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mums žinios.
MASKOLIJA. w .

Visus politiškus vaidus į sau 
nustūmė mirtis buvusio 1906 m. Dū
mos atstovo prof. S. Muromce- 
Vo. Jis buvo kadetų vadovas, bet 
jį godojo ir kitų partijų atstovai, 
išėmus gal vien nepilnapročių fa
natikų, taip neužkenčiančių lais
vės kaip bulius raudonos skaros, 
sąnarių Lygos tikrųjų rusų, to
kių kaip Pureškevič ir Dubrovin.

. Laidotuvėse Muromcevo dalyvavo 
69000 žmonių.

Pasimiręs rusų veikėjas buvo 
atvirto ir drąsaus būdo, geidė savo 

~ tautai laisvės, todėl buvo teisingas, 
J nepritarė ne rusų persekiojimams, 

stojo visada prieš fanatikų netei
singus darbus. Kada, būda
mas dūmos pirmininku, Mtiromcev 
nuvažiavo pas carą išdųotL atskai
tą iš dūmos darbų, caras ^Įąre iam 
išmetinėjimus, kam jis leidžia du
rnoj perkratinėti jam, caAii, ne
malonius klausimus, Muromcev 
atsakė, jog tuos klausimus kelia 
žmonių rinkti atstovai, jie ig<tfž- 

; giria balsų daugumu, tai tie už- 
gyrimai ir yra tautos geismais; 
priešintiesi tautos norams jis ne- 

/ galįs. * ■
Ir kito, dar itekmingesnio Ros 

sijoj žmogaus baigiasi dienos: pa- 
vojingai apsirgo garsus pasaulyje 
rašytojas Leonas Tolstoj. Dakta
rai menką turi viltį, kad jis galėtų 

' pasitaisyti. Tolstoj turi jau: apie 
80 metų, pajiegos jo nyksta ir jas 
atgauti nėra iš kur. Nieks gal 
Maskolijoj neturėjo didesnės in- 
tekmės ~už Tolstojų: jo klasė ir 
neramus, karšti studentai. Jam 

?pasisekdavo į laiką studentus nu- 
/ raminti ir tokiu būdu neleisti krau

jo praliejimo. • Jo klausė ir tam- 
-■ sus kaimiečiai. Prie jo nedrįso 

kabintiesi nei pats caras, nei jo
* tomai. Jis rašinėjo vienam iš 

despotiškiausių carų, Aleksandrui 
III, laiškas kaipo lygiam sau, už
tardamas už žmones, išrodinėjo 
blogus caro ir jo valdžios darbus 
dar tąsyk, kada caro norai buvo 
šventi, kada nieks prieš jo neteisin
gus užsimanymus ^iei lūpų atverti 
negalėjo. Už tai prie Tolstojaus nei 
joks valdininkas kibti nedrįso. 
Kada valdžia pradėjo persekioti 
duchoborų sektą, Tolstoj kreipė
si pas carą nupeikdamas žmonių 
persekiojimą, nes persekiojamieji vi
sai nekalti, jie prisilaiką tik Tol
stojaus mokinamų doriškų princi
pų; jaigu jau už to? reikia bausti, 
tai kad baustų jį, Tolstojų, o ne 
jo mokslą sekančius žmones. 
Caras Aleksandras III ant to at
sakė: “Tolstoj stengiasi manę pri
versti, kad paliepčiau jį suimti, 
bet aš nekvailas”. Ir tiesą caras 
pasakė. Suėmimas ir pasodinamas 
kalėjiman, galėjo prieš carą su
kelti visoj Maskolijoj žmones, 
ne tik inteligentus, bet ir kaimie
čius, 

' jaus
negu 
savo 
kaip 
yra - grafas, ir turėjo dvarus, 
bet juos kaimiečiams išdalino, 
sau pasiliko tik tiek žemės, kiek 
galėjo apdirbti: jis pats tą žemę 
dirbo, pats arė, akėjo ir pats dar
bo vaisius nuo lauko valė. Toks 
jo pasielgimas suartino jį su 
kaimiečiais. Žinoma, jis gyveno 
geriau, negu paprastas kaimietis, 
nes už jo raštus vi?ur jam geriau 
mokėjo negu kitom kokiam rašy
tojui.

Intekmė Tolstojaus visuose gy- 
• Ventojų luomuose yra daug dides

nė negu caro ir jo valdžios. Už 
carą iš žmonių retai kas, išė
mus biurokratų, užstotų, bet už 
Tolstojų, jaigu jį valdžia būtų iš
drįsusi nuskriausti, būtų sukilę 
žmonės. Ta intekmė ir godonė 
padarė Tolstojaus asmenį nepalie
čiamą, dėl tos žmonių godonės 
nei žandarai prie jo nedrįso prikib
ti. Kada Tolstoj apsirgo ir gy- 
dytiesi turėjo važiuoti, į Krimą, ca
ras jam savo gelžkelio vagoną ke
lionei pasiūlė. Todėl tai sunki 

I ^ust°jaus i nustūmė 
Lyriškus vaidus, net darbus tokių 

čevų arba Dumbadže, kuriems

nes tarp paskutinių Tolsto- 
intekme buvo ne mažesnė, 

tarp inteligentijos. Tolstoj 
^paveiksiu rodė kaimiečiams, 
ireikia gyventi. Nors jis

rodosi, kad žmonės jų valdomuo
se apskričiuose yra tai avių banda, 
kad jie gali žmones, jaigu jiems 
patiks, tiesiog skerdyklon varyti.

PORTUGALIJA.
Naujasis Portugalijos 

susidrutino visur. Nors popiežius 
išreiškė viltis, jog karalius sugrįš 
atgal, bet tokių vilčių neturi nei 
popiežiaus atstovas buvęs Portuga- 
joj, Tonti. Bet ir naujosios val
džios keliai ne rožėmis iškloti. 
Jai trūksta piningų, o dabar a- 
teina laikas svetimiems mokėti pa- 
lukenas nuo paskolų karaliaus 
valdžios užtrauktų. Portugalija 
gi skolų turi 260 milijonų doliarų. 
Ant keturių milijonų gyventojų 
tai labai daug — išpuola po 60 
doliarų ant kiekvieno gyventojo, 
priskaičius ir mažus, dar žindančius 
vaikus. Iždas gi tuščias. Todėl 
žmonės mano aukomis iždą pripil
dyti, kad galima būt su svetimais 
atsiteisti, neduot progos jiems į 
Portugalijos reikalus kištiesi.

Paryžiaus laikraščiai garsino, 
jog naujoji . Portugalijos valdžia, 
negalėdama gauti paskolos, buvo 
sutarusi savo valdybas Afrikoj 
parduoti Vakietijai ir Anglijai. 
Valdžia vienok pagarsino, kad to
kio mierio neturi: ji nemananti 
nė pėdos Portugalijai prigulinčios 
žemės kam nors atiduoti. Bet tą 
gali daryti tik nuraminimui savo 
ukėsų. Juk ne priversta aplinky
bių, nei viena tauta neišsižada jai 
prigulinčių žemės plotų, aplaisty
tų ūkėsų prakaitu. Bet kartais ap
linkybės ir nenoričius priverčia 
arba atiduoti, arba už piningus 
parduoti kitiems savo valdybas. 
Portugalija gi, taip kaip ir Ispa
nija, nužudė jau nemažai valdy
bų : didelius žemės plotus 
pietinėj Afrikoj nuo jos atėmė 
Anglija, bet dar liko gana dideli 
plotai. Aplinkybės gali priversti ir 
tas valdybas parduoti, jaigu nebus 
galima paskolos gauti. Buvo lai
kai, kada Portugalija buvo viena 
iš turtingiausių kraštų Europoj, 
dabar vienok turtingumas dingo. 
Kaip Maskolija paskoloms namie- 
je piningų gauti negali, negali 
gauti ir Portugalija.

Republikoniškąjį rėdą Portuga
lijoj jau pripažino Brazilija, už
dėto ir kolonizuota portugaliečių. 
Anglija taipgi rengiasi pripažinti, 
o jos paveikslą, be abejonės, seks 
ir kiti kraštai.

Republikoniškoji valdžia Portu
galijoj turi didelius nesutikimus 
su dvasiškija. Popiežiaus atstovas 
Tonti iškeliavo iš Portugalijos ir 
atkako Paryžiun, iš kur mano ke
liauti Ryman; Portugalijoj vienok 
paliko savo užvaduotoją. Žmonių 
daugumas reikalauja, kad ir už
vaduotojas butų išvytas; kad baž
nyčia butų nuo valdžios atskir
ta, kaip tai padarė jau senai 
prancūzai. Bet Portugalijoj daug 
yra kuningų šalininkų.Valdžia to
dėl bijosi per aštriai kibti prie 
kuningų, nes tuom gali jų šalinin
kus prieš savę sukelti. Bet^valdzią 
remia ir palaiko dabar kuningų 
priešai. Todėl, ką valdžia darytų, 
vis daugeliui neintiks: pildys res
publikonų norus, prieš savę su
kels katalikus, o tų yra nemažai. 
Tuom tarpu vyskupai savo pase
kė jaaa prisakė nesipriešinti res
publikoniškai valdžiai, bet jaigu to
ji valdžia griebtųsi per aštriai 
kuningijes, ji gali katalikus prieš 
valdžią sukelti.

randas

nių skaitlius, o dar daugiau jų 
sužeista. Bet ir taip nei viena pu
sė nepervarė savo kandidatų. 
Už radikalus paduota 268- bal
sai, o už socialistus 100. Sulyg 
teisių vienok ir radikalams balsų 
nepakanka; reiks rinkti iš naujo.į

metams klaėjimo. Paduota kasa- 
cijos skunda.
' * — Vilti* —.

ISPANIJA.
Paryžiaus laikraščiai pranešė, 

buk Ispanija vėl susipyko su Mo- 
rokko, nes to krašto valdonas ne
nori išmokėti Ispanijai karo lė
šas, nors jas sutiko išmokėti. To
dėl buk Ispanijos ministerių rodą 
nutarė siųsti 10 tuksiančių karei-, 
vių ir užimti miestą Tetuan ir iš
platinti Ispanijos valdybas vaka
rinėse Marokko pakrantėse.

Ministerija vienok užtikrina, 
jog nemano naujo karo su Mo- 
rokku pradėti, kadangi karui buk 
nei priežasčių nėra, nes reikaluose 
atlyginimo už karą dar tarybos 
neužbaigtos. Be abejonės, Ispanijos 
ministeriai su lengva širdžia karo 
nepradės, nes jį pradėti gana pa
vojinga. Juk dėl karo Morokkoj 
pernai kilo tikra revoliucija Ka- 
talionijoj, dėl jo buvo riaušės dau- 
gelyj vietų, kareiviai nenorėjo ka- 
lan eiti ir žmonės bandė sulaiky
ti gabenančius Afrikon kareivius 
gelžkelių traukinius. Revoliucija 
be mažo tąsyk neišvertė karaliaus 
sosto, o jaigu ji dabar kiltų, 
gal sostas ir. negalėtų užsilaikyti, 
nes jo priešų skaitlius žymiai už
augo ir jie tvirčiaus susiorgani
zavo.

Paryžiaus laikraščio “Matin” 
korespondentas, sugrįžęs iš Ispa
nijos, išreiškė nuomonę, jog revo
liuciją Ispanijoj, apart karo Afri
koj, jaigu ministeriai į jį įsi
painiotų, gali sukelti ir nusilenki
mas rando prieš kutringi- 
ją, kurios 'priešų skaitlius žymiai 
pasididino^ ir didinasi. Kuningija 
mat savo rankose sumonopolizavo 
daug pramonės skyrių ir išnaudoja 
žmones, todėl jos neužkenčia ne
tik darbininkai, bet ir smulkus 
pramonininkai, negalinti su kunin
gų dirbtuvėms ir sankrovoms kon
kurencijos išlaikyti.

KUBA.
Mieste Havanoj bandyta 

mušti gen. Guerra, viršininką res
publikos kariumenės. Užpuolikas 
paleido į jį kelis šūvius ir sunkiai 
sužeidė. Užpuolikas suimtas, bet 
kas jis yra, nežinia. Policija apie 
užpuoliką nei jokių žinių negar
sina; Havanoj mano, kad jis yra 
pasamdytas valdžią turinčių, taigi 
kad jis ne iš keršto užpuolė ant 
generolo Guerra. Mat valdžią turinti 
neužkenčia šito generolo ir kokiu 
nors budu norėtų jį nuo vietos 
prašalinti; kadangi jis pats nenori 
pasitraukti, tai bando jį nudėti ir 
jo vietą pavesti generolui Man- 
teagudo. Pašautasis generolas Gu
erra gavo jau daug grasinančių 
laiškų su paliepimais pasitraukti 
nuo vietos; gavo ir perserginęjimų 
nemažai, kad saulei nusileidus, 
nepasirodytų ant gatvės prie pre
zidento rūmo, nes ten tyko norin
ti jį nudėti pasamdyti žmogžu
džiai. Jaigu užpuolikas ištikro bu
tų valdininkų pasamdytas, tas turės 
aikštėn išeiti teisme, nes ir valdžią 
turinti negalės jį nuo teismo pa- 
liuosuoti, tas dar labjau padidintų 
nužiūrėjimus ir generolo' priešai 
negalėtų savo mierio atsiekti.

už-

• Paskutinis “Sieviero-ZŠpadn.- 
Gol.” numeris konfiskuotas už 
perspauzdinimą-iš “Biržev. Vied.” 
paskutiniojo Suomių seimo at
sakymo, įteikto carui. Cenzū
ros komitetą/ nutarė, jog tokius 
atsakymus galima spausdinti Vien 
caro rūmų ministeriuf* leidus.

' — Lietuvos žinios -- '

B. Jogailonų Universiteto do
centas d-ras Augustinas Vrub- 
levskis, neužilgo pradės “Rūtoje” 
skaityti lekcijas lenkų Valboje 
apie alkoholizmą. Pprmuji pas
kaita bus sekmadienį, rugsėjo 
26 d. 4 vai. dieną. '

vių kalbos lekcijų. Kas gi kal
tas? Mokytojai, kurie pirma jos 
čia mokė, tebegyvena "Kaune. 
Seniau, mat, iš aukų susirink
davo piningų apmokėti lietuvių 
kalbos lekcijoms. Dabar visuo
menė pailso, nebeišsitenka ir nę.- 
beišgali sudėti reikalingos sumos 
tam tikslui, nebėra ir kas mo
ko. Lietuvių gi mokinių padau
gėjo visose mokyklose, ypač ko
mercijos mokykloje. Tiesa, kad 
mokytojai turi būti apmokami; 
bet jai visuomenė neišgali, tai ar 
gi jau nukratyti mokytojams ran
kas nuo lekcijų ? Reikia turėti 
nors kiek ir idealizmo.

— Viltis —

los mokytoju, Kovaliovas ir Se- 
redmskyj;1 kaipo “neištikimu' pra
šalintu nuo.viętų*,sako, būk dar 
už tai, kad nepasirašę,* jog jie 
sutinką prašalinti iš realinės mo
kyklos-15 lietuvių, kurie daiyva* 
vo. lietuvių mokinių susirinkime, 
kur_»buvo tartasi apiešparsisiųsdi- 
nimą- laikraščių. Norėjo' moki
niai su tais mokytojais fotogra
fijas nusitraukti, bet direktorius 
neleido. Kas bus su tais 15 mo
kinių, dar nėra žinios. Grei
čiau, kad “išgrauš”.

— Vilti* —
X. Y.

kuopa” (vaidinusi “Rū- 
nutarė panaikinti savo 
ir sudaryti naują, kuriai 
lygiai visos draugijos.

Pagal iaus vilniečiai susilaukt 
senai pageidaujamo dalyko. Abi 
vaidintojų kuopi; “Savįtarpiečių” 
ir vadinamoji “Vilu. litt. art.- 
mėgėjų 
toje”) 
kuopas 
rūpėtų
Tatai jau galutinai įvyko. Daug 
padėjo tam susivienijinikri “Rū
tos” tarybos tarpininkavimas, už 
ką jai pridera ačiū. Bet daugiau
siai ačiū patiems vienos ir kitos 
kuopos artistams, kad Vilniuje 
parodė tuo savo gerą norą. Tam 
tikra sutartimi su “Rųtos" ta
ryba dabar bus vaidinama bent 
sykį per mėnesį šeštadieniais vis 
vienas naujas veikalai kuris bus 
atkartota sekmadienį. Liet. 2- 
klesei mokyklai nutarta taisyti 
mažiausia tris vakartis metams. 
Kitoms draugijoms, kaip tasitars 
ir kiek atliks laikoj“

-* Viltie —

Vilniaus sanitar%Jtomisiįos po
sėdyje svarstoma butu 'klausi
mas apie žiurkių nąiRąnipuą Vil
niuje, kaip tat kituose mieštose 
daroma, kad džūmo* išvengus. 
Nutarta pradėti žiurkių naikini
mą miesto skerdyklose, kur jų 
daugiausia yra. Be to komisi
ja pavedė d-rui Solonovičiui su
taisyti straipsnį apie žiurkių 
kenksmingumą — kokino būdu 
jos išnešioja ligas ir kaip josios 
naikinti, ir tą straipsnį padėti 
Vilniaus liakraščiuoae.

— Viltis —

Vilniaus miesto blaivybės glo
bėjų valdyba sutaisė' programą 
alkoholio išguldinėjii 
šventadienių mokykh

liaudies

Naujoms mokykloms atidaryti 
Kauno gubernijoje valdžia skiria 
po 85,000 rublių kas metai ir 80,- 
000 rublių iškarto.

— Viltis —

IS ŠEINIŲ.
rugsėjo “Šaltinio” redakci

joje buvo krata. Jieškota “Šal
tinio” No. 12 šių metų, 
to numerio egzemplioriai 
fiskuota. —

28

Visi 
kon-

pasirodo, kad 1909 m. tiedu mo
nopoliai pardavė degtinės už 63 “ 
tūkstančius rublių. : Jei* prie t6 
pridėti antrus 63 tūkst. rub., ku
riuos, be abejonės, paima 19 
aludžių, tai pasidaro puikus ka
pitalas.. Bet kaip tas kapitalas 
suvartojamas. Vietoj, kad už 
tuos su viršum 120 tūkst. steigti, 
kas taip žagariečiams reikalinga 
(mokyklas, kningynus, išsiraši- 
nėti laikraščius — apskritai švies
tis) — jie už juos nusiperka sau 
ligas, vargą ir nelaimes, kas kiek
vienam aišku. Jai ir ne vieni 
lietuviai žagariečiai duoda tą gau
sią įplauką vietiniams monopo
liams ir aludėms (nes Kuršo lat
viai taipgi atvažiuoja į miestelį 
ant turgų) tai vis gi didumą tos 
sumos sukrauna lietuviai.

— Lietuvos Ūkininkas —

Šaltinis

kartuKaune prasidėjo antru 
paskirti rinkimai miesto dūmon. 
Rugsėjo 17 dieną (s. kai.) buvo 
balsuojami 30 kandidatų; iš jų 
išrinkta tik du: adv. Petras Le
onas (73 balsais prieš 63) ir 
A. Culkovas (69 balsais prieš 
65). Daugelis kandidatų patįs 
pasiėmė atgal savo kandidatūras. 
Tarp Kuopų-kuopelių eina di
džiausios varžytinės. Ba lotiravo- 
si, be Leono, dar lietuviai: adv. 
Raila, Garalevičius, bet gavo dau
giau nerenkamųjų balsų.

— Viltu —

Kažinkoks Juozas Repečka, 
prieš 26 metų ištremtas iš Kauno 
gubernijos kur-ten Rusijon, ne
senai baigęs savo bausmę, pasi
rengė sugrĮžti tėviškėn. Jisai tu
rėjo išugdęs porą vilkučių, ku
rie taip su žmonėmis apsiprato, 
kad Repečka, neturėdamas pinin
gų arkliams pirk t ic s» sumanė tuos

lionę. Kažin-kas padarė su juo 
laižybas, kad tas toli nedavažiuos 
vilkais. Laižybų piningai 
rub., turėjo būti išmokėti 
peckai Peterburge, jai jisai 
važiuotų vilkais net ten.
pečka tikėjosi. Bet — kelyje, 
palei Jekaterinburgą, Repečka su
sirgo Ir nhirė. Pirma laikraščiai 
buvo paskelbę, kad mirė jisai 
cholera. Dabar rašo, 
buvusi ne cholera, bet šiaip 
rių liga. Nabagai vilkai 
dabar be priežiūros.

— Viltis —
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MARIJAMPOLĖSis
Mergaičių progimnazijai, šie

met gana gerai klojasi, kandida
čių skaičius gerokai padidėjo ir 
mokslas vedamas kuogeriausia. 
Malonu būt, kad lietuviai at
jaustų tosios įstaigos naudingu
mą ir, kiek galint, prisidėtų prie 
jos išlaikymo. Ypač kiekvienas 
lietuvis privalėtų ne kur kitur 
siųst sivo dukrelę' mok si a n, kaip 
tik į Marijampolės lietuviškąją 
progimnaziją.

Tuotarpu gi matome visai ką 
kitą. Daugelis iš aplinkinių gy
ventojų, ir net pažangesniųjų, 
mergaites leidžia kur kitur, o ne 
į savąją progimnaziją. Ir nega
na to — dar ir kitas atkalbi
nėja, kad neitų lietuviškon pro
gimnazijom Man pačiam prisiėjo 
nemaža nuplėšti liežuvio, kol at
vedžiau į kelią dvi tokiu būdu 
sukvailintas mergaites. Ar iš ne
supratimo tai daroma ? •— būtų 
labai-labai liūdnas apsireiškimas’ 
O gal vis tai daroma dėlei pir- 
meiviškumo principų (aš nesuimu 
savo galvon, ar galėtų tai būti, 
nors kaikurie taip tvirtina) — 
dar labiau būtų liūdna!

Lietuviai! jai męs patįs sAo 
gūštą draskysime — kas bus su 

, mumis, su mūsų tauta, su mūsų 
1 Tėvyne brangiąją?!.... A.

— šaltini* —

IS MAŽEIKIŲ, Šiaulių ap.
Kun. Meškauskio rūpesniu Ma

žeikiai . susilauks “Saulės” 
draugijos skyriaus. Sekmadienį, 
rugsėjo 19 d. buvo pirmas drau
gijos susirinkimas. Tuo tarpu 
prie draugijos prisirašė 70 žmo
nių. Valdyba vienbalsiai rinkta: 
pirmininku ir kasininku kun. 
Meškauskis, jo padėjėju ir raš
tininku Juozas Lopašįnskis, val
dybos nariais: Pr. Šuips, S* Daty- 
rys, M. Stelingis iri S. Latakie- 
nė. Tuo tarpu prie draugijos 
prisirašė daugiau moterų, bet 
yra viltis, kad toliau pasiseks 
pritraukti ir vyrų daugiau. Tuo- • 
tarpu mano,ma susirinkusiems pa
skaityti, papasakoti ąpie degtinę. 
Vėliau gi ingyti magišką lempą, 
gal pavyks atidaryti ir arbatna- 
mis. J. Lietuvis.

— Viltis —

PRANCŪZIJA.
Turkija vėl buvo atsišaukusi 

Prancūzjon su prašymu paskolin
ti 30 miljonų doliarų piningų. 
Prancūzai sutiko, bet reikalavo 
atsakančio užtikrinimo, kad pas
kolinti piningai nepražus, nes ir 
taip Turkijos paskolose labai daug 
yra prancūzų piningų. Turkijos 
valdžia vienok reikalaujamo už
tikrinimo duoti negalėjo, tai pran
cūzai atsisakė piningus skolinti 
ir, pertraukė tarybas.
* Prancūziškoj valdyboj Guade- 
loupe, vidurinėj Amerikoj, atsibu
vo vietinių valdiinnkų rinkimai. 
Laike rinkimų buvo smarkus su
sirėmimai tarp partijų narių; už
mušta susirėmimuose tūlas žmo-

1$ LIETUVOS.
IŠ VILNIAUS.

Spalių 1 dieną Vilniaus 
gardos teisme paskirta svarsty
ti byla buvusios “Liet. Ū—ko” 
redaktorės, p-lės Kastancijos Gai- 
galytės. Ji kaltinama 1535-tuojų 
straipsniu 2-sios dalies įstatymų 
apie bausmes.

apy-

Valstybės Dūma, priėmė ir ca
ras tik-ką patvirtino ' naują įsta
tymą apie algas valsčiaus dak
tarams, felčeriams ir* akušerėms 
Kauno ir Vilniaus gubernijose. 
Komandiruojamam daktarui bus 
dabar algos metams taoo rublių; 
valsčiaus daktarams 1450 rub., 
felčeriams 420 rub. Įsteigiama 
abiejose gubernijose kiekvienoje 
po 21 vietą felčerėmž-akušerėms, 
kurioms algos bus 460 rub. me
tams. * Gubernatoriai gali kas- 
dviem daktaram leisti išvažiuoti 
keturiems mėn. prie klinikų pasi
mokyti ; tokiems daktarams be 
algos duodama dar 300 rub. pa
šalpos. Panaikinama 21 vieta 
akušerių, bet dabar tarnaujan
čios akušerės, kolai atąiras jų vie
ton felčerės akušerės, gali pasi
likti savo vietose ir ims algos 
360 rublių metama. ..

Taigi Kauno ir Vilniaus gu
bernijose atsiranda išviso 42 nau
jos vietos felčerėms^įkušerėms.

— Lietuvos žinioe —

Vilniaus kun. Klepackis, kaip 
rašėme, buvo suimtas ir nuga
bentas Pskovan, kur šiomis die
nomis buvo jo teismas. Kaltino 
jį už prisisavinimą seserų Rev- 
kovskaičių namų ir turto. Psko
vo teismas nuteisė kun. Klepackį

Pametė stačiatikių tikėjimą ir 
perėjo katalikybėn tmo balandžio 
17 d. 1905 m. iki 
233.000 žmoniiįį i 
Lenkuose — 168. 
ir Guduose — ap 
terių tikėjimą prie 
čjatikių, daugiausn
jūrio krašto (apie ia.000). Ma
hometo tikėjiman 
000 stačiatikių, 
Užuvolgio. Paga 
čįatikių perėjo I
400 priėmė žydų tikėjimą ir apie 

žm. sugrįžo stabmeldystėm 
— Vilti* —

ūų metų apie 
.{to skaičiaus 
□0, Lietuvoje 
*62.000. Liu- 
lė 14-500 ata
šė Baltijos pa-

■tėjo net 50.- 
Augiausia iš 
iaftis 3-400 sta- 
ultzman, apie

IS PANEVĖŽIO.
Aną sąvaitę Panevėžio mokyk

lų lietuviai mokiniai, pasivaikš
čiodami, suėjo į mišką, kur, pa
sitaikius progai daugiau susirink
ti, tarėsi apie parsisiųzdinimą lie
tuvių laikraščių. Sužinojus apie 
tai mokyklų vyresnybė, tą jų su
sirinkimą paskaitė didžiausiu nu
sidėjimų, prasidėjo tyrinėjimų 
tyrinėjimai. 5 lietuviai už tai iš 
seminarijos jau tapo paleisti. Ma
žas lietuvių skaičius Panevėžio 
seminarijoj dabar jau visai su
mažėjo. Kas bus su realistais 
ir su miesto mokyklos mokiniais, 
dalyvavusiais susirinkime, dar 
nežinia. Iš aguonos padarė ar
būzą. Aš manau, tėvai privalo 
tą dalyką per Dūmos atstovus 
apsvarstyti ministrui, nes už to
kį mažą prasikaltimą, o galų- 
gale čia jokio prasikaltimo nėra, 
negali’ būti taip sunkiai baudžia-, 
mi. Liūdna, liūdna.

Antra linksma žinelė, tai kad 
rugsėjo 18 d. Panevėžyje ant 
Smėlių buvo iškilmingai atida
ryta “Saulės” draugijos mergai
čių mokykla. Į atidarymą atvy
ko inspektorius p. Birulis ir ke
liolika svečių inteligentų. Mo
kykloj jau 18 mokinių. Būtų ir 
daugiau, bet mokestis 20 rub. ne
labai prileidžia. Mokytojauja p. 
Stakauskaitė, kuri, 'matyt, labai 
atsidavusi mokyklai. Mergaitės 
puikiai užgiedojo “Sveika Marija” 
ir porą dainelių. Duok Dieve, 
kad šis naujas apšvietimo skie
pas atneštų

i‘5o

Iš KAUNO.
vienoje Kauno vidutinėjeNA

mokykloje šie meta

didžiausius vaisius I 
Panevėžietis.

stokos mokytojams 
mokyklose šįmet ne-

— Delėi 
vietų Kauno 
davė vietos kuone 300 padavusių 
prašymus.

- Vilti* —

: Iš OBELIŲ, Ežer. ap.
Obelių parap. kningynas eina 

kaskart didyn ir geryn. Pernai 
liepos mėn. pradžioje (sulig pa
duotos apyskaitos “Vilt” N0.76) 
kningynė buvo išviso 560 egz. 
298-riopo turinio: 1) dvasiškųjų 
202, 2) beletristikos 165, 3)/ po
ezijos ir dramat. veikai. 45, 4) 
moksliškųjų 42, 5) apie ūkį ir 
amatus 49, 6) h y gi e na ir apie 
alkoholizmą 120, 7) įvairaus turi
nio: socijologija, politika etc. 43, 
8) pradžiamoksliai ir vaikų knin- 
gelės 35. Kningos tinkamai ap
taisytos, sunumeruotos, katalo- 
guosna surašytos ir sudėtos in- 
daujon, kuri stovi “Blaivybės” 

J skyriaus arbatinėje; kas šventa-

Iš VILKAVIŠKIO.
Šiemet vyrų gimnazijoje 

kinių yra 230, kurių skaičiuje 
80 lietuvių. Tarp kitų dalykų 
vieną kartą per savaitę išguldo- dienis po bažnytinių pamaldų esti 
ma lietuvių kalba. Netik lie- išduodamos ėmėjams skaityti, 
tuviai noriai lanko lietuvių kai- Gaila tik, kad pasididinant kniu
bos lekcijas, bet jau rusai, vo- gynui, neauga skaitytojų skai- 
kiečiai ir žydai pradeda mokin- čius; kaip buvo apie šimtą ėmė- 
ties lietuviškai. Tačiau gi atsi- jų, taip ir pasilieka. Gal mo- 
randa lietuvių ir tokių, kurie ne- kestis už skaitymą perbrangus? 
simokina prigimtosios kalbos, Ne, vos 20 kap. metams. Gal 
skaitydami tai bereikalingu dar- menko turinio kningelės ? Ne, 

Ko-gi gero gal tikėtis vi-Į kningos parinktos pačios gero- 
nx> 
dau

guma moka skaityti, o jai no
rėtų, galėtų dar geriau išmoktu

! Svarbiausia mažb skaitymo prie
žastis, tai obeliečių apsileidimas 
ir neišmanymas, nematymas nau
dos iš kningų skaitymo. Turė
dami liuoso laiko ir atliekamo 
skatiko, mūsiškiai

čia skaitoma ir geriama? praleis jį smuklėje, 
— vienas didžiausiųjų

mo

bu.
suomenė nuo tokio žmogaus, nors Į sios. 
kada ir baigusio augštesnius kančių 
mokslus, kuris negerbia ir ne
brangina savo prigimtosios kal
bos, išsižada jos ir paniekina

J. Vienuolis.
šaltinis —

Gal čia mažai 
skaityti? Ne,

ją!....

Iš ŽAGARĖS.
Kiek 

Žagarė 
Lietuvos miestelių ant pat Kur
šo ęubežiaus. Gyventojų skai
čius jame siekia 11 tūkstančių, 
(tome skaičiuje 3 tūkst. lietu
vių), valsčiuje-gi — su viršum 
10 tūkst. gyventojų. Pažiūrėsi
me, kiek-gi ant tokio skaičiaus 
gyventojų pareina čia ekzemplio- 
rų liet, laikraščių ir kiek apskri
tai per metus išgeriama svaigi
namų gėralų.

Į vietrnę pačtą pareina: “Liet. 
Okin.” — 19 ekz., “Liet. Žin.”
— 6, “Viltis” — 4, “Visuomenė”
— 2, “Rygos Garsas” — 3, “Vie
nybė” — 21, “šaltinis” — 15, 
“Rygos Naujienos” — 56. Iš 
Amerikos laikraščių pareina: 
“Kova” — 3 ekz., “Tėvynė” — 3, 
“Katalikas” — 3, “Žvaigždė” — 
1. Išviso pareina 136 ekz. liet 
laikraščių.

Aludžių (su traktieriais) yra 
Žagarėje 19. Be to dar miestelį 
puošia du monopoliai, kurių

mielu noru 
bet kninge- 
net dovanai 
tos pačios

lės nenusipirks ir 
neperskaitys. ' Dėl 
priežasties obeliečiai neparsisiųz- 
dina laikraščių; yra čia keliolika 
sodžių, kur nerasi nei jokio laik
raščio. Kad ne arbatinė, kur 
ateina “Viltis”, “Vienybė”, “Gar
nys”, “Spindulys”, kitas nei ži
noti nežinotų, kas tai yra laik
raštis. Kažin, ar ilgai taip bus?

— Viltis —

Ifi VERŠIŲ, Naum. pav.
Kratos ir areštai pas mus 

tai paprastos dalykas — krečia 
netik pas ūkininkus, bet po lau
kus ir krumus. Rūgs. 6 d. Ver
šiuos padarė kratą pas 4 gyven
tojus, suareštavo Joną Rajaucką, 
o rūgs. 28 vėl areštavo Petrą 
Daniliaucką.

— Lietuvos Ūkininkas —

Iš VABALNINKO, Pan. ap
įplauka siekia stebėtiną sumą:j Mūsų ūkininkai, kaip ir kitm



UETDVUI AMERIKOJ.

1$ AMERIKOS.
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IS DARBO LAUKO.
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— Rygoa Naujienos —
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$500.000 ORLAIVYSTEI.
Washington, D. C. 20 spalių. 

Sakoma, kad skiriant militariš- 
kąjį brdžėtą, būsią pavesta $500- 
000 orlaivystės tobulinimui.

£St. Louis, Mo. 2500 amatinin
kų Missuori Pacific Irou Moun- 
taim geležinkelio metė darbą 
pritardami streikuojantiems ma
šinistams.

sileido neapgyventose 
nės Ontaria vietose.

LIEPOJAUS.
19 d. buvo Lietuvių CENZO ŽINIOS.

Alton geležinkelio trau- 
su prekių traukiniu. 
15 ypatų tapo sužeistų.

■■
p. 1 trukdai, nenori duot laisvai to-

f Kansas City, Mo. 2500 kati- 
liorių ir kalvių Missouri Pacific 
geležinkelio gavo prisakymą 
streikuoti.

Den- 
užra- 
dola- 
testa-

vienas žmogus padarė

PREZIDENTAS TAFT ANT 
ELLIS ISLAND.

New York. Prezidentas 
atsilankė ant Ellis Island 
suvaromi atkakę ateiviai;
ten daug paskirtų sugrąžinti at
gal Europon. Užtarus preziden
tui, kiliems leista pasilikti Ame
rikoj.

SOCIJALIZMAS TURTIN- . 
GIEMS.

' N nu York. Perdėtinė mokyklos 
mergaitėms pn. 60 E. 77 str., J. G.

Brodford, Pa. Sudegė stiklo 
dirbtuvės James- City, Pa. Per 
tai 100 darbininkų neteko darbo.: šiai TMD. siekius ir jos veikimą,

pasisekimo, kaip ir laik- 
vienytojai. Tas.

— Viltis —

RF',
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Lietuvoje, dar neAumano, kokia 
nauda galėtų būti iš^ pieninin? 
kystės. Visoj parapijoj .tik 3, 4, 
ūkininkai šiek tiek plačiau pienu 
verčiasi. . Sako, kasgi bepkks pie
ną, kai jo perdaug bus? Na, vy
ručiai, kolai kas, dar to pa
vojaus nematytu Tuo tarpu mes 
žinome, kad pas mus pieno per- 
maža; žiemą jo nei mums pa
tiems neužtenka. O kuo dau
giau atsiras sviesto ir kuo jis 
bus geresnis, tuo jis eis brangyn. 
Vietinė Okio Draugijėlė, kiek iš
galėdama, stengiasi praplatinti ži
nias apie pienininkystę, šit ir 
rugsėjo 12 d. per Dr. susirinki
mą p. Juozas Sroga su skaitli
nių pagelba kuoaiškiausiai nuro- 

. dė ūkininkams, kad verta ir ga
lima karves geriau šerti ir taip 

- privesti jas, kad daug daugiau 
pieno duotų, negu iki tolai duo
davo. Nutarta atsispauzdinti 
tam tikrą toblytėlę apie karvių 
šėrimą^ sustatytą p. Ciemnolon- 
skio. £0. p. Srogos kalbos buvo 
diskusija. Įvairus užmetimai ir 
paklausimai dar geriau klausimą 
išaiškino. Kai-kurie žada pradė
ti geriau gyvulius šerti.

Per tą patį susirinkimą išrink
ta delegatas į Pskovo linų pa
rodą. L —K. —D.

— Viltis — •

IŠ KETURVALAKIŲ, Vilk. p. 
. Pas mus jau kas metai būdavo 

po teatrą, bet šiemet tai jau, ro
dos, neišteks. Trūksta, mat, 
žmonių, kurie pasirūpintų įren
gimu. “Žiburyje” per vieną su
sirinkimą buvo paduota sumany
mas įrengti vakarą, bet susirin
kusieji ūkininkai nesutiko. Vie
nas sako: “šeimyna nemiegojus 
prie darbo ant rytojaus po te
atro”, tai vėl: “laike vakaro tik
tai gera proga jaunimui pasiger
ti ir t. t.”. Bet ar tai teisybė? 
Kaip ant teatro tai pamato ir pa
sigėrusias ir visokius, o kaip po 
alines, ar šiaip kur per naktis 
trankosi, tai to nemato.

Lietuvos Ūkininkas —

Iš SKRIADŽIŲ, Mariam, pav.
Jau keli metai praslinko nuo 

to laiko kada pas mus atsirado 
keli sumaningesni žmonės, ir per 
jų triūsą ir prašymus, valdžia pa
naikino Skriaudžiuose traktiernę. 
Džiaugėmės, bet musų > džiaug
smai ne ilgam: šiemet vėl tapo 
įkurta. Nors dabar ant iškabos 
parašyta tik “aludė”, bet 
je neikuo nesiskiria nuo 
tieinės. Ar nevertėtų vėlei 
susitarus, panašiais būdais
lauti nuo valdžios, kad aludę už
dengtų, o jos vieton įsteigtų mo
kyklą, kuri mums labai reika
linga. O tas gi, rodos, nesunku 
įvykdinti, nes yra mokyklos dar
žas, valdžia duoda medžiagą mo
kyklos statymui, algos mokyto- 
juLjodos, taipgi skiria 300 rub. 
metams. Tat mums ir daug ne
kaštuotų. J. Sakalas.

’ — Lietuvos Ūkininkas —

ta 
fl

Iš KALTINĖNŲ, Raseinių ap.
Naktį iš 18 į 19 rugsėjo auš

tant užsidegė ūkininko P. B. 
kluonas. Priežastis buvo tokia: 
ūkininko tėvas atsikėlė kulti, už
sidegė lempą ir pastatė kluone 
ant lentynos. Nuo lempos už
sidegė dulkės, ir greitu laiku 
liepsna pasiekė stogą. Kadangi 
ūkininko triobos buvo labai arti 
viena prie kitos, tai beveik vis
kas ir sudegė, vos patįs žmo
nės išbėgo iš lovų.

Pas tą ūkininką gulėjo viena 
pakeleivė, kuri ėjo į Kražius šv. 
Roko atlaiduosna. Pabudusi dū
muose, ji šoko prie durių, bet jos 
buvo užrakintos. Kai žmonės 
atplėšė duris, moteriškę rado jau 
mažai tegyvą, baisiai apdegusią, 
pusiau užtroškusią. Neužilgo at
vežta kuningas, ir moteriškė, gra
žiai atlikusi išpažintį, pasimirė.

— šaltinis —

Iš KOPLYČIOS ARBA PANO
TERIŲ, Utan. ap.

Mažas tai miestelis. Parapi
jėlė, buvusi Siesikų filija, labai 
sulenkėjusi. Visos pamaldos baž
nyčioje buvo atliekama lenkiš
kai, ir tik nesenai klebonas įve
dė lietuviškąsias.

Teko man būti koplyčiose 
Kryžiaus paaugštinimo atlaiduo
se. Iš svetimų parapijų maža 
buvo atsilankiusių, šventoriuje 
pilni pamūriai buvo skrybėliuo
tų, pirštiniuotų mergaičių; apie 
jas dailiai sukosi gauja tokių jau 
“ponaičių”. Kalbėjo jie lenkiš
kai — ir kaip puikiai lenkiškai! 
šaukėsi pavardėmis, kurios buvo 
grynai lietuviškos. Kaip paskui 
sužinojau, buvo tai skurdžių ūki
ninkų vaikai. Na, ir išauklėji
mas tų “ponaičiukų” ir “ponytė- 
lių”: pavakarį visi jau buvo gir
ti, skaldėsi su sentikiais ir tarp 
savęs. ę Pilni keliai girtų: čia 
vienas kruviną nosi pelkėje plau- 
ja, ten kitas kruviną kiaurą pa
kaušį dumblais lipina, o keik
smas, piktžodžiavimai! — drą
siai gali konkuruoti su rusų so
diečių.

Pametę tautybę, dažniausia ir 
doros nustoja. Svety*.

— Viltis —

Iš KRĖVĖS, Ašmenos ap.
• Jau visi metai kaip greta se
novės lietuvių sostinės gr. Ado
mas von Houtten-Čapski kolo
nizuoja mozūrus, parceliuodamas 
jiems savo Palestinos dvarą. Ro
dos lengviau surasti vietas val
stiečiams, kurie reikalingi žemės ir 
turi piningų, negu sujieškoti iš 
Lenkijos mozūrų ir juos išten per
gabenti. Vietiniai gyventojai ki
tados ėjo grovui baudžiavą, pra
kaitu laistė šią žemę, o dabar 
gr. parduoda ją ateiviams kaž
kokios augštesnės kultūros var
du. Vietiniai žmonėliai tikrai ge
riau už tuos mozūrus mokėtų 
paversti kultūringa dirva 
gią bočių žemelę.

— Viltis —

Iš METELIŲ, Suv. gub.
Rugsėjo 14 d. Kryžių koply

čioje atlaikė 50 metų kunigavi
mo jubiliejų kuningas M. Radžiu- 
icynas.' Tasai senelis savo gyve
nime daug perleido vargų, nes 
apie 20 metų buvo ištremtas į 
Sibirą už kokius ten politiškus 
darbus. Vietinis Metelių kle
bonas pasakė gražų pamokslą. 
Per mišias vietinis choras, var
gonams pritariant, gražiai pagie
dojo.

Rygos Naujienos —

Iš KVĖDARNOS, Raseinių, ap.
Čia statoma dideli vandens 

malūnai ir lentpiuvės. Pabrikai 
būsią aprūpinti pačiomis naujau
siomis ir tobūliausiomis maši
nomis. 1-.

Rygos Naujienos"*—

iš
Rugsėjo

Selpimos Draugijos visuotinas 
narių susirinkimas. Bet kaip 
draugija gyvuoja 6-ti metai, tai 
dar nei sykio nebuvo tokio trukš- 
mingo susirinkimo. Kalbėtojai 
kiti taip buvo įniršę, kad nukry
pę no tikslo, pradėjo net užka
binėti nereikailngas ypatas, 
viens, kaip buvo girdėti, pasa
kė :-“O-gi mūsų muityhės virši
ninkas (tamožnės načalnikas) ap
šviestas žmogus, o vienok su 
mergomis girtuokliauja ir su re
volveriais .... ” Pirmininkaujan
tis suturėjo kalbėtoją, bet mui- 
tynėj tarnaujantieji nariai plojo 
delnais....

Vertėtų pasirūpinti, kad kas iš 
draugijos narių aprašytų šitą ne
paprastą susirinkimą ir iš ko tas 
kįlo, nes lig šiol draugijoj bu
vo ramu ir darbavos visi 
taikoj.

būlinties, augti viešomsioms įs
taigoms ir.... būtinai kuria Al iš 
konkurentų nori pakenkti.

šią vasarą buvo pasklidęs gan
das, buk ketinama pradėt leist; 
Rygoj trečias laikraštis. Buvo 
net įvardijama, kuriam iš labiau 
skaitomųjų laikraščių turės jis 
padaryt konkurenciją. Trečias 
laikraštis, vis tiek, su kuo lenk-’ 
tynęs varydamas, taptų konku
rentu ir Rygos laikraščiams. Tai
gi bežadant užgimt čia trečia
jam laikraščiui, bandyta sutrauki 
į vieną jau einančiu Rygoj du 
laikraščiu — “Rygos Garsą” ir 
“Rygos Naujienas”, bet įvykęs 
pasikalbėjimas nuėjo perniek. 
Kaip pažiūrės j vienytojų suma
nymo suirimą trečiojo laikraš
čio sumanytojai — nežinau.

Į mūsų dvejopą blaivybę žiūri 
tarpu ištolo trečia, kitos rų- 
draugija “Žaislas”, kuri ža- 

vietoj blaivybės, gerą bufetą, 
užregistruota, tik dar ne-

,UORLAIVYSTĖ.
St. Louis, Mo., tarptautiškose 

orlaivių lenktynėse laimi svetim
šaliai, ne amerikėnai. 20 spalių 
švįicarięos balionas Hdvetia, iš- 
skeidęsuriš St Louise panede- 
lyjįleiy spalio nusileido Kana- 
dojuiVillė Marie, Que. i.xoo my
lių atstoi nuo St Louis.

xnl t ' z ,
Tarptautiškose orlaivių lenk

tynėse, įskridęs ir St Louis Mo. 
orlaivis .Amerika II** dingo Ka
nados giriose. Iki šiam laikui 
jokių žinių , apie orlaivį ir buvu
sius jame orlaivinmkus negauto. 
Iš St Louis oriaivininkas Von 
P h ui išskrido Kanadon savo orlai
vyje jieškotų pražuvusių. Spėja
ma, kad orlaivis “American” - nu- 

šiauri-

Finch, savo molęyklon, kurią .lan
ko dukterys turtingų amerikonų, 
įvedė socializmo mokslą. Jaigu 
socializmas turtingiems vodingas, 
tai jie turi bent su juom susipa
žinti ir ne kdvotą su vėjiniais mo- 
lūnais kaip Don Quichotas, kaip da
bar kad daro išmįslydami apie jį 
nebūtus daigtus, su kokiais net 
protingų socializmo priešų per
tikrinti negalima.

tuo 
šies 
da,
Jau
pradėjus organizuoties. Gal lau
kia iki, bekonkuruojant, blaivi
ninkų gomuriai gerai išdžius.

Yra svajojančių ir apie Rygos 
“Rūtą”, bet tur būt turės tiek pat 
šansų 
raščių

Iš PETERBURGO.
Dailininkas J. Zikaras išdavė 

egzaminus į Dailės Akademiją. 
Jis bus pirmutinis lietuvis, ku
riam atsivėrė Akademijos durįs. 
Galima jį pasveikinti ir palinkėti 
pasekmingai baigti mokslą.

— Vilti! —

PALENGVINIMAI NORIN
TIEMS ŽEMĘ PIRKTI.

Indijortų biuras garsina, jog 
norinti gauti žemę apsigyvenimui 
atidaromose kolionizacijai indi- 
jonų rezervacijose nuo dabar ne
reikalaus su sykiu visus pinin
gus užmokėti, reiks įmokėti tik 
to%, likusią sumą galės išmoi 
keti per 5 metus.

ROOSEVELTAS NEPATINKA 
DEMOKRATAMS.

Roosevelto trukšmingas elgi- 
mos, duodąs jam daug šalinin
kų, ^nepatinka demokratams. 
Ithacoj, N. Y. Comell univer
siteto profesorius Woodruff de
mokratų mass-mitinge savo kal
boje palygino Rooseveltą su Ry
mo demagogu Claudium.- Roose- 
veltas tik pataikaująs miniai ir 
viešpataująs ant jos ne savo pro
tu, kurs tikrai esąs labai men
kutis, bet savo nesuvaldoma drą
sybe ....

IŠ RYGOS.

Rygoj, kaip ir kitur, kur 
tuviai gyvena, kovoja tarp savęs 
dvi sriovės: viena, kuri norėtų, 
kiek galima, sukoncentruot mūsų 
pajiegas, ir antrai kuri stengiasi i 
jas išsklaidyt; vieni malonėtų pa- 
sitenkint mažesniu skaičiumi vie- 1 
šųjų įstaigų, bet~ gerai sutvarky
tų, pastatytų ant tvirtų pamatų; : 
kitiems, rodosi, rūpi labiau vie- i 
šųjų įstaigų skaičius nekaip jų 1 
stiprumas, veiklumas, šiuo tar- 1 
pu ima viršų pajiegų sklaidyto- 
jai. Negavo susiorganizuot vie
na vartotojų draugija, tuojau pra
deda ruošties kita; atsirado ir 
pradėjo darbuoties viena blai
vininkų draugija, štai steigiama 
ir antroji; ėmė eiti vienas laik
raštis, neilgai trukus, atsirado ir • 1antrasis.... Indomu, kad kon
kurentai visuomet randa kuosvar- 
biausias priežastis, dėl kurių bū
tinai turi stot į kovą. Dažnai j 
ruošėjai pirmosios kokios-nors 
įstaigos, tarytum, tyčia duoda 
priekabę, už kurios galėtų nu- : 
sitverti steigėjai kitos panašios 
įstaigos, štai pirmoji blaivinin
kų draugija būtinai panorėjo va- 
dinties katalikiška, kad antroji 1 
galėtų pasisakyt imanti į savo 
globą neką tai ikus, kurie taip pat 
nori būti blaivus.

Kova su tokia skaidymo ten
dencija labai sunki; vadinasi:

$3.500 UŽRAŠĖ VALDŽIAI.

Vienas senas valdininkas 
vere, mirdamas, testamente 
šė Amerikos valdžiai 3.500 
rių. ”1863 metais, sakoma 
mente, 
valdžiai skriaudos ant $3.500 ir 
aš, apie tai žinodamas, neprane
šiau ; dabar gi laikau savo 
reiga tą skriaudą atlyginti”, 
mat, koks sąžiniškas buvo.

AR GALIMA NUSKRISTI 
EUROPON?

W. Wellman, nors jam nepa
sisekė nuskristi orlaiviu Euro
pon, būtinai tiki, kad labai ne
tolimoje ateityje orlaiviu visgi 
būsią galima Europon nuskristi. 
Skridimui Europon reikią daug 
didesnio baliono, negu Wellman’s 
kad turėjo ir reikią dar geres
nius prietaisus įsitaisyti orlaivy
je. Wellman’as sako, kad pre
kybinių susinėsimų orlaiviais nie
ku būdu negalima būsią daryti. 
Orlaiviai labjausia tarnausią ka
ro tikslams. Wellman’as tiki, 
kad orlaiviai labjausia prisidėsią 
karų prašalinimui. šita mintim 
vadovaujamas, jis ir bandė pa
daryt orlaiviu kelionę Europon,

INKRITO EŽERAN.
Tarptautiškose orlaivių lenkty

nėse St. Louise leitenantas Vogt 
ir \V. B. Assman skrido balio
nu Harrjburg III ir įkrito eže
ran Lak^. Nipissing, Ontario. 
Assman krintant labai susižei
dė, nulaužė kairiąją ranką.

PIRMAS SNIEGAS.

Forth Worth, Ten. 20 spalių 
pakilus audrai iškrito pirmas 
sniegas. Marilloj snigo visą die
ną. Šitose vietose spalių mėne
syj labai retai tesniega.

KŪDYKIS ao-ties UNCIJŲ.
Duųuion, III. 20 spalių, šeimy

noj Blakely gymė kūdykis, kurs 
svėrė vos svarą su ketvirtada
liu. Kūdykis esąs sveikas ir gy
vensiąs;

i 4_____
JįAN^IAI NYKSTA.

Jungtiniuose valsčiuose nyksta 
pirmutiniai ^gyventojai, taigi bu
vę angliški1 kolionistai yankiai. 
Jau dabar jie tveria penktą gy
ventoj^ dal£ ir jų šeimynose da
bar vaikų gemia penkis kartus 
mažiad“ negu tai buvo po 
liuosavimo nuo Anglijos.

Arizonos gyventojų skaitlius 
sulig tryliktojo cenzo skaitlinių 
dabar siekia 204,354. 1900 m.
Arizona turėjo 122.931 gyvento
jų. Taigi, per dešimtį metų Ari
zona paaugėjo ant 81423 arba 
66.2%. Nuo 1890 iki 1900. ši
toj teritorijoj* gyventojų skaitlius 
buvo pasididinęs ant 68%.

15.000 ATVIRLAIŠKIŲ.
St. Louis, Mo. 20 spalių. Ed. 

Green geležinkelio prezidentas, 
važiuodamas į Texas ir susto
jęs pakely j St. Louise nusipir
ko 15 tūkstančių atvirlaiškių su 
visokiais paveikslėliais. Jis ne
mano įsteigti atvirlaiškių krau
tuvės ir nemano tuos atvirlaiš
kius kam nors dovanoti. At
virlaiškius jis siuntinės savo pa
žystamiems, draugams, bankie- 
riams, superintendentams, pra
nešdamas jais, kada jis atvažiuos 
namo. Tai ištikro tas žmogus 
turi daugybę pažystamų. Vargu 
kas besusilygintų su juo.

VĖTROS.
Key Wcst, Flo. Vėtra ir audra 

nuo Kubos atėjo ir į pietinius 
valsčius Jungtinių Valstijų ir pri
dirbo diktai nuostolių. Ant jūrių 
ji teipgi siautė ir daug laivų pa
gavo. Vėtra ant pieskų užvarė 
prancūzišką pasažierinį garlaivį 
“Louisiana”. Dalį pasažierių at
gabeno ant kranto. Kapitonas at
sisakė priimti pagalbą. Netoli Pl- 
geon Key paskendo amerikoniškas 
laivas "Edward I. Statisbury”. Vie
ną jo keleivį nuplovė vilnis ir nu
nešė i jūres; tris kitus atgabeno į 
ligonbutį. • Pražuvo ir ispaniš
kas laivas “Marta”. Netoli St Au
gustine paskendo didelis laivas ir 
su juom paskendo ir 13 jūreiviai, 
į Tampa, Fla. atkako prancūziškas 
garlaivys “Charles Lockier”; dega 
jo prekių ruimai.

EKSPLIOZIJOS.
Peterson, N. J. Parako dirbtu

vėj, 8 mylios nuo Petersono, N. J. 
20 spalių atsitiko ekspliozi- 
ja. Du žmonės užmušta. Jie 
buvo išmesti net 500 pėdų augš- 
tumon. 4 Krintanti šupuliai ir ak- 
menįs keletą žmonių sunkiai su
žeidė. * Visoj apielinkėje kokio 
dvejato mylių apskrityj išbyrėjo 
langai. *

Brooklyn, N. Y. 20 spalių 
American Manufact Co. dirbtu
vėse sprogo didelis katilas, s ve
riąs 40.000 svarų. Užmušta du 
inžinieriai ir keturi darbininkai. 
Daugelis žmonių sužeista. Dėl 
kokių priežasčių atsitiko sprogi
mas vargu bau galima būsią iš
tirti nes tie, kas galėjo tai ži
noti, inžinieriai, užmušti. Už
muštųjų, kūnai sprogimu atmesta 
net ant 150 pėdų.

Cedar Rapids. la. Netoli Norwich, 
Iowa, expliodavo lokomotyvos pre
kių traukinio garinis katilas. Prie 
to mašinistas tapo į šmotus su
draskytas, pečkurys teip sunkiai 
sužeistas, kad ligonbutyj pasimi
rė; sunkiai sužeistas ir kitas peč
kurys.

Iš BALTIMORE, MD.
Jau treti metai kaip čia gy

vuoja rubsiuvių neprigulminga 
unija, kurion vien Hetuvių pri
guli 1400 rubsiuvių. Bet dau
giau yra susiorganizavusių di
delių dirbtuvių, o smulkesnių šo- 
pelių daugumas neorganizuotos. 
Todėl mitinguose nutarta, pri
traukimui neprigulinčių, padaryti 
jiems palengvinimus: iki šiol įs
tojimas unijon vyrams buvo 3 
dol., o merginoms 60c. Per visą 
spalio mėnesį bus priimami nau
ji nariai be jokios įstojimo rao- 
kesties.

Susirinkimuose pripažinta nau
dingu parengti prakalbas laike 
unijos mitingo 5 spalio d.

Atidarius mitingą pirmsedžiui 
Glavakui, pirmiausiai kalbėjo 
Daškevičius. Jis nurodė klai
dingus manymus tų, kurie, su
prasdami darbininkų reikalus, ne
si rašo prie unijos, kaip ir tie, ku
rie visai jos nenori, lygiai ir 
tų, kuriems nepatinka unijos vir
šininkai ir tik dėlto nenori uni
jon rašytiesi.

w Mikušauskas savo kalboj aiški
no Turkijos padėjimą seniaus ir 
dabar, bet kaip rodosi, mažai ką 
išaiškino.

Toliaus kalbėjo J^ Liutkaus- 
kas, pirmininkas T. M. D. Mat 
jis atkako Baltimoren T. M. D. 
reikaluose ir tapo pakviestas uni
jos laikyti prakalbą. Jis aiškino 
žmonijos gyvenimą, ypač gi dar
bininkų padėjimą; kad juos visi 
išnaudoja, o nieks neužtaria. Se
niau žmoniją vedė kuningai, bet 
jie už darbininkus neužstojo; 
dabar turime valdžią, urėdninkai 
neva žmonių rankomi, bet ir nuo 
jos vargšai nieko gero laukti ne
gali, nes valdininkai renkami iš 
turtingų, tai jie ir gina ne varg
šų, bet turtuolių reikalus. Toliau 
kalbino lietuvius pastoti šios ša
lies ukėsais, kad renkant šalies 
viršininkus, galėtų balsuoti ir kad 
balsuotų už darbininkų ir var
guolių užtarėjus. Aiškino, 
jog unijos yra naudingos, jos 
yra darbininkams kaip elemento
rius, per jas jie susipažįsta su 
pamatiniais savo luomos reika
lais ir pripranta ginti savo reika
lus krūvoj, sunjugtoms pajie- 
goms.

Buvo pasižadėjęs kalbėti ir uni
jos pirmininkas V. česna, bet kad 
jau buvo vėlu, tai jis nekalbėjo.

Publiką matyt prakalbos už
ganėdino, nes ji ypač Lutkaus- 
kui tą parodė gausiais delnų plo
jimais. J. Lietuvininkas.

kituose miesteliuose lietuviai 
dėtų kuoptis į “Aušros** kuopė* 
les ir tokiu būdu patįs lavintųsi 
ir kartu lavintų ir savo brolius f 
beto šelptų mūsų beturtę augš- 
tesnius mokslus einančių jaunuo
menę. Reikia tikėtis, kad kitų 
miestų lietuviai ims nuo šitų pa
vyzdį ir pradės labiau dirbti ra
mų, bet tikrą kultūros darbą.

IŠ ATHOL, MASS.

Čionykštė lietuviška jaunuome
nė pradėjo kitaip, žiūrėti į gy
venimą. Matyt ji suprato, kad 
tiap ilgiau1 boti negali: kur ne
pažvelgsi, visur skaitomą laikraš
čiai ir kningos vedama rimtos 
apie visuomenės reikalus kalbos.

Lee Shoe Co. dirbtuvėj, įvedus 
naujo sistemo mašinas labi ap
sunko darbas. Negana, kad 
desėtkais kas dieną paleidžia ^uo 
darbo, bet ir dirbant nieko nebe
galima uždirbti, nes darbininkai 
dar nepriprato prie naujų mašinų, 
Čia taipgi ir algos visai žemos.

18 sp ilio atsidarė čia vakari
nė mokykla, kurioje' po du va
karu sevaitėj bus mokinama ang
liškai skaityti ir rašyti taipgi 
angliškos kalbos. Todėl lietuviai 
ir lietuvaitės naudokitės iš pro
gos — lankykite mokyklą.

Čia jaunimas sukruto pačiuo- 
ties: kiekvieną pirmadienį susi
riša po kelias poras.

Nesenai atvyko čia iš Pittsto- 
no, Pa. V. Liogaila, 17 spalio 
jis tapo pavojingai sužeistas.

Darbai nepargeriausiai eina, 
ir bedarbių ne trūksta.

J. D. Tunis.

NELAIMĖS ANT GELEŽIN
KELIŲ.

SprinĮ'ficld, IU. Netoli Cortin- 
ville susimušė pasažierinis Chi- 
cago & 
kinys 
Prie to

Iš GRANT WORKS, ILL.

Vietinė T. M. D. kuopa pa
bengė prakalbas 22 d. spalio, p. 
Juk niaus svetainėje. Svarbiausi 
vakaro kalbėtojai buvo: K. Mi
kolaitis, K. Šliupas, F. Golubic- 
kis, ir J. Ilgaudas. Žmonių, kaip 
tokioj mažoj vietoj, buvo labai 
daug. ' Stebėtiniausiu buvo tas, 
kad susirinkusieji puikiai užsi
laikė iki galui vakaro, ko nema
tyti kaip kuriose vietose net pas 
Chicagos lietuvius.

P. Mikolaitis aiškino pir+niau-

f Columbus, Ohio. Tarnau
jančių ant gatvinių karų orga
nizacija atšaukė streiką. Strei
kas traukėsi nuo 24 d. berželio.

f Chicagoj siuvėjų streikas te
besitęsia. Streikuojančių skai
čius visą sevaitę augo, (vairio
se miesto dalyse buvo laikomi 
streikininkų mitingai.

f Philadelphioj, Pa. streikuo
ja 1000 metalo darbininkų. Rei
kalauja didesnio užmokesčio.j

PRALOŠEn$a.qį© KORTOMIS.
HamburgrĄm^rican linijos lai

vu “President Grant” bevažiuo
jant tūlas 'ątncąįkčnas išlošė iš 
dviejų prancūzų ‘tt tūkstančiu do- 
larių kortoųjis. ol Lošimas, tęsė
si 24 valandas. Pas tuodu pran
cūzu nepasitiko kzšeniuje nei ka
peikos piningu, išlipdami iš lai
vo, visi labai draugiškai atsis
veikino.

f St. Louis, Mo. 21 spalio die
ną atgabeno čia tris Vagonus 
streiklaužių užimti vietas sustrei
kavusių amatininkų Missuori Pa? 
cific geležinkelio.

f Pereitą sevaitę Jungtiniuose 
valsčiuose buvo 197 nusibankru- 
tinimai, arba 37 mažiau negu už- 
pereitą. **

SUNAUDOJIMAS MEDŽIŲ*.
Kaip paduoda Amerikos girių 

užveizdos biuras, kas metą kurui 
gyventojai sunaudoja malkų 7 
milijonus pėdų.

f Sedalia, Mo. Sustreikavo 100 
amatininkų varstotuose Missouri 
Pacific geležinkelio^

nurodinėdamas naudą iš pri
gulėjimo prie tokios dr-jos. K. 
šliupas pasakojo apie gautus įspū
džius Lietuvoje tokioje dailioje, 
poetiškoje formoje, kad daugelis 
žmonių kuone neverkė. Galiaus 
paaiškinęs taipgi T. M. D. svar
bą ragino prie visapusiško ap
sišvietimo. J. Ilgaudas kalbėjo 
apie naudą amatų. Antru kartu 
p. K. Mikolaitis paaiškino “Aus
to” draugijos siekius ir ypatin
gai ragino sutverti čia kuopelę. 
Galiausiai p. F. Golubickas pa
kalbėjo taipjau apie TMD. ir ant 
galo paragino parinkti aukų 
“Aušros” draugijos naudai. Pa
sibaigus prakalboms, surinkta 
$3.00. Po susirinkimui susi
tvėrė čia “Aušros” draugijos kuo
pa iš septynių sąnarių. Kuopa 
išsirinko savo valdybą, kurion 
įėjo: Emilija Girijotaitė — pir
mininke, J. Vaineikis — pagelbi- 
ninku, S. Petrulis — raštininku, 
F. Golubickis — iždininku.

Naujoji kuopa nutarė nuo pir
mo subatvakario adventuose 
rengti paskaitas (prelekcijas), 
kurias kuopai prižadėjo suteikti 
Chicagos "Aušros” kuopų Ap- 
švietos Komisija. Tokiu būdu ir 
tame lietuvių apgyventame Chi
cagos priemestyje “Aušra** pra
dės mesti savo šviesos spindu
lius ir pradės kelti tarpe tenal- 
tinių lietuvių apsvietą ir kartu 
gerovę.

Iš PHILADELPHIA, PA.

Spalio 15 dieną, L. S. S. įmos 
kuopos choras turėjo balių ir 
koncertą. Buvo sulošta dvi
veiksmė komedija “Mūsų gera
sis. Prieš lošimą, maži vaiku
čiai Vilkauskučiai deklamavo ke
letą eilių; paskui prasidėjo lo
šimas. Sulošta buvo gan gerai, 
aktoriai mokėjo savo rolės ir ro
lės buvo atsakančiai paskirstytos. 
Už tai priguli padėka režiseriui 
V. Daukšiui. Besibaigiant, vie
na aktorė Barbytė, numylėtinė 
Zenono, turi apalpt ir krist ant 
grindų, o tuom tarpu turi uždanga 
nusileist Bet, ant nelaimės, kur
tinos užleidimas kokiu budu su
sipainiojo, su nuleidimu pasivė
linta, o tuo tarpu netikėtai išlindo 
iš už kulisų neprašytas vyras ne
prigulintis prie lošiančių, J. B. 
Smelstorius; pripuolė prie gulin
čios merginos Barbytės ir pra
dėjo ją kutenti ar gelbėt to su
prast nebuvo galima. Mergina 
bnvo gana kantri, ji išlaikė sa
vo rolę iki galui. Taigi trečiasis 
aktas išėjo visai netikėtai ir be 
režisieriaus, bet juokų publika 
iš jo turėjo beveik daugiau negu 
iš visos komedijos. Paskui cho
ras dainavo keletą tautiškų dai
nelių, kas pasisekė gana gerai. 
Publika per dainas beveik užmir- 
so juokus iš netikėto extro akto- 
Publikos buvo gana daug.

Mažuliukas.

Iš NEW YORKO, N. Y.

New Yorke yra nemažas skait
lius lietuvių. Didesnė dalis dir
ba sunkiausius darbus: prie lai
vų stovyklų; yra ir turinti ge
resnį darbą, bet tokių mažai. Ko
dėl lietuviai turi dirbt sunkiau
sius darbus? Kodėl jie negauna 
lengvesnio ' užsiėmimo kaip kitų 
tautų žmonės? Kodėl jie turi 
traukt po darbdavio priežiūra 
sunkenybės po 1000 ir daugiams 
svarų?.... Todėl, kad lietuvis 
nemokytas, nesupranta šios ša
lies kalbos rašto, ir tt.

Išvengimui to, pagerinimui lie
tuvių būvio, nutrynimui ašarų, 
tūlos draugijos suvienytomis spė
komis nutarė inkurti vakarinę 
mokyklą angliškos kalbos, bet 
trūksta piningų. Pradžiai L. P. 
Kliubas, 126 S. L. A. kp., 52 
L. S. S. kp. ir TMD. kp. nutarė 
surengti balių; visas pelnas ski
riamas vakarinės mokyklos nau
dai. .

Balius bus 29 spalio po Nr.' 
214 E. 2 st. New York City.

Kiekvienas prijaučiantis New 
Yorko lietuviams darbininkams 
privalo atsilankyt, tuom sušelps 
savo brolius. Nevienas iš aplin
kinių lietuvių gąl panorės • pasi- 
moldnt už dyką angliškos kalbos 
ir tt. .Vienybėj ir sutartyj ir 

atliksime svarbų darbą!

XiHlMA.AU


f lt GRAND RAPIDS, MICH.
Nedėlioję, 16 spalio, šv. Ka

zimiero Dramatiškai-Muzikališka, 
kaip jiji save vadina, (o ištikrų- 
jų bažnytinių giedorių) draugi
ja parengė teatrališką vakarą su 
dainomis ir kalbomis; viską 
rengė ir vedė vargonininkas Sta- 
sevičius ir klebonas Matulaitis. 
Prieš lošimą atsižinojome, kad 
bus sulošta J. J—io melodrama 
2se dalyse. 6se aktuose, “Tarp 
Dilgelių Rožes”. Lošimo dieno

ję je kelpbnas pagrsino iš sakyklos, 
pasakė, kad lošimas prasidės pusėje
po septynių šv. Jurgio draugi-

Pasibaigus lošimui, buvo pra
kalbo*; kalbėjo Andrušaitis apie 
kokius ten “paukštelių pulkelius”, 
paskui pasakė, visai atskirą nuo 
tų “paukštelių” sakinį: “Trau
kiu vadovus iš po savo tarpo!” 
ir dar ką ten, rankomis mosuo
damas, visa gerkle rėkė, bet nie
kas negirdėjo, nes publika, ne
tekus kantrybės ėmė juoktiesi, 
švilpti, kojomis trypti, ir kalbėto
jas, nors nenoromis, turėjo pa
sitraukti nuo scenos. Ant galo 
choras padainavo “Lietuva Tė
vynė mūsų” ir tuomi viskas pa-

nius tarp lietuvių atsitikimas, 
pirma tokia byla. Širšinas. gaus** tikslai.

dele

jos svetainėje ir prašė atsilanky
ti kuoskaitlingiausiai. Žmonės, 
ypač senesnieji “paraginti iš sa
kyklos” būriais traukė į teatrą, 
nors tikėtai buvo vyrams 25c. 
moterims 15c. Prisirinko apie 200 
ypatų. Žinoma, kaip ir visada 
publika turėjo pradžios palūkėti 
— 'prasidėjo apie aštuntą vai. 
vakaro.

Ne pro šalį čia bus paminėti 
ir apie patį veikalą, kurio pir
moji dalis imta iš gyvenimo Lie
tuvoj, o antroji iš Amerikos. Sis 
veikaliukas greičiau tinka leng
viems pasiskaitymams katali
kams, tik jau ne teatrui, nes ten 
nieko scenai tinkamo nėra, vien 
tik autoriaus išlieta visas tul
žies kartumas ant S. L. A. ir 
bedievių su socialistais, o išgir
ta parapijinės draugijos.

Svetainėje buvo dalinamas su
taisytas (anot vargonininko žo
džių), pačio klebono Matulaičio 
spaudintas programas, kurs, man 
rodos bus įdomus net platesnei 
visuomenei—štai jis žodis į žodį: 
. “Tarp Dilgeliu rožes Jonas Ber
želis geru tervu sūnūs nienuo- 
redamas eit ikarumene ryzasi va
žiuot i Ameriyka pas saro gy- 
minie antana Dageli, Del kom
panijos kelioneie pasima savo se
serį Marute,-Pas Dageli suveina 
suvysokios roszes zmoniemis tar
po ju ir bedevija Marute grait 
pareio suieis į grincza ir savo isz 
mincžia uz gedyia anuos. Ta- 
cziaus tarpo ju randa ir dora 
vaikina keip Vysniauckas sūku
rio Marute rengėsi opsiviest bet 
gavous zinie apie Lioside Lie- 
tuvoe pasiryza. 
gyvasti delgero

Programas. ■ 
liežuvnike.

lyste Lietuvoje
Aktas d Vaitas reikalauja 
i vaiska Scena II. Jeina

Matyt šio vakaro vedėjai nėra 
nei matę gero lošimo, o griebia
si vadovavimo. A. B.

Y. . 
akyvą

tai “kačių” politi- 
draugus su drau- 
žmonės šmeižiami 
šmeižėjai slepiasi

paszvest psavo 
tievynes.
Aktas I. a Di-

Aktas b Pirs-
Scena c Ma

riute 
Joną 
Magde su vyru Aktas I. Dalis 
II. Lietuviszkos Bosienes Ame- 
dikoj ir trys vyrai Aktas II. 
Giara szeimina Dagelei, ir trys 
bedevei. Aktas III. Dora Ma
riute; sutartis viestuviu Nau- 
jieons isz Lietvs. Užbaiga Pa- 
dekavone. Lietuva Tėvynė.”

Štai kokį “dailų” programą 
gali sutaisyti vakaro vadovai, dar 
gi ir kuningai! Kaip jie nesigė
dija šimtus tokių programų žmo
nėms išdalinti!

Žinoma panašus buvo ir lo
šimas : Scenėrijos visuose aktuose 
buvo vienodos, lošėjų buvo apie 
15 bet kad reikėjo suviršum 20, 
tai' neužteko, ypač merginos, lo
šė po kelias roles — tuo tarpu 
rolę Dzianos, (antroje dalyje)

• lošė net du vyru — pirma išėjo 
mažiukas, o paskui didelis. Lo- 
šusieji po kelias roles buvo vie
nodai visose apsirengę ir ką jie 
lošė, niekas nesuprato, beto bu-

• vo daugiausiai jauni, tai kai kam 
iš vyrų jai reikėjo senesnio, nors 
ūsus prilipino, o jau merginos ko
kių 16 metų buvo dėdienėmis. 
Sunku buvo atskirti motiną nuo 
dukters tėvą nuo sūnaus. Vaikas 
13 metų lošė seniuko Motiejaus 
rolę, prilipinti ūsai prie jo veido 
tiko kaip 
Visi
kiai apsirėdę; lošusi ūkininkės 
Magelės rolę buvo net aukso 
žiedais ir branzaletais ant rankų. 
Tokį reginį matydamas manai

i žmogus, kokių velnių lietuviai 
; dūmė į tą Ameriką, jai lietuvės 
ūkininkės Lietuvoje net apie na
mus triusiasi auksu apsikaišę. 
Ant scenos buvo ir girtų. Suf
lerį kai kada visoje svetainėje 
buvo girdėtis. Antroje dalyje 
Dagilis (Andrušaitis) ir Viš- 
niauskas (Teiberys), kur jiems 
reikėjo ilgiau kalbėti — atsisto
ję iškilmingai kaip iš . maldak- 
ningės atsigręžę į publiką pa- 
šakojo, galvą publikai linguo- 

- darni ir kam reikėjo nuduoti 
girtą, tas jau nesvietiškai tran
kėsi. Kukio, Motiejienės ir Gry
buko visai nesigirdėjo, Mariutė ir 
skaityti nemokėjo, o publika 
tuo tarpu kalbėjosi juokavojo.

Kiek geriau atloštos šios ro-

šuniui botagas, 
lošėjai buvo pui-

į lės: Motiejaus, Piršlio, Vaito, Ro- bylą 
IJčs, Onos, Elzės ir Dagilienės, j išpul

18 INDIANA HARBOR, IND.
Čia gyvena didokas lietuvių 

būrelis: yra apie 80 • lie
tuviškų šeimynų ir pavienių ne 
mažai. Bažnyčios dar neturime, 
nors rengiamos nuo senai ją sta
tyti. Jau penki metai atgal pra
dėjo’ rinkti piningus, nupirko lo
tus moka mokesčius ir kiekvie
ną metą surenka piningų, o pa
rapijos dar nesutvėrė, vis sako, 
kad nėra piningų. Dėlto tai šiuo
se metuose daugelis lietuvių ne
nori duoti piningų parapijos rei
kalams. Žmonės sako, jog už 
jų piningus nupirktus bažnyčiai 
lotus komitetas vyskupui ati
davė. Todėl žmonės nebe
nori daugiaus piningų duoti: jie 
mano, kad nėra reikalo piningus 
dėti dovanoms svetimiems, jaigu 
aprūpinimui mūsų pačių reikalų 
piningų trūksta. Dabar komitetas 
subruzdo, renka nuo žmonių 
aukas, nes vyskupas pasakė, jog 
jaigu neturės • 3000 dol., tai ne
leis bažnyčios statytu Bet jai
gu ir pastatytų, gal ir
reiks vyskupui atiduoti. Juk ir 
dabar per penkis metus surinko 
ne mažai piningų, o kur jie din
go? Tur būt dar negreitai tu
rėsim bažnyčią.

Darbai čia silpnai eina, uždar
biai menki ir tai dar lietuviai 
mėgsta girtuokliauti ir tą, ką 
turi prageria.

Parapijos sąnarys.

K

Iš BROOKLYN, N.
Neužilgio turėsim gal 

bylą, kuri, reikia tikėtis išves 
aikštėn tulus mūsų veikėjų pa- 
kampinius darbelius, ir sykį išriš 
tuos nesusipratimus, kurie pasku
tiniu laiku nuo ypatų perėjoj pir
meiviškas draugijas ir pasėjo tiek 
vaidų, kaip va: T. M. D. kuopoj, 
Liet. Apšv. Draugijoj, Sim. Dau
kanto draugijoj, vietiniuose cho
ruose ir tt. Visi brooklyniečiai 
senai jau mato, kad draugijos 
varoma kokių 
ka, pjudoma 
gaiš, atskirti 
laikraščiuose,
po psedonymais, tai pakampiais, 
madon įėjo ir anonymiški šmei
žianti laiškai. Viršminėtą byla 
taipgi prasideda nuo anonymiš- 
kų laiškų. Vienas iš ramybės 
ardytojų užsimanė? supjudyti vie
tinius chorus tarp savęs, todėl 
pradėjo nuo supjudymo vadovų; 
vienam parašė labai negražų 
anonymišką laišką, kuriame jį ir 
jo chorą išjuokė, ir pagrasino, 
kad neitų dainuoti į tuomet reng
tą Brooklyne, p. M. Petrausko 
koncertą (15 d. vasario). Kada 
šitas dalykas pasigarsino tarpe 
vietinių žmonių ir pasirodė net 
laikraščiuose visai betikėtai iš
lindo yla iš maišo. “Kovos” 12 
nr. patilpo nei tai sĮraipsnis nei 
polemika: kuriame p. Silpnutis 
aiškiai nurodo (nors nepaminė
damas vardų) aplynkybes, ypa- 
tas ir vietas, kame atsitiko tie ra
šinėjimai anonymiškų laiškų ir ki
tokį mūsų politikierių darbai. 
Suprasta, kad ta vieta yra 
Brooklynas ir kad šitie nešva
rus darbeliai paėję iš vieno cho
ro. Šito choro valdyba ir pro
fesorius taip gražiai sugyvenda
mi su kjtu choru ir jo profe
sorium (kaip pas mus yra va
dinami chorų vedėjai), labai nu
stebo ir visuotiname choro su
sirinkime buvo tuojaus nutarta 
ištirtį, ar ištikro yra tame cho
re tokie niekadėjai šmeižėjai.

Ištiso sprendžiant, aišku bu
vo, kad čia darbas yra vieno, 
ar kelių sųsitariusių su noru pa
sėti nesutikimus.

Pirmiausiai reikėjo gauti ano- 
nymiškas laiškas, kurį kito cho-, 
ro dirigentas mietai suteikė. 
Laiškas buvo rašytas dirigentui 
p. Bukšnaičiui, o “Kovos” straips- 
snio autoriaus, p. Silpnutis me
tė kaltę ant Mildos choro. Laiš
kas buvo perduotas ilgus me
tus buvusiam savo gaidiškoje 
tarnystoje ekspertui, p. H. A. 
Spenceriui; jam buvo perduota 
raštas ir kitų choro narių, kad 
lengviau būtų atspėti kieno tai 
darbas.

Ekspertas pasakė, kad auony- 
miškas laiškas buvo vieno sąna
rio Mildos choro. Mildos cho
ras tą sąnarį iš choro prašalino, 
ir atsakydamas Silpnučiu!, pra
nešė “Kovos” 17 nr. Manyta 
kad tuom viskas užsibaigė. Bet 
pasigirdo, kad išmestasai iš cho
ro, su pagelba New Yorko L. 
S. S. 52 kuopos suorganizavo 
bylą, ir neužilgo tapo patraukti 
teisman Mildos choro viršinin
kai : pp. J. V. Liutkauskas ir 
J. S. Stankevičius. Išmestasai 
reikalauja net $25.000.00 atlygi
nimo už “nuplėšimą garbės”; 
skundikas yra P. P. Sinkus.

šita byla dar tuomi svarbi, 
kad ji buvusi rengiama New Yor
ko L. S. S. 52 kp.,*ir kaip sako, 
duota buvo iš iždo piningai, o 
tūli nariai net aukavę, kad "su
mušti buržujus”.

Šitoje byloj išeis taip, kad 
i skundėjui pirmiausiai reikės nu

bausti “Kovos” redakciją už pa- 
■ talpinimą straipsnio ir eksper-
• tą, p. Spencerį. Jaigu nepasi- 
1 seks, tai gal ir kas daugiaus iš

siaiškins ir reikalas prisieis turėt
• su L. S. S. 52 kuopa, kuri tą 

bylą surengė. Ar Taip ar taip
Is, bus tai dar pirmas pa

IS CULVER, MICH.
Taip vadinasi visas plotas ne

toli Kalkaska, kur yra apie du 
šimtai darbininkų, daugiausiai len
kų. Lietuvių yra nedaug: yra ir 
apie 30 indijonų: Visi dirba gi
riose. Mokestis 26—30 dol. mė
nesyj ir užlaikymas. Čia dirban
čių lenkų lietuvių ir rusų protiš
kas išilavinimas neaugsčiausiai 
pakilęs 4r pasielgimas jų nėge 
riausias. S. M. P.

LIETUVIU LAIKRAŠČIU.

p ’ri 
n>

Aprašydama atsitikimus &nsta- 
chavo vienuolyne (kame vienuolis 
Macoch užmušė savo brolį, kad 
nuo jo pačią paveržus^I SaiĄt Nr. 
84 priduria tokį pastebėjimą:

"Cionaia Amerikoj turime dau
gelį pašilei d uitų kunlngu, kurie 
yra peraiėmę bjaurybftma lig 
kaulų sniegena, kurte pertengta 
tieaaa bažnytines ir Dievo. Tegul 
mūsų dvaaiikija paU imaal 
prie darbo, prie iėrovinio tųjų 
kūkalių ir l&augančtų lakų ant 
kūnų, bjaurindami dvaaidką luo
mą, o u* tai aplaikyn. po nmert 
dangišką karalystę.”

Teisingai pastebėta. Dvasiškija 
ne vienur perdaug toleruoja ir 
net užslepia savytarpyje prasižen
gimus. Atviras pikto naikinimas 
dvasiškijai išeitų tik ant gero. 
Čentachave, leiskim, juk ne vienas 
iš tėvų paulinų turijo žinot ar 
bent-gi nujaust apie atsiliekančias 
jų tarpe piktadėjystfcs, o vienok 
tylėjo arba nemėgino ištirti. Da
bar, kada ištyrė ir tiria tai policija, 
Paulinai susilaikįužpelnytos žmo
nių rūstybės. Šitokiais pasielgi
mais dvasiškija rengia sau kapą.

Apie daugelio Amerikos kunin- 
gų ištvirkusį gyvenimą buvo ne- 
sykį daugiaus ar mažiaus teisin
gai rašyta. Bet tai rašė ne dva- 
siškijos luomo žmonės. Kunin- 
gija pati niekad čia nėra išaiški
nusi ar nubaudusi savo bendrų 
prasižengimus. Jai tai negalės iš
eiti ant gero. Kartais gali su
silaukti tokių jau pasekmių, kaip 
Censtachave kad susilaukta.

Kova praneša iš tikrų šaltinių 
esanti patyrus, jog A. Antonovas 
ketina išleisti naują laikraštį vardu 
Savamokslis. Prie to yra paduo
damas apie naują laikraštį apskel
bimas, kurį žmonėse paskleidęs A. 
Antonovas. Apskelbime pasakoja
ma, kad sumanytasai, laikraštis už
vaduosiąs žmonėms ifiokyklą:

"Męs, sako, pasirytome išleisti 
•ūkį laikraštį, ii turto vata tmo- 
rua be mokytojo galėtą mokytis. 
Lekcijos lama bua taip aikkiai 
iiruldomoa. kad kiekvienai Jaa 
* ipmi LaikraMįo virdaa ’*8a-

I v kalia” (ir va^rdaa-at! Red.) 
kaa du mėnemal knygos for-

Kat atikas N42 primena laikraš
tininkams jų užmirštus pasižadė
jimus suvažiavime Brooklyne, 
New York.

"Keli mėnesiai praėjo nuo
laikraštininkų suvažiavimo Brook
lyne, N. Y., o ii to viso trūki
mo ligšiol nematoma jokių pa
sekmių. Ar suvažiavimo sekre
torius protokolo kopijas išsiunti
nėjo visoms užsienio lietuvių 
redkacijoms — dievai žino. Ar 
pildoma to suvažiavimo nors ke
lintoji dalis nutarimų — neži
noma, ar visi laikraščiai, kurių 
atstovai ėmė dalyvumą suvažia- 

. vime, (mokėjo paskirtas mokės r 
tis Liet. 8p. Dr. Am. iždan — 
nieko negirdima. žinoma tik 
tiek, jog L. S. D. A. išdan įmo
kėjo "Kataliko", "Lietuvos" ir 
"Vien. Lietuvn." redakcijos. įmo
kėjo įstojimo ir už porą mėne
sių mėnesinės ir — viskas trū
ko. O kur pasidėjo kitos laik
raščių redakcijos, kaip ve: "Drau
gas”, “Darb. Viltis”, "L. Mintis”, 
ką jos mano daryti? L. 8. Dr. 
sekretoriui kun. A. Kaupui pri
dera minėtas redakcijas paragin
ti, idant jos savo priderystes spar
čiau pildytų, nes prlsiartįs ir 
sekantis, antrasis, suvažiavimas, 
o kam jis bus reikalingas, jei 
nebus išpildyti pirmieji nutari
mai.”

Priminimas labai vietoje. Jai- 
gu ir ne viskas iš suvažiavimo nu
tarimų pasirodė įvykintina, tai 
bent-gi sąryšio, susi vieny j imo idėją 
reikia prilaikyt. Dalyvavusiems 
suvažiavime tikrai būtų laikas pa
rodyti • matomuosius to sąryšio 
ženklus.

Vien. Lietuzminką N42 kažin- 
kas skelbia parduodąs įvairių lie
tuvių veikėjų laiškus, rašytus įvai
riuose laikuose.

"Yra — sako — dar utsili 
kusios korespondencijos 1A Asi
ro* laikų; kunigo Gimžausko, 
Burbos, Arnastauskio, Railos, 
Mikio, Kerniaus 1* Klaipėdos. Ba
sanavičiaus ir daug kitų, ana
me laike prie Antros veikusių. 
Toliaus korespondencijos ii Var
po bei Ūkininko laikų: 
kos. Šerno, Lozoraičio. 
Ranko, Matulaičių ir tt.
dasl

Kudlr- 
Mačio, 

Ran- 
dar ' korespondencijos iš 

Apivietot laikų apie atsitikimus 
Lietuviikojo Balto Amerikoje: 
Šliupo ir Andriukaičio groma- 
tos, kurios gali aiškiai parody
ti stovį lietuviškos dvasios ana
me laike. Pirkti norintieji gaus 
artesnes žinias per šio laikraš
čio (Vien. Liet.) išleistuvę.”

Vien. Liet, redakcija, teisingai 
pastebi, kad tuos laiškus reiktų 
ne pardavinėti, bet įduoti Liet. 
Mokslo draugijai., Įdomu visgi, 
kas juos turi ir iš kur gavo. Ar 
jie vienam žmogui rašyti ar ke
liems? Pagalios, ar tas slaptingas 
laiškų pardavėjas yra gavęs leidi
mą pardavinėti tebegyvenančių dar 
.įmonių laiškus? Kiek žinome, nei 
/ienas gyvųjų nenorėtų, kad jų 
Laiškai būtų pardavinėjami, ypač,

irai acoas daugiausia Kovoj, pas 
socialistus. Tur l ,t jų idėjos, tik 
žodžiais pasakojamos, negyvena, 
širdyse, jų nesušildo, nesu vieny ja, 
ir naudojamos yra tik kaipo už
dangalas, už kurio drumstame 
vandenyj gaudoma privatiškoji 
nauda. Matyt, blogon dirvon yra 
patekus pas mus socializmo sėkla.

Brooklyniečiai seka chicagiečius. 
Brooklyno inteligentai rengiasi 
įkurti tokį pat ir tokiu jau vardu 
kaip Chicagoj klubą Lithuania.

Besigarsinąs Valparaiso studen
tu K. šeštokas važinėja pagal 
Ameriką, prakalbomis žmones mo
kindamas..., Jis savo prakalbas 
sakąs baisiu greitumu; anot Vien. 
Liet, korespondento J. Gamupio, 
į minutę išberiąs net 110 žodžių... 
Kaimų bobelės net poteriauti taip 
greit tur būt neįstengtų.

Birailnčjlmą «n skaitytojais. Ant 
įvairių užklausimų bus suteikti 
atsakymai ir jualikinimal per 
lakraitį. — "SavamokslyJ” tilps 
lekcijos ii artUnstJkos. geografi
jos, istorijos, gamtos mokslo, lis* 
tuviikos ir angliškos kalbų, pra
dinės fizikos ir chemijos, espe
ranto kalbos ir tt”

Įdomiausia, kad Ui viskas'pa
sakojama “Europos ir Amerikos” 
inteligentų vardų:

"Nors moksliškas laikraštis, sa
ko, išleist atsieina labai bran
giai, bet męs. Europos ir Ame
rikos inteligentai, atlaikysimai 
metams ui — |1.50."

Aiškus apdumimas akių. Tik ką 
nesenai Antonovas buvo sumanęs 
i r "pradėjęs leisti Pipirą. Nepasise
kė. Griebiasi dabar kito sumany
mo. Pasireklamavimui tuščiai mi
ni “Europos ir Amerikos inteli
gentus”, bet be abejo tie jo “in- 
telegenUi” ir “atskiri specialistai" 
yra ne kas kitas, tik ano nevy
kusio Pipiro rašytojai su Antono
vu priešakyj. Geri-gi bus iš pi- 
piminkų mokytojai, nėr kas sakol 
— Kas nori mokslo, neabejoja
me, neis jo j ieškotų Antonovo ant 
greitųjų gimdamuose Pipiruose ir 
Savamoksliuose.

Iš skausmo susijudinau ir pa-

Ko reikia Lietuvai?

Pirma reikia ekonomiškos iš
lygos Lietuvoje pataisyti: pa
kelti Lietuvos ūkį, surasti jam 
naujus pelno šaltinius, tuom sus
tabdyt išeivystę, o paskui jau ga
lima kalbėt apie svetimųjų iš 
LMtavos prašalinimą.

Wisconsino valstija tik 3% 
kartų didesnė už Vilniaus gu
berniją, o 1902 metais pieninė
se išdirbo devynius milijonus 
svarų sūrio. Skaitant svarą tik 
po 20c., turime sumą 1.800.000 
dolarių. Reikia dar pridurti, kad 
šiaurinė Wisconsino valstijos da
lis (apie trečdalis visos valstijos 
ploto) dar visai neapgyventa. 
Vienas Green pavietas — didu
mu prilygstąs Senapylės pavie
tui — 1902 m. pardavė 15.000 
svarų sūrių už $3.000.

1902 metais Wisconsino valsti
jos farmeriai turėjo tokias įplau
kas iš pieno:
už sviestą, išdirbtą dirb

tuvėse ................... $14.795.000
už sviestą, išdirb. pačių

farmerių 
už 
už 
už 
už

8.950.000
347-0001 kondensuotą pieną 

: surius ...........  . . - n
i pasukas ir kita ..»- 700.000
: nugriebtą pieną .. 10.172.000 
: gryną pieną ir grie
tinę ......................  8.500.000

$52.500.000
Wisconsino valstijoj yra 1.129.- 

441 karvių 160.000 farmose; far- 
mos nuo 40 iki 200 akrų. Ūki
ninkai turi daugiau kai tūkstan
tį pieninių, kuriose atskiriama 
grietinė ir sukama sviestas, turi 
1800 sūrių dirbtuvių.

Taigi Wisconsino farmeriai su
rinko 1902 metais daugiaus kai 
52 milijonus dolarių, o pastarai
siais metais, be abejonės, dar 
daugiaus. Kitose pramonijos ša
kose VVisconsino valstijoj 1909 
metais buvo 16187 dirbtuvių su 
142.076 darbininkų; prekių pa
gaminta

Dabar 
lines su 
mis. — 
Vilniaus
rikų ir visokių dirbtuvių, kurio
se dirbo 11.439 darbininkų; į me
tus pagaminta prekių už 11.983.- 
483 rublių. Miestuose buvo 492 
pabrikai ir dirbtuvės su 6.730 
darbininkų; prekių išdirbta už 
10.247.499 rub.; pavietuose buvo 
1.272 pabrikai su 4.709 darbinin
kų; prekių pagaminta už 8.735.-

už $360.818.942.
sulyginkime tas skait- 

Vilniaus gub. skaitlinė- 
Pagal 1907 m. žinių 
gub. buvo 1.764 pab-

nimas, vištų auginimas ir kitf 
panašus dalykai būtų įtinkami 
Lietuvai. Patobulinimui -ir iš
plėtojimui šitų sakų reikia kur
ti kooperativines įstaigas produk
tams išdirbti. Nereikia būti chi- 
nais, kurie neleido geižkelio sa
vo kraštu nutiesti -dėlto, kad tai 
buvo daroma Amerikos kapita
lu. Aš ne tik nieko prieš ne
sakyčiau, bet norėčiau, kad sve
timtaučiai įkurtų Lietuvoje pab- 
rikus, jaigu jau lietuviai to'ne
įstengia. Lietuvoje žmonių tau
tiškas susipratimas jau tiek yra 
pakilęs, kad nėra ko bijoties atei
vių įsiviešpatavimo Lietuvoje: 
joki svetimtaučių aristokratija 
neturėtų dabar Lietuvoje įtek
mės.

Atsiradus dirbtuvėms, ūkinin
kų produktai ne tik rastų tin
kamą rinką, bet ir jų kaina pa
kiltų, pakilus jai, pakiltų ir ber
nų algos, o per tai sumažėtų ir 
išei vystė.

Amerikoj yra daugf norinčių 
važiuot atgal į Lietuvą. Taigi, 
sakyčiau, kad kiekvienas ketinąs 
grįžti Lietuvon privalo išmokti 
Amerikoj pieninkystės amato. 
Patariu ne agronomiją imti, bet 
mokinties pačių operacijų prak
tiškai.

Sugrįžus Lietuvon be amato, 
be naujo išmisto, kas taukia Lie
tuvoje. Taks pat skurdas, koks 
buvo pirma.

Išmokus pieninkystės Ameriko
je, grįžus paskui Lietuvon, tu
rint kokius $500 galima uždėt 
savo pieninę, o jai ne suorgani- 
zuot kooperativinę ūkininkų 
draugiją pieninei įkurti.

Mano nuomone, kiekvienas no
rintis įsigyti amatą ir iš to ama
to duoną valgyti — testoja mo
kintus pieninkystės. Kur paskui 
apsigyventų, visur jam bus ge
rai. Lietuvon panorės važiuot — 
dar geriaus padarys: tenai ne 
tik gražiai galės pragyventi, bet 
ir tautai pasitarnaus.

Amerikoj pieninkystės mokyk
lų dabar yra daugybė. Viena 
geriausių pieninkystės mokyklų 
yra prie Wisconsino universite
tą Pieninkystės mokintus į 
Wisconsino universitetą priima 
baigusius viešos mokyklos mok
slą, t y., mokančius skaityti, 
rašyti ir skaitliuoti. Kas 
dar nemokėtų, gali nuvažiuot 
Valparaiso mokyklon, ten išmokt 
aritmetikos, o paskui galės stoti 
į pieninkystės mokyklą.

Kas norėtų platesnes žinias 
gauti apie pieninkystės mokyklą, 
teparašo laiškelį Wisconsino uni
versitetan tokiu adresu: Dairy 
School, ĮJniversity of VVisconsin, 
Madison, Wis. —• Universitetas 
atsiųs katalogus; iš jų galima 
bus matyti, kaip yra pastatytas 
pieninkystės mokslas.

Išmokus čia pieninkystės ir 
grįžtant Lietuvon, pasitobulini
mui galima dar pakeliui užsukt 
Danijon, Holandijon, Šveicarijon 
ir ten prisižiūrėti, kaip ten žmo
nės kuone vien pienu verčiasi. 
Ypač Danijon verta užvažiuoti, 
nes šioj šalyj gamtinės išlygos 
kuone tokios jau kaip Lietuvoje.

J. K. Varkala.

' Et, sapnas tik!....
Bet ką jis reiškia? 

pasiklausiau pats savęs 
išmetimas, sužeidimas, 
pragaištį, nelaimę.. 
Medalį reiškia, 
jį gausiu!....

Tik štai išgirdau 
vakar ketino ateiti, 
nėra.... 
dar”. Pakreipęs 
jaunikaičių 
laukė, dairėsi, 
beržyną, kuriame

O tikrai tas 
dalį!.... Tik 
metimas 
sutinka..

palūkė;

. Ne!.
! Tikrai

žodžius: “ 
i, btt dal

galvų, pamačiau 
lį. Jie kažinko 
kiūrėjo į tankų 
: aš sėdėjau.

tos vilnjs ir iš- 
kranto truputį ne-

Jaunikaičių būrys didinosi. Pra
ėjo niauktis. Išrodė bus lie-dėjo niauktis, 

taus. Medžiai 
dėjo berti lapus, 
pradėjo. O 
bojo į tankų ber

štai kasžinkas iš būrio prabi
lo:

tas.

pra- 
ir linot 

ir da-

Andrius!
Kur matei? — atsiliepė ki-

Ten prie eglyno.
Bet ar tai tik jis? O gal 
šnipas; pasisergėkim, jų

J. B. Smelstorius išėjo iš kalė
jimo ir viešai paskelbia, kaip ir 
už ką jis patekęs kalėjiman (Ko
va N42). Iš jo žodžių matyt, jis 
buvęs intrigų auka it kalėjiman 
patekęs visai nekaltai, niekam nie
ko blogo nepadaręs.... Intrigų 
priežastis — visokio pikto kėlėjai, 
piningai. Šit J. B. Smelstoriaus 
dalyko išdėstymas:

“Sugrįžus ii L. 8. 8. C. K. 
konferencijos. į Keletą dienų te
ko susiginčyti mąn su adminis
tratorium linkui neišmokė] imo 
man mano algos. Ant reikala
vimo atsakyta man plūdimais, 
prie ko ypatingai, karštai prisi
dėjo Kovot spaustuvės, na.... 
“viską” dirbąs Jttrgis Miškinis. 
Kelis kartus pastebėjau jam, kad 
tat yra mano privatlikas daly
kas su administracija ir jis ne
privalo kišti- pavo nosies, tačiaus 
padrąsinamas . stipresnės pusės, 
būk ir jisai, Kaipo sąjungietis, tu
ri sprąsti apįe redaktoriaus algą 
(kuri senai nuspręsta) paleido 
savo liežuvį >pllnej laisvėj, išnie
kindamas Iki augščisusio laipsnio 
savo ordinariško begėdiškumo ir 
grūmodamas trenkimu J sieną 
taip, kad "daugiau neatsikel- 
sl”..^. Vargu -mano nspertvir- 
čiausios jtegos būtų mano sveika
tą apgynę, Jaigu į tarpą nebūtų 
stojęs <Vk. B. D. Bujanauskas. 
Kovot pašalinių darbų k om po še
ria, kuris besikėsinantį suturėjo.” 

Dėl šito atsitikimo Smelstorius 
ir buvęs suimtas. — Labai negra
žus dalykai. Jai taip tikrai yra 
buvę, tai matomai čia nusidėjėliais 
yra socialistų ‘^veikėjai” intrigau- 
tai, Icurių įrankis buvo anas Miš
kinis, o auka —v J. B. Smelsto- 
rius.

89 degtinės varyklos iš
dirbo už................. 4.934.244 r.

74 kaulų dirbtuvės išdir
bo už ..................... 3249-33O

14 bravarai išdirbo už 2.066.113 
3 pabrikai degtinei va
lyti už ..................... 1.690.000

31 spąstųvė išdirbo pre
kių už .............  860.274
Taigi visos Vilniaus gub. iš- 

darbystės vertybė lyginas vos 
11.983.483 rub., tuotarpu Wiscon- 
sino valstijoj ūkininkai vien iš 
pieno išrinko $52.500.000.

Visoj Vilniaus gub. nėra nei 
vienos pieninės. Visa Lietuvos 
pieno pramonė — pienTnko žy
delio vežime. Paskutiniais me- 
taFs dvarininkų pradėta jungties 
į draugijas tikslu įsitaisyti pie
nines ir vesti pieno pramonę be 
žydų pagelbos. Tačiaus Lietu
voje sunku rasti žfnantįs dalyką 
žmonės ir todėl dvarininkų pa- 

, stangos nekaip vyksta.
Mano nuomone, iš šito galo, 

— taigi nuo pieninkystės reikia 
[Lietuvą pradėti kelti. Pramoni- 
jos spccializavimas — klausimas

ŠNIPO PASAKOJIMAS.

Gavau nuo viršininko paliepi
mą, kad kaip galėdams naikin
čiau valdžios priešus. Už kiek
vieną sugautą nenuoramą žadė
jo po penkis rublius, o už dvi
dešimts penkis — rūgštesnę 
vietą.

Iš aš darbavausi.
Daug jaunų karštuolių suki

šau į kalėjimą. Visoriais būdais 
stengiausi pasiekt dvidešimts 
penkių.

Bešnipinėdamas^ patyriau, kad 
maištininkų dar daugiaus privi
so ir kad jie susirenka giriose.

Vieną vasaros dieną pavaka- 
ryj apsivilkau kaimiečio rūbais ir 
nuėjau girion. Klaidžiojau, klai
džiojau, truputi baugu buvo, nu
sitariau prisėstu.

Atsisėdęs po tankiu eglynu, 
ėmiau mąstyti, kaip tai bus ge
rą, kai gausiu augštesnę vietą. 
Taip bemastydamas, atsirėmęs 
pečiais į pavirtusį medį pradė
jau snausti ir užmigau. Vos su
merkiau akis išvydau tarytum 
kepurės dugną kabantį medyje 
O-gi žiūriu tai Trepovas lyg iš 
už upės šiaukia mane, rodyda
mas man aukso gabalą: “eik 
šen, duosiu tau jį už gerą tar
navimą”. Aš šoku upėn, ban
dau plaukti, bet smarkiai šoki
nėjančios vilnįs pagriebia mane 
ir ištrenkia atgal ant kranto.

koks šnipas; pasisergėkim, jų 
dabar taip daug yra.

— Duokime ženklą, — ir kas- , 
žinkas iš jų sušvilpė. Užpa- > 
kalyj manęs švilpimas atsiliepė. 
Šiurpuliai-per mane perbėgo.

Praslinko jaunas vidutinio , 
ūgio vaikinas. Prisiartinęs prie ' 
jų pasakė:

— Sveiki gyvi, draugai 1 Kaip 
eina dalykai?

— Gerai, — atsiliepė keli bal- ’ 
sai. — O kodėl taip susivėlinai? ' 
Buvom nusiminę, manėm, kad 
kur į raudonsiūlių nagus pa
kliuvai.

— Teisybė, buvau jų apstotas, ! 
bet išsprukau. Kas-žin kas pū- 
tų buvę, jai ne šis. — Ištrau
kęs parodė brauningą. —

— Kas šio įrankio dar neturit? 
Duosiu.

4— Aš neturiu, aš, — atsi
liepė būryj. — Duok man, 
Andriau....

— Klausykit, draugai. Šį va
karą eikime giliau girion: per 
tankiai vienoj vietoj susirinkida- 
mi, galime pagamint nuožiūrą; 
gali kas nužiūrėjęs pranešti,: o 
dabar kazokai čia atsibastė, gali 
užpulti, męs atsigint neįstengtu
me, — pasakė naujai atėjęs, |cu- 
rį vadino Andrium.

— Turime ginklus, — atsilie
pė viens iš būrio, — ginsimės, 
juk ir jie ne kitaip šaudo kaip 
męs, o kad ir mirtume, tai už 
teisybę negaila.

Gulėjau kaip akmuo, kosulį 
stabdžiau, kišdamas sermėgos 
rankovę į nasrus. Žiūrėjau į jų
jų vadą — Andrių. Jis turėjo 
retą vos iš kelių plaukų barzde
lę. A, tai tas, tariausi, kurs 
vienas duos man jieškomns dvi
dešimts penkis maištinikus. Do
vana gana puiki uz tave' nakti- ' 
nis paukšteli.... Bet k^p čia 
dabar davus žinoti kaz‘okaris. 
Giria plati. Kazokai toli. Kol 
jiems praneši, kol atjos, bus po 
visam. Už sūvadžiojimą ir man 
dar kelios nagaikos tektų. Pri
merkęs akis galvojau planą, — 
pravėręs pastebėjau, kad jau. tuš
čia vieta, kur jie stovėjo. — Tai, 
kalbėjau į save, tai po vifiam 
kam, kopūstagalvi, kad nors yie- 
ną būtum kaip reikia įsistebė
jęs, dabar pradingo jie kažinkur.

Ilgai jieškojau girioj, bet be 
pasekmių. Naktis privertė grįž
ti atgal. 1

Po ilgų jieškojimų susekiau, 
kad tasai vadas buvo vieno ūki- 
ninko sūnus. Tuoj su kazokais, 
naktyje jį paėmėm.^., bet negy
vą.__Už negyvą gavau tik pen
kiasdešimts rublių ir tris kulkas 
nuo maištininkų.

Tai matai, kaip visos svajonės 
apie augštesnę vietą dingo.

ėdamas valdžiai, 
rubežin bėgti. Ar

apie
Taip gerą da 
turėjau pits u; 
yra teisybė ? | Pas valdžią jos 
nėra. šienavežys.

Chiniečiai savo rašte kiekvie
nam žodžiui turi atsakantį rašto 
ženklą. Žodyne ciesoriaus Ktttg- 
hi yra 400000 ženklų; tiek ženklų 
žmogus atmintyj negali palaiky
ti ; trįs ketvirtadaliai ženklų jau 
visai nevartojama, tai lieka 100000 
vartojamų. Bet ir tiek išmokti ne 
lengva ir tuos ženklus moka tik 
labai mokyti chiniečiai. Dabar 
Chinų valdžios išleistas Įsaky
mas liepia naujose mokyk
lose Hanonc mokyti tik 1600 
ženklų.



Mirė Marija

8 spalių m. d., šeštoj vai. ryto 
mirė lenkų poetė Marija Konop
nicka, turėdama 64 irt. amžiaus.

M. Konopnicka buvo įžymiau
si lenkų poetė. Gražiose savo 
eilėse ji apsireiškė kaipo kovo
toja už prislėgtąją liaudį, kaipo 
tos liaudies guodėja ir dainė. M. 
Konopnicka nemažesnė buvo tė
vynės mylėtoja, patriotė.

Keletas Konopnickos eilių yra 
išversta lietuvių kalbon (V. Ku
dirkos, V. K. Račkausko verti
mai). Iš pasakėlių išversta Pa
keliui, graikų paveikslėlis, Žego- 
tos vertimas; nesenai-gi dabar 
“Lietuva” yra išleidus M. Ko
nopnickos gražią apysaką “Pa
gal instatymus”, Prano Siūlelio 
vertime.

ŠEIMYNIŠKOJI LAIME.

Ištekėjusi moteris, norinti tu
rėti laimę, turi mokytiesi ir tė- 
myti, kas jos vyrui patinka, kas 
jį linksmina ar liūdnumą gimdo 
ir taikyti prie to savo pasielgi
mus. ir vyras tą privalo da
ryti. Vyrui nepatinka netvar
ka, nešvarumas, bet patinka abel- 

.na švari namų išveizda, į tai ypač 
ir turi pirm visko moteris at
kreipti savo atydą. Ištikro būtų 
per žiauru versti vyrą, dirbantį 
dieną ir naktį, nešautį visą savo 
uždarbį į namus, žiūrėti į pil
ną naminę betvarkę. . Jai mo
teris nejaučia patraukimo prie na
minių užsiėmimų ir prie lai
mės šeimyniškosios, ji turi per
galėti savę, nes svarbiausia mo
teries pareiga — būti šeimyninke 
namuose. Tas iš dalies būtų pa- 
siaukavimas iš moteries pusės; 
bet šeimyniška laimė remiasi tik 
ant abipusiškų nusileidimų ir pa- 
siaukavimų iš liuoso noro. Dau
gelis moterų tuos pasiaukavimus 
priveda iki to, jog stojasi ver
gėmis savo vyrų, tuom vienok 
jos pripratina vyrus prie despo
tizmo. šeimynoj toksai nuola
tinis pasivergimas tiek blėdin- 
gas, kiek blėdingas šeimyniškai 
laimei perdidelis nužiūrėjimas, 
neužsitikėjimas iš vienos ar kitos 
pusės.

Išmintinga ir gera moteris vi
suomet mokės pastatyti save taip, 
kad vyras niekuomet nepasikė- 
sins padaryti ją verge, ji ramiai 
ir nejučioms apgįs savo tiesas 
ir privers vyrą žiūrėti į mo
terį kaipo į draugę ir pagelbi- 
ninkę visuose gyvenimo atsiti
kimuose. Nėra taipgi nieko 
nenaturališkesnio ir bjauresnio, 
kaip jaigu moteris elgiasi su vy
ru kaip su tarnu, — tai pa
prastas noras parodyti savo įtek
mę ant vyro. Toksai pasielgi
mas vertas pilno papeikimo ir 
reikia pripažįnti, kad tai dauge
lio moterų paprasta taktika. Iš 
visų pagražinančių moteries vi
durinę 
pirmą 
kūmas, 
tybė, ir
negali suteikti laimės nei sati pa- 

. čiai, nei savo vyrui.
Moteris turi mylėti savo vyrą, 

sujungus likimą savo su likimu 
vyro, pasirengus dalintiesi su 
juo viskuo — moteris visą sa- 
'vo gyvenimą turi mylėti savo iš
rinktąjį. Visokiose nelaimėse, 
sunkiose valandose, kartumuose 
moteris privalo mylėti savo vyrą 
dar labjaus. Tankiai 
kad moterįs sugrąžina 
kelio net paklydusius 
suteikia jiems laimę,
panašiuose atsitikimuose moters 
padėjimas sunkus, bet kbks 
džiaugsmas apima moterį, kuo
met savo meilės spėka ir pa- 
siaukavimu padaro vyrą naudin
gu visuomenės nariu. Iš kitps 
pusės, išmintinga moteris nieku- 
met nevargįs vyrą savo meilavi- 
mais kuomet jis pavargęs, ar Už
imtas darbu, širdingumas mo
ters tai vaistas susikrimtimo lai
ke, rūpesčiuose, ligoj. Tuose at
sitikimuose moteris ištikrųjų sto
jasi angelu, jai ji moka atrasti 
nuraminančius žodžius; stojasi 
neapkenčiama, jai didina • vyro 
susikrimtimą bamėmis ar ašaro
mis. Reikia pripažinti, jog mo
teris pereina vyrą meilėj, užsi- 
tikėjime ir atsidavime šeimynai.

Vardan meilės ir šeimyniškos 
laimės moterims nekartą prisi
eina taikintiesi prie visokių ap
linkybių. Turbūt sunkiausia 
moteries užduotis sulaikyti vy
rą nuo ištvirkimų, girtuoklia
vimų, kazyrų, valkiojimųsi nak
timis.

| į Kita* nemenkesnis dalykas

grožybę ypatybių, 
vietą užima taktiš- 
Tai neapikainojama ypa- 
moteris, neturinti takto,

atsitinka, 
ant gero 
vyrus ir 
Žinoma,

—* tai meilės atšalimas, arba 
patraukimas vyro prie kitų mo
terų. Pirmame atsitikime išmin
tinga moteris vyrą patraukia sa
vo draugiškumu, tuom stengiasi 
žadinti jame pradėjusią migti 
meilę, bet niekuomet neerzina aša
romis ir besiskundimais, sten
giasi prikelti jame užsiinteresa- 
vimą savo ramiais atsinešimais. 
Jaigu-gi vyrą patraukė kita mo
teris tai protinga moteris palieka 
jam pilną ramumą, atlieka visas 
savo pareigas namieje. Mat nie
kas taip neveikia ant vyro, teaip 
ramumas ir neatkreipimas aty- 
dos iš moteries pusės. Intimiš- 
ka pusė šeiminiško gyvenimo 
verčia moterį taikyties prie sa
vo vyro ir reikia atminti, jog 
šaltesni atsinešimai veda prie 
griovimo šeimyniško gyvenimo.

Jai moteris stovi ant tokio pat 
laipsnio protiškame išsilavinime, 
tai ji sugadins visą savo laimę, 
besistengdama stoti augščiaus vy
ro. Lenktynės tarp vyro ir mo
teries šeimynoj neatneša naudos, 
visuomet esti taip, jog jaigu mo
teris kame nors vyrui ir stojasi 
kaipo keliarodžiu, tankiausiai vy
ras eina visai kitu keliu, nori pa
rodyti savo neprigulmybę.

Svarbiausia gi užduotvT'laimin- 
go šeiminiško gyvenimo — tai abi
pusiškas užsitikėjimas, Moteris 
neturinti užsitikėjimo vyro, tai 
apgailėtina vergė; moteris, besi
naudodama užsitikėjimu savo 
vyro, pakjla ant tos augštybės, 
ant kokios ištikrųjų ir turėtų sto
vėti. Bet kaip įgyti užsitikėji
mas? Jai moteris savo pasielgi
muose arba atsinęšimuose nepa
rodo savo takto ir proto, tai abe
jotina, ar gali turėti užsitikėjimą. 
Be naudos visi jos norai pasi
daryti gera drauge, protinga mo- 
tere ir išmintinga namų gaspadine. 
Ir doriškai nesutepta, nors daro 
viską, kas tik galima geriausio, 
bet to neužtenka. Bereikalo ji 
skusis, jog vyras neužsitiki, jai. 
savo reikalų neatidengia.

Būva ant galo, atsitikimai, jog 
moteris nustoja vvro užsitikėji
mo dėl savo nepataisomų pasielgi
mų išsireiškimų.

Išmintinga moteris niekuomet 
nebus užsispyrus savo reikalavi
muose. Ji gerai žino, jog nusi
leisti prie? vyra mažmožiuose — 
tai tikriausias būdas priversti jį 
nusileisti svarbesniuose dalykuose. 
Išmananti moteris ųjekuomet ne- 
apgaudinės savo vyro nors ir maž
možiuose. Tarp apsivedusiųjų tu
ri viešpatauti pilniausias atviru
mas ; prigaudinėdania vyrą, kad 
ir mažmožiuose, moteris, pati to 
netėmydama, sutveria savo nelai
mę ; vyras pradeda jai netikėti 
ir ji nustoja užsitikėjimo net jos 
doroj, josios šeimyniškame teisin
gume. Kaip gi tankiai atsitinka, 
kad vyras pradeda persekioti savo 
moterį, nužiūrėjimais tik todėl, 
kad ji apgaudinėjo jį mažmožiuo
se. Persitikrinęs jog moteris me
luoja, vyras visai naturališkai 
mano, jog ji paslepia nuo jo tri
gubai daugiau. Nemažiau svar
bu, kad moteris įeitų į 
materijališką vyro stovį.. Nie
kas neduoda moterei to
kio užsiganėdinimo kaip dalyva
vimas interesuose, užimančiuose jos 
vyro protą, kuomet jo dalykai pa
sekmingai eina, kuomet jam švie- 
jya laimė. Ir iš kitos pusės blė- 
dinga išskirti moterį nuo daly
vavimo vyro reikaluose; todėl, kad 
moterįs nekartą padaro bereika
lingas namines išlaidas, ne
turėdama supratimo apie supai- 
niuotą ir sunkų vyro padėjimą.

Vyras ir moteris turi sudaryti 
vieną kūną ir vieną dvasią. Kuo 
žemesnis draugijos išsilavinimas 
tuomenkesni ten atsinešimai tarp 
vyro ir moteries, tuo labiau ten 
ir moteris, tetarnaudama lytiš
kam užganėdinimui, tampa tik 
verge vyro. Juo draugija augš- 
čiau pakilo, juo daugiau civi
lizuota visuomenė, tuo ten kil
nesni atsinešimai vyro prie mote
ries, ir tuo svarbesnę rolę mo
teris lošia ir šeimyniškame gy
venime; ji dapildo vyrą, kaipo 
draugijos narys, stovi ant lygaus 
laipsnio naudojasi iš lygių tie
sių; ryšiai riamiasi patraukimu 
prie viens kito — ideališka mei
le. Tas ir reguliuoja ženybinį 
gyvenimą. J. R. L.

— Dėlko-gi tamsta manai, 
moterįs yra protingesnės?

— Klausyk, nuplikęs vyras 
perka vaistus plaukams auginti 
kvortomis, ar ne taip?

— Na, taip.
— Ir plaukų neatgauna. O 

moterįs, spjauna ant visokių 
skystimų, tik nusiperka naujus 
plauku* ir jau ji nebe plikė.

kad
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sitenkina vien mirusių šventuolių garbinimu; be tų čia 
yra gyvi pusčiuoliai ir teisingieji, kuriuos žmonės garbina 
po vardu Marabut (teisingai Marbut). ;

Bet jau męs augščiau gurėjome progą pastebėti, kad 
berberai labai tankiai rodė eretikiškus palinkimus; apie bend
rijos Sanusidža prasiplatinimą teipgi jau minėjome augš
čiau. Zanzibariškuoju pakraščiu, kuris, ačiū susinešimams 
vandeniais, nuo seno buvo susiririšime su Arabija, isla
mas išsiplatino gana anksti. Kadangi Zanzibaras gana ilgą 
laiką iš politiškosios pusės buvo sujungtas su Osmaniškąja 
provincija, tai dėlei šito ten įsigavo teipgi mokslas vienos 
Charidžitų atžalos Ibdachidža. Vėliaus prasideda vertimas 
islaman negriškųjų gyventojų šalies viduryje, kuris pa
sekmingai eina ir iki šiolai. Supainiotas politiškas Aigipto 
padėjimas, anglų, įmaišymas, ypatingai į vergybos klau
simą įvykdė aigiptiniame Sudane negrišką viešpotybę, kuri 
valdant tūlam Muchamedui Achmedui (1848—1885), va
dinusiam save mahdi, pasiekė 80tuose metuose 19to meta- 
šimčio didelę galybę. Tragiškasai Chartumo puolimas 
(1885) ir karė su Abissinija dar neišdilo iš mus atminties. 
Bet prisidingojimai, kad šitie puikus pasisekimai pavers 
didelę mahonietoniškojo svieto dalį j apgalingo mahdi ša
lininkus, pasirodė veltais, kadangi nuo pat pradžių tikėji-' 
raiškos mahometonų galvos Kaire, kaipo ir Sanusidža, už
ėmė priešingą mahdi pusę. Bet mahdi karalya neišnyko 
su jo myriu, ji yra ir dabar, nors neturi jau pirmesnėsės 
svarbos.

Jau augščiau išaiškinome liūdną tikėjimišką persiš
kųjų šiitų padėjimą; čion, regimai, nėra galima laukti is
lamo atsigimimo. r Bet ir pas juos buvo jų tikėjimiškas 
reformatorius—Mirza-Ali-Muchamed (1820—1850); jį pap
rastai vadina Bab (vartai), laikydami jį tarpininku tikin
čiųjų su slaptuoju imamu. Patsai Bab buvo tiesiog padorum 
svajotoju, kuris vedę ramų, nuošalų gyvenimą ir, kaipo raš
tininkas ir pamokslininkas, platino savo pažiūras, padaran
čias keistą mišinį tautiškai persiškų, sufitiškų ir kabalistiš- 
kųjų elementų. Ūmai jis įgijo didelę gaują pasekėjų, ir, 
kaip 1848 m. numirė šachas, Babo šalininkai Mazanderane 
iškėlė sukilimo vėloką ir ėmė šiauštis teipgi kitose vietose, 
teip kad reikalingas buvo ginkluotas valdžios įsimaišymas. 
Nelaimingus babidus tąsyk ir vėliau potam persekiojo su 
visiems žinomu persų žiaurumu; patsai Bab, visai neda
lyvavęs sukilime, ilgą laiką buvo kalinamas ir, gabaus tapo 
sušaudytas Taurizoje. Bet bruzdėjimas, jo iššauktas pla
tinosi slapta, apie atvirą gi priešinimąsi valdžiai nebuvo 

daugiau nė kalbos, ir babidų viršininkai — Šubch-i-Ezel ir 
Becha-allach — pabėgo į parubežines turkų sritis. Persų 
valdžiai reikalaujant, turkų valdžios prašalino juos iš Per
sijos kaimynybės ir nuvarė Adrianopolin, kur jie toliaus 
darė savo suokalbius (1864). Čion jie susigfričijo dėlei to, 
kad Becha-allach pradėjo statyti save patim mahdi, ko 
Becha-i-Ezelio draugai nenorėjo pripažinti. Tąsyk Subch- 
i-Ezel buvo ištremtas Kupran, d Becha-allach į Akko, kur 
ir numirė 1892 m. Becha-allacho veikalai gana skaitlingi 
ir' yra pas babidus didelėje garbėje. Kaip šitų, teip ir 
kitų babidinių veikalų tyrinėjimo nuopelnas priklauso anglui 
Brown’ui.

Priekinės Indijos mahometonai, skaitliuje apie 57 mi
lijonų, yra iš dalies šiitais, iš dalies sunnitais, vienok, kaip 
tas tankiai atsitinka, išlaikė nemaža grynai indiškųjų pap
ročių, gana daug prieštaraujančių pačiam islamo pobūdžiui.

Žinomas karaliaus Akbaro bandymas (1556—1605) 
įsteigti visuotiną tikėjimišką draugiją ant laisvų filozofiškų 
pamatų, kurią jis vadino din-i-Allach, (Allacho tikėjimas), 
kaip ir reikėjo laukti, neturėjo ilgo pasisekimo. .

Bet ir vėliaus pas indiškuosius mahometonus netruko 
laisvų siekimųsi, kurie dabartiniame laike ypatingai krypsta 
prie suvedimo islamo sutaikon su europinės kultūros rei
kalavimais.

IZRAELITAI.
Nutitiuntimo raitai. Įžangas Senam Įstatymui apleidžiame, kaipo 

ir begalinius komentaras visokioms kanoniškom bei apokrtfiikoms knygoms. 
Vollttaendige Bibelioerk fuer die Gemeinde ir drei Abteilungen (5 tom. 
1858-60); E. Reuss, La Bible nouvellement traduite nr tertet 
orginaue, avec une introduetion a chaque livre, dėt notet eeplicativet 
sur F A. T. et wn commentaire complet tvr le V. T. (7 tom. 1874-81), 
telpo-gi ir to paties autoriaus veikalas, Jam miras išduotas Eriksono ir 
Gorsto: Dat alte T. uebekteUt, eingeleitet und erlaeutert (7 tom. 1892 
—94). Asmenims nepilnai apeipaginusiems su žydiška kalba putkum pa- 
gelbingu įrankiu yra: E. Kautzsch. Die H. Bchrift dėt A. T t., iit Ver- 
bindug mit anderen Gelehrten herautgegeben (2ra žymiai .pataisyta laida 
1896).

Svarbiausias izraėlitą istorijos veikalas yra, kiek pirmesniojo laiko, 
H. Graetz. Gethcichte der Juden (11 tom. 1861), ir ypatingai klasiškas, 
nors Jau ir neprilygstąs prie šiodlenlnio mokslo veikalas G. Ewaldo. 
Getchichte dėt Volket Itrael (7 tom. 3čia laid. 1864—**);* greta su Juo 
reikia paminėti du veikalai to paties autoriaus: Die Dichter dėt A. B. 
(3 dalys 2ra laid. 1866-67) ir Die Propheten dėt A. B. (8 dalys 2ra laid. 
1861—68). Iš vėlesnio laiko, be pukių skyrių veikale Getchichte dės 
Alterthumt M. Dunkero ir veikale Getchichte dėt Alterthumt E. Meyero. 
reikia nurodyti sekanti: principiališkai svarbus veikalas J. Wellhauseno, 
išeinąs iš teip vadinamos Grafo hipotėsos, — Gesrhlchte Israels <1. 1878), 
vėliaus Išėjęs po antrašu Prolegomina eur Gechichte Itraelt (4ta laid.); 
prie šito prisideda: Abritt der Getchichte Itraelt und Judai 
(— Skizzen und Vorarbelten 3 tom. 1884) ir Itraelitiche und fuditehe 
Getchichte (2 laid., 1895). B. Stade, Getchichte dėt Volket Itrael (2 tom., 
2ra*pusė 2ro tom.: Dat Ende dėt juditehen ttaattwetene und die Enttehung 
dėt Chrittenthumt parašyta O. Holzmanno 1887—88). E., Runas. Hittoire 
du peuple d'Itrael (5 t. 1887-<-94); veikalas indomus, bet be istoriškai 
kritiško pagrindo. R. Kittel, Getchichte der Hebraedt (iki babflioniš- 
kajam apnelais vinim ui; 2 tomai 1888—92), rašyta nuo Dilhpanno atžval 
gos. G. Winkler. Getchichte Itraelt (s Einteldarttelfungen (I, 1895); 
teipogi Altorientalitche Fortchungen (I—IV, 1898*—96) to paties auto^ 
riaus ir jo Alt. Vntertuchungen (1892) apima daugelį svarbių straipsnių. 
A. Klostermann. Getchichte dėt Volket Itrael bit ruf Rettauration unter 
Etra und Nehemia (1896). Vėlesniam laikui ypatingai verta atidžios 
atkreipimo labai branginama E. Schuerero knyga, Getchichte dėt fud. 
Volket <» Zeitalter Jetu Chritti (2ra laid. 2 tom. 1886—9<Ų. J. Well- 
hausen. Die Pharitaeer und Saducaeer (1874).

Israėlitų tikėjimo istorija, bet daug senesniųjų, veikalų Watke- 
Religion dėt A. Te. (I, 1835) ir Bruno-Bauer'o, Refligiael dėt A. T t. (n 
der getchichtl. Entwicklung ihrer Principien dargettellt (2 tom. 1838— 
39), išdėta sekančiuose veikaluose: A. Kuenen. De godtdlenet van Itrael 
tol den ondergang van den joodtchen vtost (2 dal. 1869—76), pirmutinė 
nuoseklė izraėlitų tikėjimo plėtojimosi istorijos, kurios pagrindu yra teip 
vad. Erafine bipotėsa; sulyginimui galima pasinaudoti to paties autoriaus 
straipsniais: Krititche Biįdragen tot de getehiedenit van den Itrael 
godtdientt (savaitrašty Theol. Tij dschr, plrmesniųjų mstų) Ir ypatingai 
Volkt godtdientten TVereld-godtdientt (Hibb. Lest 1882). K. J. 
Montefiore. Lecturet on the origin and grovdh of religion, at iRuetrated 
bg the religion of the ancient Hebrewe (Hibb. Lect 1892). R B. Tiele, 
Getehiedenit van den godtdientt in de oudheit tol op Aletnnder den 
groate (I, pusi. 272—847, 1893); labai trumpai. Smulkmenų apdirbimą 
poduoda: F. E. Koenig. Die Hauptprobleme der altitrael. Religiont 
getchichte gegenueber den Entwicklungttheoretikern (1884). F. Bentgen 
Beitraege tur temiet. Religiontgetchichte (L 1888). D. Robertson. The 
earlg religion of Itrael ar tet forth bg biblical writert and bg modom 
critical hittoriant (1892). E. Sellin. Beitraege eur itrael, und įued. 
Religiontgetchichte (I, 1896).

Labai svarbus teologijai, bet maža turi vertis izrašllškojo tikėji
mo istorijai sekanti, parašyti nno (vairių atžvalgų veikalai ■ G Evald 
Die Lehre der Bibel von Gott, (4 tom. 1871—T6). G. F. Oehler, TheoHgiė 
dės A. Tt. (2 tom. -------- —'■ - -- - —
1891). G. Bchultz,

1S74. 3čia laid. viename pinokite, redaguoti T. Etero 
AH. Theologie (2 tom. 1869; 5ta vielikei nerdirbta

(Toliau bus J. •

Lninija.
Dangiškosios ciesorystės gyvenimo ir 

$__ papročių vaizdeliai.
\ Su paveikslais 

Vertėj. Lankia
*****

tikinę, jog pačios žemės ir oro dvasios pildo 
ciesoriaus prisakąs. Ciesoriui yra teikiama 
dieviška pagarba. Augštesnieji viršininkai 
puola ant kelių netik prieš ciesorių, bet ir 
prieš tuščią jo sostą, arba šilkinę jo užlaidą 
išpuoštą slibino paveikslu su penkiais nagais — 
laimės žyme ir želvio, paveikslu, — galybės 
žyme. Priimdami ęiesorišką pasiuntinystę 
mandarinai smilkina smilkalą ir puola ant ke
lių, atsikreipę veidu į Pekiną. Artimiausieji 
ciesoriaus padėjėjai, ministrai, skaitliuje šešių, 
padaro valstybinę tarybą. Jie leidžia įstaty
mus, apskelbia nutarimus ir prižiūri jų išpil
dymo. Du iš jų prižiūri, idant nebūtų išleista 
įstatymai priešingi Konfucijaus taisyklėms. 
Visus reikalus veda tarybininkai ciesoriaus 
vardu; ciesorius tik pasirašo artt popierų rau
donu teptuku. Ciesorius yra skaitoma žem
dirbystes globėju; jis duoda pavyzdį savo val
diniams nuvarydamas vagą ant dirvos neto- 
liėsia šventnamio Pekine. Ciesoriertė, jo pa
ti, yra skaitoma šilkdirbystės globėja. Seno
viniu įpročiu ji daro eilę ceremonijų liečian
čių šilkmedžio priežiūrą ir šilkvabzdžių augi
nimą. .Taip kaip ir ciesorius, ji turi auksi
nę antspaudą ir nefritinį akmenį, kaipo augš- 
tesnėsės valdžios ženklą.

Per keturis tūkstančius metų chinų cieso
rystę valdė ciesoriai iš 28 dinastijų. Dabar
tiniu laiku Chiniją valdo ciesoriai iš Mandžiu- 
riškos dinastijos, kuri įvedė madą nešioti 
kasą ir mėlyną jakę. Valdymui provincijon 
iš sostinės, Pekino, yra siunčiama mandari 
nai — augštesnieji viršininkai. Chiniškieji 
viršininkai nejierdaugiausiai atsižymi teisin
gumu. Jie turi sudėti ciesoriui Pekine tam 
tikrą apstį mokesčių — piningais, arba daik
tais, o likusias jie išreikalauja savo naudai. 
Neteisybių išvengimui, niekuomet nesiunčia 
mandarino ton provincijon, kur jis yra gi
męs; jis turi būti svetimas šaliai, kurią jis 
valdo. Kariškasis mandarinas neturi teisės 
gyventi su motina, idant ji mūšio dienoje 
pavojaus valandoje neužlaikytų jo prie sa
vęs. Valstietinis mandarinas neprivalo gy
venti su tėvu. Chinai bijosi, kad valdymas 
neišeitų *šaliai ant blogo, jai tėvas ir sūnus 
bus kitokių pažiūrų. Jai sūnus klausys tėve, 
tai šaliai išeis negerybė, o jai jis tėvo ne
klausys, tai bus didžiausia nuodėmė, nes pa
klusnumas pas chinus yra pirmutiniu pri
šalai. Mandarinams taipgi uždrausta vesti 
merginą iš savo tarnybės vietos, uždrausta 
lankytis į teatrus ir apskritai, uždrausta ro
dytis tarp žmonių. Jie turi palaikyti savo 
garbę ir būti teisingais.

Chiniškieji įstatymai yra labai aštrus. Šei- 
hivnoje tėvas turi teisę savo vedusius sūnus 
mušti. Prasikaltėliai baudžiama dar aštriaus; 
prasikaltėliui įspraudžia kaklą į didelę, sun
kią lentą, kuri neleidžia jam nei vaikščioti, 
nei judėti. Šitaipos jį sodina ant turgaus 
pleciaus kelioms dienoms, ant lentos užra
šydami tą prasikaltimą, už kurį jis yra bau
džiamas. Lengvesniu nubaudimu yra skai
toma plakimas bambusinėms lazdelėmis per 
padus. Didžiausias nubaudimas yra teikia
mas už tėvo užmušimą. Pirma nusikaltėlio 
teisimo jį sodina į kalėjimą. Chiniškuoju 
kalėjimu yra siaura, žema pravarinė, nuo gat
vės atidalinta medinėmis grotomis, už kurių 
aiškiai matyt skarmaluose žmogystos, gulin
čios ant purvimų šiaudų. Teisme nusikaltę; 
liai klūpo ant kelių. Valstybė uždarytųjų ka- 
lėjiman nemaitina ir todėl jie prašinėja iš
maldos pas praeivius, arba maitinasi tuo, ką 
atneša giminės.

Žiaurus ir aštrus yra chiniškieji įstatai, tuo 
tarpu chinai patįs švelnus, mandagus, ma
lonus, nepaprastai darbštus, blaivi ir saikus. 
Girtybė tarp jų yra didžiausia retenybė. Iš
tisus metus galima keliauti po Vidurinę vieš
patystę ir nesutikti žmogaus, kuris būtų gir
tai girtas. Po devintai, arba vėliausiai, po 
dešimtai valandai vakare miesto gatvėmis nie
kas nevaikščioja. Jai kas eina vakare, tai 
neša pirma savęs žibyklą, ant kurios yra pa
rašyta nešėjo vardas. Chinai atsižymi ne
paprastu mandagumu. Protuolis Konfucijus 
paliko jiems visą eilę taisyklių sulig to, kaip 
reikia elgtis, ką kalbėti, ką daryti per tikė
jimišką ar valstietinę šventę. Chinas gerai 
žino kiek jam reikia sudėti prisilenkimų, kuo
met prilenkti kelius, kaip palenkti galvą, kaip 
nusišypsoti, kaip permainyti balsą. Nėra pa
saulyje nei vienos tautos, kuri būtų taip api
painiota, kaip chinai, tūkstančiu įvairiausių 
bereikalingų ir tuščių ceremonijų. Jai, pa v., 
pas chiną ateis svečias, tai tolai nesės, 
kol neatsisės svečias; šeimininkas būtinai sė
das po dešinei svečio pusei, idant tas tokiu 
būdu visuomet būtų šalę jo širdies. Jai sve
čias bekalbėdamas atsistoja, tai šeimyninkas 
turi padaryti tą patį ir atsisėsti ne pirmiau, 
kaip svečias vėl savo vietą užims. Jai važiuo
ji dvirate arba, kurių yra daug šiaurinėje 
Chinijoje, tai susitikęs su pažystamais, turi 
išsirepečkinti iš baisios, lyg baudai įtaisytos 
kr a bes, ir žemai nusilenkdamas išklausinėti 
apie sveikatą visų paprastai skaitlingos chi- 
niškos šeimynos vyrų. Daugybė tokių cere
monijų iki mažmožių turi išmokti ir jas pil
dyti tas, kuris nori pragarsėti “išmaningu”. 
Jų mandagumas reikalauja stovėti svarbios 
žmogystės apvaizdoje uždengta galva.

Chinai yra labai taikus. Nei viena tau-, 
ta neturi taiį) mažai kariškų dainų ir ne
garbsto su tokia tvirtybe sančforą, ypatingai 
žemdirbio kaimiečio darbą, štai kas dainoje 
dainuojama: “Kaip męs rengėmės kelionėn, 
augmenįs jau leido ūgius; bet kaip męs su-i 
gryžome namon, tai jie buvo nuvytę ir iš
džiūvę. Kelias tolimas, maistas nekoks! Kiek 
neužpelnytų nelaimių nuo to laiko, kaip aš tu
rėjau stoti į kariumenės eiles, apleisti žamb
rį ir gimtinius laukus!”. Chiniškosios dai
nos išgiria ne drąsą, narsą ir kariškąsias do
rybes, tik sandorą ir ramybę, saikų, taisyklin
gą triūsą ir taikiuosius prisirišimus.

Pas chinus kariumenės labai maža. Dalis 
jos stovi tvirtumose, didesnė gi dalis visose 
nrovincijose pnrvena savo namuose; ji darbu 
padaro sau užlaikymą ir tik ypatinguose 
atsitikimuose susirenka į didžiuosius provin
cijų miestus po pulkąvedžių vada. Paprastas! 
chiniškųjų kareivių aprėdimas yra toks: mė
lynos knatinės kelinės, palaidas žiponas iš 
tokio paties audimo, su guzikais ant šono, j 
apvedžiotas plačiai varsuota liemavone. Ant 
krūtinės ir pečių prisiūta balto kartūno ru 
tūliai, ant kurių parašyta pulko vardas; ba
talijom) ir rotos numeris. Kojos basos, ant 
galvos kaip ir turbanas iš mėlyno knatinio 
audimo. Chiniškieji kareiviai yra juokingi sa
vo aprėdale, ypatingai jiems užsidėjus dideles 
šiaudines skrybėles ir skėčius, apsiavus vel
tinėmis kurpėmis ir plačiomis kelinėmis. Tai
kiame laike kareiviai vaikščioja nedideliais pul
keliais, tankiausiai be ginklų, arba sn pri
kabintais prie užpakalio kardais. Didžiausias 
jų pasigėrėjimas — tai didelės raudonos Vė
luvos. Delei šito yra Chinijoje patarlė: “20 ■ 
kareivių, 20 skėčių, 19 vėluvų ir vienas šau
tuvas”.

Po karei su jopanais 1894 m., kuri pa
sibaigė chinų sumušimu, jie parsikvietė euro
pinius oficierus ir mokina savo kariumenę 
pagal europiečių’būdą.

Bet jaigu chinai prasti kareiviai, tai jie 
yra stropiais vaizbiais. Kuone kiekvienas chi
nas yra vaizbiumi. Vos surinkęs kiek pinin
gų chinas tuojaus ima pirkinėt ir pardavinėt. 
Keleiviai chinus aprašo kaipo suktus pir- 
kliapalaikius gaudagrašius, nuolat tik ir te
manančius apie pelnus.

Svarbiausiais chiniškos vaizbos dalykais 
yra šilkai, arbata, medvilnė, porpelėniniai iš
dirbiniai ir visokį niekbiekrai. šitie daiktai 
yra išgabenama užsienin. Chinijon gi įga
benama ryžiai, opiumas ir visokios europinės 
prekės. Dabartiniu laiku europiniai pirkliai 
su Chinija veda įžymią vaizbą, ypatingai mies
tuose, stovinčiuose pamarėje, arba prie di
delių Chinijos upių. Toli šalies^ilumon chi- 
na? n$ne’džia “rudų , arba užjurinių velnių’^ 
kaip jie vadina europiečius. Visų daugiau
siai savo prekes atveža angiai, paskui ame
rikiečiai, vokiečiai, jopanai ir, antgalo, rusai.

Pasekmingesnei vaizbai su europiečiais 
chinai pasinaudoja upėmis ir kanalais, ku
rių jų šalis tiek daug turi. Jaisiais chinai 
savo prekes suvežą į didelius uostinius mies
tus. Arti didelių miestų upės ir kanalai mir
ga džonkomis — nedideliais chiniškais žeglė- 
niais laivais, kurie seka vienas paskui kitą 
begalinėmis kirbinėmis. Keliai sausuma, ku
riais buivolai velka laivus ir valtis iš vieno 
kanalo į kitą, tankiai atrodo mūgelaukiu; 
siaurais kalniniais takeliais kasdien pereina 
tūkstančiai žmonių, ant pečių pernešdami pre
kes. Šitie nešiotojai — kuli, pažiūrėjus men
ki ir silpni, su išbliškusiais veidais, turi di
delę raumenų jiegą. Skaitlius laivininkų ir 
nešiotojų — kuli, pernešančių prekes šalies 
vidun, pasiekia kelių milijonų.

Persikėlimui ant sausumos vartojama ra
teliai, nešykles, vežimai arba arbos ir arkliai. 
Rateliai yra rankiniai, vienu ratu, ratas pri
taisytas ties viduriu; juosius panaudoja per
vežimui žmonių, o taipgi akmeninių anglių 
ir druskos. Pasažieriai sėda į ratelius, ba
gažas gi dedama jų priešakyj; ratelius stu
mia iš užpakalio vienas žmogus. Vežikas at
sižymi neišpasakomu pakantrumu: jis be nuoal- 
sos per dieną stumia ratelius, užkrautus žmo
nėmis ir bagažu. Jai vėjas pučia iš užpa
kalio, tai prie ratelių pritaiso žėglį. Tąsvk 
visi šitie rateliai, išskleidę žėglius, seka vienas 
paskui kitą begaline kirbine.

Neskaitant ratelių, žmonių perkėlimui yra 
vartojama nešykles. Jos yra padaromos iš 
dviejų bambuso lazdelių, viršui gi yra pri
taisoma sėdėjimui narvelis. Tai yra paprasta 
nešykla dviem nešikam. Bet yra nešyklos 4, 
8 arba 16 nešikų. Paprasta nešykla yra mė
lynos varsos, mandarinų nešykla yra žalia, 
ciesoriaus geltona, nuotakų raudonos. Šiau
rėje, kur keliai yra prastesni, kaip pietuose, 
greta su nešyklomis yra vartojama sunki 
dviratė ar&a, kurią traukia arklys. Arba iš- 
viršaus apdengta stogeliu, išpuošta gi užlai
domis ir šilkiniais priegalviais. Kratymas 
šituose ratuose yra gerokas. Važiuočius eina 
greta su arkliu, arba šonu sėdi ant kairėsės 
sienos, šiaurėj važinėjimui ir Sunkenybių 
pervežiojimui pasigaunama buivolai, arkliai, 
o taipgi ir verbliudai; šituos gyvulius chinai 
rūpestingai prižiūri. Apsaugojimui nuo bal
čio juos apsupa gūniomis, o prastais keliais 
apauna juos avalu iš šiaudų.

Keliai Chinijoje yra labai prasti: tai tik 
menki takai, visuomet pilni pėsčių ir važiuotų. 
Jai ne daugybė upių ir visas kanalų tinklas, 
kurių Chinija ten daug turi, tai susinėsimas 
jais būtų tiesiog negalimas. Daugelyje vietų 
yra užsilikę žymės, taip vadinamų 21 cieso- 
riško kelio, kurie buvo išvesta dar vidur
amžiais, 12 — 13 ipetašimtyje. Kur keliai 
susitiko su kalnų atsikišimais, ten padaryta 
požeminės galerijos;' žemumose gi keliai iš
kelta pylymo pavidale. Jie yra išgręsta pla
čiomis granitinėmis plytomis ir abišaliai ap- 

(Toliau bus).
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VIENUOLIS SAVO BROLĮ 
UŽMUŠA.

Censtachavo vienuolyne vis 
nelaimės dedas. Nepersenai bu
vo ten apvogtas švenč. Panelės 
paveikslas.
plėmas gula ant Censfachavos 
vienuolyno.

Dabar vėl juodas

vienuolyno. Pereitais . metais 
Censtachavoj daug kalbų buvę 
sukilę dėl surasto kanapoj lavo
no. Dabar pasirodė, kad pauli- 
nas vienuolis Damazas Macoch 
užmušęs savo brolį Vaclavą Ma- 
cochą ir į tą kanapą buvo jo la
voną- paslėpęs. Tolesniai išsi
aiškino ir priežastįs. Pasirodo, 
kad Vaclavas Macoch turėjo pa
čią, kuri labai patiko jo broliui 
vienuoliu paulinui. Tas vienuo
lis Damazas, kaip spėjama 
vien dėl to tik ir užmušęs savo 
brolį, kad, nuo jo atsiliuosa- 
vęs, galėtų meilėje gyventi su 
ano žmona, gražia 26 metų mo
teriške Elena. Tą Eleną užmu
šėjas, išpildęs savo nelabą darbą, 
kaip pasirodė, buvo paėmęs pas 
save ir su ja gyveno. — Eina 
garsai, kad tas pats vienuolis Ma
coch yra ir šv. Panelės paveikslo 
apiplėštoju.
prirodymų 
nės visu 
pasipiktinę, 
nuolynas išleido į žmones at
sišaukimą, kuriame sako, kad jai
gu šv. Panelės paveikslo apiplė
šimas atnešė tėvams paulinams 
sielavartą, tai dabar pasiaiški
nusi užmušystė daro jiems di
džiausią gėdą. Vienuoliai keti
na pavyzdingu gyvenimu vėl už
sipelnyti žmonių užsitikėjimą ir 
šaukia visus tikinčius eiti vie- 
nuolynan melstus, kad gavus 
Dievo atleidimą. Žinoma, jaigu 
žmonės paklausys, tai vienuo
liai, kad ir prasižengę, pelnys da
gi nemažai piningų....

Tačiaus tvirtų tam 
dar nėra, 

tuo yra 
Censtachavo

Žmo 
labai 
vie-

| K roką ve 7 spalių tapo su
imtas užmušėjas vienuolis Ma- 
coch. Vienuolis prisipažino esąs 
kaltas, brolį užmušęs, bet šv. Pa
nelės paveikslą apvogęs ne jis.

Jaigu šv. Panelės paveikslą ir 
ne Macochas būtų apvogęs, tai 
visgi kas-nors iš vienuolių, gal 
būt koks Macocho draugas. Taip 
yra spėjama visų.

Macochas užmuštojo brolio pa
čią Eleną labai rėdydavęs; ji gy
vendavus labai turtingai, labai 
puikiai, gaudama piningus iš sa
vo numylėtinio vienuolio. Iš- 
kur-gi pas vienuolį rados pinin
gai? ši aplinkybė leidžia įtarti, 
kad ne kas kitas, bet tas pats 
Macochas apvogė ir šv. Panelės 
paveikslą. —

| Popiežius 8 spalių per te
legramą pasiuntė Censtachavon 
prakeikimą vienuliui Macochui, 
užmušusiam savo brolį.

| Finliandijos seimas yra pa
leistas. Nauji rinkimai seiman 
turės įvykti 2 sausio, o naujo 
seimo atidengimas 1 vasario. Ro- 
sijos valdžia, kaip išmanydama 
bando gniaužti Finliandiją. Da- 
4>ar ji nori suardyt finų vieny
bę. Tikisi, kad prie naujų rin
kimų seiman finų partijos su
sipeš, ir tąsyk Rosijos valdžia 
galės paremt jai patinkamiausias 
partijas. Tečiaus,' tur būt, tos 

'viltįs nueis niekais. Finai, ma
tydami tėvynės pavojų, tvirtai 
laikosi vienybės ir jos laikysis 
ir toliaus. Smulkesni ir didesni 
partijų skirtumai finų dabar pa
dėta į. šalį. Visiems rūpi tik 
bendras tautos reikalas.

Kitas orlaivininkas ketina 
skrist per Atlantiką. Orlaivinin
kas vokietys J. Brucker, pasekda
mas Wellmano mintį, irgi keti
na perskrist Atlantiškąją van
denyną. Jo orlaivis “Suęhard” 
yra 200 pėdų ilgio ir įtalpina 
8.500 kubiškųjų metrų. J. Bru
cker sako, kad VVellman negerą 
laiką pasirinkęs: rudenyj ant 
Atlantiko visuomet esti smar
kus vėjai, kurie neleidžia pasek
mingai skristi. J. Brucker pa
sirinksiąs gerą laiką. Visi įren
gimai ant jo orlaivio yra gan 
panašus Wellmano įrengimams.

|| Europoj dabar suskaitoma 
I 600 aeroplanų, nuolat skraidan

čių ore. Jie visi maž-daug, galį 
f kaštuot apie 20 milijonų dolarių. 

Tai tiek jau yra padėta pinin- 
. gų naujam išmislui.

d II Iš Portugalijos prasišalino
popiežiaus atstovas. Kur jis iš- 
■riavo, ar jį popiežius atšau-
I Adr

kė, tikrai nežinia. Direktorius 
piningų dirbtuvės Lisabonoj, 
Jose Lime, nusišovė. Nors Por
tugalijos vidaus dalykų ministe
ris atsisakė paduoti parlamentui 
socijalistų užmanymus,, bet jie 
prižadėjo ramti dabartinę rapub- 
likonišką valdžią.

U Motina išvyto Portu^ilijos 
karaliaus, karalienė Maria Pia. 
ant kariško laivo “Regina Elena” 
19 spalio dieną atkako Italijon.

|| Naujiejie Portugalijos minis^ 1 
teriai nutarė panaikinti viešpatys- | 
tės tarybą ir augštesnijį parlamen- , 
to rūmą, liks teisių užgyrimui 
tik vienas iš žmonių siųstų atsto
vų susidedantis žemasis rūmas.

|| 19 spalio atkako į Eversham, 
Anglijoj, išvytas iš savo krašto ; 
Portugalijos karalius Manuel.

li Genevos kalėjime Šveicarijoj 
pasikorė Luigi Luccheni, užmu
šėjas Austrijos karalienės Elzbie
tos. Užmušė jis karalienę Ge
ne voj 1898 m. 10 rugsėjo ir nuo 
to laiko sėdėjo kalėjime. Švei
carijos tiesos nepripažysta mir
ties bausmės, todėl Luigi Luc
cheni buvo nuteistas sėdėti ka
lėjime visam gyvenimui. Vie
nok, matomai, mirti jam pasiro
dė lengviaus, negu amžinai 
lėti.

ka

WEILER
Ispanijos generolas, žadąs sunai
kinti republikoniškąjį judėjimą.

|| Ispanija vėl susipyko su 
Morokko. Mat Morokko pasi
žadėjo Ispanijai užmokėti 130 mi
lijonų pesitų karo išlaidų, o jų 
mokėti nenori. Todėl, kaip pa
duoda laikraštis “Petit Parisien”, 
Ispanija vėl nori siųsti prieš Mo
rokko savo kareivius ir užimti 
miestą Tetuan.

Į| Prancūzija susitaikė su Tur
kija reikaluose paskolos: Turkija 
gaus iš Prancūzijos paskolą 30 
milijonų dolarių.

U Turkijos komisija atkeliavo 
Rosijon Odeson pirktų arklių 
savo armijai Komisija rinksis 
arklius per visą žiemą.

|| Nobelio dovaną už nuopel
nus medicinos srityje gavo Hei- 
delburgo universiteto psichologi
jos profesorius dr. Albrecht 
Kossel.

•
|| Berlyne universiteto sukak

tuvių bankete Kaiseris Vilhel
mas kalbėjo studentams, mokin
damas juos, kad jie mažiau var
totų svaiginančių gėrimų, bet 
sektu amerikėnus ir daugiaus už
siimtų žaismėmis tyrame ore.

|| Garsus maskoliškasis rašti
ninkas Tolstoj vėl susirgo. Pa- 
jiegos jo puola.

|| Prancūzijoj, kaip rašo 
“Temps”, žmonės vis mažiau per
ką romanų ir meiliškų apysakų, 
užtai kitokias kningas pradedą 
daugiau pirkti. Romanų panie
kinimas priskaitoma tam, kad 
dabar nebesą Prancūzijoj gerų ra
šytojų.

|| Pasitraukė nuo vietos visa 
Perų respublikos ministerija. *

Į( Pietinėj Amerikoj Respubli
koj Chili užtiko naujus anglių 
plotus. Sulyg apskaitymo, ang
lių ten yra 150 milijonų tonų.

|Į San Guan dėl Sur atėjo ži
nia, jog Nicaraguos sostinėj 
mieste Managua vėl kilo revoliu
cija. Valdžia cenzūruoja aštriai 
siunčiamas svetur telegramas.

|| - Bremene, Vokietijoj, strei
kuoja gatvinių karų tarnai. 18 
spalio dieną buvo kruvinas su
sirėmimas straikięrių su policis- 
tais; iš abiejų pusių sužeista tū
las žmonių skaitlius.

Garsingas rusų rašytojas L. Tolstoi ir jo žmona.—L. Tolstoi dirba lauke. 
Telegramai praneša, jog L. Tolstojaus sveikata silpsta.

|| Vokietijoj, Siegfried Kali ka
syklose atsitiko expliozija, kuri 
išgriovė olą ir užkirto išsigelbė
jimo kelią 15 darbininkų. Va
kare juos ištraukė visus, bet ne
gyvus.

Į Osterfelde, Vokietijoj, vie
nas lenkas dinamitu bandė su
ardyti kaiserio \ ilhelmo pa
minklą.

|| Rosijoj įvairių miestų val
dybos deda piningus įrengimui 
paminklo atminčiai 300 metų su- 
katuvių Romanovų giminės vieš- 
pativimo Rosijoj.

|| Japonijoj Tokyo paleista ant 
vandenio naujas kariškasai lai
vas “Umikage”, įtelpiąs 1.150 
tonų.

|| Belfaste užbaigta statydinti 
naujas milžiniškas White Star 
linijos laivas vardu “Olympic” 
Jo įtalpa — 45.000 tonų. Yra 
jis trigubos šriubinės systemos 
Masštatos jo toks: ilgis, 882^ 
pėdų; plotis, 9254 pėdų. Olym
pic patalpins 2,500 pasažierių ir 
880 tarnaujančių. Jis turi vie- 
nuoliką augščių.

|| Japonijoj, ant salos Kinshu. 
vienas kaimo policistas, dalyvavęs 
mūšiuose su maskoliais, gavo pro
to sumaišymą. Išbėgo iš savo 
gyvenimo į tabako pardavinę ir 
nudurė jos savininkę; iš čia nu
bėgo į kito policisto būdą ir nu
durė policistą ir jo moterį; nu
durė ir pribuvusį policistui pagel- 
bon žmogų. Kadangi apie bepro
čio darbus žinia jau išsiplatino 
kaime ir gyventojai užsirakino 
duris, tai jis nubėgo į kitą kaimą, 
kur žmonėms teipgi buvo praneš
ta, ir jie užsirakino savo namuo
se. Beprotį patiko vienas policistas 
ir jam pasakė, jog apšauktas 
naujas su Maskolija karas ir 
jis turi užsimelduoti policijos 
stacijoj ir eiti kariumenėn. Be
protis paklausė ir nuėjo ramiai 
policijos stacijon, kur jį surišo 
ir nugabeno į bepročių namus.

|| Iš Paryžiaus 21 spalių iš
važiavo Amerikon garsi prancū
zų artistė Sara Bemhardt su 
savo artistų kompanija. Ame
rikoje vaidins scenoje ' įvairius 
jos repertuaro veikalus.

|| E. Caruso 23 spalių dainavo 
karališkuose rūmuose Vokietijos 
karalienės gimimo dienoje. Kai
seris apdovanojo Caruso “Kara
liškųjų Prūsų Rūmų dainiaus", 
titulu.

|| Ciklonas. Italijoj siautė bai
sus ciklonas. Iš Neapolio 24 spa
lių pranešama, kad ciklonas ties 
Vezuvijų ir ant salos Ischia at
ėmė gyvastį tūkstantim žmonių. 
Manoma, kad ciklono vilnis nuš
lavė visą salą. Iš salos negau
nama jokių žinių. Pasiųsta ten 
torpediniai laivai. — Besiaučiant 
ciklonui išsiveržė ir Vezuvijus. 
Pasipylusi lava sunaikino keletą 
namų, dingo ir keliolika žmonių. 

Resinoj, Cetara, Amalfi, Palermo 
ir kitur ciklonas daug bėdos pa
darė; pražuvo daug žmonių.

ĮĮ Atplaukęs iš Anglijos Brazili
jon garlaivy* “Araguaya” ten ta
po kvarantinai sulaikytas, nes 
kelionėj keturios ypatos apsirgo 
cholera ir numirė. ,,

Vokietijoj, Į.eipęige, suėmė 
kokį ten Dancką, su 
pavogtu bicyžliu. Jis Išsigindamas, 
nušovė policistą Hensheli. Vė
liau pasirodė* kad jųnnutinė jo 
paduota pravardę nętikra, kad 
tai yra maskoliškasis fjboinbų mė
ty to jas, gimęs^ Odesoj Osilevski.

Į| Pasitraukė nuo vietos Mas
koliuos užsienių ministeris Iz- 
volsky. Laikraščiai veik visų pa
kraipų _ džiaugiasi, kad kartą 
Maskolija jo nusikratė, nes buk 
blogesnio ministerio dar Masko
lija neturėjo.

| Naujasis Chinų karo minis
teris Jin-chang pradėjo savo re
formas kariumenėj nuo prisaky
mo oficierams nukirpti kasas.

|| Siamo karalius mirė 23 spa
lių d. Nauju karalium padėtas 
kųningaikštis Chowfa Maha Va- 
jiravudh. Miręs karalius, kurio 
pilnas vardas skamba Phra-Para- 
mind-Maha-Chula-Longkorn-Chu- 
la-Chom-Klao, .buvo gimęs 1853 
m. ir viešpatavo Rytinėj Indijoj 
keturiasdešimts metų. Buvo gan 
pažangus karalius.

Dr. H. Crippen už nužūdymą 
savo žmonos Londono teismo nu
teistas pakorimui. Jį pakarsią 
8 lapkričio dieną.

CHOLERA. „
Rosijoj iki šiol susirgo chole

ra 205.410 žmonių, o iš jų nu
mirė 95.963. Tai pasibaisėtinos 
skaitlinės. Joks karas tokios 
daugybės aukų nepraryja.

U Paryžiuje 21* spalių interna
cionalinis publiškos' hygienos 
biuro nutarė sušaukti internac. 
sanitariškąją konferenciją ap
svarstymui būdų, kokiais gali
ma būtų kovoti su cholera ir pa
naikinti ją. i m: **

•s
|| Italijoj val&iai nepasisekė 

cholera išnaikinti, ji vis gana 
smarkiai, nors ne taip smarkiai 
kaip Maskolijoj, siaučia ypač 
provincijose Casertą, ir Neapo 
liaus. » 1

Tėvynės Mylėtojų
Dr-stčs Reikalai.

VUas nutttu Tėv. Myl. Dr-Joa r»i 
kainose. kuopos Ir pavianMM jfimUm 
malonėti siųsti ui jas Ut Kam. m 
risi ir nsdsVto. )ul.
J- Laukis. 2951 Uslon st., Chfca<o ni 
MM ■■Tokį žodyną jau yra pradė-

B ra ilgiausiu tautos turtu yra jęs leisti dras Šlapelis Lietuvoje 
kalba. Nemokėdami jos atsa- ir manome, kad už kokių metų

kančiai vartoti męs turime didelį 
nuostolį, bet ne mažesnį nuostolį 
turime ir iš to, kad nesupranta
me kalbos, kaip reiktų ją suprast.

Tas yra ir su lietuviais. At
ėmus nedidelį būrelį apšviestes- 
nių, kurie yra gerai apsipažinę 
su kalba ir gerai ja vartoja ir 
supranta, mes dar turime visuo
menę, kuriai dalis mūsų kalbos 
išrodo paslaptipga ir nesupran
tama, kaip hieroglifai ant Aigyp-, 
to piramidų.

Kad taip yra, tai neužginčija
mas faktas, nes ne iš vieno ten
ka išgirsti, jog negalįs dabarti
nės lietuviškos kalbos suprast ir 
per tai neskaitąs laikraščių ir 
kningų. " ■ ” A

Męs pažiūrėkime, kame yra 
priežastis to nesupratimo dabar
tinės mūsų kalbos. Visų pirma 
mūsų kalbos žinovai kala nau
jus lietuviškus žodžius arba sta
to lietuviškos prasmės žodžius į 
vietą žargono, kurį vartoja vi
suomenė: antra męs, kaip ir ki
tos tautos, vartojame daugybę 
terptautiškų žodžių be kurių ne
galime apsieiti — ir nemanau, 
kad ir apsieisime, nes kitaip tai 
reikėtų padaryti revoliucija savo 
kalboje — ir trečia, tai lietu
viškos kalbos dialektai.

Imant tą viską j atydą, męs 
matome kokia sunkenybė yra mū
sų lietuviškai visuomenei savo 
kalbą suprasti. Nėra ko ir 
stebėtis, kad visuomenė daugiau
siai skaito tokius laikraščus, kaip 
“Saulė”, nes tokie laikraščiai var
toja tą žargoną, nuo kurio męs 
norime apsivalyt.

Sumanymas leisti encyplopediją 
yra laiku, nes męs turime reng
tis prie išleidimo tokio veikalo, 
kuris uždengtų taip žymią spra
gą kylančioje mūsų tautos kul
tūroje, bet mes turime dar ir 
kitą žymią spragą uždengti, ir 
greičiau negu encyklopedijos 
spragą, t. y., męs turime išleisti 
lietuvišką žodyną, kokius turi 
aukščiau kultūriškai pakilusios 
tautos. (Anglai turi Webster’o, 
Century ir kitus). Turė
dami L tokį žodyną, - ne- 
begirdėsime skundų dėl nesu
pratimo dabartinės rašliavos, nes 
tas žodynas bus kaipo raktas, ku- 
riuomi kiekvienas galės prieiti 
prie savo kalbos ir suprasti, jaigu 
tik panorės.

Nemanau, kad aš klystu, ma
nydamas apie reikalingumą tokio 
žodyno, nes mano^nuomone, ma
nyti, kad jo nereikia, būtų taip 
pat neišmintinga kaip ir pasakyti, 
kad oras gyvasčiai nereikalingas.

Męs turime turėti žodyną ir 
greičiau negu encyklopediją, nes 
nesuprantant Raibos, sunku bus 
suprasti ir encyklopediją, o jai 
nesuprastume kalbos, tai ir encyk
lopedijos neskaitysime.

Pakeliu tą klausimą, nes ma
nau jį esant svarbiu ir neatide
damu kitai dienai dalyku. Ma
nau kad ir kiti su mano nuo
mone sutiks. J. D ant a. a

ar anksčiau jo žodynas apleis 
spaudą. Tokiu būdu nors p. 
J. Dantos patėmijimas yra geras, 
bet pervėlns ir mums amerikie
čiams bereikalingas.

J. Laukis.

Ponui T. J. Kučinskui, Gard- 
ner, Mass. — Dabar susitverian
čios T. M. D-jos kuopos Ku
dirkos raštus gali gauti tik pu
se kainos, vadinas po $2.50 vi
sam kompletui; bet tai nėra di
delis piningas užsimokėti už tiek 
kningų ir dar tokių, kurios nie
kuomet iš savo augštos vertės 
neišeis. Smagu yra .girdėti, kad 
jus žadate skaitlingomis spėko
mis prisidėti prie T. M. D-jos 
varamo darbo. J. Laukis.

Iš Chicagos 
Lietuvių Gyvenimo.

Se jums dar vienas pasilinksmi
nimas! “Lietuvių Ratelis”, užlai
kantis, “Lithuania” skaityklą, 
3149 So. Halsted st (ant Brigde- 
porto) pasiryžo duoti mūsų jau
nuomenei dar vieną tinkamą bū
dą liuoso laiko praleidimui. Su
tvėrimas ir užlaikymas skaityk
los be abejonės atnešė mūsų jau
nuomenei nemaža naudos. Da
bar girdime, jog greitu laiku prie 
tos pačios skaityklos (basemen- 
te, kurs ta m tyčia taisoma) bus 
atidarytas billiardas (pool table) 
ir skritulių svaidymas (bovriing 
alley).

Mūsų jaunimas mažai turi tin
kamų vietų, kur mandagiai, pi
giai ir linksmai galėtų laiką pra
leisti. Stoką tokių vietų stum
te stumia mūsų geriausią jaunuo
menę į pertankų karčiamų lan
kymą, iš ko kitą kartą esti gal
vai persunku, o kišeniui per leng
va. Girdėti, jog apart to, bus 
taipgi proga pasipažinti su ki
tais nekaltais žaislais, kaip ve: 
šachmatais, vareabais ir 11. Ten 
pat manoma atsilankusiems tu
rėti lengvukus užkandžius, arba
tą, kavą ir kitus nesvaiginančius 
gėrimus. Žodžiu sakant, nori
ma “Lithuania” skaityklos namą 
padaryti tokia vieta, kur mūsų 
jaunimas rastų sau smagų ir 
naudingą pasilinksminimą.

Ką-gi sakysi! Reik tik tuom 
pasigerėti, ypatingai, kad prane
šama, jog jaigu būtų koks pel
nas, tai jis eis tiktai užlaikymui 
ir padidnmui skaityklos, pats 
“Lietuvių Ratelis” nemano iš to 
biznio daryti. Reporteris.

30 spalių ant Bridgeport Lie
tuvių Kliubo salėje atsiliks 
“Aušros” draugijos rengiamosois 
diskusijos. Bus diskutuojama 
šioje temoje už visuotinąjį bal
savimą ir prieš. Diskutuos p. 
Ilgaudas su p. Kaspučiu. Nuo
sprendį duos: pp. Bračulis, Gu- 
gis ir Jurgelionienė.

DavisAnt Town df Lake
Sųuare 22 spalių m. įvyko penk
tosios “Aušros” draugijos kuo
pos prelekcija. Prieš prasėdė
siant prelekcijai, P. Sarpatius, 
Chicagos konservatorijos studen
tas, akompanijuojant K. Šliupui, 
sugriežė ant smuiko kelis gra
žius dalykėlius (Meditation A. 
Henerakowskio, Largo Handel’o, 
Ca va tina Raffo). Chicagiečiai 
sutiko delnų plojimu tą mūsų 
jauną ir gabų Amerikoj augusy 
lietuvį smuikininką. Jo smuo- 
ko malonios jautrios gaidos ža
vėjo širdis. Chicagiečiai gal dar 
nesykį turės progą išgirsti tas 
meiliai skambančias smuiko gai
das ir mokės pagodoti suteikian
čius jiems dvasiškąjį peną žmo
nes.

Po muzikos dalei, pradėjo sa
vo prelekciją Keistutis šliupas. 
Pasakojo Lietuvos historiją nuo 
Gedimino laikų iki Lietuvos su- 
sivienyjimui su Lenkija, ypač 
plačiai nupiešdamas didžiojo Lie
tuvos kuningaiščio Keistučio gy
venimą.

Nors K. Šliupas irgi Amerikoje 
yra augęs, vienok ir iš Lietu
voj augusių nedaug rastum to
kių, kurie taip gražiai lietuviš
kąją kalbą mokėtų ir taip ga
lėtų pajudinti savo žodžiais klau
sytojų širdis. Matyt, K. šliu
pas myli savo tėvų gimtinį kraš
tą, savo tėvų tėvynę, Lietuvą.

Beaiškinant prelegentui nelai
mingą kuningaikščio Keistučio 
gyvenimo pabaigą, ne vienam 
klausytojų ištryško pasigailėjimo 
ašara.

Malonu mums chicagiečiams

nūs vyrus, daug žadančius mūsų 
tautai. f

Po prelekcijos, publikai dar 
nenorint išeiti, K. Šliupas ir P. 
Sarpalius abudu sugrojo dar po
rą gražių veikalų iš Čaikovskio.

Žmonių ir prelekciją buvo pri
sirinkę su viršum šimtas.

Ateinančiu nedėldieniu, 30 spa
lių d., toj pačioj svetainėje ant 
Town of Lake skaitys prelekciją 
p. J. J. Hertmanavičius apie tur
tų išdirbimą. Prieš prelekciją 
Liet. Jaunimo Ratelis padainuos 
keletą lietuviškų damų M. Pet
rausko kompozicijos. Teatsilan- 
ko Town of Lake lietuviai — 
įžanga visiems dykai.

Klausytojas.

Aušros vakarinėse mokyklos! 
mokslas jau prasidėjo. Panedė- 
lyj 24 spalių d. buvo pirmosioi 
lekcijos. Buvo išguldinėta al
gebra ir anglų kalba. Kitomis 
dienomis: seredomis, ke t ve r gaiš, 
pėtnyčiomis ir subatomis išgul- 
dinėjama aritmetika ir lietuvių 
kalba. Algebros (geometrijos, 
braižymo) ir anglų kalbos esti 
po 3 lekcijas į sevaitę, aritme
tikos 4, liet, kalbomokslio viena. 
Kas nori įsirašyti tepasiskubna.

Be egzaminų įsirašyti galima 
tik iki 14 lapkričio. Įrašymas 
atliekama vakarais prieš lekcijas 
mokykloje, 3149 So. Halsted st

Tėv. Myl. Dr. Ni., ant Town 
of Lake, Columbia salėje, 23 spa
lių rengė vakarą. Jaunimo Ra
telio aktoriai pastatė scenoje B. 
Vargšo “Milijonai vandenyj”. 
Aktoriai lošė ne per blogai. Ge
riausia atsižymėjo Dundulis. Po 
vaidinimui Jaunimo Ratelio cho
ras sudainavo: “Eina^garsas nuo 
rubežiaus”, “Saulelė raudona” ir 
pagalios Lietuvos hymną. Dai
nuojant hymną visi, kad ir ne
prašyti, stovėjo. Žmonių buvo ’ 
prisirinkę pilna salė.

PRELEKCIJOS ANT TOWN 
OF LAKE.

“Aušros” Dr-jos Pirma Kuo
pa (Chicago) ant Town of Laka 
šiais metais rengia visą eilę pra
lėkei jų. Prelekcijos yra ska^ 
tomos kiekvieną šventadienį nuo 
3 vai. po pietų, Davis Square 
Svetainėje, 45U gatvė ir Marsh- 
field avė.

30 spalių skaitys J. J. Hertma
navičius; tema: “Išdirbimas tur
tų”.

6 lapkričio skaitys Kl. Jurge
lionis; tema: “Scenos menas: 
deklamacija, mimika . ir žai
dimas”.

13 lapkričio skaitys J. P. Var- 
kala; tema: “Kiek žmonės pra
geria visam sviete, Amerikoje ir 
išimtinai Town of Lake”.

20 ir 27 lapkričio skaitys K. 
Šliupas; tema: “Naujoji H isto
rija”.

4 gruodžio Dr. F. Matulaičio 
referatas: “Kaip užlaikyti svei
katą”; skaitys Dr. A. L. Grai- 
dūnas.

n Gruodžio skaitys Kl. Jur
gelionis; tema: “Beždžionių kal
ba ir kalbų pradžia”.

18 Gruodžio skaitys Dr. A. L. 
Graičūnas; tema “Būdas išsiplė- 
tojimo užkrečiamųjų ligų ir ko
va su jomis”.

Pasarga: Prie kaikurių pralėk
ei jų bus taipgi rodomi stereoptiš- 
ki paveikslėliai. Apie visokias 
atmainas bus pranešama laikraš
čiuose : “Lietuvoje”, "Katalike” 
ir “Am. Žiniose”. Įžanga Dova
nai. Naudokitės I

AUKOS ŠLIUPO AMŽINAJAI 
STIPENDIJAI

čionai prisiunčiu vieną dola- 
rį Amžinajai Stipendijai dro J. 
Šliupo vardu, kaip tai buvo 
sumanyta Lietuvos redakcijos ir 
išleistuvės. Dr. J. šliupas su 
savo žmona Agle tarp lietuvių 
savo dideliais darbais amžinos 
garbės užsipelnė, tad mūsų vi
suomenei reikia suskubti staty
ti jam tinkamą paminklą. Aš 
pritariu, kad amžinoji stipendi
ja būtų Šliupo vardo.

J. Naujokas.

“Lietuvos” redakcijoj dabar 
yra šiam tikslai 26 dolarial Įvai
rių žmonių dar yra pažadėta su
dėti — iki šiol pažadėtų su viri 
20 dolarių. Laukiame pažadė
jimų išpildymo; kviečiame kad 
ir daugiaus kas prisidėtų.

f ‘i
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*XITHUANIA” SKAITYKLA

Sprendžiant iš “Lithuania” 
skaityklos ir kningyno atskaitų, 
galima prieiti prie nuomonės, jog 
tarpe chicagiečių didžiai prasipla
tino kningų ir laikraščių skaity
mas. Nereik čia pagalios nei 
atskaitų: kiekvienas pašalinis, pa
kelinį įžengęs į kningyno butą, 

- atras jaib vakarą pilnai prisi- 
grūdusį nedidelį kningyno kam
barėlį. Pas kitas tautas jau se
nai skaityklos ir kningynai yra 
smagum ir naudingu laiko pralei
dimu ypatingai ilgais rudenio ir 
žiemos vakarais. Reik tik pasigė
rėti, jog ir pas lietuvius šits 
vertas pritarimo būdas pradėjo 
pagalios sparčiai platintis.

Kaip žinoma, “Lithuania” skai
tykla yra užlaikoma ‘"Lietuvių 
Ratelio” lėšomis ir rūpesčiu ir 
štai jau metai laiko, kaip minė
tas Ratelis savo sąnarinėmis mo- 
kestimis tą naudingą įstaigą pa
laiko ir pavedė mūsų visuomenėj 
naudotis tuomi kningynu ir skai
tykla ištisus metus, laike kurių, 
kaip galima patirti iš Ratelio at
skaitų, sutvėrimui ir palaikymui 
skaityklos išdėta nemažas pluoš
tas piningų.

Nuo 
narių 
skaito 
šiuom
apšvietos pakėlimo.

Buvo jau minėta, jok kiekvie
ną atdarą vakarą kningynas yra 
prigrūstas ir vieta pasirodo jau 
permaža. Kningyno tam tikri 
užvėizdėtojai būk jau nuo kelių 
mėnesių galvojo, kaip galima bū
tų tą neparankumą prašalinti.

Pereitą pėtnyčią L. R. turėjo 
susirinkimą, kuriame nutarta, 
kaip galima greičiaus, padidinti 
ne tik butą, bet ir patį kningy- 
ną. Tam tikslui nuspręsta pa
daryti tūlas permainas pačiam 
kningyno vedime.

Buvo nutarta, jog skaitančiųjų 
privalumas bus nors iš da
lies prisidėti prie užlaiky
mo ir pagerinimo kningyno ir 
todėl įvesta mokestį už naudo- 
jimos kningynu, kaip tas yra vi
sose skaityklose panašiu būdu 
organizuotose. Mokesčiai nutar
ta kuomažiausi, kad neapsunki
nus skaitančiųjų, — nuoi-mo 
lapkričio bus įvesta visai menku
te įžangos mokestis. Pastoviems 

.skaitytojams kiekvienas 
kymas 
jimosi 
Čiais 
beveik 
niems 
cento.
mūsų 
štai ir

Mėnesinis tikietas lėšuos 20 
centų, esant skaityklai atidary
tai 17 ar 18 vakarų mėnesyj, 
Metinis tikietas išneštų $2.40, 
.vienok tokiems padaryta kuone 
vieno 
kaina 
$1.50. 
kietai 
gymi 
tik kningynas atdaras, 
metiniai ėmėjai turės dar garbin
gą vardą “Lithuania” skaityklos 
ir kningyno narių. —

Už vienkartinį įžengimą bus 
imama po 5 centus. Tokiu bū
du susirinkę centai bus apver
čiami vien užlaikymui pagerini
mui bei padidinimui

pačių skaitytojų 
Tam pačiam tikslui 

mos ir visos įeigos už 
pasamdymą, kuri ten

Kningynas atdaras tomis pa
čiomis dienomis, kaip ir pirma. 
Iki lapkričiui įžanga po
senovei liuosa. Girdėjome, būk 
jau yra net keli iš kalno pri- 
sirašusiejie prie metinių ar mė
nesinių skaityklos lankytojų.

■__ Bridgeportietis.

VIETINES ŽINIOS.
Chicagoj Londono sufragėtė 

Margaretė Bonfield nuolat kal
ba įvairiuose mitinguose, kelda
ma moteris prieš vyrus. Tai ir
gi savotiška misionierė.

R. Nakakoji, Japonijos, ko
munikacijos ministerio padėjėjas 
vieši Chicagoj. Drauge su 
juom atvyko ir keli jo padėjėjai 
— inžinieriai. Jie grįžta Japo- 
nijon iš Anglų-Japonų parodos 
Londone, kur jie savo* šalį at
stovavo. Grįždami, jie 
visas žymesnias darbo 
ypatingai prisižiūrėdami 
kinėms dibtuvėms.

aplankė 
vietas, 

elektri-

Netikusi! komedija trijuose 
aktuose. Parašė Aglt. Spauda 
“Kovo/’ PhiaL, Pa. 4^0 m.

Darbininko sveikata. Pagal Dr. 
Katsą parašė P. Norkus. “Kovos" 
spauda, Philadelphia.Pa 1910 m. 
36 pusi.

Socialdemokratų mokslo pamatai. 
Išaiškinimas įžengiamosios Erfurto 
programos dalies. Parašė K. Kaut- 
sky. Išvertė P. Kovas. LSS. iš
leidimas. Phila., Pa. 1910 m. 54 p.

Sveikata, Lietuvos Ūkininko 
priedas N9. Dras K. Grinius Pa
siutimas.

Macio Kėkšto Etile. Žmonių 
knygyno Nų ir 5. Pittsburg, Pa. 
Leidimas ir spauda brolių Baltru
šaičių. 1910. Kaina 50c. •

KLAIDOS ATITAISYMAS.
No. 41 “Lietuvos” tilpusiame 

aprašyme 37 Kuopos T.M.D. susi
rinkimo įsiskverbė klaida: ten pa
sakytą, jog buvo kalba: “ar negrai 
ir moterįs kaltos”, o ištikro turi 
būt “vyrai ar moterįs".

ateik
l^eras būsi vaikas 

j ryto ir pradėk dar- Turner

BSH
-<4-

r-r

taikautų mažumai. sukurstytai agitn

t y. nuog 11 j 
Kalėdų 10 dol.

IRIMAI
:ONMVATORIJON

įmokėjus iki

val. dykai 
Kviečiam visus lietuvius ir lietn-

bus gari kalbėtojai. Taipgi boa dai-

sykės vist atsilankiusi svečiai ga
lėsite smagiai laikų parleisti. Ne
apleiskite šio puikaus vakaro, atsi
lankykite vist be skirtumo, o užtik- 
rinam jog busite užganėdinti.

Su godne, Komitetas.

“Lietuvių Ratelio” są- 
galima išgirsti, jog jie 
save laimingais, galėdami 
kningynu prisidėti prie

Svarbus dalykas, 
sybė. Dras Alexius 
Rockefellerio mediško 
kaip užtikrina laikraščiai, išrado 
būdą, 
ėmus 
versti 
pirm,
tų labai svarbu, tik klausimas, 
kiek čia yra teisybės.

jaigu 
Corell iš 
instituto,

td-

kaip iš žmogaus kūno iš- 
su naudotus organus pri- 
juos išnaujo augti, kaip 
Tas ypač daktarams bū

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
Y.—M.—S. Vakarinės mokyk

los yra visuose didesniuose mies
tuose: jos yra Chicagoj, New 
Yorke, Pittsburge, Baltimorėj, 
St. Louis, Milwaukeej ir dauge
lyje kitų didesniu miestų, kur 
tik yra norinčių jas lankyti.

Paskiausiai Gautos Žinios.
Siuvėjų streikas Chicagoj tebesi

tęsia. Streikuojančių skaičius yra 
pasiekęs 20.000. Utarninke po plet 
streikininkai buvo surengę demon
stracijų. kurios laiku buvo keltas 
nesusipratimų su policija. Keleto 
dirbtuvių da nestreikavę darbininkai 
prisijungė prie streiko. Hart Schaf- 
fner A Marx dirbtuvių užveizdos ui- 
reiškia, kad dauguma jų darbininkų 
turėjo geras algas ir buvo pakakinti. 
Eina tarybos su unija. Manoma, kad 
panedėlyj 1 lapkričio streikas užsi
baigs.

Išsiveržusio Veiuvlo lava pasiekė 
20 pėdų 
akmenĮs svėrių bent po keliolikų 
tonų.

storio. Iš Vezuvljo krito

po geležinkelių streikui 
padarė demonstracijų

Paryžiuje 
socijalistai 
prieš paryžiškos policijos perdėtinj 
M. Lepi ne.

skaityk lon ir
ten visais 

ir kningomis 
vieną tik centą, 
skaitytojam, tik
Tikrai ir biedniausiam iš 

prieinamas dalykas. Bet 
skaitlinės.

atsilan- 
naudo- 

laikraš- 
atsieis 

o meti- 
apie M

dolario palengvinimas ir 
metinio tikieto bus tik 
Metiniai ir mėnesiniai ti- 

duoda tiesą naudotis knin- 
ir skaitykla visados, kada 

Beto

kningyno, 
naudai.— 
apverčia- 
svetainės, 
pat ran-

F. J. Bagočiui. Tamstos rašte
lį apie T. M. D. reikalus, būtent 
jos išleidimą suvartojimą, perduo
tas Centralinei draugijos valdybai, 
kuri, kaip manome, perduos jį sa
vo skyriaus redaktoriui. T. M. D. 
skyriaus Lietuvos redakcija ne
veda, duoda draugijos reikalams 
vien vietą laikraštyje, o straipsnius 
jau surėdytus turi atsiųsti tos 
draugijos išrinktasis redaktorius 
J. Laukis.

Joliete, III. 25 spalių vienas pri
jaučiančių molderių streikui Šovė* J 
Humphrey Foundry prezidentų. Pre- 
zindentas sunkiai sužeistas.

L JUOKELIAI
— Tai ko-gi tu taip juokies?
— Na, gi iš Girinio, tamistėle.
— Tai dėiko?
— O gi jiš man davė veidan,- 

tai jam dabar ranką baisiai 
skauda.

NAUJI RASTAI.
V. 

vertė 
taliko” leidimas, 1910 m. 17 pusi.

Veresajev’o. Žvaigždė. 
J. Giela, Chicago, IIL

Iš-
Ka-

Humoras ir Satyra. Surinko 
Juokų Mylėtojas^ Chicago, I1L 
“Kataliko" leidimas, 1910 m. 
158 pusi.

Apsakymėliai. Vertė Pranas Siū
lelis. ‘‘Kataliko'’ leidimas, Chicago,
III., 1910 m. t

Edivard Bellamy. Pažvelgus 
atgal. Sociologiškas romanas. Ver
tė Pranas Siūlelis. “Vienybės Lie
tuvninkų” išleidimas. Brookjyn, N. 
Y. 1910 m. 356 pusi.

Dangus ir žvaigždės. Populariš- 
ka lekcija astronomijos. Rusiškai 
parašė Lunkevičius, vertė A. Mus
teikis. “Vienybės Lietuvninkų" iš
leidimas. 1910 m. 26 pusi.

TAI *’AU Kf JUH&U7I, 7r\ 
Į GANA. AŠ BlSKl IŠSIŠOKAU. \ 
{DOVANOK,. AŠ BUSIU TAU ’ 
J7ZZ>*^ GENIAUSIAS DRAUGAS

..

Moterįs, kurios nemoka su
tverti šeimynos, pasikakina tuo, 
kad kitus mokina, kaip reikia 
tverti šeimyną ir ją palaikyti.

Steel

— Aš neišmanau, kaip jis 
mane galėjo įsimylėt.

— Taigi, tik tu pamislyk, 
visi tą patį sako.

— Ko-gi šitas šuo staugia?
— Žmogus metė į jį akmeniu.
— Už 

rrteniu?
— Už

ką-gi jis metė j jį ak-

tai kad šuo staugė.

jums reikia berniuko?

moki kiek aritmetikos?

— Ar
— paklausė vaikas įėjęs krau
tuvėm

— Ar buvai kada buvęs prie 
ledo pardavinėjimo?

— Ne, pone.
— Ar
— Ne per daug.
— Na, kiek reikia paimti už 

20 svarų ledo, jaigu svaras kaš
tuoja 2 centu?

«—j Aštuoniasdešimts centų.

žinom, kad dauguma mūsų darbi*tų laiko peirelta mokykloje.
Todėl, Lietuviai, norėdami pago- 

rintl savo skurdų padėjimų, norėda
mi pasikelti ir užimti čia ameriko
niškame gyvenime priderančių vie
tų, grlebkttiesi už to tvirtinusio ir 
geriausio ginklo — žinojimo, jaigu 
tik nenorite skursti, o gal ir viaal 
pranykti. Jieškoklte ir rinkite nau
dingas žinias visokiais būdais, lan
kykite visokias Jums prieinamas ir 
naudingas mokyklas. Nepamirškite, 
prisirašyti ir pradėkite lankyti šias 
Aušros mokyklas, o tikrai galėsite 
pasidžiaugti iš |gyto mokslo.

“Ašroe” vakarinėse mokyklose 
mokslas bus duodamas pigau, negu 
kur kitur.

“Aušros" 2 pi rieto z Komisija.

Męs litai pranešame. kad publika 
žinotų, kas čia yra tikras kaltini® 
kas. Hari Bchaffner A Mara.

Pajieškojimai
Paj ieškau savo pubrollo Domininkt 

Waitelėe, Kauno gub., Telšių pav., 
Platelių parap., Pagrūdės kaimo. 
Kstvirti metei Amerikoj. Girdėjas 
gyvenus Chicagoj, I1L Meldžiu duoti 
man žinių šiuo adresu:

Fabionas Tipšas, 
1364 Chanai sL Chicago, III

LIETUVIŲ MOTERŲ DRAUGIJA 
“APŠVIETA”

Stato ant scenos astru kartu du 
veikalu "Kaip kas išmano taip save 
go»o". Drama trijų veikmių. "Mūsų 
Gerasis". Komedija dviejų veikmių. 
Tairpaia bua dainos Ir deklamacijos. 
Nedėlioi 30 spalio (Oct), 1910. Hull 
House teatre. Pulk ir Halsted st 
Pradžia lygiai 8 vai. vak. Tlkletai: 
25c., 35c. ir 50.

Prie lošimo šitų dviejų veikalų yra 
pritrauktos geriausios artistiškos spė
kos Chlcagoje, kurios jau atsižymė
jusios savo gabumais ant vietinės 
lietuvių scenos. Todėl, jaigu norite 
pamatyti tikrai puikiai suloštus vei-

NETIKĘS PAVELDĖJIMAS.
Yra gerai žinomas faktas, kad 

vaikai paveldėja nuo tėvų ne tik 
jų geras p^ses, bet ir blogas. 
Netikiausias J paveldėjimais 
liąos ar palankumas prie jų. 
kie žmonės ypatingai turi 
pinties savo sveikata ir męs 
rime tokių, kurie vargsta 
reumatizmo, nerviškumo ir 
tų chroniškų ligų, akj atkreipti u, 
į Trinerio American Elixir’ą iš ran, o tikrai galėsite gėrėtis malo- 
kartans vvno kurs oanašiuose at-*nUls prisijuoksi-Kartaus vyno, icu*s panašiuose ai Jkl goįjjn y veikalų turinio, beto 
sutikimuose tikrai atsiekia pui- ir nemažai pasimokinsite. — Kome- 

dljoje "Mūsų Gerasis" moterte loš 
atminti Kviečia širdingai,

1 L. M. D. “Apšvieta".

yra

rū- 
no- 
dėl 
ki-

kių pasekmių. Reikia 
tai, kad gėris suvirinimas yra 
sveikatos pamatas, o American 
Elbciras kaip* tik yra stebėtinai 
puikus vaistas virinimo netvar
kai taisyti. Jis taiso visų orga
nų veikmę, numalšina sopes ir 
diegulius, gydo vidurių ligas, ne- 
suvirinimą, kad ir užsisenėjusį, 
reumatizmą, galvos skaudėjimą 
ir žarnų nesveikatą. Elixiras yra 
dabar daug stipresnis ir turi di
desnę gydomąją galę, negu pir
ma. Vaistų sankrovose. Jos. 
Triner, 1333—^39 So. Ashland 
avė., Chicago, III.

DIDELIS BALIUS!
Wilson, Pa. rengiamas Draugystės 

šv. Jono Krikštytojo, atsibus gubo
toje 12 lapkričio (Nov.), 1910, Wll- 
son salėje ant bankos vyriaus. Pra
sidės <-ta vai. vak. ir trauksis iki 
vėlybai nakčiai. Įžanga 60c. porai, 
vienai moterei 25c., Užprašome ii vi
sos aplinkinės visus lietuvius ir lie
tuvaitės, senus ir Janus atsilankyti 
| tų mūsų iškilmingų balių, nes puiki 
muzikė griež visokios lietuviškus ko
kius, bus garsus muzikantai net i* 
Wilmerdingo, Pa. Beto' bus visokie 
gėrimai ir kvepenti cigarai, o Jau apie 
priėmimą svečių tai nėra kų kalbėti, 
nes visi žino kad mūsų Dr-stė visada 
puikiai priima. Su pagarba.

Komitetas.

TREČIAS DIDELIS TEATRAS IR 
BALIUS!

Bus statoma ant scenos komedija 
po vardu: “Gudri Našlė”. SinvDau- 
kanto Jaunuomenės Teatrališko Kliu
bo, atsibus nedėlioj, 6 lapkričio 
(Nov.), 1910, National svetainėje. 
1800—03 Centre avė., 8. West cor. 
W. I8th st Pradžia 6 vai vak. Ti 
kietų kainos po 25c. ir 50c.

Užprašome visus senus ir jaunus, 
vaikinus ir merginas atsilankyti, nes 
tai pirmu kartu yra statoma ant 
scenos Chicagoj, šį dviejų veiksmių 
labai juokinga komedija Bus juo
kų iki ausų visiems, katrie nlekaĄ

Po teatrui. bus puikus ba- 
kuris trauksis iki vėlyvos nak- 

Dėltogi nepamirškite atsilan- 
ir linksmai vakarų praleisti, 

gera muzykė prie kurios ima- 
galėsite pasišokti, nes griež lie- 

_ . . orkestrą.

nesijuokė, o čia atėję turės prasi 
Juokt 1. 
liūs, L 
ties, 
kyti 
Bus 
<i«l____
tuvi&kus šoklus “Birutės' 
Kožnas svečias gaus paikų progra
mų ant teatro ir baliaus. Su godone.

Komitetas.
Pasarga: Važiuokite Halsted ka

rais iki 18-tai, o 18-tos gatvės ka
rais važiuokit | West iki Centre avė. 
Važiuokite Ashland avė. karais iki 
18-tal gatvėj, o 18-tos gatvės karu 

; East iki Centre avė., nes svetainė 
yra ant pat kampo Centre avenue 
ir 18-tos gatvių.

Draugijų Reikalai
LIETUVIU RATELIO SKAITYKLA 
3149 So. HUttiU St Chicago

Atdara šioinls dienomis ir valan
domis: . .

Utarnlnkalž"' fr ketvergals nuo 7, 
vai. vak. iki'f val. vakaro; subato- 
mis nuo 7 vžf. vak. iki )0 tai. vak.

Sekmndieutelb (nedėldlaniais) nuo 
4. vai. dienų M* «' Vai. vakaro. ‘ 

“ via! Hętuvių
Skaityt! gaii-

DIDŽIAUSIAS TEATRAS.
Lietuvių Klubo pirmu kart sce

noje bus parodyta penktu veiksmių 
tragedija “Orleane Mergelė", versta 
V. Kudirkos. L. J. R. nuo Town 
of Lake stato tų veikalų scenoje 6 
lapkričio, šv. Jurgio parap. Mokslai- 
nės svetainėje, kampas 32 pi. ir 
Auburn avė. Pradžia 7:30 vak. vai. 

. Įžanga žmogystei 25c., 85c., 50c., 75c. 
Ir 31.00. . Nepraleiskite progos pa
matyti tok( puikų lošimų. Kviečia 
visus, Komitetas.

TEATRAS IR BALIUS
Parengia L. J. R. ant Town of 

Lake. Statys ant scenos komedijų 
3-juose veiksmuose, pa vardu: "Vi- 
burtas Kuningaikitis’', Nedėlioj. spa
lio (Oct), 30 d., 1910 m., Kolum- 
bia svetainėje, kertė 48-tos ir So. 
Paulina Gatvių. Prasidės 7:30 vai. 
vakare.

Po teatro bus balius su lietuviš
kais šokiais. Sutaisyta viskas kuo- 
geriausiai dėl užganėdipimo publikos. 
Užprašo visus atsilankyti be skirtu
mo kuoekaitlingiausiai * Įžanga, 25,. 
35 ir 50c. Su pagarba,

, Komitetas.

■ Pajleškau savo dėdžių Antano Ben 
, laičio ir Motiejaus Bendaičio. Abi 
Suvalkų gub., Mariampolės pav., Ke 
■abiškio gm., Prienų parap., Vartą 
kaimo. Pirmiau gyveno Gilbertovne 
o dabar nežinau kur. Meldžiu duot: 
man žinių šiuo adresu:

Jonas Gruodis, .
478 Bouthbridge st Worcester, Maso

Pajleškau Fr. Sabaliausko, Kaune 
gub., Šiaulių pav. iš Gruzdžių mia*. 
telio. Turi 29 m. amžiaus, ne augš- 
tas, geltonplaukis. 3 metai atgal gy
veno Chicagoj. Duokite žinių šiuo 
adresu:

Fr. Matonis, 
3239 Illinois court, Chicago, I1L

Pajleškau savo dėdės Petro Pl- 
lučio Kauno gub., ir pavieto,. 
Raudoninu, parapijos. Turiu la
bai svarbų reikalų. Meldžiu duoti 
man žinių šiuo adresu:

Jonas Pilutia, 
1330 Rlver st., Rockford, I1L

Pajleškau savo sūnų Kazimiero ir 
Boleslavo Smulkščiukų, abu Suval
kų gub., Mariampolės pav., Šunskų 
gm., Kidoliškių kaimo. Pirma buvo 
Prūsuose, paskui- girdėjau Anglijoj, 
Londone: trylika metų kai nesima
tėm. Turiu namus |2.Q00 vertės; 
jaigu kuris sūnų namuose apsigy
ventų, tai pati važiuočiau Lietuvon. 
Meldžiu duoti man žinių šiuo adresu: 

Ona Dzeniusevičienė,
8812 Saginow avė., South Chicago.

Skaitykloj *«ni 
laikraščiai ir tnM___  _ __________
ma pačiame ‘knlngyne ir namo nš*- 
tleai. 7• v"‘ - < •'

-------------------- -
TEVVNKš MYLETOJV DMTft 

CENTRO VALDYBOS ANTRAŠAI; 
r i r m Įninkąs: Jonas V. Liutkauakaa, 

120 Orand st, Brookiyn, N. T. 
ireTrtmninkas: Pr. Butkus. 

Sandorai, III. 
Raštininkas: Jonas Dagis,

C2«2 So. Halsted st. Chicago, I1L
Iždininkas: A. J. Povilalka, 

804 Bank st, Waterbury, Conn.
Knygius: J. Simanavičius, 

331 Barnes st., Plymouth, Pa
Literatiškasis Komitetas: J. Gabrys,

11, ruo Sonimerard Paris. France.
V. S. Jokubynaa, 3153 Wallace st. 
Chicago. III. J. Laukis, 501 Brick 

st, Valparalso, Ind.

PUIKUS BALIUS 
perengtas Lietuviškos Tautiškos 
Draugystės “Vienybės”, suimtoj, 5 
lapkričio (Nov.), 1910, Freiheit
Turner svetainėje, 3417—21 80. Hal
sted st Balius prasidės 6 vai. v»k. 

Kr trauksis iki vėlyvos nakties. Įžan
ga vaikinui su mergina 25c.

Jau vist žinote, kad draugystė 
“Vienybė” visados surengia puikiau
sius balins Ir turi pirmos kliasos 
muzikantus, kurie griežia puikiausius 
šokius. Todėlgi nepamirškite atsi
lankyti ant “Vienybės” baliaus.

Su godone. Komitetas.

"BIRl’TtST VAKARAS.
29 spalio (Oct)', subatos vakare. 

1910, Hull House teatre, Polk Ir 
Halsted gatvių. “Birūtės” artistai- 
mėgėjai pastatys ant scenos vienų iš 
geriausiųjų Dviejų Moterų d ra mat iš- 
kųj) veikalų keturiose veikmėse 
"LITVOMANAT. Pradžia lygiai 7:3<T

Lietuviai ir lietuvės, nepraleiskite 
šios progos ir atsilankykite kuoskatt- 
11 ngiauslal, o “Birūtės” draugija pa- 
sistenks Jus užganėdinti ir duoti 
Jums UkrųjĮ iš scenos meno penų 
ir kuogeriausių naudų.

"Birutis" skaitlingas Choras pa
dainuos keletu puikių dar niekur 
negirdėtų dainelių mūsų kompozito
riaus ir mokytojaus p. MIKO PET
RAUSKO. .

Taipgi programoje dalyvauja Lie
tuviškosios Konservatorijos mokiniai, 
kurie datnuoa solo, pagriež ant smui
ko |r tt Asriė nebusite tikrai gai- 
lisitės šio vakaro. Kainos Tikietų: 
25c„ 35c. ir 50c. Tlkietus išlaiko 
galima gauti pas J. Ilgaudų, 1613 So. 
Halsted st, “Lietugros’ ofise ir pas 
“Birūtės“ choristas.-

Alos progos
11 ngiauslal.

BALIUS.
Atminčiai gimimo dienos Lietuvos 

Istoriko Blmano Daukanto, rengia.

TEATRAS IR BALIUS!
* Dramatiškas Ratelis L. S. B Chl
cagoje, 20 d. lapkričio (Nov.), sta
to ant scenos Slovackio tragedijų: 
"MINDAUGIS". Lošimas atsibus rui
mingoje “Weat Side Auditorium" 
salėje, — kampas Taylor ir

LIETUVIŲ GIEDORIŲ DRAMATIŠ
KA DRAUGYSTĖ.

rengta maskln| balių ant North 
Side. Yra plačiai žinoma, jog ši 
draugystė (domiausia parengia ba
lius. Šiuo kartu draugystė paskyrė 
d<rixąas tiems, kurie ateis baliun 
domiausiai pasipuošę: vyrai gaus 
► dol. nepadažomų plunksną, njoterj® 

5 dol. vertės branzolėtų ir daug kitų 
dovanų. Kas atsilankys, tas tik 
džiaugsis. Balius prasidės 7 vai. 
vak., salė atvira nuo vai. Mūsų 
tas bailus bus 5 lapkričio d., su
batos vakare, kada kožnas galės pa
sišokt iki valiai. Puiki tikrai lie
tuviška muzika taip gerai griežė, kad 
kožnas jaunas ir senas turės trepsė
ti: Svetainė 1436 Emma st, arti 
Noble ir Milvaukee avė. Kviečiam 
atsilankyti visus. Komitetas.

Pajleškau savo dukters Zofijos, ku
ri prasišalino nuo manęs, jau metai 
ir mėnuo, palikdama savo dukterĮ 
Elzbietą Pranešu, kad pasirūpintų 
apie Inšiura ir klausiu kur padėti 
drabužius. Duok žinoti nort per 
paukšt} šiuo adresu: .

- Domicėlė Gotautiėnė.
4319 So. Wood st, 'Chicago, IIL

Pajleškau Stanislavo Kiežos, Kau
no gub., Raseinių pav., Skaudvilės 
vai.. Stulgių par.. Pastulgės sodos.

rikon, turiu svarbų reikalų, mel< 
duoti žinių šiuo adresu: 

Juozapas Kieža,
504 Franklin st. Jollet, m.

Centre

Brolau! jei tau žingeidi 
praeitis, jei tu interesuojiesi 
ateik, o pamatysi jų lyg ant 
Pamatysi kaip mūsų bočiai buvo 
spiriami, su ugnia ir kardu, pri
imti jiems svetimų tikėjimą ir kaip 
Jie kovojo prieš tų. žodžiu — ten 
tu pasisemsi nemažų pluoštų žinių 
apie tautos žygius ir nusidavimus. — 
Juk nuo mūsų tik priklauso tautos 
laimė ir gerbūvi*. Dėlto atsiminę 
to poėto žodžius: "Permoksiu įgysi 
tu tiesų" nepraleiskite tos progos!

Lošimas prasidės nue 5 vai po 
pietų, salė bus atdara nuo 3 vai.

Tikietų kainos: 25c.. 35c., 50c., 75 
ir J100. Po teatro balius su skrajo- 
jaScia krasa. Komitetas.

Tikietai gaunami: “Lietuvos",'“Ka
taliko” (r “Amerikos Lynių” redak
cijose, p. M. Kaltis 1607 N. Ash
land avė., J. Ilgaudaa ir Garmus, 
1613 So. Halsted st

tautos 
tuo --  
delno!

“AUŠROS" VAKARINĖS MOKYKLOS 
atidarytos! Nuo 24 d. spalio, 1910 
8:00 vai. vak. Kliubo s ve t., 3149 
So. Halsted et.

Į šitas mokyklas kviečiami vist 
tie, kurie norėtų mokintis “Aušros” 
(steigtose vakarinės mokyklose: brai
žymo. aritmetihoz. angliškos 4r^ lie
tuviškos kalbų. Dabar galima pri
sirašyti kiekvienų vakarų apart Utar- 
ninko vakaro. Nedėliomis galima 
taipgi prisirašyti po. prelekcijų. Mo- 
kyklosna priimami visi be skirtumo 
prasilavinę labiau ar mažiau. Mo
kinama bus nuo 8 vai. iki 10 va-

DBL SIUVĖJŲ STREIKO.
Norėdami, kad publikų tinkamai 

žinotų dalykų stovĮ, čia pranešame 
apie tikrų mūsų darbininkų padė
jimų.

Niekas nereikalavo, kad duotume 
aukštesnę mokestĮ; męs mokame 
augščiausias algas, kokios šiandien 
šioje šakoje yra žinarnos ir 'sutel
kiame mūsų darbininkams nuolati
ni darbų. Jokio reikalavimo męs 
nebuvome gavę, kad pagerintume 
darbo sąlygas. Niekur nėra geresnių 
sąlygų kaip pas mus — švaru, švie
su, gerai pravėdinta, dirbtuvės at
sako sanitariškiems reikalavimams 
ir turi visus parankamus.

Ne taip dar senai viešpatavo kont
raktinė sistema, tųsyk siuvėjų są
lygos buvo blogos. Męs (kasėme mū
sų dirbtuvės k* padarėme jas tokio
mis, kokios jos yra dabar; jos buvo 
apžiūrėtos visasvietinių žinovų ir pri
pažintos puikiausiomis. Tokios dirb
tuvės kaip mūsų augstai pakėlė dra
bužių industrijų.

Dabartiniai sumišimai nėra strei
kas tikroj to žodžio prasmėje; jai
gu mūsų darbininkus nejudintų agi
tatoriai, mūsų dirbtuvės dirbtų ra
miai, pilnai aprūpintos po keturias
dešimta aštuonlas valandas l sevaitę. 
Didesnė dauguma — devinlasdešimts 
nuošimčių — mūsų darbinikų yra 
užganėdinti savo alga ir sąlygomis 
Suprantamas dalykas, kad tarp tūks
tančių darbininkų vis jau atsiran
da keletas neramių ir tokių visuo
met bus, bet joks padorus užreiškl- 
mas apie sąlygas ar būdus darbo 
mūsų dirbtuvėse niekad nebuvo ir 
nebus atmestas ir neapsvarstytas.

Pajleškau savo dviejų pusbrolių 
Viktoro ir Juozo Vincevičių ir savo 
pažystamo Jono Mosteikoe. Paeina 
iš Kauno gub., Panevėžio pav., Spi
rakių parap., Ažagių kaimo. Turiu 
svarbų reikalų. Prašau duoti žinių 
šiuo adresu:

Kaz. Čepulis, 
10611 Curtis avė., Rodeland, Chicago. 

Illinois.

Pajleškau savo 3 draugų Kazimie
ro Vaičiulio, Juozo Saldargo ir Ma- 
teušo Gedminto.. Visi Raseinių pav., 
10 metų atgal gyveno New Yorke, o 
dabar nežinau kur; turiu labai svar
bų reikalų. Meldžiu duoti man ži
nių šiuo adresu:

P. Kazimeras Minuto.
P. O. Box 166, Wilburton, Okla.
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* * ---------------- ■ . - . ■ ■ ■■ ■ ■■ ■ ■ I į

Džinai ką,baltaau, aš vak/^\ 
NORĖJAU IŠGRAIT PINIGU ANT 
PULTĖBELIO į, valparaiza^ 
VAŽIUOT^ BET TAS BlAUfVfBĖ < 1 
LIUTKUS MANE APLUP0. 
NVEIK'AA DABAR i SALIUN^J 
0 AŠ JAM PARODYSIU, KAS 
YRA JURGI ‘

^TU (tA PALAUK^ GERAI KlAUS^ 
KADA IŠGIRSI MANE SURINKANT 

ĮKIŠIU Į SNUKI* TAI tB Ė K IR 
duok JA M. O AŠ 

Ą1 L KĘstu
(A5 LAUKSIU/ ----- j.

I

dili, AR GIRD* 1 

TAM SMOKSlU 
KUTINU*. 
flUSlOK L

VSNUKl? /

YRA JURGI
JJŽKABINĮt/fTAI,TRAŪKAt!\ 

' / f//va m, Jurgi, 
Į JAM /

Ą ’ V farooyspm!J

BALL 
POOL 
.15.

7/p

i'.
K

n

*■

Pajleškau savo patėvo, Jono Ūse
lio. Jis paeina iš Kauno gub., Ra
seinių pav., Kvėdarnos parap., Pa- 
den sičių kaimo. 'Gyvena Amerikoj 
jau apie 10 metų. _ Jis pats ar kas 
kitas jai apie jį žinotų malonės duo
ti žinių šiuo adresu: 

Tamošius Ašmutis,
3301 So. Morgan st., Chicago, III.

4

Pajleškau savo brolio Vincento 
Vaičekauskio. Kauno gub., Raseinių 
pav., Laukuvos parap., Selvestrų so
dos. Tūrių labai svarbų reikalą. 
Meldžiu duoti žinių šiuo adresu: 

Petras Vaičekauskis,
1330 River st., ■ Rockford. IIL—---------- r-- -

Lietuvis, ilgus metus praktlkavėa 
ir dirbęs duonkepio darbą, Liepojuje 
ir vėliau Škotijoje, pajleškau darbo 
prie duonkepio arba prie valgomu 
daigtu sankrovos. Dėl artesnių žinių 
kreipkitės adresu:

‘bus atmestas ir neapsvarstytas. _ J/, __ _ .
šis visas dalykas yra tik bandy-|P- O* 29* Melroee Park, IIL
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kė, tikrai nežinia. Direktorius

VIENUOLIS SAVO BROLĮ 
UŽMUŠfi.

čenstachavo vienuolyne vis 
nelaimės dedas. Nepersenai bu
vo, ten apvogtas švenč. Panelės 
pave&slas. “ 
plėma? gula 
vienuolyno, 
čenstachavoj 
sukilę dėl surasto kanapoj lavo
no. Dabar pasirodė, kad pauli- 
nas vienuolis Damazas Macoch 
užmušęs savo brolį Vaclavą Ma- 
cochą ir į tą kanapą buvo jo la
voną paslėpęs. Tolesniai išsi
aiškino ir priežastįs. Pasirodo, 
kad Vadavas Macoch turėjo pa
čią, kuri labai patiko jo broliui 
vienuoliu paulinui. Tas vienuo
lis Damazas, kaip spėjama 
vien dėl to tik ir užmušęs savo 
brolį, kad, nuo jo atsiliuosa- 
vęs, galėtų meilėje gyventi su 
ano žmona, gražia 26 metų mo
teriške Elena. Tą Eleną užmu
šėjas, išpildęs savo nelabą darbą, 
kaip pasirodė, buvo paėmęs pas 
save ir su ja gyveno. — Eina 
garsai, kad tas pats vienuolis Ma
coch yra ir šv. Panelės paveikslo 
apiplėštoju. 
prirodymų 
nės visu 
pasipiktinę.
nuolynas išleido į žmones at
sišaukimą, kuriame sako, kad jai
gu šv. Panelės paveikslo apiplė
šimas atnešė tėvams paulinams 
sielavartą, tai dabar pasiaiški
nusi užmušystė daro jiems di
džiausią gėdą. Vienuoliai keti
na pavyzdingu gyvenimu vėl už
sipelnyti žmonių užsitikėjimą ir 
šaukia visus tikinčius eiti vie- 
nuolynan melstus, kad gavus 
Dievo atleidimą. Žinoma, jaigu 
žmonės paklausys, tai vienuo
liai, kad ir prasižengę, pelnys da
gi nemažai piningų....

Dabar vėl juodas 
ant Čenstachavos 
Pereitais metais 
daug kalbų buvę

Tačiaus tvirtų tam 
dar nėrar 

tuo yra 
Čenstachavo

2mo- 
labai 
vie-

Jose Lime, nusišovė. Nors Por
tugalijos vidaus dalykų ministe- 
ris atsisakė paduoti parlamentui 
socijalistų užmanymus, bet jie 
prižadėjo remti dabartinę repub- 
likonišką valdžių.

|| Motina išvyto Portu^ilijos 
karaliaus, karalienė Maria Pia. 
ant kariško laivo “Regina Elena" 
19 spalio dienų atkako Italijon.

|| Naujiejie Portugalijos minis-*, 
teriai nutarė panaikinti viešpatys- 

tarybą ir augštesnijį parlamen- 
rūmų, liks teisių užgyrimui 
vienas iš žmojjių siųstų atsto- 
susidedantis žemasis rūmas.

tęs

tik 
vų

ĮĮ 19 spalio atkako į Eversham, 
Anglijoj, išvytas iš savo krašto 
Portugalijos karalius Manuel.

|| Gene vos kalėjime Šveicarijoj 
pasikorė Luigi Luccheni, užmu
šėjas Austrijos karalienės Elzbie
tos. Užmušė jis karalienę Ge- 
nevoj 1898 m. 10 rugsėjo ir nuo 
to laiko sėdėjo kalėjime. Švei
carijos tiesos nepripažysta mir
ties bausmės, todėl Luigi Luc
cheni buvo nuteistas sėdėti ka
lėjime visam gyvenimui. Vie
nok, matomai, mirti jam pasiro
dė lengviaus, negu amžinai 
lėti.

ka-

Garsingas rusų rašytojas L. Tolstoi ir jo žmona.—L. Tolstoi dirba lauke. 
Telegramai praneša, jog L. Tolstojaus sveikata silpsta.

ar anksčiau jo žodynas apleis 
spaudą. Tokiu būdu nors p.
J. Dantos patemijimas yra geras, 
bet pervėlus ir mums amerikie
čiams bereikalingas.

J. Laukis.

Ponui T. J. Kučinskui, Gard- 
ner, Mass. — Dabar susitverian
čios T. M. D-jos kuopos Ku
dirkos raštus gali gauti tik pu
se kainos, vadinas po $2.50 vi
sam kompletui; bet tai nėra di
delis piningaš užsimokėti už tiek 
kningų ir dar tokių, kurios nie
kuomet iš savo augštos vertės 
neišeis. Smagu yra girdėti, kad 
jus žadate skaitlingomis spėko
mis prisidėti prie T. M. D-jos 
varamo darbo. J. Laukis.

Iš Chicagos 
Lietuvių Gyvenimo.

nūs vyrus, daug žadančius mūsą 
tautai. ,

Po prelekcijos, publikai dar 
nenorint išeiti, K. Šliupas ir P. 
Sarpalius abudu sugrojo dar po
rą gražių veikalų iš Čaikovskio.

Žmonių ir prelekciją buvo pri
sirinkę su viršum šimtas.

Ateinančiu nedėldįeniu, 30 spa
lių d., toj pačioj svetainėje ant 
Town of Lake skaitys prelekciją 
p. J. J. Hertmanavičius apie tur
tų išdirbimą. Prieš prelekciją 
Liet. Jaunimo Ratelis padainuos 
keletą lietuviškų dainų M. Pet
rausko kompozicijos. Teatsilan- 
ko Town of Lake lietuviai —• 
įžanga visiems dykai. į |

Klausytojas.

1 Krokave *J spalių tapo su
imtas užmušėjas vienuolis Ma- 
coch. Vienuolis prisipažino esųs 
kaltas, brolį užmušęs, bet šv. Pa
nelės paveikslų apvogęs ne jis.

Jaigu šv. Panelės paveikslų ir 
ne Macochas būtų apvogęs, tai 
visgi kas-nors iš vienuolių, gal 
būt koks Macocho draugas. Taip 
yra spėjama visų.

Macochas užmuštojo brolio pa
čių Elenų labai rėdydavęs; ji gy
vendavus labai turtingai, labai 
puikiai, gaudama piningus iš sa
vo numylėtinio vienuolio. Iš 
kur-gi pas vienuolį rados pinin
gai? ši aplinkybė leidžia įtarti, 
kad ne kas kitas, bet tas pats 
Macochas apvogė ir šv. Panelės 
paveikslų. —

WEILER ^
Ispanijos generolas, žadąs sunai
kinti republikoniškąjį judėjimą.

|| Ispanija vėl susipyko su 
Morokko. Mat Morokko pasi
žadėjo Ispanijai užmokėti 130 mi
lijonų pesitų karo išlaidų, o jų 
mokėti nenori. Todėl, kaip pa
duoda laikraštis “Petit Parisien”. 
Ispanija vėl nori siųsti prieš Mo
rokko savo kareivius ir užimti 
miestą Tetuan.

Į| Prancūzija susitaikė su Tur
kija reikaluose paskolos: Turkija 
gaus iš Prancūzijos paskolų 30 
milijonų dolarių.

Į Popiežius 8 spalių per te
legramų pasiuntė Čenstachavon 
prakeikimą vienuliui Macochui, 
užmušusiam savo brolį. 4

U Turkijos komisija atkeliavo 
Rosijon Odeson pirktų 
savo armijai. Komisija 
arklius per visą žiemą.

arklių 
rinksis

|| Vokietijoj, Siegfried Kali ka
syklose atsitiko expliozija, kuri 
išgriovė olą ir užkirto išsigelbė
jimo kelią 15 darbininkų. Va
kare juos ištraukė visus, bet ne
gyvus.

Resinoj, Cetara, Amalfi, Palermo 
ir kitur ciklonas daug bėdos pa
darė; pražuvo daug žmonių.

|| Osterfelde, Vokietijoj, 
nas lenkas dinamitu bandė 
ardyti kaiserio \ ilhelmo 
minklų.

vie- 
su- 
pa-

val-|| Rosijoj įvairių miestų 
dybos deda piningus įrengimui 
paminklo atminčiai 300 metų su- 
katuvių Romanovų giminės vieš- 
pativimo Rosijoj.

|| Japonijoj Tokyo paleista 
vandenio naujas kariškasai 
vas “Umikage”, įtelpiąs 1 
tonų.

ant 
lai-

| Belfaste užbaigta statydinti 
naujas milžiniškas White Star 
linijos laivas vardu “Olympic" 
Jo įtalpa — 45.000 tonų. Yra 
jis trigubos šriubinės systemos 
Ma^štatos jo toks: 
pėdų; plotis, 92% 
pic patalpins 2,500 
880 tarnaujančių, 
nuoliką augščių.

ilgis, 882% 
pėdų. Olym- 
pasažierių ir 
Jis turi vie-

|| Atplaukęs iš Anglijos Brazili
jon garlaivys “Araguaya" ten ta
po kvarantinai sulaikytas^ nes 
kelionėj keturios ypafos apsirgo 
cholera ir numirė. r,

Vokietijoj, Leipcige, suėmė 
kokį ten , Dancką, su 
pavogtu bicyžliu. Jis Išsigindamas, 
nušovė policistą HensheĮi. Vė
liau pasirodė, kad pąnnutinė jo 
paduota pravardę netikra, kad 
tai yra maskoliškasis ijbombų mė
ty to jas, gimęs 'Odesoj Osilevski.

ministeris Iz-
Laikraščiai veik visų pa- 
džiaugiasi, kad kartą

|| Pasitraukė nuo vietos Mas
koliuos užsienių 
volsky.
kraipų
Maskolija jo nusikratė, nes buk 
blogesnio ministerio dar Masko
lija neturėjo.

li Naujasis Chinų karo minis- 
teris Jin-chang pradėjo savo re
formas kariumenėj nuo prisaky
mo oficierams nukirpti kasas.

nes ne iš vieno ten-

D Finliandijos seimas yra- pa
leistas. Nauji rinkimai seiman 
turės įvykti 2 sausio, o naujo 
seimo atidengimas 1 vasario. Ro- 
sijos valdžia, kaip išmanydama 
bando gniaužti Finliandijų. Da- 
bar ji nori suardyt finų vieny
bę. Tikisi, kad prie naujų ‘rin
kimų seiman finų partijos } su
sipeš ir tųsyk Rosijos valdžia 
galės paremt jai patinkamiausias 
partijas. Tečiaus,' tur būt, tos 
viltįs nueis niekais. Finai, ma
tydami tėvynės pavojų, tvirtai 
laikosi vienybės ir jos laikysis 
ir toliaus. Smulkesni ir didesni 
partijų, skirtumai finų dabar pa
dėta į šalį. , Visiems rūpi tik 
bendras tautos reikalas.

nuopel-Į Nobelio dovanų už 
nūs medicinos srityje gavo Hei- 
delburgo universiteto psichologi
jas profesorius dr. Albrecht 
Kossel.

[ĮKitas orlaivininkas ketina 
skrist per Atlantiką. Orlaivinin
kas vokietys J..Brucker, pasekda
mas Wellmano mintį, irgi keti
na perskrist Atlantiškąją van
denyną. Jo orlaivis “Suęhard” 
yra 200 pėdų ilgio ir įtalpina 
8.500 kubiškųjų mfetrų. J. Bru- 
cker sako, kad Wellman negerą 
laiką pasirinkęs: rudenyj ant 
Atlantiko visuomet esti smar- 

. kųs vėjai, kurie neleidžia pasek- 
1 mingai' skristi. J. Brucker pa- 
Bsirinksiąs gerą laiką. Visi įren- 
fcgfimai ant jo orlaivio yra gan 
K panašus \Vellmano įrengimams.

1 || Berlyne universiteto sukak
tuvių bankete Kaiseris Vilhel
mas kalbėjo studentams, mokin
damas juos, kad jie mažiau var
totų svaiginančių gėrimų, bet 
sektu amerikėnus ir daugiaus už
siimtų žaismėmis tyrame ore.

|| Garsus maskoliškasis rašti
ninkas Tolstoj vėl susirgo. Pa- 
jiegos jo puola.

i

|| Prancūzijoj, kaip rašo 
“Temps”, žmonės vis mažiau per
ką romanų ir meiliškų apysakų, 
užtai kitokias kningas pradedą 
daugiau pirkti. Romanų panie
kinimas priskaitoma tam, kad 
dabar nebesą Prancūzijoj gerų ra
šytojų.

||Japonijoj, ant salos Kinshu. 
vienas kaimo policistas. dalyvavęs 
mūšiuose su maskoliais, gavo pro
to sumaišymą. Išbėgo iš savo 
gyvenimo į tabako pardavinę ir 
nudurė jos savininkę; iš čia nu
bėgo į kito policisto būdą ir nu
durė policistą ir jo moterį; nu
durė ir pribuvusį policistui pagel- 
bon žmogų. Kadangi apie bepro
čio darbus žinia jau išsiplatino 
kaime ir gyventojai užsirakino 
duris, tai jis nubėgo į kitą kaimą, 
kur žmonėms teipgi buvo praneš
ta, ir jie užsirakino savo namuo
se. Beprotį patiko vienas policistas 
ir jam pasakė, jog apšauktas 
naujas su Maskolija karas ir 
jis turi užsimelduoti policijos 
stacijoj ir eiti kariumenėn. Be
protis paklausė ir nuėjo ramiai 
policijos stacijon, kur 
ir nugabeno į bepročių

jj surišo 
namus.

spalių iš

Siamo karalius mirė 23 spa- 
d. Nauju karalium padėtaslių

kuningaikštis Chowfa Maha Va- 
jiravudh. Miręs karalius, kurio 
pilnas vardas skamba Phra-Para- 
mind-Maha-Chula-Longkorn-Chu- 
la-Chom-Klao, buvo gimęs 1853 
m. ir viešpatavo Rytinėj Indijoj 
keturiasdešimts metų. Buvo gan 
pažangus karalius.

kančiai vartoti męs turime didelį 
nuostolį, bet ne mažesnį nuostolį 
turime ir iš to, kad nesupranta
me kalbos, kaip reiktų ją suprast.

Tas yra ir su lietuviais. At
ėmus nedidelį būrelį apšviestes- 
nių, kurie yra gerai apsipažinę 
su kalba ir gerai ja vartoja ir 
supranta, mes dar turime visuo
menę, kuriai dalis mūsų kalbos 
išrodo paslaptinga ir nesupran
tama, kaip hieroglifai ant Aigyp-- 
to piramidų.

Kad taip yra, tai neužgiricjja- 
mas faktas,
ka išgirsti, jog negalįs dabarti
nės lietuviškos kalbos suprast ir 
per tai neskaitąs laikraščių ir 
kningų. * 1

Męs pažiūrėkime, kame ’ yra 
priežastis to nesupratimo dabar
tinės mūsų kalbos. Visų pinna 
mūsų kalbos žinovai kala nau
jus lietuviškus žodžius arba sta
to lietuviškos prasmės žodžius į 
vietą žargono, kurį vartoja vi
suomenė: antra męs, kaip ir ki
tos tautos, vartojame daugybę 
terptautiškų žodžių be kurių ne
galime apsieiti — ir nemanau, 
kad ir apsieisime, nes kitaip tai 
reikėtų padaryti revoliucija savo 
kalboje — ir trečia, tai lietu
viškos kalbos^dialektai.

Imant tą viską. į atydą, męs 
matome kokia sunkenybė yra mū
sų lietuviškai visuomenei savo 
kalbą suprasti. Nėra ko ir 
stebėtis, kad visuomenė daugiau
siai skaito tokius laikraščus, 
“Saulė”, nes tokie laikraščiai 
toja tą žargoną, nuo kurio 
norime apsivalyt.

Sumanymas leisti encyplopediją 
yra laiku, nes męs turime reng
tis prie išleidimo tokio veikalo, 
kuris uždengtų taip žymią spra
gą kylančioje mūsų tautos kul
tūroje, bet mes turime dar ir 
kitą žymią spragą uždengti, ir 
greičiau negu encyklopedijos 
spragą, t. y., męs turime išleisti 
lietuvišką žodyną, kokius turi 
aukščiau 
tautos. 
Century 
darni
begirdėsime skundų dėl nesu
pratimo dabartinės rašliavos, nes 
tas žodynas bus kaipo raktas, ku- 
riuomi kiekvienas galės prieiti 
prie savo kalbos ir suprasti, jaigu 
tik panorės.

Nemanau, kad aš klystu, ma
nydamas apie reikalingumą tokio 
žodyno, nes mano nuomone, ma
nyti, kad jo nereikia, būtų taip 
pat neišmintinga kaip ir pasakyti, 
kad oras gyvasčiai nereikalingas.

Męs turime turėti žodyną ir 
greičiau negu encyklopediją, nes 
nesuprantant kalbos, sunku bus 
suprasti ir encyklopediją, o jai 
nesuprastame kalbos, tai ir encyk
lopedijos neskaitysime.

~ Pakelta tų klausimą, nes ma
nau jį "esant svarbiu ir neatide
damu kitai dienai dalyku, 
nau kad ir kiti su mano 
mone sutiks. /. Danta.

še jums dar vienas pasilinksmi
nimas! “Lietuvių Ratelis”, užlai
kantis, “Lithuania” skaityklą, 
3149 So. Halsted st (ant Brigde- 
porto) pasiryžo duoti mūsų jau
nuomenei dar vieną tinkamą bū
dą liuoso laiko praleidimui. Su
tvėrimas ir užlaikymas skaityk
los be abejonės atnešė mūsų jau
nuomenei nemaža naudos. Da
bar girdime, jog greitu laiku prie 
tos pačios skaityklos (basemen- 
te, kurs ta m tyčia taisoma) bus 
atidarytas billiardas (pool table) 
ir skritulių svaidymas (bowling 
alley).

Mūsų jaunimas mažai turi tin
kamų vietų, kur mandagiai, pi
giai ir linksmai galėtų laiką pra
leisti. Stoką tokių vietų stum
te stumia mūsų geriausią jaunuo
menę į pertankų karčiamų lan
kymą, iš ko kitą kartą esti gal
vai persunku, o kišeniui per leng
va. Girdėti, jog apart to, bus 
taipgi proga pasipažinti su ki
tais nekaltais žaislais, kaip ve: 
šachmatais, vareabais ir 11 Ten 
pat manoma atsilankusiems tu
rėti lengvukus užkandžius, arba
tą, kavą ir kitus nesvaiginančius 
gėrimus. • Žodžiu sakant, nori-! 
111a “Lithuania" skaityklos namą 
padaryti tokia vieta, kur mūsų 
jaunimas rastų sau smagų ir 
naudingą pasilinksminimą.

Ką-gi sakysi! Reik tik tuom 
pasigerėti, ypatingai, kad prane
šama, jog jaigu būtų koks pel
nas, tai jis eis tiktai užlaikymui 
ir padidnmui skaityklos, pats 
“Lietuvių Ratelis” nemano iš to 
biznio daryti. Reporteris.

1

Aušros vakarinėse mokyklos* 
mokslas jau prasidėjo. Panedė 
lyj 24 spalių d. buvo pirmosiot 
lekcijos. Buvo išguldinėta al
gebra ir anglų kalba. Kitomis 
dienomis: seredomis, ketvergais, 
pėtnyčiomis ir subatomis išgul- 
dinėjama aritmetika ir lietuvių 
kalba. Algebros (geometrijos, 
braižymo) ir anglų kalbos esti 
po 3 lekcijas į sevaitę, aritme
tikos 4, liet, kalbomokslio viena. 
Kas nori įsirašyti tepasiskubna.

Be egzaminų įsirašyti galima 
tik iki 14 lapkričio. Įrašymas 
atliekama vakarais prieš lekcijas 
mokykloje, 3149 So. Halsted st

30 spalių ant Bridgeport Lie
tuvių Kliubo salėje atsiliks 
“Aušros" draugijos rengiamosois 
diskusijos. Bus diskutuojama 
šioje temoje už visuotinąjį bal
savimą ir prieš. Diskutuos p. 
Ilga ūdas su p. Kaspučiu. Nuo
sprendį duos: pp. Bračulis, Gu- 
gis ir Jurgelionienė.

|| Pasitraukė nuo vietos visa 
Perų respublikos ministerija. *

|1 Pietinėj Amerikoj Respubli
koj Chili užtiko naujus anglių 
plotus. Suiyg apskaitymo, ang
lių ten yra 150 milijonų tonų.

kaip 
var- 
męs

Dr. H. Crippen už nužūdymą 
savo žmonos Londono teismo nu
teistas pakorimui. Jį pakarsią 
8 lapkričio dienų.

CHOLERA. „

Rosijoj iki šiol susirgo chole
ra 205.410 žmonių, o iš jų nu
mirė 95.963. Tai pasibaisėtinos 
skaitlinės. Joks karas tokios 
daugybės aukų nepraryja.

|| Europoj dabar suskaitoma 
600 aeroplanų, nuolat skraidan
čių ore. Jie visi maž-daug, galį 
kaštuot apie 20 milijonų dolarių. 

' T** t*ek Jau -vra padėta pinin-
. >.fų naujam išmislui.

Į| San Guan dėl Sur atėjo ži
nia, j 
mieste Managua vėl kilo revoliu
cija. Valdžia cenzūruoja aštriai 
siunčiamas svetur telegramas.

J ! II 15 Portugalijos prasišalino 
v popiežiaus atstovas. Kur jis iš- 
U B,a|VO’ ar ii popiežius atšau
ki | | Adr

P Iš Paryžiaus 21 
važiavo Amerikon garsi prancū
zų artistė Sara Bemhardt su 
savo artistų kompanija. Ame
rikoje vaidins scenoje įvairius 
jos repertuaro veikalus.

|| E. Caruso 23 spalių dainavo 
karališkuose rūmuose Vokietijos 
karalienės gimimo dienoje. Kai- 
seris apdovanojo Caruso “Kara
liškųjų Prūsų Rūmų dainiaus", 
titulu.

|| Ciklonas. Italijoj siautė bai-
jog Nicaraguos sostinėj- «us ciklonas. Iš Neapolio 24 spa

lių pranešama, kad ciklonas ties 
Vezuvijų ir ant salos Ischia at
ėmė gyvastį tūkstantim žmonių. 
Manoma, kad ciklono vilnis nuš
lavė visą salą. Iš salos negau
nama jokių žinių. Pasiųsta ten 
torpediniai laivai. — Besiaučiant 
ciklonui išsiveržė ir Vezuvijus. 
Pasipylusi lava sunaikino keletą 
namų, dingo ir keliolika .žmonių.

|| Bremene, Vokietijoj, strei
kuoja gatvinių karų tarnai. 18 
spalio dienų buvo kruvinas su
sirėmimas straikierių su policis* 
tais; iš abiejų pusių sužeista tū
las žmonių skaitlius.

|| Paryžiuje 21' spalių interna
cionalinis publiškos' hygienos 
biuro nutarė sušaukti internac. 
sanitariškąją kohfetenciją ap
svarstymui būdų, kokiais gali
ma būtų kovoti su cholera ir pa
naikinti ją.

|| Italijoj valdžiai nepasisekė 
cholera išnaikinti; ji vis gana 
smarkiai, nors ne taip smarkiai 
kaip Maskolijoj,* siaučia ypač 
provincijose Casertų, ir 
liaus. k 1

Neapoį

Tėvynės Mylėtoji) į 
Dėstės Reikalai^

VIbbb raitu* Tėv MyL Dr-Joa ral 
kaluoae. kuopos ir pstImUm ypatų 
malonės aiųati oi jou Ldt. Kom. na 
riul Ir radavto. tul.
J- Laukia, 2951 Union «t., Chlcaąo III

Brangiausiu tautos turtu yra 
kalba. Nemokėdami jos atša

kultūriškai pakilusios 
(Anglai turi Webster’o, 

ir 
tokį

kitus). Turė- 
žodyną, .1 ne-

Ma- 
nuo-

Tokį žodynų jau yra pradė
jęs leisti dras Šlapelis Lietuvoje 
ir manome, kad už kokių metų

Tėv. Myl. Dr. Ni., ant Town 
of Lake, Columbia salėje, 23 spa
lių rengė vakarą. Jaunimo <Ra- 
telio aktoriai pastatė scenoje B. 
Vargšo "Milijonai vandenyj”.4 
Aktoriai lošė ne per blogai. Ge
riausia atsižymėjo Dundulis. Po 
vaidinimui Jaunimo Ratelio cho
ras sudainavo: “Eina garsas nuo 
rubežiaus”, “Saulelė raudona” ir 
pagalios Lietuvos hymną. Dai
nuojant hymną visi, kad ir ne
prašyti, stovėjo. Žmonių buvo 
prisirinkę pilna salė.

Ant Town of Lake
Square 22 spalių m. įvyko penk
tosios “Aušros” draugijos kuo
pos prelekcija. Prieš prasėdė
siant prelekcijai, P. Sarpalius, 
Chicagos konservatorijos studen
tas, akompanijuojant K. Šliupui, 
sugriežė ant smuiko kelis gra
žius dalykėlius (Meditation A. 
Henerakowskio, Largo Handel’o, 
Cavatina Raffo). Chicagiečiai 
sutiko delnų plojimu tų mūsų 
jaunų ir gabų Amerikoj augusį" 
lietuvį smuikininkų. Jo smuo- 
ko malonios jautrios gaidos ža
vėjo širdis. Chicagiečiai gal dar 
nesykį turės progų išgirsti tas 
meiliai skambančias smuiko gai- 
las ir mokės pagodoti suteikian
čius jiems dvasiškųjų penų žmo
nes.

Po muzikos dalei, pradėjo sa
vo prelekcijų Keistutis šliupas. 
Pasakojo Lietuvos historijų nuo 
Gedimino laikų iki Lietuvos su- 
•nvienyjimui su Lenkija, ypač 
plačiai nupiepdamas didžiojo Lie
tuvos kuningaiščio Keistučio gy
venimų.

Nors K. šliupas irgi Amerikoje 
yra augęs, vienok ir iš Lietu
voj augusių nedaug rastum to
kių, kurie taip gražiai lietuviš
kųjų kalbų mokėtų ir taip ga
lėtų pajudinti savo žodžiais klau
sytojų širdis. Matyt, K. šliu
pas myli savo tėvų gimtinį kraš
tų, savo tėvų tėvynę, Lietuvų.

Beaiškinant prelegentui nelai
mingų kuningaikščio Keistučio 
gyvenimo pabaigų, ne vienam 
klausytojų ištryško pasigailėjimo 
ašara.

Malonu* mums chicagiečiams

Davis

PRELEKCIJOS ANT TOWN 
OF LAKE.

“Aušros” Dr-jos Pirma Kuo
pa (Chicago) ant Town of Laki 
šiais metais rengia visą eilę pre
lekcijų. Prelekcijos yra skai
tomos kiekvieną šventadienį nuo 
3 vai. po pietų, Davis Square 
Svetainėje, 45ta gatvė ir Marsh- 
field avė.

30 spalių skaitys J. J. Hertma- 
navičius; tema: “Išdirbimas tur
tų”.

6 lapkričio skaitys Kl. Jurge
lionis; tema: “Scenos menas: 
deklamacija, mimika ir žai
dimas”.

13 lapkričio skaitys J. P. Var- 
kala; tema: “Kiek žmonės pra
geria visam sviete, Amerikoje ir 
išimtinai Town of Lake”.

20 ir 27 lapkričio skaitys K. 
šliupas; tema: “Naujoji Histo- 
rija”.

4 gruodžio Dr. F. Matulaičio 
referatas: “Kaip užlaikyti svei
katą”; skaitys Dr. A. L. Grai- 
čiūnas.

n Gruodžio skaitys Kl. Jur
gelionis; tema: “Beždžionių kal
ba ir kalbų pradžia”.

18 Gruodžio skaitys Dr. A. L. 
Graičūnas; tema “Būdas išąipiė- 
tojimo užkrečiamųjų ligų ir ko
va su jomis”.

Pasarga: Prie kaikurių prelek
cijų bus taipgi rodomi stereoptiš- 
ki paveikslėliai. Apie visokias 
atmainas bus pranešama laikraš
čiuose: “Lietuvoje”, “Katalike” 
ir “Am. Žiniose”. Įžanga Dova
nai. N audokitės 1 *

AUKOS ŠLIUPČ AMŽINAJAI 
STIPENDIJAL 

čionai prisiunčia vieną dola- 
rį Amžinajai Stipendijai dro J, 
šliupo vardu, kaip tai buvo 
sumanyta Lietuvos redakcijos ir 
išleistuves. Dr. J. šliupas su 
savo žmona Agle tarp lietuvių 
savo dideliais darbais amžinos 
garbės užsipelnė, tad mūsų vi
suomenei reikia suskubti staty
ti jam tinkamą paminklą. Aš 
pritariu, kad amžinoji stipendi
ja būtų šliupo vardu.

* J. Naujokai.

“Lietuvos” redakcijoj dabai 
yra šiam tikslui 26 dolariai. Įvai
rių žmonių dar yra pažadėta su
dėti — iki šiol pažadėtų su viri 
20 dolarių. Laukiame pažadė
jimų išpildymo; kviečiame kad 
ir daugiaus kas prisidėtų.



Reikalavimai Kiekvienam turim Dama Mokykla tokią Mes Išgydom Vyras
gęs “Public Scfiool" prie “Liet 
mokintis drukorystės atmato.

Reikalaujame 20 gerų kriaučių prie 
moteriško darbo. Darbas ant visa
dos. Užmokestis nuog 12 iki 20 do
lerių. Kreipkrt.es adresu: L. Kasper, 
3129—3111 Wentworth av., Chicago.

Reikalingas geras kriaučlus, mo
kus siūti visokius 'vyrų drabužius. 
Darbas ant visados. Mokestis gera. 
Drąsiai gali važiuot arba skubiai pa
rašyt laiškų šiuo adresu:

T n n r» s Tačelauskas, 
701 E. Mason st Springfleld, III.

Reikalinga mergina prie kriaučių 
darbo, siuvimui vyriškų ir moteriš
kų drabužių, kuri yra jau nors šlek- 
tlek tų darbų dirbus ir norėtų dau- 
giaus tame amate prasllavint lai 
kreipiasi šiuo adresu: Geo. Pakunec- 
kls, 3343 8. Morgan st Chicago. III.

Ant Pardavimo,
Parsiduoda dvi “Barber Shop’es” 

10802 Michigan avė. ir Kensington 
avė. 345, abiejose yra geras biznis, 
geriausios vietos Chicagoje. Viena 
iš tų parduosim per negalėj ima ap
žiūrėti dviejų vietų. Kreipkitės grei
čiau inėėt iš kalno $50. likusius ant 
išmokėjimo. Jonas Grigula 10802 
Michigau avė.

Parsiduoda saliūnas ant Public st 
Biznis gerai išdirbtas. . Vieta gera, 
lietuvių apgyventa. Parsiduoda dėl
to, kad savininkas turi išvažiuot } 
kitų miestų. Norintis pirkti kreip
kitės, 2328 So. Halsted st.

Parsiduoda kampinis namas ant 
dviejų lubų salę (Hali), Saltunu 
ir “Llcence”, 4300 So. Wood st. Sa
vininkas trumpu laiku išvažiuoja 
Lietuvon. . Kas greičiau ateis, tas 
pigau nupirks.

Parsiduoda labai pigiai groceme 
ir Bučemč, labai geroj vietoj, lie
tuvių ir lenkų apgyventoj. Biznis 
gerai išdirbtas, viskas gerai intaisyta. 
Priežastis pardavimo — savininkas 
išvažiuoja tėvynėn. Prašau trumpu 
laiku kreiptis šiuo adresu:

J. Jonikaitis, 
4330 So. Wood st., Chicago, III.

Pigiau atseina pirkti negu sam
dyti namų Maloniau yra gyventi 
savo asm* negu pasamdytame — 
visi, kurie perka namus, greičiau 
sutaupo piningus — Ir kiekvienas 
žmogus gali sau nusipirkt namą jei
gu išgali užsimokėti randų Kada 
randavoji sau stubų tai moki de
šimtų arba dideanj procentų nuo 
verties namo, o kada perki namų 
tai moki tiktai šeštų procentų J*1* 
gu gyveni svetimam* name mokė- 

; dama* randų tai nuskriaudl sav* 
mažiausia ketvirtu procentu ant kož- 
no išmokėto piningo. Jalgu išmoki 
per metus $120.00 rando*, mokėda
mas $10.00 l mėnesį, Ui nuskrtau- 
dl save ant $48.00 į metus. Per 10 
metų nuskriaudi $480.00 ant vien 
savo prastų 4 ruimų. Ar ne lai
kas yra Ui savo skriaudai padaryti 
galas, ar n* laikas vieton skriau
dos turėti pelnų Nesakyk, kad ne
turi piningų pirkimui namo. Tai 
ne teisybė. Jalgu turi nors $500 00 
Ui neturi reikalo gyventi paran- 
duotose kambariuose, gali sau nu
sipirkt namų Męs Uu parduosime 
namų ir duosime piningu* ant jo 
nupirkimo. Tu tiktai mokėsi mums 
procentų už paskolintus piningus. 
Namas Uu atneš 10 procenU, o 
mums mokėsi tiktai 8%. Ant mu
sų piningų uždirbsi 4%, arba dvigu
bai tiek kiek paprastai bankerius 
uždirbu ant sudėtų depozitų.

Apsimisltk gerai ateik pas mus 
plačiau pasikalbėti Ūme reikale. Da- 
slžinojimas teisybės Uu nei vieno 
cento nekaštuos Nelauk ilgiau, 
ateik tuojaus.^Jaigu pasikalbėjęs su 
mumis apsiroKbųai. kad Uu neap
simoka pirkt, nieke nežudysi. Šim
tai žmonių pirko irxtaiaugėal. Kiti 
šimUi pirks ir džiaugę Atmink, 
kad kiekvienas namas turi savinin
kų Nauji namai yra kas diena 
statomi. Tas tur būt žmonėms ap
simoką. KiUip nieks namų nepirktų 
ir nestatytų. ^Gyventume ant laukų.

šiandien ateik pas mus, lietuvi 
turintis $1000.90 ar daugiau, męs Į 
tau parduosime namų atnešant} | 
$540.00 ( metus, kuris tau kaštuos | 
tik $4500.00. Namas yra visas mū
rinis, tvirtas, puikus. Jame pasis- 
kirsi sau tokius kambarius kurie 
Uu geriausia patiks. Yra 2 puikus 
gyvenimai po 5 kambarius, gyveni
mas 4 kambarių ir vienas 3 kam

pu ikus, aukštas 
namo šiandien 

kaip už $6000.00 | 
$1000.00. Taigi | 
$7000.00 vertes ;

ir tu užmokėsi

Prof. Julius S. užtikrina, kad Išmo
kys Mokti kiekvienų jaunų ar senų 
Išmokina valcų 6 rųšių Ir taip, kad 
gali drąsia! eiti šokti publikoje. Taip
gi Išmokys Ir kitus šoklus su 6 va
karais; vakar* nuo 8' valandų Iki U. 
Kas moka vaikščioti, tas gali išmokti 
ir šokti. Kas nori mokytis tegul atei
na 1 svetainę, po numeriu. 2119 So. 
lalated SL. mokinu kas diaa .apart 

šventų dienų Prof. Julius S. prane
ša visiuna, kurte nori Hmskt tuos 
šokius, kad ateitų sakančio adreso: 
2124 South Halsted 8t.

Ofisas ant 3-člų lubų. Atdaras nuo 
< iki 8 vai. vakar*. Nedėiiomis nuo 
8 vai. ryto iki 6 vai. vakare.

Taipgi išmokinu buck 8 ving; buck 
skirt; irish jig; elog; spanish valtz; 
waltz trr* step ir valts slde. step Ir' 
95 kitus.

F. P. BRADCHŪUS
Attorney & Counselor at Law

132 S. Clark, ColMhHsm St.
Lirturys advokatas, baigęs tiesi, moksli Amą 

rikojt. Veda visokias bylas, ei Oi Akas ir kitai.

6j». 3II2S. HalttsdtL, arti 31nes
Telephone Y arda 2390.

ausų tikrą ir Buki-

ftuliWMiirjiiM$=gSeB? 
ds ęrte Haynlflro gydytojam, radot pNstoa, lopai banoje, 
ahaudulla ant liaSlarts, slinkimas piaskų, skausmas kasi™- 
as,lasarinose, pMta *■—* *—. 
MBB IŠGYDOM ŠI’ padEjima—mes užlopome.

Mokinkis Anglišką Kalbą.
žinai kaip labai yra reikalinga angliška kalba šioje šalyje Nors 

tu botum geriausiu mekanlku, profoeijonalistu, ar biznierium, jei
gu nemokėsi angliškos kalbos, tai Amerikoje negausi nė gero darbo, 
nš biznio, nė profesijos negalėsi vesti, žmogus, mokantis anglišką 
kalbų Amerikoje, yra visur pageidaujamas ir gerai apmokamas. 
Todėl kuogreičiaimiai rūpinkis la išsimokinti.

Parsiduoda 1 pjovynė. Klauskite 
pas Jordan 2 augšt. 3044 Archer avė.

Parsiduoda Loomis gatvėje 9 kam
barių namai ir daržinė užpakalyje. 
Klauskite pas M. C. Jordan 3044 
Archer avė., 2 augštis.

D, Sagaitis
Užlaiko

Pirmos Kliasos Salinna
Šnapsas iš pat Vilniaus Cigarai,

milžiniški stiklai alaus. 
Kamp Bering Avė. ir 150th ! 

East Chicago, Ind. 
Tel. 1383 

Jai tau. broli, liūdna daros 
žiemos laike ar vasaros. 
Pas SogaeitJ linksma yra 
Dėl kiekvieno gero vyro, 

Jąi karšta diena Vasaros. 
O tau sausa burna daros, - 
Pas SagaeitJ gausi rodų • 
Nes jis didžius stiklus duoda. 

East Chicagon kaip pribąsi. 
Niekad čia nepražūsi 
Klausk kur Sagaeičio saliūnas — 
Kožnas žino atėjūnas.

Jai kartais tiktus! nelaimė, 
• Pas SagaeitI eik be baimės 
. Nes jis visus ratavos 

s Ir nuo vargo iškavos. 
Jai kartais darysi keliukų 

i Reikia baškutės, buteliuko, 
Pas SagaeitI visko^gausi, 
Džiaugsies, kad paragausi.

st
į

barių, apačioje yra 
basementas. Tokio 
nepastatytum pigiau 
o lotas yra vertas 
męs tau duosimę 
narna už 1450.00 ____________
tik 81000.00 i Skalno, o potam kas 
mėnes| mokėsi tiktai tiek, kiek rau
dos tas namas atneša, ir namas bus 
tavo. Išmokėjęs, turėsi turtų 25000. 
vertės, ir tau tas kaštuos tiktai 
11000.00, o $4000.00 tau namas duos. 
Ar turi ant svieto geresnĮ prietelį 
kaip tas namas. Gal manai, kad 
tai neteisybė. Ateik, o męs pertik
rinsime, kad tas taip tikrai yriu

Gal neturi $1000.00 ir tokio namo 
neišgalėsi nupirkti. Nenusimink. 
Ateik ir pasakyk kiek turi piningų, 
o męs duosimę pigesni narna. Pa
kol nupirksi, turėsi gana laiko ap
žiūrėti namų ir apsvarstyti, ar jis 
tau apsimokės pirkt ar ne. Turi
me taipgi viena namų labai puikų, 
noujos mados, nešanti $084.00 ran
dės | metus, puikioj vietoj. — par
duosime labai pigiai už $5300.00 
Tas turi būt greitai parduotas.

Ateik tuojaus, nes potam gal tos 
progos nerasi. Pasikalbėt gali ateit 
dienos arba vakaro laiku. Atmink, 
kad męs duodame namus ir pinin
gus ant jų nupirkitho. Reikia tik 
gero noro.

A. Olszewski
3252 S. Halsted St., Chicago, IIL

ŠOKIŲ MOKYKLA PROF. TONY L
Mokiname visokių šokių angliškų 

ir lietuviškų, taipogi tokių, kokių 
dar niekas iki šiol nešoko. Užtikri- 
nam, kad, išmokę pas mus, galėsite 
šokti by kokioj publikoj. Mokiname 
be skyriaus — jaunus ir seaus. 
Mokiname tris vakarus per sevaitę: 
utarninkais, seredomis ir ketvergais 
nuo 7:30 Iki 10:80 vai. vak. Norin
tis mokintis eikite į svetainę 3119 
So. Morgan st.. Chicago, III.

Didelis inkurtuviu turgus
KAUFMANO KRAUTUVĖJE

5621-5625 South Halsted St.
PRASIDEDA SUBATOJ 29 SPALIU 1910

xai»i»m»niįiĮigi
Anglims spateliai

3c

Skardiniai katilai 
43 c 

Antklodės 
78 c

Vyrišk. mėliu, saržinė eilė
$5.98 c

Paprastos Špilkos, pakelis 
1 C

Perliniai guzikai, tuzinas
2c

Vyr. drobinės pirštinės
5c

Dulkėms špatai
4 c

Moter. korsetas
42 c

Kiekvienai
vienam vyrui,

Užsikimšimai
gintasi, pliktaaatia ■

Nsdara akktoao katata-
mlstoa aa■raiknosas yra.
>i«n tamsUa kauki** **-

Melnas Nusilpnėjimas

Sutinimai skausmingi

sSpasMLirtt. ATIDĖJIMAI YSA PAVO 
JIMO1— PA8IRODAVIK BU MUKI DABAR. 

Odos NesNUramal ria^span**!, 
lopai, D«*uba-

DABARTINIS BUDAS IŠSIMOKINIMO ANGLIŠKOS 
KALBOS YRA LABAI LENGVAS. ŠTAI JIS.

L Pirmiausiai perskaityk knygelę “VADOVĖLIS" No.1209. Kai
na 25 centai.

nl*«v. IŠGYDOMOS 
DIMO LAIKO.

Galiotos ir Susisukę Gyslos

■Ui kalrij pus# j; Jos padaro žmogų labai nerami;

Atsišauk tuojau* jeigu esi klapate.

jum nu. to visko Tautas, atiifaukiaat paa 
mua aat gydymosi. GALI UŽMOKĖTI KA- 
1>A BUSI ĮLYDYTAS.
Iiksti, Pūsles Ir Sėbras Nesveiku- 
_.t I n kitą BMvelkumaa gali tttiTystytt 
•n4’1 į parojtngat komplikacijas, ir >igš ne- 
atbotaa, pagtaadya kitas ligas ir koatplikaai-

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

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 4 po piet. Nuo 6 iki 7 vakarais. Nedėldieniais 
ir Šventadieniais nuo 10 iki 12 tiktai. Y pato* geidžiančios gydymo turi atsišauk-

Naujausias importuotas ]
Fonografas:::::: 1

Rūbeliai vaikams nuo 
2 iki 6 m.

21 c

Moter. liemenė 
už 88 c 

verti f 1.60

Moter. puikus Panna 
sejonas 
$1.98

Moter. šilkinė liemenė
už $1.38
vertė X2.50

Vyrišk, Melton apsiaustas
$2.98

. Vyrišk. vilnonė eilia
$4.98

moterei ir kiek- 
atsilankiusiam in

musų naują krautuvę, duosime 
puikią dovaną dykai

DYKAI — DYKAI ATSIMINKITE FIRMA

Su šituo kuponu gau
site gražią dovaną.
Pravardė ........................

V~ Tas i

Kauftnan Bargain Store
3621-8623 So. Halsted SL

Pacific Liųuor Co.
Gabrielius h* Sigall

PIRMUTINIS LIETUVIŠKAS

SALIŪNAS
Užlaiko šaltą alų, trardžią arielką, 
kvepenčius turkiškus cigarus, ir 
inportuotus gėrimus. Čia atsilan
kę liet tirtai ras mandagios patar
navimus ir gaus rodą dykai. At
silankykite

309 Sacond ta. Sa. Saattie, Saab.

Namini Mokykla
Gramatika angliškos kalbos 
mokintis be.mokintojo (ap
daryta)......  ..............
Vaikų Draugas, arba kaip 
mokintis skaityti ir rašyti 
be mokintojo ......a.. __ 15c
Naujas Budas mokinti* Pa/ 
Syti be mokintojo ... _J0c
Aritmetika mokini m ui s i ro- 
kundų, su paveikslais (ap
daryta) ... 1_________   35c.

P. Mikolainis,
Bos 62. New York City

AR MATETE PUIKIUS

27-nių PĖDŲ LOTUS?

Scoville, Walker 8r McElwet‘s »0 
akrinej subdivizijoj netoli didelio 
persikirtimo punkto ties

Kedzie ir Archer Avs.
Nuo Į

43-czios iki 39tai gat i
Lotai po $290;

IR VIRŠIAUS
Lengvas šmokesti*. Paskolinama J 
pinigai pasistatyti namams ko- > 
kiemą norint. Į

Šitoj subdivizijoj namai yra visi ! 
gražus. Tai bus gražiausia apeigyve- > 
nimui vieta pietvakarinėj dalyj, išro- [ 
do kaip koks parkas Vanduo^ srutų | 
nuovados, gaz&s šaligatviai, medžiai j 
Gražus dviejų flatų namai galima > 
tuojaus užimti po *3.000 ir viršiaus, ’ 
mėnesiniais išmokesčiais.

Keturios karų linijos: "Archer * 
Limitą'*, Archer 38th", “Chicago i

nantl kiaurai.

sėskit ant “Archer Av.-Limits.’ 
Ofisas ties lotais kampas Archer!

Bus duotas kiek
vienam, kas nu
pirks pas mus ru
siško tabako už 
96 Nieko nuo jūsų 
dauginus nereika
laujame lik kad

2. Paąkul perskaityk knygelę “RANKVEDIS" No.1300. Kaina 
<1.28.

3. O tada užsirašyk laikraštj “LIETUVĄ" ant lt mėnesių už 
•3.00, tai gausi dovanų knygelę No.1491, vadinama: “KAIP RAŠYTI 
LAIŠKUS LIETUVIŠKOJE IR ANGLIŠKOJE KALBOSE", o Su pa- 
gelba šio* knygelė* galutinai Išmoksi netiktai angliškų kalbą, bet 
jau mokėsi Ir laiškus rašyti angliškoje kalboje.

Knygas No.1209 Ir No.1300 parduodame už pinigus, bet Kny
gelę No.1491 už pinigu* neparduodame, tiktai dovanojame jų tiems, 
kurie užsirašo “LIEPTUVĄ" ant 18 mėnesių ir užsimoka t <00 pre
numeratos, tai tiems jų duodame dovanų. Skaityk šios knygelės ap
garsinimų ant irto puslapio šio laikraščio ir persitikrink apie jos 
vertę.

Kiekvienas gaus jų dovanų kas užsirašys “LIETUVA" ant 18 
mėnesių ir užsimokės $3.00 prenumeratos.

Kurie paklausė musų patarimo, užsirašė laikrašti “Lietuvę”, 
ir gavo šių knygelę dovanų, tie šiųdien jau moka angliškai kalbėti 
ir laiškus rašyti ir dėkavoja muml už tos knygelės išleidimų

Todėl ir Tamlsta, jei nori išmokti angliškų kalbų tai užsirašyk 
‘*LIETUVA" ant 18 mėnesių ir gausi minėtų Knygelę dovanų, su 
kurios pagelba išmoksi geni nevlen angliškai kalbėti, bet ir nngliš 
kai taškus rašyti.

Siųsdamas pinigus už “LIETUVOS" prenumeratų adresuok: 1

A. OLSZEWSK1
3252 So. Halsted SL, CHICAGO,

tamiem* pirkti iš 
' musii firm' S laba-

m i®!*”1“0"
f JĮ tas fonografas ymd "padarytas iš geriau

, TįE J / šio metalo, turi di-
- < dalę nikelinę triu-

5, ir labai gerai 
_ amba. Turėdami

> —' tou,ą fonografą, 
g*l(te surengti na- 

_ SF _ mie puikų mušiko*
, _________________ ______ ______ - ir galėsit* išgirsti gra-

žlauslak tautiškaų darbininkiškai ir kitokias daimta, Ištraukas iš operų ir ope
rečių. žaidimą visokį Instrumentų pavienių ir orkestro;*. Klausant tai viską 
bu* malonu ne ^kjųpa ir jūsų šeimynai, bet ir jūsų pažystamiems bei kai- 
nyiMUM.

Musų fonografasyrp geriausias, koks tik dabar galt tarti. Ui tokį fonogra
fą uimokėtumėLmaiiausia 112. Męa duodame jums tą fonografą sūri* dykai.

— Brk?tni ir mes Išsiųsime jums geriausio rusiško tabako 
Iratig su voleliais ir nurodymai*, kaip reikta apsieiti. Ap- 
užmokėslto Hknsiu* 95 50 Narni* galit* išbandyti

Kas užsipirks antrai šių metų pusei “Lietuvos 
Ūkininką" stačiai iš redakcijos, tas gaus dova

nai “Vilniaus Kalendorių” 1911 metams.

koncertą. Ulstiksišėllik mašinėlę, uždėsite voliuką.

3 rub. metams 

Ir. 50k. pusm.

D. Lietuvoje '

Visiems prieinamas, kiek- 2dOl. 20c« met 
vienam reikalingas, seniau
sias lietuvių laikraštis Lie
tuvoje eina nuo 1905 metų Amerikoj®

Idol. lOcpusm,

ui M ir tą fuoog' 
turėję tai per ėx]

i dovana yrųfuprpniamair pulki, nėra čia jokios rinko*, taigi naudokitės, 
pamatysite, kiidbusite užganėdinti. - * ’ 4- Ji \į "* t

ENGLISH AS1ATIC TOBACCO CO.
1-115 East 7th Street. NEW YORK, N. Y.

D-re Marija Dowiatt-Sass
Moterų ir vaiku ligų specialiste 

Rezidencija 
520d W. Harrison St

OfFisas 
1725 W. 18th St

Tarpe Paulina ir Wood gatvių 
Saša > aptiek oje

Tslepkone Canal 12*8
Valandos: nuo 9-30 iki 12:00 di*n.' 

nuo 8.-00 iki 4:00 po piet 
r.uO 7? k i 8:00 vakare

Arti 52ros Avė.
Telephane Austi n 459

Valandos: 
Iki 9:00 kiekvieną rylą

LIETUVOS ŽENKLAS “Žirgvaikls”arba “Vytis”.
Kiekviena tauta sa- 

'■'g*; ■ -"-'M vo ženkli MmM^L ' JpMH d Oja
I j turime ženklą “Žirg-

1 \I j tfi' mokslain»ae Mano
I > iC^*-^****^* - I <llrbti “Žirgvaikiai’’
ĮJį » \ \\ 'yU* >ra iškalti
I 1 \ SD 1 n «■ artistiška; balto
|S V 9 gipcoiPlasterof Paris)

uždėti am ntA
lil'flynos spalvos 

"• aksomo, ilveizi laba;
puikia; Kaina 930

j , L—i \ Dirbti visokia* figūras
ii gipso ir medžio, iš- 
pjaustau 
ornamentus, bažny- 
Čioma, mokykloms ir 
gražiems namams.

lą myli ir guo
li es lietuviai

U ••žinr- 
t VytL ku-

“Lietuvos Ūkininkas”
1910 metai* savo čmčjam* duodat

52 No. No. “Lietuvos Ūkininko**
M No. No. "Žeme*”
13 No. No. “Mokyklos“

/ 12 No. No. “Sveikatos*’
t “Vilniaus Kalendorių/ 1911 m*

Seklų išbandymui:
Ūkio padargų premijom* už geriausiu* ūkio apra
šymus.

Kas nori padaryti daug naudot Ir smagumo tavo giminėms ir 
geriems pažįstamiemt pasilikusioms Lietuvoje, teužperka 

jiems “Lietuvos Ūkininku” '
Labai naudingas yra "LIETUVOS ŪKININKAS" Ir Amerikoj, ir kitur gy- 

vanantlMM* lietuviams, na* daug jam* jie m* žinių ir naudingų pamokymų 
iš visokių šalių ir sričių.

Ka* Įsirašys į "L. ŪKININKO” BENDROVES nariui ir užmokė* 25 rub
lius (laTdol. 75 C.), t*Ml gaus “LIETUVOS ŪKININKU” vi*uom*t dovinai.

KAINA: Lietuvoj (Ir Rooijos valstijoj) metams 3 rub. (1 dol. *5 c.) pasme
iki i 1 rub. Mkap. (28 oent./Užsieniuose: (ir Amerikoje) metams 4 rub. (2 
tol. 20 o.) pusmečiui 2 rub. U dol. 10c.)

Tos pačios "L. Ūkininko" Bendrovės dar yra leidžiamos nuo 1909 m.

“Lietuvos Žinios’’ su “Aušrine”
Progreslviškss lietuvių laikraštis. Eina 2 kartu Į savaitę.

KAINA: Lietuvoj (ir Ros i jos valstijoj) metams 4 rub. (2 dol. 20 c.), pusme
čiui 3 rub. M kap. (1 doL 38c.) Užsieniuose: metams 6 rub. (8 dol. BOo.), pus
mečiui 8 rub. 00 ksp. (1 iol. 92c.) Abiejų laikraščių adresas:

Vilniut-'Siemionovskaja 10-1
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Russia-Litheania. ;į

“LAISVOJI MINTIS”
VienintClis mokslo ir literatūros iliustruotas laikraštis, tal
pinantis rimtus ir gerai apdirbtus straipsnius iš įvairių mo
kslo šakų: NrtisrijsB, laitam ^išrijau 6»«ts> MMi^, Dru(ijial| Makt% 
ir L t., lypai ir or<ioaliikai paraiytas apytakas Ii ays; nvaaiart.

Kaina metams >2.00; pasai matą $1.00; Į užsienį $2.50
Kas, frisiųsdamas mums prenumeratą, prisius iškirpęs ir 
Ii apgarsinimą, tas gaus dovanas knygomis: užsirašantiems 
X Matį” metams duodame knygų už tl.M užsirašantiems 
pusei metų už Sle.

Paskubinkit—Dovanas neilgai teduoolmst

Skulptorius v
ANT. ALEKSANDRAVIČIUS

3227 Auburn Are., CHICAGO, ILL.

Adresas:

“Laisvoji Mintis.” į
1401 N. Nain Ave^ - Scranton, Pa.

Ir Albany Ava. netoli 43 gat. i -—"r ~ ~~

H, B. VALKER 4 CO ‘ *• oi®«wsk» Bok. f.
j 201 Tacoma Bulldlog 
j Kampas Madison Ir LaSalle gat

rti visus 
alus 
hs NOTARAS
itls" — Kon- 
pardavime

liuoso nžEiaiMp muzt <s
Mokslisiku Žingeid uin c. Žlnoji mr r tistybe

Mes 8a*r_ balmin 
gal ir Įdėmiai a«i 
tverti. Vyrai,tiarai 
atsilankyktt į Bitę 
stebėtinę llnoao io- 
ž^nglmo MuHJi- 
Šimtai interesuo

knm !? t.rzsnTiara 
•toryje. Cu iro rgiB- 
kos operacijos 
iingtidumsl, kais 
nūnai. tDiiėiaiikn- 
dmi. Trlpgi pilnas 
istoriškas aanrin-

Esi užpraBomas tikinėti n uoste bumus As’meoml- 
Jee, Fiziologijos, Chemijos ir PnttmDogijm.

INLEIDŽIAMI TIKTAI VYRAI

LIUOSO INŽEIG11I0 MUZEJUS 
MOKSLIŠKU ŽINGEIDUMU

<50 80. CLARK ST., CHICAGO. ILL 
arti Madis** Gatve* c

gadite aprūpi!
savo Neik

TOJ BANKOJ UĘTU
Išdirba “DovieTnai 

traktus, Rašius
ir visokius kitus dolt 
tvtrtlaa visokiu*. <1 
konsulių. Inkorpornt 
atlieka visokius 4Bts 
darbus.

Visokiuose notnrtą
liete krefpkltšs |TH

J. J. Hertm_____

(Nbtary tabllc)
3252 So. Haląted st, Chicago.

>kumentua paa 
|a d-augtja* 'Ir 
i DOtirijiJiikui

,nowlci

TH0S.1. MORGAN
ADVOKATAS

Vada kriaiinalikka*. elviliikns

savasčių pdp’aras; atetraklaa; 
deed’s Ir U. Žinomas ilrtuvftkai 

langas Ir gera*

79 Dearbom St, Chicago. 
J1LU0 Urty B-kitag

Taipjau 1613 S. Halsted St

Dr. O. C. MEINE
ft-iSAS-hnptt 11 Ir U. Hitetetl gal

VYRAM TIKTAI 
ĮDĖJIMAS dykai ' 

kas gali bst matyta 

IŠLEIIJOJ 
MOKSLO

344 SO. STATE ST. 
CHICAGO. ILL

Tirtas*

ataaklj><*)> T taukias ktausymiu. Didžiausi* 
ptoga tašo gyvauime.

IMŽKNGA DYKAI

M

REIKALINGOS MERGINOS
Nuo 1€> metu

lengvam darbui moderiniškoj faktorijoj. Nuolatinis 
darbas ir geros algos. Krepkitčs į

The Sefton Manufactoring Company
1341 W. 35th strcoi,

mekti no* 4tkl e savaičių 
Kebuos tau tik A. Mes

Uakamu p*rdėm visam*

į * X I da savo ypatiška vertai vys* 
If besi darbdaviu. Rašyk paai

GIUGdflO, lik

Dr-asW.A.Martišus
Ofim R. 409 Tacoma Bldg.

Malison & LaSalli Sts. Chicago,
Gydau visokias ligas kaip šviežias 

telp ir ušstaeMjastas. Ypatingai vL

sas nesveikas akla. i . Į
Gftiae va^ųndoa: nao 9 ryto iki š

Kreipkrt.es


VADOVAS

SVEIKATĄ

Naujas Išradimas

T. Dėlto, _ 
atydžiai

IL___ Vai b
luaiini didžiausiame pelvaiiėkutne Ir »e-

Vardas ir pravardė
Pafta -.................

A Dėlto, kad prakiš tų, *eit gydančių vaistų 
sąda, negn per tuos daktarus.Šarlatanus j
tarsnis rūpi

A Dėlto kad
Jums pageli 
ne būtu ligą 
nizme Ugoau

Seniausia Lietuvių užeiga pas

JUOZUI RIDIKU
Užlaiko visokius pirmo 
skyriaus gėrimus ir kve- 
penčius cigarus ir

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

3253 Illinois Ct.., Kerte 33rrt

Banks A. Olszewskio
3252 So, Halsted St, Chicago, III# 

Priima pinigus taupinimui ir moka už juos 3% metams. 
Skolina pinigus pirkimui namų ir liotų mieste Chicagos. 
Sukolektuoja žmonių pinigus padėtus kitose bankose; 

teipgi iškolektuoja darbininkų neužmokėtas algas ir pasko
lintus pinigus. ,

Padaro visokius Notarijališkus raštus, kaip tai: Do- 
vierennastis, Kontraktus pirkimo ir pardavimo, Affidavitus 
ir visokius kitus rejentališkus ir legališkus raštus.

Išmaino pinigus visokių žemių ant amerikoniškų ir 
amerikoniškus ant kitokių.

Perka ir parduoda namus ir botus.
Siunčia pinigus j Rossiją, Lietuvą, ir visas dalis svieto. 
Parduoda šifkortes ant visų linijų išvažiuoti ir atva

žiuoti, ir išvažiuojantiems Lietuvon parūpina pasportus nuo 
.Rosijos konsulio.

Musų kainos visada pigesnės kaip kitų ir musų tamysta 
visuomet geresnė už kitų. Rašykite mumi apie šifkorčių 
ir rublių kainas, o mes mielai tokias Jums prisiusime.

Rašydami mumi visada adresuokite šiteip:

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

ko* moterų.

Kraujo Užnuosyjimas 
tr visos odos ligos, kaip va pučka.

AKIU LIGOS.
Ar turi gal rosimus mus!
Ar akys vand«olu<ųją!

1' Ar jas n įeiti!
I Ar teipgi ir spaudžia?
> Ar daiktai išrado dvigubi!

Ar jie būva neaiškus, migloti!
Ar turi uždegtas akta*

1 Ar jot greit pailsta. skaitant!
Ar jas skaudina i vieša?

DAUG AMONIU
turi akių nesveik u asų, kurių visai 
nežino, ir slrgdaminejauči* skau
smo ir nė jokio nesmagumo, bet 
jie turi neliotiaklnius, kad išgel

bėti savo re gė ji m j ateityj. 
Mokslinio laipsnio okulistas

S. GINBBURG
20 51 S. Hale? jd Iš netoli 21 g.
IOI lllllllit

tų Siųsite • *• ialkr* 
Ą vkCmt C < U nž U.7t ir uprseo lėtes » 
susais tnavinrai. Jei sekas toks, kaip sakosi, 
(temokėkite aei ooetų. ATnilISIUT, kitar 
SMMoite ud tokį laikrodi j M daL AeksaoSss

tgpo pripažinta per visus 
kitus Profesorius, kaipo 
Didžiausia knygą sveik a- 
toaiž visų kitų, kada 
norint* paraiy tu per kok| 
nori n ta daktarą.

Nėra daktaro, kuris 
duotu Jums tokią knygą, 
nee ne turi atsakančio su
pratimo, kaip parašyt

Malonus Dr. Oar' 
manai:

_  _ ąĮ Bu džiaugsmu-pr 
siunčiu savo pavei!

Jy slą ir didelįdčkinf. 
■-fP mą už išgydymu r.i 

no vydurių ligos, i 
bėrimo kūno, blo;

" kraujo, sutinimo 

skaudėjimo blausiose. Dar kur* 
sakau, nemažai esu dėkingas 1 
sveikatą. Jos. Turkeviče, C35 8b< 1 
idan Ruad Conal, ŠVilmcttc, I>

:ei kcip kožnaa vyras, sergantis nuo kraujo 
“*“*------------ “— ^>eku, rhumatisme, orga-

aie, gali leugvei iaigydyte 
daktarams irus ęiduklea, 

. Jflms bus 
_ _ __ ir keip galėt būti

ru atgava sveikatų ir vyrikkutno per pagelba tou 
iru krautuve žinių, apie kartos kožnaa vyras neat* 
og ta knygelė yra gaunama vyaal dykai; maa 
emia paduota kuponą, ir prisiuskitie mum, o mae

Slaptos Vyry Ligos 
itgydo®. greitai, tikrai Ir a« pūs* 
slaptybe. Nervų susilpnėjimas, 
nupuolimas rreikatoe, žudymas 
stiprybė*. sebėgimas kraujo, až- 
nondyjimas. ttapnmiuės gaiitys.

Plaučių Ligos.
Dusulys. Broačytas Ir kitos plau
čių ligos tikrai iignasa mano vė
liausiu bode. širdies ligos.

(Ištyrimas Dykai.)

Knygele verta tiek aukso, kiek ji pati sveria. 
Jos Vardas yra:

‘•Kaip rašyti Laiškus Lietuviškojo ir Angliškoje kalbose”.
Ko ji mokina? Ji mokina rašyti laiškus (gromatas) lie

tuviškoje ir angliškoje kalbose. Žmogus gali visą amžj mo
kintis angliška kalbą, bet pakol jis nemėgins rašyti laiškų an
gliškoje kalboje, tai ir angliškos kalbos niekada gerai neišmoks. 
O kad rašyti laiškus angliškoje kalboje, reikia tam tikros kny
gos, kuri nemokanti mokintų. Taigi ši knygelė mokina rašyti 
laiškus angliškoje kalboje.

Šioje knygelėje yra daugybė laiškų visokiuose reikaluose 
ir atsitikimuose į visokias ypatas: Laiškai tėvų į vaikus, vaikų 
j tėvus, vaikinų j merginas, merginų į vaikinus; tarnų į darb
davius, darbdavių j tarnus ir tt. Tie visi laiškai yra abiejose 
kalbose, viens lietuviškas kitas angliškas, teip kad rašėjas skaito 
litu viską laišką ir mato kaip tą jatį laišką angliškai rašyti. Ra
šant angliškus laiškus žmogus mato kaip surišti žodi su žodžiu, 
kaip padaryti pilnus sakinius ir tie sakiniai įsiskverbia žmo
gui į smegenis teip giliai kad jis juos jau ant visada atmena. 
Jokia gramatika, jokia kita knyga teip greitai ir teip gerai žmo
gų neišmokins angliškos kalbos kaip kad virš paminėta knygelė. 
Žinoma pirm paėmimo šios knygelės, žmogus turi pirmiau per
skaityti knygeles “Vadovėlis” No.1209 ir Rankvelis N0.1300. 
kad gauti pradžią, o paskui jau imti knygelę Kaip rašyti laiš
kus lietui’iškoje ir angliškoje kalbose”.

Ši knygelė ne vein mokina laiškus rašyti, ne vien mokina 
angliškos kalbos, bet dar mokina ir daugybės kitokių labai nau
dingų ir reikalingų dalykų, kokių pamokinimų jokioje knygoje 
nerasite. Ji mokina: •’

• fraip aaivu Kontraktus pirkimo, pardavimo, samdymo ir 
visokių formų biznio reikaluose; kaip daryti vekselius skolinant 
pinigus; kaip daryt testamentus; kaip vesti draugysčių reikalus, 
ir visoki kiti pamokinimai. Teipgi mokina formų kaip žmonėse 
apsieiti visokiuose atsitikmuose; antai kaip apsieiti svečiuose, ap
silankymuose, supažindinime vieno su kitu, pakalboje vieno su 
kitu, kaip užsilaikyti bankietuose, vestuvėse, krikštynose, pagra- 
buose, atsilankant' ant metinių švenčių ir tt. Toliau knygelėje 
yra §imaF~į)atarlių vartojamų angliškoje kalboje išverstų į lietu
višką, kokių dar niekad negirdėjai, ir ant galo yra Žodynėlis 
svetimų žodžių, vartojamų yvairiose kalbose, išverstų į lietuviš
ką kalbą ką jie reiškia.

Ši knygelė turi 293 puslapius. Yra apdaryta popieros ap
daruose ir audimo gražiuose apdaruose. Ji yra verta daug pi
nigų, bet už pinigus mes jos niekam neparduodame. Mes ją 
dovanojame tiems, kurie užsirašo musų laikraštį “Lietuvą” ant 
18 mėnesių ir užsimoka $3.00 prenumeratos, tai tiems duoda
me šią knygelę dovanų ir siunčiame “Lietuvą” per pusantrų 
metų. Skaityk mus apgarsinimą ant puslapio 7.

Kodėl teip brangią knygelę mes dovanojame už dyką? Pir
ma todėl, kad mes norime kad kiekvienas lietuvys išmoktų an
glišką kalbą, kad paskui galėtų užimti geresnių vietą ar darbą 
ir pralobtų, o kada bus musų lietuviai turtingesni ir apšviestes- 
ni, tai ant tiek pakils lietuviška tauta ir kultūra ir mes nuo tur- 
Jngesnių daugiau biznio turėsime. Antra — mes norime, kad 
•riekvienas lietuvys skaitytų musų laikraštį “Lietuvą”, kuri tar
nauja žmonių apšvietimui ir kultūriškam jų pakėlimui, ir ant 
kiek “Lietuvos” skaitytojai pasidaugins, ant tiek mes galė
sime pagerinti laikraščio “Lietuvos” įturą. Pasidauginus skai
tytojams, mes galėsime užlaikyti geriausius raštininkus, kurie 
parūpins žmonėms tikrai gerų ir pamokinančių raštų visokiose 
mokslo šakose. Laikraštis turi būti žmonių mokykla, jis turi 
mokinti žmonis to visko kas jų gerovei reikalinga, todėl mes ir 
rūpinamės! laikraštį “Lietuvą” tokia žmonių mokykla padaryti.

Lietuviai jau pradeda suprasti musų gerą norą, nes kasdien 
vis užsirašo “Lietuvą” daugiau ir daugiau, ir gavę nuo mus 
virš paminėtą knygelę dovanų, kuodidžiausiai mumi dėkavoja 
už jes išleidimą. « <. &

Todėl ir tu, broli, kurs šį apgarsinimą skaitai, nelauk, ilgiau 
bet tuojaus pasiųsk $3.00 prenumeratos už “Lietuvą”, o mes 
ir tau prisiusime tą brangią knygelę dovanų ir siusime musų 
laikraštį “Lietuvą” per pusantrų metų.

Siųsdami pinigus savo laišką adresuokite šiteip:

A. OLSZEWSKI
3268 So. Halsted Street. CHICAGO, III

Odeli Raszoma Maszinele
Odeli mašinėlių turime jau tik dvi ant rankos ir kaip 

šias parduosime jų daugiau nebus galima niekur gauti, nes 
jų fabrikas subrankrutijo ir daugiau tokių, niekas nedirba. Šios 
dvi mašinėlės yra su gražiomis, pliušu išklotomis ir užrakinamo
mis skrynelėmis.

Kaina Maszineles so skrynele $8.50
Reikalaudami mašinėlių siųskite pinigus adresu:

A. OLSZEWSKI
iiii So. Hilsled St. X Chicago. III.

vaistai, kurtuos skiria 
_ - , - ------- -------------------- --- Metfieal laatitatayra
surengiami loenoja aptiekia ii nan jausiu ir aakUuuuioa 
vertas medikaliikų medegų, o kuriąs <lel jq brangumo, ne 
gali Įgauti kiti daktarai, jogu gi ir būtu iinomi vardai tų 
^askučiauriq,^]Hądjoninių goduolių, tai ir teip ne Ainota

Skubinkit dėlto. Tautiečiai, dadiinoti apie savo sveikata, 1 
Vlriauaio medikaliiko direktoriaus THE COLLINS NEW Y O

140 WEST 34th STREET - NEW YORK CITY
)flao valandos: kasdieną nao 10-5 vai Nedeldiuniais ir iventąd. nuo 10-1 vai. po pietų. Utarainkais Ir pėtnyM., T-Sval. vakare

50,000- KNYGŲ
DYKAI DEL VYRU Vertes Ira $10.00 Koznam Vyra Ufoms

Jeigu sergate kokio vyriiku ligoie, raiikiete ing mua orą na ite didelos vertea 
knygele. Ta knygeli paaaMa ulikC 
užnuodyjima, ailpnibes vyrtllrame, ateinam nuj 
nilko ligoie, vyduriu, kepenų, inkKtu arba pas 
namoaie. Jeigu aaatie nuaimine mokiedami pi 
nenaudame jokios pagalbos ta. apstingai dykai gauta knygele dėl 
verte* n i bagelboi, keip 1100.00. Jią piaakia nu kuo ' 
greitai išgydyti. TukatanČei 5-----
vertingos knigelBa. Ta knyke^ 
būtinai turi žinoti. Pamikitie, 
užmokam ir pačtau. Jlkirpkite_____ __________ f_____ _
kuo greičiaus prieinama Jums <yaai dykai ta brangs knygeli

Siusk ta kapqaa dykai gautos knygeles iendena.
DR. JOS. LI8TER A CO-, m Nortbwestern Bldg., 22 Flfth Avė., Chicago, BĮ. 

Gertumo Z>U/sra».- Meldais prisiųsti man vyaal dykai, jusu abgaraiuta knygeli.

Čia viršuj kalba žmonės, kuriems aš pagelbėjau, taip ir Tau skaitytojau galit 
padaryti kaip ir kitiems.

8KRGEII3 kpgaringo Instituto, kurtam anmirv daktaru c*mIoie.m bak <ydM ,r l«bat mMlUl kalba, t»t vielojai kaip augia au reptyriot- 
pagundoms,—laižydama*! „LIETUVIAI TAUTIKCZIAl“, o nt nugaros „ragdolg1 lurl kad tik prisivilioję jrlgauti Junta. >'sapaigjvk 11 

VADOVU (N KIŠENIŲ arba Ilga stuloms knygute dovanai Mit 10 cmI^

Kad jautiesi nesveikume, nesendyk ligos jei nori būti ikgydytu, tad ateik arba parašyk lietuviškai nors ir toli gyveni, 
kas tau kenkia, o aA

Atsišaukusius pagelbėsiu nuo:
Raumatizmo, stklMSJimo, akaudAJtmo ir ned.rb mo viduriu, Oa^aeabacamg; rainTra. Inkrtą Ir j lavč.g Ilgas. Grvlto pailsimo, sunkaus L' < 

pavimo. Dldel’o aupyklmo, dyeapensijus tspj! n JauaystA* kia d), |gaatą ae.vnlkum^, aVclos nnM^m >, n|alkrsč*.amg slaptų Uęų. Tsip t<t 
MOTERŲ: skautmlngų mSnssInlų, baltųjų tekėjimo, visokių moteriai k ų ligų; nsatbokit kad kiti daktarai Jums urpageibljo, aez tea-yCyslu »>U. 
tina Ir utslsei.4jt.BlM ligas. Jst įsa karto pas msns atolazankal, pirmiau negn ktr kltcr. Rarzjk kaip moki, caztufrtslu, i ztUslu, duosiu rodų, 1lū 
raikės pritaikysią gyduoles kartot yra gertsuMo*, oaptur4.lt sveikatų, be skirtumo kaip toli gyvenat.

TĄSYKITE! Mane dabar naujas Mirvaas, todėl ateinant į ofisą, ar rašant laiškus, riimda reikia odraueti, ant šio 
naujo adreso teip:

KOŽNAS GAUS DYKAI
kuris prisius koletą 

dtiSą markių, musų Na S
katei togų, didžiausių 
UetuvHkoJ kalboj, 04 
dideli pmlapial. Jame 
telpa spradynial luv.ri 
2"0 lirų, vyrų, mote-ų 
ir v iikų. pasuko nuo ko 
J ;>uV •! i. k-lp Jus 
pažinti, k*.p nuo jų 

pĮį apsisaugoti, kokias gy
duolrs ti nudoti. k k k 
Jos prekluoja ir kur )>u 
gauti. Paveikslai ir pre 

jkis yvulrlų kvepisnčii 
i ir g y da n ? i ų m u i 1 ų, P--r

tumų, Eliktro-gydar
T'®?* »ParatU. Roberi-

nių ikiirblnių, Mouu j 
bSĮ nM Painų, Štokų. Drukuo

į|g ■■ inonlkų, KoncertinųW Q Brltvų, Pavinčevoaū,
ir įimtai kitokių koi 
nam reikalingų daly į 

v kų. Hklrpkdltųapgsr
sinlznų ir priiiųsk mum, o tuojaus gauti visai <y 
bil kntaliogų. John L Hagdziunas, Prope

JOHN’E • U PPL Y MOU8E
M>. OAKLfiY A Va, CHKAGOlU.

dnnė^us be nandinus^edinpTis ndMus, nentjemg dak- 

k iekviename kSdauJ
kaip nuo senei ir kaip luiviežjmUvus orgn- 

«. Dėlto, kad nėra daktaro, kurta galėtu gydyti kiekviena Usa 
pasekmingai, per tai yra įsteigti institutai ir ligonbučiai 
kur kiekviena ligą yra atydžiai pertiurėta Ir ataakanttai gy
doma, per daktarus, kuriems Uyesyisos yra gerai timonos, 
ii Ugmętinea praktikos.
“eito, kad Jųsų nusilpoėiimas yra visados, apedaHikal ir 

ertiurūtas kuo skubiausiai, o prie tam visados yra 
vaistai tis, nuo kurių stebėtino pasekmimramo. 

jau tūkstančiai tokiai ligų, kaip Jusu, pagydyta.

AŠ KALBU LIETUVIŠKAI.

Dr. ZINS ^^JJ- Chicago
VsIsndoM Nuo « ryts Iki • vtemre, NsMItems n <• • ryto iki 4 po pteL

įsrmaeąs Sykai. Artsmates žįstoms telkia rajyU 
jŽHint krsioa teaklrlĮ

PROF. X M. E'RUNDZA 
aSMMT k Mhin IT.

’. HARTMANN, 231 YORK
Valandos: nuo U iki 5 po piet. Nediilioj nuo 10 iki 1 po pint. Vakari' "

kmerikoje, teip tr 
bet dėl suteikimo

- „ ,----------- - --------- -- ----------------- galėta kiekvienas
atgauti sveikata savo, ksfagaH— to 
utele keteeto ----

& Delio, kad tie stebėtinai p—*-' 
gamingi daktarai, TW Cdltes N.

VYRAI IŠGYDOMI |5 DIENAS

bitini LIjk.
▼MuiaSs Hgos, akaMsasM • tvino 
sa. baltMMS tcktJisMS ir kitos b- 
<os tikrai ligytemes. Užpakali- 
sds žarnos, ateodiatoa ir aerviž-

Norta išgydyti kiskvisaų vyrų Mrgaatj itplSrteaa lytižkų 4skų gyslų, striktarų.. «žsikr« 
čiamas kraajo anodus. nsrvUkų sno^MiJlmų.pasiūgimų »Ttakų dailų tr Mgas Hačiaarts. vyras. 
Šitas aaofcrdM paažuliaimas yra atvira* Vitams, karta prntaido daug pinigų aat daktarų ir 
vaistų te joktes naudos Ir mano seru yra patedyti risiems liftams Smoatas, karte buvo gy- 
dMri daMaatisms ar daaglaa daktarų be jokio pasiaakuno. kad ai tariu atentatui bada karino, 
mi tikrai iigydsu.

Nemokėk ui gydymų be naudos - mokėk oi tikrą Išgydymų.
Ai tikrai ilgydau ligM skilvio, plaučiu, kepenų ir inkstų, nori* ir tabni teaadtetM.

NAUJA MASZINELE
Laiszkams Raszyti (Drukuoti) 

“International Typewriter”
Šita mašinėlė yra naujai išrasta ir ji užima vietą Odeli 

mašinėlės. Ji yra tvirtesnė, praktiškesnė ir dailiai drukuoja laiš
kus. Miera jos 9X9 colius, 4 coliai augščio, sveria 7 svarus.

Kaina $10.00

Ouod. Dr. Hnrt- 
mąnan!

k Esu lebai dėkin-
K8** nž (reru 

duoles, kurios m nu
Jy pagelbėjo nuo ui- 
Į eikre^inmos ligos, 

Doavoe ponkiolikf 
d lėnų pnvartojsu 

Tą F tr jau jaučiuosi ge- 
|*i. Labai dėkin

gas ui gera daktaravimu.
I>. POPO VIL E, Kodėl Fortu, Pn- 
scha.ll, Philadelphia, Pu.

23 AKMENŲ.
& Selikdii Ulkrtih.
z dalvnta uisukusM N

nustnuanM Yyrų ss 
Metanų dydžio.

M motų sokMsetaa, 
d»ta»boo*e otia-orate 

PrcKal •* taUluos*. o<:*vs- 
riZnafli ruota* Tikrai geras 
yCTFaj ta kO rodyio B' gsižK*.

ho tmouai. rr;K*taa- 
jantiem* jsro telks*

t
 Naujiena Kuri Nudžiugins ir 

Palinksmins Daugel Sergancziu, 
Silpnu Ir Nualintu Vyra

viteas. nupuolęs sveikatoje? Ar peržengei liejai sveikatos 
arba gamtos? Ar manai apiivestl? Ar ėsi ti n Langiam padė
jime užimti užduotis ženybinio gyvenimo? Jeigu yramsziau- 
•i abejonė Jog randasi ožrivUkusi chroniika Ugn dugtiyje 
tavo klipatų, tai aLsiiauk ant žemiau* paduoto adreso, o np. 
turėsi petsrittf ir Utlrinėjimų dykai! Mc* murinėkime tarp 
visai dykai, ir Jeigu iigydyma* bu* galimas, tai mes iggydy. 
rime už kožemtausi|kaiD|. No užsidedi ant savp jokių pa
reigų ataižaukdamas pas mus dėl bemokestinao pakiteiravt 
mo. M y* persuitjkime padėjimu viso dalyko tikroje šviesoje, 
o tada galėsi gydytis jeigu norėki,

Ihi Oderio Nereiks Mokėti Pakol Nebusi Užganėdintas Savo Locnoj 
Mintyj kad Mos Esamo Teisingi, Pilnai Atsakanti ir UžsHitioi.
nesveikumų lakatų, paslė* ar Slapumo ravelių, jeigu jauti uMmaguma tr skausmą. Jeigu randasi 
koks padėjimas dėl kurto nesinori kreiptis prie feimyuiiko gydytojaus, kaipo tai: silpnumą*, ner- 
vUks negalė, silpna arba (emalini* atminti*. nemtego.**"WM, gėdingumas, nubėgimai. nuvarvėsimai, 
Mpnltmnti sapnai ir Unaudota tyrybi; Jeigu turi gi .etas tr susisukime* gysla*, jeigu kenti nuo' 
užsikrečiamų ligų kuktos nebūt ruiies kurtos Išmistai daro nesmagume; Jeigu turi nors viena ii 
skaitlingų ligų kuriom vyrai gali bot apimti; jgigu kenti nuo pertanklų dasileidimų; jeigu *— — 
ti*. skaudulius burnoje ir ant Itatiuvto; Jeigu plaukai tavo atanka; jeigu turi slaptinga lig 
turi užnoodlntų kraujų arba nors vienų II ligų kurių auka tampa vyrai—TAI MES GALIM 
IŠGYDYTI IRTA PADARYSIME. Ateik įsikalbėti t“ ~______
taute, o mps psdfalms atsikratyti nuo visų klinčių kotra m plaustam laike. Mes turima lal».t d kieti 
patirimų gydyme tokios r uties ilgų ir užtikriname llgydymų. Me« netiktai p* lengvinam. . t--tiėgy. 
dome tikrai ir ant vuados. Ateik ir pasižiūrėk sst tiraUltaus lietuvių kuriuo* mes ižgvdėme. Mes į 
tagydysime teip tikrai kaip atsilankai pas tau*. Silpai vyrai, kurto nustojote viltį pasveikimo besi~ 
gydydami kur kitur, ateikit pa* mus, mes atkreipsime ant Jus musų spectjaUika atyda teip toe ata- 
gausite savo ryrtlkumų ir busite vadovai* tarp savo sandraugų. ~ .T * »•

PATARIMAS IR IŠTIRINfiJIMAS VISAI DYKAI. GYDUOLES DYKAI IKI IŠGYDYMUIš

CHICAGO MEDICAL CLINIC
344 SO. STATE ST, arti Harrisoa Salves, CHICAGO, ILL.

Musų ofiso valandos yra nuo 10 valandos ryto iki 4 po p tat ir nuo C Iki 7 vakare. Jeigu negaS 
aUtosuktl tarp tų valandų, tai gali auUvnktl tarp 10 ir U Nedėliota. AUiėeuk ssabiSkab 

Mo* kalbamo Itauiviitcai.

shUBMBSSl 
DATKARAS KURIS KALBA JUMS MELAGINGAI

Mtelacystą! Nm takte laktam Amerikoj* dar M

IKVIEČIA PAS SAVE SERGANČIUS SAKANT:
I kurio tik sergate, tai ateikit ar parašykit pas mane,
H pagelbėsiu! ame** penas 4aktaras,palįsta liras Ir iisaa kskie vaistai ge-

Jlr P*K*ll*tl YYRAMH IR MOTERIMS; todėl, kad aš dnog nergknriij perlridrin Ir
tsrln dlddĮ pąslsekiau^ geresni ne kaip koks kitas New York* daktaras. Ai mo pc- 

siryžęa sčrranėina ryfytl ir mokyti, kad be sveikatos, imogus yra neteimiar**, • kad sergi tad tik geras daktaru gali pc- 
•ekmingai išgydyti teip kaip aš darna; ir pačių gydynli| paveikslai ir iodžial dėkitųpimo liudįja:

t
 Tegul bus pagarbintas, Jėzus 
Kristus! r • Z.’ -

Širdingai dė kavoj u Dr. Hart- 
tnanui ui ligy^ymi Hg°« skaudė
jimo po krutinę, sunkaus kvėpa
vimo, širdies ligos, nes nors kili 
neįstengė išgydyti, o Najotko Šar
latanų Institutas tik sunkiai už
dirbtus mane pinigus viljo; bot 

Dr. Hartmanas, kad išgydė, tad jam ir dėkin
gas; lai prisiunčiu paveiksią, kadį laikraštįpa- 
talpyU. ANT. JUŠKELI8, P. O. boz 2,

DU BO18, Pa

oaptur4.lt


Reikalavimai Kiekvienam turim narna Mokykla tokią

Reikalingas gerų tėvų vaikas, bai
gęs Tublic Scfiool" prie "Lietuvos" 
mokintis drukorystfts atmata.

Reikalaujame 20 gerų kriaučių prie 
moteriško darbo. Darbas ant visa
dos. Užmokestis nuog 12 iki 20 do
lerių. Kreipkitės adresu: L. Kasper, 
8129—3181 Wentworth av., Chicago.

Reikalingas geras kriaučius, mo
kus siūti visokius vyrų drabužius. 
Darbas ant visados. Mokestis gera. 
Drąsiai, gali važiuot arba skubiai pa
rašyt laiškų šiuo adresu:

Juozas Tačelauskas, 
701 E. Mason st Springfield, III.

Reikalinga mergina prie kriaučių 
darbo, siuvimui vyriškų tr moteriš
kų drabužių, kuri yra jau nors šiek- 
tiek tų darbų dirbus ir norėtų dau- 
giaus tune amate praailavint lai 
kreipiasi šiuo adresu: Geo. Pakunec- 
kis, 3343 S. Morgan st. Chicago. III.

Ant Pardavimo.
Parsiduoda dvi "Barber Shop’es” 

10802 Michigan avė. ir Kensington 
avė. 345. abiejose yra geras biznis, 
geriausios vietoe Chicagoje. Viena 
iš tų parduosim per negalėjimą ap
žiūrėti dviejų ' vietų. Kreipkitės grei
čiau inėšt iš kalno |50, likusius ant 
išmokėjimo, Janas Grigula 10802 
Michigau avė. <T

S

Parsiduoda galiūnas ant Public st. 
Biznis gerai išdirbtas. . Vieta gera, 
lietuvių apgyventa. Parsiduoda dėl
to, kad savininkas turi išvažiuot | 
kitų miestų. Norintis pirkti kreip
kitės, 2328 So. Halsted st.

Parsiduoda kampinis namas ant 
dviejų lubų salę (Hali), Saliunu 
ir “Licence”, 4300 So. Wood st. Sa
vininkas trumpu laiku išvažiuoja 
Lietuvon. Kas greičiau ateis, tas 
pigau nupirks.

Parsiduoda labai piffidi proceme 
ir Bučernč. labai geroj vietoj, lie
tuvių ir lenkų apgyventoj. Biznis 
gerai išdirbtas, viskas gerai intaisyta. 
Priežastis pardavimo — savininkas 
išvažiuoja tėvynėn. Prašau trumpu 
laiku kreiptis šiuo adresu:

J. Jonikaitis, 
4330 So. Wood st, Chicago, III.

Parsiduoda 1 pjovynė. Klauskite 
pas Jordan 2 augšt. 3044 Archer avė.

Parsiduoda Loomis gatvėje 9 kam
barių namai ir daržinė užpakalyje. 
Klauskite pas M. C. Jordan 3044 
Archer avė., 2 augštis.

St

UžlaikoPirmos Kliasos Salinna
Šnapsas iŠ pat Vilniaus Cigarai, 

milžiniški stiklai alaus.
Kamp Bering Avė. ir 150th 1

East Chicago, Ind.
Tel. 1383 

Jai tau, broli, liūdna daros 
žiemos laike ar vasaros. 
Pas Sogaeitį linksma yra 
Dėl kiekvieno gero vyro, 

Jąi karšta diena Vasaros. 
O tau sausa burna daros. 
Pas Sagaeitį-gausi rodų. 
Nes jis didžius stiklus duoda. 

East Chicagon kaip pribusi. 
Niekad Čia nepražūsi 
Klausk kur Sagaeičio galiūnas — 
Kožnas žino atėjūnus.

Jai kartais tiktus! nelaimė, 
Pas Sagaeitį eik be baimės 

- Nes jis visus ratavos 
Ir nuo vargo iškavos.

Jai kartais darysi kaliukų, 
f Reikia baškutės, buteliuko, 

Pas Sagaeitį viskcKgausi, 
Džiaugsies, kad paragausi.

-
Didelis inkurtuviu turgus

KAUFMANO KRAUTUVĖJE
3621-3623 South Halsted St.

PRASIDEDA SUBATOJ 29 SPALIU 1910

Mteoeoeoeoemoeee
Anglims spateliai

3c
Skardiniai katilai 

43 c 
Antklodės 

78 c
Vyrišk. mėliu, s arži n ė eilė

$5.98 c
Paprastos špilkos, pakelis

1 C
Perliniai guzikai, tuzinas

2c
Vyr. drobinės pirštinės

5c
Dulkėms špatai

4c i 
Moter. korsetas

42 c

Kiekvienai
vienam vyrui,

moterei ir kiek- 
atsilankiusiam in

musų naują krautuvę duosime 
puikią dovaną dykai

DYKAI — DYKAI
Su šituo kuponu 

site gražią dovaną.
gau-

^dresas..........................

ATSIMINKITE FIRMA

Kaufman Bargain Store
3621-3623 So. Halsted St.

Pigiau atseins pirkti negu sam
dyti namų. Maloniau yra ayventi 
savo name negu pasamdytame — 
visi, kurie perka namus, greičiau 
sutaupo piningu* — Ir kiekvienas 
žmogus gali sau nusipirkt namų jei
gu išgali užsimokėti randų. Kada 
randavojl sau stubų, tai moki de
šimtų arba didesnį procentų nuo 
verties namo, o kada perki namų 
tai moki tiktai šeštų procentą. Jei
gu gyveni svetimame name mokė- 

i damas randų, tai nuskriaudl save 
mažiausia ketvirtu procentu ant kož- 
no išmokėto piningo. J algų išmoki 
per metus $120.00 raudos, mokėda
mas $10.00 J mėnesį. Ui nuskriau- 
dt save ant $48.00 į metus. Per 10 
metų nuskriaudl $480.00 ant vien 
savo prastų 4 ruimų. Ar ne lai
kas yra UI savo skriaudai padaryti 
galas, ar ne laikas vieton skriau
dos turėti pelnų. Nesakyk, kad ne
turi piningų pirkimui namo. Tai 
ne teisybė. Jeigu turi nors $500.00 
Ui neturi reikalo gyventi paran- 
duotose kambariuose, gali sau nu
sipirkt namų. Męs Uu parduosime 
namų ir duosime piningus ant jo 
nupirkimo. Tu tiktai mokėsi mums 
procentų už paskolintus piningus. 
Namas Uu atneš 10 procenU, o 
mums mokėsi tiktai 8%. Ant mu
sų piningų uždirbsi 4%. arba dvigu
bai tiek kiek paprasUi bankęrtus 
uždirbu ant sudėtų depozitų.

Apstmislik ~~g*r*L ateik pas mus 
plačiau pasikalbėti Ūme reikale Da- 
sižinojimas teisybės Uu nei vieno 
cento nekaštuos. Nelauk Ilgiau, 
ateik tuojaus. Jaigu pasikalbėjęs su 
mumis apsirokuosL kad Uu neap
simoka pirkt, nieko nežudysi. Sim
ui žmonių pirko ir džiaugėsi. Kiti 
Šimui pirks ir džiaugsis. Atmink, 
kad kiekvienas namas turi savinin
kų. Nauji namai yra kas diena 
statomi. Tas tur būt žmonėms ap
simoku. KiUip nieks namų nepirktų 
ir nestatytų. Gyventume ant laukų.

Šiandien aUlk pas mus. lietuvi 
turintis $1000.00 ar daugiau, męs | 
tau parduosime namų atnešant) i 
$540.00 į metus, kuris tau kaštuos | 
tik $4500.00. Namas yra visas mū
rinis, tvirtas, puikus. Jame pasis- 
kirsi sau tokius kambarius kurie 
Uu geriausia patiks. Yra 2 puikus 
gyvenimai po 5 kambarius, gyveni
mas 4 kambarių ir vienas 3 kam- . 
barių, apačioje yra 
basementas. Tokio 
nepasUtytum pigiau 
o lotas yra vertas 
męs tau duosimę 
narna už $450.00 
tik $1000.0# iškalno. o po t am kas 
mėnesį mokėsi tikui tiek, kiek rau
dos tas namas atneša, ir namas bus 
tavo. Išmokėjęs, turėsi turtų $5000. 
vertės, ir Uu tas kaštuos tiktai 
$1000.00, o $4000.00 Uu namas duos. 
Ar turi ant svieto geresn) prietel) 
kaip tas namas. Gal manai, kad 
Ui neteisybė. Ateik, o męs pertik
rinsime, kad tas Ui p tikrai yrii.

Gal neturi $1000.00 ir tokio namo 
neišgalėsi nupirkti. Nenusimink. 
Ateik Ir pasakyk kiek turi piningų, 
o męs duosimę pigesn) narna. Pa
kol nupirksi, turėsi gana laiko ap
žiūrėti namų ir apsvarstyti, ar jis 
Uu apsimokės pirkt ar ne. Turi
me taipgi viena namų, labai puikų, 
noujos mados, nešanti $684.00 ran- 
dos į metus, puikioj vietoj, — par
duosime labai pigiai už $5300.00. 
Tas turi būt greiUi parduotas.

Ateik tuojaus, nes potam gal tos 
progos nerasi. Pasikalbėt gali ateit 
dienos arba vakaro laiku. Atmiuk, 
kad męs duodame namus ir pinin
gus ant jų nupirkitho. Reikia tik 
gero noro.

puikus, aukštas 
namo šiandien 

kaip ui 16000.00 
$1000 00. Taigi 
$7000.00 vertės 

ir tu užmokėsi

A. Olszevvski
3252 S. Halsted St., Chicago, IIL

ŠOKIŲ MOKYKLA PROF. TONY L 
Mokiname visokių šokių angliškų 

ir lietuviškų, taipo-gi tokių, kokių 
dac niekas iki šiol nešoko. Užtikri- 
nam, kad, išmokę pas .mus, galėsite 
šokti by kokioj publikoj. Mokiname 
be skyriaus — jaunus ir senus. 
Mokiname tris vakarus per sevaitę: 
utarninkais, seredomis ir ketvergais 
nuo 7:30 iki 10:20 vai. vak. Norin
tis mokintis eikite į svetainę 3119 
So. Morgan st. Chicago, 111.

Rūbeliai vaikams nuo
2 iki 6 m. .

Moter. liemenė 
už 88 c 

vertė XI.50

Moter. puikus Psuna 
sejonas 
$1.98

Moter. šilkinė liemenė 
už $1.38 
vertė 12.50

Vyrišk, Melton apsiaustas
$2.98

Vyrišk. vilnonė eilia
$4.98

Prof. Juliai S. užtikrina, kad išmo
kys kokti kiekvienų jaunų ar senų 
Išmokina valoų 6 rųšių ir taip, kad 
gali drųaiai ®IU *oktl publikoje. Taip
gi Išmokys ir kitus lokius su 6 va
karais; vakare nuo 8 valandų Iki U. 
Kas moka vaikščioti. tas galt išmokti 
ir šokti. Kas nori mokytis tegul atei
na } svetainę, po numeriu. 1119 So. 
lalsted SL, mokinu kas dlea .apart 

šventų dienų Prof. Julius S. prane
ša visiems, kurie nori išmokt tuos 
šoktus, kad ateitų sakančio adreso; 
2124 South Halsted St

Ofisas ant 3-člų lubų. Atdaras nuo 
C iki 8 vai vakare. Nedėitomis nuo 
8 vėl. ryto iki 4 vai. vakare.

Taipgi išmokinu buck 8 wing; buck 
skirt; irish jig; elog; spanish valtz; 
waltz twe step ir valts side step Ir 
95 kitus.

F. P. BRADCHULIS
Attorney & Counselor at Law

132 S. Clark, Cor. Madison St.
Atwood Bldg., Room BOG

Lieturys advokatas, b*14<s liesų mokslą Ame 
rikoja. Vada visokias bylas, ciiuilkos Ir krimi-

Gyv. 3II2S. Halsted tt., arti 3lnts
Toiophono Yords 2390.

Pacific Liąuor Co.
Gabrielius ir Siga.ll 

PIRMUTINIS LIETUVIŠKAS
S A L 1 U N A S

Užlaiko (altą alų. jrardiią arielką, 
kvepenčius turkiškus cigarus, ir 
inportuotus gėrimus. Čia atsilan
kę liet n visi ra« mandagios patar
navimus Ir gaus rodą dykai. At
silankykite

SOS Seccnd ln. Ss. Sultis, Vmb.

Naminė Mokykla
Gramatika angliškos kalbos 
mokintis be. mokintojo (ap
daryta) $1.00.
Vaikų Draugas, arba kaip 
mokintis skaityti ir rašyti 
be mokintojo _ 15c
Naujas Budas mokintis ra
šyti be mokintojo  _..10c 
Aritmetika mokinimais! ro- 
kundų, su paveikslais (ap
daryta) ....................... 35c.

E. Mikolainis,
Bok 6$. New York City

AR MATETE PUIKIUS

27-nių PĖDŲ LOTUS?

Scovillc, Walker 8r McEiw«'s 40 Į 
akrinej subdivizijoj netoli didelio Į 
persikirtimo punkto t ies

Kedzie ir Archer Avs. i
Nuo ’

43-czios iki 39tai gat >
Lotai po $290:

IR VIRŠIAUS
Lengvas šmokestis. Paskolinama [ 
pinigai pasistatyti namams ko- * 
idems norint. Į

Šitoj subdivizijoj namai yra visi j 
gražus. Tai bus gražiausia apeigyve- > 
nitnui vieta pietvakarinėj dalyj, išro- [ 
do kaip koks parkas. Vanduo^ syutų i 
nuovados, gazas šaligatviai, medžiai Į 
Gražus dviejų flatų namai galima > 
tuojaus užimti po 83.000 ir viršiaus, ’ 
mėnesiniais išmokesčiais.

Keturios karų linijos: “Archer j 
Limitą’’, Archer 38th’’, “Chicago » o o 111 , VUlVAfV j ’

“Kedzle Av." ei. ; <
nanti kiaurai.

sėskit aut “Archer Av.-Llmits.’* i 
Ofisas ties lotais kampas Archer ’ Į 
Ir Albany Avs. netoli 43 gat.

H. H. VALKER 4 CO. ‘ 
galite aprdpial 

tavo 
TW RANKOJ I WW-*I 
Išdirba ’DovI 

traktus, Ralius' pardavimo 
Ir visokius kitus dollumoatus. Ir oD 
tvirtina visoklua- dokutueutuH pas 
koaauitų. Inkorporuoja draugijas ir 
atlieka visokius ŠRt* notarljališkus 
darbus

Visokiuose not4ritall«kuoeo talka- 
Izoee krsipkitds IgH

J. J. Herfmknowlcs
" (Nbtary 'Public)

201 Tacoma Bulldlng 
Kampas Madison Ir LaSalle gat. .

Liueso užeisimo nuzr ,$
MoUlisiku Žiifeklama.Žlnoįica.- tikrybe

trerti Vyrai,UKrai 
•toUaokyktt į litų 
atetetinų ilooao in- 
tingimo MuzAjtĮ. 
Šimtai fnUmao-

kam tr trr/analam 
•tavyje. cūirnrgU- 
koa ofeeaeljo* 
žingeidumai, keta 
lomai. tn<>ėiaUkn- 
mel. Trlpgt pilas* 
laloriAa* searia- 
k te knvls stetsd

Esi utpraAomaa tirinMi nuoatebugau* A**maoaal- 
jot, FiziotogijM, Chmljoa ir Patiknftągljoa.

INLEIDŽIAMI TIKTAI VYRAI

UUOSO UŽEISIMO MUZEJUS 
MOKSLIŠKU ŽIK6EIDUMU

’50SO. CLARK ST., CHICAGO ILL

Užsikimšimai 
ainlaal.

"■■■■P. . E*1*,111 .. 1 ■."JJ"".1

Mes Išgydom Vyrus

Kraujo UMyjlmas
tlayrte MayntlkogjOrtojaa*. rado* piteo*. lop

MM IŠGYDO M ėlTOKį PADEJIMA-MjaS NKLOPOME

katekloa ės
Abeinas Nusilpnėjimas

ta vartojimo

Sutinimai
DINO LAIKO.

Caziotos ir Sutekę fiystes ?l£k‘7
* laSU*

bUI kalrtj puiAj; ja* padaro SmogiĮ labai n«tam^;

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

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 4 po piet. Nuo 0 iki 7 vakarais. Nedėldieniais 
ir Šventadieniais nuo 10 iki 12 tiktai. Y'patoa geidžiančios gydymo turi atsišauk-

Naujausias importuotas 1
Fonografas:::::: * 1

koncertą. UisdilIhSl k mašinėle, uždėsite voliaka, ir galėsite išginti gra- 
tiauslak tautiškaų darbininkiška* ir kitokias dainas, ištraukas iš operų ir ope
rečių, žaidimą Msolrtų instrumentų pavienių ir orkastrojo. Klausant lai viską 
bus malonu ne (įkjųpis ir jūsų šeimynai, bet ir jūsų 'pažystamiems bei kal
iny narna

Mošų fonografas yru geriausias, koks tik dabar gali barti. Už tokį fonogra
fo užmokėtumėtetnšžiauaia 812. Mes duodame jums tą fonografą suvis dykai, 
rrtsiųsklta ilk 5Qc. kyarkėms ir mes Išsiųsime jums geriausio rusiško tabako 

tliaisir nurodymais, kaip reikiaui 86 ir ta 
turėję 1*1 |

i dovana ysųVtpninlAmkTr puiki, nėra čia jokios rlstkoa, taigi naudokitės, 
pamatysite, kadbustte užganėdinti. t .* ' t

ENGL1SH AS1ATIC TOBACCO CO.
1-115 Eut 7th Street. NEW YORK. N. Y.

“Lietuvos Ūkininkas

ūki©

D-re Marija Dovviatt-Sass
Moterų ir vaiku ligų specialiste 

Rezidencija
520d W. Harrison St.

Otriau
1725 W. 16th St.

Tsrpe Paulina Ir Wood gatvių 
Haas» aptlekoje • 

Ttlepbonc Canal 1208
Valandos: nuo 9$0 Iki 12:00 dion.' 

nuo 3:00 iki 4:00 po piet 
r.uO T? k) 8:00 vakare

LIETUVOS ŽENKLAS “Žirgvaikis”arba “Vytis”. 
Kiekviena tauta sa- 

i J. lE-VJi' I^JMMMBT’' .ULlksaL.'TSESSSM vo ženkle myli ir guo- 
d,. Si.-s 

1 turim* ženkli
> “ A

\ t t "J < *y SaH Meno cv\em- 
-rtA wEWn nie, viešose aalėoe ir 

i **** mokslam*^ Mano' T dlrbu •žirgvaikiai”
j / ' - tv Brl,a v''i* >ra
"T \ j '* ~ gįą »r- attikai iš balto
K-,V v f f' |S f į*’
W t \ ■ Uždėti ant mė-

lynos spalvos šilkinio 
~mVS ,kson,°’ i5reiz> lab*‘ Į _* X puikiai Kaina 830

J \ 1T1 -L Dirbu visokias figūras
' - ^^48 ? iiglp»o Ir medžio, iš-

pa veikalui 
ornamentus, bažny- 
čioms, mokykloma ir 
gražiems namams.

Skulptorius -
ANT. ALEKSANDRAVIČIUS

3227 Auburn^Ave.. CHICAGO. ILL.

Banko f"
i visu*

YS ROTAKAS 
itl." — Kon-

3252 So. Haląted st, Chicago.

TUOS. I. MORGAN
ADVOKATAS

Vada kriminaštikas, etvUiikM

•^•9, BUS4TKAIU1, 
deed's Ir U. Žinomas lietuviškai 

kaipo teisingas Ir geras

79 Dearborn St, Chicago. 
MV1J0 u,, h , »W

Taipjui, 1613 S! Halsted St

•UpaowA.tr tt. ATIDĖJIMAI YBA PAVO- 
J1NQX-PA8IRODAVIK SU MUKI DABAR.

Odos Nesveikumai riaul.jpeogai.

mus ut gydymosi. OALI UŽMOKĖTI Ka
ba B D 81 IŠGYDYTAM.

lakstė, Pūsles ir Sėbras Nesve&a*
fliai aeevvHr urnai gali ttsivjratyU

i MToUncas kon>plikšeliai, tr tein n«- 
atboUt, po<Uadv« kita* 11*04 ir komplUtsoi-

Bus duotas kiek
vienam, kas nu
pirks pas <nu« ru- 
aiško tabako už 
•6. Nieko nuo jūsų 
daugiaus nereiks 
laujamo lik kad 
patartu anete savo 

lamiems pirkti ii 
musų firmos taba-

Šitas Importuo
tas fonografas yra 
■padarytas Ii geriau 
šio metalo, turi di
dele nikelinę triu- 
2, ir labai gerai 

amba. Turėdami 
• musų fooogr*f$. 

galėto surengti na- 
mie puikų musikos

Arti 52roe Avė.
Telepbonc Auatin 459

Valandos; u 
Iki 0:00 klektieną rylf

ia “Žirą- ! 
Vytį, ku- l 

is kiek- < ’

Dr. O. C. MEINE
SHUE-Imrs 31 k te l*tod ffj,

VYRAM TIKTAI 
IKJIMAS SYKAI 

ka» gali bart matyta 

RALERIJOJ 
MOKSLO

344 SO. STATE ST. 
CHICAGO. ILL.

Tlrinsk pradli* ir

Tiriaok

Btaekinej* Tuoktus kUoayaaa.

IMŽKMGA DYKAI

UŲOSA 0ALE1UA MOKSLO
4 So. Stata St. CHICAGO, ĮJL,

Mokinkis Anglišką Kalbą.
žinai kaip labai yra reikalinga angliška kalba šioje šalyje. Nors 

tu botum geriausiu meksulku, profssijonallsta, ar biznierium, jei
gu nemokėsi angliškos kalbos, tai Amerikoje negausi nė gero darbo, 
n4 biznio, nė profesijos negalėsi vesti, žmogus, mokantis angliškų

Todėl kuogretčiaualal rūpinkis jų išsimokinti.

DABARTINIS BUDAS IŠSIMOKINIMO ANGLIŠKOS 
KALBOS YRA LABAI LENGVAS. ŠTAI JI&

1. Ptrmiauslal perskaityk knygelę “VADOVĖLIS" NO.120S. Kai
na 25 centai. ! |

3252 Sa Halsted St CHICAGO. ILL.

Kas tižsipirks antrai šių metų pusei “Lietuvos

nai “Vilniaus Kalendorių" 1911 metams.

2. Paųkui perskaityk knygelę “RANKVEDI8" No.1300. Kaina 
•1-M.

3. O tada vtatmšyk lalkraštj “LIETUVĄ" ant 18 mėnesių už 
>3.00, tai gausi dovanų knygelę No.1491, vadinama: “KAIP RAŠYTI 
LAIAKUS LIETUVIŠKOJE IR ANGLIŠKOJE KALBOSE", o Su pa- 
gelba šios knygelės galutinai išmoksi netiktai angliškų kalbų, bet 
jau mokėsi ir laiškus rašyti angliškoje kalboje.

Knygas No.1209 ir No.1300 parduodame už pinigus, bet Kny
gelę No.1491 už pinigus neparduodame, tiktai dovanojame jų tiems, 
kurie užsirašo “LIETUVA" ant 18 mėnesių ir užsimoka ILSO pre
numeratos, tai tiems jų duodame dovanų. Skaityk šios knygelės ap
garsinimų ant &-to puslapio Šio laikraščio ir persitikrink spie jos 
vertę.

Kiekvienas gaus Jų dovanų kas užsirašys “LIETUVA" ant 18 
mėnesių tr užsimokės $3.00 prenumeratos.

Kurie paklausė musų patarimo, užsirašė laikraštį “Lietuvų”, 
gavo šių knygelę dovanų, tie šiądien jau moka angliškai kalbėti 
laiškus rašyti ir dėkavoja mumi už tos knygelės išleidimų.
Todėl ir Tamlsta, jei nori išmokti angliškų kalbų, tai užsirašyk

‘'LIETUVĄ” ant 18 mėnesių ir gausi minėtų Knygelę dovanų, su 
kurios pagelba išmoksi gerai nevlen angliškai kalbėti, bet ir angliš
kai taškus rašyti.

Siųsdamas pinigus ui “LIETUVOS" prenumeratų adresuok:

ir 
Ir

A. OLSZEWSK1

3 rub. metams 
Ir. 50k. pusm. 

D. Lietuvoje

Visiems prieinama^ kiek-
vienam reikalingas, seniau
sias lietuvių laikraštis Lie
tuvoje eina nuo 1905 metų Amerikoje

1910 metais savo čmčja.ms duodat
52 No. No. “Lietuvos Ūkininko**
24 No. No. “Žemča”
13 No. No, “Mokyklos”
12 No. No. “Sveikatos**
1 "Vilniaus kalendorių,' 1911 m« 

Sčklų išbandymui: 
Ūkio padargų premijoms už geriausius 
Žymus.

Kas nori padaryti daug naudos Ir smagumo savo giminėms ir 
•oriems pažįstamiems pasitikusiems Lietuvoje, teužperka 

jiems “Lietuvos Ūkininką”
Labai naudingas yra “LIETUVOS ŪKININKAS’’ ir Amerikoj, ir kitur gy- 

▼onantiMns lietuviams, nes daug jame jie ras žinių ir naudingų psasouymų 
11 visokių Šalių ir sričių.

Kas įsirašys į “L. ŪKININKO” BENDROVES narius ir užmokės »5 rub- 
liūs (18 dol. 75 c-K tasai_gaus "LIETUVOS ŪKININKU.” visuomet do’-—1liūs (IMF dol. 75 c-K t*«si g*“8 “LIETUVOS ŪKININKU” visuomet dovanai. - 

KAINA: Lietuvoj (ir Roaijos valstijoj) melams 3 rub. (1 dol. 65 c.) posme- į
člui 1 rub. 50 kap. (38 oent.)^)žsieniuose: (lt Amerikoje) metams 4 rub. (2 i

r
člui 1 rub. 50 kap. (M oent) 4 ,  _____ w r
dol. 20 o.) pusmečiui 2 rub. U dol. 10c.)

Tos pačios “L. Ūkininko” Bendrovės dar yra leidžiamos nuo 1809 m.

“Lietuvos Žinios” su “Aušrine”
Progresivilkas lietuvių laikraštis. Eina 2 kartu Į savaitę.

KAINA: Lietuvoj (ir Rosijoe valstijoj) metams 4 rub. (2 dol. 20 c.), pusine- , 
ui 2 rub. 60 kep. (1 dol. 38c.) Užsieniuose: metams 6 rub. (8 dol. 80c), pus- Įjšių i

mečiui 8 rub. 60 kap. (i dol 92c.) Abiejų laikraščių adresas:
Vilnius-Siemionovskaja 10-1 Russia-Lithuania.

“LAISVOJI MINTIS”
Vienintelis mokslo ir literatūros iliustruotas laikraštis, tal
pinantis rimtus ir gerai apdirbtus straipsnias iš (vairių mo
kslo šakų: Hittsrijsj, laitam ^irijsi, Gaata Maksi;, Draugijiaię Mokslų, 
k L t., lypai ir orifinaliikai paraiytss apytakas ii ays; {yvaaian.

Kaina metams $2.00; pašei metų $1-00; Į užsienį 32.59 
Kas, [ risiųsdamas mums prenumeratų, prisius iškirpęs ir 
*1 apgarsinimą, tas gaus dovanas knygomis: užsirašantiems 
"L. Hitj” metams duodame knygų už 11.M užsiraiantiem* 
puaei metų už 5lt. •

Pankublnklt— Dovanas neilgai tednonloK

Adresas:
“Laisvoji Mintis.”

1401 N. Main Ave^ - Scranton, Pa

REIKALINGOS MERGINOS
Nuo 1€> metu

lengvam darbui moderiniSkoj faktorijoj. Nuolatinis 
darbas ir geros algos. Krepkitčs į

The Sefton Manufactoring Company
1341W. SSth streci, GhlGdOO, Ii!

Kalnuos tau tik Ob. Mm 
duosime vtw| setą skotino 
prietaisų. Sis amatas yra

’ ‘ X 1 4a savo ypatiška vertei vy«-
tf boai mw darbdaviu. Baiyk pas:

2dol. 20c. met
1 doL 10c pusm.

*

!

>

Dr-asW.A.Martišus
Qflm R. 409 Tacoina Bldo. 
MMi$on & LaSalle SU. Chicago,

Gydau visokias Ilgas kaip šviežias

uu nesveikas akla.
rj UJ iki |

%25e2%2580%25a2UpaowA.tr
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