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ponus rasti pagalbą, nes japonai 
už perdidelį nuolankumą Jungti
niams Valsčiams, nekenčia prezi
dento Madero valdžios. Bet už
tikrino revoliucijonierių vadovai, 
jog jie gali be svetimos pagal
bos ilgą kovą palaikyti, bet jie 
žino, jog jeigų^rcikalas bus, ja
ponai jiems padės, žinoma ne 
atvirai, bet slapta gali pagalbon 
siųsti japoniškus liuosnorius. At
viras Japonijos į maištus 
Šimas tuojaus pagimdytų 
Japonijos su Jungtiniais 
čiais.

FRANCUZIJA.

RUSIJA.

jsiki- 
kovą

Pereitą sąvaitę ant 
jūrių susitiko ciesorius 
sijos caru. Vokietijos

sijos užsienių ministerį. 
ku, jog- kaimynai

pavargėlių ligonių žydų sušel
pi mo draugiją ir 3) Su nidiškių

su Ku- 
ciesorius 
j ir už-

vedė kokias

Lietuvos žinios

Francuzai ją labai 
priėmė, o ji, atsilygin- 

išgyrė Franctizijos kariu- 
Tas susidraugavimas kai-

Francuzijoj lankėsi Holandijos 
karalienė, 
karštai 
dama, 
menę, 
mynų
rė Vokietijoj, nes Vokietija 
<o tik atsakančios progos, 
galėtų Holandiją paglemžti, 
bar atsilankymas Holandijos

susitikimas nebuvo 
tymui kaimynų, 
tartasi, nežinia.

Kadangi dabar 
apeina taip ilgai 1 
pasekmių besitraukiantis 
Italijos su Turkija Tripolyj, 
be abejonės, tas klausimas 
vo apkalbėtas Vokietijos ir 
sijos ministerių. 
tarta, nežinia, 
pašalinių viešpatysčių 
vedanti karą kraštai 
susitaikys. Kadangi 
daug kenčia Franctizijos preky
ba ant Tarpžeminių jūrių, tai ji 
ir verčia kitus sutaikymui besi
pešančių įsikišti ir, kad ir su 
prievarta priversti nors yięną iš 
jų nusilenkti, Iki iiol vienok mė*

vien 
Bet

pa si m a- 
apie ką

Europą

Vilniaus policmeisterio įsaky
mu uždraudė toliau vaikščioti 
po namus visokiems muzikams, 
d a i n i n i n k a m s, gro j a n t i e m s 
tarinkomis’ ’ir kitiems, kurie, 
rėdami išgauti pinigų, grotų 
kiais nors instrumentais ar 
kias “štukas” rodytų.

no- 
ko- 
ko-

Mokinės nuo 16 iki 30 me- 
vis tai tarnaitės, darbinin- 
ir, apskritai, pačio bėdiniau- 

sio žmonių luomo; mokinių 48, 
iš kurių 2-jame skyriuje 20 ir 
i-jame skyriuje 28; visos jos ka
talikės, lekcijos lankomos ne vi
sai akuratai, bet ir šiomis sąly
gomis pasiekiama gerų vaisių. 
Daugelis mokinių, atvykusios 
šion mokyklon visai bemokslės 
ir, nemokėdamas net kalbėti rusiš
kai, kas man teko patirti iš jų 
pačių, 'antrais mokslo metais jau 
gana gerai skaitė rusiškai ir tik
sliai perpasakodavo paskaitytą; 
lengvesnius uždavinius papra
stomis skaitmenimis mokinės iš
lįsdavo prie manęs ant lentos vi
siškai teisingai ir šauniai. Rusų 
kalbos ir aritmetikos mokymas 
vedamas iš rankvedžių, .patvir
tintų švietimo ministerijos mok
slo komiteto. Mokinių sąsiuvi
niai laikomi labai tvarkiai ir pas 
daugumą rašto darbai atlikti la
bai labai sąžiningai. Visame ma
tyt mokslo troškimas iš tų darbo 
žmonių pusės.

Be p-lės Malinauskaitės, kuri 
moko rusų kalbos ir aritmeti
kos, moko dar kun. Kukta ir p-lė 

kalbos

kutinias po 2 rubl. 50 kap. už 
kiekvieną. Pirmiau sėdėdavo pa
prastai senieji, negalintieji ir kli
šieji. Dabar supirko daugiausia 
turtingesnieji ūkininkai ir su sa
vo jaunais vaikinais sėdi, taip 
jog kai-kurie iš pačių dievuotų 
maldininkų, kurie pavėlavo su 
vietos pirkimu, neteko sėdynių. 
Žmonių dauguma tokiu pasielgi
mu labai pasipiktinę ir kalba ,jog

IŠ PAPARČIŲ, Žaslių valse.
Čia, kaip jau buvo rašyta ke

liuose laikraščiuose, 
dabar parapija, kuri 
lenkmetį panaikinta.

apie ką

IŠ BENOROčIŲ KAIMO, 
Lygumų par., Šiaulių pav. 
Pas ūkininką Urnežių tania/.

vo bernu koks tai P. Šlegeris M 
Šiaulių. Pas v
tė Marcelė. Jiedu buvo sutarę 
apsivesti, bet tėvas jiedviem ne
pavelijo vesti. Duktė, norėdama’ 
nuo tėvo atsikratyti, paliepė tam 
bernui atimti tėvui sveikatą. Tas

ir
gry mi
nore jo

ir

visą
be svarbesnių 

karas 
tai, 
bu- 
Ru-
n 11-

Sekmadienį, birž. 3 d., iš Kau
no buvo atvažiavusios Vilniaus 
pažiūrėtų iš Kauno “Saulės” 
įstaigų auklėtinės. Jos ’aplankė 
Dailės Parodą, Pilekalnį, Šv. Mi
kalojaus ir šv. Onos Vytauto sta
tytą bažnyčią ir t.t.

Klangevičaitė, 
mokytoja.

Bustas — du gana erdvu kam- 
laikomas visai švariai; 
padarų visai' užtenka ir 
jie tiap-pat tvarkoje.

— Viltis, —

mokslo 
laikomi

baisiausiąją pamotę, nes tų vai
kų, kurie jai pinigų neduoda, 
godoja.

— Lietuvos žinios —

IŠ PANEVĖŽIO.

ne-

dar, 
galima sakyti, nėra ir pradžios, 
bet jau buvo ir riaušių 
buvo jau rašyta “Vilt 
Mat, lenkininkai ir čia
-gryniausioje parapijoje 
išsyk pradėti šeimininkauti 
nieko lietuviams neduoti.... Ne
pavykus tai padaryti, dėlto ne
gali jie nurimti ir ėmėsi tokių 
priemonių ir gudrybių, kurių 
tamsus žmončliai nesuprastų.... 
Kadangi toji vieta ir vienuoly
no sodnas atiduoti Gelvonių šven
tikui ir, žinoma, negalima bus 
dovanai atsiimti, tai (lenkininkai 
leidžia paskalas, jog jei lenkas 
cunigas butų komiteto pirminin
ku, tai jis su dvarininkų ir gra
fų pagalba atimtų dovanai tą 
sodną ir nieko parapijai nekaš- 
tuotų. Taip-pat, kadangi komite
te yra trįs dvarininkai ir 
valstiečiai, tai jiems reikia ir 
ointies, bet dvarininkai nieko 
duoda, nei rūpinas.... Dar 
sykio nebuvo sušaukę valstiečių 
cą-nors jiems pranešti ar pa-

pagavo už
galvos- ir
Urnežius 

kad bent
kas tau klausys! Šle-

kojų, pasi-

mėgino at- 
gyvybę pa-

kleboną prašytų, kad jiedviem 
šliubo neduotų. Šlegeris pasivi
jo Urnežių miške, nutvėrė se
niuką už sprando, parsivertė ant 
žemės
statė ant 
garkaulį. 
siprašyti, 
liktų, bet 
gėris nubaigė Urnežių smaugt.
Paskui pavilko nuo kelio ir pa
kišo po egliašakiais. Sulaukę 
vakaro sutarė su Marcele kitaip 
padaryti. Marcelė padavė tam 
Šlcgcriui degtinės blauzdynę ir 
pasakė: “gerk kiek tikfnori, bet 
truputį palikęs įdėk velioniui į 
kišenę ir nuvežk jį kiton vieton 
ant to paties kelio ir paguldyk. 
Kaip kas ras, tai mislys, kad deg
tinė jį sudegino”. Šlegeris taip 
vieką ir padarė. Uredmkas jau 
buvo parašęs, kad tai degtinė 
Urnežių sudegino, bet daktaras 
surado, kad jam nugarkaulis su-.
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GAISRAI.

čia Vili.

neužmirškimesi a

Lietuvos žinios reikėtų išaiš
kinti.

smūgius
KAS SUDAUŽĖ cm ė

nai

tos

pi
giu budukus endekus, bet

U

Farmeriai šitojViltis *

IS DARBO LAUKO.
IS AMERIKOS.gerai padarėme

BAISI VĖSULA.

Kana da rbi n inkų,ti

kuribaisisiautė

žmoni u

ties.išnaikinti
New York. Atsilankė čia keli

veikalus.

IŠ VISUR.TRENKĖužmušta STOVYKLAS.
IŠ GARDINO.

siu

270

viršų ir priėjo iki to, kad Rim-

ant
bėriu"

PAKORĖ BRYANO PAVEIK-
S—i BAISI STATISTIKA.

Netoli nuo
mainosc dirbę.

<[ Chicago, Ill. Moteriškų dra-

akme-
Vicnu ypu

b

a.

t'

ir
jau

Paskutiniais 
,kad nemažas

Pert Amboy, N. J. Vėl buvo 
susirėmimas streikuojančių Wil-

žytų darbų skeveldromis.
Ir štai mes stovime prieš klau-

didcliu mūšio laivu. Tą valdžios 
reikalavimą dar turi priimti žmo
nių atstovų rūmas.

pats padegėjai. Laike vieno gai
sro sudegė ir vienas žmogus.

Policija konfiskavo išstatytą 
laikrodininko žydo Baso lange 
laikrodį su Kristaus paveikslu. 
Basas šaukiamas be to tieson

tijos atstovai tikimi prie Roosc- 
velto patraukti Bryano šalinin
kus.

u; r .

i pa laiką čia btįivo net 14 gaisrų, 
ir kaip mano, Visus pagimdė tie,

vaikiuku, 6 ir 7 metu, 
t

i.i'fy

mainierių rajono. Pennsyl-
antracito rajono kasvk-

siuntė jį 
ra ši net i.

už-
ga-

ekspliozija, kuri užmušė 9 dar
bininkus ir tūlą jų skaitlių sun
kiai sužeidė,

cules contra piures. Buvo dar 
viena išeitis: visą metus, pačiam 
bėgti iš Vilniaus, bet tuo-tarpu 
pribrendo jau sumanymas ir kir
vis išrišo klausimą. Bet Rimša,

f:

užgantne
vietos, nu-

vių ir darbininkų nesusipratimų.

Atsargiau su agentais. Kaip 
reik būti atsargiems su įvairiais

Vokietijoj, mieste Stassfart, 
kadangi miestui pritruko, pinigų, 
miesto pardėtinis sumanė nuo 
laidojančių numirėlius imti tokį

ti net ir pats darbas. Darbas 
esąs negražus, nes negražius jau
smus sukeliąs: skulptūra rodan
ti visos lenkų tautos pamynimą,

žS

IŠ PALAVĖNĖS, Ukm. pav.

Paskutiniais laikais visur Lie
tuvoje ūkininkai ir dvarininkai

tai buti- 
it vieta, 

afuota ir kuomet tai

EKSPLIOZIJA KASYKLOSE.

Reno, Nev. Nevada Consoli
dated kasyklose atsitiko smarki

namus, įieško darbininkų ir ža
da jiems gera darba tolimose

Šiandieną tečiau “Kovos” visai 
nebėra. ’ Beliko tik smulkus Šiu-

užmušta apie šiin- 
o sunkiai sužeista

NELAIMĖS ANT GELE
ŽINKELIŲ.

SUSIRĖMIMAS STREIKIE- 
RIŲ SU KOMPANIJOS 

SARGAIS.

mušta ir sužeistą §25,000 žmonių. 
Per paskutinius dešimtį metų 
Amerikos kasyklose užmušta

RUSIŠKOSIOS POLICIJOS 
ATSTOVAI.

Nepersenai tūlas agentas pri
kalbino Shenandoah, Pa., tris; 
merginas važiuoti į Virginijos

DIDELI REIKALAVIMAI 
LAIVYNUI.

kųs žemės drebėjimai, dar smar
kesni negu buvo pirmutiniai, 
laike kurių daug žmonių pra
žuvo. Drebėjimai tie traukėsi 
40 sekundų.

atsibusiąs savo visus

visuomenės jausmus ir norus, ne 
mirtiną smūgį savo kūdikiui

Kalamazoo, 
kilęs ir apie

Iš 
vanijos 
los, kaip praneša vietiniai laik-

ir sinc-

tuviai, nepramiegokite!
D. Keleivis.

Lietuvos Ūkininkas —

staraisiais laikais, kaip praneša
ma, priimdinėta daug tokių, ku-

ti daiktai, ;
musu šalies v
gamta. Tail

ir 
sitikusios nesenai

ŽEMĖS DREBĖJIMAI ALAS- 
KOJ.

Kansas City, Kans. Farmc-

Regina, Saskatchewan, 
• i. Šitose aplinkinėse 1

rinio traukinio.
17 žmonių, o kelis mirtinai 
žeista.

Hjet 
r,

negalima bus apgavikų sugauti.
Lietuviai ir lietuvaitės lai pa- 

sisaugoja ir netiki bile kokiems 
nepažįstamiems agentams.

girių
Drake.
užgesino, bet nustojus lyti, gai
sras atsinaujino ir užima vis di-

tragedijos, at- 
“Dailės paro- 

patenkino len-

kiniu varvmui

kaus balso. Kas beliko artistui 
daryti? Nešinties iš parodos 
skulptūra — negi patogu, palik-

žymiai pasididino 
apskaitoma, kad 

ar Q5% vietų

sakant, norėta \isa 
pabaigti, likviduoti.

if mums nuo lenkų? Juk mes 
visiškai beveik neturime iš ko 
pažinti savo šalį. Be vienos —

Prie foto-

joego į pasazieriuĮ trauKiių j>a 
ckawanna geležinkelio, pilną pa- 
sivažinėtojų. Susimušimas buvo

jiems prisieis 
atkako.

čia darbininkus prie darbo laukų 
nuvalymui, bet jie ne sako, kad 
iškulus su mašina paskutinį kvie
čių pėdą, daugiau darbininkų ne
reikalaus, todėl

Įima, visuomenei panorėjus,

New Orleans, La. J>ustreika- 
15 mašinistai garlaivio “An- 
.”2 Laivo kapitonas juos val
ius apskundė už maišto kė-

žingsnio. Valdyba, kad ir buvu
si nutarusi neatimti “Kovos” iš 
parodos, tečiau viename savo po-

baugino lietuvių visuomenę.
Baisus suinanvmas Rimšos šie- •/

Washington, D. C. Senatas 
užgyrė biudžetą Amerikos kariš
kam laivynui šiems metams.

:iek žmonių prie 
kaip amerikonų 

. 1911 m. su

Latrobe, Pa.

V

Peterburgo universitete, tei- 
skyriuje, iš 390 studentų 

.učių kvotimus “susikirto” 
studentu.

Kansas City, Mo. Siautė čia 
didelis gaisras, kuris pridirbo 

I nuostolių ant 250,000 dol. Sun
kiai apdep’č -22 2’csintoiai, ku-

Mobile, Ala. Atkakus čia iš 
msecola garlaiviui “Comal” su-

buvo pasislėpę kareivis ir šeši 
oficicrai Illinois valstijos tautiš
kos gvardijos ir visus juos sun
kiai užgavo. Visu 
sius, atgaivinus ant

ti, puolė ant žemės. Nugabentas 
ligonbutin, ten pasimirė. Jam 
užkenkė urnas temperatūros per
sikeitimas, perėjimas iš karščio

Buvo jau berengiu viešą pro
testą į laikraščius — dėl “Ko
vos” išstatymo. Tie visi rėk
sniai — ir dailininkai, ir ne dai-

bininkų su kompani
jos sargais. Užmušta darbinin
kas Urban, o B a lose n k ir 
rUrban sužeista; sužeista 
nais ir keli sargai.

Pittsburg ,Pa. Tarnaujanti 
ant Pennsylvania gclcžineklio į 
rytus nuo Pittsburgo susitaikė 
su kompanija ir todėl, dėl įve-

7 ! ( «
darbo nežūva, \ 
i šgi r i a mo j A m etikoj.

ir tautos muzčjuj toks skyriuj

ui. Pereitos su- 
šitose aplinkinėse 
audra. Perkūnas)

ir į miegančius paleido apie 50 
šūvių* - Palmdds miegantiems, 
piekšai pabėgo.’— Sužeista mirti
nai daug ch’ihiečių.

UŽSIMUŠĖ ORLAIVININ
KAS.

< įjj 1TH E ĄKROR IN r Will

Labiausia truko taip vadina
mu “laibcriu”. Kontraktuoti 

C v

mainieriai tankiausiai yra žmo
nės su šeimynomis, todėl jiems

THE AKRON IN T H ESHfDjv
su pasažieriniu. 
vagonai pa*ažie- 
Pric to užmušta

gučių, be kelių jos vietų foto
grafijų, išsimėčiusiųjų po “Šal
tinį”, kitus laikraščius ir knygas,

labai daug brangių

sakiusi: “žinohia
Kam čia dar ii

ar reikia nuimti, ar ne. 
dailininkai tečiau veik 
tarę Rimšai nešinties

i in

tografą-mėgėją. Daugiausia Lii 
besimokinanti jaunuomenė. Jai 
tai ir reikėtų šituomi pasirūpin
ti, kad fotografijomis suteikus

GREITAS ŠILUMOS PERSI
KEITIMAS PAVOJINGAS.

La Crosse, Wis. Vežimų dirb-jkitą ugniagesį nuvirtusi siena taip 
tuvių darbininkas

r®;?'-- .v?.--.;.

'/d ' 
® W •

a®...

daugiau ir neturime to, kas 
paveikslu parodytų mums 
kraštą. 'Taip, kad nei ša
lies gamtos, nei žmonių,

nei viso, šalies gyvenimo mes 
gerai nežinome ir pasitenkiname

laužytas, du šonkauliu įlaužti ir aprašinėti, pastebiu tiktai, kad 
pasmaugtas. Pradėjo tyrinėti ne pasimokinti šiame dalyke
pagalios suėmė Ūrhežiutę if Šlė- 
gerį. ' Urnežiutė dabar paleista 
liuospinigiais, o Šlegeris sėdės 1b 
p teismo.

Lietuvos Ūkininkas —

LŠ KAZLIŠKIO, Ežerėnų pav.
Musų parapija labai tamsi, 

laikraščių labai mažai kas te> 
skaito, ‘nors žmonės ir dorus ir 
rūpestingi prie kiekvieno užma
nymo. Vietomis gyvena labai 
nešvariai. Mokyklų visoj para
pijoj nėra, vos tik viena • cerkvi
ne. Rusė moka bent 20 vaikų.

*

tai išmintingesni ūkininkai su
tinką. Geistina, kad tas užma
nymas nežlugtų. Apsišvietusių 
nėra ir apie draugijas niekas nei 
numanyti nenumano, todėl ir jau
nimas baisiai atsilikęs, nors da
bar jau pradeda šiek-tick apšvie-

prie kurių turi 
savo chorą, ro

dos iš 39 asmenų. Girdėjau la
bai girtiną sumanymą: gerbia
mas klebonas ketinąs pamokinti 
jaunimą ant trimito ir smuikų

IŠ KOVARSKO, Ukmergės pav.

nu vėjo 
; vienas jų tuojaus pa

sinėrė ir daugiau jau nepasirodė. 
Kitas, pamatęs, kas su jo draugu 
atsitiko; tuojaus nubėgo pas jo 
motyna. Motina atbėgus ir iš
traukus vaikiuką nešaukė pagel- 
bos, nors čiaf pat žmonių butą, 
bet verkdama namo nuėjo. At
bėgę keli vyrai, įvyniojo vaiką į 
drobę, supo tol, kol neužsupė ant 
amžių, nors vaikas jiems prade
dant supti, dar buvo gyvas. Atė
jęs felčeris nors visą valandą 
darbavosi, bet gyvasties jau ne- 
beprisišaukė. Daironas.

Lietuvos Ūkininkas — ....

padaro nepaliaujantis lietuvių — 
darbo žmonių — kraustymos 
(emigracija) svetur. Musų kraš
te dvarai pradeda samdyti dar
bininkus, iš kitur atsigabena, kar
tais, net kalinių. 
Komaro dvaruose 
kai atgabenti iš 
(išviso apie 15 
pigiai, kas ir-gi 
pi. • Kuone visi 
ka lietuviškai; 
ir gudai greitai 
viškai.

Lietuvos

Vilniaus red. 
žmonių). Dirba 
darbdaviams ru- 
atgabentieji 1^10- 
stebėtina, kad 

pramoksta lietu- 
Palavėnietis. 

Ūkininkas —

džiama pardavinėti krikščionių 
tikėjimo ženklus.

Lietuvos žinios — 

VERTĖTŲ PASIMOKINTI.

Gegužio 26 d. Vilniuje atsivė- 
l&nkų t. v. “Krajobraz” arba 

lenkų šalies vaizdų paroda. Ši
toji paroda ypatinga tuomi, kad 
susideda beveik iš vienų fotogra
fijų. Nufotografuota viskas, ką 
tik galima matyti lenkų šalyj. 
Paroda paskirstyta į dalis* Žy
mesnes iš jų šios: Lenkijos miš
kai atgabenti iš Vilniaus rėd. 
keliai, sodai, daržai įvairus auga
lai, gyvuliai; lenkų miestai, mie-1 
steliai, kaimai, triobos, v i šok i 
ūkio padarai, pilių ir rūmų griu
vėsiai, pilekalniai ir 1.1. Neuž
miršta dargi toki mažmožiai, kaip 
ežerus užslenkantrcji augalai, 
smėlynų žolės ir 1.1.

Kiekviename skyriuje yra jei 
ne keliolika, tia bent kelios fo
tografijos. Taip, kad atsilankęs 
parodoje, pamatysi visą lenkų ša
lį su jos„gamta,. žmonių tipais, 
jų ūkio paveikslais ir taip toliau. 
Toks viso» krašto vaizdas begalo 
indomus netik to krašto gyven
tojams, bet ir svetimtaučiams:. lira oiuvhhc pries Kiau-
Įs jo galima pažinti tautą. išimą: Kas ir kodėl pribaigė dau- 

ėia Jaug tą paradą žytį “Kovą?” Klausimas avar-»

sirupinti užlaikyti jau bent dėl 
istorinio tu daiktu svarbume*?: v
vertėtų juos nufot

Atlikti tai nes
moju laiku visur
\ iena m e užkampy

klausti”. Išpradžių parodos šei
mininkai ir svečiai buvo pasida- 

uvo gin- 
, ar ne, 
Draugai 
visi pa-*, 
su savo 

tik 
nu

bloškė vytį, kitu nudaužė arklio 
snukį, trečiu nieko nebepakenke 
ir išbėgo iš salės. “Kova” liko 
bestovinti, kaip stovėjusi, tik be 
raitelio. Nublokšti visos skulp
tūros žemėn Rimša ir negalėjo.

itteTUXAst
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Orlaivis “Akron’, ir Vaniman, kuris tapo užmuštas, 
(Žiur. “Žiniose iš Amerikos”).

>r /

mirtinai. Kilus vėtrai, daugelis 
žmonių plaukinėjo valtyse ant 
Vascana ežero, daugelis valčių su 
žmonėms paskendo, 
daug farmų, o ajuose 
taipgi nemažai žmonių.

NAUJOS PARTIJOS KON
VENCIJA. \

New York. Senatorius Dixon 
remiantis Robseveltą, apreiškė, 
jog konvencija naujosios Roose-

Atlantic City, N. J. Pereitos 
nedėlios dieną iškilęs orlaivys, 
matyt nuo kaitros expliodavo ir 
orlaivininkas Vaniman su drau
gais ųūpuolė į jūres; nei kūnų 
jų neišgriebė. Vanintan su sa* 
vo orlaiviu rengėsi męginti ke
liauti per Atlantiką, iš Amerikos

sužeidė' daug CHINIEČIŲ.

New York. Prie Hover gat
vės, chiniškoj miesto dalyj, dėl 
didelių karščių’daugelis chiniečių 

stovai tyrinėti organizaciją Ame
rikos miestų policijos. Turbūt 
caro tarnai nedaug čia pasimo
kyti galėjo, nes Amerikos poli
cija nepriguli prie geresnių. Net 
Rusijos valdininkams nepatiko 
vartojimas- išgavimui prisipažini
mo nužiurėtty asmenų kankini- 

yra uždrausta.
Marquette, Mich. Siautė čia 

didelis gaisras, kuris iš c 
išnaikino krautuves - Louiso 
bown. Nuostolių padaryta 
$150,000 dol.

25,279 darbininkai. Kitur tokių 
atsitikimų nebūva teip daug, nes 
kitur darbo vietos geriau prižiu- 
riamos ir tiesos . geresnės. Kitur 
darbdavys ątsako ne tik prieš 
nukentėjusį darbininką, arba jo 
šeimyną, bet buvav baudžiamas 
už nelaimes, jeigu jo godumas, 
neprižiurėjimas"nelaimę pagimdė.

»■». i.

PADEGĖJAI.
Springfield, , Ųl. Čją į trum

pą laiką buvo, labai daug gaisrų. 
Policija mano jog tuos gaisrus 
pagimdė padegėjai', bet jų iki 
šiol nepasisek^ pagauti. J trum

sunkiai užgavo, kad daktarai n£-
'argęs nuo (turi 

karščio užsimanė atsišaldymui 
nueiti ledo krautuvėm 
Vos spėjo slenkstį perženg-

GIRIŲ GAISRAI.

Crosse, Wis. Atsinaujino;
eaisrai aplinkinėse Shell! laujama. Vienok laike paskuti- 

nių dviejų savaičių skaitlius dar
bininku v 
šiuom laiku 
apie 90%

PERKŪNAS Į KA
REIVIŲ

Springfield, 
batos dieną 
siautė baisi

Washington, D. C.
čia esančiuose vasariniuose gy
venimuose Colonial Beach gy
ventojai, už nepasisekimą demo
kratų konvencijos, užsimanė nu
bausti demokratų partijos vedė
ją — Bryaną. jie paėmė jo 
paveikslą ir jį pakorė. Bet kiti 
tokiai bausmei nepritarė, iš kil
pos išėmė paveikslą, jį sudraskė, 
ir šmotus įmetė j Potomac upę. 

traukinys su žmonėmis tapo iš 
bėgių išmestas, o lokomotivas 
ekspresinio traukinio įlindo j pil
ną žmonių Fullmano vagoną ir jį 
sudaužė. Iš po traukinio griuvė
sių ištraukė 34 užmuštų kimus; 
sužeista mažiausiai 50 žmonių, 
o tarp tų yra daug mirtinai su
žeistų. Tarp užmuštų yra jauna 
moteris, kuri tik vieną dieną pir

Marion, Ind. Netoli nuo čia 
susimušė du bėganti į priešin
gas puses priemiesčių geležin- 

traukiniai. Du vagonai su- 
susidaužč. Užmušta prie to 
žmonės, o 12 sunkiai sužei- 
Atsirado prie nelaimės vie- 

vagiliai, kurie kraustė sun- 
sužeistu žmonių kišenius. V

N. Adams, Mass. Siautė 
didelis gaisras, kuris į pusę 
landos laiko išnaikino ketvirta 
miesto dalį. Nuostolius ugnies 
padarytus skaito ant vieno mili
jono doliarių.

vietos į vietą. Bet “laiberiai” 
daugiausiai yra žmonės nevedę 
ir todėl, užėjus streikui, daugu
mas iš jų išvažinėjo į didesnius 

jieškodami sau kitokio 
Kiti vėl išvažiavo 

laikais 

miestus, 
uždarbio.
Europon, 
pranešama 
ninku skai 
Louisianos

kur joms buvo žadėta labai leng
vas ir pelningas darbas. Mergi
nos įtikėjo ir nuvažiavo. Kartu 
su jomis nuvažiavo taipgi jau
nas vyruks iš Shenandoah, ku
riam taipgi žadėta gerą darbą toj 
pačioj vietoj.

Agentai kalbindami sakė, kad 
vyrai gali gaut darbą angliaka- 
syklose, o merginos yra reika
lingos prie darbo hotelyj. Atva
žiavus į Parrot, .merginoms pa
sakė, kad jos gaus užsiėmimą ne

hotelyj, bet “boarding house t 
kur valgo 50 vietinių merginų. 
Tik vėliaus merginos susiprato, 
kad toji “boarding house” — tai 
paleistuvystės namas ir todėl jos 
pasiryžo bėgti iš ten kaip galima 
greičiau, štrukę, davažiavo iki 
Washingtonui, toliams dėlei sto
kos pinigų važiuoti negalėjo. 
Washingtone geri žmonės išpir
ko joms bilietus iki Philadclphi- 
jos, kur policija parūpino mergi
noms ir vaikynui laikinę prieg
laudą, pakol jie negaus pinigų iš 
Shenandoah tolimesnei kelionei. 
Vaikino vardas yra Thos. Kel
ly. o merginos pasidavė taip: 
Mary Jones, Lizzie Hopkins ir 
Henrietta Reed.

(

trau- 
nebus. 

ant elektriš
kų traukinių vietas pirmiausia 
pavesti dabar tarnaujantiems; 
taipgi pažadėjo iki i liepos se
kančiu metu duoti vietas dabar v *-
paleistiems darbininkams. Bus 
išrinktas pastovus komitetas iš 
šešių prigulinčių unijon ir šešių 
kompanijos valdininkų^ išrišimui

Butte, Mont.
valstijoj- skundžiasi, jog laukų 
nuvalymui jiems trūksta darbi
ninku. Bet laukuose darbai ne- u
ilgai traukiasi, todėl kitur tu
rintiems kokį nors darbą neverta 
čia važiuoti.

Mich. Seniam 
vi savaiti at- 

streikas korsetų 
atsinaujino. 5 

merginų pametė 
apkaltindamos dirbtuvių 
us nedalaikvmc sutar-

|| Vokietijoj suėmė du rusiš
kos valdžios šnipu — kapitoną 
Kostęvičią ir leitenantą NikolNtį, 
šnipinėjančio Vokietijos ka/iu- 
menės pa slapti s. Kadangi lyos- 
tovičą suėmė netikėtai, tai jis ne
turėjo laiko savo dokumentų iš
naikinti. Nikolskis gavo vietą 
ginklų dirbtuvėj Eborhordto, ku
ri dirba kariumenės ginklus, km 
plianai visokių ginklų pagerini
mų jam buvo prieinami.

darbdavių gana daug iškovojo: 
nuo dabar darbdaviai darbininką 
dirbusį dvi savaitį, gali nuo dar
bo prašalinti tik'subatomis; lei* 
sta darbininkams švęsti 1 gegu
žio dieną, dėlto jų nuo darbo pra
šalinti negalima; darbadyiai pri
pažino uniją, 8 darbo valandų die
ną, už darbą virš paprasto laiko 

tvėlimą pastovaus teismo, kuris 
turėtų išrišti visus kilusius ne
susipratimus. Sutartis padaryta 
nuo 1 rugpjūčio siu metų iki r 
sausio 1914 m. Už tai siuvyk
lose pietinėj miesto dalyj dar 
vis traukiasi streikas.



įau mokesti, kaip nuo rengian
čių pasilinksminimus, taigi po 5 
markes už leidimą palaidoti nu
mirusį, bet laidoti galima su mu
zika.

Škotijoj, mieste Aberdeen, 
universiteto auditorijoj garsus 
Amerikos milijonierius; Carnegie 
mėgino studentams duoti kokius 
ten pamokinimus, nes jis to uni
versiteto yra garbės rektorius. 
Studentai vienok jam kalbėti ne
davė: rėkavo, švilpino, trepsėjo. 
Mai studentai Europoj negarbina 
taip milijonierių, kaip tai daro

Į| Austrijoj, miestelyj Radaun, 
mokytojas Raschendorfcr, susi
taręs su pačia ir sumini, nunuo- 
dino trejatą savo vaikų nuo pir
mosios pačios, o paskui ir jie visi 
trįs nusinuodino.

skaitlių parapijonų tose parapi
jose, kur dievmaldystė atsibūva 
ne lenkiškoj kalboj, fčaip ma
noma, žinios tos renkamos suži
nojimui kokiose katalikų bažny-

maldystoj įvesti rusišką ki 
Vilniaus kunigai vienok at? 
kė policijai reikalingas žinias 
teikti.

|| Rusijos ministerija rengia su
manymą sutvėrimo naujo didelio 
laivyno vietoj po Cusima nužu
dyto. Baltiko jūrių laivynas su
sidėtų iš 24 didelių mūšio laivų, 
17 skarduolių 72 torpedinių lai
velių ir 18 paneriamųjų laivelių. 
Reikalingus pinigus valdžia pa
reikalaus nuo ketvirtosios durnos. 
Tam reiks labai didelių laivų, 
bet Rusija nori ant jūrių su Vo-

Vindobonos mokyklų Pruškove 
Lenkijoj, prašalino visus moky
tojus lenkus .

jos su Ispanija Morokko reika
luose. Francuzija pripažino Is
panijai 1000 ketvirtainių geogra
fiškų mylių Morokko žemės prie 
Tarpžeminių jūrių krantų.

Rusijoj, Uralo kalnuose siau
čia girių gaisrai. Išdegė jau mil
žiniškas girių plotas. Nuosto
lius skaito miljionais rubilų.

1 Del streiko jūreivių Prancū
zijoj miestų gyventojams gręsia 
badas, nes negalima užtektinai 
atgabenti iš svetur maisto pro-
dūktų.

Norvegijoj buvo užgimę

nesutinkančios puses greitai 
sitaikė ir tokiu bildu streikas

pa- 
bet
su-
pa-

II Tripolis© aplinkinėse, 
nant ištuštinti rastą, laukų smie-

LIETUVIAI AMERIKOJ.
IŠ CARMEL, N. Y

apie
gy-

Nctoli nuo šio miestelio, 
ijZ angį, mylios atstume, 
vena ant mažos 3% akro farmu- 
tė$ lietuvys Jokūbas Jankauckas. 
Per vienuolika metų šioj šalyj 
bedirbdamas ir centą į centą be- 
čėdydamas, žmogelis pagalios su- 
taupino keletą centų ir sumanė 
sutvarkyti geriaus savo mažą 
gaspadorystę. Taigi keletą mė-

trobelę. Ir nuo ugnies dar ap
drausti jos nesuspėjo.

Kur trumpa, ten ir trūksta, —

sitiko ir su musų viengenčiu. Ne
tikėtai, esant Jankauckui darbe, 
šventa ugnelė aplankė jo namus. 
Sudegė viskas. Žmona su ma-

pompuoti vandenį rankine pom
pa, jau tik vieni degėsiai ruko. 
Jankauckai liko tik su tuom, ką 
ant savęs turėjo. Viskas sudegė. 
Kadangi dar nespėta namų ap
drausti nuo ugnies, tai vargšui 
nei iš ten negalima laukti pa-

, būdamas

tuvos"
mu, p

na, kad ir 
centu auka

jį kuom nors

nors vieno ar dviejų 
bus labai jam brangi.

Jau 
“Lietuvių Ukčsų Kliubas” 
savo nariams 
stės popieras 
šelpia ligoj. 
Kliubas ne 
vus namus,
pikti ir namų 
bet sumanymą 
va dėl stokos

IŠ DONORA, PA.
nuo kelių metų čia yra 

, kuris 
išrūpina piliety-

ir savo narius su- 
Jau nuo seniau 

pasistatyti nuosa- 
Lotai jau seniai nu

pilamai padaryti, 
įvikdinti neleng- 
pinigų ir stokos 
pačių klitibiečių,

kurie,

minančiais vardais pravardžiuoja.
Namas manoma statyti su vir

šum už 10 tūkstančių doliarių. 
22 birželio buvo sušauktas mi-

rinti-gi pinigus skolinti, kad gau
tų 6 nuošimčius palukenų. Še
rai yra nuo 10 dol. iki 200 dol. 
Butų labai geistina, kad musų 
lietuviai tą savo sumanymą in- 
kunyti galėtų.

Neseniai čia buvo tarp lietuvių 
kitoks atsitikimas; toki čia rods 
dažnai pasitaiko. Pas vieną lie
tuvį buvo krikštynos. Svaigi
namų gėralų netruko, tai svečiai 
turėjo progą protą apsvaiginti. 
Einant namon, du vaikinai už-

pliozija užmušė oficierą ir 
jūreivius itališko kariško 
“Carlo Alberto.”

žė, kad daktaras turėjo galvą 
susiuvinėti. Pasidavė teisman, o 
teisėjas tikrai Salomono nuspren
dimą išdavė: abudu užpuolikai 
turėjo užsimokėti po 54 dol., o 
sumuštasis taipgi turėjo bausmę 
užmokėti, nes iš krikštynų eida
mas irgi blaivas nebuvo. Taip, 
matyt, teisėjas manė.

Jaunas Lietuvis.

tas plačiai čia žinomas ir ga
bus lietuvys, «=* buvo toastmas- 
ter’u,” 
mininku,
Abelnai, 
čia gana 
komi.

vadinas viso pokilio pir- 
arba apskelbė] u toastų. 
kaikurie lietuviai lošia 
žymią rolę tarp ameri-

Kur-buvo-kur-nebuvo.

IŠ CHICAGOS, ILL.
Darbai Chicagoj, abelnai pa

ėmus, neblogai eina, žinoma,

kas, o streikų Chicagoj šiuom 
kartu nemanai: vienas užsibai
gia, tai kitas prasideda. Šiuom 
laiku daugumas moteriškų dra
bužių siuvėjų streikuoja. Žmo
nės pasakoja, kad neužilgo gal 
susilauksime ir didesnių streikų. 
Neužilgo, mat, baigiasi stritkarių 
ir viršutinių gelžkelių (Elevated 
Roads) darbininkų kontraktas su 
kompanjomis. Sako, kondukto- 

motormanai reikalausią 
išlygų,« ir jeigu kom- 

nenusileis, tai Chicaga

riai ir 
geresnių 
pa n i jos

4-tą dieną liepos, per “For- 
džiulajų,” turėjome šiuosmet^ ga
lima sakyt visai ramią. Nebuvo 
tų didelių šaudymų, kai]) kitais 
mietais būdavo. Mat, dabar už
gynė pardavinėti tas dideles ra- 
kietas ir “kanuoles,” tai ir vai
kučiai liko su cielais pirštais ir 
sveikomis akimis.

Musų krašte gyvena daug len
kų ir vokiečių. Užsiminus apie 
šio krašto politiką, visi jie sa
kosi, kad bus išrinktas S. V. 
prezidentu demokratas, nes dabar

brango, 
misti su 
nai, gird 
rifo, arb 
šalių įvežiamų tavorų, o demo-

kad žmogus negali iš- 
šeimyna. Republiko- 

i, nenori numažinti ta
il muito nuo svetimu

3 dieną liepos numirė Ona 
Praeziutė po 4 dienų sirgimo.

butį, kur laike operacijos numi
rė. Paliko 4 brolius Amerikoj 
ir semi tėvelį Lietuvoj. Šioj ša-

mėnesių. 
M ar ja m- 

polės pav., Pavasakės kaimo.
Palaidota šv. Kazimiero ka

pinėse brolių kaštais.
C. Joseph.

vos keletą

IŠ CHELSEA, MASS.
Čia yra ddielės dirbtuvės Re

vere kuriose dirba

penkios lietuvaitės, bet jos 
geriausius darbus. Gaila, 
čia tai]) mažai lietuvaičių.

yra 
turi 
kad 
Jeigu mokančių darbą butų dau
giau, jos galėtų čia gerą uždarbį 
turėti. Bosai vaikščioja po na
mus ir klausinėja, ar nėra lietu
vaičių daugiau, bet jų daugiau 
nėra todėl jų rasti negali. Mer
ginos čia neuždirba mažiau, kaip 
po o ne daugiau ka 

ėi. K. Vilkas.

ninkai pasitraukė, o\šitas dar 
jaunas ir neprityręs; — prisi
glaudė prie tilto sienos.
Traukinys, smarkiaiN bėgdamas, 
pamuše jį po savimi ir taip bai
siai sulaužė, jog
lindo jam pro drabužius, 
galvos irgi negalima bu^o pažin
ti, kieno tai taip

Žinutes.

t kaulai iš-
• v

O 1S

Shenandoah, Pa. 4-ta diena 
liepos buvo rami ir mažai bu
vo šaudymų, vienok be nelaimių 
visgi neapsiėjo. Mažas, vos 5 
metų, Micldažių Juozuks, buvo

baisiai sugru-

Jei kas butų iš 
riausiai jei tėvai

jo genčių, ge-
ekspliodavo ir Juozukui bjauriai 
suplėšė veidą ir lupas. B. A.

gclžkelio draugiją t^ismąh. Drau
gija turėtą] jiems | atlyginti už 
jo žuvimą nors piftigai^ Drau
gija kalta pastačiusi’^ grinorj 
(naują žmogų) prie* tokio pavo
jingo darbo, kur tik seni 
bai prityrę žmonės gali 

Šią žinutę atsiuntė A.
čauskas. Jo adresas: 25 Lincol 
st., Brighton, Mass. “L. Ž.”

ir la- 
dirbti. 
Laka- 

n

ATSIŠAUKIMAS.
Šiuomi atsišaukiu j prie 

vientaučių lietuvių, prašy 
nors mažo parėmimo savo dide
lėj nelaimėj. Sudegė man vis
kas, ką turėjau ir likau su šeimy
na ir mažais vaikais kaip stoviu. 
Nesmagu yra prašyti pagelbos, 
bet tikiuosi, kad mano vientau
čiai atjaus mano sunkų padėjimą 

esant 
Busiu

už mažiausią 
Su pagarba
Jokūbas Jankauckas. 

adresas: Jokūbas Jan-

paremti, kiek kas išgali.' 
labai dėkingas ir 
auką.

savo

Mano 
kauckas

Nuo Reakcijos. Iš laiškų ma
tytis, kad “Lietuvos” skaitytojas 
Jokūbas Jaųkauckas yra tikrai 
sunkiame padėjime ir todėl ver
tas parėmimo; žiūrėk’ korespon-

KAS TAI YRA?

Gavome mes raštų Pottsvilcs

lietuviškų raštų leidėjus. Rašan
tis kalinių vardu rašo:

“Ačiū laikraščių leidėjams už 
laikraščių siuntinėjimą, nes skai
tymas kaliniams labiausiai reika
lingas; skaitymas juos labiausiai 
pakelia. Ateina čia: “Lietuva”, 
“Kova”, “Keleivis”, “Darbininkų 
Viltis”, “Žvaigždė” ir “Tėvynė”. 
Gal ateina ir daugiau raštų, bet 
aš to nepatyriau, nes su vargu 
tik apie paminėtus Nepatyriau; 
jeigu nors vieno pats nebūčiau 
užsirašęs, tai vargiai nors vieną 
galėčiau gauti pasiskaityti. Yra 
čia kalėjime Jonas Banis. Eida
mas pro jo celės duris, pamačiau 
kelis lietuviškus laikraščius jo 
celėj išmėtytus. Paprašiau, kad 
nors vieną duotų man paskai
tyti, jeigu jų teip daug turi. Bet 
jis man atsakė, kad skaityti duo-

atstovas. Jis 
kalinių mel

džia lietuviškų raštų leidėjų pri
siųsti jo antrašu daugiau raštų, 
ką tie ir padarė, o atėjus kny
goms, Banis jas skaito vienas; 
jei katras duoda tabako, tai gau
na pažiūrėt, kitos eina kasžin kur. 

Todėl kiti lietuviai kaliniai ir

Tai tau kalinių

|| Kaip laikraščiai paduoda, Vo
kietijos ciesorius, laike susitiki
mo su Rusijos caru, tarp kitų 
dalykų, prašė caro leisti dukte
rį Olgą, 17 metų mergaitę, už 
Vokietijos ciesoriaus sūnaus Ad
alberto. Caras prašymą pažadėjo 
išpildyti.

IŠ NIONTIC,
3 šeimynosLietuvių yra 

susidedančios iš 19 asmenų. Gy
vena jie nuo 1904 m. Visi dirba 
po žeme, kasyklose. Verteivių nė 
jokių nėra. St. Zienkauskas.

Scranton, Pa. Šiuosmet pabai
gė vietinę “High School” p-lė 
Hypatia Šliupiutė ir Antanas 
Šalna, p. Šalna turėjo gerą var
dą per visą laiką buvimo mokslai- 
nėj. Jis buvo prezidentu kliasos ir 
gavo pagyrimą, kad per visą lai
ką nepraleido nei vienos lek
cijos. Šliupiutė pastoja medici
nos mokyklon, o Šalna bene mo
kinsis agrikultūros.

Jonas K.

S1S-TAS APIE SEIMUS.
(Tąsa iš 2Čto num.)

buvusio seimo darbas, — tai įve
dimas pašalpos skyriaus.

bc abejonės, didžiausis darbas, 
kokį kada nors Sus. Liet. Ame
rikoj buvo bandęs ant savo pe
čių užsikrauti, išskyrius gal tik 
nuo kelių metų svarstomą ir iki 
šiolei dar neįvykdintą sutvėrimą 
prieglaudos namo savo pasenu- 
siems ar šiaip subėgusiems na
riams.

Šis geras sumanymas įsteigti 
prieglaudos namą ar kolioniją pir
mu kartu pradėta šiek-tiek vyk- 
dinti bene nuo 21-mo Seimo, 
laikyto Chicagoj 1906 metais. 
Sekančiais 1907 ir 1908 metais 
daug apie šitą sumanymą kalbė
ta ir nemažai juomi rūpintasi. 
Organizacijos nariai, jam prijaus- 
dami, energiškai jį rėmė ne tik 
žodžiu, bet ir pinigais’ ir jeigu 
ne užėjusi Bagočiaus preziden
tavimo laikais viesulą, kuri nu
kreipė visą organizaciją kitais 
keliais, priversdama ją kovoti už 
savo būvį ir už savo iki šiolei 
nepaliečiamus pamatus, — jeigu 
ne toji viesulą, sueikvojusi kele
tą metų laiko ir sukėlusi iki šio
lei nebuvusius organizacijoj er
gelius, tai galima buvo tikėtis, 
kad iki šiolei SLA. butų jau tu
rėjęs savo prieglaudos koloniją. 
Šiądien, kada matyt organizacija 
vėl aprimsta ir imasi 
lių metų pertraukto 
sinaujina ir senas 
įsteigimo klausimas.
niaus,
pritarėjų ir todėl jo 
yra neabejotinas — 
laiko klausimas.

Įvedimas pašalpos 
tik nenustumia šio
glaudos klausimo šalin, bet at-

už nuo kc- 
darbo, at- 

prieglaudos 
Kaip se

tai]) ir dabar jis turi daug

skyriaus ne 
opaus prie-

nuoseklesniam išrišimui.

|| Francuzijoj, pritardami do
kų darbininkams, sustreikavo jū
reiviai ir oficierai pačto ir pasa- 
žierinių garlaivių. Dėlto susinė
simai jūrėmis turės suvisu pa
siliauti. Važiojimui pačto val
džia prirengė kariškojo laivyno 
torpedų gaudytojus. Porte Havre 
buvo kruvini susirėmimai strei
kuojančių dokų darbininkų ir jū
reivių su policija ir kariumene. 
Streikieriai nuo stogų mėtė ak
menis ir plytgalius į traukian
čius gatvėmis kareivius ir daug 
careivių sužeidė. Suimta 
laug streikierių.

IŠ BUTTE, MONT.
Lietuvių čia gyvena trįs šei

mynos ir apie 15 pavienių.
Darbai eina čia gerai, bet iš 

kitur pribuvusiam darbas ne 
lengva gauti. Čia yra vario ka
syklos. Darbininkams už 8 dar
bo valandas moka $3.75. 28 bir
želio buvo balsavimas: ar pasi- 
ganėdinti kasyklų savininkų siu- 
limais 4 dol
balsų buvo už 4 dol. 
streikavimą.
4 dol. Bet 
gus.

Tą pačią 
tas saliunas moterims. Atida
rymo dieną prie baro buvo ma
tyt diktai moterėlių tupinėjančių 
ir siurbenčių “Dievo dovanėlę.” 
Moterėlės saliune ūžė, kaip bitės 
avilyj. Januška.

čia

|Į Mieste Juarez Mexiko revo- 
liucijonieriai suėmė Jungtinių 
Valsčių ateivių valdininką Mor- 
ris’ą Buthnerą. Jam užmesta, 
buk jis šnipinėjo revoliucijonie-

vadovui prezidento Madero ka- 
riumenės.

ĮĮ Laikraščiai praneša, buk pa
garsėjęs rusiškas šnipas Azev 
gyvena Norvegijoj aplinkinėse 
Christianijos.

IŠ HORTFORD, WIS.
čia viena lietuviška šei- 

o 12 pavienių; iš viso yra 
Gyvena jie čia nuo 

Visi čia gyve- 
yra amatininkai 
K. P. Mikutis.

myna
17 asmenų.
keturių metų, 
nanti lietuviai 
išėmus trįs.

IŠ NEW PHILADELPHIJOS, 
PENNA.

Kaip visur, taip ir čia šiuos- 
met buvo daug mažiau pyški- 
nimo, šaudymo ir akių degini
mo per “fourthdžulajų.” Pama
žu jau pradeda, matyt, nykti iš 
tarpo amerikonų tas barbariškas 
paprotys, kuris • kainuodavo 
metai po kelis tūkstančius 
kų.

Buvo didelė mainierių ir 
tų draugysčių paroda, kuri
sibaigė prakalbomis. Lietuviai 
lošė nemažą rolę, nes tarp kal
bėtojų buvo ir p. Stasys Gegu
žis, kuris yra viršininku Suvie
nytų Angliakasių organizacijoj. 
P-as Juozas Bendoraitis, — ki-

kas
au-

ki
ti ž-

ar streikuoti. 3,011 
o 1313 už

Todėl perbalsuota 
gyvenimas čia bran-

Neseniai “tterbininkų Viltyj” 
patėmijau vardu Pottsvilles lie
tuvių kalinių padėkavonę p. Ro
land už atsiuntimą net 49 egzem
pliorių knygučių Pottsvilles ka
liniams, o gautas knygas Banis, 
sugniaužęs, pats laiko; neprane
ša kitiems ką visiems yra gavęs. 
Ar tik “Senas Singelis,” pasi- 
liuosavęs iš kalėjimo, nemano su 
savim paliuosuoti ir visiems ka
liniams aukautas knygas?

Aug. Jaudulis, Cel. 35-”

goję skyrių, įeina į trečią fazą 
savo veiklumo. Vos susitvėrus 
S.L.A., pirmutiniu visiems mato
mu ir visiems suprantamu jo 
tikslu buvo aprūpinti savo narius 
mirties atsitikime. Tai buvo ir 
yra opiausis ir labjausiai atjau
čiamas reikalas, ypač vedusių ir 
su šeimynomis narių. Tai buvo 
pirma faza S. L. A. veiklumo.

dieną tapo atidary- 
moterims.

REIKTŲ
——-r—*

ATSIŠAUKTI.
d. n. k. 2 vai. po 
traukinys, eidamas 
New Yorką suva-

tas reiškia? Ar ištikro lei- 
visiems kaliniams aukau- 
knygas naudoja tik vienasjamas

Jkalinys? Daugiausia, kalėjimams 
knygų aukauta užtarus p. Stri
maičiui, tai jam reikėjo ir geriau 
tą visą dalyką sutvarkyti, kad 
vienas visiems aukautus raštus 

f t
savintiesi negalėtų. Vienam Ba
niui ne leidėjų pareiga knygas 
aukauti, tą gali daryti tik asme
niški, jo draugai, bet ne raštų 
leidėjai. Todėl argi negeriau bu-

lėto tūkstančių narių ir pasiju
tęs stipriaus stovįs ant kojų, ne
panorėjo apsiribuoti vien tik savo 
narių mirties reikalais. Nuo mir
ties jis stengėsi siekti vienu žing
sniu tagal, ■— prie senatvės, t. y. 
savo senų ir paliegusių narių ap
rūpinimu. Sumanymas įsteigti 
Prieglaudos Namą ar koloniją 
yra tuom antru žingsniu, antra 
faza SLA. veiklume. Nepato
gios aplinkybės kol kas dar ne
leido šiam sumanymui 
bet savo keliu su laiku 
bas bus atliktas.

Taigi, sakome,
L.A., apart mirties reikalų, pra-

įsikuniti, 
šis dar-

savo

pusiaudienio 
iš Bostono į 
žinėjo jauną vaikiną, vos 21 me
tus užkliudžiusį, Domininką Roi- 
ką, gimusį Kauno gub., Telšių 
pav., Ilakių parap., Giedrėnų so
džiuje, kur ir dabar jo tėvai tebe
gyvena.

.Velionis .vos kelis mėnesius iš
gyveno Amerikoje. Dirbo gelž- 
kelio draugijoje ir buvo su kitais 
tripiis vyrais pastatytas nuo 
gelžkelio bėgių nurinkti medžius.lir prižiūrėti, kad joje 
Traukiniui bėgant, seni darbi- nežūtų.

leidimus antrašu vieno . kalinio, 
siųsti juos antrašu galėjimo už- 
veizdos? Tąsyk iš aukaujamų 
visiems raštų vienas negalėtų 
naudotiesi su skriauda kitų. Pri
derėtų su kalėjimo užveizda su
sinešti. Jeigu kalėjimas turi 
skaityklą, tai joje lietuviškos 
knygos butų geriau apsaugotos, 
negu siunčiant jas vienam kali
niui. Skaityklą užveizda turėtų 

knygos 
Red.

kalais. Pagalios, šiais metais 
SLA. ėįjo į trečią fazą savo veik
lumo, praplatinęs jį nuo senat
vės ant ligos.

Labai mažai yra tokių bėdų 
ir nelaimių žmogaus gyvenime,

skaudžiai liga atsiliepa, jeigu ši
ta nelaimė užklumpa šeimyniš
ką žmogų, ant kurio pečių guli 
sunki našta šeimyrtos užlaikymo 
ir jeigu nėra tuom laiku sučėdy- 
tų kelių centų. Pasitaikius li
gai tokiose aplinkybėse, ištikro 
apverktinas yra tokio žmogaus 
ir jo šeimynos padėjimas. Šia
me krašte, kur ne visi turi arti

Niedervald’o paminklas Vokietijoj.

siedus, ypatingai tas duodasi sun
kiai atjausti. Todėl nedyvai, 
kad pašalpa ligoj greit tarp atei
vių išsiplėtojo, kaipo 
būtiniausių reikalų.

S. L. A., įvesdamas

vienas

11a-

mo nutarimas ir įvedimas pašel- 
pos ligoje susitiks su plačios vi
suomenės prijautimu ir parėmi
mu, o tas iš savo pusės duos 
S.L.A. progą ir jiegą dar lab- 

i viršminėtą jo 
A. Aržuolaitis.

jaus

riams dar vieną didel 
vimą, kurio jie ikišiolei 
versti jieškoti pašalinėse

pastovus
mas, 
ton
tus įsirašinėti

bu vo pri- 
vieti- KAIP VOKIEČIŲ MOKYTO- 

PRALEIS VASARĄ?
musų žmonių gyveni- 

kilnojimasi iš vietos vie-

natijuosna 
v o ir v ra

netik kad labai neparanku, 
ir brangiau s atsieina, negu 
są laiką beesant vienoj ir toj 
čioj draugijoj. Tai yra 1 
visiems aiškus dalykas ir todėl 
apie tai nėra ko daug pasakoti. 
Sumanymas sucentralizuot į- 

drau-vairias

vi-

■tas šimtų vokiecių-moky- 
narių Amerikos Vokiečių 
°JU sąjungos, šią vasarą 
ins savo tėvynės, Vokieti

nęs vjetas, kad 
pasimokinus ir

susipažinus su gimtine 
Kelionė tęsis penkias są- 

Jie atlankysią: Bremen, 
I'rankfort- 
:, Nurem-*

Munich, Dresden, Leipzig 
lin. Bcrline jie turės ke-

kad greit ateis laikas, kada at- 
skirios pašalpinės draugystės 
nustos gyvavę, kaipo atskirios 
vienutės ir taps nariais vienos

deracijos.
Kol kitų apie tai kalbama ir 

gvildenama, S.L.A., pasiliuosavęs 
šiek-tiek nuo ginčių, ergelių ir 
agitavimų, pasiskubino šį svarbų 
musų žmonių reikalvimą įvesti 
gyvenimam Nedaro skirtumo,

consinc, — jis visados yra už
tikrintas, kad nelaimei atsitikus, 
jis bus aprūpintas; kad, ligai pa
sitaikius, jo šeimyna gaus nuo 
didelės organizacijos pagelbą. 
Jis gali sau nors kas mėnuo kil
notis iš vietos vieton, — tas ne
atims jam pašalpos, neprašytai 
ligai svečiuosna atėjus.

Iš šių kelių, augščiau pasaky
tų žodžių, aiškiai matytis, kaip 
pažangus savo veikime yra S.

visaip — atžegareivišku, nepro- 
gresyvišku, juodašimtišku, ar dar 
kaip kitaip, ■— tas nedaro jo
kio skirtumo. Darbai jo, nuo
latinis ir sistematiškas prapla
tinimas jo veiklumo yra geriau
siu darodymu šios organizaci
jos gyvybės ir pažangumo. Te
gul ši organizacija nesvaigina 
karštų raudonų žodžių, tegul ji 
nerėkauja garsių ir tuščių fra- 
zų, — bet juk tik darbas yra

na laipsniais ir juo tolyn, juo di
desnę dirvą savo veiklumui ski
ria. Nuo mirties reikalų jis per

imo senatvės į 
Toliaus, tokiais

laipsniais eidamas, jis 
musų jaunuomenės

eina į senatv< 
ligos reikalus, 
pačiais 
prieis prie
reikalų, prie sistematiško jos ap
švietimo ir mokslainių steigimo.

kalais, kiek išgalima. Ne vienas 
tūkstantis šios organizacijos do- 
lierių tiems reikalams nuėjo, vie
nok sistematiškas, tvarkus dar
bas šioj srytyj prasidės tik atei
tyje, kada pati organizacija stip
riai! išbujos. Kada to sulauksi
me
pačių, nuo platesnės visuomenės.

Darbas talsykliškai ir gerai 
.užvestas, padėkim tik jį dirbti. ___ __

savęs gimines, pažįstamus ir su- Nereik abejoti, kad šis 27-to SeL* kvaila.

tas priguli jau nuo mus

pasilinksminus, 
arčiaus 
šalia. 
vaites.
Hamburg, ’ 
on-the-Main, 
berg, 
ir B<
turios-dešimtą savo sąjungos me
tinį seimą. Tos sąjungos nariai 
yra Amerikos mokyklų ir įvai
rių kolegijų mokytojais—profe
soriais, įvairiose Amerikos da
lyse. Viena įžymiausių vietų, 
kokią jie Vokietijoje atlankys, 
tai milžiniškas Niedervald pa
minklas—monumentas, esąs prie
šais Bingen, prie upės Rhein, 
pastatytas atminčiai 1870-71 me
tų karo. To paminklo (žiūrėk

dų augščio; ant viršaus7 yra mil
žiniška bronzinė stovyla Germa
nuos ■ laikančios viešpatystės ka
rūną, perstatančios uždėjimą vo
kiečių imperijos. Čionai keliau
ninkai giedos savo tautišką him
ną “Die Wacht am Rhein” ii

L

kitas tautiškas giesmes su tokiu

tiems, kurie pažįsta vokiečių bu

paduota 
vokiečius 
ir aiškiai 
vok i egi a i

žinutė 
moky- 
mums

mokslų 
neminėjus

Taigi matome, kaip vokiečiai 
yra didžiais patrijotais. Gal kas 
klaus, kas do nauda iš pateijo- 
tiškumo? Patrijotiškumas nėra 
kas kitas, kaip paveikslas tautos 
kilimo, galės, vienybės, ir kul
tūros. Viršuje 
apie Amerikos 
tojus, trumpai 
primena, kodėl
vadovauja visose dailės, 
ir pramones šakose, 
militarizmo. Čekai yra vokiečių 
mokiniais; Čekija yra mažesnė 
11 ž Lietuvą, bet lietuviai dar ne 
greit pasieks čekų kultūros laip
snį. Kodėl gi čekai taip pakilo, 
kuomet kiti slavai, jų broliai, 
nesulyginamai stovi žemiaus? 
Trumpas išaiškinimas: jie tikri 
patrijotai. Jie savo tautos rei
kalus lygiai remia, kaip žydai 
ir vokiečiai. Skaitytojai Čia ne
turi sumaišyti tą tautos kiltą
jį, platųjį patrijotizmą su siau
ru, nepageidautinu patrijotizmu, 
kurį vadina šovinizmu ir ku-

Šovinizmas
riuo atsižymi lenkai "patrijotai 
Lietuvoje ir kitur.

yra psychiška (protiška) 
ja serganti nesirūpina kė- 
savęs, savo kultūros, bet 

nori, kad visas svietas juos

tai
liga;
limu
vien
mylėtų, garbintų, girtų ir var
totų jų kalbą; viskas, kas jų, 
nežiūrint kas ten butų, jiems ro
dosi dieviška, o kitų — žema ir

■
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NUO REDAKCLK

Visi laikraščiui siunčiami rankraščiai 
Mirt but pažymėti autoriaus parašu 
ir adreau. Pasirašantieji pseudemy- 
mala turi paduoti, Redakcijos žiniai, 
ir savo tikrąjį vardą. 
Redakcija pasilieka sau 
čiamus 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- 
trumpinti

rankraščius
grąžina au-

sų kraštą. Taip kad nei savo 
šalies gamtos, nei žmonių, nei 
visos šalies gyvenimo męs gerai 
nežinome, ir pasitenkiname tik 
tuoml, ką girdime iš tų, kuriems 
pavyko keliauti po Lietuvą ir 
šiek tiek ją pažinti.

F" '
Apart to, sako p. Sėjikas, dau

gelis daiktų nyksta, pavyzdin: 
nyksta pilių griuvėsiai, kaikurie 
augalai ir ūkio padarai, o tas vis
kas juk parodo kultūrinį 
šalies stovį ir jo permainas,
tografijos visų tokių daiktų

' / R < 'J

kad neteisybė, buk socialistų kai- Nauja pąrįija šaukia konven- 
bėtojai reikalavo po $5.00 už pra-(ciją. Ne^a^pekus Rooseveltui 

cijos republikonų
bėtojai reikalavo po $5.00 už pra
kalbas. Daug’parašyta, kiek so
cialistai pasidarbavo, bet neatsa
kyta ant klausimo, ^kodel “Ke
leivio” leidėjai ir -socializmo šu
lai, kaip Antonovas, Bagočius, 
Michelsonas ir k. su aukomis

Iš Organizacijų Judėjimo.

Apžvalga
Anglai apie Vilnių. Anglių il- 

liustruotame laikraštyj “The 
Sphere”, išeinančiame Londone, 
Anglijoj, randame ilgą straipsnį 
apie musų sostapilę Vilnių. Ja
me paduota Vilniaus miesto isto
rija, aprašyta gražus Vilniaus pa
dėjimas ir ypač atkreipiama aty- 
dą į tai, kad iš pramonijos at-i 
žvilgio Vlinių laukia didelė atei- > 
tis. Mat, Vilnius turi labai ge- j1T 
rą geografišką padėjimą: visas 
tavorinis ir pasažierių judėjimas 
iš vakarų Europos į Petrapilę ir 
siaurinę Rusiją, taipgi į Mask- 
zą turi pereiti per Vilnių. Apart 
to' pats Vilnius yra greitai au
gantis ir stambus gležkeįių cent
ras: iš jo į visas puses šakojasi! 
apie pustuzinis gelžkelio linijų.

Tuomi pasiaiškina, kodėl Vil
nius pastaraisiais laikais pradė
jo žymiai

Nesenai

liaus sako, kad tas nesunku 
tų atlikti, nes tarpe musų 
simokinančios jaunuomenės

musų 
Fo- 
tu- 
to- 
bu- 
bc- 
yra

kurie 
vakacijų laiku galėtų šiuom da
lyku pasirūpinti, o ateinančiais 
metais Lietuvių Dailės Draugija 
galėtų savo parodoj užleisti vie
tos šiai įdomiai fotografinei pa
rodai. Patarimas yra geras. Ki
tos tautos jau nuo senai tokias 
parodas turi; jokia paroda neap-

6. Kodėl socialistai perka sau 
automobilius, kada darbininkai 
badauja? O kodėl, sako “Kel.,” 
kunigai ir kapitalistai ne tik au
tomobilius perka, bet palocius 
išstato, paleistuvių užlaiko, po 
kitas šalis be reikalo trankosi, 
kas diena puotas kelia? Mes, 
sako, norime, kad kiekvienas au
tomobilių turėtų, nes tai tokis 
menkas daiktas musų gadynėj...

Jeigu socialistai ir atiduotų ba
daujantiems darbininkams savo 
turtą, kuriuo perka automobilius, 
tai vargšai, girdi, vis dar jo ne-

gauti no 
konvencijoj, kuri atsibuyo nese
nai Chicl^oj ®5r vėl nominavo 
Taftą, jo t^alinihkai tuoj aus pra
dėjo darbuotis sutvėrimui nau
jos partijos. Šita nauja partija 
vadmaąi Prog^esyviška partija 
ir Roosbveltaš“ pasiskubino pri
imti kandidatūrą ant jos tikieto. 
Daugumaš mdliė, kad išrinkus 
demokratams Wilsona, kuris yra 
taipgi pažųthgtfŠ vyras, Roosevel- 
tas 
nio

atsisakys nuo savo suinany- 
tverti naują politišką parti-

kol

augti ir gerintis.
sumanyta Vilniaus ka- 
kuri tiek trukšmo su- 
panorėta jos tikslams 
seną istorišką Gcdi-

kėlė, kada 
sunaudoti
minkalnj, yra vienas iš tokių mie
sto pagerinimų. Sutaisymui ka
nalizacijos ir kitiems miesto pa
gerinimams, Vilnius 
didelę paskolą sumoje 
jonų rublių.

Minėtas straipsnis
“The Sphere” yra papuoštas apie 
puse tuzino gražių Vilniaus re- 
gyklų.

užtraukia 
4% mili-

laikraštyj

Pabaigė universitetą. Musų 
kalbos žinovas ir darbštus vi
suomeniškas veikėjas, p. Būga, 
šiuosmet su atsižymėjimu pa
baigė Peterburgo universitetą 
kalbų skyrių ir gavo pirmojo 
laipsnio diplomą. Musų jaunas 
tautietis, būdamas universitete, 
atsižymėjo nepaprastu gabumu 
ir atkreipė ant savęs universi
teto profesorių akis. Todėl, kaip 
praneša laikraščiai, kaikurie pro
fesoriai rūpinasi, kad palikus jau
ną mokslo vyrą čia pat prie uni
versiteto profesoriaus vietoj.

Ragina rinkti lietuvių melodi
jas. “Vilties” num. 64-ame, Pr. 
Liudžius ir vėl ragina Lietuvos 
vargonininkus rinkti tarp žmo
nių liaudies dainų melodijas, ku
rios yra taip svarbios tvėrimui 
lietuvių savitos muzikos. Visų 
tautų geriausi muzikališki veika
lai remiasi ant liaudies motyvų. 
Mūsiške “Birutė” ir “Šienapjū
tė” taip pat sustatytos iš pritai
kintų liaudies motyvų ir todėl 

' taip gražios ir žmonėms supran
tamos. Pr. Liudžius, raginda
mas savo bendradraugiųs rinkti 
liaudies dainų motyvus, geidžia, 
kad j metinį Lietuvos vargo
nininkų susirinkimą visi atvyk
tų ne su tuščiomis rankomis, kaip 
liogšiol būdavo, bet kad atsivež
tų bent po keletą užrašytų savo 
erašto dainelių.

Darbas yra vertas dirbimo ir 
>e abejonės niekam taip nebus 
>aranku jį 
liukams.

atlikti, kaip vargoni-

Vertėtų

Sėjiko 
pataria 
parodą

Tokiu 
Žinių”

Kra-
Šita paroda gegužės

pasimokinti. 
mtgalviu randame “Lie 
>3-ame num. tūlo 
tnį, kuriame jis 
riams sekti lenkų 
obraz.”
nėnesyj atsilankė Vilinuj ir jos 
/patybė buvo tame, kad ji su- 
rideda beveik iš vienų fotogra
fijų. Čia fotografijomis parody
ta Lenkijos miškai, upes, kal
nai, ežerai, augalai, kaimai, mie
stai, stilius namų, pilių griuvė
siai, visoki ūkio padarai, žmonių 
tipai ir 1.1. Iš to ne tik lenkai, 
bet ir svetimtaučiai gali pažin
ti visą šalį ir visą tautą.

P-as Sėjikas mano, kad ir 
tuviams vertėtų pasimokinti 
ne dalyke nuo lenkų todėl, 
mes

lie- 
sia- 
kad

*Juk visiškai neturime iš ko 
pažinti savo šalf. Be vienos* 
dviejų, Lietuvą aprašančių kny
gučių, be kelių Jos vietų fotogra
fijų, išsimėčiusių po “Aaltlnj,” kk 
tos laikraščius ir knygas, nieko 
daugiau !r neturime to, kas gy* 
vu paveikslu parodytų mums SMb

Nuo kitų tautų perėmė tokių pa
rodų rengimą ir lenkai.

Gerai butų, kad tą padarytų 
ir lietuviai, nes žmonių auklėji
me tokios parodos lošia milžiniš
ką rolę. Tai butų tikras musų 
krašto veidrodis.

jaustų.
Pabaigoj sakoma, jog reik ge

resnę tvarką užvesti ir pasiža
da vesti ir toliaus kovą su sa
vo priešais. “Dėsime, sako, sa
vo jiegas ir turtą kovai su dar
bininkų tamsintojais, proto var
žytojais”... Mes jau seniaus

dar demokratų konvencija 
nebuvo užsibaigusi, vienok da
bar • pulkininkas, matyt, vėl per
mainė savo nuomonę.

7-tą dieną liepos apskelbta vie
šai, kad naujos partijos konven
cija atsibus Chicago j ir prasi
dės 5 d. rugpjūčio, š. m. Kalbi
nama visas valstijas siųsti savo 
delegatus ir parodoma priežas
tis, kurių dėlei reik tokią4 nau
ją partiją tverti. Esą rcpubilko- 
nai ir demokratai dabar atžega- 
reiviai, o čia bus progresyviška

S.L.A. Seimo atbalsiai. Anais 
metais, sumanius įvesti S.L.A. 
naują šiądieninią pagerintą -tvar
ką, kaikurie musų vyrukai, i taip 
vadinami “veikėjai,” su pagelba 
savo leidžiamų laikraščių sėjo tarp 
S.L.A. visokias nesąmones, kad 
buk keli tautiečiai užgriebs vi
są Susivienijimą, buk Damijo
naitis su keliais kitais pasidalins 
visa S.L.A. kasa, buk jame vieš
patauja buržujai ir smaugia dar
bininkus. Tas viskas buvo keli 
metai atgal ir, žinoma, per tą 
laiką muilinimas akių išėjo vir
šun. Sąnariai patįs pagalios per
sitikrino, kad nauja tvarka yra

taip ir yra. Tie visi paskalai 
anuo laiku buvo reikalingi su- 
pjudimui narių, sulaikymui or
ganizacijos augimo.

Nors šie veidmainiški politi
kieriai gerai žinojo, kad tas ne
teisybė, vienok jiems taip reikėjo. 
Jie manė taip, kad jeigu S.L.A.

vien jįe jį sugriausią. Tūlas tos 
griovėjų kompanijos šulas (Ba-

to

“Kunigo” su “Keleiviu” gin
čiai. Kelios savaitės atgs 
vome minėję, kad “Keb 
pamėgdžiodamas “Appea 
Reason,” iššaukė musų kv
debatuosna apie socializmą. Tū
las “kunigas” per “Draugą” pri
ėmė pakvietimą ir, stodamas į 
ginčus, uždavė “Keleiviui” še
šis klausimus, žadėdamas ir to
liaus pasikalbėti, jeigu “Kelei
vis” šiuos pastatytus klausimus 
įsris.

Rašydami apie tai, buvome pa
žadėję, žingeidumo delei, pami
nėti ir “Keleivio” atsakymą, jei
gu jis pasirodytų.

27-mc “Keleivio” numeryj ran
dame tą atsakymą. Atsakymas

lapio).
yra

senkantis:
1. Ant “kunigo” klausimo, 

del “Keleivio” leidėjai patįs
ko-
nc-

so- 
jo 

bu-

meta vos
klausimo:

aplamai
mažesnesI

Kol.” 
laikraščio 

dalį, o darbinin- 
trupinius ir ant 
kodėl “Kel.” ze- 
pačmtis gauna 
mokestis, negu

apie jį kalbėdami, “Keleivis” 
sako, kad “Keleivio” leidėjai 
cializmo nepraktikuoja,. nes 
da nėra. Jeigu socializmas
tų įvykdintas draugijos gyveni
me, tai ir “Kel.” jį praktikuotų.

2. Ant klausimo, kodėl 
leidėjai patįs painia 
pelno sau levo 
kam s 
3-čio 
ceriai 
daug
zcceriai tautiečių laikfaščiuose, 
“K.” atsako, kad “p. kunigas” 
nežinąs, kiek “Keleivis” gauna 
pelno ir ar išĮikro tautie
čių zcceriai gauna didesnes al
gas.” Nors “Keleivio” leidėjų iš- 
de pasilieka kiek daugiau, negu 
išdc tokio pat darbininkų skait- 
liaus, tuomet visgi butų nepro
tingas pavydumas,” nes reik tu
rėt atsargos kapitalą nupirkimui 
medžiagos, įrankių, mokėjimui 
randos etc. Pagalios ir kitokių 
reikalų esama, pavyzdin: “ko
kis nors kunigas Krasnickis ar 

s apskundžia laikraštį 
tai reik turėti pinigų 

apgynėjo nusisamdy-
teisman, 
“bent 
mui”...

Trečias klausimas neatsakytas, 
tik pasakyta, kad “vienų tautie
čių laikraščių zcceriai gauna al
gos daugiau, kitų mažiau, negu 
musų zeceriai.” Savo keliu pa
sigiria, kad “visuomet laikomės 
principo, kad stipresnis turi nors 
kiek silpnesniam padėt” ir to
dėl “Keleivis” nemokąs tokių 
“ubagiškų algų savo amato ne
mokantiems darbininkams, ko
kias gauna jie tautiečių spaustu
vėse.”

4. Kaslink klausimo, kodėl 
“Keleivio” redakcija buvo grąsi- 
nama bombomis jos pačios dar
bininkų, o joki kiti laikraščiai 
iki šiolei nebuvo, “Keleivis” pa4 
našiai atsako klausima “o iš kur 
Tamistai žinoma,” kad tai butą 
“Keleivio” darbininkų grąsini- 
mas, o ne kokio juodašimčio? 
“Keleivis” sakosi susekęs, keno 
tai buvo darbas ir buk tai buvęs 
darbas visai pašalinės ypatos. 
Tai “Tamista, Kunige, pats ne
žinai, ką kalbi”...

(Tą paskalą buvo pfrmi palei
dę patįs “Keleivio’ ’draugai).

5. Apie Lavvrenco streiką ir 
reikalavimą “penkinių” atsakyta 
taip, kaip jau ne sykį apie tai 
teko skaityt. -Keleivis”

redakcijos išlaidoms \ yra visai 
maža ir jokiu budu 1 neperdėta 
suma, ypač įvykus referendu
mams. Bet juk sakoma, kas 
nori šunį mušti tas ras ir lazdą.

ĮDOMUS APGA 
ANT PAMINKLŲ.

INIMAI

“pirmeiviai.” Vienok 
das kovojimo, toks 
ypatų yra nepadorus 
vargiai jis galės dal

padidintame
yra 4-rių

toks l)u- 
vaginimas

apgauti

Ex-Delegatas.

formate. Didumas 
puslapių “Vienybės

Lietuvninkų” i or mato.
Nuo šio 27-to numerio “Tė

vynėj” pradėjo eiti S.L.A. isto
rija, kuri vėliaus išeis atskiroj

TMD. organe, “Vienybėj Lie
tuvninkų,” eina ištisi raportai 
organizacijos viršininkų. Iš jų 
matosi, kad nuo pereitų Naujų

kime. Tik žingeidumo delei ir 
vieną, ir kitą paminėjome.- Jur
gis sako Bautrui: “Jeigu toks 
geras, tai kodėl pats to neda
rai?” 
liti,” a 
darai ?”

Šitame klausime ir at 
gali sutilpti visas ginčas.

“o kodėl tu to ne-

Skaitlius užmušimų kasyklose.
Kasyklų biuras tik-ką pagarsi

no atskaitą, iš kurios matosi, kad 
skaitlius užmušimų Suv. Valsti
jų kasyklose mažinasi.

Nelaimingiausiais šiuom atžvil
giu metais buvo 1907 metai, ka
da įvairiose Suv. Valstijų ka
syklose žuvo iš viso 3,197 žmo
nės, arba beveik penki žmonės 
iš kiekvieno tūkstančio dirban
čių kasyklose. Sekančiais 1908 m. 
žuvo iš viso 2,449 žmonės, ar
ba 3.64 iš kiekvieno 1000. 1909
metais žuvo 2,668 žmonės, arba 
4 iš kiekvieno 1000, dirbusių ka
syklose. 1910 metais 
užmušimų buvo kiek 
nes išnešė 3.91 
tūkstančio
tas nuošimtis dar truputį susi
mažino. Visgi pereitais metais 
užmušta net 2,517, kas išneša 
3.74 iš kiekvieno tūkstančio dir
busių kasyklose.

1907 metais, kada skaitlius už
mušimų negirdėtai pasididino, 
Suv. Valstijų kongresas pirmu

nuo
Pereitais

nuošimtis 
mažesnis, 
kiekvieno 

metais ši-

Tas viskas gerai, bet išrodo, 
kad Rooseveltui daugiau eina 
apie savo, locną garbę, negu apie 
progrcsyviškttmą. Antai Chica- 
gos republikonų konvencijoj 
Tafto šalininkai, norėdami susi
taikinti su Roosevelto šalinin
kais, pasiūlė jiems mesti ir 
Tafto, ir Roosevelto kandidatū
rą, o remtii Missouri valstijos 
gubernatorių, kuris yra vyras pa
žangus ir guldė savo galvą už 
Rooscveltą. Vienok Rooseveltas 
to nenorėjęs ir pasakęs “Me, or 
nothing.”—“manę, arba nieką”...

Iš to jau vieno matosi, kad 
Rooseveltas, prisidengdamas pro- 
gresyviškumu, daugiausiai rūpi
na sLsr/vo garbe. Nei pats Wash- 
ingtpnas, šios šalies tėvas, tiek 
garbės nenorejp, kiek jos nori 
Rooseveltas. Daugumui piliečių 
visai nepatinka pasodinti Bal- 
tamjam Name’ tokį diktatorių ir 
todėl, nors Rooseveltas yra la
bai popul/afiškas, bet daugumas 
net jo geriausių 
pasitraukė. 

/ I ‘

Gimus Irt au j ai 
iš kalno beveik

jis jį sugriausiąs ir suskaldysiąs 
į 15 dalių. Į penkic 
niekas kol kas neskilo 
keliu apie tris tūkstančius
pasisekė nuo organizacijos 
dyt.

Visi užtėmyjo tą, kad 
S.L.A. Seimas elgiasi netaip

Kovos

bet savo 
narių 
atbai-

jeigu 
, kaip 

to nori “veikėjai” iš “Kovos” ir 
“Keleivio,” tai po seimui būti
nai prasideda rašinėjimai, skun
dimai, bjaurosimas ir kvailini
mai to seimo delegatų. Vis vie
na, ar tų “pirmeivių” yra keli 
ar trečdalis, — jeigu tik ne pa
nai iu nutarta, tai Seime, anot

prictelių nuo jo

dino suvirš penkiais šimtais na
rių. Draugijos iždas irgi gana 
gerame stovyje. Žadama leisti 
visą eilę naujų raštų apart Ži
linsko raštų ir Dr. Garmaus pa
skaitų, kurias gaus nariai 
šiuosmet.

Naujiems leidiniams pažymėta 
šie: Kristijono Duonelaičio, Si- 
mano Daukanto (pilnas

dar

ir eilė kitų.

rink i-

krutėt.

tikrą komisiją. 1910 me- 
komisijos veiklumą prapla- 
ir sutverta naują Kasyklų 
Mainų Biurą. Šitas biuras,

priežastį ir tam tikslui paskyrė 
priežastis ir tam tikslui paskyrė 
tam 
tais 
tinta 
arba
dirbdamas ranka rankon su val
stijų kasyklų inspektoriais, pri
vertė pastaruoju laiku kasyklų 
savininkus šiek-tiek apsaugoti 
gyvastis dirbančių po žeme mai- 
nierių. Savo keliu, kaip augš- 
čiau minėtos skaitlinės parodo, 
užmušimų nuošimtis šioj šalyj

pos viešpatystėse, neišskiriant 
Rosijos, šis nuošimtis yra kur 
kas mažesnis, kas parodo, kad 
šiame atžvilgyj Suvienytos Val
stijos dar labai toli nuo Euro
pos ^atsilikę užpakalyj ir darbi
ninkų gyvastis, kaip lyginai gy
vastis važinėjančių Amerikos 
gelžkeliais, neyra tinkamai ap-

Kasyklų biuras, išduodamas 
pereitų metų statistiką, pasisako, 
kad dabar šitą klausimą labai 
atydžiai svarstoma ir kad tiki
masi, jog šiais metais skaitlius 
užmušimų bus dar mažesnis.

ti, nes gal niekur taip pigiai žmo
gaus gyvastis nekainuojama, 
kaip šioj šalyj. Amerikonai pa
pratę girtis savo civilizacija, ki- 
tas^šalis jie myli nupeikti, o Ro-į 
siją, pavyzdin, jie laiko pusiau 
bdrbariška šalim, kur miestų 
gatvėmis meškos dar vaikštinė- 
jasi; bet reik pripažinti,, kad, 
nors Rosijos surėdyme yra° daug 
blogų pusių, tai vienok nei gelž- 
keliai, nei kasyklos nepraryja ir 
dešimtos dalies tiek aukų, kiek 
jų praryja Amerikoj. Ten valdžia 
nors kitais atžvilgiais ir negera, 
bet f gelžkelius ir kasyklas pri
žiūri nesulyginamai geriau, ne
gu Amerika. Vertėtų nors to 
Amerikai nuo Rosijos pasimo
kinti ir apsaugoti darbininkus 
nucį nuolatiniu skerdynių, kokios 
taip tankiai/pasitaiko šios šalies

sako, kasyklose ir ant gelžkelių.

partijai, galima 
atspėti, jog ru

denį bus ^išrinktas Suv. 
jų prezidėntąt Wilsonas, 
kratas. J

jų, niekas (apart jų) organi
zacija nesirūpina, nei vienas jos 
dalykų nesupranta. Tartum, 
apart šių “meisterių,” visas svie
tas neturi ir už skatiką proto, 
niekas neyra doras ir teisingas 
apart musų ultra pirmeivių... 
Ištikro pastebėtinas dalykas: 
jeigu S.L.A. kokiame seime taip 
vadinamieji “socialistai” paima 
viršų savo balsais ir pervaro sa
vo nuomonę, kad ir neišmintin-

Papeikia Purvį. L.S.S. i-ma 
kuopa savo susirinkime nutarė 
išreikšti p. Purvini viešą papei
kimą už tai, kad jis, būdamas 
“Kovos” reporteriu išdavė var
dą vienos ypatos, gyvenančios 
Rosijoj, nors seimas buvo pra
šęs užlaikyti slaptybėj. Tuom 
p. Purvis pastatė aną žmogų pa
vojuj.

Tame pačiame “Kovos” 27-m e 
numeryj p. Purvis pasiaiškina, 
kad “tame dalyke įvyko nesu
sipratimas” ir tas vardas tilpęs 
prieš jo norą. Prie tos progos ne
užmiršta “duot vėjo” p. Mikolai- 

užniui ir visiems tautiečiams 
atžagarei viškumą.

Valsti- 
demo-

“Keleivį” vėl apskundė, 
vienas turi savo bėdas, 1 
ir “Keleįvis.” 
jis turėjo bylą teisme, rodos su 
kun .Krasnickiu, už apšmeižimą 
ir turi užsimokėti “štrafą.” Da
bar vėl, kaip praneša “Draugas,” 
12 liepos žadėjo būti kita byla 
už tą patį prasikaltimą. Kun. 
Bukaveckas iš Worcester, Mass., 
padavė teisman “Keleivį” už kri- 
minališką šmeižimą, įdėtą 23-čia- 
me laikraščio numeryj, kur laik
raščio korespondentas, tūlas 
‘/Kalakutas” įtaria airį vyskupą 
ir “kunigėlius valdytojus” Šv. 
Kazimiero parapijos, buk jie už
traukdami $34.000 paskolos “pra
turtėjo.” Toliaus įtariama kun. 
Buchoveckui, buk jis susinešęs 
su darbdaviais ir įtikrinęs juos, 
kad jie imtų tik tokius lietuvius!U 
darbininkus, kurie priguli prie 
jo parapijos, o kurie priguli prie 

tai 
ką

Kiek- 
turi jas 

Nelabai dar senai

neprigulmingos parapijos, 
tuos buk prašęs prašalinti, 
darbdaviai ir padarę.

var-‘‘Minėtas kunigas (jei tokj 
dą pridera nešioti), — skaitome 
toliaus toj pačioj koresponden- 

* cijoj, — paprašė taipgi, kad butų 
priimdinėti į darbų tik tie, kurie 
turės paliudyjimą nuo jo, 
nes tio jau busiu žmonės ištikimi.

Už tokj paliudyjimą ima ma
žiausiai $6.00; nuo nekuriu ir 
daug daugiau.”

b 11.
Dabar oį‘Kqlcivį” pakviesta

Laiškas
rn

tv-rn-----------

^IMiivos’r Redakc.
>1 į —r-br  .
“Lietuvos” Redakcija! 
įdėti Jųsų gerbiaman 

šį;> klausimą, kurio iš-
Meldžiu 

laikraštin 
rišimą, mafaąu, bus žingeidu ir 
naudinga žinotLir kitiems:

Meldžiu gerbiamų lietuvių dak
tarų, arba šiaip apie tai nusima
nančių paaiškinti, ar galima ir 
kokiu budu išgydyti raudonas 
apsigimimo plėnies kūdikiui ant 
veido ar kaklo; Ar teisybė, kad 
tie ženklai lieka kūdikiui nuo to, 
kad nėščia 
nies ? ‘

motina išsigąsta ug- 
Sud pagarba,

S. Kiela.

šimts pirmų metų vaikėzo pa- 
sodinimą S.L.A. prezidento krė
sle), tai vis gi kita pusė (anot 
jų —“tautiečiai”), guodomai di
džiumos nutarimą, nekelia jokių 
riaušių,
tarimas yra

21,718,448

Tiek cigarų išrūko Suvienyto-
nors ir jaučia, kad

negeras. Bet

socialistai

un
jo “The Tobacco Leaf” laikraš

tis, paduodamas šitą skaitlinę, sa
ko, kad už pinigus, kuriuos pra
leidžiama Suvienytose Valstijo
se su durnais laike vienų metų,

cr-

taip vadinami 
“Keleivio” ijr ' 
dalykas but rimčiausias, arba kad 
ir menkiausias, tuojaus kįla
gelis. Matomai jie nepripažįsta 
ir nemoka guodoti balso didžiu
mos, arba mano, kad didžiuma — 
tai jie, nors jų butų iš viso vos 
keletas.

Taip buvo pirmiaus, taip yra 
šiuosmet. Šiuosmet, rodos, 

Po 
metų ginčų ir kolionių, 
pagalios pamatė, kas yra 
draugais, kas priešais, 
sunku bile kam dabar 
prie S.L.A. naujos kon- 

•s, ar ko kito. Vienok 
jau musų vyrukų tokia mat pri
gimtis: .neiškenčia ir gana.

Štai “Kovoj” jau pradedama

ir siuosmet. Šiuosmet, 
jau nebuvo prie ko kibti.
dviejų
sąnariai

kabintis

Girdi tai — “bizniška, buržuazines 
pakraipos organizacija.” Socialis
tai todėl turi but jai priešingi, o 
jau jeigu prigulėti, tai ne del 
ko kito, kaip “tik del apdraudos 
(insurance) ir pašalpinio sky
riaus.”

Neapsieina ir be vaginimo. 
Štai tūlas Seimo delegatas R. 
Vasiliauckas, 27-me num. “Ko

jis pa-s 
ir, pa- 
aritme-

kliasos šarvuotu karišku laivu, 
arba galima butų išmokėt S. V. 
prezidento algą per 1,000 metų.

“Už pinigus, kuriuos kas me
tai išleidžiama tik ant cigarų, 
neskaitant cigaretų ir tabako rū
kymo, — sako toliaus tas laik
raštis, — “galima butų iškasti 
Panamos kanalą, apmokėti Pa
namos republikai už paimtą, nuo 
jos juostą žemės to kanalo iš
kasimui, apmokėti kaštus forti- 
fikavimo kanalo ir užmokėt 50 
milijonų dolierių senai franeuzų 
kompanijai, kuri, šį kanalą kas
dama, subankrutijo ir v 
pardavė Suvien. Valstijoms 
augščiaus paminėtą sumą.

Kiekvieną dieną, abelnai 
ėmus, 
Ii joną 
garus.

už

šioj šalyj išrūkoma 21
718 tukstangių ir 448

Iš šito atsieina 904,935 
kas valandą, 15,082

vieną minutą ir 251 cigaras

išrūkoma dar

in 1- 
ci-

kiek-

d au-

išlaidų 
keturias 
praneša,

vos isskaithuo 
darytų raštinės 
naudojęs visas 
tikos veikmes, 
L.A. raštinė n<
daugiau išlaidų, kaip už $69.00, 
o protokole Seimo paduota ir 
patvirtinta, kad tų išlaidų pada
ryta per metus už $163.00.

Žinoma, turėjo kas nors liku
sius povogti... Taip rašėjas ir 
sako: “Seimas priėmė, priešintis 
nebuvo galima, tad $99.00 (čia 
musų “matematikas” ant penki-

siektų nuo žemės iki mė

giau, nes KiCKVieną dieną išpuola 
23.736,190.

Jeigu visus cigaretus, viena 
idiena išrūkytus, suvertum ant 
vielos, tai iš to pasidarytų linija, 
kuri
nulio ir atgal ir dar liktų galas, 
kuris apsuktų žemę du kartu.

Statistiškos žinios paduoda, 
kad Suvienytose Valstijose iš
rūko, “sukremta” ir “suzaživo- 
ja” kas metai 533,357,206 svarų 
tabako tik šioj šalyj išdirbto. 
Tas padaro 266,678 tonus. Čia 
nėpriskaitytas dar tabakas, 
pargabena iš kitų kraštų.

“Jeigu šitą visą tabaką,
gia minėtas laikraštis, — galima 
butų sudėti ant svarstyklės (vo- 
gų), tai ant kito torielio, kad 
ją atsverti, reikėtų pastatyt ke
turias armijas žmonių po vieną 
milijoną žmonių kiekvienoj.”

Iš šito matyt, kokius turtus

bai-nes suklupo, nes 103 — 09 «= 94, 
bet ne $99.00) yra keno-nors ki- 
šeniuje.” “Keleivis” taip pat 
buvo prie to paties, tarsi su ki
tais Susitaręs, prisikabinęs, — 
net tūlų išlaidų nepaminėjo, kad 
padarius didesni įspūdį apie “va
gystes” tautininkų.

NereikHnit jokiu ekspertų, kad j mes praleidžiame visai už dyką, 
suprasti, jog $163-00 raštinės h |be jokios sau naudos. J. B.

Amerika yra įdomi šalis. Nie
kur kitur tokios šalies nerasi. 
Gal niekur nerasi tiek turtuolių 
piniguočių, kiek Amerikoj, bet 
už tai gal niekur kitur nerasi tiek 
humbugų, didesnių ir 
švindelių ir nepaprast 
prasimanymų, kiek . jų 
Amerikoj.

Čia surasi žmonių, 
gina “padaryt pinigų" 
ir bile kokiu budu. 
mai jau nuo senai yra 
kaipo geriausis būda
nimui “biznio” ir jokia kita tau
ta taip plačiai jų nenaudoja ir tiek 
ant jų pinigų neišduoda, kaip kad 
amerikonai, 
net patįs 
drąsumu ir
taučių. Taip nuo tūlo laiko pra
simanyta naudoti apgarsinimams 
ne tik tvoras, namų sienas ir fab
rikų kaminus, bet net kapines ir 
kapų paminklus.

Anglų laikraštis “Tit Bits”, iš
einantis Londone, “pašiepdamas 
amerikonus, paduoda keletą pa-

čia

kurie mė- 
iš bile ko 

A | įgarsi ni- 
pripažinti

Bct kitą kartą jau 
amerikonai nusistebi 
“išmislu” savo vien-

Taip, viena n<“<lė, kurios vyras

statė savo mielanijam gyvenimo 
draugui paminklą, ant kurio lie
pė iškirsti tokį parašą:

“Čia guli...., brangus vyras 
(tokios ir tokios), kuri dabar lai
ko biznį įvairių, namams reika
lingų, rakandų ir visados duoda 
geriausią savo kostumeriams ta- 
vorą už pigiausią prekę”.

'l'ulas krautuves savininkas, nu
sipirkęs kapuose vietą, pastatė 
ten paminklą, keliais metais prieš 
savo mirtį ir ant jo padėjo tokį 
parašą:

“Čia guli John Emerson, gc- 
riausis skrybclninkas visoj Ohio 
valstijoj”.

Kanada nelabai atsilieka nuo 
Suvienytų Valstijų, kaip matyt 
iš sekančio pavyzdžio:

Tūloj kanadiškoj firmoj nu
mirė jos prezidentas.

Mirusio pagerbimui firma iš
statė puikų paminklą, bet ant jo 
nepamiršo padėti tokio parašo:

“Čia guli Abrahomas Stokcs, 
uždčtojas firmos Stokes, Stoks 
& Co., kuri per ilgus metus iš
dirbinėjo marinuotas daržoves 
(pickles) ir vaisius. Geriausi už 
visus kitus ir neturi sau lygių”.

Ką jus pasakysit apie tokius 
paminklus. Tankiai pasitaiko, 
jog kapinių užvaizdą priešinasi 
tokių parašų padėjimui, vienok 
matyt ne visur ir nevisados.

ventojai juokiasi ir teisingai pa
sibjauri tokiu amerikonų biznie
rišku gašlumu. A. K.

MAŽAI MILIJONIERIŲ 
JAPONIJOJ.

V ienas japonų laikraštis nese
nai surinko statistiškas žinias, 
sulyg kurių Mikado karalystėj 
yra tik 1,018 japonų, kurių tur
tas siekia $250,000 arba daugiau.

“Tai visai nedaug,” užtėmyja 
amerikoniškas laikraštis “Har
per’s Weekly,”— bet nors japo
nai, abelnai paėmus, toki bėdini, 
tai vienok išrodo, kad jie moka 
greit tapti turtingais”, — gal 
greičiaus už amerikonus. Sulyg 
minėto laikraščio, 10 metų atgal 
tokia pat statistika parodė, kad 
Japonijoj tuom laiku buvę vos 
441 ypata, turinti daugiau negu 
vieną ketvirtą milijono dalį, o 
dabar tas skaitlius daugiau negu 
du syk pasididino. Turtingiausiu 
Japonijos piniguočių yra baronas 
Mitsui, kurio turtas siekia 20 mi
lijonų dolierių.
Tokiam amerikonu Rockefelle- v

riui, Morganui, arba Carnegie, 
kurių turtas išneša arti tūkstan
čio milijonų dolierių, toks baro
nas Mitsui su savo 20 milijonais 
galėtų būti paprastu bernu.

Ožys Ilgabarzdis.

NAUJI RASTAI.
Keli žodžiai apie Susivienyjimą 

Lietuvių Amerikoj. Spauda S. 
L.A., New York City, 1912 m.

Makaro Sapnas. K. Koro
lenko apysaka. Autorizuotas ver
timas. “Lietuvos” spauda ir lė
šomis. Chicago, Ill., 1912 m.

Nuomones Garbenio, jo gimi
naičių ir prietelių. Paraše Kun. 
J. Gerutis pagal E. Duplessy. 
Dalis II. šv. Kazimiero dr-jos 
leidinys.
Banaičio spaustuvė.

lC aunas. Saliamono
1912 nų



Dr. Emil Loebl <

KDLTOBA IR SPAUDA
LIETUVIŲ KALBON IŠVERTĖ

VAIDEVUTIS
—:o:—

(Tąsa).

Laikraščio santykiai su politiškuoju 
veniniu, ypač gi su partijos politika, gali 
ti labai įvairus. Galima čia atskirti tris

bu- 
nu- 

sistovejusius tipus. 'Pečiau prieš tai reikia 
pažymėti, kad tie tipai nėra pilnai viens nuo 
kito atskirti savotiškomis definicijomis, bet 
kad tankiai pasirodo kaipo pereinamieji apsi
reiškimai. 'Pečiau, nežiūrint to, galima skai
tyti žemiau paduotus tipus už svarbiausias 
ir pamatines formas spaudos santykių su po-

toks laikraštis, kurs skelbia grynai asmems- 
ktis, visai neprigulmingus įsitikrinimus vieno, 
arba keliu publicistu. 'Ta tina galima skai-
tyti tobuliausiu. Ne dėlto, kad vieno ar ke
lių autorių nepriklausomybė neva užtikrina 

eisinguma, nes ir 
rašalinėms intek-tasai,

mėms, gali klysti, bet nepriklausomybe paleng
vina duoti tai, ką spauda gali duoti, t.y. gry
ną, nesuteptą asmenišką nepriklausomo žmo
gaus nuomonę, kitais žodžiais, gryną, subjek- 
tivę tiesą.

vį, kuriame egzistuotų
pilnai individualistiškų laikraščių, kurie savo 
lenktyniavimu palengvintų aiškiai visuomenės 
nuomonei tvertis. Timcso didumas ir jo in- 
tekminga Anglijos politiškame gyvenime vie
ta rėmėsi ypatingai ant to, kad mokėjo ser
gėti tą išimtinai asmenišką charakterį.

2. Laikraštis kaipo organas draugijų, po
litiški/ partijų, finansinių grupių, valdžios. — 
Tos rųšies laikraštis neatsižymi tobula sava
rankiška galybe visuomenės gyvenime. Tečiaus 
jisai turi pozitivį 
reiškia ant kokio 
parlamente.

veikimą į idėją, kuri 
nors ikto forum, vi

mas ekonomiškoj
kaipo komerci jinis sumany- 
pr asinėje. •— I oksai tipas

pirmiausiai pasirodė ir išsiplėtojo franeuzų 
spaudoje. Reorganizacijos ir miestelėnijos 
viešpatavimo laikais kulminacijinį intekinės 
punktų pasiekia vien partijinč spauda; laikraš
tis semia savo informacijas ir nurodymus 
pas partijų vadovus, esti remiamas partijos 
draugų medegiškai, gyvena iš partijos ir dėl

Tendencija yra svarbiausias dalykas, o sub- 
jektivis veiklumas pasirodo kur raudoniausiai. 
Prenumeratos kaina yra neparastai augšta, 
skaitytojai 
jinę taksų, 
biedna.

Tokiu sant \ kių

Emil de Girardin. avinys buvo su 
egzistuotų ne iš

ir dėl savęs išimtinai. Sumažinimas prenume
ratos, kuri ligšiol siekė nuo 80 lig 90 fran
kų, duoda progą dideliam khentėlės pasidau
ginimui. Pradeda jis j ieškot i ėmėjų tokių 
skaitytojų tarpe, kurie nėra nei balti, nei rau
doni, kurie nelinksta nei vienon, nei kiton 
pusėn. Ypatingai atkreipė akį į apoliškąją

supirma, klausimus abelnai interesuojančius 
informacijas, humoristiškus straipsnius ir ši
tą iš dailės šrities. Tokiuo budu informaciji
nis laikraštis sumažino senojo tipo politiškų 
jų laikraščių intekmę.

Anglų spaudoje tas viskas dar *analogiš- 
kiau apsireiškė. Be rimtų partijmių organų 
augo tenai didyn skaičius tokių laikraščių, ku 
rie savo pasisekimą pradžioje rėmė ne ant 
tendenncijos, bet ant technikos, ant turinio 
turtingumo ir įvairumo, ant puikių informa
cijų garsių bendradarbių.

Panašiai ir vokiečių spauda negalėjo iš
sisaugoti nepasidavus progresiviško proceso 
jiegąi; ir čionai tad kildavo įvairus laikraš- 
tijos užmanymai. Gana pamokinamas tos nau
josios eros dokumentas yra ką-1 ik nesenai iš
ėjusioji knyga*), kuri apie laikraštiją trak
tuoja komercijos žvilgiu. Atuorius tame vei
kale tvirtin,a kad: “Kas nori savo utrtą ap
versti užpirkimui, arba parėmimui kokio nors 
laikraščio, pirmiausiai privalo pažinti komer- 
cijinio sumanymo, vertę. Kaina gi laikraščio 
daugiausia priklauso nuo aktuališkumo pa- 
žvalgų, kuriąs jisai reprezentuoja visuomenei. 
Kaip tik aktuališkumas prasilenkia su tomis 
pažvalgomis, laikraščio vertė žymiai nupuo
la.” Naiviškumas, su kokiu pažvalgų per
maina, kaipo artimiausia ir naturališkiausia 
priemonė parėmimui sumanymo reikalų esti 
čionai traktuojama, negali būti juokais pra
leista, anaiptol, minėtą denuncijaciją reikia 
skaityti kaipo besamoningą, bet reikšmės pilną 
išpažintį gana plataus spaudos esmės supra
timo.

Šiandien stovime — jeigu taip butų gali
ma išsitarti — ant augščiausio plutokratiškoi 
laikraŠtijos- išsivystymo laipsnio* Visu ge-
ina išsitarti — ;
laikraŠtijos- išsivystymo laipsnio*

♦) K&uf, Grūndung und Finvnzierung von Zei* 
fungen und Zeihchriften von Gustav Schmidt. Leip-

riausiu to dalyko priparodymu yra žinomieji 
faktai. Augštai techniškai pastatytieji laik
raščiai turi savo skaitytojų visuose lageriuose. 
Žymi skaitytojų daugis — nemainydamas savo 
įsitikrinimų — prenumeruoja priešingą sau 
laikraštį, nes savuose partijiniuose organuose 
neranda nei vieno laikraščio, kuris iš techniško

dos intekme neliauja didinusis ir į spauzdintų

laikui bėgant,

yra manymas, dūk va
i, tai nuolatinis karas

turi

su 
spauda dėl šios pastarosois teisių apribojimo 
iš vienos pusės, gi iš kitos, tai nuolatinis spau
dos protestas prieš tuos apribojimus. Spren
džiamieji viešpatystės veiksniai, rūmai ir kabi
nėtai su mielu noru ne kartą 
parėmimą

su sąmone vartojo ja savo patarnavimams, 
(a u Frankfurto Oberpostamts Zeitung ibuvo

) valdiškąjį laikraštį. Francijoje 
XIII ir Riebėliau spaudoje matė 
riemonę savo sumanymams inku- 
Ščius labai gerbė, jais naudojosi 
budais juos rėmė. Rerandol’o or-

ganus

nors
k a ralius

Osnekelių nutarė, kad kiekviena šcšiolik tas, šiomis dienomis buvo prix

biivo perdaug kieta, 
kardinolas informavo

rūpesčiu
,btivo

ini \'o g

rašytame ministrui

buvo at-

>

Thulmaver’ui

nori visuomene užinteresuoli, neprivalo niekad 
nieko kliudyti”. Napoleonas I daugiau, negu 
kas kitas naudojosi spaudos galybe; traktuo
davo apie ją labai rimiia, rūpinosi ja kiek įma
nydamas. Iš priežasties neapsakomo noro 
pasižaboti laikraščius savo patarnavimams,

siog despotiškai; galų gale sulaukė tos valan
dos, kad spauda jam neva pasidavė, tapo nuo
lanki. bet nuolanki tiek tiktai, kiek jautė jojo

leono ginklo laimė suknupo, tasai priverstas 
pasidavimas bei nuolankumas dingo.

Bet garsaus ' valdono gyvenime randasi 
ir gresni ruožai. Napoleonas neišsitikėjo en
tuziazmo perviršiu, su kokiu apie jį rašė. Pa

us laikraščiai, tatai liepč\ rašvti sau spe- 
Afer-

benclradarbis. turėjo priedermę padavi- 
ciesoriui dienos atsilikimus tikriausioje

autorius
cit re

Napoleonas turėjo nepaprastai buklų mo
kinį asmenyje savo didelio priešo Metternicho, 
kuris su Fridriko v. Getzo pagalba pakėlė

meno augštybėn. Cieso-
r taus

vo jo numylėtas užsiėmimas.
pierių turėjo tūla silpnybę.
brangino ta asmenį, kuris galėdavo parašyti
gražų'politiška straipsnį ir guviai užsiimdavo

augštai

šorius labai sąmojingai ir su nusimanymu kal
bėdamas apie puikius jauno Figaro rezultatus, 
tvirtindamas juos esant skaitlingų, intekmin- 
gų ir įvairių straipsnių priežastimi. Vilhel
mas jau kaipo Prūsijos regentas, stengėsi 
visomis keturiomis pats gerai apsipažinti su

to ragino; karališkoj bibliotekoje Berline ran
dasi daug brošiūrų, perneštų iš naminės J)ib- 
lioetkos, kurios, išmargintos įvairiais ženkle
liais ir patėmijimas raudonu rašalu nuosavia 
regento ranka, aiškiai parodo jojo užsiintere- 
s a v imą publ i c i s t i ka.

Nuolatinė ir objektivč valstijos viršinin
ko informacija apie politiškąsias spaudos de
nunciacijas-priklauso šiais laikais beveik kiek-

Klausimai įš pejreito numerio.
70. Iš kufif gąunama druska?
71. Kas ir kaip atrado pirmą 

pielą? <
72. Nuo Jcaip senai žmonės

73. Kokiu -jbudų Amerikoj at
sirado publikos mokslainės?

Atsakymai.
70. Buvo '-laikai, kada visą 

druską, vartojamą prie valgių 
ir šiaip pramonėj, gaudavo iš jū
rių vandens. ' Ir. dabartiniais lai
kais tose šalyse, kur oras yra 

karštas ir jūrių pa-sausas

kos gauna tokiu pat budu. 
tugalijoj, pavyzdin, iš jūrių 
dens gauna kas metai per 
tūkstančių tonų (tonas — 
svarų). Prancūzijoj išdirba
tiek pat. Ispanija turi dideles 
druskos dirbtuves, — jeigu taip

j or- 
van- 
250 

2000 
apie

galima

vietose; kas 
su viršų m 300
Net siaurame

metai iš
niksiančiu

tonu.
L.

Adrijatiko jūrių, kv 
metai 
tūkstančių 
kas metai 
tonų.

Austrijai, kas 
nuo 70 iki 100

s priguli 
išdirbama 

tonų, 
apie

160 tūkstančių
Kokiu budu galima gauti 

ką iš juriu vandens?
drus- 

Kiekvie- 
nas žino, kad jūrių vanduo yra 
sūrūs ir kartokas todėl, kad ja
me yra ištirpinta druska. Kai-
kuriose vietose, kaip pavyzdin, 
Viduržemio ir Adrijatiko jurio- 
se, vanduo yra ypatingai sūrūs 
dėlei didelio nuošimčio jame iš
tirpusios druskos. *

Jūrių pakraštyj daro rezer
vuarą, nuo 10 iki 16 colių gilu
mo ir į šitą rezervuarą pama-

prastai daroma kelis ar kelior 
lika tokiu rezervuaru ir vanduo u v * T c
pamažu plaukia iš vieno kitan. 
Tuom tarpu nuo karštų saules 
spindulių vanduo nuolatinai ga
ruoja, o jame esančios dalįs 
druskos kristalizuojasi ir gula 
ant rezervuaro dugno.

vandeniui visai išgaravus, ant 
dugno rezervuaro pasilieka eilė 
kietos 1 druskos. Įleidžiama nau-

greičiaus

garuoja ir palieka naują eilę 
druskos ir t.t., pakol rezervuarai 
neprisipildo druska.

Šie rezervuarai yra, kaip mi
nėjome, negilus
vanduo galėtų garuoti), bet kar
tais yra labai platus ir ilgi. 
Neretai jie užima po kelis šimtus 
akrų. Pavyzdin, vietoj vadina
moj Berre, ant Viduržemio ju
riu krašto, toki rezervuarai už-

Tokiu pat bu du gaunama drus
ka garsiuose Eltono Baskunča- 
ko ir aplinkiniuose ežeruose piet-

vienytose Valstijose, ypač At- 
lantiko pakraščiais; vienok šioj 
šalyj * didesnių rezervuarų visai 
nėra.

Tokiu budu išdirbtą druską 
paprastai vadina jūrių druska.

Bet, apart šios rūšies druskos, 
labai daug dar vartojama iška
samos iš žemės druskos. Dati- 
gelyj vietų, žemės viduriuose, yra

Tokia 
druska, 
ir tose 

be abe-

sniai ir gįslos anglių, 
druska vadinasi uolinė 
Ji yra kieta, kaip uola 
vietose, kur ji randasi, 
jonės, labai-labai senuose laikuo
se turėjo būti jūrių dugnas. To
kios druskos kasyklos randasi 
Anglijoj, Škotijoj ir beveik vi
sose Europos šalyse, bet garsiau
sia ir didžiausia druskos kasykla 
yra Vieličkoj, Austrijoj, netoli 
nuo miesto Krokuvos.

Tokią uolinę druską dagau- 
na iš žemės dvejopu budu: ar
ba ją kasą, kaip,iupavyzdin, an
glis, arba išgręžta žemėj gilus 
šulinius. Į tokį Tšulinį įleidžia
ma dvi dūdas. PpJ<ol jos nepa
siekia druskai’-’Kieto sluogsnio. 
Per vieną dūdą įleidžiama van- 

Iduo, kuris kiėtąl‘druską sutir
pina, o per kitąį dūdą išpom- 
puoja jau sutitpuįaą druską pa- 
vydale tirštos zupės^ Tokiu bu
du gautą druską ( džiovina, gry- 
nija ir tada jau ji eina 
mui. t

Tankiai toki šuliniai 
bai gilus,— įlekia iki
dų žemėn. Suvienytose Valsti
jose yra dideli druskiniai šu
liniai Onondaga; paviete, New

kurie turi užėmę augščiausias valdiškas vietas.
Tie keli žodžiai aiškiai parodo mums, kad 

santykiai tarp spaudos ir valstybės, ir atbulai, 
ne visuomet buvo kova prieš arba už spaudos 
laisvę. Be abejones, tokie santykiai buvo jau 
pačioje laiįcraštijos užsimezgimo pradžioje. 

I Pečiaus nepaprasta jiega ir greitas spauzdinto 
žodžio išsiplėtojimas turėjo gana anksti at
kreipti į laikraštiją ypatingą valdžios domų. 
Kad valdžios veikimas tuo atžvilgiu buvo iš 
dalies nemažai atžagareiviškas, negalima ste- 
bėtieš. Naujoji galybė apsireiškė perdaug] 
ūmiai ir triukšmingai, galėjo atsitikti, jog val
džia jos nusigando ir norėjo užstoti jos besi- 
plėtojimui kelią ir stvėrėsi aštrių priemęnių. | Yorko valstijoje netoli miesto

Syracuse ir Salina. Michigano 
valstija užima antrą vietą po

pardavi-

yra la-
1500 pe-

New Yorko, bet, abelnai pa
ėmus, Suv. Valstijose daug dau
giau suvartojama druskos, negu 
jos išdirbama ir todėl kas metai 
reik dar daug jos pargabenti iš

71. Pirmą pielą buk išradęs tū
las žmogus, vardu Dcadalus. Pa
sakoja, kad jis, radęs didelės 
gyvatės žandkaulį, pavartojo jį 
perpjovimui medžio šakos. Pa
matęs, kad toks kaulas gerai 
pjauna kiauriai medį, jis prasi
manė padaryt tokį pat instru
mentą iš geležies.

Pirmą medžio pjovinyčią pa
statyta ant Madciro salos 1420 
m. ir Vokietijoj, mieste Breslau, 
1427 m. Norvegijoj pirma len
tų pjovinyčią pasirodė 1530 m. 
Pastebėtina, kad nekuriose šaly
se žmonės labai priešinosi sta
tymui pjovinyčių. Pavyzdin, 
Anglijoj, kada tūlas holandietis 
pastatė pirmą lentų tartoką, 1663 
m., tai aplinkiniit žmonių buvo 
toks įnirtimas, kad nebagas ho-

visa savo pjovi-

ta kelios pjovinyčios netoli Lon
dono ir nuo to laiko jau ran
dame jas prasiplatinusias visuo
se kraštuose.

72. Cukraus gimtinė yra Azi- 
M c narna, kad cukrų var

ai. Cukrų 
Aleksandro 

m. prieš
Tiena rytinė tauta, 
sutartį • su garsinu 
•tojo cukrinių nen- 

paprastą

JOJ. 
tojo jau 
surado 
Didžiojo admirolas, 325 
Kr. gi m: 
kuri turėjo 
Pompeju, v
drių skystimą, kai 
gerviną. Antrame 
randan\e užrašuose, Galen liepęs 
savo ligoniams

cukrus pasirodė 
jos 625 metais;

vartoti cukrų, 
Pirmu kartu 

Europoj iš Aži- 
1150 metais jau

raus. Pirmiausiai bandyta 
rų daryt vien tik iš cukrinių 
drių, kurios turi labai saldų 
stirną. Italai buvo pirmi,
rie bandė Europoj išdirbinėti to
kiu budu cukrų, vienok jų mėgi
nimai nepasisekė. Ispanai ir por

cuk-
nen-

ku-

rikon apie 1510 m. Pirmos cuk
rinių nedrių didesnės plantaci
jos šią^lieninių Suv. Valstijų plo
te pasirodė 1751
amerikoj cukraus dirbtuvė buvo 
pastatyta netoli 
La., 1758 m.

išdirbinėjama

m., o pirma

New Orleans, 
Europoj daugu

moj vietų išdirbinėjama cukrų 
iš saldžių burokų (kaip kur va
dinamų runkeliais). Suvienyto
se Valstijose ir Kanadoj auga 
medis, vadinamas “rock” arba 
“sugar maple” (cukrinis klevas) ; 
iš kurio gyventojai išdirbinėja 
cukrų vietiniems savo reikalavi
mams.

pradinių mokyklų beveik siekia 
laikų pirmųjų kolionistų. Pir- 
miejie kolionistai dabartinių val
stijų Massachusetts ir Connec
ticut nutarė užlaikyti mokyklas 
kiekvienoj naujoj kolionijoj ir 
kiekvienam miestelyj, ir sulyg 
abelno visų kolionistų nutari
mo (kas buvo tuom laiku visos

kus tėvai turėjo juos siųsti mo
kyklon, arba mokyti kitu kokiu 
budu.

Iš pradžių šios mokyklos ne
buvo už dyką. Tie, kurie buvo 
turtingesni, turėjo už 
kų mokslą mokėti, gi 
vaikai galėjo mokytis 
Vienok greitu laiku

savo vai- 
neturtėlių

pasirodė 
blogumas skyrstimo vaikų į dvi 
dali: neturtėlių ir turtingesnių, 
tai yra tų, kurie nemokėjo už 
mokslą ir tų, kurie mokėjo. Tai
gi, netrukus po to, kaip šios ko- 
lionijos pastojo valstijomis, mo- 
kestįs užlaikymui mokyklų tapo 
padidintos ir mokyklas visiems 
vaikams atidaryta be jokio spe
cial iško už tai mokesčio.

Kitos Naujos Anglijos kolio- 
nijos greitai perėmė išmintingą 
šių kolionistų pavyzdį, bet kito
se Suvienytų Valstijų vietose dar 
ilgą laiką pradinės mokyklos bu
vo arba privatiškos, arba para
pijų užlaikomos.

Tais laikais Suvienytos Val
stijos susidėjo vos iš 13 valsti
jų, — šiądieninių valstijų At- 
lantiko pakraščiais.
prie Suv, Valstijų prisidėjo di
deli žemės plotai į vakarus nuo 
Alleghanų kalnų ir pradėjo tver
tis naujos didelės valstijos, tai 
tada Suv* .Valstijų Kongresas

Bet kada

pavieto 
mokyk-

kiekvieno kongresinio 
butų pavesta užlaikymui 
los. Vėliaus, dar naujasnėse val
stijose, vieton vienos žemės sek
cijos, atskirta pradinių mokyklų 
naudai po dvi sekei j i kiekviename 
kongresiniame paviete, arba dis- 
trikte. Pietinėse valstijose, po 
civiliškos karės, taipgi užvesta 
tokią pat tvarką, ir šiądien nei 
vienoj kitoj viešpatystėj pradinės 
mokyklos neyra taip gerai ap-

surėk

vice< 
Kudiix 

Taip< 
naktk

Birutės”

Beveik visose valstijose lanky
mas mokyklų yra priverstinas ir 
vaikai būtinai privalo lankyt mo-

Nei viena kita šalis nereika
lauja priverstinai lankyti mokyk
lą iki tokio senumo.

KLAUSIMAI.
74. Kas tai yra “Išganymo 

Armija’’ (Salvation Army) ir 
kokiu budu ji atsirado?

75. Kokios yra septynios bibli
jos pasaulyj?

76. Koki pinigai yra dabar la
bai reti, Už kuriuos šiądien

77. Kur žuvis iš apačios per 
vandenpuolį iki 20 pėdų aukščio 
peršoka?

78. Kur yra kaimas po žeme, 
žmonėmis apgyventas?
Atsakymai bus kitame numeryj.

PRANEŠIMAS

Šiuomi pranešu, 
sas susivienijimui 
Rymo-Katalikiškų 
draugijų Amerikoj,
sėjo (September) 16-16 dienose, 
1912 m. po num. 180-182 New

jog Kongrc- 
Lictu višku c 
pagelbinių 

atsibus rug-

Kiek

sti Kongresan, savo atstovą, kad 
ji butų ir mažiausia, bile tik 
turi Čarterį. Didesnės paged, dr- 
jos gali siųsti 1 atstovą nuo dr- 
jos ir vieną nuo kiekvienų 50 
narių, tai yra, jeigu dr-ja turi 
50 narių, gali siųsti 2 atstovu, 
jeigu 100 narių — 3, ir taip to
liau. Atstovai privalo turėt nuo 
dr-jos paliudijimą arba mandatą 
su viršininkų parašu ir 
antspauda. 
kad dr-jos 
mums, kiek

d r-jos
Butų labai geistina, 
pirmiaus praneštų 

kuri atstovų prisius

Kazys Vaškevičius, 
Ncwark’o L. R. K. P. D.

Komiteto Pirmininkas.
Antrašas:

184 New York avė.,

VIETINES ŽINIOS.

ir nesuga-
Kumas su

Nenusisekusios krikštynos. 23 
dieną birželio vienoj lietuvių šei
mynoj ant Hermitage avė., netoli 
47tos gatvės, buvo linksma die
na. Gaspadorius susilaukė duk
ters ir, kaip visur vedasi, iškėlė 
puikias krikštynas. Jokios krikš
tynos negali vadintis puikiomis, 
jeigu svečias negaus išsitraukti 
tiek, kiek tik dūšelė nori. Taigi 
ir čia linksmintasi ir 
pakol neatėjo kipšas 
dino visų linksmybių, 
kurna buvo žmonės
ar gal užuodė iš kalno, kuomi 
krikštynos gali pasibaigti, taigi, 
pasiėmę automobilių, išvažiavo 
sau pasivažinėti į pikniką. Li- 
kusic svečiai tuom tarpu linksmi
nosi, kaip mokėjo. Bet, matyt, 
nelabai jų mokėta linksmintis. 
Viskas butų buvę gerai, bet tas 
kipšas sugundė kurį ten iš sve
čių, kad balius—tai ne balius, 
jeigu buteliai ramiai ant stalo 
sau stovi. Taigi greit ir pradėjo 
buteliai po kambarį lakstyti: pa
byrėjo stiklai, ant kaktų kai ku
riems svečiams guzai iššokinėjo. 
o kiti pamatė, kad ir galvose 
stiklinių šukių esama. Vaikai 
ant gatvės, girdėdami nepapra-

koks ten juokdarys, bijodamas, 
kad įšildinti svečių pakaušiai ne
užsidegtų, pašaukė ugniagesius. 
Į kelias miliutas ir policija, ir 
ugniagesiai buvo ant vietos. Ug
niagesiai nutarė, kad gaisro ne
busią ir grįžo atgal, o policija 
nusprendė, kad gaspadoriui ir 
dviem jo burdingėriams bus pa
rankiau atsivėdinti šaltojoj. Taip 
nelaimingai pasibaigė šios krikš
tynos. L. T.

ševskio banke ir išvažiuoti 
Chicagos delei gręsiančio jo 
katai pavojaus. Daktarai 
dę, kad jis gavęs pradžią dži<K
vos ir patarė jam, negaišinan( 
laiko, važiuot gydytis. P-as Buk 
kus padėjo daug darbo, budamat 
du metu atgal TMD. 
prezidentu laike didelės 
kos Raštų ekspedicijos, 
pat jo daug vakarais ir 
mis darbuotasi prie “
palaikymo ir “Chicagos Lietuvių 
Draugijų Sąjungos’’ suorganiza* 
vimo, kurioj jis yra taipgi vice* 
prezidentu. Neišmiegotos nak* 
tįs ir nuolatiniai rūpesčiai, prie 
nesveiko Chicagos oro, pakirto 
jo gana ir be to silpną sveikatą! 
pradėjo kraujais spjaudyt. Savo 
keliu tikimasi, jog grynas, ty* 
ras oras 
rūpesčių, 
sveikata.

sugrąžins jam
nuo
vėl

susiDaukanto Dr-ės
Pereitą nedėldienį, S.

Simano 
rinkimas.
D. draugystė atlaikė Liekio sve
tainėj, ant kampo 33-čios ir Mor
gan gatvių savo mėnesinį susi
rinkimą. Iš svarbesnių nutari
mų reik pažymėt sekančius: 1. 
Nutarta prisidėti prie apvalini-f 
1110 ir privedimo tvarkon Lietu-* 
vių Tautiškų kapinių darbu ir 
aukomis; 2. Draugystė aukoja 
po 25 centus nuo nario pasta
tymui ofiso ir įtaisymui varpo 
tose pačiose Tautiškose Lietu
vių kapinėse; 3. Dabartinis drau
gystės kasierius, p. Juozas Mos- 
kus padavė savo rezignaciją nuo 
kasierystės, nes jis žadąs greitu 
laiku išvažiuot Nebraskos valsti* 
jon,
damas,

P-no 
imta ir 
sierium

kur jo žmonos dėdė, mir* 
paliko jam savo turtą.
Moskaus rezignaciją pri* 
jo vieton draugijos ka-

Au burn avė.
Simano Daukanto dr-stė gerai 

pasilaiko: turi 250 narių ir dik- 
toką turtą, kuris išneša apie tris 
tūkstančius pinigais ir knygyną 
vertės apie $300.

Šita draugystė visados buvo 
viena iš veiklesnių Bridgeporto 
draugijų.

Ta pati draugyste 4 d. liepos 
turėjo piknyką Leafy Grove, bet, 
sako, iš pinigiškos pusės jis nėr 
labai nusisekęs. Šiaip-gi gfažiaį 
linksmintasi.

Liet. Rymo-Kat. męksląeivių 
Susivienijimas. Pereitą* panedėlj 
šv. Jurgio parapijinėj svetainėj 
susirinko keliolika mokslaivių, 
kurie dabar vakacijos laiku vie* 
ši Chicagoj pas savo pažįstamus 
ir sumanė sutverti lietuvių ka
talikų mokslaivių organizaciją. 
Tas ir įvyko. Laikinėn valdybon

1) j). P. Lapelis iš Orchard 
I ,ake Seminary — pirmininkas.

2) p. A. Baltutis iš Niagara 
Balls Seminary -— Vice-pirminin.

3) A. Taniu liūnas iš St. Bo
naventure Seminary ;—- Sekretor.

4) p-lė Ona Ežerskiutė iš Ci
cero, III.— sekretoriaus pagelbin. 
’r 5) P- Jonas Krolis iš St. Bo
naventure Semin. — Išdiųinkas.

Apart mokslaivių susirinkime-

Kaupas, Kun. Kraučunas, Kun. 
Krušas, Kun. Ežerskis ir Kun. 
Serafinas. Dzekonas Kraučunas 
ir Ežerskis paaukojo $$.00 pir
miems reikalams.

Kalbėtasi čia apie abelną rnok- 
sląeivių padėjimą, minėta Val
paraiso mokyklą, apie kurią bu- 
\ usie susirinkime išreiškė visaį 
prastu nuomonę, buk ji esantr 
"nekatalikiška“ mokslainė.

Smulkus apdirbimas naujos 
draugijos įstatų ir suformulavi
mas jos taktikos paliktas abelnam 
mokslaivių susivažiavimui, kurį 
nutarta sušaukti 23, 24 ir 25 rug
pjūčio, š. m., Chicagoj.

Išrinktajai Valdybai ir Kun. 
Kraučunui su Ežerskiu pripa
žinta' vardas draugijos įsteigėjų.

Leveskio kalbų ir prekybos 
mokykla užsibaigė prieš vasarinį 
sezoną nuo i-mo liepos. Vaka- 
cijos trauksis iki 5to rugpjūčio,

riški kursai. Mokykla randasi 
po num. 3106 So. Halsted SL, 
netoli 31-mos gatvės.

Chicagos lietuvių tarpe, o ra
sit ir abelnai visų lietuvių Ame
rikos tarpe, p. Leveskis buvo 
pirmas, kuris pasiryžo uždėti re- 
guliarišką, ant praktiškų pama-
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šti metai buvo pirmi mokyklos 
metai ir nuo pat pradžių mokyk
la susitiko su musų jaunuome
nės pritarimu. Abelnai paėmus, 
mokyklą lankė dieniniais ir va
kariniais kursais nemažiau, kaip 
(k> mokinių.

Mokykloj vedami šie skyriai: 
- I. Pradinis arba prirengiama- 
sai kursas, 2. Prekybos kursas 
pagal Amerikos plianą, 3. Pre
kybos kursas pagal Rosijos plia
ną ir 4. Kalbos 
angliška, 
gal norą

lietuviška, 
vokiška, rusiška ir pa- 
lenkiška.
Leveskas yra gerai su
su prekybos kursais;sipažinęs

jis turėjo gana ilgą ir gerą prak
tiką Vokietijoj (Hamburge) Ro- 
sijoj ir, atvykęs čia Amerikon, 
baigė komercijos 
paraiso Universitete.

Kiek mums teko
Leveskio mokykla
darbas ir abelnai gerai
tyta.

Čia reik patėmyt, kad 
lingumas panašios praktiškos mo
kyklos, ypač tiems, kurie neap- 
sipažinę su anglų kalba, jau nuo

kursą

sužinoti p. 
/ra rimtas

pasta-

reika-

Jos įsteigimas todėl buvo

Stockjardų darbininkai vienyjasi. 
Stokjardų darbininkų unijos pe
reitą sąvaitę laikė massmitingą 
Burke’s svetainėj, 3749 So. Hal
sted st. ir žada visos susijungti 
į vieną federaciją. Čia priguli: 
avių ir jaučių bučeriai, steamfi- 
teriai, elektrikai, mašinistai ir 
fairmonai. Kitos stokjardų uni
jos žada prisijungti sekančiam 
susirinkime, kuris atsibus i8to š. 
m. ant 63-os ir Halsted gatvių, 
Mahoney svetainėj..

Tokia stokjardų federacija bu
vo jau pirmiaus, bet iškilus di
džiam stokjardų streikui 1904 me
tuose, visos unijos tuom laiku 
suiro. Viršininkai naujos fede
racijos bus išrinkti sekančiame 
susirinkime.

Liepos 12 d. toj pačioj Burkes 
svetainėj susirinks bučeriai (cat
tle butchers) išrinkimui savo val
dybos naujiems metams.

Protestuoja prieš Dillinghamo 
bilių. Jau senai Chicagos Lie

siuntusi vardu Chicagos lietuvių 
protestą prieš įvykdinimą žino
mo priešateivinio Dillingham- 
Root’o biliaus. Dabar prisidėjo 
dar vienas tokias protestas, i-mą 
dieną liepos “Lithuanian Socia- 
Jist Federation”, susirinkus Fel
lowship House, ant 33 place, iš
nešė vardu 50 žmonių protesto 

kuria išsiųsta Wa-
shingtonan.

Išvažiavo ant vakacijų. Apie 
apleido šios sąvaitės 

pradžioje Chicagą, išvažiuodami 
ant vakacijų skersai ežerą į Re
monto vasarnamį, kur pereitą 
utarninką ir seredą Chicagos 
vargonininkai buvo parengę du 
koncertu. Skaitliuje išvažiavusių 
reik paminėt: Kun. Steponavičių, 
M. J. Damijonaitį, A .Tamoliu- 
įkl ir daug kitų.

LIETUVIŲ LAIŠKAI 
KRASOJE. 

Savaitinis surašąs. 
Į

Neinteikti dėl įvairių priežasčių 
(blogo adreso, etc.) adresantams

laiškai galima atsiimti Vyriau
sioje; Krasoje, Clark gtv», tarp 
Jackson Blv., ir Adams gtv., 
Room 175. Vardai surašyti taip, 
kaip jie paduoti ant listos. Pri- 
duokit prie adresato laiško pa
dėtą numerį: 

3614 
3621 
3627 
3632 
3647 
3740 
3767 
3776 
3780 
3781 
3784 
3786 
3788 
3796 
3816 
3818 
3822 
3844 
3900 
3932 
3951 
3959 
4041 
4050 
4055 
4100 
4114 
4124 
4226 
4245 
4320 
4327 
4329 
4334 
4336 
4344 
4362 
4365 
4367 
4392 
4441 
4453 
4458 
4490 
4491 
45G7 
4621 
4631 
4633 
4634 
4687 
4702 
4710 
4711 
4800 
4818 
4832 
4837 
4838 
4839 
4844 
4847 
4859 
4900 
4913 
4915 
4916 
4921 
4925 
4945 
4946 
4947 
4956 
4979 
4985

Arvasas Kazimier 
Bagdokas Frank 
Banas Stanislaw 
Baranas Anna 
Bednotos J 
čepukas Jonas 
Czavnar Tadauszas 
Dargia Stanislaw 
Danowskis Jos 
Dawnorc.s Jonas 
Dauderls Tani 
Deak Janas 
Detkas Jonas 
Dinnpė Jurgis 
Drukleinis Alexander 
Duplauckas Wicentas 
Duminanckus P 
Erin gi s W 
Gasilonis Kazimier 
Golubickis Frank 
Gribauskls Mm 
Gurskis 
Janonis 
Jaunaitė 
Jeunaitė 
Karalius
Kiedis Tona 
Klimus Mikolaj 
Kulakovskis Adol 
I abus Sofia 
Me.ronis Juozapas 
Masilunas Bessie 
Maslauskis Stanislaw 
Matinkus Kazimer 
Mazrlnaicke Katrina 
Meizus Anton 
Micbarlis Wilhelm 
Mikolauckas R. 
Mikatls 
Nakutis 
Grentas
Pagariackis A 
Pancuis Anton 
Petrulis Boleslaw 
Petrusonis Petras 
Raubo Frank 
Rubbakis Domlnikis 
Ruzgis Jonas 
Ruzgis Juzaps 
Ruzas Jan 
Schnitzius F 
Sepikaiti Joana 
Shaniks A E 
Shanytis J 
Strasdowskis Ignacy 
Sukas Mary 
Sznkonkas Stanislas

Baltramei 
Jan
Barbara 
Barbara 
Jan

Frank
Dominik
Francis zkus

Szavis Leonas 
Szabo Mike 
Szilaika Jozo 
Szymkus John 
Takas Louis 
Tumerike T 
Urvakis F 
Vaitkins Kazimieras 
Vaišvilla Stanislaw 
Velsnauskis Antenas 
Vinerskis Juozapas 
Wainonis Stanislawas 
Waitkewicze John 
Walonsisis Adomus 
Wasltraszkis Jeronimas 
Wilimas Marcelin 
Wilnlus Juzapa

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
J. Gugas, Clifford, Ill. Savo 

rašte Tamista korespondencijos
tūpusios no. 2^ Lietuvos ne
pataisai, bet griebiesi menkų vi
sai ginčų, koki ištikro nieko ne
pertikrina. Gaila 
tuštiems ginčams, 
kių menkų raštų 
grąžina, nes tokių
riai sunaudoti negali, o grąžini
mas visgi redakcijai laiką užima.

vietos tokiems

redakcijos ne- 
ir kitur auto-

A. Zakučiui. “Vardan teisy
bės” sunku suprasti. Klaidos 
nurodomos menkos, jos dalyko 
neperkeičia. Pamokinimus, ko
kius Tamista korespondentui 
duodi, reikia jam stačiai duoti, 
laikraštyj asmenų mokinimui vie
tos nėra.

Jurgeliunui. Neverta. Stebuk
lo čia nei jokio nematyt.

E. St. Louis, Ill.

Kiek sykių jau aiškinome, kad 
laikraščiai netalpina tokių raštų, 
po kuriais rašėjas nepaduoda sa
vo tikros pravardės. Redakcija 
turi žinoti, kas rašo; o jeigu ra
šėjas slepiasi, tai ir jo raštai eina 
gurbam Tokių raštų redukcija 
nei neskaito, nes jie tik brangų 
laiką jai gaišina.

>u ra

J. Endzeliui. Nesenai .'buvo 
Lietuvoj aiškinta kas-tai yra sy- 
renos, tai tą Tamista ir perskai
tyk. Moteris barzdos neturi to
dėl, kad jai ji nereikalinga ir kac 
ją be barzdos gamta sutvėrė. 
Toliaus klausimus statant, Ta
mista galėtum paklausti, kodėl 
šunes žvynų neturi, kodėl juos 
turi žuvys. Apie didžuvius ir 
daugelį kitų Tamistą interėsuo-

KASA ŠAŲ-KAPĄ.
Daugumas iš musų kasa sau 

kapą savo dalimis, pamiršdami 
atsakančiai fjfclkrahityt maistą. 
Grumuliavimo organai negali su- 
grumuliuoti tokio ^maisto ir ap
reiškia tai indispęzicija, skau- 
dūliais ir pagalios pavojingomis 
ligomis, 
nuo jus 
n u stosi t c

rstas privalo duot kunui. Paklau
sykit musų rodos ir paskirkite 
užtektinai laiko valgymui. Ne- 
turint-gi apetito nepamirškit tuo- 
jaus pavartoti Trinero Ameriko
niško Kartaus Vyno Eliksiro. Ši
tas vaistas padarytas 
raudono vyno ir gyde 
ir prispirs virškinimo
energiškai dirbti ir prašalins kiek
vieną išgydomąją vidurių betvar
kę. Užkįrs kelią konstipacijai, ver
tigo, rėmimui, išgrynis vidurius. 
Jos. Triner, 1333—1339 ,So. Ash
land avė., Chicago, 111.

Greitas . valgimas atims 
smagumą • valgymo ir 
tos naudos, kurią mai-

gyvuojančioms gusivjenijimo kuo
poms, bet ir patalpinėms draugy
stėms, kurioms daug geriaus ir nau- 
dingiaus yra, prisidėjus prie Susi
vienijimo, vesti pirmyn savo narių 
šelpimo 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 sanvaitėje per 
pirmąsias 15 sanvaičių ligos ir po 
$3.00 per sekančias 15 sanvaičių li
gos. Taip pat moter|s gaus pašal
pą lygiai su vyrais visose ne nuo 
palago paeinančiose ligose, o palage 
gaus vienu sykiu $6.00.

Mokestis į tą skyrių •— 30 centų 
mėnesyje.

įstojimo mokestis į skyrių pašalpos 
ligoje: nuo 18 iki 30 metų amžiaus —• 

metų amžiaus —

F—" -------— ------------------------------------- ---------------------

Pajieškau savo draugų: Jono Ka- 
zilionio, Alako židelio, Antano Mil- 
klnto, Jokūbo žemaičio, Jokūbo Ga- 
lesko, Povylo Vaitekūno Ir Daratą 
Sernice. Prašau atsišaukt antrašu: 

Petras Ruplėnas,
Cheshire, Mass.

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

261,

Pa j ieškau Jono ir Juozo šimu- 
kauckų, pirmiau gyveno giriose, pa
eina iš Vilniaus gub. Trakų pay. 
Jezno volasties ir parapijos, Patilčio 
viensėdijos; 10 ar 12 m. kaip Ame
rikoj; Jonas yra vedęs. Aš 7 mėne
siai, kaip iš Lietuvos Ir noriu su
eiti, nes turiu svarbų reikalų. Mel
džiu atsišaukti.

Juozas Kondrotas,
105 Greenpoint av., Blisville, L.L, N.Y.

Ant pardavimo, geroj vietoj, seniai 
išdirbtas biznis, galiūnas su laisniu, 
parsiduoda pigiai. Kas nenorės 
Huno, galės pirkt vieną laisn(. 
sišaukit pas:

J. H. Rashinski,
1460 So. Canal St., Chicago,

sa-
At-

li!

žolių

$1.50;
$3.00;
$4.00;
$5.00;

30 iki 35nuo
nuo 35 iki 40 metų amžiaus — 
nuo 40 iki 45 metų amžiaus — 
nuo 45

“Žmogus ir Žvėrys”. Statyda
mas menkus klausymus, ir gavęs 
ant jų atsakymus, nedaug Ta
mista išmoksi. Didžuvis turi 
apie 100 pėdų ilgio. Gyvena jis 
šaltuose kraštuose Ledinėse ju- 
;rėse.
srų ir traukia taip vadinamą fish-

Iš jo daro troną, o iš na-

metų uagščiaus — $6.00.
Prie skyriaus pašalpos ligoje gali 

prigulėti visi sveiki Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje nariai; visi nau
jai prislrašantie 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
tinį 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.

Pajieškau draugo Kazimiero Paka- 
mane, Kauno gub., Šiaulių pav., Už- 
leknių kaimo. Atvažiavo Amerikon 
1905 m. Gyveno Bergland, Mich., pa
skui išvažiavo Chicagon. Kas pra
neš apie jį, tas gaus dailę dovaną. 
Turiu didelį prie jo reikalą.

John Switch (Švažas) 
Box 55 Bergland, Mich.

Ant pardavimo anglių yardas, (coal 
yard), prie 39tos gatvės ir Union avė., 
su 5 metų lease, vežimais, vogoml ofl< 
su ir visomi įtaisomi. Delel silpnos 
sveikatos, savininkas išvažiuoja ii 
miesto ir todėl parduoda pigiai. At
sišaukite pas:

D. O. Rourke,
3257 Emerald avė., Chicago, III

Gaunamos “Lietuvos” Knygyne.
Tamista nekartą

matei.

P-ui J. Us., Argentinoj. Ta
mista apkaltinate žmogų, o savo 
adreso nepaduodate. Tokių ži
nių laikraščiai negali talpinti. 
Apart to mums keistai išrodo, 
kad vienas žmogus ir dar “tam
sumas”, kaip jį tamista vadinat, 
galėtų visai draugijai užkirsti ke
lią. Praneškit mums taip kokių 
žinučių iš vietinio v 
veninio. Tokias su 
priimsime.

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

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

Kaminakretis Ir Malūnininkas. Dvi
veiksmė Operetė J. N. Kaminski’o. 
Vertė A. Vėgėlė. (Teatras No. 7) 
Pusi. 64..................................... 40c

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

Tikri Juokai. Lietuvių
mui parašė, suruošė ir
nas Viskas. Dideli ir

° šviesti ir prasti, be skirtumo visi 
kviečiami į ,'uokų pasaulę: juoki
tės ir tukkit! Pusi. 206........ 50c

Siunčiant pinigus reikia adresuoti:
A. OLSZEWSKI, 

3252 So. Halsted st., Chicago, Ill.

Paraše Dč- 
............. 5c 
palinksmini- 
sugraibe Jo

ni aži, ap-

KETVIRTAS GRAŽUS PIKNIKAS!
Parengtas Dr-stės Apveizdos Dievo 

No. 1, Nedėlioję, Liepos (July), 14 
dieną, 1912, Tony Zopelio darže, kam
pas Archer ir Central avės. Summit, 
Ill. Pradžia 9 vai. ryto. Inžanga 25c. 
porai.

Bus tai puikiausias iš visų piknikų. 
Kiekvienam užtikrinam pilną užgane- 
dinimą. Turėsime visokių gardžiausių 
gėrynių ir kvepenčių gerų cigarų. 
Muzika bus tokia gera, kad bešokant 
pačios kojos kilnosls. Atsilankykite 
jauni ir seni, kas tik gyvas, o sma
giai pasilinksminsite 
tyru ir sveiku oru.

mielu noru

Gudus. Gu-Klausiančiam apie 
dais leituviai vadina 
veliančias nuo jų tautas, arčiau 
gi gudais vadina baltarusius. 
Vardas gudai, matyt, paeina nuo 
tautos jau išnykusios Gotų, ku
rie 'gyveno į rytus nuo lietuvių, 
matyt tuom vardu lietuviai vadi
no visas tautas gyvenančias į ry
tus, o arčiausi buvo baltarusai ir 
rusai arba maskoliai, todėl tuos 
vardus jiems ir suteikė, 
vardą maskolių^ ti 
lietuviai nuo rūšim
bar rusus maskoliai^Vvadina.

FIZIŠKA GIMNASTIKA.
Sulyg Dr. Durdik fizišką gim- 

lastiką privalome daryti su 
siu sustiprinti protą taip, 
is diktuotų musų kunui. 
abai lengva sulaikyti kūną 

darymo to, kas jam patinka,
ir žinant, kad toks jo noras yra 
cenksmingas. Sveįkas protas ir 

sensas ęluoda paliepimus 
reguliuodainas jo papra-

ti k- 
kad
Ne

nuo 
nors

ir pakvėpuosite 
Kviečia, 

KOMITETAS. 
Archer avė. kaVažiuodami imkite 

rus iki dypo, o potam Joliet karas 
daveža į vietą už 5 centus.

Paj ieškoji mat
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.

Paskui 
perėmė 

kurie ir da-

p. V. Kapturauckui, Chicago. 
Negalime išpildyt Jus prašymo, 
nes to vardo miestų yra keliolika

Jųsų brolis

APGARSINIMAI
PUIKI VIETA ANT 

RANDOS.

geras 
kunui, 
t i m u s.
savo

Pajieškau draugo Franciškaus Ka
ziui io, 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.

kuną nuo persivalgymo, 
oersigėrimo
Pabandyk ir jeigu tas Jums pa
siseks, Jus esate be užmetimo. 
Jeigu netvarka virškinime neleis

ir. : kitų ekscesų ?

nerio Amerikoniško Kartaus Vy
no Eliksiro. Jis sustiprins Jųsų

muliavimą, išgrynis vidurius. Su
mažins ir prašalins skaudulius. 
Aptiekose. Jos Triner, 1333— 
T339 So. Ashland avė., Chicago, 
Ilf.

Naujas namas ir 5 akrai žemės 
oigiai 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- 
ežinkeliu; kurio stotis tik du blo
at 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 randos 
pinigus. Dabar laikas žemę dirb
ti, taigi pasiskubinkite. Atsišau
kite į

A. OLŠEVSKIO BANKĄ,
3252 S. Halsted st., Chicago, Uj.^kyrius yra labai ^svarbus netik dabar

Draugijų Reikalai
PASKOLINIMO IR BUDAVOJIMO 

DRAUGIJA

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

Mitingai atsibuna kiekvienos 
dos vakarą 8-tą vai. L. Ažuko 
tainėj po No. 3301 Auburn 
(kampas 33-čios gatvės).

Įgyti

sere- 
sve- 
avė.

SVARBUS PRANEŠIMAS.
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje 

nuo 1-os dienos liepos menesio 1912 
metų |veda skyrių pašalpos ligoje. Tas

Pajieškau Stanislovo Nedvarioko, 
Kauno gub., Panevėžio pav., Naujam, 
par., Gustpnių kaimo, žinau, kad va
žiavo Chicagon, III. Meldžiu atsišauk
ti adresu:

Stanislovas Balčiūnas, 
Box 506 Collinsville, Conn.

Pajieškau Ignoto Masznicko, so
džiaus Teleičių, Garlevos parap., Su
valkų gub. Gyveno Wilkes-Barre, Pa. 
Kas apio jį arba jis pats malonės pra
nešti.

Adomas Barkauskas, 
633 Cambridge St., Worcerter, Mass.

Pajieškau savo draugo Liudviko 
Katausko, kurs gyveno Chicagoj. Mel
džiu atsišaukt ant šio adreso:

St. Navickis,
Virden, UI.Box 370

Pajieškau savo vyro Jono Demonto, 
paeinančio iš miesto Papilės, Šiaulių 
pavieto, Kauno gub. 8 metai Ame- 
rike, apie 2 metai gavau laišką iš 
Bostone, dabar aš pribuvau į Chicagą 
ir norėčia su juom susieiti, ar nors 
susirašyti, taigi, jeigu kas apie jį ži
notų, arba jis pats meldžiu duoti zi- 
nę adresu:

Martha Demontienė,
33 Place, Chicago, 111.

Pajieškau jauno vyro, kad butų ne
vedęs, kuris gal grajyt ant kliarneto. 
Meldžiu atsišaukti antrašu:

Stanis Krasinskis,
306 E. 6th St., Des Moines, Iowa.

Pajieškau tikro brolio Dominyko D. 
Kapturaucko, apie 12 m. Amerikoj, 
gyveno Manchester (vastijos nepame
nu). Paeina iš Skirsnemunės, Jur
barko valsčiaus, Raseinių pav., Kau
no gub. Drauge pajieškau Benedikto 
Salaveičiko tos pačios sodos. Kas ži
no apie juos arba jie patjs tegul at
sišaukia, nes turiu svarbų reikalą.

Vincentas D. Kapturauckas.
712 W. 14th Pl., Chicago, Ill.

JURGIS NE “DRAUGAS” NOSER!

Pajieškau pusbrolio sunaus Bronis
lovo Bartkevičiaus, Kauno gub., Ra
seinių pav., Skaudvilės par., Pavar- 
čio okolicos, taipogi sesers sunaus 
Antano Valauskio, šilelio parap., Dri- 
žų sodžiaus ir savo draugo Onufro 
Kulikauskio, Beržinės sodžiaus, Ra
seinių pav., Kauno gub. Turiu svar
bų reikalą. Meldžiu atsišaukti tokiu 
antrašu:

Frank Gotovt, 
4618 So. Ashland avė., Chicago, Ill.

Pajieškau Antano ir Juozapo Liut- 
vinų, ir Leono Varneckio, gyveno Chi
cagoj. 
duoti žinią adresu:

GARY, INDIANA LOTAI.
Nepirk niekur, pakol nepasimatysi 

su mumis. Męs esame Generallškami 
Real Estate Biznyje per daugeli mettf 
ir visą laiką apsigyvenę Chicagoje, 
Męs parduodame Lotus ir Namus po 
visą miestą Gary. Męs statome na
mus po orderio ir skolinam pinigus 
ant properčių tiktai. Farmas parduo
dame visur. Jnšiuriname nuo ugnies 
ir nelaimės. Išduodame ir tvirtinama 
visokius dokumentus. Informacijos i? 
Gary, Ind. žemlapis dovanai.
CHAS. URNICH & Co. įkurta 1902.

Room 25 Metropolitan Block. 
154 RANDOLPH ST., CHICAGO, ILL. 
CHARLES• 41RNICH, Lietuvių Nota- 
rijušas. Tok Franklin 2.200.
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Jie patįs ar kas«kitas teiksis

Jeronimas Varneckis, 
Lincoln St., Brighton Station

BOSTON, MASS.

. ............. . ......... ............... ............................ .......—.

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

Reikalavimai.
Reikalingi karų karpenteriai 

truckmonai. 
Atsišaukit

ir
Nuolatinis darbas, 

pas Mathew Stock

Parsiduoda grosernė ir bučernė, lie
tuvių, lenkų ir anglų apgyventoj vie
toj. Biznis gerai išdyrbtas. Ištal- 
simai geri. Prie biznio priguli ark
lys, vežimas ir triobos rakandai (fur
niture). Priežastis pardavimo — ski- 
rimas dviejų savininkų. Platesnioms 
žinioms atsišaukti po antrašu: M. N. 
K., 136 Deodar st., Indiana Harbor, 
Ind.

Reikalingas pirmos rūšies bučerius, 
turi mokėti savo darbą 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. 

»»■*■ ------- -—
Reikalingas atsakantis darbininkas 

prie fotografijos darbo. Atsišaukite 
antrašu: 3213 So. Morgan st.

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

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

w.

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

MISEWICZ,
137th st., Indiana Harbor,

Reikalingi du patyrusiu vyru Sen- 
geležių jarde: viekas ant vežimo va
žinėti, o kitas Širmonas kirsti gele
žis žirklėmis. Gera mokestis 
kautiems vyrams.

Feinberg and Kahn, 
1069 W. Taylor St., Chicago, III.

atsa-

Reikalingi flnišeriai ir kolormenai, 
Western Shade Cloth Co., 

21st and Jefferson Sts. Chicago, Ill.

Ant Pardavimo
PIGIAI ANT PARDAVIMO

3 MEDINIAI NAMAI:
3251
3259
3261

SIU

Halsted st. tik $200. 
Halsted st. tik $500. 
Halsted st. tik $100. 
lotu bus statyti nauji

mūriniai namai ir todėl šie par
siduoda pigiai nustumimui ir ati
tuštini mui 
tuščią lotą, 
vieną iš jų 
savo loto.
A OLSZEWSKIO BANKOJE, 

3252 So. Halsted st.

lotų. Kas turi arti 
tam gerai apsimokės 
pirkti ir atstumti ant 
Dasižinokite:

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.

PARDUODU FARMAS.
Lietuvių kolionijoje Mason ir Lake 

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

^ANTON KIEDIS,
Peacock, Lake County, Michigan.

Parsiduoda puikus kampinis sa- 
luinas, 20 metų užgyventas tarp lie
tuvių ir lenkų; vienas blokas nuo 
bažnyčios ir didžiausios lietuviškos 
bankos Chicagoj. Biznis kuogerlau- 
siai išdirbtas. Gailiuosi parduot, bet

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

Du-kart nedėlinls laikraštis

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU 
LAIKRASZTIS AMERIKOJE, 
KURIS ISZEINA DU KARTU 

ANT NEDĖLIOS.

Išeina kas utarninkas 
Ir pėtnyčia.

PRENUMERATA KAŠTUOJA:

AMERIKOJe-S
DTTB ATI A T f®0*1**lr L,etuT°J *EUR0P0J{;s.T»*sir

Rąžyk toojaus, o &ausl vieną 
numeri dykai.

W. D. Boczkanskas&Co
620-622», Stiitll Ali.

Mahanoy City, Pa.

Ar ir visi cicilikai iš ten paeina?
■ ------------1--------- r--------— "‘■‘ft-------:—

Kodėl aš esu

draugas paeini nuo salos

kas man, Baltrau, pasidarė f Kas ?

draugai.

^Draugai;’ tai yra kvailas žodis: at
imk D, bus “raugai ” atimk r, bas 
“augai” Abelndi, Jrs reiškia nesu
brendusius žmones: «dar augąs” 
kas greit tariant išeina “da-rau&as'l 
o da greičiau tariant - “d-raugasV 
Toliaus: d ir 4 kietos pusbaltės; 
minkštai tariant Jos persikeičia irt 
t ir k. Todėl iš žodžio "draugai 7 
pasidaro <ftraukai ” o atėmus t lie- 
hl22^k±-T~Vdal<e ’kAilA ’ $At~du 't nežinomas — o kalėtum 

( I P.uJ- 'titįiau^iu musuI [ galpos smoju! m-.-—

k ė S tenp\fe 5, dtaU. “

•*K»

Kodėl tęi mane draugu vadini?
Ar tu mislirih kad as esu 5.l,k.K-os 

No. Už ta?, kad tu esi ei-
Sei, Baltrau, kodėl tavo tik ant 
galvos plaukai, aJmano ant viso 
Kūno? f i +Zi Im(T+.h mor

cicilikas? Baltrau, r- - . ■• /_x__ r-------- -------- /. U z tai, kad

O kas tęn gyvena ant tosj 
salos . beždžionės, draugai. O 

kas daugiau ant salos gy
vens ! r±~

Aš nenoriu, kad tu mane vadin- 
fc^7

draugai, galiu vadinti, kad 
tu. sakaisi esąs cici/ikas?

Oje-oje :r
Ar ir mon 
gyvena ?r ■* ■ Į

Well, vadink, kaip nori, tik ne 
Sakyk/'draugui” nes mane pa-
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Severos Skilvinis Kartus Vynas (Severą’s Stomach Bitters)

užtikrina gerą apetitų, prašalina dispepsijų ir nevirškinimų, sus
tiprina nusilpnėjusį organizmų. *

P-nas Jo3. Lonek iš Carr, Colo. rašo: ’’Turėjau visai nusilpnėjusį skilvį bei ačiū Severos S1< ii vintam Kar
čiam Vynini vėl grįžau prie sveikatos. Mano skilvis yra dabar stiprus. 
Niekados gyvenime neturėjau taip geto apetito, kaip dabar’', v

Nereikalingu Kentejimu
galima išvengti, jeigu tuojaus, pasirodžius 
vidurių su judimams, diegliams, vidurių pa- 
liuosavimui, cholerinai, vasarinei ligai ir 
vaikų cholerai, pradėsite vartoti

Severos Viduriavimo Gyduoles
(Severa’s Diarrhoea Remedy)

Reumatiški skauduliai, neuralgija, laužymai pečių, 
sustingimas sąnariu, raumenų skaudėjimai, 
krutinės sopėjimas, aptinimas, 
paralitiški skausmai

visatai turi išnykti, jeigu įtrinsi- 
te, arba uždėsite

Severos Gothardo

tepa

Muzikališkų Instrumentu Storiu 
Restauraci jai su mažu 11 oteliu

Furniture Storiu 
5c. ir 10c. Stovui

(ivoscrnėips 
BučernėmsHardware Stovui

ir kitokiem bizniam vra dabar geriausia vieta ant

Budavojantes naujai salei visi bizi 
Lietuviai čia kasdien tankinasi.

Šia vasarą, apart dabar statomos 
tysime sekančius biznio namus:

Fo No. 3259 ir 3261 So Halsted
□ ugstų, dviejų lotų platumo gražus mūrinis namas, 
ciojc bus du dideli storai, viršuje bus puikus pagyvėti 
ofisais daktarams, advokatams ir kitokiems bizniam

vieno loto, puikus mūrinis namas. Apačioje bus did 
ras su gyvenamais rūmais užpakalyje, viršuje bus 
pagyvenimai su biznio ofisais.

rytate trijų lotų platumo vieno pentro augsi ūmo didelis
___c\_____ : ur_________ >

statoma prie Halsted, terp 31-mos ir 32-tros gatvių,'

Lietuviu Miopijoj sekantiems bizniams:H

atyti vieno pentro storai su gyvenamais ruimais užpaka

Taigi šią vasara čia taps naujai užbudavota gražiais 
storais net 10 lotų apart jau dabar pradetos^statyti Sales. 
Kiekvienas naujas namas-bus elektriką apšviestas iš vidaus 

laiko taip, kad Halsted gatve nuo 31-mos iki 33-čiai 
gražiausias biznio centras.
Kada čia šią vasarą susiburia vos viršpaminėti nauji što- 
r juose bizniai taps atidaryti, tai namų ir lotų kairios 

Šiądien da; nuo mus ga- 
■ aukščiau,'bet vėliau jų

lius

daug brangesnes negu dabar. ' 
pirkti čia lotus nuo $2,000.00 ir

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

” ir Inos 
išran-

11 “rag shop 
it naujinsime- ir 
tušti, ant!raudos.
ts mus it apžiūrėkite 

šituos storus, o mes juos jums ištaisysime taip, kaip norė
site, tinkamai jūsų bizniui, ir išrandavosimė už prieina
mą kainą. Jei šie storai jums netiktų, mes galime pasta
tyti jums naują storą, tokį kokį norite, arba" galime jums

(la vos i 1 ne Ii etų vi a ms.

‘Fur- statymui storo mes tcipgi galime paskolinti. Todėl, jei jieškai 
geros bizniui vietos, tai pasiskubink, pakol kitas kas šiuos 
š t o rus ne pa ra 11 d a v o j o.

3252 S. Halsted St., Chicago, Ill

Visos Severos gyduoles parsiduoda aptiekose visur. Neimki to 
patari m a, rašykit pas:

IWWIIII1 Ml I law—OBMMMM

Y

' F. Severą eo.**H"s:
i

j

’■ji' $ tiC*’ ‘

MOTERYS, SKAITYKIT!
Čėdykit Pinigus, Laiką, Sveikatą.

Nevarginkit savęs sunkiu, senoviš
ku prosu. Nusipirkite naujos mados 
prosą, o busite laimingos visų savo 
amžių. Prosas yra šildomas viduj su 
gazolinu, arba alkoholiu. Už vieną 
centą šildo per penkias valandas, ši
lumą laiko vienodai, teipogi galima 
reguliuoti šilumą, kaip norima, dau 
giau ar mažiau. Nereikia laukti kol 
prosas įkais, nereikia bėgioti nuo pe
čiaus prie stalo ir atgal. Nesudegin
si drapanų niekados su tuo prosu.

Tas prosas 
mažas vaikas 
ma vartoti 
porėtų 
tuoja. 
pirko, 
Turiu 
prosų; 
svarų, 
krūvą 
gazą.

visai nepavojingas, net 
gali jį vartoti.

lauke po medžiais, 
ar kelionėje.
Moterys, kurios jį iš 

yra labai užganėdintos, 
ir kriaučiams naujos 
labai parankus, sveria 
Sutaupysite per metus 
pinigų, kuriuos išmokate už 

Rašykite, arba ateikite adresu:
V. JURKEVICE, 

615 W. 14th Place, :: Chicago, Ill.

Gali
ant 

Ne brangiai kaš- 
manęs

mados 
tik 20 
didelę

DIDŽIAUSIA
Lietuviška aptieks

J. KRZYWINSKIO 
3’49 S. Morgan St. CHICAGO.

Vyrai Išgydomi į 5 Dienas
VARICOCELĘ, HYDROCELĘ (ge peilio ar skausmo)

Aš noriu išgydyti kiekvieną vyrą kenčiant, nuo Varicoceles, Strikturos, Užkrečiamų 
Kraujo Nuodų, Nerviškos Negales, Rydroceles ar ypatingų vyrų ligų.

Tas laisvas pasiulinimas yra atviras visiems, kurie praleido dideles sumas pinigų 
ant daktarų ir gyduolių be jokios naudos ir mano noru yra parodyti žmonims, kurie buvo 
gydomi per tuziną ar daugiau daktarų be jokios pasekmes, kad aš vartoju vienintelį bū
dą, kuriuomi tikra i ir ant visada išgydau.

Ateik į mano ofisą ir pasiteirauk su manim draugiškai. Kalbu visose kalbose. Tamsta 
gausi geriausią patarimą ir pasinaudosi iš mano 15 metinio patyrimo kaipo specijalistu 
vyriškų ligų. Aš tamstai parodysiu kaip būti išgydomu,
Tikrai išgydau Skilvio, Plaučių, Kepenų ir Inkstų nesveikumus 

(Nemokėk už neišgydymą—Neišgydo, nemokėk)

VYRU LIGOS
Pražudytas Vyriškumas, 
Ligos Kepenų ir Inkstų. 
Nerviška negale, Silpnu
mas, Pražudyta pajiega, 
Nuovargį,Kraujo užnuodiji- 
mą, Slapumo bėgimą.

Dusulys, Bronchitis, Kvčpavi- 
mo ligos išgydomos visiškai 
mano vėliausia metodą.

Rodą Dovanai.

Išgydo, kad būtum sveikas
a

Užnuodi j im ą
ir visos odos ligos, kaip Spuo
gus, Piktąją Didervinę, Šun
votes, Patinusias Gyslas, Nai
kinančius Nubčgunus, Įsise
nėjusias Ligas.

L i gos Moterų
Vidurių Ligos, Skausmai Strė
nose, Baltosios tekėjimas ir 
kitos ligos išgydomos visiškai. 
Žarnos, įsisenėjusios ir nerviš
kos ligos moterų išgydomos
Ištyrimas DOVANAI.

Specialistas 
Vyrų ir Moterų Ligų

Kalbu Lietuviukai,
VISIŠKO IŠGIJIMO kiekvienas įieško. Aš tamstą išgydysiu visiškai, jeigu tamsta tik 
E avėsi gydymą savo ligos man. Mano preke yra žema ir pritinkanti prie mano atsa- 

ančio gydymo, o išlygos yra labai lengvos. Ateik šiądien ir pasiliuosuok nuo kančių.

Dr. Zl NS, 18 CHICAGO
Valandos: 8 ryto iki 8 vak. Nedėliotus, 8 ryto iki 4 po pietų.

Reikalingas džianitorius prižiū
rėjimui ir apvalinimui namų. At- 
sišaukit po num. 2334 So. Oak-

Pabėgo.
Subatos naktyj, 2Qto birželio 

j pabėgo iš Westville, Ill. tūlas 
William Jankauskas, lictuvys. 
Jankauskas padaręs nemažai ble- 
dies vietiniems bučeriams ir gas- 
padinei, nes “prasišalino,” neap
mokėjęs savo bilų. Menama, kad 
“išrunino” kur Chicagon, ar į 
Milwaukee. Tai yra augsi as 
juodnruvis vyras. Lai lietuviai 
ir leituvės gaspadinčs pasisaugo- 
ja. Busiu labai dėkingas, kas, 
apie jį sužinojęs, duos žinią to
kiu antrašu :

A. Šlikas, 
fio Main St., Westville, Ill.

“LIETUVOS” AČENTAI.

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

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

120 Grand st.
229 Bedford Ave.

900 Rogers ave.
102 Grand at.

BALTIMORE, MD.
L. Gawlls, 1834 N. Castle
Vincas želvls, 603 So. Paca

st
st.

CAMBRIDGE, MASS.
Pet. Batkevičius, 877Cambridge st.

CHICAGO, ILL.
J. I. Bagdžiunas, 2334 S. Oakley ave. 
Ad. Gimbutas, 3036 Union ave.
Antanas Grišlus, 708 W. 17th Pl.
J. Janušas. 2015 Canalport ave.
Zen. Jucevlcze, 118 E. 115th st.
Adomas Jodelis, 818 W. 18th st.
Vnic. Linka, 1813 String st.
J. A. Rimkus. 5>20 W. 2Cth Pl.
Vine. Stulpinas, 921 — 33rd Pl.
Jonas Visockis, 8139 Vincennes Rd.
Ant. Vlabaras, 3327 Lowe ave.
Petras Vaitiekūnas, 827 — 33rd Pl.
P. Zmudzinavičia. 913 W. 32nd st.

f *
CICERO, ILL.

A. K. Boczkus, 1318 So. 49th Ct.
HARTFORD, CONN.

Kf»r. Lesevičius, 40 Mulberry st.

B.

HERRIN, ILL
T. Adomaitis, Box 708.

ST. CHARLES, ILL.
Sim. Kiela, 575 W. 6th

IND.
Deader

INDIANA HARBOR, 
Yasiulis, 3604

LOS ANGELES, CAL.
O. Mankus, 319 Germain

Vilaniškis,

st. I).
UNION CITY, CONN.

Eimaitis, 65 Brennaig M.

Bldg.

LEWISTON, ME.
14 Summer St.

WATERBURY, CONN.
Jur. žemaitis, 827 t

V.

DERLINGOS FARMOS
KALKASKA COVNTX, MICHIGAN.

Po iškirtimui drūtmedžių mes parduodame farniom žemę 
didumo 40, 80, 120 ir 160 akrų, po $15.00 ir $20.00 už akrą.

Ant šios žemės auga gerai komai, avižos, kviečiai, rugiai, 
motiejukai, alfalfa ir dobilai. Tcipgi puikiai auga vaisiniai 
medžiai ir visokios vuogos. Bulvių akras duoda nuo 200 iki 
300 bušeliu. G

Kas pas mus fanną perka, tam mes duodame darbą musų 
Lumber Kampėse, ir mokame po $1.00 ant dienos ir duodame 
maistą (board), teip kad čia gali užsidirbti pinigus, kada turi 
liuosą laiką.

Kelionė į musų farmas nuo Chicago ir atgal kaštuoja tik 
$7.50. Kas perka fanną, tam keliones kaštus mes sugražiname.

Apie vertę musų laukų galite klausti Win. Bigelio arba 
John Watzke, Chicago) e, kurie dabar aplankė musų laukus ir 
persitikrino apie jų vertę. Dėlei platesnės informacijos ra
šykite pas:

C. F. HARTIGAN, Manhattan Bldg.
431 So. Dearborn St., v CHICAGO, ILL.

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

le pagelbės. 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.

MINERSVILLE, PA.
Ramanauskas, Box

NEW BRITAIN, CONN.
510 Main

N. J.
178 Ferry

N. J.
70

PLYMOUTH,
Poteliunas, 345

PITTSBURG,
2400 Fifth ave.

46 So. 22-nd st.
445 Stadium st.

J. Chcponis,
NEWARK, 

Ambrazevičia,
PETERSON, 

Varaškevičius,

538.

st.

Bt.

Bt.Lafayette 
PA.
E. River 

PA.

KELIAUJANTIEJI AGENTAI.
Jonas Dabulskis,
Andrius Jurevičia
Simanas Kvietkauskas.
Jonas Kulis.
M. K. Wilkevicze.

st.ROCKS. PA.
207 Charters ave.

McKEES
Viltrakis,

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

Stan.

st.

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

PURITAN, PA.
Jonas Martinkaitis.

T.
SHENANDOAH, PA.

Centre st.Kryžanauskas, 38 E.

SO BOSTON, MASS.
Nek. Gendrolius, 224 Athen st.
J. G. Gegužis, 28 W. Broadway.
K. Yurgeliunas, 233 Broadway

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

SCRANTON, PA.
Juoz. Petrikys, 1514 Ross ave.

KUR GAUTI “LIETUVĄ”
Galima gauti kiekvieną savaitę 

“Lietuvą” už 5c. oas šiuos agentus:
CHICAGO, ILL.

Jonas Ilgaudas, 1613 So. Halsted st. 
P. M. Kaitis, 1.607 N. Ashland ave. 
Zig. Mickevičia, 2342 S. Leavitt st. 
M. J. Tananeviče, 670 W. 18th st. 
Mike Valaskas, 345 Kensington ave.

BALTIMORE, MD.
John Louis, 657 W. Baltimore st.
J. Zebrauekas, 112 N. Green st.

40 KVORTŲ
ALAUS $1.00

LEVESKIO PREKYBOS IR KALBU 
Dienine ir Vakarine Mokykla 

Atsidaro Rugpiučio 5 d., 1912.
Mokinama:

1. Pritaisomas (pradi nis) Kursas, z
2. Prekybos Kursas pagal Amerikos Plena,
3. Prekybos Kursas pagal Rusi jos Plena, (del manančių grįžti Lietuvon).

Kalbos:
Lietuviška, Angliška, Vokiška, Rusiška (pagal norą, ir Lenkiška). Del 
smulkesnių žinią kreiptis ypatiškai. arba per laišku šiuom antrašu:

G. J. LEVESK1S, Vedėjas Mokyklos,
3106 So. Halsted St., Chicago, Ill.

a

Tel. Austin 737

Valandos:
tiktai iki 9:00 kiekviena ryt$

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

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

Phone Canal 1208
Valandos:

nuo 9:30 iki 12:00 vai ryto
nuo 7:00 iki 3:00 vai. vak.

NedSlioms
nuo 9:30 ilęi 12:00y>l. ryto

Rezidencija

5208 W, Harrison Street

RUPTURŲ DIRŽAI.
Turime didelį pasirinkimą rupturos dir
žu ir pilvui bandažu vyrams, moterims 
ir vaikams. Kiekvienam pritaikinsim 
dykai.
Visokius patarimus duodame dykai. 
Pasiliekame visų lietuvių atsiminimui.

O K F? A
SVEIKATA

JUSU Daktaras, 
gydydamas jus, pirmiausiai 

klausia apie J ąsų pilvą, jaknas

Ekspreso kaštai primokami.
Kad supažindinus kiekvienai tnamą su musų 
garsum "/IMBJmiV” Lageri Alum, męs iš
siųsim “AMBRr.W” aUus i^KETURIASDE- 
filMTIS KVORTŲ Ų2 ęLOO, užmokėjus 
visus kaštus, kinis mes manome, yra lygus 
ir grynesnis už geriausią Lager Byrą. Joks 
alus Milwaukees negali but grynesnis, kad 
ir butų daug kartų brahgfesnis. Gvarantuota, 
jog yra padarytas iš puikiausių Miežių, 
Malt’o ir importuotų taČvyiiių, sulyg U. S. , 
Pure Fodd Laws. Serfaj No 22115—A.

Sučėdykit niilžidą bramflinką pelną!
Męs parodysim jums kaip. esame pa
tyrę bravorninkai ir paloodytim jums, kaip 
padaryti locną alų nanuc ua apie 2 centu 
kvortą sučėdyjus per ; 100<% Bravorninkų 
prekių. Visai tcisupfias, ^. kelios minutės 
padarys darbą. ' «• Į

Pabandyk 1 kvortą! alaus tiž Dyką
Gali bandyt kaip išmanai ir jeigu nebus 
geresnis už bile alų butalin; ar kurį sa- 
liunuose gėrei, sugrąžink likv»jt>mums musų 
kaštais, jųsų pinigus tuojauš sugrąžinsim. 
Tūkstančiai užgančdiutij? kostumerių. Siųsk 
orderį šiądien ir męs išsitjsdm “/fAfBREW"

40 Kvortų Alauš už $1.00 ..
Visos Ekspreso išlaidos .‘PRIMOKĖTOS j 
visas dalis šios šajięs, prastoje skrynelėj. 
120 kvortų už $2.70. > t
nVIA AI ktiygelę “Sekretui darymo alaus 
U T R fl I namie’” išsiųsiijuv kiekvienam, gavę 

, var(jqį jt. anlrašąį

American Product Go. 506 America Bldng. 
iCINCINNATI, 0. 1

(jIERA PROGA!
Gramatika angliškos kalbos mo- 

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

tis skaityti ir rašyti be mokyto
jo....................................................15c

Naujas Budas mokytis rašyti be 
mokytojo..................................... 10c
Aritmetika mokinimuisi rok un

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

Kas atsiųs iškirpęs šita apgarsi
nimu iš “Lietuvos” ir $1.00 per 
money orderi, tai gaus visas 4 
knygas 60c. pigiau.

. P. Mikolainls
Box 62 New York City

/' i
' • ' Telefonas Yards 655 ■

Carl F. Worm 
APTIEKA

3400 S, Halsted St, Chicago, III, ■
Išpildom receptus dienos ir nakties* 

laiku .. iš goriausių grynų ir šviežių J 
vaistu. '.,':LA E

ii^vidurius. Pirmiausiu jo dar
bu yra sujudinti juos prie tinkamo jiems darbo — kam turite to 
laukti? Pataisykit juos tuojaus, pirma negu visai apgulsit, išva
rykit nuodus is jųsų kūno.

ZAM-ZAM 
TOBLYTELES

sujudins prie veikimo Situos ofganus, ZAM-ZAM suteiks 
skaistveidžią išžiūrą, padarys jųsų žinginą stipria ir miklia. 
ZAM-ZAM yra lengviausias kelias prie geros sveikatos, leng
vai gaunamas, jis yra lengvas, bet labai gerą turi veikimą. 
Sykį pabandyk ir giedosi giesmes pagyrimo — gauk jį 
šiądien.

Geriausias vaistas prieš Nerviškumą.
ZAM-ZAM TOBLYTELES

jusu Aptiekoj 10 centai ir 25 centai.

Užsirašykit “Lietuva”.

■M..■



Dr. G. M. Glaser Išpardavimas Knygų už numažintą Kainą
abelnam kataloge

1.

32.9

Burtininkų Kazyros (Kurtos),

4.
34.

Išužrašų Dr. Bal-
Kaina buvo 5c.,

Užgesęs lalk- 
pusi Tvir- 
buvo $1.25,

šv. Ražan- 
Litanija Panos šv.

t. t.5.

rinkti sau kuni- 
Pr. Petruševičius, 
a buvo 10c., da-

specialistas ligose
■ vyrų ir užsepdintose 

Darau visokią operaciją, 
su pagarba

Dr. G. M. Glaser

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

Priima bankon pinigus Ir moka 
Skolina pinigus ant Real Estate. 

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

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

TOWN OF LAKE SAVINGS 
BANK, J. J. E1 i a s, Savininkas. 
4600 So. Wood st., Chicago.

Priima bankon pinigus Ir moka 
8%. Skolina pinigus ent Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parsamdo bankines skryneles (boxes) 
po $2.50 metams. Parduoda šifkor- 
tes ir siunčia pinigus Į visas svieto 
dalis.

DANKOS VALANDOS: Panedėliais, 
seredom, ketvergals ir subatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedėlioms, utar
ninkais ir petnyčloms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

Pirmas Vienatinis Lietuviškas Daržas VasariškatVakacijų 
LEMONT’S RESORT FRUIT FARM 

.—,,. ...-SS ant kranto S«v. Juozapo Vpos. Sodus, Michigan - ---- - -
Gerbiami tautiečiai! Kaip prisirengsite apleisti miestą ant kelių dienų ar sanvaičių, 

laike vasaros karščių ant pasilsio, tai žinokit, kad nerasite geresnės vietos už *

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

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

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

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

Pflima bankon pinigus Ir moka 
3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 1 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parduoda šlfkortes ir siunčia pinigus 
| visas svieto dalis.

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

Apygardoje Sodus, Mich., 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 ėystame vandenyj; minerališki van
denis, kurie yra labai naudingi rcuinatizmuotiems, nervuotiems ir nusilpnčjusiems.

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

Puikus vasariniai nameliai taip vadinami “cottages,” su papuoštoms 
lovoms, ir daug kitų kambarių didėjam budinke, vis tai dėl pasilsio 
svečiams. Prekės: $7.50, $8.50 ir $9.00 už sanvaitę. $1.50 per 
(Džiovininkų nepriimam).

Važiuodamas ant Lemont Resort Fruit Fanuos, važiuok taip: imk 
nijos Graliam'& Morton, Chicago Docks, Wabash av. ir River gatvių, 
Michigan į Benton Harbor, paimk stritkarj “Dowagiac—Fan Claire,” 
minėtos vietos, “Lemont’s Resort.” Kelias prekiuoja tiktai 75 centai, 
cagos išeina du kartu kas dieną: 9:30 rytmetyj ir 11:30 vakare.

Pasitikėdamas, kad gerbiami tautiečiai parems savo draugbrolį lietuvį, 
ten airį, arba žydą, pasilieku su godone jūsų,

ALEX J. LEMONT AS
Adresai: Lemont’s Resort, Sodus. Michigan. Chicago: 668 W. 18th St

šiuomi apreiškia pagodotai visųo- 
meniai, jog esu seniausias gydytojas 
ant Dridgeporto praktikuojant per 21 
metus, perkėliau savo ofisų ir gyveni
mų į savo locnų namų po numeriu

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

Pasiskubinkite užsisakyti jąs tuo- 
jaus, kadangi nedaug jų turime, už
tai sumažinom labai žymiai kainas 
nuo šių knygų: (Jų 
jau nerasit.)

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

Moka $3.00 nuo šimto už padėtus 
Skolina pinigus statymui ir 

Partraukia piu’gTB 
Parsamdo bankines

pinigus.
pirkimui namų, 
iš kitu bankų.
skryneles (boxes) apsaugotas nuo ug
nies ir vagių po $3.00 metams. Perka 
Ir parduoda lotus ir namus. Par
duoda šipkortes ant visų linijų. Siun
čia pinigus į visas dalis svieto. No- 
tarijalnam skyriuje padirba visokias 
rejentališkas ir legallškas popieras 
Ir dovierennastis ir užtvirtina pas 
konsulį.

Valandos: kasdien nuo 8 ryto Iki 9 
rakąro. Nedėlioms, utarninkais Ir 
petnyčioms nuo 8 iki 6.

NEW CITY SAVINGS BANK 
<6oi S. Ashland ave., . Chicago. 
Geo. L. Ukso pres., St. Mareinkiewicz 
vice-pres., A. J. Bierzynski iždininkas.

Priima bankon pinigus ir moka 
8%. Už sudėtus pinigus mūsų ban- 
koj duodame čekių knygutę, iš ku
rios parašyti Čekiai tinka visur. Sko
lina pinigus ant Real Estate. Perka 
Ir parduoda namus ir lotus. Išsam- 
do bankines skrynelės (boxes) 
po |2.G0 metams. Parduoda šifkor- 
tes ir siunčia pinigus į visas svieto 
dalis.

BANKOS VALANDOS: Paaedt iats, 
seredoms, ketvergais ir subatom nuo 
8 ryto iki 9 vakaro; nedėliom, utar
ninkais ir petnyčioms nuo 8 ryto iki 
S vakaro.

Visi žinote, kad burtininkai (Ame
rikoje vadinami Fortune Tellers) spė
ja žmogui laimę ar ateitį su pagelbą 
K.zyrų (Kortų). Ar toki burtinln- 
k j spėjimai iš nukeltų Kazyrų turi 
kokių vertę, mes apie tai nekalbė
sime, tik pasakysime, kad yra tūk
stančiai žmonių, kurie pas tokius 
burtininkus lankosi įspėjimui savo 
ateities ar laimes ir moka jiems už 
tai po kelis ir po keliolikų dolierių. 
Garsiausia ant svieto burtininkė bu- 
buvo tai pone LENORMAND Pary
žiuje, Francuzljoje, kuri su pagelba sa
vo Kazyrų visiems įspėdavo ateitį. Pas 
jų vaikščioja kelti Kazyras viso svie
to didžiūnai, kunigaikščiai ir karaliai 
ir kiekvienam jį ateitį įspėdavo.

Po myriui virš minėtos burtinin
kės jos Kazyros pateko į svietų ir 
šiųdien jom! naudojasi garsiausi svie
to burtininkai, ir kiekvienas, kas jas 
turi, gali su joms įspėti ateitį teip 
gerai kaip ir burtininkai, šios Ka
zyros su pilnu išaiškinimu lietuviš
kojo ir lenkiškoje kalbose, kaip jas 
vartoti ir kaip ateitį įspėti yra dabar 
gaunamos musų Store. Kaina jų 50c.

šios Kazyros yra geriausia bovykla 
lluosame laike ir su 
bet ir visus kitus 
vysi šeimyniškuose 
susirinkir. uose.

Siųsdami pinigus 
suokite:

BRIDGEPORT CLOTHING GO
3246-48 So. Halsted St.,

jom, ne tik save, 
geriausiai n ubo- 
ir draugiškuose

ant kazyrų adre-

CHICAGO, ILL.

minkštoms 
atsilankantiems 

dieną ir naktį 

laivą (botą) li
pei ežerą Lake 
kuris davež lig 

Laivai iš Chi-

o ne kokį

Telefonas Yards G87.
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 
nąktį. Esiu specialistas ligose vai
kų, moterų ir 
ligose. 
Liekuosi

29. Lietuviai Amžių gludumuose. 31 
pusi. Kaina buvo 10o., dabar To.

30. Lenkai ir Lietuviai nuo 1228 iki 
1430 m. Parašė pagal lenkiškus 
autorius Žemkalnis. 64 pusi. Kai
na buvo 20c., dabar 13c.

31. Lietuvos Lenkų kantiškos. Su
taisė eilėmis L—s. 48 pusi. Kai
na buvo 15c., dabar 8c. 
Maža Dainų knygelė, 
užrašytos, 
dainelių, 
vo 10c.,

s*

įlu Esi Geriausias Prieteliš.Į
Teip sako žmonės išgydyti nuo A 

visokių ligų! S
Kaip joki vaistai ir visoki dakta-f 
aai negalėjo pagelbėti, tai tu inaneS ' 

išgydei. J

11 I

Mjį(1s

Garbingas Tamista! Jųsų budasv. 
gydymo ir liekarstos labai geros, Jį 
kad mano moteris net per tris m6- A 
nesiūs sirgus ant vidurių skaudė-a 
jimo, po krutino, galvos, didžio* 
nusilpnėjimo ant sveikatos ir bal-Ji 
tųjų tekėjimo, kuiios ikšiol niekas* 
nepataikė išgydyti, o kaip Jusųj 

į į) prisiųstas liekarstas suvartojo, tad& 
1 r tapo visai sveika ir daugiau ligai 
rl neatsinaujina. Už tokį tikrą mok-* 

;fl slišką ir pasekmingą gydimą vi-1 
III siems Tamistų vardą apskelbiu.^ 
n Tu esi geriausias prietelis. Pasi-^f 
jj liekamo dėkingi. ta

Klemensas Ir Ona Stefonavičlal, 
1413 Brynmower, Scranton, Pa. a

fKftlp nieks'iieįstengč, tai Ph. M. Kliniko Mokslas išgydė trumpam laike!
Malonus Tamista! Kad išgydėt kosėjimą, skrepliavimą ir sunkumą ant kruti- 

^nės pasekmingai, teip lygiai tik Jus įstengiate išgydyti, nuo ligos išbėrimo ant 
Aodos spaugais ir niežėjimo; kiti gydytojai per du motu nesurado pagelbos. Už 
■Jūsų teip gerą gydymą ir teisingas liekarstas siunčiu šimtą kartų ačiū. į 
r 6 Su guodone A. Galmanas, Box 36, Bonne Terro, Mo.
5 • Guodotinas Pons Daktare! Labai dėkavoju už knygą “Daktaras”, kurią 
Jman prisiuntėt, ir podraug danešu, kad esu sveikas jau ir išgydytas nuo ro- 
smatizmo. Antanas Jurgelis, Box 145, Paulsboro, N. J. I
k Garinis Daktare! Atleisk, kad ilgai apie savo nedaviau žinios. Laukiau 
'{pasekmių gydymo, bot kad liga, nuo kurios mane gydėt, neatsinaujina skau- 
Jdėjimas kojų, rankų, sąnariuose ir kaulų bei raumenų, —- tad dabar širdingai 
ydėkavoju už tokį teisingą, gerą gydymą. .......... „ I

Ant visada Jonas Pecura, 4549 Cambridge St.,(Philadelphia, Pa.
Joaugybės dėkavoniij ateina kas diena, iš kurių čion keletą patalpinom. 4 
A Jeigu tūkstančiai džiaugiasi ir dėkavoja už sugražintu ger^ sveikata, tai A 
f tikrai ir Tavo galima išgydyti. f
1 HK PHILADELPHIA M. KLINIKUI galima pilnai tikėti, nes yra poį 
i valdžios kontrole ir paties gubernatoriaus užtvirtinta.

Geresnių liekarstų ir daktaro kaip Klinikoj negalima surasti. j
Skaitykit knygų ‘^Daktaras”, iš kurios išmoksit no tik nuo visokių ligų# 

apsiserget, bet kaip išsigydyti ir kaip nuo sukčių bei vampyrų apsisuugot.
JEIGU ESI NESVEIKAS ir vargina kokia nors šviežiai atsiradusi arj 

’fužsisenejusi liga, bet dabar nori kad syki ant visada būti išgydytu, tai pribuk* 
Jin Kliniko Ofisą asabiškai, o jei kur toli gyveni, tai aprašyk lietuviškoj kabi 
f boj savo liga ir kas kenkia; o apturėsi prietelišką rodą arba ir reikalingas lie-J 
įkarsta®, naujausio išradimo, kaip VYRAMS teip ir MOIERIMS, zpcolališkaif 
♦kiekvienam prie ligos sutaisytas, kurios trumpam laika išgydo, kurios tikft 
^ligos užpuola varginimui žmonių ir paslaptingas bo peilio, bt pjaustymo, be s 
Joperacijų. Sekretai užlaikomi. J
J ' Visada reikia adresuot teip: ' »

įTHE PHILADELPHIA M. CLINICį 
I 1117 Walnut St. Philadelphia, Pa. _ f f Valandos: Nuo 10 Iki 4 po plot. Nedėlioję nuo 10 Iki 3. Vakarais Utar. Ir Pot. nuo 6-8.į

Šitas apgarsinimas ir nadėkavonis ištirtos, teisingom, Pilnai galima tikėt.

3149 S. Morgan St
Kerte 32-ros gatvės.

Joseph J. Hertmanowicz
Lleuivus Notaras

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

Kreiptis adresu:

J. J. Hertmanowicz,
A. Olszewski Bank

325'2 S. Halsted St,, Chicago
OFISO VALANDOS:

Nuo 8 ryto iki 6 vakaro kasdien. Su- 
batoms nuo 8 ryto iki 6 vakaro. Node- 
lioms nuo 1 iki 3 po pietų.

vi

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

G.

7.

Ant Nakvynės, 
tušio. 16 pusi, 
dabar 3c. 
Ar gali žmonės 
gus? Paraše 
20 pusi. Ka 
bar 5c.
Agitatorius. Sutaisė pagal sveti
mus autorius. K. Rutkus. 31 pusi. 
Kaina buvo 10c., dabar 5c.
Apie kalbu pradžią ir tikros ro
dos dėl apsisaugojimo neprietelių. 
46 pusi. Kaina buvo 10c., dabar 5c. 
Akim už akį ir dantim už dantį. 
15 imsi. Kaina, buvo 5c., dabar 3c 
Audra Rusijoje 1905-G 
A. Adata. 56 pusi. 
20c., dabar 15c. 
Bučkis. Apysakėlė J.

V. šliakio 
Telpa čia 14 trumpų 

32 pusi. Kaina bu- 
dabar 4c.

Nauja Draugija, 
rastis 1899 m. 152 
tais apdarais. Kainn. 
dabar $1.00.
Novena prie Dvasios 
čius su
jinės giesmės ir

Mo- 
pusi.

m. Parašė
Kaina buvo

arba

Kaina
8. Dr ig 

passant’o.
29

5c.
diena. Kų pclnyje fabri-

II. Rosny’o. 
mas iš Parubežės. 1G 
buvo 5c., dabar 3c. 
i. Pasakėlė Gui de

Verte Jonas iš 1 
pusi. Kaina buvo

Mau-

liai);! r 
D a r b o 
kantas nuo ilgos darbo dienos. 48 
pusi. Kaina buvo 15c., dabar 10c. 
Draugija neperstojančius maldos 
prie šv. Sakr miento. 8 pusi. 
Kaina buvo 5c., dabar 2c. 
Džiova ir kaip tos ligos apsisau
goti. Paraše S. Sterling. Sutaisė 
Jj. 16 pusi. Kaina buvo 5c., da
bar 3c.

12. Filiotea, arba Kelias j maldingą 
gyvenimą. 266 pusi. Kaina 
50c., dabar 30 c. 
Gerai atlikta išpažintis 
gą atidaro. Iš italų kalbos 
J. Baltrušaitis. 55 pusi, 
buvo 15c., dabar 10c. 
Išguldymai apio ūkiškus
lūs. Parašė Ūkininkas Motiejus. 
23 , pusi. Kaina buvo 10c., da-, 
bar 5c.
Inrankiai šv. Inkvizicijos vartotos 
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-

10.

14.

1G.

17.

18.

19.

20.

21.

buvo

Dan-

Kaina

a u ga

Kaina 
tai yra 
kalbos
Kaina

Rymo Popie- 
52 pusi. Kai- 
Sc. 
bastilija 

dabar

dabar 
paimta 
buvo 5c., 

politiška partija?
vertė P. B-is. 
buvo 5c., dabar

8 
2c. 
Iš 
21 

3c.

52 
Kaina buvo 10c., dabar 6c.

35. Pajauta Lizdeikos duktė, 
Lietuva XIV šimtmetyje. Knyga I,
155 pusi. Kaina buvo 75c., da
bar 35c.
Pavargėle ir Kaip gyvena Ky
liai. 36 pusi. Kaina buvo 10c., 
dabar 7c.
Parinktos lietuviškos Dainos pa
gal Antanų Juškevičių. 4G pusi. 
Kaina buvo 10c., dabar 8c. 
Pamatai 
Roberto G. ' 
V. 4 5 pusi, 
dabar 10c. x 
Pamokinanti 
nimo žmonių 
16G pusi, 
bar 10c. 
Spartakas. Apysaka iš 
kilimo gadynės Romos 
lės. 52 pusi, 
dabar 15c. 
Supykusi 
pusi, 
“šventoji” caro 
ganizacija ir tiesos. 
Kaina buvo 5c., dabar 
Simukas ir Magdutė. 
sakelė. Parašė J. S 
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. 
Socija’dzmo A-B-C. 
Moyer sutaisė J. 
32 pusi. Kaina 

bar 7c.
48. Tabako auginimas 

Sudėjo Jergutėlis. 
na buvo 5c., dabar 2c.

49. Trumpas Katekizmas pagal išgul
dymų kun. Pilakauskio su nau
dingais pridėjimais. 84 pusi. Kai
na buvo 15c., dabar 10c.
Vaikų Knygele. Parašė Vysk, 
žemaičių M. Valančauskas. 80 
pus]. Kaina buvo 15c., dabar 10c. 
Vistorija arba apsakymai apie 
Lietuvos praeigų. Parašė Stan. 
Zanavykas. 186 pusi, Kąina bu
vo 40c., dabar 25c. 
Vėl Pasimatymas. C 
passant’o apysakėlė. 
Kaina buvo 5c., 
Valdžiai Spaudų 
lis iš 1905 m. 
buvo 5c., dabar 

Apysaka iš 
Revoliucijos 

dabar
Istorija iš lai- 
BažnyČios šv.
224 pusi. Kai- 

dabar 25c.

3G.

;» ( .

4 0.

41.

4 2.

4 3.

4G.

47.

Tikėjimo. Pranešimas
Ingesol’os. Vertė V.

Kaina buvo 15c.,

aprašymai 
ir visokios 

Kaina buvo

iš gyve- 
rodos.

15c., da-

vergų su- 
viešpatys- 

Kaina buvo 20c.,

Ponia. Apysaka.
Kaina buvo 5c., dabar 

valdžia jos
16 pusi.

3c.
Graži pa- 

35 pusi,
buvo 10c., dabar 8c.

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

14 
3c. 
or-

Pagal H. P.
O. Sirvydas, 

buvo 10c., da-

ir rauginimas.
14 pusi. Kai-

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

50.
22. kara-

10c., 51.
23.

Kaina

52.24.

25.
MOMMM0

2G.
r. K

27.

28.

NAUJA JUOKŲ KNYGA

ra

TARKA

Gaunama

124 Grand et.

KŲRSK, 
1 Rot-

per vi- 
centij 

numerį

Papasakojimas
G2 pusi. Kai-

Kar- 
buvo

gadynės 
16 pusi. 
4c.

Užsisakant virš minėtų knyge- 
reikia prisirinkti ne už mažiaus 

verčios. Adresuojant:
lių 
bent 25c.

nmmmrr

dabar
leidus.
1G pusi. Kaina

3c.
iš
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Turėk Savo Namuose
Geriausią Degtinę 1 (arielką) jei

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

gydymais, ateitu pas mus ir pamėgintu musų tikrą ir ištiki' 
mą gydymą. Męs paaiškinsim tau dčlko kiti gydymai tavg# 
neišgydė ir kaip męs tavo išgydysim.

Kraujo UžnuodyjimasUUHJV Ugonis nenorį krcjp.

tls prie šefmyniško gydytojaus, rudos plemos, lopai burnoje, 
skauduliu' ant liežiuvio, slinkimas plaukų, skausmas kauluo
se, sąnariuose, plemos ant kūno, Jauslus tekanti skauduliai, 
MES IŠGYDOM ŠITOKĮ PADĖJIMĄ—M ES NELOPOME. Illlhnffimnl Ar kankina tavg nubėgimai paeinanti nuo NUDu^iniai peržengimo gamtos tiesų, vyriški silpnu* O mai, nualinimas, silpna atmintis, galvos
skaudėjimai, plemai priešai akis, nerviškumas, skausmai sire
nose? Ar pats esi apimtas nors vienu iš tų ženklų? Ateik pas 
mus, ings tave išgydysim nes kitaip nereikalauji mum mokėti,

Abelnas Nusilpnėjimas S 

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

Odos Nesveikumai 
lopai, netobu

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

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

RUSIJOS-AMERIKOS LINIJA.
Didžiausi ir Grečiausi 

regulariskai kas dvi savaiti 
tarp Rusijos 
pakeliui no 
dvisriubiuiai

non būti sveikas ir turėti kuom
pavaišinti savo mylimą svečią

Daktarai rekomenduoja už geriau 
šią degtinę

S^O^L^O I^ye
Kaipo Skanų, Tvirtų ir sveikų gerymų

Geriausiai pastiprinanti, priimna, skani 
ir sveikiausia stalava degtine.

Gaunama visuose goresniuose Saliunuose
STRAUS BROS. CO. DEP’T L. CHICAGO, ILL.
216 W. Madison St* T. PODLASKIS, Lletuvys Agentas

Naujiena Kuri Nudžiugins ir 
Palinksmins Daugel Serganczlu, 
Silpnu ir Nualintu Vyru
viSkas, nupuolęs sveikatoje? Ar peržengei tiesas sveikatos 
arba gamtos? Ar manai apsivesti? Ar ėsi tinkančiam padė
jime užimti užduotis ženybinio gyvenimo? Jeigu yramažiau- 
sė abejonė jog randasi užsivilkusi chroniška liga dugnyje 
tavo klapatų, tai atsiSauk ant žeminus paduoto adreso, o ap. 
turėsi patarimą ir iStirinėJiiną dykall Mes iStlrinesime tavg 
visai dykai, ir Jeigu iSgydymas bus galimas, tai mes iSgydy- 
sime už kožemiausią kainą. No užsidedi ant savęs jokių pa
reigų atsišaukdamas pas mus dėl bemokestlnio pasiteiravi
mo. Męs perstatysime padėjimą viso dalyko tikrojo šviesoje, 
o tada galėsi gydytis jeigu norėsi.

RqI Dolerio Nereiks Mokėti Pakol Nebusi užganėdintas Savo Locnoj 
Mintyj kad Mes Esame Teisingi, Pilnai Atsakanti Ir UžsItlHml.
nesveikumą inkstų, pūslės ar šlapumo ravelių, Jeigu jauti nesmagumą ir skausmą, Jeigu randasi 
koks padėjimas dėl kurio nesinori kreiptis prie šeimyniško gydytojaus, kaipo tai: silpnumas, ner
viška negalė, silpna arba sumažinta atrąintis, nemiegojimas, gėdingumas, nubėgiinai, nuvarvėjimai, 
Silpninanti sapnai ir išnaudota gyvybė; jeigu turi guzuotas ir susisukuses gyslas, jeigu kenti nuo 
nžslkrečiamų ligų kokios nebūt rūšies kurios tamistal daro nesmagumą; jeigu turi nors vieną i# 
skaitlingų ligų kuriom vyrai gali but apimti; Jeigu kenti nuo pertankių dasileidimų; jeigu turi vo^ 
tis, skaudulius burnoje ir ant lležiuvio; Jeigu plaukai tavo slenka; Jeigu turi slaptingą ligą*, jeigu 
turi užnuodintą kraują arba nors vieną Iš ligų kurių auka tampa vyrai—TAI MES GALIME TAVE 
IŠGYDYTI IRTA PADARYSIME. Ateik pasikalbėti su muml didžiausiame privatišk ūme ir se
krete, o męs padėsime atsikratyti nuo v|isų kliūčių kotrumplausiam laike. Mes turimo labai didelį 
patlrlmą gydyme tokios rūšies Hgų ir užftikriname Išgydymą. Mes netiktai palengviname, bet išgy
domo tikrai ir ant visados. Ateik ir pasižiūrėk ant skaitliauS lietuvių kuriuos mes išgydėme. Me# 
išlydysime teip tikrai kaip atsišauksi pus mus. Silpni vyrai, kurie nustojote viltį pasveikimo besl- 
gydydami kur kitur, ateikit pas mus, mes atkreipsime ant jus musų specijališką atydą teip jog at
gausite savo vyriškumą ir busite vadovais terp savo sandraugų.
Patarimas ir ištiriWimas visai dykai. gyduoles dykai iki išgydymui

CHICAGO MEDICAL CLINIC
526 SO. STATE ST., arti Harrison gatves CHICAGO. ILL
ff Musų ofiso valandos yra nuo 10 valandos ryto iki 4 po piet ir nuo 6 iki 7 vakare, Jeigu negali 

4 šliaukti terp tų valandų, Ui gali atsišaukti terp 1C ir 12 Nedaliom. Atsiiauk asabUkaii
Mes kalbame Abituviitud,

Nedaro skirtumo koks ta- ULOlKliTluiniul mlsto3 nesveikumas yra, 
jeigu tamistą kankina de

ginimai, plikinantis šlapinlmas, pūslės nesveiku
mas, erzinimai, tankus noras ištuštinimo, męs 
IŠgydom viršui minėtus padėjimus be vartojimo 
peilio ir be siuntimo į ligonbutį.
Clltinimni Uždegimai, sutinę ir skausmingi oUlIlIlITIdl sunariai, kantrybę atimančios 

užsisenčję ligos kurios padaro 
gyvenimą nelaiiniųgu, IŠGYDOMOS ANT VI
SADOS BE ŽUDIMO LAIKO.

Gužuotos ir Susisukę Gyslos g“,"?™! 
dasi visur ant žemesnes dalies kūno, bet daugiau
siai kairėj pusėj; jos padaro žmogų labai neramų; 
yra silpnas velkantis Jautimas daugmaž nuolatai. 
Gyslos yra užčiuopiamos ir nurodo kaip botagas.

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

Dr. O. C. HEINE
DBNTISTAS

OFISAS—Kampas 31 Ir So, Halsted gat
(Pjvsoknas virš aptiekus.) X CHICAGO, ILL

TetefotUM Y«rdA 1M3
Dr. J. KULIS

Gydytoju ir Chirurgu
1255 S. Halsted St. Chicago, HL

PRIĖMIMO VALANDOS: 
Kuo 9 ryto iki 10; 6 iki 9 vakar* 

Madllu ant 9 Iki lt po ploti nuo 9 iki 8 vak(
-—

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

Kaina 25c su prlsiuntimu.
J. ILGAUDAS

1613 So. Halsted St., Chicago

Seniausia Lietuvių užeiga pat

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

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

8253 Illinois GL Kerte 33rd

Garsinkites “Lietuvoje

L Amerikos, 
jokiame por- 
Pasažierlalal

RUSSIA.
11 dienų 
Lenkiją, 

klase $35 00 
klase $50.00 
klase $75.00

III
II

I
Iš NEW YORKO:

Puikiausi 
Laivai, 
vaikščioju 
nestodama 
te. Nauji 
Garlaiviai

CZAR,
8 dienomis 

tei damų.
$3300
$48.00
$65.00

IŠPLAUKS
Kursk, liepos 13; Czar, (nau

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

tis j musų agen. h, arba j Vyriau- 
sįjį Keleivių Agentų:
A. J. Johnson & Co. 27 Broadway, 

New York.

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.
Stock Exchange Bldg., Rooms 1107-1114

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

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

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

5c., 
54. Vienakis.

Prancūzų
Kaina buvo 10c., 
Vytas ir Kary n a. 
ko persekiojimo 
per. Dyoklecijana. 
na buvo 50c,.

de Mau- 
30 pusi, 
3c.

Vaizde

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

Dabar tik išėjo iš po spaudos 
nauja juokų knyga vardu:

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

Jeigu nusibodo liūdnumas ir norė
tum prablaivinti protų, tai nėra ge
resnes gyduolės už “TARKĄ”. Užsi
rašyk “TARKĄ” Ir jai tarkuojant 
jausies, kad pajaunėję! ant člelo 
šimto metų. Skaitydamas “TAR
KĄ”, jausi tiek smagumo kaip išgė
ręs tris bačkas alaus, arba suvalgęs 
dvi kvortas tarkuotų krienų.

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

Pj-NARVYDAS,
Brooklyn, V, T«

ik 7

TIKRI JUOKAI
Lietuvių Pasilinksminimui

Turinys šioš knygeles yra sekantis:
Paikyste Žioplasekles
Paiki apgarsinimai Sąžines našta
Poezija Tėvas ir sūnūs
Gudrybes Monologai
Tragedijos Vedusio laimės
Teismai Limbergcr suris
Tarnai Neturėjo gana drąsos
Kunigai Nelaimingas žmogus
Daktarai Nutraukė jam koją
Žydai Marės sopulukas
Vaikai Kaip senvyris įsisiuva guz;
Kareiviai Dialogas
Anekdotai Šypterėjimai
Trupiniai Pasakos
Įvairumai Trįs mokinti sūnus
Humor istiką

Didžiausi kvailiaiMusų Prapėįįoriai 
Ščiukos arklys } Kvailys ir karvė
Geri vaistai Z ir daugybė kitokių juokų.

šioje knygelėje surankiojo ir su 
Kviesdamas didelius ir mažus

Kad visi skaitydami juok

Juokus tilpusius 
rašė Jonas Viskas, 
apšviestus ir prastus 
tusi ir tuktu.

Knygelės formatas 5 J x 7į colio; 208 puslapiai 
KAINA 50c. pirk viena, skaityk ir juokis.

A. OLSZEWSKIO Knygyne 
3252 S. Halsted St Chicago, III

'L 
B:


