
darbininkai.
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laivų jureivių su sukilusiais neg
rais. Amerikonai atmušė negrų

inės di 
žmonės.

|| Morokkc,

2 5

giau maurų giminių. Iš Prancūzi
jos atsiuntė ten daugiau kanti
ni e nės.

|| Mieste Zagrebe, Chorvatijoj,

leido keletą šūvių į važiuojantį 
automobiliu Chorvatu jos baną, 
bet jam nepataikė, užmušė tik 
vieną palydovą Horovicsą. Ju-

vė du policistu,

ll Profesorius 
steuro institulo, 
pagarsino, jog

bet jį suėmė.

rusas M i ė n i ko v

ilginti žmonių gyvenimą ir vai
stą nuo senatvės. Vaistas tas 
dabar išmėginamas institute. 
Miečnikov žinomas mokslinčius, 
bet ar jo vaistas ištikro išnaikįs

int. svieto gyvo, tas turi ir mirti.

|| Portugalijoj republikoniškoji

Usabonoj laike republikonų susi
rinkimo nesugautas vyriškis į sti

o
šešis sužeidė. Ant gatvių Lisa
bonoj buvo kruvini mūšiai kariu- 
menės su darbininkais. Sužeista 
iš abiejų pusių nemažai žmonių.

tarnaujanti ant geležinkelių ir 
per tai susinešimai tapo sulaikyti.

nicrių stikalbis prieš Japonijos 
valdžią. Revoliucijonieriai buvo 
sutarę užmušti japoniškąjį gene
ral gubernatorių grafą Terancki, 
suerzinti Japoniją su kitoms vieš
patystėms ir iš karo pasinaudo
jus, 
nuo

mėginti suvisu pasiliuosuoti 
Japonijos.

republikoj Panama atsibūva pre
zidento rinkimai. Manoma, kad 
prezidentu bus išrinktas Dras

skričių jis gavo net 80% visų 
balsu.

|| Ant salos Kubos, aplinkinėse 
Daiguiki, prezidento kariumenė 
turėjo mūšį su 200 sukilusių neg
rų, kuriuos sumušė. Užmušė du 
negrų vadovu, atėmė jiems 20 
arklių, 18 karabinų ir tulus svar
bius raštus. Mušis buvo ir ap
linkinėse Imies, bet nežinia, taip

nuolatai pasitaiko susirėmimai ka- 
riumenės su sukilėliais.

|| Ryme advokatai nutarė strei
kuoti dėl nešvaraus ir nesveiko 
įtaisymo teismo ruimų. Panašų 
streiką rengia advokatai ir Gu
moj.

. || Maskvoj likosi atidengtas pa
minklas caro* Alexandra III. Sa
vo tėvo paminklą atidėngė caras 
Mikalojus. ' *9sunku bus pinfgus gauti, nes pa

čioj. Rusijoj pinigų nėra, o Fran- 
euzija daugiau skolinti, nenori, | 
nes Rusija jau kalta Francuztjai1 || Dokų darbininku apšauktas 
18 milijardų. ( ‘streikas Anglijoj nepasisekė, Prie

streiko neprisidėjo daugiau dar
bininkų; streikuoja tik tie, kurie 
ir pirma streikavo.

Į| Svetimų kraštų bankininkai 
vėl davė Chinų valdžiai 1950000.

|| Vėl Vokietijon atkako Ang
lijos karo ministeris Haldane mė
ginti susiprasti su Vokietija. 
Francuziškiejie laikraščiai netiki, 
kad ministerio antrasis atsilan
kymas Vokietijoj išduotų geres
nius vaisius negu pirmutinis, po 
kuriam Vokietijon dar smarkiau 
pradėjo drutinti savo kariu menę 
ir karišką laivyną.

|| Mcxikc, aplinkinėse El Valle 
buvo mušis dalies prezidento ka
ri u m c n ė s su r e vol i u c i j o 11 i e r i a i s. 
Užmušta 90 kareivių, o 26 ne
laisvėn j)aimta; paimtuosius ne
laisvėn revoliucijonieriai pakorė 
ant geležinkelio telegrafo stulpų.

|| Rymo laikraštis “Tribūna” 
praneša, jok Italijoj susekta su
kalbis anarchistų ant gyvasties 
Italijos karaliaus. Suimta daug 
sukalbiiiinkų.

|| Londone, teisių akademijos 
parke likosi atidengtas pamink
las garsaus angliško mokslin
čiaus Bacono.

Į| Ispanijoj, mieste Sautandar 
pasimirė pagarsėjęs historikas 
literatas ir kritikas, buvęs pro
fesorius Madrido universiteto, 
Marccliino Menendez y l’clayo.

X’engrijos sostinėj I‘e>tc, 
prie ])arlamento rūmo buvo kru
vini mušiu susirėmimai su kariu- 
mene. Sužeista nemažai žmo
nių. Vengrijoj laukia slavu ir 
rumunų sukilimo prieš magija- 
rus, kurių nors Vengrijoj yra 
vos ketvirta gyventojų dalis, bet 
jie spaudžia kitas tautas, joms 
primėtė savo kalbą. Mieste 
Grosswardein buvo taipgi de
monstruojančių žmonių susirė
mimai su policija ir kariumenc.

' Varšavoj likosi jiašvcntintas 
naujasis stačiatikiškas soboras, 
puikaiusia stačiatiki.Ška bažny
čia Lenkijoj. Pažymėjimui to 
atsitikimo caras apdovanojo aug- 
štais ordenais staciatikiškus vys
kupus Lenkijoj, pagarsėjusius 
savo fanatizmu.

|| Saratovo stačiatikiškas vys
kupas Aleksejus išsiuntinėjo raš
tus į visus savo vyskupystės po
pus, kuriais jiems prisako at
skirti nuo bažnyčios tuos visus 
tėvus, kurių vaikai trįs metus ne
atliko išpažinties.

|| Austrijos sostinėj Vindobo- 
noj, pas Austrijos ciesorių sve
čiuojasi Bulgarijos karalius su sa
vo motcrc.

|| Čekų sciman likosi išrinkta 
pirmutinė Austrijoj moteris 
Kumsticka. Bet dar klausymas, 
ar vyrai seimo atstovai leis jai 
savo \ ietą seime užimti.

|| Ir Airijos sostinėj Dubline 
moterys suffragettes 13 birželio 
ant gatvių kėlė riaušės ,daužė 
pardavinių ir namų langus; mie
sto rūme išdaužė 42 langu.

I Tripolyj, aplinkinėse Lisda, 
ita ai turėjo karštą mūšį su tur
kais ir arabais. Italai atmušė 
turkų užpuolimą, kurie ant mū
šio lauko paliko 421 užmuštą; 
italai ,kaip jie sako, nužudė 31 
užmuštą ir 51 sužeistą.

|| Į 'l'ucson, Arizona, atėjo ži
nia, buk Mexiko prezidento Ma
dero kariu menės vadovas gene
rolas Blanco perėjo su savo ka
reiviais į valstiją Chihuahua il
su 5000 kareivių stengiasi ap
siausti iš visų imsiu Orozco re- 
voliucijonieriust ir su jais besi
laikančius Yagui indijonus. Kon
chas aplinkinėse iš kasyklų re
voliucijonieriai paėmė sidabro už 
30000 dol.

|| Ant salos Kubos, provincijoj 
Oriente, nuo Amerikos kariško 
laivo “Eagle” likosi išsodinti jū
reiviai. Jie pasiųsti ginti kasyk
las Woodfred Mine Co.

|| Mexiko prczidcąto Madero 
generolas Aurelio Blanquet pra
nešė Mexiko miestan, jog aplin
kinėse Pcdrisena sumušė dalį 
revoliucijonicrių ir atėmė jiems 
3 kanuoles ir daug amunicijos.

|| Rymo teisme, byloj komo- 
ristų atsakančių Amerikos juo- 
darankiams, advokatas Lioy, jų 
apginėjas, kalbėjo ištisas trįs sa
vaites, kas nusibodo net jo ap
ginamiems ir jie prašė baigti 
taip ilgą kalbą. Advokatas už 
tai supyko, metė ant grindų sa
vo kepurę ir togą ir išėjo iš tei
smo sales.

|| Italijoj, mieste Palermo, ant 
gatvių buvo kruvini susirėmimai 
minių su policija. Sužeista 150 
žmonių, daugume moterų; dau
gelis sužeistų turės mirti. Dar
bininkai dėl tų žmonių skerdy
nių apšaukė visuotiną streiką

|| Francuzų užimtame Morok- 
ko sultanate sukilimas prieš nau
jus ponus platinasi; pirmutinį 
frtneuzai suvaldė ,bet tas gyven
tojus tik dar labiau suerzino.

♦

Sukilo gyventojai ir Pietinio Mo- 
rokko, kurie iki šiol užsilaikė 
ramiai.

TĖV. MYL. DR-ĖS PENKTO 
SEIMO PROTOKOLAS.

(Užbaiga).
Sesija III.

Sesija atidaryta birželio 8 d. 
9 vai. išryto.

Perskaitytas II serijos proto
kolas; priimtas.

Skaitytas knygiams 'EM D. J. 
Simanavičiaus raportas ir priim- 

i tas.
'lobaus seimas padare sekan

čius nutarimus:
1. Kad pardavinėjimas TM D. 

knygų butų vedamas su Centro 
sekretoriaus žinia.

2. Kad visus pinigus už par
duotas I'M D. knygas centro kny
gius perduotų išdininkui, ir kad 
visi iškaščiai knygini butų iš
mokami per Centro Valdybą, pa
gal priduotas bilas.

3. Kad Centro Valdyba išrinks 
tam tikrą Komisiją peržiūrėji
mui '1 MD. knygų ir išdavimui 
pilno raporto.

4. Paprasti išmokėjimai, kokie 
butu, pavesta Centro Valdybai 
nelaukiant seimo.

5. Komisija praneša, kad “Vie
nybės Lietu vninkų” redakcija 
ajisiims ir ant toliau būti TMD. 
organu, bet redaktorių TMD. 

į paskirs Literatiškas Komitetas 
jis savo tarpo. Komisijos rapor
tas priimtas.

C). Patarimai Literatiškojo Ko
miteto kaslink išleidimo raštų.

1 Pataria išleisti šiais jubilėjų me
stais: 1913 m. kun. A. Dzazdaus- 
ko; 1905 m .— Kristijono Duo
nelaičio ir 1918 m. — S. Daukan
to; tas priimti Centro Valdy
bos žiniai.

7. Priimtas TMD. pirmininko 
|patarimas, kad rengti paskaitas,
referatus, prakalbas kuopose — 
žodžiu — budinti dvasią prie 
bendro apš\ ietos darbo.

8. Išleidimą ankstyvesnių L. 
Šerno raštų pavesta Centro Val
dybai ir Literatiškam Komitetui.

9. Išleidimą Jubilėjinio leidi
mo i 5-kos metų gyvavimo’TMD. 
pavesta Centro \ aldybai.

10. Remiantis ant nutarimų 
3-cio TMD. seimo patarta Cent
ro Valdybai, kad tos draugjios, 
kurios aukavo išleidimui Dr. V. 
Kudirkos raštų, o jų ikšiolei ne
gavo, nevilkinant butų užganė
dinta jų reikalavimai.

n. Nutarta, kad kuopų įneši
mai organizacijos labui butų per
duota Literatiškam Komitetui.

12. Prisiųsta per kuopas pro
jektai išleisti sekančius veikalus:

a) Vokiškai-Lietuviską ir Lie
tuviškai-Vokišką žodynėlį.

b) Brolių Juškevičių raštus.
c) E ncy k loped i ją.
d) Dr. V. Kudirkos muzikališ- 

kus veikalus.
Išleidimas minėtų veikalų 

pavesta apsvarstymui Centro 
A'aldybos, išskiriant cncyklope- 
diją, kurios leidimą atidėta 
tuom tarpu į šalį iš tos prie
žasties, kad tai yra perdidelis 
darbas, o -tuom laiku reikalinga 
nevilkinant išleisti daug naudin
gų ir prieinamų veikalėlių, kaip 
tai visokios rūšies rankvedžių 
ir t. t.

13. Išdininko bondsas turi bū
ti skaitomas nuo 15 d. birželio 
1912 metų.

14. Kad Centro Valdyba butų 
renkama ant 2 metų.

15. Kad pasirūpinti surinkt ir 
išleist raštus, reikalingus šeimy
nose moterims.

16. Kad paaukotą siuvamąją 
mašiną, kuri randasi Worcester, 
Mass. Centro Valdyba apverstų 
ant pinigų.

17. Skaityta laiškas mokslei
vio Avižienio iš Prūsų, prašan
čio pinigiŠkos paramos; patarta 
jam kreiptis į moksl. šelpimo 
draugijas, kaip: “Aušra” ir ki
tos.

18. Tarpe kitų svečių, atsilan
kiusių į TMD. seimo posėdžius 
buvo ir visuomenei žinomas vei
kėjas Dr. J. Šliupas, kuris pa
tarė .kad \ isokių rūšių ir paž- 
valgų organizacijos stengtųsi 
koncentruotis į vieną didelę or
ganizaciją ir aplenkiant savo 
draugovių pamatinius įstatymus 
dirbtų iŠ\ien dėl pakėlimo ap- 
švietos ir gerovės. —

19. Apsvarsčius plačiau parei
gas Centro Sekretoriaus, nutar
ta atšaukti II sesijos nutarimą, 
ir pernauja nutarta, kad sekre
toriui butų mokama ne $75* het 
$100 — priimta 13 bals, prieš 6.

20. Priėjus prie rinkimo Cent
ro Valdybos, nutarta kandidatus 
įvardyti viešai, o rinkti slaptu 
balsavimu.

Pasekmės balsavimo sekan
čios :

a) Prezidentu pasiliko sekan
čiam metui V. Daukšys iš Phi
ladelphia, Pa., o jo pagelbininkt 
Pr, Butkus iš Chicago, III.

b. Ant sekretoriaus buvo pa
statyta 3 kandidatai. Jonas Ze« 
mantauckas gavo 20 balsų. M. 
Dūda — 4, V. Leščinskas — 3.

Sekretorium 1/asiliko J. ^e- 
mantauskas iš Waterbury, Conn.

21. Išdininku vienbalsiai tapo 
išrinktas A. Povilaika iš Water
bury, Conn.

22. Kasos globėjais patvirtinti 
vienbalsiai tie patįs, ką ir pe
reitą metą tarnavo: J. Trečiokas 
ir N. Želvis.

23. Knygium TMD. išrinktas 
V. Mišeika iš Chicago, UI.

buvus.dk
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24. Atsisakius nariui Literal. 
Kom. p. Laukiui, į jo vietą iš
rinktas p. B. K. Balutis.

Tokiu būdų sekąpčianj metui 
Literal. Komit. susidės iš sekan
čių asmenų: V. S. Jokubynas, 
B. K. Balutis ir J. Gabrys — 
Europoj.

24. Seimas davė patarimą Cen
tro Valdybai ir Liter. Komit. 
kviesti už redaktorių p. Balutį.

25. Nutarta, kad Centro Val
dybos visi raštai eitų tiesiai į 
redakciją nekliudžius Literal. 
Kom., o tik korespondencijos ir 
straipsniai kuopų ir pavienių ypa
tų turi but siunčiami TM1). re
daktoriui.

26. Organu TMI). vienbalsiai 
ir su padėka priimta “Vienybė 
Lietuvninku".

1:10 po pietų seimas uždary
tas .pirmiau prisaikimis naujai 
išrinktuosius į centro valdybą.

Seimo vedėjai :
Pirmininkas A. Ramanauskas, 
T. Raštinnikas S. P. Tananevičia, 
11. Raštininkas T. Laukevičius.

LIETUVIAI AMERIKOJ.
IŠ CHICAGO, ILL.

Pereito ketvergo vakare (13-to 
š. m.) lietuvių menas turėjo pro
gą pasirodyti tarp tikrai inteli
gentiškos augštesnčs amerikonų 
publikos. Atsibuvo bankietas su 
muzikališkai-vokališku programų 
Trinity’•Presbyterian Church sve
tainėj ant 70-os gatvės ir Yale 
avė.

Iš pažymėtinų svečių buvo pla
čiai žinomas visoj Amerikoj vys
kupas I'allows, viens didelių šios 
šalies patrijotų, kuone visa Rock 
Island gelžkelio administracija ir 
daug kitų Chicagos žymių ypa
tų. .

Iš kalbėtojų buvo tik vienas 
vyskupas I'allows, kuris savo kal
bos tema paėnt svarbą Amerikos 
publiškų mokslainių. Puikiais 
argumentais, ir rūpestingai su
rinktomis statistikos žiniomis jis 
prirodinėjo viešųjų mokyklų nau
dingumą. “Žmogus, kuris per- 
stato apšvietą kitiems, kaipo jų 
priešą", — sakė vyskupas, — 
kartu perstato, gal to pats ne
žinodamas, ir savo tikėjimą to
kioj pat šviesoj. Kunigas (koks 
jis nebūtų), kuris sako kad Ame
rikos viešos mokyklos gamina 
ištvirkėlius ir kriminalistus, jei
gu arčiaus savęs apsižiūrėtų, at
rastų, kad jo bažnyčia gamina 
didesnį nuošimtį panašių ypatų. 
Pagalios, sako, ir saulė nėra be 
juodų taškų. Gali but todėl, kad 
ir viešos mokyklos turi tūlus sa
vo nedateklius (taškus), vienok 
saulė šviečia visiems žmonėms, 
— taip ir viešosios mokyklos 
šviečia visiems šios šalies gyven
tojams.

Tokį kalbėtoją butų žingeidi! 
pastačius su musų kunigėliais, 
kurie išsijuosę viešas mokyklas 
“keikia".

Bankiete dalyvavo nemažas 
būrys lietuvių ir lietuviai buvo 
pakviesti išpildyti visą muzika- 
lišką programą.

Viso muzikaliojo programo 
rengėju buvo p. Kazys Kaspu
tis, gi programo išpildyme daly
vavo pp.: J. Bijanskas, P. Sar- 
palius, J. A. Pocius ir pats 
“impresario". Programas buvo 
išpildytas su tokiu pasisekimu, 
kaip retai kada pasitaiko net 
tiems patiems musų artistams 
ir jo išpildymas sukėlė didžiausį 
susirinkusių svečių entuziazmą, 
nors iš pradžių jie lyg ir buvo 
palinkę žiūrėt su tūlu neužsiti- 
kėjimų.-- Čia buvo publika, kuri 
be abejonės gerai apie muziką 
nusimano. Užsibaigus progra
mų!, labai lietuviams dėk nota ne
tik delnų begaliniais plojimais, 
bet abelnu pasikėlimu .

Reik patėmyt, kad tie patįs 
lietuviai kitą kartą padeda daug 
daugiau triūso surengimui prog
ramo tarp savųjų ir už tai netik 
negauna kitą kartą padėkos žo
delio, bet dar gauna nuo kokio 
neišmanėlio purvais padrabstyt. 
Šitas vakaras galima sakyt, bu
vo vienas iš tokių vakarų, kur 
lietuviai pirmu kartu turėjo pro
gą susitikti su tikrai inteligen
tiška amerikonų draugija ir lie
tuviai be abejones padarė ma
loniausi ant jų įspūdį.

Svečias. x

IŠ BROOKLYNO, N. Y.
7 birželio d. buvo prakalbos 

surengtos T. M. D. Pirmiausia 
kalbėjo Vinikaitis iš New Yor- 
ko apie lietuvių gyvenimą apskri
tai, nurodinėjo musų skurdą, jog 
lietuviai gyvena blogiausiose, 
nesveikiausiose miesto dalyse, 
dirba blogiausius darbus, blo
giausiai maitinasi. O tas paeina 
nuo to, kad mes apšvietime sto
vime žemiau už kitas tautas. 
Girdi, mes turime pakaktinai li
teratūros ir mokslo vyrų, raš
tininkų, bet žmones mažai iš jų 
darbų naudojasi, nes jie sun
kius' darbus dirbdami, pareina 
namon perdaug nuilsę, nusilpę 
dėl blogo maisto, nuo suteršto 
oro. Toliau ragino remti TMD. 
kad draugija, turėdama daugiau 
parėmėjų, galėtų svarbesnius dar
bus nuveikti; kad galėtų svarbe
snius, praktiškesnius rankvedė- 
lius išleisti.

Antras kalbėjo Dras Šliupas. 
Jis reikalavo, kad turinti pilie- 
tystės popieras pakeltų rankas. 
Pakele rankas keli ,bet daugiau
sia tokių popierų neturinti. Jis

. . . 1 '■W-- ■■■■ ■

aiškino, ka‘ip lietuviams reika
lingos pilfetystės popieros, kaip 
jas galima gauti. Bet daugelis 
tikėjosi, kąd Drąs Šliupas,, kai
po gydytojas, aiškįs vodingumą 
svaiginamų gėralų, bet tie ap
siriko (aiškinimas vodingumo gė
ralų nepabėgs, bet dabar, be
siartinant laikui valdininkų rin
kimo Amerikoj ukėsystės popic- 
ros svarbią rolę lošia, lodei apie 
jas Dras Šliupas ir kalbėjo. 
Red.). J. K. Mikas.

daugelis musų organizatorių ir 
kalbėtojų dar vis nesupranta, 
kad prakalbose dau^ naudingiau 
vien žirnių laikyticsi,. bet jų su 
kopūstais nemaišyti, nęs iš mi
šinio paprastai nedidelė nauda.

A. I—r.

METU va
valandų ir siūlo pigų pragyve
nimą, bet apie tolumą
nieko nesako, saįį jj^g kelionė 
Įešuos tik 10 dol., ir buk dar dy
kai nuveža. NuVaziax^is gi vie
ton 4) a s i r o d o v i s ifP k <iy k i t ą. 11 r i - 
sicina su virš mS'nesLdirbti ati- 
dirbimui kchoiiėsM’ėsm,Už boardą 
atskaito $19.85 Slienėsiui. Per-

IŠ SO. MANCHESTER, CONN.
Darbai šiuom kartu čia eina 

negeriausiai: paprastose šilkų 
dirbtuvėse dirba S/2 dienos sa
vaitėj, šilkų audyklose 4 dienas, 
aksomo audyklose 5 dienas. Iš 
kitur pribuvusiam darbas labai 
sunku gauti. Todėl tautiečiams, 
neturintiems darbo, nepatariame 
čia važiuoti.

Iš lietuviškų draugijų, jau tre
cias metas čia gyvuoja 103 kuo
pa I Ml). Inkurianl šitą kuope
lę. daugiausia pasidarbavo B. 
Sala\eičikas. Peręjjuose metuo
se, pasidarbavus J. Gudaičiui ir 
A. Pctroniui. kuopos naudai iš
leista “Kražių Skerdynes" pa
veikslas, kas kuopai, apmokėjus 
išlaidas, davė 15 dol. gryno pel
no. Dabar l'Ml). ižde yra 16 
dol. Todėl*. susirinkime atsibu
vusiame 10 kovo dieną, patarus 
A. Zakaičiui, nutarta parengti 
už tuos if> dol. socialistiškas pra
kalbas. Kalbėti buvo nutarta 
pakviesti Šaltį iš Brooklyno, bet 
iki šiol prakalbų nebuvo.

Patarus B. Salavcičikui, pernai 
sutverta^ prie 103 kuopos pašel- 
pos skyrius vardu D. L. K. Vy
tauto Dr-ja. Skyrius turėjo jau 
kasoj 100 dol., bet pa’arus A. 
Zakaičiui, 14 sausio pašelpos 
skyrius astiskyrė nuo 103 kuo
pos l'M D., išsirinko atskirą val
dybą, kurion išrinkta ?\. /.Įkai
tis ir jo šalininkai, mažai supran
tanti draugijos reikalų vedimą ir 
jau čia spėja pagarsėti, todėl gc- 
resniejie nariai pradėjo atsisaki
nėti nuo draugijėlės, o kiti rei
kalauja, kad nariai pinigus pasi
dalintų. Pridurmu! buvo šau
kiami net trjs narių susirinkimai 
galutinai nutarti, ką su draugi- 
ėle daryti. Pirmas susirinkimas 
buvo sušauktas 19 gegužio, bet 
atėjo tik b draugai, tai nieko 
nesvarstyta, viskas atidėta. Ant
ras susirinkimas buvo 26 gegu
žio. Susirinko 1 t draugų. Pra
dėjus svarstymą, pasirodė, jog 
daugumas narių reikalauja pini
gų pasidalinimo, tokių buvo 8, 
o tik trįs balsavo už sustiprini
mą draugijėlės. To nebuvo ga
na. sušaukta dar susirinkimas 9 
birželio; bet atėjo tik du drau
gai. Kaip dabar dalykai stovi, 
tai galima manyti, kad musų su- 
sišelpimo draugijėlė pakriks.

J. Gudaitis, 
A. Petronis, 
J. Vilčinskas.

IŠ MARIANNA, PA.
Čia kitokiu darbu nėra, tik 

anglių kasyklose. Darbai jose 
dabar eina gerai. Iš kitur pri
buvęs čia darbą gali gauti. Už
darbiai nevienodi: vieni gerai 
uždirba, kiti menkai. Kasyklose 
tankiai atsitinka visokios nelai
mės. 8 birželio dieną užmu'ė 
vieną darbininką, o tris sužeidė. 
Užmuštas rusas, sužeisti: vienas 
lenkas ir du chorvatai. Dirba čia 
582 darbininkai, tarp jų yra ir 
mokančiu d rba ir nemokančiu ;V v c ’

nemokantiejie tankiai nelaimes 
pagaudo. Keturi metai atgal ši
tose kasyklose buvo cxpliozija, 
kuri užmušė 250 darbininkų, to
dėl darbininkai nelabai jose nori 
dirbti ir darban pastoję, ne ilgai 
laikosi. Todėl kompanija laiko 
agentą, kuris visur važinėja ir 
kalbina darbininkus iš dirbtuvių 
į kasyklas, žmones visai kasyklų 
nemačiusius. Per tai ir būva čia 
taip tankiai visokios nelaimės.

Čia lietuviai nemėgsta šviesos, 
laikraščių, nei kitokių raštų ne
skaito, mėgsta vien rudį mauk
ti, todėl ir vaikščioja iš vienos 
smuklės kiton.

Netoli nuo čia iš bėgių iššoko 
Pennsylvania geležinkelio trau
kinys. Prie to užmušta garvežio 
vedėjas, o sužeista pečkurys ir 2 
važiuojanti.

Jonas Mikalauskas.

IŠ CLIFFORD, ILL.
/Anglių kasyklose darbai eina 

šiuom tarpu mažai, dirba vos 
2—3 dienų savaitėj. Iš kitur pri
buvusiam darbas nelengva gauti.

Lietuvių yra čia 15 šeimynų ir 
apie 40 pavienių. Apšvietimas 
tarp lietuvių gana smarkiai kįla. 
Du metai atgal pareidavo čia 
vos du, trįs laikraščiai, o dabar 
ateina jau 15 egz. laikraščių. 
Gal laikui bėgant, sumažės ir 
alkoholio vartojimas. Dabar lie
tuviai išgeria jo nemažai.

27 gegužio, susirinkus būreliui 
lietuvių pas vieną draugą, už
manyta sutvert čia L.S.S. kuo
pelę ,bet įkūnyti sumanymą ne
pasisekė. Kalti tame ir pats or
ganizatoriai, nes vietoj, aiškinti 
žmonėms kaip savo būvį page
rinti, kaip kovoti su išnaudoto
jais, organizatoriai prisikabino 
prie Dievo, kuris juk niekam ke
lio neužstoja. Tas, žinoma dau
geliui nepatiko ir daugelį nubai
dė. Jeipu darbininkus skriau
džia kapitalistas, tai ką čia Die
vas kaltas? Bet ant nelaimės,

IŠ THOMPSONVILLE, CONN.
Yra čia lietuvių būrelis, bet 

jie nepagirtinai elgiasi. Yra dvi 
lietuviškos smuklės, o 13 sve
timtaučių laikomų. . .Netrūksta 
čia nei peštukų : nėra tos suka
tos, kurioj nebūtų tarp lietuvių 
kur nors peštynių.

Yra čia Su. Jurgio pašclpinė 
draugija. Narių turi 80, o pini
gų kasoj 1080. Jeigu visi lietu
viai draugijon prigulėtų, tai ji 
turėtų trissyk narių ii- pinigų 
daugiau. Laikraščius čia taipgi 
mažai kas skaito. Laikraščiams 
gaila pinigų, o gėrimams šimtą 
sykių daugiau, negu atsieitų 
laikraščiai išsirašimui, išleidžia.

Yra čia trįs dirbtuvės, di
džiausia divonu dirbtuvė. Dirba 
joje 6000 darbininkų. Darbai 
eina gerai, bet darbas nelengva 
gauti, nes yra pakaktinai žmo
nių be darbo. Paprastam vyrui 
darbininkui moka $1.35 dienai; 
mokanti austi pusėtinai uždirba; 
merginos gauna $1.25 — 2.00 
dienai.

() birželio dieną Šv. Jurgio 
Draugija turėjo susirinkimą, bet 
nieko svarbesnio nenutarė, tik 
išrinko valdybą: pirmininku iš
rinko J. Montvilą, jo padėjėju— 
V .Banį, protokolų raštininku — 
Į. Makavecką, iždininku ■— J. 
Jakavičią, t varkadariu — A. 
Ačą. Tenykštis.

IŠ DETROIT, MICH.
2 birželio dieną buvo čia triuk

šmingas protesto lietuvių susi
rinkimas; protestuota prieš Rooto 
prieš ateivius lulių ir prieš laiky
mą kalėjime Lawrence’o streiko 
vadovų Ettoro ir Giovanini. 
Lietuviškai kalbėjo Mockus, o 
angliškai Jusli. Buvo skaityta 
rezoliucija, kurią susirinkę žmo
nės vienbalsiai priėmė. Rezo
liucija tilpo keturiuose angliš
kuose laikraščiuose.

Surinkta 13 dol. Išlaidas ati
traukus .liko 10 dol., kurie pa
siųsta bylai Ettoro ir Giovanini.

Streikas žalvario molderiu, ku- 
rie reikalauja už devynias dar
bo valandas $3.25 ir pripažinimo 
unijos toliau traukiasi. .Darbi
ninkai laikosi tvirtai. Tarp 
streikuojančių yra apie šimtas lie
tuvių. 3 birželio dieną, pritar
dami st reikieriams .paliovė dir
bę liejyklų pečių molderiai, apie 
2000 darbininkų, bet tie nuo dar
ko susilaikė tik 3 dienas, nes 
darbdaviai įkalbėjo, kad strei
ką nelcgališkai pakėlė be darb
davių žinios.

Čia už vikarą prie lenkų baž
nyčios atėjo kunigas Pėža.

Praeivis.

IŠ NAUGATUCK, CONN.
Šis miestelis perėjo į socialis

tų pusę, išrinkdamas visus tos par
tijos valdininkus. Demokratų ir 
Republikonų kandidatai buvo sta
tomi ant abiejų tikietų, nes tokiu 
budu tikėjosi sumušti socialistus, 
vienok darbininkai dienoj rinki
mų balsavo už socialistų likietą, ir 
sumušė abi senovės partijas. So
cialistai gavo 920; Demokratai 
420; Republikonai 280 balsų. So
cialistų išrinkta 16 valdininkų. Tai 
pirmas atsitikimas Suvienytose 
Valstijose, kad socialistus valdi
ninkus išrinko iki vienam. Likosi 
išrinktas pirmas lietuvis Connecti
cut’© valstijoj Juozas A. Shunskis, 
(Selectman)—gavo 906 balsus. P. 
Juozas A. Shunskis yra vieninte
lis Naugatucke ir Union City’e 
lietuvis inteligentas, mokinęsis New 
York’o Collegijoj, grynai kalba lie
tuviškai, nors čia yra gimęs. So
cialistai paėmę valdžią į savo ran
kas sumažino miesto išlaidas $20,- 
000; įvedė aštuonnių valandų dar
bo dieną visiems miesto darbinin
kams. Gatves visas pradėjo tai
syti. Naikina dvokiančius užkam
pius. Duoda miesto darbus tin
kantiems žmonėms.

Miesto* gaspadorius Varden P. 
A. Barton Cross, Jr. jaunas aptie- 
korius., prilaukus lietuviams. Lie
tuviai darbininkai turi progą nau
dotis iš jo prilankumo, gali rišties 
į unijas, reikalaut geresnių išlygų 
nuo savo darbdavių. Miesto admi
nistracija neleis policistams skal
dyt darbininkų galvas.

Korespondentas.

IŠ KANADOS.
Vasaros laike Kanadoj darbai 

eina gerai, visur darbai pasige
rina ,todėl ir iš kitur pribuvu
siam darbas nesunku gauti, ypač 
pas farmerius ir prie geležinke
lių dirbimo. Bet kaip visur, taip 
ir čia darbininkai, ypąč iš kitur 
pribuvę, yra išnaudojami, labiau
siai juos išnaudoja kontraktoriai 
paėmę geležinkelių dirbimą. Jei
gu kontraktoriai Kanadoj darbi
ninkų gauti negali, tai siunčia 
agentus į Suvienytas Valstijas 
darbininkų jieškoti, ypač į did
miesčius, kaip New Yorką, Bos
toną ir ten per kontorus, žadė
dami gerą ųžmokesnį, suranda 
ganėtinai darbininkų, bet - pas
kui savo pažadėjimų, nepildo. 
Žada po 2 dol. už dešimtį darbo

Kanadon

noti, kur

agentai;
A. Užunaris.

PROTOKOLAS
XXVII-to Seimo, laikyto
3-čio iki 8-to birželio,

SLA.
nuo

1912 m., Brooklyn, N. Y 
McCaddin svetainėje,

delegatus nuo

1912 m.
po trim

statė komisiją iš J. Martinaičio 
ir J. Ambroziejaus priėmimui pa
siuntinių mandatų. Paskirta pp. 
Čėsna ir Jurgcliunas. prisegti na
riams pasiuntinystės ženklelius.

sios Tarybos nariai:

šaukus delegatus

M ikolainis

7) Antanas 
nas Žcmantai

ton

ir

Povilaika, 8) J ti

Conn. ž i n iii

Antanas Šimkūnas 
Ohio.

1 Jeronimas Stankus, Brock

Šniževičius, Shcnahdoa’h,

paraviče, Wilkes Barre, 'Pa.
23) L'. P. Bradchulis ir

St. Tanancvičc, Chicago, II
25); Karolius Varašius, 1

z z

itts-

27) K. Jurgcliunas, So. Bos
ton, Mass.

28) K. Liutkus, Meriden, Conn.
Tu moša, Worcester,

kini

Mass.
30)

P

Nikodemas 
Md. .

likelionis, Court-

Račiutė-I Icrman,

Vai ink as

K ran či u n as,38) A nd r.
ton, Pa.

39) Romualdas Vasiliauskas, S. 
Boston, Mass.

40) Tamošius Laukcyičius, 
Stamford, Conn.

41) Juoz. Bendoraitis,

42) Juoz. Ambrozicjus,

m i e, Pa.
44) 

vvark,

New

Brook-

Wana-

Vinc. Ambrozcvičius, Ne

i. Klimas, Shenandoah,

Juozas Martinaitis, Brook-

47) Vincas Vinikaitis, New 
Britain, Conn.

5). Peršaukus delegatų vardus,

siųsti pirm

manda

nalai.
6). a. — Padųpta įjncšimas ne

butų suteikta pilnos teisės Seime 
iki delegatai į nuspręstą laiką pri
statys mandatų origiįalus, o ku
rie pasiuntiniai ila tam laikui ne
gaus, 1 bus atimtos' delegaty- 
stes tiesos. Įnešimas patvirtinta 
su dadėjimais. i-as dadėjimas, 
kad mandatai butų pristatyti į šį 
Seimą seredos rytą; 2-as, — kad 
ketvergo rytą. Balsavimo pasek
mės: už seredą 18 balsų, už ket
vergo rytą 20 balsų. ‘

7). Perskaitytas prašymas nuo 
“Vienyb. Liet?’, idant Seimas pa-

• bus atjhitoš' delegaty- T v" t* . • . •

estrados,

REPUBLIKONŲ KONVENCIJA CUICAGOJ E.
(skaityk straipsnį “Kas tai yra konvencijos ir kokiu budu jos atsibuna

Atsišaukus Antanui

nuorašas nuo originalo manda
to yra prisiųstas ccntrališkam

do jam atvažiuoti, tai 30 kp., su

legato teisėmis.

voklybos, nariai, tad viso 46 pa-

mu; įnešimas patvirtintas ir di
duma balsų priimtas.

prezidento laike Seimo:

kus 8, J. Žemantauskas, J. Ge
gužis ir V. Ambrozicjus gavo po 
2 balsu, kiti 5 gavo po vieną bal
są. J. Žemantauskas ir J. Ge

Gegužis gavo 23 balsus, K. Liut-

čius gavo 4 balsus. Tokiu budu

K. Liutkus gavo 18 balsų, 
manauskas 13, Ambrozeviči

2; kiti gavo po vieną 
sisakius turintiems po 
su, 3-čias kandidatas 
lietskas. Pasekmės 
balsavimo: A. Raman

Bradchulis

20 balsų ir Zalictskas

Ramanauskas liko išrinktu Seimo 
vedėjo pagelbininku.

14). Nominacijoje ant sekreto
riaus buvo rinkta 2 vienu kartu.

tari skas
taitis 12, E. G. Klimas 11, J. 
Gegužis u, P. Mikolainis 6, J. 
Bendoraitis 4, F. P. Bradchulis

T. Laukevičius 2 ir Janavičius 
;avo 1 balsą. J. Žcmantauskui

33 ir J. G. Gegužis gavo 14 balsų.
15). Maršalkos viešu balsavimu 

vienbalsiai išrinkta J. Ambrozic
jus ir J. Martinaitis.

susirinkti 2:15.

už-

|| Ruimuose Indijų veikai11 ' 
partamento Londone, gražiai ap
sirėdžiusi moteriške priėjo prie 
Anglijos ministerių pirmininko 
Asquitho, pagriebė jį už pečių 
ir pradėjo purtyti ir stumdyti. 
Asquith gynėsi nuo moteries to
kio meilumo, kaip galėjo, bet 
neįtsengė. Jam pagelbon atbėgo 
svečiai ir tarnai ir besispardančią 
moterį laukan išvedė. Turbut 

kuriomsuaijr v ei m 11 am imi vw oųiiifigę

vienbalsiai suteikė Asquith nepritąrią;

Kas tai yra Konvencijos ir kokiu 
budu jos atsibuna?

ko-’giaus gyventojų, siunčia 
no- (jj- kongresmanų.

minuos sios
ming turi tris elektorius, 
turi du senatorių ii- vieną 
resmana.

ratų, partijos Baltinu >rėj, kuri 
taip'gi nominuos demokratų par-

kandidat u

Mes lietuviai ir gi turime sa
vas “konvencijas" — savo orga
nizacijų Seimus, kurie tik-ką pra
skambėjo, — kuriuose taip pat 
renkame savo organizacijoms 
prezidentus. Todėl ne vienas iš 
musų šiek-liek nusimano, kokiu 
budu pas mus renkama prezi
dentus. Tcčiaus sjiėjamc, jog 
daugelis musų piliečių turi ne

du atsilieka nominavimai ir rin
kimai kandidatų šiose dviejose 
didelėse šios šalies partijose. 
Lodei ir mename, kad šiuom lai-

įmaus sck;
žingeidi! ir

Kas renka prezidentą?
erai nusimanan-

menes v;

rinkikus ,arba elektorius, kurie 
išrinks prezidentą . Todėl dau-

renkamas visuotinu balsavimu.
Suv. Valstijų konstitucija turi

žmonės

vadinsime 
toriais, o

kong 
su didesnii 

turi dau 
giaus kongresmanų, taigi jos ren 
ka ir (langiaus elektorių.

Kadangi, kaip minėjom pir 
miaus, toki clektoriai neturi lino-

bei

tuoti už'tą ar kitą, tai todėl ii

jų konvencijas ,kuriose reik su
sitaikyti ant kokio nors vieno

K i e k v i e n o s va 1 st i j os ] >a r t i j a 
(republikonų ar demokratų) to
dėl siunčia konvencijoj! nuo sa-

tok ion

katų, kiek ji turi elektorių.

stija Wyoming siunčia konven
cijon 6 delegatus, nes ji turi tris 
is viso elektorius.

M.'indą gunio delei ir palaiky-

turi teisę prisiųst konvencijon po 
6 delegatus taipgi ii* distriktai: 
Kolumbijos (kuriame randasi

sostinė

j ai šių

os: Hawaii, Porto 
inaij nors gyvento- 
vietų ir neturi tei-

renka po du iš kiekvieno kong
resinio distrikto (Valstijos pada-

nuli iš jų po vieną kongresma-

nuo kiekvienos | SĮijos delegatais. Apart to kiek- 
, kuriuos mes| viena valstija išrenka po 4 de

ls, kurie vadinasi dclcga- 
nuo visos valstijos (dele- JToks’

konstitucijos padavadyjimas bu
vo padarytas su geru noru, nes

senatorius.
vgu skaitliu

tinio,

rinkti
savo

<toriai galės sau liuo- 
savo geriausio su p ra-

■patiškos nuomonės liuo- 
nes jie visi susirenka jau 
o davę prižadus, už ką 
ia. d'uoš prižadus jie

nes kampanijos ir tie prižada 
todėl suriša ir suvaržo jų lino

Kaip renka elektorius?
Su lyg šios 

jos: kiekviena 
tiek elektorių, 

senatorių ir kongresmanų

konstituci-

kiek ji turi
viso
kartu Suvienytų Valstijų Kong
rese. Kiekviena valstija, — di
delę ar maža, — siunčia Wa- 
shingtono Kongresai! po du se
natorių. Skaitlius kongresmanų 
priguli nuo skaitliaus valstijos 
gyventojų: valstija, turinti gau

Kaip renka delegatus?
Iki šių metų delegatus abel- 

uon konvencijon rinkdavo di- 
striktuose, kiekvienas distriktas 
sau atskirai susivažiavęs, arba 
visi distriktai kartu susivažiavę 
vienon valstijos konvencijon. 
Vienok šiais metais, sulyg nau
jai pataisytų teisių, kai kurios 
valstijos išrinko tokius delegatus 
per visuotiną savo partijos na
rių balsavimą; tokis rinkimas 
vadinasi “primary" (praimery) 
sistemų.

Vienok ar šiokiu, ar kitokiu 
budu renkama delegatus, vis vie
na jie iš kalno pasisako, už kokį 
kandidatą konvencijoj jie bal
suosią, todėl tokiu budu išrink
ti delegatai važiuoja; abelnon na- 
cionalėn konvencijon gerai su

už ką jie konvencijoj balsuosią.
- — - . - -------------------- ■ --------- ■ ---------------------------------

Pabaiga ant 4-to pusi.
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NUO REDAKCIJOS.
Visi laikraščiui siunčiam! rankraščiai 
turi but pažymėti autoriaus parašu 
ir adresu. Pasirašantieji pseudony- 
mais, turi paduoti, Redakcijos žiniai, 
ir savo tikrąjį vardą. »
Redakcija pasilieka sau teisę atsiun
čiamus jai rankraščius trumpinti Tr 
taisyti. 
Netinkamus laikraščiu! 
Redakcija, pareikalauta, 
toriui atgal jo lėšomis. 
Reikia visada rašyti tik 
popierio pusės, paliekant 
pus tarp eilučių.

rankraščius 
grąžina au-

ant vienos
plačius tar-

Apžvalga
Skandalas Vilniuj. Lietuvių

riausius išstatytus skaptoriškus 
veikalus. Platesnį aprašymą 
skaitytojai ras kituose šio nume
rio straipsniuose, iš kurių pa-

2. Kode! “Keleivio” leidėja! iš 
pelno, kokį jiems neša vis nauji 
prenumeratorių tūkstančiai, sau 
ima levo dalį, o kitiems savo 
darbininkams numeta tik nu
graužtus kaulus?

3. Kodėl “Keleivio” zeceriai ma
žiau gauna algos, negu zeceriai 

’tautiečių laikraščių?
4. Kodėl jokia lietuvių redak

cija nėra gavusi nuo savo darbi
ninkų bombomis grąsinimų, o tik 
viena “Keleivio“ redakcija?

5. Kodėl laike streikų neteko 
matyti stambesnių aukų darbi
ninkams duonai nuo turtinges
nių socialistų?
Ponams: Gegužiams, Michelso- 
nams, Bagočiams, Antonovams 
buvo gera proga parodyt dar
bininkams savo užuojautą no tik 
žodžiais, bet jos neparodo. Dar
gi geda buvo užgirsti, kad net 
tuose kritiškuose laikuose be pen
kinės nei išsižioti nepanorėjo.

ir 6. Kodėl socialistų vadovai per
ka sau automobilius, kuomet dar
bininkai badauja?

Ant šių klausimu v C
ndradarbis lauks atsakymo,

va tarp lietuvių ir lenkų. 
(Skait. straipsnius: “Bt 
pto gala grįžkime!” ir “Nu

Repubilkonų konvencija. Utar-

gyje. Iš to, kas iki šiolei atsitiko, 
matyt, kad Roozeveltas vargiai 
konvencijoj laimės, nors ir pats

darė nei vienas 
kandidatas.

daugiau

kunigams, tai

Beje, kadangi kunigTi “Kelei
vio“ aukos $200 nepriima, tai 
tegul “Keleivis“ tuos pinigus ati
duoda streikierianis prasimaiti
nimui, arba dar geriau savo re
dakcijos išnaudojamiems darbi
ninkams.

nuo darbo, visus angliakasius, nes

Sumanymas yra štai koks:

mino
vent i,

čia pas mus

garsinęs,

va

agarsino, kad republikonų par-

susimaišo su įmompuotu

valėtum turėti vienos rūšies įstai
gas, kuriose visi galėtum išsi-

ra reikalo turėti skirtinas kata
likiškas, tautiškas ir socialistiš- 
kas draugystes, organizacijas,

Jeigu šiądien mes turime skir- 
tgas draugijas, tai tas reiškia,

mano netik kaikuric žmonės, bet 
net ir kaikurios musu redakci-

tai, laisvamaniai

Bl

mat

ilMUiicia

komitetas

komitet asaro

tau

im
saunes

maza 
netei-

netaktu, savo 
č vis labiausiai
1, — tokia aro<

už bažnyčois 
ru! Tas yra

to-
nacijonalio komiteto yra su- 

aisyti surašą balsuojančių kon-

visiems delega
tams laikymui nacionalės kon
vencijos, kuri paprastai atsibuna

ij dienoj birželio arba 
mėnesio, jie jau randa 
įkirtas vietas ir kiekvie-

mnis 
vartojama gazinems mašinoms.

dvasiškių, taip ir svietiškųjų) pil
nai sutinka su tuom, kad mums 
lietuviams nebūtų reikalo turėti 
ne tik tautiškas ir katalikiškas

AR GALIMA BUS PANAIKIN
TI ANGLIŲ) KASYKLAS?

* * t

keletas gana keistų sumanymų 
Jeigu šie sumanymai ištikro iš

Sir William 
sumanymą, su
ing! ių iš žemės

po žeme ir iš tokiu budu gauto 
gazo dirbti mašinose elektriki- 
nę jiegą, kurią galima vielėmis 
persiųsti į visas aplinkines vie
tas. Jis tail) ]>aaiškina savo su
mai) vma :

neša elektrikuos jiegą

Hdirb

nei laisvamaniu,v

ba clcktrikos ir pripompuoti už
tektinai oro, kad anglįs galėtų

tryniui gazinių mašinų. Jeigu vie- 
. ton oro pripompuot po žeme ga
ro,

Bryan’as reporteriu. Tris sy-|jos
tynės” ne

zidentus ant demokratu tikieto,

reporteriu laike dabartinės repub-

iš debatantų nenusiris 
nuo literatiško mandagumo plat- 
formes.

Nors mes nemanome, kad iš to

nors rimtas

si ngas zincs masinas
Sis paveikslėlis parodo, kokiu budu degintų anglis žemej.—

LUMN tu

nėmis yra lyginai taip, kaip il
su viskuom kitu. Jus norėtumėt

ir panaudoti požeminį jeigu tik jų deginimas do ir Tamaqua miestelių, ryti

su
sumano

ir Chicago Journal. Kiek jam 
bus užmokėta už vieną savaite 
darbo, niekas to nežino, bet ga-

tame numeryj ir kitos pusės
ki- 
at-

Gana
ty baiku, nes

i sia-
į tau-
‘grio-

link ant keleto šimtų mylių. To
kiu budu, anot Ramsay’o nuo
monės, iš anglių galima išgaut

to, toliaus vietas rytines P

teris per visus metus. ' Bryanas

mokratų kandidatu jų konvenci
joj kuri atsibus ateinančią savai-

“Draugas” Chicagon. 
ru šaltiniu sužinojome,

num. buk buvo

vimui tikėjimo”, 11c kovai su baž
nyčia, bet kovai su neprižiurėji- 
mu, su tomis įvairiomis, atsipra-

negu dabar, kūrenant gazinių ma
šinų pečius iškastomis anglimis. 
Elektrišką jiegą, išdirbtą tokiu 
budu gazinėse mašinose, kaip jau 

vie-minėjom, yra

Kamša}’’o sumanymas 
anglis stačiai žemės
tai

kur

sau
Prasidėjo debatai. Pereitame 

“Lietuvos” numeryj buvo minė
ta, kad vienas musų laikraščių, 
“Keleivis”, pamėgdžiodamas ang-

klių.
ir tvar-

kymo ir

lų lakiraštį “Appeal to Reason”, 
užkvietė mūsiškius kunigus de- 
batuosna apie socializmą, ir tiems

Patėmyjimas. ‘Šiame

\ uno rašte 
ve ne i jos ir

>eno
v ra

niai yra paseKme gero vedimo 
ir ganymo musų katalikiškų pa
rapijų.

šiame kapiniu at-

apšildymui
viskam : apšvietimui, 
(neišskiriant namų 

ir varymui gclžkcliais

deginti 
viduriuose, 
ai didelės 

klausimas, kurį nelabai 
nitu išrišti, minėtinai:

žmonių, ku
li arošiadien mainicriaudami 

iš to pragyvenimą?”

Ką daro amerikonai?

savi įlinkas

turi 
tojų.

ama aprupinti
visas cemento

tuose) randasi nemažai, ir 
atstu vos nuo 25 iki 40 
nuo Lanrsfordo.

ir J'en

mvliu

vio” nu
Tūlas 

num. 24 
leivio” mestą pirštinę ir stojo 
debat uosna dar angsčiaus, nes 
nelaukdamas nei 29-to numerio.

rodymus-? Ar turime vilkti lauk

traukiniu, 
kuris liktų 
tas, tai ga

“Draugo pata rtume

tokiu budu ncaprupin-1 daroma bandy 
•laiviai ; bet jau dabar seks ir kas iš t 

garlaivių vieton anglių , tysim vėliaus,

kurioj energiją 
mesnius 
Easton,

Allcntown ir

n inteligentams, kuriuos

MUSŲ TAUTIEČIAI.

tį kitokiomis sąlygomis.
‘ Pirmiausia, jis atsisako rašinė
ti ir ginčytis per “Keleivį”. Jis

lei nei jis, nei nieks kitas nepa-

leivio” bendradarbiu. Vie 
kiu preižasčiu yra tame

Tokiu antgalviu randame 
“Draugo” 24-me num. ilgą tūlo 
Gelgaudiškiečio straipsnį? pa
švęstą pasauliniems inteligen
tams abelnai ,0 Chicagos inteli
gentijai ypatingai.

puldinejat skaistybes ir do
ros” kumščiais. Taip ’reikėtų 
jums atsimokėti “akimi už akį, 
dantimi už dantį”, vienok mes 
nenorėtum šiuom laiku kalbėti 
apie “dorybes” ir “skaistybes”,

tų kapinių, — mes mename tą per 
daug nepadoru ir purvinu net

atkakliai

labai didelės permainos.

ir čia Amerikoj tiarom 
!mus, tik kitokiu keliu.

elektrikinė pajiega šiuoscj 
sttiose atsieitų daug pigiau, 
ji dabar tenai atsieina.

sumažinus
Žada daug sučedyt.

laikraštis, o jeigu taip tai, anot 
“Kunigo”, jis yra ir beprotiš
kas, k

ir nekelsim to užvožtuvo. 
susimildami, nešaukit ius

Taigi
Bet, 

vilko

Kokia iš to nauda.
Ramsay’o sumanymas, sulyg jo 
ties žodžių, iškarto “užmuštų 
lis zuikius”: pirmiausiai, pra-

mą anglįs atsieina labai brangiai

todėl,
už

matomai
Pasižiūrėkit ir išmintingiau ap- 
pinkit savo reikalus, sąžiniš-

“0 
liaus 
noma, juk nemalonu, 
asilas pažino savo Viešpaty o 
leivio“ redaktoriai Jo nežino,
humoristiškai priduria rašėjas.

su bepročiais, — rašo 
Kunigas, — draugauti.

Jautis

t ti
ži- 
ir 

Ke-
snio davė sutvėrimas ir atidary
mas Lietuvių Tautiškų kapinių

klausimu :

kaipo Lietuvos, musų visų ben
dros močiutės, sunūs.

ir kita prie- viena, su kokiu tikslu
antra ar

idicn yra begalės visuose dideliuo
se miestuose ir fabrikiniuose mies
čiukuose ; tokiu budu padarytų 
miestus valesniais ir sveikesniais; 
antra, visiškai prašalintu anglia-

kine šviesą ir

kur

eitis sumažinus r
Prieita prie panašiaus išvedimo, 

kaip ir profesorius Ramsay, bū
tent: kad pigiau bus perdirbus 
anglis į elektrišką jiegą čia pat

sutalpint kelioliką tūkstančių su-, 
sirinkusių žmonių.

Kokia savaite anksčiau s prieš 
pačią konvenciją susivažiuoja 
taip vaclįnajnas partijos “nacijo- 
nalis komitetas”, kuris viską 
prirengia prie turėsiančios atsi
būti konvencijos. (Bet tas dar

mie
li c gu

Degindami anglis čia pat ant 
vietos, sumanytojai žada daug 
užčėdyt. Pirmiausia užsičėdys 
kaštai vežiojimo anglių gelžkc- 
liais. Dirbtuvė, apskaitoma, ga
lės sunaudoti anglių apie vieną 
milijoną tonų per metus, kas pa
daro 20 tūkstančiu didžiausiu 
anglies vagonų; ] 
tūkstančių vagonų 
mažai kaštuoja. susicc-

stymo anglių iš vagonų, kas anot

lios kompanija mano dar. ir kuom 
kitu pasinaudot. Anot jos ek
spertų išskaitliavimų /dabar pra-

:i

konvencijai, ji gali atmainyt nu- 
naci Emalio komiteto

gattis,

sau

Konvenciją atidaro pirminin
kas nacijonalio komiteto ir tuo- 
jaus nominuoja ir išrenka laiki
nį konvencijos pirmsėdj. Jis pa

ir tuojaus išrenka konvencijoj 
sekretorius ir įvairius komite
tus; tarp jų svarbiausius: komi
tetą peržiūrėjimui delegatų man-

formčs, t. y. tokių naujų įsta
tymų ir pataisymų, kuriuos par-

jos kan

nacijonalis komitetas jau

tai vienok šis mandatų komitetas 
vali iuos dar syki peržiūrėt ir
atmamyt . Partijos platiorim 
paprastai jau iškalno buna šutai

der iu.
Tuomi užsibaigia įžengimai 

darbai ir pirma konvencijos die
na.

Tolimesnis konvencijos begis.
Kiekviena sesija prasideda 

tam tinkama malda, kurią pasa
kyti kviečia vietinius dvasiškius, 
dėlei bešališkumo, — paeiliui vi-

mu pastovaus konvencijos pirm- 
chairman), 

pareigas iš- 
gražiai ap-

sedžio (permanent 
kuris pradeda savo 
kalno prirengta ir 
dirbta prakalba.

Kalt formės komisija skaito 
projektą sutaisytos partijos plat
formas, kurią priima, reikalui 
esant, su pataisymais. Tokioj

ginčytis per “Keleivį”. Panau
dosime jo locnus žodžius:

“Keleivis” žaidžia ant žemiau
sių žmogaus jausmų ir iš to da
ro biznį Toks amatas nėra gar
bingas “Keleivis“ aprašinėda
mas visokius nešvankumus, tuo
mi supuvusiu dvasišku maistu 
maitina savo skaitytojus ir veda 
juos į kraštutinę depravaciją. Tai 
nuodėmė, žodžiu, “Keleivis,“ tai 
purviniausias laikraštpalaikis, ko

kis kuomet nors suteršė civili
zuotų kraštų laikraštiją.

šių klausinių

mu v
Į steigime

budu ant

tautišku v 
dyg ra- 

šėjo nuomonės ne kas kitas, kaiĮ)

jausmus .

su

pasiaiškina,

l’oliaus eina “gražus 
sulyginimai “tikėjimo 

žalčių odomis, etc. 
:as yra jau senas ir

rašinėti ir bendra-
darbiauti.

Vienok galima, sako jis toliaus,
— * t lt • a ! * * . 1 l c •

Benoj (hstanciji , ir nuo to jis 
neatsisakąs. Taigi ir pradeda 
per “Draugą” debatus.

Pirmiausiai jis atsako ant “Ke
leivio” pastatyto klausimo, kodėl

ki. Taigi šio arguniento sustip
rinimui, rašėjas griebiasi labiaus 

argumento, būtent, 
prieš Katalikų Baž- 
taipgi čionai ir do- 
u ir

kad

ros atžvilgiu” ir šių pustų žo
džių parėmimui duoda dar pus- 
tesnj argumentą, buk “musu in-

ir prieš jj agituoją.
skaitą

Keleivio”, nes

mas. Apie tai skaitome tokius 
džius:

*‘O jei kalbėsime apie Jū
siškį “Keleivio” social izrųą, tai 
j| reikia pavadinti ne svajone, 
tik nešvariausiu humbugų, kokis 
vien Amerikos šalyje tegali su
rasti sau pasekėjų, kaip juos su
randa “Medi kališki Institutai,” 
Jocio 15-milijoninės korporaci
jos, arba ano Chicagos Latrauc- 
ko lekiojant|s divonai...

dejuoti ir su jūsų pačių sutver
tais bedieviais kamuotis. Kiek-

kasus ir pečiuose jas kūrenant.
Tai yra taip vadinamos “geros 

pusės” šio nepaprasto sumanymo. 
Bet yra ir kitos — blogos nusės,

tokiu budu išdirbtą elektrišką jie- 
gą persiųsti vielomis, kur reik.

bia ir nusilenkia prieš 
Valančių, 1 haranaucką, 
aibę kitų ; kiekvienas 
inteligentas nusilenkia 
Duonelaitį (nors jis ir 
nas buvo), Daukantą, ............
ir kitus pasaulinius inteligentus 
— visi visus už jų gerus darbus 
musų tėvynės ir musų žmonių 
gerovei atliktus. Ar jus esate

kunigus: i)
Burbą ir žinoma,1 kas kitas pasakoja.

Koks iš to blogumas?

su

bet, Bandymai Lansforde.
Mokslo vyrai ir inžinieriai

giau atsieitų

jau

čių tonų anglių į metus tomis 
mažomis dalelėmis, kurios, pa
virtę dulkėmis, išbyra per sie
tus, besijojant anglis. Komjiani- 
ja mano, kad galėsianti ir tai ant 
vietos sunaudoti savo pečiuose.

O šitie visi stičedyjimai suma
žins prekę išdirbimo garo ir clek-

gu jos prezidentas dabar *yra 
urėdo, arba nupeikia ir pasmer
kia dabartine šalies administra
ciją, jeigu ji yra priešingos par

Duokit šią darbus —• tikrus 
gerus darbus, bet ne paškvi- 
lius, — gerbsime ir “nusilenk-
sime ir ] 
būtumėte.

‘Nešaukite vilko iš girios”.
Nepriklausantis prie kapinių.

ir 
ir 

tokių, kurie su tokiu sumanymu

randame bent vieną

“Sumanymas yra nepaprastas 
ir iš dalies profesoriaus Ram
say’o išvadžiojimai yra teisingi,

giaus

mainų, negu 
liais. Sulyg nuomonės reik 

ir, išėmus jas

labai pajtiginti clcktrikos kainą.
Toki yra manymai ir toki yra

ką ji žada padaryt ir kokius pa
gerinimus duot visai viešpaty
stei, jeigu šitos partijos kait

iš mainų, čia pat jas deginti: 
tam, tikros mašinos išdirbs iš to 
gazą, o garinės mašinos išdirbs 
elektriką, kurią galima vielomis 
naudoti visakam: varymu^ trau
kiniu, gatvekariu, įvairiausiu ma-
šinų fabrikuose, apšvietimui gat
vių, apšvietimui ir apšildymui na
mų, virtuvėms ir t. t.

Iki šiolei buvo tik išvadžioji
mai, bet dabar jau ištikrųjų pra-

pamatysim prezident uosna.
Po to šaukiama alfabetiškoj 

tvarkoj visas valstijas dėlei iš-
reiškinio,

APIE KONVENCIJAS
nuo 3-čio pusi.

kiekviena

Tąsa

Distriktų 
cijos gali 
gatus reikalaudamos, kad jie tik 
už tą, bet ne už kitą kandidatą 
balsuotų, — toki delegatai vadi
nas “delegatai su instrukcijomis" 
(instructed delegates), arba vėl 
delegatai gali ir negauti tokių 
instrukcijų ir jiems paliepiama

surišti tokius
ir

bes ir gabumus, bet nemini jo 
vardo, (kurį vienok kiekvienas

ROOZEVELTAS KONVENCIJOJ
žmonėmis” ir

Štai gauname žinias, kad netoli 
nuo miestelio Lansford,

gą 30 tūkstančių garinių arklių

dora”.... Kiek pirmas tvirtini-

intras, apie skaistybes clo- 
1 najiviškas ir juo- 

Nci vienas, nei kitas 
nėra argumentu suaugusiems vy
rams, bet vaikams ir neišmanė
liams.

Reik sutikti su tuom, kad tarp

budu bus išdirbama 13 anglių 
elektriška jiega ir siunčiama vie
lomis į visas apygardos šalis.

nužiūrėjimą, — 1 
šią geriaus bus.

Apart to visos

savo

jos paliepimą balsuot visiems.

gia ją pasakymu savo kandidato

džiausį entuziazmo trukšmą, ku
ris gali tęstis kokią valandą ar
ba ir daugiau: delegatai šaukia,

salę su benais maršuoti, giesmes 
giedoti, — žodžiu sakant, daro
ma viską parodymui savo dėlei tos 
pricžastięs entuziazmo, Tokios 
scenos gali pasiantrinti, kada 
vardai* kitų kandidatų kitų val
stijų yra perstatyti. Juo kan
didatas yra populiariškesnis, juo 
\oks trukšmas vra didesnis ir 
ilgesnis. Apart to vilias ar du 
kalbėtoju gali patvirtinti kandi
dato nominaciją, taipgi gražio
mis kalbomis.

Kada visos valstijos tokiu bu
du pastato savo kandidatus, pra
sideda balsavimas. Konvencijos

dins ją iki 140 tūkstančių garinių 
arklių*. Dirbtuvės įrengimas kaš
tuosiąs apie 10 milijonų dolicrių.

Toks sumanymas, kurį mėgi
nama išbandyti Landsforde, at
kreipė ant savęs akis viso moky
to pasaulio ir jo pasekmes visi 
atydžiai dabos.

suot, kaip kas sau išmano. Vie
nok kiekvienas delegatas, nežiū
rint į duotas instrukcijas, 
jų kartais ir nepaklausyt, 
kas gi jį privers atėjus balsavi
mo laikui? Jo balsas yra jo loc- 
n?s balsas ir tik jis, o ne kas

nes

UOS
—Williams in Indianapolis Newts ,

Jis sako, kad žmonės “prašo” jo priimti nominaciją.
Jeigu kartais

1. Kodėl “Keleivio” leidėjai, 
skelbdami socializmą, patjs jo 
nepraktikuoja ir savo biznį da* 
ro taip, kaip yra pratę daryt 
visi kapitalistai!

Savo keliu debatai prasideda. 
Dėlei geresnio, matomai, įsisma- 
ginimo ir, taip sakant, įsibėgimo, 
p. “Kunigas” čia pat atrėžia sa
vo priešininkui pusę tuzino klau
simų, kuriuos prašo atsakyti.

štai tie gana įdomus klati^i- 
tr<*i:

tų, esama įvairių ir įvairios do
ros žmonių. Jug nei saulė ne
yra be taškų. Bet vėl iš kitos 
pusės juk visi žinome, (o p. Gel- 
gaudiškietis gal geriaus už kitus 
žino), kad reprezentantai musų 
tikėjimo ir-gi nėra šventi ir, ap
lamai paėmus, vargiai Rūgšte
snės doros už vidutinį inteligen
tą. Apie “skaistybės dorą”, me
nama,, bus geriaus nei neminėti, 
nes čia galima butų prieiti prie 
to, prie ko nesenai priėjo “Ku
nigas X°, rašydamas “Lietuvoj” 
apie savo brolių iš profesijos 
“skaistybes”....

Bet neužsimoka leistis J ilgus 
ginčius ir argumentus. Geriaus 
bus trumpai pasakius štai ką:

Rašėjas šių žodžių ir daugumas

Žada pasiekt Philadelphią ir 
New Yorką.

. Centralinė stacija šios milžines 
dirbtuves, randasi vietoj, vadina
moj Kauto, netoli nuo Landsfor- 
. ................. .. j

* “Gariniu arkliu” saikuoja 
stiprumą garinių mašinų. Jeigu 
mašina gali pakelti 33 tūkstan
čių svarų sunkenybę J vieną mi- 
nutą ant vienos pėdos ąugštyn, 
tai tokia mašiną, sakoma, turi 
jiegą vieno garinio arklio.

pirkt. Bet toks delegatas, kuris 
neprisilaiko duotos instrukcijos 
ir balsuoja prieš ją, visados bus 
po nuožiūrą, pakol jis nepaduos 
pertikrinančios politiškos prie
žasties.

fabetiškoj eilėj, — taigi prade
da nuo Alabamos ir baigia 
Wyomingu. Pirnisedis kiekvie

Prasideda konvencij’a.
Nacij‘onalė konvencija papra

stai susirenka bile kuriam dide
liame mieste, kur randasi užtek
tinai viešbučių delegatams ir 
kandidatų užtarėjams ir kur yra 
milžiniška svetainė, kuri galėtų Iras, ar kas sau.
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toks pranešimas pasirodo abejo
tinas, tada šaukia vardus kiek
vieno tos valstijos delegato ir 
ima nuo jų balsus atskirai.

Pasitaiko, kad toks pirmas 
balsavimas kartais išrenka par
tijos kandidatą, bet tankiausiai 
reik kelis kartus balsuoti. Lai
ke pirmo balsavimo, mat, val
stijų delegatai skaito savo pri- 
derme, mandagumo dėlei, bal
suoti už savo spcciališką favo
ritą, kad ir neturėtų jis daug 
šansų laimėti. Republikonų 
partijoj kandidatas turi turėti 
didesnę pusę konvencijos balsų, 
o demokratų partijoj — du treč
daliu visų balsų. Kitaip kan
didatas negali but nominuotas. 
Taigi jeigu po pirmo balsavimo, 
joks kandidatas neturi tiek bal
sų ,kiek partijos taisyklės rei
kalauja kandidato nominavimui, 
tai prasideda antras balsavimas, 
arba ir dar daugiaus, nors tas 
užimtų ir keletą dienų.

Dabar ir laikas pradėti dele
gatams tarties ir dereties, pakol 
didesnė pusė republikonų kon
vencijos, arba du trečdaliu de
mokratų konvencijos delegatų ne
susitaikys ant kokio vieno kan- 
< lato.

jeigu-gi iškarto delegatai jokiu 
budu negali susitaikyt nei ant 
vieno iš vyriausių kandidatų, tai 
tada pasidaro kelias kam nors 
trečiam, apie kurį iki šiolei mažai 
kalbėta. Tokį kandidatą vadina
ma “dark horse” (tamsus ark
lys), nes, mat, jo kandidatūra 
iki šiolei buvo .“tamsoje”, — 
apei ją nekalbėta. Paprastai to
kiu “dark horse” kandidatu ski
riama ypatą visiems gerai žino
mą, paguodotos reputacijos, ku
ris neturi niekur didelių priešų.

Išrinkus galutinai partijos kan
didatą ,kitų nelaimėjusių kandi
datų užtarėjai-lydcriai duoda 
įnešimą, kad šis nominuotas kan
didatas butų 'apšauktas kandida
tu vienbalsiai visos konvencijos. 
Tą paprastai ir daroma palaiky
mui harmonijos partijoj, kad ne
išeitų iš konvencijos jokių nesu
tikimų ir nesmagumų, kad vi
siems dirbus vienybėj.

Po to renkama ir nominuoja
ma kandidatą į Suv. Valstijų 
vice-prezidentus. Čia buna ma
žiau varžytinių ir paprastai greit 
visų susitaikoma. Vice-Prezi- 
dento urėdan nominuojama tan
kiausiai kokį pirmesnį preziden
tišką nenusisekusį kandidatą, ku
rio vardas yra plačiai žinomas, 
arba ypatą iš tokios valstijos, ku
ri yra abejotina už ką ji balsuos, 
arba pagalios ypatą, kurią re
mia sumušta konvencijoj fakcija, 
kad tokiu budu “medum pate
pus” tai {akcijai užduotą žaizdą.

Kelias dienas laikraščiai pilni 
aprašymų, bet pamažu viskas nu
siramina ir visa šalis per vasarą 
ilsisi net iki pusei rugsėjo, kada 
vėl prasideda priešrinkinė kam
panija, kuri užsibaigia preziden
tiškais rinkimais pirmąjį # utar- 
ninką lapkričio mėnesyj.

Zinutės.
IŠ Omaha, Neb. Pasirodė ap

garsinimai knygos “Vakaru 
Varpas”, kurią manoma išleisti 
“prenumeratos” keliu. Joje turi 
tilpti “Istorijc Lietuviu ateivistes 
i Amerika”, “įstatiniai kaip pa
stoti Suvienitu valstijų pileezu — 
lietuviszkai ir angelckai”, “In- 
formacije del uszlaikimo sveika
tos bei Daktaras namuse” ir tt. 
(rašliava nemainyta).

Jeigu spręsti pagal šitą apgar
sinimą, tai velytina, kad “Var
pas” pirmiausiai užlopytų lietu
viškos rašliavos plyšį, kitaip jis 
neskambės, bet greičiaus tik bir
bęs. Kalba labai bloga.

C. P. Draugas.

Iš Shenandoah, Pa. Birželio 
7-to “High School” auditorium 
atsibuvo iškilmingas užbaigimas 
vietinės “Advanced Grammar” 
mokyklos. Skaitliuje pabaigusių 
mokyklą yra šios lietuviškos pra
vardės: Ella Pečunas, Charles 
Vičulis, S. Dovidaičiutė ir Mariu
ką Unaičiutė.

įs New Britain, Conn. io-to 
birželio numirė nuo džiovos su
nūs Jono Skritulskio, S. L. A. 
centralinio išdininko. Tėvams 
yra tai didelis smūgis, nes mi
ręs Edvardas buvo jų rie- 
natinis sūnūs. 13-to birželio 
atsibuvo laidotuvės. Skritul- 
skutis buvo .rimtas ir labai 
gabus jaunikaitis: mokslas jam 
labai gerai sekėsi ir tėvai daug 
ko nuo jo tikėjosi. — Beširdė 
liga išplėšė tėvams paskutinę 
viltį.

---------- <» < -----------

Chicago, Ill. Šiomis diehomis 
atvažiavo Chicagon p. L. Gon- 
sovskis, atstovas “International 
Harvesting Co.” skyriaus Mask
voje. P-as Gonsovskis pribuvo 
su tikslu arčiaus apsipažinti su 

jšios milžinos kompanijos reika
lais ir pamatyti, kaip čia šios 
kompanijos reikalai yra vedami. 
Žada prabūti apie mėnesio. 
Maskvos skyriuje dirba per 3000 
žmonių. P-as Gonsovskis gavo 
rekomendacijas prie vietinių lie- 
CSvių ir sustojo pas Drą Zimantą.

/ Dr. Emil Loebl

KULTŪRA IR SPAUDA
LIETUVIŲ KALBON IŠVERTĖ

VAIDEVUTIS
—:o:—

......... (Tasa).

nc-kurių račiaujamų įclėjų, tečiaus gi logiš- 
kasai dalykų išvedimas, išreiškimo minties 
būdas, aprūpinimas savo išvedimų argumen
tais, liūdijimai, šaltinis ir citatos, visa stylis- 
tika, trumpai kalbant — visas esminis ir sty- 
listiškas darbo užbaigimas turi būti ir bus 
tikrai asmeniškas, todėl autorius visai tei
singai gali pavadinti straipsnį savo dvasios 
nuosavybe ir turi imti ant savęs pilną už 
straipsnį atsakomybę.

Rimtesnis šiek tiek yra argumentas, kad 
anonimas apsaugojus autorių nuo tardymo. 
Ik abejonės, šita nuomonė galėtų turėti svar
bų pamatą žiauraus ir įžūlaus despotizmo 
laikų; tečiaus konstitucijinėj viešpatystėje ir 
prisiekusiųjų judikaturos gadynėj, spaudos 
orasižengimų dalykuose tokia pažvalga dide- 
ės rolės lošti negali.

Anonimo klausime tankiai užmirštama 
viena labai svarbi dalyko pusė. Paprastai į 
visas spaudos teises žiūrimavisuomenės labo 
žvilgsniu. O juk yra taipgi subjektivis ir 
privati? kiekvieno atskiro publicisto intere
sas, kurį taipjau reikia domon imti. Kiek
vienam! gabiam ir ambitiškam laikraštininkui 
anonimas yra nemažu piktu. Nes anonimas 
kliudo laikraštininkui susipažinti su plates
niais skaitančios publikos sluogsniais, susi
pažinti paprastu keliu, o ne pasišnekėjimu 
prie kavos puoduko; trukdo talentingam laik
raštininkui našiais darbais įnešti savo vardą 
litcraturon, o tuo pačiu ir ckonomiškon ver
tybei!; apsunkina jauniems talentams savų 
gabumų jiegomis pakilti augštesnen stovenėn 
laikraštijoje. Lygiu būdu laikraštininkų dar
bo kokybė žymiai pagerėtų, išmetus iš spau
dos anonimą. Reikalavimas pasirašyti tikru 
vardu verčia autorių atlikti darbą juogeriau, 
sąžiningiau — darbą, kuris duotų jam garbę, 
kuomet pasirašant anonimu autorius visada 
linkęs''savo darbą tik šaip-taip, ant greitųjų, 
oabaigti. Žinoma juk, kad straipsniai, po 
kuriais pasirašoma, sulyg šiandieninio pa
pročio, tikru vardu, literatiškoje vertėje nesu
lyginamai augščiau stovi, nekaip straipsniai, 
kurių autoriai mėgią tuo nelemtu anonimu 
prisidengti. Taip tatai dėl anonimo nukenčia 
spauda ir bendradarbis, labiausiai gi ben
dradarbis. Jeigu taip tankiai, ir tai ypač 
geriausieji laikraštininkijos > elementai, nusi- 
skundžiasi ant dvasinio proletorijato persva
ros profesijos viduje, jeigu žmonės su aka
demiška edukacija laikosi daugelyje atsitiki
mų iš tolo nuo jos, tai be kitų priežasčių 
nemaža prisideda prie to ir anonimas, nes 
jis atima iš laikraštininko visugražiausią do
vaną už savo triūsą— asmeninę garbę ir as
meninę padėką iš skaitytojų pusės.

Kad apsisergėjus nuo nesusipratimų, tu
riu pažymėti, jog dėti parašą skaitau būtinai 
reikalinga tik toje laikraščio dalyj, kur eina 
apie išreiškimą savitos minties ir suteikimą 
laikraščiui spalvos, vienu žodžiu — sampro- 
taujamoj ir argumentuojamoj laikraščio da
lyje; iŠ faktiškų žinių, tik po tomis privalo 
būti parašoma, kurios savo prigimtimi rei
kalauja: asmeninės autoriaus atsakomybės. 
Anaiptol nemanau užginčyti faktų, jog esti 
atsitikimai, kuriuose redakcijai labai pra
vartu užslėpti tūlų specialių informacijų šal
tinius, ’ bet jau tokiuose atsilikimuose atsa
kyti turi redaktorius arba patsai straipsnio 
autorius.

III.
LAIKRAŠTININKŲ IŠAUKLĖJIMAS.

Nenauja yra mintis nustatyti išauklėji
mo skalę publicistų profesijoje. Ta mintis 
pasirodė kaipo naturališkas laikraštininkų 
proletarijato reagavimas. Kovoti su tuo pik
tu yra pasirengusi netiktai laikraštininkų 
profesija kaipo tokia, bet taipjau ir tauta, 
ir valstija. Nes tai visų abelnas reikalas 
žiūrėti, kad atsakoma ir intekminga publi
cisto vieta nepatektų į nepašauktųjų ran
kas. Ncstokavo tatai projektų, reikalaujan
čių, kad laikraštininkų profesijon butų įlei
džiami tik tokie žmonės, kurie turi tam tik

įstatymais. Lygiai ir TreitWHft*) yra tos 
pačios nuomones, nes rašor “Anglai turi 
tiesą sakydami : Vokiečiai yra ‘keista tauta, 
viena puse nuolat užsiima egžan^čnavimu ant
rosios. Tai paikas mūsų nię^slipinkų įsidin- 
gojimas, būk be cgzamcnq . žmogus neturi 
žmogiškos vertes.” Kokios gi rūšies turėtų 
būti tasai egzamenas laikraštininkams? Juk 
yra laikraščiai ir laikraštėliai^provincijoje, ku
riems redaguoti nereikia nieko daugiau, kaip 
tik gerų žirklių ir mokėjimo skaityti ir ra
šyti. Egzamenas tad tokiems žmonėms tu
rėtų būti egzamenu iš skaitymo ir rašymo. 
Argi tad reikia įvesti 205 įvairius egzame- 
nus dideliems ir mažiems laikraščiams?

Dr. Richard Jakobi, užsiimdamas tuo 
dalyku, taip-pat (dėlei tų pačių priežasčių, 
ką ir Treitschkc) yra priešingas priedermi- 
niam egzamenui. Išreiškia tą pačią abejo
nę, kurią jau pirmiau buvo išreiškęs Trci- 
tschke, būtent, kad prie egzamenu begu tik 
neimtų sverti ir viešpataujančios tuo laiku 
politiškos partijos intekmė. Sutinkamai su 
paduotomis čia pažvalgomis Jacobi mano, kad 
prašalinti visas esamas ydas galima tiktai 
v i d u j i n c r c f o r m a , kuri privalo iš
eiti iš pačių spaudos vadovaujančių elemen
tų tarpo, būtent, leidėjų, savininkų ir vy
riausių redaktorių, o taip gi ir aštria pro- 
fesijonalių publicistų susivienijimų, discipli
na, priimant naujus savo tarpan sąnarius.

Specijalio laikraštininkų išauklėjimo klau
simas anaiptol dar nesibaigia atmetimu pri
verstino motivo. Priešingai, ilgainiui daly
kas ingi j o dar didesnę svarbą. Verta paste
bėti, kad toji idėja šiais laikais jau propa
guojama net iš parlamentinės tribūnos, 1902 
metų pradžioje, biudžetinės diskusijos laiku, 
Vengrijos seimo atstovas M. Szemere krei
pėsi į švietimo ministerį su prašymu atkreipti 
atydą j tą reikalą. Panašų geidimą išreiškė 
Austrijos parlamente atstovas Dr. Ryba, 
skaitant pirma syk spaudos įstatų projektą 
1903 m.*)

M. Szemere paskui išskaitė kurias-nc- 
kurias esančias jau panašias mokyklas, bet, 
žinoma, toliau nesiekė kaip Paryžiaus, Ber- 
lino ir Tokio. Užbaigė palinkėjimu, idant 
švietimo ministeris rūpintųsi tuo svarbiu rei
kalu kiek galėdamas ir pasistengtų Vengri
joje inkurti augštesnę laikraštininkų mokyk
lą, “tikslu vengrų kultūros > ugdymo, tikslu 
materialės naudos spaudai, morališko laikraš
ti jos vertės pakėlimo, kiekvieūb žmonijos 
draugo ir patrijoto paguodai1.” ;

Laiku, kada buvo išreiškiamas šis gei- 
davimas, buvo jau daryti pozitiViški bandy
mai įsteigti profesionalę laikraštininkų mo
kyklą. Galima aiškiai atskirt^ dvi tų bandy
mų rūšis: vienam eina apie tai, kad išgul- 
dinėj imtis apriboti vien praktišku spaudos 
darbu, kitas gi apima ir tąs visuotino mok
slo sritis, kurios publicistui ’tfifi pirmaeilę 
svarbą. Pirmon kategorijon priskaitoma pa
skaitos Lille universitete, kurios, rodos, yra 
abelnai pirmutiniu profesionalės laikraštinin
kų mokyklos bandymu. Politiškos ir socijalio 
mokslo kursas apėmė tenai tris išguldinėji- 
mus kaipo įžangą į laikraštiją: pirmasai 
buvo pašvęstas didiemsiems Anglijos ir Vo
kietijos publicistams (docentas Abbe dr. 
Cooten), antrasai —- spaudos legislaturai 
(prof. Gand), trečiasai—laikraštininkų prie
dermėms ir praktikai (Eugene Tavernier). 
Platesnes ribas, su ypatingu atydos atkrei
pimu į praktiškąją pusę, padėjo Paryžiaus 
mokykla 1899 metuose. Jos programas 
(1902) apėmė: redagavimo mokslo kursą, 
išguldinėjimus iš spaudos istorijos, apie už- 
rubežinę spaudą, apie spaudos įstatymdavy- 
stę, teatro ir muzikos kritiką, apie konferen
cijas laikraštijos reikaluose, taipjau praktiš
kąjį laikraštininkų lavinimąsi.

Ta makykla yra trečiu skyriumi “Ecole 
des Hautes Etudes Sociales,” susidedančios 
iš mokyklos etikos mokslų, visuomenės mok
slų ir laikraštijos. Žymiausieji Paryžiaus 
publicistai, kaip J. Comely, Pierre Mille, 
H. Fouquier ,užėmė docentų vietas.

Vokietijoj, prof. A. Koch Heidelbergo 
universitete pirmutinis pradėjo išguldinėti 
apie spaudą, jos istoriją ir praktiką, rišda
mas išguldinėjimus su praktiškais lavinimais. 
Paskiausiamc laike tapo atidarytas taipgi ir 
Zūricho universitete skyrius, pašvęstas laik
raštijos teorijai ir praktikai.

Pašnekelių Kampelis.
Praeito numerio klausimai.

57. Kur ir kada surasta Ame
rikoj pirmos kasyklos?

58. Kur yra bokštas Babel, kurį 
sulyg Seno Testamento žmonės 
pradėjo statyt apsisaugojimui 
nuo antro tvano.

59. Kas tai yra Koronas?
60. Kaip pažinti prisiartinančią 

audrą ?

rą reikalingą apšvietimą. Vienoje Balkanų 
pussalio valstijoj tokį projektą įvykinta dagi 
įstatymu, reikalaujančiu, kad laikraštininkas 
butų baigęs nors vidutinę mokyklą. Tas 
pavyzdis tečiaus nesektinas ir teisingai jį 
atmetė 5-tasai tarptautinis spaudos kongresas 
Antverpene. Reikia atminti, kad laikraštija 
yra šaka ir -nepadaloma abclnos tautinės lite
ratūros dalis. Kaip kiekvienas kitas litera
tiškas arba artistiškas užsiėmimas, taip-pat ir 
laikrastininkija yra liuosa dvasios profesija, 
kurios taip-pat, kaip poezijų rašymo, tėplio- 
jimo, ar komponavimo — nenorės daryti pri- 
klausimas nuo egzamenu ir atestatų. Reikia 
pastebėti, kad egzamenai ir diplomai pasako 
tikį kad asmuo yra įgijęs tūlą minimalį mok
slo laipsnį, bet jokiu budu negvarantuoja, kad 
jis abelnai būtų plačiai apsišvietęs. Nevienas 
savamokslis, kuris nieko neturi parodyti, at
sižymi tečiaus tokiomis žiniomis, subrendu
siomis pažvalgomis, talentu ir styliumi, ko
kių nerasi pas daugelį diplomuotų, plionibuo- 
tų ir štempeliuotų asmenų.

Todėl gi laikraštininkija, toji laisva, li
beralė profesija privalo būti laisva nuo vi
sokių valdžios patvarkų, nevaržoma jokiais

*) Treitschkc: “Politik”, tomas I, pusi. 177-8.

*) Laisvoj valstijoje—sakė kalbėtojas—nėra, tur
būt, svarbesnio veiksnio už opiniją, o tečiaus ma
tome, kad kaip pas mus, taip ir kitose valstijose pa- 
stumėjimu spaudos priekyn, jos pakėlimu, mažai 
tesirūpinama. Tautos ir valstybės labas reikalauja, 
kad laikraštininkai butų mokyčiausi piliečiai, su tvir
tu charakteriu! (didelis rankų klojimas). Bet kas 
yra daroma, kad atsiekus tokį jfelyktf stovį? Nie
ko! Musų laikraštininkai menl&S ‘ įįpmokami. Te
čiaus gi dabar kitas klausimjSį^ffi vaistininkų, 
gydytojų reikalaujama priverstirfiS< sfį&ialio mokslo, 
kad nenuodintų žmonių; dagi irSš-'j^erinorių įsta
tymais to reikalaujama. Bet nėra*’ ikšiol įstatymo, 
reikalaujančio kokio-nors rūpestingo ^pamatinio ap
švietimo iš veikėjų toje taip subtilčf dirvoj, kokia 
yra laikraštija. Jauniems, publicistikos procesijai pa- 
sišvenčiantiems žmonėms viešpatyste neduoda jokios 
prirengiamos mokyklos, neduoda jiems progos in
gyti to moksliško ir morališko augščio, kurio — tau
tos iš viešpatystės interesų žvilgiu—galima reikalauti. 
O juk tai butų padarytas syąrbus rižingsnis priekyn 
viešam ir visuomeniškam gyvenimui pagerinti, jį 
sveikesniu padarytL '

■ ■ {Toliaus brts)\

Atsakymai.
57. Pirmą paminėjimą apie at

radimą Amerikoj anglių randame 
1 lennepin’o raštuose. Tyrinėda
mas 1673—1680 metuose šiądic- 
nines vidurines valstijas, kurios 
anais laikais buvo dar visai ne
apgyventos (apart indijonų), jis 
užtemyjo anglių gįslas augštuose 
krantuose Illinois upės, netoli 
nuo dabartinių miestelių Otta
wa ir La Salei. New Mcxiko ir 
Arizona valstijose yra sidabro 
kasyklos, iš kurių kasta sidabrą 
dar prieš ispanų atėjimą. Senobi
nės vietinės Aztekų ir Tol tekų 
tautos jau nuo senų laikų tuomi 
užsiimdavo ir ispanams atėjus, 
šiose valstijose rasta jau gerai 
išdirbtas sidabro kasyklas. Apic- 
linkėsc Superior ežero, dabarti
nėse Michigan© ir Wisconsin© 
valstijose, rista senas vario ka
syklas; užsilikusio kasimo ženk
lai, kaip lyginai primityviškų 
prietaisų ir įrankių liekanos, pa
rodo, jog šitas mainas išdirbinė
ta dar priešhistoriškais Ameri
kos laikais. Pirmiejie West Vir
ginijos valstijos kolonistai, kaip 
parodo historiški užrašai, 1608 
metais išsiuntė Anglijon iš 
Jamestown laivą su geležine ru
da; iš jos padirbta Anglijoj 17 
tonų geležies. — Tai buvo pirma 
Europoj padirbta geležis iš Ame
rikoniškos rudos. Šiaurinėj ir 
Pietinėj Karoliuose randame gi
lias duobes, dabar jau giriomis 
apaugusias, kurios buk yra ne 
kas kita, kaip senobinės kasyk
los De Soto ir jo pasekėjų lai
kų (1539 m.—1609 m.). Seniausia 
Suvienytų Valstijų kasykla, iki 
šių laikų užsilikusi, bene bus La 
Mottc kasykla, švino apskrityj 
rytinėj dalyj Missouri valstijos. 
Ji yra pradėta 1720 metuose tū
lo Renault iš Mississippi kom
panijos. Šitai kasyklai duota 
vardą La Mottc pagerbimui La 
Mottc mineralogist©, kuris ją su
rado.

t—-—-—1
58. Senovės liekanų tyrinėto

jai ilgą laiką stengėsi surasti vie
tą, kurioj buvo statyta garsus 
Babcl bokštas, minimas Sename 
Testamente. Kaip žinoma iš 
šventraščio padavimo, jį pradėta 
statyt po visasvietinio tvano, 
kad apsisaugojus nuo antro pa
našaus tvano. Jis turėjo but 
taip augštas ,kad jo viršūnė turė
jusi siekti debesų. Vienok Vieš
patis, norėdamas nubausti žmo
nis už jų neužsitikėjimą jo žo
džiu, “sumaišė liežuvius” statė- 
jų: jie pradėję kalbėt įvairiomis 
kalbomis ir negalėję to bokšto 
dabaigti.

Šito bokšto Babel griuvėsiai 
užsilikę ir iki šiolei, bet ne visi 
tyrinėtojai susitaiko klausime: 
kokioj gi ištikro vietoj tas bok
štas buvo statytas ir kurios da
bartinės liekanos jam priklau
so. Daugiausia vienok nuomo
nių linksta prie to ,kad tas bokš
tas buvęs toj vietoj, kur dabar 
randasi griuvėsiai, vadinami Birs 
Nimrud, BabiĮionijoj. Griuvė
siai šioj vietoj labiausiai atsako 
tiems aprašymams, kokius turi
me apie BabeJ bokštą. Šio bok
što gruvėsiai yra pailgai apva
laus pavydalo, 326 sieksnių ap
skrityj. Iš rytų pusės siena yra 
dikčiai nugriuvusi ir turi vos 
apie 50 ar 60 pėdų augščio, bet 
iš vakarų pusės siena geriaus už
silaikiusi ir kįla koniškoj for
moj iki 198 pėdų augščio. Vir
šūnėj užsiliko dar krūva plytų 
(ceglių) 37 pėdų augščio ir 28 
pločio. Plytos yra ugnyj de
gintos ir turi parašus; cementas, 
kuriuom ceglčs sujungtos, yra 
taip puikiai . padarytas, kad ne
galima čielos plytos iš jo iš
traukti. Kitos šio bokšto viršū
nės dalįs išrodo viena massa mil
žiniškų gruvesių, taip sulipusių, 
kad tartum viskas sutirpę di
džiausioj ugnyj. Visa bokšto 
apielinkė — tai vieni įvairios 
formos gruvėsiai. Atkreipus aty
dą j tai ,buk anot kitų padavi
mų Babcl bokštas buvo sugriau
tas kritusios iš dangaus perkuni- 
nės ugnies ,rcik pripažinti, kad 
šie gruvėsiai iš visų atžvilgių la
biausiai panašus į aprašymus bib- 
liškojo bokšto.

59. Koranu vadinasi knyga, 
kuri mahometonams reiškia tiek, 
kiek krikščionims reiškia biblija.

Sulyg mahometonų . tikybos 
Gabrielius angelas iš dangaus tu
rėjęs parnešti koraną, baltu šil
ku aptaisytą ir , daimentais bei 
auksu pagražintą. • Tas turėjęs 
atsitikti Al-Kliadr naktyj, Ra
madano mėnesyj. Dalįs šios kny
gos turinio buvę apskelbtos pra
našui Mahometui miestuose 
Mecca, ir Medina arba paties 
angelo Gabrieliaus “varpų skam
bėjimu”, arba gi Dvasios šven
tos “pranašo krūtinėj”, arba pa
galios pats Dievas jam paaiški
nęs laike sapno. Mahometas 
viską, ką tokiu budu sužinojo, 
liepė Užrašyt Savo raštininkui 
ir iš to pasidarė šventa maho-

mctčnų knyga., Svarbiausia ko- 
rano doktrina yra tame, kad yra 
“vienas dievas ir vienas tikras 
tikėjimas”. Kada žmonija lai
kais nukrypo nuo to tikėjimo, tai 
dievas siuntęs pranašus, kurie 
vedė žmoniją vėl atgal ant tei
singo kelio. Sulyg korano, Mai- 
žius, Kristus ir Mahometas bu
vo svarbiausi ir didžiausi iš vi
sų pranašų. Bausmės už nusi
dėjimus ir užmokestis už gerus 
dabrus yra labai plačiai korano 
aprašytos ir tankiausiai iliustruo
tos pasakojimais, paimtais iš bib
lijos, Apokrypho ir Midrash. 
Abelnas įspūdis, kokį daro ko- 
ranas, yra toks, kad jis buvo 
sukraipytas ir savaip išverstas 
nuorašas nuo įvairių senovės žy
dų tikybinių knygų su savais, 
žinoma, pridėčkais.

Koranas yra labai mahometo
nų paguodojamas, — daugiau 
,(išlaukinai) negu biblija pas 
krikščionis. Mahometonas nie
kados nelaiko jo žemiaus juostos, 
niekados nepajudina, . pirmiaus 
rankų nenuplovęs. Apie tai net 
tam tyčia padaryta pasarga ant 
korano apdarų. Sakiniai, paimti 
iš korano, talpinasi ant vielavų. 
ant durų ir t. t. Nieks taip nc- 
įširdina mahometono, kaip pa
matymas, kad koranas randasi 
rankose “netinkičiojo”, — vadi
nas, nemahometono.

60. Geriausiu įrankiu pažini
mui besiartinančios audros, ar 
kitokių oro permainų yra in
strumentas, vadinamas baromet
ru. Vienok šitas išradimas yra 
sulyginamai dar ne senas ir pa
galios ne kiekvienas jį turi. Te
čiaus jau nuo senų senovės žmo
nės išmoko atspėti oro permai
nas pagal gamtiškus apsireiški
mus. ■

Taip, pavyzdin, fiulatinas pietų 
vėjas daugumoj vietų į kelias 
dienas atneš lietų todėl, kad bū
damas šiltu, tirštu ir šiek tiek 
drėgnu, jis susiduria su šaltesniu 
šiaurės oru, atšala ir drėgnumo 
dalįs jame susidirba į vandens 
lašus. Šiaurės nuolatinis vėjas, 
atpenč, yra tankiausiai ženklu, 
kad tuom tarpu lietaus nebus. 
Sluoksniuoti ,arba žemai kaban- 
tie debesiai, plaukianti iš bile 
kurios pusės, apart šiaurių, reiš
kia lietų, arba sniegą. Švininės, 
arba sidabruotos spalvos debe
siai reiškia permainą oro; aštriai 
raudonos spalvos — pastovų gra
žų orą. Kada saulei besilei
džiant ant dangaus matomi švie
sos spinduliai įvairių spalvų, visi 
bėganti nuo tos vietos ,kur saulė 
leidžiasi, j visus dangaus šonus 
ir net taip toli, kad lyg už
sisuka kitoj priešingoj nuo saulės 
dangaus pusėj, tai tas parodo, 
kad vienoj linijoj su saule yra 
audros/ ’cbesys, nors gali but jis 
dar toli ir dėlei žemės apskritumo 
jis dar ncnNtqinas.

Jeigu tie spinduliai lygiai bėga 
į šiaurius ir pietus nuo linijos 
terpu žiūrėtojo ir besileidžian
čios saulės, ir taip lygiai eina 
pakol nepranyksta, tai tas paro
do, kad audros debesys artinasi. 
Kada dangui matosi “giedros žai
bai”, tai tas parodo, kad toj pa
čioj šalyj yra audros debesys, 
nors gal jo nematyt ir griausmo 
negirdėt. Kada toki giedros žai
bai yra aštrus, aiškus ir nuola
tiniai, tas ženklina, kad audra yra 
labai didelė, nors gali but jos 
vieta yra kokį 100, ar 200 mylių 
atstu.

61. Kur ir kada buvo didžiau
si žemės drebėjimai?

62. Koki yra septyni pasaulio 
stebuklai?

63. Iš kur paeina paprotys va
dinti Suvienytas Valstijas 
“Uncle Sam” (dėdė Samas).

64. ̂ Iš kur atsirado bulvės?
--------------.——

VIETINES ŽINIOS.
Atitaisymas.

“Lietuvos” pereitame numeryj 
“Vietinėse Žiniose” tilpo žinia 
apie ncalimingą atsitikimą ant 
Bridgeport©, kuriame automobi
lius užmušė Kazį Vaicickaucku- 
tį. Šita žinia reikalauja atitai
symo keliose vietose. Mes ga
vome žinias iš gerai mums ži
nomų ypatų, kurios mums papa
sakojo štai ką:

Kazys Vaicickauckutis neturi 
12 metų, kaip buvo parašyta 
“Lietuvoj”, bet tik nepilnus 7 
metus — 6 metus ir 10 men. 
Jo negalima priskaifyt prie to
kių amerikoniškų vaikų, kurie 
butų “perdrąsųs” ir šokinėtų 
prieš automobilių, nes vos tik 
r m. ir 9 men., kaip jis pribuvo 
čia iš IJetuvos, ir tik šeši mė
nesiai, kaip jis atvažiavo iš Wau- 
kegan’o, todėl ir paprastai jis 
visados saugojos vežimų ir auto
mobilių. Sulyg kitų liudininkų 
automobiliaus vežėjas, važiuo
damas nuo Halsted st. ir be
siartindamas prie kampo 33-čios 
gatvės ir Auburn avė., kur buvo 
susirinkęs būrys vaikų, visai ne- 
davinėjęs signalų ir sulyg tų 
pačių liudininkų nuomones jis 
važiavo pergTeitai, — menama, 
galėjo daryt apie kokias 35 my
lias į valandą. Vaiką pervažia
vo ant kampo 33-čios gatvės ir 
Auburn avė. (dar prieš Auburn 
avė.), o vežėją automobiliaus s

sustabdė net jam pervažiavus! 
Šv. Jurgio bažnyčią, taigi atstU’ 
kokius du bloku. Tas viskas 
lyg parodo, kad šiame atsitiki
me daugiaus kaltės puola ant 
neatsargaus ir greito automobi
liams važiavimo, negu ant mažo 
vaiko. Tėvai užvedė bylą teisme.

Mokslo metams besibaigiant. 
Dar kelios dienos ir... pasibaigs, 
mokslo metai. Pradedant nuo 
mažųjų, lankančiųjų pradines mo
kyklas, ir baigiant augščmusiomią 
mokyklomis — visi mokiniai laukia 
vakacijų. LJuosybe visiems maloni. 
Žmogus, kaipir kiekvienas sutvėri
mas iš prigimio nėra labai linkęą 
prie darbo — juo mažiau protiš
ko darbo. Dirba žmogus tik tuo
met, kuomet jį kas nors verčia. 
V aikučiai nelankytų mokyklos, jei 
jųjų nieksJncverstų. Užaugę taip
jau nenorėtų mokyties, jeigu jų
jų protas nerodytų jiems gyveni
mo reikalu. Sunkus mokslo jun
gas, — ypač mažiems vaikučiams 
pakolei jųjų protiškas išsivysty
mas yra silpnas ir nepermato 
gyvenimo ateities.

Kad mokslas butų pažangus, mo
kykla kiek galėdama turi rupinties 
palengvinti mokslaiviaiųs tą jungą, 
pašalinti apatiją, užkariauti jųjų 
jaunas sielas i jąs auklcnti. At
likti tą uždavinį gali tiktai mo
kykla tautiška. Man ding kiekvie
nas lietuvis norėtų, kad jų sū
nus, dukters butų ne vien išla
vintais šio krašto piliečas, bet 
ir dorais lietuviais bei gerais iš
mintingais katalikais. Vienok sa
vo norų nepildo. Štai pažvelki
me kadir į “Aušros Vartų” para
pijinę mokyklą — lankosi vos 
tiktai apie 90 mokinių. Kur-gi ki- 
tį/fos parapijos vaikai? O tik pa
siklausykim : vieni eina į viešąją 
mokyklą — tiesiog ištautėjimo be
dugnėn, kiti lanko vokiečių parap. 
mokyklą, dar kiti net lenkų. Ko
dėl? Todėl, kad daugumas tų
jų vaikelių tėvų patįs mokyklų 
nelankė, tad ir nesirūpina nei sa
vo vaikais, ir kad nieks neverstų, 
tai visai į mokyklą gal ir nepa
siųstų. Priversti-gi, siunčia, ne
paisydami ant naudos, į bent kurią 
artimesnę mokslainę. Bet-gi vil
tis yra, kad artimoj ateityj triūsas 
darbštesniųjų žmonių išduos savo 
vąisius. Prie tos progos reikia pri
minti, kad “Aušros Vartų” l<tcb. 
Kun. K. Ambrozaitis nemažai rū
pinasi pagerinimu mokyklos. Mo
kytojauja dabar du prityrusiu mo
kytoju — vienas baigęs augštes
nę mokyklą Amerikoj, antras — 
“Saules” kursus Kaune su cenzu 
liaudies mokytojaus. Sekantiems 
mokslo metams aprūpinta geriau
sieji mokslo vadovėliai iš Didž« 
Lietuvos, kurie pakeis šios dienos 
Amerikos parap. mokyklos varto
jamus pedagogiškus šlamštus.

Kam iš laukusių mokyklas da
bar, kadir sulaukus žilos senat
vės, nemalonu priminti anuos mok
slo metus? Nieks taip giliai neįsi
skverbia atmintin, kaip iš mokslo 
metų kadir mažos vertės atsitiki
mai. “Aušros Vartų” mokykla, 
norėdama kad jos mokiniai išeity 
kupini lietuviškos dvasios, nešda
mi su savimi glėbius malonių at
siminimų, subatoj, 22 birž. su
rengs bažnytinėje salėje teatrą. 
Programas bus išpildytas šios mo
kyklos mokinių. Jis bus sekantis: 
“Nepasisekė Marytei,” komedija 
2 veiksmuose. Dainos: L Šalty
čius ; 2. Oi tu, sakai’; 3. Kaip
gi gražus, gražus; 4. Mes, Lietu
vos jaunuomenė; 5. Pasėjau line
lius ir 1.1. Pradžia 7 :30 v. v. Gei
stina, kad kuoskaitlingiausiai ap
silankytų ant šio vakarėlio, ypač-gi 
tėvai ir parapijonįs.

Mokytojas J. Ch.

Bankietas svetimtautiškų laik
raščių. Pereitą subatą * Chicagos 
svetimtautiški laikraščiai iškėlė 
Blackstone Hotclyj bankietą p. 
L. N. 1 lamerlingui, prezidentui 
“Amerikos svetimtautiškų laik
raščių susivienyjimo”. Į šį su
si vienyjimą priguli iš viso 519 
svetimtautiškų laikraščiu, išlei
džiamų 29 kalbomis. Susivieny
jimo tikslu yra parodyti vertybę 
ir galę svetimtautiškos presos ne 
tik svetimtaučiams, bet ir ame
rikonams. Iš svarbesnių kalbė
tojų, apart Hamcrlingo, kuris 
yra delegatu republikonų konven- 
cijon, buvo dar šie: vyskupas S. 
hallows, G. B. Cortelyou, buvęs 
S. V. išdo sekretorių, ir A. A. 
McCormickas.

“Lietuva” ir “Katalikas? re
prezentavo vietinius lietuvių laik
raščius.

Naujo knygyno atidarymas ir 
pavasarinio bertainio užsibaigi- 

mas Chicagos universitete.
Du tūkstančiu penki' šimtai 

žmonių atsilankė u birželio, kad 
dalyvauti prie atidarymo naujo 
Chicagos Universiteto knygyno, 
kurį pastatyta atminimui pirmo 
šios įstaigos prezidento W. R. 
Harper o. Tarp kalbėtojų buvo 
prof. Small, kurs išrodinėjo aug
ėlesnes demokratijos ypatybes, 
nešėju kurių buvęs ir velioflis 
prezidentas. Chicagos viešojo 
knygyno knygininkas, p. Legler, 
.kalbėjo apie universiteto knygy
no didumą. Tvirtino, kad nedaug 
yra knygynų didesnių už šitąjį 
Chicagos universiteto knygyną. 
(Jame yra 375.000 tomų ir pa
reina 1.500 periodinių leidinių).
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PIKNIKAS
Naudai Lietuvių Viešo Knygyno. 

Parengtas per Lietuvos Uk-ko Dr-ją, 
T.M.D. 28tą kp. ir 22rą kp. L.S.S.A,, 
NędęĮioj, biržęlią*^June) 23 d., 1912, 
White Eagle Dariče, Lyons, Ill. Pra
džia 9:30 vai. ry(o. Inžanga 25c po
rai. Merginoms dovanai.

Kiekvienas širdingai kviečiamas 
atsilankyti i šitą ..gražų Pikniką. 
Gražiai pasilinksminti, o jūsų pra
leisti pinigai bi/s sunaudoti jūsų pa
čių apšvietai. ■

Važiuokite: 22ros//karais iki 40 
avė. tada Ogden avė. iki 4G avė., o 
nuo ten paimkite Ėenvyn karus ir 
važiuokite iki Desplaines upei. Dar
žas randasi aht upes kranto po 
kairiai.

Šių dienų pirmeiviai.
Knygyno architektas p. Cooligde 
sakė, kad universitetas į'gyjes" 
savo “sine qua non” gerus pro
fesorius .gali stoti prie statymo 
dailių budavonių. Jis pripažino, 
kad pirm negu išsiplėtosiąs sa
vitas amerikoniškas stylius, tin
kamiausias universitetui stylius 
esąs gotiškas. Michigano uni
versiteto prezidentas, Augeli, 
kalbėjo temoj “Literatūra ir gy
venimas“. Galop, knyg/no rak
tai tapo įteikti prezidentui, kuris 
iš eilės įteikė juos universiteto 
knygyninkui.

Naujasai knygynas yra angliš
kai gotiško styliaus ir dailiai 
harmonizuojasi su kitomis to pa
ties styliaus universiteto buda- 
vonėmis. Prie galų kįla bokštai 
135 Pe<ly augščio. Nuo trečiųjų 
lubų abiejų bokštų tiltai jungia 
šitą knygynų su knygynais Has- 
kell’o muzūjuj ir tiesų name. 
Knygų sankrovos (book stacks) 
randasi apatinėj namo dalyj ir 
elektriniai knygų keltuvai (book- 
lifts) neša jas į visas knygyno 
dalis. Didžioji skaitymo svetai
nė yra ant trečiųjų lubų. Joj 
randasi antspaudos (coat of* 
arms) astuonių Amerikos ir aš- 
tuoniu Europos ir Azios univer
sitetų. Išviso universiteto ant
spaudų knygyne yra apie 6o.

Kuomet į/yko sumanymas 
steigti tų knygyną, J. Rockcfel- 
leris prižadėjo padengti tris ket
virtadalius iškaščių, neatsižvel
giant, kokia suma butų ant jo 
išleista, (net iki 800.000). Tuoj 
tapo suaukuota $200.000 virš 
2.000 ypatų.- Pabudavojimui ta
po išleista $800.000, o $200.000 
su priaugusiais nuošimčiais tapo 
palikta kaipo fondas namo už
laikymui. Sekančiais metais bus 
statomi geologijos ir geografijos 
namai už $300.000, klasiškas na
mas už $250.000, moterų gim
nastikos namas už $300.000 ir 
tvora aplinkui Marshall Field 
už $150.000.

Tų pačių dienų tapo suteikti, 
laipsniai ir garbės vardai. Iš 
augštesniųjų laipsnių tapo su
teikta 39 doktorio ir 43 magistro 
laipsniai. Žemesniųjų laipsnių 
ir garbės vardų 459.

P. Gudas.

4. Joninės. Keturių veiksmių 
drama. G. Sudermann. Iš vo
kiečių kalbos versta Kazio Puidos.

s. Inteligentai. Keturių veiksmų 
komedija. Svcnka s.

ir 6. Dumblynė. Penkių veik
smu drama. Parašė Dvi Lie
tuvaiti.

Kiek vėliaus pranešime ir apie 
kitus veikalus bei pilną repertuarą 
viso sezono 1912-13 m. Pirmas 
vakaras Dramos Draugijos bus 
rugsėjo 15 d. Hull House Teatre, 
prie Halsted ir Polk gatvių. Kiti- 
gi veikalai naujoj statomo j "Lithu
ania Hali" ant 1 kidgeporto.

Vardu Dramos Draugijos,
M. J. Damijonaitis, pirm.

Chicagos Lietuvių Draugijų Są
jungos Atstovų Susirinkimas.
Visi lietuvių draugijų atstovai 

malonės pribut Chicagos Lietuvių 
Draugijų Sanjungos susirinkimai! 
Utarninke, Birželio 25 dieną, 1912, 
8 vai. vakare, Šv. Jurgio svetai
nėn, ant 32-tro PI., arti Auburn 
Avenue.

Tame susirinkime bus išdalinta 
Chicagos Lietuvių Draugijų San
jungos įstatų knygelės ir aprūpin
ta daug įvairių svarbių reikalų, 
Chicagos lietuvius palėčiančių. 
Kiekvienas draugijos atstovas pri
valo pribut tau susirinkimam

Su pagarba,
J. J. Hertmanovičius, , 

Gen. Sekretorius.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
P-ui K. Zikus, Farmington, 

W. Va. Administracija išsiun
čia jums katalogą, kuriame ra
site knygutes apie pienininky
stę. Apie pienininkystės kursus 
Amerikoj kol kas negalime su
teikti tamistai artimesnių žinių, 
nes jų po ranka neturime. Su
žinojimui, koki veikalai yra ru
sų kalboj, geriausiai gauti kata
logą bent kurio didesnio rusų 
knygyno Peterburge, ar Mask
voj. Apart Viduno, nėra kitų 
raštų.

P-ui J. Mart. Detroit, Mich.
Pasiklauskit “1 Iraugo”.

Lietuvos Jaunikaičiui, E. St. 
Louis, III. Raštelis eina gurban, 
nes po juo nepasirašote.

Dievo Botagui, Kenoshoj. Tai 
privatiški dalykai, koki laikraš
čiams nerupi. Kas dedasi merg- 
namiuosc, ten gali rūpėti vieti
nei policijai, bet ne laikraščiui, 
nes policija mergnamius privalo 
prižiūrėti.

APGARSINIMAI.
PUIKI VIETA ANT 

RANDOS.

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

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

DIDELIS PIKNIKAS! 
parengtas Dr-stes IL Liet. K. Gedi
mino, nedčlioj, 23 berželio, 1912 m. 
Pradžia 9 vai. ryto, Schuth’s Grove, 
Riverside, Ill. Inžanga 25c porai.

Bile karais iki 52rai avė., o nuo 
ten LaGrange karą iki vietai.

DIDELIS METINIS PIKNIKAS 
parengtas Dr-stes šv. Franeiškaus 
Serafično, atsibus Nedčlioj, 30 d. birž. 
(June), 1912, Bergmann’s Grove, 
Riverside, Ill. Piknikas prasidės 9-tą 
vai. iš ryto. Inžanga 25c. porai.

Nuoširdžiai užprašome, visus
Komitetas.

PUIKUS IŠKILMINGAS PIKNIKAS! 
parengtas triūsu Simano Daukanto 
Jaun. Teat. Kliubo, atsibus Ned., 23 d. 
birželio (June), 1912 m., Justice Park, 
Willow Springs, Ill. Pradžia 9-tą vai. 
iš ryto. Inžanga į daržą 25c. y patai.

Ant šio Pulkaus Iškilmingo Pikni
ko, užkviečiam visus. Justice Dar
žas yra puikiausias ir randasi tiktai 
vienas blokas nuo Lietuviškų Tau
tiškų Kapinių. Visi atsilankę ant 
viršmineto pikniko galėsite linksmai 
laiką 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, imkite į Archer avė., 
paskui Archer avė. ‘‘City Limits” ka
rus iki galui, iš ten Joliet karus iki 
Justice Park. Nuo Town of Lake 
ir So. Chicago, 63-rd st. iki Argo, pa
skui Joliet karus Į vietą kaip augs- 
čiaus minėta.

Paj ieškoji m ai.
Pajieškau draugo Daminyko Kaza

kevičiaus, G m. atgal gyveno Phila- 
delphijoj, Pa.; prašau atsišaukti pas 

Jonas šavlis,
1713 So. Canal st., Chicago, UI.

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

Kazimieras Adomaitis,
G34 Murray st., Sault Ste. Marie, 

’ Ont. Canada.

Pajieškau darpq gjrosernčj ir bu- 
černėj. Esu ilgai dirbęs ir praktikavęs 
tą darbą, taigi * nusimanau apie jį 
gerai. Kalbu 4-jmis } kalbomis. Kam 
reikalingas toks1 darbininkas, lai at
sišaukia pas: C i

Mr. T„ šarmon,
Box 88, Lewiston, Me.

Pajieškau draugo Kazimiero Para- 
mono, atvažiavo Amerikon 1905 m. 
Paeina iš Kauno gub., Šiaulių pav., 
kaimo Užlieknių; pirmiau gyveno 
Bėrgland, Mich., paskui išvažiavo į 
Chicago, 111. Ar dar gyvas? Meldžiu 
atsišauk.

John Switch, 
Box 55, Bėrgland, Mich.

Pajieškau pušbrojio Saliomono Val- 
tęraičlo Suvalkų gub., Viltrakų sod. 
ir J. Preiksoš iš Suvalkų guty, 
Vilkaviškio parap., Apšrutų kaimo. 
iNoręčįąu su jais susižinot. Atsi
šauk i t:* ;. ? • ’■ ' ’

Peter Vai torai tįs,
4628 Hermitage avę., Chicago, Ill.

Pajieškau Aleksandro Sabulio arba 
Bajorūno iš Kauno gub., šaulių mie
sto. Seniau gyveno Chicago, III.; 
turiu svarbų reikalą. Meldžiu atsi
saukt.

Pranas Petryla, 
1942 Canalport, avė., Chicago, Ill.

Pajieškau savo giminaičio Juozapo 
Baltikauskio iš Kauno gub., Rasei
nių pav., Šilalės parap. Pirmiaus gy
veno Chicagoj. Busiu labai dėkingas 
kas man jo adresą praneš. Turiu 
labai svarbų reikalą.

Louis Lukošius,
712 W. j4th Pl., Chicago, Ill.

Pajieškau savo švogerio Juozo Vil
ko ir savo draugų Kazimiero But
kaus, Kazimiero Mačernio ir Anta
no Buivido — visi iš Kauno gub., 
Telšių pav. Pirmiau gyveno Chica
goj. Busiu dėkingas, gavęs apie juos 
žinią.

Jokūbas Lukas,
Niles Center, 111.

Pajieškau savo pačios Agotos 
Kaklauskienės, Kuršėnų miest., šau
lių pav., Kauno gub. 5 pėdų augščio, 
plaukai geltoni, mėlynos akys, vei
das lašnotas ant kairios pusės veido 

■yra duobukė. Jeigu kam tektų pa
matyti, meldžiu pranešti:

Antanas Kaklauckas,
15 Lemerick st., Gardner, Mass.

Pajieškau pusbrolio, Juozapo Len- 
kevičiaus, Kauno gub., Panevėžio 
pav., Kiburskos vol. ir Momlalenų 
sod. Girdėjau ,kad gyvena kur tai 
apie Monongahela City, Pa. Meldžiu 
atsišaukti šiuo adresu:

Tony Anilionis,
P. O. Box 192, Springfield, Ill.

Reikalavimai.
$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 | mėnesį 
visiems — fabrikų darbininkams, mai- 
nieriams ir taimeriams. Tik sąži
niški ir blaivus vvrai teatsišaukla.

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

.  ■> I ■                  ■■■■■■»     —.—.n.—- <

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

Reikalinga lietuvaitė mergina į 
"Dry Goods” storą. Gera mokestis. 
Patyrimas nereikalingas, M. Glatt, 
4321 Wentworth avė.

Reikalingi operatoriai ir kraučiai 
dėl moteriškų . viršutinių drapanų 
(cloak suits). PEN WALD AND 
PALMERY, 367 AV. Adams st., 9 lubos.

Reikalinga keletas vyrų Chicagoj 
ir aplinkinei, kurie norėtų vakarais 
ir šiaip liuosame nuo darbo laike 
uždirbti pinigų. Rašykit tuojaus 
lietuviškai dėlei dykos informacijos, 
nes tamstą laimė laukia. Mes iš
mokysime kaip. Adresas:

Informaton Dept., 25—156 N. La 
Salle st., Chicago, Ill.

Parsiduoda štoras cigarų, tabako ir 
visokių kitokių tavorų. F. J. Douphin, 
1008 So. Canal st., Chicago, 111.

Ant rondos du štoral ant Halsted. 
gatvės didžiausioje lietuvių kolionl- 
joje. Dasižinokite A. OLSZEKSKIO 
RANKOJE, 3252 S. Halsted st., Chi
cago, III.

PARDUODU FARMAS.

Lietuvių kolionijoje Mason ir Lake 
apskričitiose, 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, žeme kuogeriausia, 
su moliu, juodžemiu ir smėliu - mai
šyta. Parduodu lengvomis sąlygomis 
ir pigiai, norintiems lengvais išmokė
jimais. Rašykite tuojau, prisiųsiu dy
kai savo žemių žemlapį ir informa
cijų knygelę.

ANTON KIEDIS,
Peacock, Lake County, Michigan.

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

FA R M O S!! FA R M O S!!
Skaityk ir persitikrink! Busi lai

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

Crystal Lake Farm,
46 Wellston, Mich.

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

Randai atsiduoda 4 garu šildomi 
kambariai, karštas vanduo per visus 
metus, džlanitoriaus patarnavimai, 
kampinis Datas; randa nedidelč. 
3252 So. Halsted st., Miss Gertrude 
P roll.

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.

Parsiduoda kampinis saliunas lie
tuvių ir lenkų apgyventoj vietoj, biz
nis gerai per 8 metus išdirbtas mano 
locname name. Turiu važiuot Lie
tuvon. Gera proga ypač lietuviui. 
Kas pirmesnis, tas bus geresnis. 
Atsišaukit: Petras Norkus, 3502 
Cedar st., Indiana Harbor, Ind.

Parsiduoda geras saliunas, geroj 
vietoj lietuvių apgyventoj. Parsiduos 
pigiai. Atsišaukit po No. 1020 So. 
Canal st.

Parsiduoda kraučių šapa, visai pi
giai’ lietuvių ir lenkų apgyvento] vie
toj. Mano vyras darė gerą biznį, bet 
numirė ir todėl našlė turi parduot. 
Atsišaukit. Ona Juknis, 1620 So. 
Union avė.

Parsiduoda pirmos kliasos “Liquor 
House” ir bufetas lietuvių ir lenkų 
apgyvento] apygardoj. Gera pini
gams daryti vieta. Priešais didelė 
departamentine krautuvė, kuri užsi
laiko daugiausiai iš lietuvių ir lenkų. 
Atsišaukit. 2013 S. Halsted st.

Parsiduoda saliunas 25 metus gy- 
vuojantis ant gatvekarių stoties. 
Kožnas svetimtautis ar lietuvys lauk
damas karų turi užeit. Netoli sa- 
liuno yra dvi restauracijos Ir 4 di
deles dirbtuvės. Kas bus pirmesnis, 
tas ir geresnis. Atsišaukit. 2300 So. 
Halsted st., Chicago, 111.

Kas nori nupirkti gerą ir 13 metų 
jau gyvuojantį saliuną. tai skubin
kit, nes yra gera proga. Arti jo 
yra ddižiausia lietuviška banka ir 
5-centinis teatras. Biznis yra tarp 
lietuvių ir lenkų. Jeigu norit pirkt 
gerą karčemą pigiai, tai atsišaukit. 
3302 So. Morgan st., Chicago, 111,

Parsiduoda štoras. pigiai už "kaŠ” 
pinigus; geroj vietoj ypač lietuviams 
arba lenkams. Savininkas išvažiuo
ja iš miesto. M. Schell hart, 3562 So. 
Halsted st.

Parsiduodu pigiai savo rakandus 
(furniture) iš keturių kambarių, 
taipgi aisooksą; parduosiu kiekvieną 
daiktą astkiriai. Galima užeit vaka
rais arba dienomis. Mrs. Jones, 3417 
Emerald avė.

Parsiduoda grosernė pigiai; gera 
lietuviška apielinkė; parsiduoda iš 
priežasties ligos. Išdirbtas “kaš” 
biznis. Arklys ir vežimas. Atsišau
kit pas: 2120 So. Halsted st.

Saliunas ant pardavimo lietuvių 
apgyventoje vietoje, geroj vietoj. 
Priežastis pardavimo — dviejose ne
besinori laikyti biznį. Antrašas toks: 
3111 Basiled st., netoli 31 ui.

Joseph J. Hertmanowicz
Llciimis 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 kasdien. Su- 
batoms nuo 8 ryto iki 6 vakaro. Neda
lioms nuo 1 iki 3 po pieių.

Dramos draugjios pranešimas.
Dramos Draugija skaito reika

lingu pranešti Chicagos lietuvių ži
niai, kad viršminėta Dr-ja sekan
tį sezonų yra nutapiusi statyti ir 
lošti šiuos scenos veikalus:

1. Gyvieji Nabašninkai. Trijų 
veiksmų juokai. I. K. Lisenkas- 
Konyčius. Iš rusų kalbos versta 
Lietuvainio.

2. Nuo degtinės. Dviejų veik
smų komedija. L. N. Tolstojaus. 
Versta V. K. Račkausko.

3. Su mielu noru. Keturių veik
smų komedija. G. V. Moser. Iš 
vokiečių kalbos versta Mariutės.

Juozui Juškai. Tai visai pri- 
vatiški atsitikimai, kokiais laik
raščiai neužsiima, todėl tokių ži
nių nė vienas laikraštis nepagei
dauja.

Eimančiui. Padirbimas paveik
slo perbrangiai, atsieitų, o tai juk 
tik vietinės politikos reikalas. 
Ir urėdas ne taip svarbus, kad 
lietuvišką visuomenę toliau nuo 
vietos apeiti galėtų. Politikierių 
pasigarsinimai laikraščiuose yra 
apmokami.

Draugijų Reikalai.
ADOMO BENEVIČIAUS DARŽAS.
Duodu žinoti visoms draugijoms ir 

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

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

Pajieškau tikro brolio Kazimiero 
Janulio, Kauno gub. .Ukmergės pav., 
Svėdasų par., Plikiškių kaimo, 10 
metų Amerikoj. Meldžiu atsisaukt.

M. J. Janulis,
410 Metropolitan av., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau Felikso Gudavičiaus iš 
Kauno gub., Žarėnų parap., Dilbun 
kaimo. Jo brolis išmokėjo jam dalį 
700 rublių ir pinigai yra padėti už 
rankų. Jis pats ar kas kitas lai 
praneša, atsišukdamas pas:

Joną Bogušį, 
1612 Chesnut st., Racine, Wis.

Pajieškau Franciško Jakula, Kau
no gub., Panemunės parap., Jankū
nų kaimo. Prašau atsišaukti šiuom 
adresu:

Juozapas Matutis,
N. E. cor. 8th and Green st., 

Philadelphia, Pa.

Ant Pardavimo.
GARY, INDIANA LOTAI.

Didžiausia Lietuviška Aptieka
j. KRZYwiNSKio,

3149 S. Morgan St. CHICAGO, ILL.

Visiems, kurių raštai netilpo. 
Malonėsite palaukti; dėlei stokos 
vietos, ypač seimams užėjtfs, ne
galime visko sutalpinti.

PIKNYKAS! DIDELIS PIKNYKAS! 
Parengtas Lietuvos Sūnų Draugijos, 
atsibus Bergmano darže, Riverside, 
Ill., 23 d. birželio 1912 m., ant ku
rio yra kveičiami atsilankyt visi 
be skirtumo. Bus visko pilnai ir 
kiekvienas galės užsganėdint: gėri
mai, cigarai, skanus užkandžiai ir 
visoki gardumynai. Bus lietuviškos 
žaislės ir šokiai. Privažiavimas iki 
pačiam daržui labai parankus 22-os 
gatvės karais. Su guodone

Liet. Sųnų Draugija.

Pajieškau draugo Stepono Misiūno 
iš Kauno gub., Aleksandravo pav., 
Gudelių sod. Atsišauk i t, turiu svar
bų reikalą:

Petras Mažuolis ,
1 Crown Pl., Haverhill, Mass.

Pajieškau draugo Povylo Danie
liaus iš Kauno gub., Šaulių pav., 
Baisogalos parap.; metai su viršum 
gyveno Frayeet City, Pa. Meldžiu 
atsišaukti.

Albinas Beržinskas, 
Hotel Salow, Youngstown, Ohio.

Nepirk niekur, pakol nepasimatysi 
su mumis. Męs esame Generališkame 
Real Estate Biznyje per daugelį metų 
ir visą laiką apsigyvenę Chicagoje. 
Męs parduodame Lotus ir Namus po 
visą miestą Gary. Męs statomo na
mus po orderio ir skolinam pinigus 
ant properčių tiktai. Farmas parduo
damo visur. Inšiuriname nuo ugnies 
ir nelaimes. 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 Note- 
rijušas. Tel. Franklin 2200.

rios gali
sytos, pritaikant gerus aki
nius.
Akių ap'.i u rojini as nieko ne- 
lešuoja. Jaigu jums skauda 
tikis, raudonos alus, negerai 
matote, silptsa matymas 
skauda galva, nelaukite nie

ATMINKITE!
Galvos skaudėji
mas, nerviškumas, 
akių skaudėjimas, 
apsvaigimas ir tt. 
vis tai pasekmės 
nesveikų akių, ku- 
lengvai būti atitai

Parsiduoda nauji naminiai rakan
dai (furničiai): dvi lovos, du pečiai, 
keturi stalai, 3 veidrodžiai (zerko- 
lai), gražus karpetai, puiki šėpa 
drapanoms ir sofka ,du krėslu ir su
pamas krėslas, 1 komoda, 6 kuchnės 
krėslai, 2 laikrodžiai ir daugybe indų 
(stotkų) ir visokių kitokių įrankių. 
Sąvininkai nori išvažiuot Lietuvon 
dėlei nesveikatos. Atsišaukit vaka
rais: A. J. Mišeika, 918 W. 32nd st., 
Ant antrų lubų, užpakalyj.

ko, o tik jieškokite pagelbos. Eikite į Krzywinskio Apticką ir dykai 
pritaikys. Atminkite, kad už akinius gvarantuojame ir tikrai pritaikome 
akinius. Akiniai po 50c, $1.00, $2.00 ir brangesni.

RUPTURŲ DIRŽAI.
Turime didelį pasirinkimą rupturos diržų ir pilvui bandažų vyrams, 

moterims ir vaikams. Kiekvienam pritaikinsim dykai.
Visokius patarimus duodame dykai. Priimame visokius akinių patai

symus. Pasiliekame visų lietuvių atsiminimui.

JURGIS ĮSTOJA Į PARTIJĄ
*

•4 j IMI

HA, HA, ha! kad TU Kur, Jurgi, kai 
TO I5RODAI.' KAIP TIK MONKĖ! HA, 
HA, HA! Zinai, as tave vesiu pas 
MERGAS.

ŽINAI, JUR&I, TA MERGA SUSIPRA
TUS, Ji TAVE PASIDABOTU, NEŠTU 
IŠRODAI LYG VISO SVIETO KAPITALI
STU IŠNAUDOTAS, 6E7 TIK KADTU 
PRIE PARTIJOS NEPRIKLAUSAI.— 
EINAM ANT MITINGO, AS TAVE 
PRIRAŠYSIU.

DRAUGE SEKRETORIAU, AŠ ČIA AT
VEDŽIAU NAUJĄ DRAUGĄ PRlRAST- 
Tl PRIE PARTIJOS. 
draugai! 
MAN TAS 
DRAUGAS NU
ŽVELGTI N Al 
IŠRODO. AR 
JJ PRIIMT 1 
PARTIJĄ 
AR NE?

•Tū7irnirmrnTnrniifrTrnnnjį|

MUMS 
NERE/KIA 
MONKIŲ! 
NERENK'.'.

■ ' * ■ : I 1 P

i 9.- ■ i . .

- i-?

y L* fcL, i'

DRAUGE.! DARWINA5 PA5ARE, KADMįS 
visi paeiname iš monkės! jis turė
jo TEISYeą, AŠ PATS persitikrinau! 
ŠITAS DRAUGAS TAI YRA MUSŲ TIKRAS 
PRATĖVIS! J/S SUSIPRATO, KAD JIS YRA 
IŠNAUDOJAMAS IR AKLINAMAS, TOD£ 
JIS NORI STOTI J EILES KOVOTOJŲ! JIS 
NEAPKENČIA SURĖDYMO.' J/S NEŠIO
JA RAUDONA NAKTAIZ/j! KAS MUMS 
GALVOJ, KAIP JIS išrodo! MĘS NE ~ 
PRIPAŽĮSTAME TAUTŲ NEI RASIŲ,01- 
LE JIS SUSIPRATĘS!! T’!~PRi~

AS TAS 
DRAUGAS!

ATSISAKOM NUO SENOJO SVIE,' 
TO PURVYNO.' MUMS nerei
kia------MUMS NEREIKIA--------
NEREIK-------- SUSIPRASK//V1, SU-
PRASKIM-

V75-KA5-
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HALL

/

Lietuviška Svetaine

f;

Dabar statoma prie Halsted,

i
i

— “Hall Lithuania”
terp 31-mos ir 32-tros gatvių

L DLSZEWSKIO BANKA
3252 So. Halsted St., Chicago, HL

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

1. BŠduoda 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 ir lotų mieste Chicago ant lengvų išmo- 

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

kitokių.*
Siunčia Pinigus į visas dalis svieto ir parduoda Šifkortes 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 ne vagis ne ugnis negali prieiti.

--------- o---------

u mainyti pradėta statyt namą ant kitokio plano bus perdi- G.

* .

ir kitokiem susirinkimam.

1 
» is nuskurusių, sulūžusių pakilo j puikiausias ir brangiausias

tysime sekančius biznio namus:

IU&ES

IWTW

Garage?

avė.

•a

Moteriškų Drapanų

st

p.

stD.
Groserne

et

stP.B.

st

stM.
fduosinie

Kaz.

3252 So. Halsted S t .y

būdavot! 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 storą, kokį kas nori, o kada mes pra
tesime statyti, ir jei mus planai kitam nepatiks, tada per-

nančios suvirs 100 ypatų, draugijų mitingam ir kitokiem su-

<, 
t

ra i 
bus 
lite

čia sau vietą apsipirkti, kol dar galite pirkti pagal senovišką 
žemą kainą.

Furniture Store
Ida rd war c Store
Muzikališkų Instrumentų

KUR
Galima 

"Lietuvą’'

gatve prie 12-tos, 63-čios 
Halsted, terp 31-mos ir

Statymas naujos Lietuviškos Sales, 
kaip^matote ant paveikslo, jau prasidėjo.

00 metams. Perka 
ir namus. Par- 
visų linijų. Siun- 
dalis svieto. No- 
padirba visokias

avė. 
st 

avė.
sL

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

Po No. 3220, 3222 ir 3224 So. Halsted St. bus sta-

augštų, dviejų lotų platumo gražus mūrinis namas. Apa
čioje bus du dideli štorai, viršuje bus puikus pagyvenimai su

18 vietų atgal ant Halsted gatves prie \2-tos gatves 
nebuvo matyti kitokių namų, kaip tik sulužiusios, mažytės,

tauracija ir “Ice Cream Parlor.

Restauracija ir Kotelis 
Saliunas ir Plotelis 
Photografo Storas

šiaurinio miesto g 
ta. Iš viso 19 mylių ilgio, 
kiausias biznio vietas.

Jonas Bičkunas, 
E. Fromes, 
Ant. Jankauskas, 
Balt. Juozupavičius, 
Ant.
Jau

medegos (Fire Proof) su geriausiais sanitariškais įrengi
mais pagal vėliausias Chicagos miesto teatrų taiskyles. Si 
Salė kaštuos $100,000.oo. Bus tai puikiausia tos rūšies Salė 
visame Chicagos mieste.

KELIAUJANTIEJI AGENTAI, )
Jonas Dabulskis.
Andrius Jurevičia

į Si manas Kvietkat
Joną# Kulis.
M. K. Wilkevicze.

lūžusias stubas pradėjo statyti didelius, gražius biznio na- 
mus. Vienam tą pradėjus, sekė jj ir kiti,'statydami naujus, 

nuskurusią vietą pavertė

Chicago, III.

nuo žemės iki stogui užims didėji Salė. Šioje Salėje bus 
gražus balkonas, dideįė scena ir visos reikalingos sccnc- 
rijos teatrų lošimui teip, kaip geriausiuose teatruose. Tilps

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

gražius štorus, bankas teatrus ir 
į brangiausią biznio centrą.

, koncertams,

Plochockl, 
Milewskl,

BALTIMORE, 
John Louis, 657 W. 
J. Zebrauckas,

CLEVELAND, 
Šukys, 2118

ELIZABETH, 
Bočkus.

LAWRENCE, 
Ramanauskas,

MONTELLO, 
Miszkinis,
NEW HAVEN, CONN.

A. Makarevich, 255 Wallace
PHILADELPHIA, PA.

A. Ignotas. 1028 So. 2-nd
PATERSON, N. J.

Atklnds Bros., 273 River

PORTLAND. OREG. 
Bowman News Agency. 

ROCHESTER. N. Y.
Dapshis, 210 Joseph ava

šia, tiesiausia ir svarbiausia biznio 
Ji eina tiesiog išilgai visą miestą nuo 
pietiniam g'alui, niekur nepertrauk-

gyvenanti ant Halsted, terp 31-mos ir 33-čios gatvių tuo- 
jaus pakele 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.

statyti vieno pentro štorai su gyvenamais ruimais užpaka
lyje, tinkami visokiem bizniam.

Taigi šią vasarą čia taps naujai užbudavota gražiais 
storais net 10 lotų apart jau dabar pradėtos statyti Salės. 
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 susi bučiavos viršpaminėti nauji što- 
ir juose bizniai taps atidaryti, tai namų ir lotų kainos 
daug brangesnės negu dabar. Šiądien da nuo mus ga- 
pirkti čia lotus nuo $2,000.oo ir aukščiau, bet vėliau jų 
ą kainą nepirksite. Todėl, jei j ieškote bizniui geros vie

tos, tai pirm pirkimo kitur, dirstelėkite pirmiau j Halsted, 
terp 31-mos ir 33-čios gatvių.

Ant virš paminėtų naujų namų mes jau turime gatavus

Pažiūrėkite šiandien į tą vietą, o pamatysite vietoj senų me
dinių šlubelių, 4, 5 ir 6 pentrti augštus murtis, užimančius 
cielo bloko plotį, didžiausius štorus, bankas, teatrus ir 1.1. 
O kainos lotų, kuriuos 18 metų atgal galėjote pirkti ten už 
$2,000.oo, šiandien pasiekė sumą $20,000.oo.

14 vietų atgal Halsted' gatvė prie 63-čios 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 užbudavota didžiausiais storais, teatrais, ban- 
komi ir 1.1., o lotų kainos pasiekė sumą nuo $10,000,oo iki 
$30,000.oo.

6 vietai atgal Halsted gatvė prie 79-tos gatvės buvo 
tuščia, farmeriai ten gyveno; karvės ir avįs ganėsi. Lotą ten 
galėjai pirkti už $500.oo. Pažiūrėkite šiandien į Halsted 
prie 79-tos gatvės, kas darosi. Ten už kampinius lotus, 100 
pėdų pločio, paėmė šįmet po $60,000.oo. Ten dabar statosi 
nauji gražiausio modelio namai, didžiausi ir gražiausi što
rai ir iš tuščios vietos pasidarė didžiausias biznio centras.

ir 79-tos, liięs šįmet darome ant
33-čios gatvių. Mes čia išpirkome visus tuščius lotus ir se
nus namus, kuriuose žydai laikė 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

Siuvamų Mašinų Storas 
Teatras ir kiloki.

Taigi, jei jieškai bizniui geros vietos, tai šitą* vieta ge
riausia visokiam bizniui, ir jeigu negausi čia lotJ|pirkti už 
prieinamą kainą, tai ateik pas mus, o mes tau m:'’' /„... 
lotą pigiau, kaip kiti.

• ■ < . / ?;■ :

A. OLSZEWSKI BANK
* . » • r . *

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

Jei nori užčedyti 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 mieste Chicagos, tai A.Olszewskio Banka ' 
suras tau pirkėją.

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

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

Jei reikalauji rejentališkų popierų, kaipo “Dovierennasties”, 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 Chicagoje iš tolymesnių miestų neužmirškite apsilankyti ir musy Bankon.
■it

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

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

BANKOS VALANDOS: Panedellals. 
seredom, ketvergals Ir subatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedelioms, utar- 
ninkais ir petnyčioms nuo 8 ryto iki 
G vakaro.

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

Moka $3.00 nuo šimto už padėtus 
pinigus. Skolina pinigus statymui Ir 
pirkimui namų. Partraukia pinigais 
iš kitu bankų. Parsamdo bankines 
skryneles (boxes) apsaugotas nuo ug
nies ir vagių po $3. 
ir parduoda lotus 
duoda šipkortes ant 
čia pinigus Į visas 
tarljalnam skyriuje 
rejentališkas ir legališkas popieras 
ir dovierennastis ir užtvirtina pas 
konsulį.

Valandos: kasdien nuo 8 ryto Iki 9 
vakaro. Nedelioms, utarninkals Ir 
pčtnyčlomB nuo 8 iki 6.

.1 įiimF—f.............—- ' ■

GAUTI “LIETUVĄ
gauti kiekvieną savaitę 
už 5c. pas šiuos agentus:
CHICAGO, ILL.

Jonas Ilgaudas, 1613 So. Halsted sL 
P. M. Haitis, 1607 N. Ashland avė. 
Zig. Mickevičia, 2342 S. Leavitt st. 
M. J. TananeviČe, 670 W. 18th st 
Mike Valaskas, 345 Kensington

BROOKLYN, N. Y.
227 Bedford

73 Grand
65 Hudson

222 Berry 
87 Grand 

\16$ Grand

c

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

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

BANKOS VALANDOS: Panedėliais, 
seredom, ketvergals Ir subatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedėtiems, utar- 
ninkals ir petnyčioms nuo 8 ryto iki 
(k vakaro.

MIKAS J. TANANEVICZE
670 W. i8th st., Chicago.

Priima bankon pinigus ir moka 
3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parduoda ši f kertes ir siunčia pinigus 
) visus svieto dalis.
„OFISO VALANDOS: Fanedėlials, 
seredom,?*ketvergals ir suimtoms nuo 
Suryto iki 9. vakaro. Nedalioms, utąr- 
ninkals ir petnyčioms nuo 8 ryto iki 
< vakaro.

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

Priima bankon pinigus ir moka 
3%. Už sudėtus pinigus mūsų ban- 
koj duodamo 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 šlfkor- 
tes ir siunčia pinigus | visas svieto 
dalis.

BANKOS VALANDOS: Paneik iaU, 
seredoms, ketvergals Ir subatom nuo 
8 ryto iki 9 vakaro; nedėliota, utar- 
ninkals ir petnyčioms nuo 8 ryto iki 
S yąkaro.

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

Priima bankon pinigus • ir moka 
3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parsamdo bankines skryneles Xboxes) 
po $2.50 metams. Parduoda ši įker
tės ir siunčia pinigus i visas svietą 
dalis.

BANKOS VALANDOS: PanedSlials, 
seredOm; • ketvertais ir- subatoms^nuo 
4h ryto iki 9 vakaro. Nedėlloms> utar- 
ninkais Ir petnyčioms nuo 8 ryto ik* 
• vakaro.

MD.
Baltimore 

112 N. Green
OHIO. 
St. Clair avė
N. J.
211 First

MASS.
101 Oak

MASS.
35 Arthur

st

Marcinkiewi.cz


SukietėjimasPadaryk, kad butu stiprus!

Tulžis

kepenis
yra Nevirškinimas

Galvos sukimas,
Severos Aptrauktas

liežuvis

Prirugus burna
Dolaris Butelka.

Kuriam-nors iš šitų

Eini Menkyn? linti reikia vartoti

Severos

nemalonumų prasa-

I • v- - • Labai pageidaujama, naujausia jau išėjo knyga, mokslas apie sveikatų 

DAKTARAS".Nervotonas
(Severa’s Nervoton)

& * ŠITA KNYGA parašyta naujausio mokslo ir išradimo geriausio budo 
Išgydymo, pripildyta tokia puikia medega, kad kitose iki šiol išėjusiojo He« 
SfrtiiTiškose knygose to negalima rasti, kas yra patilpę knygoj “Daktaras”.^ 
H. ŠITA KNYGA "DAKTARAS” aprašo visokių ligų vardus, kaip jos prasideda, kaipgi 
^Hapsireiškia, kaip išrodo ir kaip greičiau, geriau ir kur galima išsigydyti. t ’Gj

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

Blogas upas, piktumas, aitru
mas, žudymas dvasiškos lygsva
ros, negalėjimas miegoti ir tp. — 
tai suerzintų, suardytų, nusilpu
sių nervų pasekmės. Nervai tie
siog, verkia kad jiems ką-nors 
sustiprinti duotumėte, 
sias nervams sustiprinti

Geriau-
vaistas

Labai gali but, kad tai paeina 
nuo nepakankamo ir prasto mais
to, bet labiau gal nuo to, kad 
viduriai silpni ir maisto nevirŠki- 
na. Greitai pasitaisys visas or
ganizmas, jeigu pasirūpinsite 
pataisyti sugedusius vidurius, 
vartodami

Severos Skilvio
Biteris
(Severa’s Stomacl\Bitters)

Dolaris Butelka.

Pageltimas

Nesveikos

Pigulkos

Kepenims
(Severa’s Liver Pills)

Kaina 25 centai.

Severos Gyduolių nusipirkti galite gauti artimiausioje ap- 
tiekoje. Jei neturėtų, rašykite mums. Daktariškus patarimus 
suteikiame laiškais be jokios mokesties. Adresas:

W. F. Severą Co. CE“'SZ,DS
RUSIJOS—AMERIKOS LINIJA.

Puiklau&i, Didžiausi ir Grečiausl 
Laivai, regulariškai kas dvi savaiti 
vaikščioju 
nestodama 
te. Nauji 
Garlaiviai

CZAR,
8 dienomis

te.daiaų.
$3300
$48.00
$65.00

IŠPLAUKS
Russia,

pos 13;
Dėl artesnių žinių meldžiame kreip

tis j musų agen. s, arba | Vyriau- 
sjjj Keleivių Agentų:
A. J. Johnson & Co. 27 Broadway,

New York.

Dr. O. M. Glaser

16 WfJLOl

GERA PROGA!
Gramatika angliškos kalbos mo- 

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

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

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

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

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

P. Mikolaiuis
Box 62 Now York City

AMUI
Telefonai Yard# 1M3

Dr. J. KULIS
Gydytojas ir Chirurgas

1255 S. Halsted St. Chicago, HL
PRIĖMIMO VALANDOS:

Kuo 0 ryto iki 12; 6 iki 9 vakar#
MadCLi bu# ® Iki H po pietį nuo 0 iki 8 vak

viri VWVWV

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

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

Telefonas Kinloch 108

Draugija Moksleiviams šelpti Ir Šviesai Skleisti 
Meldžiame savo Bendrataučių padėti jai tą 
didį uždavinį vykinti. Šitokiuo bildu: Tapo 

įsteigtas

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

adresas:
Aušra, 3149 S. Halsted st. Chicago, 111.

J. KULBOKAS
Užlaiko

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

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 
nuo 7:00 iki 8:00 vai.

Nedalioms 
nuo 9:30 iki 12:00 vai.

Rezidencija

5208 W, Harrison Street
Tel. Austin 737

ryto 
v a k.

ryto

Valandos:

tiktai iki 9:00 kiekviena ryta

8 Lotai $79. Jums JEIGU
Išrišite šitą galvasukį

Padekit skaitline nuo 31 iki 39 ant kiekvieno lapo 
taip, kad sudėjus kiekviena šoną visos šono skaitli
nės padarytų suma 105. Atsiuntę mums išrišima, 
gausite nuo musų čekį ant $100, kuriuos mes įskaity
simo jums perkant 8 lotus 20.000 bert, pėdų didumo 
ir kurie randasi Spotwood, N. J. tik kelias mylias 
nuo l.)idžiojo New Yorko Miesto. Lotai yra augštoj 
sausoj gražioj ir sveikoj vietoj ir yra puikus darži
ninkystei arba namų statymui.

Paprasta preke jų yra $179, bet šio galvasukio iš
rišo,j ui atiduosime tik už $79, įmokėjus $5 rankpini
gių ir $3 išmokesties kas menuo.

NUOSAVYBE YRA GVARANTUOTA APSAU
GOS JURIDIŠKAIS DOKUMENTAIS.

Reikalaukit žemlapių ir artimesnių informacijų iš

Lithuanian Dept., No. 1 Room 1018, World Bldg, N. Y.

Imkit skaitlines is kvadrato 
ir indekit jas kitan kvadratai! 
teip, kad suma skaitlinių iš visų 
pusių butų lygi 75. Jeigu išrišit 
šitą užduotį; atsiųskit ją mums 
o meš prisiusi m jums kreditavo 
paliudijimą ant $100, gerą pir
kimui dviejų gražių lotų, kurie 

randasi tiktai 10 mylių nuo Didžiojo New Yorko (Greater Now York). Paprasta 
šitų Įlotų prekė yra $199: jeigu išrisite musų uždavinį gerai, lai jie jums kaštuos 
tik $99. Šitą sumą galima išmokėt, davus $7.00 piningais ir $3.00 kasmėnuo. 
Atsiųskit mums išrišimą ir reikalaukit žemlapių-ir t.t. Rašykit:
ITHUAN IAN DEPf. B. Room 1103. 63 Park Row, New York City

75

JAU GATAVAS "LIETUVOS"

Knygyno Katalogas

GERBIAMŲ TAUTIEČIŲ ATYDAI
Pirmas Vienatinis Lietuviškas Daržas Vasarišku Vakaciiu

LEMONT’S RESORT FRUIT FARM
====== nnt kranto Szv. Juozapo Upes, Sodus, Michigan —.....

Gerbiami tautiečiai! Kaip prisirengsite apleisti miestu aut kelių dienų ar sany 
aikc vasaros karščių ant pasilsio, tai žinokit, kad nerasite geresnės vietos už

. ■Apygardoje Sodus, Mich., tuoj ant kiauto upės St. Joseph River. Y ra tai puikiausi, 
sveikiausi ii linksmiausi vieta praleidimui vasaros karštų dienų J»o pavėsiais puikiausių 
medžių. \ ra .ten geriausios maudyklės bėgančiame ir čystame vandenyj; nnneiališki van- 
denįs, kurie yla labai naudingi reumatizinuotiems, nervuotiems ir nusilpnėjusiems.

kiausia vieta žuvaviniui. Laiveliai ir gazolininis laivas svečiams už dvką po 
dnėtis. Visokį vaisiai, kaipo tai: žemuogės, avietės, obuoliai, grušios ’ir

svečiams veltui. Geriausias valgis, nes vystai ir gardžiai taisomas 
(kukaikos). Pienas ir kiaušiniai švieži, nes turiu savo karves ir 

vasariniai nameliai taip ’ vadinami "cottages,” su 
daug kitų kambarių didėjam budinke, vis tai < 
Prekės: $7.50, $8.50 ir $9.00 už sanvaitę. $1.50 per

ant Lemont Resort Fruit Farmos, važiuok taip: imk 
a Morton, Chicago Docks, Wabash av. ir River gatvių, 

Benton Harbor, paimk stritkar; "Dowagiac-—Eau Claire,” 
os, "Lemont’s Resort.” Kelias prekiuoja tiktai 75 centai, 
du kartu kas dieną: 9:30 rytmetyj ir 11:30 vakare.

kad gerbiami tautiečiai parems savo draugbrolį lietuvį, o ne kokį 
arba žydą, pasilieku su godone jųsų,

ALEX J. LEMONTAS
Adresai: Lemnnfs Resort. Sodus, Michigan. Chicago: 668 W. 18th Si

vii ėjos
Puikus 

lovoms, ir 
svečiams. 
(Džiovininkų ncpi iiniain).

Važiuodamas 
nijos Graliam 
Michigan j 
minėtos viet 
cagos išeina

Pasitikėdamas, 
ten airį,

van- 
vynuogčs 

tam tikros 
y ištas.

lapuoštoms ir minkštoms 
atsilankantiems 

dieną ir naktį

laivą (botą) li
pei ežerą Lake 
kuris davež lig 

Laivai iš Chi-

-2” ŠITOJ KNYGOJE “DAKTARAS” dikčlai aprašo atidengiant daug paslaptybių, apie 
'^(goriausius smagumus ženybinio gyvenimo ir teip pat kaip ir kada geriausiai apsivesti ir^jf 

Jikaip Imti laimingu.
TOJ KNYGOJE “DAKTARAS” gražiai pamokina kaip jaunus vyrus teip ir moteris.gįpfr 

^■Jkas būtinai kiekvienam reikalinga žinoti, visiems kaip seniems teip ir jauniems, žeuotiems *5 
&|<ir nevedusiems. mL
*¥ ą KIEKVIENAS SKYRIUS šitos knygos yra laba! Žingeidus, o nemokantiems skaityti, 
hA t n j moka n t is k u ris net uri dar šios knygos, su dideliu ukvata perskaitys tiems garsiai, kad 
Wtfales daug visko prisiklausyti. Ta knyga kiekvienam yra labai naudinga ir reikalinga W 
K^turčti, kuris tik nori būti sveikas ir laimingai gyventi
Mgk KNYGA "DAKTARAS” yra paveikslais iliustruota, parodo ir giliausias kimo dalis. 

^atidengiant paslaptybes. Ji reikalinga kaip sveikiems teip ir sergantiems. Tik perskaičius 
knygijį atrasite viską, ko čion negalima parašyti ir (lažinosi visą teisybę. <

APART KITU SKYRIŲ sergantiems rūdijama skaityti Japie nervų, kraujo, inkstų, 75 
romatizmo, odos, vidurių, nusilpnėjimo, bronchitis ir limpančias ligas; teip pat apie moterųfe^ 
nesveikumus ir kitas visokias ligas irt. t.

W. JEI SERGI, tai pirmiau ne kaip manai vartoti kokias nors lickarstas ar kreiptis Pr*(> 
gydytojo, reikia būtinai perskaityti "DAKTARAS”.

t? ŠITOJ knygoje "DAKTARAS” netik pamokina kur ir kaip išsigydyti, kaip buti sveiku,k. 
<S#bet ir kaip nuo visokių ligų apsisergčtl, 52®
J NORS TA KNYGA LABAI BRANGINTINA, bet kad prašant liotuvlams^ą išleido 

įUphiladclphios M. Klinika, dėlei labo visuomenės, tad kiekvienas ją apturės, kuris tik prisius^ 
^Skeliąs Štampas už prlsiuntimo kaštus. Apturėsi tuojaus, tik visada reikia rašyti adresas teip:

The Philadelphia Medical Clinic |
7! 1117 Walnut St., Philadelphia, Pa7
W VYRAI IR MOTERYS, kurie nesveiki ir nori buti sveiki-išgydyti, tad kaip žodžIu/Bf 

-^leip Ir raštu (lietuviškai) gali atsišaukti j šitą tikrą Kliniką. Ateinančius priimama šiomis
'• valandomis per Kliniko Daktarą: *

^Kasdien nuo 10 iki 4 po piet. Nedelioj nuo 10 iki 3. Utarn. Ir Petn, vak. nuo 6 iki 8 vai.

TIK-KĄ IŠĖJO IŠ PO SPAUDOS NAUJAS 
“ L I E T U V O S ” KNYGYNO KATALOGAS, 
todėl visi pirmėsniejie katalogai yra dabar negeri. 
Šis katalogas užima vietą visų pirmiau išleistų.

Kiekvienam, kuris tik pareikalaus, priduos savo 
adresą ir prisius už 2 c. pačto markę, išsiųsime šitą 
naują katalogą (136 pusi.) dovanai. Šiame kataloge 
rasite visas naujausias lietuviškas knygas, išėjusias iki 
gegužio men. 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.

inwmMMiaggnrcani iiifwimu

Adresas:

Lie-

MOKYKLA ŠOKIŲ
DYKAI!!!!!!!$100

O KAS ČIA?

tarp Rusijos 
pakeliui 
dvišriubiniai

KŲR3K, 
1 Rot-

L Amerikos, 
jokiame por 
Pasažierinla

3149 S. Morgan St
Kertė 32-ros gatvės.

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

per vi- 
centų 

numerį

III
II

I
Iš NEW YORKO:

Birželio 29; Kursk,
Czar (naujasis), Liepos

Darau visokių, operacijų. 
su pagarba

Dr. G. M. Glaser

BUK 
VYRAS

Skausmai

mas, Ligos Kepenų ir 
Inkstų

RUSSIA.
11 dienų 
Lenkiją, 

klase $35 00 
klase $50.00 
klase $75.00

“TARKA”
Juokų ir linksmybes mėnesinis 

laikraštis, išeina Neto York'e.
Jeigu nusibodo liūdnumas ir norė

tum prablaivinti protų, tai nėra ge
resnės gyduolės už “TARKĄ”. Užsi
rašyk “TARKĄ” ir jai tarkuojant 
jausies, kad pajaunėjel ant čielo 
Šimto metų. Skaitydamas “TAR
KĄ”, jausi tiek smagumo kaip išgė
ręs tris bačkas alaus, arba suvalgęs 
dvi kvortas tarkuotų krienų.

Kiekvienas prisiuntęs doliarinę ir 
savo adersų, gaus “TARKĄ” 
sų metų. Kas prisius 10 
stampoms, gaus “TARKOS” 1 
visai vėl tuo. Adresuojate:

P. NARVYDAS, 
124 Grand st., Brooklyn, N. Y.

šiuomi apreiškia pagodotal visuo- 
neniai, jog esu seniausias gydytojas 
nt Bridgeporto praktikuojant per 21 
aetus, perkėliau savo ofisų ir, gyveni

mų į savo locnų namų po numeriu

3149 S. Morgan St.
Kertė 32-ros gatvės.

Telefonas Yards 687.
Mano ofisas aprūpintas naujausiais 

budais gydymo. Visus ligonius 
stengsiuosi užganėdinti kaip ir lig šiol. 
Pasitikėdamas, jog gerbiama publika 
ir toliaus mane rems, esiu namie 
ant kiekvieno pareikalavimo dienų ir 
naktį. Esiu specialistas ligose vai
kų, moterų ir vyrų ir užsendintose 
ligose. 
Liekuosi

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:

Jau Baigiasi Mūsų
KALENDORIAI
Jeigj. nori gauti gražų Kalendo
rių su daugelį pamokinančių 
straipsniu ir gražių paveikslų, tai 
prisiųsk 25c Štampas ar pinigus 
tuojau, o męs prisiusime jums 
geriausią Kalendorių. Pasisku
binkite, nes nedaug beturime.

Kaina 25c su prisiuntimu.
J. ILGAUDAS 0

1613 So. Halsted St., Chicago

Seniausia Lietuvių užeiga pas 

JUOZUI RIDIKfJ 
j Užlaiko visokius pirmo 

/ skyriaus gčrimus ir kve- 
penčius cigarus ir

Gražią Naują Svetainę 
Susirinkimams, vestuvėms, ba
liams ir 11. Širdingas priėmi
mas ir broliška rodą kiekvienam 

3253 Illinois Gt„ Korte 33rd

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 visuose teismuose (suduose).

Gyv. 3112 S. Halsted St., arti 31-mos
Telephone Y rd s 2390

Prof. Julius Vilsko užtikrina, kad iš
mokys šokti kiekvienų jaunų ar senų. 
Išmokinu valsų 6 rūšių, taip, kad 
gali drųsiai 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. vale 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 Kletnier, 
Miss. Joanna Walets, Prof. Julius 
Silsko, 2124 So. Halsted st., Chicago, 
Ill.

Naujiena Kuri Nudžiugins ir 
Palinksmins Daugel Sergancziu, 
Silpnu ir Nualintu Vyru
vlSkfts, nupuolęs sveikatoje? Ar peržengei tiesus •sveikatos 
arba gamtos? Armanui apsivesti? Ar esi tinkančiam pade- 

. jime užimti užduotis žcnybinlo gyvenimo? Jeigu yramažiau- 
sė abejone jog randasi užsivilkusi chroniška liga dugnyje 
tavo klapatų, tai atsišauk ant žcmlaus paduoto adreso, o ap. 
turėsi patarimą ir ištirinejimą dykuli Mes Ištirinesime tavg 
visai dykai, ir jeigu išgydymas bus galimas, tai mes išgydy- 
sime už kožemiausią kainą. No užsidedi ant savęs jokių pa
reigų atsišaukdamas pas mus del bemokestinio pasiteiravl- 

. mo. Męs perstatysime padėjimu viso dalyko tikrojo šviesoje, 
o tada galėsi gydytis jeigu norėsi.

Nei Dolerio Nereiks Mokėti Pakol Nebusi Užganėdintas Savo Loonoj 
Mintyj kad Mes Esame Teisingi, Pilnai Atsakanti ir Užsitiklmi. £iip£J} 
nesveikumu inkstų, pūslės ar Slapumo ravelių, jeigu jauti nesmagumą ir skausmą, jeigu randasi 
koks padėjimas dėl kurio nesinori kreiptis pbio šeimyniško gydytojaus, kaipo tai: silpnumas, ner
viška negalė, silpna arba sumažinta atmintis, nemiegojknas, gėdingumas, nubėglmai, nuvarvėjimai, 
silpninanti sapnai ir išnaudota gyvybė; jeigu turi gazuotas ir susisukuses gyslas, jeigu kenti nuo 
užsikrečiamų ligų kokios nebūt rūšies kurios tamistal daro nesmagumu; jeigu turi nors vienį iš 
skaitlingų ligų kuriom vyrai gali but apimti; jeigu kenti nuo pertanklų dasileidlmų; jeigu turi vo
tis, skaudulius burnojo ir ant lležluvio; jeigu plaukai tavo slenka; jeigu turi slaptingą ligų; jeigu 
turi užnuodintį kraujį arba nors vieną iš ligųkurių auka tampa vyrai—TAI MES GALIME TAVE 
IŠGYDYTI IRTA PADARYSIME. Ateik pasikalbėti su mumi didžiausiame prlvatiškume ir ap
krėtė, o męs padėsime atsikratyti nuo visų kliūčių kotrumpiausiam laike. Mes turimo labai didelį 
patirimį gydyme tokios rūšies ligų ir užtikriname išgydymu. Mes netiktai palengviname, bot išgy
domo tikrai ir ant visados. Ateik ir pasižiūrėk ant skaitliaus lietuvių kuriuos mes išgydomo. Mos 
išgydysipae teip tikrai kaip atsišauksi pas mus. Silpni vyrai, kurie nustojote viltį pasveikimo besi- 
gydydaml kur kitur, ateikit pas mus, mes atkreipsimo ant jus musų speoijallškį utydį teip jog ai? 
gausite savo vyriškumų ir busite vadovais terp savo sandraugų.
PATARIMAS IR IŠTIRINĖJIMAS VISAI DYKAI. GYDUOLES DYKAI IKI IŠGYDYMUI

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

Musų ofiso valandos yra nuo 10 vala^dot ryto iki 4 po plot ir nuo 6 iki 7 vakarei' Jeigu negali 
Bteigaukti terp tų valandų, tai gali atsišaukti te r p io ir 1S Nedėliotu. AUitauk aaaU3k#i»

Mes Melbwue AtotuviStoL ^'r.Trtxu. •

VARICOCELE
HYDROCELĘ t

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

Šitas paveikslėlis perstato tris eiles obuolių, kiekvienas 
šjų turi numerį. Sustasyk juos taip, kad sudėjus nume
rius kiekvienoj eilėj, butų iš viso 18. Kiekvienas, kas at
siųs švarų ir teisinga atsakymą, gaus čekį ant $100, kuris 
bus geras užmokėjimui, kaip ir gyvais pinigais, perkant 
bile gabalą žemės (4 lotai) pagal jūsų loęną pasirinkimą 
vietoj, vadinamoj Bound Brook Heights, Bound Brook, 
N. J. Tai yra puiki vieta ir męs norime, kad apie tai žino
tų kiekvienas visose Suv. Valstijose. Kiekvienas gali pa
mėginti išrišt šitą galvosūkį. Laikas tik iki Liepos 
July) 15 d.
Atsakinėdami, adresuoki! šiteip:
THE LAND CO.

Lithuanian Dept. No. 6

Suite 227, 119 Nassau St, New York, N. Y

II-vAiIrirM^la^kAi Nedaro skirtumo koks ta- UZSIKllllSiniai;i“isto9 nesveikumas yra. 
■: jeigu tainistį kankina de

ginimai, plikinantis šlapiniinas, pūslės nesveiku
mas, erzinimai, tankus noras ištuštinimo, męs 

z išgydoin viršui minėtus padėjimus be vartojimo 
peilio ir be siuntimo į Hgonbutį.
Qlltinimoi Uždegimai, sutinę ir skausmingi uUlililIlIdl ^nariai, kantrybę atimančios 

uzzsiscnejg ligos kurios padaro 
gyvenimu nolalmihgu./IŠGYDOMOS ANT VI
SADOS BE ŽUDIMO LAIKO.

Gužuotos ir Susisukę Gyslos ^oo9kr‘fto„’
(laši visur ant žemesnes dalies kūno, bet daugiau- 
Blai kairėj pusėj; jos padaro žmogų labai neramų; 
yra silpnus velkantis jautimas daugmaž nuolatai. 
Gyslos yra užčiuopiamos ir nurodo kaip botagas.

Atsišauk tuojaus jeigu esi klapate.

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

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

Mes Isgydom Vyrus
Męs trokštam, kad visi, kurie yra neužganėdinti su kitai# 

gydymais, ateitu pas mus ir pamėgintu musų tikrą ir ištiki* 
Iną gydymą. Mes paaiškinsim tau dėlko kiti gydymai tavg# 
neišgydė ir kaip męs tave išgydysim.
I/vaiiia II4mha JiaaiMAMA Paeinantis nuo užsikrėti- KrailJO UZnUOdyjimaS nmarbapriežasčlųdėlku.

* ■ J 9 nų ligonis nenori kreip
tis prie šeimyniško gydytojaus, rudos plėmos, lopui burnoje, 
skaudulia ant liežiuvio, .slinkimas plaukų, skausmas kauluo* 
ee, sąnariuose, plėmos ant kūno, jauslus tekanti skauduliai. 
MES ISGYDOM ŠITOKĮ PADĖJIMĄ—M ES NELOPOME. 
Ulilhnfflmni tavg nubegimai paeinanti nuollUUullIlIldl peržengimo gamtos tiesų, vyriški silpnu- O mai, nualinimas, silpna atmintis, galvos
skaudėjimai, plėmai priešai akis, nerviškumas, skausmai strė
nose? Ar pats ėsi apimtas nors vienu iš tų ženklų? Ateik pas 
mus, męs tave išgydysim nes kitaip nereikalauji mum mokėti.

Abelnas Nusilpnėjimas -J.}“' 
mas, nėgaliųgumas prie darbo arba linksmu' 
mu gyvenimo, nuilsimas, yvairus gėdinanti 
silpnumai, ir tt. ATIDĖJIMAI YRA PAVO- 
J1NGI-PASIRODAVIK SU MUMI DABAR.

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

Inkstu, Pūsles ir Sėbrus Nesveiku-
Inkstų nesveikumas gali išsivystyti 

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

Be pemo ar skausm)

Aš noriu i gydyti kiekvieną kenčiantį vyrą nuo Varicoceles, Strikturos, Užkrečiamų 
Kraują Nuodų, Nerviškos Negalės, Hydroceles arba ypatingi} 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- 
desi pas tuziną ar daugiau daktarų be jokios naudosi kad aš vartoju vienintelį būdą, ku- 
riuorrti tikrai ir ant visada išgydau.

VYRAS ATGAUKITE SAVO SVEIKATĄ
Atsilankykite In mano olisą ir pasiteiraukite su manim draugiškai.

Išgydau visiškai ligas skilvio, plaučių, kepenų Ir inkstų. 
Nemokėk už nepaoekmingg gydymą—NEISZGYDO, NEMOKĖK.

Slaptos
VYRU LIGOS
Pražudytas Vyrišku

išgydomos greitai visiškai ir 
užlaikomos paslaptyje. Ner
viška Negale, Silpnumas, Pra
žudytos Pajiegos, Gyslų IŠ

Kraujo Užnuodijimas, 
Szlapuino Nubegimai,
simas,

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

ty-

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

Moterų

Szir- (Ištyrimas Dovanai)

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

Dr.ZINS, 183!ytyS;CHICAG
Valandos: Nuo 8 ryto iki 8 vak. AledSIioms nuo 8 ryto iki 4 po p

50,000
KNYGŲ

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

Knyga ta prastais, suprastais žodžiai# pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uztiuodijinia krauja 
arbasypili,nubiegima siekio#, patrotitu stypribe, pučkus 
ir kitus išmietimu#, \ negromulavima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, ruma- 
tizrna, gonorrhoea arba triperi, naujai igautas lygas, 
strietura ir vysas vyru lygas, gal būti i šg id omas sava 
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai.

Ta, dykai įgauta knyga, pasaki# junJ kodėl jus 
kentat ir kaip galėt galutinajjsigyditi. Knta yra 
krautuvė Žinios, katrų# turo žinoti kožna# vedes arba 
nevedes vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinėjimu tu, specijalisku 
lygu. Temykit, jog ta knyga yra siusią vysai dykai, 
nžmokam už pačto, ing užpečetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir adreaa ant 
Žemiaus paduotu kuponn, katrų siusk mums Sende*''*'-

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

Godotinas *1 ainista: Pagal Tamistoa prižadiejtna, a? Borfttjau 
jog Tamistapr Nustūmei man vysai d y kai v£ua jusu kuygadel vynu

Vardas

Adresas; Steltas
rara

Garsinkites “Lietuvoje


