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POLITlSTOSjTNIOS.
MEXIKO.

Mcxika naikina ne tik revoliu
cija, bet ir pati gamta keršina už 
netvarką tai nelaimingai ispaniš
kai repubilkai. Pereitos nedėlios 
diena valstijoj Guanajato siautė 
baisi audra su debesių praplosi
mais, kuri daug nuostolių pri
dirbo ir nelaimių atgabeno. Už- 
tvinę vandens su visu nuplovė 
miestus Salamanca ir Calaya. 
Šimtai ketvirtainių mylių laukų 
vandens užlieti, javai išnaikyti. 
Užlieta visa upės Santiago klo
nis, buvusių paupiuose kaimų ir 
miestų kyšo iš vandens tik sto
gai. Tvanuose pražuvo mažiau
siai tūkstantis žmonių, o nuo
stolius vandens padarytus skaito 
ant 20 milijonų doliarų.

Revoliucijonieriams Mexike 
pradeda nesisekti, nors jų vado
vas Orozco nenori pasiduoti ir 
užtikrina, jog nieko netikėto ne
atsitiko. Bet ten, kur jie iki šiol 
laikėsi, matyti laikytiesi negali. 
Po nepasekmingam mušiui prie 
Bachimba jie šiaurinėse valstijo
se apleidžia viena po kitam mie
stą nemėgina gintiesi, bet mie
stus be mūšio atiduoda preziden
to kariumenės vadovui generolui 
Huerta; prezidento generolas už
tikrina, buk pulkai revoliucijo
nierių apleidžia Orozco ri pabė
ga, daug jų pasiduoda valdžios 
kariumenei, nes generolas Huer
ta pažadėjo pasiduodantiems kal
čių alteidimą.

Ilgiausiai revoliucijonieriai lai
kėsi mieste Juarez, prie Jungti
nių Valsčių rubežiaus, bet dides
nė jų dalis pasitraukė į vakarus, 
nelaukė prezidento kariumenės 
atėjimo, nors ji negali greitai at
eiti, nes revoliucijonieriai, trauk
damiesi, išardė tiltus ir geležin
kelius. Iš šiaurių revoliucijonic- 
riai traukiasi į Casas Grandes. 
Ar čia jie mėgįs mušin stoti, ne
žinia. Jie mano mėginti pa
sipriešinti valstijoj Sonora; tikisi, 
kad toj valstijoj indijonai Yaqui 
giminės prisidės prie revoliuci
jonierių. Su jų pagelba tikisi ap
valdyti jūrių pakrantes. Jeigu tas 
pasiseks, bus palengvintas ginklų 
prigabenimas.

Revoliucijonierių vadovai už
tikrina, kad jeigu jie norėtų, 
jiems noriai pagelbėtų Japonija, 
bet jie nenorį svetimos pagelbos. 
Ar ištikro vienok Japonija siū
lo jiems pagelbą, galima abejoti. 
Atvira Japonijos pagelba revoliu
cijonieriams supykintų ją su 
Jungtiniais Valsčiais ir galėtų į 
karą įpainioti. Nors lygiai Ja
ponija, kaip ir Jungtiniai Val
sčiai numano, jog ateityj karo 
neišvengs, bet nė viena pusė ne
nori ją jau dabar pradėti.

Kiek revoliucijonierių vadovas 
turi ginkluotų kariautojų, neži
nia, bet į atvirą mūšį su val
džios kariumene jis stoti nenori, 
nes neturėdamas kanuolių, atsi
remti negalėtų. Todėl jis savo 
kariautojus padalino į tris dalis, 
ir netikėtais užpuolimais mano 
alsinti prezidento kariu menę, per
kirsti jai susinėsimus, prigabe- 
n<wną maisto ir amunicijos, ir 
tuom tikisi priversti jį trauktie
ji atgal. Tarp revoliucijonierių 
įtekmė jų vadova Orozco nupuo
lė, dalis revoliucijonierių nori jį 
nuo vadovavimo prašalinti, ir jo 
vietoj pastatyti generolą Le Fu- 
•nte.

Klatisimas tik, ant kokių išlygų 
bus galima besipešančius sutai
kyti.

Kaip iki šiol, Turkija užtikrina, 
jog negali Tripolio Italijai atiduoti 
nes tąsyk jos įtekmė tarp maho
metonų nupultų. Dabar sultanas 
yra kaipo popiežius mahometo
nų, nors jų gyvena daugiau An
glijos kolionijose negu Turkijoj ; 
bet’ jis tokią įtekmę gali turėti 
tik tol, kol gali nuo krikščionių 
mahometonus apginti, neleisti 
jiems apvaldyti mahometonų ap
gyventų kraštų. Tripolis gi yra 
vienas iš tokių kraštų, todėl jis 
nenori jį Italijai atiduoti, ypač 
kad nesijaučia pergalėta. Italija 
karo Europon perkelti negali, nes 
tam priešinasi Austrija, o tur
kai Tripolyj karą gali tęsti kad 
ir kelis metus. Karas Italijai jau 
ištraukė kelis šimtus milijonų ly
rų, Turkija jį veda beveik be 
pinigų.

Turkų vadovas Tripolyj En- 
ver Bey užtikrina, jog jo padė
jimas eina vis geryn, todėl ne
reikia prieš Italiją nusilenkti, nes 
italui padėjimas Tripolyj eina 
blogyn, kareiviai žudo užsitikėji- 
mą savo vadovams. Enver Bey pa
sakoja, jog italų patrolė iš 450 
kareivių bėgo nuo 20 turkiškų 
kareivių. Turkų vadovas sako, 
jog jam net geda muštiesi su to
kiais bailiais priešais. Jis vi
same kare nenužudė nei vienos 
kanuolės, bet nuo italų atėmė 
tris ir jas pasekmingai vartoja 
prieš buvusius jų savininkus. 
Ginklų, amunicijos jis turįs dau
giau negu jam reikia ; kariautojų 
teipgi netrūksta; netrūksta nei 
maisto, užderėjimas šiemet geras, 
maisto pakaks ir kariautojams 
ir gyventojams.

Juo labiau, juo geriau ir ara
bai išmoksta kariauti, gerus gin
klus gauna jis lygiai iš Egipto ir 
Tuniso. Užlaikymui kareivio jam 
nereikia daugiau, kaip 5 dol. mė
nesiui. Nieks pasiduoti nemano, 
visi protestuoja prieš atidavimą 
'Tripolio mitalams. 'Teip savo pa- 
jiegoms užsitikinčius kariautojus 
sunku priversti pasiduoti, nusi
lenkti priešui, o versti su ginklu, 
kad įtikti Italijai, turbūt teipgi 
nieks nenorės.

parodų ; nedalyvauja vokiškų dr- 
govių šventėse; neduoda aukų 
vokiečių reikalams. Nors tų , pro
vincijų* gyventojai moka vokiš
kai ir jie pats yra vokiškos kil
mės, bet dabar vietoj vokiškai, 
kalba franeuziškai. Tokiu budu 
Vokietijos ciesorius savo netak
tiška kalba geriausiai patarnavo 
franeuzams, pakėlė jų dva
sia, bet savo gazdinimais jų ne- v ’ * v
nugazdino.

ne gyvenantieji, ir daug pašali
nių žmonių. Susirinkusiųjų bū
rys buvo kelis sykius fotogra
fuojamas. Paskui, prižiūrėtojo 
kursistai pagiedojo kelias gie
smes, kunigas Olšauskas paskai
tė tam tikrą tai progai sustaty
tą raštą, po kuriuo publikos dau-

lictuviškai. Savo klebonu neatsi
džiaugia. Taip-pat neatsigiria ir 
vargonininku. Laikraščių tečiau 
visai dar mažai skaito, kaip te
ko patirti, nebent kas “Aušrą.” 
Reikalinga čia butų “Blaivybes” 
draugija, nes tokiame mažame 
micsteliukyje monopolis stovi

ateidavo 18 egz., o šiemef 28 egz. 
Žydiškų pernai ir šiemet ateina 
2 egz. “Der Fraindo.”

Iš šių skaitlinių matyt, kad 
laikraščių skaitlius didinasi.

Išviso pernai ateidavo 72 egz., 
o šiemet 107 egz. Vadinasi, be
veik dvigubai padaugėjo. Pagal

27 gegužės buvo visuotinas 
“Blaivybės” skyriaus susirinki
mas, kame buvo kalbėta apie 
girtuoklystės kenksmingumą svei
katos ir kišeniaus atžvilgiu; vie
nu balsu nutarta: 1) inkurti Ka
varske biblijoteką-skaityklą. Tuo 
tikslu dvarininke Charomanskie-

KARAS ITALIJOS SU TUR
KIJA.

Laikraščiai praneša, jog po 
pasimatymui Vokietijos cieso
riaus su Rusijos caru tarp di
džiųjų Europos viešpatysčių vėl 
prasidėjo tarybos, kokiu budu 
galima Italiją su Turkija sutai
kyti ir karui galą padaryti. Ka
dangi karas labjausiai kenkia 
Francuzijai, tai ji ir kalbino ki
tus kraštus j karą įsikišti. Buk 
taikymui pritaria ir Vokietija, 
todėl vedanti kovą kraštai ne
galės priešintiesi norams visų di-

Europos viešpatysčių

VOKIETIJA
Vokietijos laikraščiai džiaugia

si iš susitikimo Vokietijos cieso
riaus su Rusijos caru, ir iš to 
tikisi Vokietijai daug naudos, 
nors nieks nežino, ką Rusijos ir 
Vokietijos ministerial nutarė. Vo
kietija tikisi, kad Rusija labjau 
susidraugaus su Vokietija ir bus 
vėl teip, kiap buvo pirm jos su
sidraugavimo su Francuzija. Ar 
vokiečių viltįs išsipildys, nežinia. 
Bet didesnis Rusijos susidrauga
vimas su Vokietija dar labjau 
atšaldytų jos draugystę su Fran
cuzija ir ryšiai su ja galėtų su- 
visu iširti. Francuzijos draugystė 
Rusijai labai reikalinga, nes nieks 
kitas pinigų paskolinti negali, 
Vokietija skolinti negal, nes pa
ti neturi jų perdaug. Rusijai da
bar pinigai vėl bus reikalingi, nes 
durna, prieš išsiskirstymą, atsta
tymui žuvusio po Cusima laivyno 
pripažino net pusę milijardo rub
lių. Laivyno reikalams vėl pri
sieis pinigų Francuzijoj jieškoti.

Vokietijos ciesoriui, nors jis 
mėgsta daug kalbėti, su prakal
bomis nesiseka, jo kalbos tik be- 
reikalo suerzina žmones ne tik 
svetur, tuose kraštuose, kuriuos 
Jis savo liežuviu užgauna, bet 
ir namieje. Nesenai, kalbėdamas 
su savo vietininku mieste Metz, 
pagazdino atimtų nuo Francuzi
jos provincijų gyventojus prisky
rimu jų prie Prūsų, kur, kaip 
parlamente socialistai atstovai ap
reiškė prietikiai dar bloges
ni negu Rusijoj. Kalba ciesoriaus 
užgavo visus Alzatijos ir Lota
ringijos gyventojus ir dėlto jie 
griebėsi boikoto valdžios ir ap
skritai vokiečių. Nieko neperka 
pas vokiečius, reikalingus daik
tus, nors reikia brangiau mokėti, 
parsigabena iš Francuzijos, ne-
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ANGLIJA.
Tarp Anglijos ir Amerikos už

gimė nesutikimai del kasamo da
bar Panamos kanalo. Nors ka
nalas dar neiškastas, bet Ame
rikos valdžia pagarsino, jog ati
darius kanalą, .Amerikos laivai 
bus perleidžiami be užniokesnio, 
kitų gi kraštų laivai už pcrplau- 
kimą turės mokestį mokėti. Prieš 
tų privilegijų pripažinimą 
Amerikos laivams Anglija pakėlė 
protestą, nes ji su Amerika pa
darė seniau sutarimą, kad iška
sus kanalą visų kraštų laivai tu
rėtų lygias tiesas, kad niekeno 
laivai negalėtų turėti privilcgijų. 
Anglija reikalauja, kad tuos ne
sutikimus išrištų santaikos tei
smas, bet Amerika tokių teismų 
bijosi, nes žino, kad kitų kraštų 
teisėjai nepripažįs jai privilcgijų, 
nes visi norėtų turėti lygias tie
sas. Pakraščiai stengiasi pertik
rinti, jog Amerika kam nori, ga
li geradėjystę daryti, o nuo ko 
nori, gali pinigus imti už be- 
sinaudojimą iš jos nukasto kana
lo. Be abejonės su panašiu pro
testu atsilieps ir kiti kraštai, ypač 
gi Francuzija, kuri kanalą tą .ka
sti pradėjo ir Amerikai prisieis 
tą klusimą pavesti arba santai
kos teismui, arba imti už ka
nalo perplaukimą mokestį ir nuo 
Amerikos laivų. Turbūt ir Ame
rika keltų protestus, jeigu koks 
nors kitas kraštas nuo jos išdir
binių užsimanytų, jai atlyginda
mas už jos milžiniškus muitus, 
teipgi imti didesnius muitus negu 
nuo atgabenamų iš kitur, kur 
muitai mažesnį.

guma pasirašė ir įdėjęs tą raš
tą į bonką, užkišo ją ir užmūrijo 
amžinam tos svarbios ir prakil
nios valandos atminimui.

V. N—-s.
— Lietuvos žinios —

Nuo birželio 1 d. Nemunu pra
dėjo plaukti garlaiviai Biršto- 
nan. Garlaiviai platikia kasdie
na; iš Kauno išeina;2 vai. die- 
ną, iš Birštono 6 vai iš ryto.

— Lietuvos žinibs —
j

Suskaityta, kad Nįmuno upe, 
apskritai imant, kasmet nupluk- 
doma 15 tukst. vagonų medžių.

— šaltinis

IŠ TRAUPIO, Ukmergės apskr.
Jau keletas metų. įkaip Trau

pio parapijos keliems sodžiams 
primestas taisyti kelias per dva
rininko Maut vilo mišką, važiuo
jant iš Troškūnų į Traupį. Ke
lias eina dideliu mišku, vis šla
pias, dažnai reikia taisyti. Bu
tų pusė bėdos, jei butų arti smė
lys, bet dabar smėlio vežti rei
kia net iš Troškūnų. Nuo pat 
ryto išvažiavus lig sutemstant 
tegalima atvežtieji' papilti, kaip 
kokion versmėn, vos du veži
mėliu smėlio. Išviso, L ne tik pas 
mus, bet ir visur valstiečiams la
bai inkyrėjo taisyti keliai ne 
tik savo, bet ir dvarininkų lau
kais. m* ..

— vntis —

juk nedovanai.
Kietaviškėse Buvęs.
— Viltis —

IŠ UKMERGĖS.
Netoli Šėtos miestelio krūmuo

se apsistojo čigonų būrys, kuria
me, kaip policija sužinojo, slap
stėsi svarbus plėšikai. Čigonų 
būrys buvo vieną vakarą polici
jos apstotas. Tečiau plėšikams 
pasisekė išsprukti. Be to čigo
nai, bešaudydami į policiją, nu
šovė antstoliui Dolbnia arklį, ant 
kurio jis jojo. Suimti nieko ne
pasisekė.

— Lietuvos žinios —

IS LIETUVOS.
IŠ VILNIAUS.

Sekmadienį, birželio 10 dieną, 
atvažiavęs iš Kauno Žemaičių 
vyskupas Gasparas Girtautas į- 
šventė kunigais šiuos Vilniaus 
seminarijos klierikus: Mykolą 
Petrauskį (akademijos auklėtinį), 
Stanislovą Petkevičių, Augusti
ną Antuchcvičiu, Juozą Alkima- 
vičių (lietuvis), Adoųią Bara- 
nauskį, Kastantą Ccgięlskį, Joną 
Chotkauskį, Boleslovį Kraso- 
domskį, Mečislovą MalĮniČą, Ka
zį Mazeicuką, Leoną Markucką 
(lietuvis), Aleksandrą Mikailą 
(lietuvis), Stanislovą Mikulskį, 
Liudą Olševskį, Praną Picsciuką, 
Juozą Pucilauskį, Antaną Radziu- 
ką, Praną Ratinskį, Joną Slavin- 
skį, Bronislovą Šimkavičių (lie
tuvis) ir Kazį Zacharzevskį. Di- 
jąkonai įšvęsti: Mykolas Sopoc- 
ka, Aleksandras Augustinavičius, 
Mikalojus Ikonavičius ir Miečis- 
lovas Radziševskis-

Tą pačią dieną Žemaičių vy
skupas išvažiavo Kaunan.

Iš Vilniaus seminarijos šį ru
denį važiuoja Peterburgo aka- 
demijon dijakonai: Stasys Bobelis 
ir Vincas Godlcvskis.

— Viltis —

Vyresnybė uždarė šiuos Vil
niaus gub. ūkio būrelius: Bine- 
kainių, Buivydžių, Rakliškių, 
Šalčininkų ir Žirmūnų už tai, 
kad visi tie būreliai jau kelinti 
metai neparodė jokio veiklumo.

— Viltis —

IŠ KUPIŠKIO, Ukmergės apskr.
Ketvirtadienį, gegužės 31 d., 

teko man būti Kupiškio mieste
lyje. Kadangi buvau girdėjęs, 
kad Kupiškyje yra vartotojų 
draugijos krautuvė, tai man. 
kaip svetur gyvenančiam, labai 
rūpėjo pamatyti ta lietuvių įstai
ga. Inėjus, krautuvė daro malo
nų įspūdį, erdvi, švariai laiko
ma, pilna visokių prekių. Vie
nok, rodosi, kad pasisekimo, koks 
turėtų Kupiškyje būti, nėra. Tą 
dieną buvo mugė. Žmonių mie
stelyje gana daug. Žydų krau
tuvės grūste prisigrūdusios. Į 
vartotojų sankrovą buvau nuėjęs 
du kartu ir abu kartu pirkėjų 
tebuvo vos tik 1—2 žmogų. Ma
tomai, žydai kupiškėnams arti
mesni kaip savieji. Norėjau nu
sipirkti “Vilties,” bet pasakė, 
kad atskirais numeriais tepar- 
siduoda tik “Vienybė.” Iš varto
tojų krautuvės buvau nilėjęs į 
lietuvio Kulkauskio krautuvę, 
manydamas ten gausiąs visokių 
laikraščių, bet apsirikau. Čia, 
paprašius man “Vilties,” pasisa
kė telaiką tik “Liet. Ūkininką,” 
kurio į krautuvę pareiną tik 5 
egz., bet ir tų žmonės neišper- 
ką. Liepojictis P. Klimka-

— Viltis -

IŠ PANEVĖŽIO.
Bet gi ir musų lenkai, maty

dami pasekmingą savųjų kovą ki
tur, nerimsta kailyje. O be abe
jonės kame jie beras patogesnę 
dirvą, jei ne bažnyčioje — čio
nai taip lengva paklykauti, kar
tais gi ir pasistumdyti. Per vi
są gegužės mėn. pamaldos (ge
gužinės) buvo paskirstytos pu
siau : viena lietuviams, kita len
kams. Paskutinė diena (V—31) 
buvo pripuolusi lenkams, bet ka
dangi paskutinį kartą paprastai 
susirenka dauguma valstiečių, tai 
vienas kunigas per pamokslą bu
vo apskelbęs, kad paskutine die
na bus da pusiau padalinta lie
tuviams ir lenkams.

Tas nepatiko lenkams. Kada 
žmonės suėjo bažnyčion ir pra
dėjo giedoti lietuviškai, tai ne
didelė lenkų krūvelė pradėjo 
“ginti” savo tiesas ir rėkti. Pa
sakoja, kad buvę arti kumsčiavi- 
mosi. Bet klyksmu viskas ir pa
sibaigė. Nesuprantama tiktai, 
kokios priežasties dėlei kun. kle
bonas buvo besistengęs atiduoti 
paskuitnę dieną tiktai lenkams. 
Manau, kad Panevėžio ir jo 
apiclinkių lietuviai visgi privalo 
(langiaus teisių turėti. J. EI.

— Lietuvos žinios —

kalbos štai kaip pasidaugino: lie
tuviškų 16 egz., rusiškų 10, len
kiškų 11, žydiški stovi ant vietos.

Lietuviški laikraščiai, kai]) ma
tome, šiemet ir pernai pareina tie 
patįs. Šiemet daugiausiai prasi
platino “Ryg. Naujienos.” Jų to
kį pasidauginimą galima aiškinti 
tuo, kad Jakavičius, būdamas ap
sukrus “komersantas,” moka pui
kiai patraukti publiką. Šiemet jis 
skaitytojus patraukė, paskelbda
mas, kad “R. Naujienų” skaityto
jams duosiąs už 150 k. dovanų 
“6 dideles, labai naudingas ir 
gražias knygas.” Kam ne malonu 
gauti tiek dovanų ?

Kad ne klebonas (jis tiems, 
kurie turi šiokį-tokį “ciną” prie 
bažnyčios, pav. kurie gieda “šv. 
Dieve” išrašo laikr. Jei moki len
kiškai. gausi “Przyjaciel’į” o jei 
nemoki — “Šaltinį”). Šaltinio” 
ir “Vienybės” visai mažai be- 
butu, c

Lenkiško ir rusiško, kaip ma
tome, nepareina nei vieno gero 
laikraščio: vieni pilni šovinizmo, 
kiti tuščių sensacijų ir 1.1. Ne
žiūrint į tą, musų šviesuomene 
(tamsuolis negi skaitys), matyti, 
randa juose daug dvasiško peno, 
matyt, kad tie laikraščiai užga
nėdina musų šviesuomenę, nes jų 
skaitlius nemažinąs, bet didinasi. 
Ar šiai]), ar taip, bet vis dėlto 
stebėtina, kad Kalvarijon, kur nė
ra nei vieno tikro lenko, ateina 
28 egz. lenkiškų laikraščių ir dar 
kokių! Reik pasakyti teisybę, 
kad beveik visi lenkiški laikraš
čiai ateina klebonijom Mat, mu
sų klebonas tebeliuliuoja galvoje 
mintį, kad Lenkija prasiplatins 
“nuo jūrių lig jūrių.” Klebonas 
aukoja net 16 egz. “Pzryjacicl’io 
ir duoda kiekvienam mokančiam 
lenkiškai kalbėti. Bet ta idėja 
nelimpa pas mus: vis didesnis 
skaitlius žmonių juokiasi iš kle
bono naivio darbo, o tuos, kurie 
skaito “Przyjaciel’į” vadina su 
ironija “PizyjacicTu.”

J. Vanagas.
— Lietuvos žinios —

nė prižadėjo pašalpą 150 rub.
2) Užprenumeruoti keletą lie

tu v i š k ų - k a t a 1 i k i š k ų j ų laikraščių, 
skyriaus lėšomis.

3) Surengti šią vasarą spek
takli — “Genovaite.”v v

4) Ingyti raganos žibintą — ro
dyti paveikslus, kaip vei- , 
kia alkoholis žmogaus organiz
me.

Tai tokios žinios iš Kavarsko* 
padangės. Daičiunų Sūnūs.

— šaltinis —

IŠ SEINŲ.
“Žiburio” mokykla.

Mokslas prasidėjo 11 rugpju-» 
čio. Iš pat pradžios buvo tik 18 
mokinių, bet toliau skaičius jų 
vis didinosi taip, kad apie Ka
lėdas jau lankė mokyklą 52 mo
kiniu : 34 berniukai ir 18 mergai
čių. Visi mokiniai lankė moky
klą ligi Velykų. Po Velykų skai
čius jų sumažėjo lig 29. — Visi 
mokiniai buvo padalinti į 3 sky
rius: pirmame buvo 32
(18 berniukų ir 14 mergaičių), 
antrame — 10 berniukų ir trįs 
mergaitės, treęiame — 6 berniu
kai ir 1 mergaitė.

Iš pirmo skyriaus į antrą per
ėjo 17 mokinių, iš antro į tre
čią — 9 mokiniai; pabaigė mo
kyklą — 7 mokiniai. 10 mokinių 
gavo dovanų knygomis su du
burio” pirmininko kun. Staugai
čio ir mokytojų parašais, visi gi 
kiti mokiniai taipogi gavo do« 
vanų knygelę, tik be parašų.

— šaltinis —

IŠ KAUNO,
} Gegužio 30 d., 8 valandą vaka
re buvo iškilmingas “Saules’* na
mų pagrindžių šventiniasč Toje 
iškilmėje dalyvavo pats vysku
pas, daugybė kunigų, visi “Sau
lės** mokytojai jx mokiniai, K&U-

IŠ KIETAVIŠKĖS, Trakų apskr.
Šiais metais gegužės mėn. te

ko man būti Kietaviškėse. Apie 
Kietaviškes, matyti, žeme ne vi
sai prasta, ir žmoneljai gyvena 
pusėtinai. Trobų yra jr ne men
kų, tik matyti, jog žmęneliai tru
putį apsileidę, ir nesupranta dai
lės. Ūžt vėriniai ir šiaip trobų 
sutvarkymai visai prasti ir be 
tvarkos... Net darželių ir tai ne
matyti gražių. Sodžių gatvesi 
duobėtos, galima prigert... Dobi
lų irgi niekur neteko įnatyti pa
sėtų, laukas dirbamas, matyti, 
visai senoviniu budu. t Kietaviš
kių apylinkės ir miesteliukas gan 
gražus, stovi ant ėžeįo kranto, 
netoli Strėvės upės. Fats mies
čiukas mažutis: regisi dvi san- 
krdvėlės: viena žydo i&yiehą lie
tuvio; viena alinė, monopolis ir 
liaudies mokykla. Žmonės vig^ 
lietuviai. Nors neilgai ten bu
vau, bet per tą trumpį laiką ne
teko girdėti kitaip šnekant, kaip

IŠ ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS.
Šiemet Kalvarijon pareina šie 

laikraščiai: “L. Ž.” 3 egz. (per
nai 1), “L. Ūkiu.” 7 (pernai 8), 
“Vilties” 6 (peru. 4), “Šaltinio” 
11 (peru. 17), “R. Naujienų” 16 
(peru. 2), “Bendrijos” 1, “Gar
nio” 1 (pern. 1). Bcto pernai 
ateidavo da “R. Garso” 1 egz. 
“Žemdirbio” 2, “Lietuvaitės” 1, 
“Spindulio” r.

Tokiu budu iš Lietuvos lietu
viškų laikr. pernai ateidavo 42 
egz., o šiemet 56 egz.

Iš Amerikos ateina “Kovos” 1 
(pern. 1), “Keleivio” 1 (pern. 1), 
“Lietuvos” 2 (pern. o). Pernai 
dar ateidavo “Kataliko” 2 egz. 
Išviso iš Amerikos pernai atei
davo 4 egz., šiemet irgi 4 egz. 
Iš Prūsų ateina “Jaunimo” 2 
cKz-> 0 Pernai nc’ vieno. Rusų 
laikraščių ateina 16 egz.: “Bir- 
ževija” 7, “Vseobščaja malen” 3, 
“Sojuz Potrebitelei” 1, “Izvesti- 
ja” 1, “Kovenskija gub. Vicdo- 
mosti” 1, “Kaspij” 1, “Kavkaz- 
skaja kap.” 1, “Svict” 1. Pernai 
ateidavo tik “Birževija” 4 egz., 
“Sojuz Pot.” 1, “Kovensk. Vied.” 
1. Išviso 6 egz. Lenkiškų laikr. 
ateina 28 egz.: “Gaz. Codzienna” 
3 (pernai nebuvo), “Mysl Ka- 
tol.” 2 (peru. 2), “Dzien” 1 (per
nai neivieno), “Kurjer Wileriski” 
1 (pern. 1), “Przyjaciel” 16 (per
nai io), “Dobra Gospodyni” 1 
(pernai nei vieno), “Jutrzenka” 
1 (pern. 1), “Kurjer Litewski” 1 
(pern, nei vieno), “Narod. Wia- 
dom. Codzienn” 1 (pern, nei vie
no), “Missije” 1 (pern, nei vie
no), “Rolnictwo” 1 (pern. 1), 
Pernai dar pareidavo “Kurjer 
Polski” i, “Zorza” t, “Tydzieh 
Polski” 1 ir “Litwa’* 1.

Išviso įenkįškij įaįkr, pernai

IŠ VELIUONOS.
Rukšnių kaime vienas ūkinin

kas, ardamas pagiryje, išarė puo
dą su senais pinigais — variniais, 
sidabriniais. Visi surudyje, tik
tai rūgštyje numirkius žymu rai
dės, viduryje matyti C., bet visa 
ko išskaityti negalima. Subėgę 
kiti artojai išsidalino po kiek, sa
ko, buvę apie 3 gorčiai. Beabe- 
jonės radėjas iš tų pinigų mažai 
susikurs, butų geriausiai atida^ 
vęs mzuėjun.

Jonas Kumetis.
— Lietuve . žinios —

IŠ PILVIŠKIŲ, Marjamp. apskr.
Šis miestelis tai draugijų liz

das. Nėra to šventadienio, kad 
nebūtų tos ar kitos draugijos 
susirinkimo. Gegužio 26 dienų 
buvo Ūkininkų draugovės susi
rinkimas. Iškilus klausimui apie 
darbininkus, p. Rimša atsiliepė: 
“Reik mums darbininkus išnau- 
dot kiek galima.” Maniau, kad 
p. R. apsiriko ir, kad jis ar kas 
kitas atitaisys tą kalbą, bet štai 
atsiliepė kitas balsas: “Reik 
mums būtinai juos (darbininkus) 
išnaudot, kiek tik galima”.., Jei 
šitaip, tai gerai reikia pagalvoti:

1) Ką reiškia tokios kalbos? ir
2) Kam tinka prigulėti prie

“tokios” pirmeiviškos Uk. drau
gijos? N.

“šaltinis.”

IŠ KAVARSKO, Ukmergės ap.
Kavarsko parapijoje labai pra

siplatinusi yra girtuoklystė; geria 
ne tik vyrai, bet <moterįs ir vai
kai ; parapija neturtinga, beveik 
visi mažažemiai ir bežemiai — 
tikrai galima vadinti varguolių 
parapija; nepaisant į tai, visgi 
Kavarsko monopoliu kas metai 
sunešama bent po 14 tūkstan
čių rublių, puikiai gyvuoja 5 alu
des, traktierius ir nesuskaitoma 
daugybė slaptų smuklių. Kad iš- 
liuosavus žmones iš tokios al
koholinės vergijos, susitvėrė kuo
pelė susipratusių žmonių kovoti 
su ta šmėkle nevidone ne tik žo
džiu, bet ir darbu, kurių triusu 
ir atidarytas pas mus “Blaivy
bės” skyrius.

8 balandžio šiemet buvo įstei
giamasis to skyriaus susirinki
mas, kuriame išrinkta valdyba. 
Valdybon pateko: Kavarsko kle
bonas kun. Legeckas, Žilinskas, 
kun. A. BialazareviČius, A. Kai- 
karys, P. Kuzma, A. Griganavi- 
čius, V. Juodys ir D. Skrebu- 
nas. 1 .

IŠ GARDINO.
Petravičių valsčiuje ledai su

maišė su žeme šešių kaimų ja
vus. Ledų privertė dideles krū
vas. Ledai buvo truputį didesnį 
kaip paprastasis riešutas.

— šaltinis —

RINKIMAI Į 4tą V. DŪMĄ.
Vii niaus gubernatorius buvo 

pakėlęs klausimą apie tat, ar eže
rų ir upių plotus galima priskai- 
tyti prie tos žemės, iš kufios su
sidaro reikalinįgas rinkikams de
šimtinių skaičius, ir ar vien to
kia vandens nuosavybė gali su
daryti reikalaujamą cenzą rin
kikui. Vidurinių reikalų ministe
rija paaiškino, jog ir iš vandens 
dešimtinių gali susidaryti reika
laujamas rinkikui cenzas, jei už 
tą vandens nuosavybę yra mo
kami valdžiai mokesčiai.

*— Lietuvos žinios ••

DVARAS PARDUODAMA'.
Netoli Telšių" m. parduodafria 

Duomaičių dvaras. Visa žemė 
padalinta mažais sklypais, par
duodama geromis sąlygomis, esą 
padarytos banke skolos. x

** Lietuvos Ukinlnkwi
CKKMHmS (



Pora metu atgal buvo taisy-

tenka turėti noro,

ta dai k t a pa

nešti naikintas:

Iš Šiaulių

Iš Varšavos.

mu. kuriuose dabar yra (
v ✓

ten

kimus, bet deja, imasi už dar
bo, neturint prie to jokio pri
sirengimo, ir jas (liekanas) neLietuvos laikraščiai praneša se

kančias žinias apie musų jau
nuomenę, baigusią šiuosmet mo
kyklas :

yra vilties. P 
taip-pat netoli nuo t<

kimas, kad lietuviai 
tas tautas pavieniai, 
šitoks faktas taipgi, 
greitai.

:isalinti ir, 
tą tvarinį

•44*^

BAIGĖ MOKYKLAS. naują biliy, sumanytą atstovo

ramumo.

lavonu
nijos.

U Hazleton, Pa. Apie 1.500 an-

vietose, vadinamose Audcnreid irkai

VOpilOS,
nierius Pitt

vieno
Lietuvos žinios

Iš Odesos. Odesos tini versite-

1$ VISUR.t a n t

tiktai vienas lietuvis — V.
Andrew UŽMUŠĖ 80 ANGLIAKASIŲ.

Karaliūnas (laikraščiai
David

Šiemet Šiaulių gim-
naikino

1 a- ra

merui.
Birutavičius

Markauskis Mėčius ir Nai-
gis ir karalie-

atsiti-

IS AMERIKOS. kandida-
nori indi jonų kom išorių Valen-jam

po žeme, 
griautus

rimo 
m a ;

ir steni 
naikint u v

Albert
Wm.

Atlantic City, N. J. Čia atsi
buvo generališkoji prohibicijonis- 
tų, arba priešų svaiginamųjųI

zumovo ūkio institutan Maskvoje.
— Lietuvos žinios —

taisas ir pagerinimus ir nusi
leido po žeme. Viršutiniame pa

mainierių nenorėjo prisi-
)rie unijos, J a pati prie-

vare is viršaus naujo tyro oro. 
Tuom tarpu duota žinia Mai
nų biurui, kuris tuojaus išsiun-

jo iasono

nas) ; 6 klės. — 
škevičius.

kuri, nusileidus 
asi pasiekti už-

Iš Mintaujos. Birželio 3 d. 
etinėse vidutinėse mokyklose 
otiniai jau pasibaigė. Baigu-

syklą. Visi manė, kad kasykla 
vra viena iš geriausių ir saugiau- 
siu. Karalius su karaliene, ap- 
važinėdami mainų distriktą, pats

kad šie žmonės 
paskutiniai (taigi ir Karaliūnas) 
yra užmušti.

•odos, ne- 
Kaukas.

Lietuvos žinios —

daug gazų, kad

vietai kandidatu išrinko Eugene 
W. Chapiną. Bet, kad 
tija neturi daug pase!
suprantama, jog 
to negalės perv;

<4?

nycios galas. |i randama gatvė
je, vedančioje į panemunę ir dau
gumui lietuvių yra žinoma. Anot 
manęs, tai yra tvarinys 
architetoriaus, kursai

r 
įkas mūrininku,v

nenulaužė.
cprašytus prie-

safejsti

pardavinėjamas vanduo.
ka jis padarė, norėdamas

durįs iš įvalkinių (formuotų) 
plytų, susis panašių esančioms 
prie Perkūno bažnyčios. Aš krei
piausi j namo savininką, žydą, 

inkalbėti kad ne
gražios architektu-

*0
1

$$$■$

Anglijos karalius ir kara
liene atlanko mainą keliomis 
valandomis prieš užmušimą 
joj 80 mainierių. (Skait.

no gub., muzikos institutą (kon
servatorija) vargoninku 1. Ben-

rublis.
Šiemet vėl reikia raudoti šir-

(kaunietis), nuošaliai 1 metus 
studijavęs muzikos kompozicijos

Lietuvos žinios

Iš Peterburgo. Šiais mokslo 
metais augštuosius mokslus pa

kaitė (dantų gydymo kursus), 
V. Paulukonis (elektro-technikos

tuos stogelius jau rašiau pirm 
kelių savaičių ir tuomet maniau, 
kad Kauno kapitula jais pasirū
pins; visai nenorėjau tikėti kal
boms, jog čia statys namą dviem 
gyvenimais. Tiesa, namo dviem 
gyvenimais nestato, bet jo vie
ton stato eilę krautuvių pusantro 
gyvenimo augščio ir, kiek da-

Būga, (kalbininkas), M.

gimtininkai). Kame jie apsigy
vens ir darbuosis — tikrai neži
nia.

nijos miestuose

sime jaunų inteligentų.

Lietuvos žinios

mano
Lauk-

EI.

kytojų institutą du lietuviu: Pet
ras Maikauskas ir Silvestras Am- 
baževičius.

— šaltinis —

lietuviaipabaigė šie
Atkočiūnas 
gydytojai.
sigyveno Kupiškyje (Kauno gu- 
bern.), kiti taipogi žadą apsigy
venti Lietuvoje.

—- šaltinis —

pabaigė 21 mokiny

šaltinis

NAUJI GELEŽINKELIAI.

pripažino reikalingu per penke-

naujų geležinkelių. Tarp kitko 
komisija pataria tiesti šiuos ge
ležinkelius: Maskva — Vilnius ir 
Maskva — Žlobinas, Kaunas — 
Kreutzburgas, Cholinas — Seni
ki, Brianskas — Lyda — Varė
na. Maskvos apygardoje turi bū
ti nutiesta 1 tukst. 340 verstų 
naujų geležinkelių, Mažarusių 
apygardoje — 3 tukst. 220 ver-

gardoje — 2 tukst. 330 verstų

stų. Viso labo nuo 1912 ligi 
1917 m. turi būti nutiesta nau
jų geležinkelių 27 tukst. 550 
veistų.

ša-tlnis.”

JEREMIEJAUS RAUDA.
Pirm metų, rašant man apie 

Bonos pylį, sakiau, kad Kaune 
būtinai reikalinga draugija, kuri 
globotų senovės liekanas, kurių 
Kaune randama apsčiai, ir, reikia 
pridurti, jog jie kasmet nyksta. 
Bet tie mano žodžiai likosi bal
su šaukiančiu tyruose. Atsiran
da ypatų, kurie gal turi tendęn- 

užlaikyti tuos senovės pali-

>

žemesnio stogo, 
taip seniau nil-

griauti pastogiai.
padidinimui užėmė

siėjo nukirsti šakų nuo medžių, 
augančių šventoriuje todėl, kad

lę. (Naujas namas netik užden
gė katedrą, pasiaurino šventorių, 
bet ačiū jam nudžius* ir tie da-

yra tokia neturtinga, kad rubliui 
paskyrė ir šventoriaus dalį ir 
katedros uždengimą? Juk retai
surasi 
slėpt savo

kad dar-

kuriam architektūra ir 
terūpi, kiek man pcr-

buvau rasęs jau apie varte
lius. Nuo jų jau dabar nugriau
ta pati gražiausioji dalis, o cha- 

kryžius jau nuimtas 
kur nudėtas. Man 
atsitikimas Čudovo

ir kas-žin

liavi 1812 
nutarė pa

metų ir kuomet jąs

nėra
nes jo administracija neatkreipe 
į tai savo dotuos. Panašiai, ma
nau, atsitiks ir su kryžiumi, o

likimai,, kuriuos

Man regis, musų 
vena meilė link

kai-kurios ypa- 
to nebrangina,

ti nuo barbarų rankų. Čia pa

Kaip Jeremiejus randojo ant 
Jeruzalės griuvėsių, taip mums 
liekasi raudoti gridvimo laiko 
pradžioje ' ant brangaus musų 
prabočių palikimo.

PUOTOS e^PVP^MTED AMCftiTAH PWĖSS AS SOČI

IŠ MUENCHENO, BAVA
RIJOJ.

Muenchen’as jau nuo senai yra 
žinomas, kaipo dailininkų ir dai
lės mylėtoju miestas. Kiek čia

nė suskaityti, nes 
diena mainosi: vie

irkiti

MUŠIS ŠTREIKIERIŲ su 
POLICIJA.

New York. Buvo čia smarkus ♦ T
mušis policijos su streikuojan
čiais jūreiviais. Vartota iš abie
jų pusių revolveriai. Užmušta 
ant vietos streikieris, o du po-

tos už jo neprielankumą kuni
gams. Valentine mat uždraudė

kiškose indi jonų mokyklose ne-

Kasykla buvo uždaryta kelias 
sąvaites ir tą dieną pirmu kar
tu nusileido dešimts vyrų že
mėn, 
garsi 
šafto

Po trumpo laiko pasigirdo 
ekspliozija po žeme ir iš 
pradėjo, verstis debesiai 
durnų. Likusie 70 mainie

rių greit susirinko prie šafto ir, 
suorganizavę pagelbine partiją, 
nusileido po žeme. Perėję apie

1110 naujo valdžios departamen
to, minėtinai “Darbo Departa
mento.” Autorius biliaus sakė, 
kad šio departamento sutvėrimas 
ne tik kad išeis darbo ir kapita
lo naudai, bet jis taipgi daug 
kuom galės prisidėti prie palai-

jos gazų užmušė 80 mainierių. 
30 žmonių tame skaitliu) buvo 
iš partijos gelbėtojų, kurie nu
sileido apačion po tam, kaip pir
ma ekspliozija užmušė 50 mai- 

už muštų yra

4

PROHIBICIJONISTŲ KAN
DIDATAS.

kalbasi su mainierium. Karalie
nė stovi iš dešines pusės. Apa-

IŠ DARBO LAUKO. žiuri mainu arkliuką.

ir išsitarimas: “Mucnchen’e tiek 
esą dailininkų, kiek visoj Euro
poj, neskaitant tik Paryžiaus.” 
Muenchen’as yra antra dailinin
kų Mekka. Dėlko čia dailinin
kai susispietė irgi aišku. —- Tai 
garsi dailės akademija išleidusi

drabužius. Pasiskundus kuni
gams, prezidentas Taft suspen
davo komisoriaus padavadijimą, 
o dabar nori visai jį nuo vietos 
prašalinti.

miesto dailė

dau-
kitokių mokslaeiviu ir

Čia yra garsios dar

Bc dailininkų čionai yra 
gybė ir 
mokslininku, v 

šios vietinės

IŠMINTINGAS PADAVA- 
DIJIMAS.

Kewanee, Ill. Miesto taryba 
pervarė čia teises, sulyg kurių 
uždrausta mieste uždarbiauti bur
tininkams, pranašams, stebuklin
giems gydytojams ir panašiems 
j ieškotojams lengvo uždarbio.

daryta. Vertėtų tą ir kitur pa-

kitu.

tuviu tokiame mokslo centre ir

Tuom tarpu tik * du esama lie
tuviu. Viens, kunigas, studijuoja 
čionykščiame universitete, o ki-

APAUTUVIŲ DIRBTUVĖS 
AMERIKOJ.

Washington, D. C. Laike pa
skutinio Jungtiniuose Valsčiuose 
gyventojų suskaitymo, visam jų 
plote buvo 1918 didelių apautu- 
vių dirbtuvių, kuriose dirbo 215,- 
923 darbininkai; moterių tose 
dirbtuvėse dirbo 70,457, o vaikų 
9,000. Kapitalo į tą pramonę į-

BUS PAKARTAS.

nušovė savo pačią ir jos scsc-

REIKALAUJA DARBININKŲ.
Pittsburg, Pa. Žinios nuo 8 

d. liepos praneša, kad Pittsburgc 
bene prasidės “geriausi” laikai, 
kokių dar nebuvo nuo garsaus 
1907 m. krizio. Tą išveda iš to, 
kad plieno ir geležies dirbtuvės 
gauna labai didelius orderius 
darbams, kokių iki šiolei retai 
gaudavo. Šiomis dienomis pa
sirodė dirbtuvų apgarsinimai, 
kad laike vasaros šiuosmet ne-

mašovo, Petrakavo kredito drau
gijos ritmuose išbadė caro por
treto akis. Už tai teismas pa
siuntė jį penkiems metams į pa
taisos kolionijas.

ll Netoli Pabijanicų, Petraka
vo gubernijoj, trįs plėšikai su už

ko geležinkelio traukinį. Vienas 
plėšikas užmušė konduktorių ir

nežinia.

BRANGIS RINKIMAI.
Washington, D. C. Roosevelto

krizio 1907 m. Pittsburgas daug 
nukentėjo ir paskutiniais šešiais

kai išvijo iš vagono krikščionis 
keleivius, o į žydus pradėjo šau
dyti iš revolverių, užmušė, du

seri A. ir K. H-t
Abidvi studijuoja

ARGENTINOS RAŠTININKO 
NUOMONĖ APIE JUNG

TINIUS VALSČIUS.
Konservatorijoje muziką. Tečiau 
jiedvi gimusios ir augusios Kau
ne, jaučiasi rusėmis, nors ir su-

New York. Columbia univer
sitete laike pranešimą garsus Ar
gentinos raštininkas Manuel U-

Didžiausia Muenchcn’e dailės
įkrova vadinas “Littaucr Kunst

rimas, neišty riau.

tuviu mokslaeiviu,C v ’

Lietuviai tarp vokiečių ir šiau
du dar v vra garsus savais ar-

kliais, sūriais, o gal1 ir kitokiais 
produktais. Atsakius į klausi
mą vokiečiui, kokios tautos esu,

Ta-
ar-

taituojaus išsitaria: “
m i stos tauta garsi
kliais!” Kits vėl sako: “Ah, 1
Tilžės suris iš ten paeina!”

Tai tiek tuotarpu iš Alpų
Jonas Šileika.lėlės.

Mokslas yra tvirčiausias 
sttomenės gerovės pamatas.

Tadas Daugirdas. 1
2—VI—12.

— Uetųvog žinios

Liattdies mokyklos darbas pla
tesnis ir gilesnis, negu koks nors 
kitas .visuomenės labui veikimas.

S. Račiaski’s.

šeimininkavimą. Ugartc pasakė, 
jog visos lotyniškosios Amerikos 
republikos turi protestuoti prieš 
elgimosi Juhg. ’’Valsčių, nes jos

girticsi, iš ‘silpnų apgynimo įna-

jas savo pi-nigaiš 
jų turi gcrą*j?eln§?

riminė jis

amerikonai ir

lotyniškosios

savo savistovystes, vietoj į Jung
tinius Valsčius, kreipia savo akis 
į Europą arba Japoniją, ir 
jų tikisi pagelias.
jog nupuolus dorai Jungtiniuose
Valsčiuose, puola ir jų morališ
koji įtekmė ant kitų Amerikos

nuo
Taigi aišku,

GERINĄS! ^KATALIKŲ KU
NIGAMS.

Washington, D. C. Prieš rin
kimus prezidentas Taft mėgina

Coterlyon pagarsino atskaitą iš
laidų renkant 1904 m. prezidentu 
Roosevcltą. Jo išrinkimui sudėta 
$1,900,000 dol. Rinkimams iš
leista $1,805,000 dol., liko dar 
95,000 dol. Taigi aišku, jog pre-

ir uz ją moka daug daugiau, ne
gu prezidentas gauna per ketu
ris metus algos. Per keturis

$230,000 dol., rinkimams gi 
mėtoma milijonai.

u

me
tile

RADO SUAKMENĖJUSĮ 
ŽMOGŲ.

čiai patvirtina, žinią, kad Black 
Ridge kasykloj, netoli Hazletono, 
Pa. rasta anglyj suakmenėjusį 
žmogų. Sakoma, kad šio suak
menėjusio žmogaus liekanos nu
kritę nuo galerijos lubų ir mal
nicriai, norėdami apvalyt kelią, 
užtėmijo nepaprastos formos di
delius anglių gabalus.

mens, kuriame suakmene-
Ant suak-

Už-TRĮS ANGLIAKASIAI 
MUŠTI.

Tarp jų vienas lietuvis.
Liepos 12 dieną, apie pusiau 

devintą iš ryto, vietoj, vadina
moj Mondsvillc., valstijoj West 
Virginia, nuo sprogimo gazų už
mušta trįs angliakasiai. Keletą 
angliakasių užgriovė mainose ir 
yra menka viltis, kad pasiseks 
juos išgelbėt gyvus.

šią angliakasyklą vadina “Pa
nama Mine” ir priguli ji Ben 
Franklin Coal Co. Joj dirba 80 
mainierių.

klai geresnių laikų. Darbininkų, 
kaip praneša laikraščiai, plieno 
dirbtuvėse labai reikalauja ir 
kompanijos išsiuntė agentus į di
desnius portus, kad ten gavus 
kiek galima daugiau svbtimtau-
čiu darbininku.

c t.

esanti s 
t u ve j.

Ind.

mes negalime paša-

kad pat raukti (langiaus streik
laužių, nes ji kalba ne apie

kas is vietinių l’ittsburgo ge
naus nusimanančių lietuvių mums 
praneštų (langiaus žinių. Red.).

U Hammond, Ind. 
vardu Illinois Car 
facturing Company 
bloku žemės į rytus nuo 
dabartinės vietos ir šioj

Vietinis
I A • * 11 įmes

kiai pašovė.

pavietyj sargybinis užėmė arklį 
ir vežimą ūkininko Banasiako, 
nes jam rodėsi, kad arklys pa
vogtas. Arklį ir vežimą išsiun
tė į Varšavą ir ten arklį pave
dė gyvulių apsaugos draugijai. 
Iš tyrinėjimo pasirodė, kad ar
klys ne vogtas, bet tikrai yra 
Banasiako nuosavybė. Jis todėl 
nuo guvuliu apsaugos draugijos

1 lam-

itts-

nusipirkti

joj 2 vienuolių ir kapucinų klio-

sugrąžinimo arklio, 
jo maitinimą parei- 
rub. 20 kap. už die-

bet toji, už

Le n k i j os gc n c r a 1 - gu b e r n a to
rius nubaudė 550 rubl. Varšavos 
moterišką \ izičių vienuolyną už

lie reikalauja 2

na. Jbanasiak kreipėsi į polici
jos perdėtinį, į prokuratorių, į 
general-gubernatorių, bet tas nie
ko negelbėjo, arklį jau septyni 
mėnesiai laiko Gyvulių Apsau
gos draugija ir už jo maitinimą 
reikalauja 250 rublių. Už tuos

and Manu-

kompanija yra viena iš geriausių 
mažesnių dirbtuvių, nes

ruošė laikuose) ir moka 
mas algas darbininkams.

Vejas sustabdė darbą kasykloj.
Netikėtai kilęs smarkus vėjas

dies Harleigh-Brookwood aiigiia- 
kasyklai miestelyj Harleigh, Pa. 
Vėjas prieš lietų buvo taip smar
kus, kad, pagriebęs kasyklos 
“braikerį,” nukėlę jį apie 20 pė-

laužyto medžio ir susuktų ge
ležių. Pakol pataisys, kasykloj 
nedirbs apie šešias sąvaites.

Iš Atstovų Buto. Atstovų Bu
tą (House of Representatives) 
W ashingtone pradėjo svarstyt

tokius
reikalo. Nieko 

panašaus, apart Rusijos, Euro
poj kitur negalėtų atsitikti

vėjai siuvanti gatavus drabužius

|| Jungtinių Valsčių valdžia pa
siuntė savo konsulini mieste Her- 
mofillec, Mexike 30 karabinų ir 
10,000 patronų. Ginklai tie bus 
išdalinti valstijoj Sonora gyve
nantiems amerikonams, kad tu
rėtų kuom gintiesi nuo sukilė
lių. Juk tai vis tiek, ką išalku
siam duoti pasisotinimui vieną 
žirnį. Ginklai tie daugiau gali 
blogo Mexike amerikdhams pa« 
daryti, negu-padėti. Bet to, žį«n



n^ma, Washington© politikieriai 
negali suprasti.

'Prezidento Madero kariumenės 
vadovas Huerta mieste Chihua
hua išlipinėjo atsišaukimus, ku
riuose pažada visišką kaltės at
leidimą tiems revoliucijonieriams, 
kurie į 30 dieną jam pasiduos ir 
ginklus padės.

|| Galicijoj, kaime Krzywacz- 
ka, laike mišparų koplyčioj tren
kė perkurtos į koplyčios bokštelį, 
kur yra ^arpas, ir nuo varpo 
įpuolė į Vidu, kur buvo daug 
žmonių. Užmušė du vyru ir dvi 
moteri, o šešis sunkiai užgavo; 
užgavo ir kunigą. Persigandę 
žmonės pradėjo veržties laukan, 
ir> tarpdury] daug žmogių su
mindžiojo.

|Į Laikė susivažiavimo čekiškų 
sakalų,1 Čekijos sostainėj Pragoj 
tankiai pasitaiko muštynės čekų 
su vokiečiais. Čekai užpuola pa
prastai ant vokiečių, nes jaučiasi 
drutesniais, tokiu budu drūtes
nėj! pusė nori priversti vokie
čius nešdintiesi iš Čekijos.

|| Vokietijos augščiausiasis tei
smas Leipzige pasiuntė 4 me
tams kalėjiman už šnipinėjimą 
Vokietijos kariumenės paslapčių 
amerikoną Eilersą. Pas jį rado 
plianus tvirtovės Helgoland©, nes 
Eiters pats gimęs ant salos Hel
goland.

|| Inžinierius Angus iš Sydney, 
Australijoj, išrado prietaisą, kuri 
neleidžia bėgantiems .iš priešin
gų pusių vienu keliu traukiniams 
susimušti. Londone atlikta pa
sekmingi mėginimai: paleista dvi 
lokomotivi be mašinistų, o prie
taisą abudu .trukiu sustabdė, ne
leido susimušti.

Afrikoj, iki šiol tarp 
negrų žinoma buvo miego liga, 
dabar vienok ta liga užsikrėtė 
italas gydytojas D-ras Cantrachį 
iš Parmos. Gelbėti jį nuo mir
ties suvažiavo daktarai net iš 
Paryžiaus, ir yra viltis, kad pa
siseks išgydyti. Iki šiol ligos tos 
išgydyti nemokėjo, sykį ją ga
vęs, mirdavo.

|| Šiemet civilizuotas svietas 
švenčia 80 metų sukaktuves te
legrafo išradimo. Dabar ant svie
to yra 130,000 telegrafo stacijų 
su 160,000 aparatų. Ilgio telegra
fo vielų užtektų apjuosimui ap
link žemę 138 sykių ir sujungi
mui žemės su mėnuliu 16 kartų. 
Ant 100 žmonių kas metas iš
puola telegramų: Anglijoj 194, 
Francuzijoj 152, Danijoj 118, 

^Belgijoj 104, Vokietijoj 91.

|Į Valijoj, kasyklose Coins- 
borough atsitiko ekspliozija, kuri 
šgroivė kasyklų uolas. Gelbint 
sugriuvusius, atsitiko antra eks- 
pliozija, kuri daug gelbėtojų už
mušė, o tame ir trįs kasyklų in
spektoriai, kurie Amerikoj ne
mėgsta savo kartį statyti ten, kur 
pavojus gręsia. Mano, jog už
mušta apie 80 darbininkų ir jų 
gelbėtojų. Gelbėtojų žuvo dau
giau negu darbininkų.

|| Ant salos Kubos apsireiškė 
azyatiškas maras. Amerikoj ir 
kituose portuose užvesta kvaran- 
tina laivams atplaukiantiems iš 
Kubos portų, nes visur bijosi, 
kad epidemija nebūti] atvilkta.

'| Nors Šveicarija skaitoma 
Europoj viena iš apšviesčiausių 
kraštų, bet ir ten prietarų ne
trūksta, tai ką jau kalbėti apie 
prietarus tarp Rusijos gyventojų. 
Šveicarijoj, miestelyj Noremont 
gyveno sena moteris, kurią gy
ventojai ragana vadino. Viename 
aplinkinės kaime pradėjo gaišti 
galvijai ir už tai apkaltino savo 
raganą. Susirinko pulkas jaunų 
vaikinų ir nutraukė į senelės na
mus iš jos biesus išvyti. Sun
kiai sumušė senelę velnius be
vaikydami, bet ją nuo užkanki- 
limo išgelbėjo policija, kuri vel
nius vaikančius kvailius išvaikė 
r daug jų suėmė. Teismas už
liejo ant jų bausmę, ir daug jiems 
prisieis mokėti sumuštai sene
lei.

|| Garsus Juozas Garibaldi, vie
nas iš giminės pagarsėjusio Ita
lijos revoliucijonierio ir jos vie
nybės sutvertojo, kuris Mexike 
organizavo valdžios pagelbai 

, liuosnorius jos kovoj su revoliu- 
cijonieriais, atsisakė nuo savo 
vietos. Garibaldi buvo apsiėmęs 
neįleisti revoliucijonierių į valsti
ją Sonora. Kadangi Garibaldi 
buvo geras vadovas ir organi

zatorius, tai jo atsisakymas re
voliucijonieriams daug gali pa
gelbsti.

1
|| Francuzijoj, vienas iš žy

miausių jos orlaivininkų, Rene 
Bedel, aplinkinėse Chalous Lur 
Marne, norėdamas nusileisti, nu
puolė ant telegrafo vielų. Orlai- 
vys apvirto ir Bedel išpuolė su 
orlaiviu, kurio tapo prislėgtas ir 
užmuštas ant vietos.

|| Portugalijoj karaliaus šali
ninkai įsiveržė iš Ispanijos ir 
užėmė miestą Cabeceiras dc Bes
to. Karaliaus šalininkai įsiveržė 
į Portugaliją ir traukia jie ant 
miesto Almeida. Valdžia garsi
na, buk įsiveržikus išvijo atgal 
į Ispaniją, bet sulyg privatiškų 
žinių, jie laikosi Portugalijoj. 
Valdžia sumobilizavo kariumenę 
šiaurinėse provincijose, kas jau 
rodo, kad ji pati jaučia pavojų.

|| Nors išsyk lenkai atsisakė 
dalyvauti slavų iškilmėse Pra
goj, bet pasirodo, jog parodoj 
moteriškų darbų lenkės dalyvaus 
netik iš Galicijos, bet teipgi iš 
Lenkijos ir Poznanians provinci
jų. Iš pradžių atvažiavo daug 
žymių lenkiškų moterų. Parodon 
iš Ukošavos atsiuntė du vagonu 
,daiktų. Tik lenkai sakalai at
sisakė susivažiavime dalyvauti.

|| Tarp Mexiko sukilėlių vado
vų mieste Juarez užgimė vaidai. 
Tūli vadovai nori priversti vy
riausiąjį vadovą Orazco pasi
traukti, o jo vietoj nori paskirti 
generolą Dela Fuent.

|| Rusijos senatas išaiškino, jog 
žydai gavę tiesą gyventi už ri
bų žydų apsigyvenimo plotų, ne
turi tiesos dalyvauti rinkimuose 
durnos atstovų.

|l Kariumenės stovyklose Var
šuvos aplinkinėse Bazarov pašo
vė jį barantį generolą Briukeną, 
o paskui pats mirtinai susižeidė.

Prancūzas Roux susekė, jog 
įvedus choleros baketrijas į krau
ją, galima žmogų apsaugoti nuo 
užsikrėtimo cholera. Choleros 
bakterijos išsivysto tik žmogaus 
žarnose. Bet daktarai darė ant 
savę Paryžiaus Pasteuro insti
tute mėginimus, įčirškę ligos bak
terijas į gyslų kratiją, kur bak
terijos neišsivysto, paskui valgė 
gyvas ligos bakterijas, ir persi
tikrino, jog jos ir žarnose nyksta. 
Taigi persitikrino, jog įčirškus 
žmogui į gyslų kraują choleros 
bakterijas, jis paskui nepasiduo
da, taigi jis tampa apsaugotas 
nuo ligos. Daktaras Roux jau 
pagarsėjo savo išrastu vaistu pa
sekmingai gydančiu difteriją, nuo 
kurios pirma labai daug, ypač 
vaikų, mirdavo.

|| Gegužio mėnesyj, per Lie
poją iškeliavo į užjūrius 5,612 
išeivių, pernai per tokį laiką iš
keliavo tik 3,329. Sugrįžo iš 
Amerikos per tą laiką 1,015 žmo
nių, pernai gi tik 92.

|| Latvijoj, mieste Dubelm po
licija uždarė lošimo namus, pa
sivadinusius “Šeimynišku rate
liu. ” Vedėju tų namų buvo na
rys miesto tarybos Šarski.

|| Kasamame Panamos kanale 
prie Culebra vėl nugriuvo dide
lė kanalo dalis. Tas atsitikimas 
gali pavėlinti kanalo perkasimą.

|| Kareiviai popiežiaus gvardi
jos sukėlė revoliuciją. Pabėgo 
nuo tarnystes 20 kareivių.

|| Tarp Anglijos ir Amerikos 
užgimė vaidai už Panamos ka
nalą, nes Amerika nori savo lai
vus per kanalą leisti plaukti dy
kai, o nuo kitų mokestį imti. 
Prieš privilegijos Amerikos lai
vams pripažinimą ir protestuoja 
Anglija. Galima tikėti, kad su 
panašiu protestu atsilieps ir kiti 
kraštai, ir jie gal privers Ame
riką privilegijų išsižadėti.

|| Afrikoj, republikoj Liberia, 
juodparviai užpuolė franeuziškus 
ir angliškus sargybos gurnizonus. 
Abudu kraštai rengėsi duoti ši
tai Afrikos republikai gerą pa
mokinimą, bet Amerika juos su
taikė. Mat Liberia sutverta iš 
Amerikos atgabentų negrų.

|| Morokko sultanate maurai 
užpuolė franeuzų karavaną. 
Maurų vadovas "Zagorci rengiasi 
užsipulti ant franeuzų kariume- 
nės stovyklų prie “Rumain.” To
dėl išvežta ten daugiau kareivių

■ĮĮI Vokietijos ciesorienė rengia
si kelionėn j Angliją.

|], Garsus itališkas muzikas Pet
ras Mascagni, iš Rymo išbėgo 
į Paryžių su operos choro gies
mininke Adelnia Costenzi. Pa
liko jis savo pačią, kuri mėgino 
jį nudurti, bet tik nepavojingai 
sužeidė į pečius. Mascagni turi 
dukterį ir tris suims.

|| Iš Maskvos, visam laikui, 
kol ten bus sustiprintoji apsau
ga, tapo išvytas buvęs pirmosios 
durnos atstovas Savcljęv.

|| Rusijoj, Karasubarc siautė 
audra su debesų praplyšimais. 
Užtvinę vandens nunešė suvir
sti m šimtą namų. Prigėrė ir tū
las žmonių skaitlius ,kelis užmu
šė perkūnas.

|| Finlandijoj, Tariokuose, iš
plaukęs pasivažinėti, apvirto su 
valčia ir prigėrė vienas iš žymes
nių rusiškų dailininkų, N. N. 
Sapunov.

|| Pereitą sąvaite Rusijos tei
smai pasmerkė pakorimui: Char
kove septynis žmones, Tiflise ke
turis. Visi pasmerktieji pagarsė
jo savo plėšimais.

LIETUVIAIAMERIKŪJ.
IŠ McADOO, PA.

Nedėlios ryte, 7-to liepos, apie 
šimto žmonių būrys išvažiavo į 
Lakeside paežerę pasilinksminti 
ir praleisti dieną ant tyro oro. 
Tarp jų buvo ir gerai šioj apie- 
linkėj žinomas Jonas Kamėnas. 
Pradėjus maudytis, Kamėnas, 
matyt, užsimanė parodyt, koks 
jis geras yra plaukikas ir leidos 
skersai ežerą plaukti. Ežeras šioj 
vietoj yra arti versto platumo, 
bet K a meno butą gero plaukiko 
dar Lietuvoj ir jis manęs leng
vai galėsiąs perplaukti. Bet pa
prastai nelaimės greičiausiai pa
sitaiko su gerais plaukikais. Taip 
buvo ir su Kamėntt. Atplaukęs toli 
nuo krašto, Kamėnas staiga pra
dėjo skęsti. Pulkai žmonių sto
vėjo ant ežero kranto, bet nie
kas negalėjo duoti pagelbos. Me
nama, kad arti kito krašto Ka
lnėną pagavo traukutis ir jis nuėjo 
dugnan toj vietoj, kur buvo apie 
30 pėdų gilumo. ,

Už kelių valandų sujieškojo la
voną. Pribuvęs iš Mahanoy City 
“koronierius” Walters sustatė 
protokolą ir drauge su “koro- 
nieriu” Moore, išklausę liudinin
kų, nusprendė, kad jokių tardy
mų nereikėsią. Nuskendęs Ka
mėnas buvo dar jaunas, 25 me
tų, vyras ir nevedęs. Iš giminių 
yra jo brolis Adomas, gyvenan
tis taipgi McAdoo. Ežys.

IŠ PlTTSBURCO, PA.
Jau kelios sąvaitės, kaip čia 

sustreikavo Tube Works Co. 
(paipmilės) darbininkai-.* Vieni 
darbininkai reikalavo, kad leistu• ,J **
laike darbo rūkyti, o kiti vėl, 
kad butų prašalinti kai-kurie dar
bininkams įkirėjusie, boseliai.

Dienoms čia dirbama vienuoli- 
ką valandų, o naktimis dvyliką. 
Pietams duodama vos 20 minu
čių — tas yra labai mažai, ypač 
prie taip sunkaus darbo. Dar
bininkams vertėtų išreikalauti 
bent 30 minučių ir kad žiburiai 
nebūtų nakties laiku gesinami, 
nes kol žmogus surandi sau val
gį tamsoje, tai ir 20 minučių 
greit pereina ir tada lik sau nors 
ir nevalgęs.

Taipgi reikalaujama, kad algas 
mokėtų kas dvi sąvaiti, o dabar 
yra mokama į pusę mėnesio; to
dėl keturis sykius į me
tus reik laukt po tris sąvaitės 
pakol gauni užmokestį, o jeigu 
pasitaiko, kad po trijų savaičių 
gauni keturis dolierius, tai ir 
pamėgink tu man iš to išgyven
ti, ypač dabar, kada viskas taip 
pabrango.

Reik vienok patėmyt, kad šios 
dirbtuvės darbininkai neturi ge
ros tarp savęs sutarties ir gerų 
vadovų visai trūksta, todėl var
giai galima tikėtis, kad darbi
ninkai iš to turėtų kokią nau
dą. Ruskis.

IŠ POTTSVILLE, PA.
/

Du vyru tapo užmušta pereitą 
sąvaitę Locust Sping angliaka- 
sykloj, kada visai netikėtai eks- 
pliodavo dinamitas.

Vienas,^vardu John Kehiffe, 
apie 35 mttų ftnume iš Ontr^Įį-

frlETUVjft

jos, o kitas Juozas Dereskis, apie 
tokio patanižįaug*Į. jį

Šiedu vyru buvo besirengę iš
šauti skylę ir už(|£gė ^lątą. At
sitolinę nuo ' to<į|Į vielos, atsi
sėdo, laukdami paRpl i||aus. Vos 
spėjo atsisėsti, HgP Hk’gaĮeks- 
pliodavo baksas dBamifo, gulė j tį
sis netoli nuo vietos, kur j id. at
sisėdo. Abudu užmuštiį ant'!vie
tos; lavonai buydį bąij|Įai sulau
žyti ir suardyti. |^ifo|e galeri
jose angliakasiai tužgį^lo nepa
prastą šūvį ir, atėję, rado tik 
s up lęšy tu s lavonu s.

Kitas nelaimingas atsitikimas 
turėj vietą Beaver.. Brook kasy
kloj, prigulinčioj C. - M. Dodson 
& Co. Jonas Šimčikas, gyvenan
tis Park View, tapo ant vietos 
užmuštas, kada užtaisytas dina
mito suvis ekspliodavo pirm lai
ko. Trįs kiti tapo lengvai su
žeisti. . P. R.

IŠ BROOKLYN, N. Y. 
I

Lietuviai čia turi sunkiai dirb
ti, kol doliarį uždirba, bet už
dirbto geram tikslui sunaudoti 
negali, ar nenori. Subatos va
karais lietuvių pilnos gertuvės, 
tižia prie baro, kaip.bitės avilyj, 
geria veik visą naktį. Gėrimo 
nepakanka; mėgsta ir iš pinigų 
lošti, ne vienas ir paskutinį cen
tą pralošia. Nedėliosi rytą ateina 
pati arba vaikai tėvą'įnamon par
sikviesti.

Daugelis moterėli^ ne geriau 
elgiasi. Išėjus vyrams darban, 
susieina kur moterėlės ir trau
kit! sau rudį ar degtinę; duoda 
degtinę ir alų nef J mažyčiams 
vaikams, nes, kaip sako, nuo 
gėrimo kūdikis geriau miega. 
Parėjus vyrams natnbn, moterė
lės lovoj guli, serga.

J. K. Mikas.

IŠ ROCKDALĘ, ILL.
Šitas miestelis yią nttoli Jo- 

lieto. Lietuviai pradėjo čia ap
sigyventi nuo 10 metų, clabar yra 
apie 50 šeimynų, o pavienių bus 
suviršum šimtas. Daugumas dir
ba vielų dribtuvėj. / Uždirba ne 
lygiai — $1.60—$3 dol.; kaip kas 
uždirba ir dar daugiau. Yra čia 
ir daugiau dirbtuvių, kaip tai: 
plytinyčią, popierinių ir skardi
nių dėžučių ir kitokių,, bęt kitose 
lietuvių mažai dirba'; ”

Yra čia lietuviška mėsinyčia, 
grocerija; duonkepis yra Jolicte, 
bet daugiau parduoda Rockdalėj, 
yra keturios smuklės.

Drugijos yra sekančios: Šv. 
Juozapo susišelpimo draugija, 
narių turi 70, o turto apie 100 
dol.; Draugija Vinco Kudirkos, 
narių turi 60, o turto 300 dol.; 
Keistučio Politiškas Kliubas, na
rių turi suviršum 20, turto 70 dol. 
S. L. A. kuopa narių turi apie 40; 
L. S. S. kuopa narių turi 25. 
Visos draugijos, išskyrus kuopas, 
susirinkimus laiko smuklių sve
tainėse. Po susirinkimų, žinoma, 
atlanko barą. Laikas butų susi
prasti ir griebtiesi ko geresnio. 
Čia miesto mokykloj gali gaut 
ruimą, tai ten ir susirinkimus ga
lima but perkelti; tąsyk ne vie
no kišeniuj ne vienas doliaris 
ilgiau užsiliktų.

4 liepos dieną buvo Joliete pa
rengta Amerikos Neprigulmybės 
sukaktuvių šventė; dalyvavo ap- 
vaikščiojime Keistučio Kliubas; 
važiavo baltai-mėlynai išpuoštam 
automobiliu]. Truko lietuviškos 
Vėluvos. Parašas teipgi buvo ne
geras, nes Kliubas buvo pava
dintas republikonišku, nors jis 
nėra republikoniškas.

J. Marasis.

IŠ WESTERN PORT, MD.
Darbai čia eina gerai,. Iš ki

tur pribuvusiam darbas 1 ne sun
ku gauti. , . j.

Lietuvių yra 16 ,šeimynų, o 
pavienių tris syk daugiau; mer
ginų nėra, nes joips čją darbo 
nėra.

■’L7 liepos buvo vęstuy(ės Kaz
lausko su A. Vaitiel<unyte. At
sibuvo ramiai, be 5|aužymo to- 
rielkų. A. Vąiti.efcunas.

IŠ BROOKLYN, NL Y.
Lietuvių Gimnastikų Kliubas, 

7 dieną liepos, turėjo gražų iš
važiavimą (ekskursiją) garlaiviu 
ant Hudson upės. Žmonių buvo 
suviršum 600. Laivas išplaukė 
apie pusiau dvyliktą ir, daplau- 
kęs Empire Grove on the Hud
son, išsodino svečiu? ant kranto 
ilgesniam pasilinksminimui. Gra
žus Hudsono upės fantai tu-

rėjo padaryt ant visų labai gerą 
įspdį. Vėlyvu vakaru laivas grį
žo atgal Brooklynan,

Viskas nusisekė gerai ir žmo
nės, gražiai praleidę visą dieną, 
jautėsi užganėdinti. Neapsiėjo 
savo keliu ir bene susipratumų. 
Ekskursijos rengėjai buvo- paėmę 
nuo kompanijos laivą pirmos 
kliasos, bet kontrakto nepadary
ta ir kompanija, matomai, pasi
naudodama šiltom neapsižiūrėji
mu, davė laivą visai ne pirmos 
kliasos.

Tas lai buna mums pamokini
mu ateityj, ypač, kad. jau teip 
ne pirmą syk pasitaiko. Panašų 
šposą įtaisė ir S.L.A. Seimo ren
gėjams. Svetainė buvo paimta 
penkioms dienoms ir keturiems 
vakarams. Sulyg to ir Seimo pro
gramas buvo sutaisytas. Bet, 
Seimui prisiartinus, svetainės sa
vininkas pranešė, kad dviems pra
kalbų vakarams už tą prekę ne
galįs duoti; pareikalavo po $25 
už kiekvieną vakarą viršaus.

Tas viskas mat pasitaiko, kad 
mes lietuviai pasitikime žodžiu, 
o “jankė,” progai pasitaikius, ima 
ir apsuka. Vertėtų ateityj apsi
žiūrėti ir iškalno padaryt atsa
kantį kontraktą.

Paminėjęs apie vieną kliubą^ 
negaliu numesti plunksnos, ne
pasakęs kelių žodžių ir apie ki
tą. Turiu mintyje musų Lietu
vių Ukėsų Kliubą. Šis svarbus 
ir didžiai lietuviams naudingas 
kliubas gyvuoja jau penki me
tai. Svarbiausiu jo tikslu yra 
palengvinti gavimą ukėsystės po- 
pierų, norintiems pastoti šios ša
lies piliečiais. Šiuom laiku gau
ta nuo valdžios ir nemaži pa
lengvinimai. Taip, tie aplikan- 
tai, kuriems sunku atsakinėti lai
ke egzamino angliškai, gali at
sakyti ir lietuviškai, o vertikas 
išvers angliškai.

Apart to kliubas turi ir ligoj 
pašelpą, — $6 sąvaitėn ir $200 
pomirtinės, kurią išmokama pa
čiai, vaikams arba ir kitiems, su
lyg veliono noro.

Patartina į abu brooklinicčiams 
spiestis.

Žemaičių Antanas.

IŠ ENTRE RIGS, ARGEN
TINOJ.

7 gegužio čia tapo papildyta 
baisi žmogžudystė. Ir užmušė
jas ir užmuštasis abudu rusai. 
Atkakę Argentinon buvo geri 
draugai. Užmuštasis sykį turėjo 
kišeniuj 1,500 pesų. Jo draugas, 
apie tai žinodamas, naktyj pa
sikvietė jį į laukus pasivaikščioti. 
Išėjus jiems, kirto savo draugui 
su sunkiu geležgaliu per galvą 
taij), kad kaulas sutruko. Puo
lus jam ant žemės, dar pradė
jo jį peiliu badyti. Sudaužęs, 
supjaustęs, įmetė vandenin arti 
geležinkelio. Tik po trijų dienų 
kūną patėmijo vandenyj trauki
niu važiuojanti.

Žmogžudys jau suimtas. Tur
būt už tokį darbą teismas jį ne- 
pagirs.

Darbai čia eina vidutiniškai. 
Užmokesnis amatninkų ne lygus 
—■ tas paeina nuo amato ir at
likto darbo.

Yra čia keletas lietuvių. Tie 
pradeda akis krapštyti. Turime 
čia kelis laikraščius ir už 100 
pesų knygučių. Lietuvių bus čia 
apie 30 asmenų; besidarbuojan
čių kitų naudai yra ne daugiau 
kaip 5 asmenys.

Gavenavičius.

PRIRENGIAMASAI TAUTŲ 
KONGRESAS PARYŽIUJE.

Paryžiuje, birželio 22—23 d., 
salėje Ecole H aute s Etu
des S o ci a 1 e s atsibuvo pri- 
rengiamasai Tautų Kongresas. 
Surengė šį Kongresą, kaip jau 
buvo pranešta, Tautų Ofisas.

Kongresą atidarė ilga kalba 
profesorius Paul Painlevė, Mok
slo Akademijos' narys, Paryžiaus 
atstovas. Visų pirmiausia pa
sveikinęs pribuvusius į šį pri
rengiamąjį Tautų Kongresą at
stovus, jis ragino visas pa
vergtas ir silpnąsias tautas už- 
megsti tarp savęs brolišką ryšį, 
sakydamas, jog tik tuomet visos 
silpnosios tautos galės užstoti 
savo reikalus, tik tuomet galės 
pasipriešinti prieš skriaudas ga
lingųjų tautų.

Kongreso pirmininkas, kalbė
damas apie Tautų Sąjungos ir 
jos Centro Ofiso svarbumą, pa
žymėjo, kad ji galėsianti turėti 
nemažesnę svarbą visuotinos tai
kos įvykdyme, negu Hagos kon
ferencijos ir Carnegie fondacija, 
kadangi Tautų Sąjunga, būdama 

demokratiškesnė už viršminėtas 
įstaigas, pasieks žemiausius kiek
vienos tautos sluogsnius.

Toliaus garsus mokslininkas 
sakė: “reikia sutverti tautų są
žinę (conscience des peuples); 
mes norim sutverti Europos ir 
viso pasaulio visuomenės nuo
monę, idant, apskeldami netei
sybes ir skriaudas, padarytas ko
kiai tautai, mes galėtume iššauk
ti didžiausią pasipiktinimą visoj 
Europoj ir visuose pasaulio kraš
tuose, kas padarytų tautų skriau
das negalimomis. Iki šiol visos 
skriaudos, daromos vienos tau
tos kitai, atsitinka, tary
tum kokiam tamsiam urve. 
Idant tas skriaudas sunaikyti, 
užteks kaltininkus išvesti iš ur
vų prieš saulės šviesą (delnų 
plojimas). Jus žinote, jog tū
los tautos yra suplėšytos, su
draskytos, nustojusios savo tė
vų žemės ir nekartą savo tėvų 
kalbos. Yra ir tokių tautų, ku
rios persekiodamos viena kitą 
stengiasi pridengti savo nedorus 
pasikėsinimus teise. Kiekvieną 
pasikėsinimą ant kalbos mes skai
tom šventvagyste. Tūli stengia
si prirodinėti, jog mažesnėms 
tautoms esą naudinga pasisavin
ti didžiųjų kalbą, bet po šita 
geradėjistės lerva slepiasi vylius. 
Atimti nuo tautos jos kalbą, tai 
yra vistiek, ką atimti pusę jos 
gyvybės. Taigi prieš visas ši
tas neteisybes ir kai-kurių tautų 
nedorybes mes visados kuono- 
energiškiausiai protestuosi m. 
(delnų plojimas). Tiesa ne vie
na diena mes tikimės duoti visą 
galybę ir išplėtojimą musų įstai
gai. Mes kviečiame ir ragina
me visus ruošti kitam metui vi- 
satiną tautų kongresą, idant tuo- 
mi parodyti pasauliui visų tautų 
solidariškumą.”

Baigdamas savo kalbą, pirmi
ninkas primine susirinkusiems, 
jog tautų sąjunga nustojo vieno 
iš didžiausių savo rėmėjų, — 
garsaus rusų mokslininko Novi
kovo, kuris nesenai numirė.

Kongreso pirmininkas užbaigė 
savo kalbą žodžiais:

“Mes skaitome reikalingu čio- 
nai aiškiai pažymėti, kad mes 
norime visatines tautų taikos 
tarp savęs, bet perspėjame, kad 
šita taika neprivalo remtis ant 
priespaudos ir pergalės. Ji ne
privalo būti užtikrinta tylėjimu 
nuvergtųjų tautų. Taika, delei 
kurios mes norime dirbti, yra ta, 
kuri užtikrins kiekvienai tautai, 
— nors mažiausiai, — jos nc- 
paliečiamybę” (didelis delnų plo
jimas).

Kongreso pirmininkui kalbą pa
baigus, Tautų Sąjungos ir Centro 
Ofiso vedėjai (J. Pelissier ir J. 
Gabrys) pristatė raportą, kuria
me išdėstytas ikišiamlaikinis 
ofiso veiklumas. Pranešimas vien
balsiai priimtas.

Antroj sesijoj, kurioj pirmi
ninkavo Emile Arnaud, visam pa
sauliui žinomas pacifistas, kalbė
jo daugybė įvairių šalių atsto
vų.

Ypatingą atidą atkreipė ant sa
vęs Ukrainai, kurių atstovas Fe- 
dortchouk įteikė Kongresui tam 
tikrą raportą “Le reveil national 
des Ukraiaiens.” Jisai išguldė 
jame visas Ukranų skriaudas, 
kurias jie kentė ir tebekenčia nuo 
rusų ir ypačiai nuo lenkų Ga
licijoj.

Nuo lietuvių p. J. Gabrys pri
statė raportą apie -lietuvius ir 
išdalino delegatams atspaustą bro
šiūrą “La nation Lithuanienne 
sous la domination Russe et Al- 
lemand.” Suomų atstovai — Gel- 
singforso universiteto profesorius 
Sėoderhjelm ir Paryžiaus advo
katas Caspar, ■— įdavė kongreso 
nariams atspausdintą brošiūrą 
apie Suomiją. Apie latvius ir 
jų padėjimą kalbėjo H. Simson, 
jisai nusiskundė ant vokiečių ir 
lenkų persekiojimų. Čekus atsto
vavo du jaunu mokslininku — 
Crkal ir Kepi. Iš Katalonijos 
buvo keliolika delegatų, iš kurių 
atsižymėjo atstovas Puig y Ca- 
dafalch. Serbiją atstovavo Ser
bu ambasados sekretorius Mar- v
koviteh ir keletas žymių Serbų- 
mokslininkų iš Belgrado. Bul
garus atstovavo ambasados sek
retoriai Madiaroff, Stoiloff ir Mai-’ 
loff. Indus—garsi patriotė Kama; 
persus — Bahman; kyniečius — 
ambasados sekretorius Li-Che- 
Tchang; jaunaturkius — Santo 
Šerno Bey.

Be įvairių tautų 'atstovų, daly
vavo dar daug prancūzų garsių 
mokslininkų ir Sorbonnos profe
sorių : Seignobos, Letaconout, 
A. Henry, Blondel ir kiti.

Sesijoj, kuri atsibuvo birželio 
23 d., pirmininkavo Ch. Seigno-’ 

bos; skaityta ię svarstyta Tauti| 
Sąjungos įstatai. Bėgyje šito po« 
sėdžio kalbėjo jenerolas Sebert, 
Burlet mokslo akademijos narys, 
profesorius Letaconoux, Bien 
Erne franko-slavų draugijos pir
mininkas ir daug kitų.

Tautų Sąjungos įstatai tapo 
vienbalsiai priimti į Centralę 
Tautų Sąjungos valdyba tapo 
užkviesti pirmininku Painlevė, 
vice-pirmininkais Ch. Seignobos 
ir Emile Arnaud; generališku 
sekretorium J. Pelissier ir ad
ministratorium J. Gabrys. Tarp 
dviejų sesijų, birželio 22 d. va
kare, didelėj salėj E c o 1 c d c s 
11 a u t e s Etudes Sočia- 
I c s , tapo surengtas rūpesčiu 
Panelės Lydia Pissarjewsky vai
šės, kurių bėgyje buvo įvairių 
tautų dainos k. a: čekų, slova
kų, lietuvių, latvių, estų, suomų 
ir kitų. Šis prirengiamasai tau
tų kongresas turėjo labai didelę 
užuojautą. Visa Paryžiaus spau
da. pradedant nuo didžiausių laik
raščių k. a.: “Le Temps,” “Le 
Matin,” “Le Figaro,” “La Ac
tion,“' “Le Siecle” ir baigiant 
“L’intransigcant,” “L'Aurore,” 
“La Bataille” ir daug kitų, 
atidarė savo špaltas platiems ap
rašymams kongreso nuotikių.

Posėdžių bėgyje gauta daugy
bė telegramų su pasveikinimais 
iš visų Europos kraštų. Tarp jų 
pažymėtinos šios: nuo Stokhol
mo mero Lindahgen’o, iš Bu
karešto nuo Floresco, iš Pragos 
nuo Dr. Podlipny, Čekų Tautos 
Tarybos pirmininko, iš Kauno 
nuo kun. Olšausko ir Dambrau
sko, Tautų Ofiso garbės narių.

Ateinantį Kongresą nutarta su
šaukti Paryžiuje, gegužės mėne
syj 1913 m. Reikia tikėtis, kad 
tai bus milžiniška tautų demon
stracija. P. Banys.

APSISAUGOKIT.
Šiomis dienomis po Philadel

phia pradėjo vaikščioti du valka
tos, rinkdami pinigus buk tai 
“ant Rymo-Katal. bažnyčios Si- 
byriuje del ištremtųjų” ir bėdinų 
numirėlių palaidojimui. Abudu 
dar jauni, po 23 metus. Jų var
dai — Vladas Kairys ir Kul- 
\iaskas. Jie turi ir antspaudą pa
sidirbę, ant kurios yra toks pa
rašas aplinkui:

“Lietuviszka Rymo-Kątaliku 
Bažnyczia Sibirijoje — Per 
Kauno Vyskupą leista rinkti 
Afiera.” Viduryj kryžius.

Tegul lietuviai neapsigauna, 
nes šiedu vyruku yra jieškotojai 
lengvos duonos vilioja iš žmo
nių pinigus. Jie nėra jokiais įga
liotiniais rinkti aukas. Sugavus 
juos renkant aukas, geriausiai 
atiduoti policijai.

Žinianešys.

Žinutes..
.......... ........................... \

Shenandoah, Pa. Netikėta mir
tis patiko Joną Kovalskį, 10 lie
pos vakare, kada jis, grįždamas 
iš darbo po didelės perkūnijos, 
neatsargiai užmynė ant nukru- 
sios telefono vielos, kuri kris
dama persikorė per storą elektri- 
kinę vielą ant kampo Coal ir 
Catherine gatvių. Žmogus tapo 
ant vietos užmuštas. Miesto vir
šininkas (burgess) Strolis tuo- 
jaus pribuvo ant nelaimės vietos 
ir apžiūrėjęs viską aplinkui, vė
liaus nurodė, kad- nukritusi lai
ke audros telefono viela buvo 
dikčiai nurudijus ir todėl Tele
fono kompanija laike tardymų 
bene bus pa t raukta atsakomy
bėn.

Antanas Grenavičia, gyvenan
tis po num. 519 W. Strawberry
st. buvo pirmas Shenandoah žmo
gus. kritęs nuo saulės karščio. 
Tas atsitiko liepos 9-tą ir iš- 
pradžiu manyta, kad gal žmogus
su. gyvenimu neištrūks.

Adomą Zelavičių nesenai už
puolė ir sukandžiojo pusiau pa
siutęs šuo. Laikas butų miesto 
valdybai atkreipti atydą ir ap- 
grynyt miestą nuo piktų ir pa
laidų šunų. <

New York. Užbaigė statyt 
augščiausią namą visame pasau
lyj. Šis milžinas namas vadinasi 
Woolworth Building ir yra 55- 
kių augštų (pentrų). Šio “dan- 
gadraskio” abelnas augštumas iš
neša net 750 pėdų. Jo pastaty
mas lėšavo 13 milijonų doliarų, 
o žemė po juom — 2% milijono.

Namas yra taip augštas, kad 
ūkanotą dieną vos galima įžiūrėti 
30 pėdų augštą ant jo viršūnės 
stiebą su plevėsuojančia milžiną 
Vėluva*

• • ■- •



NUO REDAKCIJOS.
Visi laikraščiui siunčiam! rankraščiai 
turi but pažymėti autoriaus * parašu 
ir adresu. Pasirašantieji pseudony- 
mais tori paduoti, Redakcijos žiniai, 
ir savo tlkrąJĮ vardą.
Redakcija pasilieka sau teisę atsiun
čiamus jai rankraščius trumpinti ir 
taisyti.
Netinkamus laikraščiu! rankraščius 
Redakcija, pareikalauta, grąžina ' au
toriui atgal jo lėšomis.
Reikia visada rašyti tik ant vienos 
popierio pusės, paliekant plačius tar
pus tarp eilučių.

Iš Lietuvių Mokslo Draugijos 
Susivažiavimo. Nesenai užsibai
gęs kasmetinis Lietuvių Mokslo 
Draugijos susivažiavimas Vilniu
je; buvo gana įvairus ir įdomus. 
Sekančiai! numeriu pasistengsim

vienijimą. viltis, kad
Susi- 
užsi-

Apžvalga. rų susivienijimas susiorganizuos

čio šią Salj.” Žinoma, nesinori 
'būtį "pranašu,” bet žinant, kad 
ne Komisijos, o trustai valdo šį 
kraštą, galima spręsti iš ’kalno, 
kad tie visi tyrinėjimai tai yra 
tik glostymas publikps, nieko

rodo, kad šiais laikais pakilo vi
sų darbinniku algos ir visokis

nas. Bet New Yorko laikraščiai 
tą dalyką mato kitokioje švieso-

is.,..—.. ....................

. Dr. Basanavičiaus 6o-metines 
sukaktuvės. Šiame nunieryj tal
piname plačias žinias kaip apie 
patį Dr. Basanavičių, taip ir apie 
iškilminga jo 6o-metinių sukak
tuvių apvaikščiojimą Vilniuj.

Visa Lietuva, be skirtumo luo
mų, pažiūrų ir tikybos, susijun
gė išreiškimui pagarbos ir pa
dėkos šiam didžiam Lietuvos bu
dintojui. Lai musų skaitytojai 
nepadeda laikraščio šalin, šių ži
nių neperskaito.

rikos Lietuvius daktarus. Kaip 
mums teko patirti, laikina šio

inio daugumos lietuvių daktarų 
širdingą pritarimą ir pasižadė
jimą veikliai darbuotis susivieni
jimo suorganizavime.
daktarų n« 
nionę, sub 
daktarams,

) nuo-
vertėtu

mu ,susirinkti krūvon ir arčiaus 
apkalbėti naujos organizacijos

Daugelis iš musų daktarų yra 
imbesniais visuomeniškais vei-

ant tono anglies siuosc brang- 
niečių ir neužganėdinimo laikuo-

, matome, kad dar-

4%4 nuosim. ; vėlesnis p; 
yra tik 5J/4 nuoš., taigi 
mas ant tono iškasamų 
siekia apie 10 centų.

kitoki išdirbystėje dalykai, kas 
atsieina mažiausiai po 5 centus 
ant tono anglies. Daleiskim, kad

Aukos Rymšos “Kovai” atgai
vinti. Rymšos stovyla “Kova,” 
išreiškianti lietuvių su lenkais 
šiądieninius santykius, neprapuo
lė. Nors iš kantrybės išvestas 
dailininkas Rymša, atėjęs Dailės 
parodon, pats sudaužė tą stovy- 
lą, tai vienok, pasirodo, jos su
daužytas dalis galima bus su- 
lipdinti krūvon. Tam tikslui kai 
kurių Lietuvos laikraščių redak
cijos priiminėja aukas. Vienon 
tik “Vilties” redakcijon suplau
kė iki šiolei suviršum šimtas 
rublių. Sulipdžius sudaužytas 
stovylo dalis, žadama ją atlieti 
iš bronzo.

Atgaivinta “Kova” liks gar
siausiu veikalu Lietuvių Dailės 
istorijoj ne tik delei tos minties, 
kurią * ji išreiškia, bet ir iš prie
žasties tų nepaprastų atsitikimų, 
kurie lydėjo jos viešą pasirody
mą Liet. Dailės parodoj.

tininkų susivažiavime be abejo
nės butų pageidaujamas, ypač,

raštininku susivažiavimo šaukti v
susivažiavima visos musu švie- u c
suomenės.

Aauja organizacija nuo

darbo, kad tik butų kam visą 
darbą atlikti. Štai, kad ir perei
tame “Lietuvos” mrmeryj įdėjo-

los laišką, kuriame jis nori rimto 
daktarų patarimo ir išaiškinimo, 

sulyg musų pra- 
Daktarų Draugijasymo,

J

užklausimų gali but daug 
parodytų, kuomi musų 
interesuojas ir kuo ji(

žmonės
žingei-

po 25c. ant tono reiškia toles
nį žmonių aplupimą po 10 cen
tų nuo tono ant daugiaus, kaip 
60,000,000 tonų anglies per me
tus, kas padaro f),000,000 dol. 
kas metas naujo pelno anglies

sustabdvm as
delei
rikos publika už tai turi atsa
kyti savo kišeniumi, užmokėda
ma visus kompanijų iškaščius 
paneštus pakėlimui darbininkams

Iki 1900 m. tokiu jau buriu an- 
s pakilo 40,000,000 doliarų

augsciau, o dabartinis pakėlimas 
prideda 15,000,000 dol. daugiau, 
nors, kaip matėme, darodomi pa
kilę iškaščiai anglių iškasime sie
kia tik

d JONO BASANAVIČIAUS
60 METŲ SUKAKTUVES

Ištrėmė Sibyran visam gyveni
mui. Nesenai Bergeris, Atstovų 
Buto narys Washingtone, gavo 
įdomų laišką iš Sibyro nuo tūlo 
Stefano Dombrovskio, kuriame 
šis pastarasis prašo Suvienytų 
Valstijų užtarimo.

Stefanas Dombrovskis yra len
kas ir pirmiaus gyveno čia Suv. 
Valstijose, kur jis gavo pilietiš
kas popieras ir tapo šios šalies 
naturalizuotu ukesu. Dombrov
skis grįžęs Rusijon ir 1909 m. 
tapo areštuotas ir atiduotas tei
sman. Visa jo kaltė buvo tame, 
kad jam priparodyta, jog jis bu
vo Lenkų Socialistų partijos na
riu. Belaukdamas teismo jis iš
sėdėjo Varšavos kalėjime apie 
20 mėnesių ir pagalios už tą sa
vo “prasižengimą” tapo ištrem
tas visam gyvenimui Sibyran. 
Laike teismo jis kreipėsi Var- 
šavoj pas Suv. Valstijų konsu- 
lį Thomas E. Heenan, prašyda
mas, kad jis už jį, kaipo Suv. 
Valstijų pilietį, užstotų. Tas ža
dėjo, bet vėliausi atsisakė. Gegu
žio mėnesyj šių metų Dombrov- 
skiui pasisekė išsiųsti iš Vidrin- 
sko (Sibyriu) laišką Bergcriui, 
kuriame jis prašo jo, kaipo vie
nos partijos bendro ir kaipo Suv. 
Valstių piliečio, užstoti už jį ir 
atkreipti Suvienytų Valstijų val
džios atydą. Bergeris kreipėsi 
prie prezidento Taft’o ir šis pri
žadėjo tuojaus ištirti dalykų sto
vį. Ar pasiseks vienok jį iš Si
byro paliuosuoti, tas kol kas ne
žinia. Nors Dombrovskis turi 
Amerikos pilietiškas popieras, tai 
vienok, sulyg Rusijos įstatymų, 
šios ukėsystės popieros' akyse ru
sų valdžios nieko nesveria ir toks 
asmuo skaitosi Rusijos pavaldi
niu patol, pakol rusų valdžia jo 
nuo pavaldinystės ncpal iuosuoja.

Kiekvienas, išsiėmęs Suv. Val
stijų ukėsystės popieras ir nepa- 
siliuosavęs tuom pačiu laiku nuo 
Rusijos pavaldinystės, lai nema
no, kad jis liuosai gali grįžti Ru
sijon; sulyg Rusijos įstatymų, 
ii gali dar apkaltinti sulaužyme 
prisiegos, duotos Rusijai.

Antras iš šio pavyzdžio pamo
kinimas yra tas, kad tie, kurie 
deda bfficiališkus savo parašus 
ant įvairių blankų ir socialistų 
partijos deklaracijų, tuom i ati
duoda save rusų valdžios ran- 
kosna, jeigu tik jie kada nors 
manytų sugrįžti Lietuvon. Pasi
rašinėti gali ...tie, kurie nemano 
daugiaus LiętuVbn grįžti, visi ki
ti, kurie sulyg sįivb-politiškų per
sitikrinimų gekfeia prisiglausti 
prie socialistų "partijos, padarytų 
neišmintingai, jeigu savo para
šais patįs apsiskųstų rusų val-

ir kiti 
skiltis 
mains 
sic m s

li laikraštis^,kaip, tikimės, 
, su noru' atidarys savo 
ne tik panašiems klausi- 
ir atsakymams, bet ir vi- 
raštams apie žmonių svei-
Lai tik daktarai, patįs su-

Ateiviai. Gegužio mėti.,

išvažiavo Europon 442.

n as ar 
t rust u i

9,000,000.
matome, jog 

šioks, ar toks 
duoda “progą

metinio “pelno.”
itet, kaip losią, pmigą 
išmetus.' kada reik at- 

. puls viršun — litaros,
Taip ir

jų taip išeina:

, o;

ni e-

169; tuom pačiu laiku iš Suv.

Taigi skaitlius lietu vii 
per vienus metus pasnlidino 
8493-

ateivių
ant

KAIP ANGLIES MAGNATAI 
PRATURSTA.

po 25c. ant tono, 
žmonėms turėti

ir,

ar ne

mes

at mintis,

pakilo

nes

Butas nutarė taipgi, kad tas bu

savinin- 
pri jungtų

žiojimo, kad bus ištyrinėta, iš- 
knibinėta visi budai, kokiais an
glies savininkai varo savo pra

prie ko kibti” ir, j 
liejiniai atneš pasek

turės

tai pa

kainų pakėlimai turės būti tei-

monopo-

Visa Lietuva sveikina didį Lietuvos Budintoją.
, į Švedai ir baltgudžiai atsiuntė telegramas.

ų visų žinomam 
įktarui Jonui Ba-

sanavičiui sukako 60 m. nuo jo 
gimimo dienos.

gi ir m
Lietuvoj;

bar jau nepaliov 
tuvių. Greit “Auš 
tų laikraščių eilė,

du, Liudas Gira (dzūkiškai),

t u v,ai.
nėtiiia visai Lic-

visuomenė iš- Pirmutiniu darbininku ir toliau 
randame D-rą Basanavičių.

Tik T905 m. Dr-ui Basanačiui

tos atgijimo “pranašą,” užžie
busį tautos aušrą. Kad vaiz
džiau iliustruot Basanavičiaus, 
kaipo tautos sąmonės žadintojo

bet jau bundančio Lietuvos kraš
to — Dzūkijos atstovas, kum P. 
Kemėšis — Vilniaus lietuvių blai-

Šioje visos talitos šventėje tu
rime visi mes atsiminti gausius 
D-ro Basanavičiaus musų tautai 
nuopelnus; reikia atskleisti vieną 
šviesiausiu musų atgijimo istori-

įrašytas tau lapan D-ro Basana
vičiaus vardas. . Tas vardas ank
štai surištas su musu tautos at-

Ir čia jį rau

džiausias jo darbas, tai L. Mokslo

musų įstaiga

pų,” kur jis aprašo savo įspū
džius iš pirmųjų susitikimų su 
Basanavičium gimnazijoje ir, kaip 
po jo ir “Aušros” intaka pasi-

tuvos, pagalinus M. Šleževičius 
Vilniaus “Rūtos” vardu. 

t

Telegramų atėjo daugybė. Kiek

Savyje jos užlaiko rasės istori
ją, ingytąsias žinias, amžių pri
tyrimus. Jos mums nupiešia gam
tos stebuklus ir jos grožę, gelb- ✓ .
sti mus painiuose gyvenimo klau
simuose, nuliudimuose ir kentėji
muose duoda pastiprinimą, nuo
bodulio valandas paverčia į liuk

laimin-

D ž .

pirmyneigos link, su jos tolesniu

tuvių nežino D-ro Basanavičiaus! 
Ilgą laiką jo vardas kėlė mus iš 
amžių miego, skardžiai žadino 
mus šviesesnei! ateitim Atsimin
kime tik tuos laikus, kuomet Lie- 

A’
tuvos šviesuomenės vos kelis 
žmones teturėjome, kuomet lic-

amsybės ir nusiminimo 
kuomet lietuvio vardas

buvo jau 
tu tautu

1 lietuvių tauta paskęs 
Rudumuose, rodės, kadmokinys; jeigu jisai visai netu- amžių 

rėljĮamas supratimo imsis to’ama- diena 
tof tai valstija visgi neperdaug ma, ji 
nuo to nukentės, piliečiai turės žutiu vis eina. Bet atsirado vy-

arčiau

Bet jeigu jaunimo auklėtojai šrą

ištisas nedamokėlių ir blogų žmo-

P 1 a t o 41 ’ a s .

IŠEIVIO BALSAS.

nakčia sapnuoju -

Savo atminęs
liūdnai niūniuoju 
nelemtą dalį.

Man čia nuobodu — liūdna gyventi, 
Niekas nemiela, vargai vis plusta; 
Baigiu tarp žmonių svetimų senti, —• 
Jiegos jau mano baigias ir žūsta. .. .

Ten už Atlanto jūrių jūrelių 
Nemuno upė plačiai banguoja; 
Gėlių darželiai pilni rūtelių, —» 
Ten geltonkasės dorą kainuoja,

Žmonės ten savi, linksma ten būti 
Bočių gimtine | Brangi tėvynfc! 
Saldų už tave mirti man, žūtį 
By tik ilsėtis tavo žemelėj L.*.

12. IV. 1912,

suskambino “Varpą” — ir 
Mo garsai po Lietuvą zii

musuv

bti v oVienas iš tų-gi-
D-ras B a s a n a v iy i u s.

Gimė D-ras i, J. Basanavičius

kabalių kaime

mynoje. M.osk 
universitetCfp Bt 
tuvis studentas,

1879 m.

yio valstiečio šei- 
us ėjo Maskvos 
ivo tai pirmas lie- 
kuris atvirai pri- 

4iviu esąs. Bai-
kmiversitetą, Ba

sanavičius r)|ęai-<prį laiką gyve
no Bulgarijoj, kjur turėjo gydy
tojo vietą,taipogi Austrijoj ir 
Vokietijoj. /Buriamas užsienyje, 
Basanavičius išleido pirmą “Au- 
sros numerį pirmą musų at- 
gijimo aušros spindulį.

Giliai įsmigo besnaudžiančio 
lietuvio širdin įtos pirmos švie
sos spindulėlis/ gyvai sukrutino, 
sujudino tų spindulėlių daugybė 
visą rtiusų kraštą. Prasidėjo tik
ras musų atgimimas.

Žuvo neilgai ėjusi "Aušra,”

Basanavičiaus ir - vedama.
D ra ugi j o s B a s a v n a v i č i a u s 
niu inkurtas knygynas ir

nno 
D-ro 
Prie 

rupes
ni u že

rinkiniais ne tik pas 
pas kitataučių mok-

žinomi savo 
mus, bet ir 
slininkus.

Taigi, ir
Dr. Basanavičius savo ncnuilstan- 

darbavimosi visomis pajėgo-cm
mis rūpinosi Lietuvos atgijimu. 
O to darbavimosi pasekmės per-

Lietuvą su dabartine sukrutusia

Tik daugiau mums tokių sūnų O G C
ir nuolat augąs musų visuomenės 
gyvenimas išbujos ir pražydės!

D-RO J. BASANAVIČIAUS 60- 
ties METŲ SUKAKTUVIŲ 

PAMINĖJIMAS.

Pirmadienį, birželio 11 dieną, 
vai. vakaro “Rūtos” salė- jau 

susirin-
7
buvo kimšte prikimšta
kusių d-ro Basanavičiaus sukak
tuvėms pagerbti lietuvių. Jau 
iš gatvės ir iš kiemo inėjimas 
“Ruton” buvo papuoštas žolynais, 
vainikais d-ro Basanavičiaus

res visą papuoštą žaliumynais 
didelį d-ro Basanavičiaus portre
tą, kurį nupiešė A, ( Žmuidzina
vičius (buvo išstatytas L. D. pa
rodoje) ir kurį padovanojo ju
biliatui Vilniaus lietuvių inteli
gentų kuopelė. Iš dešinės už sta
lo susėdo jubiliejaus komiteto na
riai— tvarkdariai ir patsai jubi
liatas. Karštu ilgu plojimu pa
sveikino susirinkusieji jubiliatą.

Iškilmes pradėjo komiteto var
du a d v. J* Vileišis, trumpai pa
pasakojęs susirinkusiems, kaip 
kilo sumanymas mitiėti Šias su-

Užgirdome tat keliosdešinltį įvai
rių luomų, padėjimo ir amžiaus 
žmonių, kurių kiekvienas jau tai 
kurios nors draugijos, jau tai pa
galiaus savo vardu kalbėdamos, 
turėjo d-rui Basanavičiui pasa
kyti iš širdies keliolika žodžių.

• tatai d-ras Adomas 
adv. Leonas Kauno 
vardu, kun. k an. Pra- 
‘Draugjios” redakcijos,

kun. A .Dambrausko ir savo var
du, kaipo seniausias Basanavi
čiaus pažįstamas, ir padovanojo

Dainos”

rinės” var
Pietaris —

ri-ras

Maskvos He

vičius — Het. stud, dr-jos “Fra- 
ternitas” vardu, P. Ruseckas —

Žmuidzinavičius — 
Dr-jos” vardu, ad\

ir “Birutės” laikraščio vardu, 
d-ras K. Grinius •— savo vardu, 
A. Smetona — “Vilties” red. var
du, K. Žilinskas — Garlevos var
totojų dr-jos “Vyturio” vardu

El. Draugelis — “ateitininkų” 
vardu, ari v. M. Yčas — Biržų 
lietuvių reformatų vardu, stud, 
Adomas Šernas — studentų lie
tuviu reformatų vardu, d-ras

daktarų vardu, J. Strazdas 
Vilniaus
vardu, d-ras Ant. Vileišis — Vil-

liet, artistų sąjungos

du, atstovas Andrius Bulota — 
savo ir atstovų Keinio ir Požė
los vardu, stud. K. Žilinskas —

vardu, stud. K. Šleževičius 
Odesos lietuvių studentų vardu 
Vincas Palukaitis
lietuvių vardu, Kriščiūnas — Pe
terburgo lietuvių studentų drau
gijos vardu, Domas Šidlauskas —

Varšavos

bet nežuvo jos pasėti grudai
jie greit sudygo, sužaliavo* jj- R SoJįįą Čiurlionienė paskaitė Vilniaus vyskup. bažnyčiose var

jo, o ypač karštai sutiko prof. 
Niemi ir gudų pasveikinimus. 
Čia paminėsime kas ir iškur at
siuntė telegramų:

1) Prof. Niemi iš Stokholmo: 
“Sveikinu Aušrininką Mokslo 
D ra u gi j os Pi r m įninką.”

2) Vilniaus gudai: “Zasylajeni 
naš pryviet u dzieri juvileju Dok- 
tora Bassanovčia, žyčytn jamu 
spornoj i dougaviečnoj pracy na 
pažytak bratniej Litvy,” (Siun
čiame musų pasveikinimą Dakta
ro Basanavičiaus jubiliejaus die
noje, trokštame jam pasekmin
gai ir ilgai darbuoties broliškos

3) “Lietuvos" 
Amerikos.

re dakci ja
Kauno.

5) “Vadovo, 
“Šaltinio” redakcijos iš Seinų

Šaltinio

avasario” redak. iš Kau-
no.

7)
gos.
*•8)

mininkas kun. Marma iš Kauno.
9) “Kanklių” pirmininkas Ma

u red. iš Ry-

10) “Lietuvių Mažturčių Šelpi-

terburgo.

Draugijos” pirmininkas
Pašelpos
Va nga s

valdyba is Šiau-

13) “Vienybes” draugija iš Su-

14) Mintaujos Lietuvių Pašel- 
pos Draugija” iš Mintaujos.

15) “Paramos” valdyba iš Kro
ku vo.

“Saulės” skyriaus
valdyba.

17) “Marjampolės” Darbininkų 
Draugijos” Kalvarijos skyrius iš

18) Krekenavos Vartotojų dr- 
ja. •

19) Lietuviai farmaceutai iš Vil
niaus.
20) S. Banaičio spaustuvės rin 

kėjai iš Kauno.
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«i) Povilas Matulionis iš Nov

gorodo.
22) “Aušros“ prenumeratorius 

K. Strazdas; Adok Vėgėlė, J. 
Strazdas iš Vilniaus.

24) Kun. Panceris, kun. 
minas, Vin.
tainienė, A. Gustainaitė, V. 
minienė

Gustainis, M.
Jog-

J. Aniulis,

no gub.).

Karosas ir Baltramaitis iš Ra
seinių (Kauno gub.).

26) Kun. Bacevičius, K. Ralys. 
Šveikauskicnė, Šleževičius, Bal
trušaitis, Daugelytė, Švcikausky- 
tė, Kazlauskytė, Každailevičiūtė,

kis ir Mockus 
(Kauno gub.)»»

ir K. Braždžionai, V.

topaitis iš 
berti.).

Revel io

Laba n aus

Kauno.
31) Kun. Čaglys iš Nai 

Švenčonių į (Vilu. gub.).
32) Kun.. J uozas Bučys iš 

gužino ’(Viln. gub.).
33) Kun. Zimkus, Rakštis, Pu-

34) Karuža iš Varšuvos.
35) Radziukinas Jš Kauno.
36) Kun. Bernotas iš Druski-

37) Smilgos šeintyna iš Peter-

38) Kun. Sabaliauskas iš Suba- 
to.
39) Viliamo-Viliamavičius iš Su

bačiaus (Kauno gub.).
40) Jomantai iš Salų (Kauno

gub.). į

gų, draugijų ir žmonių yra at- 
siuntę4 pasveikinimus telegramo
mis tikrojoje 60 metų sukaktu
vių dienoje, žiemą.

Laiškais pasveikinimų
te:

1) Veiverių mokytojų 
rijos mokiniai—lietuviai
vių kalbos mokytojas A. 
levičius.

a t siun-

semina-
ir lietu-

Matu-

pirmi-2) “Gabijos“ draugijos 
ninkas A. Jėšmonta.

3) S. Baltramaitis iš 
bįirgo.

4) “Darbininkų-Krikš. Centro“ 
draugijos valdyba iš Marjam- 
polės.

š Marjampolės.
6) P. Lignarskis
7) “Marjampoles

Draugovės

Peter-

iš Vilniaus.
Ūkininkų

Žiūrų Gudelių sky-

riaus sekretorius Merkevičius.
8) Juozas Pūkas iš Taujėnų. 

Kun. Julijus Narkevičius iš Šven- 
tibrasčio (Kauno gub.).
9) Liepojiečiai darbininkai: P.

no.
11) Jonas Jablonskis iš Lietu

vos Bresto.
12) Fribourgo lietuvių studen

tų draugija “Rūta.“ Pirmininkas

rulis iš Šveicarijos Fribourgo.
13) D-ras J. Staugaitis iš Ši

Mon-
Vaiš-

• v 1S-

14) Kaukazo lietuviai: K. 
girdas, M. Narmontas, J. 
noras, F. Šimkūnas, E. Eimon- 
ta, V. Misevičius, V. Kovaliau- 
skis, P. Kovaliauskas, Pr. Šimc- 
levičius.

15) Vilniaus lietuviai amatnin- 
kai siuvėjai.

16) Visi Vilniaus Centralio Ar
chive nariai: J. J. Sprogis, O. 
Sčerbicas, F. Kudran (neperskai
tomas parašas), A. Zienkovičius, 
du neperskaitomu parašu, S. Ti
tovas ir F. Pobiedinskis.

17) Žiemkentis (eilės).
18) M. Remeris.
Atlikus pirmąją jubiliejaus

kilmes dalį, buvo ilgoka pertrau
ka, po kurios prasidėjo spekta
klius. “Vilniaus artistų Sąjungos 
artistai vadino 
slui parašytą 
ti Aušrelė.”

• Didelis,
tis miškas. Jame senovės milžin
kapis, pro kurį eina kelias. Ne, 
ten ne vaidenas, ten vaikščioja 

! Gražioji — Lietuvos siela, ten 
vaikščioja Karžygis ir Dainius 
su kanklėmis 
milžinkapiuose Lietuvos galybi. 
Jie saugoja Lietuvos rubežių'ir 
išsiilgę laukia, bene atsiras kas ir 
pamylės karžygių ir dainių dar- 

. • bus. Atsiranda drąsuolis vyras, 
jaunas studentas, pajutęs širdy
je tėvynės meilės kibirkštį. Jam

L. Giros tam tik- 
pjesą “Bcauštan-

klaidus, šimtame-

dvi mieganti

Y

nebaisus /milžinkapis. Jis eina 
prie jo ieškoti stiprybės, inkvė- 
pimo. • Čia jis susitinka pirma 
Gražiąją — Lietuvos sielą ir se
novės karžygių ir dainių dvasi.

—- Siela, jam sako: kad nepa- 
bugai kelti musų iš kapų, jau 
tuo pačiu esi didvyris,“ ir žadina 
jį eiti ir kelti tėvynę iš miego.

o Dainius — dainos. Jau- 
vvras Dailinta savvie dau-

“Duok!“ sako jis Karžygio 
dvasiai: “man tą kardą, * ir aš 
eisiu Lietuvos rubežių gintų.” — 
“Ne.“ sako Karžvnio dvasia: “ne

i

dar sau
vvnc ik

pavoju:

ragą ir

čiu keliu pro 
taip bijojo ve 
žmonės. 1 miš

nant

Eik, kelk tė- 
o meilės jėga, 
šauk Lietuvos 

is dar tėvynės

tas jaunas 
v v ras.jau pasenėjęs

žadindamas ir
ingy ta jiega. Tuo pa

ne

nesu laukdami parci- 
eina keliu pro mil-

, kuri jom
ima kalbėti 
nesupranta, kas ta tėvynė. Tuo 

iš miško vaikai, anuo

kas tie milžinkapiai, 
moteriškėm dar daug 
ką girdėję iš senelio, 
primena jom tėvynę. 

Viena mąsto: “Ana gražioji kal-

jau 

ir

ię ir šis ponas 
Fur būti didelis 
tėvynė.“ Prašo 
‘Paaiškįs jums 
Motcrįs ir val

koks daiktas ta 
vyro paaiškinti, 
vaikai,“ sako* jis. 
kai pareina namo.
ži daina. Pasirodo Gražioji ir 
džiaugiasi, kad Vyras jau pri
kėlęs tėvynę; jau skamba lietu
vių dainos, 
Dainininkai
sceną ir dainuoja 
vyne musų.“ 
ja vyrą laukų vainiku.

Toks maž-daug pjesos turinys.

tos pačios senovės.
visi sueina į

Lietuva“ tė-
Gražioji vainikuo-

bundant belaukiant, bet ilgesį, 
pilną vilties, kad tėvyne tikrai 
atbus; parode ir tikrą, bet ramų 
džiaugsmą, kada tėvynė jau at
budo. Karžygio (p. Alyta) ir 
Dainiaus (p. Gira, pats pjesos

Žygių ir dainos galybė tryško 
iš jų, ypač inkvėpiant tų jėgų 
vyrui. Vyre (p. Rucevičius), ta
me naujos gadynės tėvynės gai
vintojuje, ne pilnai tebuvo mato
mas sielos sujudimas, kada jis su-

niurni, gal kiek truko tos ug
nies drąsos, nepakrutinamos jė
gos, kurią jam indave anos dva
sios, bet tėvynės atgijimo idėja 
jame buvo matoma aiškiai. Mo
teriški (i-ji p-lė Prapuoleniutė 
ir 2-ji Moisiejevienč) ir vaikai 
(Kasnerskiukas ir Markevičiu-

prastus žmonelius skelbiamoji 
tėvynės atgaivinimo idėja. La
biausiai visiems patiko pats au
torius L .Gira. Abelnai vaidini
me truko bent kiek gyvumo.

Spektaklis labai pritiko iškil
mingai valandai. Trumpoje pje- 
soje matei atspindint ilgą, pilną 
darbų, jubiliato amžių. Pajuto 
tai publika, kuri iššaukė pasiro
dyti pjesos autorių, p. Girą.

Po spektaklio svečiai, kurie no
rėjo, nuėjo valgyti į Bristolio 
viešbutį bendros, sudėtines iškil- 
mios* vakarienės, kurioje buvo ir 
d-ras Basanavičius. “V.”

Rūpindamiesi ne tiek apie na
mų stogų paaugštinimą, kiek apie 
žmonių sielų pakėlimą, padary
site valstijai daugių-daugiausiai 
naudos. Epiktet’as.

* ♦

Švara geriausia grože.

NAUJI RASTAI.

Dr. Emil Loebl

KDLTIJRA IB SPAUDA!
LlflrUVIŲ KALBON IŠVERTĖ |

VAIDEVUTIS !
K

(Tasa).
Perdaug aštrus spaudos politikos nuteisimas 
pirmutiniais jos egzistavimo šimtmečiais vė
liaus užleidžia vietą nuolaidesniam jos supra
timui. \’iešoj opinijoj turėjo užviešpatauti 
atsakomesnis traktavimas, tuo labiau, Jeigu
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laisves doktrina, tame punkte mažai kuo sky
rėsi nuo praeities; ir kad jau tais vėlesniais

inis priemonėmis. , kurios savo
ant laisvamaniškai-radikališko

lybes laipsnį, tuoj išsižadėdavo idealų, kuriems 
būdavo dėkingi už savo atsiradimą, Prancūzų 
satiriko išsitarimas: “Raudonieji, tai yra bal
UVJI, IX 14 1 IV OCl \ v, 114XOIV/ VICll 14<.C«,«..7 4V1XX , V, 

tai yra raudonieji, kurie savo tikslą jau at
siekė”, — randa savo patvirtinimą ir laikraš-

Revoliuci jonicriai, sukėlusieji pirmąją 
liuo- 
tuo- 
ran- 
prie-

franėūzų revoliucija ir kovojusieji neva

met telaimedavo kovą ir įgydavo savo 
kosna viešpatavimą, kuomet pergalėdavo 
šingą partiją. Tūlame revoliucijonierių 
raščio L e The numeryje galima buvo 
tyli pasibjaurėtiną sąrašą tų publicistų, kurie 
liepos 14-tą dieną 1789-tuose metuose tapo 
pasmerkti mirtin arba netekdinti visos gėry
bės. Gi 80 metų vėliau, Paryžiaus Komunos

tyje L ’actio n uždarymo visų laikraščių, 
kurid buvo priešingi Komunai.

/;). Spaudos liuosybės apribavimai. Vir
šui paminėti spaudos liuosybės apribavimai ir 
persekiojimai apsireikšdavo viešai tiktai stai
gių, didelių visuomeninio gyvenimo sumišimų 
laike. Teisiškoji systema didesnėj vakarinių 
valstijų dalyje šiandien yra pamatuota maž-,

padalyti į 4 grupas, būten:
Apribavimai, atsinešantieji prie laikraš

čių insurekcijos ir jųjų egzistavimo;
Apribavimai

rinį;
Apribavimai

tinimąsi ir
Apribavimai

xispaudimu, tatai tuo pačiu paliečiantieji 
betarpiškai materijalinį laikraščio plėtojimąsi.

1). Prie pirmosios grupos priklauso pri- 
vilegijinė ir koncesijinė systema. Laikraštis 
tiktai su valdžios aprobacija tegali pradėti

iš atžvilgio į laikraščio tu-

suvienytieji su finansiniu

j imą mokėta didesnė-mažesnė suma, privi- 
legijinė systema vienkart priskaityta prie ke
turių apribavimo kategorijų. Buvo jinai 
įvesta ir Francijoje, kur iki XVIII amžiaus 
laikraščiai tegalėdavo pasirodyti tiktai ant 
koncesijos pagrindų ir tai tiktai nepolitiš- 
kieji; gi politiškųjų naujienų platinimas bu
vo monopoliu G a z e t 
Užrubežiniai laikraščiai,
Franci ją, turėdavo užsimokėti ministerijoje

d c F rance.

tijoje per ilgą laiką buvo praktikuojama kon
cesijinė systema, o tai svarbiausiai iš atžvil
gio į fiskalizmą, kuriuo vokiečiai savo laiku 
buvo pagarsėję.

Taip pat dėjosi ir Austrijoje. Mokes
čiai nuo Wiener D a r i m u s buvo pa
skirti karališkosios bibliotekos statymui, gi 
nuo S c h 1 c s i s c h c r Z e i t u n g •— mau
dyklų ir vandentraukių atnaujinimui. Prū
sijoje tosios rųšies įeigos eidavo našlaičių 
prieglaudoms, o Francijoje buvo skiriamos 
literatų pensijoms. Mokesčiai buvo gana di
deli : u M e r c u T c d e France’’ lig 1762 
metų turėjo mokėti kasmet po 28,000 livrų 
(iivras — 20 kapeikų. Vaidevutis.) rašytojų 
naudai (algoms) gi <(Journal de politique et 
d e literature^ po 22,000 frankų.0

2). Apribdvimai iš atžvilgio laikraščio 
į turinį buvo ir šiandien iš dalie dar tebėra 
dvejopos rųšies: talpinimo prievarta, arba 
vėl tūlo turinio straipsnių spauzdinimo už
draudimas, 
kiai sutikti 
čiai tegali 
straipsnius.

Spaudos historijoje gailina tan-

talpinti vien tik apribotos rųšies 
Taip, laikraštis L e i p z i g e r 

, uždėtas 1660-tuosc metuose iv 
buvęs saksonų valdžios nuosavybėje per pus^ 
antro šimtmečio, nes lig 1830 metų, turėjo

Liaudies Dainos. “Laisvės** : 
spaustuvė. Boston, /.ias.?. 1912.

Jaunimas > už birželio mėnesį.
Vienatinis savo rųšies Lietu- 

viškai-Angliškos kalbos Rankvc- 
dis. Sutaisė S. P. Tananeyičia. , 
(Antra laida su pataisymu). Cht- 
cago, Jlt Spauda Ir lėšomis “Ka-l 
taliko.” 1911. ‘

IliOevcn’ui pavelijo jojo leidžiamąjan laik- 
“toutes les vietoires, les 

er.ct prises de villes que les dits princes 
Teį^ient ou gagneraient.”

ir tiems panašus apribavimai tar-
: praeityje betarpiškai pohtiskiemsienps 

tik^ams. Šių laikų spaudos legislaturoje yra 
daug apribavimų. kuriuos pagimdė ^visuome
nės reikalai. Tarp kitų priklauso čionai už5- 
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diplomatiškųjų paslapčių, skundų, visuome
ninių atsišaukimų, turinčiųjų nedorą tiksli, 
kaip pav., numažinimą nominalinės pinigū

tome priedermę patalpinimo valdiškųjų ap
garsinimų, pranešimų, taipgi valdžios patai
symų ir atskiriu jos asmenų.

Tečiaus visų-svarbiausiąja priemone įtek
mingam veikimui į laikraščių turinį, ašimi 
kelių šimtmečių kares už spaudos liuosybę, 
buvo prcvencijinė cenzūra.

<yme, kur sulig Dionosenovės
ciesoriai Tiberius ir Ddmicijonas stropiai tč- 
mydavę į žinias 
diiirnaS kad neį:

, paduodamąsias in

kuojų cenzūros tvėrėju (įsteigėju) yra popie
žius Aleksandras VI. Bažnyčios prievartos

ta, kad per amžių eilę, iki XIX amžiaus, lo
šė literatūroje ir dvasiškame gyvenime pirm-

tauja tiktai Rusijoje ir Turkijoje; ‘Anglijoje 
jinai pafiaikinta 1694-tuosc metuose, Švedijoj

jose 1787, Francijoje 1791, o visiškai tiktai 
1830, Norvegijoj 1814, Belgijoj ir Ilolandi- 
joj 1815. Pagalios, cenzūros liekanos viduri
nėje Europoje panaikintos 1848-tuose metuo
se. Svarbiausia cenzūros panaikinimo priežas
tis, apart politiškųjų kliūčių, buvo dar kliūtis 
iš techniškosios puses; nes sunku būdavo at

isakančio, bet Ij'giai didžiai visuomenes neap
kenčiamojo, cenzoriaus urėdui surasti tinka
mas jiegas. Kur-ne-kur, kaip Anglijoje, cen
zūra buvo įnagiu pasibiaurėtinos, šlykščios 
literatiškuose dalykuose korupcijos.0 Galop 
atkreipta liko atydą ir į tai, kad valdžia, kad 
Jr nenorėdama, turi prisiimti ant savęs pilną 
atsakomybę už apgarsintus išleidimus.

Apart cenzūros, viešpatavo dar perspė
janti systema; jinai buvo vartojama viduri
niuose amžiuose vidurinėj Europoj. Rusijoj 
ir Turkijoje dar ir šiandien cenzūra suteikia 
laikraščiui perspėjimą už valdžiai nepatinkan
čio'straipsnio patalpinimą. Tankiai toki per- 
Ispėjimai esti žlugimo priežastimi, arba kartais 
pertraukia trumpesniam-ilgesniam laikui jojo 
išlėidinėjimą.2) Panašiai atsitiko XVII šimt
metyje su “Polnischschwedischer Zeitung,” 
ktfriSj ačiū daugybei perspėjimų, buvo taip ši- 
kanitojamas, kad turėjo nupulti ir žhikti.

3. Kas link apribavimų, kurie turi są
ryšį su laikraščio besiplatinimu, galima tiek 
pasakyti, jog tai buvo laikiniai kitų laikraščių 
skaitymo uždraudimai klerikalams ir mokslo 
vyrams.

4. Galop yra uždraudimai: užrubežinių 
laikraščių platinimo, dienraščių kolportavimo, 
krasinės taksos pakėlimas arba atėmimas kra- 
sinio debito, pagalios teismo ir policijos sek- 
vestracija. Žymi tųjų apribavimų kiekybė 
dar ir Šiandien yra teisėta ir tarnauja mažiau 
apribotos spaudos politikos siekiams, bet pa
laikoma iš atžvilgio į visuomenės tvarką ir 
disciplinarę teisę laikraštijos klausimuose. 
Kaip žinome, didesnė minėtų spaudos laisvės 
apribavimų dalis konstituci jinėse valstijose

c). Spaudos laisvės teorija. Visų numy- 
a ir manomai praktiškąja formula yra

(“schlechtc” ).arba 
“sut.. 
valstijos valdžios draugu ir veikia visuome
nės labui; spauda gi Medingoji — “schlechte,” 
yra priešu, pikto sėtoju. Pirmąją remti, ant
rąją naikinti, persekioti, turi būti tikruoju laik
raštijos politikos uždaviniu. Tokia formula 
yra prasta ir lengvai permatoma, bet neuž
tenkanti. Visų-pirma geros4 bei blogos spau
dos diagnoza nėra tikra ir lengvai apčiuopia
ma. Kad laikraščiai, taip vadinamieji revol
veriniai valdosi šantažu,9> arba kad parnogra- 
fiškieji priguli prie blogos spaudos — ant to 
diskusija pasibaigia, bet atsidaro jai laukas 
vėl, jeigu panorėsime politiškuosius laikraš
čius priskaityti prie vienos arba kitos kate
gorijos. Spauda, kurią pavadinsime blėdin-

n 1) Miltono “Prarastas Rojus“ turėjo ilgai kan
dės su senzūra, nes autorius buvo opozicijonistas, 
tuo* tarpu gi paprasti Drydes’o, Wycherleys’o ir 

/Ethėredges’o veikalai lengvai pereidavo per cenzū
rą/1 kadangi autoriai prigulėjo prie viešpataujančios

tiškųjų žinių, kiti gi laikraščiai tokios rųšicš;‘ 
enuncijaciją galėdavo savin patalpinti tiktai 
su L e i p z i n g e r T 
daleidimu. Jeigu gi patalpindavo kartais be 
specijališko leidimo viršuj minėtos rųšies ži
nią,, tai už tai turėdavo užsimokėti 10 talart^ sustabdymu. 
pabaudos2) (apie 30 markių, t. y. maž-daug 
landuose, kuris 1605-tuose metuose Abraomui 
1730 bis zurGegenawart.“ Dresden 1903. Pusi. 3. 
apie 7J/2 rub. — Vaidevutis). Vertas yra pa
žymėjimo, — nes sayd laiku buvo labai gar
sus, — įsakymas valdžios viršininko Nider-

’* 2) Rusijoje ir visuose po Rusijos valdžia esan
čiose kraštuose, kaip Lietuvoje, Lenkijoje etc. iki 
šiai1 dienai tebeviešpatauja prevencijinės systemos

Zeitung redakcijoj!cenzūra, o apart to yra įstatymai, sulyg kurių laik
raščiai esti baudžiami įvairiais būdais: ar tai pini- 
gais, ar tai kajėjimu, ar jau visiškuoju laikraščio 

Lietuvių jaunutė spauda nuo tokių 
įstatymų labai daug nukentėjo ir dabar dar iš da
lies nemažai nukenčia. • Vaidevutis.

3) Šantažas, Irane, žodis — išnaudojimas savo 
naudai keno nors baimės, kad keno pasielgimų, dar
bų kompromituojančių aikštėn neišvilktų.

Vaidevutis.

Pašnekelių Kampelis.
Klausimai iš pereito numerio.
74. Kas tai yra “Išganymo Ar

mija“ (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 bran
kiai mokama?

apačios per
vau

8. Kur žeme.

Atsakymai.
. 74. “Išganymo Armija'’ (Sal

vation Army), kurią amerikiečiai 
lietuviai vadina “salaveišiais,“ ir 
kurią galima pamatyt kuone kiek-

pių begiedant ir pamokslus be
sakant, yra misijonierių organi-

Šios organizacijos tėvu yra 
W illiam Booth, vadinamas armi
jos “generolu.“ Organizacijos

Taigi apart krikščionių bibli* 
jos yra dar sekantie kitų tikybų 
šventraščiai, arba biblijos:

Mahometonai turi Koraną, 
skandinavai
— Try Pitikes, chiniečiai 
kis King’us, indusai — Tris Vc« 
das, ir persai — Zendavestą.

Apie Koraną plačiau buvo ra* 
syta kelios sąvaitės atgal ir to* 
dėl čia tik dadėsim, kad tai yra 
“jauniausia“ iš visų septynių bi
blijų, nes jos pradžia siekia vos 
septinto šimtmečio, tai yra lai
kų jos tvėrėjo Mahometo. Bud- 
distir šventraštis “Pitikes“ turi 

v

savyje labai daug augštų ir pra
kilnų pamokinimų ir minčių ir 
jo autorius gyveno apie šešis 
šimtmečius prieš Kristaus gimi
mą. Vienok jose nėra nieko to
kio prakilnaus, kas 1 
krikščionių biblijoj, 
šventraštis vadinasi 
King’ais, (nuo žodžio

turi
Eddas, buddistaį

Pen*

Chinicčių 
Penkiais 
“Kine,”

si Sf

1 .1

1) Tavernier 1. c. pusi. 48.
2) “Dresdener Ąnzęigėr. Leine Geschicte vof
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nizacijos užduotis yra tame, kad 
jos sąnariai keliauja po miestus, 
miesčiukus ir kaimus, giedodami 
šventas giesmes, tarpe giesmių 
sakoma susirinkusiem žmonėms' 
pamokslai. Žmonių pritraukimui, 
visados naudojama laike giesmių 
bubiną arba muziką. Šita Armi
ja taipgi išleidinėja didelį skait
lių tikybinio turinio laikraščių ir

Armijos uždėtojas, “generolas“ 
Booth, buvo metodistų kunigu 
Londone, vienok 1861 metais ap
leido savo vietą ir atsidavė mi
sijų darbui. Pradėjo misijas tam 
tyčiai pastatytoj šėtroj, kur su
sirinkdavo žmonės jo pamokslų 
paklausyt. Po keturių metų dar-

pasekėju, kurie pasivadino “The 
East London Christian Revival 
Society.“ (Rytų Londono Krikš
čionių Atgimimo Draugystė) ; 
kiek vėliaus šitą vardą pakeista 
kitu — “Krikščionių Misijomis.“

Iki šiol draugystė veikė tik 
Londono ryboše, bet 1869 m. pra
dėjo važinėti ir po aplinkinius 
miestelius. Pagalios draugija dar 
sykį permainė savo vardą ir 1873 
m. pasivadino “Išganymo Armi
ja.“ Iš tos mažos organizacijos, 
kuri prasidėjo šėtroj Londone, 
šiądien išaugo milžiną organi
zacija, kurios nariai darbuojasi 
žmonių išganymui 34 viešpaty
stėse. Ji užlaiko apie 12 tūk
stančių vyrų ir moterių, ir visi 
šitie žmonės visą savo gyveni
mą yra pašventę organizacijos dar
bui; 49,800 tikybinių susirinki
mų atsibuna kas savaitė. “Išga
nymo Armija“ leidžia 27 savai
tinius laikraščius įvairiomis kal-

įgijusi nejudo- 
$4,015,085, kas 
samdymą sve- 

laikytit $1,100,-

na cirkuliacija išneša 49,015,044 
kopijas. Ji turi 
ino turto vertės 
metai išmoka už 
tainių mitingams
000 ir kasmetinės jos įeigos sie
kia $3,750,000. Knygos ir laik
raščiai išeina 15 kalbose, o pa
mokslai ir giesmės atsibuna 29 
kalbose. Skaitlius perdėtinių ir 
ofiso darbininkų siekia 23,540.

šios organizacijos pasirodė 1880 
m. Šiądien šoj šalyj randasi 536

su 1,487 perdėtinių ir

senai “Išgelbėjimo Armija“ krei
pėsi ir į Rusijos valdžią, kad lei
stų tenai įkurti šios organizacijos 
skyrius, tečiaus valdžia neleido. 
Armijos uždėtojas, “generolas“ 
Booth, dar gyvas, tik laikraščiai 
nesenai pranešė, kad senelis visai 
apakęsv Jo darbą toliaus pasek
mingai varo jo duktė. Nedaug 
yra žmonių, kurie laike savo gy
venimo butų atlikę tokį milžinišką 
tvėrimo ir organizavimo darbą, 
vienok šis pavyzdys parodo, kaip 
milžiniškas organizacijos galima 
sutverti ir kiek gero žmonėms ga
lima padaryti, jeigu tik yra už
sispyrimas, noras ir energija. 
Daugumas žmonių šią armiją pa
juokia, vienok, kaip ten nebūtų, 
ji daug padaro gero, ypač tarp 
neturtingų kliasų, priglausdama 
pavargėlius, maitindama bėdinus 
ir apleistus vaikus.

75. K.rikščionįs turi savo švent
raštį, kuris yra jų šventąją kny
ga, arba kitaip Biblija vadina
mas. Kitų tikybų išpažintojai 
turi taipgi panašias knygas, ku
riose yra išdėstyti svarbiausieji 
pamatai ir dėsniai jų tikybos 
ir kurie todėl lošia jų gyvenime 
tokią pat rolę, kaip pas krikščio
nis lošia biblija.

laike audimo siųlus savo vietoj). 
Šiose randasi geriausios mintįs 
pavydale labai kiltų padavimų 
apie etiškai-politiškas gyvenimo 
priedermes. Šitie padavimai, su
lyg rūpestingiausių tyrinėjimų, 
nesiekia toliaus ,kaip dvylikto 
amžiaus prieš Kristaus Gifhimą. 
Tris \’edos yra seniausios šven
tos indusų knygos; daugelis mok- * 
slinčių (kaip Max Muller, Wil
son, Johnson ir Whitney) mena, 
kad jos neyra senesi s, kaip n 
šimtmečių prieš Kristaus Gimi
mą. Zendavcsta, — šventoji kny
ga persų, — yra sulyg abelnos 
nuomonės iš visų šventraščių pui
kiausia, išskyrus bibliją. Jos au
torium buvo Zoroastras, kuris- gK - 
mė dvyliktame amžiuje prieš Kr. 
Gimimą, 
žinome,
liktame amžiuje prieš Kristaus 
Gimimą 
šventraštis yra seniausis iš visų 
septynių pasaulio biblijų.

Maižiaus knygos, kaip 
tapo parašytos penkio-

ir todėl krikščionių

1793 metais (visados žin
ant metų, kuriais pinigas 
išmuštas), šiądien mokama 
Toks pats pusccntinis pi* 

1796 metų yra vertas 
puscenčiai 1831, 1836,

76. Kalbėdami apie retai da- 
bar pasitaikančius pinigus, imsi
me tik Suvienytų Valstijų pini
gus, manydami, kad tas, apart 
žingeidumo galės turėti ir kokią 
nors praktišką verte, nes gal kam 
iš musų skaitytojų paklius ran- 
kosna kuris nors iš šių pinigų.

Dabar Suvienytose Valstijose 
yra gana daug tokių pinigų, už 
kuriuos mokama daugiau, negu 
jie andai buvo verti.

Taip, už puscentinį pinigėlį, iš
leistą 
rėkit 
buvo 
$1.00.
n i gėles 
$10.00; 
1840 iki 1849 ir 1852 m. yra verti 
po $4.00.

Rečiausi vieno cento pinigėliai 
(pennies) yra sekantie: 1793 nK 
su vainiku aplink, vertas $2.50; 
1793 m. su lenciūgu, vertas $3.50; 
1793 metų su liuosybės kepurai
te $4.00; 1799 metų centas yra 
vertas $25.00. Vienas centas 1804 
metų yra vertas du šimtu dolie- 
rių; 1809 m. vertas $1.00.

Rečiausi iš sidabrinių doliarių 
yra sekantie: 1794 ni* Xra vertas 
$35.00; 1798 m. su mažu ereliu, 
vertas $2.00; 1799 m. su penkio
mis žvaigždėmis vertas $2; 1804 
metų sidabrinis doliaris yra ver
tas $800; 1836 m. vertas $5; 
1838 metų vertas $25; 1839 
vertas $15; *1851 m. vertas $20; 
1852 m. vertas $25; 1854 m. ver
tas $6; 1855 m. vertas $5; 1856 
m. vertas $2; 1858 m. vertas $20.

Rečiausi iš sidabrinių pusdo- 
liarių yra sekantie: 1794 ni. ver
tas $5; 1796 m. vertas $40; 1797 
m. vertas $30; 1801 m. vertas $2; 
j802 m. vertas $2; 1815 m. ver
tas $4; 1838 m. vertas $5; 1852" 
m. vertas $3; 1853 m. be valy
čių, vertas $15.

Rečiausi iš sidabrinių “kvotė- 
rių” yra sekantie: 1796 m. ver
tas $3; 1804 m. verta s$3; 182% 
metų vertas $50; 1853 m. be vė- 
lyčių, vertas $4.

Rečiausi iš sidabrinių 20 Gen
tinių pinigų yra šie: 1874 m. (tik 
kopija) vertas $20; 1877 m. ir 
1878 m. (tik kopija) $2.

Rečiausi sidabriniai dešimtukai 
yra šie: 1796 m. vertas $3; 1797 
m. vertas' $4.50; 1798 ni. vertas 
$2; 1800 m. vertas $4; iki 
1804 m. verti po $3; 1804 m. ver
tas $5; 1805 iki 1811 
50 centų; 1811 m. 
75 centus; 1822 m. 
1846 m. vertas $1.

Rečiausi sidabriniai penktukai 
yra šie: 1794 m. vertas $3; 1793 
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m. verti po 
yra vertai 
vertas $3;
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in, vertas 75 centus; 1796 ir 1797 
m. verti po $2; 1800 m. vertas 
75 centus; 1801 m. vertas $1.50; 
1802 m. vertas $50; 1803 m. ver
tas $1.50; 1805 m. vertas $3; 
1846 m. vertas 50 centų.

Rečiausi trįscentiniai sidabri
niai pinigėliai yra sekantie: 1851 
m. iki 1855 m. yra verti po 15 
centų; 1855 m .vertas 25 centus; 
1856 m. iki 1862 m. verti po 
15 centų; 1863 iki 1873 m. ver
ti po 50 centų.

Šitą surašą delei parankumo

gumas mainierių, kurių iš viso 
yra apie 1000, retai kada išeina 
ant žemės paviršės, gyvendami 
požeminiame kaime.

Vieličkos druskiniai sluoksniai 
užima plotą 500 per 200 angliškų 
mylių ir abelnas gilumas siekia 
apie 1200 pėdų. Taigi užteks jos 
čia dar ne vienam šimtui metų.

KLAUSIMAI.

raščio ir turėti po ranka, nes ki- 
pa- 

pre-

šeimynoms?
pradėta vartoti

apie medį, ku-
kliūti pinigas, kurio tikros 
kės jus nežinote.

77. Ant New Found lando sa
los, vienoj iš didžiausių jos upių 
Humbolt, atstume 50 mylių nuo 
jūrių, yra Humber vandenpuolis, 
siekiantis nuo 8 iki 12 pėdų augš- 

Kas metai, kaip žinoma, la- 
( salmon) plaukia iš jūrių 

virsti upių, kur van-

79. Kur 100 akrų žemės duoda 
pragyvenimą 126

80. Kaip senai 
balnus?

81. Ar girdėjot
ris duoda gerą muilą

82. Kodėl fonografas (kalbanti 
mašina) “kalba”?

83. Kokis yra senovės lietuvių 
padavimas apie garnį (busilą) ? 
Atsakymai bus kitame numery j.

čio.

si sos
ikruotis į

VIETINES ŽINIOS.

negerk, o viso alaus ir “snapso” 
vis viena neišgersi, tai ir pik
nykai pradėjo neapsimokčt. Rem
tai kuris pinigiškai nusiseka. Tan
kiausiai rengėjai, nusidirbę be- 
renkdami piknyką, turi dar sa
vų pridėti, kad lėšas uždengus. 
Arba vėl žmonės praleidžia šim
tus doliarių, o draugystei lieka 
kokias penketas doliarių. • Uždir
ba kiekvienas: ir bravorai, ir 
degtinės dirbėjai, ir daržų savi
ninkai, — tik ne rengėjai. Apart 
to, tokiuose piknykuose prieina 
visokių padaužų ir amerikoniškų 
bomelių, kurie ne tik sukelia tan
kiai peštynes ir muštynes ir ne
duoda publikai padoriai pasilink
sminti, bet dar, grįštant atgal, 
ir kišenius žmonėms iškrausto 
ant gatvekarių.

Tas viskas, paimtas krūvon, 
nuvarė musų piknykus kiton va
goti, 
kia u 
dėlei 
mui,
nes juo toliaus, juo labjaus išro
do, kad, rengiant piknykus 
biznevais mieriais, “nevertas 
lis išdirbinio.”

Pasilinksminimo piknykus, 1 
pamename, pradėjo rengti 
miausiai bene “Birutės” draugi
ja ; “Aušra” vra antra iš eilės,

Dabar vis tankiau ir tan- 
piknykus rengiama ne tiek 
biznio, kiek pasilinksmini- 

— kas ištikro ir turėtu būti,

ber vandenpuolio, lašišos šokiu 
ar kitokiu budu turi šį vanden- 
puolį pergalėti. Tas išrodo ne
galimu daiktu, vienok žuvįs sa
vo tikslą atsiekia.

Numirė seniausis lietuvis. Šio 
mėnesio pradžioj numirė pirmas 
lietuvis apsigyvenęs ant Town of! 
Lake. Apie 20 metų atgal, kada 
šiadieninis 'Town of Lake išrodė

in America” laikraštyje 
rašo savo patėmyjimus:

šos susirenka dideliame tvenky- 
ne, kuris yra čia pat po vanden-

ne į vidurmiestį, kaip 
dien, čia apsigyveno V 
ca, kuris, kaip sakoma, 
mas, apsigyvenęs ant 
Lake, lietuvis. Vincas 
staruoju laiku gyveno

. o 
šia-

Town of

num

vo kelionės uždavinių. Susirenka 
mažesnes 4 svarų didumo ir (li

mo plaučių.

.Kelias dienas tvenkinys 
nirša besiilsinčiomis žu-niršte 

vimis.
išsikišusias iki pusei iš vandens, 
tartum jos mieruoja, kaip augš- 
tai reiks šokti. Vietiniai gyven
tojai pasakoja, kad ištikro jos 
taip ir daro, nes daugiausiai jų 
šoka toj vietoj, kur vandenpuo-

Birutiečių” Vaidintojų

ateinančiais

tina nuo

sako, kad
šiai apie 50 žuvų šoka laike vie
nos minutes. Visokiu esama: f v
dar jaunos trįsvarinės lašišos, su
augę 12 svarų ir milžinos 40 sva
rinęs žuvįs — visos bando šokti. 
Net mažytės lašišos, kokių 6 co
lių ilgio, ir tos, jsismarkinę, iš
šoka kokias 3 ar 4 pėdas oran.

puolį ir vanduo nuneša jas atgal 
į tvenkyną, kitos po kelis sykius 
ore persiverčia, kitos vėl ant 
uolos iššoka ir užsimuša, bet dau
gumas, peršokę vandenpuolio sie
ną, smarkiai pradeda irtis toliaus 
prieš vandenį, pakol neišplaukia 
į ramesnių vietą. Kai-kurios la
šišos, ypač tos po 30 svarų, vi-

mos lanką 20 pėdų augščio.

78. Pereitame numeryj, kalbė
dami apie iškasamąją iš žemės 
druską, paminėjome, kad garsiau
sia ir didžiausia visam pasaulyj 
druskos kasykla randasi Vielič- 
koj, netoli Krokuvos, Austrijoj.

šešis šimtus metu, v

los, randasi keturiose skirtuose 
lygmalose (augštuose) ir abelnas 
visų galerijų ilgumas išneša apie 
30 angį, mylių. Kasykla yra 
3 verstų ilga, (langiaus negu 
sę versto plati ir apie 900 
dų gilk Žemesnėse galerijose 
išdirbtos gatvės ir pastatyti
mai, kaip tikrame kaime ir dau-

pu- 
pė- 
yra 
na-

BAD WEATHER, 
BUM BUSINESS

ri u s su kai-kuriomis

mano,

Ratc- 
iš tar- 
nariu v

darbuotis

nuo rude- 
niėnuo sta

iiskus veikalus ir jo nariai gaus 
penktą dalį gauto nuo tokių per
statymų pelno, kaip/y atlyginimą 
už savo triūsą. Ratelis veiks at
skirai nuo šiądien jau esančių 
Chicagoj panašių draugijų: Dra-

rnikta Jeronimas Mockus — vc-

“Aušros” piknykas. Pereitą ne- 
dėldienį atsibuvo šeimyniškas

111. Piknyke dalyvavo tik kvic- 
stos ypatos. Diktokas būrelis pa
žįstamų linksmai praleido kar
šta dieną senų aržuolų pavėsyj. 
Chicagoj jau pradeda nykti se
nos mados piknykai, kokių andai

ant balių, taip ir ant piknykų, 
žiūrėta, kaipo ant budo pasipel
nyti ir padidinti kurios nors drau
gijos kasą. Todėl draugystės, 
rengdamos piknykus, pirmiausia 
atkreipdavo atydą į tai, kad kuo-

žmonės kuodaugiausiai išgertų. 
Tūlą laiką tokia mada buvo iš 
dalies pelninga, bet dabar, kada 
skaitlius piknykų neapsakomai 
pasididino, na — ir žmonės 
gavę proto, pamatė, kad gerk-

su 
kai-

kiek

kėties. jog ateityje ir kitos drau
gystes persitikrins, kad šios rū
šies “šeimyniški” piknykai bene 
atsieina pigiau, suteikia nariams 
(langiaus užganėdinimo ir apsau
goja juos nuo įvairių bomelių 
ir miesto padaužų. Iksas.

Pasikėsino ant savo gyvasties.

eito nedėldienio nakčia ant kam
po Canalport avė. ir Union st. 
Žmogus vos neatėmė sau gyva
sties, perpjaudamas sau britva

Kazimieras Subaitis, lietuvis, 
gyvenantis augščiąu pažymėtoj 
vietoj, nuo kelių mėnesių laukė

ll u pirko rakandus 
svečių. Apie du 
pagalios atvyko

ir laukė mielų
mėnesiu atgal,
jo žmona su valkti New Yorkani, 
bet iš čia jos nepaleido,'neš bu
vo susirgusi akiu litrą (tracho-

Per du mėnesiu dak-

dieną turėjo mokėti po .>2. Pa
galios nesenai Subaičiui pranešė 
Immigracijos valdyba, kad jo 
žmona po 2 mėnesių gydymosi 
yra grąžinama atgal Lietuvon. 
Žmogų paėmė tokia desperacija, 
kad pereito nedėldienio nakčia

paplukusį kraujuose. Pašauktas 
daktaras sustabdė kraują ir pa

tros ir A 
kad išgįs.

129-tos S.L.A. kuopos susirin
kimas atsibuvo pereitą nedėldie- 
nį svetainėj ant kampo Union 
ir 18-tos gatvių. Žmonių buvo 
nedaugiausiai -— karščio, mat, pa-

naujai įvesta Susivienijime Lietu
vių Amerikos pašelpa ligoj. Dau
gelis pareikalavo nuo kuopos sek
retoriaus tam tikrų blankų, kad 
arčiaus apsipažinus su nauju įve
dimu.

------ - ....1.------ -------- ---- ------- -— "------ --------------- — 
36-tos S.L.A. kuopos susirinki- lines komisijų 1912-1913 metams, 
mas atsibuvo nedčlioj, Ridiko
svetainėj, kampo 33-čios įr I9I^3 metus iki 1 liepos, u
Illinois court. Vieton seno kuo
pos sekretoriaus,; p. K. Satkaucko, 
išrinkta naują p. Motiejų Šar
ką. Taipgi išrinkta naujus at
stovus Chicagoš Lietuvių Drau
gijų Sąjungon 
sirašiusių prie 36-tos kuopos reik 
paminėti žinomą ant Bridgepor-

c) Nuveiktų darbų atskaita už

Tarp naujai pri-

kuris padavė aplikaciją ant 
$1,000 pomirtinės. Keletas prisi
rašė taipgi ir prie naujo pašel
pos skyriaus. Kaip žinoma, Su- 
siv. Liet. Amerikoj ant pereito

pašelpos skyrių. S.L.A. nariai 
mokėdami po 30 centų mėnesiu,

pos. Šitas naujas įvedimas, ro
dos, ras tarpe čikagiečių nema
žai pritarėjų.

Rado pinigus; keno jie? Pa- 
nedėlyj prieš piet žmonės, eida
mi Halsted st. šaligatviu, ties 
“Lietuvos” redakcija, spardė nu
dėvėtą ir visai negražiai išrodžu- 
sią, dargi “krajavo” darbo maš
nelę. Kits paspyręs dar ir po 
nose sau sumurmėjo, kad nors 
šiądien ir ne “Prima Aprilis,” bet 
visgi tie šelmiai vaikai nori špo
sus krėsti ir nudilusioms mašne- 
lėmis. gerus žmones prigaudinė
ti. Taigi nei vienas iš jų ir 
“neprisigavo”: pepasilenkč, kad 
mašnelę paėmus, bet dar toliaus 
ją paspirdavo. Tuom laiku gat
vė praeidamas, Jonas Žilvitis, sa- 
l'itino savininkas po num. 841 
\\'. 33-čios gatvės, žingeidumo 
dėlei visgi pasilenkė ir pakėlė nuo 
žemės visų spardomą mašnelę. 
Atidaręs ją, pamatė, kad ji ne
tuščia, 
pinigų

centais.
ras —
e

bet savo keliu ten 
skaitė doliarais, o 
Žilvitis yra žmogus 

svetimos' “procės” ncgci- 
taigi' savininkas pamestų 
gali pas fjį užeiti ir, per- 

ra<fėją, Tali sau sveikas
juos atsiimti

ne

rf---- r-----
Susidaužė^ traukinys;

muštų. Peręitą ’ iicdėldienį grei
tasis ' trauklriy<r'- Chicago, Bur-, 
lington & (buincy gelž'kelio li
nijos, eidamas daugiaus kaip 60 
mylių į valandą, užšoko ant ki
to stovinčio stotyj traukinio 
Daug sužeistų ir 13 pasažierių 
užmuštų. Nelaimė atsitiko ant 
stoties Western Springs visai 
arti Chicagos. Sakoma, jog iš 
priežasties didelės miglos maši
nistas neužtėmyjęs signalų ir pa-

13 uz-t

buvo apsaugotas stovintis ant 
stoties traukinys ir pilname bo

nus. Keletas, sunkių miegamų
jų vagonų visiškai sutriuškinta.

Tarp sužeistų ir užmuštų nėra 
nei vienos lietuviškos pravardes, 
bet buvo ypatų, kurių vardai yra 
nežinomi.

“Aušros” susirinkimas.
“Aušroj/ dr-jos i-os kuopos 

susirinkimas įvyks 20 liepos, su- 
batoj, 8 vai. vak., “Aušros” sve-

Bus svarstomi susirinkime šie 
svarbiausi klausimai:

a) Pranešimas revizijos komi
sijos apie finansiška kuopos sto
vį už 1910 ir 1911m.

b) Sumanym'ai Apšvietus ir ba-

d) Visoki kiti kuopos ir centro 
reikalai.

Norintieji prisirašyti prie “Auš
ros” ir prisidėti darbu prie pla
tinimo apšvietos, širdingai už- 
kviečiami.

Kuopos Valdyba.

žemę bulvėmis, daržovemsi, ar ki
tais javais ir išrinkti savo raudos 
pinigus. Dabar laikas žemę dirb
ti, taigi pasiskubinkte. Atsišau
kite į

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

MAISTAS IR SVEIKATA.

Susi vienijimo kuo

Vėliausios Žinios.
New Bedford, Mass, 

medvilnės dirbtuvių užsidarė. 13 
darbininkų išėjo ant 

Uždaryta' dirbtuvės: 
Acushnet, Booth, Bristol, Dar- 
mouth, Page, Pierce Manuf. Co., 
Gosnold, Grinnell, Hathaway, 
Pierce Brothers Limited, Potom- 
ska 
tos

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

Kad nuo maisto priguli musų 
sveikata, tai tas yra žinomas fak
tas, bet mes turime pamyt, kad 

vei-
Tulas 
vienai 

it-

tas pats maistas skirtinai 
kia ant įvairių žmonių, 
maistas yra delikatesas 
ypatai, bet neapkenčiamas 
stumiantis kitai ypatai. S 
proto žmogus, žinoma, atsisakys 
nuo maisto, kuris jam nepatin
ka ir net prie mažiausio nesma
gumo po valgio, pavartos Tri- 

I nerio Amerikonišką Kartaus Vy- 
j no Fliksirą sureguliavimui vidu
riu virinimo. Šitas vaistas turi c

p. Gelgaudiškiečiui. Tamistos' 
raštelio netalpinome ne dėlto, kad 
nenorėtume jums duoti vietos pa
siteisinimui, bet todėl, kad Pa
mišta nepaduodi nei savo tikros 
pravardės, nei antrašo, o

nimo organų ir labai pageidauja
mas visokiuose vidurių suirimuo
se, 
nu,

gyvuojančloms 
poms, bet ir pašalplnėms draugy
stėms, kurioms daug geriaus ir nau- 
dlnglaus yra, prisidėjus prie Susi
vienijimo, vesti pirmyn savo narių 
šelpimo darbą pagal vienodą tvarkų 
ir iš vieno centro.

Pagal naują, SLA. narių priimtų 
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 pę 
$3.00 per sekančias 15 sanvaičių li« 
gos. Taip pat moterįs gaus pašal
pą lygiai su vyrais visose ne nuo 
palago paeinančiose ligose, o palage 
gaus vienu sykiu $6.00.

Mokestis j tą skyrių — 30 centų 
menesyje.

Įstojimo mokestis j skyrių pašalpos 
ligoje: nuo 18 iki 30 metų amžiaus —< 
$1.50; -------
$3.00;
$4.00; nuo 40 iki 45 metų amžiaus 
$5.00; nuo 45 metų uagščiaus

Prie skyriaus patalpos ligoje galt 
prigulėti visi sveiki Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje nariai; visi nau
jai prisirašantie prie Susivienijimo | 
apsaugos skyrius, gali taip-gi prisira
šyti ir prie skyriaus pašalpos ligoje.

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

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

$6.00.

iš karčių žolių
pasi- 
Vin- 

norėtu-

skausmų, ir 
reumatizmui 

savyje
netikram

Jis neturi
’ nes padar 

ir raudono vyno.
. Triner, 1333-1339
ivc., Chicago, UI.

Paj ieškojimai

Ta mista 
kitus doros, o 

redakciją apgau- 
jos žiniai savo 

geriaus negu

Apart to norė-

mėt pamokinti 
patįs, norėdami 
ti, nepaduodate 
pravardės, nors 
kas kitas žinote 
žu ir nepadoru.
turn taipgi patemyt, kad 'Pamiš
ta, nesenai čia būdamas, ncgale- 
jei užtektinai gerai pažinti lietu
vių išlygų, kurias pajudinai sa
vo raštelyj įvardindamas net ypa- 
tas.
ginti savo sandarbininko ir 
nustos raštelį butume mielai pa- 
talpinę, ° jeigu Pamišta nebūtu
mei pastatęs tokių išlygų, kokių 
jokia redakcija priimti negali ir

Gaunamos “Lietuvos” Knygyne.

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

Gaila Ūsų. Vieno veiksmo komedija.
L. A. Dmuševski’o. Verte A.
gėlė. Pusi. 30...........................

Kaminakretis ir Malūnininkas.
veiksme Operete J. N. Kaminski’o.
Vertė A.
Pusi. 64.

Japonija seniau ir dabar. 
dCr Pusi. 16..........

Tikri ' Juokai. Lietuvių palinksmini
mui paraše, suruošė ir sugraibė Jo
nas Viskas. Dideli ir maži, ap
šviesti ir prasti, be skirtumo visi 
kviečiami j Juokų pasaulę: 
tės ir tukkit! Pusi. 20G. ..

Siunčiant pinigus reikia adresuoti:
A. OLSZEWSKI,

3252 So. Halsted st., Chicago, Ill.

Vė- 
20c 

Dvi-

Mes neskaitome reikalingu
Ta-

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

Miss Ona Stasi utė,
288 Athens st., So. Boston, Mass.

akis apdumti. Raštelį grąžin 
Justi nurodytu antrašu ir ti 
jūsų pravardės, nenorėdami 
ryt jums gėdos, neišduosime, 
gu Pamišta liausitės ateityje 
našiai darę.

p. J. J. Špozui. Misi is dar 
tų nieko sau, bet raštelio aj 
bimas silpnokas, todėl sunaudoti

m. Parašytumėt trum- 
žinučiu. vposmų

P-ui

jau

A. R. Brooklyn, N. Y.
Už senų

mums pasi
nerugokit; taip

P-ui Jurginui. Tilps kitam nu
meryj.

APGARSINIMAI.
PUIKI VIETA ANT 

RANDOS.

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

Vėgėlė. (Teatras No. 7) 
........... 40c 
Parašė Dė- 
........... 5c

..... ........... ..  . ....................... — ■ 1 ---------- 11 T 'f

Pajieškau tikro brolio Daminyko 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 patįs tegul at
sišaukia, nes turiu svarbų reikalą.

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

Pajieškau pusbrolio sunaus Bronis- 
lovo Bartkevičiaus, Kauno gub., Ra

seinių pav., Skaudvilės par.,x Pavar- 
įčio okolicos, taipogi sesers sunaus 
1 Antano Valauskio, šilelio parap., Dri- 
• žų sodžiaus ir savo draugo Onufro 

juoki- Į Kulikauskio, Beržinės sodžiaus, Ra- 
rn šeinių pav., Kauno gub. Turiu svar- 

i bų reikalą. Meldžiu atsišaukti tokiu 
!antrašu:

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

SUJUNGTOS LIGOS.

Sykį fabrikantas, paklaustas 
savo draugo, kodėl Trinerio Ame-

ras vartojamas įvairiose ligose 
atsakė, kad nors jis žino, kad 
kiekviena liga turi savo ypatin
gus vaistus, tai vienok kiekvie
noj daktariškoj knygoj galima 
atrasti, kad visos ligos turi ne- 
kurios vienodus apsireiškimus ir 
tokiuose atsitikimuose musu vai-

ganizmą, sustiprinti jį ir suregu
liuoti virškinmą. Trilerio Elik-

Jis išveja
nevalumusiš organizmo visus 

ir sustiprina vidurius, 
vos sopėjimą ,apetito nustojimą, 
dieglius, skausmus ir 1.1. Jis pa
gerina virškinimą ir išvalo krau
ją, panaikina reumatizmą ir neti-

prašalina nerviškumą ir bemiegę. 
Aptiekose. Jos. Triner, 1333— 
1339 So. Ashland avė., Chicago, 
Illinois. (

Draugijų Reikalai.
SVARBUS PRANEŠIMAS.

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje 
nuo 1-os dienos liepos menesio 1912 
metų |veda skyrių pašalpos ligoje. Tas 
įkyrius yra labai svarbus netik dabar

HUMORISTISKI REIŠKIMAI TŪLŲ LAIKRAŠČIŲ VARDŲ.
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(NELABAI IŠRODOJ Misvę, 
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THAT’S BUSINESS

Pajieškau, Juozo ir Prano Ulinckų, 
paeina Suvalkų gub., Naumiesčio pav., 

Meištu, 5 
Francisco, 
Jie patis 
malonėkit 
reikalą.

Į Lesnistvos vai., Kaimo 
j metai atgal gyveno St. 
j Cal., dabar nežinau kur. 
'arba kas žino apie Juos 
duot žinę ba turim svarbu 

Pranas Dargis,
827 Bank st., 

Waterbury, Conn.
Box 21į

Pajieškau brolio duktės Kostancijos 
Kailiutės (pasirašo Constane Cailus). 
Suvalkų gub., Keturvalakių kaimOį 
Vilkaviškio pav., Gmino Karkliny; 
gyveno neperseniai Chicagoj; dabar, 
nežinau kur ji dingo! Malonėkit 
atsišauktie, arba, kas žinote praneš
kite Dėdei.

P. Kailius, 
1410 S. 49th Court. Cicero, Ul<

Pajieškau Stanislovo Gėrybos pir
miau gyveno Chicagoj, paskui tarnavo 
kariumenej S. V. ant P. J. Jis pats 
ar kas kitas teiksis atsišaukti ant
rašu :

S. Guokas,
611 E. Main st., DeKalb, Ill.

Pajieškau pusbrolio Julijono Bal
čiūno, Kauno gub., Šiaulių pav., Krikų 
parapijos, Kazilų vienkiemio ir draib 
go Klemenso Petraičio, Šiaulių pav., 
Joniškio parapijos, Melnių sodžiaus. 
Jie pat j s, ar kas kitas teatsišaukia 
antrašu:

Mr. Klemensas Ramonas, 
1635 S. Canal st., Chicago, Ill.

Pajieškau brolio Kazimiero Dau- 
kinto, Kauno gub., Telšių pav., Ala- 
sėdžių miestelio. Gyveno pirmiau 
Anglijoj . Meldžiu man pranešti šiuom 
adresu:

Mrs. Emilia Butkienė,
25 Helen st, McKeesRocks, Pa.

(WELL,WHAT’S THE USE.') 

NIEKAS J JĄ NEŽIŪRI, NES JI AKIS 
GADINA IR SMEGENIS ARDO.
APART TO, JI NIEKAM IR NEREI
KALINGA, NES JI PASIRODO TIK 
DIENOMS., O KADA TAMSU, TAI 
JOS NĖRA.

ai vjitos 
dar kolkas Yra, kolnejgriusj 
MAINAS. VILTIS KARTAIS SU~ 
VADŽIOJA LABIAUS, KAIP ŽY-? 
DĄ GAISRAS.

oįįį o

ir
TAI NAUJAUSIOSIOS 

MADOS AKSTINUOTA TRAIGĖ..

NEINA BAŽNYČIĄ

į
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Ekspreso kaštai primokami.
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Alum, męs iš- 
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SEVEROS
Gyduoles nuo Diarėjos
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25 centai ir 50 cent ų.
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Chicago, Ill.

Augusto šopio,
Kiburiy
Meldžiu 

atsišaukti šiuom

Pajieškau Zigmanto Turleckio, Kau
no gub., Ukmergėj! pa v., Pagirių par. 
Meldžiu atsišaukiant rašų:

Adam Kroup, 
10630 Throop st., Chicago, Ill.

Pajieškau brolio Izidoriaus Spaus- 
tinaičio, Kauno gub., Raseinių pav., 
Aržvllkos parapijos, Bačiūnų kaimo; 
18 metų Amerikoj. Pirm gyveno 
Milwaukee, Wis., o dabar nežinau kur.

n r n wr TII—iUWMMI» MP MIIII rt WAWJWt*
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Meldžiu atsišaukti antrašu: 
Juozapas Spaustinaitis, 

(3rd floor),
1330 Penn avė., Pittsbui

$2.70.
“Sekretai darymo alaus 

išsiųsime kiekvienam, gavę 
l;j ir antrašą.

American Product So. 506 America Bldng.
CINCINNATI, 0.

supažindinus kiekvieną 
garsam "AMRKKH- 
siųsim “/ĮMUKI-: IV' 
SEMTIS KVORTŲ

431 So. Dearborn St.,

Pabandyk 1 kvortą alaus už Dyką
bandvt kaip išmanai ir jeii/u nebus

Geriausia vieta didžiausioje Chicagos Lietuvi!! kolonijoj sekantiems bizniams;

’’i • .■ ,'4: < V. 'Jsi' « S tS '■ X * ..

w
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un-

Muzikališkti Instrumentu Štorui 
Restauracijai su mažu 11 oteli u 
Moteriškų Drapanų Štorui

40 KVORTŲ 
ALAUS $1.00 “Kaip Gerai Išrodail’

Silpnumas ir apsisunkinimas kepenų padaro, 
kad visas organizmas pradeda nuodinlis. Veidas 
Jųsų tuojaus ta parodo: jis pagelsta, išrodot pa
vargę, eisena lėta ir lyg kojas paskui save trauk
iui. Bet Jųsų draugai sutiks Jus žodžiais “Kaip 
gerai išrodai”, luobus po to, kaip pradėsite var
toti nuolatiniai

Severos Gyvenimo Balsamą
(Severn’s Balsam of Life)

nes pamatys raudonus skruostus, aiškias akis, 
linksmu veidą ir miklia eisena, kuriuos .1 ums su
teiks šios gyduolės. Jos yra gerausios J ums:
po jų taip gėriai jaučiatės, kaip gerai išrodot.

Kaina 75 centai.

Furniture Štorui 
5c. ir 10c. Štorui

Grosernems 
Bučernems

terp 31-mos ir 33-čios gatvių.
Budavojantės naujai salei visi bizniai čia

Šią vasarą, apart dabar statomos Sales 
tysime sekančius biznio namus:

statyti vieno pentro storai .\u gyvenamais 
lyje, tinkami visokiem bizniam.

irą susibudavos viršpaminėti nauji što- 
laryti, tai namų ir lotų kainos 
abar. Šiądien da nuo mus ga- 

pirkti čia lotus nuo $2,000.oo ir aukščiau, bet vėliau jų 
ą kainą nepirksite. Todėl, jei jieškote bizniui geros vie-

bizniai taps alk
i n ges n ės negu d

Fo 3259 ir 3261 So. Halsted St. bus statytas trijų 
□ ugštų, dviejų lotų platumo gražus mūrinis namas. Apa
čioje bus du dideli storai, viršuje bus puikus pagyvenimai su 
ofisais daktarams, advokatams ir kitokiems bizniams.

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

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

iii “rag sliojis” ir tuos 
atuatijinsime ir išran- 

davosinie lietuviams. Dabar jie yra tušti, aut raudos. Kas 
norite čia pradėti biznį, ateikite pas mus ir apžiūrėkite 
šituos storus, o mes juos jums ištaisysime taip, kai]) norė
site, tinkamai justi bizniui, ir išrandavosime už prieina
mą kainą. Jei šie štorai jums netiktų, mes ga|in.ie pasta
tyti jums naują storą, tokį kokį norite, arba galime jums

visus Kastus, kuris mes manome, yra 
ir grynesnis už geriausią J.ager Byrą- 
ahis Milwaukee's negali Imt grynesnis 
ir Imtų 
jog yra padarytas iš puikiausiu 
Malt’o ir importuotu apvynių, i 
Pure Fodd Laws. Serial No 2211

Sučedykit tnilžidą bravorninliy pelną!
Męs parodysim jums kaip. Męs esame pa- 

vorninkai ir paroodysim jums, kaip 
locną alų namie už apie 2 centu 

sučėdyjus per 100<J; Bravorninkų 
Visai teisuotas, kelios minutes

yra tyčiai dirbtos ir patartinos tam, kad 
prašalintų žarnų subruzdėsimą, kuris taip 
tankiai šiuom laiku pasilaiko. Vasarinės 
ligos pas vaikus, diarėja, diegliai, perdidelis 
vidurį’ paliuosavimas ir visokį žarnų suer
zinimai negali atsispirti Šių gyduolių 
veikmei

120 kvort

DYKAI11 icJO v;

nūs pirkimui Lietuvių ir 
Lenkų a gyventoj vietoj 
Grosernes ir Bučernes

Sena išdirbta vieta; prie (o turiu 
keturis ramus po 5 šeimynas, t< dėl 
perkantis nereikalauja rupini is 
apie kosturnierius: ti«\ kurie gyve
na mano namuose yra priverst, 
pirkti silose krautuvėse. Parduo
siu ogu'u arba pagal apskaitliavi- 
ma lavom. Perkantis gaus “lysa" 
ant kiek tik jis nori laiko, arba 
gali pirkti visa narna su bizniu. 
Pali krautuvė yra S (i pėdas ilgio. 
Esi u priverstas parduoti, delei 
sveikatos iš\a/.iuo u ant l'armų.

K. CZAPEK
4424 So. Wood St.
CHICAGO. ILL.

SEVEROS PLOTKELES
nuo Galvos Skaudėjimo ir Neuralgijos 
(Severn's Wafers for Headache afnd Neuralgia) 

tai yra labai paprasta, bet labai pasekminga gy
duolė, labai lengvai pritaikoma ir specialiskai 
paskirt a nuramininui įvairių rūšių galvosskau- 
duliu. <z

Šios plotkelės nuramina nervų suerzi
nimą ir padaro tai, kad žmogus jau
čiasi puikiai.

Visose aptiekuosc. Reikalaukit, kad Jums duotų 
Severos. Jeigu aptiekorius neturėtų, rašykit mums. 
Reikalaujant gydytojaus patarimo, rašykit pas:

W. F. Severą Co. c“^ios

statymui storo mes teipgi galime paskolinti, 
geros bizniui vietos, tai pasiskubink, pako 
storus neparandavojo.

njbwhw—» < ■*» r-r-m-m—n—■—nan —

DIDŽIAUSIA
Lietuviška aptieka

J. KRZYWINSKIO 
3.49 S. Morgan St. CHICAGO.

Pajieškau brolio
Kauno gub., Panevėžio pav. 
sodžiaus; 5 metai Amerikoj, 
jo paties, ar ko kito 
antrašu:

Juozapas
3219 Auburn avė.,

Pajieškau pažįstamos Uršulės Ska- 
beikaitės, Kauno gub., Laižuvos par., 
buvo Waterbury, Conn.; ji pati at
kas kitas teatsišaukia:

Mrs. P. Volska,
Bryn Mawr Hospital., Bryn Mawr, Pa.

JĖMYKIT VISI LIETUVIŠ
KI SALIUNČIKAI IR BIZ

NIERIAI!

Chicago Baltos Rožės (Chicago White 
Rose Bottling Works) tikrai lietuvišką 
pabstą—saidę, džindžorail ir kitus 
visokius minerališkus gėrymus išdir- 
binėja. Išdirbėjus yra vienas iš se
niausių Chicagos lietuvių biznierių 
.Jonas žilvitis. Meldžiu visų lietuvių 
biznierių atkreipti į tai atydą ir pa
remti savo tautietį. Rlekalaujant vi
sokiuose atsitikimuose viršininėtų 
minerališkų gėrynių atsišaukit visa
dos pas 
dėkingas.

atsitikimuose 
atsišaukit 

mane. Busiu Jums už 
Su godone, 

Jonas žilvitis,
st., Chicago,

Phone Yards 2512.
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Čėdykife Pinigus, Laiką ir Sveikatą. 
Nesikankykite vasaros karščiuos 
su neparankiu senovišku prosu, • 
nusipirkite Naujos Gadynės 
Prosą, kuris Šildo savyje.

Suprosinsite į pusę laiko, su 
smagumu. Nereik bėgti nuo pe
čiaus pas stalą ir atgal, nesude
ginsi drapanų,. Šilumą galima re
guliuoti. Galima vartoti: viduj, lauke, 
ant porčiaus, kelionėje. Visada gatavas 
ir pilnai gvarantuotas, pigus, ir švarus. 
Rašykite, o gausite pilną aprašymą, 

Agontamo garse pelnas.

The J. Ilgaudas Novelty Co.
1841 S. Halsted St. Dept. 2 Chicago

III.

LEVESKIO PREKYBOS IR KALBU 
Dieninė ir Vakarinė Mokykla 

Atsidaro Rugpjūčio 5 d., 1912. 
Mokinama: 

.. Pritaisomas (pradinis) Kursas, 
!. Prekybos Kursas pagal Amerikos Plena, 
:. Prekybos Kursas pagal Rusijos Plena, (del manančių grįžti Lietuvon). 

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

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

Vyrai Išgydomi Į 5 Dienas |
VARSCOCELĘ, HYDRCCEZLĘ (Be peilio ar skausmo)

Aš noriu išgydyti kiekvieną vyrą kenčiantį nuo Varicoceles, Strllclutos, Užkrečiamų 
Kraujo Nuodų, Nerviškos Negales, Hydroceles ar ypatingų vyrų ligų,.

Tas laisvas pasiulinimas yra atviras visiems, kurie praleido dfaeles 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, knriuomi tikra i ir ant visada išgydau. ~

Ateik j inano ofisą ir pasiteirauk su manim draugiškai. Kalbu visogę kalbose. Tamsta 
gausi geriausią patarimą ir pasinaudosi iš mano 15 metinio patyrimo''yaipfy specijalistu 
vyriškų ligų. Aš tamstai parodysiu kaip būti išgydomu.
Tikrai išgydau Skilvio, Plaučių, Kepenų ir Inkstų /heątfelkumus

(Nemokėk už noišgydymą—Neišgydo, nemokei

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

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

Phone Canal 1208
Valandos:

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

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

Rezidencija

5208 Wi Harrison Street
Tel. Austin 737

Valandos: 
tiktai iki 9:00 kiekvieną ryt|

Dusulys, Bronchitis, Kvėpavi
mo ligos išgydomos visiškai 
mano vėliausia metodą.
Rodą Dovanai

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

m Ujo
Užnuodi jlm ą 
------------ y—---------- -* 
ir visos odos Hg§s. kaip SP 
gus, Piktąją Bhilervinę, S 
votes, Pat muštas.Gyslas, Nai
kinančius Nubegimųs, Įsise
nėjusias Liga st- 
L i go^)|Woterų 
Vidurių Ligos, Skausmai Strė
nose, Baltosios tekėjimas ir 
kitos ligos išgydomos visiškai 
Žarnos, įsisenėjusios ir nerviš
kos ligos moterų išgydomos 
Išty H m a s DOVANAI.

--------------------------- ------------- Kalbu Lietuviškai, ------------------ ------------------ _ 
VISIŠKO IŠGIJIMO kiekvienas jieško. 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. ZINS,* 183£SSGHtC AGO 
Valandos: 8 ryto iki 8 vak. Nadelloms, 8 ryto iki 4 po pietų

Al MINKITE Galvos skaudėjimas, ner
viškumas, aklų skaudėjimas, apsvaigi
mas ir tt. vis lai pasek mos nesveikų a- 
Icų, kurios gali 1 ngvai būti atitaisytos, 
pritaikant gerus akinius
Akių apžiūrėjimas nieko nelėšuoja. Jai- 
gu jums skauda akis, r iudonos akįs, ne
gerai matote, silpsta matymas skauda 
galva, nelaukite nieko, o lik jieškoki- 

Le pngelbos. Eikite į Krzywinskio Ap
tiekę ir dykai pritaikys. Atminkite 
užakimus gvaranl iiojame ir tikrai pri. 
laikome ak uitis. Akiniai po 50c. $1.00. 
$2.00 ir brang’sni. Auksiniai akiniai 
parsiduoda po įvairias kainas.
Priimame visokius akinių pataisymus.

Turime didelį pasirinkimu ruptures dir
žų ir pilvui bandažų vyrams, moterims 
ir vaikams. Kiekvienam pr it a i k insijįn

Visokius patarimus duodame dyka 
Pasiliekamo visų lietuvių atsiminimui.

P. Mikolainis
Box 62 New York City

Telefonas Yards 655

Carl F. Worm 
APTIEKA

GEKA PROGA!
Gramatika angliškos kalbos mo

kytis be mokytoj o (apdary ta)$ 1.00
Vaiku Draugas arba kaip moky

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

Naujas Budas mokytis rašyti be 
mokytojo.......................................10c
Aritmetika mokinimu Įsi rokun- 

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

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

3400 S. Halsted St. Chicago, Ill,
Išpildom receptus dienos ir nakties 

laiku iš goriausių grynų ir šviežių 
vaistų.
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DERLINGOS FARMOS
KALKASKA COUNTY, MICHIGAN.

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

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

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

Kelione į musų faunas nuo Chicago ir atgal kaštuoja tik 
$7.50. Kas perka farmą, tam kelionės kaštus mes sugražiname.

Apie vertę musų laukų galite klausti Win. Bigelio arba 
John Watzke, Chicago j e, kurie dabar aplankė musų laukus ir

Dėlei platesnės informacijos ra-persi‘.ikrino apie jų vertę, 
šykite pas:

C. F. HARTIGAN Manhattan Bldg. 
r CHICAGO, ILL.

JUSU Daktaras, 
gydydamas jus, pirmiausiai 

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

bu yra sujudinti juos prie tinkamo jiems darbo — kam turite to 
laukti? Pataisyki! juos tuojaus, pirma negu visai apgulsit, išva
rykit nuodus is jųsų kūno.

SVEIKATA
IĮ Z A M - Z A MTOBLYTELES

sujudins prie veikimo šituos organus, 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 

Į Šiądien.

Geriausias vaistas prieš Nerviškumą
ZAM-ZAM TOBLYTELES
jusuAptiekoj 10 centai ir 25 centai

Užsirašykit “Lietuva”,



Reikalavimai

SIU v st.

A. OLSZEWSKI BANK
B t.P.

Pet. st.

mokestis atsa-

33 rd

Esi Geriausias 1’rictelis.į
et.

st.

ILL.Ill. 708.Box

st.

P. Bldg.

ave.
ave.

Linka, 
Rimkus, 
Stulpinas, 
Visockis,

st.
st.

MD.
N. Castle
So. Paca

CAMBRIDGE, 
Ratkevičius,

Visi žinote, kad burtininkai (Ame
rikoje vadinami Fortune Tellers) spe-

INDIANA HARBOR,
Yasiulis, 3604

HARTFORD, 
Kar. Lesevičius,

Kahn, 
Chicago, Ill.

HERRIN, 
J., T. Adomaitis,

Teip sako žmonės išgydyti >mo j 
visokių ligų! ff

Kaip joki vaistai ir visoki dakta-f 
rai negalėjo pagelbėti, tai tu mane* 

išgydei. A

CONN.
40 Mulberry

BROOKLYN, 
J. Ambrozėjus, 
Vincas Daunora, 

Lesniauskas, 
Pilėnas,

IND.
Deador

LOS ANGELES, CAL.
O. Mankus, 319 Germain

rei- 
ant

MASS.
877Cambridge

st. 
st. 
st. 
Pl. 
Pl.

BALTIMORE,
1834

603

chorų.
Vieta 
Arti- 

atsišaukite

N.
120 Grand

229 Bedford Ave.
900 Rogers ave.

102 Grand

taisyti ir siūti maišus 
ant “power sewing” mašinų, 
merginos, kurios jau taisė 
ranka, tegul atsišaukia. Nuo- 
darbaa ir sanitariška apysto-

CHICAGO, 
Bagdži unas, 
Gimbutas,

L. Gawlis, 
Vincas želvis,

LEWISTON, ME.
Vilaniškis, 14 Summer

REIKALINGAS VARGONINKAS.
Turi gerai suprasti bažnytinę ir 

pasaulinę muzikų ir vesti 
Reikalingos rekomendacijos, 
pastovi, galima užimti tuojaus. 
mesnlam pusinešimui 
antrašu:

Rev. Joseph židanavičius, 
260 E. Main st., Amsterdam, N. Y.

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

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

Feinberg and
1069 W. Taylor St.,

Reikalaujam Vyrų; sieros mokestjs: 
$30.00 ir $35.00, mėnesi; taipogi 
kalaujam ant gelžkelių, siunčiam 
farmų ir I.itoklų darbų turim. 
Atsišaukit prie

Lietuviško agento 
Asping & Sweet,

503 Wl Madison st., Chicago,

Reikalingos merginos ir moterįs iš
mokimui taisyti ir siūti 
(bags) 
Tiktai 
maišus 
latinas 
ra.

BENJ. GREENBERG & CO.
706 Blue Island ave.,

kampas Vernon Park pl., 
vignas blokas į pietus nuo Halsted ir 
Harrison gatvių.

Reikalinga patyrusi mergina buk- 
kyperis (book keeper) turi mokėti 
kalbėt lietuviškai.

3605 S. Halsted st.

mergina prie naminio 
noj. Turi mokėti kal-

Dr. A. W. Chulock, 
1398 Milwaukee ave., cor. Lincoln. 

Chicago, Ill.

Reikalingi keli darbininkai prie dar
bo sengeležiniuose jarduose. Nuolati
nis darbas; $2. ant dienos pradžiai. 
Atsišaukit pas: 
Joseph Iron Co., Aurora, Ill.

Ant Pardavimo
Ant pardavimo, geroj vietoj, seniai 

Išdirbtas biznis, Saliunas su laisniu, 
parsiduoda pigiai. Kas nenorės 
liuno, galės pirkt vieną laisnį. At
sišaukit pas:

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

sa-

111.

PIGIAI ANT PARDAVIMO 
3 MEDINIAI 

325i 
3259

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

Halsted
Halsted
Halsted
lotu bus statyti naujiAnt

mūriniai namai ir todėl šie par
siduoda pigiai nustumimui ir ati- 
tuštinimui 
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

Dasiž i nokite:

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

PARDUODU FARMAS.
Lietuvių kolionijojo Mason ir Lake 

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

ANTON KIEDIS,
Peacock, Lake County, Michigan.

Ant parCavimo gera tvirta gvaran- 
tuota bogė su naujais pakinkiais at
sišaukit pas:

L. Azukas,
3301 Auburn ave., Chicago, Ill.

Parsiduoda grosernė ir bučernė 
iš priežasties sirgimo pačios. Vieta 
gera, lietuvių ir lenkų apgyventa. 
Adresas:

Frank Bobek, 
4513 S. Paulina st., Chicago, Ill.

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

“TARKA”
Juokų ir linksmybčs mėnesinis 

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

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

Kiekvienas prisiuntęs doliarinę ir 
savo adersą, gaus “TARKĄ” per vi

 

są metą. Kas prislhs .10 centų 
stampoms, gaus “TARKOS” 1 numerį 

 

visai vėl tuo. Adresuokite:

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

LIETUVOS” AGENTAI.
Pirmas Vienatinis Lietuviškas Daržas Vasariškų Vakaciių 

LEMONT’S RESORT FRUIT FARM 
===== ant kranto Sav. Juozapo Upes, Sodus, Michigan =====

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

KICtrSOlAČ'P V'1^I_T1AJLA I
Apygardoje Sodus, Mich., tuoj ant kranto upčs St. Joseph River.

J
medžių. Yra ten geriausios maudykles bėgančiame ir čystame vandenyj';
denjs, kurie yra labai naudingi reiunatizinuotiems, ncrvuotiepis ir nusilončiusicnis?

Puikiausia vieta žuvavimui. T

Apygardoje bodus, Mich., tuoj ant kranto upes bt. Joseph River. Yra tai puikiausi, 
sveikiausi ir linksmiausi vieta praleidimui vasaros karštų dienų po pavėsiais puikiausių 

' ............ ................... ............. ......... ...... ........ ......-- - - ’ niincrališki van-
; ’ nervuoticpis ir nusilpnčjusicms.

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 čystai ir gardžiai taisomas tam tikros 
virėjos (kukarkos). Pienas ir kiaušiniai švieži, nes turiu savo karves ir vištas.

' i ir minkštoms 
atsilankantieim 

dieną ir nakt;

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

Laivai iš Chi-

žemuogės, avietės, obuoliai, g 
svečiams veltui. Geriausias valgis, nes čystai ir gardžiai taisomas tam tikros 

j. Pienas ir kiaušiniai švieži, nes turiu savo karves ir 
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 nepriimatn).

Važiuodamas ant Lemont Resort Fruit Farmos, važiuok taip: imk 
nijos Graham & Morton, Chicago Docks, Wabash av. ir River gatvių, 
Michigan i Benton Harbor, paimk stritkarį "Dowagiac—Eau 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 draugbroli lietuvi, o ne kokį 
ten airį, arba žydą, pasilieku su godone jųsų,

ALEX J. LEMONTAS
Adresai: Lemont’s Resort, Sodus. Michirtan. Chicago: 668 W. 18th St
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Garbingas Tamista! Jųsų budasT 
gydymo ir liokarstos labai goros,^ 
kad mano moteris net per tris mė-A 
nesiūs sirgus ant vidurių skaudė-> 
jimo, po krutino, galvos, didžio® 
nusilpnėjimo ant sveikatos ir bal-į 
tųjų tekėjimo, kuiios ikšiol niekas^ 
nepataikė išgydyti, o kaip J ūsų J 
prisiųstas liekarstas suvartojo, tadw 
tapo visai sveika ir daugiau ligai 
neatsinaujina. Už tokį tikra mok-S 
sliška ir pasekmingu gydimu vi-A 
siems Tamistų vardą apskelbiu.f 
Tu esi geriausias prietelis. Pasi-f 
liekame dėkingi. *

Klemensas Ir Ona Stefonavičlal, T 
1413 Brynmower, Scranton, Pa. |

F Kaip niekH’neįstengtf, tai Ph. M. Kliniko Mokslas išgydė trumpam laikei! 
Malonus Tamista! Kad išgydėt kosėjimą, skrepliavim| ir sunkuma ant kruti- 
*nės pasekmingai, toip lygiai tik Jus įstengiate išgydyti, nuo ligos išbėrimo ant 

Aodos spaugais ir niežėjimo; kiti gydytojai per du metu nesurado pagelbos. Už 
JJųsų toip gers gydymą ir teisingas liekarstas siunčiu šimtą kartų ačiū. j 

7 Su guodono A. Galmanas, Box 36, Bonne Torre, Mo. |
> GuodothiftH Pons Daktaro! Labai dekavoju už knygfc “Daktaras”, kuria 

man prisiuntčt, ir podraug danošu, kad esu sveikas jau ir išgydytas nuo ro- 
matizmo. Antanas Jurgelis, Box 145, Paulsboro, N. J. i

Pas šiuos mus agentus galima 
įsakyti “Lietuvą” metams ar 
jusėj metų ir užsimokėti.

Burtininkų Kazyros (Kurtos)
už
ari

J. I. 
Ad. 
Antanas Grišius, 
J. Janušas, 
Zen. Jucevicze, 
Adomas Jodelis, 
Vnic.
J. A.
Vine.
Jonas

ILL.
2334 S. Oakley

3036 Union
708 W. 17th PI.

2015 Canalport avo.
118 E. 115th
818 W. 18th
1813 String
920 W. 20th

921
8139 Vincennes Rd.

ave.
PI.

L st.

Ant. Vizbaras, 3327 Lowe
Petras Vaitiekūnas, 827 — 33 rd
P. Zmudzlnavičia, 913 W. 32nd

CICERO, ILL
A. K. Boczkus, 1318 So. 49th

K. st.

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

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

PURITAN, PA.
Jonas Martinkaitis.

T.
SHENANDOAH, PA.

E. CentroKryžanauskas, 38

Nek.
J.
K.

SO BOSTON, 
Gendrolius, 

G. Gegužis, 
Yurgeliunas,

28

ave.

st.

st.

MASS.
224 Athen
W. Broadway.
233 Broadway

st.

3252 S. Halsted st., Chicago.
Priima bankon pinigus ir moka 

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

BANKUS VALANDOS: Panedėliais. 
seredom, ketvergais ir subatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedčlioms, utar- 
ninkais ir petnyčioms nuo « ryto iki 
6 vakaro.

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

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

BANKOS VALANDOS: Panedėliais, 
seredom, ketvergais ir subatoms nuo ja žmogui laimę ar ateitį su pagefbg 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedčlioms, utar-^K. zyrų (Kortų), 
ninkais ir petnyčioms nuo 8 ryto iki'* -...............
6 vakaro.

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

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

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

Ar tol.i bortiniu- 
k ; spėjimai iš nukeltų Kazyrų turi 
kokią 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 kelioiiką dolicrių.

I Garsiausia ant svieto burtininkė bu- 
' buvo tai pone LENORMAND Pary- 
1 žiuje, Francuzijoje, kuri su pagelba sa
lvo Kazyrų visiems įspėdavo ateitį. Pas 
I ją vaikščioja kelti Kazyras viso svie
to didžiūnai, kunigaikščiai ir karaliai 
ir kiekvienam j j ateitį įšliedavo.

Po myriui virš minėtos burtinin
kės jos Kazyros pateko į svietą ir 

' šiądien jomi 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- 
; ko j c ir lenkiškoje kalbose, kaip jas 
; vartoti .r kaip ateitį įspėti yra dabar 
j gaunamos musų štore. Luina jų 50c.

šios Kazyros yra geriausia bovykla
1 luošame laike ir su 
bet ir visus kitus 

I vysi šeimyniškuose 
į susirinki!, bose.

Siųsdami pinigus 
, suokite:BRIDGEPORT CLOTHING GO.

3246-48 So. Halsted St..

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

Moka $3.00 nuo šimto už padėtus 
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 
rejen tai iškas ir legal iškas popieras 
ir dovierennastls ir užtvirtina pas 
konsulį.

Valandos: kasdien nuo 8 ryto iki 9 
vakaro. Nedėliotus, utarninkals ir 
pėtnyčloms nuo 8 iki 6.

Skolina pinigus statymui i? 
Partraukia pin įg is 
Parsamdo bankines

jom, ne tik save, 
geriausiai nubo- 
ir draugiškuose

ant kazyrų adre-
SPRINGFIELD, ILL. 

Tachilauckas, 1217 W. Jefferson st.
SCRANTON, PA.

Juoz. Petrikys, 1514 Ross ave.

G.

Garbus Daktare! Atleisk, kad ilgai apie save nedaviau žinios. Laukiau# 
^pasekmių gydymo, bot kad liga, nuo kurios mane gydėt, neatsinaujina skau-i 
Įdėjimas kojų, rankų, sąnariuose ir kaulą bei raumeną, — tad dabar širdingai J 
f dėkavoju už tokį teisingu, gerg gydymį. f
< Ant visada Jonas Pocura, 4549 Cambridge St.', Philadelphia, Pa. L
£............ ........................ ...................... ............. . ' 1 1 ............ . ................ —
* Daugybės dėkavonhj ateina kas diena, iš kurių čion keletą patalpinoin. vj
J Jeigu tūkstančiai džiaugiasi ir dekavoja už sugražint^ gera sveikata, tai J 
•tikrai ir Tavo galima išgydyti. f
f HE PHILADELPHIA M. KLINIKUI galima pilnai tikėti, nes yra poį 
S valdžios kontrole ir paties gubernatoriaus užtvirtinta. *
I Geresniu liekarstu ir daktaro kaip Klinikoj negalima surasti.
S Skaitykit knygą ‘‘Daktaras”, iš kurios išmoksit ne tik nuo visokią ligų 
| apsisorget, bet kaip išsigydyti ir kaip nuo sukčių bei vampyrų apsisaugot.
* JEIGU ESI NESVEIKAS ir vargina kokia nors šviežiai atsiradusi ar 
lužsisenėjusi liga, bot dabar nori kad syki ant viiada būti išgydytu, tai pribuk 
jin Kliniko Ofisą asabiškai, o jei kur toli gyveni, tai aprašyk lietuviškoj kal
yboj savo liga ir^kas kenkia; o apturėsi priotelišką rodg. arba ir reikalingas lie- 
Lkarstas, naujausio išradimo, kaip VYRAMS toip ir MOTERIMS, gptciališkai 
^kiekvienam prie ligos sutaisytas, kurios trumpam laike išgydo, kurios tik 
‘“'ligos užpuola varginimui žmonhj ir paslaptingas be peilio, be pjaustymo, be

[operacijų. Sekretai užtaikomi, i ~ 
Visada reikia adresuot toip:

THE PHILADELPHIA M. CLINIC
» 1117 Walnut St. > Philadelphia, Pa. •

Valandos: Nuo 10 Iki 4 po plot. Nedėlioję nuo 10 Iki 3. Vakarais Utar. Ir Pėt. nuo 6-8-^

Šitas apgarsinimas ir nadėkavonžs ištirtos, teisingos. Pilnai galima tikėt.

MOTERYS, SKAITYKIT!
Čedykit Pinigus, Laiką, Sveikatą.

CHICAGO. ILL.
NEW CITY SAVINGS BANK 
4601 S. Ashland ave., Chicago. 
Geo. L. Ukso pres., St Mareinkiewicz 
vice-pres., A. J. Bicrzynski iždininkas.

Priima bankon pinigus ir moka 
3%. Už sudėtus pinigus mūsų ban
ko j duodame čekių knygutę, iš k u 
rios parašyti čekiai tinka visur. Sko
lina pinigus ant Real Estate. Perka 
ir parduoda namus ir lotus. Išsam- 
do bankines skrynelės (boxes) 
po $2.50 metams. Parduoda šifkor
tes ir siunčia pinigus J visas svieto 
dalis.

RANKOS VALANDOS; Paned< iais, 
seredoms, ketvergais ir subatom nuo 
8 ryto iki 9 vakaro; nedėliom, utar- 
ninkais ir petnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 Vakaro.

—

Dr. (j. M. Glaser

žinomi apreiškia pagodotai visv.o- 
meiliai, jog esu seniausias gydytojas 
ant Bridgeport© praktikuojant per 21 
metus, perkėliau savo ofisą ir gyveni
mą į savo locną namą po numeriu

314g S. Morgan St.
Kertė ?2-ros gatvės.

Telefonas Yards 687.
Mano ofisas aprūpintas naujausiais 

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

Darau visokią operaciją, 
su pagarba

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

NAUJA JUOKŲ KNYGA
S

v

Joseph J. Hertmanowicz

LiBtuvus Notaras
Paiki apgarsinimai

■S

Gaunama
27 Broadway,

t’l

tarp Rusijos 
pakeliui nė 
dvišriublniai

KŲR3K, 
i Rot-

i. Amerikos, 
jokiame por- 
Pasažieriaiai

ligose.
Liekuosi

i

HI
II

I
IS NEW YORKO:

ant
Ne brangiai kas

iu an ęs

mados 
tik 20 
didelę 

kuriuos išmokate už

F. P. BRADCHULIS
Attorney & Counselor at Law

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

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

Gyv. 311? S. Halsted St., arti 31-mo
Telephone V rds 2390

Telefonas Yard* 1532

Dr. J. KULIS
Gydytojas Ir Chirurgas

B155 S. Halsted St. Chicago, HL
PRIE MIMO VALANDOS: 

Mae 9 ryto iki 13; 6 iki 9 vakars
MedCLt ana 9 Iki IB pa plet; nuo 6 iki 8 rak.

III OIII > III. l'ntMl. (I II4

MOKYKLA ŠOKIŲ

—T,4,T r-gx

Dr. O.C. HEINE
DBNT1STAS

OFISAS--Kampas 31 ir So. Halsted gat
gyvenimas viršaptiekos.) & CHICAGO, HL

Turėk Savo Namuose
Geriausią Degtinę (arielką) jei 

nori būti sveikas ir turėti kuom 
pavaišinti savo mylimą svečią.

Daktarai rekomenduoja už geriau
sią degtinę

S^O^L^O Rye
Kaipo Skanų, Tvirtą ir sveikų gėrymą

Geriausiai pastiprinanti, priimna, skani 
ir sveikiausia stalava degtine.

Gaunama visuose geresniuose Saliunuose
STRAUS BROS. CO. Išdirbėjai, DĘe'T L. CHICAGO, ILL
216 W. Madison St* T. PODLASKIS Ir A. CHAPOSKE, Lietuviai agentai-

PISTONTHE

Fce>1,n ed and blender 327^ 
Chicago

Ilicil/lmrimni Nedaro skirtumo koks ta-
UtSIKIIllSinial »«»veik»inM yra.

Jeigu tamistį kankina de
ginimai, plikinantis šlaplnimas, pūslės nesveiku
mas, erzinimai, tankus noras ištuštinimo, męs 
išgydom viršui minėtus padėjimus be vartojimo 
peilio ir be siuntimo į ligonbutį.
Cllf inlmni Uždegimai, sutinę ir skausmingi 
uUIinilHdl sąnariai, kantrybę atimančios 

užsisenėję ligos kurios padaro
gyvenimį helaimingu, IŠGYDOMOS ANT VI
SADOS BE ŽUDIMO LAIKO.

Gužuotos ir Susisukę Gyslos
dasi visur ant žemesnės 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 j’eigu esi klapate.

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

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

Mes Išgydom Vyrus
Mps trokštam, kad visi, kurio yra neužganCdinti su kitais 

gydymais, ateitu pas mus ir pamėgintu musų tiKrą ir iStikl- 
m į gydymu. Męs paaiSkinsiin tau delko kiti gydymai tavęs 
neišgydo ir kdlp męs tavo išgydysim.
ILauL Paeinantis nuo užsikrotl*Kraujo uznuodyjinias
lis prie Šeimyniško gydytojaus, rudos plčmos, lopai burnojo, 
skauduliu ant liežiuvio, slinkimas plaukų, skausmas kauluo
se, sunarluose, plūmos ant kūną, jauslus tekanti skauduliai. 
MES IŠGYDOM ŠITOKĮ PADEJIMA—MES NELOPOME. 
Ililhnn4mni Ar kankina tavg nubogimai paeinanti nuo 
IlUDuc.iniai peržengimo gamtos tiesų, vyriSki silpnu- 

mal, nualiulmas, silpna atmintis, galvos 
skaudSJlmai, plomal priešai akis, nerviškumas, skausmai strė
nose? Ar pats esi apimtas' nors vienu 18 tų ženklų? Ateik pas 
mus, ings tave išgydysim nes kitaip nereikalauji mum mokėti.

Ateinąs Nusilpnėjimas ~ 
mas, negalingumas prie darbo arba linksmu* 
mn gyvenimo, nuilsimas, yvairus gėdinanti 
silpnumai, ir tt. ATIDĖJIMAI YRA PAVO
JINGI—PASIRODAVIK SU MUM! DABAR. 

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

Inkstu, Pūsles ir Sėbrus Nesveiku- 
Inkstų nesveikumas gali išsivystyti 

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

Nevarginkit savęs sunkiu, senoviš
ku prosu. Nusipirkite naujos mados 
prosą, o busite laimingos visą 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. Nesudegi il
si drapanų niekados su tuo prosu.

Tas prosas visai nepavojingas, net 
mažas 
m a 
porčių 
tuoj a. 
pirko, 
Turiu 
prosų; 
svarų, 
krūvą 
gazą. Rašykite, arba ateikite adresu:

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

vaikas gali jį vartoti, 
vartoti lauke po medžiais 

ar kelionėje.
Moterys, kurios jį iš 

yra labai užganėdintos, 
ir kriaučiams naujos 
labai parankus, sveria 
Sutaupysite per metus

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

Priima bankon pinigus ir moka 
8%. Skolina pinigus ant 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.

BANKOS VALANDOS: Panedėliais, 
seredom, ketvergais ir subatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedelioms, utar- 
ninkais ir petnyčioms nuo 8 ryto iki 
S vakaro.

J. KULBOKAS
Užlaiko

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

Naujiena Kuri Nudžiugins ir 
Palinksmins Daugel Sergancziu, 
Silpnu ir Nualintu Vyru £„^3* 
viSkas, nupuolęs sveikatoje? Ar peržengei tiesas sveikatoi 
arba gamtos? Ar manai apsivesti? Ar ėsi tinkančiam padė
jime užimti užduotis ženybinio gyvenimo? Jeigu yra mažiau- 
sū abejone jog randasi užsivilkusi chroniška liga dugnyjo 
tavo klapatų, tai atsišauk ant žemiaus paduoto adreso, o ap. 
turėsi patarimu ir ištirinėjimę dykai! Mes ištirinėsimo tavg 
visai dykai, Ir jeigu išgydymas bus galimas, tai mes iSgydy- 
sime už kožemiausi^ kalnę. No užsidedi ant savęs Jokių pr
ieigų atsišaukdamas pas mus dėl bemokestinio pasiteiravi
mo. Męs perstatysime padėjimu viso dalyko tikroje Iviesojef 
o tada galėsi gydytis jeigu norėsi.

Roi Dolerio Nereiks Mokėti Pakol Nebusi užganėdintas Savo Locno] 
Mintyj kad Mes Esame Teisingi, Pilnai Atsakanti ir Užsitikimi. k&Tnorl 
nesveikumu inkstų, pūslės nr šlapumo ravelių, Jeigu jauti nesmagumu ir skausmu, jeigu randasi 
koks padėjimas dėl kurio nesinori kreiptis prie šeimyniško gydytojaus, kaipo tai: silpnumas, ner
viška negalė, silpna arba sumažinta atmintis, nemiegojimas, gėdingumas, nubogimai, nuvarvčjimai, 
Mlpninanti sapnai ir išnaudota gyvybė; jeigu turi galuotas Ir suslsukuses gyslas, jeigu kenti nuo 
Užsikrečiamų ligų kokios nebūt rušiės kurios tamistai daro nesmagumu; jeigu turi nors vienį iŠ 
Skaitlingų ligų kuriom vyrai gali but apimti; jeigu kenti nuo pertankių dasileidimų; jeigu turi vo
tis, skaudulius burnoje ir ant liežiuvio; Jeigu plaukai tavo slenka; jeigu turi slaptingą Ilgį; jeigu 
turi užnuodintį kraują arba nors vienį 18 ilgų kurių auka tampa vyrai—TAI MES GALIME TAVE 
IŠGYDYTI IRTA PADARYSIME. Ateik pasikalbėti su niurni didžiausiame prlvatlškume ir se
krete, o męs padėsime atsikratyti nuo visų kliūčių kotrumpiausiam laike. Mes turime labai didelį 
patirimį gydyme tokios rūšies ligų ir užtikriname išgydymį. Mes netiktai palengviname, bėt išgy
doma tikrai Ir ant visados. Ateik ir pasižiūrėk ant skaitliam lietuvių kuriuos męs išgydomo. Mos 
ligydysime teip tikrai kaip atsišauksi pas mus. Silpni vyrai, kurie nustojote viltį pasveikimo besl- 
gydydami kur kitur, ateikit pas mus, mes atkreipsime ant jus musų specijališkį atydį teip Jog at
gausite savo vyriškumį ir busite vadovais terp savo sandraugų.
PATARIMAS IR U&TIRINĖJIMAS VISAI DYKAI. GYDUOLES DYKAI IKI IŠGYDYMUI

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

Prof. Julius Silsko užtikrina, kad iš
mokys šokti kiekvienų jaunų ar senų. 
Išmokinu valsų 6 rūšių, taip, kad 
gali drųsiai eiti šokti publikoj. Taip
gi Išmokinu ir kitus šokius su keletą 
vakarų. Mokina kas vakares. Lek
cijos yra nuo 7 valandos vakaro 
iki 11 vai. Prof. Julius Silsko pra
neša visiems kurie nori išmokti šokt 
ateiti šiuo adresu: 2124 S. Halsted st., 
nuo 6 vai. 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 Kletnier, 
Miss. Joanna Walets, Prof. Julius 
Silsko, 2119 So. Halsted st., Chicago, 
Ill.

Seniausia Lietuvių užeiga pat

JUOZUHj RIDIKfJ
Užlaiko visokius pirmo 
skyriaus gčrĄmus ir kve- 
penčius cigarus Ir

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

B253 Illinois 6t„ Kerte 33rd

P Musų ofiso valandos yra nuo 10 valandos ryto iki 4 po plet ir nuo 6 Iki 7 vakare. Jeigu negali 
\ ttolfaukM terp tų valandų, tai gali atsišaukti terp 10 Ir 12 Nedėllom. Atsišauk asabifikai* 

Mas kalbamo Ak>
Garsinkites “Lietuvoje

Dabar lik išėjo iš po spaudos 
nauja juokų knyga vardu:

TIKRI
Lietuvių

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

Kreiptis adresu:

J. J. Hertmanowicz, 
A. Olszewski Bank

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.

RUSIJOS— AMERIKOS LINIJA.
Puikiau:,i, Didžiausi ir Grečiausi 

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

CZAR,
8 dienomis 

tei damų.
$3300
$48.00
$65.00

IŠPLAUKS

RUSSIA.
11 dienų 
Lenki jų. 

klase $35 00 
klase $50.00 
klase $75.00

Russia, rugp. 10; Kursk, rugp. 24.
Dėl artesnių žinių meldžiame kreip

tis į musų agen. b, arba 1 Vyriau
si jį Keleivių Agentų: ■ 
A .T TA>»x»«n*» A oa

Gudrybės 
Tragedijos 
Teismai 
Tarnai 
Kunigai 
Daktarai

Kareiviai
Anekdotai

Įvairumai
Humoristika
Musų Prapesoriai
Ščiukos arklys
Geri vaistai

JUOKAI
Pasilinksminimui 

knygelės yra sekantis: 
Žioplasekles 
Sąžines našta 
Tėvas ir sūnūs 
Monologai 
Vedusio laimes 
Limberger suris 
Neturėjo gana drąsom 
Nelaimingas žmogus 
Nutraukė jam koją 
Marės sopulukas 
Kaip senvyris įsisiuva guziką 
Dialogas 
Šypterejimai 
Pasakos
Trįs mokinti sūnūs 
Didžiausi kvailiai 
Kvailys ir karvė 
ir daugybe kitokių juokų.

Juokus tilpusius šioje knygelėje surankiojo ir su* 
rašė Jonas Viskas. Kviesdamas didelius ir mažus, 
apšviestus ir prastus. Kad visi skaitydami juok
tųsi ir tuktu.

Knygeles formatas 5} 
KAINA 50c

x 7į colio, 208 puslapiai 
Pirk viena, skaityk ir juokis.
A. OLSZEWSKIO Knygyne

3252 S. Halsted St, Chicago, Hi.


