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POLITIŠKOS mos.
KUBA.

Havanoj nuo valdžios genero
lo Monteagudo gauta žinia apie 
smarkius mušius kariumenės su 
sukilėliais aplinkinėse Vega Be- 
caco. Monteagudo pranešė, jog 
jis sumušė revoliucijonierius ir 
buk mušyj krito ir svarbiausias 
provincijoj Oriente sukilimo or
ganizatorius ir vadovas, genero
las Estenoz. Mušyj užmušta 
šimtas sukilėlių. Kūną Esteno- 
zo, paliktą ant mūšio lauko, at
gabeno į -Santiago ir ten palai
doto. Kitas sukilėlių vadovas, 
IVdro Ivonet, ištruko. Ant mū
šio lauko liko jo arklys, pametė 
jis ir savo kardą ir revolverį.

Suvienytų Valstijų valdžia iš 
Kubos pakrančių atšaukė visus 
didesniuosius kariškus laivus, li
ko ten tik mažiejie. Turbūt val
džia mano, kad sukilimas bai
giasi, todėl nebus progos kištiesi. 
. Bet žiaurus pasielgimai balt- 
spalvių su negrais gali juos pri
versti, nors butų suvaldyti, iš 
naujo sukilti. Ir pirma, sukilus 
Kubos gyventojams, kada iš vie
no ėjo ir juodiejie ir baltspalviai, 
sukilimą palaikė žiaurumas ispa
niško generolo Wcylero. Dabar 
baltiejie taip nekenčia juodųjų, 
kad ypač didesniuose miestuose 
prie mažiausios progos muša 
juos, naikina jų turtus. Mieste 
Havanoj susirinko pulkas balt- 
spalvių ir pradėjo negrus mušti 
ir vaikyti, mušė vyrus ir mote
ris. Policija ir kariumenė su di
deliu vargu mušeikas išvaikė. 
Vidaus reikalų ministeris išleido 
atsišaukimus, kuriuose gązdina 
sunkioms bausmėms netvarką ke
liančius, bet tas nedaug geibi. 
Kur tvarkos * nėra, ten ir bausti 
netvarką darančius nelengva.

Ginti amerikonų nuosavybę ir 
ant Kubos gyvenančius ameriko
nus pasilieka maži pulkeliai 
išsodintų nuo kariškų laivų Ame
rikos jūreivių.

MEXIKO.
Mexike artinasi laikas, kada 

ant galo turės susimušti abiejų 
kariaujančių pusių pajiegos. Val
džios kariumenės vadovas gene
rolas Huerta, pervežimui savo 
kanuolių ger upę, mėgino tai
syti revoTO^^tierių išgriautą 
tiltą ties miestu Ortiz, bet pa
skui taisymą sulaikė ir kariume
nė išsirinko sau kitą kelią.

Nė viena pusė nesiskubina nuo 
seniai laukiamą mūšį pradėti, ma
tyt nė viena pusė nesijaučia daug 
tvirtesnė už kitą, todėl bijosi pra
dėto mūšio pasekmių. Valdžios 
karumenės artilerija daug stipre
snė negu revoliucijonierių, ant 
jos tai ir remia savo viltis pre
zidento Madero generolas Huer
ta. Kad prieš jo artileriją galė
tų geriau atstovėti, revoliucijo- 
nieriai apkasais sudrutino savo 
stovyklas aplinkinėse Bachimba 
ir laukia prezidento kariumenės 
užpuolimo. Jų stovyklos yra 
tik 15 fnylių nuo miesto Ortiz, 
kur yra surinktos svarbiausios 
generolo Huerta pajiegos. Čia 
todėl turės užgimti didysis mu
šis, kuris turės revoliuciją už
baigti. Jeigu mūšį rjvoliucijo- 
nieriai laimėtų, be abejonės kil
tų revoliucijos /ir kitose valsti
jose, nes iš Madero valdžios daug 
yra neužganėdintų Mexike, todėl 
jam nelengva but prezidento vietą 
palaikyti. >

Mieste Chihuahua laukia riau
šių, jeigu revoliucijonieriai mūšį 
praloštų. Suvienytų Valstijų kon- 
sulius išleido atsišaukimą kvie
čiamas amerikonus susirinkti 
consuliate, prie kurio bus išpliek- 
:a amerikoniška vėleva, kuri kon- 
suliate esančius turi apsaugoti 
nuo užpuolimo.

Kaip dabar dalykai stovi, mū
šio jau išvengti negalima: pre
zidento kariumenė atgal trauk
iesi negali, nes tąsyk pgeš Ma
dero sukiltų viso Alexiko gyven
tojai, kuriems įgriso jau taip 
fgai besitraukiami ir pu Idant i

ekonomiškai visą kraštą revoliu
cija; revoliucijonieriai neturi jau 
kur trauktiesi; mūšio nemėginę, 
jie neis į Suvienytų Valstijų pu
sę, nes čia juos nuginkluotų.

S—i.---------------------

ITALIJA.
Taip ilgai besitraukiantis ka

ras Italijos su; Turkija, kadangi 
jis kenkia, stabdydamas preky
bą, ir kare nedalyvaujantiems 
kraštams, jau visiems nusibodo. 
Italija, nors Tripoliu pasiuntė 20 
kartų daugiau kareivių, negu ten 
yra turkų, tek mažo turkų pulke
lio suvaldyti* neįstengia. Italija 
išbaigė karui paskirtus pinigus, 
tolesniam karui jai nieks skolin
ti nenori, bet ji karo neišsižada, 
nes sykį pradėjusi, nieko nepel
niusi, jo išsižadėti negali, nes tą
syk prieš karaliaus valdžią ga
lėtų sukilti žmonės. Turkija pa
pratusi be pinigų karus vesti, 
taikytiesi ji nenori, nes negali 
išsižadėti mahometonų apgyven
to krašto; mahometonai jau da
bar kelia protestus prieš atida
vimą mahometonams prigulinčio 
žemės ploto krikščionims, todėl 
ji nenori taikytiesi ,kol Italija 
Tripolio išsižadėti negali. Ita
lija galėtų karą perkelti Euro
pon, pasiųsti savo kariumenę 
Turkijon Europoj, bet to daryti 
jai neleidžia kitos Europos vieš
patystės.

Dabar didesės Europos viešpa
tystės pranešė Italijai, jog neleis 
jai užimti tūlų Turkijai prigulin
čių salų, nes tąsyk Turkija turė
tų tiesą uždaryti Dardanelius, o 
tas užkenktų prekybai ir neut
ral i škų kraštų.

Paprastai geras žinias turįs 
Vindobonos vokiškas laikraštis 
“N. Fr. Prcsse” gavo žinią iš 
Paryžiaus, buk Rusija pasirengu
si sušaukti Europos tautų konfe
renciją apkalbėjimui,4 kokiu budu 
padaryti galą taip ilgai besitrau
kiančiam karui Italijos su Tur
kija. Rusija jau pirma teiravo
si pas kitus kraštus, kaip jie pri
imtų sumanymą tokios konferen
cijos, bet kitos viešpatystės Ru
sijos sumanymą priėmė neprilan- 
kiai, nes mane, jog ji iš karo Ita
lijos su Turkija nori pati sau 
naudą ištraukti, išderėti savo ka
riškiems laivams liuosą perėji
mą per Dardanelių siaurumą, o 
tam kiti Europos kraštai nepri
taria. Dabar gi Rusija užtikrina, 
jog ji nei jokių kitų reikalų tau
tų konferencijoj nestatys vien 
klausymą užbaigimo karo Itali
jos su Turkija. Jeigu kon f erek
cija įvyks, tai kiti kraštai turės 
surasti būdą, kaip vedančius ka
rą kraštus kad ir su prievarta pri
versti susitaikyti.

Aplinkinėse miesto Tripolio, 
kaip garsina Italijos valdžia, pe
reitą savaitę italai sumušė tur
kus. Bet panašių besigyrimų ita
lai daug svietan paleido, o kaip 
rodo kad ir paskutinis jų pasi
gyrimas, savo pergalėms nedaug 
ką pelnė. Ir paskutinis mušis 
buvo miesto Tripolio aplinkinė
se, tai aišku, jog italai toliau 
nuo jūrių pakrančių turkų nu
stumti neįstengė; valdo jie tik 
taip toli jūrių pakrantes, kaip 
toli siekia sunkių kariškų laivų 
kanuolių šūviai; tokių toli sie
kiančių kanuolių turkai neturi.

ANGLIJA.

Reikalas vis arčiau riša Angliją 
su Francuzija. Mat abiem kelią 
užstoja po karui 1871 m. per 
daug užaugusi, praturtusi ir su- 
sidrutinusi Vokietija. Anglija jau
čia, kad be karo neapsieis, nes 
ji be karo nesiduos Vokietijai nu
stumti į antro skyriaus Europos 
viešpatiją. Anglijai iki šiol buvo 
jūrių valdytoja, o dabar ir tą vie
tą nuo jos Vokietija stengiasi pa
veržti. Todėl tai Anglija, nors 
už Fašodą, Afrikoj, taip buvo su
sipykusi su Francuzija, kad be 
mažo karas neužgimė, turėjo su 
ją susidraugauti, nes vienos jos 
Vokietija visai nepaisė,^ Svar
biausias Anglijos priešas buvo 
Rusija, bet atsiradus veiklesniam

prisiėjo su-
Rusija, tik

preišui, Vokietijai, 
sitaikyti ir su 
paskutiniuose laikuose jos ryšiai 
su Rusija vėl atšalo. Su Fran
cuzija vienok draugyste darosi 
vis aukštesnė, nes abiejų kraštų 
svarbiausiu priešu yra Vokietija. 
Anglija jau nekartą mėgino kal
binti Francuziją sutverti 
atsigynimo ir u 
kad kilus karui 
Francuzija pair
Anglijos reikalų ant Tarpžemi- 
nių jūrių. Francuzija noriai su 
Anglija susirištų, jeigu Anglijos 
žemės kariumenė butų drūtesnė,

pasmerkė StoliaroYą 4 mėne
siams kalėjimo vaikų skyriuje.

— Viltis **

žemę už ii tukst. rublių, nors 
kiti daugiau davinėjo.

•- Viltu
Kovas.

žus namo, vaikinas mirė, pragy-f įpratimai — pykos. Klebonas

ministerių taryba
sumanymą naujų

IŠ KAUNO.

venęs keletą valandų. Velionis 
turėjo 23 metus amžio.

J. Ūkas.
*— Viltis —-

vieną 
ryšį, 

su Vokietija, 
ą apgynimą

butų įvestas priverstinas visų 
ukėsų tarnavimas kariumenėj, 
kaip tai yra Francuzijoj. Kaip

tūkstančių kareivių, taigi labai

gali atsiųsti tik į dvi savaiti ka
rui prasidėjus, kada skaitlinges- 
nė Vokietijos kariumenė gali jau 
franeuzų armiją sumušti ir ka
reiviams drąsą atimti. Todėl 
franeuzai nesiskubina su Anglija 
rištiesi, nes ryšyj jai prisieitų 
Anglijos reikalus ginti, o už tai 
menką tik.nuo jos pagclbą turė
tų. Be abejonės, su Prancūzais

bet tu kraštu kariumenė menka, c- c
Anglija dabar stengiasi ir at

šalusią draugystę su Rusija tai
syti. Šią vasarą Anglijos kara
lius Jurgis keliauja neva pasiva
žinėti į Finlandijos pakrantes ir 
ten susitiks su Rusijos caru ir 
su juom apkalbės abiejų kraštų 
reikalus ir pasistengs Rusiją prie 
Vakarinių Europos viešpatysčių

rinės Europos tautų. Nors Ru
sija savo laivyną po Cusima nu- 

■, bet jos žemės kariumenė 
kas tvirtesnė už anglišką.kur

IS LIETUVOS.
IŠ VILNIAUS.

jauŠiomis dienomis pervežė 
iš senojo užkrečiamųjų lig 
gonbučio Lukiškių plcciuje nau
jau ligonbutin Žvėryne visus li
gonis. Senasai ligonbutis bus

ti gegužes jomarko trobesiai.

šalies pažinimo draugija (Pols- 
kie Towarzystwo Krajoznawczc) 
taisanti mokslo ekskursiją Napo
leono keliu nuo Vilniaus Bere- 
zinon. Kelionės dalyvautojai at
vyksią Vilniun birželio 13 (26) 
d.; gi birželio 16 d. vežimais iš
važiuosią per Ašmeną, Smurgai- 
nius, Molodečną iki Studziankos, 
pas Berezinos upę. Ekskursijos 
vadovu busiąs minėtosios dr-jos 
pirmininkas p. A. Kulvietis.

— Viltis —

Nemaža Vilniaus 
priemiesčio dalįs ligšiol 
to miesto dalimi. Yra

Šnipiškių

tai Šni
piškio dalis nuo Cliivos gatvės 
ligi plytinyčios ir Losevo vasar
namių lalis. Dabar tenai pri- 

daugybė namų, ištisos 
bet kad jos nesiskaito 
tai jų nė neapšviečia ir 

Dabar tam tik- 
apžiurė- 

val- 
šitą

gatvės,
miestu,
beveik' nešluoja.
ra gubernijos komisija,
jusi tą plotą, įsakė miesto 
dybai pasirūpinti prijungti 
Šnipiškio dalį prie miesto.

— Viltis —

gir- 
bu-

“Gaz. Kielecka” praneša, 
dėjusi, kad Vilniaus vyskupu 
siąs paskirtas Kielcų vyskupas 
kun. Augustinas Losinskis; į 
Kielcus gi keliamas vyskupas, 
Ropas. '

— Viltis —

tiesti Vilniaus •— 
Busianti

Netrukus 
svarstysianti 
geležinkelių, 
sumanymas
Maskvos geležinkelį, 
tai kaip ir šaka didžiojo Europos- 
Sibirijos geležinkelio.

— Viltis

Teismo rūmai gegužes 29 die
ną svarstė Vileikos dekano kun. 
Dulkos bylą. Kun. .Dulka kalti
namas buvo, kam sužiedavęs ka
taliką su stačiatike. Dėl tos by
los kun. Dulka buvo jau sykį 
teisiamas Vilniaus apygardos tei
smo 1909 metais ir
stas užmokėti 50 rubli, pabaudos 
ir pasišalinti 6 mėnesiams nuo 
pareigų pildymo. Dąbar teismo 
rūmai nuteisė kun. Dulką 25 rub
liais pabaudos ir pašalino 3 mė
nesiams nuo pareigų pildymo.

— Viltis- —

uvo nutei-

Vilniaus draugija kovoti su 
džiova rūpinasi iš. vyriausybės 
gaut kur palei Vilnių dykai že
mės, kad galėtų pastatyti džio
vininkams sanatoriją. Ministe
rių pirmininkas pritariąs tam pra
šymui ir draugijai jau kaip ir 
siūlomas tam tikslui miško plo
tas Švenčionių apskrityj. Drau
gija norėtų tik arčiau Vilniaus.

— Viltis —

IŠ VASIUNŲ, Vilniaus gub.
(Nuo mūsų korespondento).

Mykolas Specius apsivedė
Adele Sekaniutc, laukia

Tėvas Mykolo,
priešinosi stojaus

su 
dabar 

Kle-
mensas 
vedimui, 
snis. Mykolas, matydamas, kad 
nieko su tėvaįs negalės padaryti, 

žiemą nuvažiavo į Vil
teli ėmė šliubą. Bet kur 
nes tėvas į namus 
1’

n i u ir

supriims, 
nu įleido į savo namus, bet 
čios neleido, ji apsigyveno 
savo tėvus.

Keli verstai nuo Vasiunų 
miestelis Kazicnai. Ten 1< 
likti bažnyčios nėra, yra tik pra
voslavų cerkvė. Kas metai ap
vaikščiojama 23 balandžio Šv. 
Jurgio šventė. Tą dieną daug ir 
katalikų traukia į miestelį, nors 
į cerkvę ir neina, pasivalkioja po 
miestelį išsitraukia gerokai, o 
paskui be muštynių neapsieina. 
Taip buvo ir šiemet; Atsilan-

pas

pačios tėvu; kaipo žentas su 
vuošviu, užėjo į smuklę išigerti; 
begeriant vuošvis pradėjo išmė
tinėti žentui, kad jis išviliojo 
dukterį, o dabar ji vėl turi tėvo 
douną valgyti. Spečini tas iš
metinėjimas prie daugybės žriio-

keršinti. Pasislėpė už kalvės A. 
Pivaruno laukdamas savo aukos. 
Atėjus Mykolui Sekanui, tuo- 
jatis puolė ant jo Mykolas Spe- 
čius ir pradėjo daužyti ir ant 
vietos užmušė Mykolą Sckaną.

Vasiunietis/.

Gegu.žės 26 d. Vilniaus apy
gardos teismas svarstė gardino 
vice-gubernatoriaus Stoliarovo 
sūnaus gimnazisto byląr kurį kal
tino, • kad peiliu nudūręs savo 
draugą mokinį Kiselevlčių. Už- 
muštasįs buvo Gardino apygar-ijie 
rtna felAtna narin AnnnL iTeisma* i Mf

Žemaičių 
pašventėvyskupas G. Girtautas 

į kunigus šiuos Žemaičių semi
narijos klierikus: Stanislovą 
Butrimą, Juozapatą Bardžių, Po
vilą Gvaldą, Antaną Ignatavičių, 
Petrą , Kaseiūką, Petrą Liepą, 
Anicetą Meškauskį, Mateušą Na
ką, Norbetą Pakalnį, Pranciškų 
Stulginskį, Juozapą Kirną. Į di- 
jakonus: Jurgį Andraitį, Vilių 
Prancuzavičių, Liudviką Gai- 
čiauską, Ignacą Turonką. Į sub- 
dijakonus: Juozapą Gilvidį, Ado
mą Vilimavičių.

— Kun. Šumanas, Vidžių kam., 
perkeltas Ežerėnuosna kamendo- 
rium.

šaltinis

vo namus. Pirmininkas kuone 
kas šventė važiuoja į įvairias 
bažnyčias rinkti aukas.

Rinkimais Dūmon pamažėl rū
pinasi visokios tautos, sluogsniai, 
partijos. Kandidatai jieškomi.

— Viltis —

IŠ UKMERGĖS.
Musų miestas nuo amžių lie

tuvių apgyventas, bet nuo buvu
sio čia kunigų piorų vienuolyno 
ir mokyklos labai sulenkintas. 
Žmonių pavardės: Pažiurai, Ko
riai, Kučmai, Angunai ir k. per
sikeitė Pozerskia.is, Korznais, 
Kuzmickiais, Ogonovskiais ir 
kitaip. Ligi 1904 m. sulenkėję 
miestelėnai vadindavosi “katali
kais”, o lietuvybei pradėjus at
gyti, ukmergiečiai, lenkų laik
raščių ir endekų suvedžioti, ėmė 
vadinties “lenkais”. Taip tat šiau
riam Vilniaus lenkomanijos vė
jui papūtus, net 3000 jų lenkais 
užsirašė, gyventojus rašinėjant, 
ir tik 900 dar turėjo drąsos lie
tuviais pasivadinti, nors tikrų 
lenkų mieste nė kiek tėra.

Miesto valdyba gryna lenkiš
ka, kurioje lietuvių kalba lai
koma paniekėje. Beveik visi po- 
licistai, ugniagesiai ir kiti tarnai 
yra lenkų endekų šalininkai, ypač 

kurie vedę pačias iš miesto 
nors jos ir lietuvės,

Bet jie 
užsirašė

visi 
meldžiasi 
dėl savo 

lenkais, 
miestelio

tie 
tarnaičių 
bet rėkte rėkiančios, kad jos len
kės, kaip ir visos kitos “po
nios”, dėvinčios skrybėles.

Tos rūšies “lenkus” seka ir 
kaimiečiai, atsigabenę miestan, ir 
lenkiškai ima švebelduoti su sa
vo vaikais.

Na, ir kunigus lietuvius turi
me dar nekraipytomis pavardė
mis, kurie lenkiasi lenkų “kultū
ringai” kalbai, niekindami lietu
vių palikimą.

Klebonas nepasirūpino įsteigti 
nors Blaivybės draugijos, kuri 
čia labai praverta butų, nes žmo
nės čia labai geria ir paleistu
vauja.

Nesenai atvažiavęs naujas kle
bonas Driginčius ketino sudaryti 
komitetą naujai bažnyčiai staty
ti, nes palaikės viena siena ply- 
,šus. Bet dabar visa nurimo ir 
apie tai nieko negirdėti.

Nors šventadieniais gieda lie
tuviškai, bet giesmininkų niekas 
nemoko giedoti. Į juos dar sker
suoja sulenkėjusis vargonininkas 
su savo draugais ir draugėmis 
ir dažnai iš jų pasišaipo.

Tokia tad dabar, trumpai ta
riant, Ukmergės lietuvybė....

—ta.
Viltis

IŠ MERKINĖS, Trakų pav.
Musų parapijos lenkai, maty

dami nebetoli esant savo galą, 
stengiasi visokiais budąis daugin
ti savo menką skaičiuj . Štai koks 
buvo pas mus ątsitikknas. Už 
4 varstų nuo Merkinės yra Bin
gelių sodžius. Gyventojai 
lietuviai, visi kalba ir 
tik letuviškai. 
neišmanymo
Buvo taip. Merkinės 
ūkininkai,- skirstydamiesi viena- 
sėdžiais, buvo palikę plotą, men
kesnės žemės, apie 50 dešimti
nių, bendrai ganiavai. Paskui, 
jie nutarė ją parduoti Ėatogu 
buvo pirkti tą žemę Bingelių 
sodžiui, bet Merkinės' ukinįnkal, 
judami "lenkais”, nenorėjo jiems 
parduoti, kad jie lietuviai, ir rei
kalavo Jš jų pasirašyti lenkais. 
Jiems sutikus užsirašyti lenkais,

IŠ SURVILIŠKIO, Kauno gub.
Gegužės 14 dieną Ūžbalių so

džiuje atsitiko nelaimė. To so
džiaus vaikinas Petrauskas sau
gojo žuvį, prie Nevėžio kranto. 
Jis turėjo šaudyklę, kurią buvo 
paslėpęs krūmuose. Palaukęs ku
rį laiką, P. norėjo pasiimti šau
dyklę ir, paėmęs už vamzdžio, 
traukė ją iš krūmų/ Betraukiant

*^j^yklė išsišovė gi£g$aba|£ per- 
dos teismo narto ąuftus. iTeįsmas*Merkinei ūkininkai pardavė tą šovė vaikinui kairi šoną. Parve-

IŠ PANEMUNĖLIO, Ežer. pav.
Ne vienam gal išrodys juokai, 

užsiminus apie lietuvių ir lenkų 
santykius Panemunėlio parapijo
je: musų parapija grynai lietu
viška: iš valstiečių vargiai vie
nas kitas rasis, kuris šiek-tiek 
mokėtų lenkiškai. Iš bajorų yra 
apie dvi trįs šeimynos, kurios 
tarp savęs namie kalba lenkiš
kai, bet, tiesą pasakius, ir tie 
musų bajorai gal geriau moka 
lietuviškai, negu lenkiškai: su 
samdininkais nuolat jiems reikia 
kalbėti vien tik lietuviškai. Vie
nintelis susipratęs Panemunėlio 
lenkas tai dvarininkas p. Svian- 
teckis, žinomas Kauno gub. dva
rininkų veikėjas. Tas pats p. 
Svianteckis, kuris anandie “Vil- 
tyj” yra rašęs, kad politika ne- 
užsiimąs: jam rupį vien tik mu
sų krašto ekonomijos reikalai. 
Reikia pripažinti, kad p. Svian
teckis musų apylinkėje tai vie
nintelis dvarininkų žmogus, ku
riuo valstiečiai šiek-tiek įsiti
ki, kuris turi valstiečių tarpe ge
ro ir teisingo pono vardą. Bet 
ir tas teisingasai ponas “Viltyj” 
yra pasakęs netiesą, kad jam po
litika nerupinti. Ponas K. Svian
teckis taip-pat yra karštas ir len
kų dvarininkų endekų tautinės 
politikos ir takto šalininkas. Tai 
pasirodo nors ir iš to atsitikimo:

Prie a. a. kun. klebono Ka
telės Panemunėlio bažnyčioje bu
vo skaitomos šventadieniais len
kiškai evangelijos, nors gal ne 
kartą atsitikdavo, kad bažnyčioje 
nebūdavo žmogaus, kurs butų ne 
tik klausęs, bet ir supratęs tą 
lenkišką evangeliją. Kun. Katelė 
buvo senos gadynės žmogus, gy
veno lenkų lietuvių unijos idea
lais. Nors čia turiu pasakyti, kad 
kun. Katele visą savo kultūros 
ir švietimo darbą parapijoje va
rė grynai lietuvių dvasioje: mo
kė lietuviškai ,žadino žmonių šir
dyse Lietuvos tėvynės meilę. Sa
vo tautos ir politikos “credo” 
kun. Katelė viešai pažymėdavo 
vien tik-tuo, kad šventadieniais 
skaitydavo lenkiškai evangelijas 
ir per devintinį giedodavo: 
“Idzie, idzie”. Bet po kun. Kate
lės mirties liko klebonu jo ka- 
mendorius kun. Budrikas. Nau- 
jasai klebonas augštesnių politi
kų nevaikydamas ir nematyda
mas Panemunėlio bažnyčioje rei
kalo skaityti lenkišką evangeliją, 
nustojo šventadieniais, išskyrus 
dideles šventes, visai sakęs lenkų 
evangelijas. Ta bažnyčios atmai
na dabai pasipiktino p. K. Svian
teckis, kuris ne tik supranta, bet 
ir moka neblogai kalbėti lietu
viškai. Nuėjęs pas kun. kleboną, 
reikalavo pasiteisinti; kodėl jis 
nebeskaitąs šventadieniais len
kiškai evangelijų. Ponas Svian
teckis, matyti, pamiršo kad eik 
skersai ir išilgai pasaulį—niekur 
nerasi tokio krašto, kur dėl vieno 
kito žmogaus noro butų verčia
mi visos bažnyčios žmonės klau
syti evangelijos jiems nesupran
tama kalba. Varšuvoje, sakysi
me, gyvena nemaža lietuvių. Tik
rai gal nėra Varšuvoje tos baž
nyčios, kurion šventėmis ’neatei
tų pasimelsti bent vienas kitas 
lietuvis. Ką p. Svianteckis ir 
visi lenkai pasakytų, jeigu Var
šuvos lietuviai, sekdami p. Svian- 
teckio pavyzdį, imtų pykdami 
reikalauti, kad visose Varšuvos 
bažnyčiose butų sakomos šven
tėmis lietuvių kalba evangelijos? 
Aš manau, kad p. Svianteckis 
pirmas pasityčiotų iš Varšuvos 
lietuvių, kaipo didžiausių šovi
nistų.

Taigi . šovinistiškai pasielgė ir 
p. Svianteckis, kada užsipuolė 
ant kun. klebono dėl lenkiškos 
evangelijos Panemunėlio bažny
čioje. Juo labiau, kad ir pats 
p. Svianteckis retai maišosi Pa
nemunėlio bažnyčioje: daugiau
sia jis gyvena Kaune. Tarp kle
bono ir Svianteckįo išėjo nesti*

nenusileido. Tada p. Sviantec
kis ėjo skųstų kun. klebono Bud- 
riko Kauno vyskupui. Vyskupas 
kleboną pateisino: pripažino, kad 
ištikrųjų Panemunėlio bažnyčioje 
nereikalinga lenkų evangelija. 
Tokiuo budu, p. Svianteckis, pra
laimėjęs, sumanė kitaip atsimo
kėti kun. Budrikui už panaikini
mą lenkiškos evangelijos bažny
čioje. Iš senybių dvaras duoda
vo kun. klebonui kurą ir klebo
no galvijams ganyklą. Bet kaip 
tik kun. Budrikas nustojo sakęs 
lenkiškai evangelijas ir susikivir
čijo dėl to su p. Svianteckiu, p. 
Svianteckis nustojo davęs kuro 
ir nebcleizdavo kun. klebono gal
vijų dvaran ganyti. Tokiuo bu
du p. Svianteckis ir laimėjo. Iš* 
pradžių kun. klebonas nepasida
vė: kokius-dvejus trejus metus 
neskaitė lenkų evangeljios. Ant 
galo, nebeiškentė: kun. Budrikas 
su p. Svianteckiu susitaikino —• 
padarė uniją. Ir ad majorem 
gloriam tos unijos Panemunėlio 
bažnyčioje vėl skamba šventa
dieniais lenkų kalba evangeli
ja, o kun. klebono galvijai liu<X„. 
sai sau ganosi po p. Svianteckio 
ganyklas. Ar gi neišrodymas, ko
kią galybę turi ekonominis 
terializmas. Panemunelietis.

— Viltis -<•

IŠ VARNIŲ, Telšių pav.
Gegužio 12 d. buvo dviejų kai

mynų teismas dėlei žemės, vie
nas jų pralošė. Kad atkeršyti 
pasamdė žinomus mušeikas, o 
tie užstoję kelią sumušė išlo- 
jįpsjjį bylą. Manydami, kad su
muštasis jau yra negyvas sulau
žę jam šonkaulius ir galvą pra- 
skelę nu vėjo pas kaimyną gerti. 
Tcčiau su muštasai gyvas išliko 
ir pasišaukė pravažiuojančius. 
Atvažiavo tardytojas ir daktaras, 
sustatė protokolą, o piktadėjus 
suėmė. J. Drąsuolis.

— Lietuvos Ūkininkas —

IŠ PAPILĖS, Šiaulių pav.
Ilgas ir šaltas pavasaris pri

vargino musų gyventojus su pa
šaru. Gerai dar, kad žydas su
simylėjo ir pargabeno iš Rusijos 
kelius vagonus supuvusio šieno, 
vielomis (dratais) suvaržyto. Šie
nas svarumui dar vandeniu buvo 
apipiltas. Birkovą pardavinėjo 
po 6 rubl. Prasidėjus šilumai 
išleido gyvulius laukan, bet dau
guma jų nepaeina, ypač gi kar
ves ir avįs. Kitienrs sutinsta 
galvos ir gaišta. Namiškis.

IŠ LAUKSODŽIO, Pan. pa
Gegužio 14 d. kunigo klojime 

buvo kaimiečių sueiga dėlei sta
tymo murinės mokyklos Dėržių 
kaime, kur jau yra atskirta že
mės dešemtinė. Bet vis-gi tarp 
kaimiečių nuomonės buvo nevie
nodos . Vieni rėkia “nereikia”; 
daugumas visgi buvo norinčiųjų. 
Nenorintieji sakė ir taip turį 
daug rūpesčio triobas perkeliant, 
nes išsiskirstė vienasėdžiais. Val
džia medegos paskyrė ir 2100 
rublių, tiktai ūkininkams medegą 
reikės pristatyti vieton, kur sta
tys mokyklą. Ūkininkai nuta
rė parsigabenti mašiną cemen
tinių plytų dirbimui. Išskaitė, 
kad pigiau atsieis. Paberštali&r

— Lietuvos Ūkininkas —•

IŠ TVERŲ, Telšių pav.
Balandžio 26 d. Kaupuose pas 

vieną ūkininką atsitiko nelaimė: 
bernas nušovė mergaitę; abiem 
nedaugiau, kaip 18 metų. Užmu
šėjas teisinas, jog šovęs netyčio
mis, buvo susipykę ir grobęs nuo 
krosnies pagalį, bet jo vietoj pa
sipainiojusi šaudyklė: kaip dū
ręs J merginą — iššovusi pati. 
Bernas suimtas lig teismo; ūki
ninką gi nubaudė 300 rubl. pa
baudos. Drąsuolis.

VUtls **
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KUNIGŲ PERMAINOS SEI
NŲ VYSKUPIJOJE.

Kun. Stačiokas paskirtas Pu- 
. chalų klebonu, kun. Vyšniaus

kas, Liubavo vikaras, ir kun. J. 
Pečkaitis, Pilipavo vikaras, su
mainyti vienas kito vieton.

“šaltinis.”

• < j

ku gauti iš vyresnybės leidimas
ginklui laikyti. Pertai
giams nesunku yra kiek reikiant 
šaudyklių prisimedžioti.

— Lietuvos Ūkininkas —

žemsar-

LIEPOJAUS TVIRTUMA.
v **

Vyriausybė galutinai nutarė

■»fiuifiį .i..

čiuose jos išrastų 'neva stebuk
lingų vaistų ir už vadinimų savęs 
daktaru. Tokių nepašauktų dak
tarų yra ne tik Detroite, bet ir 
kitur, yra tokių ir lietuvių tarpe 
Chicago j.

gino veržti nuo turkų miestu 
Ipek, bet užpuolimų turkai at* 
mušė.

ĮS KRIUKŲ, Naumiesčio pav.
Vietiniai Suvalkų gub. dvari

ninkai, gyvenantieji pagal Ne
muną, nutarę šiemet pravesti iš, 
Kauno į Gelgaudiškį telefoną. 
Telefonas ėis pagal Nemuną Su
valkų gub. krantu. Vyriausioji 
stotis bus intaisyta Kriūkuose. 
Jau. įgautas iš Vilniaus paštų ir 
telegrafų valdybos tam tikras lei
dimas, jau vežama stulpams me
džiagą. Už 2—3 mėnesių darbas 
busiąs pabaigtas. Vaideliotas.

- — Viltis —

Visi apkasai ir pylimai busią nu
kasti ir sulyginti su žeme. Visi 
tie darbai pavesti žydui Biela- 
stockiui ir rusam Kalininui ir 
Ribakovui. 70 darbininkų jau 
kelios dienos, kaip pradėjo kasi- 
nėt.

Liepoiaus tvirtuma kaštavo 
vyriausybei šimtas milijonų rub
lių ir vos tik prieš dešimtį metų

GAISRAI.
Hibbing, Minn. Prancūzų ko- 

lionijoj netoli miesto užgimė 
gaisras, kuris išnaikino šešias 
triobas. Sudegė vienas 32 metų 
vaikinas, kitas gi, 
šokti per langą,
pjaustė rankas ir veidą ir 
kiai apdegė. Apdegė ir 
nakasiai.

|| Caro pasiųstas į Badaiho th 
rinėti darbininkų skerdynes Leno 
kompanijos aukso kasyklose se
natorius Manuchinas 8 birželio 
dieną atkako į Irkucką. Į Badail/o 
gi atkako Irkucko gcneral-gubcr- 
natorius Kniazev iš savo pusėą 
tas skerdynes tirinėti.

Viltts

SUKAKTUVĖS

negindamas 
į stiklus susi- 

s u ti 
kėli kal-

Minneapolis, Minn, 
suvisu didelės garinės 
los, didžiausios mieste.

skalbyk-

|| Agrame, Pietinėj Austrijoj, 
serbas studentas Jakeč paleido 
trįs šuvius į Charvatijos baną 
Čuvai, bet nepataikė. Chorvatai 
ir serbai labai Čuvai’jo nekenčia, 
nes jis stengiasi siaurinti chor
vatų teises ir visame magyarams 
pataikauja.

IŠ TAMOŠBUDŽIO, Naum. p.
Šį pavasarį musų apylinkėje 

javai išrodo gana gerai, ypač ru
giai. Dobilai menkesni, pernai 
dėl vasaros sausumo blogai su
dygo. Dabar oras gražus, pali
jo, ūkininkai tikisi gerų metų.

Grikvabalis.
— Viltis —

Gegužės 22 dieną suėjo ly
giai 40 metų, kaip mirė žymiau
sias lenkų kompozitorius Sta
nislovas Moniuška. St. Moniuš-

KM IS DARBO LAUKO.
me-

tais, mirė gegužės 22 (birželio 
4) dieną 1872 m. ilgą laiką Mo
niuška gyveno Vilniuje. Moniuš- 
kos veikaluose labai žymi lietu
vių dainų intaka, dėlto jis yra 
artimas ir musų muzikai. Tarp 
kitko jis parašė kantatą “Milda”

U Chicago, Ill. Streikuoja čia 
organizuoti darbininkai: varsto
tų Illinois Central geležinkelio; 
mašinistai, stereotyperiai, laik
raščių expeditoriai, išnešiotojai,

Vengrijoj, ant upės Duna- 
jaus netoli Černovoda sudegė pa- 
sažierinis garlaivys. Iš buvusių 
ant jo žmonių, 57 išgelbėjo, su
degė du garlaivio tarnai, trūksta 
dar 23 žmonių, kurie arba sude
gė, arba prigėrė.

VASINIŲ, Švenčionių pav.
Vasiunų sodžiuj bal. 5 d. atsi

tiko baisi nelaimė. M. Spcčius 
kuolu užmušė savo uošvį M. S.

džiams ir “Alargci
— Viltis

tai padarė degtinė. Dabar uoš
vis palaidotas, o žentas sėdi ka
lėjime. L. S.

— Lietuvos Ūkininkas —

DRUSKININKŲ

Šiomis dienomis
BOIKOTAS.

Gardino “S.

vinėtojai, laikraščių: Examiner, 
Chicago American, Daily News, 
Journal, 
bu ne ir

Inter Ocean, Tri
Record Herald; mote

riškų drabužių siuvyklų 
varstotuose: I. Hoffman 

str.), Joe Mitchell, 
st.), M. Kremelow 
st.), J. Kunowsky
st.), Joseph Weisenfield (126 
47 st.) ,Blumfield 

man (650 E. 47 st.), 
(718 E. 47 st.), Joseph 
(1351

39
39
39
43

siuvėjai 
(339 K- 
(312 E.

(539

IŠ KULDINGOS, Kuršo gub.

Pro Kuldigą senai jau plaukia 
Lietuvos vandens, nes Kuldigos 
miestas guli prie tos-pat Ventos

riame plačiai aprašė Druskinin
kų kurorto valdybos (lenkų) ne
mandagius pasielgimus su atva
žiuojančiais čia rusais ligoniais, 
niekinimą rusų kalbos ir t. t. “V. 
Vicstnik” No. 2G87, atsispauz-

E. 47 st.), Abe

& Weis- 
W. B ai m 
Freedman
Garfinkel

ir Papilė; bet kadangi Kuldinga
sus, kad boikotuotų 
k u kurortą, v v

WOQDROW WILSON, 
gabus New Jersey valstijos gubernatorius,^ nominuotas Suv. Valst. prezidentuosna ant 

demokratų tikieto; (Žiur. “Vėliausios Žinios”)

(5043
(3659
(5439
(615

Indiana avė.), H. Einhorn
Indiana avė.), S. Mark

Wentworth avė*.), L. Mour
E. 43 st.), L., Mayrent

Mcxike, aplinkinėse Bachim- 
ba pereitą savaitę buvo smarkus 
mūšiai revoliucijonierių su val
džios kariu mene. Laukiamas di
delis mušis aplinkinėse Otiz.

Albanai sukilo prieš Turki
jos valdžią. Išpradžių jie rei
kalavo autonomijos ir kad val

ai bailiška kalba, rašte gi albanų, 
kad butų priimtos lotyniškos li
teros. Ant to Turkijos valdžia 
nesutiko, ypač nenori leisti lo
tyniškų literų, verčia albanus var
toti arabiškas. Todėl dabar al
banai reikalauja visiškos nepri- 
gulmystės. Juos remia Italija. 
Ryme, Venecijoj ir kituose Ita
lijos miestuose yra albanų tau
tiški komitetai.

geležinkelio Užpūtęs stoties, tai 
lietuvių čia atsibastydavo (daž
niausiai per Ventspilę) vos po 
kelius žmones, o ir tie-patįs pa
virsdavo greit latviais; tai liudi
ja kai-kurios latvių katalikų ir

Javai Lietuvoje, 
imant, išrodo geri, 
sosi pastaruoju laiku 
užstojo šilti orai ir nuolatai pa-

ac tai- 
kuomet ;teisma

ratorius pagriebė nuo stalo juo
di Inyčią ir norėjo ją mesti į Ap- 
pelį, bet kiti teisme esanti ne
leido; savo išsitarimu užgavo

. . ■ Lšovinizmų ir fanatizmu, ypač nc- 
kentimu ateivių, bet 
le ir 
turi.

mokslu nieko
tas su 
bendro

dai-
ne-

Karklis, Migainis, Plepis, Ku
rapkai, Jurevits ir kitos. Jau.30 
metų su viršum, kaip yra čia 
Hiršmanor garsi 
kano” fabriką, 
bulės (apušės) 
linkėję, pradėjo

“šatinis.
mokėti 
įstabaus

ui advokatai gali ne
ilsi valdyti, tame nieko 
nėra, bet kokią .įtekmę 
11 gali turėti ncsusival-

teisi ų a p gi nėjai? T u r b u t 
menka.

PASicŽERIMUI 
'REIKIA.

DAUG

by-

go univrcsiteto kalbu skyrių, O € v
dre-
aPy~ j kurie profesoriai rūpinasi 

ti jį prie universiteto.
—T Viltis —

džiova sergantis farmierys Ro
derick McDonald iš baimės, kad 
jo 75 metų pati nuo jo neužsi
krėstų džiova, pagriebęs revol
verį, mirtinai ją pašovė. Turbūt 
senis manė, kad nuo džiovos mir
tis baisesne negu nuo revolverio 
šūvio.

Harris (1120 E. 63 st.), Sol. 
Bronstein (6035 Calumet avė.), 
Sam Kclvcr (228 E. 58 st.) . ir 
P. D. Weinstein (1142 E. 55 st.), 

organizuoti jurei- 
ir Morton garlaivių

|| Prūsų valdžia nuo seimo rei
kalauja 100 milijonų markių iš
pirkimui žemės nuo lenkų ryti
nėse provincijose, kur gyvena 
lenkai.

viai Graham 
kompanijos.

Pritrukus 
Kuldigos 

toliau nuo 
igtukų malkelių

dirbtuves. Viena iš tokių dirb
tuvių keletą metų atgal tapo 
įsteigta Mažeikiuose, ir degtukų 
malkelės žemės keliu nuolat iš 
tenai yra gabenamos fabrikon. 
Drauge su malkelėmis pradėjo 
kelties iš Mažeikių ir darbininkai 
lietuviai. Pavasarį daugelis fab- 
rikos darbininkų ir namų tar- 

' naičių išeina dirbti į dvarus ir 
pas ūkininkus, nes prie žemės 
vasarą čia daugiau galima pelny
ti. Todėl fabrikantas kiekviena 
pavasarį kviečiasi sau darbininkų 
iš Mažeikių: pernai jų atvažiavo 
30, o šiemet 17. Inteligentų lie
tuvių čia taip-pat yra keli, bet 
daugiausia jie yra vedę svetim
tautes ir nuo lietuvybės atšalę. 
Šiemet atvyko ne tik lietuvių 
darbininkų, bet ir inteligentijos.

Todėl musų klebonas, Kuršo 
dekanas, kun. Lukša, taip-pat 
lietuvis, šiemet per sekmines pa
sakė po sumos lietuvišką pa
mokslą. Kaip į dangų, žiurėjo 
lietuviai į sakyklą, nenorėdami 
tikėt savo ausimis, nes, kaip 
Kuldinga inkurta, lietuviškų pa
mokslų čia niekados nėra buvę. 
Tiktai keletas skrybėliuotų pra
sčiokėlių nenorėdami parodyti 
save lietuviais, išgirdę lietuviškai 
sakant, išėjo. Po mišparų būre
lis lietuvių pagiedojo karunką ir 
kitas Šventas giesmes. Džiaug
smas giesmininkų buvo labai di
delis. Ramutis.

— Viltis —

Rusų konsulas Londone pra
nešė užsienių reikalų ministeri
jai žuvusiųjų “Titaniko” keleivių 
Rusijos valdinių surašą. Štai jie: 
1) Simanas Litmanas, 2) Zcl- 
manas Zlokovskis, 3) Garri Ker
nas, 4) Simanas Vaismanas, 5) 
Jokūbas Kukas, 6) Lesli Gelin- 
skis, 7) Natanas Goldšmidtas, 
8) Juozas Murdinas, 9) Vulfas 

oras, 10) Abromas Garme- 
11) Samsomas Abelsonas,

liną Kantor, 14) Polncras 
ras, 15) Abe Vileras, 16) 
Juozas Montvila.

Žuvusiųjų giminės gali
tam tikro fondo, 
Londono lordas- 
Tik reikia prista-

kun.

gauti
atlyginimo iš 
kurį surinko 
-pirmininkas. - 
tyti patikrinimas, jog tas,
ris nori gauti atlyginimo, 
teisę jį gauti. Patikrinimas 
būti parašytas ant tam 
blanko su miesto pirmininko, tai-

turi 
turi

advokato parašais.
Tuos blankus galima gauti pas 

Rusijos konsulą Londone (Imp. 
Russ. Cons. General, 20, Great

Helens, London, E. C.).
IT- »

St.

vinis —

IS AMERIKOS.
NE-

MUŠTYNĖS TEISME.
Los Angeles, Cal. Čionykš

tis teismas pasiuntė metams ka
lėjimai!, už sulaužymą neutra-

revoliucijonierius. Apgarsinus 
teismo nusprendimą, buvę teisme 
vyrai sukėlė raiušes, prasidėjo 
besišaudymai. Pašauta diktai 
žmonių, tame 3 moterys. Su
imta 50 vyrų ir kelioliką moterų, 

ant 
dik-

Mušis iš teismo persikėlė 
gatvės, kur sužeista taipgi 
tai žmonių.

LYNČAVO MOTERĮ.
Atlanta, Ga. 25 birželio dieną 

likosi suimta miestelyj Cordele 
negre Ona Boston už užmušimą 
baltspalvės moteries Jordanicnės.

griebė peilį ir ją nudūrė, už tai 
minios baltspalvių atėmė negrę 
nuo suareštavusių policistų, nu
vedė prie Jordanicnės namų ir 
ten pakorė.

JUODAS ŠLAKAS ANT 
SAULĖS.

Posadena, Cal. Tėmytojai čio- 
nykščios observatorijos per didį
jį žiūroną patėmijo ant saulės

tėmytojai apskaito, apima 7*54°,~ 
ooo ketvirtainių mylių.

Louisville, Ky. Čia vienoj 
loj už girtuokliavimą, pašauktas 
teisman kaipo liudininkas Alvin 
Zoller, matyt vokietys, geras ex- 
pertas, teisėjo paklaustas, kiek 
reikia išgerti alaus, kad į 
atsakė, jog pasigėrimui reikia iš-! mažai nuostolių pridirbo, 
gerti 40 butelių, 
riąs 38 butelius ir nebūva girtas,

GIRIŲ GAISRAI.

Ely, Minn. Jau čia prasidėjo 
paprasti vasaros laike Amerikoj 

pasigerti, Į giriu gaisrai, kurie giriose nc- 
Dcga 

Jis pats išgc-1 girios penkiose vietose tarp Ely

If Chicago, Ill. 500 trusto laik
raščių pardavinėtojų turėjo su
sirinkimą trioboj prie Madison 
str. ir 5 avė. ir sutvėrė naują uni
ją priešingą unijai, kurios sąna
riai streikuoja, tokiu budu naujo
ji unija yra streiklaužių unija.

|| Dėl persekiojimo lenkų Pru
snose, šiemet iš Galicijos ir Len
kijos mažai atkako į Prusus lau
kų darbininkų, daugumas jų iške
liavo į Francuziją ir Daniją. 
Prusnose laukų darbams pritru
ko darbininkų. Dvarponiai nori 
chinicčius parsitraukti. / <.

kada tą skaitlinę pervaro.

ŽUVYS IŠ DEBESIŲ.
Philadelphia, Pa. Atkakęs

ir rubežiaus; ugnis apima vis di
desnius girių plotus, nors pulkai 
žmonių darbuojasi irv stengiasi ją

Milwaukee, Wis. Sustreika
vę 600 alaus leidyklų darbininkų, 
sugrįžo darban. Pridėta jiems

Atkakę j New Yorką garlai
viai atgabeno žinią, jog 400 m y-, 
lių į pietus nuo vietos kur pa
skendo garlaivys “Titanic”, at
sirado lediniai kalnai.

čia|DĖL LIGŲ AMERIKA ŽUDO
angliškas garlaivys “St. Elbert” 
pranešė, jog plaukiant jam, ant 
jūrių užklupo jį audra su debe
sių praplyšimasi: smarkus lytus 
bemažo laivo nepaskandino. Nu
stojus lytui, ant laivo grindų at
sirado daug žuvių, kurios, ma
tyt, iš debesų nupuolė. Toki at
sitikimai būva laike tyfunų. Žu
vys tos, matyt, paeina iš jūrių.

MIRTIS PERSKYRĖ.

Norristown, Pa. Pcrkratinė- 
jant teisme Tamošiaus Kehs by
lą, kuris reikalavo perskyrų, nes 
pati jį apleido, teismui pranešė,

todėl teismas neturėjo ką veik
ti, nes Kchsą nuo pačios, be tei
smo 
rė.

malonės, jos mirtis persky- 
V

ji >1

fl Hastings.
ja darbininkai

streikuo-
Conduit

KAS METAS $772,892,860.
Atlantic City, N. Y. Dėl ne

sveiko oro ir per tai besiplati
nančių tarp darbininkų ligų, 
Amerikos pramonė kas metai žu
do $772,892,860. Taip apreiškė 
vienas iš daktarų susivažiavime 
Amerikos Mediškos Sąjungos. 
Bet gal įvedimas daktarų nuro
domų pagerinimų dar didesnių 
išlaidų reikalauti, todėl Amerikos 
fabrikantai nesiskubina pagerini
mus įvesti.

TURBUT BEPROTIS.

Dar vis
National
Policija su darbi-
brutališkai, todėlninkais elgiasi

ant gatvių pasitaiko kruvini su
sirėmimai, nes policistai, kaip 

provokuoja dar- 
šaudo į

nes
rašo laikraščiai, 
bininkus, be prižasties
juos.

1f New York, N. Y. 
ew York o viešbučių 
;sibaigč birželio 24-to. 
įkęs didelis kelnerių

Straikas 
kelnerių 

Susi
ma s-mi

tingas formališkai atšaukė strei- 
atsisakė nuo savo reika- 

Mitingc dalyvavo apie
ką, ir 
lavimų.
3000 kelnerių ir jų pritarėjų. Bu
vo streikuota iškovojimui pri
pažinimo kelnerių unijos.

|| Londone iš kalėjimo paleido 
žinomą Anglijos suffragettę 
Emiliją Tankhurst, kuri už nai
kinimą svetimos nuosavybės bu
vo pasodyta; prisiėjo paliuosuoti, 
nes nuo badavimo sveikata jos 
taip sunyko, kad daktarai pata
rė ją paliuosuoti. Dėl susilpnė
jimo prisiėjo paleisti ir kitą suf- 

redaktorę laikraščio 
for W omen”, P.

Kitoms pasodytoms 
suffragettėms maistą

“ Votes 
Lawrence, 
kalėjimai!
su privarta į nasrus pila kalėji
mo užveizda.

UŽ ŠAUDYKLIŲ ATIMINĖ
JIMĄ.

Suv. gub. žemsargiai gavo 210 
rubl. dovanų nuo Varšavos sky
riaus medžiojimo draugijos. Taip 
praneša Suv. gub. Vied. No. 20. 
Bet čionai reikia pridėti, jogei 
gera atimtųjų šaudyklių dalis lai
kėsi valstiečių ne medžioklei, bet 
vagims ir plėšikams pagrąsinti. 
Dabar tokie laikai, kad valstie
tis neturėdamas namie ginklo 
beveik negali gyventi, nes kuomi 
atsispirs! ginkluotiems p 
užpuolus, yisj žinome, kaip

Chi-

ADVOKATAI BEMAŽO 
SUSIPEŠĖ.

Los Angeles, Cal. Byloj 
cagos advokato Clarence S. Dar-
rowo, apkaltinto” už besistengi- 
mą papirkti teisėjus byloj dina- 
mitininkų brolių McNamara, be 
tnaž teisme nesusipešė advoka
tai. Susikirto Darrowo apginė- 
jas Appel su apkaltintoju, pro
kuratorių Fredericks. Appel sa
vo kalboj užgavo prokuratorių. 
Tas šoko prie užgavusio su pa-

150 NEMIRŠTANČIŲ.
Washington, D. C. Kongresas 

priėmė rezoliuciją reikaluose tau
tiškojo muzėjaus, kuri už nuo
pelnus moksluose ir dailėj nu- 
tare^fcarinkt 150 vyrų, kurių var
dai ^furės but auksinėmis raidė
mis įrašyti į muzėjaus knygas, 
kad niekada išį tautos minčių 
neišnyktų. Tarp tų nemirštan
čių sumanyta patalpinti vardus 
buvusio prezidento Roosėvelto ir
senatoriaus Lodge. Bet kada ši
tie nemirtiniejie mokslo, ar dai
lės srytyį kuom nors užsipelnė? 
Roosevelt pagarsėjo kaipo politi-

sun
pradėjęs duzginti Jeigu kiti tei
sme buvę advokatai susipykusius’kierįus, <> Lodge pagarsėjo savo

ŽMONIŲ PRIGĖRĖ.
Niagarą Fąll^, N. Y. Dokuose 

Eagle Park ;4oo žmonių, susi
rinkę ant/fpliątformos, laukė gar
laivio Hępry Kocrber. Pliatfor- 
ma sunkumo ^neišlaikė, sugriuvo 
ir kclios)Gdc^mtys žmonių su
puolė į upę. Mano, jog mažiau
siai 20 žmonitį prigėrė.

20
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GRĄŽINA 6 CHINIEČIUS.
Washington, D. C* Amerikos 

apeliacijos teismas patvirtino že
mesniojo teismo nusprendimą, 
kad šeši chiniečiai per Kanados 
rubežių . perėję į Suvienytas 
Valstijas, butų sugrąžinti atgal

Chi nūs

BAIDUS VYRAS.
l!

Winnipeg,, Manitoba. 76 metų

Grand Rapids, Mich. Tarnau
jantis įtaisosc Nekrosa Edward 
Paper Co., W. Stelmachcr užsi
manė nusižudyti. Atsisveikino 
širdingai su visais draugais, pri
sikimšo kišenius 
nų. Nuėjęs ant 
patronus sudėjo 
ant jų atsisėdęs,
ziją, kuri baisiai jį sužeidė, 
jis buvo dar gyvas dvi

dinamito patro- 
tuščio pliaciaus, 
krūvon ir pats 
pagimdė cxplio- 

Bet
valandi.

DAUGIAU PINIGŲ 
REIKIA.

NEGU

iždo mi-Washington, D. C. Iš 
nisterio atskaitos matyt, jog šiuo
se metuose Amerikos iždas su
rinko 32 milijonu doliarių dau
giau, negu uždengimui išlaidų 
reikėjo. Iš muitų surinkta 4 mi
lijonais mažiau negu pernai. Iš 
viso šįmet surinkta 45682000 dol. 
daugiau negu pernai.

NUBAUSTA NETIKRA 
DAKTARĖ.

Detroit, Mich. Teismas nu 
baudė 250 dol. neva daktarę Ko 
wąlskienę už garsinimu laikraš

tary-Chicago, Ill. Miesto 
boms paskirtas komitetas sutaikė 
frachtų iškrovėjus su darbdaviais. 
Laimėti streikieriai nieko nelai
mėjo. Jie reikalavo ic. daugiau

valandą, bet negavo.

York. Laukiamas čia 
laivų jūreivių streikas. 

Streikuotų apie 50000 jūreivių.

1f New

New York. Organizuoti kū
rėjai ir jūreiviai pakrančių lai
vų, kadangi jų reikalavimus at- 

savininkai, apšaukė
Organizuotų jūreivių 

Yorke yra apie 150000.

mėtė laivų 
streiką. 
New

IS VISUR.
|| Rusijoj, Ardatovo pavietyj 

puolė neišpasakytai dideli ledai, 
kurie su visu išmušė laukus tri-
jų valsčių; ledų šmotai svėrė po 

svaro . Užmušta daug žmonių 
ir gyvulių.

|f Turkijoj jau prasidėjo karas 
albanų su turkais. Albanai mė-

Chinų valdžia atsisakė pri-( 
imti 300 milijonų doliarių pasko
lų, kokią sutiko Chinams duoti 
šešių viešpatijų bankai, kadangi 
skolintojai reikalavo, kad pini
gų suvartojimas butų jų komi
sijos kontroliuojamas. Jie taip
gi norėjo į savo rankas paimti 
druskos monopolių. Bet kariu- 
menė, dėl algų neišmokė j imo to
liau kelia riaušes, o algoms jau
nos republikos valdžia pinigų ne
turi. Aplinkinėse Amoy 4000 
kareivių mėgina sukelti revoliu
ciją prieš republikos valdžią, jie 
užėmė sunkiai prieinamas pozi
cijas kalnuose.

|| Šveicarijoj, Berno Kantono 
valdžia išvijo italą advokatą Oli
vetti už tai, kad jis laikraštyj 
“Giornale degli Italiani” 
no aštrų straipsnį prieš

šveicarus.

Švcica- 
išpeikė

užmo-|| Europos fabrikantai 
kėjo iki šiol Owcnui, išradėjui 
mašinos butelių dirbimui, 15 tm- 
lijonų markių už pasinaudoji/ną 
iš jo patento. Už tai išradę 
svarbius dalykus ne vienas varge 

nes savo iš-
radimo atsakančiai savo naudai 
išnaudoti nemokėjo: varge numi
rė išradėjas garlaivių šriubo Res« 
sel, degtukų išradėjas Preshelj 
išradėjas siuvamo^ mašinos Mą*



ilersberger. Išradėjas uždarymo CįoįjjĮj ?^!?erHyaį 
fclauš butelių už tai iš savo įsra- 1 ‘ 
(limo pelne -------  “ “ '

Kariumenes ir laivyno perdė- 
tiniai stumia Suvienytų Valstijų 
valdžią, kad ji įsikištų į maiš
tus ant salos Kubos; rugoja ir 
piliečiai Europos viešpatysčių, 
kurių įsikišimo Amerika bijosi. 
Todėl gal išgirsime, jog Ame
rika pradės karą su Kubos suki
lėliais. Kad tik jai pasisektų 
geriaus sukilimą suvaldyti negu 
Ispanijai, kada ta sala dar jai

caras mano 
paskirti pagarsėjusius fanatikus: 
gubernatorių—nacijonalistų parti
jos durnoj atstovų Markovų II; 
vice-gubernatoriu jo draugų 
Čichačevų.

Pagarsėjusi numylėtinė Čęs- 
chavo kunigo vienuolio Da-

nauskaitė, net iš Amerikos gauna 
nuo vyrų atsišaukimus su pa
žadėjimu ja vesti, kaip tik iš ka

ra-

Krokavos priemiestyj Pod-

tį pinigus pačto vežimą ir at
ėmė piniginius siuntinius, iš viso 
120000 koronų. Matyt plėšikų 
gerai žinota, kad vežime yra dik- 
tai pinigų.

šytus kitiems kaliniams. Už tai 
jau net kunigas Macoch pradeda 
jos bjaurėtis ir valdžiai pranešė, 
jog tuos 25000 rubl. kokius turi 
Helena, jis jai davė ir tie pini
gai yra iš klioštoriaus kasos pa
vogti, todėl jie klioštoriui pri-

|| Atkakęs į El Paso, Texase, 
vokietis Samuel Droben, kuris 
organizavo sukilėlių artilerija, 
užtikrina, jog revoliucija Mexike

prasideda. Revoliucijonierių va
dovas Orozco aplinkinėse Ba- 
chimbo turi 6000 kariautojų, 12 
kanuolių, 8 revolverines kanuoles 
ir 15 kanuolių mėtymui dinami
to. Jis tiki, kad prezidento ka
riumenė neįstengs paimti tarp- 
kalnės aplinkinėse Bachimba. 
Apart to, yra dar gana skaitlin
gi revoliucijonierių pulkai val
stijoj Sonora, pietinėse valstijose 
ir kitur.
12 mylių 
neužilgio 
mušis.

Abidvi armijos yra tik 
viena nuo kitos, todėl 
turės užgimti didelis

Chinuose kįla nauja revoliu
cija, šiuom kartu prieš republi- 
konišką tvarkų; kelia ją mandžu- 
rai, kurie nori ciesoriui sostų su
grąžinti. Anglija iš Hong-Kon- 
go išsiuntė savo kariumenę prie 
Chinų’ rubežiaus. Mieste Kanto
ne laukia žmonių sukilinjo^Ge- 
ležinkelio traukiniai pasivėlina, 
nes žmonės gadina keliu^ Gal 
prisieis su visu sulaikyti trauki
nių bėgiojimą. Nežinia iš kur 
mandžurai revoliucijai gauna pi
nigus ir gerus ginklus. Valdžia 
žiaurumu mėgina žmonis nugaz- 
dinti ir nuo revoliucijos juos su
laikyti. Žudo, karia pagautus 
sukilėlius pulkais. Mieste Pakh- 
ri pakarta 3000 žmonių. Žudo 
žmonis pulkais ir kituose mie
stuose.

sibuva čekų sokolų susivažiavi
mas. Susivažiavimai! atkako 800 
čekų sakalų iš Amerikos, kuriuos 
Pragos čekai labai karštai pri

Valijoj, mieste Llandaff, va
žiuojant Anglijos karaliui su mo
tore bažnyčion, moterys suffra-

ėmė.

|| Per tarpininkystę Austrijos 
ciesoriaus, susižiedavo Bulgari
jos sosto įpėdinis Boris su duk- 
tere Rumunijos sosto įpėdinio 
Elzbieta, į kurių įsimylėjo iš jos 
fotografijos. Kunigaikštis Boris 
yra vienaitinis stačiatikis Bulga
rijos karaliaus šeimynoj; tėvas 
jį stačiatikiu apkrikštijo, kad 
įtikti Rusijos carui Aleksandrui 
III.

stų partijos atstovas Lausbury, 
kada ministerių pirmininkas As
quith pažadėjo iš kalėjimo pa
leisti ten pasodytas moteris suf
fragettes, jeigu jos pažadės riau
šių nekelti, prišoko prie ministe
rių pirmininko su pakeltoms 
kumščioms, šaukdamos: tu niek
še, žinai, kad jos tokio pažadėji
mo duoti negali. Nemandagų 
parlamento atstovų prisiėjo lau
kan išvesti.

sulaikė karietų ir pareikalavo sau 
lygių su vyrais politiškų tiesų. 
Ministeris McKenna mėgino mo
teris nuo karaliaus nustumti, bet 
jos nesidavė; butų minister; su- 
muštisios, bet karalienė už jį 
prieš moteris užstojo. Nei poli
cija, nei kareiviai neįstengė mo
terų išvaikyti, nes su joms ne- 
dryso taip elgtiesi kaip su ke
liančiais demonstracijas 
Moteris Helena Cragg 
ministerius ir karalių, 
dans minister; gerai ap 
vusi, bet ją pagriebė 
ir nutempė kalėjimai!.

Londone 3 suffragettes įsiver
žė laikė posėdžių į parlamento 
rūmą ir langus išdaužė, sudaužė 
duris. Jas vienok suvaldė ir 
teismas pasiuntė dviem mėne
siam kalėjimai!.

koliojo

ĮĮ Vokietijoj, maudynėse Wiš- 
badene pasimirė garsiausias 
Anglijos tepliorius Alena Ta- 
dema, išgyvenęs 77 metus. Už 
vienų jo abrozdą užmokėta 70,000 
dol.

! Francuzijoj, aplinkinėse Tū
loti, šaudant iš kanuolių, ant 
franeuziško kariško laivo “Jules 
Michelet” truko kanuolė. Jos 
šūvių užmušta vienas jūreivis, o 
3 oficicrai ir 19 jūreivių sun
kiai sužeista; keturi žmonės su
žeista mirtinai.

tion army “generolas” Both, ku
ris dabar yra Londone, apjako.

šjmo, Juk Ispanija sų *180000 
kareivių neįstengė sųkiliipo ku
biečių užsloginti. Amerika gi 
tiek kareivių neturi, tai prisieitų 
kariumenėn imti daugiau žmo
nių] , e, 1■ ■ ,

Apskundė jį jo sužieduo- 
Teisme jis teisinosi, jog 
sužieduotines vesti neno-

|| Londone gyvenantis teplio
rius James O’Conor pateko tei
sman už neišpildvmą pažadėjimo 
vesti, 
tinė. 
todėl
ri, kad ji nešioja nuo šūvių sau
gojantį serdoką. Skundėja gi 
aiškino, jog serdoką ji nešioja 
todėl, kad jos sužieduotinis la
bai pavydus ir jau karta, pamatęs 
ją einant su kitu vyru, šovė ke
lis kartus į ją. Nuo to 
ji nešioja serdoką.

laiko

užsieniu mini- 
dieną

|| Francuzijos
steris' Poincare 8 liepos
atkaks Rusijon. Mat dr
ryšiai Francuzijos su Rusiją ge
sti pradeda, todėl ministeris at
kanka mėginti, ar nepasiseks juos

kė visuotinų streiką visų darbi
ninku Grossnardin ir Debrečino
apskričiuose.

vienas iš 
mokslin- 

ekonomistas Frederic Pas- 
Jis darbavosi taipgi tautų 

suma-
ncgalima,

garsesnių Francuzijos 
čių,

santaikos dirvoj, stengėsi 
žinti, jeigu prašalinti 
karus tarp tautų.

žymiausių 
Winter.

pasimirė 
čekiškų

vienas iš 
h istorikų,

| Chinų apšvietos 
prisakė visų mokyklų vaikams 
nusikirpti kasas. Matyt jo nuo
mone tai geriausias būdas pakė
limo apšvietimo tarp chinicčių. 
Turbūt jis tos pačios nuomonės, 
kaip ir senovės vyrai, kurie apie 
moteris sakė: “ilgi plaukai, tai 
ženklas menko proto”.

ministeris

|| Prie Kuriliškų' salų pasken
do japoniškus karįškas laivas 
"^anj/a’h Įgiilf*ijo išgedėjo."Namva”. Įgul^. =jo išgelbėjo. 
Mušyj po Cusinra' “Ktaniva” bu- 
vo svarbiausiu adn^igolo Togo 
laivu. ■ ' 1® L W 1 *

II Tripoly; 28 l^žėg) vėl buvo 
smarkus mušis i^lųjiu turkais; 
turkai tapo suBuštj,- užmušta 
j U 200.

|] Anglijos suffragettes kelia 
demonstracijas,/daro val- 

nemalonumtts. Pereitų sa-
toliau 
džiai

pačtą. Mieste Manchester jų pul
kas įsiveržė į pačįo namų, išdau
žė langus, mebelnis irv duris; tą 
patį jos padarė Londone Sdin- 
burge, Aberdeen, ,.perby, Irkes- 
tone, Ludlowe, Southande, IIit- 
chinge ir Litchworthc.

|| Laikraščiai praneša, buk di- 
dėsės, Europos viešpatystės pra
nešė Italijai, jog neleis jai už-

inuos ir Mytclehos, nes tašyk

Dardanelių jūrių ; siaurumą, kas 
neutrališkiems kraštams daug 
nuostolių padarytį^ sustabdytų 
visai prekybą aiit Ji 
T e rp že m i n i ų j ur itįč .

ir
c

f- .

LIETUVIAI AMERIKOJ.
- ---------- ^>4—

IŠ CEDAR POINT, ILL.
18 d. gegužio čia susitvėrė

liečiu Kliubas, kutįįs rūpinsis po
litika. Į kliubų isi|aže - visi lietu
viai pyliečiai (34^ air visi pri-

drauge, iki šiolei jie veikė kas 
sau, ir vieni kitiems užkenkdavo. 
Dabar čia turime tris draugoves:

L. K. Vytauto įsikūrė 1909 m.
turi 31 narį ir: $270. turto.

T.M.D. 129 kuopa įsikūrė 1911m., 
turi 14 narių. Į 'draugoves bet

ir

tos nėra, ten gyveną visokios 
tautos. Red.); yrą ir viena lietu
vaitė’ mergina. Jaunikaitis.

LAIDOTUVĖS ANT JŪRIŲ.
(Laiškas nuo laivo “Vander- 

land”).
Ant musų laivo apsirgo vie

na moteriškė širdies liga ir grei
tu laiku mirė. 15-to birželio, 10 
vai. vakare atsibuvo laidotuvės.' 
Du kunigu iš laivo pasažierių at
skaitė pamaldas, atėjo laivo ka
pitonas ir oficieriai ir, pasibai
gus gedulingoms ceremonijoms, 
įdėta kūną graban, pridėta prie 
jo reikalingus sunkumus, kad ne
plaukiotų ir įleista lavonų jūrių 
gelmcsna. Liko jaunas vyras ir 
du kūdikiu. Laidotuvės abelnai 
yra liūdna regykla, o čia, ant 
jūrių, kada žmogaus gyvastis 
randasi siūbuojančio didjurio ma
lonėj, šitos laidotuvės išrodo dar 
liūdnesnė, nepaprasta i rbaisi re
gykla. J. P. Simanavičia. 
Atlantiko vandenynas, 
Laivas “Vanderland”, 
13 birželio 1012 m.

LAIŠKAS Į REDAKCIJĄ.
“Šviturio” reikalais.

Gerbiamoji Redakcija!
Pradėdami leisti 1913 me

tams metraštį, almanachą “Švi- 
turį” ir norėdami, kiek galima 
plačiau ir pilniau apšviesti jame

veliančiųjų lietuvių, bet ir ap
skritai visų likimo išblaškytų po 
visų platųjį pasaulį musų bro
lių gyvenimą, šiuomi kreipia
mės į didžiausiosios musų kolo
nijos tautiečius į šiaurės Ameri
koje gyvenančius musų brolius 
ir prašome kuodaugiausiai mums 
iš ten žinių apie save suteikti. 
Ypač gi prašome visų Amerikos

WILLIAM J. BRYAN, 
nuo senai pripažintas demokiatų vadas. 

(Žiur. “Demokratų Konvencija”)

gabumą, turėjo progą pri-

išgavimo papigintų gelė
tai mes stengiamės šj-tą

yra tai privatinis žmo
gaus dalykas. Padėkim sau, gal 
nei p. M. K. T., nei kas kitas ne
galėtų išaiškinti štai kad ir šito da
lyko. Kaip jau žinoma, New 
Yorke viena iš svarbiausių vietų 
— kampas Broadway ir Wall 
str., kasdieną eina brangyn ri gal

klioštoriaus 
lių, išsiuntė 
klioštoriaus Kijeve 
penkiems metams 
Rusijos šiauriuose.

koji stačiątikiškoji 
už pasisavinimą 

pinigų 300000 rub
linį Troicko 
M elehizedeką 

į klioštorių

juodašimčiai|| Ekaterinoslave 
išdaužė 20 žydų pardavinių. Su
imta 16 daužytojų, rbet teismas 
visus juos išteisino. Matyt pri
pažino, kad galima daužyti žy-

|| Užtarus Anglijos valdžiai, 
caras nuo bausmės paliuosavo 
Anglijos pilietę merginų Malec
kaitę, kurių Varšuvos teismas 
buvo pasmerkęs katorga (sun
kiais darbais Sibcriios kasyklo-

gabeno; jai uždrausta Rusijon 
kada nors atkakti. Laimė jos,

neleidžia skriausti savo ukėsų.

ji dalis pasaulio, žmonijos gy
venimu nesiintereąj,iojae. Ir mo
kytesni lietuviai čion neapsigy
vena, nors darbai (anglekasyklo- 
se) eina geriau negu vidutiniai.

Lietuvių šeimynų šiuom sykiu 
yra 22; pavienių apie 50. Iš laik
raščių skaito daugiausia “Lietu
vą” ir “Katalikų’’ 1 Yra .čia 2 
mėsos ir valgomų produktų par
davinės ; 3 karčiamos.

23 birželio staiga mirė lenko 
Miko Proczek 3

šių žinių:
Draugijos vardas ir tikslas, 
Svarbiausieji nuveiktieji dr- 

darbai,
Dr-jos įstaigos ir jų pasi

sekimas,
4) Piniginis draugijos stovis 

ir t. t.

-jos

ir “Katalikų”

metu duktė Ro- v
pripažino, kad 
sprande gįslos 

to paties mėne-
užmušta: 
nutrenktos.
šio to paties lenko mirė antra 
duktė — Helena 1% meto, ir da 
sūnūs Jonas 7 m. sunkiai serga. 
Gydytojas pripažino, jog jie 
sinuodino nuo valgio 
tina 
mes

užtai 
lietuvius mėsininkus, 
žinome 

labai 
nebus tik 
stis — to

už- 
kal- 
Bet 
len-kad minėtas 

nešvariai gyvena, 
staigų mirčių prieža- 
lenko nešvarumas....

K. Šnuolis.

5) Dr-jos adresas.
Raštus ir žinias malonėtumc 

gauti kuogreičiausia.
Siunčiant prašome, šiaip adre

suoti : 
počt, v • •eitu.

Russia-Lithuania, Vilno. 
jašč. N63, Jonui Rinkcvi-

“Šviturio” Redakcija.

GAL TIK NEAIŠKU.
(Dar kaslink kolonizacjios).

” N19 p-as Mažai Ką 
pridėdamas prie mano 

prierašą, sako, kad tik 
kolonijose lietuviai ne- 

o pavieniais ištautęs

jųsą žmonių, Lietuvių, šioj valstijoj sielgia, 
todėl, kad męs jų reikalaujame ir 
mename šią valstiją esant prieina
miausią jiems vieta....

Męs žinome, kad lietuviai yra 
puikus farmeriai, nes męs turime ra
portus iš kitų valstijų, kur jie savo 
farmerišką 
parodyti.

Kaslink 
kelio ratų,
padaryti, kad palengvinus vakarinių 
valstijų gyventojams, jeigu jie norė
tų apsigyventi New Yorko valstijoj.

Jus žinote, kad yra dideli plotai 
žemės, kurią galima butų išpirkti 
farmomis, viena greta kitos, New 
Yorko valstijoj.

šitos fanuos tankiai parsiduoda 
labai pigiai ir jos tinka mažoms ko
lonijoms. Musų taktika neyra tame, 
kad tverti dideles kolonijas kuriose 
svetimtaučių kalba, įpročiai ir 1.1 
užsiliktų ant visados; musų planas 
yra tame, kad suamerikanizuoti juos.

Męs tikimės, kad greitu laiku męs 
turėsime progą apkalbėti šitą reikalų 
nuodugniai ir tada galėsime Jums 
pranešti daugiau žinių.

Su pagarba,
Calvin J. Huson,

Komisljonierus.
(Iš originalo paimta tik svarbiau

sios ištraukos. Red).

Taipgi p-as M. K. T. indo- 
mauja ar aš da varysiu toliau

ne. Kaslink to, tai turėčiau tik 
tiek pasakyti, kad p. M. K. T. 
pasiųstų savo antrašų pto adresu: 
A. M. Martus, 120 'Grand st., 
Brooklyn, N. Y., o mes pasių
sim jam knygutę su žemlapiu, iš 
ko gal galima bus pamatyti, kad 
ne tik neatsisakiau, bet jau pra-

jau pamažu pradeda krutėti.
P-a s M. K. T. nenori tikėti,

ir pirkta nuo laiko New Yorko 
įsteigimo. Taigi — pardavimo 
priežastįs yra tai evoliucijinė 
kelionė: žmogus taip daro^kaip . 
jam patinka, bei kaip tuom laiku 
geriau bei parankiau išrodo.

Aš gi dar kartą kviesčiau p. 
M. K. T. ir kitus ant lietuvių 
visuomenės dirvos veikiančius, 
kad ragintų žmones prisidėti 
prie šitos kolonizacijos: pirkti 
bei parduoti ūkės tik vienoje lie
tuviams pažimėtoje kolonijoje) 
o vaisius bus labai, labai didelis 
Džiaugsis ir dėkavos mums u/ 
tai lietuvių liaudis.

Kas daugiau interesuojasi šiais 
dalykais, gali kreiptis - pas mane, 
o aš kiekvienam pasiųsiu knygelf 
su žemlapiu ir plačiais išaiški* 
nimais apie tą jau pradėtų lietw 
vių kolonizacijos darbų.

A. M. Martus.

Turkų kariumenės vadovas 
Tripolyj Tethi Bey išsiuntinėjo 
telegramus, jog italų pagarsinta 
žinia, buk jie užėmė oazų Zau- 
zur yra neteisinga. Mušyj už
mušta 150 turkų, o sužeista 250. 
Italai užėmė kalvas Sadi Adbul 
Djetit, bet Zauzur oazos užimti 
neįstengė. 1 Turkai sumušė ita
lus aplinkinėse Hones; mušyj 
užmušta su viršum 1000 italų. 
Italai mėgino iš orlaivių į tur
kų stovyklas metyti dinamitų, 
bet turicų šūviai privertė orlai
vius pasitraukti.

1
(| Paryžiuj prie rūmo, kur bu

vo apsistojusi rusiškoji kuni
gaikštienė Demisor, atvažiavo 
automobiliu gražiai apsirėdžiusi 
su uždengtu veidu moteriškė ir 
tarnams padavė didelę kasę gra
žių gyvų gėlių, pasakius, kad jos 
kunigaikštienės užkalbintos ir 

jas kuni- 
Kvict- 

Vakare,

I Finlandijoj, Helsingforse, 
kur per žiemų išbuvo Baltiškų

suėmė 21 jūreivį, bet už ką 
suimta, nežinia.

|| Francuzijoj dar vis traukia
si jūreivių ir porto darbininkų 
streikai. Valdžia pasiūlė savo 
tarpininkystę prie sutaikymo ir 
abidvi puses pakvietė pasitarti.

užmokėtos,

juos

Iš Londono kalėjimo 
leido iš viso 21 suffragettę, 
dėl badavimo jų sveikata 
pablogėjo, kad daktarai pripaži-

verstinio maitinimo, 
maistų su pumpa pilvan 
davo.

pa
nes, 
taip

.Mat joms
įvary-

|| Nors Chinų valdžia 
tiems reikalams pinigų 
bet atskirų proviricijų gyvento
jai protestuoja prieš užtrauki
mų svetimuose bankuose pasko
los; žada net pasigarsinti visai 
neprigulmingais nuo Chinų, jei
gu valdžia, dėl paskolos, įvikins 
svetimtaučių iždo kontrolę.

neturi,

bet laivų savininkai apreiškė, jog 
algų pakelti negali. Tik Mes- 
sagerie Maritine Co. sutiko ta-

li Augščiausias teismas Ryme 
visam amžiui pasiuntė kalėjimai! 
oficierų baronų V. Patariu, ku
ris užmušė savo numylėtinę, ka
ralienės dvaro damų, kunigaikš
tienę Trigona di Santella.

|| Havanon valdžios kariume
nės vadovas Montragudo atsiun
tė žinių, buk sukilėlių vadovas 
provincijoj Oriente, generolas 
Estcnoz mušyj likosi užmuštas.

IŠ PERTH AMBOY, N. Y.
Pereitam “Lietuvos” numeryj 

paduota iš Perth Amboy žinia 
apie streikus ir pirmų streikierių 
susirėmimų 13 birželio dieną. Su
sirėmimas tas buvo ne su šerifo 
žmonėms, bet su policija, nes

papraše 
atiduoti.

kas padėjo salione.
susirinkus svečiams, susirinkę iš
girdo kašėj -mažo vaiko verksmų. 
Prašalinus gėles, po joms rado 
mažų mergaitę. Kunigaikštienė 
mat su gyvoms gėlėms, gavo ir 
gyvų mergaitę.

|| Lenkijoj suvisu išdegė, mie
stelis Babiak. Sudegė keli šim
tai namų, bažnyčia ir žydų sina
goga. šimtai šeimynų neteko 
turtų, nei pastogės.

|Į Laikraščiai praneša, jog vir- 
iininkais iš Lenkijos išskirtais

i Mexiko valdžios kariumenė 
be šūvio nelaisvėn paėmė kelias 
revoliucijonierių patrolės. Val
džios kariumenė netoli Otiz pe
rėjo upę, vien artilerija liko ki
toj upės pusėj, laukia pastatymo 
iš naujo revoliucijonierių išgriau
to tilto.

Suvienytų Valstijų valdžia 
buvo pasirengusi suvaldymui 
juodspalvių pasikėlimo, siųsti ant 
salos Kubos 15000 kareivių, bet, 
kaip dabar garsina, nuo to at
sisakė, nes buk ten prietikiai 
taisosi. Gal vienok boti, kaį pa

|| Londono laikraštis 
Mail” gavo žinių, jog 
hay iškeliavo į Pekiną 
bininkų užmušti visus 
publikos ministerius.

|| Mieste San Juan

“Daily 
iš Shang- 
70 sukal

|| Mieste San Juan Del Sur, 
Nicaraguoj, tapo užmuštas drau
gas prezidento Zelaya, telegrafo 
direktorius pulkininkas Jose San
tos Ramirez. Kas jį užmušė, ne
žinia.

daužyt, ant gatvių vežimus var
tyt, daužė pardavinių langus. 
Policija', negalėdama tvarkos už
laikyti, pasikvietė šerifą pagel- 
bon. Atėjus šerifui su savo žmo
nėms, neleido jau nei už miesto 
išeiti, šaudo į darbininkus, kur 
tik kokį pamatė. Užmušta 3 
žmonės, o septyni pašauta. Nu
šauti ir pašauti vien streikieriai, 
iš šerifo žmonių nėra nei pašau
tų, nei užmuštų, iš ko reikia ma
nyti ,kad streikieriai nei jokių 
ginklų neturėjo ir > ęusį^emti nei 
su polciija, nei su šerifo žmo
nėms, nei su komjSamjds dedek- 
tyvais visai nenorėjo.

Dabar čia sus^ėikhvo visų 
fabrikų darbininkaij Tdkių strei
kų nieks neatmeni. !UJ

Perth ‘Amboyietis.
• 4

“Lietuvos 
Težinąs, 
raštelio 
didelėse 
ištautęs,
daug greičiau, negu kad miestuo
se gyvendami. Tai gal jau p. 
M. K. T. buvo neaišku iš musų 
raštelio, kad kolonija yra ren
giama vienoje vietoje, kaip kad 
ir reiktų suprasti žodžio prasmę, 
— (kolonija, o ne pavieniais — 
atskirai po vienų kur tikėlę). Jau 
buvo ir pirmiau paminėta, kad 
yra aprinkta vieta, kur tik ir bus 
lietuviai kolonizuojama. Tik to
je vienoje ir ne mažoje kolonijoje 
yra rengiama lietuvius koloni
zuoti, o ne pavieniais. Lietuviai, 
norintieji ant ukių-farmų apsi
gyventi, privalėtų tik toje vietoje 
pirkti 
visas 
niais, 
m a. 
budu
veliantieji 
gėrėjasi gražu m gyvenimu, bet 
sykiu ir liūdėja, kad nuobodu be 
savų žmonių. “Viskas butų ge
rai, •— sako jie, — kad tik gali
ma butų su savais žmonėmis su
sieiti”. Toj vietoj, kuri yra Lie
tuviškai Kolonijai parinkta, ap
sigyvenus tenai lietuviams, turės 
jie artimą ,labai artimą kaimi- 
nystę vieni su kitais.

P-nas M. K. T., sako, kad pir
ma laiko pasigyriau su koloni
zacija, todėl čia indedu nors vie
nų iš paskutiniųjų laiškų gautų 
nuo Agrikultūros Departamento 
Komisiojonieriaus Huson:

sau ūkės, o nesimėtyti po 
Suvienytas Valstijas pavie- 
kaip kad dabar yra daro- 
Apsigyvenę krūvoje, jokiu 
neištautėtų. Lietuviai gy- 

ant ūkių pavieniais

|| Pasitraukė nuo vietos Angli
jos karo ministeris Heldane, ku
ris porą kartų mėgino stt yo- 
kletija Angliją Sutaikyti, bet tas 
Jam nepasisekė; todėl jis įt jš- 
minbterijos pasitraukė* -

Li 01
IŠ EURECA^ CAL.

Darbų aplinkinių miškuose 
lentpjūvėse čia netrūksta. Va
saros laike moka $1.25^3.00 už 
10 darbo valandų. <Darbai ne
sunkus ‘žmonėms, kurie U Lie
tuvoj sunkiai dirbti turėjo.

i /Lietuvių yra čia apie trįs fuzi- 
naj fc vieną tikra lietuviška šei- 

imyna, o antra maišyta, lietuviš- 
kai-austrijokiška (austrijokų tau-

ir

A‘. N. Martus Pres.
Martus Realty Co*

120 Grand et., 
Brooklyn, N. Y. 

Gerb. Tamista:
Dabartinės permainos Agri

kultūros Department© administracijoj 
buvo > priežastimi, kad negalima bu
vo ligšiolel duoti Tamistal atsaky
mo ir nęt dabar, šiuos žodžius ra
šant, mes negalime galutinai šio 
klausimo išrišti. ' Jus bene supran
tate, kad legislatures 
suvaržė musų veiklumo 

Męs interesuojamės

apropriacijos 
rybas.
kolonizacija

ko valstijoj apsigyventi, negu, 
kad dabar yra. Daroma yra 
taip: perkama po 10—20 akrų lau
ko ukelę, užsiimama vien tik dar
žovėmis ir pieninkystė ir pana
šiais dalykais, savininkas veik 
pats, tik vieną darbininkąj už
laikydamas, apsidirba, per vasarų 
padarydamas užtikrintų pinigų 
apie 1000 dolerių. Šitą aš nesa
kau kaipo išsvajotą dalyką, bet 
tai man pasakojo lietuvis-ukinin- 
kas iš Orange pavieto. Dar vie
nas lietuvis ūkininkas, gyvenan
tis ant ūkės Long Island, pasa
koja, kad 5 metai atgal jis pirkęs 
farmukę, įmokėdamas 250—300 

a 

dolierių, o likusius paskiaus iš
mokėjęs, o dabar jau “yra ver
tas” 7000 dol. ir rengiasi pirk
ti daug didesnę ūkę. Musų už
duotis yra ne apgyvendinti lie
tuvius ant gryno dar neapgyven
to* lauko, bet atpirkti ukes nuo 
svetimtaučių, kurie šiokiu-bei- 
-tokiu budu jas parduoda. Taigi 
žeinės, kad ir užbrėžtoje lietu
viams kolonijoje, niekad negali 
stokuoti.

Kodėl ūkininkai parduoda far
inas? — klausia p. M. K. T. — 
Aš manau, kad prisieitų nemažą 
knygą prirašyti, kad mes pradė
tume rokuoti, nors 100 ūkininkų 
pardavimo priežastis. Bet kiek 
aš esu patyręs, tai daugiausia 
beveik yra daroma iš šiokių prie
tikių. Pasilaikanti ūkininkai lei
džia savo vaikus į augštesnius 
mokslus: išmokina ant daktarų, 
ądvokatų ir 1.1. Kada vaikai įsi
gyvena miestuose, tėvams nuse- 
nus, juos pasiima pas save, ant 
visados mieste pasilikti. Tokiu 
budu, tėvai eidami į miestus ir 
parduoda savo ūkės. Yra ir daug 
daugiaus visai kitokių pardavi
mo priežasčių. Ant galo net ne
galima butų išaiškinti, kodėl 
žmogus parduoda savo nuosavy
bę. Žmogus kaip nori, taip pa-

PERSERGĖJIMAS ŽEMDIR
BYSTES DEPARTAMENTO.

Žemdirbystės departamentai 
atsišaukė į laikraščius su prašy
mu persergėti skaitytojus prieš 
visokius išnaudotojus, kurių vis 
daugiau atsiranda, kurie siuntinė
ja prosperktus su visokiais išgyri- 
mais savo sumanymų, o lengva
tikiai tokiems išgyrimams tiki. 
Ypač išnaudoja neišmanančius 
kompanijos pardavinėjančios že
mę neva tinkamų vaisių augini
mui. Žemė jų siūloma ir ge
riausiose aplinkybėse gerai vai
sių auginimų suprantančiam to- • 
kio pelno, kokį siūlo nenusima
nantiems, atnešti negali, o jau ne* 
turintis kapitalo, žinoma, tos že
mės ir išnaudoti negalės; nenu
simanantis apie vaisių auginimą 
bercikalo tik pinigus sukis.

Kas iš to, jeigu surinksi tur
tą, bet nustosi sveikatos? Svei
kas žmogus be dolierio kišenių; 
yra laimingesnis už milijonierių 
su visais jo turtais, bet praradu
sį sveikatą.

*
Sakoma, jog Suv. Valstijose. 

yra nuolatinai 3 milijonai žmo-.; 
nių sergančių, ir reikalaujančių . 
daktariškos pagelbos. Pusiantro 
milijono žmonių kas metai mir-> 
šta; 40% iš šito skaitliaus, taigi 
600 tūkstančių žmonių, — miršta 
nuo tokių ligų, nuo kurių galima 
apsisaugoti.

*
Vasaros laiku gerai gerti daug 

papratę 
— tai 
papro- 
dieno-

mis kūnas reikalauja, daugiaus 
vandens.

vandens. Abelnai mes 
permažai gerti vandens, 
yra klaidingas, negeras 
tys. Vasaros karštomis

Šventadieniais išvažiuok iš su
puvusio miesto oro kur į girią, 
ar laukus ,jeigu gali. Jeigu ne
gali, važiuok nuč ryto į parką. 
Nepamiršk pačios ir vaikų paimti 
su savim, jeigu juos turi. Bus 
gefiaus, pigiaus ir sveikiaus, ne 
gu miesto smarvėj sėdėt.
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NUO REDAKCIJOS.
Visi laikraščiui siunčiami rankraščiai 
turi but pažymėti autoriaus parašu 
ir adresu. Pasirašantieji psėudony- 
mals turi paduoti. Redakcijos žiniai, 
ir savo tikrąjį vardą. 
Redakcija pasilieka sau 
člamus jai rankraščius 
taisyti. 
Netinkamus laikraščiu! 
Redakcija, pareikalauta, 
toriui atgal jo lėšomis.
Reikia visada rašyti tik ant vienos 
poplerio pusės, paliekant plačius tar
pus tarp eilučių.

teisę atslun- 
trumpintl ir

rankraščius 
grąžina au-

Apžvalga

ar

Apie laikraštininkų susivažia
vimą. Kilus klausimui, ar šiuos- 
met bus sušauktas trečias laik
raštininkų susivažiavimas, išreiš
kė iki šiol savo nuomonę šie laik
raščiai: “Katalikas**, “Vienybė 
Liet.” ir “Lietuva” atsišaukė 
prielankiai ir išreiškė nuomonę, 
kad seniaus pradėtą darbą page
rinimo ir apvalinimo musų laik- 
raštijos reik varyti ir toliaus, ne
žiūrint į tai, kiek
mažai — nusisekė iki šiolei ,pa- 
daryt.

Tokią pat nuomonę pagalios 
' išreiškė ir “Tėvynė“, SLA. orga

nas, išreikšdamas iš savo pusės 
^'dar norą, kad rengiamame susi

važiavime dalyvautų netik profe- 
sijonališki laikraštininkai, bet ir 

*^kuodaugiausiai musų šviesuome
nės, kaip tai buvo bandyta daryti 
2-me susivažiavime.

“Tėvynė“, kaip ir kiti augš- 
Čiaus minėti laikraščiai, mato bu- 

' tiną reikalingumą lakraštininkų 
susivažiavimo. Ji taipgi pilnai 
sutinka su tuom, kad svarbiausiu 
laikraštininkų tikslu yra — pa
kelti musų laikraščius ant tokios 
papėdės, kuri tinka spauzdintam 
žodžiui.

Liet. Amerikoj officialis organas,' 
“Tėvynė”, turėjo jį atitaisyti ir 
prieš tokį “raportavimą** užpro
testuoti. Bet toliaus atsitiko 
stačiai nedovanotinas, — anot 
“Vienybės Lietuvninikų”, riebe
snis dalykas.

Seiman buvo atsiųsta rimtas 
patarimas lietuviškų mokyklų 
klausime. Raštą prisiuntė vienas 
žymus asmuo iš Lietuvos, pra
šydamas, kad jo vardas nebūtų 
spaudoj minėtas, nes tas galėtų 
jam labai užkenkti Rusijoj. Sei
mas atkreipė tyčiai ant to aty
dą ne tik delegatų, bet ir re
porterių. “Kovos” reporteris pa
siaiškino, kad jis jau žinią apie 
tai išsiuntęs, bet žadėjęs teleg
ramų ją atšaukti. Tuom tarpu 
“Kovoj“ tilpo viskas ir tapo iš
duota šiltom kartu jau ne sla- 
pivardis, bet tikras vardas žmo
gaus, kuriam Rusijoj, prie tenykš
čių biurokratiškų santykių, gali 
atsieiti už tai labai karšta 
Bet ką tas gali “Kovą“ 
reporterį apcit?

Nereikė io čia nei tam
kad galima 
ilima, o ko 

negalima laikraštin talpint. Bent 
šiek-tiek nusimanantis vyras, juo 
labjau veikėjas, apie tai 
žino ir panašiai niekingo

1727 m.y taigi yra .185 metus se
na. Juosta padovanota Liet. 
Dailės Draugijai. Kitas senas 
eksponatas—yra dailiai išdrožinė
tas verpstis iš Ukmergės pavieto, 
užsilikęs nuo 1774 m., taigi 138 
metus senas. Yra ir daugiau se
novės liekanų.

Seniausis lietuviškas raštas. 
Gaigalaitis savo rašinyj “Lietu
vos Nusidavimai ir musų Raš
liava“ sako, kad Prusnose tūlas 
Pacge Drcsduose turįs šilkinę 
juostą nuo 1512 m., kurioj įausta 
sic

Seimo

pirtis, 
ir jos

tikro

gerai 
darbo

darbąMes pavadiname šįtokį 
ne atsargum, bet stačiai apgailė
tinu ir niekingu.

Vėliaus sužinota, pagal “Vien. 
Liet.“ žodžių štai kas:

teismas. pagaH^sqvyko New Yorke. 
Teisėjais bųvav iš' p. Mikolainio 
pusės V, <K. Račkauskas “Tėvy-pusės V, ?K.
nes’ redaktorius, o iš p. Kačiutės
—Hermann pusės — J., Šukys.

Teismaso'pripažino, kad Kačiu
tė—Herniąjan /jper neapsižiūrėji
mą“ įdėjojpruselaičiui rašytą laiš
ką į konventą, ^adresuotą Mikolai- 
niui, iš kurio jis ir sužinojęs apie

lietuvius rengiamoje dabar p. 
A. Olševskio Lietuvių Encyklo-

W.

Kun. A. Kaupas.
Meldžiu siųsti šiuo antrašu:

Rev. A. Kaupas,
67 st. & So. Talman avė

Gali uždaryt Laivyno jardus. 
Laivyno veikiantis sekretorius 
Winthrop pranešė Washingtone,

kur dirba (langiaus 20 tūkstan
čių darbininkų, gali but uždary- 

Licpos jeigu S. V. 
nepaskirs tam tik-

Teko pastebėti ir dar vieną 
laikraštį, tame klausime išreišku
si

“Kovoje” viešai tas viskas ir pa
sirodė, — nors ne tik telegramų, 
bet ir paprastu freightu Purvis 
butų galėjęs tą žinią sustabdyti, 
— kadangi tas buvo kalbėta ket
verge, o jis (Kaip mes gavome 
žinoti) paskutinias žinias iš sei
mo 
tės

nusiuntė tik.... kitos sąvai- 
panedėlyj.

savo nuomonę. “Kova”, L. 
S. organas neranda reikalin- 
šaukti negi, dalyvauti jokiuo- 

laikraštininkų susivažiavimuo- 
anot jos, tai susivažia-

se
se, nesą
vimas..
listiškų” laikraščių.

Oi reikia, reikia susivažiavi
mo!. ...

Išvažiavo Lietuvon. Pereitą 
subatą išvažiavo Lietuvon p. A. 
J. Povilaika iš Waterbury, Conn., 
TMD. centralinis , išdininkas. 
P-as Povilaika žada prabūti Lie
tuvoj kelis mėnesius. Per T. 
M.D. organą “Vien. Liet.” jis 
praneša, kad laike jo išvažiavimo 
visas TMD. išdininko priderinės 
pildys p. J .Žemantauckas, kuris 
yra taipgi Centro sekretorium. 
Naujai užstatytas kasicriaus Po- 
vilaikos bondsas ir kiti doku
mentai randasi pas Draugijos 
Prezidentą, p. V. Daukšį 
Povilaika 
daleidimu 
bos.

Visuose
ti TMD. išdą, meldžiama dabar 
kreiptis prie TMD. sekretoriaus 
tokiu -antrašu:

Mr. J. Žemantauskas, 
789 Bank st., Waterbury, Conn.

as 
išvažiavo su žinia ir 
TMD. Centro Valdy-

reikaluose, kurie paly-

Juo tolyn, juo blogyn. Patar
lė sako: Vienam ir žodžio per
daug, kitam ir kuolo permaža...

Nesenai mes atkreipėme aty- 
dą “Kvos“ redakcijos į tai, kad 
nederi ir negražu išdavinėti kitų 
rašytojų, ar laikraščių sandarbi- 
ninkų slapivardžius be jų dalei- 
dimo. Atkreipėme atydą todėl, 
kad šio laikraščio redaktorius 
nuo pat pradžios savo literatiš
kos karjeros apreiškė nepaprastą 
palinkimą prie išdavinėjimo sve
timų slapivardžių, nesiklausius tų 
slapivardžių nešiotojų daleiclimo. 
Toks-gi papratimas yra ne tik 
visų peikiamas, bet ir pasmerkia
mas.

Vos-vos spėjo nutilti aidas p. 
Račkaucko įtariamo slapivardžio 
išdavimo, kaip “Kova”, novoms 
ar nenoroms, įklimpo dar dide
snėn balom Šiuom kartu bus jau 
bene didesnė kaltė ne jos redak
toriaus, bet jos įgalioto reporte- 
rio-atstovo.

Prasidėjus 27-am Susiv. Liet.

Mes 
jeigu 
siūlai

L. S. S., tiems patiems 
pasidarbavus, buvo 
sutaisyti statistikos

nesenai buvome rašę, kad 
redakcijoj, kur susieina 
re voliuci joninio judėjimo, 
darosi taip lengvai ir taip

su piktu noru išduodama sveti
mus slapivardžius, arba be ma
žiausio apsižiurėjimo išduodama 
žmonių vardai, tai reik abejoti, 
ar negalima tada išduoti ir svar
besnių žinių.

Nesenai 
asmenims 
su maniusi
blankas, kuriose kiekvienas na
rys buvo verčiamas ne tik pa
duoti apie save visokias žinias, 
bet ir turėjo pasirašyti po so- 
cialistiškos partijos “principų 
deklaraciją“. Rodos, tas dalykas 
dar ir iki šiolei neyra pilnai už-

Mes nenorime kišties į L.S.S. 
vidurinius reikalus, vienok, iš vis
ko viršui, pastebėto, mums iš
rodo viens iš dviejų: arba šita 
organizacija savo centre turi ab
soliutiškai netinkamus žmonis, 
arba dar blogiau.... Tą mes pa
stebime todėl, kad prie L.S.S. 
sąjungos prigulintiejie nariai gal 
ne visi žino, jog grįžus Lietuvon, 
kiekvienas iš tokių narių yra pat
raukiamas teisman už “prigulė
jimą prie socialdemokratų par
tijos“ ir gali būti nubaustas iš
siuntimu Sibyran, arba į tolimas 
gubernijas. Kiekvienas, pasi
rašęs po tokia “principų deklia- 
racija“ ir dar padavęs kitas apie 
save žinias, užmezga pats sau ant 
kaklo kilpą. Daugiau juk nieko 
ncrcik, kaip tik to, kad tokia 
blanka p\>ultų rankosna rusų 
valdžios an>a šnipo. Gi šios L. 
S. S. centro valdybos jau keli na
riai darbu parode, kad noroms 
ar nenoroms ,bct jie prie užlai
kymo būtinos paslapties netikę.

Grįžtant prie seimo incinden- 
to, “Tėvynė“ ir “Vien. Lietuv
ninkų“ teisingai vadina tokį p. 
Purvio darbą provokacija. Jo 
kitaip ir pavadinti negalima.

Jau nuo senai patėmyta, kad

žodžiai:
“Ano 1512 Pas mamužes au
gau warga nežinojau po dar- 
ziti waikszczodama wainikiti 
pinau ėjau isz darzieze dar- 
za warta wcrau puolė ma
na wainikitis nu mana gal- 
wuzes.”

Regis tai bus svodbinė dova
na. Ši juosta, lygiai keturis šim-

dirvos, ir tą pagarsinęs viešai, kad 
SLA. žinotų, kokius “geradėjus” 
turi savo svarbiausiose komisijose.

Taigi dar sykį pasirodė didžiau
sioj organizacijoj musų taip va
dinami socialistų “stulpai.”

Musų “pirmeiviški“ laikraščiai 
dar neapšaukė šio teismo nuspren
dimo “juodašimtišku darbu“...

LIETUVIŲ DAKTARŲ 
DRAUGIJA AMERIKOJ.

Jau iš pereito numerio skaity
tojai žino apie susitvėrimą Chi-

šu bene 
žinom u 
minklu.

sena, su, lietuvišku 
bus seniausiu iki 

lietuvių rašliavos

jra- 
šiol
pa

Klaidos pataisymas. Pereita
me “L.* ’numeryj, A. Olszewskio 
atsakyme prie straipsnio “Em

jos. Šiomis dienomis mums pri
siųsta kopija laiško, išsiuntinėto 
visiems lietuviams daktarams 
Amerikoj. Iš jo matyt, kad Chi
cago]* užsimezgusi draugija gei
džia sutraukti vienan ryšiu 
sus lietuvius daktarus.

Štai tas laiškas:
Gerbiamasai Daktare: —

Chicagos lietuviai daktarai, 
liuje septynių, sumanė kaip,

vi-

ti, nuo 1
kongresas
ros sumos pinigų' apmokėjimui 
darbininkų algų.

DEMOKRATŲ KON
VENCIJA.

Užpereitą utarninką prasidėjo 
Nacionalės Demokratų Partijos 
konvencija mieste Baltimore, Md.

. daliais konvencijos balsų, jis 
buvo čia pat įnesęs ir kitą rezo
liuciją,. kad šie delegatai (Rya- 
nas, Belmontas ir Murphy), 
kaipo partijos pardavėjai butų 
prašalinti čia pat iš konvenci
jos, bet vėliaus jis tą savo re
zoliuciją atsiėmė atgal.

Stipriausiais kandidatais iš 
progresyviškos pusės buvo S. V. 
Atstovų buto spykeris Champ 
Clarkas ir New Jersey valstijos 
gubernatorius Wilsonas. Iš kon
servatyvų pusės buvo Ohio val
stijos gubernatorius Harmonas 
ir atstovų buto lyderis Under
wood.

Jieško laiškų apie Simaną Dau
kantą.
daktorius M. Dovoina-Silvestra- 
vičius praneša, kad 1893 Ps 
išsiuntęs Amerikon, kartu su me
džiaga Simano Daukanto bijo- 
erafiiai. orieinališkus laiškus, ra-

“Litvva” rc-

ant 6-to pusi, i-oj špaltoj, 15-oj 
eilutėj iš apačios, pasidarė apgai
lėtina klaida. Yra parašyta: “To
kiu budu pirmas fbo trijų tome
lių enciklopedijos turėtų kaštuo
ti apie $40,000.00“. Turi but 
taip: “Tokiu budu pirmas tūk
stantis (1000) trijų tomelių en
ciklopedijos turėtų kaštuoti apie 
$40,000.00“. • Redakcija.

šytus Sim. Daukantui. Laiškai 
buvo išsiųsti vardu veliono kun. 
Burbos, o vėliaus jie buvo su
naudoti ■' seniau 
“Dirvoj“. Kas 
teiksis pranešti ‘ 
cijai: Vilnius, 
vė, No. 28.

Gaila butų, jeigu jie žūtų, ypač 
dabar, kada TMD. mano 
pilną jo raštų laidą.

i še id i nėjusioj 
apie juos žino, 
‘Litwos” redak- 

Antokolska gat-

4~ta 
July) 
biausią

4-to LIEPOS.
diena liepos (Fourth of 
yra didžiausia ir svar- 

amerikonų šventė. Ki- 
vadinasi Neprigulmybės

(Independence) diena, nes tą die
ną amerikonų kolionijos, pirmiaus

rengti

Petrauckas Vilniuje. 13-to bir
želio Mikas Petrauckas atvažia
vo Vilniun ir žada ten ilgesnį 
laiką užsilikti. Tuojaus po at
važiavimui Mikas pradėjo teirau
tis, kaip suorganizavus Vilniuj

ve ncprigulmingomis nuo Angli
jos ir tokiu budu davė pradžią 
šiandieninėms Suvienytoms Val
stijoms. Tas atsitiko 4 liepos 
1776 metais. Nuo to laiko kas 
metai amerikonai apvaikščioja ir 
pagerbia dieną, kurioj jų kraštas 
pasiliuosavo hiio svetimo jungo

t—i-

Dar vienas Seimas. “Šviesa“, 
mėnesinis organas “Lietuvių Ry-

Amerikos Susivienyjimo”, išei
nantis Waterbury, Conn., garsi
na, kad dienose 27, 28 ir 29-to 
rugpjūčio atsibus šios organiza
cijos šiemetinis seimas, 
šaukiama Chicagon.

Scimą

Ateiviai. Pereito balandžio 
menesį atvyko Suv. Valstijose,

Atskaita paduoda sekančias 
skaitlines apie lietuvių ateivystę 
laike paskutinių dešimties metų:

Lietuvių iš viso pribuvo
1902 metais 11,629.
1903 14,432.
1904 12,780.
1905 >> 18,604.
1906 M,257.
1907 . 25,884.
1908 h 13,720.
1909 »> 15,254.
1910 ft 22,714.
1911 pp 17,027.

Taigi didžiausios ateivystės 
skaitlinės butą 1907 m., mažiau
sios — 1902 ir šiais metais (Atei
vystės metai skaitosi nuo birželio 
iki birželio).

S—i-

u .

ATSILIEPIMAS Į VISUO- 
MENĘ.

joje

turi

skait-
mena- 

me, jums teko jau girdėti iš laik
raščių (žiur. “Lietuvą,” No. 26), su
sirišti tam tikron proffesionalėn dak
tarų draugijom

šiądien kasdieniniame gyvenime k|- 
la vis daugiau ir daugiau opių vi
suomeniškos svarbos reikalų, kuriuo
se noroms-nenoroms lietuviams dakta
rams prisieina lošti ypatingai žymią 
rolę ir nuo kurių 
negalima taip iš 
rovės, kaip ir iš 
rovės atžvilgio.

šis laiškelis dėlei suprantamų prie-l 
žasčių negali išdėstyti plačiai tikslo1 
ir tų rezultatų, kokius galima butų, 
musų nuomone, atsiekti per šį proffe- 
sionalį lietuvių daktarų ryšį.

Todėl, manydami, kad šis viskas 
gali plačiau ir aiškiau susiformuluoti 
tik visiems pradėjus reikalą gvilden
ti, čia pasiganėdinsime pastatymu tik 
labjausiai essencionališkų klausimų, ir 
geistame turėti Jųsų aplamą apie tai 
opiniją. Taigi,

1. Ar Jus pritariate sumanymui su
siorganizuoti lietuviams daktarams į 
tam tikrą proffesiofialę draugiją?

2. Ar Jus pritariate kampanijai, ko
kią ši draugija mano pradėti vesti 
praplatinimui visuomenės tarpe svei
ko supratimo apie higieną, 
čioj to žodžio prasmėj.

3. Ar tamista panorėtum tapti šios 
'draugijos nariu? Mėnesinių mokes
čių, manome, neturėsime, nors atei
tyje gal ir pasirodyti reikalas, visiems 
nariams pripažinus, turėti šiokį ar ki
tokį vienkartinį assesmentą.

Išreiškimas Jųsų nuomonės netik 
čia pastatytuose klausimuose, bet ir 
bent kame kitame, kas tik galėtų 
šį sumanymą palytėt, bus mums labai 
geistinas ir atydžiai musų svarsto
mas.

Vardu “Lietuvių Daktarų Draugi
jos Amerikoj” laikinos valdybos:

Dr. A. K. Rutkauskas.
Adresas susinešimams.

Dr. A. K. Rutkauskas,
S. Leavitt st., Chicago,

šalintis jokiu budu 
visuomeniškos ge- 

locnos daktarų ge-

pla-

2338 III.

NUTEISĖ AMERIKOS 
BO FEDARACIJOS 

VADOVUS.

DAR-

Mor-Samucl Gompers, Frank 
rison ir John Mitchell, darbo va
dovai pralošė bylą, kuri traukia
si jau nuo kelių metų ir kuri 
nežinia kada ir kaip dar užsi-

biz- 
nuo- 
rem- 
Co.”

tyt, kad konvencija greičiausia 
išrinks progresyvišką kandidatą. 
Harmonas jr Underwood turėjo 
savo pusėj permažai delegatų. 
Taipgi iš karto paaiškėjo, kad 
vargiai galės but nominuotas tas 
kandidatas, kurio nerems Brya
nas. Champ Clark yra neva pro
gresistas ir iki šiolei turi dau
giausiai balsų, nes su viršum 500. 
Vienok jį remia labjausiai garsus 
daugelio laikraščių sąvininkas 
Hearstas. Hearstas gi ir jo po
litika neturi gero vardo tarp de
mokratų ir abelnai Amerikoj. Jis 
yra galingas, — teisybė, bet jo 
laikraščiams užmetama labai ne
švarią politiką, juos vadina “gel
tonais laikraščiais“ ir įtaria, kad 
jis yra parsidavėlis. Jis su savo 
laikraščiais suardė pereitą kar
tą demokratų partiją ir pagelbėjo 
išrinkti Taftą. Taigi ir dabar 
tikriejie progresistai su Bryanu 
priešakyj žvairiai žiuri į Clarko 
kandidatūrą, kurią išpūtė Hcar- 
stas ir jo laikraščiai. Vienok dė
lei palaikymo santaikos Bryanas 
iki šiolei nieko apie jokį kandi
datą nebuvo išsitaręs. Rašant 

vienok jau paaiš-

konų konvencija, taip ir ši de
mokratų konvencija iš pačių pra
džių skilo į dvi dali arba pusi. 
Vienoj pusėj' buvo konservaty- 
vai, arba atžegareiviški gaivalai, 
kitoj pusėj progresistai, arba pa
žangus demokratai.

Kaip republikonų, taip ir de
mokratų konvencijoj rcakcionie- 
rinę pusę rėmė reprezentantai 
trustų ir piniguočių iš garsios 
milijonierių Wall gatvės New 
Yorke.

i Mat trustams ir šios šalies pi
niguočiams nelabai rupi, kuri par
tija laimės rinkimuose. Jie kiek
vienoj partijoj turi savo repre
zentantus ir jiems rupi tik tas, 
kad ir viena ir kita partija no
minuotų kandidatu jiems prie
lankų žmogų. Republikonų kon
vencijoj jie turėjo neišpasakytą 
galę ir darė, ką jie norėjo. Roo- 
zeveltas, kuris atstovavo progre- 
syvišką konvencijos dalį, neįstei
gė konvencijos patraukti savo 
pusėn.

Prasidėjus demokratų konven
cijai tie patįs Wall gatvės tar
nai bandė padaryt tą patį.

Bet čia jie susitiko su stiprum 
ir amžinu savo priešu. Juomi 
buvo 
anas 
kius 
datų.
mui jis tris kartus buvo sumuš
tas rinkimuose. Nežiūrint į tai 
jis nenustojo savo įtekmės tarp 
šio krašto gyventojų.

Reik pastebėti, kad Bryanas 
neturi laimikio politikoj. Jis bū
damas kandidatu į S. V. prezi
dentus jau nuo seniai reikalavo 
įvedimo daugelio pagerinimų šios 
šalies valdžioj. Taip pavyzdin, 
jis nuo senai reikalavo, kad bu
tų įsteigti krasos bankai, kad se
natoriai butų renkami taip va
dinamu populiarišku, arba visų 
žmonių balsavimų, kad tarifas 
butų palaikomas tik dėlei val
stijų pelno, bet ne dėlėi apgy
nimo didelių šios šalies indtis- 
triališkų trustų nuo svetimos 
kompcticijos. Žodžiu sakant jis 
nuo senai galvą savo guldė už 
įvedimą tikrosios demokratijos 
šios šalies valdyme. Jį visados 
už tai jo priešai republikonai su- 
mušdavo, o vėliaus republikoniš- 
ki prezidentai įvesdavo kaip sy
kis tas taisykles, kurias rekomen
davo Bryanas ir už tai gaudavo 
“kreditą“, vadinas, jiems, o ne 
Bryanui pripažindavo už tai nuo
pelną ir garbę.

Atsidarius demokratų konven
cijai Baltimorėj, Bryanas ir vėl 
su visais savo nagais griebėsi tru
stų, kurie besąžiniškai išnaudo
ja šios šalies žmonis, papirki- 
nėdami valdininkus. Jam nelabai 
pasisekė iš pradžių. Laikinu kon
vencijos pirmsėdžiu išrinkta New 
Yorko teisėją Parkerį, kuris ne
yra progresyvišku demokratu. Iš
rinko jį priešais norą ir protestą 
Bryano.

Po to nepasisekimo manyta, 
kad Bryanas yra jau ant visados 
žuvęs. Vienok jis netikėtai iš
sprogino konvencijoj tokią bom
bą, kokios dar nieks iki šiolei 
jokioj konvencijoj nebuvo matęs.

Bryanas įnešė konvencijos už- 
gyrimui rezoliuciją, kuria demok
ratų partija čia pat turi pasiža
dėti, jog ji nenominuos S. V. 
prezidentuosna jokio kandidato, 
kuris yra nepažangus demokra
tas, kuris yra tarnas Wall gat
vės piniguočių ir kuris yra re
miamas tokių visiems žinomų ka
pitalistų klapčiukų, kaip Rya- 
nas ir Belmontas, kurie yra šios 
konvencijoj delegatais ir kurie 
nori parduot demokratų partiją 
kapitalistų rankosna. Ryanas

William J. Bryan’as. Bry- 
iki šiolei buvo jau tris sy- 
demokratų partijos kandi-

Ačiu trustų pasidarbavi-

sni os 
kėjo, kad'Bryanas atvirai metė 
Clarką ir pradėjo remti gabų 
New Jersey valstijos guberna
torių Wil šoną.

Kol kas Clarkas turi daugiau
siai balsų. Vienok ta aplinkybė, 
kad demokratų partijos taisyk
lės reikalauja nominavimui kan
didato 2 trečdalių balsų visų de-

išviso 1088
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kad jis ištikro butų nominuotas.
Konvencijoj yra 

delegatai. Nominavimui reika
linga gauti 726 balsus.

Iki šiolei jau 13 sykių balsuo
ta ir vis be jokio rezultato/ Pas
kutiniame 13-me balsavime Clar
kas gavo 554 balsų, Wilsonas 
365, — Harmonas 29 ir Under
wood

Kas bus toliaus, kol kas ne
žinia.
jeigu nei Clarko nei Wilsono bal
sai nepasidalins, tai jie galės bal
suot visus metus ir niekas iš to 
neišeis, nes bile kuriam iš jų 
pridėjus net visus Harmono ir 
Underwoodo balsus, dar bus sto
ka balsų bent kurio iš jų nomi- 
navimu.

Tokiame atsitikime reikės de
rėtis ir taikintis, t. y. mesti ir 
vieną, ir kitą, o rinkti ką nors 
trečią. Išpradžių daug labai kal
bėta apie Bryaną, kad gal jis 
taps tokiu kandidatu, bet jis ne
nori ir atsisakinėja. Daug pra
dėta todėl kalbėti apie Indianos 
senatorių Kerną, kuris pereitą 

kartu su Bryanu 
Kerną?

Vienok tas yra aišku, jog

Pradžią šiai bylai davė garsi
nimas officiališkame Federacijos 
organe surašo tų firmų ir 
nių, kurių sulyg Federacijos 
monės darbininkai neturėtų 
ti. “Buck Store and Range
iš St. Louis, kurią tokiu budu 
pagarsino Federacijos organas 
apskundė Federacijos vadovus 
teisman, tvirtindama, kad tai yra 
nekas kitas, kaip viešas boiko- 
tavimas, o to Suv. Valstijos ne- 
daleidžia. Teismas išdavė “in
junction’* (uždraudimą), į kurį 
vienok Darbo Federacija neat
kreipė daug atydos ir todėl prieš 
Federacijos vadovus pastatė kitą 
apkaltinimą ir niekinimą tei
smo nusprendimo (contempt of 
the Court) ir 1908 metais virš- 
mineti Federacijos vadovai buvo 
nuteisti kalėjimam Atsišaukta 
prie Augščiausio Teismo (Sup
reme Court), kuris panaikino že
mesnio teismo nusprendimą, ap
reikšdamas, kad byla buvo ne

sykį “runino” 
vicc-prczidento urėdan.
yra taipgi ' progresistas.

Apsiimdamąp. aprašyti Ameri
kos lietuviusrimtame veikale■ U . j, J •. ;
f4Catho1ic‘ .Encyclopedia”, gerai 
numaniau, jog to darbo negalė
siu atsakomai atlikti be Ameri
kos lietuvių visuomenės pagal
bos. Todėl kreipiuosi į paskyrių 
Amerikos lietuvių kolonijų ži
novus, kad teiktųsi kaip galint 
kuogreičiausiaį atsakyti man į 
šituos klausimus:

1. Kaip vadinasi vieta, kurio
je gyveni?

2. Kiek ten gyvena lietuvių 
šeimynų ir asmenų?

3. Kada pirmieji lietuviai toje 
vietoje atsirado?

4. Ką jie veikia?
5. Ar yra kokios draugijos? 

Kaip jos vadinasi? Kada tapo 
įsteigtos? Jų pakraipa? Sąnarių 
skaičius ?

6. Ar yra lietuvių parapija? 
Kada įsteigta? Ar turi bažny
čią? Kokią? Kiek ji verta?

7. Ar yra mokykla? Kas 
mokina? Kiek . mokykloje 
rių ? Kiek mokinių ?

8. Ar vietiniai lietuviai
nuosavybes? Kokias? Kiek? Kiek 
smuklių? Kiek agentų? Kiek 
groserninkų? Kiek duonos kepė
jų? Kiek mėsininkų? Kiek ’ban
kininkų? Kiek kitokių biznierių? 
Kiek gali siekti jų metinė apy
varta?

9. Ar lietuviai kišasi į politi
ką? Kaip? Ar sveria kiek poli
tikoje? Į kokią partiją pridera?

Į šitus klausimus atsakyti mel
džiu pirmučiausiai gerbiamųjų 
musų klebonų, nes jie būdami 
nuolatiniuose: a susidurimuose su 
žmonėmisj žiną geriausiai, kiek 
jų yra, kųp užsiima, kaip stovi 
medžiagiškai iįl draugiškai. Pas
kui kreipiuosi j agentus, organi
zatorius ij£ kitokios rųšies žmo
nes, sueinančius dažnai krūvon 
su savo tautiečiais.

Prisimenu man, jog pirm tre
jų metų, ^vaikščiojant 40 metų 
sukaktuves Rietuvių atėjimo Ame
rikon, buvo renkamos statistiš- . i»7kos žinios/apie Amerikos lietu
vius.
savo 
man.
zultatai atneš gaudą ir mums pa

tįs pamatysime, kuo 
šalyje, ir

Wilsonas nominuotas.
Baltimore, 2 liepos. Šiądien aš

tuntą dien demokratų konvenci
jos, po keturų dešimtų su viršum 
baliotų nominuota kandidatu Su
vienytų Valstijų prezidentuosna 
Wilsoną, New Jersey valstijos 
gabų gubernatorių. Clarkas, ku
ris pradžioj turėjo daugiausia^ 
balsų, pralošė.

Trečiųjų teismas. Keli mėne
siai atgal p. P. Mikolainis, SLA. 
konstitucijos komisijos narys, pa
garsino* laišką p. Kačiutes—-Her
mann, taipgi iš New Yorko ir taip
gi narės tos pačios komisijos. Ši
tas laiškas buvo rašytas p. Pru- 
selaičiui, žinomam socialistų va
dovui Rytuose, ir jame komisi
jos narė Kačiutė—Hermann pa
tarė:, kol kas, susilaiky
ti su'kėlimu riaušių (protestų) 
Susivienijime, o paskui jau vi
siems sykiu “atlikti tą džiabą.“ 
Tas parodė, kad SLA. Seimo iš
rinkti viršininkai varo paslaptą 
agitaciją priešais visą organizaci
ją ;todel p. Mikolainis, gavęs pro
gą, pagarsino viešai apie tai visų 
narių žiniai. Socialistų * laikraš
čiai sukėlė didelį trukšmą. Pir
miausia pavadino tą tautiečių “iš- 
mislu” ir melagystėmis, o vėliau 
išvadino p. Mikolainį “vagim” sve-

Kolumbijos Distrikto teismui iš- 
natijo bylą peržiūrėt.

Birželio 24-tą, š. m., teisėjas
Wright, atrado Fedcra- 

vadovus kaltais ir antru
džia pas save ne tik naujus na
rius, Bet net centraliniuosc komi
tetuose, vadovų vietose, lengvai 
pakliūva šiądien tie, apie kuriuos 
vakar dar niekas nieko negirdėjo 
— ir šiądien, teisybę pasakius, 
nieko niekas tikro nežino.

P-ną Purvį jau amfe laiku pa
tįs sąjungiečiai negražiai įtarė 
ir ties jo vardu pastatė klausi
mo ženklą. Kaip ten xnebutu, 
bet jeigu ir toliaus taip eis, kaip 
eina iki 
susilaukti 
gailėtinų

Mitchellį devyniems mė- 
ir Morrispną šešiems

Am. Seimui Brooklyne pradžioj 
pereito mėnesio, “Kova” pasiun
tė savo formališkai įgaliotą at- 
stovų Seiman, kaipo “K^vos,1” 
rėporterį. Juomi buvo p. Pur
vis, kuriam, sulyg “Kovos“ pra
šymo, buvo suteiktos visos re
porterių teisės ir paskirta paranki 
vieta.

P-as Purvis, matomai, nelabai 
tikusiai savo užduotį atliko. Pir
miausiai, jo aprašymas apie Sei-

nnotikiusr. buvo *toks į faktų 
likreipymaa, kad Susivienyjimo kuri randasi šioj giminėj jau nuo gų dėti pasibijojo^ Vienok trečiiyij

mėnesio, “Kova” pasiun- 
formališkai įgaliotą at- 

Seiman, kaipo “K^vos,1”
Juomi buvo p. Pur- 

sulyg “Kovos” pra
buvo suteiktos visos re

šiolei, tai galima bus 
labai įdomių, bet ap- 

žinių.

Iš Lietuvių Dailės Parodos rin
kinių. Šiuosiųet Liet. Dailės pa
rodęs rinkiniuose, liaudies sky
riuj randasi keletas labai akyvų 
dalykų 
želų giminės prisiųstą

Taip reik paminėti Po 
juostą

tunų laiškų, juodašimčiu ir kitais 
jiems paprastais žodeliais.

Mikolainis tada pasiūlė jiems 
sudėti po $25 ir stoti trečiųjų tei* 
sman, kuriame jis žadėjo “pasi
aiškinti/* Priešingoji pusė pini-

H/
i U

l't^ ^žiųių rinkėjai teiksis 
darbo " vaisius pristatyti 
Tokio pasidarbavimo re-

Danie 
cijos " 
kartu 
Samueliu Gomperą vieniems me
tams
nėšiams 
mėnesiams.

Vienok tas dar nėra bylos pa
baiga, nes nuteisti darbo vadai 
žada vėl apeliuoti į Augščiausį 
Teismą.

šita byla iš daugelio atžvilgių 
yra svarbi ir įdomi byla. Ame
rikos Darbo Federacija (Ameri
can Federation of Labor) yra 
didžiausia ir galingiausia darbo 
žmonių draugija visoj Amerikoj 
ir todėl daugumas į šitą bylą žiu
ri, kaipo į kovą tarp darbo ir ka-

NAUJI RASTAI.
Nuosavybė ir darbas. Sulietu

vino A. J. Karalius. Kaina 5 cen
tai. “Lietuvių Žurnalo” spauda. 
Chicago, Ill., 1912 m.

Chicagos Lietuvių
Sąjunga. Consolidated
Co. Chicago, Ill., 1912

Draugijų 
Printing 
m.

tiems, nes patįs pamatysime, kuc 
mes esame ? svetimoje^ šalyje, ii 
tiems,- kurie mumis interesuojasi 
nes ir Jie pžžįs mus archui.

■ Primenu Jiar,' jog pristWts 
man medžiagą galės būti sunau
dota straipsriyje apie Amerikos tarp darbininkų

ės didelę vertę išaiškinimui j u
»dišky
abejonės atsilieps ( ant ' santikių pasiryžo kalbėt atvirai 

darbdavių, i viromis kortomis

šios šalies įstatymų ir be
sikeįč neišpasakytas ■ trukšmas, 
nes matyt buvo, kad Bryanas 

lošti at-
Rezoliucija

Vadovas, num. 46. Seinai, 1913 
m. (Birželio m.). ■» ,

Tikri Juokai. Lietuvių pasi-

208 pusi. Kaina 50c. “Lie 
spauda ir lešomjs. Chica 
1912 m

tu vos
P, UI

<vairių juokų ir juokelių.
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jokia

nuo

vic-

taip sutai-

kulkomis.

VIETINES ŽINIOS.
Vargonininkų susirinkimas. Pc-

ant Auburn

ji

musų

matyt 
aplink

pasta-
Po r t

Jokia telefonine linija ncatsi- 
ėjo taip brangiai, Kaip trumpa

miniški fortai buvo 
syti, kad, užatakavus

gy- 
At- 
btis
va-

Port Arturo tvirtovę. Bet 
telefonas ir trumpa, vos vie- 
mylios, telefoninė linija la- 

brangiai atsiėjo. Kiek žuvo

ciaus įnešimo prasišalinti ant tu 
lo laiko nuo ūžiančio miesto 
venimo kur ramion vietelėm

“zemlianką”, 
žeminiu sto- 
rusų bombų 
— du žmo-

priešo atakavimo vielinėmis 
romis, — tai nebuvo prastos 
lines tvoros: per vielas visados 
plaukė stiprus tokai clcktrikos, 
kurie galėjo žmogų užmušti, vos

vargonininkus, kaipo visuomeniš
kus veikėjus. Todėl ir pasirodė 
būtinas reikalas jiems patiems

Brangiausia Visam Pasaulyj Telefono Linija.

Paveikslas Port Arturo ir apielinkių.

203 Metrų Kalną. Vienok buvo 
tai neišpasakytai sunkus darbas. 
Visi kalno šonai buvo numargin
ti rusų iškastais ravais (grebe- 
mis), kuriose pasislėpė tūkstan
čiai geriausių rusų šovikų.

VA
3HS

5
> Taigi, matyt, vargdnininkai :mo~ 
ka surišti pasilinkfeminimą su 
nauda oL • L'

dėl galima pasakyt, kad 
kita telefonine linija visame pa
saulyj neatsiėjo taip brangiai, 
kaip šita vienos tik mylios ilgio 
telefoninę linija. Vienok, žiū
rint į tai japoniečių akimis, ji 
buvo verta to, nes jeigu ne ji,

kių tiek ir žmonių, ir pinigų, 
pakol kruvina kare tarp japonų 
ir rusų butų užsibaigusi. Port 
Arturo likimas nusprendė grei
tą galą ir visos didės karės.

Kazys Aušris.
(Naudotasi “Inžinieriškomis 

Žiniomis”).

* st

Užpuolimas ant Town af Lake.
Pereitą subaltvakarį Antanas 

Cieslia, jaunas liėtuvys, gyve
nantis po No. r4344oHonore st., 
apie i-mą .valandą nakties, grįžo 
su savo pažįstamais inanio. Kai 
kurie iš jo draugų, sako buvo dik- 
čiai jau įsilinksdiinę/ ir beeinant 
keliu, prasidėjo jtarp jų ginčiai, 
kurie pasibaigė >i labai liūdnai. 
Tarp 43-os ir 44-os gatvės ant 
Honore st. “draugai’’ užpuolė 
Cicslę ir labai biauriai jį su
pjaustė. Cieslia gavo kelias žaiz-

Nuėjus 
tuo jaus pas D-rą S.

das ant veido ir galvos.
Ciesliai
Brindzą1, pasirodė, jog veidas apie 
nosį buvo giliai įpjautas. Vie
na žaizda apie nosį pasirodė net 
4 colių gili ir nosis kuone per 
pusę nuo veido nuplauta. Žaiz
da ant galvos pasirodė mažiaus 
pavojinga.

Visi, dalyvavusio šiose pešty
nėse, buk buvę lietuviai.

Labai negražus ir apgailėtinas 
dalykas, kad tarp lietuvių vis 
tankiau ir tankiau pasitaiko to
ki negražus, galima sakyt žvė
riški apsireiškimai.

Nelaime darbe. K. Kojai is, 
veliantis po No. 4556 Her m 
gc avė. ant Town of Lake, di 
Knickerbrocker Ice Co. prie le
dų išvežiojimo. Kraustant ledus 
kokiu ten bildu taip nelaimingai 
pasitaikė, kad Kojalis užsivėrė 
nosim ant replių, kuriomis ne
šiojama ledą. Replės atplėšė jam 
visą nosies pusę. Kojalis yra 
vedęs, vidutinio amžiaus\^mogus.

gy-

rbo

Dr. Emit Loebl

KULTŪRA IR SPAUDA
LIETUVIŲ KALB0N IŠVERTĖ

VAIDEVUTIS
—:o:—

(Tasa).
Aktuališkumas yra labiausiai puolanti į 

akis laikraštijos žymė ir josios geriausias 
ginklas. Paprastai su faktų pristatymu pa
duodama skaitytojui vienkart ir jųjų verti
nimas, arba, geriau, vertinimas eina pirma 
faktų, nes skaitytojas visųpirma užtinka laik
raštyje įžanginį srtaipsnį, o tik vėliau prista
tymą atsitikimo, kuriam straipsnis pašvęsta. 
Skaitytojas tatai imasi skaityti pranešimų 
apie faktus, išanksto jau dvasiškai įžengia
muoju straipsniu priruoštas. Retai temoka
ma prideramai apvertinti hi spėka, kurią turi 
savyje sugebėjimas greitai apie dalykus sprę
sti. Viešiems visuomenes reikalams nuolatos 
vis labiau besikomplikuojant, darosi vis sun
kiau juos suprasti ir prideramai apvertinti. 
Jeigu apskritai paimtas skaitytojas pasiliktų 
vienas plikų faktų daugybėje, tai jam ilgai 
reikėtų sviruoti, kol jis dasiprotetų, kaip duo
tą atskirą faktą priskirti savo politiškų įsi- 
tikrinimų sunion. Iš to nesmagaus padėjimo 
išliuosuoja jį specialistas-vedėjas, nusimanąs 
politiško sprendimo technikoje ir sugebąs tuo
jau kiekvienam atsitikimui nurodyti vietą, ku-

moję. Lengva suprasti, kad tos rųšics spe- 
cialis ir tikeslui tarnaująs dalykų traktavimas 
turi intekmę į skaitytoją ir gali išanksto pa
kreipti jo pažiūras į tūlą apridotą vagą. Vi
sa tai atsineša į kiekvieną apskritai imtą skai
tytoją, kuris neturi atsakomo apšvietimo ir

gai spręsti apie kiekvieną visuomeninio gyve
nimo faktą. Skaičius- tokių skaitytojų yra di
delis ir žymiai viršija taip vadinamąsias ap
šviestas kliasas. Stebėtina, kad yra dagi ir 
labai mokytų žmonių, kurie vis dėlto nemoka 
savistoviai visuomenes reikalų vertinti, ir iš
girsti iš jų galima ne daugiau, kaip tik tai,

sykį galima susitikti su panašiu identifikavfc 
mu ir tankiai, gal net nežiniomis, laikraštija 
esti statoma ant lygios su viešąja opinija. Te* 
čiau, kas moka šiek-tick giliau pažvelgti visuo
meninio gyvenimo verpetai! ir kas rimtai temi- 
ja politikos paines, tas veikiai supras, kad tokia 
nuomone neturi pamatų. Labai tankiai net pa
skiausiais laikais atsitikdavo taip, jog apsireikš
davo didelės ir galingos srovės žmonių tarpe 
kad i r nieko jos neturėdavo bendra su parti* 
jiniais laikraščiais, o net galima buvo matyti, 
kaip galingos partijos sukildavo prieš abel- 
nai visos šalies spaudą. Tik laikui bėgant' 
partijų judėjimas išdirba sau nuosavius par
tijos organus, bet aišku tai, kad tame at
sitikime viešoji opinija neesti spaudęs su
tverta.

Tula viešosios opinijos pakraipa gali 
tatai apsireikšti už spaudos ribų, ar
ba net prieš josios valią išsiplėtoti ir pasiek
ti augščiausio galybes laipsnio. Apsunkina 
tos problemos išrišimą dar tai, kad kaskart 
darosi silpnesnis sąryšis su viešąja opinija 
iš priežasties nuolatinės partijos diferenciaci
jos ir jų skylimo. Giliau dalyką imant, gą- 
Įima 
mot, 
arba 
mąjį 
se turi skaityties su visa įvairių-įvairiausių 
viešųjų opinijų eile.

O dabar grįšgime klausiman: koks prie
žastinis santykis yra tarp spaudos ir vie
šosios opinijos? Pirmiausiai skverbiasi min- 
tin visa istoriškai patvirtintų faktų eilė, ku
ri tariamai išteisina nuomonę, jog vien tik' 
spauda išdirbanti viešąją opiniją. Štai ke
letas pavyzdžių. Šiaurių Amerikos karas už 
nepriklausomybę^buvo, pasak bendralaikiečių 
liudijimo, ypačiai spaudos pagimdytas. Spau
da nuolat jį skelbė, stengėsi visokias abejo-' 
nes prašalinti, nesigailėjo tam tikslui nieko, 
skatino visus į karą ir skelbė šventumą. John 
Adams, antrasai impėdinis, pasakė, kad tikrą
ją Amerikos revoliuciją priruošus spauda. 
Franci jos revoliuciją taip-pat spauda pagim
dė; o kuomet skaitome liepos menesio revoliu
cijos istoriją, tai net butų galima kalbėti apie

kalbėti apie višąją opiniją tiktai tuO- 
jei faktiškai viešpatauja viena partija, 
gi viena iš kelių įvairių turi sprendžią- 
daugumą; visuose kituose atsitikimuo-

kuri tapo japoniškų ekspertų nu
tiesta laike Japonų-Rusų karo. 
Tas buvo laike garsaus Tort Ar
turo apgulimo. Kaip žinoma, 
Port Arturas skaitėsi nepaima
ma tvirtove kaip iš jūrių, taip 
ir sausžemio pusės. Augščiaus pa
duotas paveikslėlis yra topogra- 
fiškas žemlapis Port Arturo ir 
jo apielinkių ir iš jo lengvai ga
lima pamatyti, kad Port Arturo 
tvirtovė ištikro buvo labai kietas 
sukrimtimui riešutys. Iš jūrių 
pusės ir stipriausis priešo laivy
nas negalėjo prie miesto ir tvir
tovės prieiti, nes įėjimas iš jū
rių į Port Arturo uostą buvo taip 
siauras, ir taip stipriai iš šonų 
fortifikuotas, kad vieną laivą ja
me paskandinus, joks priešo lai
vas negalėjo tos smaugos 
Iš sausžemio pusės, kaip 
iš to paties paveikslėlio, 
miestą išsimėtė iš visų
augštoki kalnai ir kiekvienas iš 
jų, tarsi koks ežys, buvo apkai
šiotas stipriais rusų fortais ir di
delėmis kanuolėmis.

Jau iš pačių pirmų apgulimo 
dienų japoniečiai patėmyjo, kad 
iš jūrių pusės jie nieko negalės 
padaryt, gi iš sausžemio pusės 
taip pat persitikrino, jog jų ’.au
linės artilerijos kanuolės yra per- 
mažos ir šūviai negali pasiekti 
nei Port Arturo uosto, nei mie
sto. Jie todėl nutraukė nuo savo 
laivų apie tuziną milžiniškų 10- 
-colinių kanuolių, — “Osakos kū
dikiais” humoristiškai japonai jas 
vadindavo. Šias kanuolės 
te, kiek galėjo arčiaus 
Arturo, (žiūrėk kairėjam 
paveikslėlio, raidė A).

Tarp japonų kanuolių ir mie
sto buvo apie 4^ ar 5 mylios ir 
visa eilė augštų ir beveik nepri
einamų kalnų skyrė japoniškas 
kanuolės nuo Port Artūro miesto 
ir uosto, kuriame tupėjo užsidarę 
rusų laivai. Milžinos japonų ka-

žium užpilti japonus
Taigi ir japonų pirmų kelių 

dienų pasikėsinimai atimti šitą 
kalną nuo rusų buvo tikra japo
nų skerdynč. Pagalios generolui 
Nogi pasisekė užimtį vietą pačioj 
apačioj šio kalno. Iš čia japonai 
dieną ir naktį, tarsi kurmiai knis
damiesi žemėj, vis lipo žingsnis 
po žingsnio, pėda po pėdos, prie 
kalno viršūnės. Trįsdcšimts tūk
stančių rusų ir šimtai kanuolių, 
tarsi lietum, pylė ugnimi į Nogi 
pulkus. Galų gale japoniečiai at
siekė savo tikslą: paėmė kalną. 
Nogi, dasiekęs kalno viršūnės, 
pastatė ten 'mažutę 
apsaugojo ją storu 
gu nuo krintančių 
ir paliko ant kalno 
gu iš viso.

Du vyru liko ant kalno vir
šūnės ,bct dauginus nei nereikė
jo. Tūkstančiai japoniečių gynė 
ir saugojo šiuodu vyru nuo nesi-

200,000 
tą karštą 
galėdami

Lincoln Parke. Perei- 
ncdėldįenį žmonės kaip 
traukė .į; miesto par
om pakvėpuoti. Lin-

negu 4 ar 5 mylias, bet šaudymas 
iš jų dėlei lenciūgo kalnų buvo 
nei šis, nei tas: arba pataikysi, 
arba ir ne, — vis viena, kaip 
mėtytai • akmenimis per stogą 
žmogų, stovintį kitoj pusėj augš- 
to namo. Japonų artileristai, sto- 
vintie prie kanuolių, neturėjo nei 
mažiausios nuovokos, kur jų šū
viai, aplenkę kalnų viršūnes, 
krisdavo anoj pusėj. Taigi japo- 
niečiai greit persitikrino, kad toks 
šaudymas tai tik gaišinimas lai
ko * ir eikvojimas amunicijos; 
jokio rezultato iš to negalima bu- 

, vo tikėtis: Port Arturas anoj pu
sėj kalnų galėjo sau “sėdėti, kaip 
pas Dievą, užpečkyj”.... (žiur., 
raidė B).

Toli nuo japoniečių į dešinė
je pusę ,netoli nuo vietos, kur 
baigėsi lenciūgas rusų fortų, nuo
šaliai stovėjo augščiausias kalnas 
visoj apielinkėj. Vadinosi jis 
203-jų Metrų Kalnas (žiūrėk pa
veikslėlį, dešiniam kampe, raidė 
C). Nuo šio kalno viršūnės 
puikiai matėsi visas miestas ir 
uostas, bet pats kalnas buvo iš 
visų pusių stipriai apsuptas ke
liomis etomis rusų fortifikacijų 
ir apkasų. Japoniečiai vienok su
prato, kad kol jie nepaims šito 
kalno, tai visi jų pasistengimai 
prisiartinti prie Port Arturo eis 
pernieką. Todėl japonų gęnertf- 
las Nogi ištempė visas savo jie- 
Jai ir karišką gabumą priešai

Nedyvai. Šiuodu vyru su tele
fonu rankoje galėjo rusams pada
ryti ir padavė daugiaus blėdies, 
negu visa japonų armija.

Ant kalno viršūnės japoniečiai 
įtaisė telefono stotį ir iš čia nu
tiesė telefoninės vielos liniją kal
no apačion ir davede ją iki vie
tai, kur stovėjo milžinos kanuo
lės — “Osakos kūdikiai”. —-

Padavus signalą per telefoną 
nuo viršūnės 203 Metrų Kalno, 
artileristai leisdavo milžiniškas 
kulkas iš “Osakos Kūdikių”. Du 
vyru, stovėdami ant kalno viršū
nės, atydžiai per binoklius (žiū
ronas) žiūrėdami, dabojo vietą, 
kur jos krito. Po to jie tclefo- 
nuodavo, kad kanuolė No. 1 iš
šovė pertbli, ar perarti tokio ir 
tokio laivo arba arsenalo Port 
Artūre. Sulyg šito pataisymo, 
sekantis suvis puldavo arčiau; 
stovintis prie telefono vyras vėl 
pataisydavo artileristą. Tokiu 
budu, su pagelba vienos vielos 
(drato), vienas vyras prie telefo
no vedė visą “ugnį” milžiniškų 
japonų kanuoliu .pakol rusai, ne
galėdami toliaus išstovėti po ja
poniečių ugnimi, apleido savo lai
vus, arsenalus ir baterijas ir turė
jo pasiduoti savo priešui.

Port Arturo kapituliaciją pada
rė vienas vyras, stovintis prie te
lefono ant viršūnės 203 Metrų 
Kalno. Be jo japoniečiai var
giai butų galėję paimti neprieina
mą 
tas 
nos 
bai
iš rusų puses — tikrai nežinoma, 
bet japoniečiai nužudė 10 tūk
stančių vyrų, užmuštais ir su
žeistais, ’ išleido šimtus tūkstan
čių kulkų ir išaikvojo daug ener
gijos per daugiau negu dvi są- 
vaiti, pakol jiems pasisekė per* 
tiesti tą telefoninę vielą nuo kal
no apačios iki jos ^įršunei. To-

Janušauskio bute, 
avc. ir 32-os gatvės atsibuvo Chi- 
cagos ir apielinkių vargonininkų 
susirinkimas. Dalyvavo šie var
gonininkai : p. A. Pocius iš Kcn- 
singtono, p. V. Daukša nuo Town 
of Lakę, p. J. Lemon tas nuo 18-s 
gatvės, p. J. Charžauskis iš West 
Side, p. V. Niekus, vargoninin
kas Šv. Mikolo parapijos, ir p. 
Janušauckas nuo Bridgeporto.

Susirinkimo tikslu, kaip pa
aiškino p. Pocius, buvo arčiaus 
susieiti tarp savęs Chicagos var
gonininkams ir sutverti Chicagos 
vargonininkų kuopą abelnoj Są
jungoj visų vargonininkų.

Menama, kad toks susiartini
mas Chicagos vargonininkų bus 
didžiai naudingas netik jiems pa
tiems, bet ir abclnai Chicagos 
visuomenei. Juk Chicaga yra di- 
džiausis lietuvių centras; Chica
gos ’ bažnytiniai chorai nors ir 
geri kaikurie, visgi iki šiolei ne
turi dar užtektinai artimo ir nuo
latinio tarp savęs ryšio; tą patį

šia 200 tūkstančių žmonių įvai
riausių tautų.
rinčius 
žmonių
kos, buffalo ir kiti gyvuliai yra 
tikras magnetas vajkams. Ge
rai paimti parkai! Vaikus ir pa
rodyti jiems žveritičių, ypač jei
gu kaš-nors gali gerai vaikams 
apie gyvulius ir’ paukščius pa
aiškinti.

ŠIO "“parko žve- 
pritraulęa, ( daugiausiai 

.1: beždžionės, liūtai, meš-

TMD. susirinkiams. Liepos 9 
,d., utarninko vakare 8 vai., at
sibus Chicagos Tėvynės Mylė
tojų Draugijos kuopų centro su
sirinkimas, “Aušros” svetainėje, 
3149 So. Ilalstcd st. Geistina bu
tų, kad visų kuopų pasiuntiniai 
atsilankytų. Laikina Valdyba

M. M. Dūda, p re s.
S. P. Tananevičia, sekr.

3249 S. Morgan st.

Iš Cicero. Naktyj 23-čio bir
želio čia kilo didelis gaisras. Už
sidegė keletas namu ant /zioVtos

nic atsitikime neva tą jų nesavistovumą pa
remia, ištikrųjų gi jis yra vedėjas. Geriau
siai jam tai pasiseka, kuomet be jau minėtų 
būdų, t.y. atkartojimo ir greitumo, pasinaudo
ja trečiu budu: primonėjimu. Čia neina apie 
pataikavimą; iš draugiško santikio tarp laik
raščio ir jojo skaitytojų, iš partijinės ben
drystės etc. išplaukia tūlos rųšies prielanku
mas skaitytojams — prielankumas, kuris jam 
yra tuo malonesnis, juo atsargiau ir subti
liau, yra išreikštas. Raoul Fray rašo sa
vo knygoje Manuel du Demagogue 
(pusi. 260); jog “Publicisto amatas truputį 
panašus į dvariškio amatą. Pataikaujama 
tik tiems prietarams, kuriuos jis patsai turi, 
tiems geiduliams, kuriuos jis patsai auklėja, 
bet pataikaujama diena iš dienos. Daug kal
bama apie savo statų atvirumą, apie mylė
jimą teisybes, peikiama nemielaširdingai val
džia, kartais net žmonių adresu siunčiama 
kartus teisybes žodžiai. Tečiau, nežiūrint 
to, kasdien atkartojama savo partijai ir savo 
skaitytojui: (<tu turi tiesą, tu kovoji už gerą 
dalyką, už prakilnų reikalą, tu esi kovotojas 
už tiesą ir teisybę. Tavo priešai tai silpnos 
galvos, arba nenaudėliai...!” Nežinau, ardagi 
Liudvikas XIV, būdamas augščiausioj savo 
galybės viršūnėj, prisiklausė tiek subtilių, nuo
lat atkartojamų, taip branginamų ir svaigi
namų pataikavimų, kiek jų šiandien kiekvie
nas mūsų už skatiką gali pirkti.”

stovų ryšį, kad bendromis jiego- 
mis pastatyti bažnytinius chorus' 
ir abclnai muziką ant kiek gali- i

d augštesnio laipsnio. Mena-1 
ina įvesti daug naudingų perinai-1 
nų, — taip sakant reorganizuoti j 
visą iki šiolei esančią sistemą.

Tobulesniam apkalbėjimui šių 
visti reikalų reik ilgesnio laiko,

miestclio. Vietiniai ugniagesiai 
ilgą laiką kovojo su liepsnomis, 
pagalios, matydami, kad patįs ne- 

j įstengs suvaldyti Vis besiplėto
jančio gaisro, šaukėsi pagelbos 
j Chicagos ugniagesių. Tiems at
vykus, po sunkios; kovos pagalios 
suvaldyta liepsnas. Sudegė kele
tas namų, padaryta labai dideli 
nuostoliai.

— Tą pačią dien, 23-čio birže
lio, po Cicero miestelį pasklydo 
nepaprasta žinia, kad tapo su
areštuotas miestelio gyventojas 
Antanas Ccrnauckis. Černaucko 
apkaltinimas yra labai sunkus ir 
bjaurus. Ji kaltinama tame, kad 
sulyg (liudininkų nufUdinimo, jis 
turėjęs nusivestin6 metų mer
gaitę į laukus, it’‘ten’ norėjęs ją 
išžaginti. Prasidėjo ;$io apskun
dė m o

jų bendradraugo p. Lcmonto 
sarnamis skersai ežerą — ‘ 
mont’s Resort”, Sxodus, Mieli. 
Susivažiavimas trauksis visą są- 
vaitę, — nuo 7 iki 13 liepos. Vie
nok nercik manyt, kad
vargonininkai rengtusį ten vesti 
“vienuolių gyvenimą” per kiau
ras 7 dienas. Ne, jie to nemano 
daryt. Kiekvienas darbas rei
kalauja ir posilsio/o nuo kalbė
jimo visą laiką apie pjano-forte, 
moderato-allegro, spiegiančius 
sopranus ir ūžiančius basus gali 
ir sveikam žmogui ligą įvaryt. 
Taigi musų vargonininkai mano 
viską daryt “yzi” ir publikos 
taipgi nepamiršti.

Utarninko ir seredos vakarais 
(9 ir 10-to liepos) žada ten pat 
sutaisyt du koncertu, kuriuose 
bus netik referatai, M k skam
binimai ant piano, duetai, kvar
tetai ir chorai.

tyrinėjimafc.
Juozapas Jhspelskis. 

ui .tfif
—'“j'srrraj

Išvažiavo Liet^Votf Klebonas 
Šv. Kryžiaus parapųcis ant Town 
of Lake, kun. A1. Skripka ir ka- 
mendorius Sv. Jurgio par. ant 
Bridgeporto, kunJ’Žąikauckas, iš
važiavo paviešėt Lietuvon.

Pagerblmuį svarbios ameriko- 
niAkos Šventės. A. 0LSZEWS- 
KIO BANKA bus uždaryto vis* 
dieną ketverge 4 liepoj (July 
4th). Turintie Bankon Fejtaijus 
atlikite juos seredos vakare arba

ras Balzac: “Jeigu butų leidžiama spe- 
cialis dienraštis kuprotiems, tai rytą ir va
karą skelbtų jis kuprotų žmonių gražumą, 
gerumą ir jų būtiną reikalingumą pasaulyj.” 

Ketvirtasai būdas, nemažiau svarbus už 
anuos tris, yra tai, ką vokiečiai vadina Schlag- 
zvort. Tuo suprantame išsireiškimą, kurs vei
kia į žmones savo skambėjimu, kuriam tečiau 
atsako ne grieštai apribota, 
voką, bet labai neaiškus, ūkanotas prisivaiz- 
dinimas.
apribotas sąvokas, niekados negali būti obal- 
siais; tuo tarpu žodžiai, kurių prasmė yra ne
aiški ir gali but įvairiais būdais išguldoma, 
kurių siauram, pilnam apribojimui reiktų ke
lių tomų, turi labai didelę agitatoriškąją in
tekmę. Lombroso vienoje vietoje sako: “Žmo
nės niekados nesikaus, kad du ir du—keturi; 
bet dėl žodžių, kaip: lygybė, laisvė, demokra
tizmas, socializmas vedama pragaištingiausi 
savitarpiniai karai.” Yra tai toks spaudos 
prigimimas, jog tankiai pasinaudoja obalsiais, 
kurie jai galingu ginklu tarnauja. Laikraš- 
tininkijos profesijoje tenka atsisakyti nuo 
grieštos, kritikos analizės. Laikraštis neval
do nei skaitytojo laiku, nei jo noru, idant 
galėtų leistis į toli siekiantį spekulatyvį dar
bą, negali taip daug laiko ir triūso pašvęsti, 
kad pačią vidujinę daugreiškimo žodžio esmę 
ir prasmę išaiškinus. Ima jisai žodžius ir 
obalsius taip, kaip jie yra, o jų in tėkmės spė
ką sustiprina su pagalba atkartojimo ir greito 
pritaikymo prie kiekvieno atskiro punkto.

ne dviprasme są-

Žodžiai, kurie turi savyje griežtai

III.
SPAUDOS INTEKMĖ Į VIEŠĄJĄ • 

OPINIJĄ.
Remianties tuo, ką viršuj pasakėme, reik- 

' tiek pui- 
valdo if vie- 

šąja opinlja, ir jog spauda ir viešoji opinija 
tai beveik tos pačios sąvokos. Ir ištikro, ne-
a manyti, kad spauda, turėdama 

tf, priemonių ištekinei padaryti, v;

Tcčiaus ant ko tasai veiklumas rėmėsi Ž 
Kokią rolę turi spauda viešosios opinijos tvė* 
rime? Niekuomet negali spauda iššaukti ko* 
kio-nors judėjimo iš nieko; jos veiklumas ap- . 
sireiškia tame, idant iškėlus į viršų tai, kas 
dar tebėra paslaptyje, patvirtinti ką tik tebe* * 
sitveriančius įsitikrinimus ir išplatinti juos; 
ji turi būti vidurinis viso judėjimo taktikos 
ounktas, suteikti jam metodą, pakraipą ir aiš
kiai paženklinti tikslą. Kitais žodžiais ta
riant: spauda veikia ne tverdama, bet su
stiprindama, kaipo antrasai sekinys , o ne 
kaipo pirmasai arba gi, matematiškai išsi-* 
reiškiant: kaipo daugininkas. Zero, kadir. 
butų padaugintas didžiausiąja spaudos jiega, 
visuomet pasilieka zero. Tečiaus, jeigu zero 
vieton padėsime net labai, labai mažą pozi- 
tivę didybę, tai padauginus spauda pasida
rytų didelis skaičius. Vien tik su spaudos 
pagelba, tai yra, vidujinėms priežastims veik
ti nepadedant, negalima sutverti pastovios ir . 
politiškai veiklios opinijos. -

Napoleonas I, kur tik nežengė, ką tik
tai neveikė, visųpirma stengėsi pajungti spau
dą savo jungan, kad ji jam tarnautų; Vo
kietijos laikraščiai, kuriuos minėtas valdo
nas mokėjo pasijungti, maža kuo skyrėsi nuo 
Paryžiaus Monitor o*). Bet kadangi tai nesu
tiko su visuomenės jausmais ir sąmone, ne- ✓ 
galėjo anų laikų spauda sutverti tikros vie
šos opinijos Napoleono naudai ir iššaukė tik 
negyvą viešos opinijos šešėlį.

• Tečiaus, kad geriau supratus viešos opi
nijos esmę, tinkamiausia bus dar sykį pavar
toti matematišką formulą. Viešoji opinija 
yra dviejų veiksnių tvarinys. Vienas jų yra 
primitive, gyva idėja, kitas — daugini n- 
< a s. Idėją soja mąstytojai ir vedėjai, ji 
gema mokslininko kambarėlyj, arba politiko 
kabinete. Gaivumo jiegą turi ji tuomet, ’ka
da visuomenės gyvenime randa sau gerai pri
ruoštą* dirvą, kada yra pritaikyta prie santy
kių ir nesipriešina abelnai visuomenės dvasiai. 
Tečiau, kad patapus visų opinija, turi susi
jungti su daugininku, kuriuo, kaip viršuj pa
žymėjome, yra spauda.

Kokios nors idėjos propagatorius turi dar 
kitas jos išplatinimui priemones: parlamento 
tribūną, knygą, draugus, susivienijimas, pa
skaitas, išguldinėjimus, draugijų susirinkimus, 
betarpišką, tylią, romią agitaciją tarp atskirų 
vienatų — visos tos ^priemonės palengvina at
siekti tikslą. Jeigu reikia dar aiškesnio pa
lyginimo, tai galima jį rasti muzikos srityje: 
spauda yra rezonanso dugnas, kuris pats ne
daro balso, tiktai sustiprina atbalsį.

Reikalinga mums buvo plačiau apkalbėti 
tuos savai mu suprantamus skirtumus, nes 
mums ėjo apit tai, idant išgriovus klaidingą, 
tečiaus abclną spaudos Identifikavimą su viešą
ja opinija. Atkartojame dar sykį: spauda yra 
tiktai vienas veiksnių, kurie, vien tik susijun
gę, sutverina viešąją opiniją. Principe tečiau 
spauda tarnauja kaipo visų svarbiausioji ir . 
pasekmingiausioji pagclbinė priemonėj Bet, 
kadagi viešoji opinija demokratizmo epokoje 
yra svarbus politikos Veiksnys, tatai spauda 
visuomenės gyvenime užima labai rimtą ir 
begalo svarbią vietą.

♦) Palygink antrąjį Liudviko Salomono tomą 
Geschichte dės deutschen Zcitungszvesens (Olden- 
burg, 1902 m.); toje knygoje randasi surašyti visi 
vokiečių spaudos veikalai svetimtaučiu viešpatavimo 
laikų, nuo 1792—1814 m.



sacrar.i

Racine, Wis. Mirė, Barbora:s ir kaip atrado pirmąPašnekelių Kampelis.
Klausimai iš pereito numerio.
65. Kas išrado krasos ženkle- 

lūs (markes) ?
66. Iš kur atsirado veidrodžiai?
67. Kas tai yra miražus, arba 

Fata Morgana?
68. Kas pirmas surado geležį?
69. Kokie yra padavimai apie 

'atsiradimą ugnies?

laiką tam tikslui naudota gyvąjį 
sidabrą (merkury), bet jis yra 
labai pavojingas darbininkų svei
katai ir todėl jieškota kokio nors 
kito budo. 1851 metais, vieton 
gyvojo sidabro pradėta vartoti 
ištirpintą sidabrą ,kuris praša
lino pavojų, koks gręsė darbinin
kams nuo gyvojo sidabro.

ležį suradęs tūlas ;.,,Tubal-Cąin. 
Senovės aigiptiečiar phšakoja, kad 
geležį suradęs tūlas senobinis mi
tologiškas (pasakiškas) karalius, 
vardu Hephaestus. Mokslinčiai 

tirinė-ir senobinės mitoloį 
tojai mena, kad šis 
mitologiškas karalius turi but ne 
kas kitas, kaip mitologiškas grai
ku karalius Hephaestus, ir Vili

pielą?
72. Nuo Įfzaip senai žmonės var

toja cukrų?
73. Kokiu budu atsirado Ame

rikoj ^Publiąkos mokslainės 
(Public SęJiooU)?
Atsakymai ^bušy/ kitam nunjeryj.

A PGARSINIMAI
PUIKI VIETA ANT 

RANDOS.

(Nuoširdžiai užprašome visus lietu
vius ir lietuvaites kuoskaitlingiausiai .r - . . . , 2

atsilankyti, nes bus puiki muzykė, Vaičiuliene, buvo palaidota ant 
kuri griešž visokius šokius. Taipgi 
bus pirmo skyriaus gėrymal ir už
kandžiai. Su godone, 

Pasarga: Karais važiuokite i 
Archer avė., paskui imkite Archer 
Limit skarus ir važiuokite iki 
stos, paskui imkite Joliet karus, ku
rie daveža iki pat daržo. 

Jeigu litu bus atdėta. 
zika, galima bus gerai pasišokti; mu
zika bus iš kunigaikščio Oginskio be- 
no, griež naujus šokius. Prie gero 
Milwaukes alaus stiklo ir smagios 
muzikos galima bus smagiai pasi
linksminti. Su pagarba

Komitetas.

katalikiškų kapinių, 26 birželio 
jr kitai 11 U4.- / v x y-»
Komitetas, i (June), 1912 m. Paliko sūnų 8 

iki metų be jokios prieglaudos ir* 
6U. brolius dideliam nubudime. Pa

eina iš Kauno gub., Raseinių pav.r 
I Kėdainių parap. Kas daugiau ikm 
ri žinot, kreipkitės ant šio adre« 
so: Alex Galdikas, 1103 Mik 
waukee a^c., Racine, Wis.

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

VIETINĖS ŽINIOS.
(tąša nuo 5 pusi.) 

/

Vieną užmušę, kitą pašovė ant 
Bridgeporto. Pereita subatos 
nakčia, ant kampo Halsted ir 
31-os gatvių, vieną žmogų už
mušė, o kitą sunkiai pašovė po- 
licmonas-negras. Priežastis iki 
šiolei tikrai nežinoma. Sulyg 
vienų, poliemonas pagavęs du ki
šeniniu vagiu ir laukęs pakol 
“patrolka” atvažiuos juos paimti,

istorijos žinoma, kad aigiptiečiai 
ir asirijiečiai žinojo apie geležies 
išdirbimą labai-labai senuose 
kuose.

Senobiniuose jų kapuose, 
riuos tik šiais laikais atkasta,

Reikalavimai

per kc-

vandens,

Gaunamos “Lietuvos” Knygyne.

iki 35 metų amžiaus —

40c

5c

1847

Draugijų Reikalai
iš

pa-

įgyti

ir vadinasi Fata Morgana.

Ant Pardavimo

SJU

tą pusę kuom nors užtepti. Ilgą

Fordžiųlajus! Amerika pasiliuosavo nuo Anglijos, o Jurgis nuo vuodegos

Z1U- 
atsi-

j.us 
Kas

sekė
nau-

kurios šis pasaulis 
ugninio kamuolio jr 
yra visogalis dievas.
Baktrijos karalius,

sere- 
sve- 
ave.

ku-
su-

(July) 7., 
Garnd av. 
vai. ryto.

iki 
ir 

iki 
du

NAMAI:
st. tik $200.
st. tik $500.
st. tik $100.

ne- 
au- 

die- 
ku-

> 
pa
ti u- 
die-

žodžiu v 
nuo “s

metalus, 
nušvei- 
atmuša

>yg 
vir-

ją šiądieninę krasos sistemą 
m., ir Suvienytos Valstijos 
m. Krasos ženkleliai iš pr 
buvo daug brangesni negu jie yra

Per tai, įvairus daiktai, ki- 
ir keleivio 

atsimuša
už 
lai

sti, kad geležį vartojo dar 1370 
metais prieš Kristaus gimimą.

MISEWICZ.
137th st., Indiana Harbor

Tas viskas riša mus 
tais senais laikais ir paša- 
apie ugnies atsiradimą.

68. Suradimas geležies siekia 
taip senų laikų, kad ištikro butų 
labai sunku, o gal ir visai nega
lima, atspėti, kas pirmas ją su
rado. Sulyg Biblijos žodžių ge-

Reikalingas atsakantis darbininkas 
prie fotografijos darbo. Atsišaukite 
antrašu: 3213 So. Morgan st.

Reikalingas pirmos rūšies bučerius, 
turi mokėti savo darbų atsakančiai, 
geistina butų mokąs kalbėti: angliš
kai, vokiškai, lenkiškai ir lietuviškai. 
Gera alga geram žmogui. Darbas ant 
visados. Atsišaukite šiuom antrašu:) 
349 Kensington avė., Kensington, Ill.
— - .......................... ................................................ . .......——■..................

PASKOLINIMO IR BUDAVOJIMO 
DRAUGIJA

kurį galima
smiltiniuose

PajieŠkau draugo Franciškaus Ka- 
ziulio, Kauno gub., Telšių pav., Ga
dunavo parapijos, Morkiškių sodžiaus; 
5 mėnesiai, kaip atvažiavom Ameri
kon, aš likau Brocktone, o jis išva
žiavo Chicagon. Meldžiu atsišaukti, 
nes pamečiau jo antraša.

Ludvik Bagdonas,
701 E .Columbia st., Springfield, O.

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

♦) Horizontu vadinasi linija, kur, 
mums išrodo, dangus susieina su 
žeme.

Pajieškau švogerlo Mikalojaus But
kaus, Kauno gub. ir pavieto, Betyga
los valsčiaus ir parapijos, Jakaičių 
kaimo. 6 metai Amerike. Pirmiaus 
buvo Argentinoj, paskui atvažiavo j 
šiaurinę Ameriką. Aš vedžiau jo 
seserį Domicėlę. Atsišaukit!

Martinas Jaugiella, 
226 Grove st., Dunmore, Pa.

Parsiduoda grosernė ir bučernė, lie
tuvių apgyventoj vietoj; biznis gerai 
išdirbtas vienatoj apielinkėj. Parsi* 
duoda iš priežasties savininko išva
žiavimo | Lietuvą. Atsišaukit po že
minus padėtu adresu: Wm. Petkus, 
70 N. Broadway st., Aurora, Ill.

Reikalingi karų karpenteriai ir 
truckmonai. Nuolatinis darbas. 
Atsišaukit pas Mathew Stock

Reikalauja finišerkų ir beisterkų 
prie moteriškų dokų ir siutų pas: 
Percival B. Polmer Co., 367 w, 
Adams st,. Chicago.

Susivienijimo kuo- 
pašalplnėms draugy- 
daug geriaus ir nau- 
prisidėjus prie Susi- 

vesti pirmyn savo narių

kojomis. Žmonės prami- 
ruimais pasakiškos kara- 
Morganos. Miražų, kaip 
Fata Morgana galima la

bai lengvai suprasti, kas yra su
sipažinęs su ta dalimi fizikos, ku
ri aiškina apie šviesą ir spin
dulius.

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

In formaton Dept., 25—156 N. La 
Salle st., Chicago, 111.

PIGIAI ANT PARDAVIMO
3 MEDINIAI

3251
3259
3261

Reikalinga lietuvaite mergina | 
“Dry Goods” štorą. Gera rfiokestis. 
Patyrimas nereikalingas, M. Glatt, 
4321 Wentworth avė.

Paj ieškoji mat
Pajieškau Felikso Gudavičiaus 

Kauno gub., Žarėnų parap., Dilbun 
kaimo. Jo brolis išmokėjo jam dalį 
700 rublių ir pinigai yra padėti 
rankų. Jis pats ar kas kitas 
praneša, atsisukdamas pas:

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

KLAUSIMAI.
70. Iš kur gaunama druska?

Pajieškau brolio Jono Stasio, Kauno 
gub., Panevėžio pav., Vabalninku par., 
Natiskių kaimo; 8 metai kaip Ame
rikoj. Pirmiaus gyveno Mahanoy City, 
Pa. Meldžiu atsišaukti tokiu antrašu: 

Miss Ona Stasiutė,
288 Athens st., So. Boston, Mass.

Pajieškau Ignoto Radzevičiaus (ra
šėsi J. Rice). Pirmiaus gyveno Jersey 
City, N. J. Jisai pats, arba kas apie 
ji žinot, teiksitės pranešti jo antrašą, 
už įtą busiu labai dėkingu, o su J. R. 
tūrių labai svarbų reikalą.

Julius Vitkauskas,
400 So. 4th st., Brooklyn, N. Y.

67. Miražus paeina nuo fran- 
euziškų 
rėti, ir 
mušti, 
oro
patčmyt dideliuose 
tyruose (pieskinėse 
Keliaujant dideliuose 
(Afrikoj) tyruose, kur 
lias ar keliolika dienu v v
sutikti nei medžio, nei
nei jokio gyvulio, staiga toli ant 
horizonto*) pasirodo painios, 
namai, ir gyvuliai. Ištroškę ir 

Į neretai badu mirštantic kėliau- 
Bet tik 1840 metuose atsirado |ni,,kai skllbi”a linkui jų, many-

Pajieškau Antano ir Juozo Zigman
tų, Suvalkų gub., Naumiesčio pav., 
Griškabūdžio parap., Palobių kai
mo. Abudu pirmiaus gyveno Angli
joj, Londone. Girdėjau Juozas atva
žiavo Amerikon, o Antanas manau ir 
dabar Anglijoj. Turiu labai svarbų 
reikalą. Meldžiu labai atsišaukti:

Jonas Andziulis,
8844 Cottage Grove av., Chicago, Ill.

: "V
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SENDIE FORdZiULAJUS: AMERIKA PA6ILIU0SA- 
vo nOO angluos.

VUO*
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Atsakymai.
65. Krasos ženklelius pirmas 

pavartojo M.' de Vclaycr, kuris 
laikot Ludviko XIV-to viešpata
vimo (1638m.—1715 m.X laikė pri
vatinę krasą (paštą) Paryžiuj, 
Francuzijoj. Apie šimtmečiu vė
liau, 1758 metuose, tūlas M. de 
Chamouset, kuris buvo taipgi sa
vininku privatinės krasos, pra
manė spausdintas juosteles, ku
rias lipindavo ant laiškų vieton 
markių. 1716 metais Ispanijoj 
ir Italijoj bandyta spausdintas

markės tokiame pavydale, kaip 
mes jas turime šiądien. Tas bu
vo Anglijoj, kur valdžia priėmė 
ir pritaikė prie krasos šiądien 
vartojamą sistemą siuntinėjimo 
laiškų. Šiuos ženklelius prama
nė tūlas Rawland Hill. Nuo 
Anglijos perėmė naują išradimą 
pirmiausiai Brazilija, Pietinėj 
Amerikoj, o paskui Rosija, pri
ėmusi tą naują krasos sistemą 
1845 metuose. Po Rosijos

Valstijų pirmi krasos ženkleliai 
buvo tik 5c. ir 10 centų vertės.

Iki 1845 tai yra dar prieš 
priėmimą naujos krasos siste
mos, Suvienytose Valstijose rei
kėjo mokėt už persiuntimą laiš
ko 6 centus, jeigu laiškas buvo 
siunčiamas netoliaus, kaip 30 my
lių, ir iki 25 centų, jeigu jis 
buvo siunčiamas toliaus, kaip 100 
mylių. 1845 Prekč buvo suma
žinta: 5 centai už 300 mylių arba 
mažiau, ir. 10 centų už laiškus, 
siunčiamus toliaus, kaip 300 my
lių. Tarptautinis krasos kong
resas Berne, Švaicarijoj, suvie- 
nyjo visų kraštų krasas į vieną 
visasvietinį krasos sistemą ir 
ačiū tam šiądien galima siųsti 
laišką į bile kampelį visame pa
saulyj tik už 5 centus.

Į-

66. Vienatiniu pirmųjų žmonių 
veidrodžiu buvo ramaus upelio 
ar ežero vanduo, kuriame atsi
mušdavo išvaizda pasilenkusio 
ties vandeniu žmogaus. Tai bu
vo “gamtiškas” veidrodis. Atra
dus ir pramokus žmonėms iš
dirbinėti ir nušveisti 
užtėmyta, kad ir lygiai 
sta metalo paviršė taipgi 
veidą. Senovės žydai 
metalinius veidrodžius, 
tus iš lygiai nušlyfuoto misingio. 
Sidabriniai veidrodžiai atsirado 
328 metais prieš Kristaus Gimi
mą. Pirmi stikliniai veidrodžiai 
pasirodė Venecijos mieste (da
bartinėj Italijoj) 1300 metuose, 
o 1673 metais pradėta juos iš
dirbinėti netoli Londono, Ang- 
lijoj. Pereitame šimtmetyj fran- 
euzai aplenkė visas kitas tautas 
veidrodžių išdirbystėj. Kad pa
prastas kiaurai permatomas stik-

mirer 
m i re r'

vadinasi įdomus
apsireiškimas,

Vienok juo toliaus eina, juo pa
veikslas namų, medžių ir gyvu
lių slenka nuo jų tolyn, pakol 
iš akių neišnyksta. Žmonės tan
kiai buna tokio paveikslo, vadi
namo miražum, suvedžioti, bet 
kuprianugariai (verbliudai), ku
riais keliaujama tyruose, nieka
dos tuomi nesiduoda suvedžioti. 
Nors ir ištroškę, jie niekados, pa
matę miražų, nepaskubina žing
snio, jeigu nesuvuodžia arti van
dens, 

r

Toki “užburti” netikri paveik
slai ore pasirodo todėl, kad viena 
oro eilė buna įkaitinta (langiaus, 
negu kita. Nuo to pasidoro, kad 
šviesos spinduliai negali eiti tie
siai ir, pereidami iš vienos oro 
eilės kiton, jie lenksta, laužosi,
arba atsimuša nuo viršutinių oro 
eilių, v
tą kart labai tolimi 
akiai nematomi, atsimuša ore 
taip gerai, kad padaro aiškų pa
veikslą, kuris gali suvedžioti ne
patyrusį keleivį. Toki paveik
slai tankiausiai pasitaiko dide
liuose Saharos, Arabijos ir Tur
kestano tyruose.

Maž-daug panašus ^apsireiški
mas-tankiai pasitaiko ir ant jū
rių
Tik čia visi daiktai pasirodo “j 
viršų kojomis”. Tankiai ant jū
rių pasitaiko matyt laivus, 
plaukiančius, bet dugnais 
šun. Šis apsireiškimas labai 
kiai galima pastebėti jurose 
ropos pakraščiais ir jį galima iš
aiškinti taip pat šviesos spindu
lių persilaužimu ore. Tarpu sa
los Sicilijos ir Italijos, Reggio 
juriose, Fata Morgana ypač tan
kiai ir aiškiai apsireiškia. Tada 
matytis ant jurų paviršės pui
ki^ ruimai, bokštai, gyvuliai, bc- 
siganantie ant pievų, bet viskas 
viršun 
nė tą 
Ii enės

AS mano draugas NORIM in- 
STOT IN SUSIVIENYJIMĄ. MUDU 
PRlGULČJOM PRIE ClCltlKŲ, BET

PAMATU KAD 
NĖRA TEISYBĖS, 

ATSIME TĖME.

KąTTtū šitą 
GYVU L) NORI 
PRIRAŠYT IN SU
SI VlENYJI MA ?

puodus, įvairius ginklus, žiedus 
ir t. t. Skitų giminė, vadinama 
Chalybe, kuri senovės laikuose 
gyveno į pietus ir į rytus nuo 
Juodųjų jūrių buk buvo pirmi 
žmonės, kurie pradėjo naudoti 
anglis prie įvairių geležies išdir
binių. Jie labai buvo senovėj 
pagarsėję, kaipo puikus geležies 
išdirbėjai. Jie buk pirmi prasi
manė ir išmoko, kaip sukietinti 
geležį ir iš jos padaryt plieną, 
jie taipgi atrado ir magnetišką
ją geležį. Maižiaus knygos mi
ni apie vartojimą geležies ma
žiausia kokius 11 šimtų metų 
prieš Kristaus Gimimą. Sulyg

licmoną ir norėjo - savo sėbrus 
paliuosuot. poliemonas tada 
vieną nušovęs, b kitą sunkiai su
žeidęs. Kiti ' vėl pasakoja, buk 
riaušįs prasidėjo dėlei pirkimo 
laikraščių, prieš kuriuos dabar 
streikuojama. ^Tardymai prasi-

kas nežinia, kur teisybė. Bot 
užtai vienas dalykas yra aiškus, 
minėtinai tas, kad ant Bridge
porto jau perdaug privyso viso
kių vagilių, mušeikų ir žulikų. 
Lietuviai turi kąnors pradėt da- 

kad šią miesto dalį apgrini- 
nuo šitų pavojingų gaivalų, 
tą pradės?

taikinimas ugnies, sakoma, pa
eina nuo “išskėlimo kibirkščių”, 
surėžius du titnagu.

Poetai manė, kad ugnis buvo 
iš dangaus pavogta Promctcjaus 
kuris, sulyg senovės graikų 
davimo, už tai buvo baisiai 
baustas: Zcusas, vyriausis 
vas, prikalė Prometejų už
prie uolinio kalno Kaukazijoj, 
kur ereliai lesė jį gyvą, pakol jo 
pagalios nepaliuosavo Heracles.

Heraklitus apie 500 m. prieš 
Kr. Gim. skelbė filozofišką te
oriją, sulyg

todėl ugnis
Zoroastras, 
buvo tvėrėjas Magi sektos, kuri 
garbino ugnį. Šios sektos pra
džia siekia 2115 metų prieš Kr. 
Gimimą ir gyvuoja' dar ir iki 
šiolei tūlose Rytinės Azijos ša-

Šventraštyj randame tankiai 
paminėta, kad Dievas žmonėms 
pasirodydavo ugnyj, arba buvo 
ugnies apsuptas, kaip pavyzdin, 
pasirodęs Maižiui iš degančio 
krūmo ant Horcb kalno.

Senovės lietuviai F garbindavo 
savo dievus, ypač vyriausį Per
kūną, palaikydami niekados 
gęstančią ugnį ant Perkūno 
kuro. Šitą ugnį palaikydavo 
ną ir naktį senovės lietuvių
nigės, vadinamos vaideliotėmis 
—> nekaltos mergelės, kurioms 
nevale buvo vesti. Birutė, Žę- 
maičių kunigaikščio Keistučio 
pati, turėjo būti viena tokių vai- 
deliočių.

Net ir musų laikais ugnis yra 
laikoma didelėj pagarboj. Žmo
nės ją vadina “Šventa ugnelė”. 
Rūstybė Dievo, perkūnui tren
kus, apsireiškianti taip pat ugnyj. 
“Dievas nubaudė šventa ugnele” 
—- sako ir iki šiolei musų kai
mietis, 
dar su 
komis

JIS NE GYVULYS* D/S JURGIS, SU- 
. GRYŽĘS IN MUSU 

pratėvi y pa 
VEIKSLI

NIEKŠE !! TU
DRJ5TI SAKYT.
KAD MUSŲ PRATE* 
VI Al BUVO SU VUO 
degoms?? ką?!

LIETUVIŲ LAIŠKAI 
KRASQJE.

Savaitinis surašąs.
Neinteikti dėl įvairių priežasčių 

(blogo adreso, etc.) adresantams 
laiškai galima, atsiimti Vyriau
sioje Krasoje, Clark gtv., tarp 
Jackson Bly., ‘ ir Adams gtv., 
Room 175. gardai surašyti taip,

Auštant. Eilės J. Mikuckio. Telpa čia 
34 įvairios dainos. Pusi. 62. 35c 

Gaila Ūsų. Vieno veiksmo komedija.
L. A. Dmuševski’o. Vertė A. Vė
gėlė. Pusi. 30........................ 20c

Kaminakretis ir Malūnininkas. Dvi
veiksmė Operete J. N. Kaminski’o. 
Vertė A. Vegelė. (Teatras No. 7) 
Pusi. 64

Japonija seniau ir dabar. Parašė Dė
dė. Pusi. 16.

Tikri Juokai. Lietuvių palinksmini
mui parašė, suruošė ir sugraibė Jo
nas Viskas. Dideli ir maži, ap
šviesti ir prasti, be skirtumo visi 
kviečiami į juokų pasaulę: juoki
tės ir tukkit! Pusi. 206.... 50c

Siunčiant pinigus reikia adresuoti:
A. OLSZEWSKI, 

3252 So. Halsted st., Chicago, Ill.

SVARBUS PRANEŠIMAS.
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje 

nuo 1-os dienos liepos menesio 1912 
metų |veda skyrių pašalpos ligoje. Tas 
skyrius yra labai svarbus netik dabar 
gyvuojančioms 
poms, bet ir 
stems, kurioms 
dingiaus yra, 
vienijimo, 
šelpimo A darbą pagal vienodą tvarką 
ir iš vieno centro.

Pagal naują, SLA. narių priimtą 
ir 27-to Seimo užtvirtintą Konstitu
ciją, Susivienijimas Lietuvių Ame
rikoje mokės kiekvienam nariui pa
šalpos ligoje po $6.00 sanvaiteje per 
pirmąsias 15 sanvaičių ligos ir po 
$3.00 per sekančias 15 sanvaičių li
gos. Taip pat moterįs gaus pašal
pą lygiai su vyrais visose ne nuo 
palago paeinančiose ligose, o palage 
gaus vienu sykiu $6.00. _

Mokestis į tą skyrių — 80 centų 
mėnesyje.

įstojimo mokestis į skyrių pašalpos 
ligoje: nuo 18 iki 30 metų amžiaus — 
$1.50; nuo 30 
$3.00; nuo 35 Iki 40 metų amžiaus — 
$4.00; nuo 40 iki 45 metų amžiaus — 
$5.00; nuo 45 metų uagščiaus — $6.00.

Prie skyriaus pašalpos ligoje gali 
prigulėti visi sveiki Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje nariai; visi nau
jai prisirašantle prie Susivienijimo į 
apsaugos skyrius, gali taipgi prisira
šyti ir prie skyriaus pašalpos ligoje.

Pranešdami apie tai, kviečiame prie 
šios pažangios tautiškos organizacijos, 
t. y. prie Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje, visus lietuvius Ir lietuvaites. 
Norintie įstoti, kreipkitės prie vie
tinių kuopų, o kur tokių nėra — 
tverkite naujas. Visokias informaci
jas galit gauti iš Centro. Rašykite 
šiuo adresu: Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje, 307 W. 30th st., New 
York, N. Y.

Reikalinga mergina prie ofise 
darbo, tokia kuri jau yra dirbusi 
ofise. Tegul atsišaukia per laiš
ką priduodama savo rekomenda
ciją (reference) į A. OLSZEWS- 
KIO BANKA, 3252 S. Halsted 
st., Chicago, Ill.

Reikalingas geras bučerius, ku
ris moka darba, arba vyras, ku
ris nori mokytis bučeriaus dar
bo, mokestis geras, darbas ant 
visados. Atsišaukit laišku ar ypa- 
tiškai: Joseph Atkenson, Steger, 
Ill. Telephone 257.

kaip jie paduoti ; ant listos. 
duokit prif?o adresato laiško 
dėtą numcr|:

1813
1837
1841
1876
1877
1879
1886
1931
2001

‘2007
2016
2129
2179
2124
2275
2297
2332
2390
2347
2407
2416
2423
2438
2451
2544
2562
2565
2613
2633
2660
2666
2669

. 2698
2701
2712
2747
2760
2799
2861
2862
2863
2SG4
2866
2884
2900
2911
2964
2977
2980
2985
3042 Zemeckaitfl Uršv’a; 
8027 Ziraihls Janis

■ ■ • '. r T*

Andrijevslps B 
BalttfŽishaitys M 
BarauckašK H 
Bendras. Jphn 2 
Berkinčkįs A 
Berntrtoni& Mikolaj 
Biec’.titič [Ignacy 
Buda^is <.^tanislawas 
Damskis .Frank 
Degirry.s ’ jodas 
DoręschewičiuB F 
Geplenis Sam 
Grigan Anfonas 
Gaspas Mikolos 
Jakauskienė Marta 
Jokubauskis Antenas 
Kawaliauskas S 
Kojnis Juozapo 
Kienas Christ 
Kriweckes John 
Krokas Jozef 
Kučinskas Malka 
Kurauskls J. 
Labus Sofia 
Mazliauskatti W 
Mikalauskaiti Uršula 
Milauskis 2 John 2 
Nowiekaitis Karol 
Pajondis: Chalis 
Petraitis K 
Pietraitis Frank 
Pioros Jozapas 
Rasickis Kaz 
Rauba J 
Rekstis S 
Sabaliauskis Anton 2 
Scaunis Frank 
Shemytis J. 
Stankus P 
Stankewicze Antonas 
Stasonkus Jos 
Stangwiliene D 
Stankewicz Antoni 
Sternitykę Max 
Svingai! s .Stanislaw 2 
Szanto Jatios (Jonas). 
Vikšraitis Petronė 
Wazgis Wladislawas 
Waliskis Kaz 
Wenskus Maika r’

TE P DARW 
SAKO

U Y;

Atidarys naują 9-tą seriją seredoj 
Liepos (July) 17 d. 1912 m. šita 
draugija gyvuoja jau 2% metų ir tu
ri $10.000 kapitalo. Taigi draugai 
ir draugės, jeigu norit įgyti savo 
locną nuosavybę su mažu kapitolu, 
kreipkitės prie viršminėtos Dr-jos, 
nes ji paskolina pinigus ant lengvų 
išlygų ir tuomi pagelbsti Jums 
patinkančią nuosavybę.

Mitingai atsibuna z kiekvienos 
dos vakarą 8-tą vai. L. Ažuko 
tainėj po No. 330T Auburii 
(kampas 33-čios gatvės).

PUIKUS IšKILMINKAS PIKNIKAS 
parengtas trusu Dr-stės Palaimintos 
Lleutvos, nedėlioję, liepos 
1912, Kosčiuško Parke, ant 
ir 53rd avė. Pradžia 9 
Inžanga į daržą 25c porai.

Siuomi širdingai užkviečiame visus 
lietuvius ir lietuvaites atsilankyti 
ant virš minėto pikniko kuonoskait- 
lingiausiai. Stengsimės visus atsilan
kančius svečius širdingai užganėdinti. 
Daržas yra didelis ir daugybė puikių 
medžių. Taipos-gi randas (2) dvi 
platformos dėl pasišokimo. Bus lie
tuviški; muzikantai, kurie puikiai grą- 
j|s lietuviškus ir amerikoniškus šo
klus. Taipos-gi bus lekiojanti kra- 
sa, bus duotos dvi (2) dovanos ver
tės $10.00. Iš vyriškų, ženotas ar 
pavienis, kuris apturės daugiausiai 
atviručių gaus $5.00 vertės lenciūgėlį 
apie laikrodėlio (fob); iš moteriškų, 
moteris ar mergina apturės puikų 
albumą, vertės $5.00. Su kiekviena 
dovana bus paliudijimas, kad tai yra 
tikrai ta davona $5.00 vertes.

Vardan Dr-stės Palaimintos Liet, 
pasiliekam su pagarba, Komitetas.

Važiuojant ant pikniko nuo 18-tos, 
ir Bridgeporto imkite North Halsted 
st. karus iki Grand avė. karais 
53čios avė. Nuo Town of Lake 
West Side, Ashland avė. karais 
Grand avė. ir iki 53-čios paskui
bloku Į šiaurę (North), kur pamaty
site šalną prie pat daržo. Visas nu
važiavimas Į pikniką tiktai 5c. Ne
pamirškite transferą paimt ant Hal
sted st.

1-mas METINIS PUIKUS PIKNIKAS 
parengtas Draugystės Lietuvių Jauni
kaičių Dainos Mylėtoju, atsibus ne
dėlioję, »7 d. liepos (July), 1912, 
Leafy Grove (Darže), Willow Springs, 
Ill. Pradžia 9-tą valandą iš ryto. 
Inžanga 25c porai.

Pajieškau tikro brolio Pranciškaus 
Saulėno ir sesers Rozalijos Sauleniu; 
tės, po vyro Jurgelevičienės, Vilniaus 
gub., Trakų pav., Vilkininkų valšč. ir 
parapijos, Dargužiu kaimo. 5 metai 
atgal su jais persiskyriau Haverhill, 
Mass. Meldžiu atsišaukti.

Joseph Saulėnas, 
P. O. Box 314,

U-UrU-IYf VIS TAI PER TAVO 
VUOOEGĄ1

<r*

Reikalingi 2 atsakomi piekoriai, at- 
sišaukit po adresu: 
2212 
Ind.

Halsted 
Halsted 
Halsted 
lotu bus statyti nauji 

mūriniai namai ir todėl šie par-« 
siduoda pigiai nustumimui ir ati- 
tuštinimui lotų. Kas turi arti 
tuščią lotą, tam gerai apsimokės 
vieną iš jų pirkti ir atstumti ant 
savo loto. Dasižinokite:
A OLSZEWSKIO BANKOJE, 

3252 So. Halsted st.

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

Campbell, Neb. cago, Ill.



I Severos Skilviui Kartu Vyną
į (Sevcra’s Stomach Bitters)

Kaina $1.00

Sustiprinimui Nervų
Geriausia vieta didžiausioje Chicagos Lietuviu kolonijoj sekantiems bizniams

Kaina S1.00

Halsted Chicago, III Ifgyflo, kad botum sveikas

SVEIKATA

49th

ZAM-ZAMTOBLYTELES
Bldg.

Vilaniškis

Užsirašykit “Lietuva

HALL 
1YHUAN

40 KVORTŲ 
ALAUS $1.00

koriai jas visur parduoda. Patarimas laiškais 
negali jums dastatyt, ko jums reik, rašyk mums

Didesne žmonių dalis laikas nuo laiko gauna suirimo nervų delei perdidelio darbo, 
susikremtimo, neiŠsimiegojimo, prasižengimo priešais gamtos reikalavimus ir tada 
nustoja visiškai energijos, pasidaro neramiais ir buna visą laiką suerzintais.

bu yra sujudinti juos prie tinkamo jiems darbo 
laukti? Pataisykit juos tuojaus 
rykit nuodus is jųsų kūno.

HERRIN, 
Adomaitis,

GERA PROGA!
Gramatika angliškos kalbos mo« 

Rytis be moky tojo(apdary ta)$ 1.00 
Vaiku Draugas arba kaip moky

tis skaityti ir rašyti bo/mokyto-

MD.
N. Castlo
So. Paca

GARY. INDIANA LOTAI

Furniture Stonu 
5c. ir 10c. Štorui 
Barber Shopui 
Teatrui 
Grosernems 
Bučernėms

lai tai buna Severos gyduolės. Aptie
ki 2 DYKĄ. Jeigu jųsų aptiekorius

LIETUVOS” AGENTAI

Ištal
Prie biznio priguli ark

ILL.
1318 So.

CONN
40 Mulberry

Baltrušaitis Bros., 
Jonas A. Ignotas, 
Pius Zaviackas,

Geriausias vaistas prieš Nerviškumą 
ZAM-ZAM TOBLYTELES

Specialistas 
Vyru ir Moterų Ligų

Vidurines Ligos, Skausmai 
Strėnose, Baltosios Tekėjimas 
ir kitos ligos išgydomos visiš
kai. Užpakalines žarnos. Įsi-

Atsitikus kokiem nors vidurių sujudimams, arba 
kokiai nors ligai, po kuriai sveikata grįžta pa
mažu, nėra apetito, nupuola jiegos, arba jeigu 
abelnai jaučiatės nuvargę ir nuilsę — galima su
silaukti geriausią rezultatą, vartojant

Rezidencija ,

5 208 W, Harrison Street

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

■ Valandos;
tįktai Iki 94)6 kiekvieną rytj

ATMINKITE Galvos skaudėjimas, ner
viškumas, akių skaudėjimas, apsvaigi
mas ir tt. vis tai pasekmės nesveikų a- 
kių, kurios gali lengvai būti atitaisytos, 
pritaikant gorus akinius
Akių apžiūrėjimas nieko nelėšuoja. Jai- 
gu jums skauda akis, raudonos akįs, ne
gerai matote, silpsta matymas skauda 
galva, nelaukite nieko, o tik j ieškoki-* 

tepagelbos. Eikite į Krzywinskio Ap
tiekę ir dykai pritaikys. Atminkite 
už akinius gvarantuojame ir tikrai pri. 
taikome akinius. Akiniai po 50c, $1.00, 
$2.00 ir brangesni. Auksiniai akiniai 
parsiduoda po įvairias kainas.
Priimame visokius akinių pataisymus.

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

Pilone Canal 1208
Valandos:

nuo 9:30 iki 12:00 vai ryto 
nuo 7.00 iki 8:00 vai. vak.

Nedėliotus.
nuo 9'50 iki 12:00 vai ryto

3400 Si Halsted' St* Chičago, III, 
Išpilddmj’ccej>tųs dienos ir nakties 

laiku iš geriausių grydų ir Šviežių

CAMBRIDGE, MASS.
Batkevičius, 877Cambrldge

PARDUODU FARMAS.
Lietuvių jcollonijoje Mason ir Lake 

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

ANTON KIED1S,
Peacock, Lake County, Michigan.

CICERO, 
A. K. Boczkus,

HARTFORD 
Kar. Lesevičius,

P. Mikolainls
Box 62 New York City

LEWISTON, ME.
14 Summer

Parsiduoda galiūnas 25 metus gy 
vuojantls ant gatvekarių stoties. 
Kožnas svetimtautis ar lietuvys lauk 
damas karų turi užeit. Netoli sa 
Huno yra dvi restauracijos ir 4 di 
dėlės dirbtuvės. Kas bus pirmesnis 
tas ir geresnis. Atsišaukit. 2300 So 
Halsted st., Chicago, Ill.

staiga turiu išvažiuot Lietuvon. Ge
ram lietuviai gera proga. Norintis 
Įgyt gerų biznį, teatsišaukia ant ant
rašo: 3328 So. Halsted st., Chicago,

ROCKS, PA.
207 Charters avė

Nepirk niekur, pakol nepasimatysi 
su mumis. Męs esame Generališkame 
Real Estate Biznyje per daugeli metų 
Ir visų laiką, apsigyvenę Chicagoje. 
Męs parduodame Lotus ir Namus po 
visą miestą Gary. Męs statome na
mus po orderio ir skollnam pinigus 
ant properėių tiktai. Farmas parduo
damo visur. Inšiurinamo nuo ugnies 
Ir nelaimės. Išduodamo ir tvirtiname 
visokius dokumentus. Informacijos ir 
Gary, |nd. žemlapis dovanai.
CHAS. URNICH & Co. įkurta 1902.

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

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

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

Lowe avė
— 33rd PI

32nd st

RUPTURŲ DIRŽAI, 
Turime didelį pasirinkimą ruptiiros dir
žų ir pilvui bandažų vyrams, moterims 
ir vaikams. Kiekvienam pritaikinsim 
dykai.
Visokius patarimus duodamo dykai. 
Pasiliekamo visų lietuvių atsiminimui.

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

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

Ir lenkų; vienas blokas nuo 
los ir didžiausios lietuviškos 

_ Chicago}. Biznis kuogeriau- 
IMlrbtea. Gailiuosi parduot, bot

Kas nori nupirkti gerų ir 13 metų 
jau gyvuojantį saliunų, 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 
gerų karčemų pigiai, tai atsišaukit. 
3302 So. Morgan st., Chicago, Ill.

INDIANA HARBOR, IND.
Yasiulis, 3604 Deador

LOS ANGELES, CAL.
O. Maukus, 319 Germain

Visos Ekspreso 
visas 1 dalis šios 
120 kvorttf už 
hvi/ A lknyfecte UY KArntfmic’” U I jo vaitią jr

American Product Got 568 America liking 
G1NCINNATIf(0.

Ekspreso kaštai primokami.
n musų 
męs iš-

užmokėjus 
yra lygus 
/ra. joks 

grynesnis, kad 
. Gvarantuota, 
iausių Miežių, 
, stdyg U. S.

22115—A.

išlaidos PRIMOKĖTOS i 
šalies, prastoje' skrynelėj. 

$2,70. . ...v . -A. •.
“Sekr’ctąi "darytrib ■ alaus 

išsiųsime' kiekvienam, gavę 
antrašą.

Lietuviai čia kasdien tankinasi.
Šią vasarą, apart dabar statomos Salės, mes čia sta

tysime sekančius biznio namus:
Po No. 3259 ir 3261 So, Halsted St. bus statytas trijų 

augštų, dviejų lotų platumo gražus mūrinis namas. Apa
čioje bus du dideli storai, viršuje bus puikus pagyvenimai su 
ofisais daktarams, advokatams ir kitokiems bizniams.

Po No. 3251 So. Halsted St. bus statomas trijų pentrų, 
vieno loto, puikus mūrinis namas. Apačioje bus didelis sto
ras su gyvenamais rūmais užpakalyje, viršuje bus puikus 
pagyvenimai su biznio ofisais.

Po No. 3220, 3222 ir 3224 So. Halsted St. bus sta
tytas trijų lotų platumo vieno pentro augštumo didelis “Fur- 
niture Store” ir “Garage/

Po No. 3131, 3217, 3219 ir 3234 So. Halsted St. bus

120 Grand st,
229 Bedford Ave

900 Rogers ave
102 Grand st.

vai gaunamas
Sykį pabandyk ir giedosi giesmes pagyrimo 
šiądien.

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

BALTIMORE, 
1834 

603

Bagdžiunas 
Gimbutas, 

Antanas Grišius, 
J. Janušas, 
Zen. Jucėvlcze, 
Adomas Jodelis, 
Vnic. Linka, 
J. A. Rimkus,. 
Vine. Stulpinas, 
Jonas Visockis, 
Ant. Vizbaras, 
Petras Vaitiekūnas, 
P. Zmudzlnavičia,

yra puiki gyduolė panašiuose atsitikimuose, kartu jis sustiprina visą nervų sistemą. 
Jis numalšina suerzintus nervus, grąžina jierns lygsvarą ir tokiu budu užkerta 
kelią abelnam sveikatos nustojimui.

DIDŽIAUSIA
Lietuviška aptieka

J. KRZYWINSKIO ’ 
3149 S. Morgan St. CHICAGO.

Kad supažindinus kiekyicną^'namą 
garsum “AMBREW" pgcųzAlum. 
siųsim ''AMBREW" niaus ..^KETURI ASDE 
ŠIMTIS KVORTŲ UŽ $L00, 
visus kaštus, kuris nicsx mjįĄonie 
ir grynesnis už gcriatiStT 
alus Milwaukecs negate 
ir butų daug kartų brfifl 
jog yra padarytas ^4, 
Malt’o ir importuotų 
Pure Fodd Laws. SorM

PLUNKSNOS RAŠYMUI.
Kas prisius 25 centus, tam mes pri- 
siųsim pačtu plunksnų (fountain pen), 
Agentų ir štorninkų reikalaujam.

Adersas:
Importers Sales Co., Abilene, Tex.

MINERSVILLE, PA.
Ramanauskas, Box 538.

NEW BRITAIN, CONN.
J. Cheponls, 510 Main fit

NEWARK, N. J.
Ambrazevičia, 178 Ferry st.

PETERSON, N. J.
Varaškevičius, 70 Lafayette st

PLYMOUTH, PA.
Potellunas, 345 E. River st.

PITTSBURG, PA.
2400 Fifth ave.

4G So. 22-nd st.
445 Stadium st.

L. Gawlls, 
Vincas želvis

JUSU Daktaras, 
gydydamas jus, pirmiausiai 

klausia apie Jųsų pilvą, jaknas 
ir vidurius. Pirmiausiu jo dar- 

kam turite to 
pirma negu visai apgulsit, išva-

Parslduoda kraučių šapa, visai pi
giai lietuvių ir lenkų apgyventoj vie
toj. Mano vyras darė gerų biznį, bet 
numirė ir todėl našlė turi parduot. 
Atsišaukit. Ona Juknis, 1620 So. 
Union ave.

SEVEROS
VIDURIAVIMO GYDUOLES

(Scvera’s Diarrhoea Remedy)
Dabartiniu meto laiku privalai visados jas turėti po 
ranka, kaipo parankiausią pagelbą atsitikus vasari
niams žarnų sujudimams, vidurių paliuosavimui, vi
duriavimui, cliolerinai ir vasarinei ligai, kuriose grei
tas vaistų veikimas yra paprastai labiausias pageidau
jamas. Todėl šitos gyduolės visiems labai patinka,

Kad Jos veikia greitai
Du didumai: 25c. ir 50c.

ILL.
Box

Parsiduoda puikus kampinis sa- 
luinas, 20 metų užgyventas tarp lie-] 
tuvi - —

Parsiduoda groserne ir bučemė, lie
tuvių, lenkų ir anglų apgyventoj vie 
toj. Biznis gerai IŠdyrbtas. Ištal 
Simai geri 
lys, vežimas ir triobos rakandai (fur
nitūra). Priežastis pardavimo — ski
rtinas dviejų savininkų. Platesnloms 
žinioms atsišaukti po antrašu: M. N. 
K., 136 Deodar st., Indiana Harbor, 
Ind.

Parsiduoda kurpiejaus šapa labai 
geroj vietoj, prie pat Halsted st., 
2042 Canalport ave. Atsišaukit: Jonas 
Orlgoliunas, 2042 Canalport ave., 
Chicago, Ill.

CHICAGO, ILL.
2334 S. Oakley ave.

3036 Union ave.
708 W. 17th Pl

2015 Canalport ave.
118 E. 115th st. 
818 W. 18th st 
1813 String st. 
920 W. 20tli Pl.

921 — 33rd Pl.
8139 Vincennes Rd.

3327 
827

913 W.

Męs parodysim jums tyaip. ' <Męs esame pa
tyrę bravorninkai ir paroodQZsim jums, kaip 
padaryti lo.cn.-j alų nanti’CAlž apie 2 centu 
kvorta suččdyjns per 10.0/%, Bravorninkų 
prekių. Visai teisuoles, .kėlios minutos 
padarys darba. .^5/

Pabandyk i kvortą alaus už Dyką 
Gali bandyt kaip išmanėi • ir jeigu nebus 
geresnis už bile alų butelini ar kurį sa- 
Hunuose gčt'či, sugražink ‘likusį mums musų 
kaštais, jųsų pinigus tuojaus nugrąiinsim. 
Tuksiančiai užganėdintų kostumerių. Siųsk 
orderį šiądien ir mę's išsiųsim '‘‘AMBREW”

McKEES 
Stan. Viltrakis,

Slaptos 
VYRU LIGOS
Pražudytas Vyrišku
mas, Ligos Kepenų ir 

' Inkstų
išgydomos greitai visiškai Ir 
užlaikomos paslaptyje. Ner
viška Negale, Silpnumas, Pra
žudytos Pajiegos, Gyslų Išty- 
simas, Kraujo Užnuodijitnas, 
Szlapumo Nubegimai.

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

Dr.ZINS,183

IMSREI* Į51

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

Taigi šią vasarą čia taps naujai užbuchvota 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 susibudavos viršpaminėti nauji sto
rai ir juose bizniai taps atidaryti, tai namų ir lotų kainos 
bus daug brangesnės negu dabar. Šiądien nuo mus ga
lite pirkti čia lotus nuo $2,000.oo ir augščiau, Let vėliau jų 
už tą kainą nepirkšite. Todėl, jei jieškote bizniui geros vie
tos, tai pirm pirkimo kitur, dirstelėkite pirmiau j Halsted, 
terp 31-mos ir 33-čios gatvių. , /f

Mes išvarėme iš čia žydus su jų “rag sfiops” ir tuos 
Storus, kuriuos žydai laikė, dabar atnaujinsime Hr išran- 
davosime lietuviams. Dabar jie yra tušti, antpra^dos. Kas 
norite čia pradėti biznį, ateikite pas mus ir apžiūrėkite 
šituos Storus, o mes juos jums ištaisysime taip,^kaip norė
site, tinkamai jūsų bizniui 
mą kairią 
tyti jums naują Storą, tokį kokį norite, arba įgalime jums 
parduoti lotą ir galite patys sau Storą pasistatyti. Pinigus 
statymui Storo mes teipgi galime paskolinti. Todėl, jei jieškai 
geros bizniui vietos, tai pasiskubink, pakol kitas kas šiuos 
Storus neparandavojo.

Telefonas Yards 655

Carl F. Worm 
APTIEKA I

Naujas Budas mojtyxls rašyti be 
mokytojo.......... ... ................... 10c
Aritmetika mokinimuisi rokun* 

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

Kas atsiųs iškirpgs šita apgarsi
nimą iš “Lietuvos” ir $1.00 per 
money orderį, tai gaus visas 4 
knygas 60c. pigiau.

Fotografo Galerija
Dry Goods Štorui
Hardware Štorui
ir kitokiem bizniam yra dabar geriausia vieta ant Halsted 
terp 31-mos ir 33-čios gatvių.

ISGYDAUIN 5 DIENAS =i 
Be peilio ar skam)

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

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

VYRAI ATGAUKITE SAVO SVEIKATĄ 
Atailankyklie in mano otisų ir pasiteiraukite su manim draugiškai.

Išgydau visiškai Ilgas skilvio, plaučių, kepenų ir Inkstų* 
Nemokėk už nepasekmingą gydymą-NEISZGYDO, NEMOKĖK.

KRAUJO
UZNUODIJIMĄ 
ir visas odos ligas, kaip Spuo
gus, Piktąją Dedervine, Szun- 
votes. Niežus, Hcmornoidus, 
Patinusias Gyslas, Naikinan
čius Nubegimus, Įsisenėjusias 
Ligas.

Moterų

CEDAR RAPIDSOEVERA wO. iowa

(Ištyrimas Dovanai) uX.”S*.™
' ■SSCHICAGO

Valandos: Nuo 8 ryto Iki 8 vak. Nedelloms nuo 8 ryto Iki 4 po p.

sujudins prie veikimo šituos organus, Z/XM-ZAM suteiks 
skaistveidžią išžiūrą, padarys jųsų žinginą stipria ir miklia. 
ZAM-ZAM yra lengviausias kelias prie geros sveikatos, leng- 

jis yra lengvas, bet labai gerą turi veikimą.
gauk jj
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500 Vyrišku Siutu žemiau kainos
H

U

98c H H

WaneisKlo Krautuvo
3641-45 South Halsted Street
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.-. GERBIAMŲ TAUTIEČIŲ ATYDAI
Pirmas Vienatinis Lietuviškas Daržas Vasarišku Vakacijų 

LEMONT’S RESORT FRUIT! FARM 
ant kranto Szv. Juozapo Upes, Sodus, Michigan ------------—

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

I^KMONT’S K1CSOKT KIaMJI/I?
Apygardoje Sodus, Mieli., tuoj ant kranto upės St. Joseph River. Yra tai puikiausi, 

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

Puikiausia vieta žuvaviinui. Laiveliai ir gazolininis laivas svečiams už dyką po van 
žemuogės, avietės, obuoliai, grušios ir vynuogės 

Geriausias valgis, nes eystai ir gardžiai taisomas tam tikros 
savo karves ir vištas.

su papuoštoms ir minkštoms 
i dėl pasilsio atsilankantiem- 

dienų ir nakt( 

laivų (botų) li
pe r ežerų Laki 
kuris dųvež lif 

Laivai iš Chi

denį važinėtis. Visokį vaisiai, kaipo tai: 
—viskas svečiams veltui.
virėjos (kukarkos). Pienas ir kiaušiniai švieži, neš turiu

Puikus vasariniai nameliai taip vadinami “cottages,” 
lovoms, ir daug kitų kambarių didėjatn budinke, vis ta 
svečiams. Prekės: $7.50, $8.50 ir $9.00 už sanvaitę. $1.50 per 
(Džiovininkų nepriimani).

Važiuodamas ant Lemont Resort Fruit Farmos, važiuok taip: link 
nijos Graham 4 Morton, Chicago Docks, Wabash av. ir River gatvių, 
Michigan j Benton Harbor, paimk stritkarį “Dowagiac—Eau Claire,” 
minėtos vietos, “Lemont’s Resort.” Kelias prekiuoja tiktai 75 centai, 
cagos išeina du kartu kas diena: 9:30 rytmetyj ir 11:30 vakare.

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

ALEX J. LEMONT AS
Adresai; Lemont’s Resort. Sodus. Michigan. Chicago: 668 W. 18th S<

<

$10.00 vyriški siutai po
$12.00
$15.00

įTu Esi Geriausias Prietelisj

500 moteriškų ir mergaičių vasariškų dresių 
žemiau kainos

69c mergaičių dreses 6 iki 14 po .39 
75c 6 iki 14 po .59

6 iki 14 po.69
Moteriškos dresės 98c iki $3.98

Visos paženklintos greitam pardavimui.

Šimtai moteriškų baltų lawn j ekiu 
žemiau paprastos kainos.

W artelskio Krautuve
3641/45 South Halsted Street

Tclp sako žmonės išgydyti nuo 
visokių ligų! i

Kaip joki vaistai ir visokį dnkta-' 
rai negalėjo pagelbėti, tai tu mane 

išgydei.

Garbingas Tamista! Jųsų budasV 
gydymo ir liokarstos labai geros,$ 
kad mano moteris net. per tris mė- i 
nesiūs sirgus ant vidurių skaudė-^ 
jimo, po krutino, galvos, didžioj 
nusilpnėjimo ant sveikatos ir bal-Ja 
tųjų tekėjimo, kuiios ikšiol niekas^ 
nepataikė išgydyti, o kaip Jūsų J 
prisiųstas liekarstas suvartojo, tad® 
tapo visai sveika ir daugiau 
noatsinaujina. Už tokį tikrj mok-yn 
sliikit ir pasekminga gydimu vi-6 
slems Tamlstų varda apskelbiu.> 
Tu esi geriausias prietelis. Pasi-f 
liekame dėkingi.

Klemensas Ir Ona Stefonavlčlal, J 
1413 Brynmowor, Scranton, Pa. 1

F Kaip nieks'iieiHtengė, tai Ph. M. Kliniko Mokslas išgydė trumpam laikei 
Malonus Tamista! Kad išgydėt kosėjimą, skropliavimę ir sunkuma ant kruti-, 
!*nės pasekmingai, toip lygiai tik Jus įstengiate išgydyti, nuo ligos išbėrimo ant 
odos spaugais ir niežčjimo; kiti gydytojai per du metu nesurado pagelbos. Už 
Jusu teip gera gydymą ir teisingas liekarstas siunčiu šimtą kartų ačiū. i

Su guodono A. Galmanas, Box 36, Bonne Terre, Mo. |

Guodotinas Pons Daktare! Labai dekavoju už knygj “Daktaras”, kuria’ 
J man prisiuntėt, ir podraug danošu, kad esu sveikas jau ir išgydytas nuo ro- 

matizmo. Antanas Jurgelis, Box 145, Paulsboro, N. J. |

0 Garbus Daktare! Atleisk, kad ilgai apie save nedaviau žinios. Laukiau 
^pasekmių gydymo, bet kad liga, nuo kurios mano gydčt, neatsinaujina skau- 
Jdėjimas kojų, rankų, sąnariuose Ir kaulų bei raumenų, — tad dabar Širdingai 
f dėkavoju už toki teisinga, gera gydymą. ............... |

Ant visada Jonas Pecura, 4549 Cambridge St.^Philadelphia, Fa.
Žbangybės dėkavonlų ateina kas diena, iš kurių čion keletu patalpinom. u 
j Jeigu tūkstančiai džiaugiasi ir dekavoja už sugrjžintg. gera sveikata, tai J 
Htikrai ir Tave galima išgydyti. '

HR PHILADELPHIA M. KLINIKUI galima pilnai tikėti, nas yra pojį 
Svaidžius kontrole ir paties gubernatoriaus užtvirtinta. *

I Geresnių liekarstų ir daktaro kaip Klinikoj negalima surasti. A
’ Skaitykit knygų ^Daktaras”, iš kurios išmoksit ne tik nuo visokių ligų®
apsisorget, bot kaip išsigydyti ir kaip nuo sukčių bei vampyrų apsisaugok f

JEIGU ESI NESVEIKAS ir vargina kokia nors šviežiai atsiradusi arj 
užsisenejusi liga, bet dabar nori kad syki ant visada būti išgydytu, tai pribukę 
in Kliniko Ofis| asabiškai, o jei kur toli gyveni, tai aprašyk lietuviškoj kal-1 
boj savo liga ir kas kenkia; o apturėsi prietoliška rodą arba ir reikalingas lie-B 
karstas, naujausio išradimo, kaip VYRAMS toip ir MOTERIMS, sptclališkaif 
kiekvienam prie ligos sutaisytas, kurios trumpam laike išgydo, kurios tikf^ 

'{ligos užpuola varginimui žmonių ir paslaptingas be peilio, b® pjaustymo, be * 
^operacijų. Sekretai užlaikomi. s
& Visada reikia adresuot toip: w

iTHE PHILADELPHIA M. CLINIC? 
J 1117 Walnut St. Philadelphia, Pa. | 
v Valandos: Nuo 10 iki 4 po piet. Nedėliojo nuo 10 Iki 3. Vakarais Utar. Ir Pėt. nuo 6-8.^

Šitas apgąrsinimaa ir padėkavonės ištirtos, teisingo#, Pilnai gulima tikėt.

Dr. G. M. Glaser
šluoml apreiškia pagodotai visuo- 

menlal, jog ėsti seniausias gydytojas 
ant Bridgeport© praktikuojant per 21 
metus, perkėliau savo ofisų ir gyveni
mų į savo locnų namų po numeriu

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

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

Darau visokią operaciją, 
su pagarba

Dr. G. M. Glaser
3149 S. Morgan St

Kerte 32-ros gatves.

Joseph J. Hertmanowicz
Hemus 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. Su1 
batoms nuo 8 ryto iki 6 vakaro. Neda
lioms nuo 1 iki *3 po pietų.

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

MOKYKLA ŠOKIŲ

Išpardavimas Knygų už numažintą Kainą
Pasiskubinkite užsisakyti Jqs tuo- 

jaus, kadangi nedaug jų turime, už
tai sumažinom labai žymiai kainas 
nuo šių knygų: (Jų ab einam kataloge 
jau nerasit.)

1.

2.

3.

29.

30.

Išužrašų Dr. Bal-
Kaina buvo 5c.,

rinkti sau kuni- 
Pr. Petruševičius. 

Kaina buvo l'Oc., da-

4.

7.

31.

32.

34.

m. Parašė
Kaina buvo

II. Rosny’o.
16 pusi.

Mau-
Paru-

Kalna buvo 10.,

Pasakėlė Gui de
Verte Jonas iš 

pusi.

Ant Nakvynes, 
tušlo. 16 pusi, 
dabar 3c.
Ar gali žmonės 
gus? Parašė 
20 pusi, 
bar 5c.
Agitatorius. Sutaisė pagal sveti
mus autorius. K. Butkus. 31 pusi. 
Kaina buvo 10c., dabar 5c.
Apie kalbų pradžių ir tikros ro
dos dėl apsisaugojimo neprietelių. 
46 pusi. Kaina buvo 10c., dabar 5c.

5. Akim už akį ir dantim už dantį.
15 pusi. Kaina buvo 5c., dabar 3c 
Audra Rusijoje 1905-6 
A. Adata. 56 pusi.
20c., dabar 15c.
Bučkis. Apysakėlė J.

Vertė Jonas iš Parubežės.
Kaina buvo 5c., dabar 3c.

8. Dr jgai.
passant’o. 
bėžes. 29 
dabar 5c.

9. Darbo diena. Ką pelnyje fabri
kantas nuo ilgos darbo dienos. 48 
pusi. Kaina buvo 15c., dabar 10c.

10. Draugija neperstojančios maldos 
prie šv. Sakramento. 8 pusi. 
Kaina buvo 5c., dabar 2c.

11. Džiova ir kaip tos ligos apsisau
goti. Parašė S. Sterling. Sutaisė 
L. 16 pusi. Kaina buvo 5c., da
bar 3c.

12. Filiotea, arba Kelias | . maldingų 
gyvenimų. 266 pusi. Kaina 
50(L, dabar 3Oc.
Gerai atlikta išpažintis 
gų atidaro. Iš italų kalbos 
J. Baltrušaitis. 55 pusi, 
buvo 15c., dabar 10c.
Išguldymai apie ūkiškus

Parašė Ūkininkas Motiejus.
Kaina buvo 10c., da

buvo

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Dan-

Kaina

auga-

5c.

lūs.
23 pusi.
bar
Inrankial šv. Inkvizicijos vartoto1
XV ir XVII Šimtmetyje. 36 pusi 
Kaina buvo 10c., dabar 6c.
Jurgis Kastrijotas Išvaduotojas 
Albanijos. Parašė Tėvelių Dūk

13 pusi. Kaina buvo 5c., 
3c.
Išmisločius Kromininkas.

Kaina buvo 25c., da-

buvo
Kaina 

tai yra 
kalbos
Kaina

Rymo Popie- 
52 pusi. Kai- 
Sc. 
bastilija 

dabar

rele, 
dabar 
Jonas 
173 pusi,
bar 20c.
Keletas žodžių apie
žlaus neklaidingumų.

dabar
j) ai m ta
buvo 5c., 

politiška partija?
vertė P. Bis.
buvo 5c., dabar

8
2c.
Iš

Lietuviai Amžių gludumuose. 31 
pusk Kaina buvo 10c., dabar 7c. 
Lenkai ir Lietuviai nuo 1228 iki 
1430 m. 
autorius 
na buvo 
Lietuvos
taisė eilėmis 
na buvo 15c. 
Maža Dainų knygelė, 
užrašytos. Telpa Čia 
dainelių. 32 pusi, 
vo 10c., dabar 4c.
Nauja Draugija. Užgesęs laito 
rastis 1899 m. 152 
tais apdarais. Kaina 
dabar $1.00.
Novena prie Dvasios
čius su Litanija Panos Šv. 
jlnės giesmės ir t. t. 
Kaina bu/o 10c., dabar 6c. 
Pajauta Lizdeikos duktė,

Parašė pagal lenkiškus 
Žemkalnis. 64 pusi. 
20c., dabar 13c.
Lenkų kantičkos.

L—s. 48 pusi.
dabar 8c.

V. šliakio 
14 trumpų 
Kaina bu-

Kai*

Su, 
Kai*

pusi Tvin
buvo $1.25k

Ražam
Mo

pusk52

arba 
Lietuva XIV šimtmetyje. Knyga L 
155 pusi. Kaina buvo 75c., dar 
bar 35c.

36. Pavargėle ir Kaip gyvena Ky
liai. 36 pusi. Kaina buvo 10c., 
dabar 7c.

37. Parinktos lietuviškos Dainos pa
gal Antaną Juškevičių. 46 pusk 
Kaina buvo 10c., dabar 8c.
Pamatai Tikėjimo. Pranešimas 
Roberto G. 
V. 45 pusi, 
dabar 10c.

9. Pamokinanti 
nimo žmonių 
166 pusi, 
bar 10c. 
Spartakas. Apysaka iš 
kilimo gadynės Romos 
tos. 52 pusi, 
dabar 15c.
Supykusi Ponia. Apysaka. 14 
pusi. Kaina buvo 5c., dabar 3c. 
“šventoji” caro valdžia jos 
ganizacija ir tiesos.
Kaina buvo 5c., dabar 

43. Simukas ir Magdutė. 
. Parašė J. S. 
buvo 10c., dabar 8c.

veisimas ir pūdymų dirbl- 
20 pusi. Kaina buvo 5c., 
3c. j

35.

38.

40.

41.

4 2.

46.

47.

48.

t

Tikėjimo.
Ingesol’os.

Kaina buvo 15c

aprašymai iš 
ir visokios 

Kaina buvo

gyve- 
rodos. 

15c., da-

vergų su- 
viešpatys- 

Kaina buvo 20c.,

or-
16 pusi. 

3c.
Graži pa-

35 pusi.sakelė. 
Kaina 
Sodų 
mas. 
dabar 
Su naujais metais! Paveikslėlis, 
parašė Artojo Vaikas. 15 pusi. 
Kaina buvo 5c., dabar 3c.

Seniems kanauninkams ir pra
lotasis, klebonams, ir Jauniems 
kamandoriams. Parašė Kugis-Mu- 
gis. 24 pusi. Kaina buvo 10c„ 
dabar 7c. 
Socijalizmo A-B-C. 
Moyer sutaisė J. 
32 pusi. Kaina 

bar 7c.
Tabako auginimas 
Sudėjo Jergutėlis. 
na buvo 5c., dabar 2c.
Trumpas Katekizmas pagal išgul
dymą kun. Pilakauskio su nau
dingais pridėjimais. 84 pusi. Kai
na buvo 15c., dabar 10c.
Vaikų Knygelė. Parašė Vysk, 
žemaičių M. Valančauskas. 80 
pus]. Kaina buvo 15c., dabar 10c. 
Vist ori ja arba apsakymai apie 
Lietuvos praeigų. Parašė Stan. 
Zanavykas. 186 pusi. Kaina bu
vo 4 0c., dabar 25c.
Vėl Pasimatymas, 
passant’o 
Kaina buvo 5c.,

Pagal H. P.
O. Sirvydas, 

buvo 10c., da-

ir ra ugi n imas.
14 pusi. Kai-

i.

49.
21.

50.
22.

23.
Kaina

b z.24.

25.

54.
26.

r.

27.

NAUJA JUOKŲ KNYGA

eOMMKSHI

TARKA

K ar
ini v o

3c.
ir

i. Amerikos, 
jokiame por- 
Pasažieriniai

kara-
10c.,

gadynėt 
16 pusi, 
4c.

lis iš 
buvo 
Vienakis. 
Prancūzų

llų 
bent 25c.

Papasakojimas
62 pusi. Kai-

dabar
Istorija iš lai*
Bažnyčios šv< 
224 pusi. Kai’

dabar 25c.

apysakėlė.
dabar 
leidus.
16 pusi.

3c.

Užsisakant virš minėtų knyte
reikia prisirinkti ne už mažiaus 

verčios. Adresuojant:

Didžiausi ir 
regulariškai kas dvi savadti 

tarp Rusijos 
pakeliui nė 
dvišriubinlal

d e M a II-
JO pusk 
3c.

Vaizde
Kaina1905 m. 

L, dabar 
Apysaka 

Revoliucijos
Kaina buvo 10c., 
Vytas ir Kary na. 
1< o persekiojimo 
per. Dyoklecljana. 
na buvo 50c

CHICAGO

Turėk Savo Namuose
Geriausią Degtinę* (arielką) jei 

nori būti sveikas ir turėti kuom 
pavaišinti savo mylimą svečią.

Daktarai rekomenduoja už geriau 
šią degtinę

S=O-L=O Rye
Kaipo Skanų, Tvirtų Ir sveiką gėrynių

Geriausiai pastiprinanti, priimna, skani 
ir sveikiausia stalava degtinč.

Gaunama visuose goresniuose Saliunuose 

STRAUS BROS. CO. Išdirbėjai, DEP’T L. CHICAGO, ILL 
218 W. Madison St* T. P0DLA8KIS, Lietuvys Agentą S

Naujiena Kuri Nudžiugins ir 
Palinksmins Daugel Sergancziu, 
Silpnu ir Nualintu Vyru
viškas, nupuolęs sveikatoje? Ar peržengei tiesas svelkatoi 
arba gamtos? Ar manai apsivesti? Ar ėsi tinkančiam padė
jimo užimti užduotis ženybinio gyvenimo? Jeigu yramažlau- 
sė abejone jog randasi užsivilkusi chroniška liga dugnyjo 
tavo klapatų, tai atsišauk ant žemiaus paduoto adreso, o ap. 
turėsi patarimu ir ičtirinėjimį dykail Mes Ištirinėslme tavg 
visai dykai, Ir jeigu iSgydymas bus galimas, tai mes išgydy- 
slme už kožemiausiį kaing. No užsidedi ant savgs jokių pr
ieigų atsišaukdamas pas mus dėl bemokestinio pasiteiravi
mo. Męs perstatysirao padėjimu viso dalyko tikroje Šviesoje, 
o tada gulėsi gydytis jeigu norėsi.

Roi Dolerio Nereiks Mokėti Pakol Nebusi Užganėdintas Savo LocnoJ 
Mintyj kad Mes Esame Teisingi, Pilnai Atsakanti Ir Užsltiklml. ^„0™ 
nesveikumu Inkstų, pūslės ar Slapumo ravelių, Jeigu jauti nesmagumu Ir skausmu, jeigu randasi 
koks padėjimus dėl kurio nesinori kreiptis, prie Seimynifiko gydytojaus, kaipo tai: silpnumas, nėr- 
viSka negalė, silpna arba sumažinta atmintis, nemiegojimas, gėdingumas, nubėglmai, nuvarvčjimai, 
filpninanti sapnui ir išnaudota gyvybė; jeigu turi guzuotas if suslsukuses gyslas, jeigu kenti nuo 
užsikrečiamų ligų kokios nebūt rūšies kurios tamistai daro nesmagumu; jeigu turi nors vien$ i3 
■kaulingų ligų kuriom vyrai gali but apimti; jeigu kenti nuo pertankių dasileidiinų; jeigu turi vo
tis, skaudulius burnoje ir ant liežiuvio; jeigu plaukai tavo slenka; jeigu turi slaptingą lig$; jeigu 
turi užnuodintį krauju arba nors vienį iš ligų kurių auka tampa vyrai—TAI MES GALIME TAVE 
IŠGYDYTI IRTA PADARYSIME. Ateik pasikalbėti su mum! didžiausiame privatiškume ir »o- 
krėtė, o męs padėsime atsikratyti nuo visų kliūčių kotrumplauslam laike. Mes turime labai didelį 
patirim|.gydyme tokios rūšies ligų ir užtikriname išgydymį. Mes netiktai palengvinamo, bet išgy
domo tikrai ir ant visados. Ateik ir pasižiūrėk ant skaitliaus lietuvių kuriuos mes išgydomo. Mes 
Išgydys i me teip tikrai kaip atsmauksi pas mus. Silpni vyrai, kurie nustojote viltį pasveikimo besi- 
gydydami kur kitur, ateikit pas mus, mes atkreipsime ant jus musų specijuliškį atydį teip jog at
gausite savo vyriškumu ir busite vadovais terp gavo sandraugų.
PATARIMAS IR ĮTIKINĖJIMAS VISAI DYKAI. ' GYDUOLES DYKAI IKI IŠGYDYMUI

CHICAGO MEDICAL CLINIC
526 SO. STATE ST., arti Harrison gatves CHICAGO, ILL
*J Musų ofiso valandos yra nuo 10 valandos ryto iki 4 po plot Ir nuo 6 iki 7 vakare. Jdfcu negali 
\ ateilitukU terp t«į valandų, tai gali atsišaukti terp 10 ir 13 Nedaliom. AUlŠauM asabUkai* 

kalbamo Mataviškal

Mbs' Išgydom Vyrus
Męs trokštam, kad visi, kurie yra neužganėdinti su kitais 

gydymaią, ateitu pas mus ir pamėgintu musų tikrų, ir iStiki- 
mq gydymą. Mes paaiškinsim tau dėlko kiti gydymai tuvga 
neišgydė ir kaip mjjs tave išgydysim.
kvnnin 114MJ..! 1 Paeinantis nuo užsikreti-Kraujo UZnUOdy imas moarbapriežasciųdėlku- J J ė rilį ligonis nenori kreip
tis prie šeimyniško gydytojaus, rudos plėmos, lopai burnojo, 
skauduliu aut liežiuvio, slinkimas plaukų, skausmas kauluo
se, sunariuose, plėinos ant kūno, jauslus tekanti skauduliai. 
MES IŠGYDOM ŠITOKĮ PADEJIMA-MES NELOPOME.

Ar k-ankina tavę nubėgimai paeinanti nuo llUDucIIlIluI 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, nigs tave išgydysim nes kitaip nereikalauji mum mokėti.

Abelnas Nusilpnėjimas ~ 
mas, negaliiigumas prie darbo arba linksmu
mu gyvenimo, nuilsimas, yvairus gėdinanti 
silpnumai, ir tt. ATIDĖJIMAI YRA PAVO- 
JINGI-PASIRODAVIK SU MUMI DABAR.

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

Inkstu, Pūsles ir Sėbrus Nesveika* mni Sikstų nesveikumas gali išsivystyti lllal į pavojingas komplikacijas, ir jeigu nc- 
atbotas, pagimdys kitas ligas ir komplikaci
jas. Ar manai apsivesti? Ar esi tikrai sveikas?

IlToil/imnimni ^e^aro skirtumo koks ta- 
UZblKIlIlbinial 11118103 nesveikumas yra, 

jeigu tamistį kankina de
ginimai, plikinantis filapinirnus, pūsles nesveiku
mas, erzinimai, tankus noras ištuštinimo, męs 
išgydom viršui minėtus padėjimus be vartojimo 
peilio ir be siuntimo į ligonbutĮ.
ClltitlitVini Uždegimai, suting ir skausmingi 
ulllinillldl sunariai, kantrybg atimančios 

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

Gužuotos ir Susisukę Gyslos
dusi visur ant žemesnės dalies kūno, bet daugiau- 
Šiai kairėj pusėj; jos padaro žmogų labai neramų; 
yra silpnas velkantis jautimas daugmaž nuojatai. 
Gyslos yra užčiuopiamos ir nurodo kaip botagas.

Atsišauk tuojaus jeigu esi klapate.

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

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

MiaMM

nAfa

i i i it. riiiMMaM

Dr.O.C. HEINE
DBNT1STAS

OFISAS—Kampas 31 ir So, Halsted ga!t
(PyvMimas virš apttekos.) CHICAGO, ILL

MbaMtmamamemamaefcamamftmaaMMi
TelefottM Varde 1M3

Dr. J. KULIS
OydytojM Ir Chirurgai 

8255 S. Halsted St Chicago, HL 
PRIKMIMO VALANDOS:

Muo 0 ryto iki 19; 6 iki 9 vakare 
HmMLi buo 9 (kl 11 po ploti nuo 6 iki 8 vak

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

Kaina 25c su prisiuntiniu.
J. ILGAUDAS

1613 So, Halsted St., Chicago

Seniausia Lietuvių užeiga pas

JUOZUI RIDIKU
Uilalko visokius pirmo I 
skyriaus gėrimus ir kve- 
penčius cigarus ir :

Gražią Naują Svetainę 
Susirinki maras, vestuvėms, ba
liams ir tt. Širdingas priėmi
mas ir broliška rodą kiek vienam

B253 Illinois GL Korto

Garsinkites “Lietuvoje

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. valu Taipgi mokinu viso
kius šokius Buck & Wing, Buck 
Skirt, Irish Jig, Clog, Spanish Waltz, 
Waltz, Two Step, Side Step. Pirma 
Lietuviška Mokykla Amerikoj. Mo
kytojos: Miss. Antanina Kietnier, 
Miss. Joanna Walets, Prof. Julius 
Silsko, 2124 So. Halsted st., Chicago, 
Ill.

RUSIJOS-AMERIKOS LINIJA.
Puikiausi, Didžiausi ir Grečiausi 

Laivai, 
vaikščioju 
nestodama 
te. Nauji 
Garlaiviai 

CZAR,
8 dienomis 

te i damų.
$3300
$48.00
$65.00

IŠPLAUKS
Kursk, liepos 13; Czar, (nau

jasis), liepos 27; Russia, rugs. 10.
Del artesnių žinių meldžiame kreip

tis J musų agon, s, arba j Vyriau- 
sįjl Keleivių Agentų:
A. J. Johnson & Co. 27 Broadway,

New York.

KŲR3K, 
| Rot-

RUSSIA.
11 dienų 
Lenkiją, 

klase $35 00 
klase $50.00 
klase $75.00

III
II

I
Iš NEW YORKO:

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

F. P. BRADCHULIS
Attorney & Counselor at Law

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

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

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

Juokų ir linksmybės mėnesinis 
laikraštis, išeina New York'e.

Jeigu nusibodo liūdnumas ir norė
tum prablaivinti protą, tai nėra ge
resnės gyduolės už “TARKĄ”. Užsi
rašyk “TARKĄ” ir jai tarkuojant 
jausies, kad pajaunėję! 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 adersą, gaus “TARKĄ” 
są metą. Kas prisius 10 
stampoms, gaus “TARKOS” 1 
visai veltuo. Adresuokite:

P. NARVYDAS, 
124 Grand ~ Brooklyn

na buvo 15c., 
Kaip 
pusi. 
Kas 
rusų 
pusi.
Keletas žodžių apie Lietuvius 
Naudingi pamokinimai dėl Lietu
vos žmonių. 64 pusi. Kaina bu
vo 10c., dabar 5c. 
Karalius. Apysaka Dievas ir 
liūs. 16 pusi. Kaina buvo 
dabar 5,p. 
Kalėdų giesmės. Surinko M. 
bauskas. 8 pusi. 
10c., dabar 5c. 
Kali po Apieros. 
musų jaunuomenei,
na buvo 15c., dabar 10c.
Kur Meilė ten ir Dievas. Apysa
ka L. Tolstojaus. Versta S. O. 
15 pusi. Kaina buvo 5c., da
bar 3c.
Kristijonas Donelaitis. Pavasario 
linksmybės. Eilėmis. 18 pusi. Kai
na buvo 15c., dabar 10c.
Kaip gelbėti gyvulį nuo išpūtimo. 
Vertė Jonų Jonas. 14 pusi. Kai
na buvo 5c., dabar 3c. 
Lietuvystės praeito, dabartis ir 
ateitis. Istoriškai socijologiškas 
Piešinys D-ro Jono šliupo. 83 pusi. 
Kaina buvo 25c., dabar 20c.

A. OLSZEWSKI,
3252 So, Halsted St, Chicago, Ill

Dabar tik išėjo iš po spaudos 
nauja juokų knyga vardu

TIKRI
Lietuvių

Turinys šioš
Paikystė
Paiki apgarsinimai

Gudrybės 
Tragedijos 
Teismai 
Tarnai 
Kunigai 
Daktarai 
Žydai 
Vaikai 
Kareiviai 
Anekdotai 
Trupiniai 
Įvairumai 
Humoristika 
Musų Prapesoriai 
Ščiukos arklys 
Geri vaistai

JUOKAI
Pasilinksminimui 

knygeles yra sekantis
Žioplasekles 
Sąžines našta 
Tėvas ir sūnūs 
Monologai 
Vedusio laimės 
Limberger suris 
Neturėjo gana drąsos 
Nelaimingas žmogus 
Nutraukė jam koją 
Marės sopulukas
Kaip senvyris įsisiuva gi 
Dialogas 
Šypterėjimai 
Pasakos 
Trįs mokinti sūnus 
Didžiausi kvailiai 
Kvailys ir karvė 
ir daugybė kitokių juokų.

šioje knygelėje surankiojo ir su- 
Kviesdamas didelius ir mažus

Juokus tilpusius 
rašė Jonas Viskas, 
apšviestus ir prastus. Kad visi skaitydami juok 
tusi ir tuktu.

Knygelės formatas 5J x 7į colio, 208 puslapiai 
KAINA 50c Pirk viena, skaityk ir juokis
Gaunama A. OLSZEWSKIO Knygyne
3252 S. Halsted St., Chicago, III

Y

per vl- 
centų 

numer|


