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POLITIŠKOS ŽINIOS.
REVOLIUCIJA CHINUOSE.

cijomeriu Republiko-

Bet ciesoriniai dar nepasiduoda.
Pirmu Gilinu respublikos prezi-

metais.

aplinkinėje karą praUejo, nes jie 
apie pailginimų laiko nieko ne-

Ciesoriaus ministeriu pirminin-

kariumene mūšį laimėtų, Juan-

kui. Jeigu gi 
menė mūšį pral 
sorius turės nuo

nprs neilgam 1ai- 
ciesoriaus kariu- 
loštu. tasvk cie-

t icsormm

te

mm
ncorieme,I *

palaukt i, nes nežinia

net ciesoriaus giminės k u 
čiai neturi vilties laimėli

palaik ymui
pinigus, o be pinigų karo 
negalima. Jau dabar karei\ 
algos neišmokėtos, jie lodė 
užganėdinti. Kariumene gi 
ridėdami iš neužganėdintų 
reiviu mušiu nelaimi, nes V €-
kareiviai muštiesi nenori, 
nigaikščiat neužsitiki nė ministe-j
rių pirmininkui, nes 
jog jam labiau rupi

Entered as Second-Class Matter July 13th, 1893, at the Post Office at Chicago, Illinois, under Act of Marc!
___ I__________________________________________ ... : '

CHICAGO, ILL., PENKTADIENIS, 5 d. SAUSIO (JANUARY), 191g m

1879-

mmm

Didesnės triobos mieste bom-

konsuliato šūviai numušė- ameri
konišką vėluvą. Rusai paimtame 
mieste gyvenančių europiečių ne

t vių pasirodyti.
Pirmutinis susirėmimas rusų 

persais liberalais atsitiko 20
uo.džio diena. Rusai, gave

pastiprinimą, nelaukė,

gej nuo
tuoti ir
nors tie

Rusai miestą pavedė sau atsi
davusiam persui, Shuedowuh, ku
ris valdys, po rusų globa, visą

fe n erai
kur rusai

neišduoda.

"ijon siųsti slaugiau kareivių, nes-

ludijij atsiuntė daugiau kareivių.
v f . . . ' . . 4

užims
- siaurine jos
. o pietine

namon per

'pagelbininką, kitą ameriko- 
et jeigu Rusija jo nepriims, 
tarimas neturės vertės, Tas

ne- l k lausvt i

VIDURINĖ IR PIETINĖ 
AMERIKA.

Panama neramu

Juansbikai rengiasi dar kartą 
nuo ciesoriaus giminės kunigaik
ščių reikalauti pinigųfkaro vedi
mui. kitaip juos apšauks krašto

ministeris Boids. 'Ten . arti-
Eina

uitiv
misi prezidento rinkimai.

servatty vų.

noje vietoje sustojus, ponia pa
siuntė merginą skalbyklon paimti 
buk ponios skalbinių, o pati pa- 

. Bet 
na man,

kart daržinę su pašaru, dr kartais net nežinodavo

vežime

pavogdama 
turtą, v

Po kelių savaičių tą ponią-vagį 
policija pagavo, bet vis 'dėlto 
daiktų dalis žuvo.

“Aušra”.

Vi 1 niaus rusu v

1 ’askutiniame

konkurencijos.

ratorms .

tuojau.

globos

merginos

Didž

Viltis

IŠ KAUNO.

ne ‘‘prie Pusi 
sarį žadama

tam

nome, kun. 'Pumas su kun. Al- 
šiausku Amerikoje surinko šiems 
namams daugiau 34 tūkstančių 
rubliu.

“Aušra”

IŠ VIEKŠNIŲ, Telšių pav.

karto išgyventi, nes reiks dar 
kelmai išversti; antra, apielinkės 
miestuose daug pabrikų, ir val
stiečiai verčiau tenai eina dirbti, 
ne kaip žeipę perka.

Šią vasarą šienas neužaugt 
dėl dabar; labai brangsta, 
viii šieno moka 5 rubl. 
birkavui 2 rubl,

. Kaminakrėtys

to
li irk a- 
šiaudu v

IŠ SVIRIŲ, Švenč pav.

ba ličiu c-
Bet dabar lietuviškai kai- 
visai maža beliko. Mie- 
išsikalbėjau su vienu gu
mai! nusakė, kad per tur-

IŠ GIEDRAIČIŲ, Vilniaus gub.
Musų lenkininkai grūmoja lie

tuviams atkeršyti už tai, kad 
šie, skriaudžiami, netyli ir skun-

niaus, su 
t i. Ten

Tie jų

grįždami iš Vil-

uis esąs žmonių 
,tas, nežinąs tils 
ar rusu. Buvo V V

•aukomis s 
kieno: liet rams. tik norit

rimu
v J. Keleivis.

IŠ VALKININKŲ.

kimšte visuomet

sintis landžioti.

laus teismas

i mėgsta' po tei

vienais kitam. Tuojau
Gaisina laika, sveikata

IŠ PALAVĖMIO, Ukmerg. pav.
Senovėje, kai' Lietuvoje buvo 

daug miškų, atsirasdavo daugybė . . . . 1 ( * . vvisokių žvėrių. J. . kstant miš
kams, nyko ir ž\ėr/« Jan meškos 
niekur neberasi, i 5 vilkas nau
jiena. . ;

Dabar laikraščiai paduoda, kad

gaujomis mate besivalkiojančius 
vilkus. Keliose vietose papiovę

ant vietų. Nors del to ir bus ma- Į 
žiaus išlaidžių, bet kadangi ne vi
sų žemės prieina prie /robų, tai 
tiems su bu/ labai ne-

Geriau
Paberžiai

isidalipo 
nes čia

Kavoliunai ir 
matavo mati- 

taigi žmonėms
geriau

Išsisk irsčiusiems į enkiemjus 
matininkai siūlė prašėt agrono
mo, kuris čia būtų labai reika

IŠ PETERBURGO.
Peterburgiečių lietuvių dari 

ninku tarpe (Putilovo fabrik- 
kilęs sumanymas įsteigti švieti m 
labdarybės .draugiją * ‘‘Aušrą

kus busią 
patvirtinti.

tai n c re

o pats pasiėmęs vėzdą, pradėjo 
kibti prie lietuvių. Lietiniai, ma
tydami neišturėsią prieš tokią 
gaują inkaūšusių, pametę savo

pasikėsinimo anstolis šu

šiemet 1 raukiamas

labai pasipiktinę tuo. Ar gi ne~ 
būtų . parapijoj padoresnių' žino-

Barzdyla.

IŠ JONIŠKIO, Vilniaus gub.
^Vilniaus miesto bažnyčiose yra 
atsiradęs, turbūt atneštas Iš Len
kijos, paprotys po pamokslui sa
kyti kunigui “Bog zaplač”. Po- 
najį Zajančkauskis užsimanė įve
sti šitą paprotį “savo” bažnyčio
je. 1 Po pamokslui pirma jis pats 
balsiai sako kunigui “Bog zap-

IŠ

balos džiovinti, žemė 
ūkininkai bijo, kad lie
tai jiems mokėti, nors 

i skaitė popierį iš ‘gu- 
Tvarkomosios komisi-

’ienok prašančių

P. Valgutis.

LENKIMŲ, Telšių pav.
ors visoje mušti

metu
čia

t.

tuokliavimas, o su juom drauge 
įvairios pcštAmės, su visomis ki
tomis dorybėmis, kad šventadie
nį ‘‘povisam” baugu buvo ir no
sį iš bažnyčios iškišti, nes įsi-

apie šventorių,' kad net bažnyčios 
langai dardėjo, kliūdavo visiems, 
kas ant kelio pasitikdavo. Nc-

mat Lenkimų miesteli.'

venti Lenkimuose vicnamy, Skuo
do sargybiniui; šiam atvykus, 

truputįLenkimu v 
aprimo.

Sį rudenį >Peterburge išlaik 
kvotimus ir gavo pradedamųi 
mokyklų mokėtojų teises *šie b. 
gusieji ^Saulės” kursuc 
niai: 1) Antanaitis '

fė* Matilda, 4), Juodikaite 
joną, 5) Kurapskytė Anielė. 
Povi’.ionaitė Antanina, .7)

ir 9) Žebrauskytė 'mi. 
kos mjblcin’

cys Pranas, 7? Rutkauske, 
gis ir 4/ istaiiavičius S 
nas. “Vien.

LIETUVIAI BERLYNE, 
VOKIETIJOJ.

Sulyg paskutiniuoju gyvento
jų suskaitimu : 1919 m. gyvenan
čių Berlyne ir jo priemiesčiuose 
lietuvių skaičius esąs 454. Tiek 
bent pasidavė skaitančiu save

baimių.

SUS:

ir

ai:
ne

manoma, kad in Im-

Chinu. Jeigu ciesorius nesutiktu, 
Juansbikai pasirengęs tuojaus 
pats nuo ministeriu pirmininko 
vietos pasitraukti. Ciesoricnė naš
lė davė 2 milijonu dol.

, Ciesoriniai paėmė miestus

si rengę 
raminimui.
spublika neva . savistovi, bet 
tikro ji yra Suvienytų Vak 
valdyba.

Pasimirus Ecuadoro prezit

siusti kariumene krašto v v
Panamos re- fo Zubovo ir kun. dekono Jazu-

Pa- 
nes

kanic ir vaikus užpuola.
t “Aušra”.

roda.
IŠ PERLOJAUS Trakij

provincijos \ iičang.
Nuo naujų mėtų Chinuose 

įvesta europinis kalendorius. Su 
naujais metais pulkai chiniečių 

, traukė pas plauku kirpėjus nusi-

trada, nuo jo atsiskyrė šc- 
pajurių provincijos. Jos 
ento vietininku pripažino

Monterog bet jo* nepripa-

Išsirinko

rinių provincijų miestuose. Ka
dangi telegrafu vielos einančios 

sostine, nu- v ’
iš . vakariniuX. c

į Quito, respublikoj 
traukytos, tai žinių

rodon atvesta: išviso 35; gal
pa- 
dėl

buvo apskelbta paroda; gal būt

pav.
Žmonės čia gana tamsus ir 

ūkininkauja senovės būdu.
Seniau Perlojai s apylinkėje 

buvo daug vagių, visokiu mu

lač”, paskui atsisukęs nuo alto-j Iš JONIŠKIO, Vilniaus gub. 
riaus į žmonės 
kyti: “Mow ei c 
ti, kaip beždžionės, atsako kiti, 
išsižioję, tyli, neišmanydami kam 
reikalingos tos : 
žinios, kokiam gz

Indomi, bet liūdna musų pa

113

ilui parupo p. 
s paprotys: ar 
vo garbės, ar

vos krikšto iki 1898 metų 
musų kampelio žmones buvo pa
skendę stabmeklybės prietaruose;

visi jie paeina is 
gi Prūsų Uctu vos 
ir verteivų, laikanč

lėtas lietuvių laidomų 
bet lietuviškomis jų

žinoma, bus Rusijos/įnagiu. . Ga
lima manyti, kad taip kaip Šiau
rinę Persiją, taip Mongoliją ir 

i į Turkestaną su’ laiku 
savo globon paims Ru

linkinėse Babahr 
kus susirėmimai.

buvo smar-

1 
su

užmušta 24, o sužeista 14. Buvo 
taipgi mūšiai aplinkinėse Macha-

PERSIJA.

tinis mušis, nežinia, Gauta žinia, 
jog liberalu kandidatas, genero-

Per^ijos valdžia sutiko 
visus rusu reikalavimus,

kuris

kia miesto ill link
savo pa

’ bombardavo

am jų užpuolė. Provincijos gu- 
bernatorjus vienok užtikrina, jog 
rusai skerdė 'moteris, vaikus ir 
beginklius žmonis. Kad rusai

Todėl respublikoj Ecuador gali
ma laukji naminio karo, kas iš
tikto čia ne naujiena? Kruvini su
sirėmimai partijų pasekėjų 
būva beveik prieš kiekvienus

čia

Dar Vokietijoj yra žmonės, ku
rie girdėjo apie rusų kareivius 

' atėjusius padėti vokiečiaiTTs jų 
kovoj su franeuzais. Vokietijoj

IS LIETUVOS.
IŠ VILNIAUS.

ctizą priešu turėti, negu rusą 
draugu ir padėtoji!. Rusai turė
jo iš miesto Tabriz trauktiesi, 
bet sulaukę daugiau kariumeiiės,

nai pasitaiko tarnaičių apvogi
mas. A j) vagia jas tos ponios, 
rios buk jas sail pasisamdo, 
ba ketina
kur nors į gerą vietą, ir kelio
nėje jtokia ponia pavagia tar
naitės daiktus ir pabėga. Štai

ar-
už Vilniaus

rus arklius, — surasys ir atims 
juos. Žinoma tokios paskalos 
inbaugino ne vieną. Geresniems 
arkliams buvo duotos dovanos 
medaliais, pagyrimo laiškais ir

šeikų, girtuoklių, bet dabai 
visų skaitlius jau sumažėjo..

paprasčiausias b e z d ž i o n i a v j m a s. 
Bet iš šalies žiūrint, išrodo nei 
šis, nei tas. MaVcė.

ir šviesti tikruoju Kristaus mok
slu, nes visą tą laiką buvo ku
nigai ncbyliai-lenkai. Pirmuoju 
gi mūsų parapijos, galima sdky-

nėra, bet užtat kas njėnesis pa 
skutiTų nedėMienį Parochial K

ar

nel vieno gero

denai. Gaila, kad žemaičių veislė, 
taip senovėj karuose patvari, da-

jieŠkoma, o pačių gi žemaičių, 
per sumaišymą su minėtomis sun
kiosiomis veislėmis išveisiama.

Telšių ponas Norutavičius

Zubovas ir iš Žagarės p.
kūnas. L.

ANTRAS AMERIKAS.

Iki šiolei žmonės bėgo dūkso 
kasti Amerikon. Dabar sumanė 
kGiauti Rusijon. Taip šięmet

būrys sodiečių keliauti Rusijon,

mės. Kauno gub. Valstybės dū
mos atstovas P. Kuzma šit ko- 
kį paaiškinimą duoda “Viltyje’’

gal

kinės upės gerokai pasipelno 
plukdydami mcdžii. s.

Žydai šiuo tarpu labai pradėjo 
pirkti ėglių (kadugių) uogas.

į Jaunimas skirias į dvi pusi: 
vieni smuklių lankytojai, peštu
kai, o kiti blavininkai, malonus 
dainininkai.

Priviso labai daug vilkų. Šio- 
inis dienomis jie vieno bežemio 
ūkininko papiovė karvę.

Zigmas Jonytis.
— šaltini? —

IŠ UTENOS

autorę, p. St. Jabi Juškienę, ke
lius šimtus egzemp iorių nesenai 
išėjusios Seinuose knygelės “Po-

IŠ LAUKUVOS, 'Kauno gub.
Vilniaus valstiečiu bankas nu- v

dvaru: Vabalą už 400. tūkstan
čių rubl. ir Paežeią už 27 pūkšt, 
rubl. Abu 
po 423 dęš.

dvaru užimą ploto

IŠ DUBĖNŲ, Šiaulių pav.
Lapkričio 6 d. Dubėnuose

netyčia, ar del apsirikimo, pa
puolęs klebonu a. a. kun. Sirvy
das. Jis tai, rodos, pirmas ir 
pradėjo mokyti mus ir musų sai
kus poterių ir katekizmo supran
tama mums musu lietuviu kal-

tuviu kalba 
juos Daugėlas 
pasiuntinis. I

ir
stėš

Po devynių dienų boinbradavimo, 
pusiau sugriautas miestas pasi
davė. Mūšiuose rusų užmušta 
per du šimtu; kiek užmušta per
sų, nežinia, bet jų, ypač begin
klių, moterų ir vaikų, be abejo
nės ūžniušta daugiau. " e-

kja ponia pažadėjo merginą T. 
C. nuvežti j Jevjį pas kunigo 
seserį. Paėmė visus* merginos 
daiktus, sudėjo vežiman ir 
su ja važiavo per miestą. kVie-

Ingos gub. atstovas paaiškino 
man, jog pastaraisiais metais 
valst. bankas ten supirkęs daug 
žemės, daugiausia iš po miškų, 
skyninių. ‘ Kaina dešimtinės be 
trobų esanti nuo 80 ligi 120 rb., 
įnešti reikia dešimta dalis. Žemė 
prie smėlio, vietomis prie molio, 
juodžemio niekur nerasi, reikia 
gčrai Uždirbti ir intr^šti. Supirk
tos žemės esą daug,» valstiečių ydarbas. Stepanąvičių iš Kanju' 
gi pirkėju nes^: viena, jie skai-|kų antrą kartą degina. Pirmą darni susikalbėti su - matininku, janėkauskib

ežero.
yra ir 168 dešimt 

Jurgis.
'1

IŠ UŽPALIŲ, Ukmergės pav.
Šį rudėtų jau ketvirtas gaisras 

pasirodo Užpalių parapijoj ir Vi's

čia Valstiečių Bankas apgyven
dintiems rusams. Iškilmėje da 
lyvavo Kauno gubernatorius 
Dubėnuose apsigyvenę išviso 
rusų šeimynos. Pirma čia 
pastatyta senatikių maldos 
mai ir mokyklos.

Melagenų apylenkėj šį rudenį 
parduodamas Šeštoko dvaras, 7 
valakai žemės, žemė gera, netoli 
geležinkelio — 8 varstai į Adu- • • • •tiškį. Dvaras įkainotas 21,000 
rubl., bet yra užstatytas bankui, 
todėl pinigų reiktų daug mažiau.

— Viltis —

rusi ’’

O.
137

11a-

ra sėkla prigijo, išaugo ir išdavė 
gerus krikščioniško darbo vaisius : 
sumažėjo vaidai, nesutikimai, gir
tybė, muštynės, p; 
kitokios blogybės, 
kum Sirvydo keliu 
eiti kiti geresnieji

Pramintuoju 
buvo pradėję 
klebonai, bet 
nepatiko lie

tuvių neprieteliams: tikroji švie
sa raibino ir badė jiems akis.

Tuomet pasipylė skundai dvasiš- 
kajai valdžiai ant muMi kunigų.

džia nusiuntė komisiją. Komi-

SENPRUSIŲ
LIEKANOS

siu tarmes liekanas jau

tuvių kunigų veikta tikrai kata*. 
Ūkiškai, kad jų ‘nėkiek nennsi-

Petcrburgo^ vokiečių
jc bt. 1 etersburgr 
yra padėta šių metų

No. Buvo nurodyta, 
vokiečių ir Volin i j 
tryliktojo šimtmečio antroje

Ačiū

IŠ KUPIŠKI®, Ukmerg. pav.
1911 metais apie Kupiškį iš

sidalijo į vienkiemius šie sodžiai: 
treji Šalnakundžiai, dveji Dubliš- 
kiai, Griauželiškiai, Paberžiai ir 
Kavoliunai. Daug šiame cftalykc 
pasidarbavo šios bendrijos seniū
nas a. a
jo triūsui ir buvo nutarta šių 
kaimų dalyti'es į vienkiemius. 
Šalnakundžius, Griauželiškius ir 
Dubliškius išdalijo matininkas 
Oleškevičius, o Kavoliunus ir 
Paberžius — Vitortas. Pirmasis 
su žmonėmis elgėsi gan šiurkš
čiai, o nemokėdamas lietuviškai, 
su daugeliu negalėdavo susikal
bėti. Pirmuose šešitise sodžiuo
se išsidalino žemę nepagirtinai; 
mat ūkininkai stojo į taip, vadi
namus “turgus”, o ne visi galė-

pijos valdytojas, kuris surado 
lietuvių trečią parapijos rfalį. Va- 
dinas, vyskupijos valdytojas pui
kiai žino, kiek yra lietuvių musų 
parapijoj. Žinodami esant teisin
gu, valdytojo išleistą, cirkuliarą
dėl pamaldų tvarkos maišytose 
parapijose, mes joniškiečiai ti
kimės, kad vyskupijos valdytojui 
tikrai rūpės padaryti mustį baž-

reikalauja cirkuliaras. Mu- 
mums matosi,

kib
sų gi klebonas
mums pritars ir padės. Jis ga
li; ir nesunku jam tai padaryti, 
nes jis gerai gyvena su parapijos 
ponu — Zająnčkaušftiu: p. ,Za-

deno į Lietuvą, kad lietuvių 
nigaikštis Traidehas (1270 
1282) juos ten apgyvendinęs.' Jų 
pranokėjai irt dabar tebegyvena 
dar Gardino gub. Slanimo ap- 
skrityj jų yra tris sodžiai: Pa-5

viso jų yra apie du Pūkštančiu 
kalba tam tikra maišyta tarme 
Tyrinėti tos tarmės važinėjo nu 
1888 iki 1907 m. į minėtuosius

privat-docentasgo universitelbo
M ag. ltd vardas Vplteiiis, lietuvių 
ir latvių kalbos pjo^SoriusC ku 
ris užrašė su - fonugrafv‘ kek^ 
dainų ir pasakų; tos dainos 
pasakos nukopijuotos, padėto 
Berlyno “Filologijos institu'

buvo numykęs penktą kartą 
savais arkliais sodžius ir vėl gavo -
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NEGALĖJO SAVO PINIGŲ 
NAMON PARNEŠTI.

Los Angeles, Cal. Gyvenanti 
teris E. pubdrdean laimė- 

------- h—miesto 25,000 dol. Mie- 
asieriųs tuos pinigus jai ruk- 

šmokėjo, bet ji jų pakelti ne- 
ngė. Todėl pasikvietė 15 

dęaugių, kurios tą skarbą padėjo

IS DARBO LAUKO.

KC-

V
M

fl New York

r e ugę
Ė1

streikuoti, 
nepripažjs~ jų

32000 darbinin- 
Gass Co. pasi- 
jeigu kompani-

nurašiusi

1$ AMERIKOS.
reikalų 1111- 
į Varšuvos 
ir guberna-

GAŽOLINOS EXP.LIOZIJA.
Peoria, III. Intaisose Roya

davo gažolinos rezervoaras. Prie 
to užmušta vienas darbininkas, 
o daug jų sunkiai sužeista.

XLAUJA PRAŠA- 
INIMO.

New 
dorins

York. Valstijos guber- 
Dix^ pareikalavo, kad 

nuo vietos prasišalintų

^ai

ntv’ nes kvaranteuos 
voKia nvtvarka, kokia 

gėdą daro. D ras bot y 
savo visai ne daktariš-

viy.

UŽMUŠĖ DU DARBININKU.
Nebr. Elektriką už

1) idant katalikų vienuo- 
vienuolės be vyriausybes

torius
talikuc

retų :
liai ir
leidimo niekur iš vienuolynų 11c- 
bevažinėtų; 2) idant vienuoly-

nebesiuntinėti į parapiją . tikėji
mo tikslais vienuolių be vyriau-

jos valdininkai nebeduotų vie
nuoliams pasportų be augštosios

Dar K r Janovskio atstatytas 
nuo klebonavimo Peterburgo ku
nigas ' Okolo-Kulak, laikraščio

tikėjimas ir 
daktoriins, bu\

tu ' klebonu. Dabar

Omaha
mušė du darbininku Cudahy Pa
cking Co. Tamošių J. Kelly 
ir Antaną Dūdą. Juodu mat 
prisiaudė prie elektrizuotos vie
los.

šymas neišklausytas. Vidaus rei
kalų iy misterija turinti susirin
kusi tikrų žinių, kad kitu. Oko
lo-Kulak varęs uždraustą Rusi
joje jezavitų agitaciją, buvęs

nyčios Peterburge jezavitų “Mal-

ir t. t.

jog 
ne

APS1VEDA KETVIRTA
- KARTĄ.

mečio ciesoriaus globėjas pasi
rengę yra pats rezignuoti, kad

te resues

nk-
it-

dus Chinuose republikonišką 
tvarką, Mongolija ir Turkesta
nas pasiduos Rusijos intekmei. 
Dabar Rusija iš sau prilaukiu 
tautos vadovų nori atsakantį cha
ną išrinkti.

AŽIOJIMUI SUN-
IŲ GYVULYS.

.^5 žemdirbystės mini- 
steuja išdirbo naują važiojimui

^zebroidus. Gyvuliai tie paeina 
iš susimaišymo žebros ir asilo. 
Mtie gyvuliai nesibijo šalais,

• karščio, nelepus. Maisto 
ms reikia daug mažiau negu 
’iams ir mulams.

ne, benamių prieglaudos namuo
se pasimirė 40 priglaustų žmo
nių. Jie užsinuodino nuo val
gio; daug benamių dar sunkiai 
serga. Tą naktį, kada užsinuo-, 
dymas atsitiko, prieglaudoj buvo 
4414 žmonių. 27 gruodžio die
ną pasimirė vėl 12 prieglaustų. 
50 gi taip sunkiai serga, jog dak
tarai netiki, kad jie galėtų iš-

VĖL DINAMITAS.
’gėlės, Cal. Vaikai ant

rado . ' K 
dinamito 
ne, jog tai

do vokiškas garlaivys “Chios”, 
plaukiantis iš Hamburgo į Alek- 
sandrią. Prigėrė ir buvę ant jo 
žmones, išgelbėta tik vienas jū
reivis ir yienas oficieras.

' uode,
oje ^_ r/*ą 
Vaikai ma

niai ir norėjo 
patėmyjo namų už-

veizda ir nuo vaikų pavojingus 
•’‘saldainius” atėmė, ir perdavė 
policijai. Kas čia tą dinamitą 
padėjo, nežinia. Policija mano, 
jog ji užmiršti turėjo koksai dar
bininkas.

puolė angliškas konsulus W. A. 
Smart. Nežinia, ar laike mūšio 
rusų su persais jis tapo užmuš
tas, ar gal nelaisvėn pateko.

«

NUSIBANKRUTINO WA
BASH GELEŽINKELIS.

St. Louis, Mo. Teismas pasky
rė globėjus Wabash geležinke
liu, nes kompanija neįstengia 
skolų išmokėti. Minėtos kompa
nijos kapitalas yra 92 milijonai 

olarių,. bet skolos pereina 114 
milijonų dolarių. Kompanija 
mėgino pasiskolinti dar 7 mili- 
* pus dolarht, bet ^neatsiyado 

orinčių skolinti. *

dos Jcapitalistai pirko Brazilijoj 
9 milijonus akrų pievų ir ant 
tų ’plotų įrengs didžiausias ant 
žemės r'Uijų augyk^as. Brazi
lijoj gal. ijai ganosi lauke per

- G’. . t-. • 1 ••

auginimas atsieina pigiau, nes 
nereikia parašo rengti.

Mieste Saratove policija su
sekė naują tikėjimišką sektą va-

AUGŠTAS VALDININKAS 
> SUGRIEBTAS. ■ -

Washington, D. C. Vienoj čio- 
nykščToj dcpartameiitinėj sankro- 

yj shčmė p<rdčtfhį valdžios pa- 
bfuto, (įeorgė W, Sto-, 

s’ą. Pas jį rado dtr brangSy
klaraščiit, ; krautuvėj , pahVitUotos paslaptis.

ižmokesnio. Paleista jis <iž- 
s kauciją.

gų, išgyvenusį 00 metų, kaipo 
draugijai nenaudingą, užslogina 
ir tą atlieka gana iškilmingai. 
Sušaukia pasekėjus, paguldo pa
senusį savo sektos n.arf į lovą, 
užmeta jam ant galvos paduskas 
ir ant jų kiti sektos nariai su
sėda ir tokiu budu, žinoma,, gu
lintį užslogina. Saratovo polici
ja patėmyjo, . jog čia' prapuola 
seniai, todėl pradėjo doboti ir 
susekė minėtos tikėjimiškmlį sek

Įj Chinų tautos atstovai, susi
rinkę mieste Nanking, preziden-

i

METU WAV

»

9.

fe#

x:<>:

:uk. Rusija tuojaus naują val
domą pripažino, nes jis bus Ru
sijos įnagis. , r.

li Pasimirus Ecuadoro prezi
dentui Estradai,., visokiuose tos 
respublikos kraštuose žmonės 
pradėjo riaušes kelti. ^Pabaigoj 
sausio turi įvykti prezidento 
rinkimai. Kariumene nori prezi
dentu apšaukti generolą Mon
tero, kita partija stumia prezi
dento vieton generolą Plaza; tre

ro. 
ir

įsekėjai tų trijų kandidatų
ia dabar riaušes. Mieste

vinį mūšiai,

kė Montero prezidentu J)e rin
kimu.

i

Prie gerų jo darbų galima pri- 
skaityti dar vieną, būtent, barimą 
už paleistuvystę, nes čia palei
stuvystė gMia išsiplatinus: pa- 
leistuviauja ir seni ir* jauni, vedę 
ir nevedę. .

Bet ar tie geri jo darbai at-

gerus jo
ž i avus, tuoj 
greit užmirš

Busiąs jis

raginimus, jam išva- 
užmirš, bet ne taip 
jo kurstymus'.
ir Chicago j.

niai susitverusio Lietuvių Scen- 
nos Mylėtojų Ratelio vakaras.

Buvo lošiama “Pono Felikso 
Atsilankymas“. ’Atlošta neblo
gai, tik kai-kurie artistai nemo
kėjo savo rolių, per tai viską

i ir perda 
ir pasidavus^gene- Melchioi 

ramumo nėra. \ al- vietomis

Guernabaca 29 gruodžio girdėti, t) p. 
mvo mušis kariumenės' tai nusiima, 
ilėliais. Mušyj užmušta bele. Kan

dienav
su s
16 sukilėliu.v

Persų žemėje. Širazo miesto gatvėje 
........ .................... -

tu Chinų respublikos išrinko 
vienbalsiai Sunjatscną. Ciesorius 
su savo šeimyna pasirengęs pra-

Rusiškasis pasiuntinys Chinuo- 
se pranešė Chinų ciesoriaus val-

but įvesta
tu re

vvru ;
atliktos 
lošimui

Mongolijoj, ten pasiųsianti 
vo kariumene.

gubernatonių apskričiui,

siuntė kariumene

ginusioji miesto

savo

pauzas darė.
1 Judkcvičius)

neg

perai.

nigų yra 888. Lvovo dvasiškoj 
unijotų seminarijoj yra 120 mo
kiniu, c

jų yra 880; unijotai rusinai turi 
1875 parapijas-. Katalikų lenkų 
Galicijoj gyvena 3,951,840, uni-

lenkuv

metuose.
Per- donvmu Maryan Jasienczyk.

T .

namus stačiatikių popui
dienos,

ir turtin-

dideli.

|| Chinų ciesoriaus ministerių

Jis užtikrina, jog bent šiauri
nes Chinų provincijas gali 
ciesoriui palaikyti, bet tam reikia 
pinigų. Jis nuo ciesoriaus gi
minės kunigaikščių, turinčių ga
na pinigų, meldė paskolos 10 
milijonų dolarių, bet jie ‘atsisakė 
pinigų duoti. Matyt jie pats 
netiki, kad ciesorius galėtų sos-

laikyti kišenini, jų rizikuoti sos
to palaikymui nenori. Laikraš

talistai pasiūlė ciesoriniams pa
skolą. Jeigu tas pasirodytų tei
singu, tai pietinių provincijų gy
ventojai gązdina boikotu Ameri
kos išdirbiniu, c

li Lenkijoj vargas, daug dar
bininkų yra be darbo; pramone 
sustojo. Uždarj 
mažai sankrovų.

džios apdirbtas sumanymas

Bažnytinius

sodino 7 dienoms areštam Tai 
gi lenku valdomoj Galicijoj to

jau išpažinimo

|| Poznahiu je iš 
n i s t ų ta ūpo 1 . os'ios 
lė pusė ' liti 1 į jo no 
gų. sudėtų ten vai 
tų vokiečių.

vokiečių kolio- 
kašos p ra puo
lu arki ų pini-

ne

val

sumanymo: žemietijų narius rinks

Stisinėšimų kalba turi but ru
siška, bet posėdžiuose leista ir 
lenkiška kalba.

pykloj Titzeno užgimė gaisras. 
Darbininkai apatinių lubų išsi
gelbėjo, bet dirbusiems ant' vir
šutinių ugnis užkirto išsigelbėji
mo kelią, nes trepai užsidegė. 
Prisiėjo per langus • šokinėti.

tingieji Varšavos gyventojai 
pradėjo nuo totorių pirkinėti ar
klieną, nes ji pigesnė. Kas die
ną totoriai piauja Varšavoj 8 
arklius. Svaras arklienos 8 kap.

|| Varšavos generaĮ-gubernąto-

įmesto du kunigu kapucinu — 
Kasijaną ir Pfokopą.

||. Galicijoj, Lvovo vyskupijoj 
yra 252- parapijos, 362 „katalikiš
ko^. koplyčios, katalikiškų kuni
gų vyskupystėj yra/455, vienuo
lynų cjo, o juose 231" vienuolių. 
Katalikų yra 984,973* Unijotai 
turi 754 parapijas. Bažnyčių yra 
754, filijų 397, koplyčių 37. Uni
jotų yra 1,335,890. Unijotų ku-

šu drabužiais !
() . 1

i ko mėginimus

vojaus žmogus gali vaikščioti

bužius ir tokiu būdu šaldo kūną 
ugnyj esančio.

Turtingiausias žemes kraštas

pinigų. Prancūzijoj kiekvie- 
gy ve n toj ui išpuola po 40 
Antrą vietą užima Suvie-
Valstijos Šiaurines Amc- 
Cia kiekvienam išpuola

,; po tiek jau pinigų iš-

šiai 
nam 
dol.
nytos
rikos.
25 do k
puola ir kiekvienam Belgijos gy
ventojui; Hblandijoj gyventojui 
išpuola 23 dol., Vokietijoj 21 
dol., Anglijoj 20 dol., Šveicarijoj 
gyventojui išpuola po tiek jau.

|| Madride koksai amerikonas

125,000 dpi. Už tiek pinigų ga 
Įima net pusėtinai gražią bažny

dijjmai labai kvaili, tai juos pil
dant, traukiniai negali, kaip rci-

kiši, jog užgims karas su 
strija, jog rusams prisieis 
veržti į Galiciją. Todėl 
vinčių prie Austrijos rubežių re
gi menių o Ne ie ra m s prisakyta 
mokytiesi lenkiškai.

s to

tautiškoj i

Danijos 
karalius. Nuo šių naujų metų 
Islandijoj nebus gMima gauti gė
ralų turinčių daugiau kaip '2% 
alkoholiaus. Atgabentas iš kitur 
techniškiems ir gydymo reika
lams alkoholius Ims labiau kon
troliuojamas negu smarkiausi 
i^iodai. lokiu budu Islandija 
bus vienaitinis kraštas, kur pasi
drūtinti. alkoholiu nebus galima.

Tą užgyrimą patvirtino

ir

mas seniau

vinėti ir iš kitur

neišėjo, nes caras 
rimo nepatvirtino.

už-

|| Šiemet Francuzijoj mirė 
18279 žmonės daugiau negu už
gimė. Skaitlius gyventojų suma
žėjo veik visuose departamen
tuose, išėmus penkių departa-

bretonų gema, daugiau vaikų, ne
gu miršta žmonių. Bretonai vie
nok ne prancūzai, jie vartoja ir

žinasi, nes čekai nesiduoda
1900 metuose 

o

politiškuosius, iš viso

armijai darbuotiesi. Jau ir 
ma jai uždrausta buvę gat\ 
laikyti susirinkimus, galėjo 
riai rinktiesi namuose, gavę 
licijos leidimą, dabar jiems 
drausta rinktiesi ir namuose.

500

na-
J)O- 
už-

kiam mūšiui rusai paėmė miestą
Tabriz. Persijoj. Mušyj rusu
ti ž muši a 200, pc 
gi am

LIETUVIAI AMERIKOJ.
IŠ KENSINGTON, ILL.

Pas mus atvąžiavo basakojis 
kapucinas, “tėvas Kazimvras”.

misijos.

viedoja “didžiuosius griešninkus” 
(ne paprastus), šventina ir 
Daug nukentėjo nuo tų ir 
saliuninkai, nes kapucinas 
griaudeno žmonėms negerti, o 
klauso: saliunai aptuštėjo, neb\-

1;

ir
Po

owi swiat”.
rodomi stereops

veikslai nusisekė ne kaip -

(Juliutė

ra-
Pa-

ant smuiko.

ska, taip ir p-lė Dunduliutė atliko 
savo uždavinius puikiai.

pąprastai, buvo

Žmonjų btiA'o nedaug, Rateliu 
ikės pridėti. Žmonių nesilaAiky 
■> priežastis — tai kapucino’mi

ta vakaru.v

sausio

foils. Po teatro buvo balius. Dė
lei misijų žmonių nedaug buvo.

Butu tai geras Kapucino d ar

:. t.
i jų 
in- 
ie

siima ir kurstymu žmonių: “su 
pagaliais iš savo namų išvyti 
bedievius, deginti ir naikinti laik
raščius ir knygas, nelankyti va
karų, susirinkimų'’ ir 1.1.

Pasekmės matomos: jau kata
likai pradeda bedievius mušti

Rpt.

lš PITTSBURG, PA.

v i<a aioiiuHivk. l v. x ao j v ci/’-i 1111 v 1 uo, 
žinomas kapucinas, ir išbuvo aš- 
uonias dienąs ir pasakė.24 pa- 

i^okslu<9 taigi kas dieną po tris.
20 gruodžio. Pernai 
pejkė jo pamokslus, 

šiųmetinius negalima
laik raščiai 
bet apie 
pasakyti, 
Kalbėdamas 
girtuokliavimo,

apie vod i ngumą
visai gerai kal- 

klausimą, kas tai 
yra girtuoklis? atsakė, jog nėra

ma

in.
ma-

buvo
1010

gyvulys negeria. Girtuoklis ne
sąs nei medis, nei akmuo, nes 
tie daiktai eina triobu statymui;

ti knygas ir laikraščius, o vaka
rai dabar parengti davė nuosto

žiau.

|| Pasimirė vienas iš

Chinų valdyba Mongolija 
pastgaysino ncprigulminga val
stija ir išsirinko sau chaną Koak-

ant ' salos Formozos

vo Japonijos ambasadorium -Lon
done, paskui gi užsienių ministė- 
riu.

tur japonų yra apie milijonas. 
Tai iš viso japonų yra apie 62

mūra. Gimęs jis 1055 
II a r v a r d o universitetą.

Photo by American Press Association,..

Bandymai 12-colinių Mortirų Fort Totten, L. I.

|| Pradžioj šių metų Japonijoj 
atlikta gyventojų sūskaitymas. 
Dabar valdžia pagarsino surink
tas laike suskaitymo žinias. Su- 
lyg tų žinių, pačioj Japonijoj 
yra 49,587,283 gyv. (25,945,399

liaus, kunigaikštienę Aosta. Pa
vogė jos graznas vertas 270,000 
dol. Francuzijoj suėmė du italu, 
kurie, kaip mano, tos kunigaikš
tienė

pusę miesto
nu

kranto
Espinho 1P nunešė į jūres 5c 
mų^ 

/

i' Austrijos parlamentas 
skynė 38 milijonus kronų padi
dinimui algų tarnaujančių ant

h

pa

buvo menkos, dėl ko tarnaujan
ti pradėdavo ypatišką streiką: jie 
pradėdavo pildyti visus kelių mi
nisterijos padaVadij imtis ir to
kiu budu sulaikydavo traukinių 
bėgiojimą. Už pildymą valdžios 
prisakymų tarnaujančių bausti 
negalima, bet kad tie pądavą-

|| Taigi seniausia musų žemės 
ciesorybė, 4 Chiiiai, tapo respubli
ka. Ciesoriaus ministerių pirmi
ninkas Juanshikai iškeliavo iš 
Pekino ir ten, turbūt, jau nesu- 
grįž. Ciesoriaus šeimynos sąna
riai pasiliks Pekine dar kokį lai
ką. Jo šeimynos kunigaikščiai 
miesto Tietsin svetimtaučių da
ly j pasisamdė privatiškus gyve
nimus. Ciesorienė našlė persikėlė 
iš rūmo į svetimų ambasadų Pe
kino distriktą. Mieste Shanghai 
mandžurų kariumenės regimen
tal traukiasi iš savo stovyklų.



J

LIETUVA

neoeužsiimu
nežinai a

vienu balsu

Galite ke-

laikomo ži-savo

pačiam

tuv

X 
ir judviem,

Kad aš turėčiau ir Gal....
Pro dvi-

ra) ; Mares Bastau sKirnes — rer 
j<l (Gyvenimo vaizdelis) ; Jova: 
ro
(eilės); Liudo Giros
linkuosius stiklus. . .

Nė nemaniau, 
liauti sau sveiki.

IŠ HUDSON, WYO.
Darbai šiuom kartu eina čia

gins Jarila’’ (Knygiaus Jarilos 
pasakojimas apie teisybę. Auto
rizuotas vertimas iš baltarusių 
kalbos); Juozo Mikuckio — Ver
ki, o aš dainuoju; Jš gyvenimo

tai ne 
manau, 

linksmai

Kai j) jūsų, d augiAu 
įr iicbeužsiimsiu I

— Tai -*tu toks, 
grie žd a m i d an t i m is
Sušnypštė abudu banditu. — Ir 
be abejonės, pasirūpinai dar po 
Įleistais, kad mus skylėn inki 
šus, a?

turėtų daugiau

kenksmingumo svaiginančiųmui

sviesosninkas puolė ant kėlių ir pradė-

šauksmo misi
tau

nyčio j susirinkę. *
vienam

žmonės
žmiršto-

raštus.

ko neskaito. Jeigu tėvo Kazim įe

it-

ateina
tina”,

ta ORI

i -nedaug dar tc-

va s 
žmonės

svetimu tautu žmones.

gas; jis nei ne velnias, nes vel
niai
esąs *

pamatyti, pernai jie 
ščiojo. J. Virbickas.

. ( ta buvo labai išsiplatinę gir
tuokliavimai. Kadangi nedelioms 
smuklės uždarytos, tai žmonės

rimų į namus. Tie riogsanti prie 
degtines nedelioms nieko kito

nes norint 
išmokti, 
tvti tik

Laike ' misijų bažnyčia , žmo
nių buvo kimšte prikimšta.

Darbai šiemet čia eina geriau

svkiose ir 
ir naktis.

I dėtu viii

a jaunas, ar senas, 
net senam nesūnku 

Žinoma, kalbino skai- 
kat ai i kišk u s laikraščius.

Pavojaus^nėra,

pamėgsta skaitymų. , 
skaityti vien katalikiškus

tvti laikraščius, o

negirtuokliauja, Girtuoklis 
velnio sutvėrimas, nes vei-

jau vis 'geriau. Kad tik. jam iš
važiavus, iš gaivu jo žodžiai‘lie atsiginti. .

, sūnau? —- 
susirūpinęs ir 
Tikiuos nepa-

darė?
Domas

naš vra mašinistu užveizda, ki- v
ti kalnakasiai. Čionykščiai lietu
viai gyvena sutikime. Gaila vien,

akmurkoj atso- 
iš antro plėšiko 
ir jie pasiliko

čia: “Lie-

k . . . . Kas tau 
ėmė klausinėti.

na. Ant jo prisiienKtisi sioveji 
susirūpinusi Agnė. Pamačiusi 
jį atmerkiant akis, nudžJugo.

savo jiegas,

7

IŠ RAYMOND, WASH.

Čia gyvena daugiausiai finų, 
norvegų ir graikų. Lietuvių yra 
12 šeimynų ir šešis syk daugiau 
pavienių.

1 laugumaš

greieiau
kerosi no ir

žino tik sahuna. Svarbiausias 
tų užsiėmimas —■ tai prie baro 
stiklds tuštinti. Draugovės nėra 
čia nė jokios.

pribuvusiam darbas nelengva 
. gauti, nes ir ant vietos yra žmo>- 

niu bedarbo. Žiemos laike dar- v
bo būva mažiau. Kitokių darbų 
čia nėra, tik lentų plovyklose. 
Lentų plovyklose šviežiai priim
tam darbininkui daugiau neino-

sumažino mokestį nuo 2 dol. ant 
$1.75. Dabar rašosi darbininkai 
į unijų ir nori priversti darbda-

voti 8 valandų datbo diena. U L
P. Šimkus.

IŠ INDIANĄ HARĖOR, IND.
Naujų Metų dienų čia buvo 

parengtas tautiško “Lietuvių Pa

balius su dainomis, Columbus

kare, susirinkus daugiau žmonių, 
ps. Yasiulis paaiškino šiek-tiek 
apie dailę ir kvietė lietuvius prie 
tautiško darbo, nes Indiana Har- 
boro . lietuviai tautiškoj dvasioj 
esu labai silpni, Lietuvos reikalų

kalbų, buvo dainos. vDainavo iš

tik trįs mėnesiai atgal, bet sudai
navo gerai. P-lč K. Vencus padėjo

zavo. Laike dainavimo publika 
užsilaikė nepergeriausiai. Žmo-

1

nių buvo 
taine. J. Bačiunas.

Iš E. ST. LOUIS, ILL.
sumažėjo gyvulių

kitos išdirbystės
Darbai 

skerdyklose 
taipgi negeriausiai dirba; už tai 
iš kitur atvažiavusiam darbas 
sunku surasti. - .

Lietuvių čionai yra keli tuk-

silpnai laikosi dėl naujos kon
stitucijos ir augštų mokesčių. 
Lietuviai tautiškoj dirvoj mažai ale leiskite i ė man iš

Savo tėvą

Per Kalėdas lietuviai atsižy-

Apsipažinęs ge
namų apystovo-

vičhti, parakvij'os . dalykai eina 
ramiai.- Kri. Petravičiaus ir vie
tinio vargoninko P. Budriuno ta
po sutverei teatrališka kuopelė, 
kuri mano pastatyti ant scenos

gali savo tėvus
Dienos slinko, 

riati su visomis 
mis, . D,omas '
uostyti, šnipinėti, kame senis lai-

Sužinoti te-
kalbėjo vienas senesniųjų.
sai senis Pdynas su savo duk-įko savo pinigus.

intįrianios išvaizdos, vyrai.
senesniuoju, pašnabždom s*

jų begalo, ir ji verta" buvo my
lėti’. Viena — ji buvo graži, ant
ra — begalo g< 
ui ir mandagi

i

mėjo fcuiygiškumm! Zaleckis pa
šovė Antaną Karpi ir dar neiliii
apipjaustė. Zelcckis dabar sėdi 
Bclleviifės’ kalėjime. Reikalauja- 
n/a $2500.00 kaucijos. Remeikis, 
kiirs dalyvavo muštynėse, užsi-

M ar v’sr

Pranas Keserauskas.

IŠ BRIGHTON, MASS.

jei musų žmones kū

tu bendrovėm ir kad visokius rei-

r*

tarpu nevažiuoja, 
butu /-kibai sunku

A. Aiauckas. i

traukiasi per dienas

ir >aule .
J. Balčitis.

IŠ KANKAKEE,

čios, mėgino pečių užku 
kambaryj butu šilčiau.

4
rosimi 
sieiti. A. Usevičia.

IŠ DETROIT, MICH.
Vietine Lietuviu Laisvamaniu

prakalbas Orlikovskio

lika nelabai ramiai užsilaikė. Kal
bėjo Mockus temoj: ' “Tikėjimas

neatsakė. Kunigas buvo kvie
stas, bet neatėjo.

Vietinė Laisvamanių kuopa 

stoti tikėjimo apgynime, bet abe
jojame, ar jis atvažiuos. Kvietė
me ir kunigų 'Puma su Olšausku, 

nigų Valaitį ir kita dienų išva-

laikė. T. Mažamokslis.

IŠ BOSTON, MASS.

rcųgtos diskusijos 162 kp. L.S. 
S. A. Tema buvo apie socija- 
lizmų ir katalikystę. Iš* socija- 
listų pusės buvo A. Montvidas, 
o katalikų St. Michelsonas. Nei 
vienas vienok plakatuose pažy
mėtos temos nesilaikė.

Tų pačia dienų buvo prakalbos 

kalbėjo Antonovas. Antras kal
bėjo socijalistų partijos Mass, 
valstijos organizatorius. Tasai 
aiškino Christaus mokslų. Jis 
sulygino dabartinę kunigijų ir 
valdžių su Christaus mokslu.Tre
čias kalbėjo St. Michelsonas 
apie airišius, apie rusus abelnai; 
visas tautas išniekino.

L. Grikštas.

KLASTA

Viename atkampiame restora
ne, kuriu policja labai retai te- 

na

stengėsi išaiškinti savo, sugalvo
tų plian<| jaųnesuiajam, o tasai 
Vis kažko iš pradžių purtėsL Pi

MISS JANE ADPAMS, 
galva Hull House įstaigos Chicagoj, garsi filantrope ir auklėtoji 
ir kaipo tokia, ji skaitoma didžiausia šiandien męteris Amerikoj.

tere gyvena visai nuošaliai, 
viensėdijoj. Pinigų jis turi kai 
šieno. Žinome gerai, kad jis jų 
bankon nededa, laiko sau namie. 
Visa, kas nuims reikalinga, tai 
sužinoti, kame jis juos turi pa-

Vincas atsižinojo, kad Blynas 
norįs gauti dabar nebrangų dar
bininkų, tokį, kurs apsiimtų jam

Tatai mums čia yra gera proga. 
Tit apsiimsi pas jį tarnauti. Be
tarnaudamas, šiokiuo ar tokiuo 
budu sušnipinėsi, kaine jis laiko 
pinigus. 1 Tada duosi mums ži- 
ma, ir paskirta naktį mes busime 
jau ten. Geriausiai, mums regis, 
butų tatai sužinoti per jo dukte-

Tatai ban-’

...j\Ta, o kai moteriškė 
žinai, — tuomet jų ga-

su ja, kų tik nori.
Ir gundytojas ėmė garsiai juok

tis.

Domas — tuo jatt-

lėjo ir mastė. Pagalios tarė:
— Gerai. Mėginsiu visa kuo- 

geriausiai. Bijaus tik, ar man 

— pertarė jį greitai gundytojas. 
Tu kaip tik ir esi toks vaikė
zas, kokio mums reikia tai kla- 

riausiai. o paskui, vyruti, ‘pi
nigų turėsime tiek, kiek tu savo 
gyvenime neesi dar piatęs! Gera 

atsakė Domas, ii

tam rankas.

Ant rytojaus Domas, gana 
švariai pasirėdęs ir lagaminu ran- 

Reikala-
10I10 ir

šiek-tiek pinigais.
Sutiko.
Domas rado Blyno namuose 

visa taip, kaip jam jo sėbrai bu

v o pusėtinai sykstus^žmogus ir 
neveikiai kuo išsitikėjęs. Bet da
rė gerus pinigus ir, aišku buvo, 
bankon ju nedėdavo. Laikė 11a- 
mif. Kas tečiaus labiausiai puo-

kad

jos

čiaus nevyko. Numanė, 
duktė žino senio paslaptį, ir 
jis pasirjžo kokiu nors būdu per 
ja sužinoti. Pradėjo pri 
meilinties.

Domas, abclnai, nemėgo ūkio 
šau

nus darbininkas. Buvo teisin
gas, vikrus, dirbo gerai ir darbas 
jam sekėsi. Senią Blynas užtat

vakarieniavus, kada senis nuei- 

mulu. Ji sėdėdavo sename fo-

prieš jų, ir taip ab.udu šneku
čiuodavos kartais iki vidurnak
čių. Agnė, vis ir vis darėsi jam 
prilankesnė, ir, pagalios, Domas 
pastebėjo, kad nekalta mergšė 

prastai, 
ji ’— fotelyj, jis;— čiajau ant 
kėdės. Žiūrėjo j jų, gėrėdamos. 
Ant jos ilgų, nerūpestingai su

kų ir patogaus veido krito minkš
ta liampos šviesa.

Pasilenkė ir paėmę jos rankų.
Ji pašoko, negarsiai, riktelėjus, 

suspaudęs ir ėmė pasakotis, kaip 

akis 'nuleidus, bet rankos ne at
ėmė. Domas švelniai apkabino 
jų, norėjo pabučiuoti, bet ji pra
dėjo melsti, kad to nedarytų, kad

putį 
nimo

drebėdama nuo susijudi- 
ištrūkus iš no ji skubiai 
laiptais virsim. Pusiau-

dar atsigrįžo ir žvilgterėjo

Pasilikęs vienas, Domas sto
vėjo ir masTė. Mųstė tokias mu
štis, kokių niekada pirmiau ne
buvo mųstęs. Atsisėdo, įrėmė 

naktį išsėdėjo

apsime-
o išeina,

I ' ■ '

— my
liu!^ m

viii, kas atsitiko tarp jos ir Do- 
ino, būtent, kad juodų.kits kitų 
mylį ir kad ji norėtų įik žinoti, 
kaip tėvelis tarsiųą. *

Senis aiieko jai ( neatsakė. Pa
sišaukė Domų ir, paėdęs jį už 
rankos, atvedė pas savo dukte
rį, sudėjo jųdviejų rankas ir, link- 
smaį šypsodamos, tarė:

Po to jis nusivedė Domų sa
vo kambarin ir, po ilgų aiški
nimų ir priycdžįojimų, parodė 
jam, kame jo turtas paslėptas. 
Domas. ’ net vyptelėjo, pamatęs 
tokia krūva pinigų. Tik griebk 

Bet jis susivaldė.

sa, bet I 
sumaniai

kur rado Agnę jau jo belaukian-

putį susimaišė

<?ah žinot

gal

vo perdaug dar su-j 
tatai būtų galima,! 

jis ir dabar nuo to susilaikytų,! 
bet pakvietimas išsiusią... .

pagalios sau.
— tarė 
tai rci-

ir
nesmagus. Tatai pastebėjusi 
Agne ėmė jį glamonėti, klausi
nėti, begu kas jam ne atsitiko, 

žinėje.
Seniui Blynui nuėjus gultų, kiek 

palūkėjęs, Domas pakilo ir, pri- 
simezdamas neva turįs dar kokį 
ten darba pabaigti, ėjo laukan.

jo ir, nie- 
1a, meiliai 
ikimis. Jis

prisiartino, apkabino
eiliodamas, tarė: 

Bet kada jųdviejų lūpos susi

ir kuoveikiaiisiai palei-

tis buvo vėsi, bet Domas visas 
degė.- Širdis jo smarkiai .mušė ir 
galva svaigo.“ Keletu sykių gi- 

kui.

ir tylu, kai kape. Domas negar
siai šūkterėjo, ir iš tamsumos 
prisiartino prie jo, yt kokie 'še
šėliai, du banditu. Vienas ju at-

Domu, bęt tasai jam rankos ne
padavė. Papurtęs galvų jis trum
pai tarė:

—> B e reik ai o, Vincai. Viskas
kiekvienam naskaityti.4 ' *

tOM

davo ligšiol panašius almanachus 
svetimomis kalbomis, dabar, tu-

žinias (eiles); Lietuviai ir gam
ta (kaip lietuviai prašo saulės

myliu mergaitę, o jos tėvas — 
geras žmogus. Pasilieku čia prie 
jų.. A Purvinais darbais, tokiais

gybė žinių iš lietuvių gyvenimo.
Išleidimas dailus. Kalba gry

na. A. Vegele.

Šijy almanachas tikrai atstos į
• • v • t "4mums by kokį svetimtaučių al-liaus “Pavasaris”; Lazdynų Pe

lėdos — Dainelė (eilės) ; Ma
rės Lastauskienės — Iš užmirš
tų dainų (eilės) ; J. Šeiniaus — 

ei-

Abu banditu pašoko.
— Viskas pabaigta?! •— vienas

— Laimė (apysakutė) ; Juoze 
Mikuckio — Alan nekalbėkit

MASSACREIN tSbRlžf-ll8*
*

Skerdyne Tab iže, Pers joj: Rusijos kazokai ir jų i

taikomas Domui tiesiai 
Domas 

ko, išmušdamas

astrų skaudėjimų šone. Suriko 
ir krito ant žemės be sųmonės.

Kiek atsigavęs, pamatė beesąs 
aiškiai nušviestame kambaryj ir

,ar Kas.
nespėjau

Kaipgi jauties, 
pasilenkė prie jo 

uos, ir

švelnia

Ligonį pri- 

ir ne, Domuk?
— Aš manau, brangioji, 

itsilicpė šypsodamos Domą t’

ir
išgelbėti namus nuo nelaimės.
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“Šviturys”. Metraštis - almana
chas su kalendorjum" 1912 me
tams. Jono Rinkevičiaus išleidi
mas. dLiudo Giros redakcija. Vil
nius. Pusi. 287. Kaina 80 kap-

Šiomis dienomis išspauzdinta
Vilniuje “Šviturys”, pirmasai 
mctraštis-almanachas. Knyga tai 
stambi, nes, susideda net iš 287 
puslapių didelio formato.

skyrius, 2) Visuomenė ir gyveni
mas, 3) Mechanika,’ 4) Pažinki
me Lietuvų ii\ 5) Informacijų 

kiekviena skyrių, pasižiūrėkime 
tik, kiek ten įvairios medžiagos 
skaitytojams duota.

Literatūros skyrius. • Šio 
us turinys toks: M. Jus- 

i.

taičio • 

A

$

i

nies atminimui) ; Ant vienų pen
čių (monoliogas) ; Liudo Giros 
— Mano sesulė (eilės).

II. Visuomenė ir gyvenimas, 
lurinvs: 

9^

Kazio Puidos — Kovos lauke 
(Mintįs apie J. Weysenhoffo 
“Cnia” powiesc litcwska) : Onos 

tas, skaitytas Kauno “Dainoje“ 
1911 m.); Gk. — Laikraščių ' iš- 
siplatinimas Kauno gubernijoje 
(Statistikos bandymai) ; Antano 
Jaroševičiaus — Pritaikomosios 
dailės reikalai; Antano Rucevi- 
čiaus — Pirmasai teatras Su
valkijoje (Iš mano atsiminimų) ; 
Lietuvių mįslės: Žemkalnio — 
Žvilgsnys#*į musų teatro istori
ja ; Domo Šidlauskio — Koo
peracija arba draugdarbė.

III. Mechanika. Turinys:
Aleksandro Jurašaičio <— Fo

tografija (Referatas, skaitytas 
JV-ajame visuotiname kz Mok
slo Dr-jos susirinkime , Vilniuje, 
liepos 12—16 d. 1910 m?J.

IV. Pažinkime Lietuvą.
— Keletas žinių apie b 
miestelį; M. Grigonio - 
n tautiški žaidvmai; Tau

dainiųC-

viiiv folklorui, surašė Liudas Gi- 
Paberžiečių dainos; Progra- 

j) rinkti tautos t very bos 
L Gintauto — Vilniaus

ma, k;
turtai;

ir 1909 m. sta- 
kajAančių ir 

ibos. **T7rW4iviii

V. Informacijų skyrius:
Lietuvių kronika 1911 metais; 
u^ų draugijos; Musų mokyk- 
s; M ūsu artistu kuopos; Mu- t

sų artistai. Adresų lapas; Ru
sijos valstybė; Bendros geogra
fijos statistikos žinios; Įvairios 
statistikos žinios; Pasportai; 
Įžymesnieji kurortai; Kauno ir • 

rinkliavofį ir jų išlaidžiai; Moke
sčiai; Saikai, Pinigai, Geležin-

etai kiek daug medžiagos duo- 

kaina — 8o kap. — ir* išrodo iš 

visai normalinė, nes kų gi dar 
galima butu duoti daugiau už

Padavęs gerbiamiesiems “Lie 
tųvos” skaitytojams “Švitur” 
intalpa, smulkiai kiekvieno 
riaus ir straipsnių atskirai 
kratinėti nei nemanau, n< 

pai tik pažymiu, kad ta 
tūrio” straipsniu — stra

4



*

j

r

1

y

*

■j.

^uiauku^.

Kd aš‘nuveikiau pereitais me
tais? Kiek gero padariau savo 
dvasiai ir kiniui? Kiek nužen
giau pats? Ar bent kokį progre
są padariau savo ir artymų nau
dai ?J šiuos klausimus kiekvienas, 
patsai .sau* atsakykime. Atmin
dami jog kiekvieną dieną ir va
landą mes galime ir privalome 
sunaudoti geriau, turime žinoti, 
kiek ištisi metai reiškia mušti' 
gyvenime. Negalime .pasidžiaug
ti, jei apskritus metus praleidom 
niekais, jeigu jų ne sunaudojome 
kiltiems gyvenimo ^dalykams. 
Mes .turime, ar bent privalome 
tupėti kokį nors siekį: siekis

tikslas turi but vienašV —. page
rinimas gyvenimo. Įvairįai mes 
jį geriname: vieni skaityt ir ra
šyt mokinasi, kiti amatų ir kitų 
profesijų, treti taupo uždirbtą 
skatiką ir 1.1. Kiekvienas, ar 
šiaip ar taip, turime gyvenimą 
gerint, nes taip nedarant, mes 
patampame jo neverti, jį pažemi
name, supurviname, skęstame pa
tįs sau duobę išsikasę. “Jei ne 
sėsi, tai nieko nepjausi”, sako 
sena patarlė. Taip ir gyvenime: 
jei nedirbsi, netobulirisi savo su
gebėjimų, tai ir liksi Skurde kaip 
buvęs, ir neišlįsi iš tamsaus kam
pelio. Pse vienas,. pamatęs auto- 
mobiliuj važiuojant žmogų, sa
ko: “tai dykaduonis! jis tik va-

dedamas, mes jam dirhame! 
Nė nepamąsto, kaip tas žmogus, 
vargšu būdamas, dienomis dirb
davo, o vakarais mokiiidavosi, 
kaip sunkiai dirbdamas, kokią 

ęiališką mokyklą pabaigęs, ga- 
ofise darbą, ir vėl stengėsi 

augštesnę vietą prisigriebti, o 
.<1 galima tik dirbant ir 
besitobulinant 
liaus geresnę 
dirbo, kol Tie 
vės užveizdos vietos-, 
sibaige jo dirbąs.; ir 
giškai ir ištikimai/ 
galėdami ir atsiekė 
kaduonio” vic^Kn A

tik dirbant 
atsiekti. .1 
vietą gavęs, 
ivo / visos* dirbtu- 

Ir čia lie
čia jis ener- 
dirbo, kiek 
triūsu “dy-

niui, r.u pirkti žemės g; 
ctc. •Progų yra gana, t 
sinaudokime. Ant galo 
šeimyną savo apsaugokite aseku- 
racijos budu, bent Susivienijiman 
rašykitės, ar ligoj, ar mirus tai 
bent nereikės; “kolektuoti”, o li
kusiai šeimynai bado matyti, nes 
an.t šešių šimtų, ar tūkstančio už- 

: nuo ne
ne iš rok uo-

t

parap

tau.

laimės ^apsai 
turn .žmogus 
!<ių galima 
gerus noiųis, 
užtektinai]

• w • • « fišmiegosi 
singu, tad 
dirbkim, kyd

pasinaudoti, turint 
energija ’bei proto

galime pavadint tei- 
pric jo besitaikydami 

už kelių metų triu
mą silsėti, ‘kad ta

nuolatai grasinau 
nuvyti nuo durų.
pradesmic protauti ir gyvenimą 
tobulinti, tai visokeriopos lite
ratūros, dramos, muzikos ir dai
lės klausimai bus ištišti.

. jiegoms dirbdamas, išsidirbo iki' 
didesnio, o,už keliolikos metų al
sinančio ( rbo jis susilaukė ir 
lutomobrfiaus! Štai tau ir “bur-

lengvai žiūrime ir klaidingai ma
nome. buk kam nors kas dykai 
atsieina. Pavyzdžiui, tūli žmonės 
nusipirko spigios žemės apie 40 
akrų ant lengvų išmokesčių, ir 
nors savo pinigų beveik nė" ne- 

1 tūrėjo, bet ant tos žemės, gavę 
paskolės, susipirkę reikalingus 
gyvulius ir rakandus, nusikrau- 
stę tenai žemę užarė ir bulvėmis 
užsodino; pasistatė bakūžėlę, vi
sa ko. prisikentė, vargo ir šal
čio. bet pKjyriiui atėjus, bulves 
nukasę ir pardavę, jau galėjo 
geresnius namelius pasistatydin
ti ir kitus dalykite susipirkti, o 
jau antrą met^*^ pradėjo skolą 
niokėti. Vien bulves pardavimui 
,odina ir gerai tupm verčiasi, 

štai tie lietuviai, už kelių me- 
aprupįs savo ir savo kūdikių 

savo vien kruvinu triusu 
>sukrumu! Tai mat kame 
wio pagerinimas; jei turi 

r nori mokintis ko nors, 
; visoms keturioms, nie

ko nelaukdamas, mokinkis, ir 
mokęk tą mokslą savo naudai 
apversti, jei diroi‘ir.maitini šei
myną, tai, abu >su 'motere,'* mokė
kit sutaupyt dalį uždirbtų pini
gų, kad bedarbei ar ligai užėjus, 
nereiktų atmananti ir badą kęšti. 

.Mes turim atsikratyti tokių agi
tatorių, kurie vien kalba 
“blogį\ surėdymą”, nes tas

apie 
mus 

žudo, o nieko gera neduoda. Su
rėdymo mes nemanome girti, bet 

frankas sudėjus laukiant to su?ė- 
nymo pasigerinimo, patiems nie
ko neveikiant, mes tik save su
naikinsim, o surėdymo nepatai

sysime. t '

sižadėkime veikti pagerinimui 
• savo gyvenimo, ir išlavinimui sa

vo proto, o draugija su mumis 
kartu pasigerįs, pasigerjs it su
rėdymas. Mugu jaunuomenė, vai

 

kinai ir merginos, griebkitės dar

 

bo* mokinkite! anglų kalbos, 
amatų ir profesijų; nepasiten
kinkite ^iupėliavimu anglių, arba' 
šmravimu hotelių grindų.. Pra
mokę kalbos gausit geriau apmo- 

dar- 
pro-tąsyk bus dar geresnė 

lavintis protiškai, nes 
giau pinigų ir laiko turėsit.

|ą*yvenusicn>< žmonėms, su 
mynom , linkėtina taupyį 
gus, v ton juos pragėrus, o šiek- 
tielc ^taupius, apversti juos biz-

SCI- 
pini-

Danute.

GYVENIMO AIDAI.

Para-Naujienis Metams-praėjus, 
pijinią mokyklų klausimas. — Apie 
korespondencijas ir korespondentus.

X

Praėjo Seni Metai. Dar vieni 
musų gyvenimo metai nusirito 
amžinybėn, dar sykį apibėgo že
mė aplink saulę, dar vieni metai 
praėjo ir daugiau nebesugrįš....

Pasižiūrėkime į pereitų metų gy
venimą, apskaitliuokinie, ką gero 
per tuos metus padarėme, nepa
mirškime taipgi, beskaitliuodami 
gerus, apskaičiuoti ir blogus dar-

darykime išpažintį pereitų metų 
gyvenimo.

Permąstykimc,kuo kuris nebus 
tume, ar’ paprastas darbininkas,

ižinti/' 
laikas nebesugrįš.

J!

vi-

Gyvcliimas trumpas, tatai 
turime pašvęsti ne blogiems, 
geriems* darbams — tokiems, 
rie duotų nuimsi patiems ir 
suoihenei naudą. . 'Pradėkime
naują gyvenimą, gyvenimą dore- 
snį, idant šiuos, naujus metus 

zvaisingcšniais, naudin- 
gcjsniąis ; dar labiau patobulin
kime • t<įjfTJjyvenimą, idant gale 
metų galėtumėm pasakyti, kad 
šiemet daugiau atlikta gtrų ir 
mažiau padaryta blogų darbų.

Žinoma, neišvengsime klaidų 
šiuose metuose, neišvengsimeir

ir bloga; bet jeigu vengsime blo
go, jeigu vengsime kjaidų, tad 
pamaži taip patobulinsime save, 
kad geri darbai visada 
bloguosius.

Tobulinkimės save!

D-ras A. 
da pasilsio 
parapijinių

viršys

* ,
* • *

L. Graičiunas
klerikalams su savo
mokvklu klausimu, v

Liet.” jis išrodė^visą
ir blogumą dabartį-

neduo-

ta
ne-

ap-

susitverus' Švi .Kazimiero

menkumą
nių parapijinių, mokyklų, parem
damas žiniomis ir skaitlinėmis iš 
Chicagos lietuvių parapijinių 
mokyklų gyvenimo. Ir tiek 
me prirašė, kad “Draugas” 
bespėja nė atsakinėti.
• “Draugas” nebegalėdamas
ginti parapijinių mokyklų, pripa
žino jas netikusiomis, bet turįs 
viltį, kad tos mokyklos" pasige- 
rįsią
ven uolynu i. ’

“V. L.” N50 Dr. Graičiunas 
paduoda ir peticijos sumanymą, 
kokia turi būti siunčiama Chi
cagos archivyskupui, kad page
rinus parapijines mokyklas.

Netikiu į geras pasekmes to
kios peticijos. Tiesa, musų pa
rapijinės mokyklos yra netiku
sios, vedamos pusiau analfabetų

serų”, kurie apie pedagogiją nė 
mažiausio supratimo neturi, bet 
peticijos jų nepataisys, nes 
bažnyčia ne doros platinimui yra, 
tik dolarių rinkimui. Paleistu- 
viųgas kunigas, bet mokantis 
geras duokles vyskupui,.atras vi
suomet užtarimą pas dvasišką 
vyriausybę. Tas pats ir čia atsi4 
tiks. - '

Geriausiai butų neleisti vaikų 
į parapijines mokyklas, leisti juoį 
į “public school”, kur yra išruį 
pinta lietuvių kalbos išguldymas. 
Drauge reikalauti, kad pati val
džia pradėtų rūpintis vaikų mo
kyklomis, kokios josj^ebutų, kad 
visose mokyklose butų diplomuo
ti mokytojai, kad programa mo
kinimo butų maž ‘daug suly
ginta ir kad pačios mokyklos bu
tų po priežiūra mokyklų kpmi-

čia

“Laisvė” kai 
rcspondeucijas. 
vienodutifo.

'Taip.* Musų 
labai vienodos,

a

J

^Raspaškinas pertrauke•.acąšias

Sa

as nema

apie musu ko to

mis, ir 
ų pa-

septynioms parotus^ hauptvach- 
ton, nors Sašos kalte buvo men
kesnė.ir lengvesnė,' bet Saša prieš 
tarybą neparodė jokių savo ga
bumų, jis |ik murmėjo

' —Tylėk, junkerio šmotas! — 
trenkė kumščiu stalan perdėti- 
hiš. — Ar užmiršai, kas aš esu ! 
Tavo auklėtojas ir viršininkais! 
Kuomet auklėtojas kalba, moki-

skaito du milijonu su Viršum na
rių ir proporcionališkąi nuveikia 
didesnius darbus. Ji’ turi svar* 
bią intekmę net šios šalies po

Raspaskinas ir, pasisukęs ap 
linkui, žingsniu marš nuėjo 
hauptvaclitou atsėdėti bausmę.

Raspaškino gi draugą

<uri teikia Vduta'i Jaitrhę ir gęrovę
Dėl aujįkČiau nurodytų prie

žasčių .ir fl^tuviij ąteivija Ame-4 
riko] silpndbja Ir neužima jokios 
svarbesnėsd^ietosj šio krašto, gy
venime. f PJietivvIų organizacijų 
turime čia daug. -— įvairių-įvai- 
riausių. vVra irt gana darbščių 
žmonių, n’estok;/ pasišventimo, 
triūso, o vienok kada pakįla kok)

korespondencijos 
nuobodžios, kaip

Buvo, šuva se'nas, senas, ne
<5

tel is pradžios. Buvo šuva se- 
nfis, senas, ctc.”

Tokios ir musų koresponden
cijos.

Taip ir kartoja: “Publika buvo 
užganėdinta iš prakalbų (ar te
atro), ką parodė delnų plojimu,

Be to, musų korespondentai ir 
labai nesąžiningi. , Kur tik ne 
žvilgterėsi, ten rasi “klaidų ati
taisymą”, “pataisymą”, etc., kur 
atitaisytojas, nesigailėdamas nie
ko, duoda korespondentui pipirų.

Korespondentas pas mus, tan
kiai, užgirdo ką atsitikus, paklau
sia kiek pranešusio jam žinią 
žmogaus, na ir, geraiz neištyręs 
dalyko, rašo ilgiausią korespon
denciją. Paskui pasirodo, kad 
tai neteisybė, kad ar taip neat
sitiko, ar labai perdauginta.

Nuostolis ir korespondentui, ir 
laikraščiu i. Korespondentas akyse 
redakcijos
laikraštis*— intekmės tarpe žmo
nių, kaipo neteisingų žinių da-

a ' kredito/ o

ė tu

būtų padarius ši
taip’: laikraštis pasirinktų jam ži
nomą ir .užtikinuy asmenį, suteik
tų jam “reporterio” žcn'klėlįMiuo-

negerai

nius, etc. ir tasai žmogus rašytų 
žinias iš savo miesto.

Tuomet ir korespondentas 
nodamas, kad visi žinos, kad

* « * t?

yra korespondencijų autorius, 
josis neteisybes rašyti, o ir

jis

rc-

korespondencijos teisingumą.
Butų gerai, kad laikraščiai pa

bandytų uorę didesniuose mie
stuose turėti savus koresponden
tus.

Taipgi reiktų, kąd laikraščiai 
parašytų nors ki-ck apie žurna
listo darbą; kaip rinkti žiųios, 
kaip rašyti, ka^l butų nenuobo
džios korespondencijos, ko reikia 
vengti korespondentui, etc.

O gal kas dar ką geresnio at
rastų? K. J. Valys. ‘

Organizacijos Galybe.
Visos žmonių organizacijos 

ima pavyzdį iš gamtds. Gamtos 
įstatymai tvarko kiekvieną ma
žiausią' dulke, skirdami jai atsa
komą vietą ir uždavinį. Dėlto tat 
gamtoje viešpatauja puikiausia 
tvarka ir grožybė. Tegul, tik 
gamta nustotų veikus sulyg sa
vo įstatymais nors vieną valan
dą,visas pasaulis turėtų suirti. 
Tas pats yra žmonių gyvenime. 
Žmonės, pildą tautos gyvenimo 
įstatymus, 
vauja tais, 
sižinojimo, 
sistengimo
.tautos įstatymais.

Organizacija reiškia susispie- 
timą visų spėkų ir jiegų, jų pada
linimą į atsakomus skyrius ir 
nurodymą atsakomo darbo'7 kiek
vienai žmonių kliasai ir atski- 
fam jų sąnariui. Yra tai, visu- 
pirma, tvirtas mazgas rišąs vi
sus vienos tautos žmones krū
von. /

ingija galę ir vado- 
kųriems trūksta su- 
susipratimo ir pa

veikti ir elgtis sulyg

Ryšiu, duodančiu pamatą or
ganizacijai, yra mokestis. JVlo- 
kestįs gali Tut mažos ar dide
lės,’ sulyg tautos reikalu. Be mo
kesčių nieko bendro nuveikti nė
ra galima. Mokestis yra lyginai 
kaip kraujas kūne. Sveikame ku
ne kraujas normališkai cirkuliuo
ja ir veikia. Jis pereina visą or
ganizmą ir jį sutvirtina.

Sveikas, normalis žmogaus kū
nas turi vieną kraujo cirkulia
vimo sistemą su bendru centru — 
širdžia. Tas pats yra tautos gy
venime.

Tauta, kuri neturi bendro iž-

mingai vystytis ir gyvuoti. Ne
gelbsti tautai turėti daug mažų 
fondų, nes tas neprašalina tau
tos silpnumo. Daug mažų ' or
ganizacijų, be jokio savo tarpe 
ryšio, neduoda tautai tvirtumo. 
Tik viepiąs iždas, viena djdelė or
ganizacija, su vienu 
tvarkytu centru, yra

mas ir klausomas kiekviename 
gyvame draugijos ’ gyvenimo 
klausime. Dar didesniu darbš
tumu atsižymi žydai. Jų balso 
klauso net šįos šalies vyriausybė.

Butų galima išskaifįHtjį ir dau
gelio kitų tautų kulturinius daf-

me po truput/ atjausti reikalą 
bendro darbo, vienybės ir tau
tiško susipratimo, toks aps1dai7

... A,... taip; už 
špagą visuomet rei- 
jldyti, tat kiekvieno 

k a re i v io p i r m i a u s i o j i
čiausioji pareiga !. . . .

ni midi ra ir

ir šven-

t makaules!
itiniai laikraš-

gyvenimo srityse —- 
statime, pramonėj, 

etc. Galima kalbėti

tai jo išrišt nesteng'iaine. Tątgi 
ir neturitiiė dab/ jokių žymių 
bendro darbo vaisių. Daug daly
kų, kurių įvykinimas jr bendri
jos spėkomis rodosi tik svajone, 
įvykinama tankiai jiegomis pavie
nių žmonių. Tą pastebiame vi
sose musų 
svetainių u 

prekyboj,
šiaip ir taip, tiesa vienok pasi
lieka, kad be vienybės, be bend
ro ryšio ir be bendro iždo ne
daug kas galima nuveikti. Ta
tai prirodyti, privesiu kelis fak
tus iš gyvenimo musų kaimynų 
lenkų. Nepaisant jų savitarpi
nių barnių, ačių geroms savo or
ganizacijoms jie nuveikia milži
niškus darbus, ir tai su mažu 
pašistengimič, mažomis aukomis 
ir, tariamai, nedidžiausiu atsida
vimu.

Iš visų lenkų organizacijų, .la
biausia tautiškai susipratusi, 
skaitlingiausia nariais ir stipriau
sia turtu yra, be abejo, “Zwią- 
zek Narodowy Polski”.

Šita organizacija susitvėrė 1880 
metuose, taigi skaito savo am
žiaus vos 31 metus. Vaisiai, gi 
jos darbų yra sekami: — turi, 
apie 75.000 narių; daugiau kaip 
vieną milijoną dolarių apsčiu-' 
gos fonde; turi savo namus Chi- 
cagoj ^vertus apie $75.000; turi 
Emigracijos namus New Yorke 
vertės $60.000; turi savo kny
gyną ir muzejų Chicago j vertus 
$31.000; turi apie 10d knygynų 
įvairiuose miestuose* ir mieste
liuose, .inkurtų ,Ap.švietos t sky
riaus^ turi 4<elias ’(h^imtis stu
dentų, lankančių augštesnes 
mokslo įstaigas, kuriems duoda

viena 
Tams; 
k n vo'i

(ės $20.000 ir išleidžia vieną dien- 
du savaitiniu laikraščiu, 
mėnesinį J- laikraštį soko- 

’ išleidžia daug naudingų 
nuo „trejų metų vie

ną iš .puikiausių -lenkų kalba ka
lendorių ; išęnoka kas mėnesis 
apie $750. visokiems pavargė
liams ; suteikia kas du metu po 
kelis tūkstančius dolarių užlaiky
mui sokolų ir dainininkų; prisi
dėjo $14.000 prie pastatymo pa
minklo Kosciuškai Chicagoj ;vpa- 
statė paminklą Kosciuškai 'Wa
shingtone, D. C., lėšomis $50.- 
000; parengė viešą lenkų kongre
są Washingtone lėšomis $8.000; 
dalyvavo Kriokti vos a p vaikščio
jime mūšio ties Žalgiriu (Grūn- 
waldu), pasiųzdamas 10 atstovų, 
kuriems davė $4000; nupirko da
bar 200 akrų žemės su puikiais 
septynių augštų rūmais Cam
bridge Springs, Pa., vertės viso 
labo apie $800.000 už $175.000, 
ir įmokėjo jau $110.000; rengia 
visur įvairius kas metai apvaikš
čiojimus ir paskaitas; atsitikus 
Lenkijoj bedarbei, surinko ir pa
siuntė tenai apie $31.000; pa
siuntė apie $10.000 mokyklų rei
kalams Prusnose iškilus Wrzes- 
nio incidentui. Be to, išmokėjo 
kelis milijonus dolarių našlėms 
ir našlaičiams savo narių, ir nu

kurių visų čia neišskaitysi. Tą, 
viską atliko viena organizacija, 
ir be didelio narių apsunkinimo, 
nes, išskiriant pomirtines moke
stis, visiems labdaringiems tik
slams nariai moką vos 12 centų 
mėnesyj, iš kurių tai centų, ne
sunkinančių nei vieno, nuveikta

I

tokie milžiniški darbai.
Tas lenkų < “Związek” turėjo 

savo t kovas p. ir nuopelnus. 
Didžiausią kova turėjo su kle
rikalais, kurią j tečiaus laimėjo. 
Turėjo ir ?|uri Įfįavo tarpe maištus

yra gera, visa sistema gerai su-

galėjo sustabdyti tolesnio jo be- 
sivystymo ir ,įugimo. Sumany
mai tos organizacijos yra mil
žiniški, ir.truĮnpa ateitis leis jam 
įvykinti gyveųjman gražiausius 
savo tėvynės bei tautos mylėto
jų sapnus, ir padėti tvirtus tau
tos atgijimui pamatus.

Tas rodo organizacijos galybę. 
Privedžiau čia faktus iš lenkų v 

tautiškos organizacijos gyvenimo 
todėl, kad geriausia su/juo su
sipažinęs. ; Bet Unkai nėra vieni, 
iš kurių galima pclvyzdis imti. 
Kitos kultūringesnės ir darbšte- 

gerai su-fe*nės tautos nuveikia dar dau- 
sveikata, giau. Vokiečių tautiška Sąjunga

nimas su kitų tautų veikimais 
nėra bergždžias, nes, bent iš da
lius, apsergėja mus nuo papildy
mo daugelio paklaidų, nuo kurių, 
einant neišmintu taku, siroku bu
tų apsisaugot.
/Savo

m c jau 
zacijas. 
biausių

♦
tarpe čia/išeivijoje, turi- 
kclias nemenkas organi- 
Viena seniausių ir svar- 
gryiiai tautiškų organi

zacijų yra Susivienijimas Lietu
vių Amerikoje. Nepaisant tūlų 
ydų, nepaisant stokos atsakomos 
tvarkos, mes visi, be skirtumo 
nuomonių, privalome remti ir 
gerbti tą . Susivienijimą, nes tai 
yra vienas iš svarbiausių musų 
tautiško ^susipratimo, musų tau
tiško gyvenimo trysiu. Kiekvie
na lietuvių draugija privalo pri
sirašyti prie to Susivienijimo,, 
kiekvienas lietuvis ir lietuvė pri
valo tapti jo sąnariu. Be ydų dar 
nebuvo žmogaus, o kadangi žmo
nės tveria organizacijas, todėl ir 
organizacijose ydų sunkų iš
vengti. Bet gyvenimas nurodo 
ydas, ir jas pažinūs, galima pra
šalinti, padaryti gyvenimą to- 
kiuo, koks reikalingas tautos ge
rovei, laimei ir garbei pasiekti. 
Seimai yra vieta Jr laikas visoms 
organizacijoj ' ydoms prašalinti, 
todėl juo daugiau žmonių pri
sidės prie kurios; nors organizaci
jos/, su.-tikru 7 noru; ją ugdyti 'ir 
gervinti, juo grejčiau tokia drga-

pagiriu irnujos

mustvnės
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aspaškine
musty nes.

ir tokioj vietoj.... Raspaškine, 
ką pasakysi, a?.

— Pasakysiu —; tat buvo ne •r

nyištynės, bet tikriau|is mu| 
šis.... kaip reikalduja technika 
ir paskutinysis mokslo žodis! Jei 

s užpuola, kareivis negali, 
tiesos trauktis nuo pozi- 

Toks kareivis, kuris ati- 
. priešui pozicijas, toks ka

tile sušaudyti! — rapor- 
išsitempęs Raspaškinas.

Šie žodžiai į mokyklos tarybą, į 
mokslo vyrus, padarė didelį įspū
dį—taryba iškarto suprato, kad 
prieš, ją stovi ne koks ištyžėlis, 
bet kaij^ygis, kuris su laiku, be 
abejo, bus gencraLleitcnantas —■ 
tėvynės saulė.

Labiausiai sujudino fortifika
cijos mokytoją. Šio krūtinėj tie
siog kunkuliavo jausmai, tartum 
bulbięnė. • Mokytojas paklausė 
nusidėjėlio:

neturi 
ei jų!
duoda 
reivis 
tavo :

— Raspaškine, pasakyk man, 
kaip tu ten darei apsikasimus?

Raspaškinas aiškiausiai išklojo,

rodė visą savo erudiciją.

o-

pė —■ aš ir daužia
A.ilt rytojaus v 

ėiai Aavo kronikose aprašė Ras
paškino imtynes su policistais.

Miesto piliečiai skaitė žinią.

u, iš to hielio išeis geras

— Vyras Raspaškinas! Tokie 
kareiviai mums reikalingi!

nuo senu-seniausiu laiku artimos 
draugės, sužinojusios apie Ras- 
paškino karžygišką mtišį, susi
pyko ne juokais. Nors Jos nie
kuomet nebuvo mačiusios to did
vyrio, nepažino jo, bet kažin ką 
įsisvajojusios, ėmė ginčytis. \’ic-

— Oi, Raspaškinas! jis mane 
vieną temyli! * »

—- Man Raspaškinas priguli...
Jis man prisisapnavo. .. .
—- Kreivaakę mat tokią my-

•— O. tau rodos, lyg niekas ir 
nežino, kad tavo maniai visi dan-

ant kitos, l<a 
mozojo viena

i <?>

niršo viena

veidą, per

laike lekcijų ėmė rašinėti viena 
antrai grasinančius laiškus’....

apleido . hauptvaclitą. . Mokyklos 
tarnais jam padavė išperfumuotą

o Vietiniams didžiaiisro lietuvių 
centro — Chicago j — įnikai ams 
aprūpintu, yra pirmos sVarbos 
naujai'inkurta Chicagos Lietuvių 
Draugijų Sąjungą. -

Sąjungos mokestis —'■ 5 centai 
įžanginių ir 1 centas mėnesinių
— žinoma, yra per maža, kad su 
jais butų gailina įvykinti daug 
svarbių sumanymų jr / aprūpinti 
daug svarbių reikalų musų gy
venime. Bet vis-dėlto jie duos 
mums svarbią veikimo pradžią.

Jau pats* faktas Susižinojimo, 
sutvėrimo tokios vietinės orga
nizacijos yra didelės svarbos, ^ies 
be susipažinimo, be susižinojyno, 
be susipratim’o jokio /darbo nė 
pradėt nėra galima. Kada mes 
visi susižinosime, išreikšimė savo 
nuomones ir pažinsime reikalus
— pamatas darbui bus padėtas, 
ateitis, bus pažymėta darbais, ku
riais tauta galės gerė'tis.

Sakonla, jog Chicago j esą apie* 
50 tūkstančių lietuvių. Jeigu jie 
visi butų Sąjungos nariai, tai 
vien iš įžanginių mokesčių susi
darytų jurtas *$2500 dolarų ; pri
dedant kas mėnesis po 1 c^entą 
nuo kiekvieno sąnario, susida
rytų vien iš mėnesiniųl mokesčių 
metuose 6000 dol., su kuriais bu
tų jau galima '“daug kas nuveikti. 
Jeigu gi nariai suprastų reikalą 
ii^ mokėtų menesyje nors po 10 
centų, tai vienuose metuose 
Chicagos lietuviai sudėtų tautos 
labui $60.000 dolarių.... Taip 
tolyn einant, pamatytume trum
pame ladke, jog įvykinimas net 
milžiniškų darbų yra musų ga

•Toks yra musų dalykų stovis 
pasibaigus seniems 1911 metams. 
Nuo musų priderės baigti šituos, 
ką-tik gimusius, naujus metus su 
didesniais, nuopelnais, su l-dide
sniu pasigerėjimu savo 'darbo 
vaisiais. Bet kad to susilaukus, 
vyrai, — dirbkime!

J. J. Hertmanavičius.

LAPELIS.
Praporo Raspaškino gyvenimas 

r ‘ir darbai. '
Romanas.

\ Susirinko mokyklos taryba. 
Prieš rūsčias jos akis atsistojo 
Raspaškinas ir jo draugas — 
'Saša. v j

Mokyklos perdetinis, žilausis 
generaLmajoras, prakalbėjo:

— Raspaškine, žinai, ką'tu pra-

vietoj, tuose namuose, sudergei 
musų augštos mokyklos var- 
dąĮ.... Iš musų mokyklos iš
eina oficierai...

kios nuovokos kariškame mok
sle !. K . •

Fortifikacijos -mokytojas su'si- 
gTaųdeno zneapsąKomai. Apsiaša
rojęs. apsikabino savo mokiniui

— Alano1, Raspaškine!
-tau, kad 
nenuėjo!.

Mokyklos perdetinis, drebančiu 
balsu pratarė: '• . "

— Taip, Raspaškine, ma
tau, lead iš tavęs tėvynė ko-norš 
susilauks! Tu esi vei^js didelio 
žinogąus vardo, ^Jė\. .«.. bet. . . t

mano
Ma-

visgi tavOį tr$n-
Jei jii būtum 

tyrame
nNA nubausti 
išėjęs mušiu su priešu 
laulėe, ' o f tuomet ' O' ‘»
gautum Jurgio * kryžių, 
Jurgio kavalierius! Taip,» Ras- 
paškinc.... Bet.... bet tokioj 
vietoj, tuose namuose.... a.,/., 
taip, Raspaškine, tuose naIUuose 
pradėjai mūšį, tas atsiduoda.... 
l'ikek^/man, Raspaškine, jei ki

tuose namuose 
mes už austi v 
musų augštos 

po

tas, ne tu, 
Nu, tą kitą 
dien pat iš 
kyklos ištrenktuinėm 
sais!..'.. Tave gi trims paroms
hauptvachton pasodinsime, tikėk 
man, Raspaškine, aš nieko nega
liu — disciplina.... Kareivis tu
ri žinoti, kas yra disciplina.*..

— Prieš discipliną aš lankiu 
šauniai atraportavo

vo į\*yniotas briliantų žiedas.
skeli rašę, tūla dama:
Mano svajone!

jojąu, kaip
škoiAu sa-

aš* be tavęs 
ne, tark t ii

tu mano idea-

mesiu

siu su tavim kad ir”ant mė
nulio! 0! Kąi/^cn bus! ^šo
kia laimė! A. Findriukicnė.

P. S. Čia pridedu savo žie
dą, kad niekuomet t\i manęs 
neužmirštum. A ” 
Raspaškinas su 

m is-jun koriais sk;
lavo k olego; 
te laiška ir

— Nu, ir kvaila boba! f
Kolegos jam patarė:
— Tu nebūk mulkis!..., 

t - t «turtinga boba....
nesirūpinkite!

lan-
mo-

ė

t

Gal

ivrnj* Raspaškinas 
jubilieriui. Vaka- 

pasiėmęs kelis savo kolegas, 
namuose.

— Kas nori meilės*!.... Drau
gai, aš šiandien fundįjų, ura!!

Ir Raspaškinas savo kolegoms 
davė pavyzdį, kaip turi mylėti 
junkeris, busimasis Rusijos. 3 
mijos oficierius.* P. Butėnas.

mataaMera

i i

Sufrag s č-l ovotoja (po karšto daužymo langų ir jr eiviatm 
cilip^erių):---Tu,'motina, nč nežiri i, kokį smarkų įspu į padare, 
me. Dabar jie pradės, ant ga’.o, suprasti, kaip t ii kiltas ir Sv nt..< 
yra musų judėjimas!

h’r L ; C :
į,,?; ■ >.i

e ♦ 1 ’

>>



Tikėjimu Istorijos Rankvedis.
Su paveikslais. 1

Parašė bendradarbiaujant kitietns mokslininkams

P. D. Chantepiede IžtSaussaye
Teologijos pręf. Amsterdame.

Vertė J. Laukis.

......... ........  Ii mini lil'l 'TjTp

tiesiog įvesta tojo karaliaus, tai bent buvo jo^ląVai globo
jama. Aišku, kad tai yra svetimą dievybė; j jokios pobū
dis ir josios kultas nurodo į semitišką paeigą.r, Ąpdvl Sura 
Anagita, stipri, nekaltą-Ardvi, yra vandens ijr vąįsingumo 
dievė. Ji verčia putote visus srautus ir-jura^ idant jie iš
silietų ant septynių svieto dalių; ji pati vadinamai didžiuo
ju srautu, bėgančiu nuo .kalnų vandenynam Ji žmonėms 
atneša teipgi vaisingumą, vyrui indeda sėklą,! moteriai ge
malą; paskutinėms ji duoda laimingą gimdysią -ir padaro

r-t r

M Karo odpnas
Apysaka.

domavo, bet, kadangi tie žmones j
davo, o užsimokėti irgi neperlabai būdavo 
kieti, jam tikdavo vesti su jais reikaluą.

Inėjęs grinčion Makaras tuojau žengė 
prie krosnies ir ištiesė savo sustipusias, rankas 
prie ugnelės.

Atsakančiai šitai kuniginei priedermei jis podraug yra die
vų pasiuntiniu, kuris rengia auką, arba surengtą, duoda 
dievains; todėl ir jo vardas — “klaususis”. Abiejuose 
veiklumo būdose jis primena Agni, 
rytmetinės aušros dievas; jam paš\ 
kia žmones prie veiklumo, ir darbo, 
namus ir židinį;

Patį Anagita yra vaizdijama galingos įuotęries paveik
sle, drūtos ir augštos, šviečiančios ir gražios.,' -siu pilnomis 
baltoinis rankomis; ji nešasi ant ketverto puikių balčių, ga- 
labina demonus ir daro, laimingais tikinčius; ji. baisiai trok
šta, idaųt ją augštintų vyrai, ir gauna nuo jų gyrius. Visi 
didieji S'enovės didvyriai, ir net patsai Ahura Mazda, nešė

nu-Sitą sapną matė vargšas Makaras, 
ginęs savo veršips į tolimus tyrus laukus, 
tas pats Makaras, . ant kurio, kaip tai sako, 
visi kunkorėžiai krinta.

~ A-ta-ta! — prabilo jis, šildydamos 
redamos.
Svetimi žmonės buvo namie. Ant stalo 
žvake, nors niekas nieko neveikė. Vie-

simąstęs į durnų grandis, tartum rišdamas^ sų 
jomis ilgus savo minčių siuitis. Antras sė
dėjo priešais krosnies ir taippat užsimąstę^

abelnai

m gina jis sutvarus ’ A lazdos nuo demonų užpuolimo, ras 
jį visuomet yra kas veikti; jis negali miegoti nuo to laiko,

S f gibonas, buvo pildomas su daugeliu ceremonijų, paupiais 
ir paežeriais. Jos šventnamiuose, kurie vėlesniame laike 
buvd net Armėnijos gilumoje, jaunos merginos turėjo pa
leistuvauti dievės garbei; graikų apysakininkas pasakoja, 
kad dukterys'iš geresniųjų namų atsiduodavę šitai tarnvbei

— slepiasi tolimuose jakutų miškuose. Maka
ro tėveliai ir protėveliai užkariavo nuo miš
kų peršalusios žemelės kąsnį, ir nors 
tankumynas vis dar stovėjo ratu, y t 
neprietelis, — jie nelindo. Plėšimuose 
puses ėjo sklandos, sustojo bragąi ir 
išaugo mažutės surukusios grinčiutės.

baugus * tare I aka r a s, n or ėdamas

Iš kur jis galėjp pinoti, kokie vargai 
slėgė svetimų žmonių ’širdis, kokie atminimai

Prieš jį lenkiasi visi demonai ii 
pragaran, 
kliu i u

su baide-

)is yra tvirčiausias, narsiausias,) smarkiausias* ištinybė. ■
jaunikaičių; jis joja apsiginklavusio jėčia kariautojo pavidale 
ant keturių baltų arklių, šviečiančių, smarkių, auksinėmis 
kanopomis; jo garsus rūmai; stovį ant* tūkstančio jiekštų,

simą žmogaus gyvenimą; kaipo dievų, jis podraug yra ve
lės vadu, einąs su mirusiais pilnu pavojų įnirusiems keliu. 
Jam teipgi priklauso* įnirusių tęisimas. Bet .ne vienu šituo 
vėlių vedimu jis rengia busimą gyvenimą, bet teipgi tąja 
kova, kurią jis veda su demonais*paskutiniais laikais išvieno 
su Ormuzdu; antgalo kjla kova tern io ir Ešma-devos ir

itsteigti tobulybę ir dovanoti palaimintiems rojų, d'urbut,'

/ysčiusi dievybė, jis išeina tik vėliaus ir, regimai 
Ižių yra susijungime su Mitra, kuris buvo sv 
lesniam Zaratustros mokinimu

mums nėra žinomas;

tįsio pilną valstiety!)
< • > *

Kurioje šnekama
nurodo
n a u jos-

ir

m;

kad tas anaiptol neskaityta joms

Pav. 35. Anagita.

no dvasiai, kaipo ir vir
inamos’ su pilnomis kru-

, ar Astartos kulto formą, kuris išsiplatino

Labai tankiai Avestoje primenama dvasios-globėjos 
[;ra7’aši, arba Fra vardinai (naujapers. Ferver) 
ilgas himnas (Jašta 13) pašvęsta joms vienoms, 
reiškiąs pripažinimas arba pripažystąs, turi tam tikrą zara- 
tustrinę priedangą ir stovi, žinoma, susirišime su Avestos 
suopročiu, jog kiekvienas. Tikintis pripažyst; 
jį apginantį nuo demonų7ir gelbs^antį jam 
Bet supratimas apie Fra vąšus, be abejones, 
nesu is ir, reginiai, k<uj^ jau . augščiau pasaki 

imapradipą bočių kultą. Kiekvienas Fravaši turi' savo gentę 
arba savo sritį; jis aprūpina savo apskritį 'vandeniu, idant 
šalis atnaujėtų ir žydėtų; jis apgina savo gimines nuo nevi
donų ir visųpirm prašalina nuo jų demonus. “Jie yra iš-

net visas

angelu

Calgąnas. tapo bažnytkiemiu.

tėviai kariavo su miškais, ugnimi juos degino, 
geležimi kirto, — patįs jie nepažym ištvirko.

jakutų papročius. Atskirtinos rusų veislės 
žymėse užsitrindavo ir pranykdavo.

Kaip buvo, kaip nebuvo, visgi musų Mą-

prabočių Čalganų ūkininkas, 
čia jis gyveno ir č‘ 
labai didžiavosi Ealgano ūkininko. vardu ir 
kartais- tyčiodamos pravardžiojo kitus “pa- 
gonimis”-jakutais, nors ir pats, teisybę pasa
kius, neatsižymėjo nuo jakutų nė papročiais, 
nė savo gyvenimu. Rusiškai šnekėjo mažai 
ir gan prastai, dėyėjo žvėrių kailius, kojas avė 
tarbasais1, maitinosi šiaip diena — vienais 
trintiniais su žoline, šventadieniais gi ir “pro
gai” atsitikus — stiėzdavo tirpyto sviesto ne-

Čiapat mirti rengėsi. Jis

šauniai jodi liedavos jaučiais, susirgęs kviesda- 
vos samaną2, kuris, šėldamas ir dantis griež
damas, puldavo ant jo, stengdamos inbukštin-

Dirbo jis sunkiai, gyveno skurdžiai, ken-

kitas mintis, be nepaliaujamų rūpesčių apie 
trintinius ir žoline?

Taip, turėjo.

* reiškia ‘“ištikimybė, 
je mitram — draug; 
e yra tolvgi užlaikvn

yra žmonės su noru nešanti aukas, ten jie eina 10.000 
kartų; mūšiuose jie kovoja kiekvienas už savo nuosavą

Kas musų-par gyvenimas, 
, — Viešpatie, Viešpatie!

sti ir išeiti “? Ten jis nebearsiąs,
ar

ir laužantis prisieką yra

iu jį ištiks Mitra, turįs
vienos prasmes žodžiais 
teršia šalį, kaip šimtas

Pav. 34. Mitra, užmušąs bulių.

sus kareivis kariauja ratupse, ’apsijuosęs scidoku. Jei jie 
nepyksta, bet pasitenkinę ir gera veliją žmonėms, tai ateina 
jiems į pagelbą; jie atlekia pas juos kaip paukščiai, puikiai 
spai;nuoti; jie žmonėms yra kardu ir skydu, užpuolimu ir 
apgynimu, nuo piktų dvasių ir netikėlių prisivertikų ir nuo 
visa žudančia, netikinčio Ahrimano visai teip, kaip“ stiprus

Pav. 30. Dvasios globėjas (žmogaus galvos: numuštos musulmanų).

vas tuojaus sunaikina tą namą, kaimą, gardą, Salį, kūrikas 
nors elgiasi priešais jį.ir jo prisieką. Bet kas būva išti
kimas jam ir dievobaimingai bei teisingai garbina jį auko
mis, tam jis siunčia laimę, gerove ir pergalę.

'“Plačiai lygumingas”*, vadinasi jis; prie to be abejonės

100. PIKTYBĖS KARALIJA.
“Ir buvo pradžioje kivi dvasios, kurios buvo panašios 

dvyniam^, ir kiekviena jų buvo tąsyk pati sau”. “Ir kaip

ir mirtį ir kad galų gale žemutinis svietas butų nelabiesiems, 
o dangus teisingiesiems”. “Iš šitų dvasių neteisingoji dva-

paveikslai kilo iš fantastiško ugnies liepsno- 
jimo ir (hunų mainymosi. Be to, jis pats tu
rėjo savo rūpestį.

Jaunas žmogus, sėdėjęs pas krosnį, pa
kėlė galvą ir pažvelgė j Makarą, y t nepažinda
mas jo. Paskui krestelėjo galva ir šąrpifu pa-

, sveikas, sveikas-gyvas, Makare! 
ii, kad atėjai. Gal išgersi su mumis

. — Žolinės?
-i, /puikiai, puikiausiai!
i pasidėjo kailinius ir kepurę, 
ifjsįsventino; pamatęs gi, jog

į jaunąjį žmogų ir, atverdamas jam savo

— Aš jus myliu, tikrai!. . . , Taip myliu, 
taip myliu, . . . Naktimįs kartais nemiegu. .. .

A~a, m\ Ii. pasakė tasai: — Ko-

Makaras iškarto nesižinojo ką besakąs.
—>*Aš su reikalu, — atsakė jis antgalo. — 

O tu jau numanai ?'Palauk! Žolinės išgersiu,

C<

ko-norsv daugiau.
— Gal turite keptos mėsos? Keptą mėsą

as
neturime

nusiramm-

skaitė svetimiems žmo- 
mėsos kąsnį, o pas jį

kų, ir net girnų akmens nebesuksiąs. Jis tik
tai ganysiąs savo sielą. Koks tai kalnas, kame 
jis — to jis tikrai nežinojo; žinojo tik, viena, 
kad kalnas toks esąs, antra, kad jis kame-ten 
labai toli, taip toli, kad išten nebepasieksiąs 
jo net pats Zd/<9//čzV-isprauninkas. Donių, ži
noma, jis taipgi nebemokėsiąs....

Išsiblaivęs, jis tas mintis atmezdavo, 
jauzdamos, gal-but, negalėsiąs 
stebuklingo “kalno”; bet girtas 
narsumo. J is sutikdavo, kad gal ir nepasi- 

nal nueisiąs

tokio

ant kito. “Tada prisieis žūti
bet vis-gi rengdavosi; ir,jei jis savo suma
nymo- neišpildė, tai, tur-būt, dėlto, kad atė- 
junai-totoriai pardavinėjo jam bjauriausią 
degtinę, pritraukintą, dėl “maenumo”, 
nito kurios jisai bematant visai spėkų 
davo ir susirgdavo.

Jis gavo visą rublį, pardavęs vidutinėmis są
lygomis penkis vežimus malkų nuo kelmų.' ' 
Teisybė, jis siekė ir mušėsi į krutinę, kad 
šiandien ' nepragersiąs tų) pinigų,, bet jihtsai 
manė būtinai tą Padarysiąs. Sąžinės griau- 
žimus tildė busimos smagios linksmybės:- Jis 
nebemanė ne apie tai, kad inkaušusiam teks' - 
įgauti perti nuo apgautos įsitikėjusios pačios, 
k — Kur-gi tu, Makalai — sušuko, šypso
damos, svetimas žmogus, pamatęs, kad Ma
karo arklys vieloj stačiai vAžiuoti, pasisuko 
kairėn, totorių link.

kur traukia! — teisinosi Makaras svetimajam
taboKC,

žinojo 
traukrytoj didžią šventę esant. Dėlto tai jį 

te-traukė išgerti, bet išgerti nebuvo užu ką: 
pirkliamsduona jo baigėsi, vietiniams 

ir totoriams jis jau buvo įsiskolinęs. Tuo

Ką jis veiksiąs fiepr įsigėręs? Jautėsi dėlto vi
sai nelaimingas. Koks jo esąs gyvenimas! 

ne-

ir. nepazym pncKciamas zių uesmiąja.
Įmanomas arkliukas, uodega mosuoda

mas, nukilidino, pasileidęs geistinon pusėn ii 
neužilgo pasėnių čirškimas nutilo pas Joto 
rių vartus.

(7'oliaus bus).

Baltos snicgelės

dievu, tai bent saulės pirmtakunu, “kuris, kaipo pirmos 
dangiškas šventasis, užeina ant Elburzo” pirma nemario
sios saulės, kuris pirmas pasiekia auksuotas puikias' vir
šūnes ir paskui apžvalgą, visas ar iškąstas valdybas, todėl 
jis yra bent ankstyvu šviesos apsireiškimu, kuris lengvai 
gah būti sutapatinamas su saule. '

Kaipo šviesos paduotojas, Mitra saviesiems yra ne
paprastai labdaringu dievu. Gausa, galybė, pergalė, gerovė, 
dvasios ramumas, gera garbė, išmintis ir šventybė padaro 
pvdoningas dovanas, kurių neveltui yra prašoma. Apie 
padėjimą Mitros kaipo mirusių teisėjo jau minėjome ir 
vėliaus prisižiūrėsime jam dar geriaus. Sanprotavinias, prie

sau teisingumą ir ji pasirinko sau tuos, kurie skaisčiais 
darbais taikosi Ahura Mazdai.

Jasna 30-ta, viena iš senųjų gatų, padaranti7 visos 
Avestos esmenį ir branduolį, suteikia mums pamatines se-

Abi gy-

Net žiemos metu, laike didžios šventės jis 
išgersiąs degtinės ne vieno butelio!-*'

Į ^alvą atėjo jam laiminga mintis, 
‘atsikėlė ir apsivilko suplyšusiais kailiniais, 
žmona — dikta, stebėtinai stiprių kaulų, 
ir stebėtinai biauraus veido moteriškė, žinojusi 
kiaurai visus. jo negudrius sumanymus, ir šį 
kartą įspėjo, ką jis mano dtlryti.

— kur velnias neša? Vėl be manęs

Jo 
bet

Vėjas blaško jas;
Deimantai blizgės,

rytas kai paraus
Širdis meilę ras.

Vėjas užgiedos
• kamine graudžiai;

Ar su j) rasi tu
Tuos širdies balsus,

kad Mitra jau žiloje senovėje buvo garbinamas kaipo dievas,

cipai, skirti savo esmenyje, bet esanti podraug, kaip dvy
niai ir skirti tiktai supratimo prasmėje. Abi jos tveria li
pas irenka sau svietą, viena ima sau mirtį, nelabus įmones ir 
jiems pragarą, kita — gyvastį ir teisingumą, dievobaimin
gus žmones ir'jiems dangų. • j

Svietinis gyvenimas yra nepasiliaujama kovaderp šitų 
dviejų jiegų ir svietinis uždąvinis yra pergalėjime0ir sunai
kinime piktybės Ormuzdo ir jam ištikmųjų vien&valdybės 
atasteigime. Ahriman, Avestoje Angro-Maitiju/1 kaip va-

— Nesakyk nieko! Nusipirksiu vieną bu
telį. Ryto abu kartu išgersiva.

kad ji net atšoko, ir šypsodamos pamerkė jai. 
Jinai žinojo: Makaras būtinai ją apgausiąs, 
bet nuo vyro meilayimų suminkštėjo. Tokia 
tasgatieš, moteriškės širdis! '

karčių prie rogių ir pradėjo kinkyties. Ilgai 
netrhkus, žilis- išvežė savo poną pro vartus.

Duria su skausmu?
Baltos sniegelės

puola iš dangaus, 
Apdengia so/ius....

teisėjo laipsnis reginiai tankiai buvo suteikiamas senovės 
dievams, todėl.sunku yra paleisti, idant svetimas, arba 
atėjęs iš kitur dicvAs galėtų gauti tokį urėdą. Jaunučio pa
veikslas, kuriame jis yra Jaštose )r ilgainiui apveikia pusę 
svieto, galbūt, buvo tokioje dėstyje aiškinamas pusiau už
miršto dievo atsigimimu. z Mitra yra daugiau konkretišku 
dievu, daugiau gyvybišku ir daug anksčiau suaugusiu su 
gamta,, negu visos ahuriškosios dievybės, jo atnaša prie 
žmonių teipgi yra primityviškesnė: jis apdovanoja ir nu
baudžia tiesiog, siunčia ^’ausmiškas gerybes, arba atsako 
jas. Bet visoje Avestoje jis sulyg teisęs užima savo vietą 
dėl savo doriško griežtumo, kuriuomi ribojama visi jo dar
bai, .ir tos energijos, su kuriomis jis stengiasi pergalėti 
piktybę ir pataiko prisidėti prie pergalėjimo šviesai it tei
sybei.

Dar toliau nuo ahuriškųjų dievybių pobūdžio stovi die
ve /Inagita. Po šituo Anagitos vąrdu ji primenama drau
ge su Mitra Artakserkso Mnemono paraše ir, matyt, jei ne

sielvarto dvasia. Panašiai Ormuzdui, jis išimtinai yra dva
siška galybe, net visai abstraktišku paveikslu : Jis veikia ne 
kaipo gyvas velnias, bet greičiau kaipo piktybės bei priešta- 
išeina kaipo “spėnta mainiu,?, šventa dvasia. Bet lcaip Or- 
yra suprantamas tik kaipo principas ir ginčuose 'visuomet 
išeina kaipo “spenta mainiu”" šventa dvasia. "Bet1 kaip Or- 
muzdas, apsiaustas savo nemarių šventuolių, tėip ir Ahrima- 
nas prisakinėja nesuskaitomai daugybei kipšų, Naganų ir 
baidyklių, kurie svietihiame gyvenime pildo jd piktus pagei
dimus. Abelnas vardas šitiems demonams -— deva_ (nauja
pers. dėv), buvusis senesnėje tikėjimiškoje gadynėje die
vybės vardu. Sulyg savo esmens demonai yra iščeiškiami 
žodžiu druk, nuo šaknies drudž% kuris buvo lyginamas prie 
“truegan” (apgaudinėti).., Velniai tankiai yra prisistatoma 
kaįpo principiališkai melagingos dvasios: apgavybė, pada
roma jų, yra tame% kad jie duoda blogumą per gerumą ir 
skaito ją tokia; nes patys gyvena tokiame išklydhiie ir Ah-

^Toliaus bus.\

mas, pasižiurėjo į užsimąščiusį Makarą 
da Makaras nutraukė kairiąją atvarslų

Priešpat iš sodžiaus išvažiuojant stovėjo 
mažutė grinčia. Iš tos grinčios, kaip ir 
iš kitų, augštai-augštai kilo krosnies rūkas, 
užtraukdamas balta banguojančia migla šal
tas žvaigždes ir šviesų mėnulį. Lauke buvo

' Čia gyveno svetimi tolimi žmonės. Kaip 
pakliuvo jie čionai, kokios audros atnešė juos 
į tolimus miškus, Makafas nežinojo ir nein- 
------ ;---------- į ? ' * ;

1 Tarbasai —- jakutų avalinė.
2 Šamanas — ^as jakutus tas pąts, kas pas lie- 

:iivius burtininkas, žinvs, ir 1.1.
3 Jakutų kalboje “tojonas” reiškia —- ponas.
4 Alas — tai vieta, kame laikomi pririšti arkliai.

» rytas kai paraus r—
Viesulą pribus

Ir, pagriebusi,
/ po laukus vaikys, 

Išnešios mažas..
Kas siutimą jos

tuomet
„ Kasgi besupras?

i 

sulaikys ?

Menkutis. ,

Ir skamba!, ir .aidais švelniais atsiliepia!, 
ir svajonių,/sapnų 

Neregėtąjį giedrųjį mezginį mezgat, 
Ir drieksnom meiliom ir karštom 
Aprinuision skverbiatės dušion, — 
Nerimastis, baimė, kančia ir siutimas 
Su jumis sykiu atsibasto manimp, 
Ir šmėklų veidais, lęai lavonas, baltais 
Tik žiuri ir gundo ir žavi ir smaugia

Ir bėgti norėtųs, ir rėkti* norėtųs, 
Ir plėštis krutinę, ir plastančią širdį 
Ing ranką paėmus, suspausti kietai 1

X . Kalėdų Kaitkč>
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KAD TAV£ KUR! 
TA3 DA PUIKIAU

SI AU DRAMĄ VADI
NAMA "ROJU5"XUR 
jieva BUS TIK SU 
KOPŪSTO L.ČPU. 

.apsiavus!

JURGI,ZIURE.K; MOTERŲ S.RM.A.VAR- 
tųvdr-stė chicaGoj Garsina, jogei 
LOS TOKIĄ dramą, kur moteris 
0US BE ANOAROKŲvTIK SU KELINĖ
MIS. TAlGl jos kviečia jaunukai 
čius, kurie nėr 
MAt4 kėlines, 
ATEITI PAMATYTI. 
mm-m! aš dar 
NEMAČIAU MOTE

Gana, Baltrau, apie kelines! 
DABAR NAUJI METAI ~~ 
TURIME TAISYTI SAVO 

'į Gyvenimą* 
JNE TREPUS* 
r TAU nosį as 

Pataisysiu!“

O, U ES!
PALAUK

O, JES!
PATAŠYK 
TREPUS, KAD KITĄ 
SYK GALVĄ NE-fTT 
NUSISUKTUM

NA Gt pabandyk! I aš tau pa- 
——«  ----—-> BA N OYC t A U,

i JElGU NEBŪČIAU PRISIŽADĖJUS 
NUO .NAUJU METŲ DAUGIAU 

NEGERTI IR NE" 
51 MUŠTI, NES VI- 
SP5AK0, KAOTAS 
~3rr~i PŪLOO TAU-

Gerai padarei, 
NES JŪRGlAU j 
PERKVAILI muš
tis- LIETUVIAI j 
NEBŪTŲ NUPUOi 
Lį, JEIGU NE^ 
BUTŲ BUVĘ R 
TIEK JURGIŲ 4

VEDIMO LAIDAI.> pereito paskelbimo
pK- DMama'JSS? ................................—prof, IT. Cox federalej triobo} sakosi taipjau jautęs žemes <!rč- Pajieškau Raikės Korsako, Blrih 

parapijos,. Panėvėžio pav., Kauno gub 
Jis yra aug&čio 5 pėdų 10 colių, gel
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Kalėdų Dovana
Pcręįtį sanvaitę tapo visiems “Lietuvos” skaitytoja 

siųsti “Lietuvos^ ' Sieniniai Kalendoriai 1912 metui dovani 
kuris iš skaitytoju negavo musų siųsto Kalendoriaus,'tegi 
įdedamas Miž .4c markę pridengimui nusiuntimo, lesų, o męj
^ykiti pasiųsime.

matas. 9 „coli n
yra spaudinti 
on as menes is

rašo 
antru

for

Reikalaudami 
adresuodami:

už 4 centus

A. OLSZEWSKI
3252 So. Halsted St Chicago, HI

raamM I MM

Prieš Kalėdas žmonės tail) užimti pirkimu dovanų, jog apie jok| kl 
tų, biznį ir girdėti nenori. l’abai tai gražus paprotys apdovanoti savo my
limus nors vierrų S.ykį mėtnosė, nes tūlam gitl tai bus paskutinis pamink
las. Vaikai džiaugiasi gavę iš t ievų dovanų, ir kiekvienam linksmesnės 
yra šventės, kada mato, jog y Va mylimas 4r -apdovanotas. Bet ar gali būt 
dovanos, kurios atneštų didesnį džiaugsmų pačiai ir vaikąms, kaip nu
pirkti namai, kuris suteikia pastogę visam amžiui ir prašalina reikalų 
baladotis po svetinius, kampus. Užtat mes ir patariame jums nusipirkt 
vienus iš žemiau pagarsintų namų. O jeigu iŠ jų nei vienas nepatiktų, tai 
dar turime šimtus kitų, kuriuos noriai parodysime.

Bet šituos namus apžiūrėkite 
kiek už juos duotumėt:

920 W. 35 Plhce — 
kambarių mūras užpakalyj.

3308 Wallace St. — !
3302 Illinois Court -
3218 So. 1 fainted- St. 

riais, viršui 8 kambariai, ir
3206 So. Halsted St.

4 kamb. medinis nainas užpakalyj.
3151 So. Halsted St. — 2 augštv medinis 

ir 6 kambarius.
CL dabar pasakykite ar 'žemiau pagarsinti namai neverti reikalautų

visų pirm ir ateikite pasakyt mums,

augštų mūras, 4 gyv. po 4 kambarius, ir 4

augštų 
mūrinis namas ir 1 V> loto.

—- Medinis

mūras. Krautuvė ir 3»yv. po 4 kamb. 
mne ir 1 1Z. Intn,'

namas. Krautuvė su 5 kamba- 
tvartai, užpakalyj.
- 2 augštų mūras, 2 gyv. po 5 kamb. ir

4 gyvenimai po 5

Randa Kaina

Medinis namas,

2 aukštu mūrinis

$19. $1000.

3 k. $28.50. $2500.

ffi

M 7 Va

3252 So. Halsted Si Chicago, 10
Tapo pilnai atnaujinta ir žymiai padidinta ir dabar veda 

Bankinius reikalus sekančiai:
• 1. Išduoda čekių knygeles Biznieriams, Fabrikantams, Kontraktieriams ir ki

tiems, su kuriais tai čekiais jie apmoka savo “bilas“, algas ir visokias kitas 
išmokestis. Šios Bankos čekiai yra geri visose Bankose po visą Ameriką. 

Priima Pinigus tąupinimui (užčedijimui) ir moka 3% (nuošimtį) metams. 
Skolina Pinigus pirkimui namų ir lotų mieste Chicago ant lengvų išmo-

2
3

5
6

Perka ir parduoda namus, lotus, “mortgages” ir “bondsus”.
Sukolektuoja Pinigus iš kitų Bankų po visą Ameriką.
Išmaino Pinigus visų viešpatysčių ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant

. kitokių. /
Siunčia Pinigus į visas dalis svieto ir parduoda Sifkortes ant visų laivi-

9

Padaro visokius rejentąliškus dokumentus, *dovierennastis, affidavitus. 
kontraktus pirkimo ir pardavimo, parūpina pasportus išvažiuojantiems į 
Lietuvą ir užtvirtina juos pas Rosijos Konsulį.

Parsamdo Bankines skryneles (Boxes) saugiai įrengtoje Batikoje, prie 
kurių ne vagis ne ugnis negali prieiti.

Todėl Jei esi biznyje ir turi klap&tą su vedimu biznio rokundų, tai atidaryk 
“Checking Account' A. Olszewskio Bankoje, o Banka suves tau rokundas 
kas menuo iki vienam centui, ir nereikalausi daryti jokių* išmokesčhj' pini
gais, nes visas savo bilas ir algas išmokėsi bankos čekiais.

Jei nori užčedyti savo pinigus ir gauti už juos 3 procentą, tai dek juos į A. Ol
szewskio Banką.

Jei nori pirkti namą, lotą, ar biznį mieste Chicagos, tai pinigų pasiskolinti gausi 
A. Olszewskio Bankoje.

Jei turi parduoti namą, lotą, ar biznį mieste Chicagos, tai A.Olszewskio Banka 
suras tau pirkėją.

Jei nori siųsti pinigus į krajų, siųsk juos per A. Olszewskio Banką, o greičiau
siai nueis.

Jei reikalauji sifkortes išvažiuoti ar savo draugus atgabenti, tai pirk ją A. Ol
szewskio Bankoje, o busi užganėdintas.

Jei reikalauji rejentališkų popierų, kaipo “Dovierennasti.es”, aktų pirkimo ar 
pardavimo, užtvirtintų per Rosijos Konsulį, kreipkis į A. Olszewskio Ban
ką, o ji tau padarys juos kuogeriausiai.

Su visokiais bankiniais reikalais vietiniai yra meldžiami asabiškai atsilankyti, 
o iš tolymesnių vietų kreiptis per laiškus adresuojant šiteip:

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

P. S. Kam teks būti Chicagoje iš tolymesniy miedy neužmirškite apsilankyti ir musų Bankon.

_____

t eansavitmo.,
Parsiduoda lotai nuo 25 dolarių 

ir augščiau. Nauja šalis, geležinke
lis kų tik pravestas. Darbai eina 
gerai. Miestelis įsikūrė lietuvišku 
vardn Balčiūnas. Dėl platesnių ži
nių kreipkitės adresu:

Balčiūnas Bros, and Loan Co.,
Willapa. Wash.

Gerai intaisytl ofisai atiduodama M WXjfTWWirTir Wtfll
nuomoti daktarui lenkų gyvenamoj C. O |<|r i Bf Iri i IB I 
apygardoj. Kreiptis adresu: M. į.JĮ A .1. JLJIVxtLJL/JLgALJ 
Young, Melrose Park, III. — Telefo
nas: Melrose 786.

Parduodu pigia kaina Saliuną- lie
tuvių gyveriamoj apygardėj. Per dvy
liką metų išdirbtas biznis eina labai 
gerai. Pardavimo priežastis — turiu į 
išvažiuoti, kad paėmus savo mirusioj 
brolio farmą. Norintieji pirkti kreip-Į 
kites adresu: William Kasakauskis, 
3302 So. Morgan st., Chicago, Ill.

tik™
IfiEJIMAS DYKAI

į} kas gali but matyta.

J GALERIJOJ 
I MOKSLO

526 SO. STATE ST. 
tfb CHICAGO, ILL.

near Harrison St.

Attorney & Counselor at Law 
132 S. Clark, Cor. Madison St 

, Straus Bldg., Room 806 
Tel. Franklin 1178

Lietuvis advokatas, baigęs teisių mokslą Ame
rikoje. Veda visokias bylas, civiliškas ir krhnl- 
nališkas visuose teismuose (suduose).

Gyv. 3112 S. Halsted st., arti 31-os
Telephone Yards 2390* !

Pardavimui narnai su grosernės 
bizniu pigia kaina. Atsišaukite pas 

J. Rimkų, 
49-th Ct. Cicero, TU.

Žingeidumai Patologijos 
Žingeidu •/..* ©ideologijos 
Žingcidvav. _vmciliavi- 
' -J <> Organu

1520

Parduodama lengvais išmokesčiais 
2 lotu Gary, Ihd., $500. Taipjau turi
mo fannų pardavimui. Kas pirksią 
farmą, kelionę apmokame mes.

John Mašanauskas,
22 W. Van Buren St., Chicago, III.

. \ * __

Tirinek pradžia ir isz.o.vystima Ž <; ,‘giszkos 
Rasos nuo Lopszio.iki JrabuL P'.n.^iyk Kei
stumas- Gamtoj. Žingeidumus ■}.: MilžjHsz- 
kuinus.

Tirinek iutekme Egos ir paleisiuvystes, per
statytas gyvo didumo (igurose, sveikuose ir 
ligotuose padėjimuose. Lavus i? zrodinetojas 
atsakinėja visokius klausymus. Didžiausia 
proga tavo gyvenime.

INŽENGA DYKA!
Atdaryta kasdiena nuo 8ryto iki vidurnakeziut

AflibtfiiOTnii eft ft A oft ji>i cift A 
Telefonai! Yards 1533 

Dr. J. KŪLIS
Gydytojas ir Chirurgas 

3355 S. Halsted St. Chicago, Hl. 
PRIĖMIMO VALANDOS: 

Nuo 9 ryto iki 12; 0 iki 9 vakaro
Kodėl.t nuo 0 iki 13 po piet; uuo (J iki 8 vak.

8.III0SA GALERA iHDKSLD i
52,6 So. State St. CHICAGO, ILL

VILNIUS
tai Restoranas-Valgykla, kuri kieit- 
vienam lietuviui turi būt maloni.

Pustyčiai, Pietus, Vakarienė.
JONAS KOZAKEVIČIUS,y

931 Milwaukee avė, Chicago, Ill.

Telephone Yards 709

Juozapas Leszczyuskas
Aptiekorius

D-re Maria Dowiatt-Sass
Moterų ir vaikų ligų specialistė

Užlaiko namines ir 
užrubožines gyduoles, 
ir receptus išpildo 
su dideliu saugumu. 
...... j pas jį, o busite 

užganėdinti. Siunčiam gyduoles Į ki
tus miestus.
3315 S. Morgan St. CHICAGO,

kožna valanda su < 
Reikalo nusiduokit

Ofisas
1725 West 18th Street
Tarp Paulina ir Wood gat.

Phone Canal 1208
Valandos:

nuo 9:30 iki 12:00 vai ryto
nuo 7:C0 iki 8:00 vai. vale.

Nedėlioms
nuo 9:30 iki 12:00 vai. ryto

Rezidencija

5208 W, Harrison Street
Tel. Austin 737

Valandos:
tiktai iki 9:00 kiekviena ryta 

t/ o

az Visuomenes, Kultūros, Politikos, Literatūros,
____ __Poptiliariškai-Moksliškas LAIKRAŠTIS 

Eina du sykiu sąvaitej: Utarninke ir Petnyčioj. 
Laikraštis 4‘LAISVE” didelio formato, talpina raštus geriausių raš
tininkų ir visuomet pilnas naujausių ir tikriausių žinių. “LAISVES’’ 
prenumerata Suvienytose Valst. metams 2 dol., pusmečiui 1 dol. Už- 
rubežiuose—metams 3 dol., pusmečiui—$1.50. /

Ant pažidrejimo siunčiam vienų numerį DYKAI!
Užsirašant laikraštį arba turint kokius nors reikalus adresuokite taip:

44 I A ‘242 West Broadway
V 8 -4 so. boston, mass.

Daktaras S. Wissig
iš seno krašto

Su geriausia pasekme gydo visokias kroniškas ligas vyrų ir moterų, kad 
ir užsiaenėjušias. .Iri kiti jus neišgydo, nuoi.kit pas jį, o jis jus apžiūrės ir 
pasistengs pagelbėt.

DR. WISS1G duos geriausius vaistus iš savo aptiekos. Pirma rodą dykai.
Valandos kasdien nuo 10 iki 12 ryto nuo 3 iki d po piot ir nuo 6 iki 8 va

kare. Nedėlioms nuo.10 iki 2 po piet.
1759 W. 18th St., Cor. W<J>d St.

■es Išguita fyrus
Mps trokštam, kad visi, kurie yrn neužganėdinti su kitais 

gydymais, ateit u pas mus ir pamėgintu musų tikrą ir ištiki
mą gydymą. Mes naniSkinsim tau dčlko kiti gydymai tavęs 
neišgydė ir kaip męs tave išgydysim.

Kraujo OžHuodyįiinas n>^?ba pH^as^d^^b 
ri,į ligonis nenori kreip- 

tisjprie šeimyniško gydytojaus, rudos plėmos, lopai burnoje, 
sk/uidulia' ant liėžiuvio, slinkimas plaiikų, skausmas kauluo
se, sunuriuose, plemos aut kūno, jauslus tekanti skauduliai. 
MRS IŠGYDOM ŠJTOKį UADEJIMA—MES NELOPOME, ttnnI Ar kuMJ<ina tuvfi nubegimai paeinanti nuo B1 uIjmeLIUldl Paržengimo gamtos tiesų, vyriški silpnu. 

.. -i© mai, nnalinimas, silpna atmintis, galvos
skaudėjimai, plėmal priešai akis, nerviškumas, skausmai str6. 

| nose? Ar pats esi apimtas nors vienu iš tiį žonkilį? Ateik pas 
. .......... t/7. ' mus, ings tave išgydysim nes kitaip nereikalauji mum mokėti.

i SIimnl Nedaro skirtumo koks ta- UZSIKIlllSIlllal f nesveikumas yra, 
jeigir tamlstą kankina de

ginimai, plikinantis šlupluimas, pūsles nesveiku
mas, erzinimai, tankus noras ištuštinimo, mgs

i išgydom viršui mluQtus padėjimus be vartojimo 
' peilio Ir be siuntimo į ligonbutĮ.' inlmni Uždegimai, sutingir skausmingi 
uUIIiiIiIIub a(,narlai, kantrybę atimančios 

Į mžsisenejg ligos kurios padaro
gyvenimą nelaimingu, IŠGYDOMOS ANT VI
SADOS BE ŽUDIMO LAIKO. ,

, Gužuotos ir Susisukę Gyslos
dasi visur ant žemesnes dalies kūno, bet daugiau
siai kairėj pusėj; jos padaVo žmogų labai neramų; 
yra, silpnas velkantis jautimus daugmaž nuolatai. 
Gyslos yra užčiuopiamos ir nurodo kaip botagas.

į Atsišauk tuojaus jeigu esi klapate.

Abelnas Nusilpnėjimas
mus, negalingumas prie darbo arba linksniu' 
mu gyveninio, nuilsimas, yvairus gėdinanti 
silpnumai, ir tt. ATIDĖJIMAI YRA PAVO
JINGI- PASIRODAVIK SU MUMI DABAR. 

Odos Nesveikumai rimai, spuogai^ 
lopai, notobip 

hunai, žaizdos Skauduliai, pageltonavus ir 
išblyškus oda, pajuodavg paakiai. Vyrai, yra 
jum nuo to visko vaistus, atsišaukiant pas 
nitui ant gydymosi, GALI UŽMOKĖTI KA
DA BUSI IŠGYDYTAS.

Inkstu, Pušies ir Sėbrus Nesveika- 
mni Sikstų nesveikumas gali išsivystyti llidl į pavojingas komplikacijas, ir jeigu ne- 
atbotas, pagimdys kitas ligas ir komplikaci
jas. Ar manai apsivesti? Ar esi tikrai sveikas?

State Medical Dispensary
14 SO. CLARK ST., arti Madison gatves CHICAGO, HLL.

v<)fiso valandos: nuo 10 ryto iki 4 po piet. Nuo 6 iki 7 vakarais. Nedeldieniais 
ir Šventadieniais nuo 10 iki 12 tiktai. Ypatos geidžiartčios .gydymo turi atsišauk
ti arabiškai, nes ligos negali but gydomos teip pasekmingai per nusirašinėjimą 
kaip ligoniui atsišaukus pačiam. Nerašyk bet atsilankyk.

1WM»

Valandos
nuo 10 lig 12 dieną 
nuo 2 lig 4 popiet 
nuo 7 lig 9 vakaro

Phane Yards 1781

Specialistas
MOTERŲ EIGŲ

Peoples Bank Bldg, E" Jį,K
Room 2

VARICOCELĘ 
HYDRO C ELĘ
Bo peilio ar skausm)

Aš noriu išgydytti kiekvieną kenčiantį vyrą nuo Varicoceles, Strikluros, Užkrečiamų 
Kraują Nuodų, Nerviškos Negalės, Hydroceles arba ypatingų vyrų ligų.

Tas laisvas pasiųlinimas yra at viras visiems, kurie praleido daug pinigų ant daktarų ir 
gyduolių be jpkios ųaudos, ir mano noru yra parodyti visiems tiems žmonims, kurie gy
dėsi pas tuzių^ ar d&Ugiau daktftaį be jokios naudos, kad aš vartoju vienintelį būdą, ku- 
riuomi tikrai,# ant visada iŠgycwiu.

VYRAII .ATGAUK8TE SAVO SVEIKATA *
Atsilankykite iltį mano ofisų it* pasiteiraukite su manim draugiškai.

Išgydaia visiškas ligas skilvio, plaučių, kepenų Ir inkstų. 
Nemokėk už nepasokmingų gydymų—NEISZGYDO, WBMOKEK.

s Slaptos 
vwuij
Pražudytas Vyrišku
mas, Ligos 6<epersi| ir

Inkstų 1 
išgydomos greitai visiškai ir 
.užlaikomos paslaptyje. Nėr- \ 
viską Negale, Silpnumas, Pra
žudytos Pajiegos, Gyslų įgy
simas, Kraujo UžnuodijiniaSi 
Szlapuino Nubegimai.

R ’(V" HI IUPlaučiai
Dusulys, Bronchitis, Kvėpavi
mo Ligos išgydomos visiškai 
mano vėliausia metodą. Szir- 
dies ligos. (Rodą Dovanai.)

Išgydo, kad Imtum sveikas
U2NU0DIJ IMft 
ir visas odos ligas, kaip Spuo
gus, Piktąją Dedervinę, Szun- 
votes. Niežus, Hemorhoidus, 
Patinusias Gyslas, Naikinan
čius Nubegimus, Įsisenėjusias 
Ligas.

M O i C L U
Vidurines Ligos, Skausmai 
Strėnose, Baltosios Tekėjimas 
ir kitos ligos išgydomos visiš
kai. Užpakalines žarnos, Įsi
senėjusios ir nerviškos moterų 
ligos. Kalbame Lietuviškai.

,D n,Z K./ y 53
Valandos: HMuo 0 ryto Iki © vak.MedolJoms nuo 8 ryto iki 4 po p.

Specialistas 
Vyru ir Moterų Ligų.

(Ištyrimas Dovanai)

Ant 40th PI. arti Wallace, 
gyvenimai po 4 kambarius .............

KEELEY ST. arti 30-tos. 
namas, 4 gyvenimai, 2 po 4 k., 2 po 

EMERALD AVE., arti 30-tos.
Muro ir medžio namas, 2 gyvenimai po 4 k. ir staldai 

' ’ WALLACE ST., arti 32-ros.
2 aukštu medinis namas, 2 gyvenimai po 6 kambarius. 

PARNELL AVE., arti 36-tos.
Medinis namas, 2 gyvenimai 5 ir 4 kambarių. ....... 

37-tas, arti Halsted.
Muro ir medžio namas, 2 gyvenimai po 4 kambarius ...... 

arti 36-tos.
2 gyvenimai. ...... 
arti 32-ros.

namas, krautuvė, ir 2 gyv. po 5 k., 1 — 6 k. 
arti 36-tos.

namas, 4 gyvenimai po 4 kambarius ....... 
SI

aukštų medinis naras, krautuvė ir 
WALLACE ST.,

2

2

2

2
9

2

2

aukštų

aukštų

aukštų

aukštų

aukštuC

medinis

mūrinis
LOWE

WALLACE 
namas, krautuvė ir 3 

WALLACE ST., 
medinis namas, 4 gyv. po

35th PLACE, arti

medinis
arti 35-tos.
gyv. po 4 kamb. 
arti 3.5-tos.
4 kambarius . 
Auburn Ave.,

mūras, 2 g. po 4 ir 8 k. ir muro užpakalyj 
WALLACE ST., arti 3Moš. 

namas, 4 gyvenimai po 4 kambarius 
LOWE AVE., arti 35-tos.

namas, 3 gyvenimai ................... .
EMERALD AVE., arti 30-tos.

3 gyvenimai, ir medinis užpakalyj. . 
EMERALD AVE 

lubų niuro ir medžio. 3 gyvenimai, 3

aukštii

aukštu *•

aukštų

mūrinis

medinis

m u vinis,

aukšttu medinis
€

2 aukštų muro ir

2

9

2

3

2

3

3

3

aukštų ♦medinis,

aukštų

aukštų

aukštų

aukštų

aukštų

aukštų

aukštų

aukštų

namai,

aukštų

namai,

aukštų

aukštų
aukštų

aukštų

‘$26.
$18.

$18.

$29.

$36.

$38.

$40.

$4.9.

$40.

$39.
$35

i.

$40.

$2200.

$1700.
$1600.

$1750.

$3000.

$2800.

$3000

$3000

$3000

$3000

$35.00

$3200

$3500
arti 32-ros.

4, ir 7 kambarius. .. 
arti 43-čios.

ir 7 kamb. maudyki. ..
.. arti 30-tos.
> k., ir 8 k., ir maudkl. 
, arti "28-tos.

4 ir 2 po 6 k. mauki.
, arti 3 6-tos. 

gyvenimai po 4 kambarius ...........
WALLACE ST., arti 37-tos.

gyvenimai po 4 kambarius .......................
33-cias, arti Parnell Ave.

4 gyvenimai, Lotas 50x125 .......................
•UNION AVĖ., arti 30-tos. ,/ / 

gyvenimai, ir mūras užpakalyj................
., arti 36-tos.
2 po 7 k. Lotas 50x135..$52. 
Halsted st?

gyvenimai. ... 
., arti Lock st 
. po 10 kamb. 

ST., arti 37-tos. 
4 kambarius ... 
ST., arti 35-tos. 
4 kambarin ...

33-čia ir Parnell avė.,

namas, 2 gyv., G 
THROOP S3 

med. krautuvė ir

4 gyvenimai, 2 po

$3200

mūras, 4

mūras, 4

medinis,

mūras, 3

medinis, 4 gyv., 2 po 6, 
35-tas, arti

medinis, krautuve, ir

mūras,

mūras,

mu ras,

krautuvė ir 2 gw 
WALLACE '

6 gyvenimai po 
WAJLLACE

6 gyvenimai po

Lotas 55x110....................... .....L... .........
W. 14tli, arti Union st., 

mūras, 3 gyvenimai po 6 kambarius .......................
HALSTER ST., arti 37-tos.

2 krautuves ir 4 gyvenimai, Lotas 50x125 ......... .
WALLACE ST., arti 35-tos. 

krautuve ir 5 gyv. 5 k., 3 po 4 kamb.
PARNELL AVE., arti 31-os.

4 gyv. ir mūras užpakalyj. Daudyklos ....
, arti 30-tos.
2 po 4 ir 2 po 6 kamb.
, arti 28-tos.

6 gyv. po 4 kam. ir 7 k., mūrinis namas užp.

mūras,

mūras,
mūras,

mūras,

$36.
$45.

$50.

$36.

$36.

$46.

$46.

$64.

$65.

$69.

$76.

$3200

$3200.

$3500.

$4500.

$4500.

$4200.

$5000.

$6000.

$6000.

$6000.

$7000.

$7000.

$7000.

UNION AVĖ. 
krautuve ir 4 gyv.,

UNION AVĖ.
$80.

$7500.
$8000.
$7500.

A. OLSZEWSKI BANK
3252 So. IlalsM SI. Chicago, III

Elektrfkinis Volto Kryžius
Tas kryžius tapo prieš porą metų išrastas Aus

trijoj ir pasirodė, kad jis turi dideles gydomas y- 
pa lybes, veikiai išsiplatino Vokietijoj, Francuzi- 
joj, Skandinavijoj ir kitose Europos dalyse.

Elektrinis Volto Kryžius labai pasekmingai gy
do reumatizmą taip raumenų kaip ir sąnarių; 
taipjau neuralgiją, ir kieglius, nervų suirimą, nu
silpnėjimą; nervų n u vargi m ą ir atbukimą: ne m ' 
gą, dvasišką nusilpimą, Misterija, paralyžių, ap 
lekciją, nuomirulį, šv. Vito šokį, širkies dre 
mą, galvos skaudėjimą ir visų nervų sysfeim

Jo gydomosios ypatybės pastebiama tad k 
pirmose valandose, bet kartais tik po poro

Ta kryžių reikia nešioti dieną ir naktį 
kūno šilkiniu šniūreliu pasikabinama jį ant kai» 

lo taip, kad mėlynoji jo pusė visada butų prisiglaudus prie kūno tuojau po kruti
nę.

Prisiųsiu te vieną dolarį expreso money orderiu, arba regisl.ruot.ame laiške, ir 
mestuojaus prisiusimo jums Ejektrikinį Volto Kryžių; už penkis dolarius pasiųsi
me šešis kryžius.

, Tim Electric Volta Gross Go. „ .
3925 W. North Ave., - - Chicago, III.

Speci^fe Pasiūlymas 
Dykai Pirkite pas mus už $4.50 geriausio tabako cigaretėms 

ir pasirinkite sau dovaną iš sekamų daigių: 1 Naujaus| 
importuota fonografa su dideliu nikeliuota Iri ubą ir re- 1 o

kordais; gražia puikiai ir aiškiai įvairius muzikos dalykėlius ir dainas. Kiek
vienas gali turėti koncertą savo namuose. 2. Puiki armonika garsios voki© 

jfljfr čių fabrikos, su gai
fife, domia ir n u rod y-

/ijPĮįį mals. 3. Puikus
pastatomas nikeli
nis laikrodis su m u 
zika; kiekvieną sy
kį muzika griežia 
dešimtį minučių.
4. Gražus, storai 
auksuolae vyriškas 
arba moteriškas k i 
šoninis laikrodėlis
5. Stalo servisas 
gražioj kėžėj: 6 
peiliai, 6 šakutės, 
6 dideli šaukštai, 6 
maži šaukšteliai, 1 
peilis sviestui, 1 
šaukštelis cukrui.

Už musų dovaną 
horime iik, kad jus 
rekomenduotumė
te musų firmą sa

vo pažįstamiems. Prisiųskito rankpinigių 50 centų markėmis, o męs pasiųsi
me .turns 40 dėžučių tabako 4 rųšių už $4.50 ir jūsų pasirinktą dovaną. Lieka 
mus $4.00 užsimokėsite gavo siuntinį. Jei kam prekė nepatiklų, galės jo^ 
nepriimti.

English-Asiatic Tobacco Co., Dept. IS
115 E. 7th St., New York City.

$4.50
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JNAUDINGI PATARIMAI 
visai Šeimynai randasi musų No, 8 kataliogo. 
Jardč^elpa aprašymai suvirs 200 ligų, vyrų, mote
rų ir vaikų, pasako nuo ko jos'prasideda, kaip jas 
pažinti, kaip nuo jų apsisaugoti, kokias gyduoles 
naudoti, kiek jos prekiuoja ir kur jas gauti. Mu- 
eųgyduolėa kainuoja tik”nuo25oiki$1.00. Telpa 
paveikslai ir prekes yvairlųjcvftpenčių ir gydan
čių muilų, Perfumų, E^ktrcHgydaučių aparatų,

K N
Ar Esat Kankinami

Steitas

rYvyrui.

irtesi
aržus,—turėto

Tūkstančiais

tuve

« 4

pasi-katrie

žinti sava sveikata

. i
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Joseph J. Hertmafiowicz
Lietuvos iNotaras

i
i

a

Dovanos

LAISVE

Šį puikų Nikelinį Laikrodėlį su drukuota 
gvarantija apie jo gerumą, gausi už dyką,

Visai už Dyką
Jei užsimokėsi $3.25 prenumeratos už laikraštį 
“Lietuvą”, tai gausi “Lietuvą” per pusantrų 
metą ir virš minėtą Laikrodėlį Dovarių.

Tūkstančiai “Lietuvos” skaitytoją yra gavę 
nuo mąs šias Hovanas ir yra didžiausiai užganė
dinti musą laikrodėliu. Siųsk tuojaus $3.25, o, 
gausi ir tu šį laikrodėlį ir “Lietuvą” per 18 
mėnesią.

su kiekvienu Dolieriu
“Lietuvą” per 6 menesius ir už 25c Knygų dovanų.Kas prisius $1.00, gaus

Kas prisius $2.00, gaus ‘ ‘Lietuvą’’ per vieną metą ir už 50c Knygą dovaną. 
Kas prisilĮŠ $3.00, gaus “Lietuvą” per 18 mėnesią ir už 75c Knygą dovaną. 
O kas prisius $3.25, gaus “Lietuvą” per 18 mėnesią tr virš minėtą laikrodėlį 

dovaną.
Knygas galite pasirinkti iš musą Kataliogo kokias norite.
JeLneturite musą knygą Kataliogo, rašykite įdėdami už 2c markę ir 

męs jį prisiąsime.
Šios dovanos yra skirtos tiktai trumpam laikui, todėl naudokitės proga 

pakol yra jos duodamos.
Siunčiant pinigus adresuokite:

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

IZIDOR NAUSIEOAS
917 W. 33rd St. Chicago.

Priima bankon pinigus ir moka 
3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda, namus ir lotus. 
Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus 
| visas svieto dalis. . .

OFISO VALANDOS: Panedėliais,
seredom, ketvergais ir subatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedėlioms, utar
ninkais ir petnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

icago.
Ir moka

A. OLSZEWSKI
252 S. Halsted St
Priima bankon pinigus

%. Skolina pinigus ant Real Estate.
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parsamdo bankines skryneles TboKes) 
po >3.00 metams. Parduoda. SifKoTr- 
tes ir siunčia pinigus į visas svieto 
dalis.

BANKOS VALANDOS: Panedėliais, 
seredom, ketvertais !r subatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedėlloms, utar
ninkais ir petnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro. -’

JOHN M. TANANEVICZE
3244 S. Morgan St Chicago

Priima bankon pinigus ir moka I ® vakaro. 
3%. Skolina pinigus ant Real Estate.' 
Perka Ir parduoda namus ir lotus. 
Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus 
J visas svieto dalis.

BANKOS VALANDOS: Panedėliais, 
seredom, ketvergais ir subatoms nuo
8 ryto iki 9 Vakaro. Nedėlioms, utar
ninkais ir petnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

P. M. HAITIS
1607 N. Ashland Ave. Chicago

Priima bankon pinigus ir moka
3%. Skolipa pinigus apt Real Estate. 
Perka Ir parduoda namus ir lotus. 
Parduoda šifkortes ir siunčia pinigds 
į visas svieto dalis.

OFISO VALANDOS: Panedėliais, 
seredom, ketvergais ir- subatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedėlioms, utar
ninkais ir petnyčioms nuo 8 ryto iki

Dr. O. C. HEINE
DENTISTAS

OFISAS—Kampas 31 ir So. Halsted gat.
(fiyvBJiliMS virš aptiekus.) X, CHICAGO, ILL

9SSE2

Nori mokintis Barzdaskutyklos?
Tamista šį .amatą gali iš

mokti nuo 4 iki 6 savaičių. 
Kainuos tau tik $30. Mes 
duosime v^| seta skutimo 
prietaisų. Sis amatas yra 
inkamu perdėm visame 

s vi etc ir tamista turėsi ta
da savo ypatiška vertęivyste, busi darb 
daviu. Rašyk pasų

NOSSOKOFF’S BARBER SCHOOL 
MOS Penn Ave., Pittsburg, Pa.

GAUNAMA “LIETUVOS” KNYGYNE 
Metraštis - Almanachas. 
“Šviturys”, su kalendorių

MIKAS J. TANANEVICZE
70 W. 18th St. Chicago, 

riima bankon pinigus ir moka 
Skolina pinigus ant Real Estate, 

ir parduoda namus ir lotus. 
>da šifkortes ir siunčia pinigus 

> svietu dalis/
9 VAI.ANDOS: Panedėliais, 

ketvergais ir subatoms nuo 
I *9 vakaro. Nekėlioms, utar- 

petnyčloms nuo 8 ryto iki 
aro. ‘ .

JOHN I. BAGDZIUNAS 
2334 S. Oakley Ave. Chicago.

Moka $3.00 nuo šimto už padėtus 
pinigus. Skolina pinigas statymui i? 
pirkimui namų. Partraukia pin g u: 
iš kitu bankų. Parsamdo bankines 
skryneles (boxes) apsaugotas nuo ug- 
pies ir vagių po 33.00 metams. Perka 
k parduoda lotus Ir namus. Par
duoda šipkortes ant visų linijų. Siun
čia pinigus | visas dalis svieto. No- 
tarijalnam skyriuje padirba visokias 
rejentallškas ir legališkas popieras 
Ir dovlerennastTs ir užtvirtina pas 
konsulį.

Valandos: kasdien nuo 8 ryto iki 9 
vakaro. Nedalioms, utarninkais ir. 
pėtnyčioms nuo 8 iki 6.

NEW CITY SAVINGS BANK 
4601 S. Ashland Av. Chicago.

Priima bankon pfhigus Ir moka 
3%. Už sudėtus pinigus mūsų ban
ko} duodame Čekių knygutę, iš ku
rios parašyti čekiai tinka visur. Sko
lina pinigus ant Real Estate. Perka 
ir parduoda namus ir lotus. Išsam- 
do bankines skrynelės (boxes) 
»o $2.G0 metams. Parduoda šifkor- 
tes ir siunčia pinigus Į visas svieto 
dalis. /

ĖANKOS VALANDOS: Paned< ials, 
seredoms, ketvergais ir subatom nuo 
8 ryto Iki 9 vakaro; nedėliom, utar
ninkais ir petnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro. I

TOWN 0E4.AKE SAVINGS BANK 
J. J. ELIAS, Sav-

460Qz4. Wood St. Chicago. 
vPrTfma bąnkon pinigus ir moka 

3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parsamdo bankines skryneles (boxes) 
po 12.60 metams. Parduoda Šlfkor- 
tes ir siunčia pinigus į visas svieto 
dalis.

_. BANKOS VALANDOS: Panedėliais, 
ft , seredom, ketvergais ir subatoms nuo

8 ryto iki 9 vakaro. Nedėlloms, utar
ninkais ir petnyčioms nuo 8 ryte iki 

. S vakaro. ' ' r.

1912 m. Jono Rinkevičiaus išlei
stas, Undo Giros redaguotas. 
Šis kalendorius 1912 m., pavadin
tas Šviturys, yra tai knyga, ku
rios ligšiol pasigesdavo lietuvis 
inteligentas. Čia skaitytojas ras 
pilną saują naujausių mūsų ge
resnių rašytojų veikalų.

I Literatūros skyriuje telpa: 
M. Gustaičio, Liudo Giros, Laz
dynų Pelėdos, Juozo Mikuckio, 
Vincb Krėvės, Marės Lastauskie
nės, J. Šeiniaus ir Jovaro raštai.

Ii. Visuomenes ir Gy.venimo 
skyriuje tjįpa: Kazio "Puidos, 
Onos PJeirytčs-Puidienės, Anta
no Jaroševičiaus, Antano Ruęę- 
vlčfAus, Žemkalnio, D. Šidlauskio 
ir Aleksandro Jurašaičio raštai.

III. Pažinkime Lietuvą skyriu
je telpa: M. Grigonio, Lietuvių 
tautiški žaidimai;' Tautos tvery- 
ba, Programa ir vaizdeliai iš ke
lionės Dzūkijoje. • • • •

IV. Informacijų skyriuje, tel
pa: Lietuvių kronika 1911 m., 
Mūsų draugijos, Mūsų mokyk
los, Mūsų'*artistų kuopos ir ar
tistai. Adresų lapas, Rusijos val
stybė, Įvairios statistikos žinios 
ir 1.1, ir 1.1. Vilniuje 1911, psl. 
287/ Su prisiuntimu kaina 75c.

“Teatras” no. 2 ir 3, talpina 
nauja scenos veikalą Togobočnij’- 
ko Iš Meilės penkiaveiksmė dra
ma, su dainomis ir šokiais. Ver
tė Jaunutis. Taipgi muzika: I 
ant kalno malūnėlis, II Mane mo
tušė barė ir III Linksma Volun- 
gėlė, Harmonizuota K. Diržio. 
Vilniuje 1911, pusi. 119. Kai
na, su prisiuntimu ............. 50c.

Užsisakant ir pinigus siunčiant 
adresuokite:

OI SZEW8KIS.
3252 S. Halsted st, Chicago, HL

LAIMINGOS DIENOS.
Tik tns 

yra ge
riausias 
daktaras

Žmonėms ką pirmiau gyvenimą* buvo 
pilnas kartumo ir kankinę, dėlei ligos 
varginimo, kaipo aršiausio neprieteliaus 
žmogaus; vienok kaip Philadelphifos 
MEDIKAI KLINIKOS, daktaras padavė 
tikrą prioteliškų ranką ir gerų liekarstų 
pagelbą, tad tuojaus apturėjo savo gerą 
sveikatą ir vėl pastojo išgydytiems LAI
MINGOS DIENOS. »

KADPHILA. MED. KLINIKA, išgy
do greit, gerai, teisingai, ligos neatsi
naujina ir daugiau# išgydo kaip kiti 
daktare ; tad nepasigyrimai kaip kiti 
patys save augština, o negali darodyti, 
kad kų nors išgydg; bet PHILA. M. 
KLINIKĄ žmonės giria. Iš daugybes 
padėka vonių pačių išgydyti. Ką rašo:

' Širdingai dėkavoju ir tegul Jums Dievas 
atnagradija, kad Jus kiekviena sergantį talpiž- 
gydytumet kaip mane.

Mano liga, kuri pirmiaus kankino, tad jau 
visi skaudėjimai prapuolė; ar tai lytus ar pagada 
dabar visada jaučiuosi sveikas ir nieko neskauda. 
Gerai valgau, taip," kad kiti pavydi man, tokios 
geros sveikatos. Vardas Philadeiphljos Med. 
Khniko tegul pagarsėja po vis^ Amerikį.

Su guodorie
W. Zbronskis, 140 BydlerSt. Muskegon, Mich.

Asz Julijonas Adomaitis, duodu žinoti, kad 
esu sveikas if padėkavoju uŽ geras liekarstas ir, 
kad taip greit mane iSgydete. Dabar ifitarlu Šir
dingu ačiū ir nereikalauju daugiau gydytis.

Mr. JuTins Adams,
1237 Buttonwood Str., Philadelphia, Pa.
GUODOTINI TAM ĮSTOS: ParhSau aS dėkavo- 

damas PHILA. M. KLINIKAI už sugrftžinimį 
man sveikatos. Kaip tik pabaigiau gert liekarstas 
irlSgljuu. Dabar jaučiuosi sveikas ant visko. Dė- 
kavoj u už rodą ir geras liekarstas, kad taip greit 
mano išgydė* Todėl atvirai dėkavoju, kad ser
ganti žinotu kur reik kreiptis, kad apturėtgerę 
sveikutį. Toki daktarai visada yra verti pagyri
mo ir guodones. Su tikra guodone,

Barnasius Grudinskas, Port Henry, N. Y.
' THE PHILADELPHIA MEDICAL 

CLINIC, paties gubernatoriaus legali
zuota. Kaip daugelį, teip ir tave gali 
išgydyt nuo: skaudėjimo sąnariuos, gė
limą Kauluose, pečiuose, šonuose, kojo
se, rankose ir kitur. Nusilpnėjimą, sėk
los nubėgimą nuo saužagystės, nervų ir 
kraujo ligas, inkstų, kepenų, ir vidurių 
ligas; v kosulio, širdies, galvos skau
dėjimo, blogus sapnus ir visokias užsi
krečiamas piktas ligas, teip ir moterių 
visokias ligas ir kurios tik užpuola ant 
žmogaus nelaimės Ir varginimo. Pribuk 
asabiškai, jei toli gyveni, aprašyk ligą 
lietuviškai, apturėsi tai tikrą prieteliš- 
ką rodą, nes šitas geras KLINIKAS, 
labai pasekmingai išgydo šviežias ir 
geniau užpuolusias sligas. .

Visada rašyk ar ateik, ne kitur bet antį 
šito tikro Kliniko adresę: ;

The Philadelphia Medical Clinic
1117 Walaut St. Philadelphia, Fa.

Valandos: nuo 10 iki 4 po plot,
• Nedėlloj nuo 10 Iki 8 po pietų. _
Utarninke Ir Pėtnyčioj nuo 6 iki 9 vakare ®

kuris

Išdirba Dovierenndštis, Kont
raktus, Bill of Sales, Affidavi- 
tus, Notas, ir xšiaip visokias 
teisių popierasJ Sutdikia pata
rimus reikaluose dalių Lietu
voje ir kituose palytimose. : : :

Kreiptis hądffeSu:

J. J Hertmanowicz,
A. Olszewski Bank

3252 S. Halsted St., Chicago.

ti, jis turi turėti, bent iki tūlo 
laipsnio, taipjau lasvę veikti. 
Jei jis neveikia taip, kaip jam jo

mokykla šokiu.

laisvu žmogumi, bet vergu. Jei 
žmogaus protas sako jam pames
ti kokį nors blogą papratimą, o 
jis vis dėlto nepameta, tai grei
tu laiku jis bus jau prapuolęs 
žmogus. Jei tik neatkreipsite (lo
mos į pilvo ligų simptomus, grei
tai turėsite savo nerūpestingumo 
gailėtis,’ kuomet vartodami Tri- 
neįs American Elixir of Bitter 
Wine t būtumėt galėję tuojau Gi-

\ i

r-Prof. Julius S. užtikrina, kad 
mokys šokti kiekvieną jauną ar seną. 
Išmokinu valsą 6 rūšių, taip, kad 
gali drąsiai eiti šokti publikoj. Taip
gi išmokinu ir kitus šokius su keletą 
vakarų. Mokinu kas vakaras apart 
šventadienių. ’ Lekcijos yra nuo 7 vai. 
vak. iki 11 vai. Prof. JuliUKxS. pra
neša visiems kurie nori išmokti šokt 
ateik ant ai o adreso: 2124 So. Halsted 
st. Ofisas ant 3-čių lubų atdaras 
nuo 6 vai. vak. Taipgi mokiriii viso
kius šokius Buck & Wing, Buck 
Skirt, Irish Jig, Clog, Spanish Waltz, 
Waltz, Two Step, Side Step, Barn 
Dance. Pirma Lietuviška Mokykla 
Amerikoj.

tingai apsiėję. Tatai kaip veik 
jaučiate apetito stoką, .silpnumą, 
nerviškumą, galvos atsikartojan
čius skaudėjimus, viduriu sukie
tėjimą,’ jų gėlim 
dies stipykimus,
ną. Jis taipjau labai geras mote
rims nuo įvairių ligų. Visose ap- 
tickosc. Jos. Triner, 1333—1339 
So. Ashland

u
f

J

NAMINE MOKYKLA.
Gramatika angliškos kalbos mo

le y t is be m oky t oj o (apdary t a) $ 1.00 
Vaiku Draugas arba kaip moky

tis skaityti ir rašyti be mokyto
jo.....................................................15c
Naujas Budas mokytis rašyti be 

mokytojo..................................... 10c
Aritmetika mokinimuisi rok un

ci ų, su paveikslais (apdaryta). .35c 
Pinigus siųskit per Money Order 

šiuo adresu:

P. Mikolainis
Box 62 New York City

J. KULBOKAS
i Užlaiko

Puiku Saliuna
Visada š Itas alus, skani degti
nė ir kvepenti Cigar i. Iš ki ur' 
žnąonęs l t elevę gauni nakvynę 
74 Grand St. Brooklyn, N. Y.;

Seniausia Lietuvių užeiga pas

JUOZUI KIDiKfJ
| Užlaiko visokius pirmo* 

skyriaus gėrimus ir kve- 
penčins cigarus ir

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

B253 Illinois 6t>.. Korto 33rd
Ir A:

“Lietuvių Žurnalas”
Nuo Naujų Metų pradės eiti 
Naujas Mėnesinis žmonių laik
raštis su paveikslais, talpinantis 
straipsnius iš įvairių mokslo ša
kų. Išeis vieną kartą į mėnesį. 
Leidžia P. M. Kaitis ir Co. Kai
na tiktai 50c metams. Bus tXi 
pigiausias ir parankiausias žmo
nių laikraštis, kuris vieton užsi
iminėti tuščiais -dalykais, duos 
skaitytojams, pagal išgalėjimą 
daugiausiai dvasiško peno. Pa- 
siskubinkit ušsirašyti. Pinigus 
siųskite šiuo adresu:

“Lietuvių Žurnalas” 
1607 N. Ashland Ave. Chicago.

LIUOSO INŽENGIMO MUZLjS
Moksliszku Žingeidumu.Žinojime Galybe

JUOZAS SZLIKAS
“Lietuvos” generališkas agentas.

Turi tiesą užrašinėti laikraštį “Lietuva” ir priiminėti 
už ją prenumeratą, rinkti drukus ir apgarsinimus '‘Lietuvai” 
ir kolektuoti už juos pinigus, teipgi pardavinėti namus ir lo- 
ius. . f
K. OLSZEWSKI. “Lietuvos” išlcistojas

“LAISVOJI MINTIS”
Vienintelis mokslo ir literatūros iliustruotas laikraštis, tal
pinantis rimtus ir gerai apdirbtus straipsnius i$ įvairių mo
kslo šakų: Hisforijos, Kultūros Istorijos, Gamtos Mokslu Draugijinių Mokslų, 
Ir t. L, lygiai ir originališkai parašytas apysakas iš tnusy gyvenimo.

Kaina metams $2.00; pusei motų $1.00; Į užsienį $2.50
Kas, t risiųsdamas mums prenumeratą, prisius iŠkirpęs ir 
šį apgarsinimą, tas gails dovanas knygomis: užsirašantiems 
“L Mintį” metams duodame knygų už $1.00 užsirašantiems 
pusei metų už 50c.

' Paskubinkit—Dovanas neilgai teduoslnaet

Adresas:

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

Naujiena Kuri Nudžiugins ir 
Palinksmins Daugel Sergancziu, 
Silpnu ir Nualintu Vyru
viekas, nupuolęs sveikatoje? Ar peržengei tiesas sveikatos 
arba gamtos? Arminiai aps!,,e»ti? Ar ėsi tinkančiam padė
jime užimti užduotis ženybinio gyvenimo? Jeigu yra mažiau
si* abejone jog randasi užsivilkusi chroniška liga dugnyjo 
tavo klapatiĮ, tai atsifiąuk ant žemiaus paduoto adreso, o np. 
turėsi patarimu ir iStirjnejimę dykai! Mes IStirinesimc tavg 
visai dykai, ir jeigu išgydymas bus galimas, tai mes -išgydy- 
siuie už kožeminusiį kainę. Ne užsidedi ant sav<*s jokių pa
reigų atsišaukdamas pas mus dėl bemokestinio pasiteiravi
mo. Męs porstatysime padėjimu viso dalyko tikroje šviesoje- 
o tada galėsi gydytis jeigu norėsi. '

i. ! Dolerio Nereiks Mokėti Pakol Nebusi užganėdintas Savo LocnoJ 
' {Mintyj kad Mes Esame Teisingi, Pilnai Atsakanti Ir Uisltlkimi.

LIUOSO INŽENGIMO MUZEJUS

Mes esam baiinin* 
gai ir įdėmiai su
tverti. Vyrai, tikrai 
atsilankyk it j, 8itįį 
stebėtiną liuoso in- 
žengimo Mokėjų. 
Šimtai interesuo
jančių pav ydalų 
žmogaus k u no s vel
kam ir sergančiam 
stovyje. ChirurgiS- 
kos operacijos, 
žingeidumai, keis
tumai, milžlnlSku- 
mai. Teipgi pilnas 
istoriškas saurin- 
kis kuris niekad 
ne buvo parodytas 
dykai šiam krašte.

Esi užprašomas tirineti nuostebumus Astronomi
jos, Fiziojogijos, Chemijos ir Patholiogijos. •

Iszpanlszka Inkvizicija. Valkatų Galerija. 
Paveikslai Iszkilmlu ir Pagarsėjusiu Asmenų 

INLEIDŽIAMI TIKTAI VYRAI

GERIAUSE VAŽIUOTI EUROPON
Su

White Star-Dominion Linijos
Didiliu ir greitu pačtiniu garlaiviu 

“CANADA”
Didelis, modomis, dvišriubis garlaivis 
išplaukia subatoj, Gruodžio 2 diena. Iš
keliauti iš Chicagos reikia Lapkričio 80 
diena. Puikiausi kambariai dviem ir ke
turiems žmonėms.

“MEGANTIC”
Naujas, dviŠriubis expresinis garlaivis 
Bevielis telegrafas, Elektriniai keltuvai. 
Ištaigingas. Linonas. Išplaukia subatoj, 
gruodžio 9 diena. Pasažieriai iš Ckicagos 
iškeliaujaspecialiniu traukiniu ketverge, 
Gruodžio 7 d,, ir atvyksta garlaivio uos- 
tan antrytojaus vakaravę prieš išplauk.

“TENTONIC”
Didelis, Šaunus, dvišriubis garlaivis. Iš
plaukia ketverge, Gruodžio 14 d. Iške
liauti iš Chicagos' reikia utarninke, 
Gruodžio 12 diena.
rx : I Hamburgą ir Bremena,

i į Antverpeną ir Rotterdam
$45.00 via Portland, Maine $46.00 
Lovos galima užsisakyti ant visų Kom
panijos garlaivių; lovos numeris pažymi
ma bilete.
Jokių persėdimų. Jokių trukdymų. 
Jokiu viešbučiu išlaidu. Jokio vargo 
su bagažais.

Kreipkitės arba rašykite į vietinius 
agentus, arba į

F. C. BROWN, W. PĄSS. AG’T.
N. W. Cor. LaSalle & Washington

Chicago, III.

MOKSLIŠKU ŽINGEIDUMU
H So, Clark St., " ' CHICAGO, ILL 

arti Madison Gatves
Atdar ,s nuo 10 valandos ryto iki 12 vidurnakčiui

na ea D

Alėksaičio Saliunas
118 E. Main St. Collinsville, III.

Užlaikau visada geriausius* 
vietinius ir importuotus gėri
mus ir cigarus. Kiekvienam 
draugiškai patarnauju visokiuo
se reikaluose.

Telefonas Kinloch 108

nesveikumu inkstų, pūslės ar Šlapumo ravelių, jeigu jauti nesmagumų ir skausmu, jeigu randasi 
koks padėjimas dėl kurio nesinori kreiptis prie šeimyniško gydytojaus, kaipo tai: silpnumas, ner
viška negale, silpna arba sumažinta atmintis, nemiegojimas, gėdingumas, uubėgimai, nuvarvėjimai, 
silpninanti sapnai ir išnaudota gyvybe; jeigu turi gubotas ir suslsukuses gyslas, jeigu kenti nuo 
užsikrečiamų ligų kokios nebūt rūšies kurios tatnistai daro nesmagumu; jeigu turi nors vienų iš 
skaitlingų ligų kuriom vyrai gali but apimtR jeigu kenti nuo pe.rtankių dasileidimų; jeigu turi vo
tis, skaudulius burnoje ir ant liežiuvio; jeigu plaukai tavo slenka; jeigu turi slaptingų ligą; jeigu 
turi užnuodintų kraujų arba nors vienų iŠ ligų kurių auka tampa vyrai -TAI MES GALIME TAVE 
IŠGYDYTI IRTA PADARYSIME. AteiRsųjasikalbeti su muini didžiausiame privatiškume ir se
krete, o nigs padėsime atsikratyti nuo visų khpčių kotruinpiatįsiam laike. Mes turime labai didelį 
patirimų gydyme tokios rūšies ligų ir užtikriname išgydymų. Mes netiktai palengviname, bet išgy
domo tikrai ir ant visados. Ateik ir pasižiūrėk ant skaitliaus li< tuvių kuriuos mes išgydyme. Mes 
išgydysime teip tikrai kaip atsišauksi pas mus. Silpni vyrai, kurie nustojote viltį pasveiki-mo besi- 
gydydami kur kitur, ateikit pas mus, mes atkreipsime ant jus musų specijaliŠkų atydų teip jog at
gausite savo vyriškumų ir busite vadovais terp savo sandraugų.
PATARIMAS IR IŠTIRINKJIMAS VISAI DYKAI. GYDUOLES DYKAUKI IŠGYDYMUI

CHICAGO MEDICAL CLINIC
526 SO. STATE ST., arti Harrison gatves CHICAGO, ILL

Musų ofiso valandos yra nuo 10 valandos ryto iki 4 po piet ir nuo 6 iki 7 vakare. Jeigu negali 
atsišaukti terp tų valandų, tai gali atsišaukti terp 10 ir 12 Nedėliotu. Atsišauk asabiškav

Mes kalbame lietuviškai.

50,000
Vysai Dykai

Koznas vyras be atidėlioma tur pa
reikalauti vieną is tu stebuklingu
knygų. Vyrai, katrie žada apsivesti
—vyrai ligoti—vyrai,
gėrė per mierą, katrie pareidaVa
namo vielai ir katrie pervirs davė
sau valię—vyrai silpni, nervouti ir
katrie prastoi sava sveikata—vyrai,
katrie negabė pri darba ir katrie no
gale nauduoti pylnai linksmumu
gamtos—vysi tie vyrai tur pareika
lauti vieną iš tu dykai duotu knygų.
Ta knyga pasakis kaip vyrai naikin

Užnuodijimu Krauja arba Brantais,
Triperiu
Prastoimu

A be] n u Prastoimu Spėkų,

Naktiniais
Gy vestinės
Išleidimais

Bkystibče
Prastoimu

Dykai
d ei

V i r u 
r ■ •» - Ari . • _

Vyriškumą
Džiūsna
Kanale,

Lytišku Nusilpneimu
U žsi veržimu

si Li from esi

šlapiname
Reumatizmu, Organiškame-

lės ir Inkštu Ligoms?
Skilves, Kepenų, Pus-

Jeigu turėt skausmus strenosi
surugusi pylvaprastoiina apetitą, 

biauru skausmą galvos, tulžinius pri-
puohmus,

pavargesiu
1 c galėt miegoti jausta-

silpnu iš rita,
auti tų

Rotorinių iSdlrblmų, Paini), Štokų, Brukuojamų 
MaSlneliy, Armonikų Koncertinų, Brltvų, Pavin- 
Čevoniu ir šimtai kitokių kožnam reikalingų da
lykų. Kožnas kas prisius sa .o tikrų, vardį, pra
vardę, adresu ir keletu markių apturčs musų No. 8 
kataliogįdykai. Rąžyk žendieni o už keletoš die
nų Bita naudinga knyga bus tavo namuose. 
John I, Bągdziunas, Prop. Adresuok sekančiai:

JOHN'S SUPPLY HOUSE
3334-2336 SO. (MKLFV AVE., CHICAGO, ILL

sava sveikata, kaip jie užsikrėta li
goms ir kaip jie gal pylnai sugra

stipruma ir

ir aiškieis žodeis
fraii būti sveiku.

i ir kaip

energiskuma j trumpa laika ir su
mažais kastais. Jeigu nori būti vyras

Ta dykai gauta knyga yra vvertos 
$10.00 kožnam sergančiam

tarp vyru ta knyga
pasalus kaip
gali tą
pasekti

vyru atgavi 
pilna sveikata su pagclba tuos bran
gios knygos. Knyga ta yra krau- 

Žinios ir talpina tam tykrus 
daiktus, katrus kožnas vyras, jau
nas arba senas, 1 agotas arba bied-

nas, nevedės arba apsivedęs, ligotas arba sveikas tur žinoti.
Ne naikinkiet sava sunkei uždyrbtus piningus, mokėdami ųž nekingas, bevertės 

vaistus ikikolaik neparskaitistė -t$ knygą vysai. Knyga ta užėcilys jums daug dole
riu ir pasalus kaip galėto stotis tvirtu ir resnu vyru. Atmink j tą, jog ta knyga yra 
siustą jums vysai-dykai. Mes užmokam ir už paezta. Nekokie varda medikališka 
arba daktariška nėra ant konverto. Ne vienas nežinos kas tas yra tyk jus. Išrašikiet 
sava varda ir pavarde ir adresa aišfcei idčkiet ta dikini kuponą ir prisiuskiet mums

’ o gauste tą knygą.

SIBK SSTA KUPONĄ SENDEHA
DR. JOS. LISTER & CO., L. 405, 208 N. Fifth Ave., Chicago, 111.

Godoti našai Tamista: Aš esu užinteresuotas Tomistas prižadeimu siusti Vysai
Dykai Knygų, meldžiu prisiūti man viena vysai dykai.

Vardas ir pavardė..

Adresas.




