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Metas XIX

POLITIŠKOS ŽINIOS.
MASKOLIJA. ,

Maskoliškasis caras, pasisvečia
vęs savo pačios tėviškėj ir pabai
gęs jos gydymąsi Nauheime, su 
50 tarnų ir pašaukęs naująjį Mas- 
kolijos užsienių ministerį Sozo- 
novą, atkako Pottsdaman, kur da
bar yra Vokietijos ciesorius. Ca
rą ant geležinkelio stoties patiko 
ne vien kuningaikščiai, bet ir 
visa Vokietijos ministerija, 
ras pasiliks Pottsdame porą die
nų. Abudu valdonai galės sau 
pasikalbėti, pasivažinėti, o 
nisteriai apkalbės politikos reika
lus. Rods laikraščiai, tarnaujan
ti valdžiai, užtikrina, buk caro at
silankymas ne turi politiškos 
prasmės, buk tai paprastas už
važiavimas pakeliuj pas kaimyniš
ką vaidiną, bet ištikro, turbut, 
yra visai kas kitas, nes caras 
atsigabeno su savim užsienių mi- 
nisterį, o Pottsdaman atkako ir 
Vokietijos kancleris ir jos už
sienių ministeris. Paprastam 
pasimatymui kaiserio su caru 
ministeriai ne butų reikalingi, 
valgyti pietus, gerti vyną jie ir 
be ministerių galėtų.

Ar caro su kaiseriu pasimaty
mas prašalįs dabar esančius ne
sutikimus Vokietijos su Masko- 
lija, tą ateitis porodys. Tuom 
tarpu nesutikimų yrą ne mažai 
ir jų daugiau turi susirišusi su 
Vokietija Austrija negu1 pati 
Vokietija. Prietikiai tarp Austri
jos ir Maskolijos labai įtempti, 
o Maskolija gerai žino, jog už 
Austrijos pečių stovi Vokietija, 
galinti karan • stumti su viršum 
4 milijonus geriausiai Suorgani
zuotų kareivių.

Seniau, kol Maskoliją 'laikė 
nepergalima, Austrija, net Vo
kietijos remiama, nedryso ant 
Maskolijos kelio stoti; dabar 
vienok ji vis drąsiau painioja 
Maskolijos siekius. Dar slaviš
kosios Balkanų pussalio viešpa
tystės, kaip Montenegro, Serbija 
ir Bulgarija krypsta Maskolijos 
pusėn, bet už tai tvirč^usios vieš
patystės — Turkija ir Rumanija 
aiškiai pakrypo Austrijos ir Vo
kietijos pu^ėn, Vokietija drąsi
na ir paremia Turkiją ir per ją 
supainioja Maskolijos mierius. 
Jaigu Maskolija bandytų dabar 
ant Turkijos užpulti, jau Turkija 
ne butų viena kaip buvo 1877 m > 
kada jai reikėjo karas vesti vie
nai ir su Maskolija ir su-Ruma- 
nija, su Serbija, Montenegro ir 
dar malšinti maištą Bulgarijoj.

Vokietija ir piningais remia 
Turkiją. Ji priėmė jos skolų da
lį, skolina ir daugiau piningų. 
Dėlto, kad turėjo Vokietijos pa
žadėjimą, Turkija pertraukė ta
rybas su Prancūzija atsisakė už
tikrinimui išmokėjimo piningų 
duoti Prancūzijos reikalaujamas 
gvarantijas. Tuom tarpu Vo
kietijai užstato muitinių inplau- 
kimus. To ir prancūzai reikala
vo, Vokietijos padrąsinta Tur
kija pakėlė protestą prieš Angli
jos ir Maskolijos šeimininkavimą 
Persijoj, prieš norą pasidalinti 
Persiją; žada ir Turkija siųsti 
savo kariumenę į gulinčius prie 
Turkijos sienos Persijos apskri- 
čius. Nepadrąsinta galingų už
tarėjų, Turkija neišdrystų pai
nioti Maskolijos mierių. Turki
ja yra tik Vokietijos ir Austri
jos įnagiu. Tą gerai žino Mas
kolijos caras, todėl ir atkako pas 
Vokietijos ciesorių pasisvečiuo
ti, o ministeris Sozonov su Vo-' 
kietijos kancleriu galės paside
rėti, pasitarti, ką jas leis Masko
liai daryti. Todėl tai aišku, 
kad caro atsilaikymas Pottsda
me turi didelę svarbą: pasima
tymas gali laukiamą Europoj ka
rą ant toliau nustumti, gali jį 
ir suskubinti; karas gi, nors jis 
sykį kad ir su viena Turkija 
pradėtas, išsiplatintų visoj Eu
ropoj, jame turėtų dalyvauti 
sos didėsės jos tautos.

Ca-

mi-

vi-

ISPANIJA.
Iš Ispanijos ateina labai 

ramios žinios. Sostas ten 
nuo senai braškėti pradėjo ir
jis jau labai svyruoja. Pereitą 
savaitę Paryžiaus laikraščiai pa

ne- 
jau

garsino žinią, buk Ispanijos sos
tinėj Madride kįlo jau revoliu
cija ir buk Ispapijos karalius 
tapo užmuštas. Žinia ta rods 
pasirodė neteisinga; bet revoliu
cija Ispanijoj kilti gali, ji ten 
nuo seniai laukiama.

Kraštas iš visų pusių drasko
mas nesutikimų, ąanlygos ten 
dabar tokios, kokios buvo Len
kijoj prieš jos puolimą. Kruvini 
susirėmimai didesniuose mies
tuose tarp kuningų šalininkų ir 
jų priešininkų nuolatai atsitinka; 
sostas gi nei ant vienos iš tų 
partijų rantiesi ne gali. Katalio- 
nioj sukilo darbininkai, streikai 
apėmė Barcelioną, Saragassą ir 
Sebadellę. Reikia tik mažo ne
takto ar iš darbininkų, ar iš 
kariumenės oficierų pusės pa
gimdymui kruvino susirėmimo, 
o po tokiam susirėmimui jau 
visuotino sukilimo negalima būt 
sulaikyti. Jaigu iki šiol tokio 
sukilimo ne buvo, tai tik to
dėl, kad sosto priešams trūksta 
atsakančio, sumanaus vadovo. 
Šiuom tarpu kariumenė dar sto
vi sosto pusėj, bet kasžin, ar 
ji butų ištikima, jaigu žmonės 
sukiltų. Tą supranta ir Kata- 
lionios gubernatorius, ant salos 
Kubos savo žiaurumu pagarsė
jęs jeencrolas Wayler, todėl už
silaiko atsargiai, ne duoda pro
gos susiremti priešingoms pa- 
jiegoms. Bet kariumenė pri
rengta.

Streikuojanti darbininkai ren
giasi pulku traukti iš Sebadelies 
Barcelionan, bet gubernatorius 
uždraudė. Jaigu darbininkai už
draudimo butų nepaklausę, su
sirėmimas ; butų neišvengtinas, 
bet kad iki šiol darbininkai su
silaiko, tai nebuvo progos .su
siremti.

Baskų provincijose baskai už
silaiko taipgi neramiai, jie lau
kia tik prisakymo pretendento ir 
kuningų; tose provincijose ga
li kilti kruvinas kąrąs, tąsyk kil
tų revoliucija ir ispanijonų ap
gyventose provincijose. Bas
kų apgyventos —_ provincijos 
gali visai nuo Ispanijos atsis
kirti.

vėl ir rengiasi naują revoliuciją 
sukelti.

Mažą tuom tarpu revoliuci
ją sukėlė Honduraso gubernato
rius provincijos Amapala jene- 
rolas Valladares, kuris atsisakė 
prezidento klausyti ir bandė net 
gardinti Amerikos konsulių. Sto
vinti uoste du Amerikos kariš
kieji laivai nukreipė savo ka- 
nuoles į gubernatoriaus rūmą ir 
žada bambarduoti, jaigu sveti
mų kraštų ukėsams kas nors blo
go atsitiktų.

Mažosios respublikos Panama 
gyventojus nugazdino paskalos, 
buk ją nori užimti visai Jungti
nės šiaurinės Amerikos Valsti
jos. Nors prezidentas Taft - ir 
užtikrina, jog tokio mierio ne 
turi, būt Panamos gyventojai ne- 
užsitiki Jungtiniams Valsčiams.

Revoliucija kįlo ir pietinėj 
Amerikoj, respublikoj Uruguay. 
Kaip ten revoliucijonieriams se
kasi, apie tai tikrų žinių nėra 
nes prezidento valdžia aštriai 
cenzūruoja siunčiamus kur 
telegramus.

tuvą, Baltarusiją ir ilgesnį 
pabūti Vilniuje^

— Listvvos Ainlos —

laiką

Iš KAUNOi
Valstijos Tarybon nuo Kau

no gub. išrinktas Aleksandras 
Meištavičias, buvęs Valstijas 
Tarybos narys. A. Meištavičius, 
kaip praneša “S.-^.-G.w, pasa
kęs savo rinkikams, kad Valsti
jos Taryba įstatymo sumanymą 
apie be luominį valsčių almėsian
ti. Žingeidu, kokia tame klau
sime paties A. Meištavičius nuo
monė? Jis savo nuomonės vis
gi nepasakė.

— Lietuva* tlnioe —

priima mokinių, * Bet - mokyto
jas teturi juk vieną burną, ne
išsigali jis su šimtais mokinių 
kalbėti; vienam mokytojui visai 
ligi kaklui užtenka darbo su 50 
mokinių, o ypač su 8a S. Z.

— Vilti* —

nors

1$ UETUVŪS.
Iš VILNIAUS.

• Paskaitos apie alkoholizmą. 
D-ras Augustas Vroblevskis, b. 
Jogailonų universiteto Krckave 
docentas, ‘'Rūtos" klubo būste 
skaitys per 6 sekmadienius po- 
puliariškai-moksliškas paskaitas 
apie alkoholizmą. Skaitys lenkų 
kalba.

“Siev.- Zap. Gol.” paduoda ži
nią, jog Vilniau! toiėmo rūmų
pusantro metams tviftovės nu
teistoji Aliana Gie^vUiesė, dak
taro Gudavičiaus, buvuaio ant
rosios Dūmos atstovo — sesuo 
nusižudę Kauno kalėjime rug
sėjo 25 d. Ji kalėjo jau čia de
vintą mėnesį ir buvo pagimdžiu
si kūdikį, kurs netrukus čia-pat 
kalėjime pasimirė. Paliko ' dar 
jos dvejata mažų vaikų namie. 
Kol kas nusižudyuto- priežasties 
nežinoma. , >1 -

Kūnas mirusios glbėnamas 
tėviškę, į RaseiniųLpav, 

— Lietuvos tlalM —

15 TEt^ty?

kaip čionai ink uita'4 
gimnazija mergaitėm 
los įsteigėja ‘ir < vctfcj

Vilniuje žadąs netrukus eiti- 
naujas didelis lenkų kalba dien
raštis, “Kurjer Wdenski”.

šiomis dienomis policija kon
fiskavo pirmąjį numerį žadamo
jo- leisti savaitraščio lenkų kal-i 

vardu “Nowe Žycie” (Nau- 
Gyvenimas); jo redaktoriu- 
pasirašo advokatas. KloX|as.

ba, 
jas 
mi

i

Iš GELAŽIŲ, Pan. pav.
Mūsų žmoneliai sujudo kel

tis į vienasėdijas. Pirmiausia 
padarė nutarimą praeitą metą 
Sodelių kaimas Sttimbr. valse.

O šiemet nutarė: Prūseliai, 
Natiškiai, Mėtiniai** ir Gelažiai.

Rūgs. 22 Gelažiuos buvo su
eiga. Susirinko visi vyrai ir ma
žažemiai, prigulintieji prie Ge
lažių ganyklų, ir nutarė: keltis 
į vienasėdžius, nes kitaip nesą 
galima gyventi. Valsčiaus rašti
ninkas surašė ūkininkų nutari
mus, dabar paduos Panevėžio 
žemės tvarkomajam komisijai. 
Nutarimas padaryta po bausme 
— kas norėtų atsisakyt, turės 
užmokėt 200 rub. bausmės. Po 
nutarimu pasirašė, kurie buvo 
sueigoje, nors ir radosi keletas 
nenorinčių, — bet balsų užteko. 
Dabar kitam rudeniui lauksime 
matininko, ir po kiek laiko galė
sime gyventi kaip kam 
tiks.... Senai Gelažiškiams 
kė taip padaryti.

norėjęs britva papjauti savo 
ūkininką, nes matęs pas jį 6 
rub., bet pamisHjęs, kad jo ne
nugalėsiąs, tai pats būsiąs už
muštas. Ar bereikia biauresnių 
laikų? Tai vis suaugusiųjų pa
veikslas. Tryškių miestelyje yra 

"“pastojalyj dvor” grovienės Zu
bovienės su visokiais gėrimais. 
Tai tikras pragaras: muštynės, 
peštynės, su peiliais badymas — 
tai paprasti atsitikimai. Tėvai, 
tenai eidami, ir vaikus vedasi 
štai ir pasirodė vaisiai. Tryš
kiuose yra blaivybės skyrius, 
bet yra labai persekiojams, iš
juokiamas, paniekintas girtuok
lių. Po pirmos komunijos buvo 
raginama vaikai, kad rašytųsi į 
blaivybę; - vienas tėvas pasakė, 
kad jo vaikas už jį geriaus ge
ria degtinę ar alų. Tėvai, lai
kas vaikus drausti nuo valkioji
mąsi po smukias.- Tasai “pasto
jalyj dvor” tai ženklas,.,kaip mū
sų ponija, rūpinasi žmonėmis.

G.
— Viltu — •

valdžios bent vieno lietuvio mo
kytojo, • bet jų prašymas liko 
neišklausytas. Negalėdami su
silaukti lietuvio mokytojo, mu
sų žmoneliai priverčiami samdy- 
ties “daraktorius”.

Dievo Muzikantas.
— Viltis —

SAUKIA KARIUMENĖN,
Kauno apskr. — spalių 15 d. 

Vilkijoje iš Vilkijos, Seredžiaus, 
Veliuonos, Raudonės, Airiogalos 
ir Betygalos valsčių; spalių 22 
d. Kėdainiuose iš Kėdainių, Sur
viliškio ir Žetmės valsčių, spa
lių 25 d. Kėdainiuose iš Baptų, 
Juos vainių ir Krakių valsčių; 
spalių 31 d. Kaune iš Raudon
dvario, Jonuvos, Aleksandravo ir 
Rumšiškės valsčių; lapkričio 7 
d. Kaune kauniečius.

— Viltis —

Iš PANEMUNĖLIO, Ežer. p.

pa- 
rei-

los 
Narut&vįčienč, 
bežyje filosofiją
Jau keletą

metų, 
šių pro- 
liokyk-

P B

Iš BRUNAVOS, Panev. pav.
Brunavos miestelis nedidelis, 

nėra nei pačtos, nei mokyklos, 
nei kningyno nei jokios drau
gijos.

Girtuokly bč Žy4L ,Cx>n$i ūki
ninkai yra vargingam padėji-

žemės

PRANCŪZIJA.
Briand, sutvėręs naują minis

teriją, jau apdirbo ir programą 
prašalinimui ateityj tokių strei
kų, koki buvo laike geležinkeli
ninkų streikor dėl kurių Prancū
ziją žudė šimtus milijonų fran
kų, nes jie apstabdė visą Pran
cūzijos vaizbą, visus jos susinė
simus namieje ir su užsieniais. 
Sulyg ministerijos suipariymo 
toki streikai ateityj * negali už
gimti. Bet dar nežinia, kaip be 
streikų ministeriai mano išnau
dojamus darbdavių tarnaujančius 
apginti. Teisybė, streikai, kur 
jie ne užgintų, ne tik juose da
lyvaujantiems daug nuostolių 
pridirba bet kenkia visam kraš
tui, vienok dabartinėse sanly- 
gose darbininkai ne turi kito 
kelio pagerinimui savo būvio, 
o save-bu vi Jie turi gerinti.

ANGLIJA.
Pietinėj Valijoj užgimė ang

liakasių streikai, kuriuose daly
vauja su viršum 30000 darbinin
kų. Kadangi darbininkai užsi
laiko neramiai ir jų suvaldymui 
policistų ir vietinių kareivių ne
užtenka, tai į streikų apimtus 
apskričius siunčia 18 1 h u ža
rų regimentą. Iki šiol susi
rėmimuose streikieriams sekasi 
bandančius juos išskirstyti poli- 
cistus pergalėti ir išvaikyti.

Anglijos karalius Jurgis, nors 
gana seniai užėmė sostą, bet 
jis dar ne vainikuotas. Dabar 
jis išleido į savo tautą atsišau
kimą, jog sekančiuose metuose, 
22 birželio dieną atsibus jo ap
vainikavimas.

ISPANIŠKOJI AMERIKA.
Vidurinės Amerikos respubli

kose kaip seniau, taip ir dabar 
ramumo nėra. Niearaguoj, kur 
ką tik pasibaigė viena revoliu
cija, rengiasi antra ir tai ji pra
sideda tose jau Bluefield aplin
kinėse, kur kilo ir pasibaigusi 
revoliucija. Visi jenerolai pa
sitraukę nuo Estrado, rtsHri

Nuo spalių 2 dienos pradė
jo savo veikimą Vilniuje nau
jas bankas. Yra ui Azovo- 
Dono Prekybos Banko skyrius. 
Naujajam bankui pasamdyta bu
tas prie Didžiosios gatvės, Zal- 
kindo namuose (priešais miesto 
teatrą). Matyt, kad Vilniuje 
auga prekyba ; ir pramonė, jai 
taip tarpsta bankai. Neperse- 
nai atidarė čia savo skyrių Siau
rės Bankas, dabar jau

moteriškė, 
ir truso^ 
kliūčių ir nemlta 
tiek daug randa r 
deja. Keletą metų štfečia mū-l naudingumą. - 
sų kainpelyj simpatiška mokyk- — žemė —
la, suteikdama apsviltą žemai- j .
čin merginoms 1 bet gal nedaug.nū,ų visoirnAij’ gir-j« KUPRBUtKIŲ.

1, negauna

ir kitas.

grūdai, 
malimas.

Šiais laikais atpigo 
miltai, net ir grūdų 
Taigi ir ateinančią žiemą nėra 
ko tikėties grūdų pabrangimo. 
Miesto valdyba žada visokios 
duonos kainą ketvirčiu kapeikos 
sumažinti.

Kauno vyrų gimnazijos di
rektorius Klimontovič paskirtas 
i-sios Vilniaus vyrų gimnazijos 
direktoriumi.

. — Viltis —

Atstovu Valst Tarybon nuo 
Vilniaus gubernijos, vieton at
sisakiusiojo grafo Korvin-Milev- 
skio, išrinkta dvarininkas Alek
sandras Chominskis, b. 2-sios 
Dūmos atstovas. Rinkimams ap
tarti lenkai dvarininkai buvo pa
darę susirinkimą penktadienį, 
rugsėjo 24 d., kur gr. Korvin 
Milevskis plačiai išdėstęs savo 
veikimą V. Taryboje ir atsisa
kymo priežastis, pats pasiūlė 
savo vieton p. Chominskį. Tą 
kandidatūrą visi buvusieji su
sirinkime priėmė vienu balsu. 
Korvin-Milevskis sutiko tiktai 
būti išrinktas kandidatu. Ant ry
tojaus, rugsėjo 25 d. buvo tik
rieji rinkimai. 18 rusų rinkėjų 
visai atsisakė rinkti remdamies 
tuo, kad vis viena, jie negalėsią 
turėti į rinkimus jokios intek- 
mės, kaipo mažuma. Tokiuo bū
du balsavo vieni lenkai. Jų bal
sais ir išrinkta p. Al Chomins
kis, kuris gavo iš 120 balsų 119 
b. Kandidatu išrinkta 107 
sais gr. Korvin-Milevskis.

— Viltu —

bal-

prė-Airių kuopa su savo 
kybos žinybos pirmininku atvy
ko Peterburgan, pasižinti su Ro- 
sijos linų pramonijos stovia. Ke-^

nesiga 
nesibiji ; varnų

nasėdžius mažai kas dalinas, nes
ve-(nėra kas išaiškintų viensėdžių 

‘naudingumą.- Trumpa.

Panev. p. ---------------------- —
dėjęs apie tai mokyklą. O gaila.) Nepraeina nū mėnuo-kitas, kad
ši mokykla užsipelnė, dcad visuo
menė 
tyje.
ar tai
.taitę, 
į šią-

turėtų ir jąją sa\<> atmin- 
Kas norį į' mokslą leisti 
savo dukterį, ar tai gimi- 
gali drąsiai atiduoti jas 
mokyklą: mokinama čio- 

lai uoliai ir sąžiningai, nes ve
lėja begalo myli. saVo darbą ir 
ąerai žiūri kad mokytojos atlik
tų, kaip reikiant, savo pareigą; 
mokytęjos nesigaili kniso; pra
eitais metais mačiati, jog silp- 
ne s n josios susirinkdavo po pietų 
į mokyklą, ir mokytojos padė
davo joms lekcijų įmokti; to 
nebuvau matęs kitose ■ mokyklo
se.... Mokyklai, rūpi' netiktai, 
<ad mokinės išeitų mokslo kur- 
-ą, bet kad gerai, padoriai iš
siauklėtų; vaisiai — pavyzdingas 
nūsų mokinių- Mergaičių elgi- 
rnos. Nes mok) 
ra katalikė h* labi 
ka inkvėpti ir mokinėms svei
kas katalikiškas nuomones.... 
Linksma daros, matant, kad kar
tu su mergaitėmis ir katalikė
mis mokytojomis šventadieniais 
bažnyčioj meldžiąsi ir rimta, 
gerbiama mokyklos ‘velėja....

Patariu visiems tiems, kam 
brangios yra rimtos ir doros 
mokyklos, kad turėtų atminty; 
ir šią mokyHą ir Ją užjaustų.

Už mokslą imaųia 60 rub. me
tams. Iš neturtin gMiv pigiau 
Mokslą pabaigusioms mokyklos

ino-

vietą, šiemet įvestos, šalip pa
prastųjų lekcijų, prancūzų kalboj 
konversacijos; b ils ar vokiečių 
kalboj. M. Vaitkus.

Iš panav:
Panevėžio pradin 

visos jau kimšte pr 
kiniais. .Piemenįs, 1
no bandas, šiemet |į mokyklas 
nebepakfius. Už vis daugiau

1 mokyklos 
imštos mo-

sieina prieglaudos mokykloj, kur 
vienas mokytojau turi apie 80 
mokinių. Kitose mokyklose ant 
kiekvieno mokytojo priseina

mūsų apylinkėj neatsitiktų vie- 
noj-kitoje vietoj gaisras. Užsi
dega dažniausiai iš kaiminų, ku
riant jaujas, arba užkrečiant per 
neatsargumą. Štai ir dabar rug
sėjo 15 d. Kadarų sodžiūje su
degė vieno ūkininko visos tro
bos ir grytelninko gryčia. Kaip 
męs nerangus esame 1 Jokių gink
lų gesinimui ugnies .neturime. 
Atbėgame prie gaisro dažniau
sia tuščiomis rankomis; kad kur 
ir sučiumpi kokį kibirą, ar daug 
su juo ką padarysi? Sudegus 
paskutinį kart daliai Miegonių 
sodžiaus, visa parapija buvo nu
tarusi ingyti kelias gaisrui ge
sinti mašinas; didesni sodžiai 
apsiėmė nusipirkti po vieną sky
rium, o mažesni susidėję drau
ge. Vienok ligšiol nieko nepa
daryta, viskas gražiais žodžiais 
pasibaigė.. Vėl atsitikus ugne
lei, bėgsime plikomis rankomis 
ir aimanosime, kad negalima ug
nies užgesinti, neduoti, kad ki
tos trobos užsidegtų. Rodos, 
dabar jau visiems aišku, kad be 
tam tikros mašinos prie gaisro 
negalima apeiti. Užtat neati- 
dedant tolimesniam laikui, tuo
jau turime ingyti nors kokį vie
ną-du prietaisu gesinti ugniai.

— VUUs — -

kaimenės užmokėti

IŠ TRYŠKIŲ, SiauUų pav.
Rugsėjo 2i d. Leilėnų sodžiu

je buvo šioks atsitikimas. Vie
nas piemenukas 12 metų priža
dėjo savo draugams už palei
dimą nuo
ciningais. Bet jų neturėjo. Pa
matęs pas kitą 8 metų vaiką 
>5 kapeikas, norėję iš jo išgau
ti, bet kad šis nedavė, surėžė 
iam per galvą tris sykius paga
liu, kaip ženklai parodo, ska
rele pasmaugė ir įvilko į karkly
ną. Vakarui atėjus, tėvai pra
dėjo jieškoti savo vaiko; ant ry
tojaus atrado karklyne negyvą. 
Ir užmušėjas tą naktį nebuvo 
namie, tiktai auštant atsirado. 
Prispirtas, prisipažino, kad jisai

Bai-

Rugsėjo 25 d. žemiečių virši
ninkas buvo sušaukęs viso val
sčiaus rinktinių sueigą. Per su
eigą pirmučiausia buvo svarsto
ma valsčiaus ir mokyklos būtų 
taisymas. kai-kurie rinktiniai 
buvo atsisakę visai nuo taisymo. 
Bet žemiečių viršininkas paaiš
kino, £ad Jaigu panėmuniečiai 
atsisakysią taisyti mokyklą ir 
valsčių, tai jis pasirūpinsiąs vi
sai panaikinti Panemunėlio vals
čių: dalis valsčiaus būsianti pris
kirta prie Skapiškio, o dalis prie 
Rokiškio valsčių. . Tada, žino- 
ma,'jMa visi sutiko taisyti mo
kyklą ir valsčių. Surinkti pi
ningoms, atlikti visiems darbams 
sueiga išrinko iš savo tarpo 4 
vyrus. ‘(Aleksiejų, Voitošką, Ne- 
niškį ir Kubilių). Toliau, su
eiga prašė žemiečių viršininką, 
kad išreikalautų pataisymui mo
kyklos ir valsčiaus procentus 
nuo padėtųjų kaznačiejun pinin
gų už parduotus magazino grū
dus. Žemiečių viršininkas apsi
ėmė tai padaryti. Beto jis pa
aiškino, kad valstiečiai gali ma
gazino piningais be nuošimčių 
naudoties pagerinti ūkiui; nu
sipirkti plūgams, ■ akėčioms, zu- 
parui ir tt. Tik reikią pirma pa
daryti tam tikras nutarimas. Ant 
to visi sutiko. Antgalo, žemie
čių viršininkas pasiūlė išrinkti 
iš valsčiaus vieną vyrą, kuris nu
važiuotų į Ežerėnus narių tvar
komosios komisijos rinktų. Ta
po išrinktas Jonas Kubilius.

Neramus.
— Vilti* —

IŠ KRAKIŲ, Kauno gub.
Liepos 11 d. š. m. buvo atva

žiavęs džiakonas aptarti kaiku* 
riuos parapijos dalykus. Povi- 
sam džiakonas liepė susirinkt pa- 
rapijonams, kurie rašė skundą 
ant klebono, ir išrinkti 4 įgaliuo- 
tinius. Tuoj buvo išrinkta: Dal- 
bokas, JStokis, Juravičius ir Ban
džius. Potb džiakonas pranešė, 
kad tie kurie ant skundo nepa
sirašė, prasišalintų iš sueigos. 
Visi sušuko, kad nepasirašiusiejie 
galt ir šiandien pasirašyti. Džia
konas ėmė grasinti parapijonams 
protokolu. Parapijonai matyda
mi, kad džiakonas jiems nieko 
neduoda kalbėt, pradėjo šaukti, 
eisią namo ir vesęsis su savim 
įgaliotinius. Tada džiakonas pa-

mą. Fotam buvo nuvestas ant

tvartai pastatyta, matė., kaip iš
kastose vaismedžiams duobės® 
matėsi palaidotu žmonių kaulai.

Išvažiuodamas džiakonas pri
žadėjo po 2 savaičių pranešti 

viską, o dabar antras mė- 
baigiasi ir tai nieko negir-

apie 
nuo 
dėt.

— Lietuvos Ūkininkas —

IS ROZALIMO, Pan pav.
Mūsų parapija nors mažutė 

(apie 80 gyventojų), bet kapi
nėms turi puikų smėlyną, todėl 
daug turtingesniųjų iš kitų pa- ’ 
rapijų čionai laidojasi. Už duo
bę klebonas ima po rublį nuo 
kiekvieno. Tokiuo budu piningų 
už mūsų kapus kasmet susiren
ka šiek tiek, bet kur klebonas 
tuos piningus deda, jaigu nei 
muro apie kapines nepataiso?

Obalis.
— Lietuvos Ūkininkas —

Iš KRUONIU, Trakų pav.
Mūsų valsčiuje yra penkios 

liaudies mokyklos. Kruojiyse, 
Kalviuose ir Darsuniškėse mo
kyklos gyvuoja jau nuo seniau; 
Dudiškėse ir Mankaviškiuose — 
dar tik antri metai, šiemet, kaip 
girdėti, žadama dar dvi mokyk
it atdaryti sodžiuose, čia mo
kyklos steigiama valdžios, žmo
nių nepasiklausus. Rodos, tai 
puikus dalykas. Bet mūsų vals
tiečiai nelabai toms mokykloms 
džiaugiasi, nes maža jos duoda 
naudos. Visose mokyklose mo
kytojauja rusai, nemoką mūsų 
kalbos. Nuvedęs mokyklon vai
ką, žmogus negali susikalbėti su 
mokytoju; keista jam išrodo: 
kaip jo vaikas, negalėdams su 
mokytoju susikalbėti, galės čia 
mokyties? Na, ir veda savo vai
ką atgal arba, jai ir palieka ko
kiai savaitei, vis dėlto vėliau at
siima iš mokykloCM

Taigi žmonės kreivai žiūęi į 
tas mokyklas ir vaikų neleidžia. 
Penkios mokyklos ir visos pus- 
tušcios. Lanko jas tik rfisų vai
kai Mūsų vaikai tik klaidžioja 
tamsybėse ir, žiemai atėjus, gau
do žvirblius iš pastogių.

Bet paskutiniais laikais jau ir 
mūsų tamsioje sulenkintoje pa
dangėje žmonelės pradeda su
prasti mokslo naudingumą, žino, 
kad be mokslo šioje gadynėje 
sunku žmogui gyventi, todėl, 
kaip įmanydami, stengiasi bent 
kiek savo vaikus patįs pramokyti.

Pernai valstiečiai buvo prašę

IS PAPILIO, Zarasų pav.
Čia labai apleista klebonija jr 

bažnyčia. Bažnyčios statymui 
jau keturiolikti metai kaip rer»^ 
kami piningai, bet kiek jų su| 
rinkta, turbut tik vienas Dievas 
žino. Davatka.

— Lietuvos Ūkininkas —

IŠ KAIRIŲ, Sauliau pav.
Kairių klebonas J. Stanionis 

važinėja po parapiją kalėdoti 
net po kelis kartus į metusi Vie
ną kartą važiuos pasikieminėti 
kulių, kitą Šv. Nevalninkams ru
gių, avižų ir t. t., iki ateina tik
roji kalėda. Tuomet, be javų, 
šieno, linų, vilnų, imama ir pi- 
ningėliai.... Negana to, dar at
silanko ir Šiaulių kuningėlis —> 
ir tam duok. Radviliškio filijos, ' 
Norušaičių klebonas ir-gi- neuž- . 
miršta — ir-jajm duokit šv. Mi
kolai ant baliaus, 
kit

Žodžiu duo- 
tik, duokit ir duokit....

Lietuvos Ūkininkas

IŠ UTENOS)
Netoli Utenos yra Balsevičiaus 

palivarkas. Rūgs. 15 d. paskel
bė po aplinkinius sodžius, kad 
eitų tan palivarkan bulvių kast 
— mokėsią po 25 kap. už dieną.

Iš apielinkės prisirinkę apie 
100 žmonių, už pirmą dieną už- 

[ mok^pUbįkl



ta — po 25 kap., o toliau — už 
visas penkias dienas, kurias ka
sė, tik po 15 kap. (tik didesniems 
po 20 kap.), nors buvo derėta 
visiems po 25 kap. už dieną. 
Kasant, užveizdos vaikščiojo su 
bizūnais, jieškodami paliktų bul
vių, radę prie vieno vaikino ke
lias susimaišusias su žemėms — 
ėmė net šmagoti su bizunu. Tik
ra baudžiava! O burnos tos.... 
tikrai ne iš šio pasaulio. Baisu 
klausytis, kaip visokiais purvais 
(žodžiais) biaurioja mergaites 
ir moteris, ausis norėtų užsi- 
kiš 11 Anžuolėlis.

— Lietuvos Ūkininkas —

IŠ RIETAVO, Ras. pav.
Lažybos dėl pačios užmušimo. 

Rugp. 29 d. Labardžių kaimo 
ūkininkas P. parėjęs t vakare iš 
bažnyčios girtas ėmė j ieškoti sa
vo pačios užmušti. — Išgirdę jo 
kaimynai C. ir L., ėmė ginčyti 
(stenkti), kad pačios neužmuš. 
P. stato abu savo arkliu, kad už
mušiąs ; tiedu šimtą rublių — 
kad neužmuš. Ant žodžio ir 
sukerta — lig ryto pačiį už
mušti.

Ant rytojaus vėl C. ir L. atei
na, ir randa pačią neužmuštą, o 
vyrą besikinkantį pralaimėtus 
arklius. Pareikalavo arklių — 
tas neduoda. Tuodu atpjaustė 
strangus ir pasiėmė arklius. Par- 
sivedę namo per 9 dienas arė 
ir sėjo rugius. P. šaukėsi prie 
policijos — C. areštavo, o L.
pasislėpė. Seimo Lepšys.

— Lietuvos Ūkininkas —

Iš MARIJAMPOLĖS, Suv. gub.
čia kaž-kas, pašovė iš keršto 

trečiojo huzarų pulko viršininką 
baroną Kniede nerą. Po Valandos 
jisai mirė.

— Viltis —

Iš LIEPOJAUS.
Liepojųje, pradžioje 1909 m. 

kuningai įkūrė tarnaitėms šv. Zi
tos draugiją. Iš sykio visi džiau
gėsi, kad tarnaitės laike bedar
bės, ligos ar šiaip kokios ne
laimės turės prieglaudą. Drau
gijos narių skaičius pradėjo aug 
ti. Buvo tokių, kurie įmokė
jo net po 50 rub., t. y. užsimo
kėjo iki gyvos galvos. .Tą vi
są dalyką vedė kun. Mališauskas 
ir kun. Stakauckas. Netrukus 
minėti kuningai buvo iš Liepo- 
jaus iškelti ir visą draugiją pa
ėmė kun. Vizbaras. Jis pats 
aktiviškai nedalyvavo, bet pave
dė tą dalyką Branislavai Vis- 
girtaitei. Kadangi Visgirtaitė, 
nebūdama net draugijos nariu, 
ėmė savotiškai šeimininkauti, 
tai daugelis narių pradėjo prieš 
tai protestuoti. Draugijos “ve
dėja” >■ išgirdus, kad kai-kurios 
mergaites protestuoja prieš jos 
veikimą, pranešė: “Ką aš darau 
ar sakau, tai turi būt šventai 
pildoma. Neramias ir kelian
čias trukšmą mudu su klebonu 
išmesimę lauk!” Taip ir atsi
tiko. “Sukilėlės" iš draugijos 
tapo išmestos. Už išmestąsias 
užsistojo kiti nariai. Tada “ve
dėja" pagrasino išmesianti iš 
draugijos visas jai prieštarau
jančias.

Išmestosios padavė skundą 
vyskupui. Vyskupas atsiuntė 
rūsiškai surašytą atsakymą ir 
patarė joms skųsties draugijos 
valdybai, o jai tai negelbėtų, 
visuotinam susirinkimui.

Vaikai klauso savo “tėvo”/nors 
rusiško įsakymo ir paduoda 
skundą visuotinajam susirinki
mui. Prieš susirinkimą “vedė
ja” perspėja narius, kad jaigu 
kurie balsuotų už išmestąsias, 
tai patįs bus prašalinti iš drau
gijos.

Susirinkime, nors bemažko vi
si nariai susilaikė nuo balsavi- 
mov vienok tai buvo paskaityta 
kaipo ženklas sutikimo ir su
kilėlių išmetimas pripažinta tei- 
singu.

Vargšės nerasdamos ir čia tei
sybės, paduoda skundą prista- 
vui. Surašytas protokolas.

— Galima spręsti, kad drau
gija bus uždaryta. Kam teks 
turtas — nežinia. Tarnaitės gi, 
kurios, susitaupiusios keletą rub
lių, sukišo juos į draugiją, ,tų 
savo piningų nebematys.

Taip mūsų dvasiškija rūpina
si apie pavargėlius, tveria jiems 
jų draugijas ir užsistoja ųž juos 
kaipo tėvas už vaikus.

Tik tada męs turėsime geras 
draugijas, kada patįs susiprasime 
ir galągime jas tvarkyti, o ne- 
pavesime visokiems “geradėjams” 
kaip dabar. Bevardis.

Lietuvos žinios —

Iš Prūsų Lietuvos.
Iš TILŽĖS.

šiomis dienomis Tilžėje (Prū
sų Lietuvoje) tapo įsteigta J. 
Vanagaičio tam tikrą įstaiga, ku
ri rūpinsis Didžiosios Lietuvos, 
Amerikos, Anglijos ir kitose ša
lyse gyvenančių, lietuvių reika
lais.

Norintieji keliauti iš Lietuvos 
į Ameriką, Angliją ir kitur, ar
ba parkeliaujantįs iš svetimų 
kraštų Lietuvon, dabar galės 
kreiptis į minėtą įstaigą laiškais 
pirm kelionės ir gaus atsakymus 
su paaiškinimais, kukiuo budu ir 
kur geriausia pereiti sieną (ru- 
bežius) ir kt. Taipgi suteikia
mi persergėjimai, kaip apsisau
goti nuo biauraus išnaudojimo 
vokiečių ir žydų agentų, kurie 
nenoroms prikimba prie atkelia
vusių į Eidkunus, Tilžę ir ki
tur. ...

“J. Vanagaičio Įstaiga" Til
žėje žada duoti patarimus ant 
užklausimų tų, kurie nori: at
keliauti į Tilžę gydytis, apsigy
venti ir pasimokyti vokiečių kal
bos. "J. Van. Įstaiga" užsiims 
prekybos dalykais: suteiks žinias 
apie išsirašymą visokių tavorų iš 
Vokietijos ir reikalaujantiems iš
siuntinės, o atvykusiems į Tilžę 
su prekybos ar kitais reikalais, 
duos patarimus. Žodžiu, visų 
ir visokiais lietuvių reikalai už
siims.

Labai svarbu žinoti pasilaiky- 
mą kelionėje per Vokietiją tiems, 
kurie Rosijoje prasižengę, nes 
Vokietijoje taip-gi netrūksta šni-
pų. Tokiems “J. V. JsL” irgi 
pagelbės.

Tilžėje jau senai pageidauja
ma tokia lietuviška įstaiga. Til
žė — tai vieta,-kuz^ątvyksta be
maž visi keliauninkai, važiuojan
tis iš Amerikos į Lietuvą ir iš 
Lietuvos į Ameriką. Atkeliavu
sius žmones ypač iš Amerikos 
Tilžėje apipuola visokie žulikai, 
kaip ims varžytis už “pasažierus”, 
tartum susipeš.... kiekvienas ža
da gerai pervesiąs per sieną, at
lupa po 10 — 15 rublių vien 
už perėjimą; vesti per sieną įduo
da lietuviams, o tie vesdami su 
kareivio žinia įsako kareiviui, 
kad susistabdęs pareikalautų 
“dobavitp; čia vėl išgauna.... to 
negana, jaigu žmogui dar reikia 
pervažiuoti keletas mylių, tada 
ima už vežimą nemažiau 1 rub. 
nuo mylios; tokie “vadų” pa
sielgimai man žinomi Tauragės 
apygardoje, Kauno gub. Manau, 
kad ir kitur nėdaug geriau.

Keliaujantis į Ameriką, kurie 
privalo gydytis akis Eidkunuose 
ar Tilžėje, taip-gi nežmoniškai 
užlaikomi: duoda jiems guolį, 
kurs pilnas blakių, utėlių ir ki
tokių vabalų, jų lovos įtaisytos 
viena ant kitos, guldoma į lovą 
po du žmones.... už tekią nak
vynę mokama Eidkunuose. 15 — 
20 kap., o Tilžėje 17^ kap.; 
turėtų žmonės žinotų, kur ga
lėtų geresnį gyvenimą susijieš- 
koti.

Kad išvengti -viršminėtų ne
smagumų, ypatingai keliaujan
tiems iš Lietuvos į Ameriką ar 
kitur, geriausia yra išapksto per 
laiškus susižinoti su minėta “J. 
Vanagaičio Įstaiga”.

Rašant laišką į “J. Vanagaičio 
Įstaigą” reikia rašyt toks adre
sas: “J. Vanagaičio Įstaiga”, 
Tilžėje (Tilsit). Deutsche — 
Strasse 55. Germany. Dėl at
sakymo reikia įdėti markutė už 
10 kap. - L. Ilgūnas.

— Lietuvos Ūkininkas —-

Tilžės apskrities landrotas už
draudė įgabenti Prūsijon iš Mas- 
kolijos mėsą. Iki šiol parube- 
žmiai gyventojai galėjo keletą 
sVarų mėsos persigabenti iš Mas- 
kolijos be muito; dabar tas da
ryti nebebus galima. Mėsa už
drausta įgabenti dėl nesiliaujan
čių Maskolijoj galvijų ligų.

Klaipėdoje 16 spalių mirė mo
tina išleidėjo “Lietuviškos Cei- 
tungos” ir “Memeler Dampf- 
boot”. Ji turėjo 60 metų am
žiaus.

Juodekrantėje 14 spalių mirė 
daug Prūsų lietuviams pasidar
bavęs p. Andužys. Nabašnin- 
kas daug Lietuvos labui dirbo, 
ar tai vardus rinkdamas, ar tai 
lietuviškąją kalbą besirūpinda
mas išlaikyti ar tai politiškoje 
kovoje.

Rusnėje valdžia pagilina už
neštą smiltimis Pakalnės upę, 
kad ūkininkai galėtų ja naudotis 
veižmui valtimis šieno bei dar
žovių. To dalyko dėlei ūkinin

Prezidentas Taftas, prr.Snnt pulkininkui Ooethals, ketina aplankyt Panama perkasą, kad apžiūrė
ti ten darbus. Paveikslėliai parodo: 1) bendrą kanalo iivaizdą, 2) pulkininką Goethals, 3) prez. 
Taftą, 4) karišką laivą “North Carolina”, kuriuo važiuos į Panamą prez. Taftas.

kai buvo net į ministerį rašę, 
jų prašymas tapo išpildytas.

18 spalių Rusnėje vienas kal
vis pasegė arklius, tam leidimo 
neturėdamas, už tai tapo paso
dintas vienai sevaitei j kalėjimą.

Ragainėje 17 spaliu tūlas ūki
ninkas L. už prasižengimą 
“gruntkningių” dalykuose teismo 
tapo nubaustas užmokėti 30 mar
kių. Tokiu nusprendimu ūkinin
kas taip buvo sujudintas, jog 
širdies stabo ištiktas ant vietos 
numirė.

— N. Ll«t Ceit. —

Iš ŠKOTIJOS.
Škotijoj, mieste Staneyburn su

sitvėrė nauja lietuviška Draugi
ja — šv. Kazimiero Draugija. 
Draugija mano įsitaisyti skaityk
lą, kad nariai turėtų geresnę ne
gu gertuvės vietą laiko praleidi
mui. Draugijos kningius išrink
tas Dekeraitis. D.

IS AMERIKOS.
ROOSEVELTO VEIKLUMAS 
IR RINKIMŲ PASEKMĖS.
Sunku kur berasti tokį veiklų 

žmogų kaip Rooseveltas. Jisai 
šen, jis ten pagal Ameriką nuo
lat sako kalbas, užpuldinėja ant 
vagilių “grafterių” politikierių,

JOHN A. DIX, 
išrinktas New Yorko governoriu. 
ragina žmones nuvalyti Ameri
kos politiškąją dirvą nuo parsi
davėlių. Toks didelis Roosevel- 
to veiklumas yra labai svarbi 
parama respublikomų partijai ir 
jaigu šiuose rinkimuose daug kur 
respublikonai viršys demokratus 
ir kitus, tai tik svarbiausia ačiū 
Rooseveltui. Demokratams to
kiu būdu Rooseveltas yra pavo
jingas. Roosevelto veikimo dė
lei ir demokratai šiais metais 
daugiaus buvo atsargus ir statė 
kandidatūras daugiaus užsipel
niusių žmonių, žinoma tai tik 
į žymesnes vietas — governerių 
ir k; ne tiek žymioms# vietomą• jth.i I

— " ■ " ------
irgi po senovei kandidatais* bu v< 
visokios abejotinos ypatos. tan 
kiai jauni be jokios inteligenci 
jos biznieriukai, saliūninkai, afe
ristai if tam panašus geradėjai. 
Demokratų pr respublikonų var
das, be .abejp, pas tokius kandi
datus tik tąip sau, tam laikui 
esti prisikergiamas. — Rooseyel- 
to įtekmė tik šiek-tiek, tik pavift 
šių Amerikos politiškojo gyve
nimo galės apvalyti, šiaip jau 
politika Amerikoj dar ilgai galės 
būti netinkamose ir nešvariose 
rankosev -

HENRY L. STIMSON, 
republikonų kandidatai ant New 
York governiorio, pralaimėjęs 
rinkimuose^ nežiūrint, kad už jį 
agitavo Roosrveltas.

Kadangi 'Roosevelto apkalti
nančios kalSos ypač kenkia de
mokratų partijai, tai ji iš savo 
pusės stengtasi užeiti kelią res
publikonams, d prieš Roosevel- 
tą stato A. B. Parkerį, demokra
tų vadovą, ku|s 1904 metais bu
vo kandidatu Suv. Am. Valst. 
preąidentfis. — Susirėmimai da
bar eina d^i ItaKdidatūrų ant New 
Yorko gdverdbrio. šion vieton 
republikoifli ętato Stimsoną, o 
demokratei Dbt’ą.

9 lapkričio. jViskas atsitiko ne 
taip, kaip Jaukto: New Yorko go
vernoriu išrinktos J. H. Dix. Re- 
puhlikonasu H. ?L. Stimson pralai
mėjo, nežiūrint. į didelę Roosevel
to agitaciją.. Valstijose Ohio, 
Iowa, Indiana, .-New Jersey, Con- 
neetieut, IMinois visur paėmė vir
šų (iemokratai.- Chicagoj, kaip ir 
New Yorke, respublikonai praki
šo. Į Congress house dauguma 
išrinkta demokratai, tik senatas 
pateko daugiaus respublikonų.— 
Į dešimts metų demokratai pirmu 
syk taip didžiai laimėjo.

GELEŽINKELIAI Į METUS 
UŽMUŠĖ 3 804 ŽMONIŲ.

Washington, D. C. Komercijos 
komisija apskelbė skaitlines, ku- 

ios rodo, kad pereitais metais 
ki 30 birželio 1910 ant geležin
kelių užmušta 3.804 žmonių, o 
sužeista išviso 82.374. Sulygi
nant su pirmesniais metais, skait
linės padidėjo: užmuštųjų ant 
1.013, o sužeistųjų ant 18.454. 
Nelaimės ant geležinkelių kom
panijoms sunaikino nuosavybės 
už $4.629.279. Už metus susi- 
daužimų traukinių buvo 5.861, 
išėjimų iš vėžių 5.910. — Už pas
taruosius tris mėnesis (liepos, 
ruffPjūtį, rugsėjo), išviso užmuš
ta ir sužeista ant geležinkelių 
žmonių 20.650.

NEGERI SAIKAI.
Kongrese sėdinti politikieriai 

gina įsirįžę senus savo saikus, 
nors jie niekam netikę, persenę. 
Dabar Amerikos konsuliuo Brod- 
forde, Anglijoj pranešė, jog dėl 
netikusio saikavimo Anglijoj vi
sai išstumtos Amerikos mašinos, 
nes Amerikos saikavimo budo nei 
Anglijoj žmonės nesupranta.

GAUDYMO PRASIŽENGĖLIŲ 
' BIURAS.

Washington, D. C. Čia mano
ma, kaip tai yra Europoj, įrengti 
speciališką biurą turinti paleng
vinti sugavimą prasižengėlių. Vi
sas policijos dalįs turės čia at
siųsti savo medžiagą: Bertellono 
sistemo matavimai prasižengėlių, 
pirštų atspaudas, jų fotogra
fijas. Biuras tas palaikys su- 
sinėšimus su panašiais biuras 
svetur.

NE PININGŲ DIRBĖJAS.
Washington, D. C. Chicagoj 

likosi suimtas .tūlas Seereest, 
kuris davė padirbti 200000 dol. 
Nicaraguos piningų; mat nu
žiūrėta, kad jis dirbdina netik
rus piningus. Dabar vienok 
Washingtonan atsiliepė tuom- 
tarpinis Nicaraguos prezidentas 
Estrade reikalaudamas palei
dimo Seereerto, nes piningus 
dirbdino revoliucijonierių vado
vas Estrada, bet tąsyk, kada re
voliucija dar nebuvo paėmusi 
viršų. ’

KOVA UŽ ŽEMĘ.

Atidarė kolionizacijai indijonų 
rezervacijas Washingtono ir 
Montanos valstijose. * Pulkai 
žmonių laukia, norėdami žemę 
gauti. Coeur d’Alene rezervaci
joj reiks dar teisman šauktiesi, 
nes žemės yra tik 300 kolionis- 
tų, 0 i J4 ten in s i veržė 500.

MIESTŲ GYVENTOJAI 
AMERIKOJ.

Laike paskutinio gyventojų su- 
skaitymo Amerikoj buvo 16 
miestų turinčių daugiau negu 
100000 gyventojų; visi jie tu
rėjo 18435440 gyv. Miestų tu-

rinČių nuo 25000 iki 100000 gy
ventojų buvo 174.

TRIS KARTUS NUO VYRO 
PABĖGO.

Tris kartus nuo savo vyro pa
bėgo moteris Mare ' Grensleaf 
Ji buvo duktė generolo Ban- 
ning. Pirmutinis jos vyras buvo 
pulkininkas milijonierius Brad- 
bury, bet ji nei milijonų neno
rėjo atšalus meilię, nuo vyro pa
bėgo. Paskui pabėgo dar nuo 
dviejų.

KARVĖS PASIGĖRĖ.
Rocksburg, N. Y. Banda iš 

dešimties karvių prisigriebė | 
Cidero dirbtuvę ir radusios ku
bilą cidero, visą išgėrė. Bet nuo 
to karvutės pasigėrė: išsyk ėjo 
svyruodamos, išskėtusios kojas, 
paskui pradėjo- šokinėti, ant ga
lo visos sugulė ir dar ant ryto
jaus pagiriojo.

SUDEGINO MEXIKONĄ.
Rock Springs, Tex. Pulkas 

aplinkinių gyventojų peveržė nuo 
šerifo žmonių mexikoną Anto- 
nio Rodriguez, pririšo prie stul
po, apliejo kerosinu ir uždegė. 
Radriguez sudegė. Jis mat pri
sipažino jog užmušė Henderso- 
no moterį.

PER ILGAI JUOKĖSI.
Lawrenceburg, -Ind. Kadangi 

pasisekė gerai nusipirkti puikų 
mulą, gyvenantis čia Schrupp 
iš džiaugsmo pradėjo smarkiai 
juoktiesi. Iš syk namiškiai nie
ko blogo nemanė, bet kad juo
kas traukėsi per ilgai ir Schrupp 
negalėjo jo sustabdyti, pašaukė 
daktarą; vienok ir tas juoko su
stabdyti nemokėjo. Tik po 12 
valandų juoko vienam daktarui 
su elektriškos mašinos pagelba 
pasisekė juoką sutabdyti.

JAUNAVEDŽIAI BANDĖ 
NUSIŽUDYTI.

New York. Vos dvi savaiti. 
atgal apsivedę — Povilas Torria 
ir jo meteris, kaip ji sako, su
tarė nusižudyti, bet tas tik iš 
dalies pasisekė. Vyrą rado jau 
negyvą, o moteris gal išgis. 
Abudu perpjovė sau pulso arte
rijas ir atsuko savo gyvenime 
gazą. Kada, pajutę gazą, kaimy
nai, išlaužė duris, gyveniman 
įsiveržė, vyrą rado jau negyvą.

TURBUT BEPROTIS.
LawrencevilU, Ga Gyvenan

tis čia Joe Wallace nušovė savo 
pačią, ir 13 metų sūnų, mirtinai 
pašovė 19 metų sūnų, išvijo iš 
namų dvi dukteri ir pats per
sišovė. Priežastįs tokio darbo 
visai nežinomos.

NEPATAISOMAS DEMO- 
RALIZATORIUS.

Grand Forks, N. D. Forte Fot- 
ten suėmė 107 metų senį, G H. 
Zakrkach, matyt vokietį; jį su
griebė pardavinėjant indi jonams 
degtinę, o tas yra uždrausta.

GERAS GROCERNINKAS.
Evansville, Ind. Gyvenanti 

čia moteris Vorkel nusiuntė sa
vo sūnų parnešti agurkams uk- 
busd. Groceminkas jam, vie
toj uksuso, davė gazolinos. Kada 
moteris, sudėjusi į katilą agur
kus ir užpylusi parnešto skys
timo, pastatė ant ugnies, žino
ma, viskas užsidegė. Gaspadinė 
pagriebė katilą ir išnešė kieman, 
bet nuo degančios gazolinos už
sidegė kaimyno namai ir su visu 
sudegė.

RAUPLĖS.
Saginaw, Mich. Gana smar

kiai siaučia čia rauplės. Užkir
timui kelio ligai visi teatrai ir 
viešų susirinkimų vietos tapo už
darytos ; uždarytos taipgi mo
kyklos, kad mokiniai neužsikrės
tų liga*

MILIJONIERIUS NORI 
AEROPLIANĄ MATYTI.
Baltimore, Md. Sergantis čia- 

nykštis milijonierius Ross .Wi- 
nons pasiūlė (prancūzui orlai- 
vininkui Latham’ui 500 dol., jai-

lėks taip, kad Winons galėtų jį 
matyti per savo kambario lan
gą. Už aplėkimą aplink miestą, 
Baltimores laikraščio “Sun" pa
skirta dovana 5000 dol.

NUSIŠOVĖ LAIKRAŠČIO 
LEIDĖJAS.

New York. Nusišovė čia tur
tuolius Gilbert, savininkas 
laikraščio “Times", sūnūs to 
laikraščio uždėtojo ir žinomas 
mieste vertelga. Jis buvo sek
retorių Park Building Co.

NETINKAMAS MEILĖS 
VAISTAS.

Kansas City, Mo. James M. 
Shram sunkiai pašovė moterį 
Louisę Sullivan už tai, kad ji 
atsisakė su juom draugauti. Nu
sišovė paskui ir pats.- Minėta 
moteris buvo nuo vyro pasitrau
kusi, bet vėl pas jį sugrįžo.

600000 dol. DARBININKAMS
Ncw York. Neseniai miręs čia 

turtuolius ir fabrikantas Isaak 
Smith Gemsen užrašė savo dar
bininkams 600000 dol. ir pats 
testamente pripažino, jog surink
ti turtus padėjo jam jo darbi
ninkai.

NENORĖJO KASOS PER
ŽIŪRĖJIMO.

Georgetown, Texas Kasierius 
Valstijos banko, J. J. Lester, pa
matęs atėjusį bankon kantrolerį 
jo piningų ir kasos peržiūrėtų, 
prie jo akių griebė revolverį ir 
nusišovė. Ką banke atrasta, ne
žinia, bet jaigu kasierius nusi
šovė, matyt kasa buvo netvarkoj.

ŽMOGŽUDYSTĖ BEPROČIŲ 
NAMUOSE.

Nevada, Mo. Valstijos bepro
čių namuose beprotė moteris 
Laura Lisbert nudurė kitą be
protę, P. M. Gion. Mat ji rado 
mūrininko užmirštą peilį ir už
simanė jį išbandyti tikrai be
protiškai.

NUO ORLAIVININKŲ 
LENKTYNIŲ.

New York. Orlaivininkų lenk
tynėse Belmont Parke, orlaivi- 
ninkas Ralph, Wrighto aeroplia- 
ne pakilo oran iki 9714 pėdų 
augščio, taigi augščiau negu kas 
nors kitas. Jam už tai priguli 
dovana 10000 doL

SUPUVĘ KIAUŠINIAI.
Philadelphia, Pa. čionykštis 

teismas pasmerkė devyniems mė
nesiams kalėjiman turtingą kiau
šinių pardavinėtojų George Ellis, 
kadangi jis žmonių maistui par
davinėjo supuvusius kiaušinius. 
Kitas kiaušinių pardavinėtojas, 
Abraham Staples gavo tris mė
nesius, o Thomas D. Ellis turėjo 
užmokėti 500 dol. bausmės.

NAUJAS TAUTIŠKAS 
PARKAS.

•Wyomingo valstijoj yra Ame
rikos tautiškas parkas Yellows- 
ton, kuriame yra daug gamtos 
stebūklų. čia laikomi ir nyks
tanti jau žvėrįs. Dabar mano
ma parengti Minnesotoj kitą tau
tišką porką. Itasca paritą, kur 
bus užlaikomos retos žvėrių ir 
žuvų atmainos, čia bus saugo
jamos nuo visiško jų išnaikinimo.

PASIMIRĖ SENAS BOMBŲ 
METĖJAS.

Los Angelėj, Cal. Pasimird 
čia, sulaukęs 78 metų, senas re*> 
voliucijonierius, majoras E. G 
de Rudio. Jis 1860 m. metė bom
bą į Prancūzijos ciesorienę Eu
genijų. Užtai tapo mirtin pas
merktas, bet užtarus Anglijos ka
ralienei Victoriai, bausmė tapo 
sumažinta.

APSKŲSTI 9 GYVULIŲ 
AUGINTOJAI.

Omaha, Nebr. Paduoti teis
man devyni turtingi gyvulių au
gintoj iai, kadangi jie iš pusiau 
sausų ne jiems prigulinčios že
mės plotų revolveriam rankose 
išvaikė kitus gyvulių augintojus 
ir jų bandas, sudaužė visus jų pa
darus. Taigi ne savo žemės di
delius plotas jie užsimanė pa-



KREDITORIAI NE MAŽAI 
k, NUSTOS.

Utica, N. Nusibankrutino 
mieste Albany firma Durant & 
Selmore. Skolos-siekia $1041563, 
o turtai jos, tų skolų uždengimui, 
tik $16572.

redakcija. Nuostoliai šitie ia 
150000 dol. Sudegė ir rašto sta- 
tėjas Raymond Clay.

; PATS SAVE NUBAUDĖ.
Caruthersvįlle, Mo. Martin 

Rollins, kuris nušovė 16 metų 
merginą, Annie Austin, nes ji 
nenorėjo su juom meilautiesi, 
pamatęs, kad nepasislpės, nusišo
vė savo darbdavio daržinėj. Mat 
jį gaudė su šunims šerifo žmo
nės.

|| Brandon, Manitoba, 4 lapk
ričio sudegė ligonbutis kuriame 
buvo apie 600 ligonių. Ligonius 
su vargu pasisekė išimti iš de
gančių namų. Ne vienas buvo 
sužeistas, o daugelis, ištraukti į 
šaltą orą, peršalo. Nuostoliai, 
gaisro padaryti siekia $250.000.

mokesti po ilgų straikų, kurie 
traukėsi 23 sevaites.

Pribuvusiam iš kitur lengva 
darbas gauti, bet reikia prigu
lėti unijon ir turėti angliakasio 
x>pieras Illinois Valstijos. Sea- 
tonville gyvena nedidelis lietu
vių būrelis, yra viena krautuvė 
valgomųjų daiktų (Jonas Viš- 
aiaucko) ir gertuvė laikosi jau 
devintus metus.

Mikolai Kairia.

TT
kybė. Taip painioj a nU~ dalukus, 
vargiai galimas koks tį^rasj^ve- 
dimas. Įy Kč*

Prirodymui kuningijos blėdijgu- 
mo Keleivis sako:

kad

po- 
Iką 
Ikė 
k«

VĖTROS ALASKOS PA
KRANTĖSE,

N ome, A'.aska. 3 lapkričio 
dieną Beringo jūrėse ir visos 
Alaskos pakrantėse siautė bai- 
sios vėtros, kurios ir ant sausže- 
mio daug nuostolių pridirbo. 
Mieste Nome vėjas sugriovė de
šimtį namų. Vėjas meta augš- 

r lai jūrių vilpis ant kranto, Ri- 
ver gatvė jau vandens užlieta.

NELAIMĖS ANT
GELEŽINKELIŲ.

Houston, Tex. Netoli Hal- 
lenville iššoko iš vėžių pasažie- 
rinis geležinkelio trankinys. Prie 
to vienas ekspresso kompanijos 
tarnas tapo užmuštas.

f

Iš ROCHESTER, N. Y.

“Lietuvai reikėtų 
Keplerio mokslą 
sekiojo, reikėtų žin 
pieiius buvo prakel 
(tie.) ir visus jo 
pats bažnyčios galva, 
dėl to. kad jis skelbė, 
kasi apie saulę, • no saulė apie 
žemę, kaip biblija mokiau. Argi da 
reikia aiškesnių faktų, kad kunln- 
gija darė mokslui bl$d|? O jai 
to da matai, paimkime tą pat} 
Bruno“ ir tL

ryje, į kurį buvo įdėta ir pirmas 
pranešimas apie streiką, — tos 
firmos apgarsinimo nebebuvo, ‘jis 
buvo išmestas, nežiūrint į pra
šymą talpinti toliaus.—Žmonėms, 
kuriems nerūpi teisybė, žinoma, 
tas viskas “ne galvoj”! —

Kad neteisingas taip-gi užmeti
mas būk Lietuva nesurūpina strei
ku — kiekvienam skaitančiam Lie- 

gali H>ūt aišku: Lietuva apra
šo šį streiką daug plačiaus, negu 
koks kitas lietuvių laikraštis.

1$ DARBO LAUKO.
Princeton, W. Va. Strei

kuoja michanikai, katilioriai ir 
jų pagelbiningai varstotuose Vir- 
ginia geležinkelio.

SUĖMĖ RAŠTŲ IŠLEIDĖJĄ.
Philadelphia, Pa. Suėmė čia 

išleidėją ir neva naujų išradimų 
pardavinėtoją, uždėtoją Chester 
George B. Clows Co. už panau
dojimą pačto prigavingumo mie- 
riams. Mat jis per pačtą jieš- 
kojo agento su kaucija savo fir
mai. '

Pittsburg, Pa. Cionykščiose 
skerdyklose streikuoja 200 deš
rų dirbėjų. Jie reikalauja 20% 
pridėjimo prie dabartinių algų.

New York, 
kompanija, turinti 
Monahan, Express 
vežėjų reikalavimus, 
panijos dar turisi 
jančiais vežėjais.

Maža expreso 
i 200 vežėjų.

Co. priėmė 
Kitos kom- 

streikuo-su

KIEK SURŪKO STUDENTAI.
Ann Arbor, Mičh. Lapkr. 5 

Tūlas universitetininkas suskaitė, 
kiek Michigano universiteto stu
dentai surūko tabako į metus. 
Jis parodė, kad pereitais metais 
visi studentai surūkė 132.210 ci
garų, 33.180 pakelių cigaretų, 
52.000 pakelių tabako, iš kurių 
30.000 buvo skirta cigaretams 
daryti nupirko 6.850 griežinius 
kramtamojo tabako ir 7.000 pa
kelius cigaretinio popieriaus. Jie 

'taip-gi nupirko 100.000 plytelių 
čokolado ir 77.440 pakelių gu
mos. Čokoladą ir gumą jie dau
giausia pirko merginoms.

Čianykštė 
dirbtuvių

«i Cincinnatti, Ohio. 
kriaučių unija pranešė 
savininkams, kad jie neimtų dar
bų nuo Chicagos firmų, kur yra 
kriaučių streikai. Jaigu Cincin- 
nati’es darbdaviai to reikalavimo 
nepildytų, kriaučiai žada strei
kuoti.

LIETUVIAI AMERIKOJ.

BEPROČIO DARBAS.
Cedarburg, Wis. Gvenantis 

čia mėsininkas Leonds Hoffman, 
gavęs proto sumaišymą, nušovė 
savo 12 metų sūnų ir sunkiai 
sužeidė pačią, savo brolį 
sūnų.

ir jo

EKSPLIOZIJOS.
La Peer, Mich. Netoli nuo 

čia, kuliant garine mašina ja
vus, ekspliodąvo mašinos kati
las. Ekspliozijos du vyrai tapo 
užmušti, o vienas mirtinai už
gautas.

Iš PEABODY, ILL.

22 spalio dieną rado čia negy
vą žmogų. Pas jį rado lietu
viškus raštus, tai matyt, kad tai 
buvo lietuvis. Viename rašte 
buvo „ užrašyta, kiek jam kaltas 
farmieris. Tūli lietuviai norė
jo pamatyti tą negyvėlL_bet po
licija neleido. Gal tai keno pa
žįstamas ar draugas. šitam 
miestelyj jau antrą kartą randa 
užmuštą žmogų, o nieks nožino, 
kas užmušėjas ir kodėl jie žmo
nes žudo.

Kūnas rasto lietuvio palaido
tas 24 spalio dieną.

J. Cakavičiua.

IŠ

Billings, Mont. Netoli New- 
ton, Northern Pacific geležinke
lio traukinyj ekspliodąvo lakomo- 
tyva. Ekspliozijos traukinio ve
dėjas tapo užmuštas, pėčku- 
rys mirtinai sužeistas, o dvi ypa- 
tos sunkiai nuplikytos.

HARFORD, CONN. 

ir čia lietuviai pradeda

L. S. S. 7 kuopos liuosnoriai 
užmanė patraukti Drą Šliupą su 
prakalba. Tuo m užmanymu' už- 
siinteresavo 52 kuopa T. M. D. 
ir pažadėjo piningų lėšų užden
gimui. Norėjo mat apvaikščiot 
500 metų sukaktuves mūšio prie 
Gruenwaldo. Išgirdę L. S. S. 
liuosnoriai, kad T.- M. D. kuopa 
nori surengti apvaikščiojimą, su
sirinko ir vienbalsiai nutarė at
mesti T. M. D. kuops sumanymą 
tardami: ''mums nerūpi protė
vių skerdynės ir Lietuvos histo- 
rija”, turbut todėl, kad jos nepa
žįsta. Męs, girdi, nenorime, kad 
apie tai kalbėtų. Girdi, męs 
pasikviesime, tai mums iškalbės.

30 spalių dieną Atsibuvo pra
kalbos “Girmama svetainėj”. 
Žmonių prisirinko apie 700. Ka
da perstatė šliupą, tai net sie
nos sudrebėjo nuo delnų plo
jimo ir tripsėjimo. Jis kalbėjo 
apie Lietuvos historiją, taigi te
ma kalbos buvo tokia, kokios, gal 
jos svarbos nesuprasdami, ne
norėjo jau augščiau paminėti 
liuosnoriai. Kalbėtojas smarkiai 
nupeikė kuningus, nes jie, tu
rėdami šešias dienas liuoso lai
ko, mažai teužsima visuomeniš
kais darbais, tik lošia vintus ar 
preferansus, gardų vyną gerdami 
ir visokiais niekniekiais užsiim
dami. Sekmadieniuose iš sakyk
lų gąsdina žmones keptomis už 
nedavimą piningų bažnyčiai, ar
ba, geriau sakant, kuningams. 
Bažnyčia, girdi, tai kuningų ki- 
šenius, o kur tas pragaras, ku
riuo žmones gąsdina, tai patįs 
nežino. Jie pripasakoja, kad tai 
vieta po žeme, o tyrinėtojai, gir
di, visą žemę apkeliavo, ją visą 
išmatavo, o to baisaus pragaro 
niekur nesurado. Tai, girdi, tur
būt, to baisaus pragaro nėra, 
bent tokio, kokiu jį kuningai 
tamsiems žmonelėms perstato.

Pusėj kalbos 5 metų mergaitė 
padavė kalbėtojui didelį puikų 
gėlių bukietą, už ką Dras šliu
pas širdingai padėkavojo. Kaip 
girdėt, tas bukietas buvo nuo 
52 kuopos T. M. D.

Paskui dekliamavo eiles E. 
Strolis ir K. Bendokaitis. Stro- 
lis gavo nuo publikos gyvą gė
lių bukietą. "Lietuvių Laisvės 
choras” padainavo “Jaunųjų Tė
vynainių hymną”, "Pasakyk ma
no mylimas kraštė”. Dainos 
publikai labai patiko. Visi plojo 
delnais norėdami, kad dainas at
kartotų, bet nežinia kodėl cho
ras jų neatkartojo.

Taip gali pasakot žmogus, turįs 
kokį ypatingą piktumą ant kunin
gijos. Rimtoje historijoje tai vis
kas išrodo kitaip; ji čia nekaltina 
to ar kito žmogaus, tą ar .kitą 
luomą, bet išaiškina, kodėl/tokioje 
gadynėje 
Minimoj 
Keplerio) 
ja buvo 
sai luomas, ir jaigu viena jo 
dalis galvojo taip, kita gilėjo gal
voti antraip, trečia — trečiaip, kaip 
ir dabar kad yra. Naujos ne
priprastos plačiai ir visuomet kon- 
servativiškai visuomenei 
kiekvienu laiku rasdavo 
iš tos visuomenės pusės 
šinimą. Juk ir Sokrates 
ku buvo priverstas nusinuodyti, 
o tada dar nebuvo tos taip ne
kenčiamos 
leiskim, 
būtų gyvenę Koperniko laikais, 
tai be abejo jie pirmbtinieji bū
tų šokę Kopernikui į akis už jo 
negirdėtas teorijas. Ko-gi stebč- 
ties, juk dar septynioliktame amžiu
je tūlas prancūzų rašytojas (ne 
kuningas) sakė: “kaip sau norit, 
nei kaip aš jums neįtikėsiu, kad 
aš sukuos aplink saulę, kaip viš
čiukas užnertas ant j iešmo ir 
pinamas ant ugnies”. -n

Sulig pačios krikščionybės 
Įima pasakyti tiek—ja 'temiasi 
sų Europos tautų civifizaęija, ir 
negalima nei įsiveizdinfi, ką męs 
turėtume, jaigu nebūttftne turėję 
krikščionybės.

tokie dalykai dėjosi, 
čia (Koperniko —
gadynėje kuningi- 

vienutinis apšviesta-

Amerikos Žinios irgi, iš piršto 
išlaužusios ar iš Keleivio pasisko
linusios žinias, nei nemirktelėdamos 
sako, būkiTic/ava “taip darė”, t. y. 
dėjo apskelbimą, reikalaujanti dar
bininkų į streikuojančių vietas. — 
Padorus žmonės tokius 
atšauktų. 
Keleivis ir

Žiūrėsime, ką 
Amer. Žinios.

dalykus 
padarys

Lošimas pasisekė

kuningijos. 
Keleivio

mintis 
ir randa 
pastprie- 
savo lai-

Jaigu 
rašytojai

6

čia 
ne-

. GAISRAI.
Philadelphia, Pa. Siautė 

gaisras, kuris išnaikino dvi 
va negalinti užsidegti krautuvi
ir trejus gyvenamus namus prie 
Pine gatvės. Nuostoliai ugnies 
padaryti labai dideli, bet dar ne 
apskaityti.

Paskui buvo so-
Ga-

Wichita, Kans. Sudegė čia 
javų krautuvės Blair 
vator Co. Nuostoliai ugnies 
daryti siekia 150000 dol.

Ele-
pa- Be gyvo žodžio

Key West, Fla. Sudegė 
dokai ir krautuvės Peninsula & 

"■ Occidental Steamship Co. Nuo
stolius skaito 300000 dol.

čia

London, Ky. Išdegė čia čie- 
las namų blokas miesto viduryj. 
Nuostolius ugnies padarytus 
skaito ant 250000 dol.

Winnipeg, Manitoba. Sudegė 
čia Aleksandro McDonaldo krau
tuvės. Nuostoliai ugnies pada
ryti siekia 300000 dol.

Pekin, III. Bandant su kero- 
sino pagelba pečių -užkurti, už
gimė vienuose namuose gaisras. 
Sudegė ne tik namai, bet ir 
kurusi ugnį Mare Novosel ir ket
vertas vaikų.

Jau
■kilti iš miego. 29 spalio dieną 
pirmą kartą šitam mieste buvo 
atloštas teatras, perstatyta “Šykš
tus raitelis”.
ne bolgiausiai. Po teatrui mer
ginų choras padainavo dainą 
“Gamta graži”.
kiai ir “lakiojanti krasa* 
vusiems daugiausiai kortelių bu
vo skiriamos dovanos: vyrui žie
das vertas $7.00 ir kninga už 
2 dol.; merginai špilka $7.00 ver
ta ir gėlių bukietas vertas 2 dol. 
Vakarą atlankė apie 250 žmonių. 
Visi labai gražiai užsilaikė.

Geistina, kad panašus vakarai, 
būtų pas mus tankiau rengiami; 
geistinos būtų ir geros prakalbos, 
jos prikeltų miegančius iš sun
kaus miego,
sunku ką nors prikelti.

Lietuvių čia gyvena apie 500. 
Iš draugijų — yra čia 124 S. 
L. A. kuopa, bet jon, iš tokio 
didelio lietuvių skaitliaus, pri
guli tik 19 narių. Yra ir mies
to kningynas, kuriame yra ir lie
tuviškų kningų keli egzemplio
riai; bet negerai, kad nėra kam 
lietuviškas kningas skaityti.- Mat 
mūsų kuningėlis labai draudžia 
skaityti pirmeiviškas kningas ir 
laikraščius, tik “Draugą” 
skaityti, o brukte brukto 
nės ’ skaityti nenori, tai ne 
to nieko ir per tai brangų 
niekais praleidžia.

Darbai čia labai prastai
polkai žmonių gatvėmis vaikš
čioja be darbo ir jo niekur rasti 
negali. / Mat Kirtiklės.

IS ELLSWORTH, PA.

Čia yra dvejos minkštų anglių 
kasyklos. Dirba kas dieną. Bet 
iš kitur pribuvusiam-darbas sun
ku gauti.

Lietuvių yra čia pusėtinas bū
relis, bet tarp jų nėra sutikimo, 
todėl sunku ant tautiškos dirvos 
ką nors nuveikti. Skaitančių 
kokius nors raštus čia mažai yra, 
bet už tai daug daugiau yra gir
tuokliaujančių. Kaip kokiose 
stubose geria par naktis ir rė
kauja ir tokiu budu svetimtaučių 
akyse žemina lietuvių vardą.

V. D.

liepia 
žmo- 
skai- 
laiką

eina,

Macon, Ga. Sudegė čia spaus
tuvė ir laikraščio “Telegraph”

Draugas
Tčvynei, kad apie tokį svarbų at
sitikimą, kaip Ispanijos revoliuci
ja, ji tepadėjus keletą eilučių. Bet 
dabar pats Draugas apie tokį atsi
tikimą, koks 
nepadėjo nei 
žin dėlko?

43 nr. buvo užmetęs

buvo Censtachave, 
vienos eilutės. Kas

Včn. Liet.
darių Draugijos mokytojas M. Gri
gonis praneša rengiąs kningą apie 
įvairius žaislus. Norėtu plačiai 
aprašyti ir visokius lietuvių žaislus 
ir prašo, kad, jai kas kokius žino, 
praneštų jam apie juos. Klausia 
ar kas nenorėtų jo kningos išleisti.

N44 Panevėžio Lab-

ir lyg saūkcijonuodamos obsku- 
rantizmą, tą priežastį padarė la
bai aštria, labai sunkiai panaiki
nama.

Jaigu greta prakalbų turėtume 
žemesnes ir augštesnes mokyklas, 
— prakalbos tokios pragaištingos, 
tokios baisios veikmės neturėtų. 
Bet kada prakalbos yra paverstos 
į surogatą mokslo, filosofijos ir 
viso ko, o koks tai baisingas ta
da dalykas! Ir jis dar baisingesnis 
daros, atsiminus, kokie žmonės 
dažniausia tose prakalbose figū
ruoja. Juk iš atsižymėjusių šioj 
srityj Amerikoje žmonių ne . vie
nas yra pirmosios rųšies hum- 
bukierius, ne vienas yra tuščiagal
vis rėksnys, tamsūnas ir siaura
protis, siekiąs tikslus, kurių ir 
pats visai nenumano. O sukviesti 
prakalbosna žmonelės turi viską 
imti už gerą piningą. Ir ėmė. 
Ir štai matome, ant kokio laipsnio 
jie dabar stovi....

Kolai prakalbų pasėtoji sėkla 
išnyks, reiks laukti dar ilgus me
tus. Kol-kas-gi linksma paste
bėti, kad prakalbų ypatinga, lyg 
šventa aureolė pradeda dilti. Šiur- 
tur Amerikoje kįla reakcija prieš 
prakalbas, ir tesiplėtojie ji to
liaus. Gerui Amerikos lietuvių 
dabartiniu laiku tas yra reikalin
ga. Rengiamosios dabar ne vie- 

prelekcijos, jaigu tik jos ne
panašios į tokias jau prakal- 
galės nors truputį nuvalyti 

Ilgainiui rasi

bendrą tautišką šventę Lietuvo
je-

Gerai būtų, kad reikale daini
ninkų susivienijimo atsilieptų kuo- 
daugiausiai žmonių, išreikšdami 
savąsias nuomones.

Aš iš savo pusės prisižadu iš 
anksto tokiai bendrai organizaci
jai dirbt, kiek tik pžjiegsiu. Ma
noma, 
broliai 
p. K. 
tis, p.

kad savu darbu prisidės 
Čiurlaniai, p. A. Pocius, 

Strumskis, p. P. Bukšnai- 
L. Ereminaš ir kiti.

Mikas Petrauskas.

Laiškas i Redakciją.

Tūlas komunistas Keleivyje N44 
užsipuola ant Lietuv 
nesurūpinimą srui 

Reikia stebėtis 
ant mltl 
nuo lai!___ ___  „ ___
kad pa<elbėtų varyt! agitaciją 
(•to/) tarpe ‘darbininkų, ankilu-

už neva

ų ^itatauėial atsiuntė 
AtUoe savo atstovus,

tavo, visai nebaairoM visuomeniš
koj arenoj, kuomet menkesni laik- 
raičiai, kaip lenkų , Bto* Botų, 
neakaitant didesnių. J‘ ‘ *
atstovą, o Lietuvą, ti

luntė tavo 
tam neži-

M ______ _ __ ĮBfr* spau
da raėė apie streiką, patalpino 
da Bart, Bchaffner ir Man ap
garsinimą. kad reikalauja darbi
ninkų. atkartojant i net po tris 
kart na."

Toliaus tas Komunistas praneša 
apie Socialist Party lięt.ltuopų mi
tingą, kuriame tarp kitų kalbėjęs

"kurte kalba būvą laba! a«t 
tatyrtika, dfdaenė kartės pueė 
buvo pairąsta ėabarttaleme auo- 
Ūkiame, labiausia apie rubalurtų 
streiką. Ir ka4a prtmlaė, kad rei
kia ėaliatiee auo tokią istalaų. 
kurtos paąelbetl aet •Uvlklauiiue

bininkų, kurto flnaoj jau v!«uo- 
tlnaa atmikas — svatalaėj pakilo 
balana triakiam* ir delnų plo
jimas."

Katalikas vietoj astuonių dabar 
išeina dvylikos puslapių. Padidė
jo matomai dėl perdidelio apgarsi
nimų skaičiaus, kurie mažai bepa- 
likdavo vietos straipsniams ir ži
nioms. — Dabar ketina padidėti 
ir Draugas. — Kitą syk pasike- 
tinusios padidėti Amerikos Žinios 
iki šiol vis dar nepadidėjo.

Rankpelniui su spalių mėn. 
baiga sukako trįs metai. Rankpel- 
nis dabar pasituri geriaus, kaip pir
mais dvejais gyvavimo metais ir 
pasitiki pildyt savo pareigas 
tijoj be baimės žlugimo.

Prakalbos.

Pa-

ško-

nur 
bus 
bas, 
sunkią atmosferą.
iš to galėsime sulaukti ir parpa- 
tingesnių apšvietai dalykų. Įsi- 
gyvendinus gi pastovioms švietimo 
įstaigoms, ir prakalbos ras sau 
tinkamą vietą ir bus naudingos, 
atlikdamos organizacijinį darbą, 
darbą, kurį tik ir gali atlikti pra
kalbos. Tame yra vienutinė gera 
ir prakilni jų užduotis. Oksus.

I Muzikos Mylėtojus.

Tokias žinias skelbti gali tik 
demagogai, niekad neparaustanti 
melagiai, kuriems visokios mela
gystės yra geros, jai tik su jomis 
jie įstengia sukiršinti nežinančias 
darbininkų minias. Protingi žmo
nės nuo tokių "apaštah|'’ privalo 
šalinties jų didesniam sugėdyji- 
mui. — Panašiam Komunistui, 
panašiam Gaigalui, matomai, ne-

žiu. Bet, kaip viskas, taip, ir rūb- 
siuvių streikas turi savo pradžią r 
pas Hart, Schaffner ir Mapt rūb- 
siuviai (daugiaus kai 1000 žmo
nių) sustreikavo 14 spalių dieną 
ir Chicagos laikraščiai (Tribūne, 
Record-Herald) pranešė apie tai 
15 spalio d. subatoje. Hart, 
Schaffner ir 
sinimas buvo 
pat pradėtos spalių ■ m.,i kuomet 
dar streiko
Tas pats apgarsinimas, kaipo pa
duotas ilgesniam laikui, tilpo ir 
41 Lietuvos numeryje su data 14 
spalių; atspaudžiami-gi Lietuvos 
numeriai paprastai esti dieną aukš
čiau, o redakcija užbaigia numerį 
dviem dienom angsčiau prieš išėji
mą. Tai kokiu-gi būdu redakci
ja 12 spalių dieną galėjo žinot, 
kad 14 spalių Hart Schaffner ir 
Marx firmos darbininkai sustrei
kuos. Kada-gi 15,spalių d. tapo 
visiems žinoma, kad Hart, Schaf- 

kuningai tai kuningija, toliaus ku-|fner ir Marx darbininkai streikuo-

IS LIETUVIŲ UIKRASČIŲ
ku 
nu 
bu

Dėl Keleivio pasakymo, kad 
ningai nieko naudingo nėra 
veikę, apart blėdies, aną syk 
voro pastebėję, jog dalykai kitaip
stovi ir nurodėm tūlus žymius 
moksluose kuningų vardus. Apie 
tai Keleivis vėl prabilo ir sako:

"Tiesa, Kopernikas, Kepleris Ir 
Bruno daug nuveikė astronomijos 
užkariavimuose, bet Lietuvai ne
reiktų taip drąsiai tvirtinti, kad 
dų nuopelnai, tai nuopelnai ku- 
ningljoa.”

Kad tai kuiningijos nuopelnai 
męs ir nemanėm tvirtinti, bet kad 
tai kuningų nuopelnai, tai aišku ir 
be tvirtinimo: tie žmonės buvo ku- 
ningai. Keistai Keleivio rašytojai 
grupuoja dalykus: čia pas juos

Marx firmos apgar- 
įdėtas, Lietuvon nuo

nebtfvo skeliama.

Iš SEATONVILLE, ILL.
Čia anglių kasyklose dirt pil

ną laika, anglekasiai, gavo Mrąfningija tai krikščionybė ar katali-ija, tai sekančiame Lietuvoj nftme-’nei

Prakalbos — tai taip visur gir- 
dziamas, taip žinomas, taip, paga
lios, inkirėjęs žodis.... Prakal
bos — kaip ir kur jos nerengia
ma, kokie tikslai jomis neatsiekia
ma 1 Jos gaivumo apraiška, jos 
“veikimo”, “progreso” žymė, jos 
lietuvių politiškoji arena, atsižymė- 
jimo vieta, pagarsėjimo ir gešeftų 
įrankis, vienutinės dalykas apra
šymui laikraščiuose, vienutinė paž- 
valgų ir nuomonių išdirbimo at
skleist*  j i kninga, vienutinis klaidi
nimo verpetas, vienutinė "apšvietos” 
ir “mokslo” įstaiga.... Taip buvo 
ir iki šiol dar tebėra pas Amerikos 
lietuvius. Ir koki iš to nauda? 
Deja! Gerumo tiek mažas trupi
nėlis šituo įgyta, kad vos-vos ga
lima jį matyti, užtai blogo tai Čie- 
li vežimai. Tūlas gali džiaugties, 
kad prakalbos atitraukė žmones 
nuo pamokslų. Bet kas iš to? 
Vienas dalykas vertas kito, o tan
kiai ir to nėra. Ne vienur pra
kalbos, sakomos tamsių neapšvies
tų ar pakvaišėlių žmonių, nešė 
vieną tik blėdį, tuo tarpu pa
mokslai galėjo nors doros žmo
nes mokinti, ir tokios blėdies ne
darė.

Prakalbų vaisius — minių de
moralizacija, pakėlimas jų į ne- 
apregiamą puikybę, neleidžiančią 
nei per nago juodimą lavinties 
protui toliaus, stabdančią visokią 
minties pažangą. Prakalbos dau
giur atėmė žmonėms tikėjimą į 
Dievą, bet vieton to tikėjimo arba 
nieko nedavė, arba įbruką kitą, nei 
kiek neracionališkesnį įtikėjimą į 
savo visažinybę, prilygstančią nie
ko nežinojimui ir daugiaus kaip 
nieko nežinojimui.

Prakalbos, išdirbusios tokį pro
tiškąjį, pasakytume, atkaklumą 
ypatingą fanatizmą, yra viena prie
žasčių tiems visokiems "vaidams”, 
“nesutikimams”, tankiausia turin
tiems stačiai vaikišką išaiškinimą 
ar menkių menkiausį pamatą. Pa
galios visos “partyvinė” doktri
nos pas mūsų neva “partyvinius” 
žmones yra vien prakalbų ar pra
kalbinės literatūros pasėtųjų sėk
lų žali diegai. Ko gi stebėties, 
kad pas mus viskas taip siaura, 
taip vienpusiška, taip negudru! 
Žinoma, vienpusiškumų priežastis 

|-r» stoka apšvietos, bet prakalbos, 
vtAL «n« ančvirtnę neduodamos

Kas kartas vis daugyn ir dau
gyn kįla visuomenės reikalavimai 
sulig muzikos, kas-kart žmonių 
skonis tobulinasi, taigi, supran
tama, kad reikia gerint ir tas pa- 
jiegas, kurios muzikos srityje vei
kia. Pasekmingiausia pagerint 
jas galima — susivienijus į krū
vą. Yra pas mus dabar jau ke
liolika įsikūrusių chorų ir kelios 
muzikališkos draugijos, bet visos 
jos veikia pavieniai, o bendras 
veikimas labai čia reikalingas bū
tų. Susijungus vienani ryšin, ga
lima būtų mainytis veikalais, ga
lima būtų muzikaliais J“ 
matiškus veikalus leisti 
kiamiemsiems nariams 
už dyką. Susirišt visai 
ku. 1 Kiekvienas choras 
dintų savu vardu, kurį patįs sau 
paskirtų, bet visai tokiai organi
zacijai gal reiktų pasirinkt kokį 
nors kitokį užvardijimą, paviz- 
din: “Muzikališkas “Avilys” ar
ba kaip nors kitaip.

Įsteigt bendrą kasą, kurion vi
sos muzikališkos kuopos mokėtų 
skirtą metinę mokestį nuo kiek
vieno nario.

Veikiamieji nariai mokėtų įsto
jimą tik kuopoms, o metinę mo
kestį kiekviena draugija turėtų 
užmokėt į Centrą iš uždirbtų pi
ningų. Veikiantis narys turėtų 
gaut po du egzempliorių iš iš
leistų veikalų. Vieną egzempliorų 
laikytų savame naminiame knin- 
gyne, o antrąjį laikytų repeti
cijoms. Taigi į draugijos centrą 
už veikiančius sąnarius priseitų 
mokėt dvigubai.

Neveikiantieji sąnariai, užsi
mokėję įstojimą į kuopą, moka 
irgi metinę paskirtą mokestį ir 
gauna po vieną egzemplorių iš
leistų gaidų. Likusius veikalus 
reikėtų pardavmėt tokiomis kai
nomis, iš kokių galima būtų gau
ti ir pelnas.

Kaip veikiamajam, taip ir ne
veikiamajam nariui priderėtų rū- 
pinties įkūrimu nuosavių teat
rų ar svetainių ant akcijų ar ki
tokiu būdu sumanytų.

Tuom tarpu jau ir pradeda 
rišties muzikališkos spėkos į vie
nybę ir jau keli chorai susidėjo 
su Chicagos, Muz. Dram. Draug. 
Birute. Susidėjus daugiau cho
rų, pasididinus sąnarių skaičiui, 
sumanius jau ir piningus mokėt 
leidimui* veikalų, reikia išrinkt ir 
centrai išką valdybą.

Susijungę visi į vienybę ga
lėtumėm daug nuveikt mūsų kul
tūriškam pasikėlimui. Laikas nuo 
laiko Amerikoje galima būtų pa
daryt net susivažiavimus ir duot 
didelius koncertus, tokiuo būdu 
įsteigiant kultūrišką lietuvių 
šventę. Kuomet kada nors Vil
nius įstengs įkurt dainininkų 
šventę? reikia, kad Amerikėnai 

( būtų prisirengę pasiųst savus at-

ir dra- 
ir vei
dą vinėt 
ne sun- 
pasiva-

Gerbiama “Lietuvos” Red.l
Pastebėjau jūsų laikraščio skil

tyse num. 44, pa rzvalgoje Iš lie^ 
tuvitį laikraščių, paminėta iš S. L. 
A. oficijališkojo organo "Tėvy
nės” num. 43, apie suspendavimą 
keliolikos S. L. A. narių kurie 
parengė “Konferenciją” prieš nn- 
tarimus S. L. A. XXV seimo.

Ne esu priešingu už paminėji
mą, kaipo žinios suteikimą skai
tytojams, bet redakcija pridėjo sa
vo pora žodžių apie dalyką, kuri 
yra draugijos vidurinis reikalas, - 
ir dėl to negaliu nutylėti ir noriu 
pasiaiškinti į tuos pačius gerbiamo 
laikraščio skaitytojus.

Suspendavimas ar kitoks nario 
nubaudimo būdas už laužymą drau
gijos įstatymų yra vidurinis, sa
vitarpinis dalykas pačios draugi
jos arba organizacijos, į kurią tas 
narys priguli ir į tuos dalykus 
laikraštis nereikalauja kištis, ypač 
kad tą yra pastebėję ir priėmę 
laikraštininkai savo suvažiavim^e. 
Taip kišanties su savo nuomonėmis 
nevisuomet galima prigelbėti, grei
čiaus dar prisidėti prie betvarkės, 
nes gal pati redakcija negana ap- 
sipažinusi yra su mūsų organiza
cijos įstatymais.

S. L. A. visi svarbesnieji reika
lai, ypatingai įstatų pataisymai ąr 
perkeitimas, atsibūna tik seime. 
Per organą yra apkalbama svars
toma išlaiko koki reikalingi yra, 
ateityj pagerinimai, vienok tik Sei
man suvažiavę nuo kuopų atsto
vai delegatai nusprendžia dalykus, 
ir tas viskas yra nuo seimo iki ki
tam be keitimo pildomą; dėl td 
įstatymuose ^pažymėta šiaip: "Visos 
kuopos, draugystčs ir pazieniai 
sąnariai sutinka ant visų S. L. įA, 
įstatymų seimų nutarimų ir pildo 
juos". Taigi seimas turi augš- 
čiausią galybę visuose sus i vieny j i- 
mo reikaluose, pasiremiant čarte- 
riu, išduotu Pennsylvanijos vals
tijos ir jos tiesomis liečiančiomis 
tokias draugijas. Minetiejl gi su
spenduotieji yra surengę tyčia, ne
dabojam į įstatymus, savo pava
dintą “Konferenciją” (kurios taip
gi Susiv. teisotai nepripažįsta), 
kad pasipriešinti XXV seimo nu
tarimams ir sulaužyti juos. Kartu 
agituojama slaptais laiškais kitas 
kuopas paremti jųjų sinanyflMl 
ir kelti betvarkę visoje organiza
cijoje.
tokiems insurgentams yra dar per 
maža bauda švelnumas. Perspė
jimas jųjų buvo jiems juokais, 
nenorėjo nei klausyti, Centro Val
dybą ignoruoja tai ar gi galiųia 
kitaip pasielgti, kaip suspenduoti?

Suspendavimas liekasi iki Mk 
mo, kurs iš priduotų darodymų 
galės spręsti ar S. L. A. Valdyba 
turėjo tiesą suspenduoti ar ne. 
Koks bus nusprendimas, tai pri
gulės nuo seimo atstovų sąžinin
gumo ir duotų darodymų.

Su pagarba.
M. J. Damijonaitis.

Tas aiškiai parodo, kad

Minimoj peržvalgoj buvo už
minta, ar negalima taikesnių kelių 
rasti susitvarkymui. Paprastai 
taip esti, kad, dviem pusėm užsi
spyrus, ir mažmožiai patampa di
delių betvarkių priežastim. Mums 
išrodo, kad tai taip yra ir šiame 
atsitikime, dėlto-gi ir padarėm to
kį užminimą. — “Nesikišimą’-gi 
į “organizacijų vidurinius reikalus” 
redakcija truputį kitaip supranta, 
negu kad gerbiamasai Susivien. 
prezidentas, ir lai bus jai leista 
šiame dalyke elgties pagal savo 
supratimo. Red. *

Maskoliškasis raštininkas 
grafas Tolstoj atsišaukę į No
belio dovanos dalintojus, kad 
jam dovanos neskirtų, nes jis 
piningų nenori.

kiek toą apšvietos neduodamos*stovus iš geresniųjų dainininkų j

Varsavoj pasimirė lenkiškas 
poetas Filidjan Falenski. Bu
vo jau ne jaunas, jis gimė 1826 
metuose ( ■
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TikejlmiĮ Istorijos. Rankvodis
Su paveikslais

Parašė, bendradarbiaujant kitiems mokslininkams,

P. D. Chantepie de la Saussaye,
Teologijos profesor. Amsterdame,

- Verte J. Laukis

šituomi buvo iššaukta kova terp tautiškų bei pranašiškų 
pažvalgų, kurios pabaiga supuola su Izraėliaus, kaipo sa
varankiškos tautos pabaiga. Skiriančiais taškais šitame pe
riode yra:. 1, izraėliškojo tikėjimo svarybės centro perkė
limas iš šiaurinės izraėliškos viešpatybės į judajišką, pri
sirengusią laipsniškai ir pasibaigusią Samarijos puolimu 
722 m.; 2, atidengimas ir aptautinimas Deuteronomijos 
knygos 621 m., buvusios bandymu pranašinį mokslą su
vesti į tam tikrą įstatyminę formą; 3, panaikinimas poli
tiškos Izraėliaus svarbos babylioniškąja nelaisve; 4, tike- 
jimiškos sužinybės atsigimimas 6to metašimčio pusėje.

Nehemijos veiklumu prasideda naujas laikas, kuris su- 
sidurimu su graikiškuoju svietu, apie 333 m. dalinama į 
dvi pusi. Pirmojoj, priešgraikinėj, didžiausią rolę lošia 
apšvietimas ir tolesnis vystimasi, šeimininkaujant šventos 
judajiškos bendrijos įstatymui, antroje — kova su heleny- 
be, pasiekianti Makkabėj iškošė karėse savo čiukurą.

Po trumpo žydėjimo prie Asmonėjų, judajiška valstie- 
tinė bendrija prieina galutinį suįrimą prie Erodo dinasti
jos ir po jos valdant Romos prokuratoriams. Ir iš ti
kėjimiškos pusės jos puolimas negalėjo būti sulaikytas nė 
apokaliptiškais raštais su jų mesijiškomis viltimis, nė.su
stiprinti įstatymo smulkmenų besimokinimu, nė tikėjimiškos 
pavienybės išsiplėtojimu. Tuo tarpu gi Dievo pažinimas, j 
plėtojęsi Jehovybėje, apturėjo sau pilną užbaigą Jėzaus 
Kristaus asmenyje.

8. K, IrukovskaJ*. Ū £

Chinija.
Dangiškosios ciesorystes gyvenimo 
A

t

papročių vaizdeliai.
Su paveikslais 
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nedidelės salos Šaminos (reiškia —- smiltinė), 
kuri nuo bruzdaus įpiesto atsidalina kanalu. 
Visas kanalas užkimštas sempangomis, taip 
kad nėra kur nei pasisukt; kanalu galima 
vaikščioti kaip žeme nuo vienos valties ant 
kitos. Kantone apie 300 tūkstančių žmonių 
neturi kitokio būsto kaip tik valtį. s šitos 
valtįs stovi taip, kaip nanjai ant sausumos 
ir yra atidalintos vandeninėmis gatvėmis, ku
riomis šian ir ten zuja eldijos ir valtįs. Ši
tuose plaukiojančiuose namuose gyvena čie- 
los šeimynos*).

Sala Šamina pirmiaus buvo užplaujama 
vandeniu, bet europiečiai ją apkasė, pakėlė 
žemę, įtaisė pakraštinį kelią, ūksmingus so
dus, žalias alėjas, vejas, patogias vilas ir pa
vertė ją į ramią vietą. Chinams yra uždraus
ta be tam tikro leidimo ant Šaminos būti, bet 
jie, kaip jau sakėme, lengvai gali pereiti ši’-* 
tuo plūdurojančiu tiltu europinin kvartalan.

Kantonas jau IX. metaš. buvo aplankomas 
arabiškųjų pirklių. XVI. metaš. jame pasi
rodė portugalai, paskui holandai. XVII. me
taš. pabaigoje persveriančią įtekmę gavo ang
lai. Dabar Kantonas yra vaizbiniu turtingų 
pietinių pravincijų centru ir viena svarbiau
sių Chinijos prieplaukų. Iš jo išvežama šil
kai, išsiuviniai, cukrus, arbata, įvežama — 
medvilnė, metalai, opiumas. >

Patarnavimui svetimšaliams, pirmu kartu 
atvykusiems Kantonan, yra vedžiotojai. Ant 
vizitinės kortelės vieno jų yra parašyta ang
liškai “A. Kam — vedžiotojas po miestą 
Kantoną”. Tai yra senyvas, buklus vyras, 
tikras geltonveidis chinas, šilkiniuose drabu
žiuose, su šlikeliu ant galvos* ir ilga 'kasa, 
apsiavęs veltiniais pantapliois, dešinėje gi ran
koje laiko vėduoklę.

Vedžiotojas veda chiniškojon miesto dalin, 
kuri yra ant šiaurinio upės kranto apvesta 
tvirtovės sienomis. Ant kiek europinis kva- 

Įtalas švarus, ant tiek chiniškoji miesto da- 
i lis purvina. Kadangi chinai nieko netaiso1 ir 
'meta viską, kas papuola, .tai tarpe upės ir 
i antkrantinės gatvės pasidaro krūvos šiukšlių.

;. vedančios nuo upės miestan, yta

56. SENOVYBĖ IR Į JEHOVĄ TIKĖJIMO SVARBA.
Pamatinis izraėliškojo tikėjimo dogmatas yra tame, 

kad Jehova yra Izraėliaus Dievas, Izraėlius gi — Jeho
vos tauta. Sulyg vienskelbės izraėliškosios padavus, šita 
atnaša, pranašo Ozijo vaizdinama kaipo vinčius, nuo laiko 
gi pranašo Jeremijo ir Deuteronomijos turinti nesikeičiantį 
Įstatymo, arba sądoros vardą, įvyko dar būvant Aigipte: 
“Aš, Viešpats Dievas tavo nuo Aigipto žemės”, Ozijos 
12, 9, 134, st. Am. 3, 2. Naujesniame laike, priešingai, 
daugumas mokslinčių Jehovybės, kaipo ir apskritai izraė
liškosios tautos pradžią perkelia į Palestiną; tokios pažiū
ros laikosi, pav., von Stade, Gesch. d. 8, Isr. I, pasirem
damas abiem Žydų ir Izraelio vardais. Pirmas užvadini- 
mas, jo supratimu, buvo duotas neizraėliškųjų vakarinės 
Jordano pusės gyventojų izraėliškai tautai jai persikeliant 
vakarinėn Jordano pusėn. Šitas gi vardas turėjo priklau
syti genčiai, likusiai užpakalyje ant rytinio kranto, kuri kur 
nors atsižymėjo ir įgijo garbę, per ką ir4 kiti šitą vardą 
priėmė. ___ ___

Visų toliausiai šitoje linkmėje nueina G. Winkler, Lipynės, 
Gesch. Isr. L Jo supratimu, Dovydaę, Kalebo genties supurvintos ir subjaurintos kaip aršiau’nerei- 
vadas, paveikė pirma Judo giminę, o paskui ir kitas, gy- kia. Abišaliai siaurų, kreivų gatvių sinėčiasį 
venusias Palestinoje gentes. Sutverta tokiu budu viešpa- vienalubiai namai. L

. tybė gavo Izraėliaus vardą ir dievybė Jahu, kurią gar- tai keistus vardus: “Vienvalinės meilės gat- 
bino visokios arabiškos gentės Musri’je arrt Sinajaus, buvo’vė”,'“Šimto antikų gatvė”. Vi—*

Abišaliai siaurų, kreivų gatvių spiečiasi 
____ ____ Daugelis gatvių turi la-

iškelta po Jehovos vardu, kaipo šitos viešpatybės Dievas. 
Visa, kas Sename Įstatyme pasakojama apie laikus pirma 
Dovydo, Winkleris skaito legenda, Dovydo sutverta, va
dinas, jo rūmų dainių su mieriu pafodyti Izraėliaus ir 
Judo genčių vienumą. Sumaišymas vardų Musri ir Miz- 
raim 'davė jiems reikalingą šitam išeities tašką.

Visame šitame, be grynai savarąnkiškų prileidimų, 
nieko daugiau nesimato. Ir Tiele*) teisingai reikalauja

*) Geschiedenls van den godsdlenst in de, oudheid I, p. 280.

nuo tų, kurie atmeta istorišką Aigipte buvimo tikrybę, 
idant jie duotų pakaktiną išaiškinimą, kokiu budu teip 
nepaprastai reiškiai išreikštas sumonis galėjo kilti tokiame 
laike, kuriame nebuvo jokios priežasties Aigipto neapken- 
timui, bet greičiau reikėjo atsinešti prie jo draugiškai, 
kaipo prie šalininko. Šeip ar teip, genčių susivienijimas tu
rėjo įvykti pirma pačios Palestinos užkariavimo, kadan
gi net tąsyk, kaip jis po to vėl suiro, atminimas 
jį visgi užsiliko**).

**) Wellhausen, Abrisą der Gesch. Israels und Jodas.
Vienok Jehovos vardo atsiradimą nereikia kelti 

lesnį laiką. Teisybė, kad Penkiaknygio jehovininkas

apie
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jau pasakojimuose apie protėvius ir sako, kad jau antroje 
žmonijos gentkartėje pradėta šauktis jo vardo (Būt. 4, 26), 
bet tas negali turėti svarbos akyvaizdoje Elohininko iš- 
dėjimo, kurį aplamai paseka ir Kun. Kod. ir sulyg kurio 
šitas vardas buvo atidengtas Mozei, atžymėjimui nuo vi
siškai be skirtumo vartojamo vardo “Elohim musų tėvų”. 
Rods, iš tikėjimiškos pusės šitas skirtumas nedaro svarbos. 
Pas Jehovininką vienintelis dieviškas vardas išreiškia tėvų 
tikėjimo ir Izraėliaus tikėjimo vienumą, prie ko jis ne
daro skirtumo terp įvairių periodų. Pas Elohininką, jei 
šitas skirtumas ir yra, tai visgi pas jį liekasi dvasiško su 
ankstyvesnėmis kartomis vienumo sužinumas. Dievas, ku
ris nuo šio laiko turi Jehovos vardą, yra tas pats tėvų 
Elohim. Labai protinantis šitoje dėstyje Ozijo XII sk.;

Šitų atnašų tikėjimiškos svarbos įkainojimais reikia 
atkreipti atidžią į dievo vardo svarbumą tikėjimiškai Izraė- 
iaus sužinybei, kuri paaiškėja iš 3-čio Išeities skyriaus. 
Įehovos (Jahve) vardas išvedama čion kaipo pereit, pa- 
>ak. nuo haja ir persisako žodžiais ehjeh ašer ehieh. Prieš 
šreikštus Schradero1), Baudisseno*), G. Schultzo’) ir kitų 
iO aiškinimu prasmėje Hiphil4) galima pasakyti, kad jis

Bibellex. Schenkelio III, pusi. 170. — 
Studien zur Semi t Religions gesehichte I, pusi. 229 _
Atl. Tteol. 5, pusi. 410. «

Lemme, Die religionsgeschichtl. Bedeutung dės Dėkai oks 
?usl. 19 ir sek. skaito čia ahleh aser ahjeh; slg. Graec. Ven hoontotel 
x klertkus Comm. auf Ex. 6, 3, genetiourgon.
netinkįa abelnai kalbos prasmei, kad Hiphil nepaeina nuo 
laja rr kad .suoprotis, gyvaleidžio, tvėrėjo, net sutvertojo 
zraėliškoje dievapažinybėje nestovi ant pirmos vietos. Teip 
jat netinka žydiškam išsireišikimo budui hellteniškasis aiški- 
limas, kuris Jehovos varde atranda išraišką suopročio apię 
išeitas Dievo, nė palestiniškas, kuris žodį haja ima prasmė- 
e “būti”, nė naujesnis, kurio viduriniu tašku yra suprati- 
naš stovumo, neatmainiųgumo ir savarankiško dievybės 
/•eiklumo. Teisingą aiškinimą duoda Robertson Smith*) 
tuomet jis papildyman de Sagardui**) nusisiunčia prie
‘ The Prophets of Israel, pusi. 385 fr sek

•*) ą*oa!t. HIer., p. 156 ir* sek.
Jokių vietų, kaip Išeitis, IV, 13, XVI, 23 ir XXXIII 19- 
geut. X,,25; I. kn. Kar. XXIII, 13; I, kn. Kar ’xv 
K x (Toliau bus). ’

X) 
») 
3) 
<)

“Šimto anūkų gatvė”. Visos šitos gatvės 
naktyj yra uždaroma grotomis ir prie kiek
vienų jų pristatoma sargas. Gatvės taip yra 
siauros, kad susitikę dvi nėšy klos su vargu 
prasilenkia. Sunkenybės pernešama taip gi 
ant pečių, ant ilgų bambusinių karčių. Ne
šikai eina greitai, kuone bėgte, paskatindami 
save vienvaliniais šūkavimais, pasirengę par
stumt! kiekvieną praeivį. Tas rods neįstabu 
ant s/aurų gatvių grūste prisigrūdusių žmonė
mis. Kantone, kaip ir aplamai visuose chi- 
niškuose miestuose nustebina daugybė žmo
nių. Kuone visi jie bėdinai ir purvinai apsi
rengę, vienokiose mėlynose jakėse, su vieno
kiais galvos aprėdalais, iš pirmo pažiūrėjimo, 
atrodo panašiais vienas į kitą, 
pradedi juos atskirti.

Pasiturinčiųjų luomų moterų 
beveik nematysi, jos sėdi namie, 
kuriuose miestuose jos pasirodo 
Bet jų antine eisena (tarytum jos eina su 
styplėmis) padaro nesmagi) įspūdį. Chinų 
vaikai būtų mieli, jai tik jie būtų švaresniais. 
Liaudis yra maloni ir mandagi. Viršinin
kai gana piktai žiūri iš savo nešyklų per di
delius raginius akinius. Kadangi Chinijoje 
svetimžėmių yra sulyginamai nedaug, tai į 
juos yra žiūrimą su tokiu jau. žingeidumu, 
kaip kitur būtų žiūrėta į privažiuojantį chi- 
ną. Kaikuriuose miestuose, pav., Chan-Kuo’je 
gatviniai- vaikėzai savo žingeidumu neduoda* 
svetimžemiams praeiti.

Kaikuriose Kantono gatvėse susirenka to- 
kis būrys, tokia daugybė ratelių, nešyklų, kad 
parsieina kantriai laukti eilės. Per lietų kam
šatis dar yra didesnė; dideli skėčiai visai tvr- 
ankščia kelią. Chinas lietaus bijosi. Svar-' 
biausia tam priežastis yra ta, kad jo avtlas 
yra popieriniais padais, kurie tuojaus, per
mirksta. Bet ir aplamai chinai vandens Ne
mėgsta ir yra labai nešvarus. Tiktai gyvenan
tieji arti jūrų, karštame klimame jį mėgstą ir 
tolydžio juomi laistosi. Visi kiti Chinai van
dens baisiai bijosi.

Abišaliai gatvės eina sankrovos viena prie 
kitos, kurios dieną yra atdaros, taip kad mies
tas atrodo kaip ir didelės mugės metu. Chi
nai mėgsta būti gatvėje. Štai vienoje vietoje 
susirinkę klausytojai aplink kalbėtoją, kitoje, 
šlykštus, apdriskę be galo elgetos vienas nuo 
kito brudą rankioja. Čia jau skutama barz
dos ir prosinama kasos, raupuotų visas būrys 
slenka, arba neregiai kūprina, su ilgos laz
dos pagelba tirdami kelią. Chinai yra mylė
tojais paukščių ir neretai jie eina narvelius su 
paukščiais nešini, taįp kaip kitų tautų žmo
nės šunimis vedini, ir gėrisi jų meliodišku 
giedojimu čia pat ant gatvės. Triūkšmąs

♦) Daugelis šitų plaukiojančių būstų, pri
ristų prie kranto, esti arbatiniais arba kviet
iniais namais — viešbučiais pakeleiviams. 
Po saulės nusileidimui miesto vartai yra už 
daromi ir įvažiuoti į miestą nėra galima •

Tik paskui

ant gatvės 
Tiktai kat
ant gatvių.

Kantono gatvėse yra neišpasakytas} čia girdėt 
ir nešiotojų rėkavimai ir riksmai bėgikų, bė
gančių priekyje mandarinių nešyklų, ir teatra
liniu skelbėjų šauksmai ir tolimas milijoninės 
minios ošimas.

Siauros Kantono gatvės nuo saulės spin
dulių yra apsaugotos ragažėmis, per t i ėstomis 
nuo vieno namo iki kito. Visi namai šviesiai 
apmaliavoti ir visur kabo didelės, margos iš
kabos, ant kurių pirkliai įtikina sulyg savo 
teisingumo. Tankiai ant šviesiai apmaliavotų 
medinių lentų galima paskaityti šituos žodžius 
auksinėmis raidėmis: “Mūsų dolerių skam
bėjimas yra taip pat malonus, kaip ir lakštin
galos giedojimas paupyj”, arba “aš bausiuos 
būti geltonveidžiu, jai aš neteisingas”. Chi- 
niškosios sankrovos neblizga savo šviesiais 
langais, bet įeinant kiekvienon sankrovon pas 
duris žmogaus stuomenio augštyje yra pritai
syta, nedidelė lentynaite su išdėtais ant jos 
daiktais. Bet norint pamatyti brangiąsias 
prekes, reikia įeiti sankrovom

Gatvės, prie kurių randasi verteiviai val
gomais dalykais, yra labai nemaloniomis. Nuo 
mėsos žuvų ir daržovių sankrovos paduoda 
biauri kvapsnis žuvies, supuvusių kiaušinių 
ar česnakų. Čia pat nuo gatvės matyt, kaip 
viryklose kepama visokia mėsa ir žuvis. Su
neš, katės ir žiurkės — mėgiausi chinams 
skanskoniai — kabo greta su antimis ir viš
tomis, vėžiais, austeriais ir puikiai sutaisytu 
imbieru. Mielai traukiesi iš smirdančių chi- 
niškų gatvių ir eini į gatves, kur gyvena 
chiniškieji amatininkai. Čia daugybė sankro
vų su šilkinėmis materijomis ir išsiuviniais, 
su išdirbiniais iš akmens, rakandais, įvairio
mis chiniškomis retenybėmis ir niekniekiais — 
tikrai puikus išdėstymai. Chinas yra darbš
tus ir kantrus ir jo sumanybė ypatingai ap
sireiškia daiktuose, reikalaujančiuose didelės 
kantrybės.

Pramonijoj Kantonas užima pirmą vietą: 
jo amatininkai verpia ir audžia šilkus, dažo 
gelumbes dirba popierą, stiklą, verniksinius 
išdirbinius tekina visokius daiktus iš drumblo 
kaulo ir medžio, daro puikius pjaustytus ir 
politūruotas rakandus, tarpina metalus, degi
na porcelėninius indus, grynina cukrų; vieti
niai amatininkai puikiai išsiuvinėja ant šilko.

Pjaustytojo iš drumblio kaulo sankrovoje 
ypatingai gerai išpjaustyta vėduoklės, šach
matiniai paveikslėliai, įsodos lazdelėms, chinų 
vartojamoms vietoje šakelių. Nemažiau yra 
akyvos šilkinių audimų audėjų ir ant šilko iš- 
siuvinėtojų sankrovos; vis tai yra vyriški dar
bai. kadangi Chinijoje vyras taip puikiai vaL 
do adata, kaip ir kūju. Toliaus eina sankro
vos su išdirbiniais iš metalo ir chiniškąją pie- 
šinija ant ryžių popieros. Šitie niekniekiai 
yra labai pigus, vienas piešikas padaro portre
to škicą, kitas — veidą, trečias — rankai, 
ketvirtas — drabužius. Čia pat yra avalų 
sankrovos su išdėta visa eile mažyčių mote
riškų pantaplių ir kurpių su smailiais galais.

Kantono gatvių vienodumas pertraukiama 
dideliais trobesiais, apvestais augštomis sie^ 
nomis; tai yra šventnamiai, kurių Kantone 
priskaitoira suviršum 120. Akyvesniu už ki
tus yra. “Baisybės” šventnamiš, kurian vien- 
val grūdasi žmonės, klausdami dievų apie savo 
likimą. Jis yra vadinama “Baisybės“ švent- 
namiu nuo buddistų pragaro paveikslų, sto
vinčių sienų uoksuose. Čia yra vaizdžiai pa
rodyta, kaip nelaimingos nusidėjusios vėlės 
yra pjaustomos, kapojamos, virinamos ir ke
pamos. Nemažiaus yra akyvas “Penkių šim
tų genijų”, arba Buddos mokinių šventnamiš: 
jime yra penki šimtai žmogaus augščio pa
auksuotų stovylų. Viena šitų stovylų su eu
ropine veido išvaizda, europine skrybėle ir ba
tais išreiškia Marko Polo, žinomą keleivį, ap
tarusį Vidurinę ciesorystę XV. metašimtyje. 
Kaikurios šitos stovy los padarytos labai bjau
riai, pav., vienos ranka ilgesnė už koją. Šitas 
šventnamiš, kaip ir visi chiniškieji šventna
miai apskritai, neatsižymi švarumu ir yra la
bai apleistas. Gražesnėmis už šventnamius 
yra bokštuotos pagodas, tankiai pastatytos iš 
murmuro; labiausiai žinomomis yra: kviet- 
kinė pagoda su aštuonkerčiu bokštų ir pėn- 
kialubė pagoda ant miesto sienos. Nuo šitos 
sienos matomas puikus vaizdas miesto ir jo 
apielinkių iki tolimų kalnų.

Už miesto sienos paupiu eina platus Kan
tono priemiestis. Iš trobesių čia yra: li- 
gonbutis raupuotiems, prieglauda neregiams, 
našlaičių namas, nukaršėliams namas ir ka
pinės. Arti miesto ant salos Chopalos dide
liame šventnamyj yra penimos šventos kiau
lės ir yra chiniškasis sodas su paveikslais iš 
mirtų krūmų, išreiškiančiais žmones ir gy
vulius.

Ant Jantsekiango upės, svarbiausio Vidu
rinės ciesorystės vaizbos kelio, stovi trįs di
deli Chinijos miestai: Ngan-King, Chankou 
ir šanchai. Įėjimas į šitą upę yra sunkus 
ypatingai žėgliniems laivams, josios įtaką tven
kia didelės smiltinės seklumos; josios abu kran
tai yra laMt žemi ir lygus. Tas tik gerai, 
kad Jantsefcrsfig yra rami ir niekuomi nepri
mena savo kaimynės Geltonosios upės — 
Goango, kuri kartais išsiveržia iš savo va
gos, naikindama viską ant savo kelio. Juo 
toliaus nuo įtakos, juo augštesni ir dailesni 
darosi Didžiosios upės krantai. Išpradžių pla
ti kaip jūra, ji paskui susiaurėja ir augštos 
uolos apsiaučia ją iš visų pusių.

Smailios, skardžios uolos, kalvos, skaičios 
žalumos, ryžių laukai atsiveria ant kiekvieno 
žingsnio. Dieną ant upės neapsistojamas ju
dėjimas. Didelės džonkos, panašios į plau
kiojančius namus, virtine tįesiase ūpe augš- 
tyn. Sieliai su kelioms pirkaitėmis ir žmo
nėmis pasroviui leidžiasi vienas po kitam. Ant 
kranto taipgi yra bruzdėjimas. Vienoje vie
toje darbininkai pjauja nendres, kitoje nešio
tojai neša sunkenybės, čia chinas joja ant 

* (Toliaus bus.)

Prie Censtachavo 
skandalo.

Kad gerai suprasti atsitikusią 
užmušystę Censtachavo kliošto- 
riuje, reikia žinoti Ir prietikius 
klioštoriuje, koki buvo paskuti
niuose laikuose. Maskoliškoji 
valdžia, juk ne tik Censtachave, 
bet visur, norėdama nupuldyti 
ant žmonių įtekmę katalikiškos 
bažnyčios, stengėsi pirmiausiai 
kuningus demoralizuoti. Kadan
gi sudemoralizuotų jos nurodytų 
kandidatų vyskupais popiežius 
neužtvirtindavo, tai daugelis di- 
jecezijų vyskupų ilgus metus ne
turėdavo, valdžia skirdavo tik 
administratorius, o tokius rink
davo iš kuningų ne augštos do
ros. Tokiu buvo savo laike Sei
nuose Butkevičius,, Vilniuje Zi- 
lionskis, k Oriems pasisekė ir ku
ningus sudemoralizuoti. Todėl 
ta pati valdžia ir klioštoriuose 
neleido gerinti prietikius ir zo~ 
koninkus doriškai pakelti.

15 metų atgal Čenstachavp 
klioštoriuj liko tik seni be ener
gijos zokoninkai, atnaujinti zo- 
koną jaunais nebuvo galima, nes 
valdžia uždraudė priimti naujus. 
Popiežius, norėdamas klioštorių 
išgelbėti, paliuosavo' senelius zo- 
koninkus nuo zokono disciplinos 
ir tūlų regulų. Tąsyk perdėtiniu 
klioštoriaus išrinko zokoninką 
Reimaną tik todėl, kad jis buvo 
jaunesnis už kitus ir kad mo
kėjo susitaikyti su maskoliška 
valdžia. Jis iki šiol buvo Censta
chavo klioštoriaus perdėtinis.

Jis užsiėmė statymu naujų bu- 
davonių, vienu žodžiu vedė gerai 
finansinę zokono dalį ir darbo 
turėjo gana, nes ant jo pečių vi
sa klioštoriaus administracija gu
lėjo, to nuo jo reikalavo valdžia. 
Reikia pridurti, kad jis užėmė 
perdėtinio vietą kada prietikiai 
klioštoriuje jau buvo pagedę. To
dėl negalėjo visko priderančiai 
pridaboti.

Doresniejie zokoninkai nutarė 
kreiptiesi prie popiežiaus ir pa
prašyti pagelbos. Popiežius 1907 
m. išsiuntė provincijalą Karme
litų klioštoriaus Vindobonoj 
lu^moša prietikių Ccnstachavoj 
sutvarkyti. Jo iš syk maskoliš
koji valdžia nenorėjo leisti, bet 
reikalaujant popiežiui, nusilenkė. 
Lamosz, atkakęs Censtachavon 
įvedė tvarką ir discipliną.

Naują zokono reguliaminą pri
ėmė visi zokoninkai išėmus Da
mazą Macochą, Izidorių Star- 
čevskį ir Bazilių Olšiuskį, taigi 
tuos tris dabar suareštuotus už 
prasižengimus ir besisavinimus 
klioštoriaus piningų. Tie klioš- 
toriun įstojo be pašaukimo, tik. 
norėdami lengvą duoną turėti, 
kiti 8 niekuom neprasižengė. 
Augščiau paminėti trįs niekšai 
regulų pildyti nenorėjo, bet atsi
davimą zokonui mokėjo nuduoti. 
Todėl jiems * spangai užsitikėjo 
klioštoriaus perdėtinis Reiman.

Kiti zokoninkai, norėdami tuos 
trįs iš savo tarpo prašaliųti, 
klioštoriaus perdėtiniu išrinko 
senelį tėvą Volanskį, bet mas
koliškoji valdžia jo iki šiol dar 
neužtvirtino. Tie trįs zoko
ninkai ant galo sutiko, dėl jiems 
nepatinkamų regulų ant visados 
iš zokono išstoti, bet kol jie tą 
padarė, Damazy Macocl^ papildė 
klioštoriuje žmogžudystę.

Kaip praneša iš Kriokuvos, kur 
kalėjime sėdi žmogžudys kunin
gas Macoch, jo pasielgimas urnai 
persikeitė: pirma buvo ramus 
gana linksmas, dabar gi prie kiek
vieno jo kambarėlio durų atida
rymo šokinėja po kambarį kaip ] 
prpto nustojęs. Jis, klausiant tei
sėjai tirinėtojui užsigynė ir tvir
tina, jog nedalyvavo pavogime 
vainiko nuo abrodo Motinos Die
vo. Ginasi ir jo numylėtinė He
lena Macoch, žmona užmušto 
Vadavo Mococh. Ji jau su
imta ir išgabenta j Petrakavo ka
lėjimą.

Perklausinėjo jau Teofilą Za- 
logą, brolį tarno kuningo Dama
zo, taipgi klioštoriaus priedu ri- 
ninką Blaskevičių ir savininką 
dorožkos, Pianką, kuris išgabeno 
užmušto Vadavo kūną sofoj į 
kaimą Zavadus; taipgi tarnus 
Bagozą ir Wogerką ir kuningą 
Izidorą. Jam negalima užmesti 
dalyvavimo apvogime abrozdo 
Motinos Dievo.

Klausymas, iš kur ėmė pinin
gus kuningas Damazas Macoch 
savo ir savo numylėtinės išlai
doms, kurios buvo ne mažos. 
Pats Damazy prisipažino, jog 
išleido 24600 rublių, iš to 10000 
rublių buvo maldininkų sudėtų 
ir tiek jau iš piningų atsiųstų 
atlaikyti mišias, kurių ir Ameri
kos lietuviai ne mažai Censta-

i spalio dieną atėjo Čensta- 
chavan žinią, buk Hamburge su
ėmė ir kitą svarbų kaltininką —- 
Stanislovą Zak>gą. Rado pas jį 
kelis Šimkus markių piningų ir 
kruvinus drabužius.

Kuningas Damazas tirinėtojui 
pasakė, jog klioštoriaus piningus 
vogti pradėjo tik nuo trijų mttų, 
taigi nuo laiko įsimylėjimo į bro
lio moterį Heleną. Mat nuo to 
laiko išlaidos pasididino ir locny 
įplaukimų pradėjo neužtekti.

Dabar klioštoriaus įplaukimus 
prižiūri vyskupo paskirta komi
sija. KuningSi-Paulinai už nuo
dėmes atlieka rekolekcijas. Jiems 
leista tik skaitytas mišias lai
kyti ir tai ne^rie altoriaus Mo
kinos Dievo5; kitokią dievmal- 
dystą atlieki svietiškieji ku- 
ningai.

Iš syk dėl skandalo Čensta- 
chsve visoj Lenkijoj ir kituose 
kraštuose katalikai baisiai buvp 
suerzinti, bet dabar pradeda jau 
nusiraminti. Bet visgi galima 
manyti, kad tuom tarpu Censta
chavo garbė nupuls ir kliošto
riaus įplaukimai žymiai suma
žės, o tas klioštorius juk tai tur
tingiausias katalikiškas kliošto
rius visoj Maskolijoj. Sena gar
bė po* panašių atsitikimų ne
grįžta greitai, o kartais ir visai 
negrįžta.

t

t:

1$ VISUR,
|| Apie maištą Ispanijoj žinios 

pasirodė esą neteisingos. Repub* 
likonai norėjo patraukti ^avo pu
sėn tūlą kareivių pulką, bet jiem* 
nepasisekė. Majoras Santos, 
kurs paslapčia prašė kareivių pe
reiti revoliucionierių psuėn tapo 
areštuotas. Taip-gi areštuota 
prezidentas jaunųjų socijah^tų 
federacijos už antimilitariškąją 
agitaciją prieš Madrido profeso
riaus Ovepero suėmimą.

Hl t

V

Ispanijos karalienė, karalius ir 
jų du sunu.

|Į Ispanijoj streikas kilo Saba- 
dell’e. Streikininkai nori įeiti 
Barcelonon ir iššaukti visuoti
nąjį streiką. Generolas • W 
kurs dabar Ispanijoj yra beveik 
diktatorius turi pagatavai 
liką tūkstančių kareivių.

eyler,

kelio

• || Ispanijoj neramu. Katalo- 
nijoj apšauktas visuotinas dar
bininkų streikas ir kaip mano, 
jis į savaitę laiko apims visą 
Ispaniją. Valdžia siunčia į dau
giau kareivių į Barcelioną, Sa- 
ragossą ir į Sabadell, neš lau
kia ten darbininkų maišto.

stoviPortugalijoj žmonės
labai žemo išsiplėtojimu laip- 

Apšvieta labai nupuolus. 
Vos vienas penktadalis žmonių 
moka skaityti ir rašyti, 
biausias žmonių užsiėmimas — 
žemdirbystė, bet ji yra vedama 
labai senovišku būdu ir žmonėm 
vos gali pramisti. Žmonių ne
laimes dar didino iki šiol va
rliškoji valdžia. Naujoji val
džia, kad ir geresnė bus už se
nąją, visgi greitu laiku žmonių 
vargo sumažinti negalės. Portu
galijos skolos 1909 metais siekė 
$41490.945 svetimoms šalims ir 
$120.346485 buvo skolų viešpa-

ant 
snio.

Svar-
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H Portugalijoj dar buvo iki 

Šiol užsilikę jėzuitai kuningai, 
nors gavo prisakymą išsinešdinti, 
50 jų su prievarta išvijo 3 lap
kričio dieną. Jie laivu mano 
plaukti į Holandiją, tik nežinia, 
ką jie ten veiks, nes Holandijoj 
katalikų mažai; greičiausiai iš 
Holandijos keliaus jie į užjū
rius, gal į katalikiškas pietinės 
'Amerikos respublikas.

tautų. Svarbiausias kongresą 
tikslas —• peržiūrėti prietikius 
tarp vakarinių ir rytinių žemės 
tautų ir jas terp savęs suartinti, 
sumažinti jų savitarpinį antago
nizmą.

ti revoliuciją suvaldyti. Kraštą 
pastatytas po karo laiko teismu

Portugalijos kariu menės 5 
ir 2 regimentai pranešė prezi
dentui Braga, jog jie pasikels, 
jaigu prieš revoliuciją kareiviams 
duoti pažadėjimai nebus išpil
dyti. Jūreivius kariškojo laivo 
“San Raphael” paleido namon, 
nes jie neištikimi ir respublikos 
valdžiai, paleisti jūreiviai laivo 
“Adamster” atsisakė laivą ap
leisti, jaigu valdžia nemokės 
jiems po 15 dol. mėnesyj pen
siją. Atsiranda jau naujos val
džios priešai, kurie nori naują 
revoliuciją sukelti. Ir provinci
jose yra o reužganėdintų iš 
dabartinės valdžios. Valdžia bi
josi riaušių, kurios gali kilti ren
kant naujo parlamento atstovus. 
Suėmė ir tris ministėrius valdžiu
sius Portugaliją laike užmuširęo 
karalius Carloso už priešingas 
teisėms instrukcijas.

|Į Chinijoj parliamentas būsiąs 
sušauktas 1913 metais, tai pir
mu syk Chinijos historijoj. Chi- 
nijos imperatorius buvo ketinęs 
sušaukti parliamentą tik 1915 
metais, bet dabar pagreitino.

ji Ant Siaurinių ir Baltiškųjų 
jūrių siautė baisios vėtros, laikt 
kurių paskendo tūlas skaitlius 
mažesnių laivų. Kiek laike tų 
vėtrų pražuvo žmonių, dar tikrų 
žinių nėra.

Mums rašt\ 
Lių. taigi ii 
jiausiai. Kc

|| Chinų valdžia pirko Pary
žiuj giliotiną, nukirtimui prasi
žengėliams galvų, o Anglijoj pirko 
kartuves naujausios mados. Ir 
Chinai mat jau civilizuojasi 1

|| Kaip dabar pasirodo, čensta- 
chavo klioštorįuj jau ne vienas 
kriminališkas prasižengimas tapo 
papildytas. 25 metai atgal klioš- 
toriaus tarnas papjovė kuningą, 
jo kūną apliejo kerosinu ir pa
degė, o pats su 20000 rublių pi
ningų išdūmė.
gas zokoninkas Krokavoj bandė 
paaukautus klioštoriui 
tus parduoti, bet pateko

1860 m. kunin-

deiman- 
teisman.

|| Humburge, į krautuvę ju- 
bilieriaus 'Tunmo, prie Berg- 
stasse, įsikraustė naktyj vagiliai 
ir paėmė deimantinių ir auksinių 
daiktų už 200O00 markių.

Į| Maskolijoj, Archangelsko gu
bernijoj, stačiatikiškam Solovecko 
klioštoriuj 18 metų išgyveno zo
koninkas Arsenius. šiemet tasai 
zokoninkas užsimanė atlankyti 
kitus Maskolijos kraštus. Mosk- 
vos gubernijoj policija zokonin- 
ką sulaikė ir persitikrino, kad 
tai yra moteris. Ji atsisakė pa
sakyti kodėl vyrų klioštoriun pa
stojo ir kas ji yra.

ramintais takais, 
cikia daug ir vii 
eiskime jų kuodai 
maudus ir ko laukus?' Nejaugi
raštų pas mus nebūtų prirengtų: 
Mums neretai tenka laikraščiuo
se skaityti išmetinėjimus daro 
mus lietuvių visuomenei, būk 
-ji nenorinti savo raštininkų su
šelpti, nenori nuo jų raštų nu
pirkti, bet tas yra netiesa. Męs 
dabar reikalaujame raštų ir ne
norime jų dykai. Taigi rašti
ninkai, kur jūsų parašyti raštai? 
Męs juos paimame nuo'jus — 
duokite juos šian.

Žemaičių Antanas.

1 Cholera Peterburge susirgo 
kuo ne visi Panteleimonovo li- 
gonbučio tarnai

■ai (girdi, prisidėjome po, vieną 
ad atidirbti ir už tuos tinginius 
okių vis gi, noroms nenorom s 

itsiranda ir tarp mūs). Gaus; 
įasekmė telydi kuopos pasiry
šimą t

Į| Prancūzijoj pasitraukė nuo 
vietos Briando ministerija dėl ne
sutikimų terp pačių ministerių: 
mat kiti ministeriai negalėjo su
sitaikyti su darbo ministerių Mil- 
lerandu ir pačto ministerių Vi
riam. Briand vienok mano ban
dyti sutverti, jaigu jam pasiseks, 
kitą ministeriją^ bet be Milleran- 
do ir Viriani. Nesutikimai už
gimė svarstant Briando progra
mą apie galinčius užgimti 
streikus. Millerand norėjo, kad 
nesutikimus darbininkų su darb
daviais išrištų taikymo teismai, 
kam Briand nepritarė.

| Londone pasimirė 
^fontague. Jis žinomas buvo iš 
to, kad nemėgo kalbėti, per ke
turis metus jis pasakė tik tris 
žodžius. Nepriėmė gana dide
lių palaikų, tik todėl, kad teisme 
reikėjo pasakyti, kad juos su
tinka priimti.

Gronges || Vokietijoj, mieste Muen- 
churo taryba svarsto klausimą 
įvedimo apsaugos nuo bedarbės. 
Miestas tam iš savo iždo paski
ria 75000 markių.

Į Nauja ministerija Prancūzi
joj. ■> M. Briand’as susirinko nau
ją ministeriją. Ministerijon at
sisakė įstoti M. Millerand’as. Iš 
įėjusių naujon ministerijon—de
šimts žmonių niekad dar nebuvo 
ministeriais.

|| Mieste Genevoj pasimirė H. 
Durant uždėtojas terptautiškos 
“Raudonojo Kryžiaus Draugijos”, 
kuri geibi sužeistus mūšiuose 
kareivius. Jis prikalbėjo Švei
carijos valdžią 1863 metuose į 
Genevą sušaukti terptautišką kon
ferenciją. čia tapo sutverta 
Raudonojo Kryžiaus Dr-ja. Nu
tarimus priėmė 12 tautų, dabar 
gi jų laikosi jau 40 tautų. Svar
biausia nutarimas yra, kad su
žeistųjų gelbėtojus ne tik neužka
bintų nei viena iš kariaujančių 
pusių, bet kad jiems pageibą 
duotu ir priešai.

|| Mieste Calatayud Ispanijoj, 
katalikų procesija einanti gatvė
mis, pagimdė muštynes: katalikai 
susinfušė su jų priešais ir re- 
publikos šalininkais. Buvo be- 
sišaudymai. Sužeista iš abiejų 
pusių daug žmonių.

| Mirė Paryžiuje operos dai
nininkė Mme Emil Cossiera.

| Maskolijoj, mieste Kijeve 
bus įtaisyta pirmutinė Masko
lijoj aeroplianų dirbtuvė. Ren
gia ją Orth ir Kaspar.

Rengiasi prie IV-to T. M. D. 
Seimo. Nors dar nevisai spėjo 
nutilti atbalsiai buvusio šiemet 
Chicagoj III-čio T. M. D. sei
mo, vienok jau pradedama rūpin
tis surengimu ateinančio, iš eilės, 
IV-to T. M. D. seimo, kurį kaip 
žinoma, nutarta laikyti ateinan
čiais metais Baltimorte, Md.

“Tėvynės” num. 43-ame, ko
respondencijoj iš Baltimorės, 
skaitome, jog ten iš vietinių drau
gijų rengiasi jau komitetas bu
siantiems XXVI S. L. A. ir IV 
TMD. Seimams planų išdirbimui.

Tas komitetas net yra jau nu
taręs dienas, kuriose vienas ir ki
tas seimas prasidės. Rengiamo
jo IX T. M. D. seimo reikalus 
atstovauja vietinė T. M. D. kuo
pa, kurios atstovai, be abejonės, 
pasirūpins, idant T. M. D. po
sėdžiai būtų surengta atsako
mai. - .

Tikimės, jog šis T. M. D. kuo
pos komitetas teiksis su laiku 
pranešti apie savo darbą plates
nes žinias. Taipgi neabejojame, 
jog vietinė kuopa mokės išnau
doti puikią IV-to seimo progą 
Draugijos labui ir jos sąnarių 
padauginimui. , , <

37-ta nuo 18-tos gatvės kuopa 
ypatingai žada šiais metais atsi- 
žymėtlujai sprendus pagal jos 
dabartini veiklumą. Šita apigar- 
da yra labai derlinga dirva to
kioms organizacijoms kaip T. M. 
Draugijai: jaunimo (ir tai ne by- 
kokio^ jaunimo) yra begalės, rei
kia tik mokėti jį užinteresuoti. 
Kuopa, berods, gerai atminė, ko 
reikia ir pradėjo rengti taip va
dinamus “ginčus” (debatus), ku
rie turi nemažą pasisekimą. Be
sitveriant šitai kuopelei, nemažai 
darbo buvo padėjęs jos buvęs 
pirmininkas p. F. Juozapaitis. 
Pereitą vasarą jam Lietuvon iš
važiavus jo vietą užėmė p. Vit
kus (taip pat buvęs valparaisie- 
tis) ir matyt, jog jo noru yra 
šitą kuopą pastatyti ant lygaus 
laipsnio su didžiausiomis T. M. 
Draugijos kuopomis. Be ener
giško pirmininko, kuopa turi ne
maža energiškų sąnarių,' kaip 
pp.: Valiukas, peronas, Šileika 
(artisto brolis) ir kiti, — todėl 
šią žiemą galima laukti nemažo 
darbelio.

vie- 
ku-

|| Airijai savystovybe federaci
jos pamatais neužilgo bus jau 
suteikta. Anglijos parlamentas 
ilgai tą dalyką svarstė ir dabar 
jau įvyksta tarp įvairių partijų 
sutikimas. Klausimas dar tik 
smulksmenose, koks savystovy- 
bės laipsnis turės būt duotas: ar 
Airija bus taip pat savystovė 
kaip Canada ir Australija, ar ant 
tiek savystovė, ant kiek yra sa- 
vystovios Amerikos valstijos 
kiekviena atskirai. Dauguma su
tinka, kad būtų įvesta ši pasta
roji tvarka. Tokia jau savysto- 
vybė būtų suteikta ir visoms 
Anglijos kolonijoms. Taigi 
džioji Britanija neužilgo gal 
taps federališkoji viešpatija, 
našiai kaip Amerika.

| Austrijoj, Bukovinoj, mies
te Zuorze suėmė praktikantą 
cukraus dirbtuvės. Zagraskį. 
Paskui vėl suėmė maskolišką ofi- 
cierų Karolių Muellerį ir kokį ten 
Angielskį, pas juos rado plianus 
Austrijos tvirtovių. Matyt Au
strijoj kariškas paslaptis šnipi
nėja gerai suorganizuota masko
liškų šnipų organizaciją.

| Lenkijoj, • mieste Lodž, 
nuošė namuose rado kelis 
nūs ką tik gimusių mažų vaikų 
kurie, kaip įmano, buvo užsmaug
ti. Matyt tai mergvaikių kūnai. 
Suėmė jau tris moteris, kurios, 
kaip mano, užsmaugdavo 
atiduotus mergvaikius.

joms

Tėvynės Mylėtojų
Dr-stės Reikalai.

Di- 
pa- 
pa-

|| Į Londono teismą atsišau
kė moteris, reikalaudama persis
kyrimo su vyru, nes jis labai už- 
vydus; ne tik kad ją namie už
rakina išeidamas, bet vieną kar
tą; kad vyrams negalėtų pasi
ūdyti, jos veidą ištepė juodu 
aliejiniu dažu, kitą kartą tokiu 
jau būdu jos veidą padarė žaliu.

rattus T4t. Myl. Dr-jos rei- 
kuopos ir pavienio* ypatų* 
siųsti ur-Jos Lit Kom. na

Visas 
kainose, 
malonė* 
riul ir redaktoilut
J. Laukis, 2951 Union st, Chicago III.

|| Varšavoj pasimirė vienas iš 
žymesnių lenkiškų tepliorių Fr. 
Žmurko, gimė jis Lvove 1859 
metuose.

|| S. A. Muromcevą, pirmosios 
dūmos pirmininką 20 spalių d. 
palaidojo Maskvoje. Procesijoj 
dalyvavo daugiau kai šimtas 
tūkstančių žmonii y Kijeve ant 
panichidos už Muromcevą buvo 
daugiaus kai 10 tūkstančių žmo
nių; minią išskirstė raitoji ir 
pėsčioji policija. Tambove ar- 
chirejus uždraudė laikyti panichi- 
dą už Muromcevą. Peterburgo 
miesto dūmą nesutiko pagerbti 
Muromcevą atsistojimu. »

balionas “Darly 
mano lėkti Maskoff- 
jam pasiseks tai iš- 
jis atliks didžiausią

Į| Iš Londono, 2 lapkričio die 
ną išlėkė 
Graphia” ir 
jon. Jaigu 
pildyti, tai
kelionę. Iki šiol dar nei vienas 
balionas nenulėkė toliau kaip 
1347 angliškas mylias.

Į| Rosijos caras 4 lapkričio su
sitiko su Vokietijos kaiseriu Vil
helmu Pottsdame. Iškeltame ban
kete nebuvo polytiškųjų kalbų. 
Socijalistai mieste surengė kelias 
demonstracijas, protestuodami 
prieš caro atsilankymą.

|| Viršutiniame Aigypte sustrei
kavo tarnaujanti ant geležinke 
lių. Jie reikalauja didesnių ai 
gų. Streikas platinasi ir apa 
tiniame Aigypte. Kariumenė sau 
goja geležinkeilų linijas.

|| Aigypte, mieste Aleksanrijoj 
sudegė medvilnės krautuvės. 
Nuostoliai siekia 100000 dol.

Į Vokietijos ciesorius siunčia 
savo sūnų susipažinti su gyve
nimu kituose kraštuose, Atlan
kys jis Chinus, Japoniją, o pas
kui per Siberiją sugrįž namon.

|| Caras leido keliuose naujose 
apskričiuose gyventi žydams, iš 
kur juos jo valdžia jau pradėjo 
vaikyti. Tokių naujų apskričių 
yra 12: gubernijose Vitebsko,Vo- 
lyniaus, Mohilevo, Poltavos, 
Chersoniaus, ir mieste Ekate- 
rinodar, kazokų žemėj. Mat 
patįs tų apskričių gyventojai, ne
mokėdami be žydų apsieiti, pra
šė, kad jiems leista būt gyventi.

ĮĮ Ant Filipinų salų, vakarinė
se pakrantėse salos Mindanao, 
sukilę čiabuviai Manohos gimi
nes parengė krikščionių skerdy
nės. Užmušė jie 8 čiabuvius 
krikščionis, vieną amerikoną ir 
du chiniečiu.

| Pietinėj Amerikoj, respubli
koj Peru, šventame senovės pe- 
ruvijonų mieste Cusco buvo ki
lusi revoliucija, bet ją pasisekė 
suvaldyti ir dabar visur ramu.

II Liepos mėnesyj sekančių me
tų Londone atsibus visokių tau
tų kongresas. Iki šiol atsišaukė

|| Respublikoj Hondūras, jos 
kariumenės generolas ir buvęs 
Amapela apskričio gubernatorius 
Valladares atsisakė prezidento 
klausyti. Jis turi gerai apgin
kluotų pasekėjų 200 vyrų. Wa- 
shingtone mano, kad Hondūras© 
prezidentas atsišauks į Jungtinių

TAIP VISKAS IR NUTILO.
T. M. D-ją bevedant p. B. K. 

Balevičiui, žmonės labai buvo 
užinteresuoti T. D. Draugija. 
Kur nenueidavai į susirinkimą 
ar privatinius namus, išgirsdavai 
bekalbant apie Tėv. Myl. Drau
giją ir jos rengiamus spaudon 
V. Kudirkos raštus. Tas davė 
progą T. M. D-ijai sparčiai aug
ti ir mūsų neturtingą raštiją 
gausiai dauginti. šiemet-gi, pa
baigus tąjį didįjį V. Kudirkos 
raštų leidimo darbą, taip vis
kas ir nutilo.

Tiesa, po trečiam seimui buvo 
pasklidęs garsas apie p. Gabrio 
raštelio apie Kovą ties Gruenvval- 
du išleidimą, bet paskui nutilta 
ir, kaip man iš šalies teko girdė
ti, tas raštelis dėl kaikurių kliū
čių vargiai bus paimtas spaudon.

Kiek vėliaus vėl buvo pakel
tas klausimas apie įgijimą T. M. 
D-jai savo nuosavaus organo, bet 
tas pasirodė peranksti dar ir, aš 
pridurčiau, nepraktiška. Įsigiji
mas T. M. D-ijai savo nuosavaus 
laikraščio, mano nuomone, tu
rėtų daug mažesnę vertę negu 
geros kningos išleidimas. Antra 
vertus, mums laikraščių gali už
tekti ir tų, kuriuos męs turi
me dabar. T. M. D-ja taipgi 
nereikalauja turėti savo laikraš
čio, kol atsiranda norinti jai savo 
skiltimis patarnauti.

Po to kiek vėliaus kilo klausi
mas apie encyklopėdijos reika
lingumą, bet pasirodė^ kad jos 
leidimu jau yra užsiėmęs p. A. 
Olševskis. Antgalo užsiminta 
apie lietuviško žodyno išleidimą, 
bet ir tąjį jau leidžia europie
čiai, kaip T. M. D. redaktorius 
yra pastebėjus, ir gal netrukus 
pasirodis.

Taigi kas tad belieka T. M. 
D-jai? Ar snausti? Ne. Męs 
neprivalome snausti. Męs turi
me imtis už darbo su energija, 
taip, kaip kad mūsų gerbiamas 
p. Balevičius ėmės. Be susto

Chicago, IIL į Kaip iš daugelio 
kitų atžvilgių Chioagai teisingai 
priguli augščiausia ivieta tarp ki
tų lietuviškų ,kotipnijų, taip ir 
T. M. Draugijos gyvenime šitas 
miestas užima pirmystės sostą. 
Ir be akių kaitinto Chicaga gali 
tą garbę priimu. -J. D. Draugija 
šiandien yra tokia organizacija, 
kurios “po skvernu nenusineši”: 
apie 120 kuopų ir apie keturi 
tūkstančiai prie jos prigulinčių 
sąnarių — tai jiega, į kurią rei
kia pasižiūrėti su pasigerėjimu 
ir guodone. Pažiūrėkim, kokį 
kraitį čia įnešė Chicaga.

Čia randasi .lygiai dešimts T. 
M. D. kuopų, t. y. apie dešimta 
visų gyvuojančių draugijos kuo
pų dalis. Pagal sąnarių skaitlių 
išpuola kuone didesnė proporcija: 
visos Čikaginės kuopos skaito su 
viršum 400 sąnarių, kas išneša 
apie devintą dalį visos draugijos, 
kitaip sakant —- ant devynių Są
narių, iš visų Suvienytų Valstijų, 
Canados ir Europos, išpuola vie
nas čikagietis. Neįstabu, jaigu 
kitą kartą čikagietis myli trupu
tį pasididžiuoti.... Vienok reikia 
pripažinti, jog jaigu jis ir pa
sididžiuoja, tai daro tą nekokios 
tuščios sau garbės jieškodamas, 
bet greičiau paskatindamas ki
tus prie kiltų lenktynių darbe 
ant tautiškos dirvos.

Sena T. M. D. chicagiškė 
gvardija, T. M. D. labui jau pa
sidarbavusi tiek, jog nekurie ir 
ilsti pradėjo, su smagumu pa- 
tėmys, jog jai pagelbon ateina 
naifjos jiegos. štai užpereitam 
“Lietuvos” numeryj skaitome jog 
Grant Works (šitas priemiestis 
dabar vadinama Cicero) vos-vos 
užgimusi T. M. D. kuopa (ji 
susitvėrė jau po III-am seimui) 
surengusi pas save dailias pra
kalbas.. Buvo būk daug ir labai 
gražiai kalbėta apie mūsų drau- 

1 gijos naudingumą ir gerumą. Po 
prakalbų, jai tikėjus korespon
dentui, prisirašė čia keli sąnariai 
prie “Aušros”, sutveriant jos 
kuopą, ir surinkta keli dolariai 
aukų taipgi “Aušros” naudai Iš 
šito galima spręsti, jog cicero- 
niečiai “myli artimą kaip patįs 
save” ir Tėv. Myl. Draugija (ku
riai ir sąnariai ir aukos taipgi 
pageidaujamos), gali tikėtis ne
mažos naudos, kada šita energiš
ka kuopelė pradės darbuotis 
“sau”.... Kazys Dzūkas.

Kaip anais metais, taip ir šie
met, prasidėjus “veiklumo sezo
nui”, vietinės, kuopos pradėjo 
bruzdėti. Pirmystės vainikas 
tome atvėjyj po senovei priguli 
28-ai kuopai West Sidėj. Girdė
jome, jog šiemet ji taip pat ren
giasi sutaisyti keletą paskaitų 
savo apygardai »r,be to trumpu 
laiku žada pastatyti ant scenos 
tinkamą veikalėlį. ,

aa-ra kuopa prie Bridgeporto 
yra seniausia T. <M. D. kuopa 
Chicagoj. Iki nesenai jai taipgi 
prigulėjo garbė nešioti vardą di
džiausios Chicagoj kuops, bet pe
reitą rudenį po sunkių lenktynių 
šitą vainiką nuplėšė mūsų senu
tei jaunesnė ji 28-tą kuopa, kuri 
ir iki šiam laikui su pasigėrėji
mu ir tūlu nekaltu pasididžiavi
mu jį ant savo gaivos nešioja.

Šiais metais senutė bridgepor- 
tietč, matomai, pasiryžo atsiimti 
sau atgal 28-tos kuopos paveržtą 
vainiką ir prie vardo “seniausios 
kuopos” prijungti vėl “didžiausios 
Chicagoj kuopos” vardą. Tas ma
tyt iš to, jog pereitame tos kuo
pos susirinkime nutarta “ščyrai” 
išnaudoti advento ir gevėnios lai
ką platinimui agitacijos už Tėv. 
Myl. Draugiją. Dalyvavusieji su
sirinkime sąnariai taipgi "ščyrai” 
pasižadėjo prikalbinti ne po du 
kaip p. Gabrys nori, bet nors poi>n A . .. ...--------- • J—*w*“e r* CI11C3. susite p. vnurp nori, oct nors po

x irįvalsaų valdžią su jrašymu jadė-įjūno turime žengti priekin jau* tris naujus sąnarius savo kuo-

mo žemės prie planetų. Jus 
noters, nesibijokite, nes mums an; 
celio nėra žandarų, jums nenų **ius, akkompaniuos p. K. šliupas. 
>uls kepurės, ir tt” “Dabar jai 

.‘šame ant mėnulio, išlipkime, til 
itsargiai, nes gal ir čia žandaro 
itovi mūs laukianti” ir tt.; arba 
‘Dabar eisime, ba čia pernuobo 
du; bet palaukite, kol mašinis 
tas užsikurs pečių, tai pažiūrė
kime, kodėl čia taip tuščia”. Pa 
šakojo būk ant Aušrinės žmonės 
turį taip karštą kraują, jog že
mės žmonės, sulyginant su tais, 
yra taip šaltais, kaip varlės arba 
“čerepokai”. “Taigi užteks — 
sako, prelegentas — gėrėtis Auš
rine, nes nenorime, kad jos gy
ventojai mus priskaitytų prie 
čerepokų, trauksime toliaus”. 
Perlėkęs per saulę ir visas pla
netas, prelegentas pastebėjo, jog 
jau labai daug su joms susipa
žinome: “Jau daug — sakė — su
sipažinome su dangaus kūnais, 
tarp kurių lekiojome savo fan
tastišku laivu, per neaprubežiuo- 
tas erdmes” ir tt O klausyto
jai, vistiek, iš tokio pasakojimo 
mažai ką dasižinojo apie astrono
mijos principus, su kuriais pre
legento užduotis buvo supažin
dinti.

Po prelėkcijos buvo klausimai; 
vienas labai vietoje užklausę^ar 
ir astronomai, norėdami susipa
žint su planetomis, turi irgi tarp 
jų važinėtis? Kitas panašus klau
simas buvo, ar žmopės, kada ga
lės prie planetų dasisiekti? Ant 
to prelegentas atsakė: “viskas 
yra galima”. Sakyti, apie ką 
nors kalbant, jog viskas yra ga
lima, tai gana keista ir neteisin- 

nes viskas turi savo galėji- 
rubežius.

ga.
mo
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lekciją griežš aat smuiko kon
certinius dalykus p. P. Sarpa-

Pradžia 3 vai. po piet

Ant Town of Lake Davis Sq. 
svetainėje 13 lapkričio I*Aušros” 
prelekciją skaitys p. J. P. Var- 
kala temoje “Kiek žmonės pra
geria visame sviete, Amerikoje ir 
išskirtinai Town of Lake”. Pra
džia 3 vai. po piet Įžanga 
dykai. J

“Aušros” kuopų apšvietos ko
misija 6 lapkričio buvo susirin
kusi posėdin ir svarstė, kokias 
prelekcijas reiktų surengti atei
nančiu pusmečiu, po naujų metų. 
Per keturias “Aušros” kuopas 
Chicagoje iki gegužės mėnesiui 
nutarta surengti daugiaus kai 60 * 
prelekcijų. Apsvarstyta aplamas 
temų paskirstymas. Nutarta pa
kviesti keletas naujų prelegentų.

“Orleano Mergelę”, 
Parp. svet, ant 
šis veikalas dar 

buvo pastatytas lie-

NAUJI SĄNARIAI.
Prie, 97 kp. Freeland, Pa. Su- 

pranavičius D. Pavienis Tareila 
M., Stamford. Conn.

Prie 91 kp. Pottsville (Seltzen 
City), Pa., Žilinskas J., Grikis 
J., čupas J.

•Prie 37 kp. Chicago, III. P.a-.t- 
gelisD., Stanevičė T.

Prie 120 kp. (nauja ktu; a j 
Donorą, Pa. Kiveris And., Ba
nionis V., Naginionis K., Ma- 
razas J.,. Bračiulis Ant, Kudžitfs 
M., Rakašius K., Vaitkus J., 
šimkonis Pr., Narijauskas J., 
Aleksionis " Ant. .
, Prie 119' kp. Kenosha, vVis. 
Sangaila Z., Jurevičius Ant., Na- 
vickis B., Špokevičius Į., Dabke- 
vičius F., Džiaugis Silv., Balčai- 
tis St., Balčaitis Jurgis, Jocius 
St., Čiakas Ka. J. Dagia.

TMD. Centro Raštin. 
3252 S. Halsted st Chicago. III.

Panelei M. Sakalauskiutei. Ta- 
mista nėši apgauta ir kningas gau
si, tik ne ten tamista kreipeis 
kur reikia. Laiškas perduota 
Centro Raštininkui, kuris.tą klai
dą pataisys. J. laukis,

Iš Chicagos
Lietuvių Gyvenimo.

“Aušros” koupos prelekcija, 6 
lapkričio. Skaitė K. Mikolaitis, 
temoje “Populiariškoji Astrono
mija”. šią prelekciją, ar nori, ar 
ne, negalima. pavadinti nusiseku
sia. Viena, prelegentas ją buvo 
pusiau paskiedęs, nereikalin
gais sakiniais, antra, nesilai
kė savo temos, maišė visokius su 
prelekcija nesirišančius dalykus. 
Pirmiausiai, kasžinkam kalbėjo 
apie “žmogaus historiją”, būk tai 
“apie laukinių mūsų protėvių su
pratimus”, o iš to labai ūmai, 
peršoko į Kopeminko ir Galilė
jaus laikus. Nuolatai apgailesta
vo žmonių nesuomones, žanda
rus saugojančius Maskolijos ru- 
bežius ir tt Apie pačią astrono
miją kalbėjo gana mažai ir ne
sutvarkytai. “Paimkime — sakė— 
fantastišką orlaivį ir važiuokime

lapkričio, Lietuvių Jaunimo 
Ratelis, nuo Town of Lake, lo
šė Schillerio 
šv. Jurgio 
Bridgeporto. 
pirmu kartu
tuviškoje scenoje. Tai yra ilgas 
ir sunkus atlošimui veikalas. At
loštas tapo kai dėl aktorių-my- 
lėtojų neperblogai, nors, žinoma, 
artizmo toli gražu nebuvo pa
siekta. Matomai L. J. Ratelis 
labai daug darbavosi šio veikalo 
perstatymui ir prisirengė kaip 
tik galėjo geriau. Scenose tvai
ką buvo nebloga; lošėjai gerai 
mokėjo savo roles ir turėjo pa
sirūpinę atsakančius drabužius.

Perstatymas išrodė neblogai 
ypač kad nebuvo to tikėtasi po 
pirmiaus ‘ nevykusiai atloštam 
lengvesniam veikalui.

Svambesnieji lošėjai buvo atsa
kančiai parinkti ir neblogai išsi
lavinę. Jais buvo: Dundulienė — 
Orleano Mergelė, Stryneckis — 
prancūzų karalius, Zolp — Du- 
nois, H. Mockus — Chatillon, 
Geštautas — Pilypas Gerasis ir 
kiti. Geriausiai, sunkiausią ro
lę, atlošė Dundulienė. Gerai at
lošė: Stryneckis, Geštautas, Zolp, 
Mockus, Dobilas, Beržinskaitė ir 
keli kiti. Blogai atlošė: Ragaus
kas, Daukša ir keli menkose ro
lėse. Laurinaičiukė irgi gana 
silpnai lošė. Kaikurie labai dar
kė lietuvišką kalbą, kas turėtų 
būti scenoje labai vengiama, nes 
blogą daro įspūdį. Lošėjai turi 
vartoti kuogryniausią lietuvišką 
kalbą. Srhulkmeniškai perkrati
nėti visą lošimą nurodinėjant 
klaidas nėra reikalo. Tiek rei
kia pasakyti, jog daugumas svar
besniųjų lošėjų buvo atydžiai 
savo roles ir judėjimus išmokę, 
todėl nedovanotinų scenos dar
kymų nebuvo matyt. Netikę sa
vo rolėms, kaip tai: vyskupas 
ir Du Chatel, truputį silpnino 
lošimą ne vien savo elgimosi bet 
ir kalbos tonais. Vieną dalyką 
reikia patėmyti, jog didžiūnus, 
valdovus lošiusieji turėjo- varto
ti kiek išdidesnę, ir energiškesnę 
kalbą. Ypač tas turėjo būti pas 
vyskupą, o jis buvo silpnesnis už 
visus kitus lošėjus.

Nors bilietai buvo gana augštų 
kainų, bet žmonių prisirinko pil
na svetainė su kaupu, kas ne- 
tankiai galima matyti.

Tarpe publikos nebuvo dabo
jama tvarka: vienoje vietoje keli 
lietuviški išgamukai susirinkę lai
ke perstatymo angliškai bliuzny- 
jo ir darė galutiną netvarką, pik
tindami aplink sėdinčias ir nie
kas jų nestabdė, taftum lietu
viškas perstatymas tai būtų pas
kutinės kliasos karčiama.

“Aušros** prelekcija ant Bridge- 
port atsiliks sekančiu nedėldie- 
niu 13 lapkričio, skaitys p. Mi- 
kolaitfe toliaus temoje “popu Ii a-

Lietuvių Ratelio skaityklos 
Valdyba, kaip jau buvo garsinta, 
pirmiaus, nuo šito mėnesio pra
džios įvedė mokestį už naudoji
mąsi skaitykla, šitą ji padarė 
j ieškodama šaltinių skaityklos 
pagerinimui Tegul jos kningy- 
nas yra gana pilnas ir dabar, 
bet visgi jai stoka kaikurių vė
lesnių ir net labai svarbių išlei
dimų, o įgyti juos Valdybai 
trūksta ištekliaus. Taigi ji sumanė 
šita savo sunkenybe pasidalinti 
su skaityklos lankytojais, įvesdai- 
ma mokestį už naudojimąsi. - ■ 

šita mokestis yra taip maža, 
kad skaityklos lankytojai dargi 
pagiria Valdybą už šitą jos įve
dimą tokios tvarkos. Ir ištikro, 
užsimokėdamas 5c. vakarui, ar
ba 20c. mėnesiui, ar dar geriau* 
$1.50 metams, žmogus nei ne- Vr 
sijaučia, kad jo kišenius dėlto 
lengvesnis, tuomi tarpu gauna 
tiesą šiltoj, ramioj vietoj ilgus 
žiemos vakarus su nauda sau 
praleisti k

Bet kaikurių esama nežinančiu * 
apie šitas permainas, skaityklos 
Valdybos padarytas ir su ne- 
užs i tikėjimu žiūrinčių į skaityklos 
užveizdą nuo jų mokesties pa
reikalavus. Todėl šiuomi patvir
tiname, kad tos permainos yra 
padarytos pačios skaityklos Val
dybos.

Podraug pranešame, kad da
bartinis skaityklos užveizdą ža
da skaityklos lankytojams nau
jieną padaryti Jis apsiima, at
siradus kokioms penkioms de
šimtims 
tojų su mėnesiniais ar metiniais 
bilietais, skaityti paskaitas į mė
nesį kartą iš gamtos mokslų, 
historijos ar politiškosios ekonol 
mijos. Tos paskaitos busią labai 
indomios ir busią skaitomos tik 
skaityklos lankytojams dykai Lie
tuvių Ratelio svetainėje, ar kur 
kitur.

Žinodama tai Bridgeporto vi
suomenė, tikimės, interesuosis ši
ta skaitykla, juo labiau, kad tas 
viskas yra daroma pačios skai
tyklos pagerinimui

Skaityklos Valdyba.

skaityklos lanky

NUO MOTERŲ DR-JOS 
“APŠVIETOS”.

Sykį jau buvo rašyta, kad Chi- 
cagos lietuvės moterįs rengia 
rankų darbelių parodą. Dabar 
iki tai parodai nedaug bepaliko 
laiko — paroda prasidės gruo
džio mėnesio pradžioje. Dėlto-gi 
dar sykį kviečiame, kad lietuvės 
merginos ir moterįs paduotų šios 
parodon savo rankų išdirbinius- 
išdirbinėlius. Lietuvės, kaip ir 
kitų tautų moterįs, moka padirb
ti gražių daigtelių ir gali jos su 
tuo pasirodyti. Nereikia su tuoį 
ką turime gražaus, slėpties. 
Draugės, dabar proga pasirodyt^ 
kad ir tarp lietuvių moterų dailė 
nemirus.

Parodon bus priimtas kiekvie
nas daigtas, kuris tik rankom 
dirbtas.

Patyrėmė, kad svetimtautės 
įdomauja lietuvių moterų išdir
biniais, atvežtais iš Lietuvos, —* 
audimais, siuviniais ir tt Taigi 
būtų gerai, kad, jaigu kuri turi 
iš Lietuvos atsivežtų ' rankom 
dirbtų daigtų, prisiųstu ąr at- ' 
neštų juos porodon. Ant daig
tų reikia parašiti pavardę, kieno 
daigtas dirbtas ir vieta iš kur.

Kas norėtų gaut platesnių šia* 
me dalyke žinių, tėsiįcreipia | 
“Apšvietos” dr-jos pirmininkę K. 
KaflStičienę, 2310 S. Leavitt st.

■
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DĖLEI HART SCHAFFNER 
1 IR MARX FIRMOS 
L _ PAAIŠKINIMO.

“Lietuvos” 43-čiam numeryje 
patilpo žinomos firmos Hart 
Schaffner ir Marx paaiškinimas 
Dėl siuvėjų streiko. Jaigu toks 
neteisybę skelbiantis atsišauki
mas rado vietą (nors apgarsini
mų skyriuje, bet dauguma lie
tuvių neturi jokio skirtumo tarp 
laikraštinės dalies ir apgarsini
mų), tai mano šie keli žodžiai 
turėtų - be abejonės patilpti. 
(Dėlko tilpo Hart -Schaffner ir 
Mane firmos paaiškinimas, buvo 
jau pasakyta pereitame 44 "Lie
tuvos” numeryje. Red.)

Atsišaukimas Hart Sachffner- 
rio ir Marx’o mums yra žinomas. 
Jis -patilpo angliškuose laikraš
čiuose, bet ir tai ne visuose, 
“Daily News”, didžiausias laik- 

—rastis Chicagoj, netalpino to at
sišaukimo tolai, kolai streikinin
kai iš savo pusės neprisiuntė pa
aiškinimą, kokius jie reikalavimus

darbininkai prie darbo; (ne taip, 
buvo ten pasakyta, Red.), tas 
paskelbimas aiškiai parodo norą 
suklaidinti visuomene. (Minimo
se žiniose buvo pasakta^ “Eina 
tarybos su unija. Manoma, kad 
panedėlyj streikas užsibaigs”. 
Taip buvo pasakyta, nes taip ma
nė unijos vadavai, 
vadovų 
juk ne 
Rėd.)

Kad unijos 
spėjimai neišsipildė, tai 

“Lietuva” čia kalta.

Petras Galskis.

VIETINES ŽINIOS.

sirūpinančio streiku “pyliečių ko
miteto” pirmsėdis d-ras Emil G. 
Hirsch, išreiškė nuomonę, 
kad čia daug veikia “žy
dų jausmingumas”, ypač-gi 
žydės moterįs tuo labai atsižy- 
mį. Anot d-ro E. G. Hirsch’o, 
jaigu ir yra ekonomiškos strei
ko priežastįs, tai tasai žydų tau
tos jausmingumas viską labai per
deda. šiaip ar taip d-ras Hirsch 
irgi ketino, kiek galėdamas, pri
sidėti, kad santaika įvyktų grei
čiaus.

šią dieną unijos komitetas ga
vo žinias, kad kaikurios dirbtu
vės sutinka pasirašyti po darbi
ninkų rūbsiuvių reikalavimais.

Panedėlyj y lapkr. streikininkaidieną, subatoj mieste buvo apie
32 streikinifteų fllitingii. Juose (surengė daugybę mitingų, kuriuo- 
visur buvo peiktu Rickebto pa-1 se kalbėtojai į susirinkusius kalbė- 
sielgimas ir bir 
veik vienbal^jai nuomonė 
kiu būdu 
lygoms darfyąn 
kuoti, kol biebtN

BES—HH—— ..L.___ SS

NAUJI RASTAI.

RŪBSIUVIŲ STREIKAS.
Seredoj 2 lapkričio prie strei

kuojančių rūbsiuvių prisidėjo dar 
keletas šimtų naujų. Seredoj pir
mu kart šiame streike policija 
pavartojo revolverius, išvaikyda
ma streikininkų minias, šaudy
mu nieko nenušovė. Areštuo
ta daugiau kai 75 streikininkai, 
jų tarjje 14-kos metų amžiaus

»mergaitė J. Milevskiutė iš 1438 
stato, ir paskui sykiu abu atsi-jHolt st.; ji priešakyj 200 strei- 
šaukimū laikraštin įdėjo, Jaigu kininkų užpuldinėjo policiją ties 
“Lietuva” perspaudino darbdavių j w North avė. ir Wood st. Mo- 
atsišaukimą, tai galėjo sykiu ir eteris aristokrates ir universiteto 
darbininkų reikalavimus per- 
spaudinti, tada būtų buvę aišku, 
kad nėra jokio suvyliojimo. Ta
me atsišaukime neteisingai pa
sakyta tai, kad darbininkai nieko 
nereikalavo. Reikalavimai buvo 

* statomi, bet darbininkai, neturė
dami unijos, negalėjo nieko iš
reikalauti; jie priversti buvo or- 
ganizuoties į uniją. Kada kom
panijos šnipai susekė, jog darbi
ninkai rašosi į uniją, tai įstoju
sius unijon pradėjo atstatyti nuo 
darbo. Kiti darbininkai matyda
mi tokį darbdavių elgimosi, visi 
metė darbą ir pareikalavo unijos 
pripažinimo.

Hart Schaffner ir Marx sako 
kad niekur nėra geresnių sąly
gų, kaip pas juos — švaru, švie
su, gerai pravėdintos dirbtuvės 
ir atsako sanitariškiems reikala
vimams. Aš, kaipo dirbęs tose 
dirbtuvėse, gerai pažįstų jų sa- 
nitariškumą: keliose dirbtuvėse 
yra šviesu, bet didesnė dirbtuvių 
dalis yra amžinas kalėjimas, per 
dienas turi žibinti darbininkai ži
burius, o apie pravėdinimą, tai 
nėra ką ir minėti; vasaros laiku 
tik yra pradaromi langai, bet žie
mą niekad; ventiliacijos ištrauki
mui sugedusio oro nė vienoje 
dirbtuvėje nėra.
ves šluoja laike darbo ir dėleito 
yra išsiplatinusi džiova tarpe dar
bininkų, Negana to, — tose dirb
tuvėse buvo apvagiami darbinin
kai ir darbininkės, ypatingai tie, 

" kurie negali susikalbėti angliškai, 
tokie niekad negaudavo pilno 
užmokesnįo. Panašius atsitiki
mus gali paliūdyti šimtai žmonių, 
pats Hart Schaffner ir Mane ne
galės užginčyti. Žodžiu 
visur buvo betvarkė. 70 
tų darbininkų uždirbo į 
nedaugiau šešių dolarių 
centų — nedaugiau $12.00 į sa
vaitę ir tai jie vadina geriau
siomis darbo sąlygomis. Jie sa
ko, kad dabartiniai sumišimai nė
ra streikas — tik agitatoriai su 
egoistiškais tikslais bando su
kurstyti darbininkus ar daugu
mą priversti su spėka pasiduoti 
mažumos norams. Tas irgi ne
teisybė, nes kas tik yra dirbęs 
tose dirbtuvėse, nei vienas ne
benori grįžti prie darbo ant se
nų sąlygų.

"Lietuva” 43Čiam numeryje 
paskiausia gautose žiniose ban
dė jau taikyti darbininkus su 
darbdaviais ir paskelbė, kad pa- 
nedelyje 3imą dieną spalio grįž

studentes, gelbinčias streikinin
kams, policija taip pat varinėja 
ir stumdo, kaip ir kitus esan
čius streikininkų minioje.

Unijos komitetas kreipėsi j 
vyriausįjį policijos galvą, prašy
damas sustabdyti policijos žiau
rumą. Policijos galva pasakė, 
kad policija priyalo daboti tvar
kos, o jaigu kur žiauriai pasi
elgia, tai, pasibaigus streikui, ga
lima būsią taip pasielgusius pa
traukti atsakomybėn.

Policija ne vienur vartojo savo 
lazdas. Keliolika streikininkų 
lazdomis buvo partrenkta žemėn.

Streikas eina taip chaotiškai, 
kad darbdaviai gerai nežino kokie 
ir kokių darbininkų yra galutini 
reikalavimai. Unijos vadovai rei
kalauja, kad visur būtų pripa
žinta unija, būtų įvesta 48 darbo 
valandos sevaitėje kirpėjams ir 
44 valandos sevaitėje siuvėjams.

nutarta pagarsinti laik- 
paaiškinimą sulig strei-

susikirtimų su polici-

Visada dirbtu-

sakant, 
procen- 
savaitę 

30 pro-

Nebandykit

Ketverge 3 lapkričio mieste 
buvo daug ramiau. Iš ryto ne
buvo jokių susidūrimų su poli
cija. Tik,, po piet pavakariop 
streikininkai susirėmė su polici
ja ties N. Wood ir Thomas gat
vėmis. Prie susirėmimo atsirado 
daug veikianti šiame streike Miss 
G. Barnum, kuri nuramino besi
remiančius prieš policiją, pasa
kius šiuos žodžius
kovot su policija. Jie turi pil
dyt savo pareigas.
jų eina-*šio£Jcovoj draug su ju
mis ir jus nieko~nel3imėsite, ko
vodami prieš policiją. Kontro
liuokite savo pasielgimus ir tą
syk šis streikas galės būt lai
mėtas.”

Nusiraminus streikininkams 
čia, kilo sumišimai kokiu bloku 
toliaus ties Rosenwald ir Weil 
siuvėjų dirbtuve. Koks 100 strei
kininkų bandė priverst, kad pri
sijungtų prie streiko tebedirban- 
tįs šioje dirbtuvėje darbininkai. 
Policija čia suareštavo tos krū
velės vadą W. Gross’ą. •

Unijos komitetas buvo nuėjęs 
į miesto valdybą prašytų, kad 
būtų daleista streikininkams eiti 
su paroda į miestą. Miesto val
dyba parodos neleidę.

Augštesniųjų luomų ponios, už- 
interesuotos streike, buvo susi
rinkusios apsvarstyti streiką ir 
jo priežastis. Panelė Jane Ad- 
dams labai rūpinos, kad grei
čiaus užsibaigtų streikas ir rei
kalavo pagreitinimo tarybų tarp 
streikininkų ir darbdavių. Be-

Daugelis iš

Pėtnyčioj, 4 lapkričio, ačiū rū
pesčiui Miss Jane Adliams ir ki
tų įvyko pasikalbėjimas tarp 
Hart Schaffner ir Marx firmos 
atstovų ir unijų atstovo Th. A. 
Rickerto. . šiame pasikalbėjime 
nieko galutino nebuvo nutarta. 
Darbavių atstovai apskritai tiko 
pakelti, kur reikia, algas ir pa
gerinti darbo sąlygas, bet jokiu 
būdu nenorėjo sutikti, kad unijų 
komitetai gaspadoriautų jų dirb
tuvėse. Tuo tarpu unijų atsto
vai reikalavo, kad kiekvienos 
dirbtuvės darbininkai galėtų iš
sirinkti vietinius komitetus, ku
rie tvarkytų visokius darbininkų 
su darbdaviais santykius.

’ “Pyliečių komitetas” streikui 
ištirti turėjo mitingą vakare Hull 
house. Apsvarsčius streiko bė
gį, buvo 
raščiuose 
ko.

Aštrių
ja šią dieną beveik nebuvo. Ant 
Hein pi. ties N. Carlson ir Co. 
dirbtuve buvo susirinkę apie 300 
streikininkų, bet policija juos iš
skirstė, pavartodama savo laz
das. — Sumišimai buvo ties 
Royal Tailors dirbtuve ant 5 avė. 
ir Harrison st. Čia policija 
areštavo Sorę Ruskin 21 metų 
mergaitę ir J. Ross’ą, 20 metų 
vaikiną. Pas Sorę Ruskin poli
cija atrado muftoje plytgalį, o 
Ross’o kišeniuose akmenis.

Šią dieną unijos skyriuose bu
vo išmokėta pašalpa streikuojan
tiems. Pašalpos gavo kokie 4 
tūkstančiai streikininkų; jiems iš-, 
mokėta apie 18 ar 20 tūkstančių 
dolarių; kiekvienas atėjęs gauti 
pašalpos gavo nuo 4 iki 9 dol.

Prie išmokėjimo unijos pi
ningų galima buvo matyti ne vie
ną išalkusį darbininką, ne vieną 
moteris atėjo su vaikais, išbalu
siais ir verkiančiais. Kaikurie 
darbininkai buvo jau kelias sc- 
vaites be darbo ir tik dabar atė
jo prašytų pašalpos. Unijos 
skyrius ant La Šalie st., nuo 
pat ryto buvo pilnas prisikim
šęs žmonių.

streikuojantiems rūb- 
grįžti darban, jaigu 

sutinka nepersekiot 
iš streikavusių- darbi-

Subatoj, 5 lapkričio, suvienytų
jų Amerikos rūbsiuvių vyriausias 
prezidentas T. A. Rickert pa
darė sutartį su Hart Schaffner 
ir Marx firmos atstovais. Sutar- 
tyj T. A. Rickętas apreiškia, kad 
jis patars 
siuviams 
darbdaviai 
nei vieno
ninku ir jai sutinka, kad būtų iš
rinktas iš darbavių ir darbininkų 
pusės susitaikymo komitetas. Tas 
išlygas Hart, Schaffner ir Marx 
atstovai priėmė ir draug su T. 
A. Rickertu pasirašė po sutar
tim.

Kada vietinės rūbsiuvių unijos 
prezidentas Noren išgirdo apie 
tokią sutartį, jis labai nustebo. 
Nemažiau nustebo ir pasipikti
no daugybė streikininkų. — Šią

ivę^ išreiškiama be- 
—• jo- 

:erto priimtoms iš- 
igryžti ir strei- 
• išpildyti visi 

reikalavimai,' svarbiausi kurių — 
unijos pripažinimas ir “uždarytų 
dirbtuvių” (elosed shops) pri
pažinimas. — Suirutės buvo ties 
Decker & Co.: streikininkai ban
dė priversti mest darbą dirban
čias ten moteris siuvėjas. Už 
pasipriešinimą policijai tapo su
areštuotas vienas streikininkas. 
Kaip tik policija išvaikė streiki
ninkus, visos tos dirbtuvės mo
terįs sugryžo prie darbo.

Nedėlioj, 6 lapkričio, rubsiuvių 
delagatai buvo pasiųsti į Chicago 
Federation of Labor prašytų pa
rėmimo streike. Pildomasis ko
mitetas Chicago Federation of 
Labor atidėjo savo reikalus ir 
draug su streikininkų delegatais 
ėmė svarstyti apie streiką. Strei
kininkų delegatai paaiškino, kad 
jie nebeužsitiki Amerikos rūbsiu
vių vyriausiu prezidentu Th. A. 
Rickertu ir unijos vadovais, kad 
unijos vadovai esą parsidavę 
kompanijoms ir pardavę darbi
ninkų reikalus.

Federacijos sekretorius ir pre
zidentas sakė, kad reikia būti at
sargesniems su tokiais apkaltini
mais. Darbaviams anot jų, tai 
geriausias yra dalykas, kada dar
bininkai pradedi nebeužsitikėt 
savo vadovais. Į įąsyk palūžta 
darbininkų vienybė ir darbdaviai 
gali daryti ką jie nori. Fede
racijos prezidentas J. Fitzpatrick 
užreiškė, kad rūbsiuvių streike 
Darbo-gi Federacija gali tik gel
bėt tai unijai.*] .* f »

Rūbsiuvių delegatai laikėsi sa
vo. Vietinio UaijOs skyriaus N61 
prezidentas A. ’ Btnson pasakė, 
kad Rickerto %rii|htosios išlygos 
yra bjaurios1 ir, kad “strei
kininkai geriąMS mirs, negu su
tiks gryžti darban*pirmiaus negu 
bus uždaryto® dirbtuvės”. Ri
ckerto pasira^ymijl po sutartim 
esąs darbininkių gyvasčių parda
vimas. Bcąjon skaitęs Ricker- 
tą tte geriansią^žtfiogų, bet kada 
Rickertas subatoj atėjęs į jų mi
tingą, tai ten kilęs didžiaosias 
pasipiktinimas, ne vienas rėkęs 
“užmušti jį I” Rickertas prasi
šalinęs, kaip laluojamas šuo.. Aš 
tihįii — pasakė Benson, — kad 
federacija duos mums vadovus, 
kurie turės 
vesti tokius 
laimėti kovą.

Federacija 
būdais remti 
suteikta nemaža piningiškoji pa
šalpa.

Rickertas buvo po  sėd y j su pil- 
damuoju streiko komitetu. Atė
jus žiniai, kad Chicago Federa
tion of Labor ketina remti strei
ką, visų ūpas pasikėlė; Ricker
tas išsireiškė taip, “jaigu strei
kininkai daugiaus nori, aš sten
giuos išgauti daugiaus ir eisiu 
iki galui; paremiant federacijai, 
mūsų kova galės atsiekti geriau
sių rezultatų”.

Atsilikusiuose nedėlioj mitin
guose (Musicians* hal1, Casino 
hall, Workingmen’s hali ir Met
ropolitan hall) streikininkai vien
balsiai tarė tvirtai laikyties savo 
reikalavimų ir neiti > darban.

Nedėlios vakaTe rusų aktoriai 
Lyric teatre surengė perstatymą 
streikininkų naudai. Ant pers- 
statymo kalbėjo Miss Agnės 
Nestor ir Rob. Noren.

jo net devyniose kalbose. Visi 
ragino streikininkus, kad tvirtai 
laikytųsi savo reikalavimų ir nei
tų darban, kol jie nebus išpildyti 
Kažkurių dirbtuvių perdėtiniai 
paleido paskalas, kad pas juos 
streikininkai jau sugryžo į dar
bą, bet unijos vadovai griežtai 
tam užginčyjo, apreikšdami, kad 
ne tik niekas negryžo darban, 
bet, atžagariai, dar daugelis pri
sidėjo prie streiko. Unijos pre
zidentas Rickertas užreiškė, kad 
šią dieną streikininkų skaičius 
yra didžiausias.

Miesto policijos užveizda pa
liepė uždaryt keletą dirbtuvių, 
jų skaičiuje Hart, Schaffner ir 
Marx dirbtuves, kadangi polici- 
jantai, užimti tų dirbtuvių sau
gojimu, negali pildyti savo pa
prastų pareigų. . ■

Chicago Federation of Labor 
atstovai nutarė susirinkti draug 
su unijos vadovais bendram strei
ko apsvarstymui.

Neužsi tikėjimas unijos prezi
dentu Rickertu šią dieną suma
žėjo. Mitinguose nebuvo girdėt 
per daug rūgojimų ant jo už 
sutarties padarymą. Mat, išsi
aiškino, kad ši jo sutartis nėra 
galutina ir ją galima priimti ar 
atmesti.

Pyliečių komitetas besirūpinęs 
streiku išleido savo pranešimą 
apie streiką. Tame pranešime 
pripažysta, kad rūbsiuviams bū
tinai reikalinga visur susitelkti 
j uniją, kad tokiu būdu ateityj 
būtų išvengta panašių nesusipra
timų, kokie kad kilo dabar. -

Moterįs reikalauja, kad duona 
būtų išvyniota. Chicagos mote
rų klubas savo mitinge 2 lapkr. 
nutarė reikalauti, kad duona bū
tų (vyniojama į popierą tuojaus, 
kaip tik ją iškepa. Kitaip neįvy- 
niotoja duona eina per šimtus 
rankų ir aplimpa visokiomis bak
terijomis ir suvalgyta atneša ne
maža ligų. Tikrai įvynioti į po
pierą duoną tuojaus po iške- 
pimui būtų labai geras dalykas.

pasaulyje artistė S.
Chicagoj savo loši-

pakaktinai spėkos 
dalykus ir mokės

apsiėmė visokiais 
streikininkus. Bus

, Garsiausi 
Bernhardt 
mu užžavėjo visus chicagiečius.' 
Jau pirmoj jos atvažiavimo die
noj Studebaker teatran nebegali
ma buvo gaut pigesnių biletų 
kaip už du dolariu. Ilgainiu ir 
tų nebeliko. Scenoje buvo sta
toma “Camille”, “La Tosca”, 
“L’Aaiglon”, “Les Boffons”, “La 
Dame aux Camelias” ir kiti S. 
Bernhardt lošiamieji dalykai. Vi
si chicaginiai artistai vienbalsiai 
pripažįsta, kad S. Bernhardt lo
šimas yra didžiauisoji jiems mo
kykla. S. Bernhardt belošiant, 
veikia kiekvienas jos nervas, 
muskulas, arterija, išreiškiant 
meilę, malonę, kančias, mirtį, ir 
didžiai sujudina jausmus klau
sytojuose. S. Bernhardt yra jau 
visai sena moteriškė, bet jos lo
šimas nei kiek jos senumo 
neparodo, anaiptol jaunose rolė
se ji yra jaunesnė už daugelį 
jaunųjų.

Opera Chicagoj prasidėjo ket
verge. • Buvo statoma “Aida”. 
Svarbiausios daininkės — Jean- 
ne Karolewicz ir Eleanora 
Cisncros.

de

aš— Juk tamsta žinai, kad 
turiu tik devyniolika metų....

— Žinau, žinau, panele, aš nuo 
tamstos jau penketą metų tą 
pat} girdžiu. '

Geografijos Vodevilis, skiria
mas Lietuvos mokyklai. Parašė 
Juozas Gabrys, žemlapius braižė A. 
Levy ir A. B raks (kningon įdė
ta 8 spalvuoti’žemlapiai). Premi- 
uotas vadovėlių konkurse. 1910 m. 
(Spaustuvė nepaminėta). 52 pus
lapiai 10x7, tekstosu daugiaus kai 
50 paveikslėlių. Kaina 75 centai.

Vadovėlis nei kuo ne geresnis 
už kitą syk P. Nerio išleistąjį ne
kalbant jau apie šerno geografiją. 
Tik žemlapiai yra detališkiaus pa
duoti ir geriaus atspausti. Visoms 
pasaulio dalims aprašyti pavesta iš
viso tiktai lesi puslapiai, tarp kad 
čia vos tilpo vien svarbesnių vieš
patijų ir svarbesnių jų miestų var
dų surašąs ir daugiaus <beko. Ko- 
kia-gi vertė tokios geografijos, iš 
kurios mokinys teatsižinos tiek, 
kad Rosijoj sostapylis yrajfeter- 
burgas, Anglijoj Londonas, ^Vo
kietijoj Bėdinas, Šveicarijoj Ber
nas, Belgijoj Brukselė ir tt. Kad 
yra, leiskim, Didžiojoj Britainijoj 
Škotija ir Vali j a, mokinys neži
nos, kaip nežinojęs; lygiai jis ne
žinos nei vieno Prancūzijos de- 
partmento vardo, nei vienos Vo
kietijos valstijų vardo, nežinos jo
kių rubežių, jokių valstijų ypaty
bių, jokių kitų miestų, išskiriant 
sostapyles, jokių skaitlinių — žo
džiu nieko, kas, besimokinant ge
ografijos būtinai reikia išmokti.

Iš pirmosios vadovėlio dalies 
mokinys galės sužinoti šį bei tą iš 
astronomijos, šį bei tą iš etnog
rafijos bei fiziškosios geografijos, 
ši pirmoji — prirengiamoji da
lis yra truputį geresnė už antrąją 
— pamatinę.

Skyriuje apie Lietuvą įvardyta 
Lietuvos žemumos ir augštumos, 
surašyta Lietuvos vandenįs, eže
rai ir upės; paminėta gubernijos, 
pavietai ir jų miestai. Pridėta 
dar straipsniai apie Lietuvos eko
nomiškąjį stovį (3 pusi.) ir apie 
gyventojus ir valdžią (2 pusi.). 
Lietuvos geografija užima 15 pus
lapių, tuo tarpu viso svieto geogra
fija 6 puslapius. Kur-gi čia ko
kia nors systema?

Visokių apsirikimu (pavzdž., sa
koma, kad į A Mantijos vandeny
ną teka: Neva, Dauguva, Nemunas, 
Visla ir tt.) yra daugybė. Gyva 
aibė ir taip vadinamų “spaudos 
klaidų”.

Viso to 
(juk pas 
kningučių
ne tai, kad šitam vadovėliui buvo 
pripažinta pusė premijos vadovė
lių konkurso komiteto ir tokiu bū
dų lyg rekomenduota jį mūsų mo
kykloms. Beto-gi dar išdėta net 
tūkstantis dolarių visuomenės pi
ningų šio taip niekam netikusio 
vadovėlio atspaudinimui,

Brusseiyj, važiuojant karaliui Alben 
tai | parliamento atidarymą, minto* 
žmonių užmėtė j| popieriais su rei
kalavimai* visuotino* lluoeybės. Į

darant parliamentą {vyko smarkus 
susikirtimas tarp socialistų 'ir ka
talikų.

APGARSINIMAI
UŽMIRŠO.

Daktarai visame sviete jieško 
vaistų nuo tūlų naujų ligų, bei 
jie rods yra užmiršę labiausia 
išsiplatinusią ligą — nesuviri- 
nimą. Jaigu jus negalit kiek 
reikia valgyt arba jaigu jūsų 
viduriai nesuvirina, jus niekad 
negalite būt tvirtais. Jaigu jus 
norite turėti namie įtikėtiną vais
tą nuo visokių vidurių ligų, pa
tariame jums Trinerio American 
Elixirą iš kartaus vyno. Jis da
bar yra stipresnis ir geriąus vei
kia kaip pirma ir yra labai nau
dingas gydyti viduriams, žar
noms, kraujui ir nervams. Žmo
gystės kamuojamos chroniško ne- 
suvirinimo, diegulių, galvos skau
dėjimo, raugėjimo, rėmens,' reu- 
matizfno, stokos apetito ir ap
skrito nusilpnėjimo — atras, kad 
Trinerio American EįSfcir iš kar
taus vyno yra geriausias vaistas. 
Vaistų sankrovose. Jos. Triner. 
Chemist, 1333—1339 So. Ashland 
avė., Chicago, III.

Draugijų Reikalai
TĖVYNĖS mylėtojų or-stes 

CENTRO VALDYBOS ANTRASAI: 
Pirmininkas: Jonas V. Butkau akas, 

120 Grand *L, Brookljn, N. T. 
įceFrimninkas: Pr. Butkus, 

Sandorai, Iii. 
Rabtininkaa: Jonas Dagia,

3252 So. Halsted st, Chicago, IIL 
iždininkas: A. J. Porilaika, Į

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

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

11, rue Sommerard Paris, France. 
V. 8. Jokubynas, 3163 Wallace st., 
Chicago, III. J. Laukis, 2951 Union 

st, Chicago, IU.

nebūtų reikalo minėti 
mus daugybė menkų 

yra spausdinama), jai

ANTRASAI “BIRUTftS" VAKARAS.
Jau antru kartu šiemet "Birutės” 

— Muzikos-Dainoe ir Dramos, Drau
gijos artistai pasirodys scenoje, šiuo 
kartu stato scenoje du svarbius ir 
geriausius veikalus lietuvių kalboje. 
Veikalai yra originaliniai ir paimti 
i* šių dienų gyvenimo. Veikalai yra . 
parašyti daugumui žinomo mūsų ra
šytojo ir scenos mylėtojo AoMdą 
Kaukis. Pirmasai veikalas "Dvasios 
Laimlpi" (Į dvasios laimę) symbo- 
liškas, dviejų veiksmų — atidengi
mų. Antrasai-gl ‘•Galopu t ris" j— vieno 
veiksmo komedija — juokai. Abu 
veikalai dar pirmu kartu scenoje 
statomi ir todėlgi linkėtina, kad mū
sų tautiečiai pasistengtų pamatyti ir 
atsigėrėti gerais ir maloniais persta
tymai*. Po vaidenimui bus dainos 
(šį kartą “Birutės" skaitlį n gan choras 
sudainuos apart girdėtų jau Chica- 
giečiam* dainų, dar kelioliką naujų 
kompozicijų), šokiai, balius, lakiojanti 
pačta Ir kiti (vairus žaidimai, ku
riais “Birutės” draugijos sąnariai pil
nai užganėdins publiką. Tikietų kai
nos nuo 25c. iki 1 dol. Pradžia 8 
vai. vakaro.

Tas ^viskas atsibus 13 lapkričio 
šv. Jurgio parapijos salėje 32-ro pt 
ir Auburn avė.

Kviečia visus ehieagiečius,
"Birutlan draugija.

M. Vaitkus: Salin aima- 
(Eilės). Liudas Gira: 

“pottų” marseliete. 
Liudas Gira: Kas tai

Draugija No. 45. Rugsėjo 1910 
m. Turinys: M. Vaitkus: Andre. 
(Eilės). 
natnmas 
Naujųjų 
(Eilės).
mes! Kazys Puida: Dionizas Pos* 
ka. Kun. pro. šaulys: Socialistų 
mokintuvl. Kun A. Dambraus
kas: J. M. Hoene-Wronskis ir jo 
mesianizmas. Pr. Dovydaitis: 
Univ. stud. Biblija ar Babelis. 
Druskius: Rašybos dalykai. A. A.: 
Sk.: Kalbos dalykai. A. Jakštas: 
Lenkų ir rstsų spauda apie Lietuvę. 
Lietuvių spaudos turinys. Svrtim- 
tautinis spaudos peržvalga etc.

Centrs

tautos 
tuo — 
delno!

Paskiausiai Gautos Žinios.
Vokieti los lilaldos 1912 metais pa

sieksi* 1731.238.284. ii kurių kariu- 
menet skiriama >203.941.844.

TEATRAS IR BALIUS!
Dramatiikas Ratelis L. S. 8. Chi- 

cacoje. 20 d. lapkričio (NoY.). sta
to ant scenos Slovackio tragediją:.

DAUGIS^. Ložima* atsli 
mingoje “We»t 8He Audi. 
salėje, — kampa* Taylor ir

Brolau! Jei tau žingeidi 
praeitie, jei tu interesuojiesi 
ateik, o pamatysi Ją lys “t
Pamatysi kaip mūsų bočiai buvo 
spiriami, *u ugnie ir kardu, pri- , 
imti jiem* svetimą tikėjimą ir kaip 
jie kovojo prie* tą. žodžiu — ten 
tu pasisemsi nemažą pluoitą žinių 
apie tautas žygius ir nusidavimus. — 
Juk nuo mūsų tik priklauso tauto* 
laimė ir gerbūvla. Dėlto atsimint 
to poėto žodžius: "Permoksią jpysl 

tiesą" nepraleiskite to* pragos!
Loiima* prasidės nuo 5 vai po 

pietų, salė bu* atdara nuo 3 vai.
Tikintų kainos: 25c.. 35c.. 50c.. 75 

ir >1.00. Po teatro balina su skrajo
jančia krasa. Komitetas.

Tikietai gaunami: "Lietuvo*”, “Ka
taliko" ir “Amerikos Lynių" redak
cijose, p. M. Kaltis 1607 H. Ash
land ava.. J. Ilgaudas ir Garmus, 
1623 Se. Halsted st
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) t, ©RAUGAS, PER rele u 
PALVĄ, TUWl. KOMPANIJOS 
IR TElP PER RA GOTOS, O.Z 
GASPAOIN į NEiMS^'-'"^ 

GALAS. TIK tw/Cj^^S^ 
klausyk man^s/

N0R FREJTV IR NE TtlP GERA? 
VAfsVOVt, RfT VŽ TAI WSAI NIEKO 
NEKASTVOJA. TERČ/AUS TVOS OV 
DOU/ERlU PRAfr-£ftS'M£, NEGU j 
TIEMS ŠUNSNUKIAMS .RUTVME J 
VŽ TIKIETUS ATIDAVĄ, ✓------

an78<Acą MV$\ 
'OASPAOINEI TAI 
BUS PIKTA, KAIP 

JMŪS NESULAUKS
SUGRĮŽTANT7

SfRABl^Tv) 
PA C GMROĄ \ 
JEI NOK KOJAS 
POLAMAC. Ml 
KEN’^~

'FftElTU VaIii/OT tŪlRRo 
TV MVI-t, TV JVNJOPA ! 
&ATAYAS SVARDYT fT
VISĄ TAVO KVAILĄ, 
A R/M O ATIKĄ !><—**
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NEKASTU0.
Al VAU.

I BALTRAU, 
'KĄ DABAR 
.PADARYSI J



Mokinkis Anglišką Kalbą
duoti

u

Ned. 13 Lapkr. (Nov.), ’IO

gaus ją dovanų kas užsirašys "LIETUVA" ant 18

Mokykla šoklu

duoti

Conn.

LIETUVOS ŽENKLAS “Žirgvalkls” arba “Vytis

Vist vaistai gvarantuoja-

gerai žinomas J. Bru-

kis kurie niekad
!a- UI klas* 843.50 i 
JI. II klase 857.50 )

KOŽNAS SAUS DYKAI
Žingeidumai Patologijos

K«>

mus, mf•tave Hgydytim nes kitaip nereikalauji

8X2

35C.

Box 62.

Naujas Išradimas

mokans 
ž.” spaus-

labai 
žinią

"LIETUVĄ" ant 18 mėnesių Ir užsimoka 83.00 pre- 
tiems ją duodame dovanų. Skaityk šios knygelės ap- 
8-to puslapio Šio laikraščio ir persitikrink apie joe

i ►
I

►
I

Vienintelis mokslo ir literatūros iliustruotas laikraštis, tal
pinantis rimtus ir gerai apdirbtus straipsnius ii įvairių mo
kslo lakų: listorijet, Kiltam Ktotorijoš, Kratos Metalą, Drao(ijiai| Mokslą,

Žlngaid-j/r*. o.-ainliivl- 
£FV Organa

"DAGIS"

2. Paskui perskaityk knygelę "RANKVED18” N o.1300. Kaina i 
11.25.

Al Jonas Darlun jieškau vietos 
prie bažnyčios ui zakristijoną. Mo
ku skaityti ir rašyti lietuviškai ir

Skulptorius _
ANT. ALEKSANDRAVIČIUS

3227 Auburn Avė., CHICAGO, ILL

GALERIJOJ 
MOKSLO

344 SO. STATE ST. 
CBICAGO, *TLL.

naar Hsrriaos 81.

Kaina metams f l.OO; PumI metų *1.00; Į užsienį *S^* 
Kas, £ riaiųsdamas mums prenumeratą, priaiųs iškirpęs Ir ■ 
Kį apgarsinimą, tas gaus dovanas knygomis: užsirašantiems

Arti 52ros Art.
Tdephons Aaatin 4S9 

" Valandos:
iki 9 00 kiekviena ryta

ir 84 pagalvės ameri
konuko* moRestiss

Pirmoji klasė 802.50.
Smulkesnių žinių klauskit pas svar

biuosius Linijos atstovus.

A. E. JOHNSON OL CO.
27 Broadway New York.

gal Ir įdomiai aa- 
tvsrtL Vyrai, tUnl 
aullaakyklt į litą 
ateMtlna lltmo tn-

pusei metų ui 51h.
^•ekublnkit—Devanae neilgai tedneelme*

se.MBariuaM. plėmoaaat koao, jauslus Sckaoti sksuduUaL 
NES JŠGYDOM SITOK| PADRHMA-MES NELOPOME. 
UiikAtvimnl Ar kankina Uvs nub^imal paelaaaMnuo 
IfUDuKlInuI gamtos Uosį, vyriiki silpnu-

® mal, nuallnimas, silpt.* atmintis, galvot

“Dvasios Laimepi
'i-ipvieno veiksmo komediją-juokus

DABARTINI* BUDAS IšftMOKINIMO ANGLIŠKOS 
KALBOS YRA LABAI LENGVAS. ŠTAI JIS.

1. rtrmtausiaš perskaityk knygelę “VADOVĖLIS” No.1209.- Kai- 
nr’5 centai. ' '

3252 So. Halsted St, CHICAGO, ILL,

Eli utpraloma* tlrlnėti nuoitrbumni Aitrocoml- 
)o«, FUlologljoa, Ch*mi)o< Ir PalboHogljot.

Inpaaiaaka Inkvizicija- Valkata (Marija.
Pavaikalal la.kilaita Ir f*agarae)aa«a Aaa*a<

INLEIDŽIAMI TIKTAI VYRAI
LIUOSO UŽEISIMO MUZEJUS 

MOKSLIŠKU ŽINOEIDUMU
•SOSO. CLARK ST., CHICAGO, ILL 

arti Madiaoa Galvas
štdar • nuo 10 vatapdo* ryto Iki 1S vMarnakčM

Mes Išgydom Vyrus
Mg* trokitatn, kad vi*!, kuria yra neuSgaaSdiatl »u kitai* 

g> 'ymal*. ateitu pa* mu» ir pamėgintu m u* ii tikrą Ir Utlki- 
mg gydymą. Mę» paatikiniim Uu dėiko kiti gydymai targa 
Dailgydė. ir kaip mf» tave itgydyalm.
KmitUinioilnliMsĮi-jS-S 

tia prie M my n liko gydytojau*, rudo* plėmoa, lopai burnoje. 
> kaudullH ant Iteiiuylo. slink ima* plaukų, skausmas ksuloo- 
**.Maarktaso. plėtnoaant kūno, jauslus *> kanli sksudu^iaL

Š8B

Pajieškojimai

per

talpa aprašymai suvirs

atsakinėja visokius klausymus. Didtlausia

JOHN'S 6UPPLV HOU8I

moki;

UUOSA GALERIJA MOKSLO
344 So. State St. CHICAGO, ILL

Vartų
Pirmiau gyveno Gilbertowne, 
nežinau kur. Meldžiu duoti

Du metu dirbo ant 
Malo- 
juos

INŽENGA DYKAI
Atdaryta kaaditna ano Sryt tuH vidnrnakciini

Niki* rašyti

PROF. J. M. BRUNDZA 
MMšrąu.inii.

AUŠROS" VAKARINES MOKYKLOS 
atidarytai! Nuo 24 d. spalio, 1910 
8:00 vaL vak. Kllubo svet, 3149 
So. Halsted st

Į šitas mokyklas kviečiami visi 
tie, kurie norėtų mokinkis “Aušros" 
įsteigtose vakarinės mokyklose: brai
žymo, aritmetikoi, angUikos ir lie- 
tuviikoi kalbu. Dabar galima pri

sirašyti kiekvieną vaka~ą apart Utar- 
ninko vakaro. Nedėliomis galima 
taipgi prisirašyti po. prelekcljų. Mo- 
kyklosua priimami visi be skirtumo 
prasilavinę labiau ar mažiau. Mo
kinama bus nuo 8 vai. iki 10 va
landai kas vakarą apart Utarninko. 
Prisirašyti galima visiems iki 14 
lapkričio, o po 14 lap. bus priimami 
tik tie, kurie žinos tiek, kiek per 
tą laiko peirelta mokykloje.

Todėl, Lietuviai, norėdami page
rinti savo skurdų padėjimą, norėda
mi pasikelti ir užimti čia ameriko
niškame gyvenime priderančią vie
tą, griebkltiesi už to tvirčiausio it 
geriausio ginklo — žinojimo, jaigu 
tik nenorite skursti, o gal ir visai 
pranykti. Jieškokite ir rinkite nau
dingas žinias visokiais būdais, lan
kykite visokias jums prieinamas ir 
naudingas mokyklas. Nepamirškite, 
prisirašyti ir pradėkite lankyti šias 
Aušros mokyklas, o tikrai galėsite 
pasidžiaugti iš įgyto mokslo.

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

“Aufroi” Apivietoi Komiiija.

Pajieškau savo švogsrto Ignaco 
Pauliko, angliškai rašos Ineck Pol- 
leck. Kauno gub., Rasa t n tų pav| 
švlekšnos vai. ir parapijos pirmiau 
gyveno Lafayette, Col. i ar I metai 
atgal buvo pas mano atvažiavęs 
pasiėmė Movlng Pictures Ir nuo to 
laiko nežinau kur randasi^ 
svarbų relfadat-Jig. pats r ~ *-lx“
jal apie jį žinotų, ~nni 
žinią šiuo adresu:

Povilą šedis, 
1629 E. Van Buren st, Phoenlx Aria.

Pajieškau savo dviejų pusbrolių 
Kazimiero Ir Llavono Kurčlnskų, 
Kauno gub., Šiaulių pav., iš Žagarės 
miestelio. Gyveno Chicago, UI. Ma
lonėkit duoti žinią šiuo adresu: 

Kanstantinas Kurčinskas, 
% M. H. Clark, Sunderland, Mass.

Pajieškau savo pusbrolių Antano ir 
Kazimiero Kliwickų ir Malvinos Piet- 
kievlčiutės. Turiu labai svarbų rei
kalą, prašau duoti žinią šiuo adresu: 

Kostantas Kllvlckas,
417 Caledonia st. Kenosha, Wls.

OI JOI, BALIUS! BALIUS!
6-tas didelis Kepurinis Balius, pa

rengtas storone Dr-stės šv. Mykolo 
Arkaniuolo, Nedėlioj. 13 d. lapkričio 
(Nov.), 1910, “Atlas” svetainėj, 1436 
Emma st., arti kertės Milwaukee ir 
Noble gatvių. Salė bus atidaryta 2 
vai. po pietų. Įžanga lietuviams 
porai 25c.

Tiems kurie turės gražiausias ke
pures, dovanos bus dalinamos 10 vai. 
vakare ir kas turės gražiausią kepurę, 
gaus pirmą praisą. žinot labai ge
rai. kad ant mūsų balių nebūna nė 
muštynių, nė peštynių, visi gražiai 
pasilinksmina. Taigi, draugystė ir 
kviečia visus, tiek senus, tiek jaunus 
stsilahkyti ant baliaus, o busite visi 

' užganėdinti. Su guodone. Komitetai.
Oi tu Barborėla, mano miela se

se rėla, tai ir vėl pakilėjjmas kepu
rių! Kas mums iš tų svetimtaučių 

. berniokų, męs 'rasim savo dzūkelius, 
tai nors patrepsėsim. O grajis nuo 
Bridgeporto Birutės orgonas. Tai ir 
gudbal mano seserėla, biegu kepuries 
taisyc, o turu gauc pirmucinį praisu 
kad ir kažin ku!

ŠEŠTAS DIDELIS BALIUS 
yra rengiamas Lietuviškos Evan. 
Luth. Draugystės, subatoj 12 d. lapkri- 
čio, 1910 m.. Hoerbers svetainėj, 2131 
Blue Island avė. ir 21-mo Pi. Pra
džia 7:30 vai. vak., įžanga 25c. po
rai. Bus puikiausia programas pui
kioms kvietkoms apdarytas kokių 
dar lietuviai niekados nematė; bus 
labai puikus balius, į kurį širdingai 
kviečiame atsilankyti lietuvius ir lie
tuvaitės. Komitetas.

TREČIAS DIDELIUS BALIUS
Parengtas Draugystės Lietuvių Jau

nikaičių Dainos Mylėtojų, atsibus, 
nedėlioję, lapkričio (Nov.)* 20. 1910, 
Klacel salėje, kertė 19tos ir Leavltt 
Street. Balius prasidės 5 vai vakare. 
Įžanga 25c. porai.

Maloniai kviečiame visus lietuvius 
Ir lietuves, senus ir jaunus kuoskait- 
lingiausial atsilankyti, nes paskutinis 
prieš Adventus Nedėldienis: čia galė
site gražiai pasilinksminti prie pui
kios muzikės, o draugystė visus sve
čius priims kuopuikiauslai. Nepra
leiskit to taip puikaus baliaus.

Komitetai.
Paiarga'. 18tos gatvės karai prive

da prie pat salės, 22tros ir 21mos 
Iki Leavltt, o ten išlipę eikit iki 
19-tai.

Pajieškau savo dėdžių Antano Ben- 
doralčio ir Motiejaus Bendoralčio. Abu 
Suvalkų gub., Mariampolės pav^ Ke- 
labiškio gm.. Prienų parap., “ 
kaimo ~ ‘
e* dabar 
man žinią šiuo adresu: 

Jonas Gruodis,
478 Southbrldge st Worcester, Mass.

Pajieškau savo dukters Zofijos, ku
ri prasišalino nuo manęs, jau metai 
Ir mėnuo, palikdama savo dukterį 
Elzbietą Pranešu, kad pasirūpintų 
apie. Inšiura ir klausiu kur padėti 
drabužius. Duok žinoti nors 
paukštį šiuo adresu: 

Domicėlė Gotautienė, 
' 4319 So. Wood st, Chicago, IU.

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

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

Pajleškau savo draugo. Motiejam 
Vaizmužlo, Kauno gub. Panevėžio 
pav.. Wabalnikų parap., Narvidiškių 
sodž. Turiu labai svarbų reikalą 
malonės duoti žinią šiuo adresu: 

Juozapas Kumpelis,
204 Quarry st., Grand Rapids, Mich.

Pajieškau A. Bentsona kuris keli 
metai atgal garsinos! brangu receptą 
Chicagoj. Turiu svarbų reikalą ir 
meldžiu jo duoti žinią šiuo adresui

2169 Oregon avė. N. E. Cleveland, O.

Pajieškau mano geros pažįstamos 
Barboros Daudaraiczios, Kauno gub., 
Ukmergės pav., Aloižavos parapijos, 
venasėdžlos Migutiškės. Kas apie ją 
žinotų ar ji pati duoti žinią šiuo 
adresu:

Peter Powilauckas, 
185 W. Cedar st, St Charles III.

Pajieškau savo dviejų pusbrolių 
Nikodemo čekavlčio Ir Juozapo1 Go- 
tauto Kauno gub., Raseinių pavieto, 
Šiaulėnų parap. Pirmlaus gyveno 
Baltimore, o dabar nežinau kur. Dar 
pajieškau Liudviko Grožio Kauno gu
bernijos, Šeduvos miesto, pajlegaku 
Povilo švagždžlo ir Jokūbo Daujato 
abudu paeina iš Šiaulių pav., Rad
viliškio par. Malonėkit duoti žinią 
šiuo adresu:

Antanas Miržvlnskls, 
P. O. Box 47, Wilson, Pa.

PajiaĮhau savo brolį Antana Jo
mantą, <ni metai atgal buvo Chica
go, iš čion išvažiavus, nėra apie jį 
žinios, paeina iš Kauno gub., Telšių 
pav.. Miestelio Narindaičlu. Kas 
duos apie ji žinią tam .bus Lietuva 
užrašyta vieniems metams: 

Simonas Jomantas,
^630 Courtls avę„ .. Chicago, TU

Pajieškau savo draugo Antano 
Maksvilio, paeina iš Suvalkų gub., 
Lukšių parap. šunkariu kaimo. Mu
du sykiu atvažiavome J Chicagą parei
tą rudenį ir ant stoties persiskyrėva, 
dabar vienas kito nesižinova. Turiu 
svarbų reikalą. Meldžiu duoti žinią 
šiuo adresu:

Motiejus Povilaitis, 
1400 W. Harrison st., Chicago, III.

Ai? Ona Wa!dadaičia pajieškau savo 
brolio Andriaus Waivado ir Onos 
Kleinačiukės; paeina iš Kauno gub., 
Panevėžio pav., Malgočianlų vals., 
Pušaloto parap., Mlgonėlių kaimo, 
Turiu labai svarbų reikalą. Jie patys 
ar kas kitas teiksis duoti žinią šiuo 
adresu:

M. TamaŠauckas, 
58 Enderson sL, Union City, Conn.

Jonas. Vincentas ir Benediktas 
Stanevičiai pajieškom savo pusbrolio 
Antanu Stanevičio ir Juozapo Ma- 
zurevičio, Kauno gub., Raseinų. pav. 
Skirsnemunės miestelio. — Vincen
tas Stanevičia pajieškau savo draugo 
Antano Vasiliausko, Suvalkų gub., jis 
tarnavo kari u menėj gvardijoj Peter
burge. Turiu svarbų reikalą. Ma
lonėkit suteikti žinią šiuo adresu: .

Vincentas Stanevičia, 
1332 So. Canal st, Chicago, III.

Pajieškau savo brolio Stepono 
Dombrovskio; metai atgal jis gy
veno Chicagoj ant aštuonioliktos gat
vės, dabar nežinau kur. Dar pajieš
kau Fr. Sadovskio, metai atgal gy
veno ant 14 pi. 
farmos, dabar nežinau kur. 
nlal prašau duoti man apie 
žinoti šiuo adresu: 

Apolinaras Dombrovski, 
Pine Free Lunber Co. Camp 1, 

Hill City. Minn.

Pajieškau Antano Rašinskio, Kauno 
gub.. liasn’njų pav.. Kaltinėnų vai. 
Girdiškės par. Klabu sod. Apie 20 
metų Amerikoj. Kitą syk girdėjau 
gyveno Chlcagoj. dabar nežinau kur. 
Turiu svarbų reikalą — ant tūkstan- 
ties dolarlų vertės. Prašau 
man žinią šiuo adresu: 

Jos. Mikolauskas,
P. O. Box 16, Scltico,

Noriu žinoti, kur gyvena mino 
brolis Juozapas Stepunavlčia, šaukias 
Joe Step. Paeina iŠ Kauno gub. ir 
pav. Seredžių vai., Motiškų kaimo. 
Meldžiu duoti žinią šiuo adresu:

Chas. Step,
325 John st, Harrison, N. J.

A. OLSZEWSKI

1911 METAIS

“LAISVOJI MINTIS”

Hu darbuotis visame kame, kas tik 
kunlagul reikia. Turiu norą ir 
traukimą, UI eičiau Ir už pigiausią 
algą; aš ir Lietuvoje buvau pas Iro
ningus. Kunlngų-prabaščių labai pra
šau prįrodyt man tokią vietą.

Jonas Darlun, 
92 W. Maln st Rockvllle, Conn

“BIRUTES*’ 
artistai pastato

Muzikos - Dainos Ir Dramos Dr-jos 
scenoje KALĖDŲ KAUKES drama- 
kąjj veikalą 2-jų veiksmų .

*ajieškau savo dviejų pusseserių 
žronės ir Alzbietos Kvietkauskyčių. 

yveno šalę New Yorko. Paeina iš 
Juvalkų gub„ Mariampolės pav. Alek
sandra vo gm. ir kaimo. Turiu 
svabų reikalą. Meldžiu duoti 
šiuo adresu:

J. Galkauskas, 
910 So. Paca st, Baltimore, M d.

Noriu sužinoti adresą mano brolio 
Juozapo Strizogowskio, Kauno gub., 
Šiaulių pav., Raudonių par. Atva
žiavęs Amerikon gyveno Edwards- 
ville, Pa. Aš važiuodamas pas j_ 
pamečiau atreaą. Sutikęs pakelyj 
pažįstamą nuvažiavau su draugu. 
Prašau kas žinot praneškit ^nan ma
no brolio adresą:

Stanislovas Strlzogovskts.
201 E. oth st. Dės Moines, Iowa.

Aš Juozapas Pakutinskas pranešu 
savo draugams ir pažįstamiems, jog 
mano adresas dabar yra toks: 

Joe Pakutinski,
P. O. Box 55., Tlldon, III.

Reikalavimai
Reikalinga 400- darbininkų į Mi- 

chtgano ir Wisconsino girias; algos 
nuo 826 iki 832 mėnesį, užlaikymas 
Ir kambarys, datbas nuolatinis; rei
kia pačiam užsimokėti už kelią iš 
Chicago, III. >6.00. Ateikite ar pa
rašykite laišką savo kalboje. įdėdami 
2c. markę atsakymui. J. Lucaa, 1363 
W. Chicago avė,, Chicago, Iįl.

Reikalingai ’ redaktorius 
giarai raidesĮstatąti į “A. 
tuve darbas' ant, visados ir giaras 
mokestis (neuživojęs svaigalo) atsl- 
šauklt. į spaustuve. 4543 So. Ash
land avė. Chicago, III.

ĮL. . ... ........ . ,
Reikalinga mergaitė naminiam dar

bui, mokanti angliškai. Geras už
mokestis: J. Kaufman, 48 gatv. ir 
Indiana avė. 2 lubos, Chicago, 111.

Reikalinga jauna pardavėja, mo
kanti angliškai, darbas nuolatinis, 
mokestis gera, su laiku gali būt pa
didinta; 3621 8. Halsted st

Ant Pardavimo,
Partiduoda kampinis namas ant 

dviejų lubų salę (Hali), Sallunu 
ir “Llcence”, 4300 So. Wood st Sa
vininkas trumpa laiku išvažiuoja 
Lietuvon. Kas greičiau ateis, tas 
pigau nupirks.

Paniduoda labai pigiai groceme 
ir Bučernč, labai geroj vietoj, lie
tuvių ir lenkų apgyventoj. Biznis 
gerai išdirbtas, viskas gerai Intalsyta. 
Priežastis pardavimo — -savininkas 
išvažiūoją tėvynėn. Prašau trumpu 
laika kreiptis šiuo adresuL_ 

J. Jonikams,.
4330 So. Wood st, Ųhlcago, III.

Paniduoda ealiinai geroj lietuvir 
apgyvento! vietoj. Savininkas va
žiuoja j kitą miestą. Kreipkitės: 
2422 So. Okley avė. Chicago, III.

A. ▲. JonEs Balčiūnas mirė hoo- 
pltalyj 28 spalių, o 29 liko palaidotas 
ant katalikų kapinių. Paėjo iŠ Kauno 
gub., Raseinių pav., Konstantlnovsko 
valsč., Sauslauklo kaimo. Kas no
rėtų dauginus apie nabašntnką ži
noti teparašo tokiu adresu:

Mr. John August, 
P. O. Box 51, Edwards, Ind.

ŠOKIŲ MOKYKLA PROF. TONY L.
Mokiname visokių šokių angliškų 

ir lietuviškų, taipo-gi tokių, kokių 
dar niekas iki šiol nešoko. Už tikri
nam, kad, išmokę pas mus, galėsite 
šokti by kokioj publikoj. Mokiname 
be skyriaus — jaunus Ir senus. 
Mokiname tris vakarus per savaitę: 
utarninkais, sersdomis ir ketvergafs 
nuo 7:30 iki 10:30 vai. vak. Norin
tys mokintis eikite 1 svetainę 3119 
So. Morgan st. Chicago, III.

Šv. Jurgio parapijos Svetainėje 
32ras Place Ir Auburn Avenue 

Pradžia lygiai 6 vai. vak. Tęsi* iki 2-3 nak.
(“Dvarto* Laitoipi” yra tai symbolišku veikalas parašytas iš Šių dieną 

gyvenimo. — AntraMI, “Čalsputris”, parašytas (Kalėdų Kaukės) pagal 
Juozo Ourauskio apyzakos “Susimildamas”. Abu veikalu dar nespaus
dinu ir pirmu kartu stotom i scenoje). Dainuo* “BIRUTES” choras vado
vaujant M. Petrauskui. BALIUS. ŠOKIAI, beklojanti pačta Ir įvairųc 
žaidimai. Visa vakar) Ir antraktuose grieš “^IRUTES” ORKESTRĄ. 
Kviečia visus lietuvius ir lietuves atsilankytų į šį vakarų; toksai vakaras 
yra paskutinis šiemet prieš adventus. “Birutės” Draugija.

Tikietų kainos: $1., 75c, 50c, 35c, Ir 25c. 
Galima gauti pas kiekvieną “Birutes” sąnarį 

Svetainė bus atidaryta nuo 4 vai.

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

Offisaa
1725 W. 16th St

Tarpe Paulina ir Wood gatvių 
Sasso aptiekoje

Tclepkonc Canal 12*5
Valandos: nuo 9-90 iki 12 00 dien 

nuo 3-OQ iki 4XX) po piet 
nuo 7 .-00 iki 8:00 vakare

Rezidencija
5208 W, Harrison St

žinai kaip labai yra reikalinga angliška kalba šioje šalyje. Nors 
tu butum geriausiu mekaniku, profesljonalistu, ar biznierium, Jei
gu nemokėsi angliškos kalbos, tai Amerikoje negausi nė- gero darbo, 
nė biznio, nė profesijos negalėsi vesti, žmogus, mokantis anglišką 
kalbą Amerikoje, yra visur pageidaujamas Ir gerai apmokamas 
Todėl kuogreičlaualal rūpinkis Ją išsimokinti.

3. O tada užsirašyk laikraštį "LIETUVĄ” ant 18 mėnesių už 
83.00, tai gaultodovanų knygelę No.1491, vadinama: “KAIP RAšYTi 
LAIŠKUS LIETUVIŠKOJE IR ANGLIŠKOJE KALBOSE”, o K pa- 
gelba šios knygelės galutinai išmokei netiktai anglišką kalbą, bet 
jau mokėsi ir laiškus rašyti angliškoje kalboje.

Knygas No.1209 ir No.1300 parduodame už pinigus, bet Kny
gelę No.1491 už pinigus neparduodame, tiktai dovanojame ją tiems, 
kurie užsirašo 
■umeratos, tai 
garsinimą ant 
vertę.

Kiekvienas __________ ___,_______ r__ ___________________ ___
mėnesių ir užsimokės >3.00 prenumeratos, * »

Kurte paklausė musų patarimo, užsirašė laikrašty “Lietuvą”, 
Ir gavo šią knygelę dovanų, tie šiądien jau moka angliškai kalbėti 
ir laiškus rašyti ir dėkavoja muml už tos knygelės Išleidimą.

Todėl ir Tamista, jei nori išmokti anglišką kalbą, tat užsirašyk 
''LIETUVĄ" ant 1* mėnesių ir gausi minėtą Knygelę dovanų, su 
kurios pagelba išmokai gerai nevien angliškai kalbėti, bet Ir angliš
kai taškus rašyti.

Siųsdamas pinigus ui “LIETUVOS" prenumeratą adresuok:

Prof. Julius 3. užtikrina, kad išmo
kys šokti kiekvieną jauną ar seną. 
Išmokina valcą 6 rųšių ir teip, kad 
gali drąsiai eiti šokti publikoje. Taip
gi išmokys ir kitus šokius su 6 va
karais; vakare nuo 8 valandų iki 11. 
Kas moka vaikščioti, tas gali Išmokti 
ir šokti.' Kas nori mokytis tegul atei
na | svetainę, po numeriu, 1900 So 
Union st. kampas 19 tos arti Halsted 
st, mokinu kas panedelia, sereda ir 
petnyčia vakarais nuo 8 Iki 11. Prof. 
Julius S. praneša visiems, kurie nori 
išmokt tuos šoklus, kad ateitų se
kančiu adreso: 2124 Soi Halsted st

Ofisas ant 3-člų lubų. Atdaras nuo 
6 iki 8 vai. vakare. Nedėliomis nuo 
8 vai. ryto iki 6 vai. vakare.

Taipgi išmokinu buck 8 wlng; buck 
skirt; Irish Jlg; elog; spanlsh walts; 
waltz two step ir walts aide step Ir 
95 kitus.

Rosijos-Amerikos Linija 
Vienatinė vežanti be persėdimo 

‘ Linija tarp Rosijos ir Amerikos.
Rusiškieji pačtiniai garlaiviai 

išplaukia šiuo laiku:

KAINOS IŠ LIEPOJAVSi

Laivai Iš Llepojaus Iš New York
KUR8K 1 lapkr. 1010 10 1apk.l910
BIRMA 10 lapkr. '10 10 gruod. *10
ROSSIA 3 gruod. *10 24 gruod. *10
Kt’RSK 17 gruod. *10 7 sausio 1911
BIRMA

III klasė 
[II geresnė k 
Antra klasė 
P rma klas?

3 sausio 1011

KAINOS:
iki Rotte 

darnu!
831

lasė 833
843
850

22 saus. 1911

r- iki Liepo
jai 
838 
840 
880 
»6o

Kritikos* Satyros ir Juoku Man. Lik r.

DAGI 8 bado visus be skirtumo, 
kas tik nusikalsta prieš visuomenę.

DAGIS gražioj formoj 6%x9H 
knygos, su viršeliais, 20 puslapių 
kas mėnuo duoda skaitymų.

DAGIS talpina po kelis orlglnali- 
nius, juokingus lietuvių pieštus pa
veikslėlius, kožname numeryje.

DAGIS nesigaili straipsnių su 1- 
vairiais pasišaipymais ir Juokais; Juk 
juokai yra reikalingi visiems dėl 
sveikatos.

DAGIS turi rastis kiekvieno lietu
vio name, tai yra gerte asla gyduolė 
nuo 
bal 
arba

visokių ligų. "Dagio" kaina la
šama. tiktai 10 centų num., 
81.oo metama.

“DAGIS”, Publ. Co.
— 33rd st., Chicago, III.

Namine Mokykla
Gramatika angliško kalbos 
mokintis be mokintojo (ap
daryta) ----------------------->1.00
Vaikų Draugas, arba kaip 
mokintis skaityti ir rašyti 
be mokintojo___________ 15c
Naujas Budas mokintis ra
šyti be mokintojo_____ 10c
Aritmetika mokinimais! ro- 
kundų, su paveikslais (ap
daryta) --------------- __

P. Mikolainis
New York City

“Lietuvos Žinios
(PADIDINTOS)

Eis 3 kartus per savaitę —- duos 150 numerių per metus

Prie "L. ŽINIŲ sitis lietuvių moksleivių laikraštis “AUŠRINE”, kuri} 
visi “L. ŽINIŲ &M&IAI rauna DOVANAI.

Kas primokės prie ųsetinės prenumeratos 25 kap., tas gaus nauj^ spal- 
vuol| (su etnografiškaisiais rūbeliais) LIETUVOS ŽEMLAPĮ, kurto Šiaip 
parsidavinės po 5Č kap..

"L. ŽINIAS”, "L. ŪKININKU”, “VILNIAUS KALENDORIŲ” ir 
knygas, leidirfBėndrtfv« “F. BORTKEVJČIENt, K. GRINIUS IR KO.”

Bendrovės nariai, ptmokėjj 25 rub., gali gauti “L. ŽINIAS” ui 1 rub. 
metama, o įnešę 50 rub- — vlsnomsvdovanai, t.y. duodasi iki 20%.

KAINA: AMERIKOJ metams 3 dol SOcent. (6 rub.). pusmečiui 1 dol. 
93 ceol. (3 rub. 50 kap.): LIETUVOJ metami 2 dol. 20 cent. (4 rub.), pus
mečiui 1 dol. 20 senL (2 rub. >0 kap.)

ai’Rkhas Vilnius, Semionovskaji 10-1 “LIETUVOS ŽINIOS
Rušsia-Llthuania.

Adresas:

“Laisvoji Mintis.“
1401 N. Mato Aven - Scranton, Pa.

H. E. WILSON
APTIEK ORIUS

Kamp. 31-mos ir Halsted St.
Prof. Burn's. iMUtelIal nuo 

Reumatizmo; Six*o Kraujo Ve- 
lytoj a* ir Hospital Koeullo Si
rupas, 
mi.

Pas mane dilba daber vi
siems gerai žinomas J. Bru- 
ževičiuz, pirmiau dirbęs Crow- 
ley aptiekoje. Jis visuomet 
duos geriausias patarmes ir 
teisingiausiai visame patar
naus.

likos* IMŽEMSIMO MlZf. A 
Mokslistku Žiifddiui tajtoi-Gifyte

Seniausia Lietuvių užeiga pas

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

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

3253 Illinois 6L., Korto 33rd

ų muilą.

u uairnlmų, Nosą, 
J.oų. štoku. Drukefr 
ai Mašinėlių žr 
jalkn, Koncertinų. 
•HvA Pavinėvroelą 

‘ kitokią ko* 
daly

F.P.BRADCHULIS
132 S. Clark, Cor.MadisonSt

6p. 3112 S. Halstidta vtl 3Isk
“Tuiephcne Yertįy 30.-

stovyje, Chirurgu- 
koa operacijos, 
žingeidumai, kelt- 
tumal. mllilallku- 
mat Teipgl pilna* 
UtotUku tauria-

YYmrii Tinai
ĮDĖJIMAS dykai

Tlrlnek Intekms Ugo* ir pahistuvy<tra. pjg- ll«iA<LlMXl»k*i Nedaro ftirtume koks ta- uzsiKims linai jalga taniai* ksnklaa 0a> 
ginimai, plikinantis ilaplnimas, pualės nraveUts- 
maa. ertlnlmal, taakus norai lituttlnlmo. ngs 
iteydom viriui minėtus padėjimui be r»rto;nuo 
peilio ir b« ai cm Ūmo į ligot^utį.
OaitlnliMni Vldegtmal. tntiSftr ikauimlngl ominiai *iri‘h?rrv>?uiilienėlgį ligos kuriai padaro 
gyvonimą nelaimint, IŠGYDOMOS AMT VI
SADOS BE ŽUDIMO LAIKO.

Gužuotos ir Susisukę Gyslos
daii rilur ant šemetnėi dailei Irano, bet daugiau- 
■lai kairi) putėj; jm jtadara Smogg labai neramg; 
yra tlipoai raikanti* jautintai dauginai n uolai* L 
Gyalot yra uičtuopiaisoa ir nurodo kaip botagas.

Atsišauk tuojaos jeigu esi klapate.

Im. 23 AKMENŲ.

Mikliu Ullrria

Notarių dydMa

Kiekviena tauia sa
vo ženklą myli Ir guo
dėja. Mes lietuviai 
turime ženklą “Žirg- 
vaikio” arba Vytį, ku
ris turėtų rastis kfiek- 
vieno lietuvio gyveni-

dirbti “ŽirgvaiklsI” 
arba Vytys yra iškalti 
artistiškai » balto 
gipao(Plaster of Paris) 
25x25, uždėti ant mė
lynos spalvos šilkinio 
aksomo, išveizi laba 
puikiai. Kaina 830 
Dirbu visokias figūras 
iŠ gipso ir medžio, iš- 
pjaustau paveikslus 
ornamentus, bažny
čioms, mokykloms ir 
gražiems namams.

Abelnas Nusilpnėjimas 
m»«, negalingam*! prie darbo arba tru
mo gjreenlmo, nalaimaa, yvairai gMuinnU 
ailpnumat, ir tL ATIDĖJIMAI YKA PAVO- 
.HXGI -P1SIRODAVIK SU UCMI DAliAB.

Odos Nesislkumal r ima i, spuogai, 
lopai, netobu

lumai, Aaizdot akaudulial, pageltonavus ir 
UWylk-u» ortą, pajuodavę paakiai Vyrai, ym 
jum nuo to vieko vaitui, staliaukiant pas 
raus ant gydymosi. GALI UŽMOKĖTI KA
DA BUSI IŠGYDYTAS.

lakštu, Pūsles ir Sėbrus Nesveika- 
_• Inkat(| nesveikumas gali UaivyctyU 
iildl į pavojingas komplikacijas, ir Jeigu ne-

State Medical Dispensary
ISO SO. CLARK ST.. arti Madiaoa Uatves, CHICAGO. ILL

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

viM setą skutimo 
j. Šio amatas yra 

Mokamu pantom visame 
svieto ir tamista turėsi ta-

Dr-asW.A.Martiiiis
Ofisą* R. 400 Tacoma Bldo. 
Madison & LiSalla Stt, Ckicag*, 

Gydau visokias ilgu kaip šviežias 
teip Ir užslsenėjusiAs. Ypatingai vb 
turtų Egas, moterų valkų ir

Telpgl prftrtkau akintos ir 
*au nesveikas akis.

Offlso valandos: nuo 9 ryte



VADOVAS

SVEIKATĄ
bsUel

JAUNI VYRAI
SENI VYRAI

VIDURAMŽINI VYRAI

50,000
KNYGŲ
DYKAI DIEL VYRU

AŠ KALBU LIETUVIŠKAI.

PERKUPCZIU ATYDAI

męs

visi

Jeigu nori kad tavo Biznis rtcrtoiu, tai aoslgarslnk "Lietuvoje

Malonus Dr. Ilcr! 
manai:

W Bu diiaugamu pri 
siunčiu savo paveil: 

. Jk' a)a ir didelįd*kingi. 
* zgli^ rT ma ui ii gydymą mų 
^*”*7 no vy durių *’ 
į \J*/ 'k barimo kūno, blop 
j93N^/pr kraujo, sutinimo i. 

skaudėjimo blauzdose. Dar kart 
sakau, nemažai esu dėkingas trf 
sveikatą. Jos. T u rite v iče, 605 S be r 
idan Road (Janai, Kilmetlo, III

?. HARTMANN, 231 YORK
Valandos: nuo 11 iki 6 po piet. NedėlioJ nuo 10 iki 1 po plot. Vakarais Pan. ir Dėl. 7-A

Banks A. Olszewskio
3252 Sa Halsted St, Chicago, I1L

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

teipgi iškolektuoja darbininkų neužmokėtas algas ir pasko
lintus pinigus.

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

Išmaino pinigus visokių žemių ant amerikoniškų ir 
amerikoniškus ant kitokių.

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

žiuoti, ir išvažiuojantiems Lietuvon parūpina pasportus nuo 
Rosijos konsulio.

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

Rašydami mumi visada adresuokite šiteip:

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

tąpo pripažinta per vien* 
kitu* Profeeorioa, kaipo 
Didžiausia knygą svsika- 
tosii visų kitų, kada 
nori n ta paraly tu per kok| 
Dorinta daktarų.

Nėra daktaro, kuris 
duotu Jums tokių knygų, 
nes ne turi atsakančio au- 
pratimo, kaip paraiyt.

Guod. Dr. Hart- 
manas!

*» W Esu labai dėkto- 
K|te Bgas už geru gr( 
[ duolea, kurios man

P'GribčJo nuo “š- 
r si krečiamos ligos,

KL, Ma vo< P«nkioliką
dienų pavanojau 

* ir Jau Jaučiuosi ge-
rai. Labai dėkin

gas ui garą daktaravimą.
D. POPeVBČE, Modai Farm, Pa- 
schall, Bhiladelphia, Pa.

rabianašai, o prie tam visados yra 
kurių rtebėtino pasėkiu ingtimo, 

B Mgų, kaip Jin, pagydyta.
sveikatų, kreipdamiesi ypatižkai. ar laMku prie Daktaro B. E. Hyndmsn, 
NEW YORK MEDICAL INSTITUTE

140 WEST 34th STREET --NEW YORK CITY
OAao valMMŽoe: kasdieną ano 10-5 vai Nedaldtariais ir žveotąd. nuo 10-1 vai. po pietų. Utarninkais ir pitnyėi., 7-8 vai vakare

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

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

tuviškoje ir angliškoje kalbose. Žmogus gali visą amžį mo
kintis angliška kalbą, bet pakol jis nemėgins rašyti laiškų an
gliškoje kalboje, tai ir angli'kos kalbos niekada gerai neišmoks. 
O kad rašyti laiškus angliškoje kalboje, reikia tam tikros kny
gos, kuri nemokantį mokintų. Taigi ši knygelė mokina rašyti 
laiškus angliškoje kalboje. ,1 ' 7 '

Šioje knygelėje yra džpgybė laiškų visokiuose reikaluose 
ir atsitikimuose j visokias y patas; Laiškai tėvų j vaikus, vaflcų 
j tėvus, vaikinų j merginas,’merginų j vaikinus; .tarnų į darb
davius, darbdavių į tarnus ir*tt. Tie visi, laiškai yra abiejose 
kalbose, viens lietuviškas kitas angliškas, teip kad rašėjas skaito 
lituvišką laišką ir mato kaip tą jatį laišką angliškai rašyti. Ra
šant angliškus laiškus žmogus mato kaip surišti žodi su žodžiu, 
kaip padaryti pilnus sakinius ir tie sakiniai įsiskverbia žmo
gui j smegenis teip giliai kad jis juos jau ant visada atmena 
Jokia gramatika, jokia kita knyga teip greitai ir teip gerai žmo
gų neišmokins angliškos kalbos kaip kad virš paminėta knygelė. 
Žinoma pirm paėmimo šios knygelės, žmogus turi pirmiau per
skaityti knygeles “Vadovėlis” N0.1209 ir- “Rankvelis” N0.1300. 
kad gauti pradžią, o paskui jau imti knygelę rašyti laiš
kiu lietuviškoje ir angliškojė kalbose”. .

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

r a«uyu auntraktus pirkimo, pardavimo, samdymo ir 
visokių formų biznio reikaluose; kaip daryti vekselius skolinant 
pinigus; kaip daryt testamentus; kaip vesti draugysčių reikalus, 
ir visoki kiti pamokinimai. Teipgi mokina formų kaip žmonėse 
apsieiti visokiuose atsitikmuose; antai kaip apsieiti svečiuose, ap
silankymuose, supažindinime vieno su kitu, pakai boję vieno su 
kitu, kaip' užsilaikyti bankietuose, vestuvėse, krikštynose, pagra- 
buose, atsilankant ant metinių švenčių ir tt. Toliau knygelėje 
yra Šimai patarlių vartojamų angliškoje kalboje išverstų j lietu
višką, kokių dar niekad negirdėjai, ir ant galo yra Žodynėlis 
svetimų žodžių, vartojamų yvairiose kalbose, išverstų j lietuviš
ką kalbą ką jie reiškia.

ši knygelė turi 293 puslapius. Yra apdaryta popieros ap
daruose ir audimo gražiuose apdaruose. Ji yra verta daug pi- 
. ; bet už pinigus mes jos niekam neparduodame. Mes ją

dovanoj***' e tiems, kurie užsirašo musų laikraštį “Lietuvą” ant 
18 mėnesių užsimoka- $3.00 prenumeratos, tai tiems duoda
me šią knygelį dovanų ir siunčiame “Lietuvą” per pusantrų 
metų. Skaityk Muųs apgarsinimą ant puslapio 7.

Kodėl teip m. v tingią knygelę mes dovanojame už dyką? Pir
ma todėl, kad mes*- r orime kad kiekvienas lietuvy* išmoktų an
glišką kalbą, kad p> Rui galėtų užimti geresnią vietą ar darbą 
ir pralobtų, o kada bus' -nusų lietuviai turtingesni ir apšviestes- 
ni, tai ant tiek pakils liet wiška tauta ir kultūra ir mes nuo tur
tingesnių daugiau biznio ^turėsime. Antra — mes norime, kad 
kiekvienas lietuvys skaitybų musų laikraštį “Lietuvą”, kuri tar
nauja žmonių apšvietimui* ir kultūriškam jų pakėlimui, ir ant 
kiek “Lietuvos” skaitytoj -i pasidaugins, ant tiek mes galė
sime pagerinti laikraščio ’ 'Lietuvos” į turą.. Pasidauginus skai
tytojams, mes galėsime užlaikyti geriausius raštininkus, kurie 
parūpins žmonėms tikrai gerų ir pamokinančių raštų visokiose 
mokslo šakose. Laikraliris turi būti žmonių mokykla, jis turi 
mokinti žmonis to visko Icas jų gerovei reikalinga, todėl mes ir 
rūpinamės: laikraštį “LZ^riuvą” tokia žmonių mokykla padaryti.

Lietuviai jau pradeda suprasti musų gerą norą, nes kasdien 
vis užsirašo “Lietuvą’' daugiau ir daugiau, ir gavę nuo mus 
virš paminėtą knygele dovanų, kuodi džiausi ai mumi dėkavoja 
už jos išleidimą. '•* — •«——— —e . «

Todėl ir tu, broli, kurs šį apgarsinimą skaitai, nelauk, ilgiau, 
bet tuojaus prisįųsk S3.00 prenumeratos už “Lietuvą”, o mes 
ir tau prisiusime tą brangią knygelę dovanų ir siusime musų 
laikraštį “Lietuvą” per pusantrų metų.

Siųsdami pinigus savo laišką adresuokite šiteip t

A. 0LSZEWSKI
JB1 St. Halsted Sinti CHICAGO, ILL.

Daktaras yra geriausiai 
žinomas, per atlikta* Jo 
darbua

DroColllns’o gaivingą 
knygą

domu, per (Laktara*,!

perrašomi vaistai tie, 
likos Jau tūkstančiai

nerviški, sunaikinti 
. _ „___ nauduoti priimnuma

lt tur pa reiks I* utį viena Iė tue knygų, 
vyrai snnaikin sava sveikata, keip jie įgauna 
J jie netar apsivesti bedame tame padeime.

• Ta knyga tein-gi pusašis suprantamoje kalboje keip 
vyrai kurie tar UžnoocŪjlma kraujo, arba ayflll, 
• Triperi, arba gonorrrioea, Nueltpnulme, Abel- 
L na pragulėti ėpeku, Pragalėff gyvyboo aky- 

etimo. Naktiniu* nubogintus, Rboume- 
ttama, Organidkaa Ilga*, Rylva, K*p*nu, 

KSM .Rualfa, ir Inkdtu IlgM, gali bat galįptinaš

Čia viršuj kalba įmonės, kuriems aš vagelbėjau, taip Ir Tau skaitytojau gaili 
padaryti kaip ir kitiems.

SKROKKIS apgaviafo InaUtato, kariam aamfr*i daktaras garsinama* kak gH* ir lakai metilai kalba, bet riafojaa kaip angis n aaptyatoai 
pagundom*,— U.ijdama»i „MATU'’JAI TAUTIBCZIAI“, o a* negero* ^aagdots'* tari, kad tik prialvilloj,* prlgaoti Jumis. Neapulg*uk:t ■> 

VADOVU ilt A18SNIŲ arba liga aUloma kaygute dovanai n*B 10 ea*tv „
Kad Jautiesi nesveikumą, nesendyk ligos jei nori būti išgydytu, tad ateik arba paraiyk lletuviikai nors ir toli gyveni, 

kas tau kenkia, o ai
Atsišaukusius pagelbėsiu nuo:

Raamattamo, uikieidjimo, aks. dėjimo ir nedirbamo viduriu, Galvoa a kauna ą; aslrdiea, lakstą ir planai, ligas. Greito pailsimo, annkacs kr. 
parimo. Didsi:oeupyklmo,*dyespeMljes tapgi nuo JaunyaUa klaidu, (gautų n*«v*lk*mų,sekios aab4glmx, uSaikTvflamg slaptu lig,. Taip pet 
MOTBRŲ: akaa«mlng, mėnesini,.baltųjų takosimo, visokia motertaakų Bgg: aaatboklt kad kiti daktarai Jums nepagelbėjo, asa laagydyalu asile 
tla* Ir ut*ia*n*)ii*la* Ilga*. >1 Įsa karto pa* mana atalssaaksi, pirmiau nega kur kttur. Rausyk kaip muki, lu suprasiu, l*sUralu, duosiu rodg, kad 
reinta pritaikysiu gyduol** kurloi yra geriau»io«, o apturdait aveikats, baskirtumo kaip taU gyvenat.

TtMYElTE! Maso dabar saujas adresas, todėl ateinaat | oflsą, ar rašant Išlika s, vimdą reikia adresuoti, ant iio 
■aRjo adreso teip: •

Kad atituštinti vietą naujoms knygoms, kurias męs nuolatai 
išleidžiame naujas, ėsame priversti išparduoti už X dalį jų ver
tis visas:

PAV1NČ1AVON1Ų KORTAS, STEREOSKOPIŠ- 
KUS PAVEIKSLĖLIUS, IR RELIGIŠKUS 

ABROZELIUS.

Todėl
tai dabar yra geriausią

VYRU IŠGYDOMI 15 DIENAS

DATKARAS KURIS KALBA JUMS MELAGINGAI saroaprarotnimnose, vienkart ir 
- Jum, Jų*q kėni

*1 tau geriausiu daktaru — išrinkta per 
• :: ‘ ‘.L ‘ *
ai, Iaatit*tq ir Ugoabuefų, patalpai ki 

Ant to galima vien tik taom ataak;

A Dėlto, kad prekta tų, greit gydančių vaistų yra daug tane- 
snta, negu per tuo* daktarua.iarlatanus yra statomo* ui 

• siunčiamus be nandiikus, bledingus vaistas, dm tiem* dak
taram* rūpi dauginu pinigai, kaip gydymas.

A Dėlto kad Daktarai Ita CoUte* N. T. Mefical Instftute 
Jums pagelbėti kiekviename atsitikime, ne žiūrint, kokia tai 
nebūta Liga, ir kaip nao senei ir kaip Jaivieipatavn* orga
nizme Ligonio.

A Dėlto, kad ntaa daktaro, kuri* galėta gydyti kiekviena liga 
pasekmingai, per tai yra įsteigti institutai ir ligoabačiai, 

—- -‘-"“ii periiurėta ir attekančiai gy-
Ugee viso* yra genf tisionos,

kopiškų paveikslėlių su teleskopu.
Už $5.50 gausi $21.60 vertės 15 tuzinų brangiausių ir grai iausių 

laiškams popierų, importuotų iš Francijos.
Už $10.00 gausi $85.00 vertės 1400 visokių Šventųjų 

abrozėlių.
Virš paminėti tavorai užima musų Store daugybę lentynų 

kurios yra reikalingos mumis naujoms knygoms, ir tod< l 
esame priversti šiuos visus tavoms išparduoti už M dalį jų ver 
tės kad atituštinti vietą naujom knygom.

Šitie tavorai yra geriausiai perkami prieš Kalėdas 
kas nori pasipinigauti prieš Kalėdas, 
proga, kada įdėti į šį tavorą $5.50 atveda $21.00.

Rašyk mumi, o męs priŠiųsime tau cirkuliorių kuris 
dėtališkai išaiškina kaip padaryti pinigu* Prieš Kalėdas.

Adresuok

A. 0LSZEWSKI
3252 S. HalsfH St CHICAGO, 1LL

_______ 'Ai ė*u pirmvedžiu daktaru — 1________ ___  
BMlagystę! Nm tokio daktaro, Amerikoje dar n* buvot 
Lietavia***. idant n* ‘ —
ir Ugonbu^iai tverrai 
mta. Vien tik blogiaui 
niaro,bet be Medikai

©
Naujiena Kuri Nudžiugins ir 
Paunksniu Dangti Sergancdn, 
Silpnu Ir Nualintu Vpn

▼Mka*. *np*ole* sveikatoje* Ar peraangei tteaa, (veikalo* 
arba ganto*? Ar našai apalveta? Ar «*i tlakaiZian ptaB- 

_ jUne Hiiaatiulduolb teaybtalo gyvenimo? Jeigu yramaJUaa-

*€abejonė jog randai! ut*trUku*i chroniška liga dngnyja 
»avo kiapat^. tai atsttauk ant Seniau* paduoto adreao, o a*, 
tarėsi patarimu ir Utlrinėjimg dyka 11 Mes llUrtnėiimv tavy 
Vitai dykai, ir jeigv Ugydymas bui galimas, tai mes Ugydy- 
stane o* kotemiansig kala*. K*«i*ide4i aotsavp jokių pm 
rrigųauliankdama* pas mus dėl bemokeitisio pa. 1 Iv 1 ravi
mo klys perstatytime padėjimų riao dalyko tikroje trieaoja, 
• tada galėsi gydytis jeign norėsi,

** 4 Doitrlt Nereiks Meketi Pakel Nebosi Uzgiiiedhitis Save Leeaei 
Itatyj kad Mes Esame Teisioji, Nsal Atsakaetl k VžsftkteL

rmarelkumg inkstu, pūslė* ar ttapumo rarelfaj. jeigu jauti nesmagumą U ckausma,' jeign raudasi 
koka padėjimas dėl kurio ueitnort kralpU* pri* fcimyaiiko gydytojau*, kaip* tai: Apautus*, nur- 
nuvarvėjlnml, 
liguistu Ūmu

_ _______ ______________ ____ __ Jeimyniiko gydytojau*, kaipo tai:
V lėk a negalė, silpna arba sumažinta atmintis, nemiege*-~ta*. gėdingumas, nubėglm 
Silpninanti aapual Ir išnaudota gyvybė: jeigu turi g. ūta* Ir snilsuknees gysla* 
Užsikrečiamu Ilgę kokios nebot rv*taa kurio* tansistai daro aesmaguma; jeigu U g U, t — * * — — - ** — . . I- . — »; A — - - ■ -_*---•* *-- . a — _ < - _ *— s ---- 1----—- ’ —--- —----- Z._ . . _a ta '• A$
U*, skauduliu, burnoje ir aut nežiurta'; jeigu plaukai tart. Slenka; j***0 *ar* slapi 
MM$*MeMntaraitattMMM~*^ * * *------------
išgydyti ■■___ , WMBhNHMHHB
kreta, o mpe padėsime atsikratyti ano vU^ klinčią kotrumptaustam laike. Nm tar 
patlrimg gydyme taktas ruiles tl*ųlr užtlkrinam* Hgvdvma. Mes nutiktai patengvl 
Aoam tikrai tasai rteados. Ateik ir padiktrėk*' -*—*■----- -- ------
Hgydysime teip tikrai kaip MaMauksi pa* mus. 
rydydamikur kitur, ateikit pa* mdaTŠes žtkr*

L Dėlto, kad Tb* CoDira Nmv Tork M«dlcai beritate, yra 
•ealeaet* didti*n*i*, ; .......
niika Irotitota Amerika

A Dėlto, kad The ColUa* 
lateifft**, per gerai žineo 
CoBtaa’ą, dėl naudo* vi* 
eenam krajuj* ir ne dėl L. _ ___________________ _ ____ _
pagelto* noIalarinffieinoilfeNiiam* ir kad galėto kiekviena* 
atgauti aveikata savo, kaip galima *u Bteukiaasiaia pinigi
niai* kaitai*.

A Dėlto, kad tie stebėtinai pasekmingi vaietaF, kūrino* skiria 
7b* CaUne N. T. Medieal Institute yra 

apritbęji ii naujausiu ir aukBčiaurio* 
nedagR, o kuria* dėl Jų brangumo, ne 

„ ____ j^agu gi ir būtu žinomi vardai tų
Mknčiauaių, iiądieoinią gyduolių, tai ir taip no žinota 
Bipjasnžrniyt. 
Skubinkit dėlto, Tautiečiai, darii^od apie mvo

KVIEŪU PAS SAVE SERGANČIUS SAKANT: 
kurie tik sergate, tai ateikit nr parašykit pas mane, 

pagoIbčsillineseiiB *eaa* daktaras,pažįsta Ilga* L žlase kokie vaistai gc- 
III įy riaa pageltaiI VYBžKH-lR MOTESIMXj todėl. Ud aš daeg *erg*arię perleidžia Ir
■Sr taria didelį pasisekimą* gsresaį ne kaip k*k* kita* Kew Yurko daktaras. Ai esu pa

siryžęs sergančias gydjti Ir mokyti, kad be sveikatos, žtaegin yni nelaimingas, • kad sergi tad tik gera* daktaraa gali pa
sekmingai išgydyti teip kaip aš darau; ir pačią gydyaią pavėikaiai Ir Žodžiai dėklagamo liadįja:

t
 Tegul bus pagarbintas, Jėzus 
Krisiu*!

Širdingai dčkavoju Dr. Hart- 
msnui už išgydymą ligos »kaudč-' 
jimo po krutinę, sunkaus kvėpa
vimo, širdies ligos, nes nors kiti 
neįstengč išgydyti, o Najorko Šar
latanų Inslilutas tik sunkiai už
dirbtus matip pinigus viljo; bet 

Dr. Ilartmsnas, kad išgydė* tad jam ir dėkin
gas; tai prisiunčiu paveiksią, kadį laikraštį pa- 
talpyti. ANT. JUŠKEL18, P. O. box ž, 

DU BOIS, Pa.

■kalcitas* li«ni kartom vytaig*U bot apimti; jrt<u kenti ano pertaaklądMiividim^jaėgs tartvo- 
- jitapttaįn NuJSgą.

-TAI MĖSGALIUS TAVI
' niaMtrate 

taMMMM
_ T _ „aėrtatĮiįž- 

alUtaaa Atstovių kvrtao* moa Maytirm*. Mba 
■I vyrai, korta aastojot* vHtį paaveibtaao beM- 

___ . _ _.,»*aat>*B»aoų(roci>lUk4BQ<|teU>jotat- 
ąr*a*tt»«aro vynėkumų trbaaU* vado vate tary^v* ■*****<%. ■> < J v.

►a T ARIMAS IR IŠTIRIAĖJIMAS V H8 AI DYKAL ' GYDUOLE* DYKAI IKI IŠGYDYMUI

CHICAGO MEDICAL CLINIC
*^44 SO. STATE ST, arti Barriao* latves, CHICAGO, UI. 

vateata* yra aao M vatamfc* ryto Iki 4 po ptat Ir ase « iki T vakaro J*l<i> aegafl 
ateiėaakU tarp tų valandą tai gali ateiSauktY tarp 10 ir 1S M*4ėllnm. Ataiėa4c aMktfkta 

Mm kalbsomltataviėkaL

hi£W YORK 
MEDICAL

UTE
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