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Metai XX

POLITIŠKOS ŽINIOS.
MASKOLIJA.

Maskolijos valdžia atsišaukė j 
Austrijos valdžią su protestu 
prieš vaikymą maskoliškųjų žydų 
iš -Moravijos. Iš Ostravo mat 
išvijo 283 maskoliškus ukėsus, 
o tame skaitliuje buvo daugiau
siai žydų. Pirmiaus išvijo 400 
maskoliškų ukėsų, tame buvo 90% 
žydų, 8% lenkų, o 2 nuošimčiai 
maskolių. Austrijos valdžia sa
ko, būk maskoliškiejie ukėsai pa
didino prasižengimus, todėl juos 
veja. Maskoliškasis vienok kon- 
sulis Ostrave užtikrina, jog 19 
užmušystų, kurios Ostravo ap
linkinėse atsitiko, tik du mas- 
koliškiejiė ukėsai buvo inpainio- 
ti. - Klausimas vaikymo masko
liškųjų ukėsų buvo ir maskolišr 
koj durnoj- ‘pakeltas.- Austrijos 
pasielgimą ■ su maskoliškaisiais 
žydais peikė atstovai konserva- 
tyviškųjų partijų,- taigi tų par
tijų, kurios norėtų Maskolijoj vi
sus žydus išnaikinti, kurios vi
sokiose vietose rengė žydų sker
dynes, kurios nuolatai kursto val
džią ir maskolius ypač prieš 
žydus.

Austrija veja laukan maskoliš
kuosius žydus gal neteisingai, bet 
prieš, tai protestuoti mažiausią 
pamatą turi maskoliškoji valdžia, 
kuri net ukėsus žydus, nuo se
nai apsigyvenusius su prievarta 
vaikė iš Kijevo, Maskvos ir Pe
terburgo ir iš kiti! Maskolijos 
miestų, o jau svetimiems žydams 
tai visai uždrausta net su svar
biais reikalais atkakti. Juk Pe
terburgan nenorėjo leisti Ameri
kos ambasadoriaus Turkijoj tik 
fbdčl“ kad ~ ji'š~ žydas, nors jis 
yra Amerikos tautos atstovas.

Azijatiškasis maras iš Man- 
džiurijos, ten dėl nerangumo 
maskoliškų ir chiniškų urėdnin
kų giliai šaknis inleidęs, persi
kėlė jau Siberijon. Vienas apsir- 
gimas buvo Vladivostoke. Marą 
ten atvilko iš Charbino nuo tar
nystes paleistas kareivis.

Kadangi ant Maskolijos. dėl 
jos urėdninkų nerangumo Char- 
bine pradėjo visi civilizuoti kraš
tai, rugoti, buk ji nesistengia ma
rui kelią užkirsti, tos rugonės 
privertė ant galo ir caro tarnus 
Charbine subrusti. Jie, nuro
džius daktarams, nuo Mand-iu- 
rijos chiniškų urėdninkų parei
kalavo, kad būtų išdeginta Char
bino dalis, kurioj maras siaučia. 
Bet, jaigu išpradžių būtų ka
riauta su maru, gal jis ir be de
ginimo miesto būtų suvaldytas.

Mandžiurijoj sustreikavo ten 
atgabenti dirbti geležinkeli mas
koliškiejie darbininkai, kurie, ne
turėdami iš ko užsilaikyti, pul
kais grįžta Maskolijon ir gali 
atvilkti marą į visokius Siberi- 
jos kraštus.

AUSTRIJA.
Krokuvoj, del atsiuntimo vo

kiečio profesoriaus į Jagelioniš- 
kajį universitetą . sustreikavo stu
dentai. Jie apleido uni\ersitetą 
ir neleido profesoriams lekcijas 
skaityti. Ant gatvių kėlė’ de
monstracijas. Krokaviškiams pri
tarė studentai kito lenkiško uni
versiteto — Lvovo universiteto. 
Ten studentai taipgi kūlė smar
kias demonstracijas. .Abudu 
universitetu valdžia uždarė ne
apribotam laikui, kol studentai 
nen usiramįs.

Nors Austrija menkai turi jū
rių, tik mažas jos plotas siekia 
jūrių, bet kaip kitos Europos 
viešpatystės, tai]) ir nuvargusi, 
skolose paskendusi Austrija den
tiną laivyną. Laivyno ministe- 
ris siems metams nuo parlamen
to pareikalavo i i milijonų dola- 
rių dirbimui naujų laivų. Iš viso 
naujiems laivams reikalaujama 
62 milijonu dolariu, nauji laivai 
turi būt padirbti į 6 metus. Nau
jų laivų reikalaujama: 4 mūšio 
laivų po 20.000 tonų, 3 skraiduo
lių, 12 torpedinių laivų ir 6 pa- 
vandeninių. Kariumenės sudru- 
tinimui reikalaujama 8,600,000 dl. 
daugiau, o iš viso 448,000,000 
dol. Kaip skolose paskendusiai 
'Austrijai tai labai daug. Ir tai 
'žmonėms inkalbaina, kad tas da
roma santaikos palaikvmui
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ISPANIŠKOJI AMERIKA.

Revoliucija respublikoj Mexi
ko ne tik ne puola, bet platina
si vis labiau. Revoliucija jau 
apėmė ir šiaurvakarinius Mexiko 
plotus, prie Kalifornios sienos, 
kur revoliucijos dar nebuvo. Ka
dangi tuose kraštuose kariumenės 
mažai, tai revoliucijonicriams ga
na sekasi. Jau keliuose susirė
mimuose jiems pasisekė sumuš
ti mažas kariumenės dalis, o pa
sisekimai tie, nors ir ne svarbus, 
prie jų patraukia abejojančius, 
bet neužganėdintus iš preziden
to Diazo valdžios, kuris, atsie- 
kimui savo mieriu, nesidrovi net 
per tankiai griebtiesi žiaurumo.

Pereita savaite 200 revoliuci- c v
jonierių atsirado aplinkinėse Bo- 
quillas ir sumušė kariumenės 
dalį. Vienaš turtingas gyvulių 
augintojas, Emilio Salgudo su 
100 raitelių pristojo prie revoliu
cijonierių ir sudrutino ju eiles.

Ir mieste Chihuahua rcvoliuci- 
jonieriams sekasi. Prie jų pris
toja čia vis nauji pasekėjai; prie 
jų pristojo ir miesto policijos 
perdėtinis.

Kad revoliucija Mexike plati
nasi, tą patvirtina ir atkakę į 
Los Angeles amerikoniškiejie ka
pitalistai, pabėgę iš Mexiko. Jau 
ir jie dabar sako, jog kilusi re
voliucija ne vaikų siausmas, 
ji gali svarbias permainas Me
xike padaryti.

30 sausio dieną aplinkinėse 
Moctezuma buvo gana smarkus 
mušis revoliucijonierių su kariu- 
mene, bet kaip jis pasibaigė, dar 
nežinia.

Ir Honduraso revoliucijonie- 
riams sekasi, nors jiems gana 
trukdo karo vedimą Amerikos lai
vyno perdėtiniai. Revoliucijo- 
nieriai. sumušę prezidento prieš 
juos išsiųstą kariumenę, paėmė 
svarbų miestą Ceiba. Naujas 
revoliucijonierių pulkas, iš 900 
kariautojų atsirado valstijoj Cha- 
lutica ir traukia krašto sostapi- 
lio, miesto Tegucigalpa link. 
Kita revoliucijonierių dalis trau
kia taipgi sostinės link. Todėl 
aplinkinėse Puerto Cortez lau
kiamas svarbesnis mušis revoliu
cijonierių su kariumenę. Čia at
kako amerikoniškiejie ir angliš- 
kiejie kariškiejie laivai.

Amerikos valdžia nuo Ecuado- 
ro respublikos norėjo pasamdyti 
salas Galapagos, nuo kurių, bei 
abejonės, nebūtų jau amerikonai Į 
pasitraukę. Bet Ecuador© gy
ventojai. pajutę tą, pakėlė smar
kius protestus ir neprilankias 
amerikonams demonstracijas. 
Respublikos prezidentas, pabūgęs 
demonstracijų, pertraukė tarybas 
su Amerika, bet žmonės dar ne
nusiramina. Matyt Aisoj ispa
niškoj Amerikoj amerikonai ne
turi didelės gyventojų simpatijos.

Tarp Ecuador© ir Peru respub
likų vaidai, kurie buvo beveik 
išnykę, vėl atsinaujino. Peru ka- 
riumenė parėjo sieną, insiveržė į 
Ecuadorą ir užėmė vieną mieste
lį, iš kur paėmė sėdinčius kalė
jime nelaisvius. Loki atsitiki
mai paprastai gimdo karus, bet 
čia Argentina ir Brazilija bando 
susipykusias respublikas taikyti, 
karo neleisti. Bet ar taikymas 
pasiseks, nežinia.

TURKIJA.

'Turkija, pakėlimui savo gar
bes ir parodymui savo galybės, 
pradėjo erzintiesi su Europos 
viešpatystę, kuri mažiausiai gali 
jai blogo padaryti, — su Italija. 
Turkai jau nuo senai erzinosi su 
Italija; toje .protestavo, bet pro
testai nieko negelbėjo. Dabar 
vienok Turkijos kariškasis laivas 
Yemcno aplinkinėse ant jūrių su
laikė itališką laivą. I o jau ir 
Italijai pasirodė per daug. Ji 
sumobilizavo savo laivyną ir ma
no siųsti laivus į Turkijos pa
krantes. Be abejonės karo ne
bus, nes Italija jo neves, bet bus 
tai demonstracija parodymui, 
kad per daug ir Italija neleis 
sau ant kulnų mynioti.

Suvaldymui arabų sukilimo 
Yemcno pakrantėse, Arabijoj,Tur
kija išsiuntė savo kariumenę, bet 
tarp kareivių apsireiškė cholera, 
kuri, suprantoma, sunkina suval
dymą sukilimo. Sukilėliai Yetne- 

ne laikosi jau porą metų, jie pa
ėmė visą valdžią į savo rankas. 
Yemeno pakrantės priguli Tur
kijai.

IS LIETUVOS.
KUN. J. TUMAS IŠTREMTAS.

Lietuvos laikraščiai pranešė, 
kad, Vilniaus diacezijos admi
nistratoriui kun. Michalkevičiui 
pareikalavus, Kauno vyskupas at
šaukė kun. Juozą Tumą iš Vil
niaus. . Lietuviai iš visų pusių 
siunčia protestus prieš tokį bjau
rų dvasiškų valdytojų pasielgimą 
su kun. J. Tumu.

LENKŲ-LIETUVIŲ GINČAI.

Neseni dar laikai, kuomet, 
nekalbant jau apie dvarponius, 
kiekvienoj Lietuvos klebonijoj 
viešpatavo lenkų kalba, kuomet 
kiekvienas ne tik vargonininkas 
ir zakristijonas, bet ir šiaučius, 
kriaušius ar kitas koks amatnin- 
kėlis stengėsi būtinai lenkiškai 
išmokti ir. .. . kalbėti. Šiuos gi, 
visus kuningus ir “ponus", kiek 
galėdami sekė prasti žmoneliai ir 
tokiuo budu daugelyj Lietuvos 
vietų, daugelyj parapijų (ypač 
arčiau lenkų rubežių) pamažu, 
pamažu iš lietuvių “pasidarė" 
“gryni“ lenkai.

Bet virto kitokie laikai ir dau
gelis kuningų, šiaučiai, kriaušiai 
ir kiti amatninkai sodžiuje pir
mieji pradėjo vadinti save lietu
viais, ir savo brolius lenkus vėl 
ėmė versti atgal į lietuvius. Bet 
tasai vertimas ne taip lengvas, 
ypač vietose, kur arčiau prie tik
rųjų lenkų arba kur daug yra 
taip vadinamos “šlėktos". To
kiose vietose nekarta atsitinka 
net gana aštrus susirėmimai su 
taip vadinamais “lenkais" ir tan- 
kių-tankiausia už pamaldas baž
nyčiose. Mat, kaip seniau kle
bonijose buvo mada tik lenkiš
kai kalbėti, tai kuningai ir baž
nyčioj Dievo žodį skelbė lenkų 
kalba. Dabar gi susipratusieji 
lietiniai užsigeidė lietuviškai 
melstis ir Dievo žodžio klausy
ti ; o naują paprotį netaip lengva 
įvesti, ypač, kad “šlėkta" visuo
met tam priešinga, o su jais nei 
klebonas, nei kiti kuningai ne- 
visuomet nori pyktis.... Kitur 
gi kad ir vietiniai kuningai pa
laiko lietuvius, tai “ponai" už
sispiria, duoda prašymus j vys
kupus ir kt., o ten jų, kaipo ga
lingų, gana tankiai paklauso. Jai 
gi ir vyskupijos vyresnybė kar
tais pripažįsta, kad kur nors rei
kia įvesti ir lietuviškos pamal
dos, tai, žiūrėk, “šlėktelės" (tan
kiai su pagelba miesčionių, ku
rie tvirčiau laikosi įgytos “len
kystės"), kad sukurs lietuviams 
vantą, tai šie tik čiaudo paskui. 
Juk skaitytojai turbūt atsimena 
dar apie Beržininkus, Kalvariją, 
Vištytį, Joniškį ir kt.

Bet taip gali atsitikti (ir at
sitinka) beveik tik Seinų ir Ža- 
maičių (Kauno) vyskupijose, kur 
ir žmonės labiau apsišvietę ir 
tautiškai susipratę ir kur vysku
pai arba vyskupijų valdytojai 
pastaruoju laiku buvo visgi lie
tuviai ir lietinių balso greičiau 
išklausydavo. Kas kita Vilniaus 
vyskupijoj. Šioj vyskupijoj dau
giausia lenkų “pridirbta", o vys
kupijos valdytojai, galingų bajo
rų ir turtingų miestiečių lenkų 
remiami, negali net suprasti, kaip 
tai lenkiškai kalbantįs bajorai ir 
Ilonai galėtų klausyti bažnyčiose 
lietuviškos kalbos, kurią norėtų 
girdėti kokie ten “chlopai". Jie 
net mislija, kad tie “chlopai" tik, 
turbūt, tuomet bus “laimingi", 
kuomet visai savo prigimtą kal
bą užmirš. . . . Dėlto, kai]) yra 
žinoma, vyskupijos valdytojai 
tartum tyčia sumaino parapijose 
kuningus taip, kad kuningai, pri- 
jaučiantįs lietuviams, patenka j 
tokias vietas, kur nei vieno lie
tuviškai kalbančio žmogaus nėra, 
o kiti, kurie lietuvių kalbos ne
apkenčia, skiriami į grynai lietu
viškas arba maišytas parapijas. 
Lietuvių laikraščiai nekartą jau 
nurodinėjo, kad taip daryti ne
teisinga, bet kas jų teklausys. 
Lenkai-bajorai tik pasijuokia iš 
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to gardžiai, kaikada savo laikraš
čiuose pusėtinai lietuvius iško- 
lioja ir viskas.

Bet pastaruoju laiku lietuviai 
pradėjo rašinėti apie* tokius pa
sielgimus svetimomis kalbomis 
einančiuose laikraščiuose — vo- 
kiečių, prancūzų, ruSmų, pačiu 
lenkų, rusų ir kt. Kaikuriuose 
iš tų raštų buvo net nešvarių 
dalykų prirašyta ant lenkų ir ant 
jų dvasiškių vyresnybių. Žino
ma, lietuvių lenkintojai už tai 
baisiai ėmė pykti. Čia gi, kaip 
tyčia, vilniškė “Viltis” prie vieno 
prancūzų laikraštyje tilpusi© 
straipsnio (paduodama savo skai
tytojams) pridėjo savo prierašą, 
kuriame sako, jog jis V’ilniaus 
vyskupijos bažnyčių į vejama lie
tuvių kalba, o negrąžinama, kai
po tame straipsnyjė pasakyta. 
Vilniaus vyskupijos t valdyba už 
tai labai supyko ir išĮkun. Tumo, 
kaipo “Vilties" redaktoriaus, pa
reikalavo paaiškinimo. Kun. 'Tu
mas atsisakė vyskupo kancelia
rijai paaiškinti, užtat “paaiškino" 
viešai “Viltyje”. Už tai dar la
biau lenkai kuningai supyko ir 
savo laikraščiuose apskelbė kun. 
Tumą net bedieviu, ėmė grasinti 
bažnytinėmis bausmėmis ir kt. 
už tai, kaip jis drįsiąs prieš vys
kupijos valdytoją rašyti. Kun. 
Tumas ir visa “Viltis" tuokart 
dar labiau užsipuolė ant lenkų, 
ėmė viską, ką tik blogo žinojo, 
prikaišioti, o kun. Černiavskį, pa
vadinusį kun. Tumą “be tikėji
mo" ir kitokiais žodžiais iškone- 
veikusį, kun. Tumas ‘A'iltylc" 
pažadėjo patraukti net teisman.

T šitų ginčų vidurį įlindo ir 
“Liet. Žinios” No, 99. Ten dvie
juose ilguose straipsniuose už
stoja kun. Tumą- jčaipo žmogų, 
kaipo redaktorių ir kaipo tautie
tį, ir sako, kad dvasiškiai vir
šininkai visai neteisingai prie 
kun. Tumo, kaipo redaktoriaus, 
prikibo, o grasinimas kun. Tu
mui bažnytinėmis bausmėmis tai 
esąs nedoras darbas. Savo keliu, 
“Liet. Žinios" bara ir kun. Tumą 
ir “Viltį" už tai, kad jie ir ant 
lenkų nešvariai užsipuola, kolio- 
jasi, o kun. Tumą dar užtai, 
kad jis gana tankiai su lenkais 
kalbasi visos Lietuvos vardu, o 
kaipo karštas žmogus, daug ko 
nereikalingo pasako ir paskui iš 
to kįla tik bereikalingi ir tušti 
vaidai ir barniai. Beto, “Liet. 
Žinios" sako, kad norint, idant 
prasti žmonės visur (ir bažny
čioje) turėtų . sau prigulinčias 
teises, reikia, kad jie patįs tų 
teisių panorėtų ir patįs jas iš
kovotų — kad savo reikalais pa
tįs žmonės galėtų rūpintis, o ne- 
vien tik klebonai, vyskupai ar kt. 
Dėlto gi žmonėms reikalingas 
esąs apšvietimas.

Lenkai į šitą “L. Žinių" atsi
liepimą dar neatsiliepė. Bet 
“\’iltis" labai supyko užtat, kai]) 
tai “L. Žinios" išdrįso kun. Tumą 
papeikti ir net protestuoti prieš 
kaikuriuos jo su lenkais pasielgi
mus ir No. 146 iškilmingai sako: 
“Jus (t. y. pirmeiviai) teisiate 
mus, o lietuvių atgijimo histori- 
ja, ašaromis aplaistyta, ištars tei
sėjo žodį ir jums!"

Taip tai šiemet sutinka Kalė
dų šventes mūsų ir mūsų lenkti 
laikraštija (kiti mūsų kuningų 
laikraščiai lig šiol į tuos ginčus 
dar nesikišo, tik keliolika Že
maičių vyskupijos kuningų ir 
“Žiburio" centro valdyba atsiun
tė ir išreiškė kun. Tumui užuo
jautą ir protestuoją prieš lenkų 
kun. Černiavskio ir jam panašių 
kun. Tumo šmeižimus).

— Lietuvos Ūkininkas —

V LIETUVIŲ DAILĖS PARO
DA VILNIUJE.

Vasario mėn. pabaigoje 1911 
metų Liet. Dailės Draugija ren
gia Vilniuje V iš eilės dailės pa
rodą.

Taigi penktą kartą ' lietuvių 
dailė švęs savo šventę. Ši pa
roda paliudys, kiek per pasku
tinį penkmetį t. y. nuo pirmosios 
parodos nužengėme pirmyn gry
noje ir pritaikomojo] dailėje, ly
giu būdu parodys, kiek lietuvių 
viešuomenė prie savo dailės kili
mo prisideda.

Iš tų tai ir iš kitų atžvilgių

geistina, idant šita mūsų paroda 
būtų kuodidžiausia ir kuoturiin- 
giausia.

Parodon, .kaip ir praėjusiais 
metais, bus priimami lietuvių 
dailininkų darbai, būtent: įvai
riausių rūšių originaliniai pa
veikslai ir piešiniai, architektū
ros sumanymai, skulptūros dar
bai, o taipgi visokie išdirbimąi, 
kuriuose dailė yra pritaikinta 
prie amatų (geistinos čia kom
pozicijos iš lietinių raštų).

Per keturias praeitąsias pa
rodas mūsų sodžių dailininkės 
ir dailininkai gėdos sau nepa
darė. Nevienas dailininkas ar 
dailės mėgėjas taip lietuvis, taip 
svetimtautis, bežiūrėdamas į pui
kius raštus, kuriais lietuviai so
diečiai ir sodietės padailino sa
vo atsiųstus parodon išdirbinius, 
suprato ir._ pripažino, kad juose 
yra tikras mūsų originalities dai
lės šaltinis ir kad iš teii lietu
vių menas privalo semti sau gy
vybės pajėgas.

Turėdami tai omenyje, šiuomi 
kviečiame visus tuos lietuvius 
ir lietuvaites, kurie ką nors ypa
tingai gražaus turi padirbę, ar
ba jei ką iš lietuvių gražių iš
dirbinių turi pas save. — atsiusti 
V dailės parodon j V ilnių.

Į šį skyrių bus priimami:
1. įvairiausi rinktiniai ir kai

šytiniai audimai (prijuostės, juos
tos, djvonėliai. juostų divonai).

2. Senoviški mezginiai arba 
užgaliai (mėgsti pirštais be ka
belių), iššinvinėjimai ir t. p. dar
bai.

3. Gražiai išmarginti daiktui iš 
medžio: kryželiai, dėžutės, laz
delės, kultuvės, klumpės, verps- 
čio lentelės ir t. t.

4. Piešiniai ar bent fotografi
jos įvairiausių lietuviškų orna
mentų, taigi padailinimų prie 
koplytėlių, kryžių, langinių, gon- 
kų ir kitų daigtų, kuriuos, dė
lei jų didumo ar kitokių prie
žasčių, sunku būtų parodon 
siųsti.

Prie kiekvieno veikalo, siun
čiamojo parodon, turi būti pri
kabinta kortele su užrašu, kas ta 
veikalą dirbo ir koks jo adre
sas. Reikia taip-pat pažymėti — 
parsiduoda tas darbas, ar ne, ir 
jai parsiduoda, tai kokia kaina. 
Tie užrašai reikalingi tam, idant 
parodai pasibaigus, galima būtų 
žinoti, kam ir kur sugrąžinti 
daiktai, arba piningai už parduo
tuosius daiktus.

Jaigu kas, atsiųsdamas paro
don gražius kaimo išdirbinius, 
malonėtų paaukoti juos Liet. 
Dailės Draugijos kolekcijon 
(Muzėjun), tai prašome taip-pat 
pažymėti. Misos tokios aukos 
bus priimamos su didžiausiu dė- 
k i n gu m u.

Keta irtosios' parodos pavyz
džiu, už gražiausius kaimiečių 
darbus, kurie bus parodon pri
imti, Liet. Dailės Draugija nuo 
savęs skiria 25 rub. dovanų. 
Apie vertę išstatytų veikalų 
spręs tam tikra komisija, sutai
syta iš dailininkų ir šiaip dailūs 
žinovu, c

Visi siunčiami parodon daiktai 
bus priimami iki vasario 20 (ko- 
vo 5) d. 1911 m.

Siuntinius ir laiškus meldžia
me rašyt šiuo adresu: Antanas 
ŽmuidzinaA'ičius, Vainius, Zaval- 
na 15 — 11.
Liet. Dailės Draugijos Valdyba.

— Viltis —

IŠ VILNIAUS.

Gruodžio 19 d. įvyko visuo
tinas Sąjungos lietuvių kal
bai ginti susirinkimas Vil
niuje. Senasai Sąjungos pirmi
ninkas pranešė anie jos veikimą 
pereitais metais. įstojo daug 
naujų narių. Po to išrinkta nau
joji valdyba.

Vilniaus gubernatoriaus įsaky
mu V’ilniaus lenkių moterų bū
relis galutinai uždaryta.

Šiomis dienomis išėjo pirma- 
sai No. lenkų iliustruotojo sa
vaitraščio “Tygodnik ,Wilėriski”.

— Viltis —

IŠ KAUNO.

Kauno kinematografas “Olim
pas" ėmė, tarp kitų paveikslų, 
rodyti “Lietuvos ir Nemuno upės 
vaizdus”. Esąs tai vietinis ki
nematografo nutraukimas. Tik
rai, Lietuvoje nemažiau, kaip ki
tose šalyse, yra gražių ir indo- 
miu vietų ir dalyku, kurie ver- 
ti kinematografo paveikslų.

— Viltis —

IŠ JONIŠKIO,

Kauno gub., Šiaulių pav. 
(Nuo mūsų korespondento).
25 gruodžio Joniškio kleboni

joj buvo metinis Joniškio “Sau
lės" draugijos skyriaus saharių 
susirinkimas. Pirmiausiai iš
rinkta pirmininku susirinkimo 
vietinis klebonas Btltkevyčius. 
Sąuasių išviso - susirinko 23.

Iš atskaitų pasirodė, -jog drau
gija šiemet turi- 60 užsimokėju
sių sąnarių. Draugija' gyvuoja 
nuo IQO/ metų, turi’ savo knin- 
gvną su 7.000 egzempliorių knin- 
gų vertės 300 rub. Svarbiausia 
draugijos užduotis — išlaikyti 
\ ienkliasę vaikų ir mergaičių mo
kyklą Joniškyje. Mokykla gy
vuoja nuo 1907 m. Pirmus me
tus mokytojavo čionai mokyto
jas Vaitkus. Paskui porą metų 
buvo mokytoja lietuvė P. Vala- 
vyčaite, baigusi gimnazijos kur
są. Bet kaip girdėt, mokymas 
jai nelabai terūpėjęs ir žmonėse 
tiesiog jautėsi atšalimas, besišali- 
nimas nuo mokyklos. Dabar mo
kytojas lietuvis S. Vaikų pri
sirinko netoli aštuonesdešimts ir 
dar daugumui, trūkstant vietų, 
prisiėjo atsakyti. Indomu, kad 
daugelis mokinių tėvų, prašo mo
kytojaus mokint vaikus vien rtfs 
siškai ir mokytojui prisieini per
tikrinti -žmogų, jog lietuviška 
kalba nemažiau lietuviui reika
linga kaip rusiška. Taip jau 
žmonės pradėjo jausti simpatiją 
prie mokyklos, nežiūrint mokes
nio (turtingesni ūkininkai moka 
po 4 rub. metams už vaiką, o 
darbininkai po 3 rub.). Mokyk
los namas neatsakantis ir iš tie
sų greičiaus tinka linams minti 
negu mokyklai, per tai dvigu
bai apsunkina mokytojui darbą.

Iš draugijos budžeto apyskai
tos paaiškėjo, jog nuo pradžios 
gyvavimo mokyklos, draugijos 
deficitas siekia apie 300 rub. iš 
tos skolos 200 rub. apsiėmė už
mokėti draugijos pirmininkas, 
vietinis klebonas Butkevyčius, 
o likusius palikti kaipo deficitą.

Prie šios mokyklos įsteigti va
kariniai šventadieniniai kursai 
suaugusiems. Kursus šiemet 
lanko apie 30 mokinių, daugiau
siai vis apielinkės mergaičių, nes 
vyrai geriau mėgsta pasimokyti 
alinėse ir prie monopoliaus. Su 
vakariniais darbuojasi irgi tik 
vienas mokytojas. Išguldinėja- 
ma: paskaitos iš hygienos' ir ki
tų mokslų. Materiališkas moky
tojaus padėjimas čia nepergeriau
sias — 200 rub. algos metams 
prie pilno užlaikymo.

Draugija platesnio veiklumo 
neparodo. Nesurengė nė vieno 
vakaro-spektaklio. Inteligentų 
svietiškųjų draugijoj visai nėra. 
Savarankišku, pilnateisiu susirin
kimų vedėjų statosi klebonas. Iš 
pusės sąnarių jokios kritikos pra
kalbu ar sumanymu nėra. Ant V v
kiekvieno klebono išsitarimo gir
disi vergiškas “taip". Gal tas 
bus indomu, jog klebonas nė 
iš šio nė iš to, pradėjo vadinti 
“Lietuvos Ūkininką" ir “Lietu
vos Žinias” bedieviškais laikraš
čiais, o tuos, kurie juos skaito, 
bedieviais, išreiškė net pasiganė- 
dinimą, kad dabar jau uždengtos 
apšvietimo draugijos: “V’ilniaus 
Aušra" ir Suvalkijos “Šviesa", 
jos tapę valdžios užslopintos, 
nes, girdi, ir platinę tik bedie
vybę. Bet pasirodo, jog kle 
bonas menkas šių dalykų kriti
kas, nes pažindams tuos laikraš
čius ir draugijas xtik iš to, kas 
rašyta “Šaltinyj” ar “Vienybėj", 
drysta viską peikti. Sąnariai vi
siškai atšalę, tik girdėt kalbant: 
“ot, atiduosim po rubliuką ir iš- 
siskirstysi.ni”^

Iš pašalinių buvo tik keturi 
vyrai sąnariai, kiti visi tai va- 

1 karinių kursų lankytojai. Mat 

nutarta, kad lankanti kursus turi 
užsimokėti sąnario mokestį.

Sąnario mokestis vienas rub
lis.

Valdyba, pasiūlius pirmininkui, 
be jokio balsavimo palikta ta 
pati, nors iš valdybos sąnarių 
atėjo tik du; nežinia, ką kiti gal, 
pasakyti.

Čion pradeda vaginėti. Ne 
tik profesijonališki vagiliai, bet 
ir valdžios tarnai pradėjo va
giliams daryti konkurenciją. Štai 
26 gruodžio, dabojantis Joniškio 
krasą žemsargis, visiems išsi
skirsčius iš krasos, pasiėmė iš 
staliuko parsiųstą dovanoms vie
nai mergaitei iš Amerikos siun
tinėlį—auksinį laikrodėlį su gran
dinėlių ir šilkinėmis skepetaitė
mis. Pakilus sujudimui, padary
ta- krata pas žemsargį. Išversta 
visi užkampiai ir galų gale visi 
daiktai rasta paslėptais ant kro
snies. Žemsargis suimtas, sėdi 
kalėjime ir laukia teismo. Žmo
nės pasipiktinę tokiais valdžios 
tarnų pasielgimais ir sako: “jau, 
turbūt, jie visi tokie”.

Netoli Joniškio yra daug Na- 
riškino dvarų ; viso bus 6,000 de
šimtinių žemės, kas sudeda jau 
pusėtiną valsčių. Žemė nebloga. 
Visi dArarai jau “Valstiečiii Ban
ko" naguose. Tad pavasaryj 
joniškiečiai tikisi sulaukti naujų 
svečių-poselencų, nes vietiniams 
lietuviams, sako, parduosią tik 
tuomet, jaigu neužtektų rusų ir 
tai siuloma tik pelkės, kur rusą 
nė su lazda nenuvarytum, nė su 
“degtine” nenuviliotum.

Ketinama parkraustyti tūkstan
čiai šeimynų.

Tad joniškiečiai gal laukti to
liau dar daugiau s neramumų ir 
plėšimų, negu dabar.- -

V. Krivaitis.

IŠ TELŠIŲ, Kauno gub.

Telšių apygardos gyventojus 
galima paskaityti girtuokliavimo 
mėgėjais. Alinių yra u, mo
nopolis vienas. Dabar atsida
rė “traktieriai”, kuriuose žmo
nės juda, kaip bitės avilyje. O 
tų mažų karčemėlių, kur tik
tai ir kvepia degtinė, tai dau
giau, kaip alinių. Apsišvietimas 
menkas.

Žydai—artistai parvažiavę kaži 
iš kur pastatė jau 3 spektaklius 
pagrečium ir dar žada statyti; 
uždarbio 50% aukauja Telšių 
gimnazijos naudai. Malonu žiū
rėti į tokius darbus, bet mūsų 
lietuviai ir klausytis apie tokius 
darbus nelabai nori. Žvirblis.

— Lietuvos Ūkininkas —

IŠ SUVALKŲ GUB.

Kauno rėdybos valstiečiai sa
vo sueigose kiekvienų metų pra
džioje skiria jų užlaikomoms mo
kykloms kartu -su kitomis išlai
domis tam tikrą piningai sumą 
nupirkti kningoms-rankvedžiams. 
Tas paprotys labai geistinas ir 
geras, tik gaila, kad jis visai 
nežinomas ir nevartojamas pas 
suvalkiečius. Ten vaikas, pa
stojęs į mokyklą, turi visas knin- 
gas turėti savo. Kauno rėdybo- 
7e, visose liaudies, taipat minis
teriškose, mokyklose kningos 
duodama mokiniui veltui, su ta 
išlyga, kad būtų gražinamos at
gal,, kaip mokinys nustoja lan
kęs ^mokyklą. Dėlto Kauno rė
dybos mokyklas lanko ir betur
čiu, bežemiu vaikai, kurie va- 
sąrą tarnauja pas ūkininkus, o 
rudeniui atėjus — atsitraukia 
nuo ūkininko ir lanko mokyklą 
(tris — keturis mėnesius, o il
giausia iki Velykų). Suvalkų 
gi gub., kiek žinau, tokie “pie
menukai” nelanko mokyklos, nes 
ten dar neišėjo iš mados patar
lė: “ugi kas kiaules ganys, kad 
visi piemens bus mokyti”.

Nesakau, kad jau labai daug 
tokių “vaikiukų” ir Kauno rė- 
dyboje lankytų mokyklą, nes to
kie pervėlai atsitraukia nuo ūki
ninko, ir užtat pasilieka nepriim
ti į mokyklą, bet pamokyti —■ 
jau kitą metą pasiskubina laiku 
ateiti mokyklon. Vienu žodžiu 
tas apsireiškimas yra geras, o jį, 
man rodos, daugiausia palaiko 
veltui dalijamos mokslo kningos. 
Užtat, ar ne vertėtų ir Suvalkų



rėdyboj valstiečiams paskirti 
tam tikrą sumą piningų pirki
mui ir dalijimui vaikams mokslo 
kningų. O dar būtii geriau, kad 
.valstiečiai ir Kauno ir Suvalkų 
gub. skirtų bent kiek didesnę su
mą piningų, ne kaip kad dabar 
yra (nuo 15 — 30 rubl.), ir kad 
kningos būtų dalijamos be sugrą
žinimo ; tuomet nebūtų mokyto
jui tiek vargo su surankiojimu 
išdalintų kningų, o mokiniams 
tas išeitų vien tik ant naudos; 
jie bent retkarčiais paėmę knin- 
gą žvilgterėtų anon, ir neužmirš
tų taip greit, ką buvo išmokę. 
O dabar, tankiausia mažesnieji, 
nustoję lankę mokyklą, greitai 
viską užmiršta (labiausia rusų 
kalbą), neturėdami progos, atkar
toti. Višakėlis.

— Mokykla —

IŠ MAŽEIKIŲ, Šiaulių pav.
Pirm keletos' metų, valdžiai 

pasiūlius parduoti supiltus grū
dus, visi buvo sutikę; piningus 
žadėjo sudėt j kasą. Bet atsi
tiko javų neužderėjimas, ir dvi 
seniūnijos atsisako dalyvaut san- 
pilio panaikinime. Šį rudenį 
tris kartus buvo šaukiama su
eiga ir vis perniek.

Ruimas, kame supilti grūdai, 
apiręs, patįs grūdai apiplėkę; 
prižiūrėtojams mainantis, prisei- 
davo visa persaikuot. Jei apskai- 
tyt, kiek sugaišta žmonės be- 
saikuodami, tai išeitų arti 300 r. 
O kur dar gaisrapinigai, sargas? 
Valsčiaus raštininkas paaiškino, 
kad galima ir vieniems mažei
kiečiams atsiskirt. Tik dabar 
visiems baugu, ar bus tiek grū
dų, kiek priguli; ar nereiks pri
mokėk Išpardavus grūdus, kaž
kurie mano pinigus sudėti ne 
piningyne, bet pas seniūnus,—esą 
bus arčiau reikale pasiimt. Ar 
negeriau būtų sutverus pasisko
linimo draugija tuos grūdapini- 
gius sudėti į pamatinį kapitalą.

— Lietuvos Ūkininkas —
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Garsas” daugiau eina dėl agi
tacijos. Tų dviejų laikraščių 
skaitytojai išimtinai darbininkai, 
kurie jieško laikraščiuose dau
giau žinių. Mažiau užtat išeina 
tokių laikraščių, kaip “L. Ūk.”, 
“Liet. Žinios”, “Vilties”; jų skai
čius daugiau 10 nesiekia. Virši
ja juos “Šaltinis (20 egz.) ir 
“Vienybės” (10 egz.), kurių be 
to dar kitais “keliais” per šv. 
Juozapo dr-ją nemažai išplati
nama. Gk.

— Lietuvos žinios —

IŠ MAŽEIKIŲ, Šiaulių pav.

Pirmiau buvo čia daktaras žy
das; tarp žmonių įsitikėjimo jis 
neturėjo, todėl nesenai ir aplei
do Mažeikius. Tuo tarpu apsi
gyveno daktaras Panceržinskis. 
Nors bajoras, bet gerai moka lie
tuviškai ir gan prielankus lietu
viams. Kaip girdėti, darbo turi 
iki soties. Aptiekininkas žydas. 
Lietuvių inteligentų saujalė no
rėtų tiktai, kad d-ras Panceržins
kis padės jiems skleisti šviesą ir 
toliaus varyti tarp liaudies kul
tūros darbą. Lietuvos Žolynėlis.

— Viltis —

IŠ GEGUŽIŲ, Vilniaus pav.
Pusantri metai kaip jau dar

buojasi čia klebonas kun. J. Bū- 
čys. Žmonės į apšvietimą, knin
gų ir laikraščių skaitymą labai 
nelinkę, ale vis dėlto šiais me
tais išsirašė sau “Spindulį” 20 
žmonių. Taip-pat susirado 50 
žmonių, kurie pasirašė po pra
šymu į Kauniškę “Blaivybę”, kad 
atidarytų čia savo skyrių. Daug 
vargo buvo, kolai tasai pirmas 
Gegužių blaivininkų žingsnis 
įvyko, ale įvyko, tat galime jau 
tuo pasidžiaugti. Bažnyčioje 
gieda gerai sutvarkytas*’lietuvių 
mergaičių choras. Žodžiu sakant, 
Gegužių lietuviai pradeda pa
maži šviesties.

— Viltis —

1$ AMERIKOS.
NAUJAS SUTARIMAS SU 

KANADA.
Washington, D. C. Jungti

niams valsčiams, po ilgų derybų 
pasisekė susitaikyti muitų reika
luose su Kanada. Pamatus nau
jam vaizbos traktatui apdirbo 
komisija iš atstovų abiejų kraš
tų. Daugelis iš Kanados gabe- i 
namų valgio produktų sumanyta 1 
leisti be muito, kad tokiu budu 
sumažinus labai augštas produk
tų kainas. Kanados sutarta 
numažinti muitus nuo kelių 
Amerikos produktų, o tame ir 
nuo minkštųjų anglių. Amerika 
taipgi ant 91% numažina mui
tus nuo kitų ateinančių iš Kana
dos prekių. Panaikinti muitai 
nuo karvių pieno produktų, vai
sių, žuvių, kiaušinių, paukščių, 
galvijų.

GERAS APETITAS.
Baltimore, Md. Čionykščiai de

mokratai iš džiaugsmo, kad rin
kimuose lamėjo, iškėlė sau va
karienę, kaip matyt ir apetito ne
truko, nereikėjo nė vaistų. Su
valgė jie: 7,000 austerių, 75 ga
lionus želvių sriubos, 1656 gai
džius, 550 laukinių ančių ir 45 
kumpius. Išgėrė 1000 stiklų 
cacktailio, 900 butelių rūgštaus 
vyno ir daug butelių*prancūziško 
Bordeaux vyno. Po pietų su
rukę 3,000 importuotų Havana 
cigarų. Tas jų džiaugsmas, su
prantama, nemažai piningų iš 
kišenių ištraukė. Bet nėra abe
jonės, kad bent politikieriai su- 
grąžįs juos sau šimteropai, todėl 
piningų nėra ką gailėtiesi, juos 
politikos vedėjams sugrąžįs 
tauta.
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William Loeb, matomas paveikslelyj, New York o 
muitines kolektorius, atidengė, kad tabokos trustas įve
ža Amerikon daugybę tabokos, neapmokant reikalingo 
muito. Tokiu budu valdžia buvo nuskriaudžiama 
$5.000.000 kasmet.

daręs planą architektas juos už-Į 
miršo ant plano padirbti, o Į 
kontraktorius sako, jog ne jo • 
pareiga buvo architekto klaidas, 
taisyti. Dabar gal reiks vaikams- 
orlaivį parūpinti, kad galėtų i 
augštesniuosiųs mokyklos rui
mus prisigriebti bent tam laikui, 
kol architektas trepu ant plano 
nepaženklįs, o -kontraktorius jų, 
kaip reikia nepadirbs.

mų, kas dabar net per tankiai 
atsitinka. Senatorius Barley rei
kalauja, kad Illinois valstijoj au
tomobiliams kaimuose ir mies
tuose nebūtų leista važinėti grei
čiau, kaip po 8 mylias į valan
dą, o laukuose negreičiau kaip 
20 mylių. Bet ar tas reikalavi
mas bus priimtas, nežinia. Ne
reikia užmrišti, kad daugelis le- 
geslaturos narių turi automobi
lius, jie tai ir nepritars aprube- 
žiavimui greitumo.

tai, kad savo 15 metų dukterį 
nesiunčia mokyklon. Teisman 
atėjo ir minėta duktė, bet ir tei
sėjas manė, jog tai yra moti
na, ne. r rodė kaipo 25 metų mo
teris. Ji teisėjui pasakė, jog auga 
per greitai, vaikų sėdynėse nc- 
patelpa ir kiti mokiniai ją pajuo
kia, vadina motina. Teisėjas 
vienok ant tėvų uždėjo bausmę 
5 dol. Tėvas, dūsaudamas, baus
mę užmokėjo.

tKJill.ę..’- ~ ’

GAISRAI.
Aberdeen, S. D. Sudegė čia 

Chicago, Milwaukee St. Paul
geležinkelio stotis. Nuostolius 
gaisro padarytus skaito ant 200,- 
000 dolarių.

Troy, N. Y. Sudegė čia Broad
way trioba ir 10 ir 5 centines par
davinės Kraesges ir Wortwortho. 
Gesinant, nuvirtusi siena užbėrė 
šešis ugnagesius; penkis ištrau
kė menkai sužeistus, penktasis 
'gi, leitenants Butler nuo s.iu- 
žeidiinų pasimirė. Nuostolius 
gaisro padarytus skaito ant 600,- 
000 dolarių.

ninku ir per streiką jie žudė 
milijonus dolarių.

t' Pereitą savaitę Jungtiniuose 
valsčiuose buvo 345 nusibankru- 
tinimai, arba 43 daugiaus negu 
užpereitą.

IS VISUR.'
Į| Maskolijos valdžia atsišaukė 

į Austrijos valdžią užtardama už 
vejamus iš Austrijos maskoliškus 
žydus. Iš Ostravo išvijo 289 

1 maskoliškus žydus, nes buk jų 
paspartai buvę negeri. Bet Mas- 
kolija pati visai svetimų žydų ir tu
rinčių geriausius pasportus ne
leidžia nei į Peterburgą, nei į 
Maskvą ir į kitus tikrosios Mas
kolijos didmiesčius. Pati mas
koliškoji valdžia veja iš miestų 
nuo senai apsigyvenusius žydus.

Į| Maskoliškoji valdžia prisakė 
katalikiškiems vyskupams prižiū
rėti, kad bažnyčiose nebūtų sta
tomi paminklai ypatų neturinčių 
nieko bendro su tikėjimu.

tw m Mat 
laikui manę 
rengti dirbtai 
reikalingi pigi 
nikai, arba ga 
ti chiniečius 
veins ir jiems 

■ mažiau negu 1 
kinis.

F

Į

Į

IŠ LUOKĖS.

Mokykloje dėlei nepriėmimo 
vaikų kįla tarp mokytojaus ir 
valstiečių nesusipratimas, kaip 
praneša mums Jonas Višakėlis.

Kaip parėjo čion lietuvis mo
kytojas (4 metai atgal), tai kas
met nesutelpa į mokyklą 30 — 
40 vaikų. Ir su tais nepatiku
siais, anot mokytojaus pasakos, 
tikra bėda. Ateina žmogus į mo
kykla, vaiku vedinas, ir ima rei- 
kalanti, kad jo vaikui būtų mo
kykloj vieta, nes jis mokesčius 
jos užlaikymui mokąs, — arba 
aimanuoti, kad teisybės nesą ant 
svieto. Mokytojui paaiškinus, kad 
ne jis čia kaltas, o jie patįs, kad 
nepasirūpina daugiau mokyklų 
turėti, kaikurie užsiganėdina tuo, 
o kiti, tai žada net skųstis. Val
džios pasiūlymą įsteigti naujas 
mokyklas Luokės valstiečiai ne
atmetė, bet nutarė prašyti pinin- 
ginės pašalpos nuo valdžios. 
Taip-pat eina žinia, kad šiemet 
Luokėj bus atidaryta mergaičių 
mokykla ir į berniukų mokyklą 
bus atsiųstas pagelbininkas.

— Mokykla —

IŠ KALVARIJOS, Suvalkų pav.
Pavieto viršininkas neleido 

“Kalvarijos Mar. Ūkininkų Drau
gijos” skyriui padaryti susirinki
mo sausio 8 dieną dėlto, kad 
nebuvo pranešta dienotvarkė; 
susirinkimas atidėtas iki sausio 
2 (15) d. 1911 m. Apkalbant ūkio 
dalykus, bus kalbama apie gilų 
žemės dirbimą. A. Klimas-

— Lietuvos žinios —

6c. KUPONAI UŽSIENIO 
KORESPONDENCIJAI.

Iš užsienio paprastai ateina 
daug laišku be markiu; už to- 
kius laiškus reikia primokėt 10c. 
Pačtas Amerikoje dabar įvedė 6c. 
kuponus, kuriuos galima pasiųst 
užsienin, kad rašantis, laiškus 
juos prilipdytų vietoj markės. 
Už atėjusį Amerikon su tokiu 
kuponu laišką primokėt nebe
reiks. Lietuviams vis gi iš to 
bus maža nauda, nes Rosijoj (ir 
Portugalijoj) tie kuponai yra ne
geri.

MAŽAI AUKSINIŲ LAIK
RODĖLIŲ.

Wisconsin© valstijoj savinin
kai auksinių laikrodėlių turi spe- 
cijal ką mokestį valstijos iždan 
mokėti. Už tai valstijoj yra tik 
1180 auksinių 'laikrodėlių, nes| 
nėra norinčių juos turėti.

f j*------------

MERGAIČIŲ DRABUŽIAI UŽ
•1 DOL.S

New Yotk. ^’Mergaitės Wa
shington© Irviiigo augštesnėsės 
mokyklos Jsekančiai mokyklos 
šventei rūgina sau naujus dra
bužius, bet' jie “negali but bran- 
gesni kaip l* dol. Žinoma, pa
sisiūti jos pačios sau pasisius, 
bet medega negali būt branges
nė kai]) dolaris.

IŠ RAGUVOS, Ukmergės pav.
Kuone metus buvo čia du mo

kytoju: vienas rusas, kitas lie
tuvis. Lietuvis buvo vyras darbš
tus ir malonus, su vaikais ap
sieidavo, kaip tikras tėvas. Dėl 
kokių ten menkniekių jis buvo 
tečiau pašalintas nuo vietos. Į 
jo vietą paskirtas rusas. Taigi 
dabar turime du rusu. O kodėl 
lietuvio nėra? Argi jo nereikia?

— Viltis —

IŠ ONUŠKIU, Ežerėnų pav.
Šį rudenį Onuškio žydeliai tu

rėjo nemaž baimės, belaukdami 
sugrįžtančių iš Panedėlio ir Ro
kiškio naujokų, nes nebeišmanė, 
kaip tuos svečius priimt ir išleist. 
Jų baimė pasididino, prisiminus 
pernai rudenį atsitikimą. Buvo 
taip: naujokai pargrįžę nuo kar
telių, vieni nuduoti — kiti pa- 
liuosuoti, įsigėrę pradėjo vaikš
tinėti po miestelio žydelius, pra
šinėdami be piningų popierosų. 
Inerzinti sankrovininkai ėmė va
ryti laukan prašytojus. Naujo
kai nenusileido ir kilo tarp žydų 
ir naujokų peštynės. Tose peš
tynėse nukentėjo vienas jau nu
duotas naujokas Jonas Paškaus- 
kas iš Gaidžgalės, kuris pasir
gęs keletą savaičių pasimirė.

Šiemet Onuškėnai naujokai 
jau laikėsi padoriai; nebeelgeta- 
vo po sankrovėles ir liovės kė
lę peštynes ir girtuokliavę.

— Viltis —

IŠ PAYSTRIŲ, Panevėžio pav.
P. Hopeno paskutinį jau dva

rą Paystrį šiomis dienomis nu
pirko lietuvis p. Juozas Saba
liauskas, žinomas šviesos platin
tojas Rokiškio apylinkėse. Pa- 
ystriui ypač reikalingi šviesos 
platintojai, todėl Paystris. turi 
džiaugties dvaro savininkų apsi- 
mainymu. S. Ž.

— Viltis —

SUĖMĖ VEDĖJUS MEDIKA- 
LIŠKŲ INSTITUTŲ.

New York. Pačto inspektoriai 
su tuzinu policistų atsilankė gar
siame Collinso Medikališkame 
Institute prie W. 34 st. Suėmė 
instituto vedėją W. Rudolplią, 
Drą Hyhmaną ir 20 ar daugiau 
institute buvusių ligonių ir tar
naujančių.

Paskui suėmė vedėjus J. J. 
Thompson© instituto.

Ir vienas ir kitas institutas 
inspektorių skundžiamas už pa
naudojimą pačto prigavingiems 
tikslams.

VEJA NEGRUS.

Haminy, Okla. Čia tapo iš
mėtyti gąsdinanti negrus pla
katai ir liepianti negrams iš viso 
apskričio prasišalinti. Daugu
mas negrų prasišalino, bet dar bu
vo likę apie 150. Jų pagąsdinimui 
keliose vietose atsitiko ekspliozi- 
jos. Ant galo ir tie, pabūgę, prasi
šalino. Mat šitose aplinkinėse 
negrai buvo pasisamdę žemės 
plotus medvilnės auginimui, o 
tą žemę nori paimti baltveidžiai 
farmeriai.

ŽEMDIRBYSTĖ ILLINOIS 
VALSTIJOJ.

Sulyg žinių surinktų census 
biuro laike paskutinio žmonių 
suskaitymo, per paskutinius 10 
metų Illinois valstijoj kainos že
mės pakilo ant 100%. Pabran
go triobos ir žembirbiški padar
gai. Farmų valstijoj 1900 m. 
buvo 264,151, o pernai jų rado 
mažiau nes 250,858, mažiau 5%. 
Atsakančiai turėjo pasididinti vi
dutiniškas farmų didumas. Ver
tė dirbamosios žemes ir triobų yra 
$3,511,194,000; 1900 m. vertė že
mės ir triobų buvo tik $7<5,- 
612,000. • Mašinos ir farmerių pa
dargai verti $73,533,000. Vertė 
akro dirbamosios žemės 1900 m. 
buvo $53.84, pernai gi $103,13. 
/Apdirbtos žemės Illinois valsti
joj yra 32.471,000 akrų, arba 324,- 
000 akrų mažiau negu 1900 m. 
Farmų prigulinčių negrams Illi
nois valstijoj yra 1414, taigi apie 
10%. Iš 141,464 farmų, apdir
bamų ir vedamų pačių jų savi
ninkų, 88,767 arba 62% yra be 
skolų, o 55,697 arba 38% turi 
skolas.

EKSPLIOZIJOS.
Wilkesbarre, Pa. Anglių ka- 

syklose No. 10 Pennsylvania 
Coal Co. atsitiko dulkių, ar dujų 
ekspliozija, kuri išgriovė kasyklų 
olą ir užmušė tūlą darbininkų 
skaitlių. Iš olos ištraukė šešis 
darbininkus. Iš jų keturi mir
tinai sužeisti, o du sunkiai, nors 
nemirtinai apkulti. Paskui iš
traukė vėl penkis darbininkus 
mirtinai sumankytus.

Philadelphia, Pa. Locust skal
dykloj ekspliodavo didelis amo- 
nijako rezervoaras. Ekspliozija 
užmušė vieną moterį ir sužeidė 
apie 20 merginų.

Į Lenkijoj, Sedlecuose, masko
liškoji valdžia uždarė lenkišką 
laikraštį “GIos Padlaski”.

Varšavoj apvaikščiojo 250 
metines sukaktuves pasirodymo 
pirmutinio lenkiško laikraščio. 
Pirmutinis lenkiškas laikraštis, 
leidžiamas 250 metų atgal, buvo, 
“Merkuryusz Polski”.

Lenkijoj, Sosnovicuose, prie 
šafto Kazimierz užgimė gaisras. 
Sudegė 40 darbininkų.

Maskolijoj, kaime Telavu, 
Tifliso gubernijoj gyvena turin
ti 167 metus gruzinė Nina To- 
ratašvilti. Ji atmena laikus, kada 
pirmą kartą atkako maskoliai į 
Gruziją.

ĮĮ 24 sausio dieną, Japonijos 
sostinėj Tokio pakorė 12 anar
chistų, už suokalbį ant ciesoriaus 
gyvasties teismo mirtim pa
smerktų.

, , Įį_Įš .tyrinėj ūųu ^ąsięodę,^JQ4U 
lauce karo MasEolijos su Ja po™ 
nija sutverta Irkucke kuningaikš- 
čio Gorčakovo komisija turinti 
pristatyti reikalingus kariume- 
nės daiktus, pasisavino 30 mili
jonų karo reikalams paskirtų pi
ningų. Dalį urėdninkų dalyva
vusių tame paskyrime valdžia nuo 
vietos prašalino, kitus perkėlė į 
kitas vietas, bet teismui neatida
vė, nes tas revoliucijonierių in- 
tekmę pakelti galėjo.

/ A IŠ ŠIAULIŲ.
Įdomios skaitlinės apie lietu

vių laikraščių platinimąsi Šiau
liuose. — Didžiausį pasisekimą 
turi Rygos laikraščiai: “Rygos 
Naujienos” ir “Rygos Garsas”. 
Atskirais numeriais pirmojo par
duodama 40 egz., antrojo — 30 
egz. Ypatingai perkamos “R. 
Naujiena”. Juojaus iš pirmos die
nos visi numeriai išeina, “Kyg.j

IŠ PETERBURGO.
Lapkričio 23 d., lenkų dailės 

dr-jos salėje “Zachęta” buvo liet, 
literatų sekcijos vakaras. Vai
dino vienaveiksmį scenos vaiz
delį: “Angliakasių apskrityje” 
(vertimas). Vaidinimas pavyko. 
Komedijėlė nors labai trumpa, 
bet įspūdinga ir lengva staty
mui sodžiaus scenose. Po vai
dinimo buvo muzika dainos, de
klamacijos. Iš dainų girdėjome 
vien tik rusiška dainavimą.... 
(per lietuvių vakarą!) Lyg liūd
nai, nemaloniai atsiliepė tos dai
nos lietuvio sieloje ir, regis, 
sprukte spruko iš burnos: argi 
nemaloniau būtų girdėti ant sa
vos scenos ir lietuvių dainas?! 
Pagaliaus puikiai padeklamavo 
keletą eilių lietuvių kalba p-lė 
Vienožinskaitė. Ant užbaigos 
šoko mazūrus, valsus, pompadu- 
rus.... vienok teko ir aguonėlę 
su suktiniu matyti. Šokiai buvo 
vedama lenku ir rusu kalbom... .C v

Nejaugi ir čia būtų daugiau len
kų ■ ir rusų ir negalėtų suprasti 
lietuviškai? Rodos kaip tik at
bulai! Buvo čia beveik vieni lie
tuviai Ir lietuvaitės!.".'. " 
rsssssv-** Viltis — \

AR IŠTIKRO.
Washington, D. C. Darbo de

partamentas apkaltina ateivius 
už nelaimes atsitinkančias ka
syklose. Bet ar ištikro taip yra? 
Gal kaltesnis negu ateiviai pats 
Darbo departamenta? ? Juk nie
kur kitur tiek nelaimių kasyk
lose nebūva kaip Amerikoj, tai 
reikia manyti, kad visur kitur 
kasyklose ir tvarka geresnė ir 
ateiviai prie geresnės tvarkos 
pripratę.

NORĖJO KUNINGĄ NU
PLIKYTI,

New York. Čia, susirinkę mi
šių klausyti paulinų bažnyčioj 
žmonės pamatė kokį ten vyriš 
kį laikantį stiklinę su kokiu ten 
skystimu bėgant bažnyčios vidu
riu prie altoriaus, prie kurio ku- 
ningas Patrick J. Brady laikė 
mišias. Vienas parapijos narys 
su pagelba kitų buvusių bažny
čioj žmonių apvaldė bėgusį ir 
atėmė nuo jo stiklinę. Jis ne
nori nieko sakyti apie priežastis 
užpuolimo ant kuningo. Skysti
mas pasiųstas chemikui ištirti.

MOKYKLA BE TREPU.
Bridgewood, N. Y.,.. Čia likosi 

pastatyta nauja-miesto mokyklai 
trioba ir pasirodė, kad joje nėra 
’trepu i augštesnius ruimus, nes

IĮ Tarp turki 
siustu pries s 
arabus, Arabiji 
Itra. Buvo a 
gyventoju mie

ĮĮ Ispanijoj, 
ant gaiviu buv 
bininkų su Į 
gvardija. Sus 
ta nemažai žn 
tas visuotinas 
kas. Minios 
“duonos duol 
ralium!”

Į] Laikraštis 
rias" garsina, 
valdžia sutik 
Angliją karai: 
kėli kas man: 
jis, ir sosto 
kęs, turės pa! 
mui

ii Pagarsė
žiaus univei 
(lenkė Sad

ra 
krūtingas m 
jieškoti pašai 
gelis protest! 
Amerikoj. 1 
ištekliaus, p
tapiją

ĮĮ Prancūzi 
Toulone vaik 
kalavimai jų 
jie reikalauji 
riy triobose 
būtu apkurin; 
rijų nereikėt 
bėri, nes tas, 
ir .mokytieji 
kenčiantiems 
kitų moky klų 
karo; sustn 
mergaičių nu

avo vyru, p 
tai atgal sun 
Curie garnio'] 
įėjo patekti 
akademijoj 
vo tik 28 b;

Pranai

NAUDINGOS DOVANOS.

Komisija dalinanti dovanas už 
atsižymėj imtis gelbint žmones, 
šiemet išdalino ne. tik krūvą me
dalių, bet dalino ir dovanas pi
ningais; 16 metų mergina, kuri 
prie New Jersey kranto išgel
bėjo nuo prigėrimo jauną vaiki
ną, gavo 2000 dol., kad galėtų 
baigti mokslą Cąrnegie techniš
kame institute. Jaunas vaikinas 
iš Kentucky, kuris išgelbėjo nuo 
prigėrimo po ledu du vaiku, gavo 
taipgi 2000 dol., kad galėtų savo 
jaunesniases sesers mokslan leis
ti. 2,000 dqĮ. gftyo pabaigimui 
mokslo 13 tųptų .yaikas, Phillips, 
kuris jau palindusi po ledu vaiką 
išgelbėjo. og nbi

it r -1 
d! t. f s

NUO VANDENS ORAN.
San Diego?’ Ca?,' Amerikonas 

orlaivininkasriGlėnn Curtiss, savo 
aeroplane tiesiog''nuo vandens, 
kur- plaukė šii- greitumu 40 my
lių valandoj, pasikėlė oran; pas
kui iš oro nutūpė vėl vandenin. 
Panašių megztinių iki šiol dar 
kitur nebandyta. Tam tikslui 
Curtiss sau pasidirbo speciališką 
galinti plaukti orlaivį.

PABĖGTI NEGALĖJO.
New York. Čia likosi suim

tas darbininkas Charles Loder 
prie kūno jo užmušto Jameso 
Currey. Nots jis turėjo gana lai
ko pabėgti, bet negalėjo, nes pa
matęs savo darbo pasekmes, taip 
nusigando, kad pasikrutinti ne
galėjo. Ant užmuštojo kūno 
matyt mušimo ženklai ir du 
pašovimai. Juodu susipykę už 
pavogtą revolverį ir susipešę.

40,000 DOL. UŽ SUMAN- 
KYMĄ.

New York. Augščiausiasai teis
mas pripažino 40,000 dol. gele
žinkelio konduktoriui Jurgiui Po
locką už sužeidimus. Jis mat, 
pildydamas tarnystę, pateko po 
traukinio ratais, kurie nupjovė 
jam kairiąją ranką ir koją. Be 
abejonės tai atlyginimas pusėti
nas, bet, turbūt, Tolocko būtų 
laimingesnis sveiku išlikęs, nors 
ir be tokio atlyginimo.

Naujas anglekasių unijos 
prezidentas.

IS DARBO LAUKO.

APSAUGOJIMUI ŽMONIŲ 
NUO PERVAŽIAVIMO.41 -

Illinois valstijos senatoriuš 
Barley padavė legislaturai- reika
lavimą, kad būtų • išleistos teisės 
reguliuojančios greitumą auto- 
mObįliauiš, *kad "giilinia būt ap
saugoti žmones, nuo suvažinėji

SUVARTOJIMAS CUKRAUS.
> r n •

Amerikoj, suvartojama cukraus 
daugiau, negu kokiame nors kita
me mūsų žemės krašte: kas me
tas Amerikoj suvartojama suvir- 
šum septyni milijardai svarų 
cukraus. Tokiu būdu ant kiek
vieno gyventojo išpuola po 87% 
svaro; paskui eina. Anglija su 
86 svarais cukraus ant gyvento
jo, Danija su 77^4 svaro, Švei
carija su 64, Švediją, su 54, Vo
kietija ir Holąndija... su 43% 
svaro. ;< »■_> • z.i/v.'r

. ►< t' <

PERDIDĖLĖ MOKINĖ.
Nėw York. Teisman čia pa

teko žydas Louis Kantorovič už

Columbus, Ohio. Susirinkę 
čia konvencijon delegatai . ang
liakasių, vietoj dabartinio savo 
prezidento Tom L. Lewis, iš
rinko kitą — Johną J. White 
iš Oskaloose. Susirinkę konven
cijon paskyrė iš organizacijos iž
do 500 dol. sušelpimu.i Chicagos 
siuvėjų.

ft Birmingham, Ala. Darbai 
eina čia negeriausiai. Nors dau
gelis darbininkų išvažinėjo kitur, 
bet dar matyt darbininkų be 
darbo.

ft Cleveland, Ohio. Darbai eina 
čia vidutiniškai, bet ant vietos 
yra pakaktinai darbininkų, todėl 
iš kitur atkakusiam darbas ne
lengva gauti.

ft New Orleans, Pa. Prisai- 
kintiejie teisėjai prapažino čio
nykščių dokų ir medvilnės dar
bininkų organizacijas peržengu- 
siams prieš trustus išduotas 
Shermano teises. Tų teisių 
ypač reikalavo darbininkai; 
tuom tarpu jos ir prieš darbi
ninkus kreipiasi.

ft Tampa, Fla. Pasibaigė čia 
streikai cigarų dirbėjų. Tary
bos darbininkų su darbdaviais 
traukėsi tris dienas ir pasibaigė 
pasidavimu darbininkų. Septynis 
mėnesius streikavo <4,000 darbi-

Į Dėl besiartinančio nuo šiau
rių į Tikruosius Chinus azija
tiškojo maro, šiauriniuose Chi- 
nuose pasiliovė geležinkelio 
traukinių bėgiojimas, išėmus li
niją tarp Tientsin ir Pekino, ir 
tarp Pekino ir Hankanu. Japo- 
niškiejie geležinkclai Mandžuri- 
joj chiniečius ir svetimtaučius 
priima tik su dafttarų paliudyjimu, 
jog jie sveiki ir išbuvo kvaran- 
tinoj paskirtą laiką. Ir ant vo
kiškojo geležinkelio tarp Tien
tsin ir Pukov traukinių bėgioji
mas pasiliovė. Turtingesniejie 
svetimtaučiai rengiasi išvažiuoti 
iš Pekino; deplomatai, taigi sve
timų kraštų atstovai, pasirengę 
savo moteris ir vaikus siųsti tė
viškėn ; rengiasi išvažiuoti sekre
torius amerikoniškos ambasados 
ir jo moteris, taipgi Austrijos 
pasiutinys. Mugdenc nuo maro 
pasimirė kitas svetimtautis gy
dytojas, 26 metų Dras Jackson, 
narys presbiterijonų misijos, nors 
jis turėjo turinčius nuo maro 
saugoti apsaugos vaistus insis- 
kiepijęs. Charbine valdžia, rei
kalaujant svetimiems daktarams, 
sutiko tris ketvirtas dalis Chi- 
niečių miesto dalies išdeginti. 
Kovoti su maru Chinuose Pran
cūzija siunčia du atsižymėjusiu 
gydytojų — Drą Ycrsin, kuris 
pirmutinis surado maro bakte
rijas ir Drą Broguet, buvusį di
rektorių pabelbininką Pasteuro 
instituto Saigone, Pietinėj Azijoj. 
Abudu praneūžiškiejie daktarai 
turėjo progą su maru susipa
žinti: Dras Ycrsin jį tyrinėjo 
Indijose, o _ Dras Broguet — 
Tonkine.

ft Mandžurijoj, pabūgę siau
čiančio maro, sustreikavo 8000 
maskoliškų darbininkų rytinių 
chiniškū geležinkelių.

JĮ Vokiškiejie kapitalistai su
manė infengti Chinuose this vo- 
ki^kąs techniškas mokyklas chi- 
niečidms. Manoma įrengimui tų 
mokyklų surinkti Vokietijoj 5°°r

| Prancūi 
orlaivininkas 
ne, su šešku 
kėlė oran, aj 
rių ir nulėk 
nusileidęs an 
gal į Dauzy.

ĮĮ Paryžių 
ptrkratinėjim 
Wrightu, am 
savo orlaivio 
kai kompan 
prancūzus 1 
kaip antai, 
ir kitus, buk 
tento pašinai 
nuspręs, dar 

B' - •
ĮĮ Prancūz 

les,-molio, ka 
sausio dieną 
abudu 23.au 
sai sveiku ir 
belojai, sužir 
užgriuvę, išgr 
dūdą; ta dūda 
ir .vandenį už; 
neatkasė.

ĮĮ Frankfurt 
suimtas lenk 
Borkowski, ki 
vekseliais pri. 
telgas ant . k 
tirti jo proti 
proėiu namu: 
pasivaikščiot1 
Mano, kad j 
kur jo gimi 
dvarai ir gir

ĮĮ Vddetijo 
teatre 25 sus 
statyta nauja 
niis”, kompo 
riko Richank

"Salom 
go') uždraudė 
opera tarėjo 
komponisUs 
sirodyti.25 k

- lMw . 
nę/bedarbiai 
®pnlaj|kias'(Jt

■ •*njs.ra6to (
JT'ig'vrv



iką jie žudė 

y
fe

UH,1
džia atsišaukė 
užtardama už 

>s maskoliškus 
o išvijo 289 
, nes buk jų 
jeri. Bet Mas
inių žydų ir tu-

; Jungtiniuose 
5 nusibankru- 
.augiaus negu

000 dol. Matyt vokiškiejie kapi
talistai manę ąrbą Chinuose 
rengti dirbtuves, kurioms bus 
reikalingi pigiai apmokami tech
nikai, arba gal jie mano 
ti chiniečius Vokietijos 
vėms ir jiems, žinoma, 
mažiau negu vokiečiams 
kams.

išlavin- 
dirbtu- 
mokėti 
techni

| Tarp turkiškųjų kareivių, iš
siųstų prieš sukilusius Yemeno 
arabus, Arabijoj, apsireiškė cho
lera. Buvo apsirgimai ir tarp 
gyventojų mieste 1 lodeida.

|| Ispanijoj, mieste Barcelonoj, 
ant gatvių buvo susirėmimai dar
bininkų su policija ir vietine 
gvardija. Susirėmimuose sužeis
ta nemažai žmonių, čia apšauk
tas visuotinas darbininku strei-

|| Hamburgo garlaivių kompa
nija pernai turėjo 10 milijonų 
dolarių pelno, arba 2 milijonais 
daugiau negu užpernai. 1908 m. 
iclno ji turėjo tik $39,50,000.

|1 Pereituose metuose Vokie
tijoj buvo iš viso 32,449 dakta
rai; vienas išpuolė ant 2,000 gy
ventoju ; moterų daktarų buvo

ĮĮ Vokietijos ir Prancūzijos or- 
laivininkai buvo sutarę parengti 
lėkimą orlaivių tarp Paryžiaus ir 
Berlyno. Vienok Vokietijos val
džia uždraudė svetimiems orlai- 
vininkams lėkti Berlynan, nes bi
josi, kad lėkdami, jie nenuimtų 
planų vokiškųjų tvirtovių.

pasportus ne- kas. Minios ant gatvių šukavos
irburgą, nei į “duonos duokite, šalin su ka-
tikrosios Mas- t ralium!”
3. Pati mas- į

w •
reja iš miestų ! Laikraštis “Diario de Noti-
enusius žydus. cias” garsina, jog Portugalijos
valdžia prisakė valdžia sutiko pabėgusiam į
kupams prižiū- Angliją karaliui Manueliui mo
se nebūtų sta- kėti kas mėnuo po 3,300 Taigi
iatų neturinčių jis, ir sosto nustojęs, bado lė
ikėjimu. kęs, turės pakaktinai pragyveni

mui.
ecuose, masko-
idarė lenkišką Prancūzijoj, tūlų mokyklų
dlaski”. Toulone vaikai sustreikavo. Rei

kalavimai jų menki ir teisingi:
aikščiojo 250 jie reikalauja, kad senų kliošto-

;s pasirodymo rių triobose esančios mokyklos
ko laikraščio. būtų apkurinamos, kad laike lek
cas laikraštis, cijų nereikėtų nuo šalčio dre
tų atgal, buvo, bėti, nes tas, suprantama, jiems
ki”. ir , mokytiesi neleidžia. Šaltį

kenčiantiems vaikams pritarė ir
lovicuose, prie kitų mokyklų mokiniai ir sustrei
žgimė gaisras. kavo; sustreikavo ir mokinės
inkų. mergaičių mokyklų.

caime Telavu, Pagarsėjusi profesorė Pary
gyvena turin- žiaus universiteto, Marie Curie

:inė Nina To- (lenkė Sladoįvskaitė), kuri su
1a laikus, kada „savo vyru, pervažiuotu keli me
0 maskoliai į tai atgal sunkaus vežimo, Petru

Curie gamtoj surado radiumą, no
rėjo patekti Paryžiaus mokslo

mą, Japonijos akademijom bet nepateko: ji ga
korė 12 anar- vo tik 28 balsus, 0 jos priešinin
ant ciesoriaus kas vyriškis 30.
mirtim pa- 1

Į| Prancūzijoj žymiai sumažė-

po
li ž 

miesto

reikalaujama 8,600,000 dolarių 
daugiau. <

ĮĮ Vengrijoj, Mannay apskri- 
tyj, renkant teisėją, tarp priešin
gų partijų rinkėjų užgimė kru
vinos muštynės. Užmušta du 
žmonės, penki sunkiai sužeista, 
lengviau gi apdaužyta yra daug.

Pereituose metuose 
Suezo kanalą perplaukė 4239 
vai, arba 534 daugiau negu 
pereitą. Angliškoji valdžia

per 
lai- 
už-
nuo

Aigypto valdono 1875 m. pirko 
kanalo akcijų už 80 mil. mar
kių ; dabar tos akcijos vertos b8o 
milijonų markių.

|Į Berlyne pasibaigė byla 
licijos apkaltintų darbininkų 
kėlimą riaušių Moabito 
distrikte. Tąsyk policija užpuo
lė be jokio pamato ant atkakasių 
riaušėms prisižiūrėti angliškų ir 
amerikoniškų 
porterių ir du 
praeivį užmušė 
15 apkaltintų pasiuntė areš 

mėnesių.

laikraščių 
sužeidė;

re- 
vieną 
rods

tau 2 
savaitėms iki 15 mėnesių. Teis
mo perdėtinis vienok viešai iš
reiškė papeikimą policijai už jos 
žiaurumą ir nesilaikymą teisių; 
pasakė: jog kiekvienas matan
tis neteisingą policistų pasielgi
mą, užpuolimus ant praeivių, jai
gu užmuš jį, pildys tik savo

Mexike, aplinkinėse Ojinaga 
pereitos savaitės seredoj atsinau
jino mušis kariumenės. su revo- 
cijonieriais. Tose aplinkinėse su 
mažoms pertraukoms kruvini mū
šiai traukiasi jau nuo dviejų sa
vaičių. Kalnuose yra 150 val
džios raitelių revoliucijonierių ap
suptų, kurie, jaigu nesulauks pa
gelbos, turės 
cijonieriams.

pasiduoti revoliu-

Amerikoj, aplinki- 
buvo kruvinas su-

Į] Berlyne atliko mėginimus su 
nauju Siemenso — Schuckcrto 
milžinišku orlaiviu. Minėto or
laivio balionas turi 378 pėdas 
ilgio, keturis motorus po 125 
arklių pajiegu kiekvienas. Ga
lės jis pakelti oran 50 žmonių. 
Mėginant, jis lėkė su greitumu 27 
mylių valandoj.

Vokietijoj girioj netoli 
Schcllcnbergo rado pasikorusius 
71 metų darbininką Keperlingą 
ir jo moterį. Seneliams mat 
paskutiniuose laikuose nekartą 
truko pastogės ir maisto.

ll Šveicarijoj, I^ienthol, 
nusiritusi nuo kairus sniego la
vina pagriebė keturis—medžių 
kirtėjus ir jų suversįjjs jpedžius, 
penktas iš kirtėjų, k^png^irmiau- 
siai atūžiančią lavingpamatė, iš
liko. Jis puskui nubėgą j kaimą 
sniege esantiems p^gelĮAs jieš
koti. Atėjo žmonės vieną 
užbertų atkasė dar gyvą, Let bai
siai sumankytą, trį?' kiti buvo 
•jau negyvi.

Mexico revoliiuajoniriai pa
ėmė miestą Mexivatk. Kalėjimo 
sargas, reikalaujant* icvoliuciio- 
nieriams, nenorėjo Kalinių pa
leisti. Už tai revoliucijonieriai 
ji nušovė. Iki šiol šiaurvakari
niuose Mexiko kraštifese revo
liucijos dar nebuvo, bėt paėmi
mas miesto Mcxicata įrodo, kad 
revoliucijonieriai jau ir ten at
sirado. Vadovu mexilrohisku rc- 
voliucijdnicrių prie Kalifornios 
sienos yra Leyva, o jo adjutantu 
— Simon Barthald, socialistų or
ganizatorius gyvenęs pirma mies
te Los Angles, Californioj.

pasirodė- Jog*** 
ijos su Japo- '• 
,e kuningaikš- 
nisija turinti 
,ns kariume- 
vino 30 mili-- 
s paskirtų pi- 
linkų dalyva
vę valdžia nuo 
tus perkėlė į 
ismui neatida- 
icijonierių in- ’ 
jo.

įčio nuo šiau- 
Chinus azija- . 
iriniuose Chi- 

geležinkelio 
as, išėmus li- 
ir Pekino, ir 

nkanu. Japo- 
ai Mandžuri- 
svetimtauėius 

j paliudyjimu, 
;buvo kvaran- 
į. Ir ant vo- 
0 tarp Tien- 
ikinių bėgioji-

iasi išvažiuoti 
itai, taigi sve- 
vai, pasirengę 
ikus siųsti te
važiuoti sekre- 
os ambasados 
ipgi Austrijos 
ene nuo maro 
etinitautis gy- 
Dras Jackson, 
lį misijos, nors 
is nuo maro 
vaistus insis- 

: valdžia, rei
ns daktarams, 
as dalis Chi- 
lies išdeginti, 
hinuose Pran- 
atsižymėjusiu 
Yersin, kuris 
maro bakte- 

ict, buvusį di- 
nką Pasteuro 
’lėtinėj Azijoj. 
iejie daktarai 
maru susipa- 
n jį tyrinėjo 

Broguet —

pabugę siau- 
treikavo 8000 
linky rytinių 
ių. . . -

apitalistai sū
nuose tris vo- 
mokyklas chi- 
i įrengimui tų 
rokietijoj 500,-

jo žmonių aukos bažnyčioms. 
-Kaip, kokiose parapijose pernai 
inplaukė vos 300 frankų. Iš to 
kuningas negali išmisti ir turi 
jieškoti pašalinio darbo, kaip dau
gelis protestoniškų pastorių daro 
Amerikoj. Vyskupai, dėl stokos 
ištekliaus, panaikino daug pa
rapijų.

orlaivininkas Summer, aeropla
ne, su šešiais pasažieriais pasi
kėlė oran, aplėkė lenktynių plia- 
cių ir nulėkė į Romilly ir ne- 
nusileidęs ant žemės, sugrįžo at-

ĮĮ Paryžiuj prasidėjo teisme 
perkratinėjimas skundo brolių 
Wrightu, amerikonų, pardavusių 
savo orlaivio patentą prancūziš
kai kompanijai, prieš kitus, 

-prancūzus orlaivių išradėjus, 
kaip antai, Farmaną, Bleriotą 
ir kitus, buk jie iš Wrightu pa
tento pasinaudojo. Kaip teismas 
nuspręs, dar nežinia.

nėse Saruma 
simušimas Ecuadoro kariumenės 
su peruvijoniška. Ecuadore, 
mieste Guayagint gyventojai kė
lė neprielankias Jungtiniems vals
čiams demonstracijas ir protes
tavo prieš valdžios sumanymą 
parsamdyti Jungtiniems vals
čiams Galapagos salas. 200 pe- 
ruvijoniškų kareivių užpuolė pri
gulintį Ecuadorui miestą Cha- 
czas; užmušė tris ecuadoriečius, 
o aštuonis sužeidė.

Į| Priešais Ovari jūrių koją 8 
sausio dieną smarki vėtra, neti
kėtai kilusi, užklupo japoniškus 
žvejus ir paskandino 20 jų lai
velių. Prigėrė 120 žvejų.

LIETUVIAI AMERIKOJ,
IŠ BALTIMORE,

Didžiausias mūsų v 
skaudžias! rykštė, mus

smar- 
prezi- 
s su

ir keliamos
rodo,

Belgijoj, mieste Antverpene, 
senų abrozdų rinkėjas Minke 
savo krautuvėj ant grindų paliko 
degantį degtuką. Nuo to už
gimė gaisras ugnis išnaikino se
nus didelės vertės abrozdus Ru- 
binso, Van Dyke ir Fenierso.

Prapuolė mėginamas šve
diškojo kariškojo laivyno pavan- 
deninis 
laivu ir jame buvusiais žmonėms
atsitiko, nežinia.

laivas Kas su

Kuningaikštis Monaco pa
aukavo pusantro milijono frankų 
Prancūzijos apšvietos ' ministe- 
riui rengiamam Paryžiuj Paleon- 
tologiškam Institutui.

gia kelionę 
Afriką, nuo 
baigos, nuo

rcn-
per

ĮĮ Keliant gyventojams 
kius protestus, Ecuadoro 
dentas pertraukė taryb 
amerikoniškais kapitalistais, ku
rie norėjo pasamdyti nuo Ecua
doro Galapagos salas, kur yra 
stori sluogsniais paukščių mėšlo. 
Smarkus protestai
prieš amerikonus riaušės 
jog tarp gyventojų pietinės Ame
rikos mažųjų respublikų 
rinė didėji respublika 
simpatijos neturi.

Šiaū- 
didelės

Honduras© revoliucijonieriai 
paėmė gana svarbius miestus: 
Santa, Barbara, Santa Rosa, Yo
sa ir Ceiba. Revoliucijonieriams 
vienas iš mažesnių vadovų ge
nerolas Šato 
viii perėjo į 
davė.

mažesnių
su 80 savo karci-
Salvados ir pasi-

mieste Port
už

|Į Teismas 
Prime, ant salos Haiti, 
kilimą mirtim pasmerkė 23 
cierus ir jūreivius kariškojo 
vo “Liberti”. Jūreiviai, 
užmušę 
kandi no.
rcivių nenorėjusių 
kais laikytiesi.

an

oii- 
lai- 

mat, 
savo vadovą, laivą pas-

Prigėrė tąsyk, 70 ju
sli riaušinin-

Prancūzijoj, netoli Vatcsvil- 
les, molio kasyklose užgriuvo 
sausio dieną du darbininku 
abudu 23 sausio dieną atkasė 
sai sveiku ir tvirtu. Mat i 
bėtojai, sužinoję vietą, kur 
užgriuvę, išgręžė skylę ir inleido 
dūdą; ta dūda pridavinėjo maistą 
ir vandenį užgriuvusioms, kol jų 
neatkasė.

11 
ir 

vi

Į Frankfurte prie Maino likosi 
suimtas lenkas grafas Dunin 
Borkowski, kuris su sufalšuotais 
vekseliais prigavo vietinius ver
telgas ant 100,000 markių. Iš
tirti jo protą pasiuntė jį į be
pročių namus, bet sykį paleistas 
pasivaikščioti, daugiau nesugrįžo. 
Mano, kad jis pabėgo Austrijon, 
kur jo giminėms priguli dideli 
dvarai ir girios.

Vokietijoj, Dresdene, operos 
teatre 25 sausio dieną buvo per
statyta nauja opera “Rožių jau
nikis”, komponuota žinomo mu
ziko Richardo Strausso, kurio 
operą ‘‘Salome” policija Chica- 
goj uždraudė perstatyti. Naujoji 
opera turėjo didelį pasisekimą, 
komponistas publikai turėjo pa
sirodyti 25 kartus.

ir vokiečiai 
automobiliais 

pietinės Afrikos už-
Kapstadto į Alek- 

ypte. Vokietijos val
džia tam tikslui skiria 100,000 
dol. Toluma nuo Kapstadto j 
Aigypto sostinę yra 5.000 angliš
kų mylių, arba 1,500 lietuviškų 
mylių. Kelionę tą tikimasi at
likti į 120 dienų. Žinoma, ją 
galima but atlikti daug greičiau, 
bet 
koj

|| Berlyne, prieš ciesoriatis' ru-" 
mą^ bedarbiai surengė valdžiai 
neprilaųkias demonstracijas. Nuo 

. čia/ nuvyti; ' tr.auįiė jre ..'sv-arbes- 
”'*• -šeinis.miesto gatvėmis.'

nereikia užmiršti, kad Afri- 
keliu nėra.

Londone ir visoj Anglijoj 
policija rengiasi jau prie kara
liaus vainikavimo ir pasirengusi 
europiečius ir amerikonus sve
čius gerai prižiūrėt. Kiekvienas 
hotelis gaus speciališką policistą 
prižiūrėti svečius. Kiekvienas 
nepageidaujamas svetimtautis bus 
suimtas ir arešte laikomas, kol 
vainikai imas nepasibaigs ir kol 
svetimi kuningaikščiai ir valdo-

negeistiniejie svečiai bus

| 26 sausio 
simirė vienas 
jos politiškų

dieną Londone pa-

veikėjų, Charles 
Dilke, parlamento atstovas ir ži
novas užsieniniu santikiu. u v

Anglijoj rašto statėjai 
reikalavo trumpesnio darbo 
ko: jie reikalauja 50 vai. darbo 
savaitėj; darbdaviai gi sutinka 
ant 52 vai. Londone 20000 sta- 
tėjų pasižadėjo streikuoti 11110 
4 vasario dienos, jaigu darbas 
nebus sutrumpintas.

pa-

Į| Austrija šiems metams nau
jų -laivų dirbimui reikalauja u 
milšjond dolarių, : išviso gi lai
vyno ministerijos sumanyta pasi
dirbdinti’naujų laivų už 62,400.- 
000 71oL Kariumenės reikalams

T *•

c, ?■

Į . Į Manilą, 
salų, sugrįžo generolas 
shing. Jis 
nubausti čiabuvius
ant salos Mindanao 
tapo išvaikyti, o 
vai užmušti, arba

kas dainas. Apskritai latviai ne
buvo iš lietuvių užganėdinti, nes 
laike prakalbų jie ne visai gra-<’ 
žiai užsilaikė, vieni sėdynėse su 
merginoms glamonėjosi, kiti 
mėtė apelsinų žieves, o kalbė
tojai, privesdami faktus, stengė
si publiką sugriaudinti, tuom tar
pu'savo pasielgimu tūli lietuviai 
publiką juokinti bandė.

A. Axis.

jai 
kelią 
kata-

kuopa, 
pasiseks 
užstoti.
likai, laikosi bažnyčios, tai visi 
bažnyčios atsimetėliai galės pirm
eiviškai ar socialistiškai girtuok
liauti ir varžyti bažnyčios pra
dėtą kovą su girtuokliavimu.

Kiek čia buvo kalbėtojų, jie 
aiškino ir gyrė ateinančių laikų 
surėdymą, kurio nieks neragavo, 
bet nieks neparodė kaip dabartinį 
pagerinti, jiems turbūt nerūpi 
ar darbininkas dar labiaus gers,

tik kažin ar 
girtavimams 

Mat jie visi

voliosis karčiamoj, 
girdi, greičiaus su- 

darbininkams susipra -sipras, o 
tus, ateis geresnė tvarka (turbūt 
todėl kalbėtojai apie girtuoklia
vimą ir skurdą nekalbėjo, kad 
tas prakalbomis nesiduoda pra
šalinti ; tą pataiso sanlygos. Red.). 
Jaigu męs nors pusę tų piningų, 
kuriuos prageriame, pasidėt u me, 
arba farmą nusipirktume, tai mū
sų senatvė 
ligoje

būtų aprūpinta 
prieglaudą turėtume.

A. Ram.

IŠ DUBOIS, PA.

ir

MD.
priešas, 
plakanti 

tai bus svaiginanti gėrimai. Vi
sur civilizuotuose kraštuose vei
kiama, kovojama su tuom prie
šu, ir Lietuvoje yra veikiama, tik 
Amerikoj, beveik nieko neda
roma. Laikas mums pamest vai- 
dus-ginčus, o griebtiesi to mūsų 
svarbiausio priešo. Baltimorėj, 
paimkime tik kelis lietuvių ap
gyventus kvartalus. Lietuvių 
ten 
apie
rubsiuviai. 
tuvių yra 18

Žinoma, pasitaiko, kad 
ir svetimtaučių lietu- 
saliunuose? Pas mus 

fundyt”, todėl Ifiti, kad

nebus
4,000.

daugiau, .
Visi

Lietu viškų 
ir jas-lietuviai te-

ltai p 
beveik

ger-

išsigert. Lietuviškose 
visi pažįstami, gimi- 
parapijonai, todėl, ne
žmogum” pasirodyt, 

Ir taip męs prie

ant Filipinų 
Pre- 

buvo pasiųstas 
už sukilimą 

Sukilėliai
sukilimo vado- 
suimti.

salų prasidėjo 
užgesusio vulkano 

Sala, ant kurios yra vul- 
nuslugo 5 pėdas giliau į 
Puola purvų lytus ir karš-

ll Ant Filipinų 
išsiveržimai
Foal.
kams, 
jūres.
ii pelenai, kurie viską naikina. 
Iš atsidariusio vulkano kratero le
kia akmenis iki 3,000 pėdų į visas 
pūsis. Jūrių vilnįs išsiliejo ant 
kranto ir nuplovė daug čiabu
viu nameliu, v V

nyjime dabar yra tokia tvarka, 
kokią patįs nutarėte per XXV 
seimą, jaigu sekančiam seime 
nutarsite kitokią tvarką, tai bus 
kitokia. Juk viskas nuo jūsų 
pačių priguli. Reiktų tai su-

22 sausio 114 L. S. S. 
buvo parengus prakalbas, 
atsibuvo "Moamensing 
anglų salėje. Kalbėtoju

mis,
Kalbėjo apie 

ui jos varginga 
kiai nupiešė 
bėdas, vargus 
nurodė iš kur 
11110 jlJ galima
kartojo žinomus 
bininkai visu

kuopa 
kurios

buvo 
s “Keleivio” redakto- 
Michelsonas.

šiandieninį žmo- 
gyvenimą ir pui- 
visas darbininkų 

ir priespaudas: 
jos kįla ir kaip 
pasiliuosuoti; at- 

žodžius: “dar-
šalių 'vienykitės”, 

tik susivienyję galė- 
nelemtą drati- 

kalba pa

IŠ ROCKFORD, ILL.

sim perkeisti 
gijos tvarką. Publikai

Jahilionis 
karę” ir

“Lietuvos” nr. 3, korespon
denciją iš Dubois kokio ten Pra
eivio paduota kelios klaidingos, ar 
prasilenkiančios su teisybe ži
nios. Gaila, kad mūsų kores
pondentai nemoka nei kelių 
eilučių parašyti be padailinimo 
ir prasilenkimo su teisybe, veik 
kiekvieną savo raštpalaikį daro 
įnagiu savo ypatiškų simpatijų 
ir antipatijų, o teisybę visai ša-

Tėvo Kapucino nebuvo klausta 
ar visi išsižada skaitymo bedie
viškų raštų, bet ar išsižada pa
leistuvysčių, o tas nereiškia skai
tymo bedieviškų kningų. Vie
nas pasakė, jog neišsižada ir to
dėl, o ne dėlko kito tapo suimtas. 
Kas lėšas užmokėjo, nežinia, 
bylos nebuvo, todėl ir lėšas

Po pertraukai D. • 
padeklamavo “Apie 
“Jaunas vaikinėlis”, Daubariunas 
padeklamavo “Juodašimti”. Ant
ru atveju p-nas Michelsonas kal
bėjo apie evoliucija ir piktas 
dvases — velnius, kurie, girdi, 
“tiek yra žmones įbauginę, kad 
net ir šiandien dar ta baimė 
tebeviešpatauja”. Vienas-kitas iš 
publikos buvo pasipiktinęs to
kia kalba ir net nubėgo pas airių 
kleboną apskųsti, kad ten ir ten 
yra bedieviškos prakalbos, vie
nok tas neatkreipė į tatai atydos.

Neužilgo vietinė teatrališka 
kuopelė “Blinda” statys sceno
je komediją “Daktaro kabinete”. 
Lietuviams reiktų paremti mūsų 
naujai pradėjusius lavinties ak
torius. J. D. Taunis.

teiksis perduot streikinin- 
(Žiūrėk aukų skyrių), 

aukas pasirodė, kad 
lietuviai nelabai strei- 

h 
ne
tik 
tai

IŠ SEATTLE, WASH.

mo

čia
palaiko, 
atsilanko 
viškuose 
madoje ‘
nereiktų fundyt, eina pas 
timtautį 
gertuvėse 
nes, arba 
rėdamas
turi fundyt.
to pripratom, jog, rodos kitaip 
negalima. Tokiu būdu mūsų 
broliai nesuprasdami girtuokliavi
mo kenksmingumo, neša savo 
centus ragučiui. Ant 4000 žmo
nių 18 gertuvių, vietų, kur žmo
gus gali savo protą prarast. 
Kiekvienai gertuvei jos užlaiky
mui reikia mažiausiai 2000 do
larių metams, bet paprastai dau
giau uždirba. Karčiamninkai nie
kados nebankrutija, gražiai rė
dosi, puikiai gyvena. Išpuls, 
kad vien Baltimores lietuviai pa
laikymui lietuvišku saliuninku iš- 
meta mažiauiasi 50,000 dolarių.

Pridėjus žydelius, kurie mus 
aprūpina alum vestuvėse, krikš
tynose, varduvėse ir piknikuose, 
išpuls mažiausia šimtas tūkstančių 
dolarių į metus vien Baltimorėj 
išleidžiamų gėrimams. Tai iš
puola po 25 dolarius ant žmo
gaus, o atmetus negeriančius ir 
mažai geriančius, tai ant gerian
čių išpuls po daug daugiau, o 
kaip kam gal atsieis tiek jau kiek 
valgis, 
kitas

Toliau Praeivis sako, jog 
tik 10 lietuviškų šeimynų gyve
na. Tas visai neteisybė, nes čia 
yra apie du šimtai lietuviškų šei
mynų, o Praeivis rašo apie tą, 
ko visai nežino, nes, matyt, ma
no, jog popiera kantri ir ant 
jos ir neteisybę galima terlioti. 
Lietuviškų krautuvių yra 5.

Yra čia lietuviškos draugijos: 
Saldžiausios Širdies V. Jėzaus, 
kuri gyvuoja dešimts metų ir 
narių turi apie du šimtu; Dr-ja 
Šv. Jurgio Kauk, gyvuoja 9 
metai, narių turi apie šimtą; 
Lietuvių Neprigulmingas Klubas 
narių turi apie 200. Apart to, 
yra S.L.R.K.A., S.L.A., L.S.S., 
T.M.D. kuopos, kurioms nariu 
taipgi netrūksta; yra taipgi D. 
L. K. Vitauto ir Moterų Šv. Ka
tarinos Dr-jos. Visos 
minėtos draugijos gerai
o p. Praeivis to nematė, o 
nius nusipirkti nebuvo ga' 
tekliaus.

Taipgi čia nebuvo girdėt, 
kuningas per pamokslus 
dinėtų, už ką kas turi lai 
kimų balsą paduoti. Ir 
matyt, Praeivio prasilenkta su 
teisybe.

Šitų apielinkių lietuviai turi sa
vo svetainę vertą 3.000 dol., ku
rioj visos draugijos laiko susi
rinkimus, kelia balius, o Nepri
gulmingas Klubas turi savo 
kningynėlį, kur yra keletas laik
raščiu ir kningučki. w O v

Neprigulmingo Klubo buvo šil

ainėj inrengti ir J o
rengti

Ban- 
bet to

K. Gedimino, 
metiniame savo 

sausio dieną, pil- 
pažadėjimą, iš- 

skirsnyj konstitu- 
žada žmonių ap-

nutarė reikalaut par- 
naudingas lietuviškas 
viešan miesto Seattle

čia pa-

aki- 
iš-

dar
ne- 
tcn

Su gėrimu išeina 
blogas: jauni vyrai, 

karčiamose valgo! jie 
piningus, bet taipgi protą,
ir viską; kartais Įgauna vi

su nkenybė 
Daugelis nevedėliu O u
ir gyvena. Koks

Draugija D. L. 
Seattle, 'Wash., 
susirinkime, 8 
dydama savo 
reikštą I ir II 
cijos, kuriuose
švietimui rengt 
tinti naudingas kningas ir laik
raščius, 
traukti 
kningas
kningynan apšvietimui tautiečių, 
kuriu kas kart daugiau pribuna 
iš rytinių valstijų. Kadangi dar 
nėra Scattlėj atsakančio lietuvių 
skaitliaus, tai lietuviškus raštus 
turime savo lėšoms parūpinti, o 
miesto kningynas duos kningoms 
gerą vietą, užlaikys tvarkoj ir 
patarnaus mūsų žmonėms, pa
duodamas ir priimdamas knin
gas. Tam tikslui draugij; 
savo turto paskyrė $50.00. 
kimūs rasti pritarimą ir 
Seattlo aplinkinių lietuvius, 
rie gal prigelbėt tame mūsų 
be. A pa
mylinčius apšvietą 
tautiečius, jai kas turi 
liekamą kningą, taipgi 
klubai, kningynai, gal
paaukaut kokią kningele 
miesto kningynui; 
mums

Ti
pas 
k Li

da r- 
ir i L

j| Brolis išvyto iš Venezueles 
prezidento Custro ir buvęs tos 
respublikos iždo ministeris abudu 
yra dabarVokietijoj; pirmiaus bu
vo jie .Anglijoj, Belgijoj ir Holan- 
dijoj. Visur jie jieško paramos 
išvytam Custro, kuris nori Ve- 
nezuelėj revoliuciją sukelti. Tie 
Custro agentai norėjo Bremene, 
Rotterdame, Antverpene ir Ham
burge pirkti laivus, bet negavo, 
nes laivų savininkai nenori re
voliucijos tikslams laivų parduo
ti. Pats buvęs Venezueles prezi
dentas Custro yra dabar ant 
Kanarišku salų, c v

Į| Berline apsirgo pagarsėjęs 
socijalistų vadovas Singer. Dak
tarai jo ligą laiko gana pavojinga.

ĮĮ Italijos ambasadorius pa
kvietė esančias Amerikoj atletų 
draugijas dalyvauti tarptautiško- 
se imtynėse, kurios gegužio mė
nesyj šių meti! bus surengtos 
Turrine paminėjimui 50 . meti- 
‘Hii 'sukaktuvių nuo susitvėrimo 
Italijos.

žudo 
dorą 
sokias ligas stojasi 
draugijai.
karčiamose t-, O J 
gi karčiamoje gyvenimas tą visi 
žino: šlykščios kalbos, kazyria- 
vimai ir kitoki negražųš darbai. 
Ten mūsų vyrai paprahta prie 
to paskui ir darbvietėse taip-jau 
elgiasi; kad ką naudingo pasako
tų, arba paskaitytų—to nematysi, 
bet išgirsi šlykščias kalbas. Rei
kia žinoti, kad ir merginos sy
kiu dirba ir jos prie tokių kalbų 
pripranta, paskui ir moterims 
tapusios negeriausią . pavyzdį 
duoda gyvenime: girtuokliaja 
pačios, o vaikus miestas užaugi
na. Žinoma ne visos moterįs 
taip daro, bet yraMokių, kurios 
ir paleistuvauja. Šiemet čia ke
lios lietuviškos mergaitės buvo 
savo “biznį” užsidėjusios, bet 
kad buvo nepilnų metų, tai tėvai 
išvaikė, bet jos pas tėvus ne- 
visos sugrįžo, kitos dar slaps
tos ir paleistuvauja. Tai vis 
pasekmės girtuoklystės, o niekas 
čia nesirengia kovon su ta bai
sia Dievo bausme. Teisybė, ku
ningas tankiai pabara, bet - tas 
lieka balsu šaukiančiu ..tyruose.

m otri re: h

kad
nu ro-

manyta 
sceną, kad galima but 
teatrališkieji perstatymai, 
(lyta organizuoti beną, 
iki šiol dar nesutverta.

Taigi ne taip blogai pas mus. 
Dirbkime tik taip ir toliau, o 
šmeižimu visokiu Praeiviu nėra ve v
ką paisyti. Tie tik griauti ir 
peikti moka, bet darbą visų la
bui laiko 
Bet peikti 
dirbti

- 'Susitvėrė ir blaivybės draugijos

gi ne

ni a ty t nereikalingu, 
jaib piemuo moka, 
kiekvienas pataiko.
Antanas Juškelis.

IŠ ATHOL, MASS.

117 
iš

Rockford, Ill. 15 d. sausio šių 
metų Socijalistų Partijos Lietu
viškas Skyrius turėjo susirinki
mą, kuriame tapo nutartą 
parengt 21 sausio šokius naudai 
Chicagos rubsiuvių streikininkų. 
Vakaras pavyko negeriausiai, bet 
pelno visgi atliko $3.98. Buvo 
išrinkta ir trįs poros kolektorių,' 
kad pereitų per triobas, parink
dami aukų tam tikslui. Aukų 
tapo surinktą $11.75. Viso pa- 
siunčiam “Lietuvos” redakcijon 
$15.61, kūrins “Lietuvos” redak
cija 
kams.
Renkant
Rock fordo 
kininkams 
nuomonės 
reikalingas, nes, sako, kaip 
darbininkams pakelia algas, 
ant tavorų kaina pakyla dusyk 
tiek. Socijalistai, matomai, taip
gi nevisi pritarė streikininkams, 
<ą parodo ir šis atsitikimas: virš 
minėtam susirinkime tapo išrink
ta tris poros kolektorių, kad pa
rinktų aukų streikininkams; visi 
•(©lektoriai noriai apsiėmė atlikt 
tą darbą; tik viena pora kolek
torių, nors apsiėmė, bet paskui 
visai nėjo aukų rinkt ir apie tai 
nei kitiems nepranešė, tokiu budu 
ir liko trečdalis Rockfordo lie
tuvių neatlankytų, kur taipgi ke- 
etas dolarių būtų galėta surinkt, 

o reikia pastebėt, kad virš mi
nėti kolektoriai yra gana karšti 
socijalistai. P. Aleksynas.

streikas suvis esąs 
nes, sako,

IŠ PITTSTON, PA.

S. L. A. kuopa (susidedan- 
90 narių) susirinkime 15

šaukiamės
Amerikos 
kokią at- 
lietuviški 
malonėtų 

mūsų
pagelbėt umėt 

mūsų pradėtam darbe, 
pageidaujamos ypač 

moksliško, historiško ir sociališ- 
ko turinio.

Aukaujamos kningos turėtų būt 
neperdaug 
tos; apie 
pinsime.

Darbai čia eina gerai. Dirba 
kas dieną, bet darbininkai nely
giai uždirba, nes ir darbas ne
vienodas ; mažai yra gerų darbų 
Union mažai žmonių priguli ir 
iš tų, kurie sykį užsimokėjo, ne
visi laikosi.

Čia pastatyta graži bažnyčia, 
jos užlaikymui reikia daug pi-i 
ningų; kad jų kiek daugiau su
rinkti, mūsų prabaščius rengia 
fa iru 
rimų 
dosi, augštesnės bažnyčios val
džios uždrausta, 
kas nori.

25 sausio dieną šaftoj No. 10 
atsitiko nelaimė. Po darbiii dar
bininkai kėlėsi laukan. Viena
me kare buvo parako bačkutė ir 
7 darbininkai; parakas eksplio- 
davo ir ekspliozija mirtinai su
žeidė, tuos septynis darbininkus; 
iš jų buvo 2 lietuviai, 2 lenkai, 
2 italijonai ir 1 airys. Kituose 
karuose žmones ekspliozija už
gavo

mūsų prabaščius
, šokių vakarus, balius. Ge
tuose vakaruose, nors, ro

yra, kiek tik

nepavojingai.
J. Lavik,

P. O.

apdraskytos ar suterš- 
apdarus męs pasirū- 
Draugijos sektetorius, 

A. Kalvaitis,
Box 277, Renton, Wash.

IŠ NEW YORKO.4

sausio kuningas Šeštoką;

IŠ PHILADELPHIOS, PA.

Kaip kas metai, taip ir šie
met Philadclphios lietuviai ap
vaikščiojo paminėjimą kruvino
jo nedėldieno Peterburge, tai gi 
22 sausio, kada buvo pralietas 
darbininkų kraujas; daugiausiai 
pasidarbavo 7 kuopa L. S. S. 
Tam tikslui buvo parengtos pra
kalbos. Kalbėjo: J. aGigalas, 
Rudminas ir A. Zimontas. Visu v 
kalbėtojų kalbos, matyt, publiką 
užganėdino, nes visi ramiai už- 

ir pabaigus kalbą, delnų 
dėkojo kalbėtojams.

silaikė 
plojimais 
Labiausia patiko p. Gaigalo kal
ba.

Apart prakalbų, buvo ir dainos. 
Dainavo L. S. S. 1 kuopos cho
ras. Kelios merginoj dekla
mavo.

21 sausio, paminėjimui to pa
ties kruvinojo nedėldienio, su
rengė vakarą latviai socialistai. 
Užkviestas buvo ir .L. S.- S. 1 
kuopos choras. Atsilankė taip 
keli lietuviai. Lietuviai- choris
tai, matomai/ neužganėdino lat
vių, pripratusių labai gerai' išla
vintus chorus girdėti. Gal todėl

19 
surinko gražią auką pasinaudo* 
damas vardu vargšės merginos 
Leliokaitės, kuri ištisus metus, 
sirgo ir nerasdama pagelbos, 
nori Lietuvon važiuoti. Kunin- 
gėlis, apie tai išgirdęs, pasišaukė 
jos draugą, P. V. ir leido jam > 
bažnyčioj parinkti auką nelaimin
gai merginai ir pats kuningas • 
rinko neva tam tikslui. Matyt t
aukų surinkta daug, nes, ku- 
ningui jų pagailo. Jis P. V. pa
sakė, jog peržiūrėjęs teisių knin- . 
gas ir jose radęs, jog -bažnyčioj 
piningai surinkti gali ęitiį tik 
bažnyčios naudai, (Tas. ne tie
sa. Piningus bažnyčioserenka 
ir kitokiems tikslams)/, girsu
rinkti merginai apie 6o:dol. liko 
bažnyčiai. T. Verbukas.

ti 
sausio lietuvių salėje vienbalsiai 
nutarė nesiųsti jokios mokesties 
į centro kasą, kol neįvyks Su- 
sivienyjime geresnė tvarka— iki 
XXVI seimui. ' Sumokėtus pi
ningus kuopa nutarė pasilaikyti 
savo ižde, • tik mokesčių blanka 
pasiųsti centro sekretoriui, su 
pažymėjimu kiek narių užsimo
kėjo per šį mėnesį, kad žinotų 
ant kiek kuopa lieka skolinga 
S. L. A. /Nemanom, kad čia
gerai būtų kuopa pasielgus. Juk choras neužgąnėdiųo latvių, -kad 
panašiais nutarimais dar“dide,snč vakaras , buvo^p^ir.engtas spcialis- 
’Eetvarkė yra daroma. Sus'ivie- tų, o choras dainayo, tik taųtišr!Letvarkė yra daroma.

IŠ BENTON, ILL. 5

Lietuvių yra čia didelis, bu 
relis. Visi pusėtinai sutinka. 
Dirba anglių kasyklose . ir ge
rai uždirba. Kaip girdėt, /neuž
ilgo rengiasi bažnyčią, statyti. 
H. A. Smith 17 lapkričio atidarė 
mėsos ir valgomų daiktų par- 
davinę. č Žydai, pavydėdami \ lie
tuviškai krautuvei, norėdami jai 
užkenkti, pas sa'vę numažino kai
nas, bet tas negelbsti, nes lie
tuviai jau supranta, kodėl žydai 
taip daro, todėl neeina pas žydus.

> - M. A. S. *
- •< -micm
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Visas tikro auklėjimo užda
vinys yra tame, idant paga
minti žmones tokiais, kad jie 
ne tik darytų teisingus daly
kus, bet kad jie džiaugtųsi 
iš teisingų dalykų.

Ruskin.

ReflaKelios FastaDos
BLOGYBĖ INVYKO.

Kuningas Juozas Tumas nebe
turi tiesos gyventi Vilniaus mieste. 
Jį atšaukė iš Vilniaus Žemaičių 
vyskupas Girtautas, reikalaujant 
Vilniaus diacezijos administratoriui 
kun. Michalkevičiui. Taigi iški- 
lusioj kovoj paėmė viršų neteisy
bė, paėmė viršų lenkai, pasinau
dodami savo padėjimu, kaipo kun. 
J. Tumo viršininkai. Kun. Mi
chalkevičius, Černauskas ir • kiti 
metė ant kun. Tumo apkaltini
mą, būk jis esąs ‘bez ezei i zuiary’ 
tik už tai, kad jis gynė lietuvių 
reikalus Vilnaus gub. bažnyčiose. 
Visi gerai žinome, kad tokiam ap
kaltinimui nebuvo 
šio pamato.

ir nėra mažiau- 
Bet surambėję Vil

niaus dvasiškieji biurokratai ne
reikalauja, matomai, pamatų; gana 
to, kad jiems tas žmogus nepatin
ka — jie jau turi tiesą ir galę jį 
persekiot, varžyti jo laisvę, iš
tremti, kaipo prasižengėlį.

Šitokiu pasielgimu, žinoma, jie 
nei kiek nenužemino kun. J. Tu
mo; anaiptol, jie patįs darodė visą 
savo žemumą.

Labai tik čia mums stebėtinas 
Žemaičių vyskupo pasielgimas. Ži
nome jį esant lietuviu, 
j ančių 
vienok 
niškės 
čioms.
lencijos gale buvo persilpna, kad 
apgynus neteisingai užpuldinėjamą 
ir visų gerbiamą kuningą J. Tumą!

Iš savo pusės, draug su kitais 
lietuviais, protestuojame prieš ne
tikusį dvasiškųjų biurokratų pa
sielgimą su kun. J. Tumu, ir kun. 
J. Tumui šreiškiame didžią užuo
jautą.

užtarau- 
bent lietuvių reikalus, o 
matome jį patenkinus Vil- 
klikos bjaurioms užma- 
Nejaugi čia net jo exce-

išleisti. Tąsyk Dwelly nusitarė pa
darysiąs tai pats. Du metu jis 
mokinos stereotipavimo, raidžių 
statymo, spausdinimo, kningų įri
šimo ir braižymo. Išmokęs to, 
nusipirko antrarankį presą, seriją 
nonpareil raidžių, kurioms galėjo 
ant syk sustatyt dešimts ar dvy
liką puslapių, ir rimtai ėmėsi dar- 
:bo. Neilgai trukus jo sutaupyti 
piningai išsibaigė. Tada jis pra
dėjo uždarbiauti pragyvenimui ir 
savo šeimynos palaikymui, imda
mas spausdinti visokius šokių 
programus, parapijų pranešimus ir 
panašius dalykus; kėlė 6 vai. ry
to, gulė 10 ar 11 vakare. Taip 
sunkiai' uždirbdamas kasdieninę 
duoną, kiekvieną atliekamą valan
dėlę dirbo darbą, dėl kurio jis 
buvo pasišventęs. Pagalios dabar, 
po trisdešimčiai metų, pergalėjęs 
visas kliūtis ir vargus, jis jau yra 
beveik užbaigęs tą darbą. Jo žo
dynas telpa keturiuose tomuose, 
daugiaus kai 1000 puslapių, turi 
su viršum 80.000 pilnai paaiškin
tų žodžių ir yra ne tik vieno 
žmogaus parašytas, bet ir be jokios 
iš šalies pagelbos jo paties susta
tytas, stereotipuotas, atspaustas ir 
įrištas, dirbant dagi mažutėj 
spaustuvėlėje, ant mažučio preso, 
neturėjus pirmiaus jokio spaus
dinime patyrimo. Dabar Dwelly 
turi civilišką listą, pagal kurio 
gauna 50 svarų pensijos į metus.— 
Aprašantis tai viską The Chicago 
Evening Post Literary 
Londoniškis korespondentas 
duria, kad toks žmogus 
būt pakeltas į ricerius {he 
to be knighted').

Tikrai, tokia tauta, kaip ; 
rods, galėtų nebereikalauti 
šių didelių atnašų literatūros dir
voje iš vieno žmogaus. Vienok, 
matom, atnašos — ir didelės, viso 
gyvenimo 
dedamos.
išskirtini, 
šiai savo 
šviesus žmonės.

Kun. K. Prapuolenis Viltie. 
N149 kalba apie pastatymą pa
niukto a. a. vyskupui A. Bara
nauskui Seinuose. Sumanymai 
Kilęs dar 1907 metais, bet iki šiol 
negalima buvę daugiaus ką jo nau
dai nuveikti. Svarbiausioji to 
priežastis buvus tame, kad "tuo
metinis Seinų vyskupijos Admi
nistratorius, J. M. pralotas Anta
navičius, nedavė savo placet ši
tam sumanymui ir tatai ardė ge
riausius kitų norus”. Dėlto ir 
kiekvenas, kurs kiek-nors duoda
vęs A. Baranausko paminklo pa
statymui, buvo skaitomas praloto 
Antanavičiaus priešu. — Tai iš- 
tikro yra dar vienas paliūdyjimas, 
kaip buvo prielankus lietuviams 
tasai garsingas pralotas. — Kun. 
K. Prapuolenis tikisi, kad dabar- 
tinysis Seinų vyskupas duos pa
minklui statyti 
palaiminimą.

ro leidimą ir

*
Lietuvos Žiniose p. O. Pleirytės- 

Puidienės ir Tėvynėje p. V. Kuz
mos visai pakaktinai ir teisinga1 
yra apvertinta 
“naudingumas”.

Paryžiaus biuro

laikraš- 
prigau- 

neišleis- 
laikraš-

FRANCIS GALTON.

Įžymus anglų tyrinėtojas ir psi
chologas Sir Francis Galton nese
nai, 18 sausio, mirė Londone, su
silaukęs 89 metų amžiaus. Jau
nas būdamas tyrinėjo pietinę Af
riką ir už savo tyrinėjimus gavo 
atžymėjimą. Vėliaus jo visa do- 
ma buvo atkreipta į žmogaus dva
siškųjų jiegų tyrinėjimus; jo pir
mas šitoje srityje veikalas He
reditary Genius (“Paveldėjamas 
Genius”) padarė didelį įspūdį; 
gabumų paveldėjimas šiame vei
kale paremta tvirtais matematiš
kais pamatais. Kitas veikalas 
Natural Inheritance (“Naturališ- 
kas Paveldėjimas”) davė naujus 
tam pačiam dalykui darodymus. 
Visokių Galtono ištyrinėjimų šioj 
srityj yra išleista keliolika knin- 
gų. Vienas paskutiniųjų jo vei-

Atspaudos). Jame parodoma są
ryšis tarp žmogaus būdo ir at
spaudų odoj. F. Galton buvo 
Darwino vienalaikis ir priklausė 
prie tos mokslininkų grupės, ku
rios galva buvo Ch. Darwinas.

PRAKILNUS PAVEIZDAS.

už tai paka
tinti.

Bet nuo šakos kaltės juos p; 
liuosuoja jHttjęs supintas dalyki r W .sto\ is. Po neapgalvotam d-n 
Rutkausko pasielgimui su Fondą 
piningais, Fondas liko be pinin

unos, o čia didžiuma reikalauji 
.opuliariškų raštų.

Mossend’o kuopa gal būtų 
/avusi ilgiau, jaigu nebūtų 
Mildos nariu dvasios naujas

gy- 
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JNION CITY LIETUVIAI 
NEBEPARDAVINĖS SVAI

GINANČIŲ GĖRIMŲ NEDĖL- 
DIENIAIS.

tik nebūtų užmigusi, bet būtų 
daugiaus naujų narių gavusi. Kas 
vienok padaryta, jau to negalima 
sugrąžinti, bet stengkimės bent 
ant toliaus darbuotiesi, o vai
siai mūsų darbo veikiai pasi-

Reviezu 
. pri
turėtų 
ought

anglų, 
pana-

atnašos — ten yra su
žinoma, tai

didžiai ideališki

y iltyje 
Nagrockis 
pat, o į 
Nagrockis 
kyties".

tepadaro 
didžiau- 
mylintįs

MOTERIS GALI RŪGOT.
Tikrai dabar moterįs gali rū- 

got ant vyrų ir prikišti jiems 
užkietėjimą senovės prietaruose 
sulig moterų. Garsingoji tyrinė
toja, atradėja radiumo ponia 
Skladowska — Curie liko nepri
imta Prancūzijos Mokslų Akade
mijos sąnarių skaičium tik dėl 

kad ji neturi laimės prigu- 
prie vyrų lyties. Viskas kita 
už ja. Ji pasišventus moks- 
ji daug svarbaus mosklui 

Senobinės Akademijos

to, 
lėti
yra 
lui,
padarė.
tradicijos stojo čia skersai kelio. 
Mat, tradicijos, ypač senose įstai
gose, ir šiandien turi dar nemažą 
galę.

Vilniuje parodė savo 
inkvizicija.

iltis

Chicagoje tik vienas žmogus 
yra visų namų savininkas! 
patvirtinta po prisieka.

Tai

da- 
ku-

gydė Collinsas, o 
Collinsą. Tiems, 

gydė, nebuvo sveika,

Iki šiol 
bar gydys 
riuos jis 
taigi ir jam, matyt, nebus sveika.

gu. 1 ięsą, ^Atisra / Kurios gio 
boję tie piningai buvo, negalėjo 
jų saviųjtiį ijbt tuos piningus B 
jos atgairių Įąnpgi nebuvo lengva. 
Laikas 
siui ir

bėgo mėnesis po mėne- 
“Aušros” Centro Valdyba 
vienas pas kitą ŠMF. 
reikalaujančius trumpu ir 
atsakymu: tai

pi

nc mano

vie-
Iš-

•111 s
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sau.

Po kiek laiko pradėjo plėto- 
ties tarpe Škotijos lietuvių dar-

iv. Jurgio draugijos už blaivybę 
stovintis sąnariai paėmė viršų.
"Waterbury

,ėl aprašo
Jonu, lietu'

Prakilnus paveizdai patraukia ir 
užžavi žmogų ir prakilnumo moki
na. Nedaug pasaulėje yra tiek 
prakilnių ir pasišventusių žmonių, 
apie kokį čia norime skaitytojams 
papasakot.

Anglijoj Londone gyveno žmo
gus vardu Dwelly. Baigė jis in- 
žinierijos mokslus, bet turėjo stoti 
tarnautų bankam Tūlu laiku 
jis buvo susidūręs su Londono ško
tiškų voluntierų muzikantais ir jį 
užžavėjo senobinė keltiškoji mu
zika. Pradėjo jis studijuoti gae- 
liškas dainas ir baladas. Bestu
dijuodamas pastebėjo stoką pilno 
pakaktino gaeliškos kalbos žody
no ir nusitarė tokį žodyną pareng
ti. Ištarnavęs banke dešimts metų 
ir susitaupęs 1.200 svarų sterlingų, 
jis metė banką, išvažiavo Škoti- 
jon ir ten, dirbdamas už menką 
atlyginimą, atliekamu laiku pra
dėjo rinkti medžiagą užmanytam 
žodynui. (Gaeliškoji kalba pri
klauso prie keltiškųjų kalbų gimi
nės ; tūlą laiką buvo manoma, 
kad gaeliškoji kalba nėra indo- 
europiškoji, bet semitiškoji; gae- 
liškai kalbančių yra Škotijos kal
nuose). Dešimts metų dirbo taip 
Dwelly. Pagalios darbas buvo 
.užbaigtas. Su 200 svarų rankraš
čių Dwelly nuėjo pas išleidėjus. 
Nei vienas jų jo žodyną nesiėmė

IŠ LIETUVIŲ LAIKRAŠČIŲ.
Daugybė lietuvių, išreikšdami 

užuojautą kun. J. Tumui ir pro
testuodami prieš jo ištrėmimą iš 
Vilniaus, siunčia draug piningus 
rytiečių lietuvių pakraščiams švies
ti bei grąžinti lietuvybei. Tais pi
ningais manoma išleisti Vilniaus 
lietuviams lietuviškąjį elementorių 
ir kitokias kningutes. Geras tai 
protestavimo būdas.

* *
Viltis, užbaigdama pereitus me

tus, sako “eisime, kaip ėję, o Jus 
padėkite!”, — Vilties niekas ne
sugriausiąs, kadir kaip norėtų. lo
domu tai, kad didžiausių savo ne
prietelių skaitliui! Viltis deda p. 
Herbaczevvskį ir Lietuvos Žinias. 
Jie tai, ant lygios su kun. Czer- 
nievvskiu, labjausia norėję su
griauti Viltį.

dėl pasiima dzydą kovai su vėji
niais malūnais. Bet Viltis mato, 
o todėl — ar ne demogogiškas yra 
toks jos “neprietelių” rokavimas, 
ypač kada tai do romą valandoj, 
kurią daugelio akįs dėl kun. J. 
Tumo persekiojimų nukreiptos į 
ją. Kuomažiausia tai yra negrąž’i.

♦

Lietuvoje labai dažnai 
čių leidėjai, galima sakyt, 
na savo prenumeratorius, 
darni kiek reikia numerių
čio, o tik duodami pilną skaitlinių 
skaičių, t. y. ant vieno numerio 
antsyk padėdami du numeriu: 51— 
52 arba 10-1—105. Amerikoj, ačiū 
dievams, to neleidža daryti pačtas.

** *
skaitome: “Į ponus P. 

taikosi, į žydus taip- 
valstiečius lietuvius P.

nemato reikalo tai- 
Tikrai reikia stebėties

tokiuo žmogum, kurs ir ponu ir 
žydu iškarto nori patapti, tik ne 
valstiečiu.... Kitaip tai pasakius, 
garbė Prokrusto ainiams, logiškų 
kalbai kalėjimų platintojams....

♦* * *
Draugas buvo gana ilgą straips

nį atspaudęs apie Kataliko neka
ta likybę. Katalikas atpoškina už 
tai Draugui iš visų spėkų: Drau
gas pats esąs nekatalikiškas, jo 
redaktoriui ir bendrabarbiams se
nai iš galvų išgaravęs Kristaus 
mokslas, jaigu Katalikas turėtų 
būt masoniškas laikraštis, tai 
“Draugas farizejiškas visoj to žo
džio prasmėje”. Vargiai bau kas 
galėtų pavadinti tokius ginčus gin
čais dėl principų. Iš viso ginčo 
aiškiai matyt, kas čia svarbu be
siginčijantiems. Tai pasako ir 
pats Katalikas', “nu-gi”, sako, “Ka
talikas ir šiais metais užstos Drau
gui kelią ir jam neduos pasinau
doti Katalikų Susivenijimo 
tančiais. Šitame ir guli visa 
ba....”

m ngų 
šaltu 
dalykas.

Dėlei šitų tąsynių antgalo pri
truko kantrybės ir pačiai Fon
do valdybai. Aš pats antgalo 
tariau, kad ar negeriaus būtų 
Fondą panaikinus. Šituo tikslu 
sušaukiau susirinkimą. Bet su
sirinkimą sušaukus Fondo 
naikinimui, pasirodė, jog nei 
nas jo panaikinimo nenori,
tikro, tai būtų didelis neišmany
mas tą daryti. Juk tai yra vie
nintelė savo rūšies įstaiga pas 
mus. Męs turime įstaigas švie
timo, scenos ir kitokiems reika
lams šelpti, bet ŠMF. panaiki
nus neturėtume jokios įstaigos 
globėjimuisi daina, muzika, be 
kurių tautos gyvenimas nėra ma- 
nytinas. Kaip muzika, taip daina 
yra prieinamiausiais liaudžiai da
lykais, kurie švelnina žmogaus 
jausmus ir inkvepia jam prakil
nesnes mintis.

Taigi atsižiūrėdami į šįtą, su
sirinkusieji nutarė ŠMF. ne nai
kinti, bet jį atgaivinus, pradėti 
tą svarbų darbą išnaujo ir dirb
ti visomis jiegomis. Tat lieka 
šitam Fondui tik pasisekimo lin
kėti, kurio jis neturėjo ligšiol. 
Taip pat neabejoju, kad ŠMF. 
šį kartą pasisekimo sulauks. Ne
abejoju viena dėlto, kad kelias 
šitai idėjai jau plačiai yra pra
skintas ir visos kliutįs prašalin
tos ; antra dėlto, kad dabartinėn 
Fondo Valdybon likosi išrinkta 
tinkamesni žijnoiiės. Bent du jų 
labai savo vietoms atsako: pir
mininkas, p. Kl. Jurgelionis ir 
finansų raštininkas p. J. Ilertma- 
navičius. Pirmasis kaipo didelis 
dailės mylėtojas, antrasis kaipo 
karštas patrtotas ir rimtas fi
nansininkas, abu savo ypatybes 
sudėję j vieną, tikiu taip pataikys 
Fondo reikalus vesti, kad tie ža
dami surinkti penki tūkstančiai 
dolarių nesijutus suplauks ir 
Fondui pastatytasis tikslas bus 
atsiekta. J. Laukis,

buvęs ŠMF. pirmininkas.

Daugelio pažiūros persimainė. 
Buvusieji T. M. D. nariai ir vei
kėjai perėjo į socijalistų pusę. 
Kur buvo T. M. D. kuopos, ten 
dabar įsikūrė jau socijalistų 
kuopos. Čia buvo platesnė dir
va agitacijai, propagandai, čia 
galima buvo supažindinti lietu
vius darbininkus ne vien su tau
tos klausimu, bet ir su : 
listiškuoju, su klesų kova, 
met leidžiamos
D. P. kningelės daug geriau pa
tiko žmonėms, 
Chemijos,

Union City. 
Pirmas aprašy- 

AVatcrbury Herald" 
i sukėlė alkoholikų Šv. Jur- 
Iraugijos sąnarių pasipikti- 

Jie būtinai užsispyrė iš- 
\ ieną stovintį 

nedėldieniais par- 
Martišiu.

|an. 
>io < 
aiiną.
nešt iš draugijos 
prieš degti 
lavinėjimą

Racine, \\'is. 22 d. sausio at
sibuvo T. M. D. 121 kuopos mo
linis susirinkimas, kuriame buvo 
apmokama metinė mokestis ir 
renkama nauja kuopos valdyba: 
Pirmsėdžių tapo išrinktas Ignas 
Mačiulis; protokolų raštininku, 
[uozapas Stalmokas, Iždininku

tuks-
svar-

Prie moterų laikraščio.

Senai jau buvo rašyta jog mo
terų laikraštį manoma leisti, kaip 
galima bus greičiau. Dėl finan
sinių priežasčių laikraščio leidi
mas sutruko. Dabar irgi tik
ros žinios negalima paduotĮ, ar 
jis tikrai išeis, nes pasirodė, jog 
jo gyvenimas nevisai užtikrin
tas. Tad abejojame, ar šiuomi 
laiku tą darbą pradėjus, galėsim 
taip stambų nedateklių pakelti, 
ir laikraštį apsaugot nuo mirimo. 
Jaigu jau laikraštis neišeitų, tai 
piningus siųstus prenumeratai 
sugrąžinsime.

Meldžiu kitų laikraščių šį pra
nešimą perspausdinti.

Marė Viskoškienė.

Dėlei Šerno Muz. Fondo.

Kodėl Škotijoj nėra T. M. D. 
Kuopų.

Praėjusių metų pabaigoj vie
nam “Lietuvos” numeryj (nepa
menu kelintam) p. Yankee klau
sia: “kas pasidarė su Anglijos 
lietuviais?” Taip užvardytam 
straipsnelyj pajudinama klausi
mas, kodėl T. M. D. neturi savo 
kuopų Škotijoj. Man yra maž
daug žinomas Škotijos lietuvių 
judėjimas, todėl gal ir galėčiau 
į tai atsakyti.

Atgal koki 5 — 6 metai Ško
tijos lietuviai bijojosi bent ko
kios darugijos, ypatingai soci- 
jalistų. Laikraščių, kningelių 
skaitymas buvo laikoma už nuo
dėmę. Didžiumai panašiuose da
lykuose visur rodydavos bedie
vybės šmėkla, kuri juos gąsdi
no. Tuomet ' jau gyvavo apie 
trįs socijalistų kuopelės, bet jos 
mažai ką galėjo nuveikti.

Tuom laik aš gyvenau Mos- 
send’e. Šis tirštai lietuvių 
gyventas kaimelis draugijos 
turėjo jokios. Todėl kad
kelti tarp £ėnykščių lietuvių dar
bininkų bent kokį judėjimą, man, 
susitarus su kitais dragais, pa
sisekė tuomet sušaukti susirin
kimą, kuriame ir įkūrėm T. M. 
D. kuopą J iš 23-jų narių. Su
mokėjom kiek metinės mokesties 
ir pasiuntei^ į -Ameriką. Tai bu
vo pirmutinė T. M. D. kuopa 
Škotijoj; vėliaus įsikūrė kuopos 
Glasgow’e ir Carfin’e. Viskas 
buvo gerai.

Maž-daug už mėnesio laiko 
gavom iš T. M. D. centro po 
kokius 3 egzempliorius visų iš
leidimų. Pasirodė, kad nevisi 
T. M. D. raštai nariams prieina
mi. Didžiuma kningų tebuvo 
suprantama tik apšviestesniems 
lietuviams. Vadinas negavome 
to, ko buvo tikėtasi. Ir buvęs 
narių karštis atvėso.

Vėliaus persitikrinom, kad T. 
M. D. negalės užganėdinti di- 

I džiumos: draugija leidžia vien
ii

ap- 
ne- 
pa-

socija- 
. Tuo- 

užsienyj L. S.

veiklesnės spėkos susitcl-

negu T. M. D. 
Bioliogijos ir kitos. 

Ir apie atgaivinimą T. M. D. 
kuopų dabar jau niekas ncmislijo.

Taip pasibaigė gyvavimas T. 
M. D. kuopų Škotijoj. Gal kai- 
kurie apie tai turi kitokias nuo
mones. Vienok faktas yra, kad 
dabar visi apšviestesni lietuviai, 
visos
kę L. S. S. D. Br., apie “Rank
pelnį”. Turtingesnieji lietuviai, 
kurie tankiai vadinasi gerais 
tautiečiais, patrijotais, apie tau
tos pakėlimą nesirūpina; visas 
jų “tautiškumas” apsireiškia 
“biznyje”.

Bercikalo p. Yankee sako, kad 
Škotijos lietuviai miega, kad juos 
reikia prikelti.
tie, kurie veikė pirmiau, 
dabar nesnaudžia. Tik tasai 
kimas įgavo kitokią prasmę, 
gu kad pirmiau.

Berods, p. Yankee sakosi
rįs į Škotijos lietuvius “T. M. D. 
akumis’.U-'Nesistebiu, kad T. M. 
D. akimis tiek tegalima ir ma

Atsakysiu, kad 
tie ir 

vei- 
ne-

žiū-

Ar gyvuos kada Škotijoj T. 
M. D. kuopos, tai ateitis paro
dys. Vieną reikia pasakyti: tau
tiškos draugystės čia neturi pa
sisekimo, 
vių 
žai

Mat, Škotijos lieLu- 
darbininkų visuomenėj ma- 
yra “tautiečių”.

J. Čerkevičius.

Nauji juokdariai.

“Katalikas”, Nr. 4, 1911 m. pa
garsino du taip vadinamu “affi- 
davitu”: Lauryno Ažuko ir ad
vokatų F. A. Golubickio ir Geo. 
L Haight’o su prašymu, kad kiti 
Chicagos lietuviški laikraščiai 
juos atkartotų. “Affidavitai” ga
na juokingi, ypač advokatų “af- 
fidavitas”. Jis yra:

AFFIDAVIT.
prislega paaiškinimas).
žemiau pasirašusieji, pir-

kad mes

(Po
Mes, 

miausia prisiekiame, 
peržiūrėjome visus Jono M. Ta- 
nanevičiaus namus (Real Esta
te) Chicago, Ill., ir radome, kad 
visas turtas “Real Estate” ir 
kiti namai, kokie tiktai randasi 
mieste Chicago, yra vientik Jono 
M. Tananevičlo varde. 

F. A. Golubicki, 
Geo. I. Haight, 

Attorney—at—I .aw. 
Pasirašė ir prisiekė prieš mane 

24 d. sausio A. D. 1911. 
Jonas A. Martinkus. 

Notaras.

Ar ne juokus daro, ponai ad
vokatai ir dagi po prisiega, sa
kydami, buk visas turtas (Real 
Estate) ir kiti namai, koki tiktai 
randasi Chicago mieste yra Jono 
Tananevičiaus varde. Tas reikš
tų, jog visų Chicagos gyventojų 
namai, lotai,
pačtas ir viskas 
čiaus nuosavybė, 
savo “affidavite” 
Tananevičia yra
namų ir lotų mieste Chicago.

Chicagoj šimtai tūkstančių 
žmonių visokių tautų turi savo 
namus ir lotus. Ir jie negali 
leisti Tananevičiui juos pasisa
vinti, nors 
žin kiek 
parašytų, 
tai” išrodo 
nanevičiaus 
ddesniam
visu laikraščiu, 
Nežinia, ką p. Tananevičia su 
panašiais “affidavitais" mano at
siekti 1

fabrikai, parkai, 
yra Tananevi- 
Ir L. Ažukas 

sako, jog Jonas 
savininku visų

Esant išrinktai naujai Š.M.F. 
Valdybai, aš, kaipo senosios tojo 
fondo valdybos narys, skaitau 
reikalinga šį-tą pasakyti, jai ne 
savo pateisinimui, tai bent pa
reiškimui dalykų, kaip su ta įstai
ga yra.

Apie per pusantrų metų šitos 
mūsų įstaigos reikalai buvo ga
na apleisti. Man pirmininko 
priedermes nuo savęs perdavus 
vice-pirmininkui p. K, Gugiui, ši
tos idėjos platinimui niekas nie
ko nedarė. Ar tas pateisinti man 
seksis, nežinau. P-as Gugis kai
po moksleivis, žinoma, buvo už
imtas mokslu ir kitų draugijų 
reikalais, bet jam visgi priderė
jo šiek-tiek laiko pašvęsti ir šitai 
idėjai. Ir netik jam, bet ir ki
ltiems valdybes nariams priderė
jo nemažiaus rūpintis Fondo rei-1 moksliškas kningas, kurios „ ___________ c ______ __

'kalais. Jaigu jie to nedarė J prasilavinusiems sunkiai supran-’rųšis yra ištyrimas tikėjimui.

tie advokatai ir kas- 
panašių “affidavitų” 
Todėl šie “affidavi- 
tyčia pajuokimui Ta- 
padaryti — ir dagi, lyg 
pajukimui, prašoma 

juos pagarsinti. 
Tananevičia

z. X-

Kiekviena taip vadinamų faktų

Martišiui tre- 
Martišius iš savo 
iskyręs į teisėjus 

D. F. Eimaitį. Tačiaus J. Poš-

ouvo

maitis, draugijos pirmininkas, ir
I. II. Czezeskis, spcciališkas po- 
licmanas, tam pasipriešino ir no
rėjo Eimaitį iš salės išvaryt. 
Eimaitis perskaitė konstitucijos 
punktą, kuriame sakoma, kaip 
turi būt sutaisytas trečiųjų teis
mas. Pirmininkas ir kiti neno
rėjo nei klausyt konstitucijos, o
J. Poškevičius ir Czezeskis šoko 
ant Eimaičio ir išvarė jį iš salės. 
Nepoilgam ir J. Martišius ap
leido salę ir paliko ten tik tei
sėjai. Paskiau, sausio 7, buvo 
sušauktas draugijos mitingas. 
Jame J. Poškevičius tuojaus įne
šė, kad D. F. Eimaitis būtų iš
mestas iš salės, kaipo alkoho- 
liaus priešas. Įnešimą parėmė 
F. Bakeris. Tada alkoholiaus 
priešai stojo ir užreiškė, kad jie 
to nedaleidžia. Mitinge kilo 
suirutė. Pirmininkas pasiuntė 
pašaukt policiją. Atėjus polici
jai Czezeskis nurodė į Eimaitį, 
kad jį reikia išvaryt. Bet kada 
Eimaitis paaiškino, kame daly
kas, policistai užreiškė, kad mi
tingas toliaus svarstytų savo da
lykus, o jie prižiūrėsią tvarkos. 
Mitingas turėjo patvirtint tei
sėjų sprendimą apie J. Marti
šiaus išmetimą iš draugijos. Ka
da buvo balsuojama tai pasi
rodė, kad už Martišiaus išme
timą buvo 15 balsų, o prieš iš
metimą — 28 balsai. Mitingas 
taipgi nutarė sustabdyk ’parda
vinėjimą svaigin. gėrimų nedėl
dieniais Linden Parko salėje. To
kiu būdu alkoholikai tapo apga
lėti, blaivininkai paėmė viršų.

Kitas laikraštis “Naugatuck 
Daily News”, Jan. 24 praneša, 
jog Union City, Conn, nedėlioj 
policija suareštavo keturius sa- 
liuninkus už pardavinėjimą deg
tinės nedėldieniais. Saliuninkų 
vardai: W. Palmonski, J. Nor- 
kiewicz, M. Kardas; pas juos 
visus policija užtiko pardavinė
jant nedėldienyj degtinę. Buvo 
taipgi areštuotas saliuninkas A. 
Kamaitis, nors jo saliune tuo 
tarpu pardavinėjama degtinės ne
buvo; prieš A. Kamaitj buvo, 
mat, policijai paduota užreiški- 
mas. Kiekvienam saliuninkui tai 
kaštavo po $25.60.

Prie 121 kuopos prisirašė 6 
nauji sąnariai, kurių tarpe dvi 
merginos.

Kuopai pradėjus didėti pradėjo 
atsirasti (langiaus reikalingo dru- 
kuoto darbo, o ižde piningų dar 
menkai, tesimato, taigi, kad iš
vengti to viso, Ignas Mačiulis 
paaukavo 121 kuopai maža dru- 
kavojama mašiniukę (presą) ir 
du svaru litarų.

Tolesniai, 121 kuopa nutarė 
susirinkimus laikyti kas mėnesis 
antrąjį nedėldienį.

J. Mačiulis.

AUKA

tai be gal 
džiaut šį 
mites Ra

Juliją p 

Ragaišienė
ga ir aš, 
traukia, j 
dešimt' n 

Julija (griJfa 
ne mano 

Ragaišienė ( 
kuom pav 
mėgintam

riu po
diegliai su

Antanas, 5

TAUTOS NAMAMS.

City, Conn. Šv. Jurgio 
Žalgirio apvaikščiojiine,

Union 
draugija 
16 liepos 1910 m., davė Tautos 
Namams Vilniuje $5.00, o salėje 
surinkta. $3.08. Aukautojų var
dų negaliu paduot, nes popieru- 
kė taip susitrynė, kad negalima 
įžiūrėt. Juozas Antanaitis davė 
50c., kiti po 25. — Meldžiame 
pasiųst į Vilnių. J. Eirukaitis-

Piningus, $8.08 gavome. Red.

RINKOS KAINOS.

Kiaušinių kainos Chicagoj tos pa
čios: brangiausieji 27c. tuzinas, pi
giausieji 12@13c. New Yorke švie
žiai surinkti 24@25c., antriniai 24@ 
22, šaldyti 17y3@16.

Sviesto kainos Chicagoj: extra ge
ro 25c., extra pirmojo sorto 23c., 
pirmojo 20c., antrojo 17c., centrafu- 
ginis 22@19; pakuotas 14c. New 
Yorke geriausias grietininis 27c., extra 
25@25į4c., centrafuginis 17@25c. PLuv
Louis, Mo. grietininis 21@25c.

Paukštienos kainos Chicagoj gyvų 
pavasarinių svaras 12c., vištų 13c., 
gaidžių 9c., kalakutų 15c., ančių 14c., 
žašų 11c.; apipeštų viščiukų 12c.., ka 
lakutų 22c., 
New Yorke 
18c., vištos 
24c.

Daržovių 
bušelis 40@50c., saldžiųjų bulvių bač
ka $2.00@3.50, kopūstų bačka $1.00@ 
2.50, žyduoklių kopūstų krepšis $1.00 
@2.50, tomatų Mex. 4 skallnutčs 
$2.00@2.50, sausų svogūnų 100 sva
rų $1.35@1.60, pupų bušelis ?2.15@ 
2.18. Grybų svaras 20c., ispaniškų 
grybų bačka $4.00@4.50, radisių tu 
žinąs 30@75c.

Grūdų kainos: Minneapolis, Minn 
30 sausio, kviečių bušelis $1.03@1.02; 
kukuruza N3 geltona, buš. 43c., avi 
žos N3 baltos 30%@31c., rugiai Ni 
buš. 78c. New Yorke kviečių Ni 
raudonų bušelis 97@98^c., N1 šiau
rinių Duluth $1.17%c., kukuruza N2, 
buš.

3 ladelphioj vskarq KT-ietlnlnis 29c.; Si.

Tėvynės Mylėtojų
Dr-stės Reikalai.

Visus 
kaluose, 
malonės 
riui ir redaktoriui.
J. Laukis, 2817 Union a v., Chicago, Ill.

raštus Tčv. Myl. Dr-jos rei- 
kuopos ir pavienius ypatos 
siųsti Dr-jos Lit. Kom. na

Kensington, Ill. Čionykščiai 
113 T. M. D. kuopai rengėmės 
jau užgiedoti laidojimo maršą, 
nes nuo pereitų metų liepos mė
nesio nei jokio susirinkimo ne
buvo ir nieko nebuvo apie kuo
pą girdėti. Paskui pasirodė, jog 
kuopa užmigs, dėl jos pirminin
ko V. Šileikos, kuris, gavęs V. 
Kudirkos raštus, išsižadėjo ne tik 
pirmininkystės, bet visas pasi
traukė nuo T. M. D. ir apie tai 
nei savo kuopai nepranešė.

Matydamas tokį elgimąsi kuo
pos pirmininko, raštininkas Gry
bas sušaukė susirinkimą 18 šio 
mėnesio dieną, 
renkama kuopos 
metams.
Norbutas; raštininku — J. Gry
bas. Iždininkas apsiėmė patar
naut kuopai ir šiuose metuose. 
Nutarta vasario mėnesyj sureng
ti prakalbas bei paskaitas.

Gerai, kad raštininkas neleido 
kuopai išnykti, bet gaila, kad jis 
pirma to nepadarė, ką padarė 
dabar. Praleistas be darbo lai
kas juk nebegrįžta. Be abe
jonės, jaigu būtų geriau pasirū
pinta kuopos reikalais, ji ne

kuriame buvo 
valdyba šiems 

Išrinkta pirmininku A.

52 y2c.

ančių 17c., žąsų 12c. 
vakarų viščiukai 13 
14 @ 16c., kalakutai 16@

kainos Chicago]: bulvių

JUOKELIAI
savo agentą, 
pirmos kelio- 

ar daug atve-

Biznierius (į 
kurs sugryžo iš 
nės). Na, kaip, 
žei orderiu? v

Agentas (perpykęs:) Kaip or
derių? Aš džiaugiuos, kad svei
kus kaulus parsinešiau.

Kaimynas.

mokykloj matematikos 
lentai nutrinti patar- 
sargas. Vieną dieną

Tūloj 
lekcijose 
liaudavo 
atėjęs kleson sargas ant lentos
nebepirmti syk pamatė užrašyta:

Atrasti didžiausią bendrą da- 
lintinį.

“At!" numojo jis ranka. “Tai 
ir vėl tą kvailą daigtą pametė!”

Tūla panelė nuo tūlo jos nu
mylėtinio jauno vėjavaikio gavo 
tokią meilingą gromatėlę:

“ Papliauškailatumanomie- 
liausiojikvailatukaipaulasirnie- 
koneišmanaiaštavedaružnosiespa- 
vadžiosiutaipkadtuišsižiosi.— 

Tavo Pašvilpaila”.
Užsimąstė panelė giliai ir pa- 

mislijo, tai tikrai vaikinui galva 
sumišo nuo meilės, kad nieko 
nebegaliu suprast ką jis rašo. O 
gal jis didelis pilazapas paliko?

Vienas girtuoklis pasakė: “Aš 
neskaitau kningų, nes tokius 
klaidingus supratimus, kaip knin- 
gose išdėta, aš gaunu ir degtinę 
begerdama?”

Ragaišienė.
nestipriai 
rinite.
augyje- O
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užmigusi, bet būtų 
jų narių gavusi. Kas 
yta, jau to negalima 
et stengkimės bent 
darbuotiesi, o vai- 
darbo veikiai pasi-

Prieš veją nepapūsi.
Komedija 3-se aktuose. 

Parašė M. Palionis.

sėk, dūšyt! — Kas galėjo spėt, kad jis čia 
užeis.... apsaugok, Viešpatie! . < -■ >’

Antanas (paėmęs ąsotį Julijos atneštą:) O aš riu- 
duosiu vandenį begeriąs. (Daunorui įeinant pa
kelia ąsotį prie lūpų ir taip laiko).

Ragaišienė. Ir gerai — nieko jis nesupras (Pri
eina prie durų).

Tikėjimų Istorijos Rankvedis
b 1 Su paveikslais

is. 22 d. sausio at- 
. D. 121 kuopos mė
žimas, kuriame buvo 
metinė mokestis ir 
įja kuopos valdyba: 
tapo išrinktas Ignas 
rotokolų raštininku 
talmokas, Iždininku 
įkas.
kuopos prisirašė 6 

ai, kurių tarpe dvi

įdėjus didėti pradėjo 
jiaus reikalingo dru- 
o ižde piningų dar 

nato, taigi, kad iš- 
iso, Ignas Mačiulis 
t kuopai maža dru- 
ašiniukę (presą) ir 
irų.
I2i kuopa nutarė 
laikyti kas mėnesis 
dienį,

J. Mačiulis.

ŪTOS NAMAMS.

, Conn. šv. Jurgio 
irio apvaikšėiojime, 
o m., davė Tautos 
liuje S5.00, o salėje 
& Aukautojų var- 
įduot, nes popieru- 
ynė, kad negalima 
as Antanaitis davė 
25. — Meldžiame 

ių. J. Eirukaitis- 
5.08 gavome. Red.

S KAINOS.

ne per amžių mylėsi ir ant viso sutiksi....
Julija (drąsiai:) Taip.... dabar aš nieko nesibi

jau; gerai man čia, kada matau tave šalyp 
savęs....

Antanas. Ot, taip tai kas kita.,.. Tai ne koki 
tai be galo dejavimai, baimės. Saldu man, gir- 
džiant šį tavo išpažinimą. Neužmiršiu aš ir se
nutės Ragaišienės už jos mums prilankumą ir 
pagelbą. Už viską -jai atidėkavosiu. (Spaudžia 
Juliją prie savęs, Julija glaudžiasi').

Ragaišienė. Ačiū, ačiū, dūšytė, panaitėli; laimin
ga ir aš, matydama jus. Taip mane prie jūsų 
traukia, jaučiuos rodos jaunesnė ant kokių tris
dešimts metų!

Julija (gėdingai-.) Dėkų tamstai, kad priglobei ma
ne mano varge.

Ragaišienė (sujudinta:) Gal jus, mano sveteliai, 
kuom pavaišinti? Šit Julytės atnešto sūrelio pa
mėgintumėt.... O gal nors po mažą stikliuką 
išgertumėt? Yra pas mane likusios nuo krykš- 
tynų, ant kurių vysčiau Baublių pirmąjį sūne
lį.... O rėksnys, tai rėksnys buvo.... Aš ma
tot, dūšytės, visada, jausdama kokį orą, išge
riu po vienintelę... . Šiandien irgi kaž-kas, lyg 
diegliai surėmė, taip neramu. (Pasijudina eiti). 

Antanas. Nereikia, nereikia, pas mus šiandien 
kuopuikiausis oras.

Ragaišienė. Reikia pasistiprinti, niekas juk taip 
nestiprina, kaip geras virintas šermukšninis gė
rimėlis. Tuoj aus štai paimsiu iš šėpelės prie
angyje. (Išeina dejuodama).

7. DAUNORAS, RAGAIŠIENĖ ir ANTANAS.
Daunoras (įeina su lazda rankoje). Ką beveiki Ra

gaišiene^? Pamatęs arklį prie tvoros ir aš su
stojau, vadinasi, nors joju šit tik ant lazdos.

Ragaišienė. Dėkavoju tamstai žemiausiai. Laiko 
Dievas iš savo malonės, ir laiminga, kada aplanko 
geri žmonės.... (Laike Daunoro su Antanu

kalbos, pažiūrėdama kampan, vaitoja).
Daunoras. Taip, taip.... tai ir aš gerų žmonių 

skaitliun, nors netyčia, vadinasi, pakliuvau.... 
(Pamatęs Antaną:) O! mano kaimynas! Tams
ta irgi neaplenki mano Ragaišienės.

Antanas (truputį atitraukęs ąsotį nuo lūpų:) Su
stojau vandens atsigerti.

Daunoras (šiurkščiai:) Bet ar ne perdaug ir ar ne 
pertankiai tamsta stapčioji ir geri? Vakar, kaip 
pasakoja, pas mane buvai sustojęs, šiandien 
čia.... O jau ko perdaug, tai šelauk, vadina
si.... Galima dar pradėt raugėt nuo tokio gė
rimo per nemier. ...

Antanas (tebelaikydamas pakėlęs ąsotį:) Ką da
ryt.... troškina — karštas laikas.

Daunoras. Rodavyčiau tamstai pamažinti visus savo 
karščius ir užmanymus.... O taip-gi norėjau 
tamstai pasakyt.... kaslink tamstos lankymosi 
ir.... ir mano dukters.

nos Chicago] tos pa- 
eji 27c. tuzinas, pi- 
e. New Yorke fivie- 
@25c., antriniai 24@ 
?16.

Chicago]: extra go 
pimo]o sorto 23c, 
trojo 17c, centrafu-
pakuotas 14c. New

extra j
-linginis ’
ę? grietiniais 29c.; St
lininis 21@25c.
linos Chicago] gyvų 
as 12c, vištų 13c, 
utų 15c, ančių 14c, 
tų viščiukų 12c., k*
iių 17c, žąsų 12c. 1
rų viščiukai 13 % 0 
Ifc, kalakutai 16@

s Chicago]: bulvių 
saldžiųjų bulvių ba& 
įpustų bačka $L00@ 
įpustų krepais $1.00 
Mez. 4 skallnutės 
i svogūnų 100 sva- 
tupu bušelis $2.150 
aras 20c, ispaniškų 
M® 4.50, radistų tu

Minneapolis, Minn 
ų bušelis $1.0331.02; 
Itona, buš. 43c, avi 
10% @ 31c, rugiai Ni

Yorke kviečių N1 
97@S8%c, N1 šiau 

17%c., kukurūzą N2,

3. ANTANAS IR JULIJA.
Antanas. Nabagė, sena net braška, bet gera bo

butė... . (Po valandėlės:) Ar žinai, Julyt, kaip 
aš šiandien laimingas! (Apkabina Juliją, spau
džia ir ilgai bučiuoja).

Julija (nedrąsiai:) Ganės, Antaniuk.
Antanas (laikydamas ją už pečiu:) Tu mano....
Julija. O tu mano.
Antanas Aš tavo.
Julija. Ir aš tavo.
Antanas. Mudu abudu dabar, kaip ir prisiekėm 

vienas kitam, jog taip per amžių apsikabinę bū
sime laimingi ir niekad jau nesiskirsime.

Julija. Žinoma, niekad.... Yisad męs būsime 
drauge.

Antanas (laikydamas Juliją už pečiu ir žiūrėdamas 
jai į akis:) Nežiūrint ant nieko, kada kas iš
pultų gyvenime. (Pasiklausęs:) Jau ji grįžta. 
(Ūmai pabučiuoja Juliją ir pradeda vaikščioti],

..... .4 ANTanaS; “juetja'^ytrag aišiene.
Ragaišienė (Įeina su buteliu rankoje). Meldžiu 

neniekinti, tai labai gerai nuo visko ir nuo vi- 
durėliu.v

Antanas. Negersim, ne. Gerk tamsta viena. Kitą 
kart, per mūsų vestuves, visi išgersime.

Ragaišienė (įsipilia stikliuką, laikydama ji ranko
je). Po šimtą metų kiekvienam skyrimai! tai 
iš viso bus du šimtu! Abu jus, dūšyti, reikia 
pasveikinti, nes taip jau matyt paties Dievo 
surėdyba, kad jųS mylitės. (Pakelia stikliuką 
augštyn). Žydėkit abu! Būkite laimingi, dū
šyti, jus jaunuolai, kurių gįslose dar neatšalo 
kraujas!.... O gal išgersite?!....

Antanas. Ne, ne! Dėkų!
Ragaišienė. Jau kad ne, tai gersiu ”iena. (Išgeria). 

Būkite svei.... O šita (pakelia butelį) telaukia 
sau kito laiko. (Išeina).

Antanas (stato ąsotį). Aš irgi norėjau pasa
kyt.... prašyt.... ir džiaugiuosi, kad galo] 
turiu šiandien progą su tamsta matyties. .. .

Daunoras. Nesiskubink tamsta.... aš visai ne
sidžiaugiu iš tamstos landynių ir saldinimo cu- 
kierkomis... . o po antra tamstai kaipo “ponui- 
bajorui’’ visai nepritinka meilautis prie sodžiaus 
mergaitės.

Antanas. Ale.... bet, pavelykit man žodį, išklau- 
sykit mane, juk aš irgi turiu širdį ir taip my
liu... .

Daunoras (su ironiją:) Myliu.... nėra ko sakyt, 
vadinasi.... (į šalį) pasogą jaučiu....

Antanas (karštai:) Meldžiu Tamstą.... Visai be 
reikalo tamsta kliudai čia bajorystę, kuri man 
visai nerūpi ir apskritai nieko nereiškia gyveni
me, o ypač šioje gadynėje, kada visi pradėjo 
suprasti, jog tiktai žmogaus išlavinimas, pado 
rūmas ir padėjimas tegali turėt vertę žmonių 
akyse. Ar-gi kas nemato, nežino, kiek dabai 
yra kuningų, daktarų ir kitų mokytų žmonių, 
kilusių iš prasčiokų. o ne iš kokių ten bajorysčių. 
Antrą-gi atsukus, kuom galiu aš būti kaltas, ja; 
mano tėvas bajoras ir jai jis negali išsiblaivyti 
iš svajonių apie ponystes. Bus laikas, kada ir 
jis susipras, jog nė kiek jis ne augštesnis už 
kiekvieną paprastą ūkininką, likdamas tamsiu 
žmogumi ir ardamas tą pačia žemę, kaip ir kiek
vienas, kurį jis vadina “chamu".

Daunoras. Užteks jau.... Žinau aš visus tuo- 
pamokslus, meilės ir bajorystės, vadinasi. Pa 
kaks man duonos be jokių garbingų giminys 
čių Prašau vien nepa’kint man mergaitė', ii 
gana, vadinasi, kas ne pora, tai ne pora.

Antanas. Visi juk esame lygus žmonės.... Visi 
vienodai jaučiame.... visi.... visi be jokio 
skyriaus....

Daunoras. Tik aš ne visai taip jaučiu, kaip tamsta 
manai. Paklausk tamsta geriaus savo tėvo, jis 
irgi tikriausiai tą-pat pasakys, nes po viskuom, 
kas man žinoma, nesitikiu, kad jis galėtų pa
mesti savo didžiavimosi....

Parašė, bendradarbiaujant kitiems mokslininkams,

P. D. Chantepie de la Saussay?,
Teologijos profesor. Amsterdame,

- Vertė J. Laukis *

taiki ir įsteigta ant teisingumo viešpatybė, iš visų pusių 
tenkins Jehovos reikalavimus (Iš. XI, 9). Prieto Isajas 
piešia sau busimo karaliaus paveikslą. Šito paveikslini- 
mo taikymas prie naujesnio laiko, kaip tą daro Gakkmann*),

*) Die zukunįtserwartung dės J esą ja.
pasiremdamas tuomi, jog jis priklauso prie absoliutiškų 
formulų, esančių už rybų tam tikro istoriško laiko, nie- 
kuomi nepateisinama.

62. SKYRIMAS STABMELDDYBĖS NUO 
JEHOVYBĖS, — TEJYBĖ.

Iš politiškos pusės Isajas, be abejones, buvo vienu iš 
intekmingiausių savo laiko žmonių. Wellhausen*) teisin-

*) Israelitische und. judische Geschichte, pusi. 84.
gai sako, kad jo veiklumo istorija buvo podraug ir Judajiš- 
kos viešpatybės istorija šitame periode- Ar jo uždaviniai 
turėjo tokią pat žymią pasekmę nuo visuomeniško doriš
kumo ir kulto atžvalgos, tai, žinoma, yra kitas klausi
mas (sig. be IV Kar. kn. XXIII, 4 ypatingai dar 22-rą 
eilutę, teisybė, abejojamą)- Visgi didžiausią intekmę jis 
įgijo tuomi, kad jam pasisekė sutraukti aplink save žmo
nių būrelis (Is. VIII, 16—18), kuriame jo žodis giliai 
įleido šaknis ir kuris tam tikroje prasmėje atsako išgel
bėtai anot jo mokinimo “liekanai’’ ir buvo to suopročio apie 
dievybę platintoju ir saugotoju, kuris stojosi jo savižiny- 
bės dalimi. Bėgyje paskutinio metašimčio prieš nelaisvę, 
iš šito būrio, išėjusios “pranašinės partijos" veiklumas
iš visų pusių padarė svarbiausią izraėliškos istorijos turinį.

Artimi susinešimai su assyra-babilioniškuoju svietu 
jau prie Achazo turėjo savo pasekme didoką rytinių ele
mentų suopludį, kaip į judajiškos viešpatybės kultūrišką 
gyvenimą abelnai, teip ir į jos kultą ypatingai. Su šituo 
Isajas ir jo bendradarbiai kovojo iš visų pajiegų. Ne
žiūrint į tai, karaliaujant Manassijui, šita rytinė intekmė 
nžplovė šalį visu srautu. Ir nors prigimta jos išeiga buvo 
izraėliškos pažvalgos į svietą apturtinimas, net, jei galima 
teip išsireikšti, ir teologiškoje at našoje, o teipgi didesnis 
sušvelnėjimas gyvenime, atsiliepęs ir į kultą, bet, iš kitos 
pusės, tai jau buVo tikra stabmeldybė. Jau pirmiaus, prie 
Achazo, esantis vietomis tarnavimas Molochui išsiplatino 
vi^ur. Įeinąs į jo kulto sudėjimą aukojimas vaikų įneštas

Pav. G6. Judajiškos karalius.

huvo net Jehovos kultan ir į jį žiūrėta kaipo į augštesnio 
lievotumo budo apsireiškimą. Teipgi įvesta buvo assyra- 
babilioniškasis saulės, mėnulio ir podraug visų šventylų 
garbinimas, po vardu dangiškos karei vijos. Jų kultas

RUSIJOS CARIENE.
Laikraščių pranešama, kad ji lyg pamišusi dabar. 

Nuolat bijo užpuolimų ir dreba del savo ir savo sunaus, 
sosto impėdinio, gyvasties.

Iš Chicagos
Lietuvių Gyvenimo.

29 d. sausio, Liet. Jaunimo 
Ratelis, Columbia svet., lošė dra
mą “Valkata”; angliškai parašy
ta Fraser’io, išversta J. Zolpo, 
nario L. J. Rat. Veikalas buvo 
perstatytas vadovystėje vertėjo, 
pirmu kartu lietuviškoje scenoje.

Pati drama nepriguli prie žy
mesniųjų. Jos tendencija yra 
“amerikoninė”, su perdėjimais, 
pusiau stebuklingais, neaiškiais 
atsitikimais ir charakteriais. Vei- 

į kalas esąs paimtas buk tai “iš 
! rusų gyvenimo”, bet jame nieko 
1 rusiško negalima įžiūrėti, viskas 
amerikoniška, išskiriant rusiškas 
pavardes.

Vienok nežiūrint į tokias silp
nybes, perstatymas buvo užiman
tis, galima sakyti, ge
resnis. negu tūli kiti iietuviškon 
kalbon vertimų perstatymai. Čia 
gvvai piešiama meilė, žmogaus 
nupuolimas ir prisikėlimas, žmo-

užgriebė net oficiališką vietą Jehovos šventnamyje, ypa
tingi gi Malkai*) dievės ir dangaus garbinimas plėtėsi

LĖLIAI. ’
(i savo agentą, 
iš pirmos kelio-

,ip, ar daug atve-

rpykęs:) Kaip or- 
auginos, kad svei- 
įsinešiau.

Kaimynas.
Į

rkloj matematikos 
ii nutrinti patar- 
as. Vieną dieną 
sargas ant lentos 
pamatė užrašyta: 

jausią bendrą da-

o jis ranka. “Tai 
ą daigtą pametė!"

nuo tūlo jos nu- 
) vėjavaikio gavo 
gromatėlę: 
atumanomie- 
kaipaulasimie- 
įvedaružnosiespa- 
Ituišsižiosi.— 
o Pašvilpaila”. 
nelė giliai ir pa
ti vaikinui galva 
ulės, kad nieko 
t ką jis rašo. 0 
lazapas paliko?

:lis pasakė: "Aš 
jį, nes tokius 
imtis, kaipknin- 
aunu ir degtinę

5. ANTANAS ir JULIJA.
Antanas. Dar ko aš tau nepasakiau.' Jau kad 

taip tėvas šneka, aš dabar iš pradžios pamėgin
siu geruoju, bet jai jis priešintųsi mūsų norams 
susivienyti, tai tada būk pasirengusi prie visko, 
nes gal ir reikės mums sauvališkai, be tėvų su
tikimo viską padaryt, o gal ir važiuot į kokį 
miestą. Juk dabar tiek svieto išvažiuoja į mies
tus ir visi randa sau duoną. Aš irgi juk ne
blogesnis už kitus, ne berankis koks, galėčiau 
rasti sau darbą, iš kurio gyventumėm. Dirbčiau 
aš, dirbčiau per dienas-naktis ir vis tai dėl 
tavęs. Arba dar galėtumėm važiuoti į Ro
kiškį pas mano dėdę, kurs ir pernai kvietė mane 
pas save, kad padėčiau jam jo ūkėje; priimtų jis 
mus, kaip savo vaikus. Jis vaikų neturi, tur
tingas ir išmintingas žmogus. Supranta jis gy
venimą kitaip, negu mūsų tėvai. Pas jį nė 
kerštai, nė bajorystės neturi vietos. Jis žmogus 
status: visus lygiais skaito, sako visi męs iš to 
paties molio, užtat ir visi turime būti lygus. 
Taip būtų mums gerai, mylėtumės visad....

Julija. Neturi niekad abejoti. Visad vienodai tave 
mylėjau ir mylėsiu. Nežinau tik tikrai, ką ir 
kaip daryt?....

Antanas. Ką te dauginus daryt, reikia tik laukti 
ir žiūrėt, ką jis toliau? kalbės.... Jaigu-gi vis 
bus tas pats, tai ilgiaus nelaukus, paimt ir išeit. 
Vis viena juk seną ir kvailą sunku perlaužti, 
pertikrinant jo klaidose.

Julija. Bet aš jau gal ir perilgai užtrukau, pamotė 
vėl ką norint naujo išras; reikia eiti, šiandien 
dar daržus turėsiu ravėti.... (Atsistoja).

Antanas (painia ją už abieju rankų). Dar paspė- 
si, — kam trumpinti laimės valandas. Su dar
žais paspėsi — teželia žolės kiaulėms ant džiaugs
mo ir tavo pamotei ant rūpesčio. (Bučiuojąs!).

Antanas. Prie ko čia tėvas? Juk aš jau nebemažas, 
galime šnekėt ir baigt be jo....

Daunoras. Taigi baigiu, melsdamas tamstą atminti, 
jog mano žodis yra šventas: ne ir ne! Kad čia 
kas-žinkas būtų, vadinasi.

Antanas. Ne! aš ir-gi darodysiu savo, ir niekam 
nepasiseks sulaikyt mano širdį ir jausmus! 
(Suduoda kumščiu per stalą, paima bizūną, eina 
prie durų). Sudiev! iki malonam pasimatymui! 
(Sustoja prie būrų).

Daunoras (rūsčiai:) Pamatysiu tave aš čia dar 
kartą, tai jau ne taip kalbėsiu. (Ragaišienei). 
O tu, Ragaišpalaike, kokias čia užeigas keli ? 
Jai dar ką norint panašų pamatysiu, tai užmin
kysiu aš tau tokius ragaišius, vadinasi, kad gal 
tu ne taip dejuosi!

Antanas. Meldžiu ne taip šiurkščiai ir be užga- 
vimų; juk apie reikalą galima kalbėti be jokių 
karščiavimų. Savo reikale aš pasitikiu padaryti 
su tamsta priderantį susipratimą. Bet kam 
skriausti nekaltą senutę?!

Daunoras. Rodavyčiau nesikišti ne į savo reikalus 
ir keliauti iš kur atsidanginai.

Antanas. Matyt, kad męs šiandien nesukalbėsim. 
Tikiuosi, vienok, kad, metęs karščius ir viską 
geriaus apsvarstęs, tamsta išvisi, jog labai klysti, 

-taip pasielgdamas. Iki pasimatymui! (Išeina). 
Daunoras. Neklystu, kad piningus užuodi. Keliauk 

sveikas ir dauginus nesirodyk! (Ragaišienei). 
Vis tai ačiū tau.

8. DAUNORAS ir RAGAIŠIENĖ.

6. ANTANAS, JULIJA ir RAGAIŠIENĖ. 
Ragaišienė (įbėga). Dūšyt! negerai! kas bus?!

Pons Daunoras atėjo! — Štai jau ant kiemelio. 
Julija (nusigandus). Jėzus Marijai Jis mane už

muš, radęs čia su tavim.
Antanas ir Ragaišienė. Pasislėpk!
Ragaišienė. Štai čia, kertelėj, už verptuvo. (Julija 

pribėga, pasigužia kampe. Ragaišienė apdeda 
ją rūbais, skrebais)'. Tik nesikrutink ir neko-
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Ragaišienė (Susirūpintus). Aš, aš.... dūšyt, po
nuli, visai čia nekalta.

Daunoras. Cit! Kad nė žodžio, vadinasi! Žinau 
aš tave, visiems tu nori prisitarnauti. Riogso 
čia užsidariusi ir da veda į pagundinimą, o ko 
reikia, tai nežiūri. Visa lauko kertė nuganyta. 
Kokiam šuniui, vadinasi, aš čia tave laikau ir 
kam čia ta mano grįčia?! Ar tų valkatų-bajor- 
palaikių užeigai?!.... Ne! kaip sau norit, gana 
bus minti mano tvoras ir laukus visiems šunims 
čia bemedžiojant, o ypač lipti man ant širdies, 
vadinasi. Aš tam karštam ponaičiukui užgesysiu 
troškimus ir išmieruosiu nugarą, jai da drįs pasi
girt man su savo meile. Girdi, boba, šiandien, 
vadinasi.... (Bežvelgęs į užpečkį). O ten kas 
šlama? Gal paršus grįčioj lakai?. Žiūrėk, kad 
nebūtų smarvės.

\Toliaui

*) Turbut šituo vardu suprantama yra planeta Venera; teip mano 
Schrader, Sitziingsber. der Koenigl. preuss. Acad, zu Berlin 1886, ir 
Kuenen, Abhandl. z. bibl. IV., išleidžiami K. Budde; kitaip pas Stade 
Z. Atl. W. VI.
vis platesniais skraitais. (Jer. VII, 18; XLIV, 17 ir sek.). 
Vargiai tegalima tikėti, kad minimas IV-je Kar- kn. XI, 
16 praliejimas kraujo, Manossijo padarytas, buvo iššauktas 
vieninteliai priešveikos šitoms stabmeldiškoms įvadoms. 
(Jer. II, 30) (Kuenen). Greičiau šitoje dėstyje turime 
manyti, jog tai buvo visiška demoralizacija, ėjusi ranka 
rankon su stabmeldiškais papročiais bei su augščiau nu
rodytu gyvenimo sušvelnėjimu, ir kurios Manassijas ne
įstengė suvaldyti. (Je. \’II, 9 ir sek.).

Bet ir prie šitų sąlygų Isajo ir jo pasekėjų skelbia
moji dievapažinybė likosi veiklia pradžia. Truko tik tvir
to pritaikymo esančių šitame moksle svarbesnių minčių prie 
praktiško gyvenimo reikalavimų. Jis buvo duotas teip 
vad. Deuteronomijos įstatymdavystėje. Prie kokių są- 
Ivgu jis buvo išdėtas ant rašto, nėra žinos, bet, visgi, jis 
pasirodė, pirmu kartu 621 m., aštuonioliktame Josijo val
dymo mete, išnetyčių randamas šventnamyje. Čion męs 
susitinkame su vienu iš svarbiausiu nuotikiu Izraėliaus 
istorijoje, su tąja buičia, sulyg kurios Izraėlius daugiau 
negu kokia kita tauta stojosi “knygos tauta“.

Į šitą, vyriausio kunigo Chelkijo raštą, įstatymo — 
corpus dciitcronomii kningą — reikia žiūrėti, kaipo į nau
ją senų įstatymdavybių išdavimą, ypatingai Išeit. XXI — 
XXIII, peržiūrėtų nuo kulto centralizacijos atžvalgos. Kaip 
ir šitos įstatymdavybės jis skaitėsi dešimtiežodžio papil
dymu ir mozinio tikėjimo išraiška tos augštybės, ant ku
rios jis buvo pastatytas 8-to metašimčio pranašų. Iš ti- 
kėjimiškos pusės naujo įstatymo vyraujančiu principu buvo 
meilė, iš visuomeniškos gi pusės žmoniškumas; vienos ir 
kito pagrindu yra “įstatymas“, arba sądora, padaryta Je
hovos su Izraėliumi. Šituo mokslu galutinai įsteigta tas 
suoprotis, kad Dievo prietikiai su žmonėmis remiama do
riškomis sąlygomis. Be to, visas Deutcrenomijos įvedi
mo darbas turėjo prasmę bandymo priduoti Jehovybei tą 
pobūdį, kuris atsakytų vienumui ir ypatingai pačiam Je
hovai. Šitam pirm visa ko reikalauta iš vienos pusės, pa
rūpinti jam savistovią sritį, kurioje jis nebūtų liečiamas 
jokio stabmeldiško įsikišimo, iš kitos gi, duoti jam teipgi 
vienumo pobūdį, sutraukus visą pamaldinį veiklumą į vie
ną vietą, regimai, Jehovos pašvęstą, kuomi buvo šalinama 
pavojus skirstymo suopročio apie Jehovą į daugelį vie
tinių dievų, ir monotejybė gavo savo aprybotą išraišką ir 
kulte. Didelė Deuteronomijos svarba tame ve ir yra, kad 
ji nurodė budus, davusius progą pritaikyti šitas mąstis 
prie praktikos. Bamot’ai jau atitarnavo savo tarnybę ir 
galėjo būti prašalinami, nesibaimijant to, kad Jehovybė 
nužudis dėlto viršų šalyje. Rodėsi net, kad tokiu budu 
artinamas! vėl linkui pirmesnio padėjimo, kuomet tik viena 
sądoros skrynia buvo kariškąja šventyne. Padėtas buvo 
tam tikras rubežius terp stabmeldžio pasielgimo ir, izraėli-

(Toliaus bus.}*

gaus pasišventimas, kiltumas ir 
veidmainystė. Visame yra daug 
veikimo ir humoro. Jaigu tą vei
kalą sumaniai perdirbus, perkei
čiant ypatas ir neaiškias vietas, 
jis būtų visai puikus. Rodosi 
lengvai galima perkeisti gene 
rolo ir aficicriaus ypatas į pa
prastesnius žmones, pav. į ban- 
kierių ir paprastą vaikiną, tuo
met jie protingiaus išrodytų ir 
tiktų net prie rusų gyvenimo. 
Be to jiems kareiviais nėra nei 
reikalo būti, nes tas su veika
lu neturi nieko bendro. Pasku
tinį aktą reiktų irgi kaip kitaip 
perdirbti, kad išeitų aiškiaus ir 
protingiaus. Labai neaišku tas, 
kaip Jurgis-valkata pasiliuosavo 
nuo “kartuvių” ir kalėjimo, pas
tojo sidabro kasyklų savininku ir 
kaip jis žinojo, jog Fadei-veid- 
mainys norėjo savo melagingu 
telegramų kaslink kasyklų sto- 
vio, pražudyti generolą Linevi- 
čių-bankierių. Kada tokie "da
lykai nėra aiškus, išrodo viskas 
vien “scenišku išmislu”, kad ant 
galo viską netikėtai perkeisti tei
singųjų laimei, o veidmainio nu
puolimui. Tokia “dramų” ten
dencija pas amerikonus yra la
bai paprasta, tarsi nukalta pagal 
vieną kurpalių. Visos tokios 
“dramos" arba kaip jie vadina 
“melodramos" susideda: iš doro 
žmogaus, veidmainio, norinčio 
kitus pražudyti ir vyliais laimė
ti kokią merginą ir herojaus, 
daug nukenčiančio, bet ant
galo, prieš pat didžiau
sią veidmainio užtaisytą
geriemsiems smūgį, stebūklingai 
išgelbinčio geruosius iš nelaimės 
ir atkeršinančio niekšui už jo 
darbus. Toks užsibaigimas, be 
abejonės, paprastesnei publikai 
labai patinka ir ji simpatizuoja 
herojui ir geriemsiems. Po per
statymui arba tarpakčiuose, pa
prastai, lošėjai peiliui pasirodo 
publikai ir tada jie kiekvienas su
lyg savo nuopelnų atsiima už
mokestį: herojui nuo balkono ir 
galerijos girdisi plojimai ir šauks
mas “a-a-a!”, o veidmainiui švil-

Lošime dalyvavo ypatos: M. 
Linevičia, generolas —J. Geštau- 
tas, jo pati ‘; F. Beinoraitė, 
jų duktė — E. Aleksandravičiū
tė, tarnaitė — S. Beinoraitė, 
oficierius — F. Misius, Fadei 
Kozlovas — A. Barčius, Jurgis- 
valkata — J. Zolp (vertėjas);

Zolp pasirodė vienu iš gabiau
sių lošėjų: jis taip puikiai at
lošė savo rolę, jog tokioje ro
lėje jį, gerume atlikimo savo už
duoties, vargu kas viršytų ne tik 
tarp lietuvių, bet ir tarp anglų. 
Tas galima jam pripažinti neper
dedant. E. Aleksandravičiuta 
taipgi labai gerai atlošė: iš jaunų 
merginų Chicagoje dar neteko 
matyti kitą taip atsidavusią savo 
rolės atlikimui; įspūdinguose at
sitikimuose ji išrodė tarsi ištik- 
rųjų tikrame atsitikime esanti 
Barčius, veidmainio užduotį at
liko neblogai, bet galėjo daug 
geriaus atlikti. Kitus lošėjus pa
girti negalima; oficierius buvo 
neatsakantis, perdaug nerangus, 
generolo pati “be balso”, ge
nerolas irgi negeneroliškas, ypač 
kaipo “Linevičius” (turbūt tas, 
kurs su jopanais mušėsi) turėjo 
būti maskoliškesnis, nors “mas
koliški typai” šiame veikale yra 
tikras nonsensas. Beje reikia 
neužmiršti priminti, jog tarnaite 
(Beinoraitė) užsipelnė irgi pa- 
gvrima.

Valkatos drabužiai pirmame 
akte išrodė labai, kvailai: taip 
suplėšyti, jog su panašiais dra
bužiais tik, rasi, beprotį galima 
būtų kur susitikti. Persistaty- 
kite sau toki nuplyšusi žmogys
tė, atėjo pas Linevičių ir elgėsi 
kaip namieje. Generolas Line
vičius jį neniekino, ofiecieras 
davė rublį, kitas — pusrublį ir 
paprašė ką užvalgyti. Ištikrų- 
jų, jaigu panaši “ypata” būtų pas 
“Linevičių” (pas tą, kurs su 
japonais mušėsi), atsilankiusis 
tai ji būtų į sekundą laiko atsi
dūrusi už grotų, nes būtų pa
laikyta už bombų mėtytoją, kri
minalistą. Ne, tas ne iš masko. 
Iių gyvenimo, bet iš amerikon\ 
“dramatistų” fantazijos!

Paskutiniame akte, laike ste 
būklingo išgelbėjimo visi loš? 
jai atsitikimu buvo visai neui 
interesuoti, dairėsi, arba apst 

I blausų sėdėjo ant suolo. Mato 
mai jiems tai jau nebuvo nepa 
prastu atsitikimu, nes ant “prak 
tiku” su tuomi apsiprato ir gera 
žinojo, jog viskas gerai užsibai 
gia, todėl jiems nebuvo reikale 
nei nuostabos parodyti susiju 
dinimu, atsistojimu arba didžii 
tėmyjimu į savo geradėją Jurgį 
“sidabro kasyklų savininką”.

Vertitno kalba gana gera, st 
išsitarimais, gerai pritaikintais 
lietuvių supratimui ir kitais, gry
nai lietuviškais.

Žmonių buvo grustinai pilna 
svetainė.

imas ir žiaurus balsas “u-u-u!”

Aušros prelekcijos 5 vasario 
1911 m. 3 vai. po piet atsibus:

1) Ant Bridgeporto, Lietuviu 
Klube, 3149 So. Halsted st. skai
tys F. Bradchulis temoj: Korpo 
racijos.
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2) Ant Town of Lake, Davis 
Square svetainėj, 451a gatvė ir 
Marshfield avė., skaitys L. Gi- 
raitis temoj “L. Tolstoi’jaus gy
venimas ir darbai”.

3) 4 vasario subatoj, Cicero 
(Grant Works, Ill.), Beliausko 
svetainėje, 1410 — 49 avė. nuo 
7130 vai. vakare, bus skaitomas 
referatas P. Gudo temoj ‘‘Kul
tūros H istorija”.-

East Chicago, Ind.
sausio 28, 1911, Jono
svetainėje, 150 gatv. ir 

scenos mylėtojai buvo pa- 
“teatrą ir balių” Chicagos 

Vaidino 
‘Žmonės”.

subatoje

Berring
avė., 
rengę 
streikininkų naudai. 
Br. Vargšo veikalą: 
Lošėjai' buvo pakviesti iš Ken-
singtono. East Chicagoje jau 
labai senai nebuvo jokio per
statymo. Taigi j šį susirinko 
didelis būrys žmonių. Lošimas 
nusisekė gana gerai. Geriausia 
atliko savo rolę Z. Mileika, taip
gi puikiai lošė I. Vainorienė; 
J. Ryškus būtų gerai lošęs, tik 
per greit kalbėjo, ypač tai ne
tiko besimeilinant. J. Vilimai- 
tis matyt nepakaktinai buvo per
pratęs savo rolę: kur reikėjo pa
rodyti energiją, ten jis buvo juo
kingas, žodžiai jam taip-gi tru
putį painiojos.
neblogai. Kitų
žos, jose lošėjai (V. Šileika, K. 
Sitavičia, B. Titenis) buvo gana 
tinkami. Be lošimo buvo kelios 
deklamacijos. Po lošimui žmo
nės linksminosi.

M. Titenis atlošė 
rolės buvo ma-

sausio dieną Wentworth 
svetainėj, prie Wentworth avė., 
T. M. D. 114 kuopa parengė 
vakarą su dainoms deklamaci
joms ir šokiais. Dainavo Lietu
vių Jaunimo Ratelis. Deklama
vo Lietuvių Jaunimo Ratelio na
rys Steponas Rajauckas. Dainos 
ir deklamacijos labai susirinku
siems žmonėms patiko, tik gaila, 
kad jų buvo 
riant Jaunimo 
žai kas buvo 
parduota 34, 
kuopa turi 30 narių, tai aišku, 
jog pašalinių beveik nebuvo. Mi
nėtas vakaras buvo be svaigi
nančių gėralų, tai gal todėl trokš
tanti ir nėjo, bijojo gal, kad ne- 
užtrokštų.

Čia kas antras nedėldienis ke
liami 
būva
Saliunai tąsyk būva pilni žmo
nių ; matosi ten ne tik vyrai, bet 
ir moterų netrūksta. Nors in
žanga dykai, bet žmogui atsieina 
daug brangiau, nes saliune pra
geria puskutinius centus, 
įlinkai 
gia ir

labai mažai; išski- 
Ratelio narius, ma- 
daugiau. Tikietų, 

o 114 T. M. D.

baliai sabiniuose; baliai 
subatoms ir nedėldieniais.

Saliu- 
žino, kam tuos balius ren- 
inžangos mokėti nereika- 
Jaigu pritruko kam pi- 
saliuninkai duoda gėrimus 
skolos. Todėl tai saliu-

nmgų,
ir ant
nų baliuose žmonių prisikimšę, o 
į draugijų ypač mėgstanti gerk
les vilgyti neina, nes ten reikia 

inžangos mokėti; Į saliu-2.5c.
nų balius leidžiama dykai, bet 
ten žmonės daugiau negu kitur 
piningų palieka, ir baliai saliu- 
nams gerai apsimoka. Tat mes 
hepritrauksime žmonių prie skai
tymo ir doresnių pasilinksmini
mų, neištrauksime jų iš taip Me
dingų saliunų rengiamų pasilinks
minimu ir balių. V C.

Prie 46 place vienuose namuo
se per Kalėdas, lietuviams be-

Photos by American Press Association.

Aviatorius E. B. Ely nesenai atliko su savo aero
planu dar nebandytą dalyką: nusileido ant kariškojo lai
vo “Pennsylvania”. Paveikslelyj matomas E. B. Ely 
ir laivas tame momente, kada aviatorius nusileidžia ant 
tam tyčia pritaisytos platformos.

silinksminant, užgimė piktumai. 
Vienas išsitraukė revolverį ir 
pradėjo šaudyti Į kitus draugus; 
vieną pašovė į šoną, 
Vienas iš jų gydosi 
tas yra ligonbutyj. 
ėmė, bet užstačius
paleido iki bylai teisme. Nėra 
abejonės, kad už tokį darbą, teis
mas jo nepagirs, bet nubaus. Tai 
kokius vaisius atgabena girtuok
liavimai! Vėjo tarnas.

ant kokių sąlygų sutiktų susi
taikyt. Dalykas turės paaiškėti 
iki 1 vasario.

namie, ki-
Soveją su- 
kauciją, jj

AUKOS STREIKININKAMS

VIETINĖS ŽINIOS.
Streikuojančių rubsiuvių Chi- 

cagoj yra dar apie 15.000, 
bent praneša ponia Bowen, be
sirūpinanti teikimu pieno strei
kininkų kūdykiams. Daugelis 
streikuojančių yra išbaigę savo 
sutaupytus skatikus, neturi kuro 
ir pristinga maisto. Streikinin
kų komitetas į dešimts dienų 
(iki praėjusiai 
$1.153 anglims,
$4.000 duonai, o visokiems 
gomiems daigtas 
dien.

\7alstijos senato 
toliaus tyrinėjimą 
žasčių. Buvo

taip

sevaites

po $700 kas-

veda
prie-

at-

komisija 
streiko

klausinėjamas 
Kuppenheimer & Co. firmos
stovas L. B. Kuppenheimer. 
pasakė, kad jų darbininkai 
streikavo 
tiems 
statė; 
firma

iš prijautimo 
ir jokių reikalavimų 
o taipgi pridūrė, kad 
nesutiksianti įvest kokio

Alderma-

ki-
ne

J”

house

nors “closed shops”, 
nas Ch. E. Merriam paliudyjo 
kad su “association 
darbdavių atstovais negalima bu
vo daryti jokių tarybų, nes jie 
nenorėjo eit net ir tau kambarin, 
kur buvo unijos atstovai ir apie 
jokius reikalavimus nenorėjo nei 
girdėt. O dabar sako, kad dar
bininkai reikalavimu nestatė, v

Valstijos senato Komisija pa
skyrė firmai Kuppenheimer
kitiems sevaitę laiko atsakymui,

kūnas, K.^ Kflauda, S. Joku- 
bauckis, J. Mohčius, A. Ansma- 
nas po 25^| 
Laurynaitis, 
kerotas po j3ocl. J O.
J. Milašius 'po i^c.
J. Laurynaitis, Jk- Joksi 
cauckis, A,> Slankus, 
bauckis. P. Kut'th, P. Slavinskas, 
J. Mikalauę)<ienę po 10c. Viso 
labo $11.75a. ■■ v. ..

Nuo lietuviško vakaro, kurį 
straikininkų naudai parengė S. P.

TA. Mažeika, M. 
j^P. Juraška, V. \ e- 

’20c. 1 O. Žemaitienė,

, A. Meš- 
P. Joku-

Atėmus persiuntimo lėšas lie- 
P. Aleksynas.

$15.61 gauta. Red.

P. Ruškaitė, J. Venckus, J. Į Meilingai užprašom lietuvaites ir lie- 
' tuvius J šį linksmą ir iškilmingą 
balių. Bus gera lietuviška muzikė 
smagiai pasišoksite ir laiką praleisite. 

Komitetas.

1 neika, 
lonikaitė, M. Rimkevyčiutė, P. Groc- 
kutė po 5c. Viso auku surinkta Chi
cagos rubsiuviams streikeriams $24.78. 
Atėmus perslutimo lėšų 16 centų pa
siusta viso labo, ant vardo Ant. Bu- 
kovvsky streikininkų komiteto iždi
ninko $24.62.

Visiems aukavusiems ištariame šir
dinga ačiū.

42 L. S. S. kuopos rinkimo 
komisija:

Frank Ūsas, Pirmininkas.
A. J. Neris, Sekretorius.
S. P. Kulaitis, Iždininkas.

aukų

DIDŽIAUSIAS BALIUS Iš VISŲ 
BALIŲ!

perengtas rūpesčių Draugystės Sūnų 
Lietuvos Vakaruose, nedėlioj, 29 d. 
sausio, 1911 m., Freiheit Turner sa
lėje, 3417-21 So. Halsted st. Balius 
prasidės 4 vai. po pietų Tikietas 25c. 
porai.

Užprašome visus lietuvius ir lietu-

Pajieškau gero draugo Anufro K*» 
likauskio, kalvio, Kauno gub., Ragi
nių pav., Girdiškės parap., BeržhfėJ 
kaimo. Pirmiaus gyveno Chicago, UI. 
Jisai pats ar kas kitas malonės dub
ti žinių šiuo adresu:

Farnciškus Gotautas, 
4618 S. Ashland avė., Chicago, ML

U Zpl dbUIJI VJbUb llcLUViuo 11 iivur# ~ 

vaites kuoskaitlingiausiai atsilankyti | 20 metų, 
ant mūsų iškilmingo baliaus, nes su
laukus naujus metus galėsime links
mai valandėlę laiko praleisti. Mu
zikė griežš puikius lietuviškus šokius, 
kur galėsime iki valios pasišokti. 
Podraug pagiedosim kelias lietuviš
kas giesmelės. Męs iš savo pusės pri
žadam atsilankiusius svečius kuoge- 
riausiai užganėdinti. Su pagarba, 

Komitetas.

Nikodemas Mauricas pajieškau 
tėvo Mykolo Maurico, Kauno 
Raseinių pav., Vainotos^ mlest.; 

metų atgal gyveno Chicagoje, 
dabar nežinau kur. Amerikoj gyvena 

suteikti man ži
nią šiuo adrseu:

M. Mauricas, 
3602 Cedar st., Indiana Harbor, Ind.

Bridgeport, Conn. 22 sausio 
ipvaikščiojant “Kruvinąjį nedėl- 
dienį”, surinkome aukų Chicagos 
rubsiuviams streikininkams ir čia 

prisiunčiame, prašydami 
perduot. Aukau- 
Chicagos streiki- 
širdingą ačiū. 
L. J. Grikštas. 
Red.

pabaigė savo 
mirė, 
tapo

$5-T7 .
streikininkams 
tojams vardan 
ninku tariame

$5-T7 gauta.

Aukos pačių aukautojų perduo
tos streikininkų komitetui.

Iš Chicago, Ill., surinkta per

Liet, Jaunimo Ratelis $6.60. 
erzynskis, A. Barčius 

K. Jovaišas, N. Moc- 
Jokubauskas, Vincas 
Broliai Rauskinai po 
Jatulis, St. Adomaitis 
Viso $11.85.

po $1.00. 
kas, P. 
Nausėda, 
50c. A. 
po 25c.

Giedraitis, 
ant šio pasaulio;
d. sausio, 1911 m., 
lietuviškuose šv. Kazimie-

Vėlionis paėjo Kauno 
Eržvilko parap. 

kaimo. Gi- 
kreipkitės žemiaus 
dažinositė mirties 
lai suteikia,

Antanas 
gyvenimų 
subatoj 7 
palaidotas 
ro kapuose,
gub., Raseinių pav. 
ir valsčiaus, Paskynių 
minės ir broliai 
padėtu adresu — 
priežastį, žemelė 
amžinų pasilsį!

Ona Greičiukė, 
Vincennes Rd., Chicago,(8143

jam

III.

per-A. A. Motiejus Waicikauckas 
gyvenęs 31 m. amžiaus, pasimirė, 
9 d. sausio, 1911 m. Tapo palaido
tas šv. Traices, kapinėse, Brooklyne. 
Nabašnikas neturėjo jokios giminės 
šioje šalyj, bet viena draugą; a. a. 
Motiejus paeina iš Suvalkų gyb., Ma- 
riampolės pav. Gyveno miestelyj, 
Balbieriškio, o gimęs kaime Mor- 
dusu. Jaigu randasi jį žinanti tai 
platesnėm žiniom kreipkitės 
adresu:

Antanas Dudonis, 
1024 Manhattan avė., Brooklyn, N.

šiuo

Y.

LIETUVIŲ VAKARAS.
Prakalbos, deklamacijos, monolio- 

gas ir balius, Susiv. Liet. Amer. 109 
kuopos, nedėlioj, vasario (Febr.) 5 d. 
1911 m., pradžia 5ta vai. po pietų, 
Gavrilavičiaus salėj, kampas Oakley 
avė. ir 22 place, (West Side). Nuo
širdžiai kviečiam lietuvių visuomenę 
atsilankyti į šitų vakarą. Tikietas 
25c. vyrui su motere, 15c. pavieniui.

Komitetas.

Pajieškau savo sesers sūnaus An
tano švagždžio. Kauno gub., Raseinių 
)>av., Viduoklės parap.; penki metai 
atgal gyveno Collinsville, Ill. — Pa
jieškau kaimyno Povilo Gečo, tos 
pačios parapijos. Vainiškių kaimo. — 
Pajieškau švogerių Mateušo ar Luko
šiaus Bubelos, tos pačios parap:, Iži- 
niškių kaimo. 
Meldžiu 
resu:

Turiu svarbų reikalą, 
duokite man žinių šiuo ad-

Jieronimas Kačusis,
Adam st., Springfield, Ill.

TEATRAS IR BALIUS.
Nedėlioj 5ta vasario, 1911 m., 

tional svetainėj, kampas 
Center avė. surengtas 
Socialistų Darbininkų 
Chicagos sekcijos. Ant 
tomą indomus jokingas
veikalas, Rosentalo Krumino “čigonė” 
imtas iš Kuršo gyvenimo. Po teatrui 
bus šokiai. Pradžia 3 vai po piet., 
tęsis iki 12, Tlkietas 35c. ypatai.

Komitetas.

$50.00 atlyginimo gaus, kuris praneš 
apie Juozą Kerštį. Jis prasišalino 
iš Ledford. 111., 
Jis yra 5 pūdu 
saus veido.

15 sausio šiais metais.
5 colių augščio, tam- 

trumpa nosis, nedideliais 
kaip kada skutasi, praplikusiu 

apie 40 metų amžiaus 
sunkiai kosa. Paeina iš 

Panevėžio pav. Ameri-

viršugalviu; 
dusulingas 
Kauno gub., 
koj išgyveno apie 13 metų, kalba lie
tuviškai ir rusiškai; lenkiškai mažai 
ir angliškai mažai. Kas jį kur pa
matys, duokite mums žinoti. Gaus 
yirš minėta kovaną.

Andrew Jenkins,
P. O. Box 162, Ledford, Ill.

Iš Leviston, Me. 15 d., sausio 
mėn., čion atsibuvo krikštynos, 
pas J. Jokavonį. Svečiai besi
linksmindami atminė savo drau
gus streikuojančius Chicagoj 
siuvėjus. Suaukavo jų naudai 
$5-05-

Aukavusių ypatų vardai sekanti: 
kauti:

EI. Leudanskaitė 50c., B. Jo- 
žakevičienė, U. Dulksniutė, A. 
Sabaliauckaitė, J. Malinauckas, 
P. O. Kapickis, J. Spencer, K. 
Kulksnius, A. Kadžiulis, F. Kau- 
lakis, D. Balčiūnas, K. Vila- 
niškis, po 25c. A. Kaulalčis 
K. Pislis, J. Jeniulionis po 
P. Kapickas, J. Balčiūnas, 

Gaidimauckas, J. 
Poškevičius, Ad.
O. Kapickienė, 

A. Totoriče, A.

Iš Racine, Wis., surinkta Tado 
Dundulio:

J. Žigas, A. Karvelis po $1.00. 
J. Margevičius, M. Stalmokas, 
J. Malčius po 50c M. Tam- 
kevičius 45c. S. . Dargužis 25c. 
Viso $4.20. 1 Sykiu $16.05.

P. Galskis, Pirmininkas.
Jul. J. Mickevičius, Koresp. R.
A. Žile, FiĮiansų Raštininkas.
A. J. Bukpwsky, Iždininkas.

Vinventas Bundžiulis persis- 
šiuo svietu 12 d. sausio, 

pragyvenęs 33 metus; mirė 
ligonbutyj Phlladelphloj, Pa., likosi 
palaidotas ant šv. Kryžiaus kapinių 
sausio 16 d. Velionis atkeliavo iš 
Lietuvos 1910 m. 8 d. balandžio ir 
pragyveno devynius mėnesius Ame
rikoj. Jis čionai turėjo 2 puseseris, 
Lietuvoj paliko seną tėvą, motina, 
brolį, 4 seseris. Velionis paėjo iš 
Kauno gub., Panevėžio pav., Surviliš
kiu par. Ibutoniij kaimo. Gerbiamiems 
draugams visiems sakau ačiū širdin
gai už pašelpą ir graboriui A. Už- 
meckiui ačiū. Kas norėtų platesnių 
žinių apie velionį kreipkitės šiuo ad
resu.

Peter Augustauskis, 
W. Broad st. 2nd, Burlington, N. J.

A. A. 
kyrė su 
1911 m.,

■D9

APGARSINIMAI

20C.

K. 
Ka- 
Jo- 
M. 

Vil-

Kleka, K. 
pickas, F. 
Žakevičius, 
Laužikaitė
kaitė, po loc. J. Dulksnius, J. 
Bagdonas, F. Cinaitis po 5c. Ne
žinia kieno liko penki centai ne- 
priskaityti, Išviso suaukauta 
$5.05. Aukavusiems draugam ir 
draugėm, ištariu širdingai ačiū! 
Matomai pasirodom, kad neno
rim lenkt galvos prieš kapita
listus. P. O. Kapickis.

$5.05 gauta, Red.

Rockford, Ill. Surinktos So- 
alistų Partija Lietuviško sky-

riaus.
Aukavo šios ypatos:
L Viliaulas $1.00. P. Aleksy-

J. Raškevyčius, J. Šaltis, J. Lau-
J. Babi-rvnaitis

Šimonis, AI. Smkevyčius 
V. Vovera, P. Raške- 

M. Raškevyčienė, M. 
s, S. Gluoksnis, J. Su- 

ir bačius, C. Babinskas, V. Mizeris, 
P. Deltuva, A. Kielius, J. Mar-

C1US, A.

po 50c.

Easton, Pa. Aukavusių vardai:
St. Rukševyčius, ’t U. Strimaičiutė,

O. Pranckutė, dJL^ Meškauskas, Lips- 
chits Peter (krautuve), Hor. Mayer 
(žydas), P. Orlovskis po 50c. V. 
Masiulevyčia, I. Nozow (rusas), Vla
das Masiulevyčia, V.
Treinavičius, 
siulevyčia, A.
J. Zabotka, Ig. Baltaragis, J. Masys,
P. Džekutauskas, Ig. Montrimas, J. 
Katinis, J. J. Jankauskas, S. L.,
K. Boglnski, K. Bakanauskas, P. 
Baltrukinas, J. Rosenberg (žydas), 
M. Kraslnskiutė, M. Klumbaitė, J. 
Rudys, J. Šakiene, M. Zubrickas, K. 
Simutaitė, Petras Balsis, A. Anskai- 
tis, A. J. Ūsas, J. Vaišvila, Amll. 
Budralčiutė, J. Skirmuntas, D. Vaiš
vila, J. Poplauskis, E. Niemi (finas),
J. M. Jankauskas, St. Matonis, J. 
Romanauskas, Br. Bogutski (lenkas), 
B. Mayer (žydas), J. Zaleski (len
kas), T. Pawlak (lenkas), J. Kovič 
(žydas), P. Linkienė. V. Linka, Nast. 
Janušauskiutė, Amilija Kaulaitė, Ig. 
Gedvilą, J. Pocius, J. Drazdauskiutė,
K. Jurgelevyčius, A. Dašuto, J. Lau- 
rynaltis, Pr.Usas, A. J. Neris, 
Kulaitis po 25c. J. Paplauskas 30c. 
K. Balsis, Zuz. Ragauskalė, K. Rut
kauskas, J. Krisčiukas, P. Rutkaus- 
kiutė, A. Danielius, J. Verbauskas, 
T. Berkow (žydas) po 20c. P. Ko- 
vackaitė 18c. P. Ubovyčia, Z. Stan- 
kiutė, J. Vėberis, S. Gečius, P. Vai- 
čikauskaitė, 
Jusaitis, P. 
Jurkus, T.
Jurkus, P. Zengulis. J. Skaudas, 
Meškauskas, K. Vaičergiutė, J. Gai
lius, J. Stančkos, B. Vaičikauskaitė, 
J. Vaičikauskis, O. Ličkunienė, S. 
Mažemaitė, A. Pliožeris, UI. Užgalis, 
F. Bertaševyčia, S. Danielius, P. Bu
kauskas, J. Bružas, v. Danelevyčia, 
M. Balsienė, P. Meškauskenė, J. Ski- 
rutis, P. Varpjutas, M. Jeneniutė, 

Kvežiutė, 
Preckls, 
po 10c.
Vitkus, 
Pr. Mi-

Danielius, P. 
P. LiČkunas, Pr. Ma- 
Simutis, J. Nekrašas,

U. Lučinskaitė, J. 
Montrimas po 15c. 

Grušas, U. šakiutė,

st.

B.
J.
P.
S.

P.
M.
J.
K.
T.

P. Varpjutas, M. 
Brambilla (italas), J. 
Malakovski (lenkas), J. 
Kižauskas, J. Siauris 
šeštokas, J. Gailienė, A. 
Šliogeris, K. Beržauskas,

kad
net

NAUJAS INDOMAVIMAS.
Kartais męs jaučiame, 

mums niekas nebeindomu 
pats gyvenimas. Męs bjaurėja-
mės draugija, niekuo nebesidžiau
giame. Tai yra svarbus liudyji- 
mas ligos, kuri daugumoj atsiti
kimų bus virinimo organuose ir 
kuri turi būt tuojaus gydoma. 
Galime nuoširdžiai patarti jums 
vartoti Trinerio American Elixi- 
rą iš kartaus vyno, kurs išvalys 
visą sistemą ir daug ją sustip
rins. Smegenįs gaus naują peną 
pavidale naujo tyro kraujo, pro
tas pataps aiškus ir jus atgau
site energiją ir vėl indomausite 
gyvenimu. Vartokite šitą vaistą 
sugedus nervams, užstojus nu- 
liudymui, netekus apetito ar įvar- 
gus, nesuvirinant viduriams ar 
jaučiant po valgiui nesmagumą, 
skaudžiant viduriams bei žar
noms, įsigijus galvos skaudėjimą 
bei rėmenį. Vaistų sankrovose. 
Jos. Trine r, 1333 — 1339 So. 
Ashland avė., Chicago, Ill. Dak
tariški patarimai per pačtą dykai.

Draugijų Reikalai
DIDELIS METINIS BALIUS 

rengiamas Drs-tės šv. Petro ir Povilo 
atsibus nedėlioję, 5 d. vasario (Feb.), 
1911 m., Freiheit Turner svetainėje, 
3417-3421 So. Halsted st. Prasidės 
4ta vai. vakare, inžanga porai 25c.

BALTRUS NE TAIP KVAILAS, KAIP IŠRODO

4-tas DIDELIS TEATRAS!
Antru kartu bus statytas ant sce

nos "Pilėnu Kuningaikštis”, 5 veiks- 
mėse loš 40 aktorių (ypatų), nedė
lioj, 5 d. vasario, 1911 m., šv. Jur
gio Parapijos svetainėje, kertė 32-ro 
PI. ir Auburn avė. Pradžia 5
po pietų. Tikietai po 25c., 50c. 
75c. Balius! Po Teatrui Balius!

Maloniai užkviečiame visus lietu
vius ir lietuvaites kuoskaitlingiausiai 
atsilankyti į šį teatrą, kur pamaty
site tikrą meilę ir prisirišimą prie 
Tėvynės-Lietuvos.

Po teatrui bus balius, kuriame pui
kiai pasišoksite ir skanių gėrynių iš- 
sigersite. 
dienos!!!!

Pajieškau savo brolio Juozapo Ale- 
šiuko, Suvalkų gub., Seinų pav., Lei
palingiu vals., Veišiu sod. Gyveno 
pirma. 3 m. atgal, Pittsburg, Pa., bet 
dabar nežinau kur yra; turiu labai 
svarbų reikalų. Meldžiu duoti man 
žinių šiuo adresu:

Antonina Alešiutė, 
12001 Halsted st., Chicago, Ill.

Tik nepamirškite tos 
Su godone, Komitetas.

tėvynes mylėtojų draugijos 
CENTRO VALDYBOS ADRESAI.

Pirmininkas: J. V. Liutkauskas, 
Brooklyn, N. Y.

Pr. Butkus,
Halsted st., Chicago, Ill.
J. Dagis,

Halsted st., Chicago, Ill.
A. J. Povilaika,

J.
120 Grand st.

Vice-pirmininkas:
3252 So.

Raštininkas:
3252 So.

Kasininkas:
804 Bank st., Waterbury, Conn. 

Kninglninkas: J. Simanavičius,
331 Barnes st., Plymouth, Pa. 

Literatiškasis Komitetas: J. Gabrys, 
11, rue Sommerard Paris, France. 
V. S. Jokrbynas, 3153 Wallace st., 
Chicago, 111. J. Laukis, 2817 Union 
avė., Chicago, Ill.

Aš Juozapas Numgaudis pajieškau 
savo brolio Stanislavo Numgaudžio; 
pirmiaus gyveno New Yorke, o dabar 
nežinau kur. Paeina jis iš kauno gub., 
Telšii; pav., Sakintų parap., Jeks- 
taičių sodž. Jau metai kaip aš at
važiavau Amerikon; norėčiau su juo 
susižinoti, turiu labai svarbų reika
lų. Jai kas žinote, meldžiu man pra
nešt, labai busiu dėkingas. Mano 
adresas:

Juozapas Numgaudis, 
10455 Cottage Grove avė., So. Pullman 
Chicago, Ill.

Pajieškau Jono ir Ludviko Račių. 
Suvalkų gub., Janavo gmino, Bart- 
nikų parap., Seivoniškių kaimo. Apie 
20 metų Amerikoj. Jaigu kas žino
tu ar jie patįs malonės atsiliepti 
šiuo adresu:

Simon Savitskas,
P. O. Box 296. Portage, Pa.

Pajieškojimai
Aš Adomas Rutelionis pajieškau 

savo brolio Silvestro Rutelionio, Su
valkų gub., Kalvarijos pav., Janavo 

1909 metuos 
o 1910 taip 
3230 Illinois 

Jis pats, ar 
pranešti man

gm., Trakiškiu kaimo, 
gyveno Tacoma, Wash., 
gyveno po šiuo adresu, 
Ct., Chicago, Ill. 
kitas teiksitės 
adresu:

Adam
5201 So. Hosmer

Vladislovas Povilonis, pajieškau sa
vo pažįstamo iš miesto Panevėžio 
Stanislovo Vaičiūno, su kuriuo sykiu 
išvažiavome iš Panevėžio, Berline per- 
slskyrėm; dabar girdėjau, kad gyve
na čia Amerikoj. Jis pats ar 
kitas malonės pranešti adresu: 

Vladislovas Pavilonis, 
2146 W. 23 Place, Chicago,

Pajieškau Marcijono Povilaucko ir 
Juozo Stankevičiaus paeinančių iš 
Kauno gub., Panevėžio pav., Povilauc- 
kas iš žižnių kaimo, o Stankevičius 
iš Konstantinavo miesto. Aš atva
žiavau iš Lietuvos šį pavasarį ir no
rėčiau su savo draugais susižinoti. 
Meldžiu pranešti adresu:

Kaz. Stepulionis, 
10539 Wabash avė., Roseland, Ill.

Pajieškau savo draugo Gabrieliaus 
Kušlelkos, paeina iš Kauno gub., iš 
Raseinių miešto. Dveji metai argai 
gyveno Homestead, Pa. Meldžiu duo
ti žinių sekančiu adresu:

Juozapas šluberis,
Raymond, Wash.P. O. Box 702,

Paj ieškau tėvo ir motinos, brolių 
Selvestro ir Juozapo, seserų: Onos ir 
Kostancjjos .Simąničiu; prieš 
tų gyverib 78Tėwarfr, ' bf.' ’ T. "po' mario 
nuo jų išvažiavimui nieko apie juos 
negirdėjau. Jai nori su manim su- 
sižinot tegul apsilanko pas mane ar- 

| ba nors laišką prisiu-nčia šiuo adresu: 
Franciškus Simanavičius,

1255 Wallace st., New Haven, Conn.

Pajieškau savo brolio Petro šinka- 
vičiaus, Kauno gub.. Panevėžio pav., 
Punpėnų parap., Barklainų Kaimo. 
Jis pats ar kas jį žino teiksis duoti 
žinių šiuo adresu:

Antanas šinkavičia,
P. O. Box 1157, So. Tacoma, Wash.

Pajieškau savo brolio Juozapo Mi- 
kolionio. Jis paeina iš Suvalkų gub., 
Seinų pav., Krosnovo gm., Bievišių 
kaimo. Dešimts meti) kaip Ameri
koj. Pirma gyveno South Park, Pa., 
dabar du metai kaip nežinau kur 
gyvena; turiu svarbių žinių. Prašau 
kuogreičiausia atsiliepti šiuo adresu: 

Jieva Kosaliunenė,
2 South Side Court, Bridgeport, Conn.

Pajieškau savo švogerio Dominlko 
Malcevičiaus ir švogerkos Kaziunės 
Malceivičiukės; abudu Kauno gub., 
Raseinių Pav., Raseinių vals., Andež- 
liu dvaro. Pirma gyveno Chicago, o 
dabar girdėjau, kad Pittsburge. Pa. 
Turiu labai didelį reikalų. Meldžiu 
pranešti šiuo adresu:

Boleslavas Dawavič, 
103 Congress st., Rumford, Me.

Pajneškau brolio Juozo Naujalio 
ir sesers Rožės Bazevičiutės, abudu 
Suvalkų gub., Barbieriškio gmino, Se- 
napiles pav., pirma gyveno Londone, 
Anglijoj, dabar nežinau kur, meldžiu 
duot žinių šiuo adresu:

Jonas Bazeviče,
22nd st. S. S., Pittsburg, Pa.
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-u gero draugo Anufro & 
nsklo, kalvio. Kauno gub Rasi 
pav.. Girdiškės parap., BeX 

10. Pirmiaus gyveno Chicago n. 
■ Wtas “'alonža dto
Iniį šiuo adresu:

Farndškua Gotautas,
S. Ashland avė., Chicago, y

i Nikodemas Maudau pajieškau 
i tėvo Mykolo Maurico, Kauno 
, Raseinių pav., Vainuto^ mlesl; 
metu atgal gyveno Chicago^ 
ir nežinau kur. Amerikoj gyveu 
netij. Meldžiu suteikti man įj. 
šiuo adrseu:

M. Maudcas, 
Cedar st, Indiana Harbor, Ind.

Pajieškau savo pusbrolio Domini- 
ko Boguso ir jo tikrų brolių (vardų 
nežinau). Jie yra Amerikoj; pa
eina iš Kauno gub., Telšių pav., Ol- 
sėdžių vals. Prašau duoti žinių šiuo 
adresu:

Albertas Bogus,
P. O. Box 717, Schenectady, N. Y.

Kur gauti
Galima gauti 

“Lietuv*" už 5c.

“Lietuvą.” 
kiekvienų savaitę 

pas šiuos agentus:

Brooklyn, N. Y.

Jleškau savo sesers sūnaus An- 
švagždžlo, Kauno gui, Raseinių 
Vtduoklės parap.; penki metai 
gyveno Collipsville, 111. - p* 

an kAimyno Povilo Geto ta 
s parapijos. VainiAklų kaimo - 
škau Avogerių Mateušo ar Luko- 

Bubelos. tos pačios parap., Ifi. 
U kaimo. Turiu, svarbą reibli 
uu -duokite man žinią šiuo ad-

Pajieškau savo pačios. Paliko mano 
jau bus netoli du metai; mano pati 
pasiėmė dviejata vaikų, vienas S m. 
antras 5 ir G mėn. Jinai yra 5 pėdų 
augščio, rusvai geltonų plaukų, 
mėlinų akių pailga nosis ant kairio 
žando nietoli aides maža apgama 
ir ant kaktos mažas randas. Vyras 
su kuriuo pabėgo vardu Jurgis Ba
joras, augščio 5 pėdų, 5 colių, gelto
nų plaukų mėlinų akių dobikė barz
doj ir panašus ant žvairio ir truputį 
kuprotas. Kas juos kur patėmys 
kur apsigyvenusius prašau duoti ži
nių šiuo adresu:

Peter Morovsky,
P. O. Box 476, Hartshorne, Okla. 

Dovanų gausit $5.00.

E. Fromes,
Ant. Jankauskas, 
Jan Milewskl,

73 Grand Street
65 Hudson Ave.

87 Grand st

BALTIMORE, MD.
John Louis, 657 W. Baltlmoie St.
J. Zebraucuas, 112 N. Green St

Chicago, III.
P. M. Kaitls, 1607 N. Ashland Av.
M. J. Tananevlče, 670 W. 18th St 
Mike Valaskas, 345 Kensington ave.

ELIZABETH, N. J.
D. Bočkus, 211 First St;
P. Mlkolainls, 122 Magnolia five.

JERSEY CITY, N. J.
Ait Rėklaitis, 234 Wayne 3t

Jieronimas Kainais, 1
E. Adam st. Springfield. Il Reikalavimai.
.00 atlyginime gaus, kuris prana 
Juozą Kerštį. Jis prasišalino 

dford. 111., 15 sausio šiais metaia 
ra 5 pėdu 5 colių augščio, tam- 
veido, trumpa nosis, nedideli^ 

kaip kada skutasi, prapliksiu 
jalviu; apie 40 metą amžiais 
ingas sunkiai kosa. Paeina Iš 
» gub.. Panevėžio pav. Ameri- 
gyveno apie 1S metą, kalba lie- 
»1 ir rusiškai; lenkiškai mažai 
gliškai mažai. Kas jį kur pt 
t duokite mums žinoti. Gaus 
ninėta kovaną.

Andrew Jenklus.
Box IK. Ledford, m

Reikalaujam siuvėjų moteriškam 
darbui, moterų rankom siuvančių. Ge
ras užmokestis. Darbas ant visa
dos. Norinti gauti gerų darbų teat- 
sikreipia ofisan:

Straus, 1400 W. Harrison St.

Lawrence, Mass.
A. Ramanauskas, 101 Oak street

Montello, Mata.
B. P. Mlsr.kinis, 35 Arthur St 

Conn.Now Haven,
J. J. Vaitkevičius,

• PATERSON,

48 Walnut st

N. J.
Atkinds Bros., 273 River st.

Reikalingas Mėsininkas (Bitčeris) 
kalbus lietuviškai, lenkiškai ir ma
žumų angliškai. Atsišaukti kuogrei- 
čiausiai laišku paduodant kiek laiko 
juri patyrimo, kiek amžiaus ir kiek 
reikalauja algos sųvaitėje: B. Levecki, 
530 Courtland avė., New York City, 
N. Y.

eškau savo brolio Juozapo Ale- 
Suvaiką gub., Selną pavM Lei- 

iu vals., Veišiu sod. Gyveno
3 m. atgal Pittsburg, Pa., bet 
nežinau kur yra; turiu labai 

reikalą. Meldžiu duoti man 
šiuo adresu:

Antonina Alešiutė, 
Halsted st, Chicago, Il

Ant Pardavimo.

Philadelphia, Pa.
M. A. Ignotas, 1028 So. 2-nd Street

Portland, Oreg.
Jatn Browmau, News Ca

ROCHESTER, N. Y.
Kazys Dapšis, 150 Joseph ave.

r

Worcester, Mass.
M. Paltanavičia, 15 Mllbury Street
J. Kalakauskas, 66 Milbury St

Juozapas Numgaudis pajieškau 
trolio Stanislavo Numgaudžio; 
is gyveno New Yorke, o dabar 
i kur. Paeina jis iš kauno gok, 
pav, Salantą parap., Jeks- 

sodž. Jau metai kaip aš it
in Amerikon; norėčiau su juo 
oti. turiu labai svarbą reika- 
i kas žinote, meldžiu man pra- 
akai busiu dėkingas. Mano

PARSIDUODA KARMOS WISCONSI- 
NO VALSTIJOJ.

Farmos su namais. žemė gera; 
galima pirkt ir su mišku. Par
siduoda geromis išlygomis, pigiai, ant 
išmokesnio. Kreipkitės. Atėję ga
lite susišuekėt lietuviškai, lenkiškai, 
rusiškai, arba galit parašyt laiškų. 
Adresas toks:

J. Butkus. Real Estate, 
602 E. North avė., Chicago, III.

“Lietuvos” Agentai
Pas šiuos mus agentus galima už

sisakyti “Lietuvą’ metams ar ant 
pusėj metų ir užsimokėti.

Baltimore, M d.
L. Gawlls, 1834 N. Castlo Streei
Vincas želvis, 603 So. Paca st

•oSe.uqQ ‘ųs poison ’os SZ2.S 'axoiir 
:o}soįux si iouįzbasį birioj soj 

-boiįoasou iąp i3ubpbu eiuuponpjBj 
•hSuiujd nqjipjszn B2o.id bjoj) oaiu 
-nej>[ soq-cqui jį čijbSįo ‘huaunųntus 
‘h;2iep firhraoaiBA nponpisacj

Chicago, III.

BOSTON, MASS.
Jul . Bukantis, 94 Blakstone st.

J.
Brooklyn,

/.mbrozėjus,
N. Y.

120 Grcnd St.
4. Lesniauskas, 298 South 1st 3_
J. Liutkauskas, 124 Grand st.

Juozapas Numgaudis, 
oi tags Grove avė. So. Pullman 
, HL 
---------- ------------------------  

kau Jono ir Ludviko Račių.
gub, Janavo gmino, Bart

rap., Seivoniškią kaimo. Apie 
i Amerikoj. Jaigu kas žino- 
jie patįs malonės atsiliepti 
esu:

Simon Saritskas, 
n 2M. Portage, Pa.

Parsiduoda grosernė, lietuvių ir 
lenkų apgyventoj vietoj, prie gro- 
sernės ir pieninė. Norima parduoti 
trumpame laike, nes savininkas iš
važiuoja kur kitur, todėl parduo
dama labai pigiai. Kreipkitės:

Stan. Chmielewski,
642 W. 18th St., Chicago, Ill.

au tavo k motinos, brolių 
o k Juoraęo, seserų-, tte® k .. _ 
Uos Slmanlčip;' prieš 10 šl^ 
io Xewart, X X po mano 
švažiarimui nieko apie juos 
l Jai nori su manim su
sui apsilanko pas mane ar- 
ūšką prisiunčia šiuo adresu: 
oriškus Simanavičius, 
tee st, New Haven, Conn.

u savo brolio Petro Sinks- 
anuo gub, Panevėžio pav, 
parap., Barklainą kaimo, 

ir kas j| žino teiksis duoti 
) adresu:
intanas šinkavičla,
t 1157, So. Tacoma, Wash.

Mėsinė ir grocernė parsiduoda dėl 
šios priežasties: mona palinkimas 
traukia prie žemdirbystės. Aš noriu 
parduoti mano biznį, kurį vedžiau par 
praslinkusius . 5 metus, ir jaučiuos 
nepralaimėjęs. Parduodamas apgarši- 
nimų, meldžiu norinčio parduoti ūkę 
man pranešti laišku, o aš pribusiu 
ant vietos ištirti visa stovį dalykų 
sulig pirkimo. Vietų mano prekystės 
apgyventa lietuviais ir biznis senai 
insigyvenęs, kostumieriai net iš 3 
miestelių, kurie šalimais yra vienas 
prie kito: Wilson Blair, Clairton. 
Lietuvis ar lenkas turintis palinkima 
prie prekystes tegul pribuna parsi- 
tikrinti sulig dalykų stovio, nupirkęs 
nepralaimės, nes prie musų randasi 
3 milžiniškos dirbtuvės podraug ne
tolimai ir kelios anglekasyklos. Su 
pagarba, V. Jackeviče, Blair Station 
Box 125 Pa.

J. I. Bagdžiunas 
Ad. Gimbutas. 
Jonas Ilgaudas, 
Jonas Janušas, 
Zen. Jucevicze, 
Petras Lakaras, 
Vine. Linka, 
Petras Mankus,
K. Steponis. 
Vine. Stulpinas, 
Jonas Visockis,

2334 S. Oakley Ava
3036 Union ave.

1613 So. Halsted St.
1508 S. Canal st.
118 E. 115th St.

710 W. 14th Pl.
1813 String St.

2345 W. 20th st.
849 — 34th St.

921 — 33rd Place.
8139 Vincennes Rd.

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

CAMBRIDGE, MASS.
Pet. Bartkevičius, 877 Cambridge St.

HARTFORD, CONN.
Kar. Lesevlclus, 40 Mulberry st

Herrin, Illinois.
J. T. Adomaitis, Box 708

HAZLETON, PA.
Ant. Shukis, 103 N. Wyoming St.

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

m savo brolio Juozapo Mi- 
Jis paeina iš Suvaiką gub., 

v., Krosnovo gm., Bievišią 
Dešimts metą kaip Amen- 
ma gyveno South Park, Pa, 
i metai kaip nežinau kur 
turiu svarbią žinių. Prašau 
ausis atsiliepti šiuo adresu: 
Jieva Kosaliunenė,
Side Court, Bridgeport, Conn.

Pigiai parsiduoda grocernė ir mar- 
ketas, bus parduota daugiaus ant 
rankų davusiam; Geriausia apielin- 
kė. gera vieta lietuviui, tuojaus ga
lima pradėt varyt turgų. Savininkas 
išvažiuoja į farinas: 3440 So. Morgan 
st., Chicago, Ill.

m savo švogerio Dominlko 
ins ir Švogerkos Kaziunės 
iukės; abudu Kauno gub, 
Pav, Raseinią vals, Andež- 
i Pirma gyveno Chicago, o 
rdėjau, kad Pittsburge, Pa. 
bai didelį reikalų Meldžiu 
šiuo adresu: 
Boleslavas Dawarit, 
gross st, Rumford, Me.

Parsiduoda bučernė ir grosernė la
bai geroj lietuviais apgyventoj vie
toj. Biznis kuogeriausiai išdirbtas 
per keliolika metų. Priežastis par
davimo — savininkas perka farmų. 
Gera vieta lietuviui. Parsiduoda pi
giai. Kreipkitės adresu: 3248 Illinois 
Ct, Chicago, Ill.

skau brolio Juozo Naujalio 
■s Rožės Bazevifiutės, abudu 

gub, Barbieriškio gmino, Se- 
pav, pirma gyveno Londone, 

i, dabar nežinau kur, meldžia 
nią šiuo adresu:

Jonas Bazeviče,

Parsiduoda labai pigiai gera išdirb
ta Farma. Farma randasi Tennessee 
valstijoje. 37 akrai iš viso; išdirb
tos žemės 8 akrai, likusi dalis pie
vos ir miškas. Oras labai sveikas, 
žeme gera, nes auga viskas. Parsi
duoda su naujomis triobomis ir gy
vuliais: 3 karvės, 5-6 kiaulės, 80 viš
tų. Puikus sodnas. Viskas parsiduo
da už $1,500. Norintieji daugiau da- 
sižinoti, malonės kreiptis pas:

J. ILGAUDAS, 
1613 So. Halsted st, Chicago, Ill.!2nd st S. S, Pittsburg, Pa.

K! J GOT VEIĮT 
ANO*I WIU.; 
t e AP for You, 
:n dollars, 
m' t

Arendon atsiduoda puikus didelis 
basement flatas, 7 kambariai ir rei- 
kalinis kambarėlis, pakaktinai švie 
sos. Arendos $8.00. Taipgi flatas 
ant 2-ro augšto 7 kambariai, $16.00. 
— 819 W. 38 gatv, prie pat Halsted 
gatvės.

LIETUVIAI!
Eikite mokintus gero amato! Ko

dėl atiduodate žydams ir vokiečiams 
geriausius uždarbius, o lietuviai 
dirbate sunkius darbus už mažų mo
kestį. Eikite mokintus prie taisymo 
laikrodėlių, auksinių daiktų ir išpjo- 
vlmo litarų (Engraving). Daba’- 
lietuvis yra pagelbininku mokito- 
jaus ir jums pagelbės visame tame 
reikale. Mokslainė yra North Clark 
st. ir Chicago avė. Plačiau norėdami 
dažinoti atvažiuokit arba rašykite ze- 
miaus padėtu adresu. Gausite pilnų 
paaiškinimą ir musų katalogų.

Nastor W. Girdwain, 
Chicago School of "Watchmaking 

Bush Temple, Chicago, 111.

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

MINERSVILLE, PA.
J. Ramanauskas, Box 538.

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

New Britain, Conn.
(JL J. Čeponis, 21 Pleasant Street

Newark, H. J.
V. Ambrazevlčla, 178 Ferry Street j 

NORWOOD, MASS.
B. A. Tumavičius, 28 Austin SL

Pittsburg, Pa.
Baltrušaitis Bros., 2400 Fifth av.
Jonas A. Ignotas, 46 So. 22-nd Street !
J. G. Miliauckas, 1811 Wharton St

Paterson N. J.
A. VaiTŠkevičius. 70 Lafayette St,

Pittston, Pa.
Ad. Bendinskas, 42 Chesnut St.
J Kazakevičia, 103 N„. st.

Plymouth, Pe.
B. Poteliunas, 345 E. River St

ROCKFORD, ILL.
M. Fanstel, 211 S. 4th st.

SO. CHICAGO. ILL.
Pet. Ostrovskis, 8701 Commercial Av.

So. Boston, Mass.
N. Gendrolius, 224 Athens Street
J. G. Gegužis, 28 W. Broadway,

DOVANOS!
Kningelė “Kaip Rašyti Laiš

kus Lietuviškoje ir Angliškoje 
kalbose”, kurią męs duodame 
dovanų “Lietuvos” skaitytojams, 
užsimokantiems $3.00 prenume
ratos, atvedė “Lietuvai” apie 
5000 naujų skaitytojų. Norėda
mi gauti da .5000 daugiau naujų 
skaitytojų, męs nuo 1 dienos va
sario, 1911 metų duosime naujai 
užsirašantiems “Lietuvą” sekan
čias dovanas:

1. Kas užsirašys “Lietuvą” 
ant pusės metų ir užsimokės 
$1.00 prenumeratos, gaus už 25c. 
kningų dovanų.

2. Kas užsirašys “Lietuvą” ant 
vienų metų ir užsimokės $2.00 
prenumeratos, gaus už 50c. knin
gų dovanų.

3. Kas užsirašys “Lietuvą” 
ant pusantrų metų ir užsimokės 
$3.00 prenumeratos, gaus už 75c. 
kningų dovanų, arba vietoj knin
gų — visiems metams mėnesini 
laikraštį “Laisvąją Mintį’’.

Kningas dovanoms užsimokė
ję prenumeratą galės sau pasi
rinkti iš mūsų kalaliogo kas ko
kias norės ir męs jas prisiusime.

Šios dovanos bus duodamos 
tiktai laike šių dviejų mėnesių, 
vasario ir kovo, 1911 metų ir 
tiktai tiems, kurie laike šių dvie
jų mėnesių užsirašys “Lietuvą” 
ir užsimokės prenumeratą, o taip
gi tiems kurie laike šių dviejų 
mėnesių atnaujins savo prenu
meratą tolesniam laikui.

Todėl naudokitėsi visi iš šios 
progos.

Skaitlius “Lietuvos” skaityto
jų kasmet vis auga didyn ir di
dyn, “Lietuva” talpina tiktai 
teisingiausias žinias ir geriausiai 
painformuojančius straipsnius, 
vedančius žmones prie susipra
timo, gerovės ir kultūriško pasi
kėlimo, už tai žmonės “Lietuvą” 
daugiausiai ir skaito.

Jai dar neesi “Lietuvos” skai
tytojas, tai tuojaus prisiųsk pre
numeratą. o męs siusime ir tau 
“Lietuvą” ir prisiusime viršmi- 
nėtas dovanas.

Lietuvos prenumeratos kainos 
vra sekančios:

Suvienytose Valstijose Šiauri
nės Amerikos: metams $2.00, 
pusei metų $1.00, Kanadoje ir 
Mexikoje: metams $2.50, pusei 
metų $1.25.

Anglijoj. Rosijoj, Afrikoj, Pie
tinėj Amerikoj ir visose kitose 
užrubežinėse viešpatystėse: me
tams S3.00, pusei metų $1.50.

Prenumeratą reikia siųsti per 
Money Orderį, arba . piningais 
registruotame laiške ant “Lietu
vos” išleistojo rankų, adresuo
jant šitaip:

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

L I E ĮŲ V A

Knygos galinamos 
“Lietnvos” Redakcijoj

No. 97 Pamokslai Išminties Ir tei
sybės, išguidinėtin-galvočių visų am
žių Lietuvos vaikęliams. Parašė kun. 
Tatarė. Trečia laida, .čia telpa 128 
Juokingų, bet išmintingų Ir pamoki
nančių pasakaičių, mokinančių doros 
ir išminties. Chicago, Ill. 1899, pos
lapių 182.................... ...............................

No.98 Pragaro 'atgijimas. Parašft 
L. Tolstoi, vertė Z. A. Kritiškas pie
šinys dabartinės draugijos tvarkos, 
alegoriškai parašytas. Chicago, Ill. 
1908, pusi. 22..............................................1Oc

No. 1328 žodynas Hetuvišk^i-anglii- 
kos Ir angliška.-lietuvlškos kalbų (abi 
dalys — I Ir II, t.y. No. 1326 ir No. 
1327) vienoje knygoje. Yra tai reika
lingiausia knyga norintiems gerai pa* 
tinti anglišką kalbą Formatas ir ap
darai tokie pat kaip No. 1327. $6.00

No. 1326 žodynas lietuvlškal-angiit- 
kos kalbos. (Dalis I.) Sutaisė A. La
ils. Čia rasi visus lietuviškus žodžius 
išguldytus angliškai. Kožnas žodis pa
ženklintas kursyvoms litaroms prie 
kokio gramatikos skyriaus jis priguli. 
Knygos formatas 6x9 colius. Kieti 
audimo apdarai. Chicago, Ill. 1902, 
pusi. 382.................-............................... $2.00
Popieros viršais.................................... $1.75

JUOZAS SZLIKAS.

“Lietuvos” keliaujantis agentas.
Juozas Szlikas, “Lietuvos’ ke

liaujantis agentas, dabar lanko
si Pennsylvanijos valstijoje. Kas 
tik nori, gali dabar pas ji už
sirašyti “Lietuvą” ir visokias 
kningas, ir piningus jam užsi.- 
moketi, o męs užsirašiusiems*, 
viską prisiimsime.

A. Olszewskis,
/Lietu vos” išlcistojas. '

Springfield, III.
G. Tachllauckas, 1217 W. Jefferson Si.

Scranton, Pa.
Geo. Baltrūnas, 2018 Luzerne S1
Juos. Petrlkys, 1514 Ross Ave.

Shenandoah, Pa.
T. Kryžanauskas, 38 E. Centre 81.

Union City, Conn.
D. F. Elmaltls, 65 Brennaa at

Waterbury, Conn.
K. Ch. Kažemekas, 785 Bank st.
Jurgis žemaitis, 824 Bank st

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

WESTVILLE, ILL.
V. S. Kreivėnas,

WILKES BARRE, PA.
J. Matulunas, 153 S. Meade st.

Worcester, Mass.
Ant Bernotas, 45 Ward St

j.7‘LTETOTOS” KELIAUJAN-
- TiJEji" Agentai.

Sfmahas Kvletkauskas,
M. _K. Wilkevlcze,

v . Kazys SeStokaa...

Burtininkų Kazyros (Kortos)

v loi /.mute, kua t Ame
rikoje vadinami Fortune Tellers) spė
ja žmogui laimę ar ateitį su pagelbą 
Kc.zyru (Kortų). Ar toki burtinin
ką spėjimai iš nukeltų Kazyrų turi 
kokią vertę, mes apie tai nekalbė
sime, tik pasakysime, kad yra tūk
stančiai žmonių, kurie pas tokius 
burtininkus lankosi Įspėjimui savo 
ateities ar laimės ir moka jiems už 
tai po kelis ir po keljoliką dolierių 
Garsiausia ant svieto burtininkė bu- 
buvo tai pone LENORMAND Bary 
žiuje, Francuzijoje, kuri su pagelha sa
vo Kazyrų visiems įspėdavo ateitį. Pas 
ją vaikščioja kelti Kazyras viso svie
to didžiūnai, kunigaikščiai ir karaliai 
ir kiekvienam jį ateitį Įspėdavo.

Po myriui virš minėtos bortiniu 
kės jos Kazyros pateko į svietą ii 
šiądien jomi naudojasi garsiausi svie 
te burtininkai, ir kiekvienas, kas jas 
turi, gali su joms Įspėti ateitį teip 
gerai kaip ir burtininkai, šios Ka 
zyros su pilnu išaiškinimu lietuviš
kojo ir lenkiškoje kalbose, kaip jas 
vartoti ir kaip ateitį Įspėti yra dabar 
gaunamos musų Store. Kaina jų 50c.

šios Kazyros yra geriausia bovykla 
1 luošame laike Ir su jam, ne tik save, 
bet ir visus kitus geriausiai nubo- 
vysl šeimyniškuose .ir draugiškuose 
susirinkimuose. •

Siųsdami pinigus ant kazyrų adre
suokite:

BRIDGEPORT CLOTHING CO. 
3246-3248 S. Halsted St.

' ■■■ Chicago. HL ,

SKAITYK -LIETUVA"

ii infill on u in irtu ran Ji a 71

No. 100 Pasaka apie kantrią Aleną, 
dukterį turkų ciesoriaus Antonijaus, 
kuri per 22 metus vaikščiodama po 
svietą, daugybę bėdų ir vargų išken
tėjo. Antra laida. Iš lenkiško vertė 
A. Olševskis. Chicago, III. 1902, pus
lapių 66.

Kiekvienam turim narna
20c

No. 103 Pasaka apie Adomą lr JIo- 
vą. Priedas prie sulyginamosios my- 
thologijos. Parašė Paul Lafargue, pa
gal vokišką vertimą lietuviškai sutai
sė P. Miškinis. Chicago, Ill. 1908, pus
lapių 31.........................................................10c

No. 114 Ponas Ir bernas. Apysakė
lė L. Tolstojaus iš gyvenimo masko
lių kaimiečių, žingeidi norintiems su
sipažinti su buviu ir sąlygoms masko
lių kaimiečių gyvenimo; ji verčia 
skaitytoją drauge jaugti su vargo pri
slėgtais žmonėmis. Chicago, I1L 1904, 
pusi. 60......................................................... 16o

No. 130 Revoliucijos žmonės. Para
šė A. Niemojewskl, vertė K. Puida, 
torius, 7. Paukštis, 8. Ponas Jėzus 
Varšavoje. Knygelė Įdomi kiekvienam. 
Chicago, 111. 1908, pusi. 76............... 20o

No. 1420 Tikyba .ar mokslas. Tikė- 
jimiški, moksliški ir draugiškai-poli- 
tlški tyrinėjimai, surankioti D-ro J. 
šliupo. Antras pataisytas ir padidin
tas spaudimas. Chicago, Ill. 1901, pus
lapiu 211. 50c

Geografija arba žemės ap- 
Pagal Geikie, NalkovskJ ir 

Su paveikslė-

kiek joje yra anglių, geležies, 
druskos ir kitų gėrybių; kiek 
ežerų, upių, jų vardai, plotis, 
kokie kuriuose vandenys: su-

No. 641 
raiyma*. 
kitus sutaisė šernas, 
liais. Aiškiai ir suprantamai aprašo
musų žemę, jos pavidalą, didumą ir 
ęlatumą; jos kalnus, jų vardus, augš- 
ij, vulkanus, metančius iš savęs ug
nį; iš kokių sluogsnių susideda žemė, 
kur ir 
aukso, 
marių, 
gylis;
rus, prėski, kartus:, kokie juose gy
vena gyvūnai ir tt. žemė aprašyta da
limis: išskaitytos visos viešpatystei, 
karalystės, 
kos ir tt. 
gyventojų; 
papročiai, 
darbiai, ir 
kiek gyventojų, fabrikų, pramonių; 
kur kokie orai: šalčiai ar karščiai, 
’ytųs ar giedros: lj.ur koks ilgis die
nos ir nakties. Knyga didelė 6x9 co
liu, ant geros standžios jropieros, spau- 
dlnta. Chicago, Ill, |19O6, pusi, 469. 
Kaina. ..... .... ................$2.00

kunigaikštytės, respubll- 
Kiek kurioje žemėje yra 
kokie jų tikėjimai, kalbos, 
užsiėmtnlai; pramonės, iš- 
tlesos; kokie miestpj, su

No. 1457. Dangaus Augštumas Ir 
Žmogaus Senumas; Anykščių šilelis 
ir daugelis naudingų žinių. Sutaisė 
P. M. Pusi. 112. .. 15c

No. 1521 Paslaptys Magijos bei Spi
ritizmo šviesoje mokslo. Pagal sve
timus šaltinius lenkiškai sutaisė F. J. 
Lietuviškai vertė J, Laukis. Yra tai 
išaiškinimas monų darymo, šioje kny
goje atrasite visas monų ir burtų pa
slaptis ir jas suprasite, nes aiškiai 
aprašytos ir paveikslais parodytos vi
sos slaptybės ir budai jų darymo. Chi
cago, Ill. 1903, pusi. 262................ 50c

No. 134 Sidabrinis kryželis arba dai
lidė iš Nazareto. Apysaka iš laBuj 
kankinimo Kristaus. Eugenijus Sue. 
Vertė J. Laukis. Chicago, Ill. 1906, 
pusi. N1. (šitą knygelę Vilniaus vys
kupas uždraudė lietuviams skaityti.) 
Kaina ....................................................60s

Pigiau . atseina pirkti negu sam
dyti namą. Maloniau yra gyventi 
savo name negu pasamdytame —- 
visi, kurie perka namus, greičiau 
sutaupo piningus — Ir kiekvienas 
žmogus gali sau nusipirkt namą jai
gu išgali užsimokėti 
randavoji sau Stubą, 
šimtą arba didesnį 
verties namo, o kada perki 
tai moki tiktai šeštą procentą, 
gu gyveni svetimame name 
damas randą, tai nuskriaudi 
mažiausia ketvirtu procentu ant kož- 
no išmokėto piningo. Jaigu išmoki 
per metus $120.00 randos, mokėda
mas $10.00 į mėnesį, tai nuskriau
di save ant $48.00 į metus. Per 10 
metų nuskriaudi $480.00 ant vien 
savo prastų 4 ruimų. Ar ne lai
kas yra tai savo skriaudai padaryti 
galas, ar ne laikas vieton skriau
dos turėti pelną. Nesakyk, kad ne
turi piningi} pirkimui namo. Tai 
ne teisybe. .Taigų turi nors $500.00 
tai neturi reikalo gyventi paran- 
duotose kambariuose, gali sau nu
sipirkt namą. Męs tau parduosime 
namą ir duosime piningus ant jo 
nupirkimo. Tu tiktai mokėsi mums 
procentą už paskolintus piningus. 
Namas tau atneš 10 procentą, o 
mums mokėsi tiktai 6%. Ant mu
sų piningų uždirbsi 4%. arba dvigu
bai tiek kiek paprastai bankerius 
uždirbą ant sudėtų depozitų.

Apsimislik gerai ateik pas mus 
plačiau pasikalbėti tame reikale. Da- 
sižinojimas teisybės 
cento nekaštuos, 
ateik tuojaus. Jaigu 
mumis apsirokuosi, 
simoka pirkt, nieko 
tai žmonių pirko ir 
šimtai pirks ir džiaugsis, 
kad kiekvienas namas turi 
ką. 
statomi, 
simoką. 
ir nestatytų.

šiandien ateik 
turintis $1000.00 
tau parduosime 
$540.00 į metus, kuris tau kaštuos 
tik $4500.00. Namas yra visas mū
rinis, tvirtas, puikus. Jame pasis- 
kirsi sau tokius kambarius kurie 
tau geriausia patiks. Yra 2 puikus 
gyvenimai po 5 kambarius, 
mas 4 kambarių ir vienas 
barių, auftčioje yra 
basemen Tokio 
nepastatytom pigiau 
o lotas yra vertas 
m 's tau duosimę

| nami už $450.00 
tik $1000.00 iškalno, 
mėnesį mokėsi tiktai tiek, 
dos tas namas atneša, ir 
tavo. Išmokėjęs, turėsi turtą $5000. ( 
vertės, ir tau tas kaštuos tiktai • 
$1000.00, o $4000.00 tau namas duos. 
Ar turi ant svieto geresnį prietelį 

tas namas. Gal manai, kad
o męs pertik-
tikrai yra.
ir tokio namo

Nenusimink.
piningai, 

narna. Pa-1 
turėsi gana laiko ap- 
ir apsvarstyti, ar jis;

No. 480 Biologija arba mokslas apia 
gyvus daiktus. Pagal profesorių Nus- 
baumą sutaisė šernas. Mokslas, ko
kiu budu radosi gyvi sutvėrimai ant I 
musų žemės, kaip jie vystėsi, pradė
jus nuo mažų vabalėlių, iki daėjo iig 
paukščių, žvėrių ir paties žmogaus. 
Su paveikslėliais. Chicago, Ill. 1901, 
pusi. 147....................................................  40c

No. 525 Kaip gyvena augmenys? 
Pagal Lunkevičių r- kitus sutaisė šer
nas. Su paveikslėliais. Yra tai apra
šymas apie įvairius musų žemės aug.v- 
lun, jų .judėjimą ir atmainas, gyvį ir , 
plėtojimąsi nuo pat menkiausių pavi
dalų iki didžiausių ir tobuliausių. Chi
cago, 111. 1901, pusi. 129..................... 35c

No. 526 Kada Ir kokiu budu svietas 
sutvertas. Parašė Prof. Dr. M. W. | 
Meyer. Iš vokiečių kalbos vertė J I 
Ilgaudas. Aprašyta, ■ kokiu budu tve
riasi dangiški kūnai ir kaip musų že- > 
mė susitvėrė, teipgi, kokiu budu atsi
rado ant jos gyvybė. S’i paveikslais. 
Chicago, Ill. 1906, pusi. 140............... 35c

No. 527 Kada ir Jkdklu budu gali 
svietas kada-nors pasibaigti. Parašė 
Prof. Dr. M. Wilh.Meyer.. Iš vokiečių 
kalbos vertė J. Ugąiųlaą. Knygelėje 
aprašyta svieto pabaiga. Kas nori at- 
ulžlnotl, kada ir kokiu* budu gali svie
tas pasibaigti, tegu) perskaito šitą 
knygelę. Chicago, III.' 1^06, pusi. 135. i 
Kaina.............................................................35o

No. flinologila arba mokslas1 
iple žen.i-ū tautas. jPagaJ Dr. M. Ha- 
berlan'Ją parašė šernas.. Su paveikslė
liais. Yra tai svariausia moksliška 
knyga apie visas musų pasaulės žmo- 
olę veisles. Ji parodo visų viešpatys
čių, visų žemės kraštų Ir net mažiau 
šių šalelių žmoneš \įr jų paveikslus. 
Aprašo jų kilmes, pąrvą, tikėjimą, pa
pročius, užsiėmimą 'ir -abelnai viską. 
Kas nori pilnai pažinti žmonių isto
riją, tegul perskaito šią knygą. Chi
cago, Ill. 1903, pusi. 667...................$2.00
Apdaryta...........................  $2.50

No. 678 Lietuvių ' Pratėvlal Mažojo 
Azijoje nuo senovės Iki jie pateko po 
valdžia Persų. Parašė Lietuvos My
lėtojas (Dr. J. šliupas). Knyga turi 
283 puslapius ir 4 dideles mapas, pa
rodančias vietas, kur’: senovėje gyve
no lietuvių pratėviai.-J Aprašo lietuvių 
padėjimą dar 800 mėtų-prieš Kristaus 
gimimą. Chicago, hm 1899. •••• 50o

No. 946 Priedelis prie lietuviško 
klausimo. Raštelis gvildenantis lietu
vystės reikalus po valdžia Rusijos Ir 
po įtekme lenkystės. Chicago, Ill. 
1905, pusi. 38..................    1Oo

randą.
tai moki 

procentą

Kada 
de- 

nuo 
narna 

Jal
ui okė- 

save

tau nei vieno 
Nelauk ilgiau, 
pasikalbėjęs su 

kad tau 
nežudysi, 
džiaugėsi.

neap- 
šim- 
Kiti 

Atmink, 
savinin-

Nauji namai yra kas diena 
Tas tur būt žmonėms ap- 

Kitaip nieks namų nepirktų 
Gyventume ant laukų, 

pas mus, lietuvi 
ar daugiau, męs 
namą atnešantį

gyveni- 
3 kam- 
aukštas 

šiandien 
$6000.00

• Taigi j 
vertės į 

tu užmokėsi 
o potam kas, 

kiek ran- \ 
namas bus 

Išmokėjęs, turėsi turtą 
ir tau tas kaštuos

puikus, 
namo i 

kaip už 
$1000.00. 
$7000.00

ir

ant svieto 
kaip tas namas, 
tai neteisybė. Ateik, 
rinsime. kad tas taip 

Gal neturi $1000.00 
neišgalėsi nupirkti. 
Ateik ir pasakyk kiek turi 
o męs duosimę pigesnį 
kol nupirksi, 
žiūrėti narna
tau apsimokės pirkt ar ne. Turi
me taipgi viena namą, labai puikų, 
noujos mados, nešanti $6S4.00 ran 
dos į metus, puikioj vietoj, — par
duosime labai pigiai už $5300,00 
Tas turi but greitai parduotas.

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

A.@lszews8cl
halsted SI

Ear turite?-- 
turite Insurance Policy 
mokėtų jums laike ligos 

arba sužeidimo nuo $20.00 iki 
$40.00 į mėnesį, o atsitikime 
mirties ir sužeidimo arba ku
rių nors sąnarių kūno praradi
mo nuo 500.00 iki $1000.00.
Tokią Insurance Policy ge

ros kompanijos galite nusi
pirkt pas mus, mokėdami nuo 
XI.00 ir daugiau » mėnesi.

I
 Chicagos lietuvius užkvie- 

čiame apsilankyt pas mus, 
kad galėtume paaiškinti vi
sas išlygas.
J. J. Hertmanowlcz, k>nt« 

A. OLSZEWSKIO BANKOJ

3252 S. Halsted St., Chicago, III.

Rosijos-Amerikos Linija
Vienutinė vežanti persėdimo
Linija tarp Rosijos ir?. įerikos. 

Nauji dvišriubiniai garlaiviai “Kursk”. 
“Russia’’, “Birma” “Lituania” regulia- 
riškai kas dvi sevaiti važinėja tarp Rosi
jos ir Amerikos Tai yra vienatinė lini
ja, kuri veža tiesiai Bosijon be persėdi
mo kokiame nors uoste. Pasažierai gali 
susikalbėti savo prigimtoj kalboj ir gau
na priprasta jos valgį. Kaip patogu yra 
vašiuoti be persėdimų, gali paliudyt 
kiekvienas kuris lik važiavo.

Rusiškieji partiniai garlaiviai 
išplaukia šiuo laiku:

Laivai . Is.New York
RUSSIA I Vasario litą 1911
KURSK ' Ti-J Vasario 25tą 1911 
BIRMA • i Kova litą 1911 
LITHUANIAI Kovo 25tą 1911

Smulkesnių žinių klauskit pas svar
biuosius Linijos TaJslovū^.Į*

A. E. JOHNSON <a CO.
27 Broadway ' New York.

Banka A. Olszewskio
3252 So# Halsted St, Chicago, lit

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

teipgi iškolektuoja darbininkų neužmokėtas algas ir pasko
lintus pinigus.

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

Išmaino pinigus visokių žemių ant amerikoniškų ir 
amerikoniškus ant kitokiu.

Perka ir parduoda namus ir liotus.
Siunčia pinigus į 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, Ill,

Nuo Naujų Metų pradės eiti iš Vilniaus

“BALSAS”
bepartijinis pažangus visuomenes, politikos ir 
švietimos laikraštis, skiriamas plačiajam Lietu= 

vos valstiečių ir darbininkų luomui.
“BALSAS” dabos tikrųjų gyvenimo reikalų, rūpinsis, kad 

j’e tvarkytus ir lavintus savitai,-'— liuosi nuo kokių nors varžy
mų ir’prievartos iš šalies.

Gryna ir savystovi link tikslo ir spalvos kultūra —- tai “BAL
SO” obalsis.

“BALSAS” eis sykį kas mėnuo.
“BALSA” leidžia ir veda A. Vėgėlė.
“BALSO” kaina: Lietuvoje ir visoje Rusijoje: metams 2 rub., 

pusei metu 1 rb.; užsieniuose: metams 3 rb., pusei metų 1 r. 50kp.
“BALSO” adresas:

Chivinskaja 22. VILNA. RUSSIA.

DIDZIftUSIftS LIETUVISKflS
KATALIOGAS
Laikrodžių,Laikrodėlių; Muzikaiiškų Instrumentų. Drapanų 
ir šimtų visokių kitų naudingiausių ir reikalingiausių daigtų, 

gaunamų pas

Bridgeport Glowing Go. Chicago, ill.
Kataliogas dalinasi ant kelių skyrių ir kiekviename skyriuje 
telpa sekanti daigtai: /
Dranann Qkvrinip Rasite Drapanų Siutus, Overkotus, Kelnes, Marš- urapanu OKyriUje. kiQiuS( Kaklaraikščius, Pirštines, Kepures, Skry-
beles Čeverykus. ir tt.

Muzikaiiškų Instrumentų Skyriuje. k.^-
tas, Pikolas, Klernetus, Obojus, Fogotus, Soksofonus, Kornetus, Melofo- 
nus, Trumpėtus, Trambonus, Altus, Tenorus, Baritonus, Basus, Kontraba- 
sus, Bubnus, Cimbolus, Megafonus, Bandžius, Gitaras, Mandolinas, Citras, 
Ksylafonus, Autoarfus, Muzikos Dėžes, Fonografus, (šnekamas Mašinas), 
Pijar.us, Vargonus, ir daugybg kitų instrumentų.
Ri^ iifori i ne ^kvrillip Rasite Laikrodžius, Laikrodėlius, Lenolugė DIZtneriJOS OKyriUje. liusjalkr0deiiams ir moterims ant kaklo ne 
žiojamus, Komposus, Medalikus, Brpnzoletas Auskarius, Špilkas, Sagutes. 
Žiedus, ir tt.
Tnlpcniama ^kvrillip Rasite Sidabrinius Peilius, Šaukštus, Vldel loiesniame aKyriujjL ci^ Tacas> FolograflJll KamerMt Paraso 
nūs, Žiūronus, Elektriškas Liktarniukes, Siuvamas Mašinas, Fontanines 
Plunksnas, Paišelius, Kalimorius, Britvas, šepečius, Šukas, Peliukus, Žlr 
klūkęs, Pypkes, Fotografijoms Albumus, Mapas, Globus, Stereaskopus 
Abrozus, Abrozėlius ir šimtus kitų labai naudingų ir reikalingų daiktų

Kataliogas turi 1G0 puslapių, didelio formato su aiškioms lliustraoljom3 
visokių daiktų.

Prisiųsk už lOo. markę pačto kaštam Ir mgs jį prlsiųsim DYKAI

Adresuoki! šiteip:

The BrhlgcDori Glowing Go. ,
3248 So. Halsted St,, Chicago,

Namine Mokykla
Gramatika angliško kalbos Į 
mokintis be mokintojo (ap
daryta) .........  _.$1.GO
Vaikų Draugas, arba kaip 
mokintis skaityti ir rašyti 
be mokintojo . .............L....15c 
Naujas Budas mokintis ra
šyti be mokintojo ............ 10c
Aritmetika mokinimais! rp- 
kundų, su paveikslais (ap
daryta) ..................... _.l35c.

P. Mikolniin^^& 
Box 62. . 

» - - J U G . • .*j
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Ill.

A. Olszewskio Banko
galite aprūpinti visus 

savo reikalus
TOJ BANKOJ LIETUVYS NOTARAS,
Hdirba “Doviernastls” — Kon-į 

traktus, Raštus pardavimo
Ir visokius kitus dokumentus, ir už-' 
tvirtina visokius dokumentus pas 
kopsullų. Inkorporuoja draugijas ir 
atlieka visokius kitus notarijališkus 
darbus.

Visokiuose -netariJai iškuoso rrtks.
Hose kreipKtis | - -- ^^4

J. J. Hertmanowlcz.
'■ (Notary ■Public)' . •

3252 So. Halsted stV^ioagį).
..i-v- —• ......................

"Y ___ __ r IT|_ - J  -___________ .— — IK~_1 *,~1 . ..........—a —v.tc; - ry. -■



GERIASIA KNYGELE IŠSIMOKINIMUI

I Angliškos Kalbos. I
Jos Vardas yras

“Kaip rašvti Laiškus Lietuviškoje, ir Angliškoje kalbose”.?

Ko ji mokina? Ji mokina rašyti laiškus (gromatas) lie- 
tuviškoje ir angliškoje kalbose. ’^ Žmogus gali visą amžį mo- ; 
kintis angliška kalbą, bet-pakol ji& nemėgins rašyti laiškų an-| 
gliškoje kalboje, tai ir angliškos kąlbos 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. ;i--: — .

Šioje knygelėje yra daugybė laiškų -visokiuose reikaluo-se :§> 
ir atsitikimuose į visokias ypatas: Laiškai tėvų į vaikus, vaikų 
į tėvus, vaikinų į mergina?, merginų į vaikinus; tarnų į darb- » 
davius, darbdavių į tarnus it tt." Tie visi laiškai yra abiejose 

® kalbose, viens lietuviškas kitas angliškas, teip kad rašėjas skaito 33 
<S? lietuvišką laišką, ir niato kąig tą, patį laišką angliškai, rašyti. Ra- g 

šant angliškus laiškus žmogus mato kaip surišti žodį su žodžiu, 33 
3$ kaip padaryti pilnus sakinius įr tie sakiniai įsiskverbia žino- ® 
8gui į smegenis teip giliai kad jriš-' juos jau ant visada atmena. 3$ 

Jokia gramatika, jokia kita knyga'teip greitai ir'teip gerai žmo-g 
8gu neišmokins angliškos kalbos kaip kad virš paminėta knygelė. 33 

Žinoma pirm paėmimo šios knygelės, žmogus turi pirmiau per- įgi 
SĮj skaitytLknygeles “Vadovėlis” X0.1209 ii* “Rankvedis’’ No.1300, 33 

kad gauti pradžią, o paskui jau imti knygelę ‘rKaip rašyti laiš- Jg 
5* kus liefuviškojė ir angliškoje kalbose”. 33

§i knygelė ne vien mokina laiškus rašyti, ne vien mokina 
is angliškos kalbos, bet dar mokina ir daugybės, kitokių labai nau- 33 

dingų ir reikalingų dalykų, kokių pamokinimų jokioje knygoje
‘nerasite. Ji mokina• 33

Kaip daryti koųtraktus pirkimo,- pardavimo, samdymo irįį 
S visokių formų biznio reikaluose; kaip daryti vekselius skolinant 33 
<8? pinigus; kaip daryt testamentus; kaip vesti draugysčių reikalus,® 

ir visokį kiti pamokinimai. Tėipgi mokina formų kaip žmonėse 33 
apsieiti visokiuose atsitikrtfuose; antai kaip apsieiti svečiuose, ap-® 

Sį silankymuose, supažindinime vieno su kitu, pakalboje vieno su 33 
25: kitu, kaip užsilaikyti bahkiėtuose, vestuvėse, krikštynose, pagra-<c£ 

buose, atsilankant ant metinių švenčių ir tt. Toliau knygelėje ® 
yra šimtai patarlių vartojamų angliškoje kalboje išverstų j lietu- 
viską, kokių dar niekad negirdėjai, ir ant galo yra Žodynėlis ® 

S svetimų žodžių, vartojamų yvairiose kalbose, išverstų į lietuvis- ® 
ką kalbą ką jie reiškia. ®S*&- Ši knygelė turi 293 puslapius. _ Yra apdaryta popieros ap- ®
darnose ir audimo gražiuose apdaruose. Ji yra verta daug pi-© 

8nigų, bet už pinigus mes jos niekam neparduodame. Mes ją 
dovanojame tiems, kurie užsirašo musų* laikraštį “Lietuvą“ ant © 

818 mėnesių ir užsimoka $3.00 prenumeratos, tai tiems duoda- 
me šią knygelę dovanų ir siunčiame “Lietuvą“ per pusantrų© 

8 metų. Skaityk mus apgarsinimą ant puslapio 7. ®
Kodėl teip brangią knygelę mes dovanojame už dyką? P’7-© 

8ma todėl, kad mes norime kad kiekvienas lietuvys išmoktų an-^ 
glišką kalbą, kad paskui galėtų užimti geresnių vietą ar darbą © 
..... - • • • - - • (r?£f ir pralobtų, o kada bus musų lietuviai turtingesni ir apšviestos- 

ni, tai ant tiek pakils lietuviška tauta ir kultūra ir mes nuo

S tingesnių daugiau biznio turėsime. Antra — mes norime, 
kiekvienas lietuvys skaitytų musų laikraštį “Lietuvą“, kuri 

gwp nauja žmonių apšvietimui ir kultūriškam jų pakėlimui, ir 
$$ kiek “Lietuvos” skaitytojai pasidaugins, 
ŽP sime pagerinti laikraščio “Lietuvos“ įturą.

tytojams, mes galėsime užlaikyti geriausius raštininkus, kurie 
parūpins žmonėms tikrai gerų ir pamokinančių raštų visokiose 
mokslo šakose. Laikraštis turi būti žmonių mokykla, jis turi 
mokinti žmonis to visko kas jų gerovei reikalinga, todėl mes ir 
rūpinamėsi laikraštį “Lietuvą“ tokia žmonių mokykla padaryti.

Lietuviai jau pradeda suprasti mūsų gerą norą, nes kasdien 
vis užsirašo “Lietuvą“ daugiau ir daugiau, ir gavę nuo mūs 
virš paminėtą knygelę dovanų, kuodidžiausiai niurni dėkavoja 
už jos išleidimą.

Todėl ir tu, broli, kurs šj apgarsinimą skaitai, nelauk ilgiau,

tur- 
kad 
tar- 
an t

ant tiek mes galė- 
Pasidauginus skai-

mūsų3-X ir tau prisiusime tą brangią knygelę dovanų ir siusime 
laikraštį “Lietuvą“ per pusantrų metų.

Su Siųsdami pinigus savo laišką adresuokite šiteip:

| A. OLSZEWSKI,
B 3252 S«. HllsM Street. ‘ CHICAGO, ILL;

Jau laikas užsakyti saviškiams 1911 metams

“ŽEMDIRBYS"
vienintelis ūkio reikalams pašvęstas laikraštis su kooperacijos 

priedu prie kiekvieno numerio 

“Kooperatorius”
kurį veda prityrusių kooperatorių būrelis.

“Žemdirbio” su “Kooperatorium” kaina:
metams 3 rb.,' pusei metų 1 rb. 50 kp., trims menes.—75kp- .

Vartotojų draugijoms, ūkio rateliams ir paskolos-taupymo 
draugijoms o taip-pat ir minėtųjų draugijų nariams, užsisa
kant “Žemdirbį“ su “Kooperatorium’’ čieliems metams, atlei
džiama pigiau, būtent tik už 2 rb. 50 kap. metams.

Minėtųjų draugijų nariai, norėdami tuo pasi
naudoti, teiksis gauti iš savo valdybų paliudyjimą, 
jog tikrai yra tos dr-jos nariai ir atsiųsti tai mums.
Adresas. “ŽEMDIRBYS”

Stefanovsky forštadt,
( VILNA,

dom Urbanoviča, 
LITHUANIA-RUSSIA.

F. P. BRADCHULIS Į Seniausia Lietuvių užeiga pas 
Attorney & Counselor at Law *

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

( Tel. Franklin 1178-
1 Lietuvys advokatas, baigęs tiesų mokslą Ame
rikoje. Veda visokias bylas, civiliškas ir knmi- 
nališkas visuose teismuose (suduosc)-

6p. 3112S. Halstedst., arti 31mos
Telephone Yards 2390.

JUOZUrfj RIDIKfj
Užlaiko visokius pirmo 
skyriaus gėrimus ir kve- 
penčius cigarus ir

Susirinkimams, vestuvėms, ba
liams ir lt. Širdingas priėmi
mas ir broliška rodą kiekvienam 

3253.Illinois6t„ Korto 33rū

Mačio-Kėkšto Eilės dekiumJ- 
cijos, pilnus rinkinys eilių vieno 18 gar
siausių inųe poetų. Kaiua 5Oc. Yra tai No. 
•1 ir 5‘ Žmonių Knygyno ’. Gaunama vi
suose knygynuose. Leidėjų adresas;

BALTRUŠAITIS BROTHERS, 
2400 Fifth avė. Pittsburg, Pa.

Telefonai Yards 1532

Dr. J. KULIS
Gydytojas Ir Clnriirgas

3255 S. Halsted St. Chicago, Ill.
PRIĖMIMO VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 12; C Iki 9 vakare
Nedėk: nuo 9 iki 12 po piet; nuo 6 iki 8 vak.

Dr. O.C. HEINE
DENT1STAS

OHSIS--Kampas 31 ir So. Halsted gal. 
(fiymlnras virš *ftiekos.) iV CHICAGO, ILL

Mokykla šokių

Išmo- 
sen^.

Prof. Julius S. užtikrina, kad 
kye žokti kiekvieną jauną ar 
Išmokina vaicą 6 rūšių ir teip, kad 
gali drąsiai eiti šokti publikoje. Telp- 
gl išmokys ir kitus šokius su 6 va
karais; vakare nuo 8 valandų iki 11. į 
Kas moka vaikščioti, tas gali išmokti 
ir šokti. Kas nori mokytis tegul atei
na j svetainę, Freiheit Turner Hall, 
3417 So. Halsted street, mokinu , 
sekančiomis dienomis: Sausio 16 —, 
23 — 30, Vasario 1 — 8 — 10 — 24, I 
Kovo 24 — 31, Balandžio 5 — 12 — • 
28, Gegužio 3 — 10 — 12 — 
Birželio 9 — 11 — 14 — 23. 8 iki 
Prof. Julius S. praneša visiems, kurie 
nori išmokt tuos šokius, kad ateitų 
sekančiu adreso: 2124 So. Halsted 
street.
Julius S. praneša visiems, kurie nori 
išmokt tuos šokius, kad ateitų se
kančiu adreso: 2124 So. Halsted st.

Ofisas ant 3-čių lubų. Atdaras nuo 
iki 8 vai. vakare. Nerišliomis nuo 
vai. ryto iki 6 vai. vakare.

Taipgi išmokinu buck 8 wing; buck 
skirt; Irish jig; clog; Spanish waltz; 
waltz two step ir waltz side step ir 
95 kitus.

26,
11. i

NAUJI METAI.
Nauji metai prasidėjo. Su pradžia naujų metų pradė

kime ir naują geresnį gyvenimą. Atmeskime visus negerus 
mūsų papročius, o priimkime geresnius, pagal kuriuos męs 
galėtume pakilti dvasiškai ir materijališkai ir pagerinti savo 
būvį. .

Kad pagerinti savo būvį, žmonės gyvenanti šioje ša
lyje, turi būtinai mokėti anglišką kalbą. Nemokantis ang
liškos kalbos, nors žmogus būtų gabiausias ir darbščiausias, 
gerovės nesulauks, nes be kalbos ■ šioje - šakyje jis niekur 
negaus gerai apmokamo darbo, nė jokios pramonės vesti 
negalės.

Išsimokinimui angliškos kalbos' yra geriausia mūsų 
Knygelė kaip rašyti laiškus lietuviškoje ir angliškoje kalbose. 
Šią knygelę męs duodame dovanų kiekvienam, kuris užsi
rašo laikraštį “Lietuvą“ ant 18 mėnesių ir užsimoka $3.00, 
prenumeratos, tai tiems šią knygelę-. dovanojame. Už pi
nigus jos niekam neparduodame.

Ši knygelė jau atvedė mumis su virš 3000-naujų skaity
tojų, ir visi, kurie ją gavo . dovanų - labai mums dėka- 
voją už jos išleidimą, nes jie su jos pagelba išmoko ne vien 
anglišką kalbą, bet ir laiškus rašyti, angliškoje kalboje*

Dabar yra pradžia naujų metų, parankiausias laikas už- 
sirašymui laikraščio. Todėl su pradžia naujų metų tuo-, 
jaus prisiusk $3.00, o gausi laikraštį "Lietuvą“ per pusantrų 
metų ir šią brangią knygelę prisiusime tau dovanų, su kurios 
pagelba ir tu išmoksi angliškai kalbėti ir 
rašyti, o mokėdamas angliškai kalbėti ir 
tu užimti geriau apmokomą vietą negu 
tada ir pats mums dėkavosi už gerą rodą.

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 knygelės apgarsinimą ant puslapio 8, o 
matysite jos vertę. . ’

Siųsdami pinįgus adresuokite laiškus šiteip:

A. OLSZEWSKI
3252 So< Halsted St,, CHICAGO, ILL,

Jaunilr seni, turtingi ir vargšai, ateikite ir daleiskite man išskai 
tyti jųsų gyvenimą nuo lopšio iki grabo.

Kaina 50c. Su pasakymu vardo $1.00
Garsiausias sviete

DELNAŽINYS IR KORTU LEMIKAS

PROF. H. LESBOWBTZ
Aš pasakysiu tnmistai su kuom apsivesi ir teipgi

/Ji vardų ypatus, kuri tave mjli. D'-ll
rlW Jeigu tu nori žinoti kaip sav susivaldyti Ir —Įj "j" f

‘lll-irJ kaip žengti kiekvienų žingsnj gyvenime pasek- I J (»
C4r--1 tlj mingal, kaip nepadaryti jokios klaidos savo už- *1 T' l
ijJ-; ’ siemlinuose, kaip apsisaugoti nuo nepusekmių J J r
į-lr nelaimių, kaip išvesti visus užmanymus lai- rrx ,

A -ATT minga!: tiesos dalykuose, kelionėse, prietikiuo- y į Į 
Pv se su Peicšiais ir draugais, sveikatos, nuopuo- T Y)"''

/ Hų, dalykuose turto ir abelnai visame kus lytis! Y
i Tamlstos gyvenimų. \

/ Esmi vienai iniu korių l<miku (burti- v’v' Y, J
ninku), kuris gali išmokt i i kaip laimėli V, 
meilę, ar draugiškumą 1 ų, prie kurių šir- —įJ

dis linkusi nors jie butų ir gana toli.
Prižadu pasakyti tamistai ar tarnistos vyras, moteris ar meilužė tei

singa ar prigavinga; kaip apsivesti su taypata., prie kurios širdis linku
si: kaip paskubinti tipsivedimą su ypata, kurią myli; taipgi kaip įgauti 
įtekme ant tų, su kuriais sueini. Aš papasakosiu tamistai praeitą, da- 
barte ir ateitį. Ateik ir pats persitikrinsi.

727 MAXWELL ST.,
AS KALBu LIET'JVIŠKAI IR LENKIŠKAI. ATS F4EŠK APGARSINIMĄ.

33S^3S33EE3^SSIZaES5Smmaa««B

VARICOCELE 
HYDROCELE

(Papurtlmas gys'lp 
Be p si 11 o ir HUUShu

VYRAI IŠGYDOMI 15 DIENAS

piki, CWO60>SA.

ajaritf 
jie ne 
(tolti, 
tolias,
nmo-

Irl

6
8

G E/(I AUS J A PROGA NORINTIEMS 
GERĄ BIZNĮ DARYTI.

Parsiduoda krautuvė geriausioj 
vietoj, lietuvių apgy ventoj, didelėje 
gatvėje, prie pat lietuvių bažnyčios. 
Krautuve turi tavorų trijų skyrių: 
galanterijos, visokių smulkmenų, laik
rodėlių, grandinėlių, žiedų ir kito
kių daigtų; turi visokių kningų, turi 
drabužių, baltinių ir tp. Norintįs pirk
ti turi gerą progą pigiai nupirkti 
gerą vietą. Savininkas išvažiuoja 
gyventų į farmą. Kreipkitės adresu: 

John Derkintis.
718 W. 18 st., Chicago, Ill.

NoH mokintis Barzdaskutyklos?
A& Tamista gali li-

1 JrI mokti nuo 4 iki 6 įsv&lSlų. 
Kainu©! tau tik Me«

Aiduosime viyj sel| skutimo : 
prietaisu. Bis amatai yra' 
^nkamu perdėm visame 
švieti ir tamista turfsl ta

xi da savo ypatlškjvertelvys- ■
If busi tave darbdaviu. Rašyk pas:

NOSfOKOPF’S BARBER SCHOOL 
1409 I taa A v o,, Pittiburi, Pa.

VYRAM TIKTAI 
RIEJIMAS DYKAI 

kas gali but matyta 

GALERIJOJ 
MOKSLO

344 SO. STATE ST. 
CHICAGO, ILL.

near Harrison St.

vi J Žingeidumai Patologijos
yį f Žingeidi! Osteologijos

/Į Žingeid'Jmr- 4*-. umnliavl-
£T O Organu

Tirinek pradžia ir iszsivystima 7 > -įiszkos 
R»sos nuo Lopszio.iki Grabui. P'.HiuVyk Kei
stumu* Gamtos. Žinįe:dūmus w Mpž. rsz- 
kumns.

Tirinek intekme ligos ir paleistuvystes, per
statytas gyvo didumo figūrose, sveikuose ir 
ligotuose padėjimuose. Lavus iszrodinetojas 
atsakinėju visokius klausymus. Didžiausia 
proga tavo gyvenime.

INŽENGA DYKAI
Atdaryta kasdiena nuo 8 ryto iki vidurnakeziui

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

KOZNAS GAUS DYKAI
— kuris' prisius kcletj 

markių, musų No. 3 
kataliogį, didžiausiu

JietjivlSkoj kalboj, 64 | 
dideli puslapiai. Jame | 
telpa aprašymui suvirS 
200 ligų, vyrų, moterų 
ir vaikų, pasako nuo ko 
jos prasideda, kaip jai 
pažinti,' kaip nuo jų 
apsisaugęti, kokias gy
duoles naudoti, kiek 
jos prekluoja ir kur jai 
gauti. Paveikslai Ir pre* 
kės yva irių kvepiančių 
ir gydančių muilų, Per- 
fumų, ■ Elektro-gydan. 
čių aparatų, fioberi- 
nių išdirbinių, Nonų, 
Painų, Štokų, Brukuo
jamų Marinėlių, Ar
monikų, Koncertinų, 
Britvų, Pavinčevonių 
ir Šimtai kitokių kofc. 
num reikalingų daly.

— kų. Ižkirpk 8itį apgat 
tinimu ir prlsiųsk mum, otuojaus ganai visai dy
kai kataliogų. John I. liagdziunas, Prop^

JOHN'# SUPPLY HOUSE 
93S-.-ŽGG6 SO. OAKLEY AVE., CHICAGO, BX k 
•VSBŠZC-

Mteeae --------

angliškai laiškus 
rašyti galėsi ir 

ligšiolei turėjai;

Noriu i5£ydyti kiekvieną vyrą sergantį išplėrimu lytiškų da’.ių gyslų, stnkturą,, užsikre
čiamus kraujo nuodus,nerviškų sunejatėjimą,pažiūrimų lytiškų dalių ir ligas liečiančias vyrus 
Šitas auoširdus pasiulinimas yra atviras vis. ’.ms, kurie praleido daug pinigų ant daktarų ir 
vaistų be jokios naudos ir mano noru yra parodyti visiems Šitiems žmonėms, knrie buvo gy
domi dešimtiems ar daugiau daktarų be jokio pasisekimo, kad aš turiu vienintelį būdų kur.uc- 
ai tikrai išgydau.

Nemokėk už gydymą be naudos — mokSk už tikrą Išgydymą.
Ai tikrai išįydau li£as skilvio, plaut"- >-epenų ir inkstų, noris ir labai užsedintas.

Slaptos Vyrų Ligea 
il^ydoma greitai, tikrai ir su pilna 
slaptybe. N«rvų nusilpnėjimas, 
nupuolimas sveikatos, žudymas 
stiprybės, nubėfimas kraujo, už- 
nuedyjimas. ilapuminčs gaištys.

Plaučių Ligos.
Dusulys. Brončytas ir kitos plau
čių liįos tikrai ilgom* mano vė
liausiu budu. Širdies ligos.

(ištyrimas Dykai.)

“LAISVOJI MINTIS”
Vienintelis mokslo ir literatūros iliustruotas laikraštis, tal
pinantis rimtus ir gerai apdirbtus straipsnius iš įvairių mo
kslo šakų: Misterijos, Kultūros ^istorijos, Gamtos Mokslų, Draugijinių Mokslų, 
Ir t. t., lygiai ir originališkai parašytas apysakas Iš mūšy gyvenimo.

Kaina metams $2.00; pusei metų $1.00; Į užsienį $2.50
Kas, [ risiųsdamas mums prenumeratą, prisius iškirpęs ir 
šį apgarsinimą, tas gaus dovanas knygomis: užsirašantiems 
'L. Mintį” metams duodame knygų už $1.00 užsirakantiems 
pusei metų už 50c.

Paskubinkit—Dovanas neilgai teduoalmo.

Adresas:

-v: “Laisvoji Mintis.”
1401 N. Main Ave., - Scranton, Pa.

J. Vanagaiczio įstaiga

Vokietini gatve (Deutche Strasse) Nr. 55
rūpinsis

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

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

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

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

lauja ypatiškų išlaidų, veltui (dykai).

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

J. Vanagaitis, Tilžėje [Tilsit
Vokiečių gatve (Deutsche Strasse) Nr. 55.

PS. Norint gauti kokį nors raštišką patarimą, rei
kia būtinai pridėti del atliepimo krasos ženkleli 
(markę) Prūsuose 10 pfg. Didž Lietuvoj 10 kap,. 
Amerikoj 5 cent.

Motery Ligos.
Vidurinės ligos, skausmai strėno
se. baltosios tekėjimas ir kitos li
gos tikrai išgydomos. Užpakali
nės žarnos, užsodintos Ir nerviš
kos ligos moterų.

Kraujo Užnuodyjimas 
ir visos odos ligos, kaip ve pučkai 
piktoji dedervinė, šunvotės, nie- 
žiulys, bermohiodai. sustiprinimo 
gyslų, naikinanti nubėgimai, įsisc-

AŠ KALBU LIETUVIŠKAI.

Dr. ZINS Chicago.
ValindoBt Nuo 8 ryto ikl 8 vakare, NedSlicrr s n 'o 9 ryto iki 4 po piot.

Užsikimšimai jf'i^n tnmi-si:) kankino, de
ginimai, plikinantis Slapinitms, puslės nesveika- 
mas, erzinimai, tankus nuris ištuštinimo, m^s 
išgydom viršui minėtus v.iJėjimus be vartojimo 
peilio ir be siuntimo į ligonbutį.

Oiifinimrjs Uždegimai, sutinę ir skausmingi 
Uuliniillul sun.iriai, kantrybę atimančios 

užsisenčię ligos kurios padaru 
gyvenimį nelaimingu, IŠGYDOMOS ANT VI
SADOS BE ŽUDIMO LAIKO.

Gužuotos ir Susisukę Gyslos
dasi visur ant žemesnės dalies kimo. bet. dauginu-

Išgydom Vyrus
Męs trokštam, kad visi, kurie yra neužganėdinti sn kitais 

gydymais, ateitu pas mus ir pamėgintu nitisij tikrę ir ištiki
mu gydymą. 'tęs vaaiškiusiin tau dulko kiti gydymai tavęs 
neišgydė ir kaip męs tave išgydysim.

Kraujo UfouodyjimaS"-"““>^ss
' J " mi ligonis nenori kreip

tis prie šeimyniško gydytojaus, rudos plėmos, lopui burnoje, 
skaudulia ant iiežiuvio. slinkimas plaukų, skausmas kauluo
se. sunnriuose, plėmos ant kimo, jauslus tekanti skauduliai 
MES IŠGYDOM ŠITOKĮ PADEJIMA-MES NELOPOME. 
M L - Į _ ! Ar kankina l.i v g nubėgimai paeinanti nuo 
H U U C E ililial I"rž<ngimo gamtos tiesų, vyriški silpnu-

0 m.ii. muilinimas, silpna atmintis, galvos
.skauda. .m>i i. f ’■ u, .: pra s ii akis, nerviškumas, skausmai strė- 
ii >-• .11 p.its esi apimtas nors vienu iš tų ženklų?-Ateik pas ’
mus, męs tave Išgydysim nes kitaip nerclknlhtlp mnm hiotetl.

Abelnas Nusilpnėjimas
• » mirsi

mas, negaliu gumas prie darbo arba linksmu- 
m 1 gyvenimo, nuilsimas, yvairus gėdinanti 
silpn im.u. ir tt. ATIDĖJIMAI YRA PAVO- 
JINGI PASIRODAV1K SU MUMI DABAR.

Odos Nesveikumai lopui, nelobU' 
lamai, žaizdos skauduliai, pageltonavus ii 
išblyškus oda, pajuodavę paakiai. Vyrai, yra 
jum nuo to visko vaistas, atsišaukiant pas 
mus ant gvdvmosi. GALI UŽMOKĖTI KA
DA BUM IŠGYDYTAS.

Inkstu, Pūsles ir Sėbrus Nesveiku-
; Inkstų nesveikumas gali išsivystyti 

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

yra silpnas velkantis jautimus daugmaž nuolalai.
Gyslos yra užčiuopiamos ir nurodo kaip botagas.

Atsišauk tuojaus jeigu esi klapate.

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

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

Geradeįyste Visiems
geradojingų žmomųPhiladelphijos Medikai Klinikas Dgome sergančius.

.,50,000
’ KNYGŲ

Vysai Dykai Del Viru
Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk del vyru. 

Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijima krauja 
arba sypili, nubiegima sieklos, patrotitu stypribe, pučkus 
ir kitus išniietimus, £, negromulavima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, ruma- 
tizma, gonorrhoea arba triperi, naujai Įgautas lygas, 
strietura ir vysas vyru lygas, gal būti išgidoznas sava 
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai. <.

Ta, dykai igauta knyga, pasakia jun.3 kodėl jus 
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra 

I krautuvč žinios, katrus turo žinoti kožnąa vedes arba 
Į nevedes vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara, 
| katras atsydave ilgo lajka tyrineju-u tu, specijalisku 
| lygu. Temykit, jog ta knyga yra siusią vysai dykai, 

užmokam UŽ pačto, ing užpečetita konverta_. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, iradresa ant 
žemiaus paduotu kuponu, katrų siusk mums šendena.

* DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER A C0.. L 902 22 Fifth Atom., Cbk««:

Godotinas Tamista: Papai Tarnistos prlžadiejma, aK oorlečjau 
jogTamistaprieiustuniei man vysaidykal vfcnajusu knyga del vyra.

Gausybės žmonių, p»*r daktarus kurie yra Klinikę, apturėjo sveikatą- 
igsigydė : Philadelphijos žmones nereikalauja papulti kur nors j apgaviku 
rankas arba menkos vertės daktarpalaikiu; kurie apsimą o negali išgydyti, 
nes Philadelphijos M. Klinikas visiems pagelbsti kurie čion tik kreipėsi.^

Philadelphijos žmones yra laiminai, turėdami savo mies- 
tę tokį garsu geradėjinga Klinika, kuris pasekmingai, teisingai, greit Ir ge
rai, kad apsinaą, tai kiekvieną serganti išgydo; todėl, kad čion:

Tik parinkti geriausi daktarai specjalistai darbuojasi.
PASARGA: Teisingumas, gerumas užtikrinta visiems; nes šitas I’hl- 

ladelphijos Medical Klinikas, yra paties Pennsylvanijos Gu
bernatoriaus užtvii tylas legalizuotas.

IDANT IR DIETUVIAI ŽINOTŲ,

kur ai rasti tikra pagelba sveikatai, ’kaip Philadelphijos, Pa., teip iš kitu 
miestu, tad nutarta pranešti per laikrašti, kad pribūtu ar atsišauktu, o visi 
kurie trokšta apturės sveikatą-ir visokias rodąs lietuviškoj kalboj ir, bus 
išgydyti nuo: skaudėjimo kaulu, sąnariu, strėnų, krutinės, pečiu, ranku ir 
kojų. Nesveikumo viduriu ir inkstu, žarnų ligų. Nusilpnčjinio, sunkaus 
kvėpavimo, nervu, slaptu užsikrečiamu ir nuo išdykimo ligų. Blogus sap
nus, kosulio, širdies ir galvos ligų. Tcip-pat moterų, skausmingas 
menesinęs, gumbo ir visas kitas ligas, kurios tik atsiranda vargimui žmonių. 
Gydome kaip šviežes teip ir užsenejusias ligas. Tu ar tavo pažysta
mas, nepaisek kad tau niekius nepagelbėjo, neat Įdėliok, bet pribuk ai- atsi
šauk, busi išgydytas, jai dar galutinai mirties neapimtas. Kam mokėti 
apgavikams daug kartu po dešimts doleriu už kvarbuotą vandenį; kad Phi
ladelphijos Medikai Kliniką suteiks teisingas grynas gyduoles naujausio 
sutaisymo už mažą atnagrydyjimą, išgydvs.

KAM SIRGTI, kad gall buti IŠGIDYTAS.
Atsišauk ant šio adreso visada :

THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC,
1117 AVALNUT ST., tarp 11 tos ir 12 tos Gatv.

rHITADEUPHIA, PA.

PRIĖMIMO ADINOS: nuo 10 Iš ryto iki 4 vakare. Utarninkais ir PCtny- 
čiom nuo Imos iki 9niu vakare. Šventadieniais nuo Imos iki 4tai po piet.

Vietoje mokėti už didelius apgarsinimus, kurie negydo sergančiu; tad Phi
ladelphijos Medikai Klinikas, moka už chemikalus gyduolėms, kurios Išgy
do sergančius. t DR. ALEKSANDRA BROWNE, Supretend.

V1 s i krikščionys, ne žydai.------------- --------- —-

Vardas

Adresas; otBi.as

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

Offisas II Rezidencija
1725 W. 18th St. 5208 W. Harrison St.

Tarpo Paulina ir Wood gatvių II
Sasso atliekoje ,11 Arti 52ros Avė.

Telephone Canal *1208 II Telephone Austin 737
Valandos: nuo 0:30 iki 12:00 dien. II

nuo 3:00 iki 4:00 po piet ' alandos:
nuo 7:00 iki 8:00 vakaro || Iki 0:00 kiekvieną ryta
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