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POUTISKOS ŽINIOS.
MASKOLIJA.

Sugrįžus namon, po pasimaty
mui su Vokietijos ciesorių Pot
tsdame, Maskolijos carui, tankiai 
valdžios panaudojamam išreiški- 

- mui savo mierių laikraštyj “No- 
voja Vremia” tilpo straipsnis 
kviečiantis Europos valdonus 
susitarti, kaip geriausiai gali
ma būt išnaikyti revoliucijonie- 
rįus ir sostų presus; ypač kvie
čiama buvo Vokietija.

Kadangi “Novoje Vremia 
tankiai tarnauja Maskolijos val
džiai, tai jos redakcija gali ge
riau negu kiti laikraščiai žinoti, 
ką toji valdžia daro, ar ką ma
no daryti. Gal būt todėl, 
Pottsdame reikalas naikinti 
tų priešus ir buvo pakeltas, nes 
sostams ištikro gresia pavojus, 
sostai vien; sugriuvo, kiti griū
va, o dar kiti braškėti pradeda. 
Nieks šiandien negali žinoti kaip 

- ilgai karaliaus sostas užsilaikys 
Ispanijoj ar Grekijoj. Iš didžių
jų Europos tautų antai susiri
šusiai su Maskolija, Prancūzijai, 

■ turinčiai respublikonišką tvarką, 
-nelabai rupi, ar Maskolijoj ca
ro sostas užsilaikys ar ne; prie- 
šingai, prancūzai gal labiau no
rėtų, kad Maskolijoj, kaip yra 
Prancūzijoj, butų taipgi respub
likoniška tvarka, kad dabar biu
rokratų puldoma Maskolija būtų 
pačių jos žmonių valdoma; Ang
lijoj, nors yra karalius, bęt jis 
menką ant valdymo bn^lo turi 
įtekmę, todėl Anglijos valdžia 
nepalaikys caro sosto, o jis, nprs 
ir saugojamas šnipų, žandarų, 
laikosi visgi netvirtai. Reiktų 
dar vieno nepasekmingo karo, 
o jau gal jo nei šnipai apsaugo
ti negalėtų. Todėl valdžios laik
raštis ir kviečia kaimyniškus 
monarchiškus kraštus susitarti ir 
iš vien gaudyti revoliucijonie- 
rius ir sostų priešus.

Dabar, sulyg esančių terptau- 
tiškų teisių politiškiejie prasi
žengėliai, prasišalinę iš vieno 
krašto kitan, ten randa prieglau
dą, tokių negalimą išduoti val
džiai galinčio gausti krašto. 
Politiškasis prasižengėlis tai ne
paprastas kriminalistas, bet pa
sišventęs kovotojas už žmonių 
laisvę. Nors Vokietija - taipgi 
laikosi terptautiškų teisių,. bet 
antai Prusnose jas gana tankiai 
laužo ir buvo jau atsitikimai, 
kad prasišalinusius iš Maskoli
jos revoliucijonierius Prųsų val
džia išdavė Maskoliškajai ir 
parlamente už tai, išėmus so
cialistų partijos atstovų, kiti uz 
tokį su politiškais prasižengė
liais pasielgimą nepeikė. Ir pat
sai Vokietijos ciesorius turi dau
giau drąsos ir savistovumo ne
gu kiti valdonai. Prie 
laikraštis ir kreipiasi 
mas pagelbos. Ar ta 
bus suteikta, nežinia.
jau ne kartą padėjo Maskolijai 
persekioti savo ukėsus. Ir lai
ke uždraudimo lietuviškos spau
dos Prūsų valdžia nekartą iš
davė maskoliškiems žandarams 
lietuviškų kningų gabentojus; 
apsigyvenusius 
laukan, o kitus 
kolijai išduoti, 
prasišalinti.

Gal būt, kad
Maskoliškosios ir Prūsų valdžios 
ir . tapo be parlamento žinios ir 
pritarimo padarytas sutarimas, 
kaip gaudyti politiškuosius 
prasižengėlius. Bet jaigu ir ta
po padarytas valdžių sutarimas, 
to parlementui, turbut nepraneš, 
nes pažangiųjų partijų 
visgi už tokį Maskolijai 
kuiną nepagirtų. Juk 
kada maskoliškosios

kad 
sos-
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skirti naujus rinkimus. Partijų 
vadovai važinėjo po visą kraštą 
ir laikė kalbas, statė kandidatus 
ir žinoma, peikė sau priešingą 
partiją. Penktą gruodžio dieną 
prasidėjo tikri rinkimai. Bet 
kaip iš iki šiol išrinktą parla- 
mentan kandidatų galima spręsti, 
ir naujasis parlamentas mažai 
kuom skirsis nuo paleistojo, ir 
naujame parlamente nei libera
lai, nei unijonistai su konser- 
vatyvais didelės persvaros ne
turės. Iki pabaigai trečios rin
kimų dienos išrinkta ministeriją 
Asquitho palaikančių atstovų: 
liberalų 106, darbininkų partijos 
20. airiškų necionalistų 26, tai
gi iš viso 152; jos priešininku 
išrinkta 147. Taigi dabar jau 
aišku, jog nėra vilties, kad opo
zicija, taigi dabartinės ministe
rijos priešai, galėtų valdžią į sa
vo rankas paimti. ’ Ir vieni li
beralai žemutiniame parlamento 
rūme persvaros negali turėti, ar 
jie nori ar ne, turi laikytiesi su 
darbininkų ir airių atstovais ir 
jiems neviename nusilenkti. Vis
kas todėl ir naujame parlamente 
pasilieka taip, kaip buvo ir pa
leistame. Bet naujame parla
mente remiančios ministeriją 
partijos, taigi darbininkų atsto
vai ir aairai, jau, be abejonės, 
smarkiau reikalaus, kad’ jų rei
kalavimai greičiau butų išpildy
ti, 2 Kad nebūtų atidedami Imt

Jaigu airiai ir darbinin
kai ministerijos nepareina, ji tu
rės pulti. Bet jaigu valdžią pa
imtų i 
priešai, 
lamentų visai negalėtų užsilai
kyti. Reikėtų vėl parlamentą, 
paleisti ir paskirtie vėl naujus 
rinkimus. Bet ir nauji rinkimai 
gali išpulti taip jau, kaip išpuo
la dabartiniai. Kaip ten nebūtų, 
aišku, kad be airių pagelbos nei 
jokia partija Anglijoj valdžios 
palaikyti negali; airiai gi dykai 
ministerijai balso neduos, už sa
vo balsus reikalaus savo tėvy
nei daugiau laisvės ir jie tiki, 
kad trumpame laike jie sulauks 
pilnos savivaldos Airijoj. Ir 
dabar airiams padėjo Amerikoj 
gyvenanti airiai, kurie sudėjo 

piningų agitacijai ir 
išlaidoms.

menės čia atsiuntė daugiau ka
reivių. Ir streikieriams atėjo 
pastiprinimas. - Bet laukiamo 
antrą kartą susirėmimo nebuvo.

Portugališkoj valdyboj Macao, 
pietinėj Azijoj, prieš gubernato
riaus valdymo būdą sukilo jūrei
viai kariškojo baivo tPatria”, 
susitarę su garnizono kareiviais. 
Jie nutraukė miestan, išvaikė 
šv. Kliaros katalikiško kliošto- 
riaus minyškas ir nuo guberna
toriaus pareikalavo ięvijimo zo- 
koninkų ir didesnių algų jūrei
viams ir kareiviams. Guberna
torius, pamatęs į savo rūmą nu
kreiptus kareivių karabinus ir 
vieną kanuolę, visus sukilėlių 
reikalavimus'sutiko išpildyti, bet 
paskui pats nuo vietos atsisakė.

• Lapkričio 6 dieną ”Kauno dak
tarų draugija žadanti iškilmingai 
minėti savo 25-mečio -veikimo 
sukaktuves.

Metas

1$ LIETUVOS.

DVARUS IŠPARDtlODA.
“Liet. Žin.” (Na i) B Ža

garės (Šiaulių ap.) 1 praneša: 
Valstiečiu bankaa {iardavinėja 
šiuos iš Nariškino pirktus dva
ru. ' ^Vaidminius, Valiūnus, Slie
kus, Juodžius ir Stršpėikius. To 
krašto žmonės gauną pirkties tik 
iš po miško ir ganyklų. Jaigu 
kas iš lietuvių paprašąs nors 
mažą dvaro laukų ariamos žemės 
gabalėlį parduoti, tai gaunąs to
kį atsakymą: “su pravoslavais 
nemaišysime”, gerąją žemę keti
na rusams pavesti. Lietuviams 
gi ir latviams už kelmynus 
kia brangiai mokėti: %35 — 
rub. už dešimtinę.4. \

— Vilti* —

tinamasai nuteista ištremti iki 
gyvos galvos.... Gynė, atstovas 
Bulota ir adv. J. Vilėišis.

Spalių 2 d. tas pats teismas 
nagrinėjo Stiklių (tėvo, sūnaus 
ir dukters — iš Liepalotų, nuo 
Naumiesčio) bylą. Juos kalti
no a d. 132 str. už laikymą 
uždraustųjų platinti raštų. Tė
vas išteisinta, gi vaikai nuteista 
po 1 mėn tvirtovės.

— Viltu —

nerti ažai 
rinkimų

dabrtinės ministerijos 
jie su dabartiniu par-

MEXIKO.

valdžiapereitą savaitę 
jog kilusi Mezikoj re-

rei- 
25°

jo todėl 
prašyda- 
pagelba
Prusai

Prusnose vaikė 
bandė net Mas- 

jaigu nespėjo

Pottsdame tarp

atstovai 
nuolan- 
seniau, 

valdžios
šnipams laisvai buvo leista šni
pinėti Prusnose ir jiems Prv.-y 
urėdninkai visame padėdavo, 
parlamente taip ^valdžią nupeikė 
tautos atstovai, kad reikėjo su
siaurinti 
šnipų.

Nors 
garsino, 
voliucija galutinai suvaldyta ir 
buk revoliucijonieriai visur ta
po sumušti, bet ištikro, matyt 
yra kitaip, pati valdžia bijosi 
dar didesnio jos .išsiplatinimo. 
Todėl sumanė siųsti komisiją pa
bandyti, ar nebus galima geruoju 
susitaikyti. Išsiuntė pas revo- 
liucijonierius specijališkus san
taikos komisorius pasitarti ir iš
klausyti, ko jie nori. Tūli re- 
voliucijonierių vadovai atsakė, 
jog prieš valdžią nieko neturi, 
bet negeidžia, kad prezidęntas 
Diaz kraštą valdytų. Diaz vie
nok turi jau 80 metų, tai pati 
gamta gali jį nuo prezidentystos 
prašalinti.

Santaikos komisoriams tary
bas labiausiai sunkina kariume- 
nė sekanti paskui: vos jie pra
deda tarybas, paskui * ateina ka- 
riumenė ir mušis sustabto tary
bas. Todėl komisoriai atsi
šaukė į prezidentą Diazą, su 
reikalavimu, kad, kol traukiasi 
tarybos, kariumenė butų iš re- 
voliucijonierių valdomų apskri
čių atšaukta toliau. Bet, ro
dosi, Diaz nemano komisorių 
reikalavimui užgana padaryti.

5 gruodžio dieną Mexiko mies
tan atėjo speciališkas telegra
mas, jog iš miesto Chilpiahua 
ištraukė 800 kareivių į, San 
Audrės, kur stovi 600 revoliu- 
cijonierių. Laukia čia musio.

Iš VILNIAUS.
Slaptoji policija susekė 

niuje netikrųjų pasportų dirbė
jus. Spalių 27 d. kai-kokio 
Grunšteino buste (Naujasai 
Miestas, No. 7) jinai užtiko du 
žinomu vagiliu Zalcmaną ir 
Kleinšteiną, kuriuodu tuo laiku 
dirbo kaip tik paspartus. Abu 
juodu suimta.

Lapkričio 2 d. kaipo - vėlinių 
dieną, vilniečių minios, senu 
papratimu, apyvakariu iš visų pa
šalių ėmė traukti Rasos kapinių 
linkon, kad pasimeldus pas ar
timųjų kapus, pažibinus žvakele. 
Kokis buvo atėjusių apie 7 vai. 
vakarą nusistebėjimas, kad .pas 
kapinių vartus pamatė policistų 
eilę, kurie nevieno neleido ka- 
pinėsna. Sumaningesrti, nenusi 
minę, pradėjo kopti per mūrą ir 
kapinėse > žmonių vis augo ir 
augo. Pas dainiaus Syrokomlės 
— Kandratavičiaus kapą visą 
laiką stovėjo net du policistų 
tvarkos dal>odamu. 
cijos įsikišimas tai \dar 
svkį Vilniuje.

— VilU* — ’

Vilniaus ūkio draugija 
ša, kad nuo lapkričio 15 
š. m. jos įtaisoma gyvulių au
ginimo-ir pienininkavimo kursai 
p. K. Vagnerio- dvare “didieji 
Šalčininkai”, palei Biniakainius 
(Pagirių gelež. st.). Gyvulių 
auginimas ir pienininkavimas ta
me dvare esą pavyzdingai ve
dami ir mokiniai bus čia moko
mi tų dalykų netik teoretiškai, 
bet ir praktiškai. Kursai, pra
sidėję lapkričio 15 d., truks tris 
mėnesius; bet įvyks jie tik tuo
met, jaigu užsirašys nemažiau 
kaip 10 mokinių. Į kursus pri
imama visi norintieji, kurie mo
ka skaityti ir rašyti. Už moks
lą mokama 60 rublių už visą 
kursą; piningai įmokomi užsira
šant užrašo draugijos raštinėje: 
Vilnius, Zavalnaja, 9. Visi kur
sų lankytojai, kurie išlaikys iš 
viso 3 mėnesių mokslo kvotimus, 
gaus tam tikrą paliudijimą. Kur
sų vedėju yra vyriausybės užlai
komas vyriausiasai ūkio instruk- 
tociuf- Vilniaus gubernijai; jisai 
pasikviečia sau padėjėją; be to, 
į mokytojus kviečiama gydyto- 
jas-veterinorius. Kursistai darys 
visus darbus, kurie paliečia gy
vulių laikymą ir pienininkavimą. 
Be to, kas dieną bus 3 — 4 
lekcijos iš teorijos apie gyvulių 
kūno sudėjimą, apie šėrimą, jo 
įtekmę į pieno kokybę ir kie
kybę, veršiukų auginimą, pieni
ninkavimą, ganevas ir t. t.

Kursai, be abejonės, naudingi.
— Vilti* —

Vilniaus gubernijos valdiškuo
ju agronomu paskirta pernai bai
gęs Maskvos ūkio institutą mo
kytas agronomas p. M. Ivano
vas, rusas.

— vilti* —

Vii-

IS VIRBALIAUS. .
Netrukus Vokiečiuose įveda

ma greitieji traukiniai, kurie 
vaikščios be susilaikymu tarp di
džiųjų miestų. Tarp kitų tokie 
traukmiai vaikščios tarp Virba- 
liaus ir Berlyno, susilaikydami 
tiktai trejoms minutėms Kara
liaučiuje. šitie traukiniai vaikš
čios trimis valandomis greičiau, 
nekaip dabartiniai kurjeriniai 
traukiniai.

— Vilti* —

pyta nuo raupų ir kad neturi 
trachomos, 3) 15 rub., kurie esti 
priskaitomi prie metinio mokes
nio, o nepriimtoms grąžinami.

Mokslas prasideda 15 rugsėjo.
Baigusios Obelių mergaičių 

praktiškąją ūkio ir namų vedi
mo mokyklą gauna tam tikrą pa
liudijimą su teisėmis.

Mokykla gana gražiai intaisy- 
ta; užima didelius dvaro rūmus 
ir da dvejus namus; stovi ant 
kranto ežero; aplink sodnas už 
varsto geležinkelio stotis Obe
liai, už pusės varsto bažnyčia.

— Žemdirbys. —

teises maskoliškųjų

ANGLIJA.

Anglijoj, negalinti susilaikyti 
žemesniajam 'parlamento rumui 
su atigštesniuoju ponų rumut at- 
siejo parlamentą paleisti ir pa-

PORTUGALIJA.
Portugalijoj streikuoja tarnau

janti ant geležinkelių. Mieste 
Oporto buvo jau kruvinas su
sirėmimas streikierių su kariu- 
mene. 
dyti į 
žmonis 
reįviai
trauktiesi. Sustiprinimui kariu-.

Kareiviai pradėjo šau; 
susirinkusius ant gatvių 
ir daug jų užmušė. Ka- 
vienok tapo priversti

“Apie 
dainų".

Tokis poli- 
pirmą

prane- 
d ienos

18 ŠIAULIŲ.
Spalių 18 d. Šiaulių “Varpo” 

bute buvo visuotinas, šios drau
gijos susirinkimas. Pirmininka
vo agronomas Lukžuskis. Iš 
apyskaitos paduosiu tik kai-ku- 
rias skaitlines. Dtaugija turėjo 
per praeitus metus apie 4 2,000 
rublių apyvartos; vis dėlto sko
los tuotarpu dar turi. jipie 40 
rublių. Draugijos veikmrtrs. Be 
keleto mažesnių vakarėlių, vai
dinimų “Varpo” bute, draugija 
yra pastačiusi miesto salėje 
“Vagįs”, “Pilėnų kunigaikštis”, 
“Piktoji Dvasia”, “Nesipriešink”, 
“Pietro Karuso”: suręngė didžią
ją gegužinę, kur buvo pakviesti 
ir mūsų-dainininkai: Petrauskis, 
Audiejus ir Taliat-K^lpėa. Buvo 
paskaityta keliolika 
Žymesnieji PettQ L> 
poetišką gražumą' mi 
Kazio Puidos—‘tVysll
nas Baranauskas^. Advokato 
fanulaičio: “Apie Valstiečių su
kilimą”. “Varpas” įsitaisė sce
ną, kningyną; kntngos daugiau
siai dovanotinės: kningynui apie 
50 rublių dovanojo pirklybos na
mas “Progresas”, už ką visuo
tinas “Varpo” draugijos susi
rinkimas šį kartą delnų plojimu 
išreiškė jam padėką. Iš “Varpo" 
kningyno^ pradeda vis daugiau 
skaityti; dabar geriau jis sutvar
kytas. Prie “Varpo”, * pirmiau 
išklydę, kaip žydo* bitės, prasi
deda vienyties mūsų švedai, ku
rių ypač daug yra Šiauliuose. 
Susirinkimas praėjo gan ramiai: 
susirinkusieji šaltai, be jokio įsi
gilinimo žiūrėjo į pakeltus klau
simus; naujų sumanymų kaip ir 
nebuvo; vienas-]ritas šiek-tiek 
prikišo Šiaulių publikai, ypač in
teligentijai, apsileidimą. Ant tų 
užmetimų beveik jokio atsaky
mo nebuvo. Taip ‘^Varpas" ser
ga piningų stigimu, o šiemet ne
išnaudojo taip svarbaus parodos 
laiko,, netik nepasirūpino laiku 
užimti miesto salę, bet ir savo 
bute nepastatė jokio veikalėlio. 
Ne vienas lietuvis.' atvykęs į pa
rodą, neturėdamas kur nueiti, ėjo 
j. lenkų spektaklį;

Į valdybą slaptu balsavimu iš
rinkta: Milkševičius, gr. V. Zu
bovas, Kairiūnas, Bngailiškis, 
Venslauskis, Venslaųskienė, Au- 
gevičienė, Liandsbergis-Žemkal- 
nis; į kandidatas: Grinius, Za
leskis, Jakubėnas.; revizijos ko
misija ta pati pasiliko. Susirin
kime dalyvavo 58 ųariai.

— VUiis —

18 KAUNO.
Dainoje iki šiol buvo 

angšta ir žmonės buvo bepra
dedą baidyties jos būsto. Dabar 
“Dainos” valdyba pavedė atski
rus kambarius bufetui, rūkymui, 
pasivaikščiojimui, intaisė kam
barį moterims. Žodžių, padarė 
visa, kad tik patenkinus lanky
tojų reikalavimus.

f- VilUs —

18 PANEVĖŽIO.
Spalių 24 dieną vidūdienį 

mygalos g. pavogė malūnininko 
karvę, netoli nusivedę papjovė 
ir jau pradėję kailį bielyti, bet 
pasergėję žmottes* 
vo besiplėšą į. 
bet taip-pat 
vienas 
pakliuvo.

Rė

Bu- 
dirbtuvę, 

nubaidyti, o 
ir į policiją 

S. Ž.
gana

18 SUVALKŲ.
Suvalkuose spalių 28 ir 29 

(šen. kai.) Varšuvos teismo rū
mai nagrinėjo bykį Alb. Vabalo, 
kaltinamo krim. I«t. § loa-truoju 
už priklausymą L. S. D. partijai.

18 DŪKŠTO, Ež erėnų pav.
Rudenį mūsų išeiviai pradėjo 

grįžti iš visų Rosijos kampų. 
Sunkiai dirbdami per visą vasa
rą, parsineša po keletą dešimčių 
rublių, bet didžiąją dalį prage
ria. Dūkšto monopolinė per me
tus turi pelno 14 tūkstančių rub
lių. Tai ne juokai!

Spalių 2"j dieną trįs žmonės 
padėjo galvas, pasigėrę, o ket
virtą, mažą vaikelį, rado išmestą 
ant reikų prie stoties.

Netoli Dūkšto dvaro rado ne
begyvą S. Kukauskėlį Pažemiš- 
kių sod., balsiai sumuštą ir be
maž nuogą. Išvakarėmis matė 
jį gerai inkaušusį stotyje besi- 
mušaot.

Astravan plaukė per Dysnų 
ežerą 4 žmonės, gerokai įkau
šę, prisikrovę visokių daiktų. 
Nepasergėję, kad laivo būta 
kiauro, 8 vai. vakaro pradėjo 
skęsti. £mė daiktus grūsti eže
ran ir patįs apvirto. Ado! pa s 
Laurynavičius ir Nik. Gaspara- 
vičius nuskendo; tik Varnėną ir 
Gasparavičianę išgeldėjo.

Baisi nelaimė; dar baisesnė, 
kad už degtinės galvos....

— Vilti* —

la- 
la- 

dalykų: tikybos,
rašymo, skaitliavimo, 

piešimo, dailiaraščio,

mergaitės 
apskrito

Iš OBELIŲ, Ežerėnų apsk. 
Mergaičių praktiškoji ūkio ir na

mų vedimo mokykla.
Taip vadinasi grapienės G. 

Przezdzieckienės Obelių dvare 
įsteigta ir neseniai valdžios pa
tvirtinta mergaičių mokykla. 
Nors ji ligšiol nesigarsino, .tė
čiai! turi jau apie 30 mokinių ir 
varos savo darbą. Manau, kad 
ne prošalį bus padavus apie ši
tą mokyklą kiek platesnes ži
nias.

Mokyklos tikslas yra duoti 
mergaitėms gerą išauklėjimą 
pradinį mokslą suteikti ir iš
lavinti įvairiose moterų ūkio ša
kose, kad pabaigusios mokyklą 
galėtų būti geros ūkininkės ir 
išpiintingos šeimininkės, mylin
čios dorą, tvarką, darbą ūkį ir 
tėvynę.

Tuo tikslu 
vinamos: 
vinimo 
skaitymo, 
gamtos,
dainavimo, gimnastikos ir 2) 
specijalinių dalykų: namų tvar
kos laikymo, virimo, skalbimo, 
siuvimo, išsiuvinėjimo, mezgimo, 
pienininkystės. Leista taip-pat 
mokinties audimo, iš vyčių ir žo
lių įvairių daiktų pynimo, na
minių paukščių ir gyvulių augi
nimo, daržįinkystės ir kitų mo
terų ūkio dalykų, bet šie pasta
rieji skyriai šiemet dar neįvesti.

Pilnas mokslo kursas pereina
mas per trejus metus.

Priimamos lietuvaitės nuo 15 
iki 25 metų amžiaus, mokančios 
bent kiek skaityti ir rašyti.

Prie mokyklos yra pensijona- 
tas; liet priimamos ir pašalinės 
(ateinančios) mokinės. . Gyve
nančios pensijonate už mokslą, 
būstą ir išlaikymą moka 150 rub. 
ateinančios už mokslą 25 rub. 
metams.

Iš {stojančių mokyklon reika
laujama: 1) gimimo metrika, 2)

nei

Iš MAŽEIKIŲ, Šiaulių pav.

Klebono Meškauskio rūpesčiu 
Mažeikiu “Saulės” skyriaus mo
kykla gyvuoja kuo-puikiausiai. 
Šiemet mokyklos butas pataisy
ta, puikiai pergražinta. Dabar 
vaikų yra daugiaus kaip 50. Mo
kytojauja viens mokytojas, bet 
vėliaus, atsiradus didesniam skai
čiui vaikų, žada būti ir antras 
mokytojas. Tėvai džiaugiasi 
“Saulės” mokykla, kad neberei
kia į kokią negeidžiamą leisti 
vaikų. Tik saujelė našlaičių Ma
žeikiečių lenkų žiūri į mokyklą, 
nuleidę nosis, ir dejuoja, kad 
Mažeikiuos jie nebeturi jokios 
įtekmės nei bažnyčioje,
mokykloje. Čia jie- tikri Lietu
vos našlaiviai.

— Nelabai seniai atvykęs į 
Mažeikius liaudies mokyklų in
spektorius Itomlenskis pažadė
jo, jai norį, įsteigti Mažeikiuos 
ministerijinę mokyklą.* Pastaty
ti butui žadėjo “duoti 1,500, ar
ba jai dviklesei net lig 3,000 rub
lių ir medžio iš valdžios miško; 
mokytojus paskirti vieną rusą, 
antrą lietuvį; jai- norį, nors ir 
dabartinį “Saulės” mokytoją 
Juozą Lopašinskį. Jaigu norį 
šiemet mokyklos, tai reikią tik 
butas duoti mokyklai, tuoj bū
sianti. Neseniai buvjpį sueiga 
atsisakė nuo mokyklos, nors, kai- 
kurie labai norėjo. Reikėtų nau- 
doties mokykla. Jaunutis.

— Viltis —

pav.
gonkų

Sūnus, išgirdęs tėvo 
darnas, kad jį už

inkrito ant susižeidžiusio 
Ligonį kuoveikiausiai nu- 

į daktarą. Žmonės kalba, 
likusi visai suparaližuota

18 DARBfiNŲ, Telšių

Iš p. Novickio namų 
buvo inėjimas j rūsį. Dieną pa
prastai laikydavo rūsio duris už
daras, naktį gi atviras. Pradžio
je spalių vieną vakarą Novickis, 
eidamas laukan pro gonkus, in
krito į rūsį ir išsilaužė ranką 
ir koją, 
riksmą, ir
puolė piktadariai, bėgo gelbėti ir 
pats 
tėvo, 
vežė 
koja

Naktį prieš spalių 4 d. kažkas 
buvo padegęs Novickio trobas, 
bet laiku buvo pasergėta ir už
gesinta. Antrąją gi naktį, t. y. 
prieš 5 spalių Beveik vienu metu 
užsidegė visos jo trobos ir ne
toliese riogsojusi dvaro karčiama 
ir, kaip matai, supleškėjo lieps
nose.

Pereitais metais p. Novickas 
buvo pašautas į nugarą. Per
daug nelaimių vienam. Aulas.

— Viltis —

18 SKUODO, Telš. aps.

Paskutiniu metu mūsų apylin
kėje priviso tiek arkliavagių ir 
kitokios rųšies plėšikų, kad ne
žinau, ar jų kuomet yra tiek bu
vę; ypač Mėsėdžio valsčius ark-, 
liavagiais krebždėtė-krebžda. 
Spėjama, kad čia yra tam tikra 
vagių organizacija. Aną savai
tę keletas raitų vyrų iš Salan
tų valsčiaus atsivijo arkliavagius 
j Skuodą. Policija tuoj 
įtariamuosius žydus, 
globėjus”, tečiaus toje 
sakyti minutėje įvesti 
prapuolė it nebuvę.
rykščių, ką lietuvius plaka, ark
liavagiai bene bus tai skaudžiau
sioj i. Kiek nuo jų prisikenčia 
gyventojai, niekas negali apsa
kyti; ir kiek dar prikentės, kol 
kas išris vaistą prieš tą baisią

iškrėtė 
“arklių 
galima 
arkliai 

Iš visų

18 dieną spalių mėn. per Sku< 
do apylinkę perėjo nemaža pę

re šaltis pakilo ligi 3 laipsniu.
Rugsėjo mėn. pabaigoj iš 

žinkur buvo atsiplakusi Skuo- 
dan perėjūnė-kynietė. Apsisto
jo viešbutyje ir apsiskelbė, kad 
ji esanti stebuklinga daktarė, 
ypač gerai mokanti dantis gy- . 
dyti. Žmonės tuoj iš visų pusių 
apniko taip daktarę, kad ji ir 
pati vargu galėjo tikėties ingyti 
tokį garsą; žinoma, nevieną pri
viliojo netiek ligos, kiek noras 
pamatyti tolimo pasaulio krašto 
nematytą keistą viešnią. Na, bet 
viešnia ir lupo tuo dingsčį sa
vo pacijentus, pirma net po rub
lį nuo žmogaus, toliaus pašilei- į 
do po 50 kap. Net ir gydymas 
buvo keistas: su paprasta ma
giška (monų) lazdele daktarė 
traukė iš dantų didelius kuškius 
įvairių kirminų. Toks gydymas 
nevieną nustėbino. Kynietė vie
ną dieną pelniusi 75 rublius! 
(Pasitaikė mugė). Kitomis die
nomis taip-pat nemaža. Kiek-tiek 
žmonėms apjunkus kynietė iš
sidangino Kretingon traukti pus
rublius. Kaip kam, o man rodo
si, kad už kynietės pamatymą 
pusrublį mokėki truputį perbran- 
gu; miestų cirkuose ir už kelio- 
liką kapeikų galina pamatyti ir 
didesnių keistybių. ~

Damazas
- vUtt. -

Treigys

IŠ VEIVERIŲ, Suv. gub.

Veiverių mokytojų seminari < 
jos auklėtiniai sutaisė vakarą 
naudai neturtingųjų seminarijos 
auklėtinių. Vaidino “Ponas ir 
mužikai1 
mokiniai ir kiti. Publikos buvo 
kuone pilna salė. Buvo atj’ykę 
net iš Kauno keletas “Saulės" 
kuršininkų ir kųfsininkjų-scTįššvo 
perdėtiniu. Roles buvo išmokę 
kuone atmintinai, užtat Tr vai-

Vaidino
Roles išpildė patįs

Publikos buvo

ir Liudytė. Publika buvo paten
kinta visu kuo. Grojo mokinių 
orkiestras.
narijos esanti biblijoteka tik ru
siškų kningų. ' Lietuviški laik
raščiai užginta skaityti. Lietu
vių kalba seminarijoje silpnai 
pereinama. Per pakąrą mokiniai 
kalbėjo daugiau gudiškai, ne liej 
tuviškai. . į? r Mičiulis.

Prie Veiverių semi

VilUs —
- --- 1

IŠ BAZILIJONŲ, arba PADU* 
BYSIO, Šiaulių pav.

Gražus Padubysio miestelis 
Bazilijonų vardą gavo nuo to, 
kad 1749 metais čia buyo įsteig
tas unitų vienuolynas šv. Ba- ; 
zyliaus vardu. Bazilijonai-vie- 
nuoliai laikydavo ir vidurinę mo
kyklą, kur mokydavosi apie 300 
jaunikaičių. Bet 1834 m., bir- ‘ 
želio 14 d. rusų vyriausybė vie
nuolyną panaikino, turtus atėmė 
apgyvendino 'janpe šventiką, o 
vidurinę mokyklą pavertė žemą
ja liaudies mokykla. Iki 1905 
m. prie jos būdavo mokytojai 
rusai. Nuo šių metų juos buvo 
pakeitę lietuviai, ir žmonės bu
vo pradėję į mokyklą daug ge
resnėmis akimis žiūrėti, nes jų 
vaikai galėjo lietuviškai moky- 
ties. Malonu buvo žiūrėti į pa
gerėjusius santykius tarp mo
kyklos vedėjų ir sodiečių. Bei, 
šiais metais netikėtai vėl atka
lė mokytoją rusą, ir vaikų ter 
vai nuleido rankas: vėl prisieis 
vargti su “daraktoriais”. Kam 
direkcija taip daro, lyg norėda
ma pabloginti, ne pagerinti mo 
kyklą?

— VilUs —
J. Remeika.

Iš DORTAPO. 
Atsišaukimas.

Kreipiuos į tuos lietuvius in
teligentus, ktiriems teko kada 
nors gyventi Dorpate,, maženiį- 
tu prašymu. JF

Dalyks toks: . » J i-jjffl
Spalių mėn. 1911 m. sukaks 

5 metai dabartinės viešosios 
“Lietuvių Dorpato studentų 
Draugijos” gyvenimo. 
progos 1 
pato lietuvių studentija 
rija. Bet keblu su 
anais laikais susirįkin 
kolai nebuvo vedami

>s gyvenimo, rne tos 
ketinama surašyti Dor-



galėtų pagelbėti, tik patįs anų šioje konferencijoje ir preziden- 
** ** [tas ’^aftas^ bet teatvažiavo; pri- 

ne-j JUįįbtė laišką, linkėdamas gėriau- 
rpą? šių pasekmių. < Panašios kbnfe- 
[ftt*- reucjjoš dar tik treti metai prak

tikuojamos Amerikoje. Jos yra 
daromos iš liuoso noro ir jų 
svarstymai-turi privatiškąjį po
būdį/ Tačiauš įtekmė ’į kfaštb 

■ valdymą iš jų gali būt nemaža
- Šioje konferencijoje kalbėjo 

naujai išrinktasai New Jersey 
govemorius W. Wilson. profeso
rius, buvęs Princetono universi
teto prezidentas. Kalbėjo apie 
vietines su federališkaja valdžia 
santykius. Pabrėžė, kad pana
šiose konferencijose galima su
galvot daugy naudingų patarimų 
federališkajai valdžiai. W. Wil- 
sono kalbos atidžiai klausė visi 
governoriai. Jį skaito už didelį 
autoritetą.

laikų studenti^į-Mabar jau iš Dor- Į 
pato iŠvažinėję. Todėl ax 
apsiimtų visi ■ buvusieji-^Dorpar 
tiečiai (jų .skaitliu je ir " dabartį 
niai “L. D. S.- I>-jos” filisteriai) 
surašyti savo atsiminimus su
lig savo gyvenimo Dorpate, ir 
man juos atsiųsti. -Ypač man 
norėtųsi gauti atsakymai-į šiuos* 
klausimus: ar buvo Dorpate iki 
•1905 m. lietuvių studentų bū
relis; kaip apsireiškė jo gyveni
mas; kiek buvo jarrie narių ir 
kas tokie; kas iš miihisių ir te
begyvenančių) lietuvių visuome
nės ir politikos veikėjų, rašyto
jų, poetų ar mokslavyrių yra gy
venę, o gal J 'mokslus baigę 
Dorpate ir prigulėję į lietuvių 
studentų būrelį ?

Kurie malonės atsiliepti į ši 
mano atsiliepimą, prašome laiš
kus siųsti mano adresu: Gor. 
Jurjev, -Lifl., gub., Pesočnaja 24, 
2. Mykolas Marma.

— Viltis —

IS RYGOS.
Rygos katalikų parapijoje, ma

tyt, ištikrųjų žada įvykti permai
nos į seniai geidžiamąją pusę. 
Atkeltos čionai iš Dorpato kun. 
Taujėnis klebono pagelbininku. 
Ikišiol Rygos parapiją, kuri skai
to apie 60 tūkstančių žmonių, 
turi .3 dideles bažnyčias ir tiek- 
pat koplytėlių, vąldė vienas kle
bonas. Seniau gana energiškam 
pralotui Afanasavičiui, dabar jau 
žmogui gero amžiaus, tapo kle
bono darbas čionai persunkus 
netiktai dėl parapijos didumo. 
Jau kelinti metai kaip pralotas, 
o kartu su juo visi kuningai yra 
išstoję iš katalikų labdarių drau
gijos; tas nemalonus atsitikimas 
atstūmė nuo praloto geroką len
kų dalį. Nuo 1905 metų parapi- 
j6s mokyklose galėjo būt įves
tas išguldymas lietuvių, kalbos, 
bet pralotas tam atkakliai prie
šinasi, tarytum, tyčia pasku
tiniais metais skiria mokytojo
mis vįsai lietuviškai nemokan
čias, nesuprantančias; tuo lietu
viai jaučiasi labai nuskriausti.

Girdėt, Rygos katalikų para
pija ketinama skirti į tris dalis. 
Tiktai vieną iš tų trijų dalių 
paliksianti po pralatu Afanasavi- 
čium; kitom dviem busią paskir
ti neprigulmingi nuo viens kito 
klebonai. Tai palengvintų dar- 

? bą pralotui Afanasavičiui, su- 
viršum 25 metus klebonavusiam 
plačioj Rygos parapijoj, ir Ry
gos ^katalikai didžiai nudžiugtų 
dėl tokios atmainos, nes, nekal
bant jau apie ką kitą, įvyktų 
klebonija ir už Dauguvos prie 
trečiosios — šv. Alberto — baž
nyčios, prie kurios iki šiol kunin
gai negyveno, tik šventadieniais 
atsilanko. Tas.

— Viltis —
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PANAMOS KANALAS.

RADIKALIŠKAI.
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‘^Urėduose vienok 
indijonų sukilimą ne
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Fortifikacijoms piningus, tur būt, 
paskirs. — Prie kanalo dirba 

daugiaus 35.000 darbi
ninkų.

Jau žinoma, kad prezidentas 
Taftas reikalaus $2,000,000 Pa
namos kanalo fortifikacijai. Dau
gelis su tuo nesutinka ir nemato 
reikalo, kodėl kanalas turi būt 
apstatytas tvirtovėmis. Savo ne
sutikimą ypač remia tuo, kad vi
so svieto viešpatijos norėtų, kad 
Panamos kanalas būtų neutra- 
liškas. Karo laiku, sako, nie
kas negalės užginti Amerikai 
siųsti per Panamos kanalą savo 
kariškuosius laivus, nes kanalas 
Amerikos padarytas.

Nežiūrint į panašius priešin
gus tūlų politikų balsus, mano
ma, kad visgi piningai Panamos 
kanalo fortifikacijai bus duoti.

Panamos kanalas jau nelabai 
užilgo bus užbaigtas. Paskuti
niais metais iškasta 36.500.000 
kubiškųjų jardų žemės. Žmo
nių skaičius, dirbančių prie Pa
namos kanalo, siekia nuo 35 iki 
39 tūkstančių. Šių metų kovos 
mėnesyj buvo registruota 38.676 
žmonių, o pabaigoj birželio' dir
bo 33-578- Išpradžių prie Pa
namos kanalo darbininkai labai 
sirgo geltonuoju drugiu, bet 
bar, ačiū daktarų rūpesčiui, 
besuserga nei vienas.

ATEIVIAI IR AMERIKONAI.
Naujos Anglijos valstijose yra 

pusė milijono ateivių daugiau 
negu čia gimusių, taigi ameri
konų. Pennsylvanijos ir New 
Yorko valst. yra ateivių dar dau
giau. Tarp negrų gi 93% yra 
maišyto kraujo, o tik 7% tikri 
negrai, nors daugelyj valstijų 
teisėmis uždrausti ^apsivedimai 
baltspalviams su juodspalviais. 
Tas jau rodo, kad tarp Ameri
kos gyventojų dora neaugščiau- 
siai pakilusi. Juk tie 93% pro
centai maišyto kraujo* negrų tai 
ne šeimynos vaisius. Už tai ne 
vien negrai kalti.

• Phoenia, Arizona. Sulyg 
esančių teisių, visi pildanti 
šas pareigas ūrėdnikai, jaigu jų 
žmonės nenori, per referendum 
gali nuo vietų prašalinti; nuo to 
išskirti buvo tik teisėjai. Dabar 
vienok užgirta ir teisėjus pasta
tyti taip kaip ir kitus ūrėdni- 
kus, taigi kad ir juos žmonės 
per referendum galėtų nuo vietų 
prašalinti.

užstotos namus, kad gauti 
piningų valgiui.

kiek

SUSIMUŠĖ LAIVAI.

South Ste Marie, Mich.
toli nuo čia, 30 d. lapkričio susi
mušė veikantis gar lai vys "Gene
ral” su garlaiviu “Athabaska”. 
Pirmutinis laivas paskendo ir 
su juom prigėrė trįs ingulos vy
rai, kitus išgelbėjo “Athabaska” 
ir atgabeno ant kranto.

Ne-

EKSPLIOZIJA. KASYKLOSE.
Authers, Okla. Jumbo anglių 

kasyklose 20 mylių nuo čia, at
sitiko ekspliozija, kurios užmuš
ta 13 darbininkų, o vieną ištrau
kė mirtinai sumankytą. Penkis 
darbininkus akspliozijos smar
kumas išmetė iš olos lankau, ki
tus užbėrė oloj. Visi užmuštie- 
jie buvo baltspalviai

Central geležinkelio. Pas ją ra
do daug bananų žievių. , <

• RUSIŠKOJI BALALAIKŲ, 
ORKESTRĄ AMERIKOJE.
Rusų balalaikininkas V. Andrie- 

jevas atvažiavo Amerikon su sa-, . 
vo orkestrą. New Yorke dabar 't 
duoda koncertus. Amerikėnams 
labai patiko. “New York Times” 
rašo, kad orkestrą savo delika- 
tiškumu, įvairumu toninio kolo- 
rio daro neaprašomai puikų įspū
dį. — Orkestrą žaidžia daugiau
sia rusiškas tautiškas dainas.

NUSIŠOVĖ SU SENU 
REVOLVERIU.

Janesville, Ohio- Nusišovė čia 
62 mėtų David Rucksberg su 
senu revolveriu, kurį dar jo tė
vas 50 metų atgal užprovijo.

1$ AMERIKOS.
DEMOKRATŲ LAIKAS.

Išrinkus demokratus, šalis lau
kia, kad jie išpildytų savo 

prižadus — papigintų 
gyvenimą ir pakeltų

Šešiolika metų republikonai 
valdė šalį ir tai yra gana ilgas 
laikas vienos partijos viešpata
vimui. Prieš 1894 m. valdyto
jais buvo demokratai, ir, nie
kam gal jau nepamenant kaip 
jie anąsyk valdė, šalis vėl išsi
rinko demokratus, tikėdama jų 
prižadams, kad jie papigins pra
gyvenimą ir pakels algas. Ar 
demokratai įstengs tai padaryti, 
sunku pasakyti. Dabar neva pa
pigo-mėsa ir kiti produktai. Mė
sos papigimas gal ne tiek nuo 
demokratų priklauso. > Čia dau- 
giaus dalykas visasvietinės rin
kos. Kitų produktų papigimas 
gal apsireiškė laikinai. Demok
ratams tai visgi išpuolė kol-kas 
ant naudos. Žinoma žmonės 
tuo dar neapsigauna ir laukia |co 
daugesnio. Nesulaukę, ir juįos 
galės pavaryt nuo vadžios.

Demokratai apvaikščios 
pergalėjimą, ir 17 sausio 
Baltimore * surengs didelį 
ketą.

savo 
m. d.

ban-

Daktaras apreiškė, jog jo liga' 
gali būt cholera, todėl pasUtė 
kvarantinoj ne tik ligonį, bet vi
sus gyventojus maskoliškos ko- 
lionijos. Bet jie visi pabėgo.' 
Dabar kitus gyventojus apėmė 
baimė, kad maskoliškiejie kolio- 
nistai neužkrėstų jų cholera. Ir 
daktarai, kaslink Jenschkės ligos 
nevienodos nuomonės:. vieni 
no, kad jis apsirgo cholera, 
tam netiki, ir mano, kad 
yra chroniška pilvo liga.

- • . ! j.
PRIŽIŪRĖS GASPADINIŲ 

SVARUMĄ.
Milvraukee, Wiss., sveikatos 

komisijonierius dr. Fr. A. Kraff 
nutarė suorganizuot speciališkas 
moterų grupes prižiūrėjimui, kad 
gaspadinės švariai užlaikytų sa
vo butus ir virtuves. Kur bus 
užtikta netinkamas butų užlai
kymas, bus pamokinama kaip 
reikia gerai vesti gaspadorystę.

Namai negalės būt augštesni 
16 augščių. Chicagos miesto 
valdžia nutarė neleisti statyt 
namus augštesnius 16 augščių, 
arba 200 pėdų. Dabar yra na- 

turinčių 260 pėdų augščio.mų,SUĖMĖ NETIKRĄJĮ KAL-' 
T INI N KĄ.

Olympia, Wash. Suėmė čia 
Charlesą J. Wagnerį iš Spokane, 
Wash. neva už plėšimus mieste 
Los Angeles; bet atsiėjo suim
tąjį paleisti, nes atkakęs išstos
Angeles detektyvas apreiškė, jog 
Ui ne jieškomas prasižengėlis 
yra. Pasirodė, kad keliaujant 
Wagneriui iš Hndianopolis Wa- 
shingtono valstijon, koksai va
gilius pavogė jo skrynutę su 
daiktais ir dokumentus ir nu
keliavęs .Kalifornijon, ten kaipo 
Wagner užisėmė plėšimais.

GERAS REIKALAVIMAS.
Denver, Col. Susirinkime Co- 

lorado Teachers Ass. susirinkę 
nutarė reikalauti nuo laikraščių, 
kad jie žinias apie visokius pra
sižengimus talpintų tik ant vie
no lapo taip, kad tą lapą visada 
lengvai būt galima nuplėšti, kad 
jis nepatektų vaikams, nes tos 
žinios demoralizuoja nepilna
mečius laikraščių skaitytojus.

PASIAUKAVO KITŲ 
SVEIKATAI.

Washington, D. C. Locname 
gyvenime, apsižiojusią gazo dū
delę, rado negyvą moterį urėd- 
ninko, Leną Shunk. Ji buvo ne
gyva. Sirgo ji džiova. Palik
tame rašte aiškina, jog nusižu
do, nes nenori savo liga užkrėsti 
sveikų žmonių.

NORI GRĄŽINTI ATGAL.
New York. Likosi čia su

laikytas pabėgėlis iš maskoliš
kosios kariumenės, matyt žydas, 
Wolf Iwenčikov. Ateivių už- 
veizda nori jį grąžinti Maskoli- 
jon todėl, kad jis neturi ganė
tinai piningų, o jo brolių, gy
venančių Amerikoj negalima su
rasti.

INDIJONŲ SUKILIMAS.

Fairbąnks, Alaaka. Atėjo čia 
žinia, būk sukilo indijonai gy
venanti Kashina kalnuose, 
Alaskoj, “buk ? jie užmušė šešis 
t ra p peri u*, 
žinių apįe 
gauta, s-r

. *

UŽDRAUDĖ KUNINGAMS 
BŪTI BANKIERIAIS.

Popiežius uždraudė katalikiš
kiems kuningams Amerikoj užsi
imti finansinėmis operacijoms, 
taigi vaduoti bankus. Tuom už
siimančių kuningų Amerikoj yra 
apie 15,000, o gal ir daugiau, 
nes veik kiekvienas kuningas, 
kiekvienas vyskupas yra bankie- 
rius, ima nuo parapijonų depo
zitus, tik tankiausiai už padė
tus piningus procentų nemoka, 
nors pats nuo bankų juos gauna.

ATEIVIAI ATKAKĘ AMERI
KON LAPKRIČIO J4ĖNESYJ.

New York. Lapkričio mėne
syj j New Yorko uostą atkako 
71,865 žmonių, tame 48,878 bu
vo ateiviai. Pabėgusi iš pašos 
haremo su numylėtiniu iš Da
masko graži moterisl Mare Ho- 
leika ateivių užveizdos tapo at
gal sugrąžinta drauge su jos 
numylėtiniu. Susekta mat, kad 
išliuosuotojas Damaske paliko 
pačią ir vaikus.

.t

SUĖMĖ PININGŲ DIR
BĖJUS.

New Yprk. /Suėmė čia pinin
gų dirbėjus. Jų vadovu buvo 
italijonas Lupo, narys Juodosios 
rankos. Suimta 13 italijonų, pas 
kuriuos rado daug netikrų pi
ningų. Teismas pasiuntė Lupo 
kalėjiman 30 metų, jo pagelbi- 
ninkas Morello gavo 25 metus, 
Nors šitie piųingų dirbėjai pa
teko kalėjiman, netikri piningai 
ėjo toliau tarp žmonių ir 
tos pačios laidos. Pašaukto 
tektyvus, kuriems pasisekė 
gauti dar 13 italijonų.

GYVENTOJŲ SKAITLIUS 
NEBRASKOJ IR MARY- 

LANDE.

Sulyg cenzus biuro surinktų
laike gyventojų suskaitymo ži
nių,* Nebraska tuom laiku turė
jo 1,192,211 gyventojų arba 1Ž5,- 
911 daugiau negu 1900 m.' Vals
tijoj Maryland rasta 1491450 
gyventojų arba 106460 daugiau.

ATSIEKĖ SAVO.
»'

Newark, N. J. 17 metų mer
gina Beatriče Sanders ir ' tiek 
metų turintis vaikinas Tulman 
nuo tėvų pabėgo, nes jie neleido 
apsivesti. Pabėgėliai gyveno 
oloj. Kol oras buvo šilus, to
kiam gyvenime galima buvo pa
kęsti, bet užstojus Šalčiams ir 
meilė sušildyti negalėjo reikėjo 
miesUn grįžti, kur juos polkis- 
tai ir sulaikė. Tėvai, viską su
žinoję, leido ant galo jiems ap
sivesti.

SU ORLAIVIU NUPUOLĖ.
New Orlians, La. Orlaivinin- 

kas August Post, iškilęs oran 
aeropliane, nuo 60 pėdų augu
čio nupuolė ant žemės ir skau
džiai apsikūlė. Nugabeno jj 
ligonbutin ir ten susekė, kad su
žeidimai jo nepavojingi. Ne
laimė atsitiko per tai, kad or- 
laivys, iškilęs, įsipainuojo į me
džio šakas ir apvirto; medžių" 
šakos vienok ir puolimo smar
kumą sulaikė.

PERSERGĖJIMAS PAČTO 
PERDĖTINIO.

Vyriausiasis Amerikos pačto 
perdėtinis Hitchcock pagarsino, 
jog norinti siųsti iš Amerikos 
Europon Kalėdoms siuntinius, 
turi juos siųsti taip, kad jie 16 
gruodžio būtų New Yorke; atėję 
vėliau, prieš Kalėdas negalės būt 
išsiųsti. Norinti todėl giminėms 
Kalėdoms ką nors pasiųsti, ge
riausiai padarys, jaigu paskuti
nio termino nelauks.

GOVERNORIŲ KONFE
RENCIJA.

W. Wilson užėmė vadovaujantį 
balsą.

Frankforte, Ky., atsiliko Ame
rikos govemorių konferencija. 
Dalyvavo joje 25 Amerikos vals
tijų governoriai. Turėją būt

PEN6IJOS DARBININKAMS.
Prezidentas plieninio trusto, 

Elliot Gary pagarsino, jog’trus- 
tas, drauge su Carnegie sudeda 
fondą 12 milijonų dolarių pen 
sijoms savo darbininkams Trus- 
tas skiria 8 milijonus, o Carnegie 
4 milijonus. Visi darbininkai, 
dirbę trusto dirbtuvėse 20 metų, 
vyrai sulaukę 70 m., o moteris 
60 metų turi gaut pensijas. Ne
laimės ištikti darbininkai, dir
bę ne mažiaus 20 metų, nepai
sant amžiaus, taipgi turi gaut 
pensiją. Mažiausia pensija bus 
12 dol. mėnesyj, bet didesnės už 
100 dol. nebus.

MOTERŲ PRIEŠAS.
Pittsburg, Pa. Mokintojų 

stitute profesorius Chicagos uni
versiteto, Allen Hoben, turėjo 
paskaitą moterims mokytojoms. 
Hoben išreiškė, jog moterįs ne
gali būti mokintojoms bernaičių, 
nes jos negali jų dvasios supras
ti, todėl jų būdą pagadina. Rei
kia todėl, Hobeno nuomone, mo
terims leisti tik auklėjimą mer
gaičių, o vyrams mokytojams 
palikti auklėjimą bernaičių.

in-

DŽIOVA EINA SILPNYN.
Smarki kova, daktarų pradė

ta su džiova, nepasilieka be vai
sių. Sulyg valdžios surinktų ži
nių : Jungtiniuose valsčiuose 
1904 m., ant 100,000 gyventojų 
džiova mirė 200.6 žmonių. 1905 
m. mirė jau tik 193,6; 1906 m. 
— 184,2, o 1908 m. — 1834. Ar 
skaitlinės yra teisingos, tai jau 
kits klausimas. Amerikos sta
tistikai kitur nenori tikėti, nes 
Europoj ji vedama teisingiau. 
Bet ir kitur skaitlius mirčių nuo 
džiovos eina mažyn. Prūsuose 
antai nuo 1875 m. skaitlius 
čių sumažėjo ant pusės.

mir-

NAUJAS MILŽINIŠKAS - 
LAIVAS.

Washington, D. C. Amerika 
dirbdina naują didelį karišką lai
vą. Norinti darbą paimti atsi
šaukė tik viena laivų dirbtuvė 
— ^New Port Ship-Building and 
Dry Dock Co. iš ,New Port 
News. Už padirbimą ji reika
lauja $5,760,000 iki 5,830,000 dol. 
Laivas svers 27,000 tonų.

GYVENTOJŲ SKAITLIUS 
PENNSYLVANIOJ IR WEST

VERGINTOJ.
Sulyg cenzus biuro surinktu 

žinių, laike gyventojų suskaity
mo Pennsylvanioj buvo 7,665,- 
111 gyventojų, dešimta metų at
gal buvo tik 6,302,115. Taigi 
per dešimtį metų gyventojų 
skaitlius pasididino 21,5%.

West Virginioj šiemet gyven-| REIKALAUJA ATLYGINIMO, 
tojų rasto 1,221,119, arba 274% 
daugiau negu dešimtis metų at
gal-

NUMERĖLIS ATGIJO.

Nevvark, N. J. Besistengiant 
dviem koronefiaus ištirti mirties 
priežastį pasimirusio staiga far- 
merio Busby, tas urnai numetė 
nuo savęs uždangą ir atsistojęs, 
paklausė, kas čia tokio atsitiko, 
ko tie žmonės reikalauja? Dak
tarai jam apreiškė, jog laikė jį 
negyvu, todėl atėjo jo mirimo 
priežastį ištirti."

i.
y>" ' ' ■ 

BRANGUS PABUČIAVIMAS.

Shreveport, La. Jauna našlė, 
Grace Hunter apskundė teisman 
pačto perdėtinį iš Oil City, I. K., 
Normaną už tai, kad jis, prie
šais jos norą, ją pabučiavo. Už 
tai ji reikalavo 2,000 dol, bet ga
vo tik 500 dol. Visgi tai gana 
brangiai buriuojančiam atsiėjo.

AR CHOLERA?
Cumberl&nd, Wis. Maskolių 

apgyventoj kolionijoj Almona 
apsirgo vienas kolionistos nese- 

įniai iš Maskolijos atkakęs, ma- 
Ityt vokietis, Gottlieb Jenschke.

NEPAPRASTĄS TEISMAS.
Cleveland, Ohio. ‘ Policistas 

suėmė čia nuogą merginą Marę 
Negaud. Kadangi jos niekaip 
negalima buvo priversti apsirė
dyti, Ui teismas atėjo j kori
dorių jos šėtros ir uždėjo baus
mę 25 dol. ir teismo lėšas.

DRAS

VERTA VARŽYTIESI.

Raštinga, N. Y. Pasimirė čia, 
80 metų Marė Brinkenhoff ir 
paliko turtus vertus daugiau ne
gu penkis milijonus dolarių. Tur
tus tuos dabar varžosi 125 gi
minaičiai. Tokia suma verta be- 
sivaržymo. < -

PASIMIRĖ NUO IŠGĄSČIO.
»

Camberland, Mo. Staiga pa
simirė čia buvęs policistas Si- 
mon Ryman ir kaip užtikrina - 
koroneris, jis pasimirė nuo iš
gąsčio. Jis su kitais darbinin
kais kasė grabę. Dirbant, nu
griuvo krantas ir Rymaną iki 
kaklui užbėrė. Kiti darbininkai 
atkasė jį tuojaus, bet jis buvo 
jau negyvas, numirė nuo' persi- 
gandimo.

atlankė pirmas šiaurinį

COOK NORI AMERI
KON GRĮŽTI.

York. Garsus šiaurinių 
tirinėtojas, kuris sakėsi,

Washington, D. C. Gyvenanti 
čia moteris Thompson apskundė 
teisman savo vyrą ir reikalauja 
nuo jo atlyginimo 70,000 dol. už 
tai, kad jis ją septynis kartus 
mušė, taigi išpuola po 10,000 dol. 
už kiekvieną kartą. Žemesnie- 
jie teismai jos skundą atmetė, 
bet ji su savo reikalavimu dabar 
atsišaukė į augščiausiąjį. Mi
nėta moteris gyvena su savo vy
ru, ji reikalauja tik atlyginimo 
už skaudėjimą.

PELENUS BARSTĖ.

St Louis, Mo. Pasimirė 
Louize VVallner. Kūnas jos 
po krematorijoj sudegintos
taip kaip ji norėjo, pelenus nuo 
Eades tilto išbarstė į visus ke
turis svieto kraštus.

čia

ir

New 
kraštų 
jog 
žemgalį, Dras Cook, laikraštyj 
“Hamptons Magazin” patalpino 
žinią, jog nori grįžti Amerikon 
ir visus pertikrinti, jog jis ne 
prigavėjus. Bet ar ištikro jis 
buvo ant šiaurinio žemgalio, jis 
to nežinąs. Bet savo laike už- 
tikrinėjo, jog buvo ir per Ui 
savo kelionės aprašymą galėjo | moteris Bridget Langtry atsišau

kė teisman su reikalavimu, kad 
jai pripažintų dalį užkasto skar- 
bo, vertės 2 milijonų dolarių. 
Skarbą tą buk užkasė laike re
voliucijos Henry Herry, bankie- 
rius iš Santjago, ant Kubos. 
Skarbą tą buk dabar atkasė 
Alice Smith, A. J. Ingles ir dar 
du vyrai. Skundėja užtikrina, 
jog tą skarbą, mirdama, našlė 
Herry jai pavedė. Apskųstiejie 
sako, jog ištikro keliavo ant 
Kubos užkasto skarbo jieškoti 
ir vietą jo rado, bet piningai 
ir brangenybės buvo jau kitų 
paimti.

PRAPUOLĘS SKARBAS.
Oakland, Cal. Gyvenanti čia

leidėjams labai brangiai parduo
ti.

PLAUKŲ MYLĖTOJAS.
Nashville, Ind. Pasimirė čia, 

sulaukęs 90 metų, Elbert Mezo- 
da. Jis per visą savo gyvenimą 
neskuto barzdos ir nekirpo plau
kų, nes manė, kaip Samsonas, 
kad plaukuose slepiasi žmogaus 
tvirtumas. Jo nameliuose rado 
krūvą barškančiųjų gyvačių odų, 
kurias .jis, gyvas būdamas, ne
šiojo, manydamas, kad jos su
teikia žmogui ilgą gyvenimą. 
Jam, matyt, jos ištikro ilgą su
teikė gyvenimą.

KARSTĄ, 
brangumo 

gyvenantis

UŽSTATĖ SAVO
Atlanta, Ga. Dėl 

valgio produktų, čia 
Breman turėjo užstatyti savo
karstą, kurį pirma nusipirko, nes 
jie buvo pigus. Dabar vienok, 
dėl brangumo visko jis nuvar
go, jam liko tik karstas ir nu
sipirkimui valgio, jj nugabeno į

PELNINGAS UŽSIĖMIMAS..
New York. Ant vieno gelž- 

kelio suėmė čia Oną Strula, ku
ri su geležinkeliais turėjo 17 by
lų ir nuo jų gavo $4,50a Ji taip 
darydavo, kad geležinkelių sto- 
tije, lipdama trepais, parpulda
vo ant neva pamestų bananų 
žievių ir už tai geležinkelį skųs- 

vo. Kada ją suėmė, ji buvo 
gavusi 500 dol. nuo New York

TEISĖJAS SU BOTAGU.
Swayersville, Pa. 28 d. lapkri

čio pas taikos teisėją Newdeną 
atėjo vargšė moteriškė pasiskųs
ti, kad ją jos ,vyras numušė. Ka- I 
da apkaltintasis 'atėjo, teisėjas 
liepė jam nusirėdyti ir paėmęs 
botagą, gerai kailį išpėrė. Ži
noma, vyras mušantis moterį 
vertas bausmės, bet kasžin ar 
Pennsylvanios teisių kodekse jis 
rado tokį paragrafą, kuris leidžia 
teisėjui1 perti kam nors bailį?

PASIMIRĖ KIRKSCIONIft- 
KOS SEKTOS ĮSTEIGĖJA.

Boston, Mas s- 4 gruodžio die
ną pasimirė čia uždėtoja sektos 
Cfcristian Science, Marė Baker 
Glover Eddy. Nariai šitos sek
tos gydo ir ligas, neužsitikėda- 
mi tikriems daktarams. Bet 
prieš mirtfc sektos uždėtojos bu
vo pašauktas daktaras George 
L. WesL

NELAIMĖS ANT 
GELEŽINKELIŲ.

Lamonte, Mo. Netoli Huob- 
naster. Mo. iššoko iš vėžių Mis- 
souri Pacific; geležinkelio trau
kinys. - Prie to sužeisU gana sun-.- 
kiai 15 ypatų; ar tarp sužeistų 
yra ir mirtinai sužeisti, nežinia



GAI
Fort Worth, Tek. Sudegė čia 

augštesnėji. mokykla. Nuostoliui <». Prakalboms neuikankė, bet
padarytus skaito ant 100,000 do- 
larių.

» Reynoldsville, Pa. /Sudegė čia 
vieni namai. Ugfriyje pražuvo 
ir dvejatas vaikų namų savinin,- 
ko; vienas devynių, kitas pen
kių metų.

Jacksonville, III. Sudegė čia 
arklidės, kalvės, dvieji namai ir 
devynios šapos. Sudegė taipgi 
20 arklių.

1$ DIRBO lauko.
New York. Pasibaigė gana 

ilgai besitraukęs streikas vežėjų 
čianykščių ekspreso kompanijų. 
Vežėjai ir jų pagelbininkai pri
ėmė galutinai kompanijų pasiū
lytas išlygas. . Vežėjai jau pir
ma buvo tarnyston sugrįžę su 
išlygą, kad iki 1 gruodžio dienai 
kompanijos susitaikytų algų ir 
darbo laiko reikaluose. Daugu
mas kompanijų pridėjo po 5 — 
8c. prie pirma buvusių algų. 
Darbas 11 vai. ir nedėlioms dar
bas nepriverstinas. Tik Adams 
Express Co. vežėjai neužganė
dinti iš išlygų, bet ir jie tuom 
tarpu sugrįžo darban.

Springfield, III. Likosi in
korporuota su kapitalu 2 mili
jonų dolarių nauja geležinkelio 
kampanija “Chicago Terre Hante 
& Southwestem Raihvay Co. of 
Illinois. Ji nori 
kelį nuo Guaker 
Heights.

dirbdinti gelž- 
Hill j Chicago

Wis. Sustrei-f Milwaukee, 
kavo čia daugelio dirbtuvių dra
bužių siuvėjai. Jie užtikrina, 
jog čianykščios dirbtuvės priima 
nepabaigtus drabužius nuo Chi- 
cagos firmų, kii? jau gana ilgai 
traukiasi streikai.

5 Milwaukee, Wis. Organizuo
ti siuvėjai, atliktame susirinkime 
nutarė surengti streiką visose 22 
čianykščiose drabužių dirbtuvė
se. Darbininkai 8 dirbtuvių jau 
sustreikavo. Mihvaukees siuvė
jai gauna mažesnes algas negu 
kituose Amerikos miestuose.

*[ Pereitą savaitę Jungtiniuo
se valsčiuose buvo iš viso 217 
nusibankrutinimų, arba 5 dau
giau negu užpereitą.

LIETUVIAI AMERIKOJ.
IŠ CLEVELAND, OHIO.

Laike pastarųjų dviejų mėne
sių Clevelando lietuviai turėjo 
progą išgirsti tą, ko dar negir
dėjo: 16 spalio dieną 3 L. S. S 
kuopa parengė prakalbas. Kal
bėjo buvęs Valparaiso univer
siteto ir taip negražiai gyveni
mą užbaigusios žemdirbystės 
akademijos studentas K. šeš
tokas. Kalbėjo penkias valan
das. Jis aiškino socijalizmą, 
Lietuvių historiją ir krikščiony
bės historiją. Kalba, matyt,.su
sirinkusiems patiko, nors ir per 
ilga buvo, nes visi ramiai per 
visą laiką užsilaikė.

29 ir 30 spalio Dro V. Kudir
kos draugovė parengė prelekci- 
jas. Skaitė J. Laukis iš Chi
cago, III. Pirmą vakarą skaitė 
apie patriotizmą, o antrą — Gy
vybės historiją. Žmonių ne per 
daug prisirinko ir už tai reikia 
padėkuot kuningui Halaburdai. 
Jis bėgiojo po lietuvių gyveni
mus atkalbinėdamas parapijonis, 
drausdamas lankyti prelekcijas.

Paskui gavome žinią, jog 
grįždamas iš Chicagos, atsilan
kys Clevelande Dras J. Šliupas 
ir turės prakalbą. Ta žinia dar 
labiau išgąsdino kun. Halabur- 
dą. Jis jau nežinojo nei kaip 
atkalbinėti. Ant galo jau tikrai 
išgirdome, jog Dras šliupas at
silankys 28 lapkričio 
prakalbą. Surengė tą 
A. kuopa.

27 lapkričio dieną 
laburdą per pamokslą 
parapijonis, kurie eina prakalbų 
klausyti, barė ir tuos, kurie laik
raščius skaito, liepė bedieviškų 
pliakatų nei rankon neimri, jai
gu kas dalintų išeinant iš bažny
čios. Žmonės kalba, buk tūli mo
kyklos vaikai, žinoma ne 
protu besiremdami, 
plytgaliais 27 lapkričio į dalin
tojus plakatų, o paskui bėgo 
klebonijos kieman.

Nepaisant visų besistengimų 
kuningo Halaburdos, 28 lapkri
čio Paparčio svetainėn, kur buvo

ir laikys
14 S. L.

kųn. Ha- 
barė tuos

savo 
svaidė

prakalbos, žmonių visur buvo kitur darbą galėtume gfuti. Už- 
pilna, draudimai netik Dro Šliu-

priešingai, žmonės užsiinteresa
vo: keikimais kuningas jas pa
garsino. Pasirodžius Drui šliupui 
ant estrados, pasipylė delnų plo
jimai. Žmonės, rodosi, norėjo 
mūsų veikėją ant rankų nešioti. 
Kalba jo traukėsi pustrečios va
landos. Kalbėjo apie tautų pa- 
siliuosavimą, apie Lietuvos his- 
toriją. Netrūko kalboj nei pi
pirų kuningams. Ragino steig
ti mokyklas vietoj bažnyčių.

Pasibaigus kalbai, buvo ren
kamos aukos Vilniaus tautiš
kam namui. Surinkta apie 7 
dol. Kaip girdėt, dabar Cleve- 
lando lietuviai tariasi "parsikvies
ti sūnų daktaro, Keistutį Šliu
pą ir tas invyks, jaigu tik jau
nas studentas nepasigailės lai
ko ir panorės, atsilankyti Cle- 
velande. Prakalbų Klausęs.

Iš NEWARK, N. J.

16 lapkričio buvo čia prakal
bos ir dekliamacijos, parengtos 
T. M. D. 41 kuopos. Publikos 
prisirinko pilna svetainė, net sė
dynių pritruko.

V. Ambrozevičia atidarė to 
vakaro susirinkimą. Stanislava 
Norvaišiutė dekliamavo eiles 
'‘Lietuvos šviesuoliams”. Dek- 
liamacija pasisekė neblogai, p. 
Pranytė Dapkieniutė dekliamavo 
eiles, “Ne tas yra didis”, tą 11 
metų mergaitė atliko gražiai, 
nors pirmą sykį išėjo ant pa
grindų, galima tikėtis, kad ji 
bus gera dekliamatorė. Fr. Dauk- 
šis dekliamavo “Girtuoklio” ei
les ir “beturėjo Motinos”. At
liko neblogai. Mot. Galinis 
dainavo dvi dainas, “Onytę” ir 
“Lietuva”. Dainos daugumą 
žmonių- užganėdino.

Df. J. Šliupui pasirodžius ant 
pagrindų, publika priėmė entu
ziastiškai. Pradėjus kalbėti, 
žmonės taip nutilo, kad rodės 
lyg kad tik kalbėtojas vienas 
yra svetainėj.

Daktaras J. Šliupas kalbėjo 
valandą ir pusę, jai būtų kal
bėjęs ir kitą tiek, publika nebūt 
nuilsusi, nes juo ilgiaus kalbėjo, 
vis ką nors svarbesnio posakė, 
ir viską išvedė aikštėn taip, kad 
kiekivenas buvo užganėdintas.

Tokių kalbų mums reikia tan
kiai. P-s A- Antonov prižadėjo 
kalbėt temoj lietuvių išeivystė 
Amerikon, bet mažai ką apie 
tai pasakė, visą savo kalbą pa
šventė, kaip pats sakė, kunigė
liams.

Publikos daugumui jo kalba 
nepatiko, ji pradėjo skirstytis 
trypti,“ belstis.

^ntonovienė dekliamavo eiles 
“Kalėjimas”. Laike prakalbų 
publika labai—gražiai užsilaikė, 
ką retai galima matyti.

Nors T. M. D. 41 kuopa ne
didelė, bet didelį darbą atliko, 
nors turėjo gana trukdytojų vi
sokios rųšies, labiausiai trukdė 
kuningas V. Staknevičius ir jo 
šalininkai. Kada prie bažnyčios 
dalino prakalbų pragramus, tai 
buvo užprašytas policistas nu
vaikyti dalintojus. Žinoma, tą 
jis ir padarė. Nors kuningo lai
ke prakalbų nebuvo, vienok iš 
sakyklos gana dang ką pasakė 
apie jas.

Buvo kolekta Vilniaus Mokslo 
ir Dailės draugijų namui. Su
rinkta $3.78. Gal bus sunaudo
ta uždengimui lėšų. M. A.

IS TROY, N. Y.

Lietuvių yra čia 20 šeimynų 
ir 40 pavienių; yra ir apie tu
zinas merginų'. Čianykščių lie
tuvių apšvietimas neaugščiau- 
siai pakilęs; jdkių draugovių 
nėra apart 60 kuopos T. M. D. 
Iš laikraščių, ateina čia: 4 egz. 
“Lietuvos”, 7 “Keleivio”, 7 “Vie
nybės Lietuv.”, 2 “Kovos”, 3 
^‘Laisvos Minties”, 1 “Katali
ko”, 2 “Darbininkų Vilties”.

Darbai šiuom tarpu labai pras
tai eina. Čia yra daugiausiai 
viršutinių marškinių dirbtuvių. 
Dabar yra daug žmonių be 
bo, nes keletas dirbtuvių 
tojo. Tokios debarbės čia 
1908 m. nebuvo. Dabar čia 
bas sunku gauti.

marški

dar- 
sus- 
nuo 
dar-

Darbininkai 
kaltina vieni kitus, kam išrinko 
demokratų gubernatorių.

Einant darbams, prie 
nių prisuvimo galima savaitėj 
uždirbti 8 — 20 dol. 
užstojus bedarbei, 
išvažiuoja kitur.

Jaigu kur yra darbas prie 
marškinių prosavimo, gerai bū
tų, kad kaa mums praneštų, kur 

Dabar, 
darbininkai

tai butume dėkingi. \
A. D a ni ūpas,

261 37 st, Troy, N. Y.

IŠ KENOSHA, WIS.
26 lapkričio dieną buvo teat

rališkai perstatymas; atlošė 
“Trįs Mylimas”, šv. Petro sve
tainėj, kur perstatymas buvo, 
susirinko apie 85 ypatos. Žmo
nių todėl taip mažai prisirinko, 
kad tikietai buvo per brangus, 
net už vaikus ėmė po 10c. Su
laikė daug žmonių ir išjuokian
ti perstatymą pliakatai. Iš va
karinės miesto dalies buvo vos 
6 ypatos. Geriausiai savo rolę 
atliko Donncile, kiti ir žodžiuo
se klydo. Vien dainos buvo 
atliktos gerai? dainavo tie pa
tįs, lošėjai.

Vakaras buvo su svaiginan
čiais gėralais. Surengė jį baž
nytiniai giedoriai bažnyčios 
naudai. Bet šį kartą lietuviai 
vakarui neprijautė, todėl, rodosi, 
pelno nebuvo, o jaigu ir pelnė, 
tai nedaug.

27 lapkričio dieną 212 kuopa 
S. L. A. parengė prakalbas ir 
paskaitą su dainomis ir deklia- 
macijomis. Pliakatuose buvo 
pagarsinta, jog prasidės 3:3c 
vai. po pietų, bet kalbėtojai ne
atvažiavo į laiką. Žmonių buvo 
apie 300; kiti, nesulaukdami pra
kalbų išsiskirstė. Kalbėtojai iš 
Chicagos pribuvo 5:30 vai. Ir 
pirma, kad publika neišsiskirs
tytų, dekliamuota eiles. Dek
liamavo Kaz. Klianga, Braze- 
vičiukas, Z. Brazevičiutė. 
dekliamacijų publika buvo 
ganėdinta, ką rodė gausus 
nų plojimai.

5:30 buvo J. Dagio paskaita 
apie žmonijos 
Pasakė kelis 
M. D. J. 
“Apie mūsų 
leidimą ir 
šviesti”.

Iš 
už- 
del-

besitobulinimą. 
žodžius ir apie T. 
Ilgaudas kalbėjo: 
jaunuomenės apsi- 

nesistengimą apsi-
Keistutis šliupas kal

bėjo apie Vitautą ir Jagailą ir 
jų darbus. Mikolaitis kalbėjo 
apie senovėj vargingų žmonių 
gyvenimą, apie karžygius, žu
vusius už laisvę.

Publikai prakalbos patiko, ji 
kalbėtojams už tai padėkavojo 
gausiais delnų plojimais.

Ir choras buvo, sti dainomis 
prisirengęs. Bet žmonės sako, 
buk kuningas jiem uždraudė va
kare dalyvauti, nes mat dabar 
adventų laikas. Leido dainuoti 
tik “Lietuva tėvynė mūsų”, bet 
choras ir to nedainavo.

26 d. kuningas peikė S. L. A. 
kuopos rengiamą vakarą, apšau
kė jį bedieviškų, bedieviais iš
vadino ir tuos, kurie pliakatus 
išdalino, nors juos dalino tik
ri katalikai.

Užbaigiant vakarą, Mikolaitis 
aiškino apie suveju streiką Chi- 
cagoj. Surinkta $5.75. Atitrau
kus nusiuntimo lėšas pasiųs
ta “Lietuvos” redakcijon $5.65.

Ačiui visiems už surengtą va
karą, ačiū ir atsilankiusiems. 
GeiMina būtų Kenoshaj tankiau 
tokios vakarus turėti. K. B.

___________ X

Iš UETIIVIU UlmStHĮ
Sumanyta įkurti Vilniuje Tau

tos Namus, pakviesta dėti aukas, 
dedama.... (Paskutiniame, 129, 
Vilties nr. pranešta, jog Tautos 
Namams yra jau sudėta 6942 rub. 
ir 2Vi kap.). Bet tikrai juk nei- 
kieno nepaskelbta koks nors smul
kesnis sumanymo išaiškinimas, 
neikieno neduota koks nors rim
tesnis to sumanymo reikalingumo 
išrodymas ar pamatavimas.... Ir 
visai teisingai šitame dalyke pra- 
bilsta p. Druskius Draugijos Nr. 
46. Jis sako, jog ikšiol klausi
mą apie Tautos Namus teformu- 
lavo jausmas, p protas, visai ne
dalyvavo. Davęs" balsą protui, p. 
Druskius pirmiausia stato klau
simą, ar Tautos Namai yra da
bar reikalingi ir nemato taip jau 
būtino jų reikalo, nes, anot jo, 
Liet. Mokslo Draugija savo daig- 
tams padėti galėtų rasti vietą kad 
ir pas kitas mokslo draugijas 
esančias Vilniuje, pvz. pas Len
kų Mokslo Draugiją arba pas 
rusų panašias įstaigas. — Bet 
kad ir būtų pripažinta, jog T. 
Namai reikalingi būtinai, p. Drus
kius nemato atsakymo į klausi
mus: kas bus jų savininkas (čia 
teisingai galima abejoti, kad nus
tojus gyvuoti Liet Mokslo ar 
Dailės Draugijoms — jas kar
tais gali ir valdžia numarint — 
ar nepateks T. Namai Rosi jos 
valdžiai arba į kitas negeistinas 
rankas), kas statys T. Namus, 
kokie tie namai bus, kiek jie ap
sieis, kas juos užlaikys, kas duos jo visokius rabežtus.

uliniu 
latfdos 
lamais 
dinama 
•a ko-

JU 
>ribrendu- 
gpešinasi 
prigulėtų

SU-

prie namų išlaidoms, kur tie na
mai bus — Vilnitųp d«T 
laiku jie neduotų jdkiofl 
lietuviams, — kas 'tars* 
naudosis, kokiu būdu n 
užmanymas įvykdintip ar 1 
kie komitetai ir tt.

Laikydamas Tautos Nl] 
manymą nerimtu ir 
siu, p. Druskius yj 
tam, kad tie nan 
Liet. Mokslo Draugija afba Liet. 
Dailės Dr-jai. j

“....ir pasiBekimp sunku tl- 
kėtiM —Bako Jis-» juo labiau, 
kad L. M. D-oj per jaož tesimato 
mokslo, o L. D. per mat lie
tuviškumo ir - daMs. - Užleisti 
tat T. N. tikta! jom dviem, 
reikėtų tai — iškelti Jiedvi j 
visai kol kas oenftialnytą ir 
nepriderančią jom vįįėtą"...,

Kad tie namai stoM&ų Vilniu
je, tam p. Druskius irgi priešinas: 

"Vilnius, buvęs kif 
t i ik u Lietuvos centn 
to Lietuvos pakral 
tolimu nuo etnograj 
vos vidurio, SUtyU 
Namus, būtų tai dį 
realiikus dabartmt 
reikalus dJln labai. 
Urnų būsiančios jį 
lų. • • • Ne Lietuvi^ 
bet Vilnius dėl Liątu 
sų mokslas ir s«WV ___
tarnauti msms lietuviams, todėl 
ir privalo būti mums lengvai 
prieinami. Norėdami dėl moks
lo ir dailės pasiekti Lietuvos 
pakraityj begulint^ Vilnių, męs 
iletuviai turėtumėm daug vargo; 
turėtumėm perdaug bereikalo te
mokėti geležinkeliams, daug pi
nigo neproduktivtekai sukiiti 
Vilniaus lenkams ir žydams.”

Šiaip ar kitaip kiti manytų, be 
atsakymo ant p. Draskiaus stato
mųjų ir daugumoj visems galinčių 
rūpet klausimų, — daryti rimtas 
darbas negalima. Ypač keista 
rinkti aukas sumanymui, kurs be
veik visai dar

los poll- 
! žindei vir
io miestu, 
ikos Lietu- 
VilniuJe T. 
ęsti tikrus, 

J Lietuvos 
abrjotinų to- 

1 et u ros idea
li Vilniaus, 
tvos. Ir mu- 
< dailė turi

nepamatuotas.

N98 vienas ko- 
Kauno rašo:

Liet. Žiniose 
respondentas iš 

“Katalikų kapinėse irgi visur 
lenktekl parakai, tarpe Jų ma
tyti tik keletas rusiškų ir lietu- 
Vitkų. Liūdniausiai lirodo kun. 
K. Jauniaus paminklas: maiu- 
tis, trijų rublių errMa medinis 
kryželis >u dvejais vetniJtou. 
Tik paražas ant vieno iš vai
nikų skelbia, kad čia "fisis gar
susis musų kalbus ilpovas ir 
Peterburgo akademijos profeso
rius.“ s

Sic transit gloria mundi.,.. 
bet ne, greičiaus gloria nastrx so- 
cietaitis, nes svietas l K. a jau niaus 
neužmiršo ir tebegarbina jį, jo 
nuomones ir išvadžiojimus kalbo
tyros moksle augštal statydamas, 
tik męs, anuolaik paraapVpluokštą 
gražių žodžių, užmiršom, ir to
liau s ėmėmės savo .paprasto darbo. 
— žiūrėjimo į viens "kito dry
žas 
ra i

kelnes, kaip kad kitą syk ge- 
buvo pasakęs V. Kudirka....

t'iltis praneša, jog žinomas mū
sų rašytojas mistikas p. J. Her
bačevskis parašęs lenkų kalboje 
nauja kningą: “I nie wodž nas 
na pokuszenie” (Ir nevesk mus 
į pagundą). Kningoje rašąs apie 
naujosios rusų literatūros intek 
mę į lenkų literatūrą. —

P. J. Herbačevskis, žinome ypa
čiai rusų literatūros nemėgsta, ją 
skaito dvasiškai bankrutavusia ir 
nuo jos intekines iki šiol, Kaip iš
manydamas, norėjo apginti lietu
vius. Rods nepasisekė. Dabar,
matyt, p. Herbačevskis taipjau 
pasiėmė apgint lenkus. Kasžin
ar ir čia tokios jau bus pasekmės. 
O p. Herbačevskis, kritikuoda
mas naująją rusų literatūrą, 
kia pripažint, turi nemaža ir 
sos. •

tie-

Ži- 
sa-

Mirus Tolstoi’jui, Lietuvos 
nių ir Liet. Ūk. redakcijos 
kosi pasiuntę Tolstoi jaus žmonos 
vardu tokią telegramą:

“Mirė didis tmorus. meilės Ir 
tiesos Mokytojas, milijonų ken
čiančių užtarėjas. Prie jo kapo 
tebūna leista ir mums lietu
viams. draug su visa mintijan- 

v čia žmonija, verkti brangaus 
numirėlio.”

O męs, mat, iš Amerikos neda- 
sipratom.... z.

4 s >b<
* * u t

Lietuvos Ūkininkas iš Šiaulių 
ūkiškosios parodos pats už sa
ve gavo sidabro bryzą. < Paliūdy- 
jimui to išduotas diplomas. 
Dziaugkimės — tiirimė‘diplomuo
tą laikraštį I

Kova, matomai, gyvuoja tam, 
kad būti aruodu, kurian supilia- 
ma visos sąšlavos, 1 sudaromos 
“draugų” tarpe. — “Draugų”,... 
tikrai, kad tas žodis ironiškai 
skamba ir tur būt pas mus jis 
neužilgo įgys visai atžagarią pras
mę. Neužilgo gal bus sakoma 
“ak, tu, draugei” ir tuo bus su
prantama “ak, tu, intrigante, žu- 
like, paštuke!” —

Su Kova susirišusių ir apie ją 
besisukančių žmonių vaidai, ke
lionės, baisus viens kito apkalti
nimai, ėdimos, graužitnos, — perei-

Kova vi

soms panašioms šlykštybėms tar
nauja kaipo organas, talpina jų 
tiek, kiek tik gali sutilpti. Į N48 
sudėta" šiolei vaidų literatūra: 
Pasiaiškinimas ir paaiškinimas. 
rašo Aug. Purvis, Kas kart nauji 
nesusipratimai. — P. Puskunigis, 
Attiras laiškas į sgjungiečius, — 
J. B. Smelstorius, Prie Ant. Ber
noto sencacijų.... — J. Grinius 
L. S. S. Centro sekretoriaus pra
nešimai, Pildančiojo komiteto ta
rimas N79; Pirma supraskit* 
tvarką — B. Kondratavičius, 
Klausimas, kuris reikalauja pa
aiškinimo — L. S. S. 17 kuopa, 
Privalome visi atkreipti atydą — 
J. Šiugžda, Nuo L. S. S. l-mos 
kuopos komisijos. —

Jau' nuo vienų antgalvių gali 
apsisukt galva, o ką besakyti apie 
tas visas šlykščias, žemas, smul
kias gniedische, anot -vokiečių 
priekabas ir priekabėles, intrigas 
ir intrigėles, kurios surašytos po 
tais antgalviais.

Paliksime šalyj žmones ir patį 
turinį tų vaidų, bet šit keletas 
ištraukų apskritai jų charakte
ristikai :

M.... rūpėjo taipgi denuncijuot 
mase. * • * esanti sąjungoje tam 
tikra kitko, kurios -tikslu yra 
laikyti visą sąjungos veikimą 
savo rankose, • • • Tokią minė
tos klikos slaptą užmetinėji- 
mą... pinkertonįfites... • • • Pa
duoda apkaltinimą, kad sulyg 
nuozv&lgų ai galiu būti provo
katorius. • • ♦ Pabrėžiu, kad 
skundas ant manęs ui mano ne- 
iitikimybę buvo tik vaisium ne- 
Svarių intrigų." —

“Draugai! ilgiau negaliu ii- 
kentėti!*** lisiplėėti tą mano 
sielos riksmą priverčia mane 
draugų-aocijalistų Įrankiai, ko
kius naudoja dėl vleėo iinteki
nimo manęs, kad galutinai mo
rališkai užmušti. * * * čia visas 
apmaudo* kibiras išsiliejo ant 
mano galvos. ••*.... O su pa- 
gelba kreivos prisiekos nusiųsta 
kalėjimam • • « Juodoji politika. 
prie kurios vartota ir intrigos, 
buvo varoma. • • • Bet čia rū
pėjo padaryt ii manęs baisiausi 
kripoiėalistą. nes inipu ar pin- 
kertonu (tart tur būt nebuvo 
galima".... —

Ar nedaro tai viskas įspūdžio, 
kad čia kalbasi Gorkio bosiakai, 
tie “nuo dugno” visuomenės pra
sižengėliai ir atmatos? Juk tik tų, 
jai taip pavadinus, nuodėmėse 
profesijonalų su tokia lengva žie
džia gali būt daromi tokie bai
sus viens k it?) kaltinimai — už 
denuncijacijas, provakacijas, da
vimą kreivos prisiekos.... Jštik- 
ro, prie ko prieita, ko * dasiekta, 
kokių bjaurių vaisių susilauk
ta!....

Žiūrint iš šalies, gaila darosi 
tų žnKjntų, tiek niekingai gėdin
gai savo spėkas aikvoj ančių ir 
žūnančių visuomenei I....

Ar neperanksti?
“Lietuvos” N47 šių metų sky

riuje “iš lietuvių laikraščių”, re
dakcija pasibjaurėjo iš T. M. D. 
skyriuje statomų p. šitvydui 
klausimų sako: “Pirma, be abejo 
tie klausimai juodina p. Sirvy
dą, antrą, remiamos tik ant to, 
kad teko dagirsti, trečia, visas 
tonas grubijoniškos, pagalios, 
ketvirta, tai daroma lyg iš užu 
kampo, pasislėpus pseudonimu. 
Kaip ten nebūtų pasielgęs p. Sir
vydas, panašus viešo klausimo 
būdas anąjį “Vieną pirmesnių T. 
M. D. viršininką” būdiną tik kai
po žemų instinktų žmogystę, ko
kiai laikraštininkas privalo pasa
kyti šelauk!”

Kasžin ar ne per anksti taip 
pasibjaurima? Ankščiau ar vie- 
liau tas “klausimas” turės iš
siaiškinti, ir p. Š. turės pasa
kyti, iškur gavo tiek egzemplio
rių tos kningutės pardavinėji
mui. O tada gal būti, kad tie 
pasibjaurėjimai per anksti ir be
reikalingai jau bus išeikvoti, ir 
prie to incidento užbaigos gal 
nebebus ką bepasakyti.

Dabar dar apie pačius išvedžio- 
fenus, ant kurių Lietuva re
mia savo pasipiktinimą. — Kau
link pirmojo punkto pilnai su 
L. redakcija sutinku.... bet 
čion ne klausiančiųjų, tik klau
siamojo kaltė tame. (Kol nėra 
duota darodymb, o tokių juk ne
buvo, niekas neturi tiesos vie
šai ką nors juodinti. Tai yra 
prasižengimas baudžiamas net 
įstatymais. Red.). Antrą punk
tą aš paremtu, kadangi soc. 
konferencijoj ypatiškai dalyva
vau su p. Sirvydu už literatūrą 
atskaitų suvedime, ir ten šiemet 
dar parduotos L. S. S. literatūros 
atskaitoje 665 egzemplioriai, 
Soči jai izmas ir darbininkę klau
simas T. M. D. išleistos knin- 
geiės buvo. Bet męs apie tą 
incidentą nieko nežinojome ir į 
tai jokios ypatingos atydos ne
atkreipėme ; todėl, šitame klau
sime L. bereikalingai bando 
abejoti. (Redakcija jokių abejo
jimų ar neabejojimų neišreiškė. 
Pastebėjo tik tai, ką kiekvienas

Italijos karalienė Helena su savo dviem dukrelėm.—Karalie
nė neužilgo susilauksiant ir trečio kudykio.

bešališkas žmogus turėjo pas- 
bėti: jaigu kaltini, duok fak
tus. Red.). Trečia “visas to
nas grubijoniškas”. Apie šitą 
ginčyties nemanau. Gal būti, 
kad tų klausimų statytojai nėra 
tiek inteligentiški, kaip tie. ku
rie atsakymą duoti privalėtų. 
Apie slapstymąsi po pseudonirrfu 
ištikrųjų sunku ką pasakyti. 
Gal būti, kad tasai žmogus pri
guli j kokią organizaciją ir bijo 
suspendavimo tai tikrąją pavar
de ir nepasirašo. Be patyrimo, 
kaip, tikrai dalykai stovi, vadinti 
jį žemų instinktų žmogyste ir 
sakyti “šelauk iš laikraščio” kas
žin ar tinka. Juk čion apie vie
šąjį liaudies turtą einasi, o laik
raščiai sakosi liaudžiai tarnau
ją.... taigi “šelauk” pasakyti 
kasžin, ar teisingai būtų? (Bai
mė suspendavimo ar ko panašaus 
negali būt čia išteisinimu. Są
žiniškas žmogus būtų padavęs 
dalyką ištirti ar draugijos valdy
bai ar teismui: dalyką ištyrę, 
valdyba ar teismas, būtų patįs 
viešai pagarsinę. Red.).

Šiaip ar taip, dalykas žengia 
prie užbaigos. Tikiuosi, kad greit 
laikraščiai pasiliuosuos nuo tų 
nesmagumų. Turiu čion minty
je visos tuom taik buvusios T. 
M. D. C. valdybos užklausti, 
kiek tos kningutės buvo užsaky
ta p. Sirvydui atspausti ir kiek 
egzempliorių p. Sirvydas pirko 
nuo’ C. valdybos? Juk viskas 
turi būti užrašyta ir užrašų knin- 
gos pas ką nors randasi. Kodėl 
tyli tuom laiku buvusi C. valdy
ba? Pirmininku buvo p. Palta
navičius, raštininku p. Rama- 
nauckas, išdininku p. Naujokas, 
kningium p. Simonavičius. Pas
tarasis, p. Simonavičius Lietu
vos No. 46 sako > Socializmo 
yra man prisiųsta iš J?hiladel- 
phios 1910 egzemp. Nuo tų 
kningelių gavimo aš jų išsiunti
nėjau iki šiol 476 egzemp. tad 
globoje kningiaus dar jų yra 
1464 egzempliorių”. Labai pui
ku. — Kningius pasakė, kad tos 
kningutės gavo 1910 egzemp. iš 
Philadelphios, reiškia tiesiog nuo 
p. Sirvydo. Dabar malonės ki
ti C. valdybos nariai pasakyti, 
kiek tos kningutės buvo užsaky
ta, kur kitur buvo išsiuntinėta, 
ir kiek p. š. parduota, kur tie 
piningai yra? Juk išdininkas tu
rėjo mokėti "už spaudą ir už par
duotas kningutės piningus pri
imti. Kodėl p. Naujokas tyli? 
Malonėkite prakalbėti. Gal būti 
neteisingai p. Sirvydas yra juo
dinamas. Lauksime buvusios- 
TMD. C. Valdybos išaiškinimo.

J. Šukys, 
120 Grand st., Brooklyn, N. Y.

Laikas užbaigti.
Keletą kartų buvo jau ragin

tas buvęsis Lietuvos reikalų šel
pimo komitetas užbaigti savo 
darbą, būtent paskirti bent ko
kiems tautos abelniems reika
lams likusius pas kasierių, p. 
T. Dūdą, $65.34.

Bene jau du metai kaip komi
tetas apsigarsino pabaigęs savo 
gyvavimą. Tų piningų niekam 
neskyrė, nesant tuom laik svar
besnių reikalų. Dabar tie pi
ningai yra labai reikalingi tau
tiškam namui Vilniuje, ant ko 
visi sutiks, ir buvęsis komitetas 
tesiunčia juos tenai ir užbaigia 
savo darbą. P. Mikolainis.

Minėtus piningus Revoliuci
jos Rėmimo komitetas, kaip fi
nansų sekretorius garsino, nubal
savo skirti kankinių fondan (du 
komiteto nariai balsavę kad jie

būtų paskirti -išleidimui Kudir
kos raštų, du gi balsavo už per
davimą jų kankinių fondan; liko 
balsas kasieriaus, kuris, kaip p. 
Bagočius sakė, sutiko taipgi 
skirti kankinių naudai. Taigi ti
ko piningus siųsti ten, kur dau-_^ 
guma balsų nubalsavo. Ar juos 
kasierius pasiuntė, jau nieks ne
žino: nei jis pats apie tai ne
pranešė visuomenei, nei Kanki
nių šelpimo komitetas neatsilie
pė. Taip iki-šiol su tais pinin
gais yra. Šernas.
Buvęs susinėsimų sekr. R. R. K.

Giedodamas skriski, 
margasis paukšteli.

Giedodamas skriski, _ margasis 
paukšteli, 

Ir neški nevystančių gėlių 
. pluokštelį, 

Įduok neužmirštamai mano mei
lutei 

Ir meilės giesmelę jai linksmai 
Čiulbėk.

Nunešk šį raštelį brangiąjai se
sutei.

Tik mano1 mažutis paukšteli, 
skubėk;

Sakyk, kad aš laiško ilgėdamas 
laukiu,

Kad prisirišimo minties nenu
traukiu,

Kad jos malohumo širdis labai 
geidžia,

Kad kęsdamas džiustų ir vargsta 
dvasia.

Sakyk, kad ilgėjimas širdį su
žeidžia, į

Kad supas krūtinė skausmų 
bangose^

Jus gervės ir žąsįs pas ją njf-{’ 
plasnokit; 4 

Jos dvasią pakelkit ir me^ę gie
dokit. •

Gužučiai ir gulbės, tą ^žydintį 
jausmąj 

Nuneškite savo baltaisiais spar- 
! nais;

Jai gydykit, sielos kankinatĮ 
x ' skausmą

Ir glostykyt širdį svajonių 
sapnais.

Jus kregždės, varnėnai, strazdii, 
vieversėliai, 

Lakštingalai, šarkos, visi paukš
tužėliai, 

Nuneškite žodžius malonius* 
jausmingus;

Sakykit, kad myliu tikrai iš 
Širdies;

Meldžiu, jai giedokit jausmus 
ypatingus

Ir neškite aukas iš mano minties.
27 X. 1910. Jovaras.

“Kningos yra mūsų namų die
vai”. — January Searle.

“Stylius tai žmogus” — “Le 
style c’est 1’ homme” — pasakė 
Buffon.

Trįs metai atgal Varsa voj 
ėjo tik du laikraščiai žydų žar- 
goninėj kalboj, dabar toj kai- i 
boj išeina penki dienraščiaį; sa- į 
vaitinių laikraščių išeina trįs, < 
vienas mėnesinis. Hebraiško 
kalboj išeina vienas dienraštis ir 
vienas savaitraštis. Taigi iš vi
so Varšavoj išeina ij žydų kal
boj laikraščių. Nereikia dar už
miršti, kad yra fr lenkiškų laik
raščių, žydų leidžiamų ir po žydų 
intekme esančių. ŽydiŠkiejie 
laikraščiai iš žydų namų veik su 
visu išstūmė lenkiškus laikraš
čius. Lenkystė mat visus žudo; 
nužudė rusinus, mužudė lietu
vius ir baltarusus, dabar nuo len
kystės šalinasi jau ir žydai. 1 Blo
gai! Varšavos žydai ir kituose 
dalykuose lenkams nepasiduoda.
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Tikejimy Istorijos RanMs
t . - Su paveikslais

Dr. F, Mat Haitis,

DŽIOVA.
P. D. Chantepie de la Saussa*

Teologijos profesor. Amsterdame,
Verte J. Laukis

Paveikslas veršio ir terafimai bus teipgi, turbut, 
priešmozinio laiko palikimu. Vienok, senesnis manymas 
apie pirmojo aigiptinę paeigą, kaipo pamegzdžiojimą 
memfisiniam Apisui, ar heliopoliškam Mnevisui, yra klai
dingas. šitas klausimas reiškiat išrišamas nurodymu 
Išeities kn. XXXII, 4. Teipogi teisingai patėmija Dill- 
mann*), kad ir Jeroboamas neįnešė visiškai naujo kulto

•) Handb. der Atl. Tbeol.. pusi. 99.
iš Aigipto, o tik oficiališkai užtvirtino kultą, jau sena 
buvusį išsiplatinusiu. Kad jis buvo perimtas izraelitų nuo 
chanaaniečių, tai tas gali būti, bet, akivaizdoje XXXII 
sk. Išeities, mažai tikima. Abejotina teipgi, idant veršio 
paveikslas butų buvęs išpradžių paveiksliniu dievybės iš
reiškimu ; greičiaus juomi vaizdžiai buvo išreiškiama die
viška galvbė. Neišrištu liekasi klausimas, ar neissireiškė 
teipgi dieviška išmintis simboliškai angies_payeiksle. IV-ta 
Kar. kn. XVIII, 4. Priešingai, terafimai, tarytum, buvo 
naminių dievų paveikslinimais žmogaus pavidale, gana 
silpnai rišami su tikru tikėjimu. Žr. Būt. kn. XXXI, 19, 
30. Teipogi ir sk. XXXV, 2, 4, kur apie juos šnekama 
greta su amulėtomis, sunku matyti juose-ką kitą. Vie
ni ir kiti kaipo eloge-channekar išskiriama autoriaus i> 
Jehovybės leidžiamybės srities. V ienok męs sutinkame te 
rafimus dar Dovvdo name: I-ma Kar. kn. XIX, 13. 
Slg. Peis. kn. XVII, 5 ir OZ. III, 4. Klausimui apie 
tai, ar nepadaro šitas žodis ištikro daugskaitos formą ir 
nuo ko jis paeina, galima daryti tik prileidimus, kaipo ir 
klausimas sulyg to, ar terafimai nėra seno bočių kulto 
liekanomis, negavo dar galutinio išrisimo. '

Drauge su terafim primenama tankiai efod; liet apie 
jį gana tankiai šnekama teip gi ir atskirai. Keista, kad 

.šitas pats žodis, rods, tik susijungime: efod-bad, išreiš- 
. kia ir kunigišką rūbą, kas, žinoma, nėra iš netyčių. Ši

tas žodis turi dangčio prasmę ir manymas, kad juomi 
reikia suprasti aptrauktą auksu ar kita nauge paveikslą, 
turi savo pusėje labai daug. Suradimui jo prasmės se
novės laike, nurodymas į efodo vartojimą .kun. Kodekse, 
kur jis drauge su urim ir tummin padaro vieną iš svar
biausių vyriausių kunigo aprėdalo dalių, neturi svarbos. 
Bėf jungime jo prie šitų- daigtų išsireiškia istoriškai tei
singi pažiūra. Senovės laike efod žinomas teipgi kaipo 
žynavimo pabūklas, vartotas užklausimui dievybės Žr. I 
Kar. kun. XIV, 18 (pataisyta): XXIII, 9, XXX, 7. 
Vietoje jo I-oje Kar. kn. XIV, 41 pataisytame tekste va
dinam urim ir tummim, I-oj gi Kar. kn. XXVIII, 6, 
tiktai urim. Sulyg klausimo budo, žodžių prasmės urim 
ir tummim ir galimo jų sąryšio su efodu, neturime' jo
kių žinių kaipo ir apie jų viršutinį išvyzdį ir paeigą. 
Negalimas daiktas, kad efod butų tikru dievybės paveiksli- 
nimu; priešingai, labai yra galima, kad jis paeina iš prieš- 
mozinių laikų, nors apie jį ir nėra mmėta Būties kny--; 
goję. Rodosi, kad jis turi būti pastatytas greta su terafim. ,

Apie tikrus šventatarnius, kurie butų lošę tarpinin- , 
kų rolę, šituose senovės laikuose nėra nė kalbė^? Tokia 
tarpininkybe būva reikalinga tik tąsyk, kaip į tikėjimą įsi
gauna paslaptiškumas. Gentinio tikėjimo esmemui ji yra 
priešinga. Kuomet dievybė būva gentės dievai, tai ir ku
nigiškos , priedermės yra pildomos gentės galvos arba, 
tam tikruose atsitikimuose šeimynos galvos. Jis sujungia 
savo viename asmeny profesiją ir tautos vardo' ir kunigo: 
Būt. XIV, 18. Jis daro ir aukojimus: Būt. XII, 7, XIII, 
4 ir k. Vėlesniame laike męs teipgi daug kartų susitin- 

, kame su šito pirmapradinio padėjimo žymėmis, nuo šei
mynos tėvo ir gentės galvos šitos teisės perėjo ant ka
raliaus. Kad naudojirhasi jomis tankiai buvo perduoda
ma kitienft asmenims: sunams ir tt. Teis. XVII, 5, 12, 
I Kar. VII, 1, II. Kar. VIII, 18, tai tas nedaro didelio 
skirtumo. Vėliaus kunigas buvo teipgi priklausančiu nuo 
karaliaus, kuris jį paskirdavo ir, pagal savo matymą, ga- 

. Įėjo prašalinti: II Kar. II, 26. Vienok senovės laikuose 
toksai kuniginių priedermių perdvimas buvo tik retame 
atsitikime.

Centraliniu kulto veiksmu buvo aukojimas. Nėra jo
kios abejonės, kad išpradžių jis turėjo puotos pobūdį, 
kurioje dalyvavo gentinė dievybė. Šitame išeina priekin 
teipgi sąvoka, jei ne darymo, tai atnaujinimo sądoros su 
dievybe. Jame atranda savo išraišką ir liaudinio vienu- 

,mo sužinybė. Apie kasmetinį šeiminišką aukojimą šne
kama I-moje Kar. knygoje XX, 6; bet, galbūt, ir daug 
senesniame laike buvo panašus šeimyniški aukojimai.

Nėra aiškių nurodymų į tai, kad aukojimai, daromi 
įvairiems tikslams, griežtai skirtųsi vienas nuo kito ir kad 
jų veikmė prigulėtų nuo kokių nors tam tikrų apeigų. Iš 
paskutinių žinome tik vieną būtinumą: nuleisti aukojamo 
gyvulio kraują. Kun. Kodekse užgynimas vartoti maistui 

■ kraują skaitoma prie prisakymų, duotų Nojui: Būt. IXy 4. 
Galbūt šito esmenyje yra istoriškai teisinga mąstis, jog 
panašus užgynimas turi1 savyje pobudiškas senoviško kul
to ypatybes. Sulyg šito dalyko labai svarbus nurodymas 
I. Kar. kn. XIV. 32 — 35.

Labiausiai atsižymėjančia pamaldos ypatybe buvo ne
paprastas prastumas. Ne kartą aukuru buvo išnetyčių 
pasipynęs akmuo. Niekur nėra nurodyta į tai, kad jis 
butų buvęs laikomas dievybės bustu*). Jehovos tikėjime

•) fimend. AJt Rellgons gescbichte, pusi. 39.
ilgą faiką buvo neprielankumas aukurams iš tašytų ak- 

' menų. j
Pamaldos vietomis buvo kalnai ar kitos augštumos. 

Jos skaityta šventomis ir buvo pripažinamos dievybės. 
Ten, kur jų nebuvo, jos buvo pakeičiamos priemoniškais 
nudavimais, teip vad. bamot, kurie ilgainiui tapo išimtinai 
pamaldos vietomis. Siteipos ant augštumų, dėl kokios nors 
priežasties tankiausiai aplankomų, pamaži dygo stovus 
sventnamiai. Jie darėsi centralinėmis gentės gyvenimo 
vietoms. Susiliejant keletui genčių, įvairios šventynės 
galėjo arba liktis pagarboje, arba mažiaus žinomos užlei
do savo vietą kitoms, gavusioms prašinėsimą, Klaiokli- 
r^C ^enin,e’.žino1mas dalykas, parsiėjo aukojimai įvai
riose vietose. Vienok yra galima, kad jau ir tąsyk tani 
ikrai vietai būtent kalnui, priskaityta ypatingas šventu- 

kah"> j™.

h
(Toliau bus)’.

iš ko ir pasidaro pajiega. Užtaigi sveikiems 
visuomet reikia langas laikyti ^tdaras mie
gamam kambaryj. Kitaip darant, plaučiai 

[negauna ganėtinai oro, kraujas užsinuodina. 
'inogų apima sunkios minfįs, kurias jis ban
do išsklaidyti alum, tas da labjau jį suardo 

lir džiova ima ant jo viršų. Taigi pakol sveiki, 
dabokite savo sveikatą.

•--------- O------ O----------

1$ VISUR. žinomo lenkiško rašytojo Rey- 
monto. Valdžia jo novelėj “Mo
tina” surado norą sėti tarp 
Sedleco gubernijos gyventojų 
vaidus ir kurstymą prieš valdžią. 
Novelė ta tilpo laikraštyj “Žycie 
Grotnadzkie”, todėl teisman pa
teko to laikraščio redaktorius 
. onas Dmochowski, atsakantis 
redaktorius Dras Hubicki ir lei
dėjas Suda. Teismas Reymontą 
ir Dmochowskį išteisino, o Hu- 
bickį ir Sūdą pasiuntė metams 
tvirtovėm

|| Anglijoj likosi paleistas 
lamentas ir paskirti nauji 
kimai. Partijų vadovai važinėja 
po šalį ir laiko kalbas apkaltin
dami vieni kitus. Atkakus į 
Calchester vidaus ministeriui, 
šalininkai priešingos partijos 
apstojo jo karietą ir mėtė į mi- 
nisterį supuvusias žuvis ir kiau
šinius.

par- 
rin-

DŽIOVOS GYDYMAS.

Vokiečiai sako, jog kiekvienas ž 
da nors savo gyvenimę yja turėjęs 
vos. Tai nėra toli nuo teisybės, 
gi džiovos bakterijos yra labai išsi 
męs taip tankiai turime progą j«^ 
tad nedyvai, jog męs užsikrečiam jomis, 
da mūsų apsiginimo pajiegos yra s 
Užsikrėtimas sukelia kūno apsigynimo pa^ie I 
gas, ir sužeistas kūno mezginys užgyja <r 
5a liga bent nesiplėtoja. Ištikrųjų, pc L - - .
myriui turi 'ženklus tuberculoscT ;aęfc kodavo vaisto, kuris nutildytų rupesc.us, pa- 
S0 iš 100 žmonių, tuomtarpu nuo įdžio- Išrytų žmogų lamungesmu, pasmagm ų gy- 
džiovos miršta tik 10-15 iš šimto. Tokh, vemmą, nubrauktų ašaras. Tam tikslui al- 
mdu iš astuonių užsikrėtusių vienasj^j^“ ^^>a^ 
ta. o septyni pasitaiso. Is to. matyt,: kad|senal J“ atsirado,.sunku tikrai pasakyti, bei 
džiova nėra tokia mirtina liga, kaip daugeli- 'fnĄą jaunesnis ui pat, žmogų 
mano. Nuo jos tankiaus pagyja, negu miršta Platts,n's jo vartojmias prasidėjo tada, kuomet 
Ii yra išgydoma, jaigu anksti ją pažint. Pra ’™nes PradeJ° apdirbti žemą. Aigypte pirm 
i •' • i- ne I-*»000 metų alkoholis buvo plačiai žinomas,
dzioje hgos j^s totso “M Aigyptėnų raštuose daug kalbama apie gir-
suse ją pažinti gahma. Bet net ir vėlesmam blogumus. Indų Immgose randama pa- 
laipsnyj, kuomet plaučių dalis yra sutrešus ,"ald°’- .kunom,s 'kintiejie pakviesdavo 
da kai-kurie pasitaiso, pusėtinas skaičius-blo 1'.^ 1 savo puotas idant apgirdžius bu- 
gyn nema, o visų gyvastis gal. būti prail-lį BjbĮ.j4 kad Nojus
<in Vėlesniame laipsnyj džiova būna labai su- L*?«dts vynyną. Graikai ir Romiečiai gar-Į 
painiotas dalykas Kūno mezginys sunai- P™? Būtybes dievanj Dionizą arba Bakchą, 
kintas. Bakterijų nuodai, užpildę kraują, ken S’į“. ‘^'davo girtas orgijas, tie
kia visoms kūno funkcijoms. Norint dau. ,uv,ai. f “T k iri ’
gelyj atvejų da galima pagyti, bet ant to| Alkoholi gahma padaryti is bent kokių 
Peikia !>adėii datį triūso, energijos ir pi-ltugalų, tunnaų savyje vaisinj cidcrų arba 
lingu, ir rezultams visada abejotinas., krakmoą. Paskutimam atvejuje krakmolas

Taigi džiova paeina nuo bakterijų ir jjur, būti paverstas j ctdcrų su pagęlba fer- 
nuodų, gydymas reiškia padidinimą žmogau- Isf cukra“s Padar0 alkoi,<}!.1 SU 
apšilo pajiegų. Reikalinga dabotis/kad | ^lba klt0 fermento, kuris yra rmelese. Tas 

*<ūnas būtų stiprus, kad galėtų pagaminti kuo 
daugiausiai medžiagos, žūdančios bakterijas 
ir naikinančios jų nuodus. r | . gaz^ ]curj rnęs iškvepiam iš plau-1 Pere*tą nedėlios dieną buvo su-

.X1S^S p anaS ga ]-^U1 — I čių arba kuris pasidaro degant žiburiui. trėmimai respublikonų su kle-
. vieni z ziais. \yuwa ir t a, a uzsi-| - 2^|jcc^lo|js vartojamas šiandien daugiausiai r,kaIa*3- Mieste Oporto sustrei- 
aikymas ir maistas. Ligoms turi gauti j va . degtinės? vyno ir alaus. Įvairios kavo geležinkelių taniai. Buvo

o judėjimo lygiai tiek,’kiek reikia nė d*u ^'"7 ^tthuojamos is fermentuotų ja- sus;5mXeiriai Ludė
. J - '.. -r . . •- .. , a.-lvn ir turi būti bent ketvenu metu senumo.I numcn<'‘ Jūreiviai šaudėgiaus, ne mažiaus. ias viskas įsi 

lengvu daigtu, bet ištikrųjų reikalaujt 
nuovokos, kantrybės ir gabumo. Pili

• bicijos turi būti sulaikomi, nusiminę 
raginti, nerviški — suraminti. Grc 
maistu pirmą vietą užima tyras oras, 
to, kad jis turėtų kokią ypatingą

> ant ligos, bet kad jis reikalingas ki< 
1 žmogaus sveikatai, pagerina maisto

dojimą, sutaiso kraują ir tokiu būdu ^1^!'^rMch^nrištotokiJ^"18 užimti kok* "<>" ^"li
pia ant visų kūno icunkcijų. Vasar Stipresni vvnaL kaip ta sherry port |n*strator>ų vietas. Turinti tokias
ligoms turėtų prasti visą laiką ąnfcofp. \^procentų alkiojvictas. i keturis mėnesius turi
Žiemą kai-kune negalbūti lauke da A a \ pn£rv • nun 6 iki or * nuo jų atsisakyti. Bet antai
astuonias vhlandas. Laikas lauke geriausia fermentuotas ekstraktas miežiu Amrc’k°j kuningai yra- ne tik
pralošti ramioj kėdėj ant verandos nuo zte- < apvyniaįs ir išvirintas. Labai ad.minislrafJ5iais, bct dcsP°tiš- 
mių puses vasarą ir nuo saulėtos — žiemą. J > nriemaišomis Vie- kais P"*?1« valdytojais. Ar-
Sausam klimate gerai yra įsitaisyt šėtra. Bet ^kiai f™ gi ir čia jie turės savo privile-
ji turi būti tinkamai sukalto, su medinėms Į į • arta labiaus kenkiančia pikriška išsižadėti? Gal tas parapi- 
grindimis, porą pėdų įskeltoms augsciaus že-| a . . . a.r . r .. , .p M joms ant gero išeitų I
mės. Palos turėtų būti pakeliamos į augštį, |™gsq ir pcroteKm. Graži ruda spalva gau- ’
taiP kad galima būtų paversti į atdarą ve- fekraS " M“kolii“ ™ldila rengia 
randą Namų veranda yra parankiausia, bet M. Y vyn^Srių ctkrų ir mo- dumai suman>™3 egzaminų žy- 
daugybė žmonių tenementuose neturi priėjimo! ,r r7zllJ a > M rabinams. Mano nuo rabi-
prie balkono. Tokiems sėdėjimas_prie lango, lassJ?- . _,o ... cvai<rinri MVn n« reikalauti tokio jau susipa-
šiltai apsivilkus, yra naudingu. Kurie dieną l^rva P išalkinti Tobulesnis r"1*”10 $u abelnais mokslais, kaip
dirba, svarbu yra naktį gulėti lauke. 1^ ••tWtnw«Li ta k1an<ima Anot reikaJauiama nuo katalikiškų ku-

Reguliavimas ligonio pasilsiu ir judėjimų]^® » {lefistof2 o ' kraujas vra^abai^sa- Bel žydai * rabin1 Bali 
yra labai sunkus, bet visuomet yra geriausioj'5 1 L, apsieiti, nes pas uos kiekvie-
perdaug ilsėtis, negu nusidirbt. Iš pat pra-|vot,sįas skystimas. Kuo daugiaus as paeinantis iš Levy giminės
džių, ypač kada'ngonis karščiuoja, pasais ma- ku° da“g,au5 surandama naujų dalykų, 
turi butipilnas. Turi būti uždrausta rūjnntiS|;uo,. daUR^ PnauJF* medąagP5 tyrinėjimui. okių veik visur galima rasti, 
kokiais nors reikalais, rašyt laiškus arba ilgai Į Gahmas dalykas, jog r uj hr dabar rrtai Varsa va neturi
kalbėti. Kada moterįs aplanko ligonį, jų ^‘“g05- kur!os sukelia Sma«’US Ja^sm“s> „bino, bet synagogose pamaldos 
neturėtų būti daugiaus kaip dvylika ant svk. Įto5 vėl medžiagos erzina smegenis ir s.Jlp^ijj atliekamos ir be valdžios 
nes jos iškvėpuos visą orą, ir ligonis už- P^zascu sunkių minčių. Kad tas bent is <tvirtinto rabin0 
trokš. Taipgi nereta kalbėti visoms ant dal>'? teisybe, gahma matyti is to, 
svk, nereikia ligoniui pasakyti, kad jis labai ,ank,a* sunk'?s .m,n.‘ls, dmSs‘a>. kada. Pra‘ 
blogai išrodo ir kad Neužilgo gal Dievas jį s.huosuoja yduna. ir tokiei budu^estii j>ra- 
pas save pašauks. Kaip-ką reikia užtylėti.|!r ,. , ..

Važiuojant į sanatoriją, reikia dabotiesĮ^0^^^^-;^ 
nuilsimo. Už mėnesio ar dviejų reikia bū- 
tinai pradėt judėti, nes gulint kūnas gali per
daug apsilpti. Kas link vaikščiojimo gerai 
yra sekti šiuos patarimus:

Nevaikščioti i 
dyties.

Nevaikščiot
Nevaikščiot, 
Nevaikščiot, 
Nevaikščiot. 
Niekad neuždust, nebėgt, nenuilst. 
Ilsėtis prieš valgį ir po valgiui.

Dr. F. Matulaitis.

J ALKOHOLIS IR JO VARTOJIMAS.
|| Britiškame muzėjuje Euge

ne Tisserant rado seniausią, tur- 
Nuo senų seniausių gadynių žmonės jieš-|but» syrišką Biblios rankraštį. 

Rankraštis tas surašytas 460 me
tuose.

H Portugališkoj valdyboj Ma- 
cao, pietinėj Azijoj, jūreiviai ka
riškojo laivo “Patria”, susitarę 
su garnizono kareiviais, nutrau
kė miestan ir ant vieno pliaciaus 
susirinkę, ' šūviais davė ženklą 
kitiems savo šalininkams. Pas- 

įkui nutraukė, prie moteriškojo 
Šv. Klaros klioštoriaus, iš jo iš
vijo minyškas. Jos iškeliavo 
Hongkongan. Paskui paėmė 
ginklų krautuvę ir ginklus iš
dalino sau prilankiems gyvento
jams. Visas pulkas nutraukė 
prie gubernatoriaus rūmo ir pa- 

I reikalavo išvijimo zokoninkų, pa- 
I didinimo algų kareiviams ir ju- 
I reiviams, uždarymo laikraščio 
Į “Vida Nova”.' Gubernatorius, 
I noroms, nenoroms, turėjo priža- 
jdėti tuos reikalavimus išpildyti; 

__ ____  ________ ______ _ _______ __ Ines į jo rūmą buvo nukreiptos 
fermentas yra produktas mažyčių augalėlių, kanuoiės- 
kurie dauginasi, maitinasi ir savo fermentu

j>erskėlia cukrų į alkoholį ir anglinį gazą, H Portugalijoj daugelyj vietų

|Į { Sosnovicus sugrįžo pulkas 
lenkiškų darbininkų, kurie dirbo 
>ukų darbus Saksonijoj. Pasi
baigus laukų darbams, valdžia 
juos iš Vokietijos išvijo. Laike 
laukų darbo jiems mokėjo • tik 
po vieną markę už sunkų dienos 
darbą. Iš. uždarbio veik nieko 
nesutaupė, vien merginos parsi
gabeno pigius žiurstus, nes juos 
joms uždarbį išmokėjo. '

|| Lenkiškas laikraštis “Wszech- 
šwiat” ? praneša, r jog šeimynoj 
karčemininko Juozo ir Lizos 
Turko pavietyj yra du vaikai Ur
biau beždžionės negu žmonės. 
J ie bėga nuo žmonių kaip lau
kiniai žverįs, kalbėti negali, tik 
murma. Nuo žmonių kavojasį į 
kaminą.

|Į Ir vėl vagysta stebuklingoj 
Lenkijos vietoj, Czervinske, kur 
traukia, prie abrozdo Motinos 
Dievo pulkai žmonių iš visų 
Lenkijos kraštų. Čia nuo abroz
do Motinos Dievo pavogta žem
čiūgų antkarlis ir iŠ vainiko iš
imta brangus akmenėliai, paimta 
ir brangesni vokai. Tyrjnėti va- 
gystą atkako teismo tyrinėtojai, 
bet jie nieko nesusekė.

b iiiiKauio iiictibio ir tyiu uiu iicin.ii ii uiviia, i . ,? . j. r
judėjimo Ivgiai tiek, kiek reikia nė dail.■ •<<*».>»« >ra rfist^uojamos is fermentuotų ja-

J — i’rnrIA I vtJ ,r ^utI betveriu metų senumo. | ,,ne; Kareiviai šaudė j
. ™ j Brandy1 daroma iš fermentuoto skystimo vyn-Išsirinkusius gatvėse streikieriuš

vuogių it turi būti tokio pat senumo. Rūmas . daug jų užmušė. Kareiviai 
I distiliuojamas iš molassų. Gin’as yra dis- . ^uVo trauktiesi. Val- 

, 11iliuotas; alkoholis su kvepenčioms priemaišo- Hz,a. ’ssluntč daugiau
1 Imis. Vartojamas inkstų pataisymui, bet, tur- arc.1^1,.; renkasi čia ir daugiau 
_|būt’ tankiausiai juos sugadina. Visi tie ge- strei lcn^ L^“įcia. todel dar 
JI rymai turi nuo 40 iri 60 procentų alkoholio. Į 5markesniŲ susirėmimų. 

Vynas yra produktas fermentacijos cuk-'l . .
? Irinių vaisių. Paprastai gaunamas iš vyn-| " P°P‘ezM« uždraudė
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ant gero išeitų!

|| Sulyg durnos komisijos iš-

šalintos iš kūno nereikalingos arba stočiai
. Manoma yra, jog nmlst-l apgyventų apskričių,

mo pnezasaa yra gązas anglen^stis kuris du Pmok «
susirenka raumenyse laike darbo Tokiu bu- ri^mtoj vaik kiIboj .

- - " .............“ ’ iH“. P®c,a™e kraujuje yra dalis kunos sukę- leidžiamos mok ti „<* klow,
. ' “ Iha smag.as arba sunkias mintis. Nestebe-pripiiintos yra:

sevaitę pirm pradėsiant gy- tina,U?^ žmogus jies o panašaus vaiso Įka vok^ka |įetuviška gruziniš-
■ kyvybes vandens, anot prancūzų, - ir ran- ka,. armeniškai utviška, estoniš-

da ji paveiksle alkoholio. L ir ,otoriaca. Be, M.^o,ljo.
Ir kuo žmopis yra labiaus suvargęs, su- ka|b d dau^au 

sirūpinęs, nusidirbęs, tuo didesnis būna jo
troškimas vartoti tą laimės šaltinį. Vienas „ Petcrbnrge teisman teko

, rusas taip aiškino savo palinkimą prie ge- dvasiško5H .k,.
• rymo. Sako, šiaip aš kvailas ir silpnas, oL ijoj Uspenskyj, ui

Vaikščioti reikia po atviru dangum, Pinin8M- J““
Šust"kaip^'dvi^myhas^V'^alan^1 <;ll-|s*e^*,į.sa'oę.^ed^’ klaidi^

j.. ’ t; ... J . V pasiekiu, šių dienų pramonijos systema, su-pradžios vaikščiot! tik po kelias mmutas, j -j’ _ ^oletį su ne.
•Įgulant kuką Kartais vazmej.mas arba| ikH *žtikr^tu sk*rd
plaukiojimas luotelių yra naudinga, bet.!vi-|iinkj pri/alkoholio daro visuomeniška h-

Maitinimas džiovininko yra svarbiausiamuštus žydus: siuvėją Libens-

turint karštį.
kada spjaudai kraujais. . 
jaigu svarumas nupuola, 
jaigu pulsas greitas.

jis prakazyravo, o išlošė vienuo
liai Peterburgo Lavros vienuo
lyno.

Į Į Lubliną atėjo ūįdninkas 
jieškoti rodos, nes šieiįiet, mat 
jo pačią šaukia kanumeijėn. Mat 
jos krikšto tėvai, .kada ją krikš- 
tyjo, buvo girti'J ir kuningo 
užklausti, atsakė, jog atvežė 
krikštyti vaikiuką. Kuningas ją 
vaikiuku ir inrašė. * j.

| Austrijos parlamentas, 223 
balsais prieš 206 priėmė sumany
mą, kad bįe .jokio aprubež ravimo 
Austrijon butų iš užsienių įlei
džiama mėsa. Valdžią norėjo 
leisti vien mė^ą iš pietinės Ame
rikos. Parlamentas balsavo prieš 
valdžios norą.

karo ministerija 
reikalauja, kad 
kariu menei pa-

|| Austrijos 
pagarsino, jog 
kas Austrijos 
dirbtų orlaivius, kokių ji dar ne
turi. Orlaiviai privalo išlaiky
ti ore mažiausiai dvi valandi ir 
lėkti su greitumu 70 kyliomet- 
rų į valandą ir galėti paimti du 
žmones sveriančius mažiausiai 70 
kyliogramų. Orlaiviai turi būt 
taip padirbti, kad juos galima 
būtų ir automobilyj patalpinti.

|| Paryžiun atėjo žinia, jog Mo- 
rokko sultanate, šiaurinėj Afri
koj, 17 lapkričio dieną, .morok- 
konai insiviliojo į vieną terpkal- 
nę dalį prancūziškų kareivių ir 
nuo viršaus į juos pradėjo šau
dyti. Užmušė 20 prancūziškų 
kareivių, o 40 jų sužeidė.

|| Prancūziškoj valdyboj vidu
rinės Afrikos, vadiname] Vaday, 
prancūzų nuo sosto prašalintas 
sultanas surinko suviršum 10,000 
buvusių savo pavaldinių ir ant 
syk užpuolė ant miesto Vaday, 
kur buvo tik 1,000 prancūziškų 
kareivių. Užmušta 300 prancū
ziškų kareivių, kiti, pabėgo, pa
bėgo ir prancūzų pasodintas sul
tonas. Žinia apie tai pirmiau
siai gauta Konstantinopoly]’, to
dėl mano, kad Vadayuj priside
da šventas karas mahometonų 
su krikščionims. Vaday apgy
ventas mahometonų.

Maitinimas džiovininko yra svarbiąja fe apĮj^ybės, stoki sveiko pasilinks^ni- 
gydymo dalis. Ligonis kuris valgo jr su-P ir'lengvumas gauti alkoholio šių ligą 
virina, yra pus.au .sūdytas. Virtuve didžiu- ^r |abiaus8stimuliuoja. 
mai ligonių turėtų būti vienatine aptieka. 
Maistas turi būti parinktas ir stropiai paga-Į; 
mintas. Rūgščių kopūstų reikia vengti, ties r1 
nuo jų kartais viduriai ima lubas kelti. Di- . . - . .
džiausią svarba dedama ant žalių kiaušinių vę, sultįs ima labiaus bėgti; pasigerina apeti- 
ir pieno. Kiaušinių duodama nuo 6 iki 10, tas ir maisto perdirbimas, bet jaigu alko- 
pieno 3 kvortas per dieną. Apart to mp- holio skilvyj atsiranda daug, tuomet jis truk- 
sos du arba tris kartus į dieną, tik ne reikia do maisto perdirbimą, užlaiko maistą tokioj 
valgyt rūkyto kiaulės kumpio. pat formoj, kokioj jis įėjo. Alkoholis ir

Geriausia yra gydyties sanatorijoj, kam pats yra maistas. Jis greitai persisunkia iš 
tai yra prieinama. Bet kiekvienas žmogus ir skilvio į kraują ir sudega kūne, norint dauge- 
pats gali išsigydyt nuo džiovos, jaigu jis at- lis abejoja, ar jis suteikia pajiegą taip, kaip 
simins apie maistą ir orą, ir turės kišeniuje | cukrus. Šiaip ar taip reikia atsiminti, jog 
kiek piningų. Maistas duoda mums pajiegą. 1 alkoholis yra nuodingas maistas ir ypatingai 
Tyras oras reikalingas sudeginimui to maisto/ (Toliaus bus.)

ALKOHOLIS IR JO VEIKMĖ.

Alkoholis įgertas stimuliuoja skilvio plė-

L ([ Peterburge, netoli Izmailov- 
sko regimcnto kazarmių rado už-

teiną, jo moterį Minną, giminai
tį pačios Seligmaną ir du mo
kiniu. Visų, miegant galvos ta
po sudaužytos. Užmušėjas pa
ėmė iš kasos 60 rublių. Su
ėmė vieną siuvėjo buvusi pagel- 
bininką, nesenai prašalintą.

|| Paryžiuj suareštavo tris mas
koliškus revoliucijonierius, ar 
gal revoliucijonierių vardą nau
dojančius, kurie užsiėmė dirbi
mu netikrų prancūziškų piningų. 
Suimtiejie yra armėnai iš Kau
kazo.

U Prancūzijoj, mieste Bagu 
de Bigarre likosi pastatytas 
žus paminklai moterei ’ ras 
kei, Marijai Gotiem Ji 
1770 metuose Paryžiuj.|| Sename lenkiškame mieste 

Poznaniuje atsibuvo miesto ro
dos rinkimai. Išrinkta tik 8 
lenkus miesto tarybon, o 18 vo
kiečių. Taigi aišku, jog mies
tuose bent vokiečiams sekasi su- 
'Herinti buvusią lenkų provin

ciją.

|| Vokiškas laikraštis “Frank
furter Ztg” gavo žinią, buk ne
toli Santiguaranto, — 
pulkas 
siveržė 
otiolė 
xivių,

Turkijoj 
ginkluotų grekų in- 

Turkijos pusėn ir už- 
ant turkiškų ka- 
mirtinai pašovė. trįs



— !_____

kareivius. Kitas susi- 
fėmimas turkų su greikais buvo 
aplinkinėse Manastiro. Susirė
mime užmušta trįs turkai ir vie
nas pašautas; grekų užmušta 10.

atsitiko dujų * ekspliozija, kuri 
ant vietos užmušė 5 darbiniu K. Lazinsko 

laidotuves.

Į| Ispanijoj į švietimo ministe
rijos sostą likosi paskirta mote
ris, raštininkė Emilia Pardo 
Rozan.

|| Portugalijos valdyboj šiau 
rinėj Afrikoj, Madeiroj, apsireiš
kė cholera.

|| Atkakę į EI Paso, Texase, 
- iš Mexiko keleiviai užtikrina, jog 

veik visi miestai tarp Chihuahua 
ir Lindera yra revoliucijonierių 
rankose. Kalnuose buvo kruvi
ni mūšiai ir dąug sužeistų ka- 
reivių atgabenta j miestus. Mies
tus Chihuahua ir Guerrera pa
ėmė valdžios kareiviai, bet prieš 
juos traukia gana dideli revo
liucijonierių pulkai.

Į| 30 lapkričio dieną Ispanijos 
pakrantėse siautė vėtros, ku
rios daug nuostolių pridirbo. Ne
toli Caruna paskendo garlaivys; 
su juom prigėrė 16 ingulos žmo
nų. Be abejonės vėtra paskan
dino ir daugiau mažesnių laive
lių, bet apie tai dar žinių nėra.

H Mieste Mexike atsibuvo 
investuvės urėdan Diazo, išrink
to iš naujo Mexiko prezidentu. 
Jo šalininkai manė tas investu- 

, ves atlikti su didelėms iškil
mėms, bet dėl kilusios revoliu
cijos iškilmės išleista, nes dar 
nežinia, ar Diaz galės urėdą pa
laikyti. *

U Ant Kaspūskų jūrių, Masko
lijoj, iškilusi vėtra pagriebė 
laivų stotyj pliatformą su 300 
persų darbininkų ir nunešė į jur 
rėš. Besistengimai juos išgelbė
ti niekais nuėjo. Uuostuose 
paskendo daug laivų ir nemažai 
žmonių pražuvo. Septinis mies
tus užliejo jūrių vilnįs; žmonės 
priversti buvo bėgti iš namų ir 
gelbėjosi ant šieno kūgių.

|] Aplinkinėse Padernalles, 50 
mylių nuo Chihnahua, Mexike, 
buvo susirėmimas Mexiko revo- 
liucijonierių su kariumene. Ei
nant kareiviams gatve mieste

Ant Filipinų salų siautė 
smarkios vėtros, kurios ypač 
smarkios buvo ant salos Min- 
danao. Ant salos Mindanao 
drauge tiek dar ir prilijo, kad 
užgimė tvanai. Pražuvo 20 žmo
nių.

Pirmąją brutališkumo auką 
Chicagos rubsiuvių streike K. La- 
zinskį streikininkai laidojo pane- 
dėlyj, 5 gruodžio. Anksti iš ry
to, apie 9 vai., nuliūdę streiki
ninkai pradėjo rink ties ant W. 
33 gatvės, ties lietuvių šv. Jur
gio bažnyčia, kurioje buvo na- 
bašniko grabas. Daugiaus kaip 
10.000 susirinko prie bažnyčios 
streikininkų ir jiems prijaučian
čių. Unijistai turėjo savo ženk
lelius. Labjausia į akis metėsi 
unijos italų skyriaus ženkleliai 
su žėlaba. Mat, K. Lazinskį nu
šovė išgama italas, parsidavęs 
Royal Tailors kompanijai, tai
gi italai darbininkai norėjo pa
rodyt savo protestą prieš jų 
vientaučio bjaurų darbą. Royal 
Tailors streikininkai nešė savo 
karūną, tuo irgi parodydami, 
kad Royal. Toilors dirbtuvėse 
darbininkai streikuoja, o dirba A. a. Kazimieras Lazinskas.

■■Ji 1
reųuiem. Kun. Kriaučiūnas pa
sakė trumpą pamokslą. —- Visa 
susirinkę žmonės sutilpti baž
nyčion negalėjo, taigi aplink baž
nyčios stovėjo didelė liūdinčių 
minia. Ceremonijos bažnyčioj 
užsibaigė po 11 vai. ryto. Strei 
kininkai ant rankų išnešė savo 
draugo grabą, įdėjo vežiman ir 
liūdinti procesija patraukė ant 
kapinių link. — Įdedant grabą 
vežiman ir einant procesijai, 
“Lietuvos” speciališkas fotogra
fas nutraukė keletą paveikslų, 
du iš kurių įdedame čia laikraš- 
tin. — Tegul bus tai atminčiai 
jauno lietuvio darbininko, K 
Lazmsko, kritusio auka didelėj 
kovoj prieš išnaudojimą ir ne
teisybę. —

Nabašninkas Kazimieras La
zinskas paėjo iš Kauno guberni
jos, Panevėžio pav^ Razalimo 
valsčiaus ir parapijos, Plaučiš- 
kių sodžiaus. Aštuoni metai 
kaip atvažiavęs Amerikon. Iš- 
pradžios gyveno Baltimore,

LAIŠKAS TMD. REDAKCI-
jalE

visados

nieriai šaudė nuo stogų ir per 
langus. Suimta, arba užmušta 
150 kareivių.

|| Mexiko prezidentas Diaz iš
siuntė pas revoliucijonierus Į San 
Isidoro savo pasiuntinius pamė
ginti, ar be tolesnių kraujo pra
liejimų nebus galima susitaikyti.

| Vokietijoj, mieste Hambur
ge, nuo margarinos apsirgo apie 
100 ypatų. Matyt margarina bu
vo pagedusi ir ją valgę apsi- 
nuodin?. Daugelis serga taip 
sunkiai, kad daktarai abejoja 
apie jų išgijimą.

|| Mexiko revoliucijonieriai 
paėmė -miestą Gruerrero; imant 
jį. užmušta daug žmonių. Iš
siųsti prezidento Diazo pasiun
tiniai tartiesi su revoliucijonie- 
riais atkako jau ant vietos, bet 
tarybas trukdo kariumenė. To
dėl pasiuntiniai pareikalavo, kad 
kariumenė būtų atgal sugrąžin
ta, kol traukiasi tarybos.

|| Prancūzijoj užlietos užtvi- 
--r^nusių vandenų Lkiros ir Rho- 

nes klonįs tarp Nantes, užlie
tos žemės plotas dešimties my
lių ilgas ir 5 platus. -Aplinki
nėse Nantes užtvinę vandens 
užliejo penkis kaimus.

[Į Pusėj lapkričio mėnesio Vo
kietijoj siautė vėtros ir sniego 
pustymai. Vėtros ypač giriose 
daug nuostolių pridirbo, nes iš
vartė daugybę medžių. Sniegas 
užnešė gelžkelius taip, kad an
tai Berlyne žmonėms pritruko 
maisto, kadangi produktų nega
lima buvo privežti. Vakarinėj 
Vokietijoj tirpstantis sniegas pa
gimdė tvanus, o tvanai neišpa
sakytai daug nuostolių pridirbo. 
Reinicke užtvinę Moselio van
dens siekia antrų namų lubų. 
Moselyj vandens kįla dar vis 
augštyn.

Į Chinų senatas užgyrė nuo 
liepos mėnesio sekančių metų 
suvisu uždrausti gabenimą 
opium ir jį vartoti neleisti. Dau
giausiai į Chinus opiumo gabe
na iš Indijų, kur jo dirbimui yra 

* dideli plotai užsėti aguonoms.
( Jau seniau Chinai bandė už

drausti opiumo vartojimą, bet 
kad iš jo Anglija turi didelį pel
ną, tai jį pasikvietusi pagelbon 
prancūzus, pradėjo karą su Chi- 
nais ir jis pasibaigė paėmimu 
Chinų sostinės Pekino. Chinai 
-turėjo nusilenkti ir uždraudimas 
gabenimo opiumo tapo atšauk- 

' tas.

|| Prancūzijoj upė Ločne iš
siliejo per krantus, išsiliejęs van
duo pragriežė pylinius ir už
liejo didelius laukų plotus. Tva
nai tie atėmė darbą 7,500 darbi- 
nikams viename tik mieste Nan- 
tes. Išsiliejo per krantus ir upė 
Rhone. Mieste Avignone van
duo sugriovė . daug namų. Ar 
neprigėrė kiek žmonių, dar ne
žinia.

|| Maskolijoj, priešais Tagan- 
rogą, siautęs smarkus vėjas 
nestūmė Azovo jūrių vandenis 
trįs mylias nuo kranto ir per 
tai daug buvusių prie kranto 
laivų atsirado ant sausos žemės.

|| Chinai rengiasi padidinti sa
vo kariškas pajiegas, ypač gi 
laivynę. Jie nori susirišti su 
kokia galingesne tauta. Ameri
koj mano, kad Chinai susirištų 
su Amerika, .bet ištikro apie to
kį norą reikia abejoti. Juk nie
kur, turbut, tokio nekentimo chi- 
niečių nėra kaip Amerikoj, o 
nesikenčianti juk nesiriša.

|j Netoli Paryžiaus, Prancūzi
joj, ant vienos salos upėj Se
noj yra kapinės, kur palaidota 
su viršum 10.000 šunų. Ant tū
lų žmonių draugų kapų yra pui
kus paminklai pastatyti didž
turčių šunims, su gražiai skam
bančiais parašais.

U Ryme, kariumenės kazermė- 
' se, valgant kareiviams vakarie

nę, vienas kareivis urnai gavo 
proto sumaišymą. Pagriebė ka
rabiną ir į sandraugus pradėję 
šūvius laidyti. Vieną kareivį už
mušė, kitą mirtinai pašovė. Pas- 

, kui pats iššoko per langą ir už
simušė. ' ” r

|| KopeuAageno universitetas 
mano atimti nuo Dro Cooko jam 
suteiktą 4 garbės daktaro titulą, 
kurį jam davė už atlankymą 
šiaurinio žemgalio.

|Į Iš Vokietijos pavasaryj ren
giasi keliauti prie pietinio žem
galio tirinėtojų ekspedicija po 
vadovyste leitenanto Wilhelmo 
Fischer. Tam tikslui aukomis 
vokiečiai sudėjo $175,000.

||šveicarijoj,, kantone Wa$dt, 
išdegė visas kaimas Bėk. Su
degė 35 ūkės. Sudegė ir 
galvijų.

daug

|| Vokietijoj, provoocijoj
’”tn, anglių kasyklose “Viktoria1

Hos-

I Jogailos universitete šiais me
tais liko įsteigta nauja katedra 
“krikščioniškos sociologijos”,

• profesoriautų tapo pakviestas 
' kun. Zimmermanas iš Pozna- 

niaus, garsus socialistų ėdikas. 
Išpradžių Zimmermanas turėjo 
išguldinėti tik teologams (ku- 
ningams studijuojantiems Dievo 
garbinimo mokslą), bet paskui 
Zimmermanas panorėjo savo 
“mokslą” ir tarp visų studentų ir 
pašalinių platinti. Lapkričio 15 
d. (buvo pirma lekcija, susirinko 
pilna, salė universiteto jaunuo
menės ir pašalinių. Lig tik ku- 
ningas įėjo, klerikališkoji jaunuo
menė pradėjo delnais ploti, kita 
pusė švilpti, prasidėjo stumdi- 
mąsis vienos pusės su kita, vi
są valandą tęsės triukšmas; ku- 
ningui iš salės išėjus, jaunuome
nė išsiskirstė. Atsitikimas ne
gražus, negalime niekam už
drausti savo nuomonių skelbti, 
bet giliau pažiūrėjus jaunuome
nė tiesą turėjo, — universitetas 
turi būti mokslo šaltiniu, negali 
būti Jarge išguldinėjama jokia 
“krikščioniškoji sociologija”, nes 
tai partijinis mokslas, antra gi 
nesenai popiežius įsakė, kad vi
si universitetų profesoriai ku- 
ningai prisiektų, jog neskelbs 
savo lekcijose nieko priešingo 
katalikų tikėjimo dogmatams, 
vadinas, tokie profesoriai negali

A. a. Kazimiero Lazinskio grabą deda j laidojimo vežimą. Apie 10.000 streikininkų susirinką j laidotuves.
Paveikslas nuimtas ties šv. Jurgio bažnyčia ant 33 gatv. žiūrint į Morgan St.

ten tik parsidavėliai. Nešė ka
rūną Hart, Schaffner ir Mane 
streikininkai, prie kurių prigulė
jo ir K Lazinskas. Didžiausia 
vėluva buvo visų unijų su juo
du užrašu:

“Męs liūdime dėl mirties mu
sų draugo darbininko, Charles 
Lazinskas, kurs krito auka bru
tališkumo ir rubsiuvių kapita
listų asocijacijos godumo”. —

Nuo įvairių unijos skyrių buvo 
daugybė vainikų su užrašais 
“Neužmirštamam Ch. Lazins- 
kai, kapitalizmo aukai”...*.

Orkestrai žaidžiant liūdną lai
dojimo maršą, visi susirinkusie
ji, kaip vienas, nusiėmė kepu
res. šv. Jurgio bažnyčioj buvo 
atlaikytos mišios ir atgiedota

Procesija lydinti a. a. K. Lazinską į kapines.
Nuimta ties 34 gatve.

Gerbiamas Redaktoriau I

Kiek męs turime Tėvynės My
lėtojų Draugysčių? Matyt šitas 
vardas daugumui patinka, jaigu 
juo daugelis nori naudoties. Mū
sų organe “Lietuvoj
garsinasi Tėvyn. MyL Dr-stės 
Centrališkų viršininkų adresai, 
bet tėmyju, jog nuo senai “Ke
leivyje” garsinasi taip-pat kokia 
tai “Tėvynės Mylėtojų Draugys
tė“ iš Chicagos, kuri tik prideda 
“No. I” ir dar žodį “tautiška”. 
Tas išrodo lyg muilinimu akių, 
nes jaigu toji draugystė nori pa
rodyt skirtumą numerių, tai jo
kiu būdu jai nepriklauso “No. I”t 
nes tikroji Tėv. Myl. Draugystė, 
be abejonės, yra daug senesnė. 
Prikergtas žodis “tautiška”, taip- • 
gi nedaro skurtumo, nes tikra 
T. M. D. buvo ir yra taipgi 
tautiška, o ne kokia kita organi
zacija. Šitas viskas parodo, jog 
čia norima prisidengti plunksno
mis mūsų tikros T. M. D. Tas - 
negali išeiti T. M. D. ant naudos 
ypatingai, kad minėta T. M. D. ’ 
Na 'I. "tautiška” draugystė 
garsinasi savo organe “Keleivyj”, 
kuriame krislo “tautiškumo” nėra- 1 
si ir kuris atkakliai “ėda” Tėv. 
Myl. Draugystę nuo pat jos* at
gaivinimo. Ar neklaidina tas 
visuomenės ir mažiau apsipaži- t 
nusių sąnarių?

"Nesenai vėl patėmyjau viena
me iš laikraščių apgarsinimą ba- Į 
liaus dar trečios Tėvyn. MyL i 
Draugystės iš kokio ten Chica- I 
gos priemiesčio — Kensingtono, 
ar Pullmano. Čia vėl gudriai 
įpintas kitas žodis “Lietuvos”, 
taip kad išeina: “Tėvynės Lie
tuvos Mylėtojų Draugystė” 
tarsi lietuviams kita, kokia ša
lis, o ne Lietuva, gali būt tė
vyne. Toks lindimas po sveti
mu sparnu išrodo labai negrą- 
žiai ir kitas gali manyt, kad ar
ba šios draugystėlės, (kurios, 
kaip^ girdėt, nieko bendro neturi 
su apšvieta ir T. M. D.) norėtų, 
amerikoniškai išsitartus “daryt 
biznį po T. M. D. vardu”, ar
ba prisidengimui neturi užtekti
nai savo locnų plunksnų, jaigu 
skolinasi sau svetimas. Gal jos 
negirdėjo apie tikrą Tėvynės 
Mylėtojų Draugystę, na, tai reik 
joms dovanoti, bet visgi, jaigu 
jos yra geros draugystės, ir, tai
gų jos ypatingai yra tikrai tau
tiškos, tai ar neturėtų jos per
keisti savo vardą, neklaidinti vi
suomenės ? ’ Vardų yra daug ir 

gražesnių už mūsiškį t. 
Su pagarba.

Md., paskui atvažiavo Chicagon, 
III. ir pastojo Hart Schaffner ir 
Marx dirbtuvėn ant Austin avė., 
ten (šeštoj šapoj) visą laiką ir 
dirbo iki streikui. Streikui ki
lus, prisirašė prie rūbsiuvių uni
jos. Prgulėjo prie Chicagos 
Lietuvių Pagelbinio Klubo (Chi- 
cago Lithuanian Benefit Club) 
ir buvo apsidraudęs North Amer. 
Acc. Insurance Co. — Chicagoj 
Kaz. Lazinskas turėjo giminės,— 
pusbrolius Valentiną Rumčiką 
841 W. 33 st., ir Izidorių Rum- 
Siką, 3332 Morgan st. Lietu
voj paliko motiną, dvi seseris ir 
brolį; nabašninko tėvas miręs 
2 metai atgal.

tikrojo/dulkes išsibarstę, matomai, su- 
yradėt? sirinks ir vėl i e^va kūną su-

skelbti tą, ką atranda bebandy-1 leistos brošurėlės “Socializmas Valdybai nei skundiko 
mi, bet tik tą, ką popiežius lie ir darbininkiškas klausimas”, p. vardo, tai nuo ko-gi tada pradėt?)sirinks ir vėl į gyvą kūną su
pis. Pirmeiviškoji jaunuomenės 
dalis jau senai reikalauja, kad 
teologijos fakultetas iš univer
siteto butų išskirtas, kaip tat 
yra Rosijoj, kur yra įsteigtos 
atskiros dvasiškos Akademijos. 
Galima laukti, kad Krokuvos 
universitete bus da didesni su
judimai, nes universiteto vyriau
sybė visai stojo klerikalų pusėn.

RankpeL —

Tėvynės Mylėtojų
Dr-stės Reikalai.

raitU3 T«t. Myl. Dr-jo« rel- 
kuopos ir parienioe ypate* 
siųsti iirjoa Lit Kom. ua-

Visus 
kainose, 
malonės 
rtui ir reda«cto< iat. 
J. Lankia. 2S51 Union Chicago. III.

PRIE T. M. D. KNINGŲ 
SKANDALO.

Nesenai tūlas “Vienas iš pir
mesnių Viršininkų” apskundė p. 
Sirvydą, per organą nelegališ- 
kame pardavinėjime T. M. D. iš-

Sirvydas, laišku į “Lietuvos” re- Panašus reikalai, man rodos, pri-• siformuos tik Arkangelo trimitą 
dakciją pasiteisino (teisybė — valo pirmiaus būt žinomi Cent-J užgimę.. 
labai skystai), kas iššaukė vėl ro Valdybai, negu kam kitam,f 
užsipuolimą iš pasės skundiko, nes tai gana keblus ir pavojin- 
kuone tais pačiais,: kaip ir pir
miau, žodžiais. Taip einant, ne
bus galo. Dalykas, rodos, yra 
gana svarbus, t!at jf, sykį pra
lojus, reiktų išvirinti-ir užbaigti 
trumpai ir teisingai, p. “Vienas iš 
pirmesnių s irštriinio^”, apkaltin
damas p. Sirvydą, berods, ne 
nuo to galo pratjėjo^; vietoj gin
čytis per laikraštį, Įišrodo, būtų 
daug geriaus pranešti Centro 
Valdybai ir pristatyti jai vk-tis 
apkaltinančius dokamentus, arba 
nužiūrėjimas. Centro Vaklyba. 
turėdama ant kp remtis, greitai 
dalyką išaiškins ir apie pasek
mes praneš per organą. Taip kaip 
dabar dalykas eina, galima gin
čytis ir iki “sūdnai dienai", o 
reikalas vis nebus užbaigtas. 
Apskundimas yra per sunkus, 
kad Centro Valdyba galėtų uz 
jo imtis be tam tikrų dokumen
tų, o jaigu, leiskim sau, T. M. D. 
redaktorius neišduos <

gas dalykas. K. Dzūkas.

KAS PASIDARfi SU ANGLI
JOS LIETUVIAIS?

Anglijoj ir Škotijoj lietuviai kas 
sykį apgula, tai, matyt, jau dau- 
giaūs niekados atsikelti negali. 
Taip reik manyti apie tenykščius 
lietuvius,—žiūrint ant jų TMD. 
akimis. Dar prieš paskutinį T. 
M. D. paįrima, matėme ten ke
lias kuopas ir saujalę T. M. D. 
sąnarių. Kartu šu visa draugi
ja pairo šios kuopos ir
šiam laikui, nežiūrint į bandy
mus, Anglijoj ir Škotijoj nėra 
nei vieno T. M. D. sąnario, nors 
lietuvių, tenai, abelnai imant, di
dokas pluokštas. Buvęs T. M. 
D. pirmininkas bandė susinešti 
su keliais anais laikais žymes
niais Anglijos veikėjais, vienok 

Centroinepasekmingai: kuopos sykį j,

iki

. Gana įstabus apsi
reiškimas: pirmiaus, kada T. M. 
Draugija vos krutėjo, lietuviai 
iš anos pusės Atlantiko “balos" 
užtėmyjo ją ir rado reikalinga 
prie jos prisidėti, o šiandien, ka
da mūsų draugija turi sąnarius 
net gilumoj suvaržytos Masko- 
lijos, Prosuose, Prancūzijoj, 
Šveicarijoj ir Austrijoj, — Ang
lijoj, matomai, neatsiranda nei 
vieno vyro, kuris galėtų, ar no
rėtų sujudinti apatijos apimtus 
savo vientančius.

Na-gi, “nūnai Albijono”*), ar 
neverta pasipurčius išlysti iš am
žinų Anglijos miglų? Ar tūkstan
čiai Tėv. Myl. Draugijos są
narių neras terpe jūsų nei vie
no pasekėjo? Lauksim.

Yankee.

♦) Albijonu vadina Angliją.

dar
t

ATSAKYMAI.

P-ui A. Baravykui, Centralija, 
m.
D.

ta
D.

Apie įsteigimą prie T. M. 
kuopų pašelpinio skyriaus po 
M. D. čarteriu buvo svarsty- 
paskutiniame III-ame T. M. 
Seime Chicagoje. Siame da

lyke seimas taip nusprendė: 
kuopos, kurios nori, gali po save 
vardu steigti pašalpas ligoje. Tas 
yra grynai privatiškas reikalas 
kuopos ir Centras nuo savęs ga
li tik paraginančią nuomonę iš
reikšti. Kaip pašelpinės, taip 
ir apšvietos draugijos priguli prie ’ 
vieno skyriaus -taip vadinamų 
“nebizniškų” draugijų (not for 
profit); ir joms išduodami čar- 
teriai yra ir tos pačios rųšies.
Pašelpinės draugystės po savo 

čarteriu gali užsiimti plėtojimu “Į 
apšvietos, kaip lyginai apšvietos 
draugijos “gali vartot visus tei- 
suotu s kelius ir būdus delei at
siekime savo tikslo”, taigi ir 
pašalpą. -T. M. D. čarteris ne
užgina įvedimo pašalpos ligoje, 
ir norinčias kuopos gali ką pas 
save įvesti, vienok T. M. D. 
Centras neatsako, jaigu tokioj 
kuopoj atsitiktų daleiskim bank- | 
rūtas ir sąnarys norėtų gauti 
jam prigulinčią paramą iš Cent- 
ra Kada T. M. Dr Seimas už
tvirtins oficijališkai pašelpon 
skyrių ir įdės tą savo konstitn- 
cijon teisuętu keliu, tada T. M. 
Draugystė galės* imti ant savęs 
atsakymą už tą: skyrių. Šiaip, 
kuopos gali elgtis >pagal savo no
rą' męs žinome, kad jau keletas 
T. M. D. kuopų įvedė pas save 
pašelpą. Savo keliu tokios kuo
pos būtinai privalo pranešti apie 
tai Centrui dėl žinios. K. D.

4
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Plpicagos
LietuviųGyvenimo. I klausytojams galėjo

KONCERTAS.
šiame nedėldienyj, u gruo

džio, Mušte Hali, 203 Michigan 
B|vd., atsiliks mūsų žinamo dai
nininko p. M. Petrauskp koncer
tas. Koncerte dalyvauja žino
mi Chicagoj muzikai — p. Heniot 
Levy, pianistas ir p, Herbert 
Butter, smuikininkas. Į Akkom- 
pąniuoja ponia H. Butler ir p. 
Ą. Pocius, šitoks koncertas yra 
čhieagiečiams retenybė, taigi vi
si tenepamirš į jį atsilankyti. 
Koncerto programas labai įvai
rus ir indomus. Indedam čia jį 
ištisai; - • . •

PROGRAM& . „
1. a. Bali adė, g mino r, b. Noc- 

turne, c. Etude. (Chopin) 
tais p. Heniot Levy.

, 2. «. Nocturne, lietuv., (Grieg) 
b. Cavatina, ik operos “Ru- 
salka”. lietuvikkai, (Dargo- 
mižsky). c. Aubade, iš ope
ros “Roi d’Ys", prancūziškai, 
(Lalo), dainuos p. M. Petraus
kas, akkompaniuos, p. A. Po
cius.

3. a. Arabesąue en Bateau, (De- 
bussy). b. Polsko, (Aulin), 
žais p.Herbert Butler, akkom
paniuos, ponia Herbert Butler. 
a. Berceuse, lenkiškai, (Cho
pin). b. Asra. vokiškai. (Ru- 
binštein). c. Slowly fades the 
Sunlight, angliškai, d. Tylėk 
mano drauge, lietuviškai. e. 
Serenada Don-Juan, (čaikow- 
sky), dainuos p. M. Petraus
kas, akkompaniuos, p. A. Po
cius.
a. Valse Impromptu, (Heniot 
Levy). b. Caprice, (Paganinl- 
Llszt). c. Etude, (Moszkow-- 
ski), žais p. Heniot Levy.

6. a. Romance di Mllio, iš ope
ros Zaza. itališkai, (Leoncaval- 
lo). b. Ballada, lietuviškai, 
(M. Petrauskas), dainuos p. 
M. Petrauskas, akkompaniuos 
p. A. Pocius.

7. Rondo Capriccioso. (Salnt- 
Saens), žais p. Herbert Butler 
akkompaniuos ponia Herbert. 
Butler.

8. Lietuviškos tautiškos dainos, 
(M. Petrausko), dainuos p. M. 
Petrauskas, akkompaniuos p. 
A. Pocius.

‘ Tikietai: ‘25c., 50c., 75c., |1.00 
4r 81.50;

5.

paminėjimą Tolstoi’jaus gyve
nimo ir darbų. Šis vakaras, ga
lima sakyti, puikiai nusisekė ir 

_ . > atnešti di
delę naudą. Prelektoriais buvo: 
Giraitis, Kl. Jurgelionis ir Hert- 
manovičius, kalbėjo apie 10 min. 
Beto buvo stereoptikonu paro
dyti keli Tolstoi’jaus paveiks
lai. Giraitis kalbėjo apie Tol
stoi’jaus mokinimą ir jo nuo- 
moniavimus. Skaitė ištraukas 
iš jo raštų ir jo nuomones apie 
valdžią, socijalizmą ir žmonijos 
surėdymą* bei dorą. Giraitis sa
vo. užduotį> išpildė neblogai, vien 
tik klaidingai darė išreikšdamas 
savo, ypariškas -pažvalgas kas- 
link Tolstoi’jaus ir kitų žmonių 
nuomonių, anot jo; “vjsai kvai
lų”. Kalbėtojas butų - geriaus 
pasielgęs, jaigu butų perskaitęs 
vien gryną studiją Tolstoi’jaus 
filizofijos, nieką nuo savęs ne
pridedamas. -Tokie pridėjimai 
jo kalbos vertę nusilpnino. Ant
ras, Jurgelionis, labai smulkme
niškai apkalbėjo Tolstoi’jaus pa
ėjimą, kūdykystę, vaikystę ir 
pradėjimą veikti, bet, ant to pra
leidęs daug ląiko, labai mažai 
pasakė apie jo antrą gyvenimo 
pusę; nepasakė net kiek jis tu
rėjo vaikų ir kaip vedė gyve
nimą sulyg savo teorijų, kurių 
net jo vaikai ir pati nepripažino 
atsakančiomis. Hertmanovič pa- 
tėmijo priežastis, kodėl Tolstoi’- 
jus labiaus garsus už kitus, ne- 
mažiaus vertus žmones. Kal- 

tęsėsi’ net keturias valan- 
Žmonės ant tiek buvo už- 
jog ? tiek laiko prasėdėjo

svarstymus unijų atstovai sa
kė praneštą streikuojantiems dar
bininkams ir viską darysią pagal 
jų noro. ' ••

Ketverge, I gruodžio, streiki
ninkų komitetai visą dieną gal
vojo apie- sąlygas, ant kokių 
Hart, Schaffner ir Marx ir kitos 
firmos sutinka priimt atgal dar
bininkus. Ne vienur komitetuo
se buvo manoma, kad reikia at
sisakyti nuo “elosed shops” rei
kalavimo. Vyriausiame streiki
ninkų komitete buvo ir Th. A. 
Rickertas, United • Garment 
VVorkers or America preziden
tas, tas, kurį kelios sevaitės at
gal streikininkai apšaukė parda- 
viku. Vyriausias streikininkų 
komitetas labai atidžiai svarstė 
tas sąlygas, kurias kitą syk bu
vo priėmęs Th. A. Rickertas. 
Ar bus dabar tos ar panašios 
sąlygos priimtos, šiomis dieno
mis išsiaiškins.

Nežiūrint, kad eina tarybos, 
visur teberenkamos streikinin- X
kams aukos. Daugelis teatrų 
rengia perstatymus streikininkų 
naudai.

Milwaukee mieste sustreika
vo 600 rubsiuvių, nenorėdami 
dirbti prisiųstų iš Chicagos 
darbų.

ko kningutę Tnt Tlumčikd vardo; 
joje užrašytuose/, depozito. Pa
sirodė, kad kazokas dėvėjo sa
vo pusbrolio Ruojčiko apsiaustą. 
Piningai tie buvo nabaėninko, tik 
padėti ant ftumoko’ vardo OL 
sevskio kanboje. F. V. Rumčikas, 
gyvenąs 841 C'W. *33 gatv., atėjęs 
“Lietuvos” reriakcijon papasakojo 
apie nabašnilęą sa$o pusbrolį, jog 
jis buvo labai rietas, geras, ra
mus, niekam jokios skriaudos 
nepadaręs žmogus. P. Rumči- 
kas sakė, kad libai norėtų ži
noti,’ kas tie kiti du vyrai buvo; 
jie galėtų papasakot visą teisybę, 
kas čia pirmas užpuolė, gal tas 
Yacullo. Savo pusbrolį p. Rum- 
šikas paskutinį kartą matęs šią 
pačią dieną 2 vai. po piet Casino 
salėje ant 12 ir Union gatvių. 
Iš Casrno salės Lazinskas nu
ėjęs į jo unijos mitingą ant 12 
ir Blue Island avė. Ką Lazins
kas darė, išėjęs iš Casino salės, 
p. Rumčikas nežino.

bos 
das.
imti,
taip tyliau ir ramiai, kad ne tan
kiai panašų užsilaikymą galima 
kur patėnįyti. Žmonių buvo pil
na svetainėlė.

Būtų labai gerai, jaigu kas to 
vakaro paskaitas, sutvarkęs, pa
duotų spaudon.

erzinan-
Skaitė 

atkarto- 
žodžius

r
Aušros prelekcijos U d. gruo

džio, 3 vai. po piet atsibus:
1) Afrt Bridgeporte, lietuvių 

klube, 3149 S. Halsted st., skai
tys — Kst. šliupas, temoj: 
Deonizas Poška, Lietuvių rašy
tojas — ‘poetą.

2) Ant Town of Lake, Davis 
Square svetainėj, 45-ta gatvė ir 
Marshfield avė., skaitys J. But
kus Laukio referatą temoj: 
Rymėnai.

3) Ant;West side McCormick 
svetainėj”“ant antrų lubų, skai- . 
tys J. Laukis temoj: Pergalėji- , 
mas savęs.

4 d. Gruodžio buvo “Aušros" 
kp. prelekcija, skaityta Gudo, 
temoje “Kultūros historija”. 
Tai buvo jau antra dalis toje 
temoje, pirmoji buvo skaityta 
27 lapkr. Apie prelekcija ne
galima pagiriančiai atsiliepti. 
P-as Gudas — ne lektorius. Jo 
skaitymo tonas įkirus, 
tis ausis ir varginantis, 
sunkiai, mikčiodamas, 
^lamas arba lauždamas
ir tankiai blogai akcentuodamas 
ir nevietoms darydamas pertrau
kas arba atsikvėpimus. Pati 
prelekcija buvo netvarki. Pre
legentas taip viską į krūvą mai- 

•šė, jog ir su geriausiais norais 
klausytojas vargu galėjo kokį 
sensą iš visko išvesti. Prelekcijos, 
rengiamos pamokinti “papras
tus” žmones; tajgi ji turėtų bū
ti kuolengviausia klausytojams 
suprantamos. Šioji prelekcija ne
galėjo būti suprasta ne vien “ne
mokytų”, bet ir “mokytų”: vis
kas buvo sujaukta ir prigrūsta 
daugybė nelietuviškų- žodžių, 
Išrodė, kad prelegentas lietuviš
koje kalboje nerado atsakančių 
žodžių. Tiek nelietuviškų saki- 

' nių pirmiaus dar neteko niekur 
girdėti. Apie kaikurius dalykus 
buvo pridėjęs perdaug nieknie
kių (pav. apie arabus), kuomet 

. apie svarbesnius dalykus ir 
svarbesnes gentes visai nei ne 
užsiminė. - .

VIETINES ŽINIOS.

4 Gruodžio vakare “Aušros

RUBSIUVIŲ STREIKAS, 
t

U ta mink e ir seredoj, 29 ir 30 
lapkričio1 d., pas mayorą Busse 
buvo susirinkę atstovai streiki
ninkų ir. darbdavių. Nuo strei
kininkų buvo: S. L. Lauders 
nuo National Garment Works 
uinjos, J. Fitzpatrick, nuo Chic. 
Feder. of Labor, Edw. Ander- 
son nuo vietinės unijos ir ponia 
R. Robins nuo moterų unijos. 
Nuo darbdavių buvo H. Hart 
ir advokatas ,L. Mayer, atstova
vęs darbdavių reikalus. Buvo 
mayoras Busse ir aldermanai 
Merriam, Dunn ir Ryan. — Pa
sitikima, kad iš šitų tarybų kas 
nors bus. Ypač ponia Robins 
labai daug ko tikisi ir mano, kad 
tarybose galima bus susitaikyti. 
Vienok didžiųjų firmų atstovai 
užreiškė, kad jie apie visą-ką su
tinka kalbėti, tik ne apie “elosed 
shops”. Sako, kad jie jų vis-

kuopa turėjo kitą paskaitą — vieną nepripažins. — Apie visus 
t j•ė

Stl,^fRGI, BET 
MUMį LIKO JAU 
tik 10 ool.; vi 
MOKSLĄ ABiEmS 
I"vIteks: o IR 
PMA&YYENIMA5 
KAŠTUOS. KĄ I 
DARYSIME? j

VĖL, NORS PO«^ 
NEDlLių pasi- 
mokysime, O 
PASKUI, V£l, 
dievas dAvė 
dantis, duos 
• R duoną y

NUŠOVĖ STREIKININKĄ
• LIETUVĮ LAZINSKĮ.

Minia norėjo užmušt nušovė ją.
Petnyčioj, 2 gruodžio atsitiko 

pirmoji žmogžudystė šiame strei
ke. Auka krito iš streikininkų 
pusės. Ant So. State st. ne
toli Polk st. tapo nušautas lie
tuvis streikininkas K. I^azinskas. 
Nušovė jį speciališkas policmo- 
nas Tony Yacullo, pasamdytas 
Royal Tailors dirbtuvės, 419 
Fifth avė.

Atsitiko tai po 5 vai. vakare. 
T. Yacullo, sergentis Royal Tai
lors dirbtuvę, vedė namo du 
streiklaužiu Rosie ir Tony Na- 
patino, 17 ir 16 metų amžiaus. 
Mat tie Rosie ir Tony Napatino 
bijojo, kad streikininkai neuž
pultų ant jų už streiko laužy
mą. Vesdamas tuodu streiklau
žiu Yacullo pastebėjo, kad trįs 
vyrai seka paskui jų. Tada Ya
cullo streiklaužiams liepė eiti 
greičiaus, o pats paliko vienas. 
Apsidairęs jis nebematė tų trijų 
vyrų. Tąsyk norėjo prisivyt 
streiklaužiu^. Bet štai jam su
davė iš užpakalio ir sugriebė 
už kaklo. Tie trįs vyrai užpuolė 
ant Yacullos ir parvertė jį ant 
žemės. Besigindamas Yacullo 
ištraukė revolverį ir iššovė vie
ną ir antrą kartą, šaunant ant
rą kartą, vienas tu trijų vyrų K. 
Lazinskas buvo užmynęs keliu 
Yacullos krūtinę, taigi šūvis iš 
arti pataikė Lazinskui stačiai į 
širdį. Lazinskas nukrito negyr“. 
vas. Kitu du vyrai jau po pir
mam šūviui pabėgo.

Kada Lazinskas buvo nušau
tas, žmonės šoko ant Yacullos. 
Tas pasileido bėgti ir pabėgo. 
Nubėgo į policijos stotį, .534 
State st. ir pranešė apie nusavi
ntą. Yacullą policija pasodino, 4 
kalėjimą.

Šitas Yacullo ankščiau dirbo 
Royal Tailor dirbtuvėje, k'sttfio 
bušelmanas. Kada iškilo 
kas, jis apsiėmė būti speciališku 
policmanu ir ginti streiklaužius 
nuo streikininkų užpuldinėjimų.

Nušautasai K. Lazinskas yra 
lietuvis, jaunas žmogus, 27 metij 
amžiausgyveno 2860 W. 22 
gatv. Tris metus dirbo Hart, 
Schaffner ir Marx dirbtuvėje, 
kaipo siuvėjas.

Lazinsko kišeniuose rado ban-

strei-

Streikininkai ‘ iant panedėlio 
rengė didelę streikininkų paro
dą. N. Nockels, Ch. Federation 
of Labor sekretorius buvo ga
vęs policijos daleidimą daryti 
parodą. Bet paroda - tapo ati
dėta ant vėliau. Panedėlyj nu
tarta dalyvaut Lazinskio laido
tuvėse.

Pas mayorą Busse tarybos 
buvo ir pėtnyčloj. Kas tose ta
rybose kalbama, negalima žino
ti; tą laiko paslaptyje.

Nedėlioj, 5 gruodžio pasiro
dė tarybų pasekmės: Chicago 
Federation of Labor draug su 
streikininkų atstovais padarė su
tartį su Hart, Schaffner & Marx 
firmos atstovais. Pagal šitos 
sutarties Hart, Schaffner & 
Mant priims atgal visus darbi
ninkus dabar streikuojančius, 
išskiriant tuooįj knrie streiko lai
ke užpuldinėjo kėlė riaušes. 
Visi nesutikimai^ kurie toliaus 
gali dirbtuvėje kilt, bus sutai
komi komiteto iš ą sąnarių: 2 iš 
darbdavių pusės, iš unijos ir 
vienas išrenldt’maš pirmųjų ke
turių. Sutarfyj nieko -nekalba
ma apie ’ da^ini^kų. komitetus

; «e unijos skyriuose buvo mitin
gai apsvarstymui priimtosios su
tarties. Sutartis buvo skaito
ma anglų kalboje, taigi daugu
mas streikininkų nesuprato, kas 
joje sakoma. Kai-kur iš angliš
kos buvo išguldyta žydiškon ir 
italiskon, bet kadir žydai ir ita
lai suprato, tai nesuprato kitų 
tautų streikininkai. Nutarta iš
versti sutartį į devynes kalbas. 
— Didžiausias mitingas buvo 
Hodcarriers’ salėje; jame buvo 
Chic. Feder. of Labor preziden
tas J. Fitzpatrick, ponia R. R'o- 
bins ir kiti unijos vadovai. — 
Balsavimai už ir prieš sutartį 
nutarta daryt tada, kai visi dar
bininkai- supras, kokia yra su
tartis. Daugumas streikinin
kų labai nepakakinti iš sutarties, 
jie mato, kad jaigu šitokia su-| 
tartis bus priimta, tai streiki
ninkai nieko nilaimėja. Bet uni
jos vadovai įkalba streikinin
kams, kad jie per tokią sutartį 
nors šį-bei tą gauna, ir sako, kad 
jaigu dabar streikininkai nepri
ims sutarties, tai publika pas
kui jų nešelps. Tai yra netei
singa; jaigu publika iki šiol šel
pė, tai šelptų ir toliaus, nes juk 
visi žinojo, kad streikininkai 
reikalauja “elosed shops”, o da
bar jie to negauna. Jaigu strei
kininkai tiek 
lėtų laikyties 
išlaimėtų, nes 
kas iki šiol 
kaip 4 milijonus dolerių nuosto 
lių. Taigi skaudžiai jau užgavo 
jų kišenių, taip kad toliaus jie 
nebegalėtų atsilaikyt ir turėtų 
pripažint visus darbininkų 
kalavimus.

kių komitetų y atstovų darbda
viai nepripąžjps. Darbdaviai 
ifedarys* slčTrfmno’*^5rp unijos įr 
ne unijos-darbininkų. Jaigu ši
tą sutartį streikininkai priims, 
tai jų svarbiausias reikalavimas 
“elosed shops” nebus išpildytas. 
Dar daugiaus — sutartyj mini 
mą, kad dėl “elosed” ar ne 
“elosed shops” ir toliaus negalės 
būt keliama nesusipratimų. Tai
gi šita sutartis beveik visai yra 
tokia pat, kokią kitą syk buvo 
padaręs Th. Rickektas. Tik da» 
bartinė dar blogesnė yra tuo, 
kad Hart, Schaffner & Mane 
dabar ketina nepriimti atgal į 

■darbą tų, kurie “kėlė riaušes”. 
Pirmiau s apie tai nebuvo kal
bos. — Už tą pirmąją sutartį 
Rickertas buvo t apšauktas par- 
daviku, bet dabar unijos vado- . 
vai tikisi, kad sutartį streikinin
kai priims. Taikymos mitinge 
pasipriešino tokiai sutarčiai tik 
keli streikininkų atstovai, tarp jų 
G. Soderberg ir A. Benson. Jie 
pasakė, kad jaigu darbininkai 
būtų žinoję, kad jiems reiks to- 
kias sąlygas priimt, tai jie ne
būtų streikavę ir geriaus būtų . 
laukę ateinant Mesijos. — So- 
cijalistai pirmut irtieji labjausia 
reikalavo “elosed shops”, bet da
bar šitame mitinge socijalistų 
atstovas Morris Siskind prita- . 
rė sutarčiai be “elosed shops” 
pripažinimo.

Panedėlyj, 5 gruodžio įvairiuo- 1

laikėsi, tai jie ga- 
dar ir toliaus ir 

darbdaviams strei- 
padarė daugiau s

rei-

Vyriausias Cbicagos policijos 
užveizda.

“Salome” uždrausta Chicagoj. 
Strausso opera “Salome” buvo 
statoma Chicagos scenoje. Laik
raščiai ir policija pasipiktino dėl 
šitos operos nemorališkumo. 
Operos direkcija turėjo liautis 
rodžiusi “Salome”. — 
buvo manoma rodyti 
inore, Md., dabar ir 
nebebus.

“Salome” 
ir Balti- 

Baltimore

Mitingas Fedorenko apgyni
mui Chicagoj atsliko 4 gruodžio, 
Walsh salėje, Milwaukee avė. 
ir Noble st. Buvo susirinkę apie 
2.500 rusų ir žyrų. Svarbiau
siais kalbėtojais buvo: J. Czaki, 
H. Anielewski, H. Altschuler.

Fedorenko, socijaldemokratas 
buvęs durnos atstovas, yra su
areštuotas Kanadoj ir jį nori iš
duoti Rosijos valdžiau Rosijos 
valdžia Fedorenko kaltina už

žmogžudystę ir jaigu Fedoren
ko bus išduotas, tai Rosijoj jį 
gali pakart Todėl ir rengiami 
yra apgynimo mitingai

Dvylikos metų motina.
ža mergaitė Ethel, dar kelios 
dienos atgal žaidžiusiu su savo 
lėlėmis, 1 gruodžio pagimtįė kū- 
dykį. Kūdykis sveria ‘8% sva
rų, o jo motina vos 80 svarų ir 
yra tik 12 metų amžiaus. Dak
tarai labai užimti tuo dalyku. 
Policija įieško kaltininko.

Ma-

AUKOS CHICAGOS SIUVĖ
JAMS STREIKININKAMS.
Kensingtono L. D. K. Gede- 

mino Dr-stės susirinkime, užsi
minus apie siuvėjų streiką, tapo 
padaryta auka; aukavo sekan
čiai: L. D. K. Gedemino Dr-stė 
$10.00; nariai ' minėtos Dr-stės 
sudėjo: M. Algminavičius $1.00, 
Juoz. Deračius $1.00, M. Bur- 
neikis 50c.; M. G. Valaskas 25c.; 
P. Rupšis 25c.; jonas K, Va- 
siliauckas 25c.; A. Bagužas 25c.; 
R. Urbis 25c.; Adom. Draugelis 
25c.; smulkesnių surinkta 45c.; 
viso sykiu aukų surinkta 14.20, 
persiuntimo lėšos 10c., aukų lie
ka $14.10.

Aukavusiems reikia tarti šir
dingai ačiū.

Jonas K. Vasiliauskas.

Aukas $14.10 gavome. Su pir- 
miaus gautomis Chicagos siu
vėjams streikininkams per “Lie
tuvos” redakcija iki šiol sudėta 
išviso $30.10. — Prie šitos pro
gos meldžiame visų lietuvių, pri
jaučiančių sunkiam streikininkų 
padėjimui, aukauti kiek kas gali 
ir toliaus. “Lietuvos” redakcija 
patarnaus garsinimu aukų ir per
davimu jų streikininkų komite
tui. Red.

NAUJI RASTAI.
Laisvoji Mintis NU. Turinys: 

Let’os Tolstoijus; Tautiečiai, į 
Kovą! Kun. V. Dembskior Ba^ 
nyčia ir Viešpatija, A. Orlov, su
lietuvino Parygožėnas (tąsa), 
Viešpatavimas caro Aleksandro I, 
J. Šliupas, Jonas, paveikslai iš gy
venimo, V. K. Račkauskas. Notre 
Dame de Paris, Victor Hugo, ver
tė Žemės Vaikas (tąsa), Gyveninio 
atbalsiai, Bibliografija.

m.Vilniaus Kalendorius 1911 
Lietuvos Ūkininko priedas. Liet. 
Uk-o redakcija ir išleidimas. — 
Kalendoriun indėta straipsniai: 
Af>ie orą, Senovės lietuvių tikyba, 
Sokratas, Pr. Vaičaitis, Pov. Vi
šinskis, Girtuoklybts amaras, Ke
liant s į šiaurę Užmirštas mokslas 
(žemdirbystės mokyklos), Bandy
mų laukeliai, Apie dirbinės trą
šas, Trumpos žinios apie arklius, 
Holstininio arba išgabenamojo 
sviesto iš raugintų pavirščlitf dir
bimas, Kooperacija, Apsigitiimas 
nuo limpamų ligų ir k. Indėta be
to Žemaitės apysakėlė Dėl pirki
nių, keletas eilių ir kitų dalykų.

Marijampelės lietuvaičių Pro
gimnazijos atsišaukimas į visuo
menę “Žiburio” Centro Valdy
bos vardu Dr-jos pirmininkas ir 
įstaigos užveizdėtojas kun. d-ras 
M. Gustaitis. Kaunas. 1910 m. 
25 pusi.

* Dieve, padėk! kalendorius 1911 
metams. Katalikų “Blaivybės
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MISTER, PLYŠ, Ml VONA Bl A 
STUDENT. AMAC KOŠT Ml TO 
KRISMIS FOR ŠKUL? ---- -

NO, S J R, WE DONY TAKE' 
^TUOENTS AT THl$ TlME.i 
YČU GAN f/YTBR SCHOOL. j 

2* january -

13
H

KĄ. TA i REIŠKIA! 'DON STUDEN 
DIS TAIM — JU KE/V ŠKUL IN 
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JIEMS STUDENTU, DABAR NEREI
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Draugijos leidinys Nll. tJKkmnaA 
1910 m. 59 pusi. Kaina 3 kap.

Pigus ir - naudingas paplatfoti 
kalendorėlis. 
straipsneliai
apie blaivybę ir alkoholio 
dingumą.

Patilpę 
daugiausia .

jame 
kalba
nuo-

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
Vargdienėliui- Vaikinai su 

merginoms gali pasikalbėti kur 
nors kitur, bet ne per laikraš* 
čius. Laikraščiai tokiais daly
kais kaip suvedimas vaikinų su 
merginoms neužsiima, laikraš
čių užduotis šviesti žmonės, bet 
ne piršliauti.

Norbutui. Pats mandagumas 
reikalauja, kad norinti perstatyti 
kieno nors veikalą autoriaus pa
siklaustų, ar jis leidžia savo vei
kalą ant scenos’ statyti Nevie
nas autorius gal visai nenori, 
kad jo veikalas pasirodytų ant 
scenos, nevienas rašo tik skai
tymui, o ne perstatymui.

APGARSINIMAI.
KŪNO ATSINAUJINIMAS.
Mūsų kūne atsilieka nuolati

nės permainos. Tūlos mažos 
akelės arba celules, iš kurių su
sideda kūnas, miršta ir naujos 
užima jų vietą. Jaigu šitos nau
jos dalelės gauna gana maisto, 
męs nepastebime permainos. 
Naujos akelės tada esti pakak

tinai stiprios ir veiklios. Geras 
maistas gali būt joms suteiktas 
per gerą apstų kraują. Netikęs 
kraujas suteikia netikusį mais
tą, akelės badauja ir iš to kūnui 
esti nemalonios pasekmės. Ge
ras kraujas, pasidaro tada tik, 
kai viduriai gerai suvirina mais
tą, taigi musų pareiga yra da
boti į suvirinimą. Kai tik pa
matysit, kad kas nors viduriuo
se negerai ir jus nustojat apeti
to, Trinerio American Elixirą 
iš kartaus vyno reikia tuojaus 
vartoti. Jis gerai išvalys vidu
rius ir sutvirtins organus. Var
tokite
žarnų nesveikumų ir kraujo bei 
nervų 
vaistų sankrovose. Jos. Triner, 
B33 — 1339 So. Ashland avė., 
Chicago, III.

jį prie visokių vidurių ir

sustiprinimui. — ’ Gausite ~

Draugijų Reikalai.
TĖVYNĖS MYLĖTOJU DR-8TEB 

CENT3O VALDYBOS ANTRASAI: „ 
Pirmininkas: Jonas V. Llutkauskaa,

120 Grand st, Brookljm, T.
- Frtmninkas: Pr. Butkus, *

3252 So. Halsted st., Chicago, III.
Raštininkas: ''Jonas Dagia,

3252 So. Halsted st, Chicago, UI. 
lidininkas: A. J. Povilaika,

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

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

11, rue Sommerard Paris, France.
V. S. Jokr.bynas, 3153 Waliace st, 
Chicago, III. J. Laukis, 2951 Union 

avė., Chicago, III.

TEATRAS
11 d. gruodžio (D«c.), nedėlios va

kare 1910 m.. Hull Houee teatre, 
kampas Polk Ir Halsted gatvių Chl-' 
cago. III. 183 kp. S. L. A. rengta 
teatrų. L06 Jaunimo Ratelis “Ma- 
gelionų“ keturiose veikmėse melo
dramų. Bus dainos, duetai, kvartetai 
ir monolioga* “Kuningo gaspadinė”. 
Ant galo bus rodomi gyvi paveiks
lui > Pradžia lygiai 7:30 vakare.

Lietuviai ir lietuvaitės nepraleiski
te “kitos progos, atsilankykite kuo- • 
skaitlingiausiai | kitų mus prakil
nų teatrų. Veikalas statomas pirmu 
kartu ant scenos, paimtas tik ik 
rankrakčio, o ChijagoJ tai visi tino 
Jaunimo Rateli kaip jis puikiai at
sižymi scenoje. Tikietų kainos auo 
26c. ir augkčiau. Vardan 183 kp. 
B L. A. kirdlngai kviečia visus at
silankyti. I Komittias.

Wa7KĄ, DARYSIME, JUR&I ? Pl-l 
NI&U MAŽAI, O I ČIKAGĄ, TElpJ 

ORBITAI (rRYŽTf 
NE&RAiu, FI5I 
JUOKSIS, SAKYS; _ , . _
TAI STUDENTAI1./ ORYiiAfy O KUR

TEIR, BALTRAI? 
liMET JAU NE'

PbVIfrU 6AUTI, 
r*l MANO DA-

APIE 
TAI TAU 
k'iL/A U 

pasa
kysiu



M. PETRAUSKO
KONCERTAS

. . . . . . . . . . . . . ,1910 m. nGdelfllGnlo vakare
8 vai. P.M. MUSIC flflLL, The Fine flrts Bldfl.

203 Michigan, Botilevard.
Tame koncerte dalyvauja principališki profesoriai 
Amerikos Konservatorijos,—pianistas, p, HENIOT 
LEVY; smuikininkas, p. HERBERT BUTLER. 
Akkompanios ponia H. BUTLER ir p. A POCIUS.

13378479

KAINA TIKIETAMS: 25c.. 50c.t 75c., $1.00, ir $1.50.

Tikietus galima gaut šiose vietose:
“Lietuva” — 3252 So. Halsted Str.; “Katalikas” — 3244 

So. Morgan Str.; Bagdžiunas John — 2334 So. Oakley Avė.; 
Ilgaudas ir Garmus — 1613 So. Halsted Str.; Kaltis Peter — 
1607 N. Ashland Avė.; Elias Joseph — 4600 So. Wood Str. 
Rutkauskas A. K., M. D. 8829 Commercial Avė., So. Chicago; 
Mališevskis I. — 4552 So. Ashland Avė.; Lyon & Healy — A- 
dams & Wabash Avė. ir pas narius “BIRUTES”.

VIEŠOS PRAKALBOS.
• Chicago. 36-ta kuopa S. L. A. 
rengai' prakalbas nedėlioj 18 d. 
gruodžio 1910. Freiheit Tumer sve
tainėje. 3417-21 Sa Halsted st, pra
džia 2 vai. po pietų.

Bus kalbos gerų kalbėtojų apie 
reikalų vienybės, ko mums reikia, 
kad mes kultūriškai gerinus pakil
tume, savo buVĮ pagerintume ir apie 
kitus musų gyvenimo reikalus bei 
S. L A. naudų ir bus paaiškinimai 
dėlko jis pertaisė savo įstatus. Įžan
ga visiems dykai, kviečiame geros 
valios lietuvius ir lietuves ateiti ir 
pasiklausyti. Komitetas.

metų Amerikoj pirmiau gyveno New 
Yorke. — Boston, Mass.. — Washing- 
ton, o po tam Chicago, Iii. Augštas 
geltonais plaukais, pailgo veido, kli
šoms kojoms ant galvos rėtis, 30 
metu. Senai nerašė į tėvynę. At
važiavęs iš Lietuvos norėčiau jį su
rasti. Jis pats ar kas jį žinot pra
neškite šiuo adresu:’

Onufri Budzls, 
1445 80. Halsted et, Chicago, Iii.

KETVIRTAS IR LABAI DIDELI^ 
ŠIŲMETINIS BALIUS! 

su prakalbomis, dainomis, dekliama- 
cijoms ir su išlaimėjimu dviejų pui
kių dovanu, paskirtų moterims ar 
merginoms. Balius rengiamas dr-stės 
D. L K. Gedimino, Seattle. Wash. 
Svetainėje “Washington” 14ta ir Yes- 
ler way, kampas Fir gatvės. At
sibus panedėlyj 26-to Gruodžio (Dec), 
1910, antra Kalėdų diena. Prasi
dės nuo 1 vai. po pietų ir su įvai
riais programe padėtais dalykais da- 
sitrauks iki 7 vakaro. Bus įtaisyta 

, lakiojanti krasa (žingune). Dvi mo
teris ar merginos, apturėjusios dau
giausiai laiškų, — gaus po puikių 
dovanų. Taigi moterįs Ir merginos, 
gjrvenančios šioj apielinkėj, neapleiski
te šia iškilmingo baliaus ir smarkiai 
pasidarbuokit, kad išlaimėtumet pui
kių dovanų, o draug lyg ir garbę 
nuo Čion susirinkusiu apturėtumet. 
Vyrams talpos patariame, kad ne- 
patingėtumėt laiškus piešt prie savo 
pažinstamu moterų ar merginu. Mu- 
zyke prasidės nuo 7 vai. vakare, 
tada tat visi griebsimes prie suk- 1 
tinto, o 
užbaiga 
vyrams 
ginoms

laiko turėsime nemažai, nes 
bus vidurnaktyje. Įžanga: 

50 centu, moterims ir mer- 
dovanai. Komitetas.

TEATRAS!
L. S. 8. DramatUkas Ratelis Chi- 

-cagoj stato ant scenos žinomo Br. 
Vargšo dramų ^žmonis ’. - teikalas 
vos atspanstas ir pirmu syk bus sta
tomas. Dėlto žingeidu bus pamatyti 
jį. Vakaras atsibus 18 d. gruodžio 
žinomoje “Hull Houso- salėja, kam
pas Polk ir Halsted gatvių^. - Pra
džia lygiai 7 vai. vakare. Visa g 
pelnas skiriamas “Aušros" draugi
jos nandai t; y. moksleiviams. Tl- 
kietų kainos: 25, 35 ir 50c.

T.M.D. 70 kp. malonėkit 
atsilankyt Į jn i tingų kuoskaitiingiau- 
8**1. n«s yra Svarbių reikalų ir bus 
išdalinami V» Kudirkos raštai. Mi

tingas atsibus 11 d. gruodžio 1910 m. 
' svetainėje Juokapo Dedinskio. 286

Mojablan st., Wilkes Barre, Pa.t“ 
/• W. Kasperavičius, sek.

Pajieškojimai
Pajieškau savo brolio Jono Vait

kaus, Kauno gub., Raseinių pav., 
šilalio vai.. Bekavėnų sod.. Žvingių 
parap. 10 metų kaip iš Lietuvos pri
buvo Amerikon, Chicagon. iš čia 

.2 metai atgal nežinia kur išvažiavo. 
Jis pate, ar kas kitas apie jį žino
tų, malonė* sutelkti man žinių šiuo 
adresu:

Antanas Vaitkus.
4632 So. Ashland avė., Chicago, III.

Pajieškau savo pusbrolio Vincen
to Vaiškio iš Pažerto sodžiaus, Šedu
vos parap., Šiaulių apskr., Kauno 
rėdybos. 9 metai kaip Amerikoje 
Pirmiau gyveno Štili Rlver, Conn., 
dabar nežinia kur. Turiu labai* 
svarbų reikalų. Jis pats, ar kas 
kitas teiksis duot tintų šiuo adresu: 

Baltramejus Stanls,
10861 Wabash are., Chicago, m

Pajieškau Kazimiero Astraucko; 
pinnlaus gyveno Brooklyne, N. Y. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti 
žinių šiuo adresu:

K. Radauckas.
Proepect Hotel, N. Brookfield Masa

Pajieškau savo brolio Mateufio 
, Nuobaro. 8 meto! kaip Amerikoje, 
. gyvena apie Chicago, paeina iš Kau

no gub., Panevėžio pav., Ramygalos 
parapijos. Duokit žinių adresu:

Juozapas Nuobara,
. 2320 W. 25th st., Chicago, III.

Pajieškau savo dėdės Prano RU- 
tino; girdėjau, kad gyveno Chicagoj. 
3 metai kaip iš Lietuvos, Kauno gub.^ 
Telšių pav., Kuliu parap. D. Mos- 
taičiu sodos, prašau duoti žinių šiuo 
adresu:

Leonas Yocius, 
Ut ’Weyl st., Rochester, N. Y.

Pajieškau Alezandro Januszausko, 
Kauno, gub. Raseinių pav., Kražių 
vai., Palentlno kaimo. Jis pats at
kas kitas teiksis duoti žinių adresu 

Frank žukauskis.
4631 g. Paulina *L, Chicago, I1L

Pajieškau. savo švogerlo Antano 
Brelvos, pirma buvo Chicagoj, dabar 
nežinau kur ir pajieškau švogerlo 
Juozapo Brtivos. Abu Kauno gub 
Panevėžio, pav., Breivlškių sodž. Dua 
kit žinių šiuo adresu:

Daminik Šamas, 
P. O. Box 83. Barnstable. Mas*.

Pajieškau savo tikro brolio Anta* 
no Budžiaus, paeina iš Kauno gub;. 
Telšių pąv., žydeikių miestelio. -16

■>

andai. Prie 
biznį salų

Parsiduoda naminiai 
to pajieškau partnerio , 
nų vestį arba parduodu viaų biznį. 
Paaiskubiaklt atsiliepti šiuo adresu- 
G. M. Kauthnavleh, 721 E Waahing- 
ton, Sprlngfleld, III.

Parsiduoda galiūnas lietuvių ■ ir 
lenkų apgyvento] vietoj. Puikus ho- 
telis prie geros gatvės. Parsiduoda 
ui mažų kainų, mat. savininkas turi 
tšvažiuotĮ | kitų miestų. Kas pir
mesnis, -/tas geresnis, o kas paaivė-' 
liūs ŪF gailėtis. Kreipkitės: 2328 
So. Halsted at, kertė 33 pt Chicago

DAVĘS $200 ANT RANKOS 
nupirkai naujoviškų 2 flatų namų su 
tvirtu fundamentu. 5 ir 6. kamba
riai. Arenda apmoka išlaidas. ši 

greit 
.Nauja He

Arenda apmoka išlaidas, 
nuosavybė verta yra |3,600, 
parduodant Ims $3,000. 
tuviška parapija. Gatvių pataisymas 
apmokėtas. Po pirmam įmokėjimui 
gausite namus.

Cbandler Hildreth A Co.
N. W. kampas 12 gatv. Ir 48 avė 

Chicago. IU.

PUIKI NAUJIENA KALĖDOMS.
Parsiduoda puiki armonika, at

vežta iš Lietuvos, Uetuvoj buvo mo
kėta 35 rub., dabar parsiduoda tik 
už $15. Trįs eilės klavitių, 16 bosų, 
viskas puikiai padaryta, galima dai
liai pagroti. Pardavimo priežastis 
— savininkas užsiims kitokiu biz
niu. Artesnėm* žihlom* kreipkitės 
adresu:

P. Millsr. 
1126 Seldin st. Rockford. III.

PROGA PADARYT BIZNĮ.
Saliunlnkams yra gera progų nu

pirkti stoeką kooperativiniame bra- 
vare; pelno dunda daugiau* 30 nuo
šimčių. Norėdami smulkesnių žinių 
rašykit: WUliam A. Regan. 1222 
First National Bank Bldg., Chicago, 
11!

Ona Feiferiutė su savo vyru pa- 
jieško savo brolio Kazimiero Fei- 
ferio; paeina iš Pųjavonio Suvalkų 
gub. Jis pats, ar kas žino, malonės 
atsišaukti šiuo adresu:

Ignotas Petruškevičius,
12 View Park, by Bellshill, Scotland.

Pajieškau savo brolio Antano Sul- 
čiaus, apie ,35 metų amžiaus, prieš 
4 metus gyveno New Yorke, paeina 
Iš Kauno gub., Šiaulių pav.. Lygu
mos parap., Bitaičių kaimo, niekam 
neduoda žinios apie save. Jai kas 
žinotų jį gyvų beesant praneškite: 

Franciškus šulčius.
3327 So. Morgan st., Chicago, III.

Pajieškau Liudviko Ratalio .paeina 
iš Kauno gub., Telšių miesto, 6 me
tai kaip Amerikoj, girdėjau gyvena 
Chicagoj, turiu labai svarbų reika
lų. Meldžiu duoti žinių tokiu 
resu: 

Stanislaw Mickiewicz, 
P. O. Box 143, Woodland,

NAUDINGA ŽINOTI VISIEMS 
kad męs dirbame puikiausius petitus, 
| kurių kriaunas įdedam — J vienų 
pusę Lietuve* ženklą (VytĮ) ir D. 
L. K. -V!tauto paveikslų, J kitų pusę 
koatumerio vardų ir adresų. Taipgi 
vietoje minėtų paveiktių mes galim 
įdėti koetumerio paveikslų (fotogra
fijų) arba bile kokį paveislėlį ar 
draugijos bet unijos ženklų. Toks 
peilis tai puikiausi Kalėdų dovana 
kiekvienam.

Mūsų peiliai, yra darėm! iš geriau
sio plieno, sidabro susu temis ir perlo 
apsodais. Mūsų kaino* tiktai 21.25 
su 2 gelž. 21-75 su 3 geli Ir 22.25 
su 4 gelž, skustuvus (britvas) 
21.50 iki 23-52.

Reikalaujame agentų, kuriems 
dam labai dideli uždarbį

Laiškus, orderiu*'tr piningus 
kitę šiuo adresu:

E. L Kudilus Co.
Sub. 8ta. 121.. Chicago, III

nuo

duo

siu*-

Me.

Pajieškau savo brolio Mateušo Gri
galiaus, paeina iš Kauno gub., Pane
vėžio pav., Loomokėliu sodos. Vabal- 
niku parap.; '5 metai kaip gyvena 
Chicagoj. Pajieškau taip-gl ir Jono 
Jonuškos savo krikško tėvo, apeina 
iš Ukmergės pav.. Subačių parap., ži
liškiu sod. Jaigu kas žinote pra
šau atsiliepkit šiuo adresu:

Antanas Grigai is.
90 Holly sL, Lavvrence, Mass.

Pajieškau savo draugo Antano Ma- 
sanaucko; atgal 5 mėnesiai gyvenom 
męs McKees Ročka. Pa., potam iš
keliavo Chicago. III. ir negaunu nuo 
jo jokios žinios. Paeina iš Suvalkų 
gub., Staropolės pav., Garliavos gmi- 
no ir parapijos, DievogaJos kaimo. 
Prašau duoti žinių šiuo adresu: 

Jonas Tulauckas,
42 Grove avė., N. Dayton. Ohlo.

Pajieškau savo pusbrolio Antano 
Gečluno, paeina iš Kauno gub., Uk
mergės pav., Svėdasų par.. Grtkepe- 
lių sod. ir pajieškan šių draugų: 
Povilo ir Jono Jurgelioniu ir Liud- 
vigos Jurgelionaitės, paeina iš Kau
no gub., Ukmergės pav., Kamajų par.. 
Kalvių aod. Prašau praneškit šiuo 
adresu:

Jozas Gečiunas,
31 Hudson avė., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau dviejų draugų Juozapo 
Trucinsko, Pondėlio par., trįs metai 
atgal byveno New Bridgeport. Taip
gi pajieškau Petro Stepuko*. paeina 
iš Kavolį kaimo, Panemunėlio par. 
Tris metai atgal gyveno Cambridge, 
Mase., o paskui išvažiavo kitur. 
Kauno gubernijos, Zarasų pav. 
džiu pranešti šiuo adresu: 

S. Oblėnas,
237 Hoffman st, Hammond,

Reikalavimai

abu 
MeL

Ind.

Reikalingas vyras, lietuvis, mokan
tis rašyti Ir kalbėti lietuviškai, len- 
HSkal Ir rusiškai ir turintis $400. Ga
li gauti gerų vietų ir ant visados, 
su lengvu darbu ir geru uždarbiu. 
Yra geriausia proga atsakančiam lie
tuviui. Atsiliepti per laiškų. M. Vil
nius, 600—610 Blue laland ava. Chi
cago, III.

Ant Pardavimo,
Parduodama, >10 piningai ir >5 

kas mėnuo galite nusipirkti lotų 
garsingame plieno mieste GARY, 
INDIANA arti fabrikų ir elektrinių 
karų. Kaina lotų |100 ir daugiaus. 
NorintĮs pirkti kreipkitės pas:

D. K. Wailshim, 
1214 Broadway, Gary, Indiana.

Kalėdų
Dovanos.

Kalėdos artinas! Kiekvienu laužo 
sau galvų, miriydamas komas do
vanas nupirkti savo artimiausiam 
Vieni perka mažmožius, kiti brangius 
daiktus. ‘ * —
visų dc 
yra'—.;----- -
o apdovanosi geriausiai ne tik savo 
šeimynų, bet ir savo ateltĮ.

Męs paskyrėme keletu gerų ir pi
gių namu Kalėdų dovenomp, parduo
sime lengvomis išlygomis. ’ Sekan
čius namus męs rekomenduojame 
pirkt:

N. 4. 2 aukščiu murini* naųias. 
4 gyvenimai po 4 ruimus. Geroj 
tvarkoj. Lotas kampinis, 30X147. 
Randa $40. Tik 23«i>0. r

N. 206 2 aukščio, muro iri medžio. 
3 gjrvenimai, 7—4 ir 3 ruLuų. Ge
ras namas, geroj vietoj. Lotits 25X 
125. Randa 236. 23200.

No. 11. 9 ruimų mūrinis namas ant 
stulpų, 2 gyvenimai. 5 ir 4 ruimų. 
Puiki gatvė, lotas 25X115. Randa 
218. 22000.

No. 233. “ “
nis namas, 
mus. du po 4 
Randos 245.

No. 256. 3
3 gyvenimai 
dykiem, luotas 25X 110. Randa 248. 
į mėnesį. Dabar tik $4200.

No. 226. 3 aukščiu, puikus, nau
jas namas. 3 gyvenimai po 4 rui
mus. su maudyklom. Pntkioj vietoj. 
Randa 236. Lotas 24X125. $4500.

No. 26. 3 aukščiu mūrinis namas. 
y~gyveuimal po 6 ruimus su maudyk
lom. ir 6 ruimu mūrinis užpakalyj. 
Randa 256. 25500.

No. 156. 2. mediniai namai, 5 ir
4 ruimų. Kampinis lotas 
Kaina $2000.

No. 87. Medinis namas, 
nlmai, 5 ir 4 ruimų. Lotas 
Kaina 2Į7OO.

No. 261. Medinis namas, 
nimai 5 ir 4 ruimų. Lotas 
Kaina "

No. 217. 2 aukščiu mūrinis namas. 
2 gyvenimai po 6 ruimus. Randa 
221. Į mėnesĮ Lotas 26x125. Iš
mokėsimi 23000.

šimtus panašiom kainom ir pana
šios vertės namus turime pardavimui. 
Kas pirmas ateis, turės iš ko pasis
kirti. Nelaukklte pakol kiti išpirks. 
Kievienas parduotas namas sumažina 
skaitliu jūsų pasirinkimui.

Apie išlygas pardavimo pakalbėsi
me kada ateisit* ypatiškat | offisa 
ir męs jums parodisime namus. 
Kreipkitės pas:

Kas kaip išgali. Bet iš 
»ų šeimynai tinkamiausi

2 ankščių, pulkus muri- 
4 gyvenimai. 2 po 5 rui- 

ruimus. Lotas 25X125.
Išmokestlml 24500. 

aukščiu mūrinis namas, 
po 6 ruimus su mau-

Meilinis namas.

11500.

51X147.

2 gyve- 
25X125.

25X125

A.OIszewskl
3252 S. Halsted St

Parsiduoda kampini Grocernė len
kų bet slavų apgyvento] apielinkėj. 
Sužinoti vietoj: 1327 W. Erle st

Mokykla šokių

Iš priežasties uždėjimo kito biznio, 
parsiduoda, už labai prieinamų kaina, 
sankrova valgomų daiktų. Prekyba 
yra gera nes sankrova randasi vie
toje, Lietuvių Ir Lenkų apgyventoje. 
Artesnėms žynioms gauti kreipkitės 
adresu: Stanislaw Chmielewskas, 642 
W. 18th st, Chicago, 11L

Ant pardavimo, didelis namas net 
ant 2 lotu. Arendoa į mėnesi at
neša 2120.00 tame name yra šiokie 
bizniai: didelė karčiama, puiki dide
lė salė, ir šiaip du štorai. Labai 
puikioj vietoj lietuviai* apgyvento], 
ir ant svarbios gatvės. Parsiduoda 
ant lengvo išmokėjimo tik reik iš
kaišo įnešti 23,000.00, o kitus iš
mokėsite ra tomis; atvažiuokit pa
sižiūrėti: Ferdinetkl Keteik. 2517—19 
Cedar st., Indiana Harbor, Ind.

Parsiduoda dirbtuvė (siuvykla) 
moteriškų drabužių, geroj, išdirbto) 
vietoj. Dėlei išlygą kreipties adre- 
■u: J. Baris, 2537 Halsted at, Tll

Prof. Julius S. užtikrina, kad 
kys šokti kiekvienų jaunų ar 
Išmokina valcų 6 rųšių ir taip, kad 
gali drųsiai eiti šokti publikoje. Taip
gi Išmokys ir kitus šoklus su t va
karais; vakaro nuo S valandų iki 11 
Kas nw>ka vaikščioti, tas gali išmokti 
ir šokti. Kas nori mokytis tegul atel 
na Į svetainę, po numeriu, 1960 So. 
Union et kampas 19 tos arti Halsted 
st, mokiau kas panedelts, sereda ir 
petnyčta vakarais nuo 8 iki 11. Prof. 
Julius. 43. praneėa visiems, kurio nori 
išmokt tuos šoklus, kad ateitų se
kančiu adreso: 2124 So. Halsted st

Ofisas ant 8-člų lubų. Atdaras nuo 
• iki 8 vai. vakare. Nodėliomls nuo 
8 vai. ryto iki 2 vai. vakare.

Taipgi Išmokinu buck 8 wing; buck 
skirt; trish jig; clog; spanlsh waltz; 
waltz tro stop ir vaite aide tiep ir 
2* kitus.

limo 
senų.

“Lietuvo*” tašli«ro|anti2 agentas.
Juozas Szfflras' “Lietuvos’ ke

liaujantis agentai^ dabar lanko
si PennsyLvaMįjosf valstijoje. Kas 
tik nori, gali dabar pas ji už
sirašyti “Lietuvą?* ir visokias 
kningas, ir piningus jam užsi
mokėti, o męs Užsirašiusiems 
viską prisiunsime.

A. Olzzewzkis,
“Lietuvos” išleistojas.

Chndltr, Hildreth S Co.
psv*M«">jsl

Kbou, Ghondlcr & Go.
Skolina ir priima bankan pinigus, 

parduoda tr perka namu*.

* Washiagton sU. Chicago, III. 
Telefonai: .

Central 5151, Automatic 6151.

W. S. skyriaus perdėtinis
12 gatv. ir 48 avė.

PLAUKAI
KS milijonu Mtartų >•> •«*•! Km duodasi

tava DakaiaHa; tai tada atakas nagai! atauginti

mautai. J algų puapilkto. ar rali plaukai. .Iraku,

dymj ra gyduolėms ai $1 (vieaf dolarĮt aiteks

Ka-bk ataukite daigiau* sauiatyste apgagvint-

ra kali >ae ka bate. ApraZytlta kokiam stovy) yra 
jotų plaukui, nes tas tat na) reikalinga, galite 
•asiraJyti lietuvmu> ka'b ji, lAmlutlagals bte

J. M Brundza tSL Co. 
Stu W. IM6 Officeai 

Bread*«y Breeklyn. New York.

FREIBEIT TURNER BALE
Drandavojama sfasi rinkimams, 

baliams, teatrams 1r partijoms. 
Naujai pertaisyta Jr pagerinta, 
>u nauju apšviętimu ir 1.1. Nau
jas aveLaiuės savininkas. •

i J

H. Meisterheim
3417-21 So. Halsted Str.

KALĖDOMS PREZEBTAI!
Kalėdos artinasi, kiekvienas ant šios šventės perka 

prezentus savo geriems draugams.
GERIAUSI PRRZFNTAI il^iaU8iai laikanti ir visada draugų atmenami UIHUAU01 riUMDIUaij yra tai auksines graznos (Jewelry), tai yra

Auksiniai Laikrodėliai
Lenciūgėliai

Špilkos,
Žiedai ir tt

Šiuos auksinius daiktus (arba Jevvelry), geriau
siai tinkančius prezentams, rasite dabar didžiau 
šiame pasirinkime pas

THE BRIDGEPORT CLOTHING 00
324S 5248 So. Hdslcd St

Męs dabar atidarėme savo Store naują Departamentą gražiausių Laikro
dėlių, Lenciūgėlių, Žiedų, špilkų ir visokių Auksinių, sidabrinių ir deiman
tinių graznų, kurias parduodame kuoprieinamiausiomi kainomi
das, kad užgančdinti musų kostumerių reikalavimus.

Užgančdinimą kiekvienam gvarantuojame, arba pini* 
gus sugražiname.

Pamčgink sykį pas mus pirkti, o paskui jau visada pas 
mus pirksi.

Taipgi atkreipiame atydą musų kostumerių ant musų 
žieminių drapanų, Siutų ir Overkotų, Čeverykų ir viso
kių parėdų, kurių šymet turime gražiausias eiles ir la* 
bai prieinamnmi kainomi.

Atsilankykite musų Štoran ir apžiūrėkite musų tavorus 
pirmiau negu kur kitur pirkaite.

The Bjidgeport Clothing Co
3246-3248 So. Halsted St, Chicago, III.

LIETUVOS ŽENKLAS “ŽirgYaikia’arba

ANT. Al
3227 Auburn Avė.,

Rosijos-Amerikos Linija
Vienatinė vežanti be persėdimo 
Linija tarp Rosijos ir Amerikos. 
Rusiškieji partiniai garlaiviai 

išplaukia 
Laivai

ETTHUANIA 
BUSSIA 
KURSE

lio o laiku:
H New York

10 gruodžio, 1910
24 gruodžio. 1910
7 Sausio, 1911

prieš Kate-

III klasė
III geresnė klasė 
Antra klasė 
Pirma klasė

KAINOSt 
iki -Roiler- 

. daasui 
< «1 -

KAINOS
III klasė 243.50
II klasė 257.50

iki Liepo
jai 
638 
•40 
550 
860

IŠ IL1EPOJAVS:
i Ir 24 pagalvė* amerl- 

.. ______ f 1 koniškoe mokėsiies
Pirmoji222.50.

Smulkesnių žinių klauskit pas svar
biuosius Linijos ųtAovu*.

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

Naminė Mokykla
Gramatika antiško kalbos 
mokintis be mokintojo (ap
daryta) __________ *1. >1.00
Vaikų Draugas, arba kaip 
mokintis skaityti ir rašyti 
be mokintojo _______ ’_ 15c
Naujas Budas mokintis ra
šyti be mokintojo ____ _ IOc
Aritmetika mokinimais! ro- 
kundų, su paveikslais (ap
daryta) _____ jl_ ____ 35c.

P. M i kola i ui s.
Boa 62. New York City

ytin”.
K tek visa* tauta sa

vo lenkia myli ir guo
dėja. Mes hstuvisĮ 
turime lenkia ‘‘Zirg- 
■vaikio” arba V vtį, ku
ris turėtų rastis kiek
vieno lietuvio gyveni
me, vielose salėse ir 
mokslai n^se. Mano 
dirbti “Žirgvalkial" 
arba Vytįs yra iškalti 
artistiškai ii balto 
gipso(Plasterof Paris) 
25x25, uadiU ant mė
lynos spalvos šilkinio 
aksomo, 11 ve i si laba 
puikiai. Kaina M90 
Dirbu visokias figūras 
11 gipso ir medžio, il- 
pj austa u paveikslu 
o rus mantus, bažny
čioms, mokykloms ir 
gražiems namams.

CHICAGO, ILL

Seniausia Lietuvių užeiga pas

JUOZUFfl RIDIKĄ
Užlaiko visokius pirmo 
skyriaus gėrimus ir kve- 
penčina cigarus ir

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

3253 Illinois Gk, Kerte 33rd

F.P.BRADCHULIS
Attorney & Counselor at Law

132 S. Clark, Car.MadlsonSt.

8ji. 3112 S. Haitis! tt., arti 3Iibm

O KAS ČIA?
Nagi dovanai popieriai laiškam* 

rašyti au visokiais pasveikinimais ir 
tam pritinkančiomis dainelėmis su 
visokiais paveikslėliais ir su kvietke
liais. Kas prisius 25c. pačtos markėms 
tam priaiualu 12 popieru su konven
tais tr dar pridėsiu (Jonava! labai 
gražių stainelų Kristaus užgimimo, 
pavidale altbrėllo. verta 25c. Rei
kalaujam agentų ir duodam gerų už
darbį. Adreeuokit:

P. O. Box 1724, Nsw York. N. Y.

SKAITYK “LIETOYA.”

MOKSLAS GERINA ŽMOGAUS
Humldaiiiiis didina jo skurdi.

KNYGELĖ KAIP RAŠYTI LAIŠKUS LIETUVIŠKOJE 
IR ANGLIŠKOJE KALBOSE, kurią męs duodame dovanų 
“Lietuvos”, skaitytojams užsimokantiems $3.00 prenumeratos, 
atvedė mums su virš 2000 naujų skaitytojų, ir tie visi, kurie 
gavo šią knygelę, dėkavoja mumi už jos išleidimą, nes ji 
juos išmokino angliškai kalbėti ir laiškus rašyti, kas prisidėjo 
jiems prie pagerinimo jų būvio. Kas tos knygelės neskaitė, 
tas ir šiądien nemoka nė angliškos kalbos nė rašto, ir tolei 
nemokės, kol jos nesimokins; o išsimokinti anglišką kalbą yra 
lengviausiai su pagelba virš paminėtos knygelės. Praktiškesnes 
tam tikslui knygelės nėra visame sviete, ir kas nepasirūpinu 
ją gauti, tai tik pats savę apsigavo.

Gauti šią knygelę tau nieko nekaštuoja, męs ją duodame 
už dyką kiekvienam, kas užsirašo “Lietuvą” ant 18 mėnesių 
ir užsimoka tik tiek, kiek “Lietuvos” prenumerata kaštuoja, 
tai yra $3.00, ir šią knygelę gauna dovanų.

Todėl ir tu nesikankiiik ilgiaus, neleisk ant tuščio laiko,

per 18 mėnesių ir prisiusime dovanų knygdę “KAIP RAŠYTI 
LAIŠKUS LIETUVIŠKOJE IR ANGLIŠKOJE KALBO
SE”, su kurios pagelba ir tu išmoksi angliškai kalbėti ir laiš
kus rašyti.

Virš minėta knygelė, duodama dovanų, yra su popieros 
apdarais. Kas nori gauti šią knygelę su drūtais audimo ap
darais, turi primokėti dar 25c už jos apdarus.

Skaitykite šios knygelėm apgarsinimą ant puslapio 8, o 
matysite jos vertę.

Siųsdami pinigus adresuokite laiškus šiteip

A. OLSZEWSKI
3252 Sa Halsted St, CHICAGO, ILL- f

VYRAM TIKTU 
■ĮĖJIMAS dykai

GALERIJOJ 
' MOKSLO

344 SO. STATE ST.
CHICAGO, DLL.

naar Harriaoa S t

Tlrin«k pradžia ir iaaaivy 
Raaoa ano Lcpašto iki Girai

Tlrinek intakrn# lupta ir paleiatavyatea, psr- 
Matyta* gyvo dviuruo fįgarus*. s vaikuose ir 
lltotuoae padėjimą**. Laru* Uirodm-tojm 
ataaklneja viaomua klauiymu*. Didiiauaia 
proga tafo gyvaUOM.

DTŽBNGA DYKAI J

IRMA 8ALEIMA MOKSLO
M S®. SUU St. C11CAO0. ILL.

luoto
MokslisikM

Esi užprašomas 
J<M, Fiziologijos,

UKSO

tYtrtL Vyrai, tiJtnl 
atellanžykit Į litų 
•tebittaa Uoota ta> 
teatino Muašjų 
šimtai tetere—a 
Jaučią pavydalų

kum ir sergančiam 
stovyje. Chirurgių

žingeidumai, kelte

mai. Teipgl pHaaa

kis kurta niekad

nuostebnnras Astronagab 
Patbcltogljos.

•SO Sd. CLARK ST., CHICAGO, ILL.

Atiar s nuo 10 r u landos ryte iki 18 vkdurur.k81< i

'■■ai



DATKARAS KURI? KALBA JUMS MELAGINGAI

uždėtoj**.

VADOVAS
SVEIKATĄ

50,000
KNYGŲ
DYKAI DIEL VYRU

Dr. O. C. MEINE

3252 S.Halsted St

Metant Uu».Slaptu Vytą Ligų

Kraujo UinripjlMt

Jelou nori kad tavo Biznis Morinui, tai apslaarslnk ‘ Uctuvolc

Iva, Kopanu, 
i but galintinai

nesveikumų ii 
koku padėjluu 
vilką nagai*, i 
talpa laaali M 
otaikr^iam* 
skaltltagf ligi 
tik, skaudulio

ar meiluže tei- 
kurios Širdie linku- 
; taipgi kaip įgauti 

Ai papasakosiu tamistai praeitę, da-

OfflSM 

1725 W. 16th St 
Tarpe Paulina ir Wood galvių 

Baiso aptiekoje 
Telepbone Canal 1295 

Valandos: nuo 9:30 iki 12:00 disn. 
nuo 3.-00 iki 4:00 po plot 
nue 700 iki 8:00 vakare

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

Priima pinigus t'aupinimui 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- 
Jintus 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 tarnysta 
visuomet geresnė už kitų. Rašykite mumi apie šifkorčių 
ir rublių kainas, o mes mielai tokias Jums prisiusime.

Rašydami mumi visada adresuokite šiteip:

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

Arli 52roe Avė.
Telephens Austin 459

Valandos: 
iii 9:00 kiekvieną rytą

A. OLSZEWSKI 
3252 So. Halsted Street. CHICAGO, ILL

140 WE8T 34th STREET: - NEW YORK CITY
Ofiso valandos: kasdieną nuo 10-5 vai Nedeldieniais ir iventąd. nuo 10-1 vai. po pietų. Utarainkaia fa* pėtnyčf., 7-8 vai vakaro

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

Rezidencija
5206 Harrison St

Kuponas dykai gautos knygos, 
•luik ji teridena.

DR JOS. L1STER A CO.
L. 300, 22 F1FTH AVt, CHICAGO.

JAUNI VYRA 
a SENI VYRAI 
B VIDURAMŽINI VYRAI

nime savo: “Ai ėsu pi 
■selafystę! Nes tokio 
Lietuviams, idant ne 
ir liffonbučiai tvėrėsi i 
mis. Vb-n tik bloginus 
nisao, bet be medikai 
Žinios medikeiiinie k

\\ITv7 Eemi vienatiniu kortų Ičmiku (trarti- 
\ninku), kuris gali išmokyti kaip laimėti 

meilę ar draugiškumą tų, prie kurių šir
die linkusi nors jie butų ir gana toli. ~

Prižadu pasakyti tamistai ar tam Įstos vyras, moterie 
Binga ar prigavinga; kaip apsivesti su u ypata, prie 
ai; kaip paskubinti apsivedimą su ypata, kurią myli; 
įtekmę ant tų, su kuriais sueini, 
barte ir ateitį. Ateik ir pats persitikrinsi.

727 MAXWELL ST .
A*KALMu LIKTU VILKAI IR kCNKtfilCAI. ATSINEŠ* APGARSINIMĄ.

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

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

tuviškoje ir angliškoje kalbose. Žmogus gali visą amžį mo
kintis angliška kalbą, bet pakol jis nenupl’l laiijili Jiiškų 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. —-

Šioje knygelėje yra daugybė laiškų visokiuose reikaluose 
ir atsitikimuose į visokias ypatas: Laiškai tėvų j vaikus, vaikų 
j tėvus, vaikinų į merginas, merginų j vaikinus; Urnų j darb
davius, darbdavių j tarnus ir tt. Tie visi laiškai yra abiejose 
kalbose, viens lietuviškas kitas angliškas, teip kad rasėjas 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 į smegenis teip giliai kad jis juos jau ant visada atmena. 
Jokia gramatika, jokia kita knyga teip greitai ir teip gerai žmo- 

, gu neišmokins angliškos kalbos kaip kad virš paminėta knygelė. 
Žinoma pirm paėmimo šios knygelės, žmogus turi pirmiau per
skaityti knygeles “Vadovėlis" N01209 ir “Rankvclis” N0.13O0. 
kad gauti pradžią, o paskui jau imti knygelę "Kaip rašyti laiš
kiu lietuziškoje ir angliškoje kalbose”.

Si knygelė ne vein mokina laiškus rašyti, ne vien mokina 
angliškos kalbos, bet dar mokina ir daugy bės kitokių labai nau
dingų" ir reikalingų dalykų, kokių pamokinimų jokioje knygoje 
nerasite. Ji mokink: . ” - - - ~ .

_ f.-^ip Oaivu Kontraktus pirkimo, pat davinio, samdymo 1. 
visokių formų biznio reikaluose; kaip daryti vekselius skolinant 
pinigus; kaip daryt testamentus; kaip vesti draugysčių reikalus, 
ir visoki kiti pamokinimąi. Teipgi mokina formų kaip žmonėse 
apsieiti visokiuose atsitikmuose; antai kaip apsieiti svečiuose, ap
silankymuose, supažindinime vieno su kitu, pakalboje vieno su 

• kitu, kaip užsilaikyti bankietuose, vestuvėse, krikštynose, pagra- 
buose, atsilankant ant metinių švenčių ir tt. Toliau knygelėje 
yra Šimai patarlių vartojamų angliškoje kalboje išverstų į lietu
višką, kokių dar niekad negirdėjai, ir ant galo yra Žodynėli* 
svetimų žodžių, vartojamų y vairiose kalbose, išverstų į lietuviš
ką kalbą ką jie reiškia.

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

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

Lietuviai jau pradeda suprasti musų gerą norą, nes kasdien 
vis užsirašo ‘ Lietuvą" daugiau ir daugiau, ir gavę nuo raus 
virš paminėtą knygelę dovanu, kuodidžiausiai mumi dėkavoja 
už Jos išMc’fmą. - ' __________

Todėl ir tu, broli, kurs šį apgarsinimą skaitai, nelauk, ilgiau 
bet tuojaus prisiųsk $3.00 prenumeratos už “Lietuvą”, o mes 
ir tan prisiusime tą brangią knygelę dovanų ir siusime mošų 
Jlaikraštį “Lietuvą” per pusantrų metų.
> Siųsdami pinigus savo laišką adresuokite šiteip: AŠ KALBU LIETUVIŠKAI, F . •'"•V.

Dr. ZINS Chicagt.

Daktaras yra geriausiai 
žinomas, per atliktus jo 
darbas.

DroOollins’o garsinga

Jauni Ir seni, turtingi Ir vargiai, steikite Ir daleiskits man Hskai 
tyti ■*> lopiio iki grabo.

Kaina 50c. Su pasakymu vardo $1.00-

KOŽNAS BAUS DYKAI 
kerti p risiąs keletą 
markių, austi No. S 
kataltogų, d id liausiu 
lietu v teko) kalboj, M 
dideli puslapiai Jam. 
tel pa apvalymai su v iri 

vyrų. n>. trrų
Ir r-ik i|. pasako n to ko

Mvp'*1 p<l- k*lp 
apsisaugoti, kokias py- 
duoki

ir pr»- 
k<‘* yTainM kveplanCir, 

į ir gydančių muilų. Per-
■mĮSk ĮMĮb Tumų, Elektro-gydan
HH Ra aparatų, Robert-

olą Moeų. ,
Paiati, Atukų. Drukuo- 
Janų MUlu^llų, Ar 
Bionikų, Koncertine,

V Brltvų. Pavlnčeeoetką
flį ir įimtai kitokių ko*.

* nam reikalingų daly
v ką. Ilkirpklitf apfa*

stalini ir prtalųsk mum. o tuojaus jausi riaal df-1 
kai kaUlloei- Jobą L Bafdaiunaa, Pra*» .

JOHN'* SUPRI.Y HOUSS 
80. O4KUBY AVB, CMKAMtRAi

A Delta, kad tie stebMinėl pasekmii 
garsingi daktarai. TfaeCsllins N. eĮjįldltSe ii naujausiu ir auklfiianaios 

dėl jq brangumo, ne 
būtu iinomi vardai 
tai ir taip m fciaotu

VYRAI IŠGYDOMI |5 DIENAS SS

PERKUPCZIU ATYDAI.
GEBA PROGA PADARYTI PINIGUS PRIEŠ 

KALĖDAS.
Kad atituštinti vietą naujoms knygoms, kurias męs nuolatai 

išleidžiame naujas, ėsame. priversti išparduoti už 
tės visas:
PAVINČIAVONIŲ KORTAS, STEREOSKOPiŠ- 

KUS PAVEIKSLĖLIUS, IR RELIGIŠKUS 
ABROZELIUS.

Už SI.75 dabar pas mus gausi >5.55 vertis visas 6serijas stereos- 
kopiŠkų paveikslėlių su teleskopu. i .

Už $5.50 gausi $21.GO vertės 15 tuzinų branginusių ir gražiausių 
laiškams popierų, importuotų iš Francijos.

Už $10.00 gausi $85.00 vertės 1400 visokių Šventųjų vardų 
abrozėlių- t

Virš paminėti ta vorai užima musų štore daugybę lentynų 
kurios yra reikalingos mumis naujoms knygoms, ir todėl męs 
esame priversti šiuos visus tavorus išparduoti už X dalį jų ver 
tės kad atituštinti vietą naujom knygom.

Šitie tavo r ai yra geriausiai perkami prieš Kalėdas. Todėl 
kas nori pasipinigauti prieš Kalėdas, tai dabar yra geriausia 
proga, kada įdėti į šį tavorą $5.50 atveda $21.00.

Rašyk mumi, o męs prišiųsime tau cirkuliorių. kuria viską 
dėtališkai išaiškina kaip padaryti pinigus Prfcš Kalėdas.

.MLNAtlNYS IR KORTU LĖMIMAS

PROF. H. LEIBOVVITZ
A . Ai peankyeiu UmieUi su kuom epsivesl U taipgi
||gliti vardų ypatoa, kart tave myli, j fui

patarimas ir ištirinRjimas virai dyxal gyduoles dykai iki išgydymui

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

• Mua. ofiao-------------yn mm lOvalaado. ryto iki 4 po pM tr n-a •iki T vakare. Jair> aęjad
•UMaakti tac( ^valandų, LA gelt .tsliauktl tarp 10 ir UI MmMUou Ataiiaak aaabiikaL

tar&msrūpi 
L Delta kad

Jums pageli 
nebūtu ligą

4. Delta, kad prekė* tq, greit gydančių vaistų yra daug ieaie- 
snie, negu per tuo* daktaru*.larlat*nus yra *tatomo* ui

> riUDČiamu* be naudiikus, blodingu* vaistus, nes tiems dak- 
.--------įžagiau pinigai, kaip gydymas.

Daktarai The CoIHmN. T. MeAeal Institute 
M kiekviename atsitikime, ne žiūrint, kokia tai 
ir kaip nuo senei ir kaip Įsiviešpatavus orga-

fi. Delta, kad nėra daktaro, kuris galėtu gydyti kiekviena liga 
msetaningai, per tai yra įteigti institutai Ir Hfonbu'iai, 
kur kiekviena ligą yra atydžiai peržiūrėta ir atsakančiai gy-

i ligoti— vyrai kurie badams 
_____ _____________'h— aasilpee*. nerviiki. sunaikinti 

ir urfe sulaukia amžio, katram negale pylnai nauduoti priimnuma 
gamtoa— vysi tie vyrai tur pareikalauti viena 14 tuo knygų. 
TA Imfga paaakis kaip vyrai suna&in a*v^ sveiksta, kaip jie įgauna 

I- ligas ir kodiel jie nstur apsivesti bedame tame padeime.
T* knyga teip-gi pasakis suprantamoje kalboje kaip 

vyrai kūne tur Užnuodijima kraujo, arba eyflll, 
Triperi, arba gonorrheea. Wuo4lg«*elma, Abel- 

^7* pragalėtl fipeku. Prašalėti gyvybes eky-
etlmo, Naktinlua nubosimus, Rhoutna- 
tirma, Organlėkad ligas, 
RuaKe Ir Inkfttu Ilgas, w_____ ________
4fydyti sava nuomust. pri varnai ir slapu, su ma 
lai* kaltais.

kitus Profesorius, kaipo 
Didžiausia knygą sreika- 
tosii visų kitų, kada 
norint*paradytu per koki 
norint* daktarų.

Nėra daktaro, kuris 
dnotu Jum* tokią knygų, 
nes ne turi susakančio su
pratimo, kaip p^ralyt

Dovanai! Prisiųsk 10 
centų markėmis apmo
kėjimui shmtymo li*ų, o 

apturėsi tų knygą -

Naijiena Kari NadziagiM ir 
Palinksalns Dingsi Ssrgasczia, 

FjfiįfL Silpno Ir Dualinio Vyra ksntrybH. nas

jPjMRV vilkas, nupuolęs sveikatoje? Ar perdengei tiesas svslkatoo
arba gamtos! Ar manai apsivesti? Ar įsi Uakanflam padS- 
)im< akinti uidaotis ėenybinto gyvenimo? Jeipi yramažlau- 

laK r̂fsbvjon* Jo* randasi užsivilkusi obronilka liga dugtiyjs 
U1K> ‘'‘•Pa1’!- tol »t*i*a“k *Bt paduoto adreso, e ag. 
tur*si patarimų ir iltlri»#Jlmf dykai! Mes U t ir Įnešime tev( 
visai dykai, ir Jeiga Ugydymas bus (allmas, tai mes Urydy- 
slms ui koSemlaasų kainų. Ks uis įdedi aat savjs Jeklų pa- 
rvicų stsilaukdamas pas mus d#l bemokestlnlo pasftelravl 

Vį&jįpr .o, Mf, perstatystms pedžjissų viso dalyko tikro> iviesoja,

e tada ga*si gydytis Jsiga norM.

Isrslks Mskstl Pskol Rebssl ( insHMss Srn Lmrs) 
M Esam Tslslsil, Naši tfr kastl Ir UisHIklal.
it* Msiės ar llapumo ra veliu. Jeigu Jauti nesmagumų ir skausmų. Jeigu raudasi 
2karto BMinortkreiptia prt. £imy.Mko gydytojaus/kalpo Ui: .Upuumas. ■«- 
l>ea acte sumaitoto atmintis. aemkegotL'toa.gSdiagamas.nubBgimal asvarvi mai, 
ai i»išnaudoto gyvybė; Jeif“ ‘url r—*sustsaknses gyslas, jeigu kenti nue 
ukųgtos nebūt raitos kortos tamistai daro nMiuagumų; Jeigu turi nors vienų ii 
uti<* vyrai gali but apimti; jeigu kenti nito pertenkiądasileidhną; jeigu turi ve- 
uraspe 17snUtoSluvlo; Jeiga ptoukal torastouka;

turi uinuodinKkrusi* artu nors vtouų U Ilgu kurią auka kampa vyrai—TAI MES GALIME TAVE IŠGYDVti IRTaMdaRYSIME Ateik pasikaibėUsumuml didiiauaiame
up-te o mes daARiI* atsikratyti nuo ytos kliutfa kotrumpiastUm laike. Mm tarime labai dideą 
petirimų gvdvnsu tokios raitos ligą ir ultikrtnams ilgydytef. Mes netiktai patengvtoame.^bet ilgy- 
dome tikrai ir ant visados. Ateik ir pasiSinrek aat skaitllaue Itotuvią kuriuos mes ilgydtaa. Mes 
ligydj-sitne teip tikrai kaip atsmauksi pas mus. Silpai vyrai, kurte nustojote vilų paarei k imobesi- 
gydydami kur kitur, ateikit pas mus, mes atkreipsima aat Jus musą specijaRikų atydų teip Jog at- 

2 __ —-- a. k.J.is. A—— aaavs am ihA Fa n arti

yj saokll nūs___
/VLu * K*inuo* tan ttb 
M duoattae t

■rietaisa
Wnk*«»u perdSm viešima 
svfots irlstalsta turtai ta- 

X i d* savo ypstilk* varteivys- 
tf bosi uvs darbdaviu. RsJyk yns: 

NosroKorps barbbr scmool

. Marta Ugydyti Mekvtenų vyrų siunti Upiarimu lytittai AaMą gyslą, strikters,, atatkre- 
čtaraas kraujo nuodus, aerviikų sua<a«jtasų.pmMugiiaų lytOtaų daMą ir Mgte IšočiaaMM vyrus, 
irtas saiMrtas pastattatasas yra atrirsavtautosa, kurie praleido daug psaigS te* daktarą ir 
vstaSų te Jokiee aaaSui te usm aara yra palodyti etatams tetiems tasonttea, kurio bara gy- 
tetei Salitetfoute v daugiau daktarą be jotis pseieskiteo, kad ai tariu visteatnų badų kariao- 
srikkraiilgydau.

Namoktk už gydymą b* naudos-mok»k už tikrą licydymą. 
AS tikrai Ugydau lig** skilvio, plaučiu, kepate* ir takotą, noris ir Ubai atssSiatss,

YORK MED1CAL INSTITUTE”. e
7 PRIEŽASTIS DEL KO: hw!4t,tU»

L Delta, kad Ths CoBtas N«w Tork Medical Institute, yni
* smi* U Siu, didžiausiu, feriausiu ir labiausiai naujacady- 

nišku Institutu Amerikoje.
1 Delta, kad The CaiBn* N*w Tark Medical Institutą, tąpo
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