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moteris ar meiluži teb
rie kurios širdis liuku*
tyli; taipgi kaip Įgauti
u tomistai praeitį, da*
*

temijo mūšį. Tuom tarpu val kos valdybas ir ten sau prieg
džios kariumenė iš kanuolių, dėl laudą rado. Ir vokiškoj pusėj
nepasisekimu suerzinta, pradėjo sukilo1 jau prie sienos čiabuvių
MASKOLIJA.
šaudyti į pulkus moterų ir vai dalis. Bandė į vokiškąją pusę
e\
kų, stovinčių Amerikos pušėj. pereiti ir esanti angliškoj valdy
Peterburge universiteto stu Saugojantis sieną Amerikos ka- boj. Iš syk angliški policistai
dentai vėl sustreikavrr dėl su riumenės
perdėtinis
pranešė neleido, bet jie sienos negali išsiaurinančiu laisve te ministeriu
te te Meksiko kariumenės vadovui, kad daboti. Todėl vokiečiai ir lau
tarybos padavadijimų. Valdžia tie per sieną šaudymai turi pa kia savo valdybose juodparvių
laukė riaušių, todėl gerai prisi siliauti, nes pagimdys kaimyniš sukilimo.
rengė riaušininkus malšinti. 13 kus vaidus, kurie ir Meksikai
vasario dieną suėmė 1500 strei nieko gero neatgabęs. Saugoti
kuojančių studentų. Uždarė uni sieną Amerika sutraukė daugiau
versitetą ir jį apsupo policistais savo kariumenės.
ir kareiviais. Kas tik iš studentų
Amerikos kariumenės vado
kieman užėjo, tuos areštavo. Po vams prisakyta žiūrėti ne vien
IŠ VILNIAUS.
dviejų dienų vėl auditorijas ati į pasielgimus Meksiko kariume
Vilniaus mokslo apygardos
darė ir pradėjo lekcijas skaityti. nės, bet kad daboti] ir revoliuci
Susirinko tik ištikimiejie studen jonierius, neleistų jiems pereiti globėjas ketina šią vasarą su
tai ir tie pats turėjo prasišalin sieną ir čia organizuotis: kad rengti liaudies mokytojams ūkio
ti dėl ėdančių dujų prisirinkusių jiems neleisti] gabent ginklus ir kursus.
auditorijose, nes streikieriai smar amuniciją, nes tas neutrališkiems
Šiemet sukanka 50 metų nuo
kiai garuojančioms medegoms kraštams uždrausta terptantišbaudžiavos panaikinimo. Šioms
aplaistė universiteto triobą, kur koms teisėms.
Manoma ant sukaktuvėms paminėti miesto val
tik prie jos prieiti galėjo.
Meksiko sienos siųsti dar dau
Paskui vėl prasidėjo lekcijos, giau kariumenės. Jaigu reiks, dyba ketina įsteigti naują miesto
j auditorijas atėjo policija tvar manoma siųsti Amerikos kariu- mokyklą.
ką daboti. Tik vienoj salėj stu menę Meksiko pusėn daboti piMirusis a. a. kun. kan. Francdentai, skaitant profesoriui lek limus, reguliuojančius vandenį
ciją, bandė marsailietę dainuoti. upėj Colorado, kad jų nepaga- kevičius užrašė kapitulai amžinai
Suimta vėl keli šimtai studentų, dytų. Bet būtų tas sulaužymu naudoties savo’namus ir didelį
bet užrašę jų vardus policijoj, neutrališkumo, kas galėtų pa žemės plotą—daržą, kurs yra prie
paleido, areštę paliko tik vado gimdyti atvirą karą Amerikos su Vienuolyno gatvės ir išeina net
vus streikuojančių. Mano, kad Meksika, o tas jau, be abejo iki geležinkelio. Visa tai verta
demostrantai bus nubausti ad- nės ir revoliuciją į šalį nustum kelios dešimties tūkstančių. Sa
ko, kad bus čia intaisyti namai
ministratyvišku būdu, o gal ki tų.
seniems kuningams. Namus, kur
tus, monyjimui akių ir teisman
Vidurinėj Amerikoj, respubli yra pas Rasos gatvelę, dar gyvas
paduos. Paprastai po demon koj Nicaragua, kur ką tik pasi
stracijų Maskolijoj iš universite baigė revoliucija, jos sostinėj būdamas, nabaštikas užrašė nau
tų tūlą studentų skaitlių su visu mieste Managua atsitiko eksplio- dai ligonbučio neišgydomiemprašalina, kitus prašalina ko zijos keliose vietose amunicijos siems.
— Viltis —
kiems metams, o kartais ir ilges krautuvėse. Ekspliozija iš syk
niam laikui, ir tuos, jaigu jie pasirodė
nužvelgtina,
todėl
Čia atvykusioje menažerijoje
paeina iš kitur, išveja iš univer miestas tapo pastatytas po karo
rodomi mažųjų veislės žmonės,
sitetiniute miestu,te
laiko teisėms. Suimta daug da- kurie visokias "štukas” rodo. Ne
Ir Maskvoj studentai kėlė dc- bartinei valdžiai neištikimų, bet
paprasčiausiai iš tų žmonelių iš
nionstracijas. Čia suėmė 26 stu intekmingų vyrų, o tarp tų yra bu rodo brolis ir sesuo, lietuviai iš
dentus. Universiteto ’ rektorius vęs užsienių ministeris ir jo du
atsisakė nuo vietos, kadangi j broliai. Ekspliozija užmušė tris Kauno —gub.
Lietuvos žinios —
universiteto tvarką pradėjo kiš- kareivius saugojusius krautu
tiesi policija, nors jj su mokslu ves; išnaikino 7000 karabinų ir
nieko bendro neturi ir apie moks 10 milijonų patronų.
IŠ KAUNO.
lą menkai išmano. Kituose uni
Išėjo pirmasai numeris savait
Ištikro reikia manyti, jog Niversitetuose svarbesnių demon
caraguoj rengiama nauja revo raščio rusų kalba vardu “Litovstracijų nebuvo, nes studentai,
liucija, be ko vidurinės Ameri skaja Rus’’ (Lietuvos Rusija).
dar nepasiliuosavo nuo baimės
kos respublikos apsieiti negali, o Bene bus tai stačiatikiu “bractvu”
dėl pasekmių pirma buvusių stu
kilusi
revoliucija
respublikoj organas, nes jau išpat pradžios
dentų streikų.
Hondūras gal apsieiti be toles ypač rūpestingai pradėjo žymėti
Azijatiškasis maras išsiplatino
nių kraujo praliejimų; tai rei “bractvu” susirinkimus.
jau Vladivostoke, bet siaučia jis
kia naują sukelti, kad neramus
tik koreonų ir chiniečių miesto
Kaunan atvyko iš Holandijos,
elementai turėtų ką veikti.
dalyj, o jūrių pakranščiuosc dar
iš Rotterdam© miesto vienuolis
maro nėra. Maskoliškoji valdžia,
B. Mazurauskis lietuvių kalbos
apstabdymui maro, mano su viANGLIJA.
mokytųs, kad galėtų keliaujan
su išdeginti koreoniškają miesto
čiųjų Amerikon lietuvių dvasiš
Konservatyviškiejie
naujojo
dalį, o gy ventojus perkelti kiton
kus reikalus aprūpinti. Apsigy
vieton, toliau nuo europinės mies parlamento atstovai padavė savo veno jisai Žemaičių seminarijoje.
sumanymą ir Anglijoj investi
to dalies.
Kaip maskoliškosios valdžios muitus nuo ateinančių iš svetur
Kauno esperantininkų draugija
atsiųstas komisorius į Charbiną prekių, bet parlamentas suma vyriausybės užtvirtinta gruodžio
Anglija dabar,
užtikrina ir ten maras nesiaučia nymą atmetė.
18 d. 1909 m. ir gyvuoja vos tik
jau taip smarkiai kaip pirma, galima sakyti, tai vienaitinė ci metus. Tečiau narių 1910 m. pa
bet nuo jo čia pradeda mirti vilizuota viešpatystė apsieinanti baigoje jau turėjo 133. Draugi
ir europiečiai, pasimirė jau ir be muitų, nors jos kolionijos, joje žymiai pasidarbavo žinomas
keli atsiųsti su maru kovoti sve kaip antai Kanada, ginasi gana mūsų esperantininkas kun. A.
timi daktarai, Kirine, Mandžu- dideliais muitais nuo svetimų iš
Dambrauskas, “Draugijos” re
rijoj, kas dieną miršta po 25 as dirbinių; nemažus muitus ima daktorius.
\'iena jo paskaita
taipgi Australija.
menis.
“Esperanto, kiel scienca helpilo”
.Muitai, nors padeda pramonei,
Amūro apskritį gubernatorius,
(Esperanto, kaipo švietimos įran
apsaugojimui žmonių nuo maro, bet jie kenkia vaizbai. Lik dėl kis) išleista Kauno esperantinin
apsupo kareiviais ir keleivių iš to, kad Anglija muitų neturėjo, kų draugijos atskira kningelc.
kitų Sibcrijos apskričių, taipgi jos vaizba taip pakilo, kad su ja
' — Viltis —
iš Mandžurijos, visai neleidžia ant tos dirvos nieks susilyginti
nes kaimyniškuose apskričiuose negali.
Kadangi dabartinė Anglijos
apsireiškė kokia ten nužvclgtiIŠ JONIŠKIO, Kauno gub.,
ministerija gali laikytiesi tik tol,
na liga.
(Nuo mūsų korespondento).
kol ją paremia savo balsais airių
19 sausio buvo čionai visuo
atstovai, o jie dykai savo para tinas metinis “Blaivybės” drau
mos neduoda, bet už savo bal gijos susirinkimas.
ISPANIŠKOJI AMERIKA.
“Saulės”
sus reikalauja Airijai pilnos auto mokyklos bustas prisirinko pil
Iš Mexiko apie revoliuciją prieš
nomijos, tai tokią autonomiją nintelis, Pirmsėdžiu išrinktas
taraujančios ateina žinios: svlyg
savo kalboj jiems netolimoj atei vietinis klebonas N. Butkevyžinių ateinančių nuo arti revotyj ir pažadėjo speciališkas, pri čius. Jis karštoj prakalboj, ra
liucijonierių stovinčių, revoliuci
žiūrintis Airijos reikalus Angli gino blaivininkus prie didesnio
ja platinas ir apima vis dides
jos karaliaus skiriamas ministe veiklumo, kad pritraukus prie
nius plotus, apsireiškia vis nau
ris Birrell.
draugijos daugiaus sąnarių, ra
jose valstijose, kur iki šiol buvo
Ministeriu pirmininkas As gino skaityti blaivybės kningevisai ramu. Sulyg kitų vėl—rcquith, taipgi prieš rinkimus su les, šviestis prieš alkoholinėj
voliucijonicriai nužudė jau vilti,
airiais susitaręs, pažadėjo atimtį dvasioj.
todėl jie išsiskirstė į mažus pul
nuo lordų rūmo tiesą atmetinėPo to buvo renkama valdyba
kelius, koki nieko svarbesnio
ti užgyrimus žemesniojo rūmo. ateinantiems metams. Pirmininnuveikti negali. Taip mano ir
Dabar parlamente jis ir apreiškė, ku paliktas klebonas Butkevyj^Vashingtono valdžios urėdu in
jog tokį sumanymą paduos ap čius; draugijos kasininku išrink
kai.
svarstyti parlamentui sekančio tas kun. J. Bublis; raštininku
Pereitą savaitę traukėsi mūšiai
pancdčlio posėdyj.
kun. J. Pranys; sąnariais—Anta
visai prie Amerikos sienos, ap
nas Skabi auckas ir Mykolas
linkinėse Juarez, bet ir čia nė
Adomaitis, kandidatai
palikti
viena pusė negali pasigirti, kad
VOKIŠKOJI AFRIKA.
pernykščiai.būtų ką pelniusi. Rods šaudy
Išduota metinė draugijos apys
Vokiškoji valdžia laikia savo
tasi, bet be svarbesnių pasekmių.
Nė rcvoliucijonicriai neinstengė valdybose pietvakarinėj Afrikoj kaita. Iš apyskaitos pasirodė:
miesto paimti, nei valdžios ka- atsinaujinimo čiabuvių sukilimo. jog draugija turi 772 suaugusiu
riumene neinstengė nuo miesto Senai buvusį sukilimą čiabuvių sąnariu; iš jų tik 337 vyrai,
revoliucijonierius nuvyti. Prasi Vokietijos valdžia suvaldė, bet 635 moters, daugiausiai jau ne
dėjus mūšiui, daug gyventojų dalis sukilėlių nepateko į vokie geriančios “davatkos”, prisiraperbėgo per upę į amerikonišką čių rankas—vienas jų pulkas Šusios draugi jon, tik apturėjiją pusę ir sustoję ant kranto, perbėgo į angliškas pietinės Afri imui “atlaidų”. Prie draugijos

POLITIŠKOS ŽINIOS.

TMK HALITH
IR UR1OR GATVIŲ

IliK AKAMINIMI

■ A VARICOCELI
fl\ HYDROCILI

Uha tylia, rtritara,, .Mtn.
<*1H u M“

ISJJEJUVOS.

*•

iiM iKMtm. kol*km (y
■i taria ^uiat^ M| hr*

rt tikrą ligytymą,

,

»«ii ir UU uiMdUta

lotini Litu,
itoūb M|m, akaami
MImIm UUjiM* te ttn U
i tikrai atyinm. UtpihD
»teras*. alMdtedM teMni
s UfM tartarą.

Kni|o taftai
r»M odM Q|oa hir n yaU

ttoji dadcrriai, temti*, ■»

dy*. teamahtodd, ratipriinu
itą. uiHutfl aateigteui, |ta

jaittlif*

ydom Vyrus
, kurie yra Eeuipmėdintl wkali
ir pimėginta n as ii
sim tiu dtlko kili gydysi! t»Tp
išgydysim.
suoužsDūitJ’
IHlūS 010uba Prie^as^i'l<®ka-

ritj ligonis nenori taa>
jars, rados plėmos, lopai bnracį,
likimas phok^.skaunuskuliv
shda jitoius tekinti skiadnlhl
PADEJIMA-MES XELOPOME
Ina Urj mibėgimai paeinanti n
jnoguuos tiesį, ryrilkiailpra

austais, sūp'-i sraunus, gain
nors vVnnfitnWtW Steaej.
n kitaip
tsss itin

liisilpiiėiteS
ripmas prie darbo arba liuksas
», nnLsimaj, pairas gėdinai
r lt. ATIDĖJIMAI YRA PATOŠ1RODAVIK SU MUM! DABAI

taeitaaiSM

■Aes

lopai. Estateskaudnliai, pageltonanu i!
is. pajuodavę paakiai Vyni yn
o visko vaistas, stsifaukhsi pu
vdymcsi GALI UŽMOKĖTI KA[’•GYDYTAS.

,

’usles ir Sėbrus Nesveikuneiveikumas gali ilstrystyj
ojingss komplikacijų, ir jeigu ne
gimti rs kitas ligų ir konplitael-

rai sywTesU? Ar esi tikrai trakui

spensary
tves, CHICAGO, ILL
ki 7 vakarais. Nedeldieniais
nčios gydymo turi atsišaukekmingai per susirašinėjimą

intleEs Ir nesveikiems
I0NEMS!
Ill* a a Ifgydymui vieokioELS

IIAtli DgoiM

Metai XX

CHICAGO, ILL., PENKTADIENIS 17 d. Vasario (February), 1911 m.

serginčios.

Ikę, apturėjo svelkatsiti kur nors j apgaviku
ipsima o negali išgydyti,
črie čion tik kreipėsi

įgi, turėdami savo miež
iai. teisingai, greit ir geėl, kad čion:

alistai darbuojasi,
visiems; nes šitas Plilpaties Pennsylvanijos Gui

I50TŲ,
ilphijos, Pa., top iš kitu
ibutu ar atsišauktu, o visi
ietuviškoj kalboj ir, bus
krutinės, pečiu, ranku ir
a. Nusilpnėjimo, sunkaus
šdyklmo Ilgu. Blogus sapmoterų, skausmingas
itsiranda vargimui žmonių.
Pu ar tavo pažystaĮdėliok, bet pribuk ar atsiapimtas. Kam mokėti
arbnotp vandenį; kad Pingynas gyduoles naujausio

1ŠGIDYTA8.
>ada:

DICAL CLINIC,
j Ir 12 tos Gatv.
PA.
rare. Utanrinkais Ir Pėtnynuo Imos iki 4tai po pirtlegydo sergančiu; tad Pid
us gyduolėms, kurios Išgy
1 BROWNE, Supratai

wiatt-Sass
pečiaiiste

Rezidencija
208 W, Harrison St

i.

Arti 52ros Avė.
Telephone Austin 757

tu

priguli dar 307 nepilnamečiai ir
vaikai. Jie nemoka sąnario mo
kesčio ir nesiskaito ’sprendžian
čiais draugijos nariais. Sąnario
mokestis 36 kap. metams. Drau
gijos nariai dalinasi ,į blaivinin
kus (mažai geriančius) ir absti
nentus
(visai
negeriančius).
Įplaukų iš sąnarių mokesčių per
metus buvo 289 rub. 25 kap.,
išlaidų turėta 174 tub. 85 kap.,
tad draugijos kasoje liko pinin
gi! 114 rub. 40 kap. Dalį šitų
piningų nutarta apversti pirki
mui kningų į kningyną, o liku
sius padėti taupiamojon kason,
kaipo “fondą” įgijimui nuosavių namų, kur galėtų tilpti
draugijos arbatnam|s, būtų sa
lė vakarams ir kni įgynas. Pe
reituose metuose palaryti keturi
susirinkimai, kuriuose buvo pra
kalbos apie alkoholio kenksmin
gumą žmogaus sveikatai, buvo
rodomi priešalkohohniai paveiks
lai su magiška draugijos liampa, dar buvo rodomi bandymai
su degtine ir alum, Parodyta,
kad alkoholis dega. Šie bandymąi ypač gerai patiko blai
vininkams. Jie sako: “ką męs
girdėjome žodžius, tai dabar pa
matėme, ištikro”. Šiame dar
be atsidavęs vienas klebonas,
kiti kuningai mažai tam užjau
čia. Ir dar klebonas parodo
savo uolumą kovoje prieš alko
holį ir tuom. kad pats prisirengdams, duoda “Saulės” drau
gijos mokykloje aštuoniasdešim
čiai lankančių mokyklą vaikų
priešalkoholines lekcijas.
Kovoj su alkoholiu, rodos, tu
rėtų dalyvauti visi teisingi tė
vynės mylėtojai ir visomis spė
komis kariauti su alkoholizmu.
Šioj kovoj darbuotis * platus ke
lias Lietuvos kuningijai. Bet,
ant nelaimės, labai ’maža dalelė
kuningų yra tikrai pasišventusių
tam darbui. Kiti” visa gerkle
šaukia prie blaivybės vargšus
žmonelius gąsdindami pragaro
kančiomis, o patįs su išpurusio
mis
nosimis.
duoda
pui
kiausią pavyzdi blaivybės prie
stalo apkrauto brangiais gėri
mais. Tad ir jų žodžiai be pa
vyzdžio, dar labiau sužadina al
koholio šalininkus. Treti, tai
tie, kurie, neprijaiisdami blaivy
bės įdėjai, laiko midaus “bravarus” ir. kitų gėrimų sankro
vas.
Po kuningų pirma vieta ko
voj su alkoholiu priguli moky
tojams, kaipo arčiausiai prie žmo
nių esantiems. Jiems ypač turėtų
rūpėti iš savo mokyklų kūdykius
padaryti tvirtus priešalkoholikus.
Bet čia, ir vėl ant nelaimės, al
koholio priešininkus galima su
skaityti ant piršti!. O veikian
čiųjų, liejančių į mokinių sielą
neapykantą alkoholio ir nuro
dinėjančių
jo kenksmingumą,
vos keletas. Dar tūli mokytojai
sako: kad. girdi, jau toki pa
pročiai, naikinti negalima ir rei
kia tik juos paremti ant doros
pamatų, o patįs, sako: “galime
ingauti žmonėse Įsitikėjimą ir
paskui siekti prie augštesnių
"siekių”. Čia jau, turbūt, ger
biamieji tuos siekius supranta,
kaipo tobulesnes vaišes ir svečiavimasi. Kovoj su alkoholiumi ypač turėti! pasisekimą mo
kintojai, nes pasėta sėkla į jau
ną širdį tankiausiai bujoja ir
auga ir lieka ilgiau. Iš tokių
mokinių, kurie mokyklų apšvies
ti priešalkoholinėj dvasioj gali
me sulaukti tikrų tėvynės my
lėtojų ir blaivybės platintojų.
Nežiūrint į veikimą Joniškio
blaivybės, visgi pereitais me
tais sunešta į du monopoliu
suviršum 45 tūkstančiai rublių.
Tiek sunešta į monopolius, o
smuklė čia kiekvienuose namuose. Tad alaus dievaičiui, nors
tikrų skaitlinių jau čia ir ne
galima sugriebti,' galima spręsti,
jog sunešama dar kiti 45,000
rub. Prie to dar Joniškio ūki
ninkai,
neiškenčia nepasidarę
sau naminio alaus. Čia ir išlei
džiama kokia dešimts tūkstančių.
Viską sudėjus į krūvą pasidaro
puiki suma 100,000 rub., aukau
jama alkoholiui.
kas metai.
Bent pusę šitos sumos apvertus
apšvietimo reikalams, galėtume
turėti geriausiai užlaikomas mo
kyklas su gerais mokintojais,
.•

7

s

kur vargdienių vaikai galėtų
mokintis dykai, dagi gauti ga
lėtų iš mokyklos pašalpą, ga
lėtume turėti gerus kningynus,
pavargėliams prieglaudas ir dau
gybę kitų reikalingiausių darbų
galėtume nuveikti.
Tad tautiečiai, kam rūpi tė
vynės ateitis ir gerovė, kibkime
į kovą su alkoholizmo šmėklą!
Šiemet parvažiavo čionai lie
tuvis mokytojas Stanionis, vie
ton Dragūno. Kambariai mo
kyklos namuose yra abiem mo
kytojam, bet kad pastarasai ve
dęs, tai į vieną mažą kamba
rėlį antrasai mokytojas negalėjo
sutilpti, pertai nusisamdę sau bu
tą miestelyje, nors algos jau ir
taip vos užtenka pragyvenimui.
Mokytojams malkas turi duoti
iš valsčiaus arba iš valdžios
girių. Joniškyje malkų moky
tojai
gauna
iš
valsčiaus.
Bet čia vietinis viršaitis Bimdžius, nors ir lietuvis, užsispyrė
neduoti malkų. Mokytojui rei
kalaujant, viršaitis žadėjo su
šaukti nepaprastą valsčiaus su
eigą. Kuomet susirinko rinktiniai,
paaiškinus viršaičiui, kad mokyto
jas reikalauja malkų, visi vienu
balsu pradėjo šaukti: "Hereik,
iš kur atvažiavai, ir važiuok”.
Stojus paaiškinti prieš rink
tinius pačiam mokytojui: “jog
čia primokėt nieko nereikėsią,
nes ir taip dar valsčiuje yra daug
atliekamų malkų”, vėl pasigirdo
tas pats riksmas.
Galų gale mokytojas skun
dėsi vyresnybei ir tuomet “žemskis” privertė atiduoti, kas pri
guli ir dar atlyginti už perleistą
laiką.
Šis dalykas, nors ir nesvar
bus, befparpdo aiškiai-,-jog yalstiečiai nemyli lietuvio mokyto
jo. Šitoki pasielgimai iš pusės
žmonių dar labiau padrasfaia
biorokratus spausti mokytojus
lietuvius, jau ir taip sunkiame
padėjime esančius.
Tai tik vienas atsitikimas, bet
tokių yra ir daugiau. Ir jaigu
aplinkybės nepagerės, jaigu žmo
nės nesusipras, ■ tai' jau ir taip
mažas skaitlius (150) mokytojų
lietuvių Kauno gubernijoj, su
lyginus su rusais, gali dar labjau
sumažėti. O be darbininkų tau
tiška mūsų mokykla gyvuoti ne
gali. Rosijos biurokratų poli
tika aiški: rusinti lietuvius per
mokyklas, kad paskui, kuomet
bus įvedamos varžymo reformos,
lietuviškos kalbos mokyklose ne
būtų. Lietuviai, apsižiūrėkime,
kad paskui nereiktų gailėtis.
V- Krivaitis.

IŠ PANEVĖŽIO.
Kalbama, kad būsiąs išvestas
naujas geležinkelis nuo Panevė
žio į Mintaują; sako,-jau ir lini
ja esanti išvesta. Praėjusį mė
nesį. turbūt, buvo tos linijos re
vizija, nes inžinierius su darbi
ninkais praėjo tą liniją nuo Pa
nevėžio Mintaujos linkon. Ta
me darbe dalyvavo kai kurie
Venclaviškų kaimo žmonės. Ke
lionėje jie išbuvo, rodos, 9 die
nas, šiek-tiek užsidirbo, ypač tie,
kurie buvo važiuoti; važiuotiems
mokėjo po 3 rublius į dieną, o
pėstiems—po rublį ir dar ant
kelio (sugrįžti) davė. Viena bė
da, kad mūsų darbininkams ne
labai pasisekė, ypač važiuotiems:
išvažiavo rogėmis, o tuotarpu
nušilo sniegas, ir visą kelią va
žiavo plika žeme. Galų gale,
pardavę pakelyj roges, o kiti ir
arklius—sugrįžo.
Ž. D.
— Viltis —

IŠ TAURAGĖS, Raseinių pav.
Nors Tauragė yra vienas iš
didesniųjų miestelių Lietuvoj,
bet visuomenė beveik nieko apie
jį negirdi, o vienok nemažai čia
jau įvyko permainų.
Kaip jau žinome, Tauragėje
yra viena iš didžiausių ir pui
kiausių Lietuvoj Vartotojų Drau
gijos sankrovų, kuri daro net
apie 70 tūkstančių apyvartos į
metus.
Inteligentai įkūrė čia sau klu
bą,—klojasi puikiai, nes Tau
ragėje užtektinai yra “žaliojo
lauko” mylėtojų.
yarguoliai■.

.

.

.

darbininkai irgi, vietiniam kle
bonui pasirūpinus, sutvėrė drau
giją, kuriai taip-pat sekasi la
bai gerai, ačiū tam, kad kle
bonas pavedė Draugijai savo lė
šomis įtaisytą ir gerą pelną duo
dančią pieninę.
Yra progimnazija vaikinams ir
kita merginoms.
Jaunuomenė mokinasi,—švie
čiasi. Vakarais ant augštų stie
buC žiba bent keliolika dideliu
te
žibalinių liktarnų. Namai au
ga it grybai. Gyventojų skai
čius dauginasi. Prekyba kįla.
Į Tilžės miestą (Prusnose) ga
lima net du sykiu suvažinėti į
dieną, o Šialiuosna automobiliu
į tris valandas patekti.
Iš to viso galima būtų spręs
ti, kad ir žmonėms čia gerai
klojasi, bet prisižiūrėjus arčiaus
visai ką kitą pamatai. Gyvena
čia žmonės, dar ir kaip! bet tik
kitataučiai, o lietuviai savo tė
vynes miestelyj, it menkiausieji gyventojai, slegiami iš visų
pusių vos-vos tiktai alsuoja.
Tiesa, atsigręžus bent kelius
metus atgal gyvavo čia ir lie
tuvių kuopelė. Galima buvo iš
girsti gryną lietuvišką kalbą,
buvo rengiami lietuviški vaka
rai. Skambėjo lietuviškos dai
nos. Dabar čia virto kiti laikai.
Lietuvis čia jaučiasi lig sveti
mas, ištremtas iš tėvynės.
Štai dabar Vartotojų Draugi
jos Valdyboj veikia lenkai. Lie
tuviai, kad jų ir yra keletas
valdyboj, mažai teinteresuojasi
draugijos reikalais; kitas net į
posėdžius nesilanko.
Įeini į sankrovą, rodos visai
į savo namus ir savo įstaigą,
žemaičių prasčiokėlių piningais
įtaisytą, o žiūrėk užkalbink vy
resnįjį pardavėją—jis drožia tau
lenkiškai arba gudiškai, kad
žmogų net šiurpas ima.
Progimnazijoj
dar blogiau.
Nors mokinių lietuvių skaičius
visųdidžiausis (jų yra apie 50
per keturias klesas), bet taip
vadinamieji veikėjai dėl dviejųtrijų lenkiukų įvedė lenkų kal
bą; net rankvedžius Vartotojų
Draugija jiems parūpina, o lie
tuviai, įkalbinėjami įtekmingesnių lenkų, išskyrus du mokiniu,
visi užsirašė lenkais ir moka po
5. rublius mokytojui, perka kningas....
. Gėda tėvams, kad nepamokina
vaikų jau namie branginti savo
prigimtą kalbą ir savo tautos
vardą!
Diglis.
— Lietuvos žinios —

IŠ PAPILĖS, Šiaulių pav.
Gruodžio 19 d. buvo čia “Sau
lės” skyriaus ^visuotinas narių
susirinkimas, kuriame iš 102 na
rių dalyvavo 55.
Posėdžio pirmininku buvo iš
rinktas Gricius. Buvo tartasi
samdyti iš klebono namus drau
gijai, bet klebonui pareikalavus
iš kalno užmokėti 100 rublių
nuomos už juos, atsisakyta nuo
jų (tie namai pastatyti parapi
jos lėšomis, iš senos bažnyčios
rąstų—todėlei buvo tikėtasi pi
giau juos gauti) ir pasilikta se
nuose, į kuriuos nutarta įleisti
žmogų, kurs už tai dykai drau
gijos kningas vestų ir, žmonėms
pareikalavus, arbatą savo nau
dai pardavinėtų.
Narių mokesnis liko taippat vienas rublis metams, o pa
šaliniams skaitytojams 5 kap.
mėnesiui.
Per visą savo gyvenimo laiką
draugija turėjo 241 rubl. 27 kap.
pelno ir 198 rubl. 40 kap. iš
laidų. Gryno pelno liko 42 rubl.
87 kap.
Draugystės turtas neša 133
rubl. 68 kap. Įsikuriant, draugi
jai kun. P. Gudauskas paaukojo
už 100 rub. kningų, už ką jam
draugija ištarė širdingą padėką.
Laikraščius nutarta tuos pa
čius išsirašyti, tik vieton “Ry
gos Garso”,—“Lietuvos Žinias”.
—Kun. Gudauckas labai prieši
nosi tam, bet nieko neįveikė,
“Liet. Ūkiu.” irgi mažne visi
norėjo, bet kun. Gudauckas vėl
jį peikė. Galų gale vis dėlto
nutarta išrašyti: “Liet. Žin.”,
“Liet.
Ūkiu.”,
“Lietuvaitę”,
“Žemdirbį”, “Viltį”, “Garnį” ir
.“.Vienybę”, Iš viso 8 laikraš

čius. Susirinkime pasergėjau du
negeistinu dalyku: 1) valdyba
neturėjo lietuviškai parašytos
nei programos, nei atskaitos, 2)
nebuvo revizorių atskaitai duo
ti, o davė ją pati valdyba.
Papilietis.
— Lietuvos žinios —

IŠ ROKIŠKIO.
Antrą dieną -Kalėdų ir pirma
šiųmetų šventadienį Rokiškio
artistai-mylėtojai buvo surengę
du lietuvišku vakaru. Viši ar
tistai atliko savo roles neblo
gai : “Kerštas” pirmajame ir
“Aukso Dievaičiai” antrajame
vakare taip publikai patiko, jog
ji delnų plojimu po keletą sy
kių iššaukė artistus. Vaidini
mui pasibaigus, buvo dainuoja
mos lietuvišdos dainos, o pas
kum šokiai. Publikos buvo pil
na salė. Daugiausia kaimo mer
gaitės ir vaikinai, nors tarpe
jų buvo ir keletas studentų, amatninkų, raštininkų, mokytojų ir
suaugusiųjų ūkininkų, tik nei
vieno iš dvasiškijos. Be maž
visos mergaitės buvo tautiškuose
drabužiuose. Kalba grynai lietu
viška. Šokiai: valsas, mozūras,
klumpakojis, aguonėlė, žilvitis,
rūtelė ir tt. lietuviški ir įvairus.
Viskas lietuviška ir labai links
ma.
Tikrai
Rokiškiečiai
gali
pasigirti. Jie skaito ir platina
laikraščius. Turi kningyną. Su
rengia kas metai keletą lietuviš
kų vakarų, kuriuose iš statomų
veikalų kaimiečiai mato daug
pamokinančio. Apskritai imant
rokiškiečiai darbuojasi.
Tik gaila, kad jų kaimynai
tyli ir snaudžia, kaip antai Južintiškiai, kurie dar nei a-uu!
- a;
— Lietuvos žinios —

IŠ JEZNOS, Trakų pav.
Gruodžio 5 d. Jezne atidengė
Vartotojų Draugijos sankrovą.
Oras buvo biaurus, bet kuo ne
visi, kurie buvo bažnyčioje, sku
binosi aplankyt tą įstaigą.
Sankrova
intaisyta
mūro,
dviem gyvenimais namuose. Na
mas išrodo puikiai, tik gaila, kad
truputį pertoli nuo aplagos, kur
kas ketvirtadienis esti mugės.
Sankrovos butas gana didelis ir
tinkamas.
Kai-kurie žmonės džiaugias,
bet daug dar yra ir žvairuojan
čių. Kai-kurie ima po keletą
pajų ; daug yra tokių, kurie kad
ir turi piningų, bet atsisako insirašyti. “Dar palauksiu, pažiū
rėsiu, kas iš to kromo bus”.
Žydeliai labai nuliūdo. Pradė
jo daryti jau konkurenciją, bet
tai nesiseka. Vienas žydelis par
davinėjo cukrų jau po 13 kap.
svarui; bet, kada pradėjo dau
giau rinkties žmonių, vėl pakėlė
lig 14 kap. Kai-kuriems nariams
grasina, o apie kleboną sako:
“Paskutinę pirkią parduosim, o
jo už dviejų mėnesių čia nebus”.
Bet tai tik tuščia kalba—žmonės
jau gerai juos pažįsta.
Valdybos nariai, matyt, atsi
davė tam darbui iš visų pajėgų.
Sekmadieniais, ketvirtadieniais po
keletą jų galima matyt sankrovoj
pardavinėjant, prie kasos.... o
sankrovos “gaspadorių”—mokyto
ją p. Daugirdą—tai kasdieną,
liuosu jam laiku, rasi sankrovoje.
Užtai jiems ačiū!
Pardavinėtojas “ponas”, “po
nulis”, kaip jį žmonės vadino,
žmogus sunkus; nematyt atsida
vimo savo darbui, nemoka pa
traukti žmonių.
Sankrovos Šulelis.
— Viltis —

IŠ JONIŠKIO, Vilniaus gub
Pirmąją Kalėdų dieną lietuviš
ko pamokslo nebuvo. Gal dėlto,
kad pamokslas lietuviams, pagal
vyskupijos valdytojo įsakymo, sa
koma 10 vai. rytą. Ir taip, Ka
lėdose ir Velykose lietuviškų pa
mokslų neesti.
Prieš Kalėdas buvo rekolekci
jos. Lietuviškai nebuvo nei vie
no žodelio, nors girdėjosi lietu
vių murmėjimai, kad lenkiška
nesupranta.
"
Lenkystė čia eina sparčiai:
žingsniais pirmyn.
Keleivis.
— Viltis —

LIETUVA
Iš ERŽVILKO, Raseinių pav.

Jau bus metai, kaip čia įsteig
ta Vartotojų draugija “Vieny
bė”; sekėsi jai dar ligšiolai ne
blogai. Bet šit jai kas tai pa
sidarė: klientų skaičius pradėjo
mažėti; pasipylė skundimos. Pa
šnekinus ką nors apie “krautu
vę”, tuojau pradeda: “prekės
menkos, brangios, pas žydus pi
giau (visa su prirodinėjimais).
Nežinau, ar teisingi tie žodžiai,
ar ne. Nejaugi eržvilkiečiai ne
tektų krautuvės, vienintelio žen
klo jų kultūriško pakilimo! Priežastįs nėra tokios sunkios, kad
jų neprašalinus.
Juk 'igšiol
žmonės prielankus jai. Tai kogi reikia? Reikėtų tik pasiga
minti geresnes prekes, ir visa
eitų gerai. Nereikia pirkinėti
prekes iš žydų, kurie tyčiomis
sukiša pačias blogiausias, kad
tik pakišus koją krautuvei. Pa
tarčiau kreiptis į Marianipolės
(Suv. red.) “Žagre”, iš kurios
gautume geras prekes. Juk visųgeriausiai pirkt iš pirmų rankų.
Skruzdė.
— Lietuvos Ūkininkas —

IŠ ARIOGALOS, Kauno pav.
Kraštas labai tamsus, pasken
dęs girtuoklystėj. Jai esti kokie
rinkimai, tai renka degtinė. Pavizdžiui buvo seniūnų rinkimai;
atėjč rinkikai gerokai jau pasi
vaišinę ir pradėjo rėkt — “po
senobei”.
Kiti buvo bemėginą pasiūlyti
į kandidatus blaivą žmogų, bet
kur tau.... “nereikia, nereikia”,
net gi nedavė balsuoti. Algą
seniūnas pasitvirtino tą pačią,
nelaukdamas nei sueigos nuta
rimo. Kai-kurie, pasipiktinę ši
tuo, padavė skundą žemiečių
viršininkui.
Klapas.
— Lietuvos Ūkininkas —

Iš RUMŠIŠKIŲ, Vilniaus gub.
Valsčiuj neregėtas tamsumas,
girtuoklybė. Visus reikalus žmo
nės atlieka už alų, degtinę. Rin
kimai neapsieina irgi be prigirdymo. Valsčiun be piningų ne
prieisi.
Pas
mus
yra
Vartotojų
Draugija “Viltis”. Pirmsėdisklebonas globia sau draugija.
Apyvarta siekia 9 tūkst., o pel
no tiktai 80 rub. Stebuklingai
vedama krautuvė! nieko neužra
šo, atskaitos neduoda, klebonas
pasakė, — “męs su vedėjų vi
sa padarysim”; nariai gi neatsi
drąsina klebono pareikalauti.
Dabar norima visai prašalinti
nariai. Prikalbinėja visus, kad
imtų savo pajus atgal.
Baldai gi visi, lentynos, sta
lai pasiliekti dabartiniam vedėjui.
Vietinis.

miesto dalyj užtroško visa šei
myna žydo Hymano Bendvicio
iš septynių asmenų.

Kad apsisaugojus nuo panašios
nelaimės, patariu kiekvienam ūki
ninkui įsitaisyti tam tikrą pigią
liktarnią, kuri šiaip reikia pasi
dirbti: reikia paimti butelis (nuo
degtinės), užkimšti jis tvirtai, ap
sukti strprum šniuru ir dviese
pielavoti tol, kol gerai butelis
inkais; po to šiltas butelis inkišti šaltan vandenin ir jo dugnis
nukris. Tik pjauti reikia palei
dugnį ir vis vienoje vietoje. Pas
kiau reikia paimti lentutę ir iš
pinti drata; tarp tų dratų reikia
įstatyti butelis, kuriai! indeda111a lemputė. Su tokia liktarnia
ir šviesu ir atsargu.
Pas mus daug vaikų serga šil
tinėmis ir miršta.
Nuliūdęs brolis.

ILGA METAVONĖ.

New York. Čionykštis teis
mas pasiuntė 16 metų kalėjiman
buvusį kasierių maskoliškai—
chiniško banko, Ervviną J. Wi
der}, kuris iš banko filijos New
Yorke pasisavino 680,000 dol.
Jis prisipažino.
Jis apskųstas
dar už kitus tris prasižengimus,
bet už juos bus teisiamas, kada
atsėdės dabartinę bausmę, daigi
po 16 metų.

— Viltis —

IŠ RASEINIŲ.
Sausio 2 dieną buvo čia meti
nis Raseinių ūkio Draugijėlės
susirinkimas, kuriame dalyvavo į
30 narių. Be kitų dalykų
1) Perskaityta draugijėlės vei
kimo apyskaita už 1910 m. Na
rių tais metais buvę 40 ir keli,
mėnesinių posėdžių—10, draugi
jėlė turėjusi laikraščių lietuvių,
lenkų ir rusų kalba, piningų ka
soje šiems metams likę 18 rub.
su kapeikomis.
2) Nutarta prašyti Kauno Že
mės Tvarkomosios komisijos,
kad ji Raseiniuose intaisytų šiais
metais ūkio kursus. Norinčių
lankyti tuos kursus užsirašė dau
giau, kaip 15 žmonių.
3) Svarstyta Dambavos ūkio
JOHN BIGELOW
draugijėlės sumanymas apie su
Amerikos seniausias mokslo vyras, parašęs daug
važiavimą vasario mėn. ūkio
draugijėlių atstovų. Susirinku naudingų kningų. Jis dabar turi 94 m. amžiaus.
sieji pripažino, kad tasai suvažia
vimas reikalingas ir nutarė jame
natas priėmė sumanymą, kad sa
dalyvauti.
T. Čiobrasldinai būtu atidaryti tik prie die— Viltis —
ŽYDAI REIKALAUJA PA uos šviesos, užstojus tamsai, jie
NAIKINIMO TRAKTATŲ SU turi but uždaryti. Sumanymas
IŠ KEBLIŠKIŲ, Marijamp. pav.
tas priimtas ir žemesniojo žmo
MASKOLIJA.
nių atstovų rūmo, reikalauja vien
Kebliškiečiai drauge su kitų
Washington, D. C. Atkako čia gubernatoriaus parašo, bet gu
apylinkės valsčių gėrėjais sunešė atstovai žydiškų
organizacijų
Prienų monopoliu 60.000 rubl. Amerikoj reikalauti nuo Ameri bernatoriaus apreiškė, jog po tuo
užgyrimu sąvo parašo nepadės.
O kiek dar išleido alučiui?!
kos valdžios panaikinimo suta
Petras R—nas.
rimo padaryto 1834 m. su Mas-

1$ ubms.

— Viltis —

colija, kadangi Maskolija nein- NESTABDĖ r VESTUVIŲ.
sileidžia amerikoniškų žydų su
New Y ori:- Nors čionykščios
IŠ VAIČLAUKIO, Vilk. pav. Amerikos valdžios paspartais at
kakusių; tokiu būdu Maskolija merginos užsimanė neleisti ap
Vaičlaukiečiai gyvena pasitu
sivesti 18 metų dukterei milijo
laužo sutarimą.
rinčiai, kaimas gana didelis. Bet
nieriaus Gruldo su anglišku lor
sulig kaimo didumo ir tamsumas
du Decies, bet vestuvės atsibu
nemažas.
Laikraščių neskaito,
vo 7 vasario dieną. Jaunave
vienybės neturi,—jai bent tik deg PENSIJOS MIESTO URĖD- džiai šliubą ėmė Šv. BartlamieNINKAMS.
tinę išvieno geria. A. Pijokėlis.
jaus episkopališkoj bažnyčioj.
— Lietuvos Ūkininkas —
Springfield, Ill. Valstijos se Daboti tvarką laike šliubo su
natorius Glackui padavė sumany traukė šimtą policistų.
mą senatui, kad Chicagos miesto
IŠ PRŪSŲ LIETUVOS.
Berlyno laikraštis “Vossische urėdninkai, ištarnavę 20 metų,
ŽMONIŲ BALSAIS NUO
Zeitung” (No. 22) praneša, jog gautų pensijas. Urėdninkai pen
VIETOS PRAŠALINTAS.
Prūsų lietuvių pasiuntinys d-ras sijų fondan mokėtų po 2 dol.
Gaigalatis įnešęs Prūsų karalijos mėnesyj, o sulaukę 50 metų am Seattle, Wash.
Pernai čia
seiman sumanymą, kad seimas žiaus, ir tarnavę 20 metų, tu miesto majoras likosi išrinktas
nuspręstų pareikalaut iš valdžios, rėtų gauti pensijas.
Heram C, Geli. Dabar vienok,
— Lietuvos Ūkininkas —
idant ji paduotų apsvarstyti įsta
nors ne rinkimų laikas, daugu
tymą apie nevaržomąjį lietuvių
mos 4,000 gyventojų balsais už
PENSIJOS SENELIAMS.
kalbos
vartojimą
viešuose
susi

negerą miesto reikalų vedimą,
IŠ UNTURKĖS, Vilniaus gub.
rinkimuose. Kitas lietuvių pa New ork. Šitos valstijos le- jis tapo nuo vietos prašalintas.
Teko man klausyti lietuviškai siuntinys Schwabach’as indavęs gislaturon paduotas Edmundo
sakomojo pamokslo Unturkėje. tokį pat reikalavimą kaip apie O’Connor sumanymas pripažinti
Mažai ką tesupratau, nes klebo lietuvių kalbos, taip lygiai mo neturtingiems seneliams, sulauPAVOGĖ NUMIRĖLĮ.
nas taip iškraipo žodžius, kad zūrų ir serbų palabinki (vendų) kusiems 70 metų, pensijas. Pen
Erie, Pa. Ant čionykščių ka
nenoroms juokties reikia. Prisiė kalbos teisių sutvarkymą.
sijos būtų po 20 dol. mėnesyj.
jus kalbėti su klebonu, turėjau
Indoniu bus sužinojus, kaip ši Su tiek piningų senelis gali be pinių Scotto šeimynos kapas ta
kalbėti lenkiškai, nes jam, sakėsi, tas Lietuvos atstovų sumanymas bado pramisti. Nors tai nedaug, po atkastas ir iš jo pavogtas kū
nas nesenai pasimirusios mote
sunku esą lietuviškai kalbėti. Ne Prūsų karalijos seime bus pri bet visgi geriau negu nieko.
ries McCullum, giminaitės Wil
suprantu, kaip gali būti toksai imta.
liams L. Scott. Valdžioms 100
kunigas lietuvių parapijoje. Kle
mylių aplinkui apie tą nepapras
bono gi brolienė inkalbinėja žmo Besiartiną rinkimai Ciesorys
MOTERIS GALĖS BAL
tą vagystą duota žinia. Poli
nėms, kad visai lietuviškai pride tės seiman sujudino ir Prūsų lie
SUOTI.
cija mano, kad vagiliai nori už
damųjų pamaldų nebūtų; reikią tuvius. Ikišiol lietuvių atstovu
Topeka, Kans. Kansaso vals atidavimą kūno gauti didelį iš
rūpinties, kad tebūtų vien lenkiš Vokiečiuv seime skaitės vokietis
kai.
KazysŠvabach’s, liberalas. Švabach’s tijos senatas 27 balsais prieš 12 pirkimą.
— Viltis —
buvo išrinktas tam tikra sutarčia pripažino moterims balsavimo
\
_______
teises
visuose
rinkimuose.
Le

Lietuvių Skyrimo Draugystės su
BRANGUS KIAULĖMS
liberalų partija, kuriai lietuviams gislature tą patį sumanymą
IŠ MAIŠOGALOS, Viln. gub. davus balsus už Švabach’ą—ki taipgi priėmė.
PUSRYČIAI.
Čia esama daug lietuvių, buk tais rinkimais vokiečiai liberalai
Morrice, Mich. Ųetoli nuo čia
nepanorėjusių bažnyčioje lietuvių pasižadėję buvo duoti savo balNUPLAKĖ UŽ MOTERIES gyvenantis farmerys Milton Da
kalbos, namie tcčiau lietuviškai susu už lietuvį kandidatą. Vie
vis šėrė kiaules. Jam besidar
MUŠIMĄ.
nas
iš
Prūsų
lietuvių
veikėjų
tebekalbančių. Klebonas nemo
buojant, iš kišeniaus išpuolė
p.
Kaitinis
buvo
tečiau
ir
šį
kar

ka lietuviškai nei žodžio. Tuo
Baltimore, Md. Teisėjas Daf mašnelė su 170 d o L popieriniais
tarpu yra senučių, visai nemo tą piršęs lietuviams rinkti vėl fy pasmerkė George E. Wooden piningais, kurią pagriebė kiau
kančių lenkiškai. Kaip jos at Švabach’ą, alc dauguma lietuvių, penkiais mėnesiais kalėjimai! ir lės ir piningus suėdė; liko tik
lieka išpažintį—sunku suprasti. matyt, nori išsirinkti šį kartą dar pridėjo penkis botago kir dar dvi dešimtdolarinės. Tokiu
Klausinėjant, kas kokių nori pa saviškį. Buvęs nesenai Šilokar- čius į nuogus pečius už mušimą budu kiaulėms pusryčiai atsiėjo
maldų bažnyčioje, klebonas su čiamos Apygardos (Kreizo) “iš savo moteries. Bausmė už tokj 150 dolarių.
<
dekonu kun. Černiauskiu malo tikimųjų” susirinkimas balsų dau jo pasielgimą tikrai užpelnyta.
niai patardavę užsirašyti—lenkiš gumu nutarė rinkti Cies. Seiman
ūkininką p. Strėkį, žinomą viso
kų pamaldų norinčiais.
EKSPLIOZIJA.
je Prūsų Lietuvoje veikėją. “N.
Puodžiukas.
ČEVERYKŲ DIENA.
Marquette, Mich. Išlėkė j pa
— Viltis —
L. C.” tikisi, jog už Strekj bal
suosiąs ir šiomis dienomis tu New York. Senatorius T .- danges parako dirbtuvės “Plato
rėjęs būti Klaipėdos ingaliuotinių mothy Sullivan, kaip kas merei Powder Co.”, buvusios už mies
IŠ TRAUPIO, Ukmergės pav. susirinkimas. Tuomet anot “N. taip ir šiemet Kalėdoms apdo to Ishpeming. Ekspliozijos už
mušta 10 darbininkų.
Diena
Kūčių vakare Varlėnų sodžiu L. C.” p. Strėkio išrinkimas būtų vanojo čcverykais penkis, tūks
tančius žmonių. Apdovanuotie- pirmiau iš dirbtuvių išgabeno
je sudegė našlės Bikinienės gry patikrintas ir kandidatūros klau
jie į laiką dovanas spėjo atsi 5,000 svarų parako. Jaigu eks
čia ir tvartai (gurbai). Moters, simas galutinai išrištas.
imti, nes tą pačią dieną daug pliozija būtų pirma atsitikusi,
— Viltis —
vaikščiodamos ant augšto, užkrė
prisnigo, tai naujuose čeveryk to nelaimė būtų dar didesnė.
tė balana, iš to ir užsidegė. Suse galėjo per sniegą klampoti.
IŠ TILŽĖS.
, degę žmonės išvarinėjo iš tvarI tų gyvulius, gelbėjo kas buvo gaTilžėje pagal paskutiniojo apUŽTROŠKO.
f Įima išgelbėti. .Kitos trobos, nors skaitymo yra išviso 39.011 gy
.
.<
DIENOS KARČIAMOS.
Philadelphia,
Pa.
Nuo pričjuI ir artie degančiųjų buvo, nesude ventoją.
(
Austin, Texas. Valstijos se- šio į kambarį gazo; žydiškoj
gė, pasisekė jas apginti.
Viltis —•

1

IS DARBO LAUKO.
Į]- Salt Lake City, Utah. Strei
kuoja graikai angliakasiai dirban
ti kasyklose Indepedant Coal
& Coke Co. Buvo jau susirė
mimai streikierių su šerifo pagelbininkais,
pašautas vienas
švedas darbininkas.
Streikieriai laikosi kalnuose.
Šerifo
žmonės užmušė vieną graiką darbininkąr o daug jų pašovė. Grai
kai sako, jog juos sveriant ang
lis prigauna ir per tai jie dau
giausiai /O dol. mėnesyj uždirb
ti gali ir dar jiems paima iš to
20 dol. už paraką

ji Chicago, Ill. Čia rengiamas
NETIKROJ VIETOJ PININ buVo tarnaujančių Chicago City
Railway Co., streikas, bet san
GUS DĖJO.
taikos teisėjams pasisekė nesu
Milwaukee, Wis. Gyvenanti i tinkančias puses sutaikyti ir to
čia našlė Augusta Lautcrback j kiu būdu streiko neleisti. Darb
pranešė policijai, jog jai iš na daviai sutiko, kaip tarnaujanti
mų pavogė visus per 22 metu reikalavo, mokėti už pilną dieną
sutaupytu?"^piningus, 5000 dol. j motormanams, kurie porą va
Piningus tuos ji laikė sienos j landų jau važinėjo, o kitus kon
skylėj namų kelnorėj. Vagi- j duktorius ir motormanus, atė
jusiems darban, jaigu darbo ne
liaus nesusekta.
būtų, palaikyti rezervuose ir duo
ti jiems darbą, kaip tik jis atsi
randa. Abidvi pusės tas išly
AMERIKONĖS MILIJONIE
gas priėmė.
RĖS IŠTEKĖJUSIOS UŽ
EUROPOS
ARISTOKRATŲ.
j[ Wilburton, Okla.
Anglių
kasyklos likosi uždarytos neapPereitą savaitę duktė Ameri
rubežiuotam laikui dėl stokos
kos milijonieriaus Gruldo ište vandens. Lietuvių čia yra pu
kėjo už angliško lordo Decics.
sėtinas būrelis, o jų daugumas
Iš viso už Europos aristokra
yra kalnakasiai. Todėl tegul čia
tų ištekėjo šimtas amerikonių,
dabar niekas nekeliauja darbo
kurių kiekvienos kraitis . :enok ne
j ieškoti, nes čia jo nėra.
siekia milijono dolarių. Iš viso
St. Grigaliūnas.
su toms amerikonėms Europon
nuėjo 220 milijonų dolarių pi
ii New York. Sustreikavo 300
ningų. Nenuostabu todėl, jaigu
vežėjų Wells Eargo Co. Ar
Amerikoj jieškoma kelio, kaip
streikai išsiplatįs ir atsinaujįs,
turtingas ąmerikones su jų pi
daugelis abejoja. Bet streikuo
ningais amerikonams palaikyti.
janti vežėjai, sutiko toliaus
Sumanyta Amerikoj už brangius
dirbti, kol tarybos su kompani
piningus pardavinėti aristokra
jos atstovais nepasibaigs.
tiškus tikslus. Bet gal ne dėl
vienų tikslų, turtingos amerikoJungtiniuose valsčiuose pe
nės kimba prie Europos aristok
reitą savaitę buvo 291 nusibankratų, gal yra kitokios priežastįs.
rutinimas, arba vienu dauginus
kurios stumia ąmerikones į euro negu užpereitą.
piečių glėbį.

EKSPLIOZIJOS.
Jamaica, L. I. Darbininkiška
me traukinyj viename Vagone,
ekspliodavo gazolinos bačka, invažiavus traukiniui į pulką dar
bininkų valančių kelią nuo snie
go. Ekspliozijos sužeista 19 dar
bininkų, penki sužeisti mirtinai.

Carpeterville, III. Vienuose na
muose atsitiko čia gazo ekspliozija, kuri užmušė du vyriš
kiu, o 12 žmonių sunkiai su
žeidė.
Smithville, Ark. Lokamotvvų
taisymo varstotuose Kansas &
Texas geležinkelio ekspliodavo
garinis lokomotyvos katilas ir
nudraskė dešimtį darbininkų, o
apie tuziną jų sunkiai sužeidė.
Ekspliozija sugriovė ir lokomo
tyvų šapas ir taisymo varstotus.
Trinidod, Col. Kasyklose Kokedale, 8 mylios nuo čia, atsi
tiko ekspliozija, kuri išgriovė ka
syklų olą. Oloj dirbo 14 dar
bininkų. Kas su jais atsitiko,
dar nežinia.

1$ VISUR.
|| Dėl studentų maištų Mask
vos universitetas tapo uždarytas
dviem savaitėm.
Univtrsiteto
rektorius ir vice-rektor ius atsisa
kė nuo savo vietų.
|| Iš Odesos prapuolė grafienė
Mazidov. Ji paėmė ir piningus
paaukautus ir surinktus “tikrųjų
maskolių” nuo 10,000 aukauto
jų sakaktuvių dovanai pagarsė
jusiam savo kvailais padavadijimais generolui
Talmačevui.
Odesos general-gubernatoriui.
|Į SuĮvg maskoliškosios komi
sijos atskaitos, nuo 21 lapkričio
dienos Charbine maru apsirgo
1109 žmones, o mirė 1106. Mi
rusių skaitliuje buvo 30 euro
piečių, tame 3 daktarai, 3 felče
riai ir 15 ligonių prižiūrėtojų.
Bet jaigu tik tiek žmonių mirė,
tai iš kitur galėjo rasti 5000
mirusių, kuriuos Charbine su
degino. Turbūt maskoliškosios
komisijos atskaita prasilenkia su
teisybe.

,

|| Savininkas dvaro, dvarponis!
Koruchowski, užrašė lenkiškoms
mokykloms Varšavoj 300,000
rublių. Jaigu gi Varšavoj nega
lima but rengti lenkiškų mokyk
lų, su lenkiška mokymo kalba
tai piningai tie turi but perduo*
t i K roką vos lenkiškai mokslo
akademijai.
?
Germanizavimui buvusios
Lenkijos provincijų Prusnose,
taigi Vakarinių Prūsų, Pozna
nians ir Šlezijos provincijose,
šiems metams valdžios iš iždo
paskirta 35.315,050 markių. Iš
pirkimui žemės nuo lenkų pa
skirta 26,950,000 markių.

ĮĮ Pernai lenkai iškilmingai
Krokavoj apvaikščiojo 500 metų
sukaktuves mūšio prie Gruenwaldo, 1913 m. jie rengiasi
taipgi, gal erzinimui lietuvių, ap
vaikščioti 500 m. sukaktuvės nuo
Horodlio unijos, kurios nutarimais
Lietuva tapo prie Lenkijos pri
rišta kaipo jos dalis, jos neva
autonomiška provincija.

misijos atstovas apreišk
užgimus karai, vokiškieji
alistai taip jau narsiai s
ginime tėvynės, kaip ir
kiečiai. Jie pritarė ir į
mm išlaidų kariumenėsrištojo laivyno reikalam
gi, matyt, pažiūros voki
dalistų keičiasi: iš tarpi
organizacijos jie keičias
tiška; taip jau ir prar
jje socialistai yra geri
ai
ĮĮ Vokietijos parlame
rija vienbalsiai priėmė
mą, kad būtų panaiki
dar vartojama forma
rašto ir kad jo vieta
vesta lotyniška raš
Jau ir dabar mokslišk
Vokietijoj spaudinam
ku raštu. Neabejojai!
lamenta komisijos mi
ims ir parlamentas.
ĮĮĮ Perdėtinis Beri
kojo instituto, pro
ber išrado būdą, I
amonijaką tiesiog
išradimas labai 1
žemdirbiams .

Į| Varantis maskolinimą Lie
tuvos ūkiškasis lenkas, nesenai
pirko nuo lenkų dvarponių du
dideliu dvaru: dvarą Lubau,
Vilniaus pavietyj, 10000 dešim
tinių, pirko nuo Aleksandro Lubauskio; dvarą Levkov, netoli
Vii niaus pirko nuo grafienės
Korvin-Milevskicnės. Taip mat
lenkai dvarponiai prisideda prie
maskolinimo Lietuvos! Pirktus
dvarus bankas, be abejonės, išdalįs ateiviams maskoliams.

(Į Portugalijos
bonoj, nors valdi
drausta, katalikai;
reogė procesiją,
kruvinus susirėmi
20 demonstrantų.

Į| Ryme prapuolė
rikonas, Henry La
fe, studentas am
Ryme esančios tepi
demijos.

(Į Krokavoj,
iš
bažnyčios
Vavelio, nuo altoriaus nesugauti vagiliai pavogė du auksiniu
laikrodėlių, kurie buvo kaipo votai ten Dievui padėti.

ĮĮ Prancūzijoj n
išmėginant naują a
250 pėdų su aerop
orlairininkai Noel
ir, žinoma, ant vi
šė. Tą orlaivj nore
ro ministerija. Oria
rėjo su vienu pasai
būti vieną valandą,
išbuvo, bet besileid
mes, mašinos span
dė, orlaivis ir oriai
rimušė.

[| Laike paskutinio gyventojų
suskaitymo, senoj Lenkijos sos
tinėj Krokovoj buvo 171,000 gyv.

(Į Niekur, turbūt, girtuoklyste
taip neišsiplatino kaip Austri
joj. Per dešimtį metų 4% mi
lijono austrų išgėrė apsvaiginan
čių! gėralui už 250 milijonų,—<
tiek Austrijoj iškasta aukso nuo_^J
1851 m.
I

|Į Po paskutinių žemės drebė
jimų vidurinėj Azijoj
Vernyj
apskrityj pasidarė žemėj gilus
plyšys 24 pėdų pločio, o 32 my
lių ilgio. Plyšys tas yra tarp
Auliotta ir Piršpek.
Kadangi jūrių šunis beveik
išnaikino Beringo juresė jų gau
dytojai, tai prezidentas Taft su
tarė su Anglija su visu uždraus
ti gaudymą jų, kol vėl ganėti
nai neprisiveis. Panašus suta
rimas norima padaryti su Mas
kolija ir su Japonija.
|| Išsiųsti jie.škotų su ledu Į
jūres nuneštų 253 žvejų Firdandijos pakrantėse garlaiviai rado
žvejus netoli Scitkar salų. Jie
atsisakė eiti laivan, nes n imate
pavojus ir pasiliko ant ledo.
Turkijos sostinėj Konstan
tinopoly] sudegė viešpatystės
tarybos, vidaus ministerijos ir
ministerių pirmininko rūmas. Da
lį archyvo išgelbėjo.

Trinidad, Col. Kasyklose Co
kedale ekspliozija užmušė 17 dar
bininkų. Ištraukė penkis negy
vus lenkus ir penkis kitus; bet
trūksta dar 7, kurie, kaip mano,
tapo taipgi užmušti arba už
troško nuo nuodingų gazų.

r

Šns departamento
paskirti prižiūrėjimt
nų mieste Londone
000 namų be gyvei
gijusiai neapgyventi
pietinėj ir vakarini
dalyj.
į Amerikoniškieji
tai' .'tengiasi vidurii
respublikoj Hondnr
linkinėse Agalteca
ležinės rados plote

ĮĮ Į Haiti paku
lo revoliuaja, Prai
tė tris savo karišl
|j Meksikoniškie,
pranešė amerikoni
nmkui Youngui, j<
Į ' parengtų mieste l
viu lenktynių, ai
1
orlaiviai perlėktą 1
į juos bus šandoi

ĮĮ Netoli Malate
džios generolas L
Isirėmiroą su re
ir tapo sumuštas
šūviai lėkė per
amerikoniškąją pi
keršydami už nq
Idė iš kanuolių
amerikoniškoj pi
vaikus, ten pabėp
|
iš Meksiko.
III Australijoj,
paskendo masto
‘Glenbank’. Iš
130 žmonių, tik

NELAIMĖS ANT
GELEŽINKELIŲ.

riti 29 žmonės p

Chattanvoga, Ten. Netoli Mc
Donald stacijos pilnas važiuojan
čių traukinys iššoko iš bėgių.
Trįs vagonai apvirto. Dešimtis
žmonių tapo užmuštų.

Will I
Iš BROOKL

Sheboygan, Wis. Prie 8 gat
vės su žmonėmis karas per ati
darytą tiltą nupuolė į upę. Pri
gėrė trįs merginos ir vienas vai
kas. Konduktorius ir motormanas nušoko nuo karo į upę ir
priplaukė kranto.
GAISRAI.
New Casttie, Pa. Patro Eck-

land namai. Sudegė dveja tas
vaikų, motina apdegė pavojingai,
o trįs vaikai, kuries motina
iš degančių namų, nuo antrų lu
A. Lincoln’o gimimo dienoj jis ragino protestuoti
bų per langą išmėtė, apsikulė
prieš Amerikos augščiausiąjį teismą, kadangi jame nesą
bnepavoj ingai.

darbininkų apginčjų.

1 "Pas mus buvo
rašo p. Ten buv(
ao pereitame “Ueti
»dabar jau nebetyk
dies Mokykla” p;
‘ mą, ir “p. J. 0. i
buojasikiek gali
Į žmonės nelabai pri
i tykiai’, nežinia kod
užbaigia. Panašiai
■Bromo Sinkaus ko
Į fenet "Kelehyj" t(
v
Petraška “Liauti
V išvadino reklama
F f * "keleiviniams”, t
T'
bet “Lietuve
į^taiebunie klaidi]

I. I t I U V M

|| Vokietijos parlamento ko
“Liaudies
Mokykloje”
dar
misijos atstovas apreiškė, jog buojasi ne “p. J. O. Sirvydas”,
užgimus karui, vokiškiejie soci tariant—ne jis vienas. Čia yra
alistai taip jau narsiai stos ap- daugiau prelegentų, ir kiekvie
ginime tėvynės, kaip ir kiti vo nas neša savo dalį, rengdamas
kiečiai. Jie pritarė ir padidini paskaitas ir jas kas savaitė permui išlaidų kariumenės ir ka skaitydamas.

10 darbo valandų, bet nuo $1.75. Iš

EASTHAMPTON,

MASS.

IŠ FAMINGTON, W. VA.

Lietuvių yra čia keturios šet
Darbininkų čia yra net perdaug,
yra pulkai bedarbių. Todėl pa Čionykščiai lietuviai “atvėso” mynos, o pavienių bus apie tu
zinas.
Šviečiasi jie paprastai
tarčiau korespondentams prisilai
nuo
D.
L.
K.
Vytauto
Klubo.
prie alaus bačkutės, nes kitokia
kyti teisybės, ir bereikalo nesuapšvietimo nemėgsta.
Žiūri į “stiklinį dievą”.
vy.ioti darbininkų ten, kur nėra
Anglių kasyklose dirba pilną
Kas veikti, o kelionė nemažai p:riškojo laivyno reikalams. Tai
laiką, bet uždirbti darbininkai
Apie “žmonių prijautimą” p.
ningų reikalauja..
Pereitais
1910
metais
įsikūrė
gi, matyt, pažiūros vokiečių so Ten buvęs turbut, turi ypatin
uždirba menkai. Dabar dar ir
D. J. Puišis.
čia
neprigulmingas
pašelpinis
cialistų keičiasi: iš tarptautiškos gą pažiūrą. Teisybė, kad į pa
tas menkas algas sumažino. Vis
klubas
vardu
D.
Liet.
Kun.
Vy

organizacijos jie keičiasi j tau skaitas ateidami žmonės neatsi
ką reikia pirkti kompanijos krau
tauto.
Išsyk
mūsų
broliai
karš

tišką; taip jau ir prancūziškie- neša prelegentams dovanų: deš
tuvėse, o ten lupa už viską la
IŠ ATHOL, MASS.
tai ėmėsi klubą inkurtį ir pri bai brangiai.
jie socialistai yra geri prancū rų, kumpių, kiaušinių ir gėlių
Kalnakasys.
sirašyti
į
jį.
Bet
vėliaus
pasi

zai
bukietų, bet už tai atsineša,
Nusižudė lietuvis.—Athol, Mass,
rodė, kad jų karštis ne toks gal KLAIDOS ATITAISYMAS.
kaip teko pastebėti, gerus jaus
mieste gyvena arti tūkstančio
didelis buvo, nes greit atvėso.
|| Vokietijos parlamento komi mus ir širdingą užuojautą; nes
No. 5 “Lietuvos”, korespon
lietuvių, beveik visi VaKaikurie jau nebeateina į susi dencijoj iš Athol, Mass., pasa
sija vienbalsiai priėmė reikalavi kas lankosi į “Liaudies Mokyk
balninkenai.
rinkimus. Savo vargingai už kyta buk Draugija “Blinda” ren
mą, kad būtų panaikinta dabar los” paskaitas, tas mato, jog tie
dirbtus skatikus neša noriaus į gia teatrą, atlos komediją “Dak
dar vartojama forma vokiškojo patįs, kurie pradėjo lankyties iš
31
sausio,
1911,
čia
nusinuovokiečių klubą, kur per čiclas taro kabinete”. Čia nėra drau
rašto ir kad jo vietoj būtų in rudens, eina, neapleisdami nei
dyjo
išgėręs
karbolinės
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žinomo Sinkaus kompanija, o kiek, tai vis kapitalistų inrankiai. nyj”-; gražus veikalas ir labai gra bai nepasigerina visose darbų
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šiemet “Keleivyj” tos kompaniDR. PANCENKO.
Apoll
korespondencijoj
iš jos kningynui, Š. paaukavo
jos Petraška “Liaudies Mokyk- ne meilę (sic.). Jaigu tautietis mažai liko. v
Portlando
“Lietuvos” 2 ram? kningynui $10.00. Juozas Wise
Peterburge teisme jis davė prisipažinimus ir išaiš
Ją” išvadino reklamatorka. Kaip suprastų etiką, tai nebūtų išnau
J. Poškevičius.
$2.00.
Už
jųjų
dovanas
drau

numaryje neteisinga kaulink a1Lietuvių patriotai j
pu “keleiviniams”, tai nėra ką dotojų.
kinimus, kaip jis už didelius piningus duodamus jam
sakyti, bet “Lietuvos” skaity “Aušra” rašė eiles, straipsnius
Nuo redakcijos. Męs, toli bū gų prasto darbininko: dabar ne gija ištaria ačiū!....
grafo DeLacey nuodijo žmones, kokius norėjo tas grafas
Juozapas T. Szežą.
tojai tenebunie klaidinami.
apie kalbą vien tik ingijimui sau dami nuo Union City, Conn., ne moką nuo $2.25 iki 3 dolarių už
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kos kalbos ir trumputė 1910 me biausia vadovėlio yda bus tai, tą, kaipo garsiausią kalbėtoją į Bet svarbiausia yra tai, kad kal
rinį, o antgalvio raidžių didu
parengtoms bės mūsų garsiausias kalbėtojas
cad jis sustatytas nesistematiš- kalbėtojus mūsų
tų apžvalgą.
mas—žinios svarbumą. Šitie daly
prakalboms. Už jūsų pasidar Jonas šakauskas. Meldžiu netai labai svarbus kaip skaitytojo
Laisvosios Minties N13 įžangi Paskuitinio adresas: Kun. J. Še cai, ne pagal pedagogikos ir di
petys,
Linkuva,
Kauno
gub.
daktikos reikalavimus. Prie to dar bavimą męs būsim labai Tamstai rūkyt, ramiai ržsilaikyt.”
atidės atkreipimui, taip ir paleng nis straipsnis ragina kovoti lais
ir kaina (60 kap.) vadovėlio per- dėkingi; Tamsta tuo taipgi daug Jonas, išgirdęs, kad suminė
vinimui susirasti reikalingą žinią. vai manančius žmones prieš Ro
*
*
*
SOHILLEB.
augšta, ypač mūsų neturtingose gero padarysi mūsų visuomenei. jo jo vardą, pasikėlė, priėjo prie
Prie mūsų priprasto žinių klaso- mos bažnyčią, kuri prisiekdinus
Vilties N6 skaitome: “Žemaičių mokyklose, kur vargdienių vai Prakalbos yra rengiamos 15 galo pagrindžių, nusilenkė prieš
:akacijos būdo galima kuo ne visą kuningus, “kad jie kovos prieš
V
aikraštį perskaityti, o kokios- naujosios gadynės mokslą”. Dva vyskupijos kunigų permainos. Pa tai tankiausiai patįs turi pirkti ogruodžio šiu4, metu,
publiką, kurios buvo pilnutėlė
skirti:
kun.
J.
Tumas
Laižuvos
Su
didžiausia
pagarba,
sau
vadovėlius.
Nemačiau
dai

no<rs labai svarbios žinios visgi siškų a:
salė. Per visą, nuo galvos iki
i J
Komitetas”.
(Šiaulių ap.!) klebonu”. —
nė vienoj mokykloj priimtos
nepastebėti. Sulig žinių mūsų laik
kojų, perėjo šiurpuliai; atsigręžė
“Taip darė pirma, nesiekdinta,
“Dovanėlės” ir nežinau, ar tiks
Jonas, perskaitęs laišką, pa
C
*
raštija labai palša; mūsų laikraš
prie staliuko, atsigėrė vandens
tad ko galima laukti iš jos, kuo
*
*
mums, mokytojams, jąją įsileis mąstė truputį, ir atsigręžęs prie ir pradėjo kalbėt.
met jai liepta daryti tai po priŠIŲ DIENŲ LAIKRAŠTIJA. čių puslapiai, kurie užimti žinio
slega?”
Katalikas nuolat betalpina M. ti į savo mokyklas.
vaikino, tarė:
mis, išrodo lyg kad visai ne
Iš syk kalbėjo ramiai, taikė
Petrausko daineles. 6-me nume Prie tų netikusių premijuotų
Laikraštininkystės nemokinama reikalingi, lyg koks balastas,—tai
— Taip.... gerai, aš sutinku.
Taip jau ir laisvamaniai—kovo
žodį prie žodžio,—aiškino apie
ryje indėta viena gražesniųjų: vadovėlių skaičiaus galima primokyklose, nėra kningų, iš kurių gi visai atžagariai kaip tai yra
— Ačiū.
jo prieš Romos bažnyčią pirma,
Saulelė Raudona.
galima būtų laikraštijai priklaso- naujoviškojoj laikraštijoj.
skaityti ir J. Gčbrio ‘Geografiją”.
Vaikinas užsidėjo kepurę ant revoliuciją, buvusią kada-tai ant
Dėl kovos ir dabar.—Sulig mokslo
Šio vadovėlio išleidimui, be galvos ir jau norėjo eit per du Marso. Bet juo tolyn kalbėjo,
mus dalykus artėliau pažinti, nėra žinių palšumo pas mus svarbiau laisvės, kurią mini Laisv. Mintis,
*
*
*
i/ pakaktinos laikraštijos historioripažintos jam pusės premijos, ris, bet dar atsigręžė ir pa juo smarkyn ir smarkyn ir ant
Mokslininkai,
siu lieka vienas dalykas—straips nereiktų bijoties.
galo taip pradėjo rėkt, kad jau
Vienybės Lietuvninkų 6-tas nu skolinta iš “P'ondo” apie 2,000 klausė :
jos. Tai ne tik pas mus, bet niai ir redakcijinės pastabos. Ma jaigu tik jie yra mokslininkai,
— O, beje. Kokią gi temą pats nežinojo ką berėkiąs. Var
ir Amerikos laikraštija, gal būt tomai, nesužiningu būdu męs te labai toli stovi nuo kokių nors meris visas sustatyta nebe 13 emu rublių. Tiek piningų “išaikvota”
tojo “augštus” žodžius, tarpe ku
daugiaus negu kur kitur išsiplėto besilaikome senobinių laikraštijos prisiegų ar ne prisiegų. Kas dėl eilutėmis, bet 20. Pažymime, kai o vadovėlio, galima sakyti, kaip Tamsta pasiskiri?
po bandymą surasti lietuvių laik neturėjome, taip ir neturime.
Jonas susidėjo rankas už pe rių galima buvo išgirst: tamsuo
jusi, iki šiol neturi savo histo- tradicijų.
mokslo taip vadinamos populari- raščiams tinkamesnį eilučių ilgį.
Apie šį vadovėlį keliuose laik čių ir ilgai vaikščiojo pa kam liai, galvijai, ilgaausiai, jus nie
riko. Labai indomųs dėl to yra
Žinoma, nėra mums reikalo vi zacijos, kuriai precizija skaito
raščiuose tilpo recencijos, o “Vil barį, pridėjęs prie kaktos pirštą ko neišmanot, kam jus reikalin
Will Irwin’o Amerikos laikrašti same pamėgdžioti kitus. Turime ma lyg kad nereikalingu daigtu,
* * *
tyje” p. Kairūkštis, jįjį kritikuo ir mąstydamas, galop prabilo: gi, jus kapitalizmo aukos, jus
jos studijai, kuriuos dabar pradėjo batįs pažinti savo žmones, turime tai ir čia juk popiežiaus encykVienybė
Liet,
pasak
vieno
len

damas, nurodė jojo netikrumą.
— Tai bus.... “Revoliucija nežinot, kam gyvenat ant svieto
spausdinti sėvaitraštis Collier's. tyrinėti mūsiškio gyvenimo sąly likų tepaliekama status quo: Ro
kų
laikraščio
praneša,
jog
Ame

ir tt. ir tt.
Dar pusė premijos pripažinta ant Marso”.
Šitie studijai bus užbaigti spaus gas, galvoti originališkai. Tačiaus ma trauks savo pusėn, kiti irgi,
rikoje, Minesota valstijoj yra už “Žiupsnelį” Vladislovui Lov- — Ačiū. Labą nakt.
Publika sėdėjo ramiai, klausė
dinti vos liepos mėnesyj. Dabar brisižiūrėti kitų pažangai ir kur žinomama, savo. Dvasiškų a turi
miestas vardu Vilnius. Tik jis mianskiui, ir rekomenduota kai — Labą nakt.
tų kalbėtojaus žodžių, kurie kri
jau pasirodžiusieji du straipsniai tinka pasinaudot kitų senesnių už savo “kurpalį”, bet negi galima
taip jau, kaip ir Lietuvos Vilnius, po “antroji skaitymo kningą”.
Vaikinas
išėjo.
to viens po kitam iš augšto,
“Laikraštijos gale” ir “Miglota mus laikraštijos dirvoj prityrimais užginčyti, kad daugelis laisvama
matyt, sako, lenkų rankose be Šią kningelę paėmęs rankosna, ' Jonas pasikėlė nuo kėdės su
kaip akmenįs. Klausytojai buvo
pradžia” liudyja studijų visapusiš mums būtų ir naudinga ir reika- nių taip jau neturėtų savųjų. Turį esąs. Gal irgi reiktų bandyti at
vartai
ir
įsižiūrėjęs,
nežinai
iš
sikišo
rankas
į
kišenes
ir
lė

taip ramus, taip prisispaudę prie
kumą ir gyvumą.
inga. Ypač kad męs patįs taip kokius konkretiškus siekius žmo kovoti ir lietuvišku paversti....
kurio
galo
pradėti
mokymą.
Di

tais
žingsniais
žengė
nuo
vieno
krėslų,
kad vos galima buvo
Dabartinės laikraštijos gale esan tingiai ir galvojam ir progrcsuo- nės, ypač būdami aštrioj su kuo
delis
nesistematiškumas
sutvar

iki
kito
galo
kambario.
Vaikš

*
juos matyt. Visi tylėjo, jau
nors kovoje, kas jie nebūtų, negali
ti žiniose. Ne redaktorių išdeda- _ am....
*
*
kyme
medžiagos
visur
matosi.
čiodamas,
daug
svajojo,
daug
mos nuomonės ar pažvalgos, bet
Kova paskelbia Lietuvių Socia Šiame vadovėlyje straipsnelių mąstė ant galo užsidėjo kepurę tėsi kaltais.
Tikrai ne pro šalį būtų—ir juo prezentuoti tyrojo mokslo, jai ne
žinios pirmiausia yra žmonių j ieš greičiaus, juo geriaus—suorgani dėl ko kito, tai jau vien dėl savo listo Sąjungos viršininkų išrinki
Pabaigė Jonas savo kalbos pir
yra labai atsakančių, bet tarp jų ant galvos ir išėjo per duris.
komos laikraštyje. Žinių juopla- zuoti mūsų laikraščiams guvių re- silpnos žmogiškos prigimties. Jie mą. Išrinkta: redaktorių J. B. įmaišyti tokie, kurie tiktų, tik pir
mą
punktą, apsistojo. Išsitrau
Atėjo į kningų krautuvę, kur
dažniausia
pasipašo
iš
žmonijos
čiausiems žmonių sluogsniams in- borterių būrį. Reiktų persiskirt
Smelstorius, centro sekretorių A. mamečiams, o kiti net trečiame- nieko daugiau nebuvo, kaip tik kęs iš kišenės skepetaitę, prade
žinyno
tik
po
pluoštelį
jiems
pa

domumas duoda laikraščiui prasi su ta nuomone, kad laikraščio ve
Purvis, administratorių A. Žymon- čiams būtų persunkus. Tad ir krautuvininkas, kuris rišo knin- jo šluostyt prakaitą, išsiveržusį
tinkamų
žinių
ir
iš
jų
piešia
vaiz

platinimą ir, kitą pusę imant, dimui reikalingas tik redaktorius,
tas.—L. Soc. Sąjungoj apsireiš sutaisytas nepagal pedagogikos gas iš pundų ir krovė ant len ant kaktos; vėl atsigėrė vandens
dą,
jiems
reikalingą,
bet
labai
laikraščiai tik tam tikrų ži kurs sėdėdamas užsidaręs savo
kia dabar dvi nuomoni: viena no reikalavimus.
Kaipo mokyklai tynos. Pamatęs, kad inėjo Jo ir vėl pradėjo kalbėti.
retai
tesutinkantį
su
tikruoju
da
nių
parinkimu
(ne
redak- cambarėlyj, rašytų iš svetimų laik
Ir vėl įsirėkė kaip ir pirma.
ri, kad sąjunga pasiliktų, kita,— rankvedis jisai netikęs, geriau jau nas, priėjo prie jo ir paklausė:
lykų
stoviij
Kada
tokių
apsi

cijiniais straipsniais) išdirba žmo raščių ir jam ir kitiems neindokad sąjunga susidėtų su Ameri jisai tiktų pasiskaitymui vaikams ■—1 Ko tamsta norėsi?
Bet jam berėkiant, bevarto
reiškimų
nebebus,
kas
gali
įspėti?
nių opiniją, taip kad žmonės nei mias žinutes. Dabartinė laikraštikos Socialistų partiją, taigi kad į mokyklų kningynus, ką nuro — Kningos.
jant dar “augštesnius” žodžius,
nejaučia iš kur pas juos ta opi os gadynė yra reporterių gadynė, Visgi turbūt labai, labai negreit. nustotų gyvavus, kaipo savystovė dė ir Juokų Senis “Mokyklos” — Kokios taip?
negu pirma, publikoje pasigirdo
Žinoma, tai yra gana liūdna. sąjunga. Paskutinėsės nuomonės
nija atsirado. Dėlto-gi Ameriko o redaktoriai joj yra tik klasifiNo. 11 pereitų metų.
— Revoliucija ant Marso.
storas vyriškio balsas:
*
je dabartiniosios gadynės laikraš catoriai ir kur reikia komentato
atstovų, rods, nėra daug.
Pilna premija pripažinta Pra Krautuvininkas ilgai griozde
— Ei, vyrai, jis meluoja!....
*
*
čiai po religijai yra galingiausia riai. Tinkamų reporterių būrio
nui Daugirdai už parašymą “Arit po lentynas, antgalo surado ir
Sujudo publika ir vienas pas
spėka.
Prūsuose išėjo naujas mėnesi
metikos”. Šį vadovėlį galima atnešė tokią mažytę kningelę,
suorganizavimas mūsų laikraščiams
kui kitą lėkė prie Jono balsai:
Seniaus buvę ne taip. Senųjų atneštų
paskaityti tikrai atsakančiu mū kad vos tik galima buvo sutik
naudą:
mūsų nis laikraštis Jaunimas. Nedide
Dėlei
Fondo
Vadovėliams
— Meluoji, nutilk !....
laikų Amerikos laikraštija, pasek aikraščiai
sų mokyklai. Pilnai rūpestingas matyt; padavė Jonui.
pataptų
indomųs, lis, 16 kningutės formato pusla
>:
leisti.
— Tu nieko neišmanai!....
dama tų laikų angliškąją, pirmojon gyvi,
sistematiškas sutvarkymas me — Kiek? paklausė Jonas.
daugiaus
atspindin pių. Tačiaus jo turinys platus ir
t—- Kvailas!....
vieton dėjusi redakcijinius straips ti jnūsų visuomenę, o dėlto ir indomųs. Svarbiausia, kad nėra
džiagos šiame vadovėlyje atsa — Dešimts centų.
Subruzdo
lietuviai
kelti
savo
— Šalin iš ten !....
nius. Jaigu buvę talpinamos kokios daugiaus skaitomi, o dėlto vėl ir tokių raštų, kurie teesti vietos
ko pamatiniams pedagogikos ■—1 Tokia mažytė ir tokia
žinios, ta tik dėl to, kad jų reikė geriaus apsimokantįs. Žinių nau- užpildymui. Jaunimo artimiausias tėvynėje apšvietimą, pagerinti tikslams. Prie to dar ir spauda brangi....
Jonas atsikvėpė kiek galėda
tautiečiu
būvį.
Pasipylė
sumany
redaktoriams kaipo medžiagos sa oviškoji klasifikacija laikraščių bendrabardis yra Vidūnas. Jo var
graži, be klaidų.
— Aš turiu ir didelių, jai mas, dar labiau pradėjo rėkt
mų
sumanymai
labdaringiems
vo “editorialams”. Senųjų laikų paindominimui irgi daug prisi das užtikrina laikraščio gerumą.
Bet jau nei pats negirdėjo ką
Kas-gi dabar čia kaltas, jaigu Tamsta nori....
tikslams
rinkti
aukas.
Kaip
ko

rėkia: publika trypė kojomis į
laikraštijai buvę kaipo aksioma tai, dėtų; reporterius įvedant, ji ir Pirmajame straipsny j Vidūnas iš
męs neturime ir kitų tinkamų va — O, ne.
kie
sumanymai
įėjo
į
tikras
vėžes
deda gražius pamokinimus jau
kad jie neturi užsiimti paprastais net būtinai reikalinga.
Jonas išsiėmė iš kišenės de grindis, švilpė, kiek tik pajiegdadovėlių? Rodos visuomenę, kuri
ir
žengia
prie
savo
siekių.
.
gyvenimo dalykais. Dabartiniosios
aukavo savo centus, galima tik šimtuką užmokėjo ir nuėjo na ma, šaukė:
Visas panašias naujybes įvesti nimui.
Vienai tokių sumanymų gali pagirti. Čia, regis, kaltais turi mo.
laikraštijos aksioma sako atžaga vienas koks mūsų laikraštis gal
— Šalin iš ten. Kitą, gerestif
“Kas jaunas yra, turi augti.
ma
sakyti
yra
ir
“
Fondas
Vado

Bet
mūsų
tikroji
jaunybė,
mūstj
riai.—1815 m. 22 d. liepos Lon negalėtų ar nedrystų.... Tad tepasirodyti “Vadovėlių Fondo Ko
Parėjęs namo, ėmė skai kalbėtoją!....
vidaus jaunumas teauga, mums vėliams leisti”. Pirmiausiai prie
dono laikraštis The Times apie apsvarstys tai būsimas laikrašti
miteto” nariai ir teisėjai. Rei tyt
norint augti, mums patiems auk
nusipirktą
kningą.
Ir Jonas, matydamas nebesulauk
šito
sumanymo
prisidėjo
ameri

lėjantis.
*
*
*
Tūli
tikisi
augsią
kėjo jiems, perkratinėjant ir tei taip įsigilino skaityman, kad siąs iš nedėkingos publikos pa
Waterloo mūšį tematė reikalą at ninkų suvažiavimas. Kad suva
darydami, kaip vienas ar antras kiečiai lietuviai, rinkdami aukas
spausti vos kelioliką eilučių visai žiavime būtų geresnis susiprati
ištikimas žmogus liepia daryti. ir skelbdami konkursus. Netru siant rankraščius, imti didesnę iki dvyliktai perskaitė iki pusei, garbos jo didelio balso ir padė
Tokie
neauga. Nesą jie ištikro
atsakomybę už visuomenės su- būtų skaitęs toliau, bet jau mie kos su kvietkomis, apsisukęs,
nežymioj vietoj. Dabar-gi apie mas, tikrai patartina laikraštinin
negyvena. Nėra jie jauni. Tie, kus šis sumanymas rado užuojau aukautą gerą, o nedalinti premi
kiekvieną kadi r nei pusę tiek svar kams sekti Will Irwin’o straips
nuėjo nuo pagrindžių....
go norėjos.
kurių paliepimus jie pildo, tie tą ir platesnėje visuomenėje.
jas
už
visai
netikusius
raštus,
ir
gyvena juose. * * * žmogus tu
bos neturintį atsitikimą rašoma pir nius.
Vyturiuks.
Vienok, atsigulus lovon, jam
ri norėti pats gyvenimo taką su Aukos tuomet pradėjo pusėtinai dar duoti tokias paskolas netiku
mame puslapy j juodidžiausiu antsirasti ir pats jj žengti visu bud plaukti.
Susirinko netoli ketu siems vadovėliams leisti. Reikia miegas nėjo. Jis manė apie pra
rumu. O kad ir kartą paklystų.
galviu. Senobinė laikraštija buvus
kalbas, kurias už keturių jau
- Geriau yra klaidžioti savo galio rių tūkstančių rublių.
mums
ne
tik
geresnių,
bet
to

prieinama tik nedaugeliui žmo
MŪSŲ KORESPONDEN
mis pasitikint, negu vaikštšioti
Rodės jaunutė mūsų tautiška bulų—rankvedžių. O jaigu jau dienų turėjo pasakyt. Vaizdinių ir negalėjus būt didžiausia
tikru keliu kitam vadžiojant.* * *
nosi jam: atsistoja jis ant pa
CIJOS.
Bet kiti} prityrimais, kitų ži mokykla sulauks tinkamų vado nebuvo geri} rankraščių, už ku
pagelbėtoja demokratijai, kokia
nojimu ir patarimu reikia nau- vėlių.
Tikėjomės ir troškome riuos būt galima pripažinti pre grindžių, kalba ir taip sujudina
Darbai
eina
neblogiausiai.
yra dabartinioj laikraštija.
doties. Būtina yra mėginti, kąn męs, lietuviai mokytojai, turėti
Laisvoji Mintis N 13. Turinys:
visą publiką, kad visi verkia,
kiti ypatšiai ištikimi žmonės
mijos, tai “Komitetui” reikėjo pa kaip maži kūdykiai.... Pabai Į Laisvosios Minties Skaitytojus;
Lietuviai miega.
Modemiškai laikraštijai Ameri
pataria. Tik aklai juos sekti ne savo mokyklose vadovėlius, pa
Šiam gus, visi ploja delnais ir meta Broliai Grakchai, pagal K. SuzMatyt, kad męs žengiame pro
koje padaręs pradžią James Gor
tinka. * * * žmogus tėra augęs, rašytus sulig tam tikrų peda sirūpinti, kad jie būtų.
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jei
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pa

don Bennett, įkūrėjas New Yor- greso keliais.
gogijos ir didaktikos reikalavi kų mokytojų kuopelę, kuri iš jam po kojų gyvų kvietkų vai dalcevą Žemės Vaiks; A. Orlov,
stojęs.”
Ir čia jau pradedame atbusti.
ko laikraščio Herald. Will Irwin
mų. Ypač, kad “Konkursų Fon vien aptardama, galėtų parašyti nikus.... su tokioms mąstimis, Bažnyčia ir Viešpatija, iš masko
Tai yra aukso patarimai mūsų
Lietuviai paskendę girtuoklyjį vadina išradėju žinių, kaip jos
su kūdykiška šypsą ant lupų liškos kalbos sulietuvino Parygodas” perėjo į rimtas “Lietuvių tikrai atsakančius vadovėlius.
lietuvių jaunimui, mūsų mokslus
dabar yra suprantamos. Jis suor bėje.
žėnas; J. Šliupas, Viešpatavimas
Jonas užmigo.
Mokslo Draugijos” rankas. Ti
Geistina, kad ir kiti imtų pa einantiems ir jų neeinantiems jau kėjomės sulaukti nuo “Europos Jaigu ir toliau vis taip bus ve Sekančias tris dienas Jonas Caro Aleksandro I (tąsa) ; V. K.
ganizavęs būrį reporterių, greites
niam žinių gavimui samdęs lai veizdą iš mūsų prakilnių darbų. niems vyrams, labai dažnai tik Konkursų Komiteto ir Teisėjų” dami “Fondo” komiteto reika kaip galėdamas rengė prakalbą. Račkauskas, B ė šlovės, apysaka
Buvo garsios prakalbos; kalbė kitų tikrais ir netikrais keliais va- tikros pagelbos tautiškai mokyk lai : “tai pakol saulė užtekės, rasa Negana, kad skaitė kningą, bet (užbaiga) ; Kl. Jurgelionis, Pane
vus ir arklius (telegrafo stiebai tą
syk dar buvę “žali”, sako Irwin), tojas kalbėjo apie vienybę, ra džiojamiems, labai dažnai pasigrie lai. Manėm, jog “Konkurso” ko akis išės”.
dar ir iš kitų šaltinių stengėsi munėlio Tarmės Fonetika (me
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ir pasiekęs to, kad jo žinios gino viso pasaulio darbininkus
Taip va, džiaga lietuvių kalbos fonetikai);
mitetas sąžiningai pasidarbuos reikalauti tikro sąžiningumo ir šį bei tą dasižinot
dą,
visai
nepatikrinant
jos
geru

iš meksikaniškos karės buvę nau- vienyties. Publika buvo užganė
dirbdams šalę kito darbininko, Iš mūsų laikraščių, Sis bei tas.
ir premijuos tikrai gerus vado pasišventimo darbe.
mą
ar
mums
tinkamumą.
jasnįės ir tikresnės už valdžios gau dinta, ką liūdyjo delnų plojimas.
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laikraštį, Bennett užviešpatavo ir neblogiausiai. Matyt, žengia
Labių-labiausiai trūksta lietu
rinys: Vidūnas, Jaunam reikia bū
na yra Lietuva. Kupina ji au
Gruodžio 15 Jonas laukė, jaus ti ir augti; Apžvalga; Rūta, Vaiz
Kalbėtojas.
laikraštijoj. Kitiems liko tik pa me.... Geistina, kad ir ki
skaitymo
gimo galių, šviesi ji aiškia vilti viškoms mokykloms
mi.
Kad
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damasi tvirtas ir drąsus.
sekt jo paveizdą.
kningelių I, II ir III mokslo
tur.... —
delis iš vieno lietuvio gyvenimo;
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15.
Jonas Šakauskas, debirbdamas
Vėlesniu laiku šis rūpinimos
Panašių korespondencijų pilni
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siog nežinome nuo ko pradėti prie krovimo laivų prieplaukoje,
duoti naujausias ir žmonių reikalau visi mūsij laikraščiai. Nuolat
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namąjį “geltonąjį” žurnalizmą — čiais stereotipiškais žodžiais.
demagogiškąjį savo esybėje. Su Vargu bau kam jos gali būt labai uždavinį originališkos lietuvių dva laikui keletas elementorių ar taip žinomas kaipo garsiausias kal riai žmonių traukė į paskirtą
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tais,
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kitus
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dard’o ir Brisbane’©.—Apie “gel
Asnyką, Šviesos! (eilės); kun. V.
raščio stokoja visai Lietuvai. Rei Konkursų teisėjai jau buvo su ir rūkydamas didelį cigarą džiau akis didelės kaip lazdos, raidės, Mieškovskis "Aš tave pamokinsiu
tonojo” žurnalizmo atsiradimą,
kia džiaugties susilaukus tokio važiavę Vilniun 17 ir 19 d. Ba gės savo gabumu, ir tuo, kaip sakančios, jog “kalbės Jonas Ša ir tav kelią rodysiu"! J. Šepetys,
jo blogybes ir reiškimą laikraštijos
Žmogus tėvynėje tiek gyvs yra, laikraščio ir linkėti jam geriausio landžio 1908 m. perkratinėti pri dabar jis visur yra žinomas ir kauskas”.
išsiplėtojime W. Irwin kalbės se
Per Kristaus užgimimą ne vienas
Inėjus jam salėn, tuojaus jį
pasisekimo.
siųstus rankraščius. Pripažino gerbiamas.
kiek ji jame, jo širdyje gyva!
kančiuose savo straipsniuose.
daigtas nauju tapo; kun. A. CumfJaunimo adresas: Martin Asz- premijas už konkursinius veika Jam bemąstat, priemenėje pa pamatė prakalbų pirmininkas ir tas, Du keliu; Prof. Merčyngas,
Skaitant W. Irwin’o straipsnius,
mutat, 78 Hohe str., Tilžejė.
lus : pusę premijos už parašymą sigirdo žmogaus žingsniai, o ne- sveikindamas tarė:
ne viena mintis ateina apie mūsų
Vilniaus bažnyčios sugriovimas ke
Žmogus tiktai iš vidaus te— O, gerbiamas Jone, labą va
“Dovanėlės—skaitymo ir rašymo poilgo barškinimas į duris.
*
lietuvių laikraštiją. Mūsiškė toli aug.
turis sykius: 1591, 1611, 1639,
*
♦
mokslas” Ksav. Vanagėliui, ir — Ineik,—tarė pesikėlęs Jo karą !
gražu užslikusi nuo kitų naujo
1682 m. Talio apsakymas: Kuni
— Labą, labą!
Didžiojoj Lietuvoj išėjo kitas tą “Dovanėlę” rekomendavo pa nas.
viškosios laikraštijos. Męs dar
Kad nežinai, kuomi pradėti,
laukiam
Tamstos. gas iš Piermonto, vertė Kl. ŠepeDurįs prasidarė ir inėjo jau — Jau
niekad nesame pabandę įvikinti tai veik uoliai, ir tuoj žinosi, naujas mėnesinis laikraštis Pasiun imti kaipo “Pirmąją skaitymo
tienė; J. Šepetys, 1910 metai; J.
Tamsta pirmutinis.
tinys. Skiriamas jis lietuvių re kningą”. Pirmas, rodos, iškėlė nas, augštas vaikinas.
organizuotą žinių rinkimą, tokių kaip gerai.
Vidunas.
formatų dvasiškiems reikalams. į padanges šį vadovėlį “Šaltinis”. — Labą vakarą!—pratarė in- — Taip, tai gerai, galima pra Šepetys, Borromejaus encyklika ir
žinių, kokiomis labjausta indomaujos pasekmė; Knygos; Iš reforma
dėt.
Katalikų užpuldinėjami reforma Aš čia negvildensiu smulkiai tu ėjęs vaikinas.
tų mūsų žmonės. Męs žinias “tePirmininkas pirma, o Jonas tų parapijų gyvenimo.
Geriaus su teisybė laimėt prie tai neturėjo savo organo atsakyti rinį vadovėlio. Jojo vispusiška — Labą, labą.
rankiojam” iš svetimų laikraščių, ir
į užpuldinėjimus. Įsikūrę Pa smulki kritika tilpo “Mokyklos” — Ar čia gyvena Jonas Ša- paskui ėjo išilgai salę pasieniu.
todėl jos dažniausia yra senos, o šininką, ne kaip su melu—drau
Užlipo abudu ant pagrindžių.
siuntinį, dabar tą progą turės. No. 10 ir 11, 1910 m. Juokų kauckas.
V. Kudirka.
svarbiausia mažai teindomios mū gą.
North Shore Sanitary Associa
Jonas atsisėdo gale ant kėdės ir
Pirmame Pasiuntinio numeryje J. Senio. Ir išteisybės šį vadovė — Taip, tai aš esu....
sų visuomenei. Taip surankiotas
Šepetys aštriai kritikuoja Borro- lį ne ką augščiau šiukšlių gali Vaikinas išsitraukė iš kišenės skaitė laikraštį, pirmininkas gi tion Bulletin. Articles bearing on
žinias neklasifikuojame pagal jų
Kaip draugijai, taip ir šeimy mejaus encvkliką (apie kardinolą ma pastatyti. Tiesa, šis vadovė laišką ir padavė Šakauskui.
atsistojo ant pagrindžių ir at the Sanitary Condition along the
svarbumo, bet sudedame po vie nai, kokiame išsiplėtojimo laips Borromejų) ; telpa taip jau re lis bus gal ir geriausias už visus — Meldžiu, tai Tamstai.,-..- sirėmęs ranka į staliuką, ant North Shore.
nu kokiu nors bendru antgalviu nyje jos nebūtų, pilnai ramybei, cenzija kun. A. Dambrausko knin- iki šiam laikui išleistus. Turi jis Jonas paėmė laišką ir ištrau kurio stovėjo gražus baltas uz“Iš Amerikos”, “Iš Visur”, ir p., laimei, pirmiausia reikalinga do gos: Pradžia ir išsiplėtojimas pro geras ir blogas puses: daugelis kęs iš konverto skaitė:
bonas su vandeniu, nusilenkęs
Official Vote of the State of
kiekvienai žinutei padėdami arba riškoji liuosybė. Ji yra mūsų testantizmo Lietuvoje XVI amž.— straipsnelių ir šiaip parinkimas
“Gerbiamas Tamsta, kalbėto prabilo į publiką:
nieko nesakantį antgalvį, arba ir doriškojo gyvenimo ir visų jo Kituose raštuose išguldinėjama re medžiagos labai atsako pradžia jau Jonai Šakauskai:
“Gerbiamoji publika! Kaip jau Illinais. Complied and published
jokio. Tuo tarpu antgalvis turėtų apraiškų saulė.
formatų tikėjmo dalykai. Indėta moksliui. Tame tik ir yra autoMęs N. organizacijos N. kuo lis pranešimų matėt šis vakarė by James A. Rose, Secretary of
pasakyt jau beveik visą žinios tu
A. Pogossky.
maža apysakėlė versta iš vokiš riaus-pedagogo nuopelnas. Svar pa nuoširdžiai kviečiame Tams lis yra parengtas N. koupos. State. Springfield, Ill., 191a
Kad gyvuojantis dalykai bu
tų gražus ir geri, męs galime
reikalauti, o kad gražus ir ge
ri dalykai gyvuotų, męs gali
me tiktai norėti.
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ė, priėjo prie
įsilenkė prieš
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nitis, užsideda'). Jau tik iš lietuviško antrašo,
pandze, matyt, kad koks norint chamas r ai.-)... .
O gal brolis Benediktas ką norint praneša iš
Rokiškio. Jis juk taip mėgsta ir skaityt, ir
rašyt. Ne kartą jau jis, užsiėmęs tais raštais
ir visokiais kalendoriais su spėjimais apie orą,
supūdė, pandze, javus ir šieną. Tuose kalen
doriuose, tai vis lyg tyčia, viskas išeina atža
gariai : kada rodo lietai — gražus oras, o bu
riant giedrą — lietus kelias dienas. Na, bet kągi jis čia išgalvojo?.... (Skaito:) “Tegul bus
pagarbintas.... su atsakymu ant amžių amži
nųjų, amen. Mielas kaimyne”. (Nusistebi:)
Jau čia ne brolis.... bet kieno aš, pandze, kai
mynas?! Turiu kaimynę, našlę ponią, pandze,
ponią, kaip ją.... Pra.... Prze.... Przy....
byšeivskienę. Vienok ką ji man rašytų? Negut
apie laukugalės užtvėrimą! (Užsimąsto) Hm!
beje, turiu kaimyną tą chamą Daunorą,
bet nejaugi jis apie savo kumelės pardavimą
praneštų?! (Skaito toliaus:) “Jaigu tamsta ne
sulaikysi savo sūnelio nuo svetimų laukų drimbimo, tvorų minimo ir po nereikalingus kampus
landymo su jo medžionėmis ir meile, tai aš,
vadinasi, pasimirkęs viržių ištaisysiu jam bajo
rišką nugarą ir da paduosiu sūdan. O dabar
pasilieku sveikas Juozas”. (Karštai:) Juozas,
Juozas?! Kas tai būtų?! Ar ne tas chamas
Daunoras, pandze?!.... Reikia paklausti Kat
rytės. (Eina prie durą, šalinėse duryse pasiro
do Antanas).
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mu ir palinkimu prie apšvietimo parodė svietui
daug daugiaus tikrų žmoniško gyvenimo vaisių.
Tarp jų viskame matoma broliška vienybė ir
gyvena jie nepalygintai geriaus už visus pana
šius į mus ponus bajorus. Męs-gi kuom gali
me pasigirti? Kame mūsų vienybė? Kame mūsų
protas? Ar tame, kad, užstatę bankuose dvare
lius ir apsivilkę sermėgomis, lindžiame po kiau
rais stogais aplūžusių senovės rūmų, vis dar
tebesididžiuodami savo bajorystėmis?! Nei
Arvidas (nekantriai:) Gana jau! Duok tu man
ramybę.
Antanas. Tuojaus aš pabaigsiu. Ar-gi tamsta už
miršai savo žodžius apie Mangirdų Marę su
pasoga dėl skolų išmokėjimo?!
Arvidas. Ne! Bet ką-gi tu gali ant Mangirdų pa
sakyt? Ar ir jie skolose, ar ir jie ne ponai?
Antanas. Taip, da ne visi bajorai prakišo savo
tėvų turtus. Vienok ar daug jų užsiliko seno
viškuose lizduose ir ar pas visus yra turtas?
Arvidas. Man to žinot nereikia. Aš kalbu apie
Mangirdus.
Antanas. Bet tamsta užmiršti, kad ir jie per puo
tas ir kortas netruks pavyti kitus. Antrą-gi
atsukus, šiandien jie, turėdami dar šį-tą iš už
silikusio nuo senovės ir bepuotaudami ramiau
siai, ar norės susilyginti su mumis?! Kaip tu
rėtumėm męs pasirodyti tarp jų?.... Ar taip,
kaip dabar stovime, su degutuotais čebatais ir
su smaluotom alkūnėm?.... Todėl ar gali
būti man pora nemokanti jokių darbų Mangirdų
Marė su visomis jos dykaduoniškomis parėdnėmis.... Jie šiandien da tebepučia ponystes, męsgi, turime prisižinti, jau viską tą padarėm, tu
rime užtat užmiršti visas bajorystes ir pasilikti,
kaip esame, artojais....
Arvidas. Aš nesakau, kad ponavot.... bet....
bet, • pandze, atmink, pasoga. ... skola....
Antanas. Pasoga. Kas man iš jos, jai paėmus....
O po antra aš myliu....
Arvidas. Jau ne vienas meilės karščius prie terbos
prisimylėjo, taip ir tu, pandze, mano vaike,
prieisi, palikdamas ir mane ubagu....
Antanas. Aš, dėkų Dievui, esu sveikas, galiu dirbti,
galiu. ...
Arvidas (po ilgos abejonės:) Viską aš gerai žinau,
bet, pandze, matau, kad su tavim nesusikalbė
sime.... Žinokis sau. Kaip pasiklosi, taip ir
išsimiegosi.... (Išeina pro šalines duris).

ARVIDAS ir ANTANAS.
Antanas. O. tai ir tėvo parvažiuota.
Arvidas. A! ir tu namie?! Na-gi ką čia stovinėji
per dieną nieko neveikdamas?! Pavargai! Štai
tavo darbai! (Kiša prie nosies laišką). Kuom
vardu tavo giriamasis ūkininkas tas chamas
Daunoras ?
Antanas. Kam tai tėvui prireikė?
Arvidas. Štai atsiuntė jis tau pasveikinimą, pasi
ilgo matyt. Bet kaip jo vardas?
Antanas. Juozapas....
6. ANTANAS ir KATRYTĖ.
Arvidas. Juozas, chamas. Koks ten da Juozapas.
Štai skaityk! (Meta jam laišką, nusisuka rūs Antanas (vienas; pastovėjęs nuleidęs rankas:) Kas
man daryt?! Važiuosiu ir gana. (Dunkstelėjęs
čiai). Po šimtais, pandze....
į šalines duris). Tėve!....
Antanas (paima laišką, perskaito, šoka karštai).
Katrytė (įneša pieno puodynę, pastato ją ant sta
Aš jam parodysiu keršyti!
liuko prie durą). Jurgis klausia ar palikt ark
Arvidas. Ir aš tau parodysiu! (Rodo kumštį).
lius namie, ar jot miškan ant nakties?
Tu nuodini mano senatvėsdienas.Arto aš
Antanas. Gerai, aš pats pasakysiu. (Skubiai išeina).
laukiau nuo tavęs?!
Katrytė (viena). Pakvaišo jis visai, nė susikalbėt
Antanas. Bet, tėve, palaukk.
negalima. (Ruošiasi, dėsto daigtus, uždega ma
Arvidas. Nėra ko daugiaus laukti.Viskas jau
žą liampukę). Reikia pieno paduot. (Pripila
sulaukta. Pamislyk tik ką tai reiškia? Męs
puodeliuką pieno ir nuneša į šalinį kambarį, pra
szlachetni gauname tokį bjaurų pasityčiojimą
darius duris sustoja). Jau miega, bet gal at
nuo to chamo. O už ką, už ką?
budęs išgers. (Įeina atsargiai ir greitai iš
Antanas. Nė tamsta, tėvel, dejuok, nė ko. Aš'
eina, išnaujo ruošiasi, vaikščiodama pamažėlio).
viską tuoj aus išaiškinsiu.
Kasžin kas šiandien su jais? Nuo pusdienio
Arvidas. Aišku jau man kaip diena, kad jis tau
riejasi, kaip žydai, tarsi Dievas žino ko jiems
kailį perti žada. Bet ir man skauda! Skauda
pritrūko. .. .
širdį, kad kaimynystėje turiu ją smarvę, skauda,
A
ntanas
(įeina atsargiai). Tu da čia, gana jau bus
pandze, kad sūnelis nemoka gerbt nė savęs, nė
tų ruoštų begalo, laikas gulti.
savo szlachetnego vardo.
Antanas. Ko aš negodoju? Duok man tamsta viską Katrytė. Tuojau, tuojau. (Išeina, paėmus puo
dynę su pienu).
pasakyt.
Arvidas. Sakyk man, ką tai reiškia ir už ką tai? Antanas (priėjęs ant pirštą prie šaliniu durą, pa
siklauso, atsargiai pravėręs duris, pasižiūri ir
Antanas. Nė už ką.
vėl uždaro). Miega.... Ramiai miegok, sal
Arvidas. Tai taip sau.... dėl to, kad plati tavo
džiai sapnuok, o aš tuo tarpu susirinksiu ir, per
nugara, jis ketina ją ruožuoti....
žegnojęs šiuos kampus, pasišalinsiu nuo visų
Antanas (sumišęs). Mat.... mat....
kvailysčių, ponysčių ir bajorysčių.... (Skubiai
Arvidas. Kaip-gi tada ?
išsitraukia iš po krasės skrynutę ir batus, dėsto
Antanas. Nėra ko ilgiau man tylėt, reikia baigt.
daigtus, dairydamasi ir prisiklausydamasi). Kas
Tėvas atmeni savo piršimą dėl manęs Mangirdų
ten
baldos? (Eina prie durą, atidaro).
Marės.... Aš nieko tamstai neatsakiau, bet
dabar apreiškiu, jog nenoriu jos....
7. ANTANAS, RAGAIŠIENĖ ir JULIJA.
(Prasideda prieblanda).
Arvidas. Ką tu kalbi, kvaily?! Ji su pasoga, ji Ragaišienė (apsigaubus su skepeta, pasirodo tarp
duryje). Aš, dūšyt, aš su Julyte.
ne by kokio chamo duktė.... pamislyk tik....
Antanas. Aš nieko nesakau, kas ji toki, nieko ir Antanas (sujudęs:) Eikit čia, tik tyliai.
mislyt nenoriu apie ją, ji man persona; aš my Ragaišienė. Aš čia da viena. Julytė darže už
klėties laukia.
liu kitą.
Antanas. Gerai, tuojaus, palaukk čia tamsta.
Arvidas. Kitą?! Ką kitą?!
(Išbėga).
Antanas. Daunoro Julę.
Arvidas (nusigandęs:) Daunoro.... Viešpatie! Pra Ragaišienė (pastovėjus užsimąsčiusi). Dievuli mū
sų, prie ko męs priėjome? Kas tik bus toliaus?
žuvo mano viltis pataisyt gyvenimą! (Nuleidęs
(Žiūri į patamsį prieangyje). Atėjome naktį į
galvą užsimąsto; po valandėlės:) Tai už tą jis
svetimus namus. (Bailiai apsidairydama, ilgai
tau rengia balių su viržium?....
stovi ant vietos tylėdama).
Antanas. Nieko jis man nepadarys. Aš myliu
Antanas (tarpduryje:) Čia.... čia.... eik, ne
ir gana.
bijok. Nėra nieko, tik Ragaišienė.
Arvidas. Kvailys tu su savo meile. Paliksime uba
gais.... Išjuoks mus svietas.... Jau ir da Julija (įeina, skepeta ant pečią, rankoj ryšius).
Kodėl-gi tų neatėjai? tiek aš baimės turėjau,
bar. ... ar negana tau ką jau tyčiojas tas
taip ilgai nesulaukus.
chamas iš mūsų.... iš tavęs, kaip iš kokio
berno, chamo. Susiprask tu. Paimtumai iš Antanas. Užlaikė tėvas; paskui pasakysiu. Pa
laukiate truputį, aš tuojaus pasiimsiu šį-tą....
žmonių, pandze, būtų gyvenimas kitas.
Arkliai jau laukia už klojimo. (Skubiai dėsto
Antanas. Nieko kito man nereikia, su ja man bus
daigtus. Ragaišienė atsisėda ant kėdės prie du
geriausiai. .. .
rą, Julija stovi, bailiai dairydamosi).
Arvidas (karštai:) Tai tu vis savo?! Ir manai tur
būt, kad aš tą daleisiu!.... Klysti; vaike! Jai Ragaišienė (pažiūrėjus pro langą:) Kasžin kaip
turėsite važiuoti, vaikučiai, toks juodas debesys
neklausysi, gali eit sau, pandze, man iš akių!
pasikėlė iš vakarų, gal tuojaus bus lietus.
Nenoriu nė matyt, nė girdėt. (Vaikščioja už
Antanas. Niekis, nesutirpsime, štai dėl viso ko
pykęs) .
paimsiu sermėgą. .. .
Antanas. Eisiu ir nepražūsiu. Bet, tėve, pasakyk,
kam tuos skirtumus darai tarp žmonių? Ar ne Julija (pasiklausius:) Ar girdite, te kažkas at
važiavo. ... šneka....
visi męs lygus?
Arvidas. Susilyginai tu su chamais.... Apmislyk, Antanas (bėga prie durą, pravėręs klauso). Eina
— pasislėpkite. ... (Ragaišienė gūžiasi kampe
vaike.... Bus laikas, kada susiprasi ir gai
prie pečiaus, Julija įbėga į šalines duris, priean
lesį. ...
gyje girdis ėjimas, šneka....)
Kntanas (karštai:) Bet tamsta ar pamislyjai taip
šnekėdamas. Ką aš negerai suprantu ir ko
8. TIE PATĮS; DAUNORAS, BARBORA,
turėčiau gailėties? Aš rodos teisingai suprantu,
ARVIDAS ir KATRYTĖ.
kad tamsta peraugštai nori pasiekti su savo
bajoryste, nieko daugiaus neturėdamas, išski Daunoras (sujudintas įeina su botagu, paskui jį
Barbora). Labas vakaras! Ir vėl išpuolė šian
riant tuštų vardą “bajoras”. Juk, nors męs
dien mums susitikti.... Bet, vadinasi, ar ne
ir skaitomės bajorais, bet savo padėjimu ir
galėčiau paklausti, kas čia kur kraustosi?! Taip
gyvenimu esame paprasčiausiais ūkininkais.
čia visur primėtyta daigtų.
Kuom-gi anie, apšaukiami “chamais”, menkesni
ar žemesni už mus? Priešingai, kaip visiems ži Barbora. Štai Julės ryšis skepetoje. (Dairosi po
kampus).
noma, jie, nesvajodami apie garbingas bajo
\Pabaiga bus)'.
rystes, savo doru ir blaivu gyvenimu, darbštu

Tikėjimų Istorijos Rankvedis
Su paveikslais
)V
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Paraše, i bendradarbiaujant kitiems mokslininkams,

P. D. Chantepie de la Saussayč/
Teologijos profesor. Amsterdame,
Vertė J. Laukis

davadijimai visai neįėjo gyvenimai!, arba gavo visiškai
menką pritaikymą, kuomet formališkas tikėjimas į šventnamį, kaipo Jehovos gyvenimo vietą, neturįs jokio doriško
pagrindo ir šalę kurio buvo visai nepaisomas mokinimas
pirmiau buvusių pranašų apie doriškai aptariamą vieny
bę Dievo su tauta, buvo dėl jo. Jeremijui šitas tikėji
mas buvo patim žalingiausiu išlydimu. Jis reikalavo vi
durinio taisymo, o šitas reikalas visai nebuvo matomas.
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šventnamio sienos kampas.

Šituomi rybota visos Jeremijo pamokslininkybės pobūdis.
Daugelyje atvejų jis galima lyginti prie paskutinių šiau
rinės viešpatybės pranašų, vienok jis izraeliško tikėjimo
istorijoje užima savo ypatingą vietą. Šitoje prasmėje jis
padaro griežtą priešpryšumą savo senesniems bendralaikiams, Sofonijui ir Naumui.
Šitie, prisidėdami prie išganymo lūkesčių, pasakytų
Isajo, matė Jehovos teismo dienos prisiartinimą, Sofonijas — skytų, užėjime, Naumas-gi, Nincvijos apgulime.
Assyrų galybė smarkiai krypo linkui puolimo ir kadangi
per Josijo reformą žydų tauta, tarytum, gryžo prie Je
hovos, tai ir ištikro galima buvo laukti, kad jai greitai
ateis laimingi laikai. Jeremijui visa kas tas nieko neženk
lino. Jau nuo savo pranašiško veiklumo pradžios jis ap
reiškė Judėjai teismą, kurio i.Špildytojais jis pirmiausiai
skaitė ateinančius nuo šiaurės skytus. Ir kadangi, nežiū
rint į tariamą . perversmą, vidurinis dalykų padėjimas li
kosi visiškai be permainos, tai reforma nedavė jokios esmeniškos atmainos ir Jeremijo pamokslininkybės pobūdžiui.
Teip pat ir katastrofa su Josiju neįvedė jo paklydimą.
Kuomet kitiems ji buvo neišlaikomu smugiu, 4ai jam ji
buvo tik priparodymu, patvirtinančiu jo prisibaimijimus,
jog Jehova; |abai aštriai elgiasi su savo žmonėmis ir jis
nepasitenkins viena viršutine forma. Didelį aprybotumą
jo pamokslininkybei davė ypatingai Babiliono galybės iš
kilimas po Nabopalasaro apėmimui Nincvijos ir jo sū
naus Nabuchodonosoro pergalei, apturėtai 604 m. ant aigiptiečių ties Karchemišu. Priešas iš šiaurės, jei ųe skytai,
tai babilioniečiai, buvo čia jau (Wellhausen); teismas už
sinešę. Jeremijai tuomi buvo užbaigtas pirmas jo veiklybės periodas; visa kas pasakyta iki šitam laikui, buvo
atkartota ir sutraukta knygoje- Bet nuo šito tai laiko jo
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(nuo

assyrų

paminklo).

Kaip pas įsąją ant pirmos vietos jo pamokslo stovi
Siono nesunaikinamybė, teip pas Jeremiją priešingai —
teismo neišvengiamybė. Ir šventa vieta — šventnamis turi
pulti, jo gi puolimas tuomi būtinesnis, kad reformos laike
jis stojosi dalyku tikėjimo, neturinčio jokių doriškų pa
grindų. Toksai mokinimas Jeremiją statė priešingumai!
visai tautai, visuose jos sluogsniuose, ypatingai smarkiai
užgavo karščiausių Jehovos garbintojų tikėjimus ir viltis.
Patriotybė ir tikėjimas jiems buvo vienu ir tuo patim.
Kurstomi kunigų ir pranašų, kurių kaipo geriausią kalbių
sutinkame Ananiją, pranašą su viršutinėmis Lsajo ypaty
bėmis, jie tikėjo į šventą Jeruzalimos vertybę, rybojamą
buvimu joje šventnamio, — vertybę, išstumtą priekiu Isajo
ir apsireiškusią vėl Josijo reformoje. Todėl jie, tai su
nusiminimo narsa, tai su nieku neišteisinama lengvamanybe ir, vis su pilna doriškų sąlygų užmirščia, laikėsi tos
mąsties, kad Jehova, nors ir paskutinėje minutoje, išeis
savo žmonių apgynimai! ir išgelbės juos. Net pirmas iš
trėmimas 597 m., kuomet karalius Jechonijas ir drauge
su juo išrinkti žmonijos žiedai buvo išsiųsti Babilionan,
net jis neperkeitė šitos nuotaisos, bet greičiau sustiprino
ją iki pačių kraštutinių rubežių. Ne tik likusieji, bet ir
nuvestieji nelaisvėn laikėsi jos, palaikomi pranašų, panašių
Sedekijui, Achabui ir Semajui (Jer. XXIX). Jeruzolima
dar stovėjo ant vietos; be abejonės, greitu laiku (Anonijas
šnekėjo apie dvimetinį raką) nuvestieji turi sugryžti ir
išplėšti turtai turi būti sugrąžinti šventnamin. Laikytis
šito, tarytum, buvo tikėjimo reikalavimu, priešinga gi pa
žiūra, tarytum, buvo apsireiškimu netikėjimo Jehovos ga
lybei ir didybei.
Terp šitų, ne kartą aštriai ginamų manymų, pas Je
remiją girdima visai kitas balsas. Patriotybė jam yra
nieku, tikėjimas — visa kuo. Absoliutiškame persiskyri
me šitų dviejų suopročių yra jo didelė svarba. Kaip ir
Isajas, jis skelbia beišlyginį pasidavimą Jehovos valiai. Bet
šita valia pirm visa ko reikalauja teismo, kaip visoms tau
toms apskritai, teip ir Izraeliui ypatingai, nes Jehova yra
teisus. Jehova pastatė chaldėjus teismo išpildytojais; to
dėl be naudos yra priešinusis jam; visokis priešinimąsi at
gabens tik nesulyginamai didesnę apštį kančių su savim;
todėl visi, šaukianti priešintis, nors tai butų ir vardan Je
hovos, turi būti pavadinti melagiais ir žmonių gundytojaisPriešingai, vienintelis būdas išvengti visiškos pražūties yra
tame, idant sava valia pasiduoti svetimam šeimininkavi
mui, kaipo bausmei, kuriai Jehova pasmerkė žydišką tautą.
(Toliaus bus..),

CARMEN SYLVA, KARALIENE-POETE
Ruminijos karaliene Elzbieta yra poete; po savo ei
lėmis ji pasirašo slapyvardžiu Carmen Sylva. Ji turi
dabar 67 m. amžiaus, vienok tebėra graži moteris. Paei
na iš vokiečių giminės.

Tėvynės Mylėtoją
Dr-stės Reikalai.
Visus raštus Tėv. Myl. Dr-jos rei
kaluose, kuopos ir pavienios ypatos
malones siųsti Dr-jos Lit. Kom. na
riui ir redaktoriui.
J. Laukis, 2817 Union av., Chicago, Ill.

LOEVY MIRĖ.

(vieton nekroliogo).
Iš Paryžiaus praneša, jog ten
pasimirė žinomas dailininkasiliustratorius Loevy.
Velionio
vardas žinomas lietuviams jau
nuo 1900 metų. Tais metais bu
vo Paryžiuje visasvietinė paroda,
kurioj pirmą kartą dalyvavo lie
tuviai.
Velionis Loevy labai
daug pasidarbavęs prie artistiš
ko to skyriaus surengimo. Nuo
to laiko jis užsiinteresavęs lietu
viais ir palaikydavęs nuolatinius
pažinties ryšius su neskaitlinga
lietuvių kolionija Paryžiuje. 1908
metais, kada buvo nuspręsta leis
ti jubilėjinę visų Kudirkos raštų
laidą ir sumanyta ją iliustruoti
(paveiksluoti), nabašninkas noriai
apsiėmė tą darbą atlikti į labai
trumpą laiką. Visi stambesni
paveikslai tik-ką išleistuose Kud.
raštuose yra jo darbo, kurį jis
atliko kuone puse paprastos kai
nos (pagal dailininkų nuomonę).
Apie artistišką šito darbo vertę
neteko ikišiolai girdėti rimtos
specijalistų (pavyzdin Liet. Dai
lūs Draugijos) kritikos. Daugu
ma čionykščų laikraščių, išreikš
dami savo abelną nuomone, at
siliepė apie šitą velionio darbą
su pagyrimu, bet kaikurie (berods
du iš viso) paskaitė save gana
kompetentiškais (žinančiais) dai
lės srityje, kad išduoti galutiną
papeikimą. Vienok šituos, kaip
nebūtų, diletantiškus nusprendi
mus atsvėrė nuomonė mūsųv ži1101110 dailininko, p. Jono Šileikos,
kuris išreiškė labai prielankią
apie minėtas iliustracijas nuo
mone.
Tėv. Myl. Draugija savo 3-čiam
metiniame Seime, laikytame per
nai Chicagoje, nutarė nabašninkui Loevy ne tik už jo malonų
patarnavimą Draugijai, bet ir
abelnai už jo prielankumą lietu
viams ir pasidarbavimą prie su
rengimo lietuviško skyriaus visasvietinėj parodoj
Paryžiuje,
išreikšti pagarbą ir padėką ir su
teikė jam “garbės nario” vardą.
(Be jo garbės nariu yra dar p.
J. J. Paukštis iš Brooklyno, vie
natinis dabar sąnarys, kuris šios
pagarbos ženklą nešioja).
Nors velionis Loevy neužginčinamai padarė šiokį bei tokį geą lietuviams patarnavimą*, o blo
go mums nei krislo nėra pada
ręs, tai vienok ir velionis neiš
vengė to, kad piktos plunksnos
kaikurių mūsų publicistų ne
būtų bandę jo “įgnybti”, su pa
sityčiojimu prikaišiojant jam įta-

riamą semitišką (žydišką) paėji-*
mą. Kurjozo dėlei negalima pra
leisti nepaminėjus to keisto ap
sireiškimo, jog “žydiškumą” ve
lioniui Loevy prikaišiojo vien tik
tie, kurie sakosi ne tik pripažįstą,
bet ir kovoją už lygias tiesas ir
lygų paguodojimą visų tautų, vi
sų žmonių. Tikrai, išrodė labai
nepaprasta girdėti pašiepimą “žy
deliais” nuo žmonių, kurie skai«
to save uoliais pasekėjais ir lai
ko “nepaliečiamomis” teorijai
Markso, Engelso—ne
įtaria*
mų, bet tikrų tikriausių semitųžydų, (toji vienok aplinkybė la(
nebūna jų pažeminimui).
Na, bet Loevy mirė ir jam tur
būt nepriėjo persitikrinti apie
šiuos šiek-tiek keistus kaikurių
lietuvių publicistų takto ir man
dagumo prajovus. —
Ant velionio kapo tarp kitų
buvo taipgi sudėtas vainikas nuo
Paryžiuje gyvuojančios T. M. D.
kudpos su tam tinkamu parašu,
B- K. Bal
Kud. Raštų ekspedicija užbaig*
ta. Centro V aldyba, kartu su
T. M. D. kningium, p. J. Sima
navičių, užbaigė gal didžiausią
iki šiam laikui pas mus kningų
ekspediciją išsiųsdama suviršum
20,000 kningų savo sąnariams ir
Įvairioms dr-joms, prie Kud. raš
tų išleidimo prisidėjusioms. Iš
siųsta krasa, expresais ir gele
žinkeliais (freitu) apie 200 siun
tinių, nuo 10 svarų iki kelių de
šimtų pūdų sunkumo.
Buvo atsitikimų, jog siuntiniai
dėlei klaidingumo antrašų, grįž
davo atgal, kas sunkų siuntėją
darbą darė dar sunkesniu. Pa
sidarbavo T. M. D. kningius
šiuom kartu, kaip gal nei vienas
T. M. D. kningius nebuvo iki
šiolai dirbęs, o ir Centro Valdy
ba pati dariusi ekspediciją iJ
Chicagos, užsipelnė sau padėką
nuo narių, kuriems visa sunke
nybė buvo—ateiti į kuopų susi
rinkimą ir atsiimti šešias dailias
kningas. —

Rengia Kudirkos laidos at
skaitą. Užbaigus Kud. raštų iš
siuntinėjimą, Centro Valdyba ren
giasi prie sutaisymo pilnos at
skaitos, iš kurios pasirodys, kiel
draugijai iš viso lėšavo jubilėjinė Kudirkos raštų laida.—At
skaitą žadama suruošti iki ma
žiausių galimų smulkmenų. Tai
gi atėjo tam tikras laikas, kada
Draugija niekieno neprašyta pa
darys tą, kas jai priguli pada
ryti. Taipgi prisiartina laikas,
kada tokiems “nevalyviems visuo
meniškame gyvenime” (vartojant
p. Jurgelionio žodžius)
kaip
“Keleivis”, prisieis atsakyti už
melagingus apskundimus (mela
gingus—paantrinu), kurių jis da,
sileido sulyg T. M. D. sąryšyje
su Kud. raštais.
B. Balutis.

♦ Pavyzdin, jaigu velionis nebūtų
apsiėmęs iliustruoti Kud. raštų taip
trumpu laiku ir taip žemai papiginta
IŠ T. M. D. kningyno. T. M.
kaina—Kudirkos raštai butų likę be
D.
Kningius, p. J. Simanavičius
paveikslų,

G

t

iš Plymouth, Pa., praneša, jog koms draugijoms, bet net kata liai reikalingi apmokėjimui už Petrauskas.” Muzika yra taip ma už dyką gauti jų išteks: pagal vėliausius mokslo ir mo tų, kurie dažnai yra nervų už-i
kaikurios, pirmiaus leistos knin- likybei. Pas mus Amerikoj taip spaudinimą instatų ir T. M. D. jau graži, Ichip m kituose p. Pet “Lietuvos” ir “Kataliko” redak kinimo supratimus. Kadangi ši mušėjai. Dažniausia nervišku-i
veika cijose, pas p. Bagdžiuną ant tos mokyklos skleidė žmonėse mo priežastis yra nervų nusilpo
gos, jau baigiasi ir trumpu laiku gi patėmyta, jog kur tik dides trumpos historijos, taipgi dar reik rausko mqzikaliniuose
West Side ir pas p. Dūdą “Biru tikrą apšvietą ir mažino despo nėjimas, reikalaująs visai kito-*
daugiau jų negalima bus gauti. niuose miestuose darbuojasi so atmokėti Maudcrodei už spaudą luose.
Chorą
ir
orkestrą
vedė
pats
tės” pirmininką. Pradžia bu tiškos kuningijos ir valdžios ša niško gydymo būdo. Tokie žmo
Pavyzdžiui, dabar jau negalima cialistai dėlei savo idėjos, ten Dr. Kud. raštų. Mcldžiamieje
kompozitorius.
gauti kningelės “Grovo Kyburgo tautiškas judėjimas miręs ir ne atkreipkite ant to atydą.
lininkų intekmę, tai jie ir pasirū nės reikalauja vaisto, kurs įtik
sianti 4 vai. po piet.
Kelionė Lietuvon”. Jos likę ne apkenčiamas. Tas ir neįstabu:
Ekspedicija Dr. Kud. raštų
pino jų inkurėją nudėti, prasima tų nervams ir suteiktų jiems ge
pilnas šimtas egzempliorių ir jie juk negalima nei laukti, kad ant jau veik užbaigta, ačiū Dievui. WASHINGTONO
nydami ant jo nebūtus baustinus rą peną. Toks vaistas yra TriGIMIMO
bus palaikyti Centro kningyne pupų žirniai augtų, o ant\ žirnių Buvo tai didelis darbas ir jo
dalykus. Prieš tokį katalikų ku nerio American Elixir iš kartaus
DIENOS PAMINĖJIMAS
įvairiems netikėtiems svarbiems pupos.... Bet kas įstabu, tai sunkumą tik tie atjaučia, kurie
“Aušros” skaitykla ačiū malo ningijos ir ispanų valdžios pasiel vyno. Tankiai nerviškumas pa
Paminėjime
dalyvaus
ir
lietuviai.
pareikalavimams. Taipgi baigia tas, kad Škotijos lietuviai, jaigu dirbo. Be abejonės, gal dar ran
nybei gerais norais žmonių jau gimą tąsyk užprotestavo visas eina nuo virinimo organų netvar
si laida kitos akyvos kningos tikėti rašėjui, geriau ir lengviau dasi tokių narių, kurie suvis nė
padidėjo. Poni Jurgelionienė pri ap-'-viestasis pasaulis. Nužudytam kos. Jaigu suvirinimas nėra ge
22
vasario
yra
Washingtono
gi

“Lenkai ir Lietuviai”—visai ne supranta gvildenimus socializmo ra gavę Dr. Kud. raštų. Tie
siunčia skaityklon kasdieninį rusų Frau. Ferrcrui sumanyta pa ras, kraujas nustinsa ir negali su
mimo
diena.
Union
League
of
teiksis
atsišaukti
prie
T.
M.
D.
bedaug jau likę. Gal verta pa srityje, negu kad taip prieinamai
laikraštį “Ricč”, Dras Graičiunas, statyti Romoje prieš patį Vatika teikti pakaktinai peno nervams
galvot apie antrą jų laidą—knin parašytas T. M. D. mokslo knin- centro sek. p. J. Dagio, 3252 So. Chicago tą dieną rengia paminė “Daily Socialist’’, kiti gi kitus, ną paminklas ir kaikur imta ir jie patampa silpni, alkio iš
Halsted st., Chicago, Ill., o bus jimą. Pirmojo regimento Armory tarp kurių ateina: lenkų kalba kurti mokyklos Ferrero mokyklų baigti. Šisai vaistas reguluoja
gelės nedidelės, bet akyvos ir
salėje, 16 gatvė ir Michigan avė.,
naudingos.
Ateinantis Seimas
“Novve Žycie” ir anglų kalba— pavyzdžiui. Tokia naujausio lai ir pagerina kraują. Nervams su
Be abejonės, raštai aiškiną ko aprūpinti.
Taipgi pranešame, kad pri atsiliks visų tautų mitingas. Anot “Literary Digest”, “Review of ko mokykla yra inkurta jau New irus ir tam apsireiškiant draug
be abejonės apie jų perspausdini kią nors mokslo šaką, negali būti
A. A. McCormick’o, paminėjimo
mą turėtų pakalbėti.
panašus Baltruvienės pasakoms truko apdarytų Dr. Kud. raštų, rengimo komiteto pirmininko, šis Reviews” ir “Independent”. Ap Yorke anglų kalba kalbančiai vi su vidurių negerovėmis ar nesu“Saulėje”, arba “Maikės” tauzi- mat, kad nepaprastai gražiai bu mitingas turįs užduotį sustiprinti švietos komisija taipogi kreipėsi suomenei. To tokio nežmoniško virinimu vartokite Trinerio American Elixira iš kartaus vyno.
nimui “Keleivyje” (todėl jie ir vo apdaryti, tai reikalavimų pas
ryšius tarp įvairių tautų /\merikos į visus Europos lietuvius leidėjus ispanų valdžios pasielgimo su Gausite vaistų sankrovose. Jos.
kui
daug
buvo.
Pareikalauta,
Tūlas ponas, rašydamas “Vien. vadinasi moksliški raštai), bet
pyliečių. Šiame mitinge kalbėsiąs prašydama siųsti Aušros skaityk Ferreru ir paskui po visuotinam Trincr, 1333—1339 So. Ashland
dar
iš
Tilžės
50
egz.
jaigu
gali.
Liet.”, mano, jog S. L. A. dabar jaigu Škotijos lietuviai negali
buvęs Amerikos prezidentas Th. lon savo leidinius ir laukiama, apšviesto pasaulio užtarimui jo, avė., Chicago, HI.
daro visuomenei didelę skriaudą, įkąsti prastų moksliškų dalykų, Todėl kurie būtinai pageidauja
Rooseveltas ir daug kitų žymių kad jos prašymui nebus atsakyta. jo mokykla ingauna didelį akyturėdamas administracijos užlai kurių daugumą vaikai jau pradi te Dr. Kud. apdaruose, malonėsi
Tokiu budu Aušros skaitykla vumą. Apie šitą mokyklą šio
kymui apie $10.000.
nėj mokykloj supranta, o “krem te keletą savaičių palaukti, kol kalbėtojų. Kalbėsią kiekvienas sa umu laiku tikrai galės plačiosios mėnesio 20 dieną panedėlyj 8 v.
vo kalboje įvairių tautų kalbėto
Eikš čia! broluži, pas mus ta, it riešutį” sociologijos klau gausime iš Tilžės.
visuomenės reikalus patenkinti. vakare kalbės garsi anarchiste
į T. M. D.—čia darbo, kad ir ve simus, kurių dar pasaulio moks ■Visi naujai instojanti į T. M. jai: lenkų, žydų, švedų, norvegų,
Emma Goldman, Aušros svetai
žimu vežk, o algų nei pauos linčiai galutinai neišrišo,—na, tai D., turi užsimokėti 40c. instoji- italų, graikų, lietuvių. Nuo lie
nėje, 3149 So. Halsted st.
TEATRAS IR BALIUS.
tyt.... šiame atsitikime išeitų, kas nors turėjo ten atsitikti: ar- mo ir užsimokėti pilnai už tuos tuvių pakviesti yra kalbėti: B. K.
Lietuviškoji
observatorija
Chi

Rengiamas L. J. Ratelio ant Town
kad “visuomenė T. M. D. admi ba p. Čer., arba visi Škotijos lie metus, kuriuose instoja, 60c., iš Balutis ir K. J. Kasputis. Šito cagoje. Kuningo A. Petraičio
of
Lake, atsibus 19 d. vasario, 1911m.,
kio mitingo dar niekad nebuvę
School Hali
ant 48 ir Honore st.
nistraciją skriaudžia”, bet jos tuviai yra kieno “apčeravoti”.... viso $1.00.
observatorija South Chicagoje AUKOS STREIKININKAMS. Statoma scenoje
Visi,
reikalaujanti
atsakymo
5 aktų historiška
rengiama
Chicagoje.
Negalimas daiktas, kad lengvai
niekas neužtaria....
tragedija “Ž.IVILC". Lošiama trečiu
dabartiniu
laiku
yra
išnaujo
per

Be šio mitingo Washingtono gi
Chicagoje gabiausių artistų,
rašytų tas, kas raidžių nepažįsta, ant “Keleivio” melagingų užpul
Easthampton, Mass. Vasario kartu
taisoma. Statomas jai yra visai
dinėjimų
ant
T.
M.
D.,
turėkite
daugiausiai atsižymėjusių
Chicagos
mimo
dienos
paminėjimui
bus
su

kitaip sakant,—kad sociologijos
7,
1911.
D.
L.
K.
Vitauto
klubo!
I
lietuvių
scenoje.
Lietuvių
J.
Ratelis
naujas
rūmas
kitoje
patogesnėje
kantrybę palaukti patalpinamo rengti dar trįs dideli mitingai.
klausimus
išrišinėtų
lengvai
tie,
turi
viltį,
kad
ir
šiuo
kartu
visi
bus
TMD. įstatai ir Historija. T.
vietoje ant Saginaw gatvės. Kun. susirinkime, sumanius P. Poš- kuolabiausiai pakakinti.
pilnos
atskaitos
leidimo
Kud.
Tikietų
Pirmas
atsiliks
išryto
Auditorium
M.D. įstatai, užgirti ir patvirtinti kuriems elementariškos apšvietos raštų, tuomet viskas bus užbaig
A. Petraitis, didelis astronomijos kaičiui, surinkta $4.25 aukų Chi kainos 25c. ir daugiaus. Kviečia at
teatre;
čia
buvęs
prezidentas
Th.
dalykai
—
nesuprantami
ir
tamsus.
Komitetas.
buvusiame III-me TMD. Seime
cagos streikuojantiems siuvė silankyti,
mylėtojas,
savo
observatijos
pa

ta
ir
tada
pamatysite,
kur
teisy

Rooseveltas
kalbės
temoj
“
Nacio
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Chicagoje, jau atiduoti spaudom
jams. Aukavo šie draugai: M.
amžiuje
ir gal.... labiausiai tarp bė. Atskaita jau rengiama ir nalizmas ir demokratija.” Antras gerinimams nesigaili lėšų, nuolat Ryse ir Ch. Minkus po $1.00; TEATRAS DAINOS IR BALIUS.
Prie įstatų pridėta gana plati T.
tikimės, kad šį mėnesį patilps mitingas atsiliks Orchestra salėje įgyja įvairiausias matavimo ir
rengiamas 137 L. S. S. A. kuop.
Yankee.
M. D. historija. Darbą atlieka lietuvių.
atsiliks
nedėlioj 19 vasario 1911 m.»
P.
Poškaitis,
S.
Miller
ir
J.
Ba

organe. Bus tai žingeidus da 2:30 po piet. Trečias—Washing- skaitliavimo naujas ir brangias
Hall, Kensington
avė.,
Kenj A7*
*
1
T'
T
w
j■ Turner
UI Jlc.L
JAtrllol
dVc.(
IkCH
p. M. Paltanavičiaus spaustuvė,
prietaisas,
taip
kad
sename
obser

risas
po
50c,
1
.
\
izgircla,
E. Jus- sington, III.; prasidės 7 vai. vakare,
lykas, todėl tėmykite.
tono gimimo dienos bankietas—atWorcester, Mass. Paminėjus ši
inžanga 25c., 35c. ir 50c. Bus loštą
vatorijos rūme pasidarė gan kauskas ir B. Smalkevičius po !į dvi
J. v. Liutkauskas.
silks
vakare
Apollo
klubo
namuodramos: “Vagis", Upton’o SinkT.
M.
D.
kuopų
ir
pavienių
tą vardą, gal ne pro šalį bus pri
25c.
Viso
$4.25.
Piningus
siun

angšta.
Naujai
dabar
įtaisoma

lair
’
o,
vertimas
K. J. Valio,
ir
se. Tarp kitų žymių kalbėtojų
minti, jog p. Paltavičius ilgą lai atydai. III T. M. D. seimas pri
čiame per “Lietuvos” redakcija. “Penktas Prisakimas", Br. Vargšo.
me
ir
teleskopo
judėjimams
ir
Dainos Vengrų soc. vyrų choro iš
bus taip-gi Rooseveltas.
ką buvo T.* M. D. pirmininku. ėmė ir užtvirtino naujus instaSekretorius P. Vizgirdaprietaisoms bus daugiaus vietos
Kensingtono, Latvių soc. vyrų cho
Patyręs,
kad
Gardner
’
y,
Mass,
Jam taipgi priguli užtarnauta tus, kurie nuo seimo įėjo galėn.
ras iš Chicagos, Latvių soc. 21 kp.
$4.25 gavome. Red.
ir šiaip jau bus daug patogiaus.
esama norinčių T.M.D. kuopą su
choras.
L. M. D. “Aaido” choras.
Pagal
naujus
instatus
ir
nauja
garbė T. M. D. draugijos at
Kvartetas.
Deklamacijos.
Muzike
Apie
Kun.
A.
Petraičio
nuopel

gaivintojo, kada šita draugija, tvarka nuo šių 1911 metų turi tverti, paprašiau Akutaucko, gy
Kviečia Chicagos lietuvius. nus, rods męs lietuviai nedaug ką
latvių
soc.
orkestro
susidėdanč
iš
Cambdirge Port, Mass. Lietu 8 ypatų. Užsibaigus teatrui ir ’odalKonstitucija bei venančio Lame miestelyje 89 Pernai 4-tą d. liepos, Chicagos
užsišovus jos kasininkui Miliauc- būti įvesta.
težinome. Taip, mat, yra, kad vos Sūnų draugystė, Ch’cagos nom,, skrajojanti krasą su puikiais
kui, pradėjo irti ir griųti.— įstatai dar negatavi, bet tikimasi, Emerald gatvėje, kad jis leis lietuviai, dalyvaudami parodoj,
išlaimėjimais pirma dovaną
$3.00,
atsidavę savo studijams žmo streikininkų siuvėjų naudai savo .l antrą
$2.00, trečią $1.00.
Įstatai su historija padarys knin- kad pabaigoje šio mėnesio bus tų pas save susirinkti ir kuopą su pirmu kartu parodė, jog jie ma
nės pas mus juomažiausiai yra mėnesiniame susirinkime iš iždo 1 Pasitikime, kad visuomenė atsilantverti.
Taigi norintiejie prie
gelę kelių dešimti! puslapių sto jau atspaudinti.
no dalyvauti viešame miesto gy žinomi.... Chicagos lietuviai draugystės paaukavo $5.00 ir su- I■ kys į š( vakarą, nes tai vienas IŠ
'puikesnių koks buvo rengiama KenĮvedus naują tvarką bei har T.M. D-jos prisirašyti, ar ką dau venime kaipo atskira tauta, o
rūmo. Reik tikėtis, jog netrukus
singtone. Visus širdingai kviečia,
kolektuota
nuo
draugų
draugys

neužilgo
turės
progą
išgirsti
kun.
giaus
apie
šitą
garbingą
musų
ji bus užbaigta. Jstatų stoka gal moniją Tėvynės Mylėtojų Drau
Komitetas.
ne kaipo dalis “paliokų”.... A. Petraitį kalbant apie astrono tės L. Sūnų $3.66. Viso labo
draugiją
atsižinoti
malonėkite
su

gijoj,
instatai
liepia
šitaip
elgtielabiausiai trukdė užvedimą pa
Išėjimas
lietuvių
buvo
iš miją: 26 kovo kun. A. Petraitis 8 dolariai 66 centai.
sirinkti
nurodyton
vieton
ir
tve

URA VISI ANT BALIAUS!
si:
Visi
T.
M.
D.
nariai
turi
vyzdingos tvarkos. Užtvėrus ši
visų
atžvilgių
pasekmingas
.
THOMPSONVILLE, CONN.
Siunčiame piningus į “Lietu
tą spragą, draugija padarys dar užsimokėti savo metines duokles riamos kuops reikalus apšnekėti. ir angliškoji i laikraštija vienbal perskaitys prelekciją iš savo da
Dr-stė šv. Jurgio K., parengia pui
vieną didelį žingsnį prie galuti T. M. D. iždan sausio ir va Visi kviečiama ateiti kuoskaitlin siai pažymėjo, .jog “lietuviai pa lyko “Aušros” salėje, 3149 So. vos” redakcija ir meldžiame pri kų balių kuris atsibus 25 d. vasario
duoti Chicagos streikininkų ko (Feb.), 1911 m., Franklin Hall, Plea
Halsted st. .
J. Šliekis.
sario mėnesiuose; kuopos turi iš giausiai.
nio susitvarkymo.
sirodė pirmu-kartu ir pasirodė
st. Prasidės 7 vai. po pietų; ,
miteto iždininkui A. Bukovskiui. sant
duoti reportus ant tam tikrų blan
tikietas
25c. ypatal.
gerai”....
D. L. S. iždininkas C. Šimkus.
Kviečiame visus lietuvius ir lietu
kų, kurias parūpins T. M. D.
vaites kuoskaitlingiausiai atsilankyti
Nuo to laiko lietuviai pra Aušros prelekcijos 19 vasario $8.66 gavome. Red.
į mūsų puikų balių smagiai valandė
Kodėl Škotijoj nėra T. M. D. centro valdyba pritaikytas prie
deda užimdinėti tarp Chicagos 1911 m., 3 vai. po piet, atsibus:
lę laiko praleisti. Muzika gros pui
kuopų? Tokis klausimas buvo pa naujos konstitucijos.
kius lietuviškus šokius, taigi atsi
tautų sau prigulinčią vietą, o
1) Ant Bridgeporto, Aušros
lankę galėsite iki valios pasišokti.
duotas Škotijos lietuviams vie Todėl laikome savo priederme
kokia toji vieta bus, tai prigu- svetainėj, 3149 So. Halsted st.,
Męs iš savo pusės prižadam atsilan
name iš paskutinių pernykščių priminti, T. M. D. kuopoms ir
RINKOS KAINOS.
kiusius svečius kuogeriausia užganė
lės nuo pačių lietuvių.
skaitys J. Hertmanavičia temoj:
dinti. Su pagarba,
' Komitetas.
“Lietuvos” numerių. Pereitame pavieniems nariams užsimokėti
Kiaušiniai Chicagoj 13 vasario buŠtai sekančią savitę 22-rą “Žmonijos skolos”.
12 d. vasario, “Biturės” dr-ja,
vo papigę. Extra geri 19c., pirmuti
“L.” numeryje susilaukėme į tą metines duokles T. M. D. iždan
dieną yra Washingtono (šios
PASKUTINIS VAKARAS PRIEŠ
2)
Ant
Town
of
Lake,
Davis
niai 15@16c., antrieji 8@i0c.
Phiklausimą atsakymą tūlo p. čer- už 1911, nevėliau, kaip iki pa Šv. Jurgio svek, lošė “KaminakGAVĖNĘ.
ladelphioj
20@19c.
Kansas
City,
Mo.
diešalies “tėvo”)
gimimo
rėtį ir Malūnininką”. Vakaras na, kurią iškilmingai apvaikš- Square svetainėj, 45-ta gatvė ir 17@16c.
kevičiaus, kuris sakos gerai pa baigai šito mėnesio.
T. M. D. 2S-tos kuopos bus links
Marshfield avė., skaitys K. Gugis Sviestas Chfragoj extra grietininis mas
vakarėlis su prakalbom, dekla
žįstąs tenykštį lietuvių gyveni Iki šiol T. M. D. nariai mo gana gerai nusisekė; beveik visi
čioja kas metai ne tik ameriko temoj: “Šis-tas iš historijos ci- 26%c., extra pirmutinis 24c, pirmu macijom ir monologu. Nedėlioj va
mą. Iš jo straipsnio galima iš kėdavo duokles kada kam patik bilietai tapo išparduoti.
tinis 20c., antro sorto 17c; Centra- sario (Febr.) 26 dieną, 1911 m. pra
nai, bet ir visi šios šalies sve
fuginis 22@19c., pakuotas 15c. Phi- džia 5-tą vai. po pietų, Gavrilaviciaus
vesti dvi priežasti: 1, buk T. M. davo. Bet toks duoklių mokė Operetė buvo atlošta pusėti
timtaučiai. Šiais metais ir lie 3) 18 vasario subatoj Cicero ladelphioj sviesto kainos pastovios, svetainėj, kampas Oakley avė. ir 22
D. išleistos kningos yra moksliš jimas, nors buvo laisvas, bet be nai, bet nors truputį pasisten
geriausias 31@30c.
(pl. (West Side).
šokiai lietuviški
tuviai gavo pakvietimą toj šven (Grant Works, Hl.), Beliausko vakarų
Paukštiena Chicagoj. gyvi: pavasa-Įir tautiški, skrajojanti krasa. Inžanga
kai parašytos ir todėl nesupran galo keblus; būdavo per daug gus kaikuriems lošėjams, ji bū
tėj dalyvauti kaipo atskira tauta. svetainėje, 1410 — 49 avė. nuo riniai 12c. svaras, vištos 13c., gai-l vyrui su motere 25c., pavieniui 15c.
tamos žmonėms nemokytiems, o bereikalingo darbo, kuopų raš tų daug geriaus išėjusi. Gana
džiai 8c., kalakutai 15c., antis 14c., Kviečiam lietuvišką visuomenę atsi
Tapo užkviestas mūsų “Biru 7:30 vai. vakare skaitys, J 11- žąs|s
2, kad pastaruoju laiku visos spė tininkams ir centro raštininkui. silpnai išrodė Locaitis. Vičas—
11c.; apipešti viščiukai 14c. lankyti ir pasiklausyti žingeidžių pra
tės
”
choras
su
tautiškomis
dai

gaudas
temoj
:
“
Ugnis
ir
jos
var

svaras,
pavasariniai 13c., kalakutai kalbų—gerų kalbėtojų, gražiu dėkląkos susispietė apie “Rankpelnį”, Sulig naujų instatų tas turi būt nieko sau, galėjo daug geriaus,
maiejų iš eilių V. Kudirkos ir pui
21c., antjs 17c., žąs|s 12c.
tojimas’’.
kuris yra 'organu Britanijos lie atlikta į du mėnesiu.
Vičas labai neaiškiai ir “negy nomis.
Daržovės Chicagoj, bulvių bušelis kiausio naujo monologo, kuris bus su
Komitetas.
Susirinkimas atsibus 22-ro va
40@50c., saldžiųjų bulvių bačka $2.00 muzika ir daina.
tuvių socialistų. Anot rašėjo
Reportai, apie kuriuos minė vai”
atgiedojo
humoristiškas
@
’
2.50,
kopūstų
bačka
80@1.00
,
žynuomonės, dabar tautiškos drau jome, turi būti pilnai išpildyti giesmeles. Apskritai, žiūrint į sario First Regiment Armory
duokllų kopūstų krepšis $2.00@2.50;
11 ROŽINIS BALIUS.
Emma Goldman lietuviams kal sausų
svogūnų 100 svarų $1.35@1.60,
gijos Anglijoj neturi pasekmės, ir atgal pasiųsti centro raštinin tūlus lošėjus, noroms-nenoroms svetainėj (ant Michigan avė. ir
Parengtas rūpesčiu ir kaštais Drau
pupų bušelis $2.00@2.10, grybų sva
gystės šv. Antano iš Padvos, suka
nesą “mat čia nėra ‘tautiečių’ ”— kui p. J. Dagiui nevėliau pirmos reikėjo jaustis “žiūrint į nesu 16-tos)—ten kur buvo XXV-to bės apie Ferrero mokyklą.—Lap ras 20c.
toj vasario 25 d. 1911 m., Freiheit
užbaigia ironiškai rašėjas. —
kovo d. šių metų. Visos kuopos prantančius pasijudinimų dai Seimo apvaikščiojimas. Iš kal kričio 13 d. 1909 m. ispanų val
Turner svetainėje, 3-117 So. Halsted
st. Svetainė atsidarys 6 vai. o ba
Kad pas mus ten, kur viešpa reportų blankas gaus nuo centro lės”. z Gerai, galima sakyti ge bėtojų bus T. Rooseveltas, bu džia, klausydama katalikų kuninlius prasidės 7 vai. vakare ir trauksis
gijos
inkalbinėjimų,
pasmerkė
tauja taip vadinamos socialistiš- raštininko. Kas negaus laiku, riausiai, atlošė J. Ilgaudas, taip vęs Suv. Valstijų prezidentas,
iki 3 vai. ryto.
Orkestrą po vado
vystė A. J. Pilacko.
Inžanga 25c.
<os draugijos, kuopos ar parti reikalaukite nuo centro raštinin gi A. Zacharcvičia ir M. Da- garsus vengras Aponyi, buvęs mirtin vieną savo šalies patrio
porai.
tų,
Francisco
Ferrer
’
ą,
neva
už
Vengrijos apšvietos ministeris
jos, paprastai nėra vietos jokioms ko, jis prisius.
mijonaitienė.
Kiekvienas atsilankęs j mūsų iš
NERVIŠKI ŽMONĖS.
kilmingą rožinį balių gaus puikią gy
eitoms be jų draugijoms, tą jau
Todėl visi T. M. D. nariai
"Kaminakrėtis ir Malūninin ir garsi geradėjė Miss Adams, maišto kėlimą Barcelonoje, bet
Atsitikimuose didžio nervišku vą rožę. Bus puikiausi lietuviški ir
senai galima buvo patėmyti, nors teiksis užsimokėti už 1911 metus kas” yra gyvas, gražus ir hu nžanga bus djrkai, bet reik ištikrųjų už žmonių švietimą, nes
angliški šokiai; atsilankę
galėsite
ir skelbiama, kad taip vadinamo šitame mėnesyje, kad galima bū moristiškas veikalėlis—operetė, gauti tikietas, nes visi negalė jis buvo inkuręs ir vedė Ispani mo, kada jieškoma pagclbos, pa linksmai laiką praleisti. Todėl pra
visus, senus ir jaunus nepa"mūsiškio socializmo” platinimas tų investi naują tvarką ir harnio- kuriai muziką parašė gerai vi- tų sutilpti. Lietuviams pavesta joje daugybę liaudies mokyklų, prastai daroma klaidą yra var šome
mirkškite ateitį j rožinį balių.
Komitetas.
nėra kenksmingas ne tik tautiš- niją, ir kad piningai yra būti- siems žinomas kompozitorius M. pluoštas tikietų, kuriuos gali- kuriose mokslas buvo išguldoma tojimas nervus raminančių vais-

Draugijų Reikalai

•

•
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Iš Chicagos
Lietuvių Gyvenimo

APGARSINIMAI.

BALTRUS DAUGIAUS NEBANDYS BŪTI NEMATOMU.
2 YDA S UŽSIPRAŠĖ UŽ KALNI ERIŲ TUR8UT ZU0OW MUS APGAVO. AS
ttPlPTIN CENC) B£T AŠ SUDERI VISKĄ GERAI IŠPILDŽIAU, 0ET VISI
MANE. MATE. DABAR IŠBANDYKIM
NAU ~ UŽMOKĖJAU TIK “TORTI CEUC"
PASKUTINI BUDĄ. JIS RASE, KAD
I HA-MA-HaI TAI TU kvailas! TU NIEKAS NEGALI MATYT, JEIGU EINI
MANEI, KAD PRAŠĖ "PlPTI CENC", NUOGAS. PABANDYK TU 6ALTRUTI.
•PIPTIN'TAI l£, 0 “TORTUtA|30! TOLI EITI PERŠALTA, 8ET GALI NU
JIS PRAŠĖ 15, O TU UŽMOKĖJAI BĖGTI ŽEMI N TREPAIS J SALIUNĄ
30 CENTŲ.' HA-HA. IR PABANDYTI. AŠ EICIA) 0ETAŠ
perdidelis, MANE lengviaus
pamatyti
ORAIT,
JURAI!

tik DRĄSIAI, *
BALTRUK, DRĄSIAI

/ NEBIJOK,
BALTRUS YRA
ORAIT-0RAIT

jTcLIJj

Pajieškau savo tikro brolio Jurg’
Macaičio, Kauno gub., Raseinių pav
Jurbarko vals., Pašvenčių kaimo; pi.
miaus gyveno Bostone, paskui Serai
ton, Pa., paskiausiai kaip girdėjau g\
veno Linkabana. 17 metų kaip Amt
rikoj, jau septyni metai" kaip negu
vom gromatos Į Lietuvą. Jai ka;
žino ar jie pats malonėkite duoti
žinią šiuo adresu:
Miss Age Macaitis,
30 Aetna str.,
Naugatuck, Conn
Pajieškau savo pusbrolių Kazimie
ro Ir Antano Keločukų; Kazimieras
dvidešimts penkių metų amžiaus ir
šešeri metai Amerikoje, Antanas ko
kie tris metai Amerikoj, tas vėl jau
nesnis ir mažesnis. Paeina iš Kauno
gub., Panevėžio pav., Naujamiesčio
parap., Nocegalos sodžiaus. Jai kas
žinote, meldžiu duoti žinią šiuo ad
resu:
Daniz. Stepullonls,
2154 Hamilton avė.,
Cleveland, O.

Reikalavimai.

Pajieškau Marcijono Povilaucko ir
Juozo Stankevičiaus paeinančių iš
Kauno gub., Panevėžio pav., Povilauckas iš žižnių kaimo, o Stankevičius
iš Konstantinavo miesto. Aš atva
žiavau iš Lietuvos šį pavasarį ir no
rėčiau su savo draugais susižinoti.
Meldžiu pranešti adresu:
Kaz. Stepui ionis,
18&89 Wabash avė.,
Roseland, Ill.
Pajieškau savo dviejų draugų Po
vilo Laurinavičiaus ir Vincento Jan
kausko, abudu Kauno gub., Telšių
pav.; pirmas Laukuvos parapijos,
antras iš Varnių miestelio. Meldžiu
duoti žinią adresu:
Juozapas Norkeviče,
Minden, W. Va.

Aš Nikodemas Mauricas pajieškau
savo tėvo Mykolo Maurico, Kauno
gub., Raseinių pav., Vainutos miest.;
16 metų atgal gyveno Chicagoje,
dabar nežinau kur. Amerikoj gyvena
20 metų. Meldžiu suteikti man ži
nią šiuo adrseu:
M. Mauricas,
3602 Cedar st., Indiana Harbor, Ind.

■Naujausias1 Importuotas Fonografas dykai! j
Bus duotas
kiekvienam, kas
nupirkspas mus
Rusiško Tabako už $6.00
Nieko nuo jusų daugiaus neroikal a u j a m e
tik kad pat artumele savo
draugams pirk
ti iš musų firmos tabaką. Šitas Impor
tuotas Fonogra
fas yra padary
tas iš geriausio
metalo, turi di
delę
nikelinę
truba ir labai
gerai skamba.
Turėdami musų Fonografą galite surengti namie puikų muzikos koncertą.
Užsuksite tik mašinėlę, uždėsite voliuką Ir galėsite išgirsti visokias
dainas, maršus ir kitokius daiktus. Klausant tai viską bus malonu ne tik
jums ir jūsų šeimynai, bet ir jūsų pažįstamiems ir kaimynams. Musų Fo
nografas yra geriausias, koks tik dabar gali būti. Męs duodame jums ta
Fonografą suvis dykai. Prisiųskite tik 50o. markėmis ir męs atsiųsime
jum geriausio Rusiško Tabako už $6.00 ir tą Fonografą drauge su voleliais
ir nurodymais, kaip reikia apsieiti. Apturėję tai per Expresa, užmokėsite
likusius $5.50.
Ši dovana yra suprantama ir puiki, nėra čia jokios rizikos, taigi naudokitės, pamatysite, kad busite užganėdinti.
Pasarga: Prašome nesulyginli musų firma su kitom.

Ūmai parsiduoda grocery Ir marke*
iž tiek, kiek kas daugiaus duos gy
žals piningais. Gera vieta lietuviui
Kreipties: 3440 So. Morgan str., ne
toli 35 gatvės.
Parsiduoda naminiai rakandai ke
turiems kambariams. Savininkas esti
namie po 6 vai. vakare, o šventą
dieną—visą dieną. Fr. Kančius, 2516
So. Halsted sL, Chicago, (ant trečių
lubų).

PRIEŠ TIESAS NEI IŠMANY

MAS NEIŠTEISINA.

Pajieškau savo draugo Vincento
Gutausko, Kauno gub., Ukmergės pav.,
TARESSVILLE, CONN. LIETUVIŠ Lėliam; parap., Vaitkūnų kaimo. Tu
KA BROLIŠKOS P4GELBOS DRAU riu svarbų reikalą prašau duoti žinią
šiuo adresu:
GYSTE ŠV. ANTANO VARDU,
Anton Titenls,
Tarresville, Conn. Lietuviška Bro- P. O. Box 594,
Uniontown., Pa.
Vškos Pagelbos Draugystė šv. Antavardu yra uždėta 28 lapkričio d.
Pajieškoma yra Marijona Smalins1909 m. Nuo 1909 m. 28 lapkričio
kiutė,
Suvalkų gub., Mariampolės pa
dienos iki 1911 metų 8 sausio dienai
į Draugijos kasą išviso implaukė pi rapijos; ji yra išvažiavus iš Lietuvos
ningų 582 dolariai ir 50 centų, išmokė į Ameriką 3 d. sausio šių metų ir
ta išviso 313 dolarių ir 74 centai nežinia kur dingo; kas žino apie
Draugijos kasoje grynų piningų yra ją meldžiame duoti žinią šiuo adresu:
Charles Vaichls,
pasilkę išviso $268.76. Ant 1911 metų
1502
So.
Canal
st,
Chicago, Ill.
pasiliko sąnarių išviso 67. Draugija
labai pasekmingai darbuojasi, jos są
nariai gyvena gražiam sutikime.
Aš Kazimieras Butkus pajieškau
savo švogerio Antano Barpšio, Kauno
gub., Raseinių pav., Garždun parap.,
26 PASILINKSMINIMO BALIUS.
Veviržėnų vals., Viežaičių sodos; 12
Užgavėnių vakare, 28 vasario (Feb.) metų kaip Amerikoj 4 metai atgal
1911 m., rengiamas rūpesčių Jaunų
Marquette, Ill., o dabar neži
Lietuvių Amerikos Pasilinksminimo gyveno
nau kur. Turiu labai svarbų reikalą
Klubo, atsibus Freiheit Turner salė su juo susižinoti. Jis yra 5 pėdų
je, 2317-21 So. Halsted st. Prasidės augštumo, turi apie 35 metus amžiaus.
7 valandoj vakare. Inžanga 25c. ypa- Kas apie jį žinote ar jis pats meldžiu
taj. Muzika prof. F. J. Kiefer.
man pranešti, aš busiu labai dėkingas.
Kviečia visus atsilankyti.
Taipgi pajieškau savo pusbrolio Liud
Komitetas.
viko šmeistrio Iš Kauno gub., Telšių
pav., Garždun parap., šiupariu sodos.
22 metai kaip Amerikoj. Jis pats
PIRMAS DIDELIS BALIUS!
rengiamas Dr-stės D. L. K. Keistu ar kas kitas meldžiu man pranešti
čio, atsibus nedėlioj, 19 vasario (Feb.) šiuo adresu:
Kazimieras Butkus,
1911 m.. Gavrilavičiaus svetainėje,
Rumford, Me.
2301-05 W. 22 PI. kertė Oakley avė. 71 Congress st.,
Balius prasidės 5-tą vai vakare. įžan
ga 25c. porai.
Užkviečiame į šitą
Pajieškau savo sesers dviejų vaikų,
iškilmingą balių visus be skirtumo. Jurgio ir Antano Babičkių, iš VlejioKomitetas.
nlų sodos, Kupiškiu parap., Kauno
gub. 2 metai atgal, dirbo abudu Fort
Washington, N. Y. Dabar nežinau
PRELEKCIJOS.
randasi, todėl kas apie juodu
Surengtos per Liet. Darbininku Ifu- kur
žinote,
meldžiu pranešti adresu:
tikališkai Dramatišką Dr-stę. 1) 19
A. žebris,
Vasario (Febr.), 1911 m., tema: “DėlOSO, WASH.
ko žmonės gyvena ant svieto”. 2)
19 Kovo (March), 1911 m., tema:
Pajieškau savo dviejų draugų, bro
“Valstybės ir Karės". Skaitys H. H.
Juodis, T. Radavyčiaus svetainėj, lių Juozo ir Kazimiero česnauskių,
942 — 33-os gatvės. Pradžia 3 vai. Kauno gub., Telšių pav., Alsėdžių
po pietų. Inžanga 10c Po paskaitų parap. Abudu jie atvažiavę iš Ar
bus kalbos apie amatus ir darbi gentinos, Kazimieras 3 metai atgal
ninkų padėjimą. Taipgi bus ir mu- gyveno Scranton, Pa., o Juozas 8
mėnesiai kaip atvažiavo iš Argenti
zlkališkos žaislės.
Garbus lietuviai ir lietuvės, tėmy- nos. Meldžiu duoti žinią mano ad
klt tas abi paskaitas ir kuoskaitlin- resu :
Frank Mažonls,
glausiai atsilankykit, nes tai pirmą
Chicago, Ill.
ir paskutinį kartą šioj dalyj miesto 3239 Illinois Court,
bus galima išgirsti dėlko gyveni, kur
gyveni, dėlko badauji, dėlko gyven
Pajieškau savo trijų draugų: Jono
damas nesi ramus ir dėlko milijonai Varekojaus, Jokūbo Baltušio ir Pet
$nonią lieja kraują. Su godone,
ro Kutčensko, seniau gyveno Wa
‘ ' Komitetas.
shington© valstijoj, dabar nebežinau
kur. Visi trįs paeina iš Kauno gub.,
TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ DRAUGIJOS Ežerėnų pav., Jonas Verekojus iš
Smaliečių, Jokūbas Baltušis iš Papi
CENTRO VALDYBOS ADRESAI.
lio miestelio, Petras Kutčenskas iš
Pirmininkas:
J. V. Liutkauskas, Kelminės. Turiu svarbų reikalą, no
120 Grand st., Brooklyn, N. Y. rėčiau su jais susižinoti. Jie patįs
ar kas kitas duokite žinią adresu:
Vice-pirmininkas: Pr. Butkus,
Motiejus Mitras,
3252 So. Halsted st., Chicago, Ill.
P. O. Box 50,
Rockford, Ill.
Raštininkas: J. Dagis,
3252 So. Halsted st., Chicago, Ill.
Kasininkas: A. J. Povllaika,
S04 Bank st., Waterbury, Conn.
Kningininkas: J. Simanavičius,
331 Barnes st., Plymouth, Pa.
Reikalaujam siuvėjų moteriškam
Literatiškasis Komitetas: J. Gabrys,
darbui,
moterų rankom siuvančių. Ge
11, rue Sommerard Paris, France.
Darbas ant visa
V. S. Jokvbynas, 3153 Wallace st., ras užmokestis.
Chicago, Ill. J. Laukis, 2817 Union dos. Norinti gauti gerą darbą teatavė., Chicago, Ill.
sikrelpia ofisan:
Straus, 1400 W. Harrison St.

Paj ieškojimai.

Parsiduoda ant lengva; išlygą; me
Ina Ir groserlo. Biznis gerai Išcilrb
as. Artimesnėms žinioms kreipties:
!. Balner, 3301 So. Morgan sL, Chl
ago. Ill.

Aną dieną Chicagoje policmanas
suarleštavo vežėją, botagų per ne lyg
mušusį arklius, kurie, į per daug
sunkų tavorais prikrautą vežimą įkin
kyti, sunkenybės negalėjo pavilkti.
Policmanas nugabeno arklių kapotoją pas vyriausybę, kad nubaustų.
Vežėjas teisinosi nežinojęs, kad ark
lių kapojimas priešinas įstatymams.
Vienok teisėjas nuteisė vežėją į šal
tąją. paaiškinęs, kad prieš tiesas ne
išmanymas neišteisina.
Kiekvienas
žmogus turi pasimokinti ar klausti
už save geriaus žinančio.
Taip yra ir su sveikata. Nėra at
siprašymo prieš ligą ir,gamtos tiesas.
Kas serga, tas turi kreipties pas
daktarą, nes kitaip gamta pradės
teisti už neišmanymą jos tiesų. Kreip
kitės pas:
Dr. F. Hartman,
231 E. 14 str.,
New York.
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*J

Rleger’o Monogram
|,°rlvatlnlo sandelio

I pilnos kvort.
hlflger'o
Monogram
Extra puikios

1

*0

dykai nwri!
imkso viršum Bilk as Ir

Chicago, ill.
J. L Bagdžlunas, 2334 S. Oakley Ava
Ad. Gimbutas,
3036 Union ave.
Jonas Ilgaudas, 1613 So. Halsted St.
1508 S. Canal st.
Jonas Janušas,
118 E. 115th St.
Zen. Jucevicze,
Petras Lakaras,
710 W. 14th Pl.
Vine. Linka,
1813 String St
Petras Mankus,
2345 W. 20th st.
849 — 34th St
K. Steponls,
921 — 33rd Place.
Vine. Stulpinas,
8139 Vincennes Rd.
Jonas Visockis,

SSfl .orka'raukys prie
boekiieni) užsakymo.
Daugiaus kai 100.000
žiroul'į yra palyrg.kad
mu/ų whiskey yra už
J.RIt:G£R.a.CO 3 visas geriausia. Gardunėlis nesulyginamas.
Siuskite piningus su
ižeukymu.
Piningai
sugražinami, jaigu
•whiskey 'nepatlktąVžs Įsakykit šiandien.

J. Rieger (SL Co.

1928 Genesee St.
Cleveland, Ohio.
P. Szukys,
1408 E. 25th St.

Kansas City, Mo.

CAMBRIDGE, MASS.
Pet Bartkevičius, 877 Cambridge St

F. P. BRADCHULIS

HARTFORD, CONN.
Kar. Lesevlčius,
40 Mulberry at

Attorney & Counselor at Law

132 S. Clark, Cor. Madison St.
Atwood Bldg., Room 806

Box 708.

Tel. Franklin 1178-

HAZLETON, PA.
Lietuvys advokatas, baigęs tiesų mokslų Ame
Ant. Shukis,
103 N. Wyoming St. rikoje. Veda visokias bylas, civiliškas ir kruninališkas visuose teismuose (suduose).

Gyv. 3112 S. Halsted st, arti 3lmos
Telephone Yards 2390.

LEWISTON, ME.
K. Vilaniškis,
14 Summer st.

Telefonas Yards 1532

I

;

Dr. J. KULIS

,

Gydytojas Ir Chirurgas

NEW YORK, CITY.
J. žemantauskas,
307 W. 30th st. !

3255 S. Halsted St.

,

!
)

Chicago, Ill. i

t

Pittsburg, Pa.
Baltrušaitis Bros.,
2400 Fifth av.
Jonaa A. Ignotas, 46So. 22-nd Street
Parsiduoda
valgomųjų
daigtų,
smulkmenų, cigarų ir tabakos krau J. G. Miliauckas, 1811 Wharton SL
tuvė. Gera proga užsidirbti piningų.
Paterson N. J.
Parduodama, kadangi dėl nesveika
70 Lafayette St,
tos reikia išvažiuot iš miesto: M. A. Vareškevičius,
Bilow, 3723 So. Halsted st., Chicago.
Pittston, Pa.
Ad. Bendinskas,
42 Chesnut St.
Parsiduoda bučernė ir grosernė la J Kazakevičla,
103 No.
SL
bai geroj lietuviais apgyvento) vie
toj.
Biznis kuogeriauslai išdirbtas
Plymouth, Pa.
per kelioliką metų. Priežastis par B. Potellunas,
345 E. River St
davimo — saviniukas perka farmą.
Gera vieta lietuviui. Parsiduoda pi
SO. CHICAGO, ILL.
giai. Kreipkitės adresu: 3248 Illinois
Pet Ostrovskis, 8701 Commercial Av.
Ct., Chicago, Ill.

Pajieškau Miko Paulikačio, Kauno
gub., Raseinių pav., Jurbarko vals.,
Kalnėnu kaimo; apie 20 metų kaip
Amerikoj girdėjome kad gyveno Troy,
turiu svarbų reikalą prie jo, atvažia
vo jo tikras sūnus pas mane Jurgis
Paulikaitis, kas žinote apie jį ma
lonėkite duoti žinią šiuo adresu:
Andrew Inamait,
Pigiai parsiduoda siuvykla vyriš
19 Goodyear avė., Naugatuck, Conn. kų ir moteriškų drabužių.
Biznis
gerai išdirbtas. Jieškančio tokio už
Pajieškau Dominlko žemlausko ir siėmimo meldžiu ateiti ir persitik
Jurgio Mišeikos, paeina iš Kauno gub.. rinti: 1817 So. Union st.
Telšių pav., Varnių parap.
Turiu
jiems pranešti linksmą naujieną. Ra
No. 2940 Throop str., parsiduoda
šykite šiuo adresu:
2 lubų medinis namas.
Storas ir
A. Maskeliūnas,
gyvenami kambariai užpakalyj: 7
245 Kensington av., Kensington, Ill. kambariai ant 2 aukšto. Kaina $3300.00. Kreipkitės į John McCarthy, 834
Pajieškau savo pabrolio, Juzo Ur W. 35th place.
bonavičiaus, paeina Iš Kauno gub.,
Panevėžio pav., Pušaloto parap., MalParsiduoda saliunas Bridgeporto da
dačiono kaimo. Jis pats ar kas kitas lyj, lietuvių ir lenkų apgyvento) vie
meldžiu duot žinią šiuo adresu;
toje, priešais lietuviškos bažnyčios.
Karelus Ūsiukas,
Vieta sena, biznis gerai eina. Par
52 Bridge st.,
Union City, Conn. duodama labai pigiai, kadangi savi
ninkas važiuoja Lietuvon. Kreipties
Pajieškau savo draugo Juozapo 943 W. 33 st., Chicago, Ill.
Staiklo, Kauno gub., Kauno pav.,
Josvainio vaisė, ir parapijos, Rusčinio
Parsiduoda dviejų gyvenimų su rū
Kaimo; metai atgal gyveno Melrose šim mūriniai namai ir dviejų gy
Park, II!., o dabar inežinau kur. Kas venimų mediniai su 16 kambarių ir
apie j Į žinotie arba jis pats malonė- didele rūšim, geri kampininkų laiky
Klte pranešti šiuo adresu:
mui.
Savininkas gyvena 1404 So.
»
Motiejus Masiaika,
Union gatv. Ateikite paklaustų iki
• 0- Box 423,
Melrose Park, Ill. 11 ryto arba nuo 7 vakare.

8 pilnos kvort.

St
St
st.

Ant Pardavimo.

PRIĖMIMO VALANDOS:
J
•
Nuo 9 ryto iki 12; 6 iki 9 vakare
I Nedėl.: nuo D iki 12 po piet; nuo 6 iki 8 vak. !
■y
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Mačio-Kėkšto Eilės dėkiunJcijos, pilnas rinkinys eilių vieno iš gar
siausių mus poetų. Kaina 50c. Yra tat No.
-4 ir 5 "‘Žmonių Knygyno“. Gaunama vi
suose knygynuose. Leidėjų adresas;
BALTRUŠAITIS BROTHERS,
2400 Fifth ave. Pittsburg, Pa.

JUOZUI
RIDIKfJ
Užlaiko visokius
pirmo
skyriaus gėrimus ir kvepenčins cigarus ir

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

3253 Illinois Gt„ Kerte 33rd

SO. OMAHA, NEBR.
F. B. Versockis,
257 S. 33rd st.

Namine Mokykla

HL

G. Tachilauckas, 1217 W. Jefferson SI.
Scranton, Pa.
Geo. Baltrūnas,
2018 Luzerne St
Juoz. Petrlkya,
1514 Ross Av«.

Shenandoah, Pa.
T. Kryžanauskas, 38 E. Centre Si
Union City, Conn.

5). F. Eimaitis,

65 Brennan st

Gramatika angliško kalbos
mokintis be mokintojo (ap
daryta) .........................$1.00
Vaikų Draugas, arba kaip
mokintis skaityti ir rašyti
be mokintojo
-15c i
Naujas Budas mokintis ra
šyti be mokintojo
10c 4
Aritmetika mokinimtiisi ro- z
kundų, su paveikslais (ap
daryta) ............
......__ 35c.

P. M i koklinis,

Waterbury, Conn.

K. Ch. Kažemekas,
Jurgis žemaitis,

785 Bank st.
824 Bank st

WAUKEGAN, ILL.
M. Rakauskas,
1015 — 8th st.

V.

WESTVILLE, ILL.
S. Kreivėnas,

WILKES BARRE, PA.
J. Matui unas,
153 S. Meade st.

Wore eat er, Maas.
Ant Bernotas,
45 Ward St

“LIETUVOS” KELIAUJAN
TIEJI AGENTAI.
Simanas Kvietkauskas.
M. K. Wilkevicze.

—

■

3252 So, Halsted St,

m

Priima pinigus taupinimui ir moka už juos 3% metams.
Skolina pinigus pirkimui namų ir Uotų mieste Chicagos.
Sukolektuoja žmonių pinigus padėtus kitose bankose;
teipgi iškolektuoja darbininkų neužmokėtas algas ir pasko
lintus pinigus.
Padaro visokius Notarijališkus raštus, kaip tai: Dovierennastis, 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 liotus.

ga
K

I

Box 62.

New York City |

in^rwifWitiMiinM ....................... .

■t

A. OLSZEWSKI
Chicago, Ill

3252 So. Halsted St

Išeina kas utarninkas
ir pėtnyčia.

s. »

PRENUMERATA KAŠTUOJA:

AMERIKOJ
EUROPOJ

metams $2.50
pusei met. $1.25

'Rosijoj ir Lietuvoj /3.50
Anglijoj ir Škotijoj 15 š.
Prūsuose 15 markių.

Šiomis dienomis tapo atidaryta lietuvių banka vardu

!

New City Savings Bank

Rašyk tuoj'aus, o gausi vieną
numeri dykai.

V.D.Boczkauskas&Co
620-522 W. South Ali.,
Mahanoy City, Pa.

—

■
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Nauji dvišrlubiniai garlaiviai “Kursk”,
“Russia”, “Birma” “Lituania” raguliariškai kas dvi aevaili važinėja tarp Rosi
jos ir Amerikos Tai yra vienatine lini
ja, kuri veža tiesiai Rosijon be persėdi
mo kokiame nors uoste. Pasažierai gali
susikalbėti savo prigimtoj kalboj ir gau
na priprastą jos valgį. Kaip patogu yra
vašiuoti be* persėdimų, gali paliudyt
kiekvienas kuris lik važiavo.

Rusiškieji pačtiniai garlaiviai
išplaukia šiuo laiku:
Iš New York
Vasario litą 1911
Vasario 25tą 1911
Kovo
litą 1911
Kovo 25ta 1911

Smulkesnių žinių klauskit pas svar
biuosius Linijos atstovus.

A. E. JOHNSON (Sl CO,
27 Broadway
New York.

i
i
>
I

Taipgi turime “Safety Depesit Vaults” (skry
neles del sudėjimo visokių brangenybių) po $2.50
ir aukščiaus metams. Darome tikrą bankinį biz
nį. Skoliname piningus ant visokių išlygų: ant
mortgage, notų ir tt.
General Fire Insurance
Agency. Kožname pareikalavime išrašome Policy
su paaiškinimu apie kaštus. Visiems yra gera pro
ga atlikinėti savo reikalus musų Rankoje.

<
4
(
4
(

Duokit VALYTI SAVO KARBATKINES LANGTIESES
<
į Tarpvalstijinę Karbatkinių langtiesių Valymo Dirbtuvę (The interstate
Lace Curtain Cleaning Works). Męs t
valome jas tinkamai, mūsų kainos
yra prieinamos visiems.
VALOME VISOKIOS RŲŠIES KARBATKINES
LANGTIESES,
TRIS
PORAS Už $1.00.
;
Imam valyti langtiesies iš visur. Užtelefonuokit telefonu Wentworth 4062,
arba {meskit laiškelį adresu: 6003
State st., Chicago, 111. Firmą atsto
vauja Martin J. Roobins.

Hew City Savings Bank.

l

Savininkai namo ir Bankos viršininkai

J

G. L UKSO, Pres.,
S. MARCINKIEWICZ, Vice-pres.
A. J. BIERZYNSKI, Cashier.

i 4601-03 S. Ashland Ave,

Im.

23 AKMENŲ.
Geižkello Lalkrcdli.
Galvute užsukamai ir
nustatomai Vyrų ar
Moterių dydžio.

20 metų auksuotaa,
dvlirubuoae uždaromuo
•e lukštuose, ingreveruotns. Tikrai gerai
laiko rodytojas getžka
lio žmonėms, reikalau
jantiems gero laikro
džio.
Gvarantuotas 20 me
tų. Siųslm Aitą laikro
dį ▼ioC’.rea C. O. D. už $5.75 Ir erpreso lėšas tJ- !
egzaminavimui. Jei nebus toks, kaip lakom, I
Wamekokito nol centų. ATMINKIT, kitur uAmekčilte už tokį laikrodį į 35 do L Auksuotu
•wteiflls Ir leketas Oykai su kožnu laikrodžiu
UKEU10B WATCH CD. BŪ9 Alhanstutn Vdg. CitCiOJ

----------- -

Su “Checking Account”
dėl visų biznierių.
Už
sudėtus piningus į mu
sų
Banką
duodame
Chekių knygutę, iš ku
rios galima rašyti Chekius, kurie yra tinkan
ti visur.
Priimame
piningus
ant užčėdijimo ir moka
me 3% nuo 1 d. Sausio
ir nuo 1 d. Liepos.

Vienutine vežanti be persėdimo
Linija tarp Rosijos ir Amerikos.

Laivai
ESTONIA
KURSK
BIRMA
LITHUANIA

■ r . .................................... mm

4601-03 So. Ashland Ave.

Rosijos-Amerikos Linija

JUOZAS SZLIKAS.
“Lietuvos” keliaujantis agentas
Juozas Szlikas, “Lietuvos’ ke
liaujantis agentas, dabar lanko Nori mokintis Barzdaskutyklos?
si Pennsylvanijos valstijoje. Kas
Tamista šį amatą gali iš
mokti
nuo 4 iki 6 savaičių.
tik nori, gali dabar pas ji už
Kainuos tau tik $80.. Mes
sirašyti “Lietuvą” ir visokias
duosime visj setj skutimo
prietaisų. Bis amatas yra
kningas, ir piningus jam užsi
tinkamu perdėm visame
mokėti, o męs užsirašiusiems
aviete irtamista turėsi ta
da savo ypatiškjverteivysviską prisiimsime.
tf busi «art> darbdaviu. Rašyk pas:
A. Olszewskis,
NOSSOKOPF’S BARBER SCHOOL
“Lietuvos” išleistojas.
I40S l'nao Ava^
Ptttsborgi Pa,

run------- rrrr^***'**" *"'

Chicago, I1L

Parduoda šifkortes ant visų linijų išvažiuoti ir atva
žiuoti, ir išvažiuojantiems Lietuvon parūpina pasportus nuo
Rosijos konsufio.
Musų kainos visada pigesnės kaip kitu ir musų tarnysta
visuomet geresnė už kitų. Rašykite mumi apie šifkorčių
ir rublių kainas, o mes mielai tokias Jums prisiusime.
Rašydami mumi visada adresuokite šiteip:

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU
LAIKRASZTIS AMERIKOJE,
KURIS ISZEINA DU KARTU
ANT NEDĖLIOS.

Seniausia Lietuviu užeiga pas

8o. Boston, Mass.
N. Gendrollus,
224 Athens Street
J. G. Gegužis,
28 W. Broadway.

Springfield,

u
g

Ekspresas apmokėtas

RIEGER

MINERSVILLE, PA
J. Ramanauskas,
Box 538.

Banka A. Olszewskio

Whiskey

BOSTON, MASS.
Jul. Bukantis,
94 Blakstone st

INDIANA HARBOR, IND.
B. Yasiulis,
3604 Deador St

.p

Monogram

ra it

L. Gaw lis,
1834 N. Castle Street
Vincas želvls,
603 So. Paca st

Herrin, Illinois.
J. T. Adomaitis,

e

Rieger’o

tn “
ra s
ao 2
O£
CO

Baltimore, M d.

Brooklyn, N. Y.
J. Ambrozėjus,
120 Grand
A Lesniauskas,
298 South 1st
J. Liutkauskas,
124 Grand

a
H
H
H

Du-kart nedėlinis laikraštis

WHISKEY

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

u
||

NEW YORK, N. Y. I

Dept. 7.

SIEGE
OHOGRAM

“Lietuvos” Agentai

New Britain, Conn.
Norime gauti vyrą į redakciją, kad
BL
J.
Čeponis,
21 Pleasant Street
galėtų zecerio darbą atlikti ir klek
nusimanytų redeguot. Meldžiame atNewark, N. J.
sišaukte greitai ant šiuo adreso:
Mr. S. Viltrakis,
V. Ambrazevičla,
178 Ferry Street
207 Chartier avė., McKees Rocks, Pa.
Pajieško švyturio redakcija.
NORWOOD, MASS.
B. A. Tumavičius,
28 Austin St
U....mil
........ n iiumuiiii^agaĮ

Parsiduoda labai pigiai gera gro
sernė, labai geroje vietoje, biznis
eina puikiai.
Sena, išdirbta vieta,
turinti daugybę kostumerių.
Parsi
duoda kartu su arkliu ir vežimu,
kurį galima naudoti visokiems va
žinėjimams ir anglių pristatymui.
Grosernėje parduodama visoki mažniekiai, saldumynai, pienas ir visoki
vaisiai. — Parsiduoda iš priešasties
išvažiavimo į kitą miestą. Kreipties
reikia adresu:
1622 So. Halsted st.
Chicago, Ill.

ENGLISH ASIATIC TOBACCO CO.

111-115 E. 7-TH ST.

B

Telephone Yards 76

Chicago, Ill.
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TEATRALIŠKAS MUZIKALIŠKAS
VAKARAS.
36-ta kp. S. L. A. sutelkia Chic.
Lietuviams gražu pasilinksminimo
vakarą 19-ta d. vasario 1911 m. South
Side Turner svetainėje, 3243 State
st, vakaro programas toks: I, En
couragement Orchestra, II Referatas
apie S. L. A. ir apskritai apie lietu
vius. III teatras “Tai Politika" vie
no veiksmo juokinga komedija. IV
kvartetas iš Rigoleto operos. (Lietu
viški žodžiai), V. Monologas žiovu
lys, VI Solo ant smuikos, VIII Visas
Birutės choras su lietuviškom dai
noms.
"Birutė” ves Grand maršą,
šitas programas prasidės 6 vai. po
piet lygiai, ir baigsis apie 7:30 ar
8 valanda; paskui šokiai ir kitos
žaismės. Tlkietą kaina 50c. pas du
ris ypatai, bet perkant iš anksto Lie
tuvos bei Kataliko redakcijose ir pas
Uganda, 1G13 So. Halsted galima gau
ti už 25c. Tie patįs tikietai geri
visam vakarui. Taigi lietuviai! kvie
čiame Jus atsilankyti į šitą vakarą,
manydami, kad męs Jums duosime
užganėdinimą.
Komitetas.

Jauni ir seni, turtingi ir vargšai, ateikite ir daleiskite man išskai•
tyt! J»isų gyvenimą nuo lopšio iki grabo.
-S.

Su pasakymu vardo $1.00.

Kaina 50c.

Garsiausias sviete
DELNAŽINYS IR KORTU LEMIKAS

RSEDICaK^

fcį'

PROF. H. LEIBOWITZ

HhSSTITUJITĘ

AS pasakysiu tamistal su kuom apsivesi ir taipgi
vardą y piktos, kuri tave myli.

Jelgn tu nori žinoti kaip sav susivaldyti ir
kaip žengti kiekvieni} žingsnį gyvenime pasek
mingai, kaip nepadaryti |okios klaidos savo už
siėmimuose, kaip apsisaugoti nuo nepasekmlij
Ir nelaimių, kaip išvesti visus užmanymus lai
mingai: tiesos dalykuose, kelionėse, prietikiuo
se su pricšlais ir draugais, sveikatos, nuopuo
lių, dalykuose turto ir abclnal visame kas lytis!
Tamistos gyvenimą.
Esmi vienatiniu kortų lėmiku (burti
ninku), kuris gali išmokyti kaip laimėti
meilę ar draugiškumą tų, prie kurių šir
dis linkusi nors jie butų ir gana toli.
Prižadu pasakyti tamistai ar tamistos vyras, moteris ar meilužė tei
singa ar prigavinga; kaip apsivesti su taypata, prie kurios širdis linku
si; kaip paskubinti apsivedimą su ypata, kurią myli; taipgi kaip įgauti
įtekmę ant tų, su kuriais sueini. Aš papasakosiu tamistai praeitg, da
bartį >r ateitį. Ateik ir pats persitikrinsi.

727
MAXWELL ST.,*
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GERIASIA KNYGELE IŠSIMOKINIMUI

Angliškos Kalbos. I

D

Jos Vardas yra:
“Kaip rašvti Laiškus Lietuviškoje ir Angliškoje kalbose”.
Ko ji mokina? Ji mokina rašyti laiškus (gromatas) lie
tuviškoje ir angliškoje kalbose. Žmogus gali visą amžį 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 knygos, kuri nemokantį 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 g)
j tėvus, vaikinų į merginas, merginų į vaikinus; tarnų į darbdavius, darbdavių į tarnus ir tt. Tie visi laiškai yra abiejose
kalbose, viens lietuviškas kitas angliškas, teip kad rašėjas skaito
lietuvišką laišką ir mato kaip tą patį laišką angliškai rašyti. Ra-@
šant angliškus laiškus žmogus mato kaip surišti žodį su žodžiu, 3/R
kaip padaryti pilnus sakinius ir tie sakiniai įsiskverbia žinogui į smegenis teip giliai kad jis juos jau ant visada atmena.
Jokia gramatika, jokia kita knyga teip greitai ir teip gerai žnio-Įj$
gu neišmokins angliškos kalbos kaip kad virš paminėta knygelė.
Žinoma pirm paėmimo šios knygelės, žmogus turi pirmiau per- JĮg
skaityti knygeles “Vadovėlis” No.1209 ir “Rankvcdis” No.1300,
kad gauti pradžią, o paskui jau imti knygelę "Kaip rašyti laiš- įjg
kus lietuviškoje ir angliškoje kalbose".
Ši knygelė ne vien mokina laiškus rašyti, ne vien mokina @
angliškos kalbos, bet dar mokina ir daugybės kitokių labai nau- ££
dingų ir reikalingų dalykų, kokių pamokinimų jokioje knygoje įįjį

nerasite. Ji mokina:
Kaip daryti kontraktus pirkimo, pardavimo, samdymo ir įfį
visokių formų biznio reikaluose; kaip daryti vekselius skolinant įS
pinigus; kaip daryt testamentus; kaip vesti draugysčių reikalus,®
ir visoki kiti pamokinimai. Teipgi mokina formų kaip žmonėse į
apsieiti visokiuose atsitikmuose; antai kaip apsieiti svečiuose, ap- ®
silankymuose, supažindinime vieno su kitu, pakalboje vieno su į
kitu, kaip užsilaikyti bankietuose, vestuvėse, krikštynose, pagra- g
buose, atsilankant ant metinių švenčių ir tt. Toliau knygelėje į
yra šimtai patarlių vartojamų angliškoje kalboje išverstų į lietu- 4$
viską, kokių dar niekad negirdėjai, ir ant galo yra Žodynėlis į
svetimij žodžių, vartojamų yvairiose kalbose, išverstų į lietuviš- ®
ką kalbą ką jie reiškia.
į
Ši knygelė turi 293 puslapius. Yra apdaryta popieros ap- @
daruose ir audimo gražiuose apdaruose. Ji yra verta daug pi- ffrP
nigų, bet už pinigus mes jos niekam neparduodame. Mes ją
dovanojame tiems, kurie užsirašo musų laikraštį “Lietuvą” an
ISi
18 mėnesių ir užsimoka $3.00 prenumeratos, tai tiems duoda- 4$
me šią knygelę dovanų ir siunčiame “Lietuvą” per pusantrų!
metų. Skaityk mus apgarsinimą ant puslapio 7.
<ISi
Kodėl teip brangią knygelę mes dovanojame už dyką? Pir-@
ma todėl, kad mes norime kad kiekvienas lietuvys išmoktų an- 'Si
glišką kalbą, kad paskui galėtų užimti geresnių vietą ar darbą @
iSi
ir pralobtų, o kada bus mūsų lietuviai turtingesni ir apšviestes--į-p
ni, tai ant tiek pakils lietuviška tauta ir kultūra ir mes nuo tur- Scr
iSi
tingesnių daugiau biznio turėsime. Antra — mes norime, kad i
kiekvienas lietuvys skaitytų musų laikraštį “Lietuvą”, kuri tarnauja žmonių apšvietimui ir kultūriškam jų pakėlimui, ir ant tISI
kiek “Lietuvos” skaitytojai pasidaugins, ant tiek mes į
:si
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 I
mokinti žmonis to visko kas jų gerovei reikalinga, todėl mes ir'
rūpinamės! laikraštį “Lietuvą” tokia žmonių mokykla padaryti. 1
Lietuviai jau pradeda suprasti mūsų gerą norą, nes kasdien ;
vis užsirašo “Lietuvą” daugiau ir daugiau, ir gavę nuo mūs J
virš paminėtą knygelę dovanų, kuodidžiausiai niurni dėkavoja;
už jos išleidimą.
į
Todėl ir tu, broli, kurs šį apgarsinimą skaitai, nelauk ilgiau,
bet tuojaus prisiųsk $3.00 prenumeratos už “Lietuvą”, o mes įgj
ir tau prisiusime tą brangią knygelę dovanų ir siusime mūsų §
laikraštį “Lietuvą” per pusantrų metų.
Siųsdami pinigus savo laišką adresuokite šiteip:

A. OLSZEWSKI.

3252 So, Halsted Street.
batea®
CNaV:

t;

|L*I5W

užJctojas.

CHICAGO, ILL.
B

kuris juodu ant baito ir su teisingo turinio paliudijimais, gali Jums darodyti savo veikimus ir ne abejotinus tame faktus.
Tušti apgarsinimai, tikrinimai ir savegarbinimai, visuomet yra be vertės, nes kiti turi mus išgirti, dėlto klausykim ir temikim žodžius mųsų Tautiečių ir apsvarstykim pątis Jų pripažinumus.
O Paveskime savo sveikatą tiktai tiems daktarams, kurie jau ne vienam sveikatą sugražino ir ne vienam gyvastį išgel
bėjo, o ne bandykim ješkot pagelbos pas nežinomus, savegarbinančius daktarėlius.
Dėlto Aukšti Daktarai Gydymo Instituto, “The Collins New York Medical Institute’’, kuris yra didžiausiu ir garsin
giausių visoje Amerikoje, galsuteikti darodymus savo darbavymosi, o kuriems ligių, nėra visame pasauleje, kadangi tą
liudija tūkstančiai tvirtinimo ir padėkos laiškų, iš karių norints keletą čionais patalpinta.
Per tai skaitykit ką mųsų Tautiečiai rašo:

AR TURI:
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L|ETUVjškA| ir LENKIŠKAI. ATSINEŠK APGARSINIMĄ.
CkVlKH

TIKĖKIT IR ATSIDUOKIT TIKTAI TAM,

s
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Vidurių ligas, užkietė
jimą, nedirbimą, skilvio,
galvos skaudėjimus, reu
matizmą. odos ligas, šir
dies ligas, inkstų ligas,
kepenų ligas, hemoroidas
(prietvarį).
škrufulas,
nerviškus nusilpnėjimus,
plaučių ligas, slogą pilvo,
neuralgią, žarnų ligą,
slogas nosies ir gerklės,
bronchitis, asthma, paraližą, akių ligas, ausų li
gas, pat rūkymą, pūslės
ligas, visokius išberi mus
ir šašus, kirminus, ir vi
sokias lytiškas ligas, ar
vyriškas, ar moteriškas,
šviežias, arba chroniškas.
Prisiųsk tuojans 10 centų
markėmis, apturėsi gar
singą knygą Dr. E. C.
Gollins,
“ Vadovas in
sveikątą”. Ji yra būtinai
reikalinga kiekvienai šei
mynai.

Gerbiamas Daktare!
Aš buvau visiškai nusilpnėjas ir lytiški blogumai man
teip Įkirėjo, jok ne turėjau ramybės nėkuomet ir tų kankirūmu per ilgą laiką ne galėjau jokių
būdų atsikratyti. Šią dien gi, ačiū pa
tarimams mano draugų, suteikusiu
man Jųsų adresą, lieka vien tik pra
nešti, jok esu laimingiausiu žmogumi
pagaulėje, kadangi joki blogumai no
kankina ir sveikata sugryžo, bet už ta
viską tūrių viešai išreikšti tiktai Jums
širdinga padekavouę, teipgi labai gei
stina butu, kad kiekvienas mano Tau
AntanasEartaseviėe tietis žinotų Tamstos adresu, nes tik
čion šaltiuis sveikatos, o ne reiktų
klaidžioti reikale gydymo, pas no atsakančius daktarus.
Lieku dėkingu lik mirties
Antanas Bartaseviče
27 Hutchins Street, Batavia, N. Y.

Offiso valandos: šiokiomis dienomis nno 10

rao^rbrprtežaseųSu'
**
rių ligonis nenori kreip
tis prie šeimyniško gydytojaus, rudos plčmos, lopai burnoje,
skaudulia nnt liežiuvio. slinkimas plaukų, skausmas kauluo
se, sąnariuose, plėmos ant kūno, jauslus tekanti skauduliai.
MES IŠGYDOM ŠITOKĮ PADĖJIMĄ—MES NELOPOME.
M H h n rri m n i Ar kankina tavg n ubėglmal pacinan t i nuo
11 UUūcllllldl peržengimo gamtos tiesų, vyriški silpnu.
® mai, nualinimas, silpna atmintis, galvos
skaudėjimai, plėmai priešai ak is, nerviškumas, skausmą i strė
nose? Ar pats ėsi apimtas nors vienu Iš tų ženklų? Ateik pas
mus, mgs tave išgydysim nes kitaip nereikalauji mum mokėti.

Kaina metams $2.00; pusei metų $1.00; Į užsienį $2.50
Kas, [risiųsdamas mums prenumeratą, prisius iškirpęs

ir

šį apgarsinimą, tas gaus dovanas knygomis: užsirašantiems

"L. Mintį” metams
pusei metų už 50c.

duodame

knygų už $1.00

užsirašantiemo

iHoiUmoimo! ^’e*^aro
UZ.ulKnilulllldl mistos

Skirtumo koks tanesveikumas yra,
jeigu tamiet^ kankina de
ginimai, plikinantis šlapinimas, pūslės nesveiku
mas, erzinimai, tankus noras ištuštinimo, mgs
išgydom viršui minėtus padėjimus be vartojimo
peilio ir be siuntimo į ligonbutį.

Paskubinkit—Dovanas neilgai teduoslmo.
Adresas:

‘‘Laisvoji Mintis.”
1401 N. Main Ave.,
Scranton, Pa

Oįį4inimoi Pž<iePiraal- sutlng ir skausmingi

UUulliniui

sunariai, kantrybę atimančios
užsisenėjg ligos kurios padaro
gyvenimų nelaimingu, IŠGYDOMOS ANT VI
SADOS BE ŽUDIMO LAIKO.

i Gužuotos ir Susisukę Gyslos
•
y‘

b iu□

‘°n3

run-

dasi visur ant žemesnės dalies kimo, bet daugiau
siai kairėj pusėj; jos padaro žmogų labai neramų;
i yru silpnas velkantis jautimus daugmaž nuolatai.
Gyslos yra užčiuopiamos ir nurodo kaip botagas.

Ateinąs Nusilpnėjimas
mas, negallngumas prie darbo arba linksmu*
mu gyvenimo, nuilsimas, yvairus gėdinanti
silpnumai, ir tt. ATIDĖJIMAI YRA PAVOJINGI—PASIRODAVIK SU MUMI DABAR.

Odos Nesveikumai

lopai, netobu
lumai, žaizdos skauduliai^ pageltonavus ir
išblyškus odų, pajuodavę paakini. Vyrai, yra
jum nuo to visko vaistas, atsišaukiant pas
mus ant gvdvmosi. GALI UŽMOKĖTI KA
DA BUSI IŠGYDYTAS.

Inkstu,
Pūsles ir Sėbrus Nesveiku• Inkstų nesveikumas gali Išsivystyti,
Indi į pavojingas komplikacijas, ir Jeigu itįj
atbotas, pagimdys kitas ligas ir kompllku^

jas. Ar manai apsivesti? Ar esi tikrai sveikas?

State Medical Dispensary

VYM TIKTAS

150 SO. CLARK ST, arti Madison gatves, CHICAGO, ILL.

INEJIMAS DYKAI

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

t

kas gali but matyta

GALERIJOJ
MOKSLO

i

344 SO. STATE ST.
CHICAGO, ILL.
near Harrison St.

Žingeidumai Patologijos
Žinįeidu
Osteologijos
Žingeid-jmfti ■cricmuliavi£TG Organu
Tirinek pradžia ir iszsivystimn Ž c.įiszkos
Rasos nuo Lopszio.iki Grabui. P.'.iūatyk Kei
stumus Gamtos. Žingeidumus iv Milž.’rszkurnus.
Tirinek Intckme Ilgos Ir paleistuvystes, per
statytas gyvo didumo figūrose, sveikuose ir
ligotuose padėjimuose. Lavus iszrodinetojas
atsakinėja visokius klausymus. Didžiausia
proga tavo gyvenime.

INŽENGA DYKAI
Atdaryta kasdiena nuo 8 ryto iki vidurnakeziui

LIUOSA GALERiJA MOKSLU
344 So. State St. CHICAGO, ILL.

kuris prisius keletu
markių, musų No. 8
kutaiiogą, didžiausią
lietuviškoj kalboj, 64
dideli puslapiai. Jum#
talpa aprašymai suvlrj
200 lleų, vyrų, moterų
ir vaikų, pasako nuo ko
jos prasideda, kaip jas
pažinti, kaip nuo jų
apsisaugoti, kokias gy
duoles naudoti, klek
jos prekiuoja ir kur jas
gauti. Paveikslai ir pre
kės yva irių kvepiančių
irgydančiųmuilų, Perfumų, Elektro-gydam
Čių aparatų, Robertnių išdirbinių, Monų,
Painų, ŠtukųLbrukuo
jamų Mašinėlių, Armonikų, Koncertinų,
Britvų. Pavinčevonių
ir Šimtai kitokių koinam reikalingų dalykų. Iškirpk šitą apgaž.
slnlnifį ir prlslųsk mum, o tuojaus gausi vlsaldy*
kai kataliogį.
John I. Bagdziunas, Proper

del visokių reikalų lietuvių

VoKioGiii Qdtvo (DeubGhG Sirasse) Nr. 55

Geradejyste Visiems

rūpinsis
Didžiosios Lietuvos, Amerikos, Anglijos ir kitose
šalyse gyvenančių lietuvių visokiais reikalais.

geradSjlDgq žmonių

IŠ Amerikos grįžtantiems Tėvynę, kaip ir kokiu
budu geriausiai pasiekti savo gimtines kraštą.

Philadelpliijos žmones yra laimingi, turėdami savo miestę tokį garsu geradčjinga Kliniką, kuris pasekmingai, teisingai, greit ir ge
rai, kad apsimą, tai kiekvieną serganti išgydo; todėl, kad čion:

Prekybos dalykuose Tilžėn atvykusiems apreiškia,
kas užlaiko geriausius tavorus ir parduod už pi
giausias kainas. Žodžiu, kiekviename reikale duo
damas sąžiniškas patarimas, ant kiek jis nereika
lauja ypatiškų išlaidų, veltui (dykai).

Tik parinkti geriausi daktarai specjalistai darbuojasi.
PASARGA: Teisingumas, gerumas užtikrinta visiems; nes šitas Phlladelpliljos Medical Klinikas, yra paties Pennsylvanijos Gu
bernatoriaus užtvirtytas-legallzuotas.
IDANT IR LIETUVHAI ŽINOTŲ,
kur atrasti tikru pngelba sveikatai, kaip Philadelphijos, Pa., teip iš kitu
miestu, tad nutarta pranešti per laikrašti, kad pribūtu ar atsišauktu, o visi
kurie trokšta apturės sveikatą ir visokias rodąs lietuviškoj kalboj ir, bus
išgydyt.! nuo: skaudėjimo kaulu, sąnariu, strėnų, krutinės, pečiu, ranku ir
kojų. Nesveikumo viduriu ir inkstu, žarnų ligų. Nusilpnėjimo, sunkaus
kvėpavimo, nervu, slaptu užsikrečiamu ir nuo išdykimo ligų. Slogus sap
nus, kosulio, širdies ir galvos ligų. Teip-pat moterų, skausmingas
mėnesines, gumbo ir visas kitas ligas, kurios tik atsiranda vargimui žmonių.
Gydome kaip švležes teip ir užsenejusias ligas. Tu ar tavo pažysta
mas, nepaisek kad tau niekas nepagelbėjo, neatideliok, bet pribuk ar atsi
šauk, busi išgydytas, jai dar galutinai mirties neapimtas. Kam mokyti
apgavikams daug kartu po dešimts doleriu už kvarbuotą vandenį; kad Phi
ladelphijos Medikai Kliniką sutelks teisingas grynas gyduoles naujausio
sutaisymo už mažą atnagrydyjimą, išgydys.
KAM SIRGTI, kad gali būti IŠGIDYTAS.
Atsišauk ant šio adreso visada:

Vokiečių gatve (Deutsche Strasse) Nr. 55.
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PS. Norint gauti kokį nors raštišką patarimą, rei
kia būtinai pridėti del atliepimo krasos ženklelį
(markę) Prūsuose io pfg. Didž Lietuvoj io kap
Amerikoj 5 cent.

THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC,
1117 WALNUT ST., tarp 11 tos Ir 12 tos Gatv.
PHILADELPHIA, PA.

PRIĖMIMO ADINOS: nuo 10 iš ryto iki 4 vakare. Utarninkais ir PčtnyČiom nuo Imos iki Oniu vakare. Šventadieniais nuo liuos iki 4tai po piet.
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BUK
VYRAS

JOHN'S SUPPLY HOUSE
23^2^36 SO. OAKLEY AVE., CHICAGO, Mm

Vietoje mokčti už didelius apgarsinimus, kurie negydo sergančiu; tad Philadelphijos Medikai Klinikas, moka už chemikalus gyduolėms, kurios išgy
do sergančius.
DR. ALEKSANDRA BROWNE, Supretend.
--------------------------- Visi krikščionys, ne žydai.------------------------ —

50,000
KNYGŲ

D-re Marija Dowiatt-Sass

Vysai Dykai Del Viru

Dr. O. C. HEINE
DENTISTAS

(ByviAlmas virš aptiekus.) A: CHICAGO, ILL

Daktaras E. G. Scnolor
Room 1020 Masonic Temple
State and Randolph Sts.,
CHICAGO.

Garsus Vokietijos kroniškų ligų
gydytojas. 8u užseudintoms li
goms, ateik ar rašyk
Lietuviškai ar Vokiškai.

sergančius.

Gausybės žmonių, per daktarus kurie yra Klinikę, apturėjo sveikatąišslgydė : Philadelphijos žmones nereikalauja papulti kur nors j apgaviku
rankas arba menkos vertės daktarpalaikiu; kurie apslmą o negali išgydyti,
nes Philadelphijos M. Klinikas visiems pagelbsti kurie čion tik kreipėsi.

J. Vanagaitis, Tilzeje [Tilsit

1
I
I
I

Philadelphijos Medikai Klinikas ligoms

Ji duoda patarimus reikalaujantiems kaslink kelia
vimo į Ameriką, Angliją ir kitas šalis.

Tautiečiai! Naudokities kiekviename reikale šita
mano Įstaiga. Adresą reikia dėti tokį:

KOZMAS GAUS DYKAI

jie tvarkytus ir lavintus savitai, — liuosi nuo kokių nors varžy
mų ir prievartos iš šalies.
Gryna ir savystovi link tikslo ir spalvos kultūra — tai “BAL

VILNA, RUSSIA.

Kraujo Užnuodyjinas

Mokslų,

Atsišauk tuoj’aus jeigu esi klapate.

OFISAS—Kampas 31 ir So. Halsfed gal.

Chivinskaja 22.

Mes trokštam, kad visi, kurie yra neužganėdinti su kitala
gydymai,, ateitu pas tnus ir pamėgintu musų tikrį ir ištiki
mą gydymą. Męs paaiškinsim tau dėlko kiti gydymai tavgs
neišgydė ir kaip męs tavo išgydysim.

pinantis rimtus ir gerai apdirbtus straipsnius iš įvairių mo
Prof. Julius S. užtikrina, kad Iš
mokys šokti kiekvieną jauną ar seną.
Išmokinu valsą 6 rūšių, taip, kad
gali drąsiai eiti šokti publikoj. Taip
gi išmokinu ir kitus šokius su keletą
vakarų.
Mokinu kas vakaras apart
Seredos.
Lekcijos yra nuo 7 vai.
vak. iki 10 vai. Prof. Julius S. pra
neša visiems, kurie nori išmokti šokt
ateik ant šio adreso: 2124 So. Halsted
st.
Ofisas ant 3-čių lubų atdaras
nuo 6 vai. vak. Taipgi mokinu viso
kius šokius Buck & Wing, Buck
Skirt, Irish Jig, Clog, Spanish Waltz,
Waltz, Two Step, Side Step, Barn
Dance.
Pirma Lietuviška Mokykla
Amerikoj.
Prof Julius S. kviečia
be skyriaus lietuvius ir lietuvaites
atsilankyti.
šokiai ir balius kas seredos vakarą,
atsibus Freiheit Turner svetainėj,
3417 So. Halsted st.
Pradžia 8-tą j
vai. vak. ir trauksis iki 1-mai vai. 1
ryto. Inžanga vaikinams 25c. Mer
ginoms dykai.

I

^es Išgydom Vyrus

Vienintelis mokslo ir literatūros iliustruotas laikraštis, tal

kslo šakų: Historljos, Kultūros Kislorijos, Gamtos Mokslų, Draugijinių
ir t. t., lygiai ir originališkai parašytas apysakas iš musų gyvenimo.

Gųodotinas Daktarei
Q
Širdingiausiai ačiū Jums už sugražynimą man sveikatos, kurią atgavau
vartodama Jųsų
didelės
vertės
vaistus. Kitį dak
tarai ne galėjo
manęs išgydyti
per ilgus metus,
bet Jus tą sutei
kėt gana skubiai
ir pasekmingai.
Užsisenėjusls
Mrs. P. Laganiene reomatizmas, kepenų (jaknų) ligą ir užkietėjimas vi
durių, kurie mane kankino ilgą laiką,
jau dabar apleido ir šiuom laikų, jau
čiuosi visai sveika, tvirtai tikėdama,;
jok likau Išgydyta ant visados. Pei^
tai kiekvienam, reikalaujančiam pa
galbos ligoje užtikrysiu, jok esate ge
riausiu Daktaru pasaulėje. Lieku ant
visados dėkinga ir prielanki
Mra. Paulina Laganiene,
____ ______________ Elmhurst, N. Y.

Utarninkais ir petnyčiomis nuo 7-8 vai. vakare.

“LAISVOJI MINTIS”

“BALSAS” dabos tikrųjų gyvenimo reikalų, rūpinsis, kad

“BALSAS”

5 vai, po pietų. Nedeldieniais ir šventądieniais nuo 10—1 va! po pietų.

MOKYKLA ŠOKIŲ.

“BALSAS”

SO” obalsis.
“BALSAS” eis sykį kas mėnuo.
\
“BALSA” leidžia ir veda A. Vėgėlė.
“BALSO” kaina: Lietuvoje ir visoje Rusijoje: metams 2 rub.,
pusei metų 1 rb.; užsieniuose: metams 3 rb., pusei metų 1 r. 50kp.
“BALSO” adresas:

Dauggerbiamas Daktarei
Skausmai krutinėję, trumpas kvėpavymas ir ne atsakan
tis malimas vidurių, yra tai liga sunki ir iš tiesu daugiaušiai kankinanti. Tas man yra žinoma
iš to, jok tie blogumai, per ilgą laiką
mane vargino ir niekur ne galėjau
atrasti pagelbos, bet gavęs adresą,
šaukiausi prie Jųsų pagelbos, kurią ir
suteikėt, puikiausiai prižiūrėdami ir
geriausiai gydydami.
Nuoširdžiai
meldžiu ne atmeskit mano dėkingu
mo už sugrąžinimą man sveikatos Į
teip trumpą laiką. Esu tikras, jok
kiekvienas.su kuriuomi turėsiu progą
John Skiptur.aa
kalbėti, ištikus reikalui, ne ješkos
sveikatos pas kitus daktarus, bet vien tikšauksis prie Jųsų
Linkėdamas del Jųsų puikiausios kloties ir liekų dėkingu
ant visados.
John Skiptunas, McAdoo, Pa.

Skubinkit dėlto Tautiečiai, dasižinoti apie savo sveikata, kreipdamiesi vpatiškai, ar laišku prie Daktaro S.E. Hyndman
Virinusio medikališko direktoriaus THE COLLINS NEW YORK MEDICAL INSTITUTE

Nuo Naujų Metų pradės eiti iš Vilniaus

bepartijinis pažangus visuomenes, politikos ir
švietimos laikraštis, skiriamas plačiajam Lietu=
vos valstiečių ir darbininkų luomui.

Brangus Daktarei
Už iš gydymą manęs teip gerai ir
skubiai iš gana svarbios lytiškos ligos, ne randa
žodžių išreikšti
savo dėkingu
mo, o tai ačiū
geram Jų«ų ta
me pasišventi
mui ir augštam
daktariškai
mokslai. Visa
dos ir kiekvie
Mike Paliokas.
nam savo draugui pranešiu, jok geresnio Daktaro,
kuris su tokiu atsidavimų ir sąžiniškumų ligonj gydytų, ne galima atra
sti. Lieku su puikiausiais del Jųsų
linkėjimais ir dėkingu ant visados
Mike Paliokas
358 Helen Street, McKees Rocks, Pa.

Moterų ir vaiku ligų specialiste

Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk del vyru.
Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijima krauja
arbasypili,nubiegimasieklo8, patrotitu stypribe, pučkus
ir kitus išmietimus,
negromulavima,
patrotitu
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, tumatizma, gonorrhoea arba triperi, naujai įgautas lygas,
strietura irvysasvyru lygas, gal būti išgidonz*' -<va
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai.
Ta, dykai įgauta knyga, pasakis jun-J kodėl jus
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Kn/ga ta yra
krautuvė žinios, katrus turo žinoti kožnas vedes arba
nevedes vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara,
katras atsydave ilgo lajka tyrinėju s tu, specijalisku
lygu. Temvkit, jog ta knyga yra siusią vysai dykai,
užmokain už pačto, ing užpečetita konverta. Nesiusk
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir'adresa ant
žemiaus paduotu kupono, katrų siusk mums šendena.

1725 W. 18th St

5208 W, Harrison St.

Telephone Canal 1208
Valandos: nuo 9:30 iki 12:00 dien
nuo 3:00 iki 4:00 po piet
r.uo 7:00 iki 8:00 vakare

Arti 52ros Avė.
Telephone Austin 737

Valandos:
iki 0:00 kiekvieną rytą

Akušerijos mokykla.
Lietuves ar Lietuvaites mokančias lietuviškai rašyti Ir skaityti pri
rengiu prie Valstijos egzaminų — kur po išlaikymui kvotimų gali liuosai ir
atvirai — nesibijant jokios baudos— piaklikuoli.
Norinčioms mokytės galima kreipiesi pas:

22 Fifth Avenue, Chicnio:

Godotinas Tamlsta: Papai Tamistos prižadiejtna, a3 norlečjaa
jog Tamietaprigiabtnmel man vysai dykai vfcna j usu knyga del vyru.

Dr. A. L. GRAICZUNAS

Vardas
Adresas;

Rezidencija

Tarpe Paulina ir Wood gatvių
Sasso aptiekoje

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER & CO., L 902

Offisas

3312 South Halsted St.
SteitaB

J

Chicago, Ill.

m

