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POLITIŠKOS ŽINIOS.
—^4. —ta..

REVOLIUCIJA CHINUOSE.
Ciesoriau sminsterių pirminin

kas Juansliikai atsišaukė prie re
publikonų vadovo su prašymu 
dar 12 dienų pailginti laiką karo 
sulaikymo. Aplinkinėse įlankai! 
ir Honan buvo mušiai, kuriuose 
ciesoriams nepasisekė 
komis įveikti.

Pekine susirinko 
giminės kunigaikščiai

ciesoriaus 
ir ir cic-

soriaus valdžios atstovai apkal
bėti klausymų pasitraukimo cie- 

bet nieko galutinai ne- 
Tuli mandžurų ; vadovai 

nuo sosto

sopaus, 
nutarė.
ut$inka, kad ciesorių.4 
pasitrauktų, bet jie geidžia, kad
jis Pekine galėtų pasilikti. Kiti 
ciesoriaus atstovai mano, kad 
ciesoriui nuo sostft prasišalinus, 
reikia,kad jis ir krašto sostinę ap-

klausymas ciesoriaus
'kimo vėl tapo atidėtas. Republi- 
konai pasiūlė 
šeimynai jeigu ciesorius
trauktų, bet ciesorius iu tiki re
publikonų .pažadėjimams.

Xangkine, senojoj Chinų sos-

pasitrau-

ciesoriaus
pasi-

ainej likosi apšaukta vh 
nu republika. Republika 
sė ir naujų Vėluvą, kuri 
da iš 5 juostų: geltonos, 
n os,

suside- 
raudo- 

mėlynos, baltos ir juodos.

15 sausio dienų iš Naukingo į 
šiaurius ištraukė republikonų ka
riautojai. Jie pirmiausiai traukia 
Pekinan. Išdereti nuo republiko
nų pailginimų karo apstabdymo 
laiko, nepasisekė. Ciesori au nu
tarta perkelti ciesoriaus sostine

šiaurius. Ciesoriaus generolai 
dar turi viltį republ. šiaurių pro
vincijose atsireVnti, nes čia ir 
gintiesi jiems lengviau ir gyven
tojai ciesoriui prielankesni. .

Chinų prezidentas D-ras Sun- 
jatsen kreipėsi į Japonijos val
džių su prašymu paskolinti pini
gų, bet toji atsisakė skolinti, 
nes ir pati per daug pinigų netu
ri ir paskolos davimas kariau-

acutrališkumo.
Sušaukti Nankingan rinkti Chi

nų prezidentą tautos atstowai, 
išrinkę D-rą Sunjatsehą, keliau
ja namon.Jų vietoj bus sušauk
tas senatas iš 54 provincijų 
itstovų. Kiekviena provincija ga- 
ės rinkti po 3 atstovus. Nankin
gan atkako jau 20 išrinktų sena
torių.

Iš Shanghai 25 sausio dieną 
išplaukė su kariu mene ir kanuo- 
;ėms trįs republ ikonij laivai į 
č’ifu. Ginkluoti republikonų pul
kai renkasi Sušanpuchar aplin- 

* kinese.
Europos piniguočiai keliauja į 

Nankingą pasimatyti su Chinų 
republikos prezidentu. Matyt jie 
nori jam paskolą pasiūlyti. At
kako pas prezidentą ir svarbią 
prie ciesoriaus lošę rolę veikėjai, 
net artymi draugai minis
terių pirmininko. Tas rodo, jog 
jie jaučia, kad ciesorius ant sos
to neužsilaikys, kad Chinų re
publika ant tvirtų stovi 
tų; todėl ir gėdinasi 
zidentui didžiausios ant 
renublikos.

Entered as Second-Class Matter July 13th, 1893, at the Post Office at Chicago, Illinois, under Act of March 3rd. 1879.
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tyvų partija, sulyginant, ne daug 
nužudė. Pirmuose rinkimuose 
konservatyvų išrinkta 32, kata
likų 82. Taigi šitos konservaty-

bar jau turi 114 vietų^ katali
kai gi mano, kad su jais iš vien 
eis ir lenkų atstovai. Antrų kar
tų rinkti katalikų yra dar 65 ir 
jie tikisi išrinkt bent 35. Tokiu 
budu veik pusė atstovųparlemen- 
te bus konservatyvų ir jų ranko
se, galima sakyti, bus Vokieti
jos valdžia. Ant konservatyvų 
todėl prisieis remtiesi Vokieti
jos ministeriams.

Socialistai šiemet laimėjo

veržė ne konservaty vams bet 
pažangipmsioms, arti socialistų 
stovinčioms partijoms. Laisva
maniai pirmuose rinkimuose ne- 
•išrinko nė vieno savo kandidato, 
bet antriems rinkimams jie turi

su Daug vietų nu-

joj Xacional- liberalų partija, ant

be jos paramos ir garsus 
mark apsieit negalėjo, b( 
parėmimo ^avo sumanynm

FRANCUZIJA.
5 IS- 
joS

Kadangi parlamente tautos at
stovai smarkiai peikė Francuzi-

už susitaikymų su Vokietija, ku
riai už Morokko atidavė šmotų 
Kongo valdybos, jis*atsisakė nuo 
vietos. Užsienių 
ta buvo užėmęs

ministerio 
didžiausias 
laivyno 

Bet kad 
laivyno

vie-

minis-
teris Delcasse. 
nenorėjo priimt 
terio vetos, tai prisiėjo pasitraukti 
visiems minsteriams. Prezi
dentas prašė politiškų vei
kėjų, tame ir garsaus Delcasse, 
sutverti naujų ministerija, bet 
jie vienas po kitam atsisakė, nes 
negalėjo busimai savo ministeri
jai tinkamų ministerių parinkti. 
Galų gale ministerijų sutvėrė sena 
torius Poincare. Jis paėmė ir 
vedimų užsieninių reikalų. Tarp 
ministerių yra diktai žymių po
litiškų veikėjų, buvusių minis
terių. Naujoji ministerija suside
da iš sekančių asmenų: minis
terių pirmininkas — Poincare: 
teisių ministeris — Aristide Bri- 
and; darbo ministeris 
Bourgeois; karo
Millerand; laivyno — Theophile 
Delcasse; iždo — L. Klc/tz; vi
daus — Julės Steeg; viešu dar

minis

Leon 
Aleksandre

tės — Jules Pams; kolionijų* — 
M. Lebrun J apšViėtos — M. 
Grusthau; vaizbos — Fernand 
David.

KARAS ITALIJOS SU 
KIJA.

TUR-

šiuo-Ant karo laukd Tripolyj 
sc naujuose metuose nieko 
baus neatsitiko, ne gauta 
nė apie didesnius susirėmimus. 
Karas ten kaipi apsistojo. Kada 
vėl italai mėgįs traukti nuo jūrių 
pakrančių, sunku įspėti. Nežino
mos ne priežastįs dabartinio ka
ro apsistojimo Afrikoj.

Atstovai didžiųjų Europos 
viešpatysčių mėgino taikinti ve
dančius karų ^raštus, bet tarpi- 
ninkystę atmetė Turkija, nes 
santaika ji gali pirkti tik atiduo
dama Italijoj Tripolį, tpgi bijo
si daryti, nes Turkijos įtekmė 
tarp visų mahometonų nupultų; 
kiltų sukilimai ir reakcijonie riai 
mėgintų vėl valdžių atgauti.

Pereitų savaitę ant Raudonuo
ju jūrių, prie Arabijos pakran
čių, buvo mušis itališkij kariškų 
laivų su turkiškais kamuoliniais 
Turkai gynėsi, bet tas ne daug 
geSbejo, nes turkiškų laivų ka- 
nuolės buvo mažos ir senos, tur
kų šūviai nesiekė itališkų Jaivų. 
Italai paskandino į turklį laivus, 

ti ir savo partijos parlainentolvienų paėmė. Italai ac Aužudė 
;yice prezidentu. Bet ir konservą- ne vieno žmogau#.

pama- 
pre- 

ž e files

VOKIETIJA.
Vokietijoj atsibuvo parlamento 

atstovų rinkimai. Kaip iki šiol, 
tai labiausiai gali džiaugtiesi so
cialistai, nes pirmuose rinkimuo
se išrinkta jų 62, taigi 20 dau
giau, negu buvo sename parla
mente, 113 apskričių prisieis dar 
kartą rinkti, nes pirmuose rinki
muose nė vienas kandidatas ne
gavo ganėtinai balsų. Tuose ap
skrituose socialistai gali tike- 
ties išrinkti bent pusę savo at
stovų. Taigi socialistų atstovų 
parlamente bus daugiau negu jų 
Ikada nors buvo. Jų partija to
kiu budu parlamente užims antrą 
vietą. Jie todėl turės tiesą turė-i

■ •.'»............'■
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žinių
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Metai XXI

AUSTRIJA.
Kaimyniški prietikiai tarp Aus

trijos ir Italijos nuo seniai ne 
buvo geri, bet dabar, dėl karo I- 
talijos su Turkija dar labiaus 
pagedo. Nors Austrija neseniai 
pasisavino dvi Turkijos provin
cijas ir tyko vien progos griebti 
Albaniją, bet ji nenori, kad ir 
tas kitas Turkiją draskytų.

Austrijos užsienių ministeris 
Aehrenthal padavė ciccorįui sa
vo rezignaciją, bet tas jos nepri
ėmė, prašė pasilikti iki Kovo mė
nesiui arba kol nepasibaigs 
karas Italijos su Turkija.

Austrijoj ir Italijoj važinėjo 
Vokietijos užsienių ministeris 
taikyti Austriją su Italija, bet 
ar tas pasisekė, daugelis ne tik 
abejoja, mano, jog pasibai
gus karui Italijos su Turkija, už
gims karas Italijos su Austrija 
ir kad ryšis vidų Europos 
viešpatijų, kurio laikas šiemet 
baigiasi, nebus atnaujintas, jog 
Italija, negalėdama viena su 

karą
bus susirišti 
Jeigu Italijos 
pasipriešintų, 
čių italų išvytas. Ir senoji drau
gystė Austrijos su Vokietija jau 
labai atšalo.

rektorius 
mokyklos 
kiškai.

leido vėl mokiniams 
sienose kalbėtis len-

sausio mėnesį kėliny paskaitas

nobinių kalbų ypatybes. Paskai
tas rengia Viliųaus latvių drau
gija. Bus jos “Rūtos” bute, ir 
kad padarius jas labiau prieina
mas Vilniaus visuomenei, skaito
ma 
vių

nų labai myli ir gerbia ir’ jie la
bai norėtų už jį užsistoti, nuo 
šmeižimų apginti, bet kaip tai 
padaryti, patįs neišmano.

“Lenkams” padeda ir urednin- 
kas, kuris iš visų pastangų įieš
ko ir suradęs naikina knygelę 
“Kim jestes”/ Kažin iš kur jis 
turi cenzūros instrukcijas? Juk 
ta knygele cenzūros neuždrau-

žino kaip toli Suvalkai ir.kitiems 
suvalkiečiams.

Pernai metais labai sunku bu
vo patekti į 1 Suvalkų gimnaziją: 
buvo maža yietų ir daug norin
čių įstoti; reikėjo labai mokėti, 
kad išlaikiusi e gza m i n u s.

Dabar
einančiais
pirmoji kles'a paralelinė,

abich’i priims 80 mo-

sąlygos atsimainė: at
idėtais bus padaryta 

vietų

Visi

Austrija vesti, priversta 
su | Fraueuzija. 
karalius karui 

bus jis pa

PERSIJA.
intikti 
min iš
bildu 

pozicijų .sudrutinti,
ministerius, kaip

sta?

bus dviejose kalbose — lat- 
ir rusų.

— Lietuvos žinios —•

stoka lietuvių inteligentų.
Dabar Žiežmariuos reikalingas 

daktaras.
vis,

IŠ KAUNO.
Keletas savaičių atgal Kauno 

keturklesės miesto mokyklos mo- I
kinių tėvai gavo iš tos mokyk
los valdžios paklausimų, kokia 
kalba jie norėtų, kad jų vaikams 
butų išguldoma tikyba. Iš jų dvy
lika atsake, jog jie norį, kad jų 
vaikai butų mokomi tikybos lie
tuviškai. Ligšiol lietuvių kal
ba tikyba toje mokykloje nebuvo 
mokoma, nes kun. Vertinskis, tos 
mokyklos prefektas, makosi lie
tuviškai nemokus. Ir tas ku- 
nigas, vieton patsai pramokęs 
lietuviškai, ar geriausiai apleidęs 
prefekto vėtą, verčia visus mo
kinius lietuvius taikinties prie jo. 
Kiekvienas, ton mokyklon pate
kęs lietuvis, kad ir nei žodžio 
nemokąs lenkiškai, privalydavo 
visų-pirma mokyties . lenkų kal
bos, kad galėtu klausyti ir su-

neatsirastų lietu
ku ris užimtų tų vieta?

M. V.

m. 
in- 

Buvo kaltinami 
gegužinės su v o

IŠ VABALNINKU.
Vabalninke gruodžio 2 d. š 

ziemskis Orlovas nagrinėjo 
kumečių bylą, 
sutaisyme šiemet
alksnynėje. Kaltino apie 30 žmo
nių abiejų lyčių; kiti, kaip antai 
A. Perckšlytė, jau mirus prieš 15 
metų
tus, keli 
senele Šukienė 90 
serganti ir keletas 
nedalyvavusių toje 
Į teismo vietą kiti 
buvo ■— kaip antai

ganės, j 
kiniu, v

Pragyvenimas Suvalkuose yra 
nebrangesnis kaip kitur. Už mok
slų per metus reikia mokėti 60 
rubl., po 30 rubl. už pusmetį. 
Prie gimnazijos yra mokinių šel
pimo draugija, kuri surinktais 
pinigais iš narių mokesčių, aukų, 
paskaitų ir steigiamųjų^ tam tik
slui vakarų duoda pašalpa gere
sniems mokiniams. Boto, dar 
pati gimnazija paliuosuoja nuo 
mokesčio geriau mokančiuosius 
mokinius. A. Atolas.

los, monopolio, gr. Tiškevičiaus 
aludės ir dviejų žydų sankrovė- 
lių iškabas. Ant rytojaus tas 
iškabas, visai sudaužytas, krado 
netoli nuo tų namų. Lapkričio 
20 gi d. nuplėšė iškabų nuo val
sčiaus raštinės durų. Ja rado mo
kiniai su nukapotu gerbu.
kalba, kad tai esąs, dviejų Mc- 
deikių sodžiaus pamišėlių darbas. 
Vienas iš jų 1907 m. sudaužė 
valsčiaus raštinėje erelį, buvo 
patrauktas tieson, bet, kaipo pa
mišėlis, išteisintas. Jis labai ne
kenčia visokių ženklų, labiausiai 
paukščio su dviem galvom, nes 
tokio nesu buvę ir negali būti.

Medeikietis.

IŠ RAMYGALOS, Panev. pav.
Ramygalos

didelis, bet yra monopolis, trak
tierius ir 
dėt e

miestelis nors nc-

Buvome sumanę

*

Buvęs Persijos iždo prižiūrė
tojas, amerikonas Shuster, jau 
iškeliavo iš Persijos. Dabar pasi
rodo, jog .jis ne tik Rusijai, bet 
ir Persijos ministeriams 
ne mokėjo, jis stengėsi 
terius žeminti, kad tokiu 
savo
agitavo prieš 
tai daro prieš rnkimus Ameri
kos politikieriai, niekindami prie
šingos partijos kandidatus.

Šiaurinės Persijos dalis iki 
Kasbino jau rusų rankose. Angli
ja į Pietinę Persiją iš Indijų 
siunčia daugiau kareivių, nors 
tikro reikalo nėra. Matyt Angli-, 
ja naudojasi iš rusų įsiveržimo 
į Šiaurinę Persiją ir) nori apval
dyti pietinę. Persai atsiremti ne
gali, tame trūksta jiems pajie-

P-tė mirus apie 5—6 me- 
maži vaikai 6y-8 m., 

metų dabar 
žmonių visai 

gegužinėje, 
ėjo, kitų ne- 

nabaštikai 
isyti mu

sų viršininkų. Bet vistiek, ar V V f

šaukiami ėjo" teismai!, ar nėjo, 
bausmę lygią gavo: po 50 kap. 
nuo nosies, arba 
kalėjimo.

Gyvieji ketina 
įnirusiems matyt 

Pamatysite a. 
pas mus dabar 
išsisuksite. . c..

po viena parų

apsimokėti, o 
prisieis kalėti.

a. ir jus, kaip 
gyvenasi.... Ne-

• Kradancorius.

vis-gi

kvoti-
(prie

linta tarp Rusijos ir Anglijos. 
Rusija nuo seniai jieško kelio 
išėjimui į Indiškų oceanų, o tas 
kelias ir yra Persijos jūrių koja.

IŠ LIETUVOS.
IŠ VILNIAUS.

Vilniaus miesto valdyba jau

1912-tiems metams. Siekia jisai 
išviso 1.446.000 rubl.; šių metų 
Vilniaus miesto biudžetas t ma
žesnis 13 tukst. rubl. Pažymėti
nos kai-kurios permainos biudže
te: būtent, 1912 m. midstas ne
bemokėsiąs jau pašalpos policijai

riama švietimo reikalams ir lab
darių įstaigoms.

— Viltis —

Galų gale pirkliai, laikantieji 
komercijos mokyklų savo lėšo
mis, sulaukė iš pramonės ir pir- 
klybos minsterijos atsakymų. 
Pirkliai visi žydai ir, kaip jau 
rašėm, reikalavo, kad nemažintų 
iki 15% žydų-mokinių skaičiaus 
toje mokykloje, bet paliktų jų

mokyklų sutarta, Sulauktas mini
sterijos atsakymas šitaip skam
ba: “Mokėti turi visi, kaip mo
kėję, kol ministerija tų mokesčių 
nepanaikins. Mokesčius galima 
butų tik tuomet panaikinti, jei 
mokykla galėtų ir. be jų gy
vuoti”.

Vilniaus realinėje . mokykloje 
buvo mokiniams uždrausta len
kų kalba kalbėtis tarpu savęs. 
Tų uždraudimų mokykla .buvo 
paskelbusi, besiremdama 1903 m. 
valdžios duotųjų įsakymu. Da
bar — lenkai mokinių tėvai pa
sirūpino ihtikinti direktorių, jog 
yra buvę vėlyvasifi įsakymai, 
Jkurie aną seną panaikino ir di-

IŠ KUPIŠKIO, Uktnerg.
Dar tik keletas metu v

čia buvo gan išsiplatinus gir
tybė: be dviejų monopolių ir de
šimties aludžių, buvo čia’ dar 
daugybė slaptų smuklių, kurias 
šventadieniais ir turgais labai 
lankydavo. Dabar gi monopolis 
tebėra tik vienas ir tas šventadie- 

esti uždarytas

pav. mums klebonas sukliudė, ir vis
kas iširo. Todėl dabar turgais, 
ypač pavakariais, baisu žiūrėti, 
kas dedasi: aludėse ir—*daptec/1 
smuklėse žmonės ūžia kaip bb 
tės. Pasigėrę, žinoma, ką be
veiks (— reikia mušties. Lapkri- 

štai koks buvo atsiti- 
Fruskavos parapijos,

Trakiu kaimo ūkininkas Lužinas v
supjaustė pavakarop peiliu galvą 
ir rankas Ramygalos miestelio 
vaikinui- Jurgiui Marozui. Ured- 
ninkas suėmė^Lužiną ir, suėmęs 
nuvarė pas aiUMolį į Krekenavą, 
bet anstolis jį vėl paleido.

Zuikis.
— Viltis —

čio 30 d. 
kfmas.

n i ai s ir t argais 
(norėjo net visai panaikinti, bet 
kaž-ko nesutarė). Slaptų smuk
lių nors ir dabar yra užtektinai,

prasti tikybos tiesa's.
Lietuviams sunku ir su kvoti

mais. Tuos, kurie šiek-tiek mo
ka lenkiškai, verčia per kvotimus 
tikybų atsakinėti lenkiškai, ir tik
tai kurie visai nemoka lenkiškai, 
atsakinėja lietuviškai; į Bet ar ne 
komedijos! Mokytojai pei žodžio 
n e s u p r a z d a m i 1 i e t ti v i a i 
egzaminuoja ....

Šiemet atvažiavo laikyti 
mų į pedagogijos kursus
miesto mokyklos yra įsteigti per
nai pedagogijos kursai) du lietu
viai, baigę Seinų miesto mokyk
lų’. Jie atsisakė atsakinėti per 
kvotimus tikybų lenkiškai ir ru
siškai. Kunigui teko klausinėti 
per vertėjų. Patekę mokyklon 
jič atsisakė klausyti lęnkų kalba 
išgirdomos tikybos. Mokyklos 
valdžia pasiūlė mokytis tikybos 
rusų kalba. Su tuo nesitiko mo
kiniai ir prefektas.

Po to atsitikimo, mokyklos val
džia atsiminė^ kad mokykloje esu 
ir daugiau lietuvių, tai ir 
nė padaryti mokinių tėvai

suma
ls mi- 
>, kiek 

yra mokykloje lietuvių/ mokyk
los valdžia, turbūt, pasirupįs su
rasti jiems mokytojų, kuris galės 
mokyti tikybos lietuvių

Gulbino 
Viltis —

kalba, 
varža.

IŠ ŽIEŽMARIŲ, Trakų pąv.
Žiežmariai; tai gana didelis Vil

niaus gubernijos miesčiukas. Ap
linkui gyvenančių žmonių susi
pratimas kasmet vis kįla augštyn. 
Matyti, kad bendras lietuvių eko
nomijos ir tautybės judėjimas 
pasiekė ir šį ligšiol apmirusį 
kampelį. Žmonės turi suprati
mą ir apie mineralines trąšas ir 
apie sodus, gyvena gana pasitu
rinčiai. Paskutiniu laiku ir tau
tybės sąmonė kįla vis augštyn. 
Pirmiau, kuomet žmonės buvo 
menkai susipratę, bažnyčioje kuo 
ne viskas buvo -lenkiškai, nors 
lenkų čia nėra. Tiesa, yra keli 
atėjimai lenkai nuo Varšavos. Pa
sitaiko ir iš lietuviu tarpo, ku
rie bando kalbėti poterius len
kiškai, bet dažnai ię p.ątįs neži
no, ką kalba. LenkuęjanČių už
siliko dar truputį niiestelyjc ir 
apylenkės dvaruose.y -

Keli tokie lenkai įsitaisė mie
stelyj sąnkrovėles ir norėtų at-

1 V Jį • *

stovauti. bei vadovauti liaudimi. 
Taip, sugrąibštę kejioliką, .para
šų, siunčia skundus ant vietinio' 
klebono dvasiškajai vyresnybei.. 
Tikslas jų ^čia aiškųš: pašalinti 
iš .Žiežmari^; netinkamų siu 4 ku-! 
nigą. Bet viena lai# 
vis nelabai l iekasi; 4

IŠ*LENTUPIO, Švenčionių pav.
Ir čia kadai butą lietuvių pa

rapijos. Tokių pavardžių, kaip 
Sapel, Žaniejc yra daugybė. Pa
galinus, ir vietų vardai, k. a. ir 
paties miestelio, nurodo tų-pat. 
Dabar tai gudų parapija. Tik 
prie Švenčionių pat', sienos kai- 
kurių sodžių seniai tebekalba 
tarp savęs lietuviškai. Vaikai ir 
ten nebemoka. Tos parapijos nu- 
tautrmas juo labiau yra nuosta
bus, kad iš abiejų jos pusių kai
mynės Švenčionių ijr Adutiškio 
parapijos tebėra dar lietuviškos.

Lapkričio 30 d. vyskupijos 
valdytojas šventė čia naujų baž
nyčių. Pastatė rupesniu klebo
nų: kun. Račkausko ir kun. Pa
kalnio; lėšomis gi labiausiai dva
rininko Biševskio. Lentupio baž
nyčia daro labai malonų įspūdį: 
grynai išlaikytas renesanso sti
lius, bažnyčia šviesi, ruiminga. 
Nors jau arti 100 tūkstančių iš
leista, tečiau tebestovi dar tik 
pilkos sienos. Labai brangiai ap
siėjęs materijolas. Plytos reikėję 
gabenti net iš Vilniaus.

P. Biševskis — tai praretėjusio 
jau dabar kataliko magnato ti
pas. Iš 100,000 rubl. — 70.000 
rubl. bažnyčiai jo paaukota. Ne
pavargo. Esąs tai vienas turtin
gųjų, jei ne pats turtingiausias 
Vilniaus gub. dvarininkas. Jo 
turto

žymiai sumažėjo; šventadienių 
pavakariais nebe tiek matyti mie
stelyje “linksmučių’’. Prie to, 
žinoma, be abejo, prisidėjo laik
raščiai, kuriuos čia žmonės mėgsta 
skaityti, ir “Blaivybės”, skyrius, 
turįs čia savo arbatinę.

P. Valgutis.
ta c

IŠ SENAPILĖS.
Jau šešios savaitės praslinko, 

kaip d-ras K. Grinius suimtas. 
Tuoj po d-ro Gr. suėmimo atva
žiavo iš Suvalkų agronomas Za-

*

»

priskaitoma į 15 milijonų.

IŠ TRAUPIO, Ukm. pav.
Pas mus žmonės labai važiuo

ja į Amerika: važiuoja bežemiai, 
važiuoja mažažemiai, važiuoja ir 
tokie, kurie turi žemes net po 20 
dešimtinių; palieka vaikus, pa
čių, ūkį ir važiuoja.. Bet ne taip 
jau yra gera toj Amerikoj, kaip 
žmonės kalba. Dažniausiai koks 
plikas išvažiuoja, toks plikas ir 
parvažiuoja, Esti ir dar blogiau: 
kitas pinigus išmėto ir Amerikos 
nepamato. Šiomis dienomis Klai- 
bunų sodžiaus 3 žmonės, dvi 
moterįs, vienas vyras, buvo pa
sirengę važiuoti į Amerikų; jie 
surado kokį ten pigų agentų, 
kuris pareikalavo išanksto iš jų 
po 150 rubl. Tie užmokėjo. 
Agentas jiems liepė važiuoti į 
Kauna ir laukti 3 dienas. Žmo- 
neliai, nuvažiavę, laupė 3 die
nas, paskui. 5, bet agento nesu
laukė. Taip, verkdami, ir parva
žiavo namo. Kad musų žmonės 
butų šviesesni, skaitytų laikraš
čius, tai gal nesiduotų taip pigiai 
apgaudinėti. Beto, musų parapi
joj yra šundaktarių, kurie irgi 
neblogai verčiasi “gydymu” — 
vis del žmonių tamsumo.

Nebejaunas.

siojo valdininko siunčiamas ir 
smulkiai išklausinėjo Mariampo- 
lės Ūkio Draugijos centro sek
retorę P. Vitkauskų apie tų dvie-‘ 
jų Draugijų veikimų, kurios su
ruošė Mariampolės parodų, t. y. 
apie Mariamp. Uk. Dr. ir Žagrę.

Vėliau žandarų rotmistras Kis- 
linskis tardė knygininkų Penčy- 
lų, Žagrės pirmininkų Bielskų, 

Baltrušaitį, paro- 
Vitkauskų ir klau- 
nebutų daiktų: ar 
ir inžin. Vitkaus-

ti

'Viltis —

IŠ SUVALKŲ.
Suvalkų vyrų 8 kl, 

gimnazija inkurta gana 
nors ji yra Lietuvos pakraštyje, 
bet senai tarp kitų mokslo daly
kų išguldoma ir lietuviška kaf- 
ba. Mokinių^ lietuvių, rodos, čia 
turėtų būti daug, nes baigusieji 
tą gimnaziją lietuviai ir įstoju
sieji į Maskvos arba Peterburgo 
universitetus gauna stipendijas. 
Dėl stipendijų net ir sulenkėję 
lietuviai lanko lietuvių kalbos 
pamokas, kad paskui gavus uni
versitete stipendiją; šiemet, ro
dos, yra tik apie dvidešimtį su 
viršum.

Sęinų ir Kalvarijos apskrities 
. fT . gyventojams geležinkelis arti,

.Žiežmarių netinkamą sau ku-[nesunkų pasiekti Suvalkai; jiems 
- ’ jįenis tai reiktų pirmiausiai pasirūpinti

£ v|ijcų-s:; .tnokytieg'i'.Sųval-,
Žmoneliai-sodiečiai savo klebo- kus,/ Antra .vertus^ ne Dievas

g SffiRaS;!

valdžios 
senai, ir

IŠ ŠEŠUOLIŲ, Viln. gub.
Baraišių kaime gruodžio 3 d. 

Širvintų antstolis vienoje pirke
lėje rado 7 vaikus, 5 liet, mal
daknyges, 2 liet, elementorių, 
2 lenk, maldaknygi ir, manyda
mas, kad tai esanti slapta mo
kykla, sustatė protokolų be liu
dininkų pąsirašytno* ir 
tas

išsivežė 
s su savim. Moky

toju antstolis paskaitęs vieną tar
navusį kariuomenėj žmogų. Nei 
suolų, »neį stalo toj pirkelėje ant
stolis nerado. Žmonės labai gai
lisi tų knygelių, sakydami: “Nau
jų neturime^ iš ko nusipirkti. 
Ar gi jau grįžtų senieji laikai, 
kad mes jau nebegalime turėti 
nei maldaknygių, nei vaikų mo
kyti poterių”? Žmogus.

dos sekretorių 
sinėjo visokių 
dr-as Grinius 
kas intaisę parodų tautišku (11a-
cionališku) tikslu, ar politišku? 
Kam toji paroda reikalinga ūki
ninkams, jei ji ne ūkininkų buvo 
sumanyta, o tik vietinių inteli
gentų, t. y. atstovo Bulotos, d-ro 
Griniaus ir inžinieriaus Vitkau- 
skio. Smulkiai klausinėjo kas 
prie parodos komiteto prigulėjo, 
kas kokias vietas užėmė.

Pavieto Viršininkas savo ke
liu išsyk užsimanė pamatyti, kaip 
išrodo pagyrimo laiškai, toliau 
šaukė p'as save parodos sek r. 
Vitkauskų su* tų žmonių surašu, 
kurie gayo pagyrimo laiškus, o 
šiomis dienomis vėl šaukė paųpr 
dos sekretorių Vitkauskų ir klau
sinėjo, kokia kalba buvo 
darni diplomai.

Kas iš to viso išeis, 
įspėti. Užpernai Seinų

išduo

sunku 
paroda 

dalijo diplomus lenkiška kalba 
ir jokio trukšmo dėlto nebuvo.

Tekšys.

IŠ PAŠIRVINČIO DVARO
Vištyčio vai., Suv. gub.

Paširvinčio dvaras turi apie 
2000 margų žemės (apie 700 m. 
dirbamos žemės ir 1300 m. po 
giria). Tų dvarų paėmė bankas 
ir dalis jo žemės (be girios) iš
parceliuota ir apgyvendinta “po- 
selencais” nuo Kievo. Poselen- 
cų čia priskaitoma iki 9'šeimy
nų. Nežinia dėlko vietiniai gy
ventojai nei margo žemės, nenu-

>

t

t

i

“ r

Dabar jau baigiama kirsti gi
ria. Medžiai čia ant vietos ap
dirbami ir vežami j Vokietijų, o

4! ** ' ’ - *
IŠ MĖDEIKIŲ, Biržų vai.
Naktį iš lapkričio 18 į 19 d. j vietiniams gyventojams vos in- 

nežįnomi žmones nuplėšė mokyk-1 perkami žabai. Per 6 metui ’

1 ’•F. vS', MlF '■ -U
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linti vienasėdžiais. Kam teksian- 
ti žemė, ar rusams “poselen- 
cams”, ar lietuviams, sunku įspė
ti. Vietiniai žmonės mažai paiso, 
kam teks žemė. Bet dėlto girios

mis Maskvoje musų mirusiojo 
dailininko M. K. Čiurlionies vei
kalų paroda. Dėl tos parodos 
Maskvos dienrašty] “Utro Ros-

gandas, jog kai-kurie padavę pra
šymų gubernatoriui apie naiki
nimą girios ir, sako, buvo guber
natorius apžiūrėti, bet žmonės po 
senovei nusiminę 
dingo anais metais

sako: “Kur 
valdžios tiž-

Šapelis.

IŠ GRIŠKABŪDŽIO, Suv. gub.

mus šį rudeni didelė sausuma ir 
stoka vandens. Veža ūkininkai

sočiai, kuomet da žmonės

tų atghl. Apie Griškabūdį yra 
tik trįs neišsemiami šulniai: 
Griškabūdyje — ūkininko Prei- 
nuimerio, Bliuviškiuose, — Alek
sos ir Katyliuose — Kalvaičio.

d a be užmokesčio, bet griškabu-

niu skurdu.v

nuvežęs nei

naudojasi šiuo žino- 
Kviečių karčio ne- 
nesidrasik prie jo 

tolimesniu ūkininku C v

Oi koksai vargas be vandenio!
Žviedrys.

IŠKARČRUDĖS, Naumiesčio p. 
~ VakTTc pas vienų žmogų atėjo

nai užmušė. . Du mušiku suėmė

Užmušikai buvo girti.

IŠ KRAKIŲ, Kauno guxb.

Meroniškių kaimo buvo miestelyj 
ir truputį “įrėžė”, 
namo susiginčijo ir

Begrįždami

vienas
•ūkininkų mirė, o antrąjį pasodi
no į šaltųjų. Mirusiojo liko žmo
na, duktė ir žentas, o pasodinta- 
sai kalėjime paliko apie 6 mažų 
vaikų ir žmonų. Beto, šį pava
sarį reikia keltis vienasėd^iais. 
Kiek tai vargo matys paliktieji, 
o vis per degtinę. Kaimynas.

— Lietuvos Ūkininkas —

IŠ LIDOS.
Šiomis dienomis traukinio, 

einančio iš Lidos į Skribovų nu-

dužo. Vienas konduktorius 
muštas, du kitu smarkiai ir pa
vojingai užgautu. Gelžkelio tar
nautojas, per kurio neapsižiūrė
jimų viskas atsitiko, pašalintas. 
Jis pavėlino parodyti, kokiais bė
giais traukinio turėjo būti eina
ma.

už

IŠ SUBAČIŲ, Kauno gub.

grinčia, ugnis greitai išsiplėtė 
ant kitų triobų. Žmonės, nega
lėdami užgesinti ugnį, puolėsi

su N N o. 281) p. B. Suiskij štai 
kų rašo:

“Mir Įskusstva” gerai patar
navo visuomenei, intaisęs pomir
tinę parodų be laiko mirusiojo 
lietuvių dailininko M. K. Čiur
lionies veikalu.C

talento apdovanotas buvo tasai 
dailininkas poetas, kad galėtų 
apie jį užmiršti po metų. Gal-

Čiurlionis savo 
vai; gal but, j( 
riuosc isikuniic

tvariniuose, ka

lės, pasakos ir tikrumo

ui brošiurų-nekrologų.
mus tatai nepriimta.

aiškinti dailininkų, tokiuo bildu 
supažindinti su juo publikų.

buvo nukirstas gyvenimo, 
gęs konservatorija, o paski

žingsnių dailės

ti savo tautai, jaunajai jos inte-

Ūmus pamišimas ir greita mir
tis perkirto intemptų, nervingų

gyvai iš gyvenimo paimtų, ku
riuos jisai buvo išstatęs pirmoje 
‘lietuviu

Pusė M ir iskus-

užstojo kelių. Du žmonės žuvo 
ugnyj, vienas apdegė. Ūkininko, 
gyvuliai sudegė visi. K.K...k...s.

IŠ VILEIKOS PAV.
Dvarininkai nusiminė, kad jų 

bravaruose varomas spiritas at
pigo. Nesenai gauta iš Peter
burgo žinia, jog už 40° spiritų 
bus temokama 58 kap. Spiritų 
varydavo čia iš bulbių, o tos šie- 

‘ met ir neužderėjo ir dabar labai

Užsienyje šiemet, iš prieža
sties sausumos, taip ilgai šių va
sarų tverusios, irgi neužderčjo ja
vai. Turbut nėra ten kas žųsie- 
nos galėtų nusipirkti. Žąsų to
dėl šiemet jau iš vienos Liepo- 
jaus Romno gelžkelio stoties (Vi
leikos pav.) esu išvežta 400 
vagonų mažiau nekaip paprastai.

Be to iš kai-kurių Vileikos pav. 
vietų daug darbininkų . išėjo'už
darbiauti miestan, o čiapat ran- 

-kų darbui trūksta.

Bostonietis kun. C. V. T. Richeson, teismo dabar pasmerktas myriop už nunuodijamą

Pusmetiniai 
operacijų

Čiurlionis buvo dar labiau muzi-|džios ir 
kas negu tapytojas, ir drąsiai, čiuosc.

varsomis.

gu varsomis ir

tzsaana

kuomet
ir metiniai banko'1 

balansai skelbiami val- 
privatiniuosc laikraš-

ini draugijos

NAUJAS PRANAŠAS.
Profesorius dramatiškos lite

ratūros Columbia universiteto, 
Richard Mathews, užtikrina, jog

Deposit Co., kur yra milijardas 
doliarų, mano, jog kasoj popie- 
ros nebus sunaikintos. Griuvė
sius saugoja sargai ir nieko ne

išreikšti balsus | mėnesiui pasibaigus, jos taryba, 
grynai muzikos perkračius valdybos ir priimamo-

lės žmonių doma.u v

Beveik geriausias jo d a 
yra nedidelis paveikslas — 
kalnis, tirštai nustatytas

lu.

au

gruodžio
Draugijos įsteigėjų 71, nariais 

priimtas 21 asmuo, nepriimti 15.

ykas 15; trįs prašytoja^ priimti, bet 
pile- jų prieisimo formališkumai dar

lių kryžiais, nusususiais mede
liais, oranžinio saulėleidžio’ fo
ne. Tame 
Lietuva, su

visa iš 92 narių mokesčio —•
* *1 1 1 T v 1 1 • •dažnai rubl. Įnašų 

savo-^riomis sulig

ku sau ir įsivaizdinti didesnės

.. ........  g laiko ir °/0 sąlygo
mis nuo narių 3.056 rubl., nuo 
kitų asmenų. 9.035 rubl., išviso— 
12.091 rubl. Išskolinta pinigų

delio
kokio dar neturėjo, nes di-
dar ištikro neturėjo, tas

teraturos profesbriuš gali žino
ti, kad bus karas 1930 metuose?

UŽDRAUDĖ MOKYTI 
^GdkAŽIŲ ŠOKIŲ.

> t
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New York. Miesto majoras

Čiurlionis pasa

pasakoja išlaikydamas stilių ir 
įžymiai. Simbolai visoumct buna 
suprantami subjektai, ir būti teč 
singu dailininko fantazijos aiškin-

Bet prieikite prie Čiurlionies 
arčiau, negalvodami apie ta, anot

štai tasai baltas

saidoką.

Gi šviesus ir galingas gero geni-

juoj\nčios šmėklos, eina į jį

kenčiančios
greit nykstančiame sapne.

Tų pačią socijalę problemų pa

sielos, tarsi debesįs

tai ant kalno, eidamas varžyti- 
nen su saule matosi rūmas. Aiš
kiai regėt jo dailus kontūras. 
O apačioje, slėnyje, juda trįs 
uždrapiruotos žmogystos. Mil-, 
žinai žmogystos, nes tie, kurie 
apačioje, didesni. Jie — trįs — 
kelia augštyn rankas, kuriose 
blizga pjautuvai. Ne tai jos gra
so, ne tai sveikina valdytojų....

Ir vienas pasfcuL kito paveik
slai pasakoją talentingo • daili
ninko svajones ir mintis.

Bet į jas reikia eiti noru jas

Tame 
padėjo i

tepanašių

tčiame No. “Utro Ros.”
W. K. Čiurlionies fo-

— deja —- mažai 
į mirusįjį musų .daili-

— Viltis

LIETUVIŲ BANKO STOVIS.
Savytarpinio kredito draugijų 

bankai, pagal įstatymus, yra ke
leriopoje priežiūroje. Pinigų mi
nisterijai pristatomos mėnesinės, 
pusmetinės ir metines apyskaitos 
apie jų operacijas. Vietinė, sa- 
vytarpinė , priežiūra, uždėta ant

Rusų dailininkų draugija “Mir draugijos- tarybos, revizijos ko- 
‘va” atidarė šiomis dieno- misijos ir visuotinio susirinkimo.

M. K. ČIURLIONIES VEIKA
LŲ PARODA MASKVOJE.

ir keletas žmonių.

d e
nuo
Sil

NE-

vietos užsienių ministeris 
ves. Jo vietų užėmė 
ministeris Th. Dclcasse, 
iš didžiausių Vokietijos 
Jis jau kartų buvo Francijos už
sienių ministeriu ir be mažo 
pagimdė karo su Vokietija.

vienas

ne-

jams persergėjimą, kad jie nemo-

gėjimo nepaklaus, 
laisniai bus atimti.

bear”

ulio

iždo tvarkytojo amerikono Shus- 
terio, Persijos valdžia pakvietė 
savo iždą tvarkyti belgijietį M. 
Mai nartų.

nas nuo banko operacijų 725 r. 
55 k. Mėnesinis balansas ■—; 
24.931 rubl. 55 kap.

Ta r y b o s p i r m įninkąs
PRAPUOLE 3192 ŽMONĖS.
New York. Sulig miesto poli

cijos atskaitos, pernai čia iš na
mų prapuolė 3192 žmonės. Iš jų 
surado tik 530; kiti žuvo kaip 
akmuo į jūres įmestas. Daugiau
siai prapuolė mergaičių 14—16 
metų. Prapuolė viena 25 metų 
moteris au ketvertu vaikų. Ji 
su vaikais išėjo pasivaikščioti, 
ir namon nesugrįžo.

1|’ Londone likos atidarytos 
pardavinės, kurios bus didžiau
sios pasaulyj. Triobos priešakys 
turi 340 pėdų. Elektriškos vielos 
namuose turi 50 kiliometrų.

tilpt šimtas tūkstančių žmonių. 
Tarnaujamų pardavinėj bus £ 
tukst.; telefonų yra 700 aparatų.

Lietuvos žinios —

IŠ AMERIKOS.
ŠIEMET MERGINOS VYRUS 

SAU RENKASI.

|| Lenkijoj, mieste Lubline po
licija pranešė duonkepiams, jog 
parašai ant kepamos duonos kc- 
palaičių turi but rusiški, arba 
dviejose kalbose —- rusiškai ir 
lenkiškai. Kepalaičius su parašu

Ispanijoj, mieste Seville] su
griuvo mokykla ir užbėrė mo-

toriuo *
uitis.
kiniu

ištraukė užmuštus: direk- 
3 mokytojus ir 3 moki- 

užmušta mo-Kiek išviso 
nežinia.

(iškilosianti. ir išmintinga

mat jai tinka ir kepalaičius 110-

todėl, kad buvo apie 20 mokiniui 
bažnyčioj tašyk, kada po pamal 
du kas ten bažnyčioj pradėjo

na. Rusiškoji valdžia, negalėda
ma surasti kaltininkų, uždarė 
mokyklą. Elgiasi tikrai rusiškai.

kos ambasadorius 
Robert Bacon, 
siimti vieta 
universiteto.

globėjo i Iowa r do

noj sudegė puikus rūmas kuni-

brangių abrozdų ir kitokių dai

siunčia viena kariumenės brigada

ginkluotų kariautojų moro gimi
nės mėgino iš užpakalio užpulti 
vienų dalį Amerikos kariumenės, 
bet jie tapo sumušti. Užmušta 
26 užpuolikai; Amerikonų pusėj 
pašautas vienas oficieras ir vie-
nas kareivis.

Do m l ire1/ a
Mat

lių per savo giria, kurį kaimie
čiai pirma liuosai pasinaudoda
vo, ir pastatė sargus. Tas t»iip 
suerzino kaimiečius, kad jie grie
bė dalgius, 
nutraukė sarau

18 kaimiečių, bet visg 
trauktiesi. Paskui juos 
traukė ir kaimiečiai. Jie

pašovė
turėjo

s te įm e

žandarams pasisekė juos iš dva-

jūreivių rusiško kanuolinio lai
vo “Kubahcc”. Jie mat, atkakus 
laivui į Konstantinopolį, mėgino 
nuo jo pabėgti, tų padaryti 
kalbino ir kitus rusiško kariško

Keliauja Amerikon

laivas liktu

žinomas Čė- 
Lutzov. Pa

kvietė jį Amerikos kongresas. 
Skaitys jis lekcijų žymesniuo
se Amerikos universitetuose ir 
Washingtono kongrese skaitys lek
cija apie tautų santaika. Universi
tetuose skaitys eilę lekcijų apie 
Čckijosistoriją ir literatūrų. Wasli- 
ingtone jis bus 4 vasario dieną, o

buvo. .
ne

bu. Ter tai žmonių supratimas

. Yra čia D. L. K.. \ itauto Dr 
ja, kuri gyvuoja nuo 1905 m. Tu 
ri jau mažą knygynėlį, 
žmonės turi ne mažą pa 
rcita meta buvo išrašyti C- *. »

iš kurio 
.ula. Pe-

ir du leidžiami Lietuvoj, 
nutarta išrašyti: “Lietu- 5

kų’
ta

vyne
vos

doins’

nė” ir

si! L
at mesta
r turiu ir

vi ų organai.

buvo veil 
meriai j u

mis 
tiku

u

vę
Tė

' i dėtu

balan
os ta

atmesta 
draugo-

jabaigoj Kny; 
tu laikraščių 

lėšii.
iiu-

ma-

7 sausio dieną buvo ča visuo
tinas lietuvių susirinkimas, lik
siąs jo buvo — apkalbėti, ar ne

valgomų daiktų krantinę. Prisi 
rašė apie ’ šimtasI pasižadėjusių 
pristojančių. Galima tikėti, jot

žmonės supranta.
čia ir daugiau draugijų.
. Jurgio Dr-ja ir “Lietu-,'

Vili

visuomenes labui nieko ne- 
t: Neseniai susitvėrė T. M. 
Kuopa. Ii parengė ir prakal-

vio” agentas.

IŠ ČHRISTON

Jos dirba 
reikia pi(

kiniu ir

menesiui.

V alintas

11 ) šcimy-

t rau

iuj us metus
cianyKsciai lietuviai 
sa\o narsumu, o pas! 
sumą prisiėjo ’teisiu 
mokėti. l:ž tuos pinig 
me užsimokėjo, butų galėję visus 
lietuviškus laikraščius išsirašyti.

IŠ BUXTON, IOWA.

viena scimvna

lietuviu mažai, tai

na r-

ntama, jo

narnai eina čia tanai 
kitur pribuvusiam darba 
ku gauti. Darbu kitokiu
vien

ir

IŠ TACOMA, WASH.
Lietuviu čia vra pusėtina!

ners

SANTAIKOS TEISMAS.
Washington, D. C. Pasire

miant padarytos su Anglija san
taikos nutarimu, sulig kurio su
tarta visus galinčius kilti nesu
tikimus Amerikos su Anglija 
pavesti santaikos teismui, likosi 
čia sutverta santaikos komisija, 
kurios mieris ištirti visus gali
mus nesusipratimus Jungtinių 
Valstijų su Kanada.

Šie metai turi 366 dienas. To
kiuose metuose yra paprotys, 
jog merginos sau vyrus renkasi, 
ne reikalauja laukti, kol vyras 
paprašys, kad butų jo pati. New 
Yorke pus miesto klerkų buvo

Pa p ras tuoseuitis apsivedimui.
metuose laisnį jaunikis išimų.

|| Airijoj kįla dideli vaidai 
tarp airių katalikų ir protestonų. 
PrOtestonai ne nori, kad Airijai 
butų suteikta savistovystė, jie 
žada net revoliucijų kelti, jeigu 
savistovystė butų suteikta. Ai
riai katalikai taipgi gązdina re
voliucija, 
negautų.

LIETUVIAI AMERIKOJ. draugovė. Sąnarių turi 50. Pinigų

IŠ ST. CHARLES, ILL.

savistovystėa

! Čia plakatais buvo sukviesti 
žmones 7 sausio dieną, 7 vai. po 
pietų' susirinkti Antano Jurkųčio 
svetainėn, nes norima sutverti 
pašelpinę draugiją. Žmonių buvo

žmogus ir

ninkui padavė 25 c. Kada savinin-

MOTERIS* 'MOKYKLŲ PER- 
m ‘-DeTINĖ.

Vr.” ve 
politikos

rašo dėl vy
sti ukraiiiiU-

UŽSNIGO GELEŽINKELIO 
TRAUKINĮ.

Grand Rapids, Mich. 24 valan
das vėliau negu priderėjo atėjo 
ant čianykštės stoties Pere Mar
quette traukinys, nes jis tapo už
snigtas. Traukiniui pritruko 
vandens, ugnis užgeso j r pritru
ko ir maisto keliaujantiems.

Cleveland, Ohio. Mergina Har
riet L Ketler, perdėtinė vienos 
čianykšeios miesto mokyklos, li
kosi paskirta Bostonan užimti 
vietų superintendentes viešų mo
kyklų. Klotomis mokyklų superin
tendente

|| “Nov. 
ri ausy bes 
čiais. Pasak to laikraščio — ge
riausia butų, jei vyriausybė lai
kytų visas Rusijos tautas sti
prioji rankoje, tuomet “kitatau
čius” žavėtu Rusijos galybė. Gi

likos draugijos sumanytojas. Jis

vės svarbų ir naudingumų. Drau
gove tokia, girdi, 
laimingų gyvenimų' 
sianti, kad nariai atliktų išpažin-

nes dabo

yra1 ir Chicagoj.

B ’ 
n, 
u ‘

DINAMITO EXPLIOZIJA.
Lexington, Ky. ITaisant gele

žinkelio linijų Lexington and 
Easter, per anksti expliodavo di
namito šūvis, kuris su visu su
draskė du darbininku, o vienų 
taip sunkiai sužeidė, kad tas 

t ligonbutinpaskui nugabentas 
pasimirė.

GAISRAI.
, D C ’ f

New York. Sudegė čia augšta 
trioba, Equitable Life Insuran
ce Co. Trioba ta verta 6 milijo
nus doliarų ir buvo neva nede
ganti. Pasirodo vienok, kad tik
rai nedegančių triobų nėra. Tik 
ant rytojaus nudegusios triobos 
griuvėsiuose rado geležinę kd- 
sų, kurioj rado už 5 milijonus 
doliarų procentinių popierių ir jas 
pa£m& Bet reiks dar daug d^r- 
bo, kol pasiseks prisigriebti į 
didesnę kasą. Mercantile Safe

7 ' . , •' T ' ■ ’ i, ■ .

šiandien, kuomet vyriausybė 
esanti visiems nuolaidi, kelių gal
vas ne tik jau lenkai, bet ir uk
rainiečiai. Geriausia gi butų, 
jei vyriausybė uždraustų kito- a
mis tarmėmis leisti knygas, laik
raščius ir daryti teatrus ir 1.1.

|| Peterburgo rusiškas laikraš
tis “Novoje Vremia” praneša 
buk Amerikos valdžia nori savo 
pasiuntiniu Persijoj paskirti pa
garsėjusį amerikonų Morganų 
Shusterų, kurį reikalaujant Ru
sijai, Persija tarėjo prašalint} 
rtuo vietos Persijos iždo tvarky
tojo. Bet Rusija gali Persiją 
taipgi priversti, kad ji antro A- 
merikos pasiuntinio nepriimtų.

nori pa'sa-

ko, nes daugumas nenori, 
juos kas pančiu pasimovę

kiekvienas ir be prevartos tą

geriau butų

kad

tautiškav

sutverta tautiška dr-vė “Teisybė”. 
Užmanytojas gi tikčjimiškos, pa
matęs, kad nebus galima Šv. Jo
no Draugijos sutverti, sprūdo 
laukan. Kiti buvę susirinkime 
prisirašė prie susitvėrusios tau
tiškos draugijos. Įstojimas nau- 
jon draugijoj! 1 dol.

Čia nėra lietuviško kunigo, tai 
nėra kam ardyti naudingų dar-

IŠ CORDOBA, ARGENTINOJ.
Lietuvių yra čia išviso 72, pri- 

skaitant ir vaikus. Draugijos lie
ra jokios, nėra taipjau nė savos 
parapijos. Lietuvių dvasiškus reL 
kalus aprūpina vienas lenkų kuni
gas, bet kadangi yra lietuvių vi
sai lenkų kalbos nemokančių, tai 
tie neturi kur išpažinties eiti.

Kiek pirmiau lietuvių buvo čia 
daugiau kaip šimtas, bet dabar 
išvažinėjo į lankūs prie ūkių dar

Tam tikslui jis surinko apie 20c 
pesų pinigų, bet jis Išvažiavo į 
Buenos Aires. Jo vieton atvažiavo 
kitas, kuris vienok knygyno su
manymų užmetė ir tie pinigai žw* 
vo. * s v
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Lietuviai gyvena vidutiniškai: 
yjeni pasilaiko geriau, kiti men
kiau, ypač vargiau gyvena tie, ku
rie savo uždarbius atiduoda smu
klininkams.

Bcncd. Braziulis.

Draugijos ir jų darbai.

1Daug yra lietuviškų draių 
jų šioj šalyj (S. V.), galima 
tėmyt apskelbimus laikraščiuos 
apie i draugijų balius, teatrus ir

Lie
s’ c w 

at-

kitokius
tuviuv

Politikos Klubas 2 
sumanė paduoti metų 

ką nuveikė pereituose
metuose

viena draugija sutr? 
praeitų metų darbus,

nepaduodavo
žinių.

New York o Politikos 
paduoda metinę savo 
atskaitą, nuo sausio 1 
1911 metų iki 1912 metų.

Gruodžio mėnesyj 1910 met. 
Klubo ižde buvo 630 dol. 58 c. 
narių buvo 90. Naujų narių pri- 

kitas drau- 
— 23 na

veikimo

sirašė 71 ; persikėlė į 
gijas, ar prasišalino 
riai. Dabar narių yra

Klubo pereitų metų

Įstojant! nauji nariai 
įmokėjo 
mokesčių

įplaukimai.

93.OO 
per

Klubą
Mėnesinių

metus
Smulkesnių įplaukimų k.t.

iš bausmių pomirti
nės, ženkleliu ir 1.1.

565.00

Abelnas metų įplauk. $798.12

Metų įšmokėjimai:
*1->s ligoniams

10.00
Pomirtinės išmokėta 

pilnam nariui
nc-

ovo keliones lesos an
trai! susivažiavimai!
S. L. P. D . Baltimore,
Md.

Chicago*- Ill.
jai laike

25.00

s t re i ko 
Emigrantų šelpimo reika

lams

Apvaikščiojime I 
žio Šventės c 
nias su B:

Už svetainę susirinkimams 
Smulkesnės išlaidos, vir

šininkams algos, kra- 
sos ženkleliai, apskcl-

10.00

21.00
27.00

6.00
50.00

Abelnas metų išmok. $420.71 

$77.41 
Klubo 

$1002.09
.Todėl dabartinis

turtas
Ligonių per metus turėjo 18; 

jie visi buvo sušelpti kaip pri
guli. Numirė vienas narys, kurį 
užmušė tramvajus.

Pasidarbavimai švietipio rei
kaluose :

Surengta dvejos prakalbos, 
(laike kurių prisirašė 47 nariai.) 

kurias skaitė “Liaudies Moky
klos’* nariai (iš Brooklyn, N. Y.) 
iš įvairių mokslo šakų. Kiek
viena prelekcija buvo pamargin
ta dainelėmis, iliustruotomis de
klamacijomis ir krutančiais pa
veikslėliais, ką p. A. T. Račiu
kas (iš Brooklyno) parodydavo.

Lekcijoms išleista 70 doliarių; 
tą sumą sumokėjo lankytojai į- 
žangomis. Klubas laiko vakari
nę angliškos ’ kalbos mokyklėlę, 
kuri gyvuoja antra žiema. Joje 
mokinama politikos, angliškos 
kalbos ir literatūros.

Siame sezone Kliubas 
parengęs balių mokyklėlės 
dai; uždirbo $100.00.

Per metus Kliubas turėjo šiuos 

buvo
nau-

lių^ 2. Mokyklos reikalams ba- 

važiavimą į girias.
Pasirodykim draugai savo dar

bais mustj laikraščiuose iš visų 

jiegomis darbuokimės tautos ir 
darbo 
savo 
savo 
limui.

žmonių labui, apverskime 
jaunas spėkas dvasiškam 
branginamos tautos pake-

Sujungkime visas savo pašel- 
pines draugijas į vieną veikiamą 
kūną. Ir musų kKliube randasi 
visokių luomų ir nuomonių: yra 
laisvamaniai, socialistai ir kata
likai, bet visi sutikime gyvena
me. P. K. Sekretorius,

J. Vitkauskas.

Gyvenimo ilgis.
Garsus franeuzų mokslininkas 

Pasteur prirodinėjo, kad didžiau
siais žmonių priešais esą mikro- 

žmonės išmoksią kovoti, pagalios 
apveiksią tuos savo priešus, jų 
gyvenimo amžius nepaprastai pa

šiandien žmonės jau veda ga
na smarkią kovą su tais mikro
bais,ir ne be pasekmių, kadangi, 
kaip patirta, dabar vyras gyve
na penkiais metais, o moteriškė 
šešiais metais ilgiau negu iki 

do, kad iš 100 mirties atsitikimu c. 
42 butų neįvyko, jeigu atsakomu 
laiku butų buvę pasirūpinta li
goniais. Pusė ligų paeina iš žmo
nių nežinios, iš jų nesirūpini
mo sveikata.

\ ale universiteto profesorius, 
Dr. Fisher, paduoda indomias, 
skaitlines apie žmonių amžiaus 
ilgumą įvairiuose Europos kraš
tuose. Anot jo, Anglijoje, lai
ko tarpe nuo 1881 lig 1900 metų, 
žmogaus gyvenimo amžius pail
gėjęs, apskritai imant, vyriškos 
gimties — ant 14 metų, mote
riškos gimties — ant 16 metų, 

de- 
me- 
nuo 
am-

mote-

15

metų, vyrų amžius pailgėjęs 
šimčia, moterų — vienuolika 
tų. Prusnose, laiko tarpe 
1877 lis 1900 metų, vyrų 
žius pa ilgėjęs 25 metais, 
rų — 29 metais./ Danijoje pa
skutiniais 57 metais vyrų amžius 
pailgėjęs 13 metų, moterų 
metų. Švedijoj tuo pačiu laiku 
vyrai laimėję ilgesnį gyvenimo 
amžių ant 17 metų daugiau, mo- 
terįs — ant 15 metų daugiau.

Žodžiu, žmonių gyvenimo am
žius pasiilgina kartu su hygiėnos 
ir medicinos pažanga. O hygiė
nos dalykai ir medicina šiandien 
gana augštai stovi ypačiai Pru
snose, Francuzijoj ir Anglijoj.

Iš savo apskaitymų Dras Fi
sher išveda, kad, nežiūrint labiau 
varginančio ir intensy viškesnio 
darbo, žmonės šiandien daug il!- 
giau gyvena nekaip jų prabo- v • •ciai.

16-tame šimtmetyje žmogaus 
dmžiatis ilgis, apskritai imant, bu
vęs 21,2 metų; 17-tame šimtme
tyje — 25,1 m.; 18-tame šimtme
tyje — 36,6 m.; 19-tame šimt
metyje — 39,7 m.; 20-tame šimt
metyje daug ilgesnis.

Miestų gyventojų mirtinumas 
labai įvairuoja. Pvz., Dubline iš 
kiekvieno 1000 gyventojų miršta 
39,9 žmonės, kuomet Hambur
ge tik 15,6. Amerikos mie
ste Clevelande, Ohio, iš 1000 

Tokį išvedimą 
iš savo ap- 

Fiesa, ne visi, išgy- 
ir daugiau metų 

turtingi. Tečiaus 
sakyti, kad žmo- 
gyvenime niekio

Daugiausiai Amerikon važiuo
jama su tikslu — gyvenimą page
rinti, del kitko važiuoja tik ma
žuma.
vilčia rasti čia geresnį gyvenimą: 
važiuoja daugiausia jauni 
ir moterį s.

Nors dabar daug rašoma 
emigraciją, nurodama jos
gumai, bet sustabdyti jos negali
ma, kol Lietuvoj nepasigerįs gy
venimo sąlygos, kol ūkininkai ne
išmoks žemės gerai išnaudoti, iš 
jos prigulinčią naudą ištraukti. 
Kadangi daugumas emigrantų yra 
žemdirbiai, tai visas klausimas ir 
remiasi ant žemės.

Bet aš ne manau gilintiesi į 
emigracijos blėdingumą ar ge
rumą norių užsiimti atkeliavusių 
gyvenimu, nurodyti geresnius ke
lius užsiėmimų, kelius, kuriais ei
dami, ir lietuviai galėtų tonlis 
sąlygomis naudotis, kokiomis vo
kiečiai, skandinavai ir kiti naudo
jasi. Norėčiau pažadinti vientau
čius prie mokslo, bet kitaip su
prašomo negu šiandieninių mu
sų agitatorių slįęlbiamą “susiprati
mą”. Norėtųsi, kad jie kitaip su
prastų tą mokslą — ne svajojimą 
bet praktiką, su kurio pagelba ga
lėtų rasti geresnį gyvenimą. Tas 
mokslas, tai mokėjimas gyventi. 
Jis yra praktiškas — kartu kil
tus. Šį klausimą musų žmonės 
mažai pažįsta jis yra vienatinis ke
lias vedantis prie būvio pagerini
mo. Tai platus ir svarbus klau
simas. Kad jį suprast, reikia daug 
darbo.

Pirmiausia reikia mokintiesi 
darbo — amato, biznio, t. y. 
abelnai reikia pažinti čionykštf 
gyvenimą, reikia ^pirmiaus kalbą 
išmokti, (Į) išmokus kalbą, daug ke
lių-atsidaro amatų ir biznio svityje 
galima gauti geresnius darbus dir
btuvėse. Vien tik kalbėti, skaitymo 
ir rašto nepažįstant, jau galima 
geresniu darban įsigauti, o rašto 
šiek tiek pramokus, jau daug pla
tesnis ątsidaro kelias. Tatai pirma 
priedermė, mokytis vakarinėj 1110- 

J kykloj kalbos ir rašto, o paskui
28 ant 194 Njw Yorke bėgyje griėbties darbo geriausiai prieina-

t i — 20,8 žmonės.
Juo žmonės geriau gyvena, juo 

labiau visa kuo aprūpinti, juo ain- 
žitis jų ilgesnis, 
daro Dras Fisl 
skaitymų, 
venę po šimtą 
žmonės buvo 
galima drąsiai 
nes, kuriems 
nestinga, apsk 
ilgiau gyvena už beturčius. Žmo
gus gerai pavalgus, gerai apsi
taisęs, gyvenąs švariai užlaiko
muose namuose, visada naudoją- 
sis tyru oru ir saugojąs savo svei
katą nuo įvairių blogų intekmių, 
turi, būtinai ilgiau gyventi negu 
žmones, vedą nereguliarišką gy
venimą, matą tankiai alkį, vargą, 
gyveną nesveikose apystovosc, 
neturį atsakomų drabužių, etc.

Statistika didžiųjų miestų, ka
me šalia turtingos, visa kuo per
tekusios buržuazijos gyvena var
gingi, sunkiai už būvį kovoja 
darbo žmonės, — statistika duo
da gana indomias skaitlines.

Glasgowe, iš miesto (Taliu, ka
me gyvena vieni beturčiai, kas
dien išvežama daugiau karstų, nei 
iš turtingųjų kvartalų.

New Yorke, ir kituose pramo
ninguose miestuose, iš tūkstančio 
pirklių ir pramonininkų miršta 
12,1; valdininkų ir oficialistų — 
L3>5; gydytojų, advokatų, laik
raštininkų, literatų — 15,3; dar
bininkų ir tarnautojų — 20,2.

Kai-kurios darbo rųšis ypatin
gai kenkia sveikatai ir todėl trum
pina žmogaus amžių. Kenksmin
giausios darbo rųšis yra tos, kur 

paliovos turi kvė- 
\kokiomis dulkė- 
isgaravimais oru. 
įvairių sveikatai

darbininkai be 
puoti užterštu 
mis, visokiais 
Prašalinimas 
kenkiančių sąlygų visados davė 
puikiausius rezultatus — pailgi
no žmogaus amžių. Bėgyje pa
skutinių 25 metų mirtinumas nu
puolė Berlyne nuo 33 iš tūk
stančio ant 16; Mūnchene — nuo 
41 ant. 18; Washingtone — nuo

Gaisras milžiniškų, puikių Equitable rūmų, JNew Yorke. Ugnies padarytą 
daugiau kaip 15 milijonų dolerių. Ugnyj žuvo ir septyni žmones.

ant Chicago, 111.

16 metų mirtinumas sumažėjo 
nuo 25,4 iš tūkstančio ant 18,6.

Karai, epidemijos, tvanai, įvai
riausi nelaimingi atsitikimai, ži
noma, padidina mirtinumą; ne
žiūrint to, ačiū mokslui ir abel- 
nai kultūros pažangai, šiandien 
žmonės ilgiau gyvena negu se
niau.

senatvės susilaukęs žmogus, kad ir 
nebetvirtas, vis dėlto gali dar lai
mingai- švęsti savo loo-metinę gi
mimo dieną. O tokių šimtame
čių senelių vis daugiau ir 
giau

dau-
atsiranda.

Amerikon atvažiavus.

Kiekvienas atvažiuoja su

vyrai

prieš 
blo-

□era

čekišką denraštį prenume

mo ir mėgiamo. Kokią tik pro
fesiją, ar biznio šaką, ar darbo 
skyrių atsakančiai pažinsi, tokiam 
savo tikslą rasi, nes kiekviename 
darbo skyriuje, koks jis nebūtų, 
laimėsi, jei jį atsakančiai atliksi, 
jei busi darbštus ir sumanus.

Paimkim pavizdin čekus; jų su
manumą, jų gyvenimo supratimą, 
Čekų visur esama: ir komercijoj, 
svarbias vietas jie užima; yra gerų 
amatu inkų ir gerų darbininkų; ir 
intclektuoliško gyvenimo srityj jie 
atsižymi. Tarp čekų gyvenant ir 
jų krautuves lankant, patėmijau, 
agentus, prekių orderių užrašyto
jus ir jų pristatytojus; tad klau
siau krautuvės savininko paaiš
kinimo. Jis sako: “męs supranta
me, jog amerikoniškoms kompani
joms biznį darydami, turime tie
są reikalauti savų vientaučių ta 
me biznyje. Taip, pamislinau, ii 
mus vientaučiai biznyj dalyvaūj 
— jie kiaules stok j arduose nupl 
kiną! Ir čekai štai kame atsižy 
moję; vargše našle skalbėja s 
kclct uvaikų, kurią man teko pa' 
žinti, 
ruoja! Kartą vėl krautuvninkas 
dalino lankytojams korteles - ple- 
katus, ir kiekvienam vis ką tai aiš
kino. Aš ir paklausiau tų kortelių 
istorijos. Tai, mat, butą plakatų 
jų tautiško vakaro, kurio pelnas 
buvo skiriamas tūlai apšvietos įs
taigai kokius k rautu minkąs pap
rastai pas mus, neturiu laiko” atsi
prašai atmęstų, čekas aišknio kiek
vienam apie vakarą!

Tai čekų gyvenimo pavizdžius 
paėmę, kiekvienas privalo pana 
šiai gyventi pradėti, reik moky
tis nuo Alfa iki Ome^a, pažin
ti ir pramylėti gyvenimą, o kad jį 
pamylėti, tai jis turi but gražus, 
doras ir laimingas. Tokį gyveni
mą tik pats žmogus tegali pa
daryti, nes jis pats yra savo gyve
nimo valdovas ir vedėjas, jis pats 
yra savo laimes ar nelaimes tvė
rėjas.

Jei męs pradėsime iš prak 
kos puses gyvenimai! žiūrėti, 
mokslą suprasime plačiau negi 
“letargiško miego pabudimą^” 
“susipratimas”, tai pradėsime 
riau gyvent!

Kiekvienas nori sotesnio ir 
mingesnio gyvenimo, bęt noro

:is-
ir
is
ir

EfC-

ai-
!C- 

užtenka, reikia dirbti, reikią 110- 
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ir gabumą ir juos sukpncęntr 
ti vienai! siekin. Laimingas gy 
nimas susideda iš dalių ir date 
bet visuomet yra pamatu ^i*a ti 
tas. Ant turto remiamą )ir atsk: 
žmogaus ir tautos stovis: kur 1 
lis turtinga, ten ir žmoi 
apšvietimą^ augštai stovi, žn 
nes gabus W sumanus. Ne žy< ė- 
ty j°Je gausa ir laime, jei bi tų 
skurdas. Turtingoj šalyj ųkin ti
kas ir darbininkas turi skanes
nę duoną, ten ir apšviestu no dar
bas gausiai atlyginamas ir aA- 
švieta prieinama. \

Žioplys turtą turėdamas ne*

mokės jo palaikyti, o ką kalbėti 
apie jo įgavimą ir padauginimą. 
Todėl lietuviams reikia pirmiau
sia materiališkai pakilti, pakelti 
visokias profesijas! Ir gal nutils 
tąsyk tie “pradžiamokslių” poetų 
ir kitų rašėjų dūsavimai ir ver
kimai, kad nesą laimės pas mus; 
tąsyk pas mus pasirodys švie
sesnė ir mielesnę gyvenimo pu
sė. Nutils tie siĮpnadušiai nepa- 
jiegųs svajotojai; žmonės sutvir
tės.

Griebkimės už tikro gyvenimo 
pagerinimo, nuo ABC pradėję. 
Mokykimės darbo ir jo sunaudo
jimo, tai susilauksim gerovės ir 
laimes. Danutė.

•"ATSIŠAUKIMAS'
į Lietuvių Draugijas Chicagoj ir 

priemiesčiuose.

Nuo seniai visi gerai atjaučia
me būtiną reikalą aprūpinti įvai
rius tautos reikalus, bet pakol 
nebuvo jokio centro, kol nebuvo 
jokio ryšio lietuvių draugijų tar
pe toks susipratimas negalėjo įvy
kti. Bet pasitaikė proga susiartin
ti Chicagos lietuvių draugijoms. 
Pereitais įKitžpereitais metais su
pirš trisdešimts lietuvių draugijų 
mieste Chicago susidėjo parengi
mui puikaus apvaikščiojimo lie
pos 4 d. (Fourth July), irjtokiu 
budu padare pirmą žingsnį ben
dram veikimui.

Pereitais metais, atlikus reikalus 
minėto apvaikščiojimo, atstovai 
draugijų, dalyvavusiųjų minėtame 
apvaikščiojime, atjauzdami reika
lą nuolatinio bendro veikimo įvai
riuose lietuvių reikaluose, nutarė 
sutvert pastovią vietinę organiza
ciją, susidedančią iš visų vietinių 
draugijų, 
Chicagos 
Sąjunga.

Dabar 
inkarinio 
atlikti. Yra Charter’is, 
Centralė Valdyba, paskirti įvairus 
Komitetai, pagarsintas įstatų pro
jektas, parūpintos taisyklės įvai
rių Komitetų veikimui; lieka vien 
prisidėti visoms draugijoms ir pra
dėt darbas.

Suprazdami, jog kol sumanymai 
Sąjungos nepaaiškės ir darbai ne
pasirodys, negalima reikalauti di
delio draugijų intikėjimo į tą 
naują dar organizaciją, ar rinkti 
augštas mokestis nors ir įžymiau
siems tikslams, Sąjungos inkurė- 
j£i nutarė rjnkti nuo draugijų ga
limai mažiausias mokestis, kurios 
pagelbėtų vien įvykinti Sąjungą ir 
geresnį draugijų' susipratimą, su
tverti centrą ir pradėti šį bei tą 
veikti. Mokestįs tad yra sekamos:

Įžanginės - po 5c. nuo kiek
vieno nario.

Mėnesinės po 1 centą nuo kiek
vieno nario.

. Įstojant Į Sąjungą jokių ypatin

ir dėl to tapo įkurta
Lietuvių Draugijų

jau visi formališkumai 
minėtos organizacijos 

išrinkta

gų formališkumų nėra. Reikia 
pranešt Sąjungos Sekretoriui var
dą draugijos, skaitlių sąnarių, var
dus ir adresus viršininkų, vieta ir 
laikas draugijos posėdžių, atsiust 
paminėtas mokestis ir išrinkt at
stovus po 1 nuo 25 narių, ir 
draugija taps Sąjungos Kuopa. 
Reikalingas blankas dekliaracijai 
draugijų suteikia Sąjungos Sek
retorius.

Tikslas Chicagos Lietuvių Drau
gijų Sąjungos yra—aprūpinti visų 
lietuvių gyveninio reikąlus. Pra
dėjimui gi darbo tapo parinkti vien 
šitie uždaviniai: paskyrimas Ko
mitetų: Emigracijos, Fili 
popierų, Sujieškojimo Darbo 
glaudos Namų, Teisių (jm 
patarimų), ir švietimo. Są 
sutvirtėjus manoma inkurti viešą 
knygyną, kuriame butų galima 

ne

lietuvių kalboje, bet lyginai ir 
/visokias naudingas* knygas sveti
mose kalbose, ir skaityklą, kurioje 
rastųsi yisi 
lietuvių kalboje ir 
timosc

laikraščiai leidžiami

kalbose.

Pasekmingas įvykinimas tų vKų 
ir daugelio kitų sumanymų pri
klauso nuo užuojautos ir parėmimo 
lietuvių draugijų, ir todėl šiuomi 
širdingai kviečiame kiekvieną lie
tuvių draugiją prisidėt prie to 
svarbaus darbo.

retorm
kreiptis į Sąjungos 
adresu:

J. Ilertmanowicz,

Pasitikėdami, jog kiėic^ięna 
tuvių draugija Chicagoj ir jiriemie- 
sčiuosc, ir artimiausiuose mieste
liuose sekančiame savo susirinki
me nutars prisidėti prie Sąjungos 
ir išrinks savo atstovus, kurie da

lus Chicagos Lietuvių Draugi- 
susirinkimuose, pasiliekame

Su pagarba,

1 ic-

Joseph J. Elias 
Pranas Butkus 
Ant. B. Žemaitis 
Mikas Budas 
Antanas Gropsta
J. J. Ilertmanowicz 
Jonas Judeikis 
Ant. W. Radomskis
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Prezidentas 
Vice - Prez. 
Vice - Prez. 
Vice - Prez. 
Vice - Prez. 

Sekretorius, 
Kasininkas. 
K n y g ved i s.

A.

D r.

D i rėk toriai:
J. Bieržinski

M. M. Juška
A. B. Graičūnas
P. Bradcbulis

Juozapas Duoba
Antanas Gurskis

R. Varbutas

Kitus lietuviu laikraščius
/

j P.
1 Qmeldžiame atkartoti šitą atsišauki-

j Seku-pasaka..

Malė: — Rože man sakė, kad 
tu jai pasakius tą paslaptį, apie 
kurią aš sakiau tau, kad tu jai

Palė: — Tai tik ir nevaldo lie

tau nesakytų, Ipd aš jai pasakiau.
Malė: — Na, nieko. Aš jai 

sakiau, kad nepasakysiu tau, kad 
ji man pasakė. Tai jau tu nc- 
sisakyk jai, kad aš tau pasakiau.

—Syk«« in Philadelphia Publie Ledger.
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Draugijos “stulpai” ir pėdsakai jų kelionės šventuoju moterystės 
gyvenimo keliu.

NAUJI RAŠTAI

\Reformacija, arba Bažnyčios 
Atitaisymas per Dr. Martiną Liu- 
tciĮį\ Popiežijos pradžia. — Po
piežių pasielgimai. — Bažnyčios 
gyvavimas iki Reformacijos lai
ko. -A Liuterio prirengimas Re-ko.
formacijos darbui. —Reformaci
jos pradžia.--Reformacija pasiekia 
l^enkijli, Lietuvą ir Kurliandiją. 
Kn. Drignaitis, Naugatuck, 
Conn. (‘Aido” spauda, Waterbury, 
Conn.,/1911. Psi. 33. Kaina 25c.

“Draugija” No. 59 (Lapkritys 
1911'm.) su nemokamuoju priedi 
'yitcįitis”, No. 10; prie jo dar prie
das/ Musų 'fautinės Tvėryboi 
Žiedai (rinkinys dainų, mįslių, pa 
tariu).

Lietuvių Tėvynčs Dainos, Tau
tiečių naudai išleido “lĮirutė”. Til-

c, 1911 m. Spausdinta Otto v?
luderodės spaustuvėj. Psl. 65

Mmprikos Lietuvių Kalendorių: 
191V metams. Sutaisė ir išleido J.

stuvęje, 1613 So. Halsted st 
cago Illinois

SIS TAS
Pradinės mokyklos Francužijoje.

nėse/ mokyklose Francužijoje pra
dėtą duoti jas lankantiems vai
kams pietus.'* Pietus susideda pa
prastai iš duonos, gabalo mėsos, 
sr ūbos ir vaisių; šiauriniuose de
partamentuose duodama dar sti- 

moka nuo 15 lig 20 centimų 
(Amerikos pinigais išeina apie 4 
cmtus), bet gali užtai ir visai 
nemokėti, ^ypatingai neturtingieji. 
Paskaidymas į mokančiuosius ir 
emokančiuosius ncapribotas, mo- 
yklų valdyba nereikalauja jokių 
aliudijimų apie, kurio nors 1116- 
inio tėvo turtą. Kad neužgavus 

ambicijos beturčių vaikų, taigi 
lieko nemokančių, valgių bile- 
ai kaip mokantiems taip ir nemo
kantiems išduodama vienodi, tai- 
p tokio pat dydžio ir tokios jau 

i Varsos. Taip dalykams esant, la
itai retai pasitaiko, kad turtinges- 
inuijų tė^ų vaikai dėtųsi betur
čiais esant ir stengtųsi išsisukti 
nuopnokėjimo. Viename tik Pary
žiau^ mieste pereitais metais duo- 

j milijonai pietų vaikams, o vi- 
yraneuzijoj duota 70 milijo- 
jiietų. Maistas yra paprastas, 
Šveikas ir švariai sutaisytas.

ta 1 
soj 
nu c 
bet
Išlaiftos, jeigu jų nesurenkama iš 
molynių tėvų, padengiama vals
čiais mokesčiais.
/Belo, beturčių vaikams duo
dama dar avalas ir drabužis. Vai
kai tankiai daktarų apžiūrimi ir 
neturtingiems vaistai duodama dy
kai.

Reikia dar pažymėti j kad iš visų 
valdiškų mokyklų tikėjimo daly
kai pašalinti, lygiai kaip paša
linta visokie cenzūros pagiriniai 
ir papeikimai, kad tuoiiii nedarius 
jokio tarp mokinių skirtumo. Ši
tokia mokyklų sistema pasirodė 
turinti geriausią intekme ant mo
kinių ir duodanti puikiausius vai
kų auklėjime rezultatus.



NUO REDAKCIJOS.*
Visi laikraščiui siunčiami rankraščiai 
turi but pažymėti autoriaus parašu 
Ir adresu. Pasirašantieji pseudony- 
mais, turi paduoti, Redakcijos žiniai, 
ir savo tikrąjį vardą. 
Redakcija pasilieka sau 
čiamus jai rankraščius 1 
taisyti. 
Netinkamus laikraščiui 
Redakcija, pareikalauta, 
toriui atgal jo lėšomis. 
Reikia visada rašyti tik 
popiečio pusės, paliekant 
pus tarp eilučių.

teisę atsiun-, 
trumpinti ir

rankraščius
gražina au-

: ant vienos 
plačius tar-

Tinkamas paraginimas.
Išnaujo pervartant Ilrojo Lai

kraštininkų Suvažiavimo protokolų, 
net stebiesi, kiek ten klausimų 
pakelta, kiek nutarimų ir patarimų 
padaryta, kiek komisijų paskirta 
sumanymams apdirbti ir juos vy
kinti. Suvažiavime dalyvavusieji 
atsimena gerai, koks ten entuziaz
mas viešpatavo tarp suvažiavusių 
spaudos atstovų, kiek nuoširdžiu .. r

Apžvalga

Ateiviai ir jankes. i

Didelė Amerikos gyventojų da
lis susideda iš ateiviu. Ir tik ačiū

sivystyti, taip augštų materialūs 
kultūros laipsnį pasiekti, kokiuo ji 
šiandien didžiuojasi. Tatai pri
pažįsta patjs amerikonai — tie, 
kurie tolinus negu savo nosį ntir 
mato. Yra tečiaus nemaža dalis 
“tikrųjų” amerikonų-jankių, labai 
kreiva akimi žiūrinčių į jų va
dinamus fo-reigneritis, taigi iš 
svetimų šalių atvykstantį elementų, 
reikalauja vis aštresnių ir aštres
nių įstatymų ateivystei apriboti. 
Savo reikalavimų motivu jie ima, 
be kita ko, dar ir tai, kad buk A- 
merikon plaukia daugiausia tam
siausieji gaivalai,/ žmonės su že- 
miausiuoju dvasiškos ir doriškos 
kultūros cenzu, visokios drau-

kaip visi buvo vieno troškimo 
apimti: dirbti, dirbti

Nuo suvažiavimo praslinko be
maž ne pusmetis.

Atsigrįšti atgal, dairaisi, sten
giesi apžvelgti visus tuos suvažia
vimo minties pajudintus dirvonus, 
stengiesi pastebėti, kuriame lau
ke kas padaryta, ir — pamatai: 
pamatai, kad padaryta nedaug. 
Bent ne tiek, kiek to norėtum.

Iš suvažiaVima pakeltų klausimų 
laikraščiai pajudino, tiesa, jau ne 
viena, nors nė vienas iki atsakomo 
iralo inepravesta. Bet gerai jau ir

Apgalvosime geriau, sugrįšime 
gal prie to paties klausimo ir, 
si, šis - tas išeis su geresniu 
zultatu. Laikraščiai, tat, savo
re. Labiau jau pasigendama dar
bų tų, kuriems ypačiai priderėjo 
ateiti laikraščiams pagalbon: su
važiavimo paskirtų komisijų dar-

Laiku tatai bus “Katalike” til- 
s J. M. Tananevičiaus, Lietu-

čios grobio. Jie nieko gera 
ncatnešų čia, kaip tik žiau
rius būdus, ištvirkimų. Dėl to 
piktadarystės — plėšimai, galvažu
dy stės, vis tatai esąs nieku jic- 
v a r z o mos at e įVyšTeš v a i s i u s : vi
si blogi darbai — ateivių darbai.

paraginimas - darban. Paraginimas,' 
atsižvelgiant į musų mėgimą po 
didžiausio entuziazmo tuojau pa
snausti, visada gera. Bet tas, su
važiavimo, ypačiai paskirtų komisi
jų dolce far niente — begu tik 
ne perdaug ilgai tęsiasi?

><•

at-

re-

GEORGETTE
Ji pati įžymi

BLANC, 
žmona garsaus belginrašytojo M. , Mjaeterlincko. 
scenos artiste ir neuzilgio žada atVy cti Amerikon.

<Ž«ši

SU

bančių žmonių jauname amžiuje 
miršta daug dauąiau negu kurio
se nors kitose . darbo šakose.

\'isu%se miestuose, ir tokiuose, 
kame ypačiai didelis ateivių nuo
šimtis gyvena, policijos raportai 
parodo, kad skaičįus visokių, da-

ne tarp atevių, bet tarp tų kurie 
save vadina tikrais amerikonais. 
Vienas Grand Rapids mieste iš
einąs laikraštis paduoda šitokių 
policijos apskaitų padarytų tame 
mieste piktadarysčių. Paduodama 
ir kurios tautos prasižengėlis. Ten 
sakoma:

Praeitais jl911 metais vietinės 
policijos teismuose buvo 3291 by
la,'arba trimis šimtais mažiau kaip 
191U metuose. Iš to skaičiaus 1015 
atsakomybėn patrauktų tapo pa
leista be jokios pabaudos, 790 as
menų pasiųsta kalėjiman laikui 
nuo trijų iki devynių dešimčių 
dienų, kiti užsimokėjo miestui 
pinigiškos pabaudos nuo 3 lig 100 
dolarių visa sumoje 6375.75 do- 

bėgyje, o pabaudos 
sumoje 5725.33 dola-valstijai

rių, arba iš viso policijos teismams 
užmokėta 12,101.08 dolarių. Ši
ta suma viršija pabaudų suma 
policijos teismams užmokėtų 1910 
met. ant 293.50 dolarių.

Turbut

Siu metu v v
buvo indeta

nesusipratimai.

“Vien. Liet.” nr. I 
žinutė, buk gyvenas

kad be jo leidimo niekas Ameri
koj nestatytu Petrausko kompo-

Į tai atsiliepia dabar J. Tana- 
nevičia, “Kataliko” leidėjas. Aš
trioj formoj klausia jis, .kokiuo 
budu Strumskis galėjęs patapti 
tų veikalų ingaliotiniu, kuriuos jis, 
Tananevičia> iš Petrausko nupirkęs.

“Liaudies Dainų”, “Artisto 
pertuaro” etc., dar “Birutė”, 
minakretis ir Maluninkas”, “ 
mas ir Jieva” ir “Šicnapiutė’

re- 
y > T r..

mintis :
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— o j ci is 
armijos veik

Ir nieko nelaukdamas, Raspaš
kinas pasiėmė pusę cšalono ir 
nutraukė linksmybės namų kvar
talam Gatvėse sustatė kareivius 
— visai kaip į mūšį, o pats su 
keliais oficieriais inėjo viduti. ’Gė
rė, 
nas

mylavosi, abelnai, Ra: 
geriausiame upe buvo.

Kaip, man mok 
važiuoju karau..

mokėsiu!

riumchės užtektinai,... Reikia 
pasiusti kelis pulkus, tepaima ta 
Raspaškina.... O jei neįveiks,
tat ir
Maskvą iš visų imsiu..
' Taip ir buvo padaryta 

ral-gubernatorius pasiuntė prieš 
Raspaškina tris batalionus....

sijos armija mušėsi 
armija....

11 as visgi 
surišo ir

Gcnc-

ISIS — Ku
šti Rusijos

įmetė,

prasižengėlių buvo: “tikrųjų” ame
rikiečių 2511; holandiečių 175; 
lenkų 137; vokiečių 95; rusų 60;
airių 50; kanadiečių 41; lietu-’ 
vių 38; švedų 34; sirijiečių 21;
italų 20; anglų 15; austrijiečių 13;
škotų 11; grekų 10; vengrų 9; da
nų 8; norvegų 7; rumunų 7; suo
mių 5; šveicarų 2; franeuzų 2;

Ado- 
”, už 

kuriuos išmokėta kompozitoriui 15- 
60 dolarių. Liekasi dar išmokėti apie 
pora šimtų dolarių, bet kadangi 
tarp pirkėjo ir autoriaus įvykę tūli 
nesusipratimai, tai neišmokėtoji 
dalis ir sulaikyta iki Petrausko 
sugrįžimui Amerikon. Pirėjas to
dėl, kaipo tų veikalų savininkas, 
uždraudžiąs be jo žinios naudoties 
jais scenoje netik Strumskiui, bet 
dagi pačiam* autoriui, ar kam ki
tam; šiaip -busią patraukti atsa
komybėn teismo keliu.

Indomųs dalykai.

armijai viskas 
visi turi pulti

gi sugrudo traukiniu.
Traukiuvs nu važiavo J toliau.
Raspaškinas kietai užmigo 

miegojo lig Uralo.
Pravėręs akis, pasiraižė:

;—■: E k, vyručiai, 
ka!.... Ar neturite 
lauti burnos?....

ir

kuo paska-

LAPELIS
Praporo Raspaškino gyvenimas 

ir darbai.
Romanas.

" Tatai matome, kad iš 3291 areš
tuotų už visokius prasižengimus 
žmonių, 2511 amerikonų ir tik 780 
visų kitų tautų paimtų krūvon. 
Pažymėti gi reikia, kad Grand Ra
pids mieste gyventojų yra didesnė 
pusė ateivių, ne amerikonų. Pa
sirodo, kad tie “negeistini” ateiviai, 
tie “tamsiausieji gaivalai”j| prieš 
kuriuos taip užsivarinėja “kultūriš
kieji” amerikonai - jankės ir vi
saip juos persekioja, .visai nėra 
tokie piktadariai, kokiais juos no
rima padaryti. Neprošali bus pa
stebėti, kad ateiviai, tie “foreigne- 
riai”, tankiausia areštuojama už 
menkesnius prasižengimus, už gir
tybę, uą rėkavimą, už vaidus šei
mynoje ir t. p. Didesni piktada
riai, plėšikai, galžudos etc. — 
daugiausiai patjs amerikonai. Be 
abejo, pasitaiko Mokių ir iš sve
timšalių, bet procente datų* mažes
niame, negu jankių. Tat gi jan
kėms nėra ko perdaug užsivarinė- 
ti prješ “foreignerius”. Ne piktada
riai čia suvažiuoja grobio jieškoti, 
bet žmonės, kurie šiokių ar tokių 
aplinkybių spaudžiamoj ieškosi sve
tur progos teisingu triusu ir pra-

.kaitų sau duonos kąsnį užsidirbti. įvažiavo.

l
Kariškon akademijon Raspaš

kinas nepakliuvo: prasidėjo rusų- 
japonų karas, ir jis buvo paskir
tas į Tolimuosius Rytus.

Iškeliaujant ešalonui, pasilie
kantieji čia, ant vietos, oficieriai 
sutaisė išleistuves išvažiuojan-

Pasiliekanticji oficieriai, su pa- 
yydu žiūrėdami į Raspaškinų, dū
savo :

/
— Tas praporas tik parodys 

ten stebuklus! Koks jis laimin- 
kas, kad važiuoja karau!....

Raspaškinas, ištikro, buvo lai
mingas — iš karo jis tikėjosi grįž-

— Vyručiai, neliūdėkite! — su
kaudamas, ramino Raspaškinas 
kolegas-oficierius. — Mes tuos ki- 
kimoras japonėlius į pudrų su- 
trinsime! Ek L ... Ko jus, mieli, 
pakabinote nosis!.... Aš jums 
dovanų parvešiu iš Japonijos!... 
Kiekvienam po geišų, iš paties 
Tokio.... Žinote tas geišas, ko
kios jos!.... Ek!..;. 
te tų operetę “Geiša”
Mieli, po geišų turėsite!....

Ant rytojaus Raspaškinas iš-

Atsimena- 
.. Ekl...

muins po j

Namu s c 
murmėjo.

su-

nebegalėjo susi-

—- Tu, velnio pusė, prieš Rusi
jos armija?! Tu, vadinas, esi ja
pono papirktas! — • ir takšt kumš
čiu savininkui žandan! .

ir, išbeldęs stiklų, sukamandavo 
laukiančius kareivius:

Raspaškinas išnaujo sukaman
davo :

— Šturmuoti!
Kareiviai puolė ant namų — 

'prasidėjo aršus šturmas. Armija, 
kaip liūtas, mušėsi.

Raspaškinas nepasitenkino tais 
vienais namais: sukamandavo vi
sus linksmybės namus paimti.

Baisi buvo batalija — riksmas, 
žviegimas, šauksmai: ura!

. Kad labiau padrąsinus 
vius, 
ko:

garsiai
ka rei
sus u-

Dabar•— Uliokite, kareiviai!
jums viskas leista!

Ir kareiviai uliavo!...
Žinia apie mūšį pasklido po vi

sų miestų.

— Chuliganas 1
Kiti kėlė jį į padangės:
— Jis musų armijos pasididžia

vimas ! Jis vienas japonų sumuš! 
Napoleonas!

vis daužė linksmybės namus.
Maskvos general-gubernatorius 

išsigando ne juokais. O jei Ras- 
paškinas vvisų miestų suardys ? I 
General-gubernatorius nebeišma
nė kas daryti — rasi, kraustytis 
iš miesto ir Maskvų padegti iš 
visų pusių, kaip buvo prie Napo
leono, tuomet Raspaškinas, no- 
roms-nenoroms, turės pats išsi
nešdinti. ...

Bet vienas augštas valdininkas 
patarė general-gubernatoriui:

— Mes mieste juk turime .ka-

Kolegos-oficieriai pasirūpino: 
atsirado degtinė, vynas. ... Ir jau 
lig galo kelionės buteliai barškė-

Gėrė ir kortomis lošė.
Pakeliuj Raspaškinas liepė eša

lonui sugriauti dvi gelžkelio sto
ti — taip sau, iš nuobodumo....

Žodžiu, kelionė į Mandžurijos 
laukus buvo labai linksma....

P. Butėnas.
r (Toliaus bus).

MARGUMYNAI

Mirtinumas darbo įstaigose.

Prūsų valdiškas statistikos biu
ras paskelbia surinktas žinias 
apie mirtinumą žmonių dirban
čių įvairiose darbo įstaigose. Jei 
palyginus su kits kitu tris svar
biausias darbo rųšts, būtent, žem
dirbystės, pramonijos ir pirkly- 
bos, tai pasirodo, kad, apskritai 
imant, daugiausia miršta žmonių 
užsiimančių pirklyba, nes 14.25 
iš ‘ tūkstančio; užsiimančių žemės 
darbu nekiek mažiau —• 14.01 iš 
tūkstančio, kuomet gi pramoni- 
jos žmonių mirtinumas, palygi
namai; yra daug mažesnis: čia 
miršta tik 11.50 iš tūkstančio me
tuose. fcia tečiaus reikia paste
bėti, kad šis apskaitymas paimta 
apskritai5. Jeigu imsime domon 
metų, amžių, kuriame menamose 
darbo įstaigose žmonės miršta, 
tai gausime visai kitokį vaizdų, 
būtent, pamatysime, kad mirtinu
mas žemės darbu užsiimančių 
žmonių 'yra daug mažesnis, tai
gi kad žemdirbiai daug ilgiau 
gyvena .nekaip žmonės užsiimu 
kitokios1 rųšies darbais.

Mirtinimasf tarp pramonijoj 
dirbančių žmonių, nuo 15 iki 40 
metų amžiaus, yra nuo 15 iki 
25 nuošimčių, o senesnių dagi 
nuo 40 iki 50 nuošimčių didesnis 
negu tarp žemės darbo žmonių. 
Daugiausia tečiaus miršta pirkly
ba užsiimąnčių žmonių, ypačiai 
tų, kurie turi daugiausiai keliau
ti, taigi kuriems mažiausiai ten
ka būti namie. Kasyklose dįr-

Spaudos priešas.
Grafas Dimitry'’ Tolstoi, buvęs 

kitąsyk Rusijos žmonių švietimo, 
gi vėliaus vidaus dalykų ministe- 
ris, buvo atkaklus spaudos priešas.. 
Spaudos žodis, nežiūrint aštrios 
cenzūros,,tokiam užsispyrusiam rc- 
akcijonieriui, koks jis kad buvo, 
vis dėlto kartas nuo karto patai
kydavo mat nemalonumų padary
ti. Vieną sykį ateina pas jį vie
nas ' patarėjų, kuriam jis buvo 
davęs laikiną nuo tarnybos pa- 
liuosavimą; atsisveikinti.

—, Linkiu, jums viso laba, — 
tarė ministeris. — O kur gi jus 
manote keliauti ?

— Manau į Vokietiją, vašė'viso- 
koprcvoschoditelstvo. Noriu pabu
voti apie Reiną. O gal vąše - stvo 
rastumėte dar duoti man kokį pa
liepimą išpildyti ? Bučiau labai lai
mingas tatai padaryti.

— Hm, ištikro, kad čia žinojus... 
Beje, gerai sakote, ar busite taip
jau ir Mainzc?,

Manau ir ten keletą dienų 
pabuvoti, vąše - stvo.

-— Na, tai bukite malonus pa
daryti man ve ką: budaini Main- 
ze, nueikite pas Gutcnbcrgio pa
minklą ir mano vardu spiaukite 
tam nenaudėliui į veidą!

Paskutinis atsisveikinimas iš 
dausių.

Laike šermenų nesenai užsimu- 
šusio vokiečių orlaivininko Piet- 
schkerio, Potsdame, buvo toksai 
atsitikimas. Ilgai žmonių ir veži
mų ^procesijai lydint kūną į ka
pines, ore pasirodė ‘ lekiąs dvidė- 
nis aeroplanas, kurs veikiai pa
sivijo procesiją, nusileido truputį 
žemiau ir ėmė lydėti kartu. Aero
plano nosyje buvo- išplicktas ge
dėjimo vėlukas. Prisiartinus prie 
kapinių, aeroplanas vėl pakilo aug- 
štin ir pradėjo sukti ratu. V alan
doje, kada jau karstą leista duo
bėn, iš plaujuojančio 50 metrų 
augštai aeroplano- nukrito ant kar- 
što*' puikus liauni vainikas, o ant 
prisegtos prie jo plačios juostos 
aukso raidėmis buvo žodžiai: “Pa
skutinis sudiev iš aeroplano.” Po 
to orlaivis, dar keletą sykių ap
skriejęs laidojamąją vietą, išnyko 
dausių mėlinume. Vėliąus sužino
ta, kad tai butą aviatbriaus Wi
ttes, kurs tokiuo budu pagerbė 
savo bendrą - orlaivininką ir iš 
dausių siuntė jam paskutinį grau
dų sudiev.

Rusijos ištremtinių veiklumas.

Laikraščiuose skaitome indomią 
žinią apie veiklumą Rusijos poli
tiškų prasikaltėlių išsiųstų Siberi- 
jon ant “poselenijos”. Būtent, apie 
aštuoniosdešimtįs tokių ištremti
nių, nežiūrint savo skurdo ir viso
kių — ypačiai materialių — kliū
čių, savo pasišventimu ir geru no
ru įsteigė savo rųšies mokslų aka
demiją, kuri nuo tūlo laiko užsiė
mė rimtai tyrinėti šiaurinės Sibc- 
rijos kraštus. Ji renka ir tvarko jau 
nuo seniau surinktas žinias ir svar
bius senovės paminklus apie SiberL 
jos gyventojus ir jų killturą, ren
ka gyventojų statistiką, pradėtą 
dar Katrines'“ II ir ikišiol dar ne-
baigtos, ir tt. Bėgyje trumpo lai
ko ištremtiniai nuveikė didelius 
darbus. Vienas jų .dagi vedąs elek
trinį gclžkęlį Archąngelskc (europ. 
Rus.), kiti vėl užsiėmę sutaisyti 
veikalą apie teisišką Šamo j edų pa
dėjimą etc.

Toks politiškų prasikaltėlių vei
klumas šalies labui galų gale at
kreipęs dagi pačios rusų valdžios 
atidą. Žemės dirbimo, ministerija 
nutarus dabar suteikti šiokią to
kią materialę. pagelbą užsitarnavu
siems ištremtiniams, kad palehgvi- 
nus jiems tolesnį darbą, pašvęstą 
mažai dar žinomiems Siberijos 
kraštams tyrinėti.

Ištikro, indomi šalis ta “šven
toji Rusija”, indomųs žmones ir 
indomi valdžia! y

ii—s.... ......

Indomųs palyginimas.
Vienas anglų statistikas apskai

to, kas butų galima padary
ti už pinigus, apskritai imant, 10 
milijonų dolarių, kuriuos išlei
džiama vienu - vienam dideliam 
karo laivui, taip vaclinaman “dre- 
adnaughtui” pastatydinti. Tatai 
už šitokią pinigų krūvą butų 
galima pastatyti iq mokyklų, ku-

rių kiekvieną galėtų lankyti 10 
tūkstančių mokinių; tose mokyk
lose butų dar intaisyti knygy
nai, skaityklos, muzejai etc. 
Arba vbutų galima inkurti kolo
niją su 10 tūkstančių dailių ir 
švairių’ naįnų, kuriuose, kiekvie
name galėtų po dvi šeimyni gy
venti. Arba už tokį vieną karo 
laivą, kurs taip lengvai ■ gali nu
eiti į dugną, butų galima visus 
metus užlaikyti daugiau kaip pus
antro šimto tūkstančiu seneliu ir 

C v
pavargėlių gerai arpupintuose, su 
visįomis ištaigomis ir daktarų 
priežiūra namuose. Arba butų ga
lima pastatyti 130 didelių namų 
su įvairiausiomis sankrovomis,
sandėliais, biurais etc. Arba, pa
galios, butų galima užlaikyti 176 
tūkstančiai beturčiu vaiku, šutei- 
kiant jiems mokslą, išmokinant 
įvairiausių amatų iki jie pasieks 
pilnų metų, ir tokiuo budu pada
ryti iš jų naudingus draugijos 
sąnarius, naudingus piliečius.

Tai, kas butų galima nuveik
ti už vieną tik “dreadnauglitą”, 
statomą karo tikslams, naikinimo 
žiAonių gyvaščių ir turto tiks
lam^! C) kiek tokių milžiniškų ka
ro laivų statoma visose viešpa
tystėse! O kiek skurdo ir vargo 
yra sviete, kurių prašalinimui, ar 
bent sumažinimui, viešpatystės 
sakosi pinigų neturinčios!

VIETINESŽINIOS.
Vanduo buvo per šaltas.

Pereitos subatos vakare praei
viai pagelbėjo iš vandens išsika- 
panuoti kokiam ■ ten Alb. Mat- 
thieu, gyv. 1852 Ogden avė., 
kurs papasakojo, kad nuo Madi
son gatvės tilto šokęs vandenin 
gelbėti gyvastį kūdikio, kurį jis 
matęs kaip kokia ten nepažys- 
Xaimu moteriškė įmetusi upėn. 
Vėliaus tečiaus prisižino polici
jai, kad istoriją apie kūdikį jis 
prasimanęs. Jis tyčia šokęs nuo 
tilto upėn, norėdamas sau galą pa
sidaryti, bet vanduo pasirodęs 
per daug šaltas ir jam perėjęs
noras žudytis.

džius, kad kaltininko šeimyna iš
tikro kenčia didelį vargą, labda
ringi žmonės pradėjo ja rūpintis.

.Ekonomiškas klausimas.
Žinoma čia spiritualistė Hulda 

Patter Loomis pereitos nedėlios 
vakare “Free Thought” kliubo 
salėje, 3416 Vinceness avė., skai
tė referatą apie ‘baltųjų vergų 
systemą”, t. y. apie pajungimą 
dirbančiųjų luomų kapitalizmo 
išnaudojimui. Ji stengėsi priro
dyti, kad paklausas esąs daugiau 
ekonomiškas nei sociologiškas, 
kad išrišti jis tegalima tik šios 
dienos ekonominio sutvarkymo 
perdirbimu. y

1       —.

Dienraščio “Examiner” auto
mobilius pereitą neelėlios dieną 
suvažinėjo ties Chicago avė. ir 
North Clark gat., darbininką 
Chas. Craig. J į nugabenta paviečia 

i ligonbutin. Soferas, palikęs savo 
! auką, ncatsižturėdamas nudumė, 
bet vėliaus tapo areštuotas ir pa-» 
trauktas atsakomybėn, i *

Pancdėlio naktį prie Sangamon 
gtvė ir Chicago avė. trįs plėšikai 
sulaikė gyv. po hr. ! 717 . Noble 

i gtv. .Antaną Gaužių ir grūmodami 
i jam revolveriais pareikalavo pi- 
nigų. Užpultasis vienok grumoji- 

| mų nepaklausė ir leidosi bėgti. 
A t bėgęs policijos stot in paėmė 
detektivus^įr su jais išėjo piktada
rių j ieškotų. Surado juos vienoj 
smuklėj besišildančius. Buvo tai 
Juozas Suterka ir du kokiu tai 
Rockoycku. Juos suareštuota.

JUOKELIAI.— 
PAKAKO.

— Per dešimtį metų aš vis ban<
džiau paliauti rūkęs.

— Ir?
— Šiemet paliausiu bandęs. 

PRIEŠ MORSE IR MARCONI.
Du mokslininku, vienas cgypto? 

Uogas, antras assyriologas, ginčijo
si apie tai, kurios tųdviejų sc- 

1 liovės šalių žmonės buvo augščiau 
kultūroje pažengę. Tarė įsikarš- 

i čiavęs egyptologas:
— Ką čia daug kalbėti! Mes

Nuo gazo užtroško.
Dvi pas V. E. llealy, 48 E. 

Shiller gtv., tarnaujanti mergai- 
ti, Amenda Bergstrom, 20 metų, 
ir Alena Nielson, 22 metų, perei
tos nedėlios rytą rado savo kam- 
barėlyj nuo gazo užtroškusį. Jie
dvi buvo ką-tik iš Švedijos atvy
kusi ir turbut eidamos, gulti ga- 
zą ažuot užsukti, jį užputę.

Vargai prispaudė.

Chicagos & Northwestern ge
ležinkelio kompanijos detektivas 
Grill suareštavo vežėją Wm. Bo- 
ozą, gyv. 2667 Fulton st. Jį už
tiko bevagint iš vagono anglis. 
Teisme Booza papasakojo liūd
ną istoriją, būtent, visas mėnuo 
kaip negaunąs darbo. Namie pati 
ir šešetas vaikų kenčia badą ir 
šaltį. Savo gyvenirhfc jis svetimo 
šipulio/ nepaėmęs, bet dabar šei
mynos vargas privertęs jį nedorą 
darbą papildyti — kompanijos 
anglių pasivogti trobai apšildyti. 
Teisme parodė jis ir liudijimus 
nuo pirmykščių savo darbdavių 
kaipo sąžiningas ir doras darbi
ninkas. Ištyrus dalyką ir pasiro-

i randame Egypt e liekanas dagi 
vielų, kas aiškiai parodo, kad se
novės cgyptiečiai pažinojo elektry- 
bę!

— Tai čia man! — ginčijos as- 
; syriologas : —- Assyrijoj mes jokių 
j vielų nerandame, ir tas aiškiau- 
šiai liudija, kad assyriečiai pažino
jo bevielinį telegrafą!

BUS PIRTIS. /
Mažas Petrelis, nunešęs tėvui Į 

lauką 1 pietų, su tuščiu dubinėliu 
grįžo namo. Kur buvęs nebuvęs, 
pasigena jį kaimynų išdykėlis —• 
J urgis.

— Ką tu darytum, jei aš su
daužyčiau tą tavo dubinėlį? —< 
klausia išdykėlis.

— Nieko.
— Nieko?
—• Nieko.
— Tai sakai nieko?
— Nieko. Daužyk, kad nori.
— Pažiūrėsime!
Jurgis ištraukia iš Petro dubi- 

nei į ir tykšt į akmenį. Dųbinėlis 
subįra į trupinius.

— Na, ką tu dabar sakysi? —< 
tyčiojasi išdykėlis.

— Aš nieko, — atsako Petre
lis, bėgdamas šalin, — pasakys tau 
tavo mama kaip pareisi namo. 
Mano mama šįryt pasiskolino jį 
iš tavo mamos.

—-Macauley in New York Wor ti/

Mčsos Trustasi Visi tie Sherm^rffo įstatai priefi trustus - 
well, jiems geriausia gulčti šaldykloje.



Tikėjimu Istorijos Rankvedis.
Su paveikslais.

Paraše bendradarbiaujant kitiems mokslininkams

P. D. Chantepie de la Saussaye
Teologijos prof. Amsterdame.

Verte J. Laukis.

arba magiškos šakelės, ar kas nors tolygaus; jų dau
gis ir ilgis buvo įvairus ir jos imta į rankas ir iškilmingai 
kelta augštyn. Barsom reikėjo nupiauti nuo medžių skai
tant tam tikrus tekstus ir darant tam tikras ceremonijas,, 
tam tikru laiku, atkreipus vėidą į saulę ir 1.1. Paskui jis 
baisioje daugybėje pundų buvo pristatomas šventnamin kai
po atsipirkimui nuo rituališkų prasižengimų būdas. Haoma 
matyt yra tas pats gėralas, ką ir indiškasis soma, bet 
Avestoje jis nėra teip beišlvedškai keliamas j dievybės
laipsnį kaip Vedose. Nežiūrint į visus jo dieviškumo iš- 
augštinimus, jis visgi liekasi aukiniu gėralu; bet sulyg savo 
svarbos, augštybės ir visopusiškumo Haoma ncužsileidžia 
jokiam dievui; net visi dievai ir didvyriai davinėjo jam 
aukas ir prašė sau malonės. Haomos liaupsė pereina per 
visą vėlesnę Avestą; garbstoma yra žemė, garbstomi yra 
debesiai ir lietus, duodą augimą puikiems Mazdos augme
nims ; bet dėl žmonių garbstymų auga teipgi ir haoma. Auk
sinis haoma auga ant augščiausių Elburso viršūnių, kur jis 
nusileidžia iš dangaus, pilnas dangišku jiegu ir išganingu

mę; jis daro elgetos širdį tolygia turčiaus širdžiai. Jis nai
kina nuoskaudą velnių daromą; visi jie išnyksta vienoj aky-, 
mirkoj iš to namo, į kurį yra įnešamas išganingas haoma 
ir kur jis yra garbinamas. Ir kas yra liaomai malonus, 
kaip savo mažajam sūnui, tam haoma yra išgydymu. Po 
teisybei, haoma yra stiprus, išmintingas, šventas karžygis.

to pabūklus, kas, galima sakyti, priveda beveik prie fetišy-

žymiausias haomos garbs/ymas patarnauja išvarymui 1000

didelėmis š
smėse: “O išmintingiausias, męs guodojame apatinę spau
stuvo dalį, kurioje yra haomos kambliai; o išmintingasis, 
męs guodojame viršutinę spaustuvo dalį, kurią aš spaudžiu 
stipria vyriška ranka”, ir - velniui Zaratustros užklausus,

ti* ic-

tas atsako: “šventi grus- 
žodžiai, kuriuos išmokino 

Mazda, tai mano ginklas!” Tokiu budu apeigos ir visųpirma
tuvai, šventi indai, haoma ir

bininio dalykais.*

tymo garbei, kuris veikia prieš velnius, Zaratustros įstaty- 
' mo, ilglaikinės padavos ir maloningo Mazdos tikėjimo gar

bei”. Tokiu budu ant pačių gatų, ant senovės himnų tve
riama garbstymo giesmės, kurios abelnai priklauso ne prie

tikėjimas ne tik nusižemina iki sausos ritualybės, bet ir per
eina į teisatikiškumą, kuri prie racionalistinės persų pažval-

Visose Avestos tikėjimo ceremonijose, greta su tikrai 
aukinėmis giesmėmis, didelę rolę lošia žavėjimai, maldos 
ir išpažinimai. Žavėjimų balsas, kaip ir reikia laukti, 
aprybotas jų tikslu, esančiu cųcrgiškame ir tiesioginiame

sižadama nuo visokios velniškos esybės ir veikmės, tankiai

nepagirti, kad susinešimai su dievais susideda ne tik iš pri- 
šaukimų, bet ir iš išpažinties. Po žodžių: “Aš išsižadu vėl
inio”, seka vienval: “Aš apskelbiu save tikinčiu į Mazdą”, 
ir šita išpažintis turi savo tam tikrą ir pašvęstą formulą, 
Ipobudingą Avestai: Aguna-vairija. “Viešpaties valia” — 
tai teisingumo įstatymas: dangiška dovana .už darbus var
dan Mazdos nuveiktus šitame sviete; Ahura duoda valdžią 
tam, kuris šelpia vargšus. Etiškasis šito išpažinimo griež
tumas metasi į akis kiekvienam: teisingumas, veiklumas, 
nukreiptas linkui tarnavimo Dievui; lygiai tokį pobūdį tu
rėjo antrasis, pagyrimo vertas, mazdaistų. Credo: ^ašem- 
vogu, “teisingumas yra geriausiu labu; palaimintas yra 

*vyras, kurio teisinguams yra tobulas”.
Kad šitos kiltos išpažintys ritualistiškai keičianties ti

kėjimui, nelemčiausiu būdu buvo apverčiama ant blogumos, 
tai pakaktinai išaiškinama iš vienos Jasnos vietos, kur sako
ma: jei tik žinojus šita malda atmintinai ir be klaidos ji 
atkalbėjus, tai galima pasekmingai pereiti per mirtį į augš- 
tesnę laimę, bet užmiršus trečią ar ketvirtą jos dalį galima 
hutolti nuo dangaus teip toli, kaip plati ir ilga yra žemė.

102. APVALYMAI, KULTŪRA IR PAPROČIAI.
Kova su nevalybe, mirčia ir velniu, kurioje kultas pa

daro toli ne vienintelę ir prietarų ne pačią esmeniškiausią 
grindį, išsiplėtė ant viso persų gyvenimo ir buvo įvesta su 
daugybės apvalymų, apeigų ir atsipirkimų pagelba, kaipo 
ir su tikro kultūriško truso bei sužiningo doriškumo pagel
ba. “Pagelba visa kam gyvam”, kuri yra, teip sakant, 
dieviškų kovotojų obalsiu, padaro teipgi uždavinį ir žmo
nėms, jis gi yra pasiekiamas arčiausiu budu šalinant nuo 
savęs, ar laikanties nuo visa ko,’kąs yra miręs, ar velnių 
apsėstas; ir nesuskaitomj apsunkinanti apvalymai turi pa
gelbėti toje dėstyje, jei gyvenimo bėgis privedė tikintį prie 
palietimo uždraustojo svieto. Arčiausiu keliu reikalas susi
veda prie to, idant I 
dimo gryniausias iš 
tus.
prietam už lavono sudeginimą visokiame pavidale yra ski
riama ne tik mirtinė bausmė, bet net duMama aiškus nu
rodymai sulyg tp, kaip reikia vėl apvalyki tokiu nelemtu 
darbu suteršta ugnis. Atsitikus mirčiai
nių priedermių buvd prašalinti iš namų Yignį; su smul
kiausia kazuistįka išskaitoma tie atsitikimai, kuriuose ugnis 
suteršiama ar gali būti suteršta; teip antai, jei ims bėgti 
puodas, kuriame verda mėsa, jei paukštis stilesęs maitą, 
apdergia šaką, kurią paskui vartojama kurui^ įę. 1.1? b 

Apsaugoti nuo visokio nevalyvumo vandens teipgi yra 
nuopelninga priederme. Nuo visur, kur yra kas nors ne
gyvo, vanduo turi būti nuvestas, pav., lietinis vanduo nuo 
kapų ir į lietų galima lavonus nešti tik išimtinai. Jei tikįs 
į Mazdą vandenyje randa maitą, tai jis turi išeiti iš vandens 

. ir prašalinti gedinį iš švento elemento, suterštas gi vanduo
5 į turi būti nuvestas į šalį pirma-

jsaugojusHluo mirties ir velniško apsė- 
Wsų ant žemės spėkų; šventus ęjemen- 

Su tuomi rišasi ir savotiškas persų laidojimo būdas,

iena iš pirmuti?

is to srauto ar

Sunkiaus, žinoma, užlaikyti valyva i|ii®M|j|teršimo ne
gyvėliais- žemė; bet daroma yra kas tik apvalymui 
suterštos žemės. Žemė, aiit\. kurios buv^Jtą^|as negyvas 
žmogus, ar šuva, visą metą turi pudymau|^į|jei kas tyčia 
išmes ant lauko negyvėlį ar maitą, taiT^f|||)uti aštriai 
nubaustas. Rūpestingu visokio pabuklo|||a|^nu, jei jis 
susiliečia su nevalyvu, apsaugojama žemė|^r||faugių daik
tas; taip pat medis ir 'gyvuliniai Wį|Stai, kaipo 
ir drabužiai, užklodai ir taip toliaus jojama nuo 
susiteršimo, arba gi susiteršus’ valoma siiį;||eg|jiniu rūpes
tingumu, — vis tai yra sveikatybiniaj pr^i|njg|, kurie vie
nok apsireiškia velnių varinėjimo paA^daleJ^|ėt/yelniai buvo 
ir visokios ligos ir nešvarumo priežasčia, 'tęip Kad “sveika- 
tybė” (hygiena) musų supratimu ^pasirodo tankiai visai 
besuomoniška. > Šitą męs matome iš’ didelio skaitliaus apri
bojimų, tikslu turinčių apeiginį [ žmogaus kūno valymą. 
Prietam reikia atminti, kad visa, kas iš organybės išsidalina, 
kaipo netinkamas, skaitoma mirusiu ir priklausančiu prie 
Ahrimano karalijos, ir čion priklauso ne tik višoki žmoniški 
išsidalinimai, bet ir visokį ma'žniekiai, k. a. nukirpti plaukai 
ir nagai, kurie reikia rūpestingai užkasti į žemę, kalbant 
kenkimą atimančius žavėjimus. Žinoma, kad lytiški suter
šimai lošia ypatingai didelę rolę; kaip vyrams, teip mote
rims jie padaro būtina ilgą* valymų eilę; bet įtiek moterims 
reikėjo kentėti nuo šitos valymo aistros,-matyt iš to, ką 
turėjo nukentėti susigadinusi gimdytoja.- Aht sausos, todėl 
liuosos nuo vandens vietos, toli nuo ugnies," toli nuo gy
vulių, nuo tikinčių, nuo barsomo pundų dalyta medinis už
tvaras, kuriame ji turėjo išbūti tris dienai itytris naktis; 
paskui ji turėjo gerti buliaus šlapumą, maišytą .su pelenais, 
idant apvalyti savyje mirties vietą; toliaus jį::gali imti po 
truputį virto valgio, o vandenį ji gali gerti;tik atlikus tam 
tikras ceremonijas, kadangi šventas elementas1 neturi tie
siog eiti į jos suterštą kūną. Tokiu jau budu elgtasi su 
moteria ir paprastame nevalybės atsitikime,. ir pobudinga 
yra tas, kad ji tuomet yra verčiama prie baisiai aštrios 
valgy bos, idant velnias joje iš bado pastiptų. Ligos atsiti
kimuose, kaip matėme greičiau buvo daromi žavėjimai ir 
po pasveikimui rūpestingai daryta visokios dizliifekcijos; 
bet patim vaizdžiausiu persiškų valymo ceremonijų pavyz
džiu gali būti šermenijų apeigos; niekur nėra galima gauti 
aiškesnio jų apeiginių taisyklių pobūdžio ir to rūpestingumo 
ir neilstančio nuosaikumo vaizdo, su kokiais^ j.os buvo pildo
mos, kaip prie pasielgimo su lavonais ir jų laidojimo. Vė
liaus peržiūrėsime .šitas apeigas drauge su šventėmis miru
sių garbei ir su mokinimu apie gyvenimą anapus kapo.

Greta su kulto veiksmais, į kuriuos galima žiūrėti kaipo 
į oficialinę kovą su Ahrimanti, valymo budais buvo teipgi 
visokį užžadai ir žavėjimai, kurių tūli užsiliko mums Aves
toje: “Aš išsižadu piktų, nedorų, melagingų, pikta veli
jančių (levų valdžios; aš Įišsižadu (levų ir jų garbintojų, ra
ganių ir jų šalininkų mąstyse, žodžiuose ir darbuose ir iš 
laukiniuose ženkluose”, prie ko visuomet sakoma apie iš
varymą “iš šito namo, iš šito kaimo, iš šitos apygardos, 
.iš šitos šalies”; materiališkais gi budais yra mazgojimai, 
kurie atsibūdavo labai gausiai kaip šventnamiuose teip ir 
namuose. Pačiu tikriausiu buvo mazgojimas buliaus šia- 
pumu (gomez), kuris paprastai daryta nuo pat pradžių. 
Pas indus šventos karvės vanduo teipgi nuo seno skai
tyta apvalomuoju budu, kuris išpradžių buvo abclnu vi
siems indogermanams, kadangi šešiauninkių šlykštų šla
pumo gėrimą galima dar rasti terp dabartinės Europos 
niektikybių. Po mazgojimo gomezu sekė mazgojimai van
deniu, kuris jau pats iš savęs turi pašvęstinę galybę: antai, 
vandens šlakstymu išvaroma velnias, kuris įėjo į žmogų 
nuo prisilytėjimo prie šunies)dvėselienos, ir su patim nuo
sekliausiu griežtumu aprašoma, kaip jis laipsniškai, vos tik 
šventi vandenys pasiekia* jįKeina per kūną, nuo maumonio 
j ausį; iš ten peršoka anK dešinio peties, paskui ant 
kairiojo, ant krutinės, ant pečių, ir 1.1., kol antgalo neišeina 
laukan per kairėsės kojos pirštus, apšlakščius juos van
deniu.

Greta su mazgojimais, kaipo valomieji budai, didelę 
svarbą turi teipgi gailestiniai atpirkimai. Avestoje vienval 
eina kalba apie arklinį rimbą, kurio smūgiais turi save 
bausti susiteršęs. Bet smūgių skaitlius paprastai didelis 
iki tokiam lapsniui ir teip mažai atsako prasikaltimo didu
mui, kad vargiai tegalima žiūrėti į juos kaipo į plakimą, 
tam tyčia vartojamą kaipo bausmę; užmušėjybė, pav., yra 
išperkama tik 800 smagių, kuomet vyriškos sėklos žudymas 
turi būti išpirktas' 2000 smugitfF’z Po teisybei tik nedaugis 
šitų^ bausmių buvo pildoma; mes žinome, kad labai tankiai 
jos pasikeisdavo pinigiškais nubaudimais, o kas atsieina 
arklinio rimbo, tai, sulyg esančių nurodymų, buvo arklinis 
jiešmas, aštriu galu nendrė, kurios skaitlingais lengvais smū
giais sistematiškai varyta velnias teip lygiai, kaip ir šlaks
tant vandeniu.

Epitimija nevisuomet rubežiuota šitąja alsia saviva- 
lyba; metavojaučiam buvo dedama teipgi atlikimas veiksmų, 
kurie, neliesdami jo paties kūno, buvo išvarymui velnių ir 
pergalėjimui piktybės, k. a. mušimas Ahrimano gyvulių 
žalčių ir skorpionų, varlių ir skruzdžių, arba veisimas ir 
auginimas Mazdos gyvulių, k. a. šunų, ir t t. Kaipo at
perkamųjų aukų reikalauta teipgi daugybė barsomo ir auki- 
nių malkų pundų, kaipo ir visoki kiti aukojimai. Uždavinėta 
teipgi ir labai naudingi darbai, k. a. kanalizavimas ir tiltų 
tiesimas, žemės purenimas apdirbimui, žemdirbystinių pa
darų dirbimas, pašelpa ir mitinimas beturčių ir 1.1., nes visi 
toki veiksmai būva Ahura Mazdos karalijos > sustiprinimui 
ir išplatinimui ir Ahrimano karalijos pergalėjimui. Tokiu 
budu jau metavojimo praktikoje įgija svarbą naudjne pa- 
žvalga, kuri teip indomioje formoje išeina Avestoje ir kuri 
supuola su pamatiniu uždaviniu —• “padėtį yi^ą kam gy
vam”. Persų palinkimas prie veiklaus kulturiškp gyvenimo 
visur apsireiškia Avestoje. Ne tik piemeniškasis.Jgyveninias, 
kuris rado sau ideališką išraišką jau Jimos paveiksle ir 
yra ten rojiškos garbės pirmavaizdžiu, bet įr žemdirbystė 
yra aprašoma kaipo gerovė ir tobulybė. Paklausus, kur žemė 
jaučia save laimingiausiai, Ahura Mazda išįįesų atsako 
visų pirma; ten, kur daugiausiai aukų duo^laijia, kur klau
soma įstatymo ir duodama dievams 'garbė, o paskui seka 
antras atsakymas: ten, kur tikintis žmogus(įtaiso namą su 
kunigais ir gyvuliais, su pačia ir vaikais; t.eįi, kur/sekasi 
gyvuliai ir tarpsta šventybė, ir maistas, 
ir vaikai, ir ugnis ir visokia gerovė. Ir 
“tai ten, kur tilcintis daugiausiai augina j 
ir vaisius, kur jis apvanderiiuoja sausą žemę 
denį nuo šlapios >žemės”, “hes nelaiminga 
ilgai stovi nedirbama, laukdama šeimininko 
mergina, kuri vaikščioja bevaike j ieškodama 
abiem rankoms neša žemei darbą, tam ji at

ir moteris, 
sakoma:r.

, ir žoles, 
nuveda vąn- 
dirva, kuri 
it suaugusi 
o; bet kas

tvecCą turtą, kaip 
Sų (šituo palinki-- 

tikėjimišką 
“Kas sėja jįvus, tas sėja 
su prigimtu|ljaudžiaij ne- 

įrangumu sakoma, kad, dykstant miežiams, devai dreba; ja- 
£Toliau& bu&* 7

numylėta pati atveda vyrui savo kūdikį 
mu prie kultūros jungiama supratimas apie j 
vertybę ir jos pašvęstinę galybę 
šventybę”, sakoma Vendidade i

KO

llnkaro Sapnas
Apysaka.

—:o:—
(Tąsa).

Makaras tokiuo apsiėjimu jautėsi smar- 
užgautas ir, užmiršęs jau lapę, pasiginekiai užgautas ir, užmiršęs jau lapę, pasigine 

Aleksį, kurs leidosi nuo jo bėgti.
Makaras bėgo vis sprauniau. Egles ša

ka numetė Aleksiui kepurę, bet pakelti jos 
nebuvo kada: Makaras buvo čia pat jam už 
nugaros, nežmoniškai rėkdamas. Bet Alek
sys buvo visada buklesnis už Makąrą. Jis 
staiga sustojo ir, atsisukęs, pasilenkė. Maka
ras atsimušė savo pilvu į jo galvą ir, parsi- 
vertęs ragožiumi, krito sniegam Tuo tarpu 
prakeiktas Aleksys nutraukė nuo Makaro gal-

Makaras palengva atsikėlė. Jautėsi esąs 
galutinai paveiktas ir labai 
dėjimas buvo bjauriausias, 
esanti rankose, o d;!bar. . . 
aptemusiame tankumyne ji, tyčiodamos, dar 
kartą mostelėjo jam uodega ir galutinai pra-

nelaimingas. Pa- 
Lapė jau buvo bc- 
. Jam rodėsi, kad

'Suteno. Baltas debesėlis vos-vos buvo 
užmatomas. Jis tyliai tirpo; nuo jo sklido jau 
mirštą spinduliai.

Iškaitęs. Makaro kūnas tirpino sniegą, pa
kliuvusį į rankoves ir už apykaklės. Ištirpęs 
jis čiuruliais bėgo pagal nugaros ir už ava- 
lynų. Prakeiktas Aleksys paėmė jo kepurę. 
Pirštines jis kažkame pametė, besigindamas. 
Kas bedaryti? Makaras žinojo — speigas ne- 
dovanojąs tiems, kurie be kepurės ir pirštinių 
išeina miškan.

jis šenai jau turėjo išeiti iš Jamalako ir pa
matyti bokštą, bet jis vis dar nebuvo iš miš
ko išėjęs. Tankumynas, tarsi užžavėtas, lai
kė jį apkabinęs savo glėbyje. Ištolo girdėjo 
jis vis tuos pačius iškilmingus varpus. Ma
karui rodėsi, buk jis einąs ant jų garso, 
bet varpų gaudimas vis tolinosi ir jo atmai
nos vis silpnyn ir silpnyn paliezdavo Makaro 
ausį. Viltis jo širdyj tirpo, į*jos vietą įsi
veržė baisi nerimastis.

Kojos buvo kaip pakirstos. Jo sumuštas ku-

ginant raudonais geležiniais lankais buvo 
veržta.

— Galą sau gausiu! — ta mintis 
tankiau, ir tankiau siurbėsi jo galvon, 
jis vis ėjo. r

•su

vis

Miškas nutilo. Jis, kaip jo aršiausias, 
užsikirtęs priešas, be pert raukos riogsojo ap
linkui, nepraleizdamas ne šviesos, nė vilties

žiūrėdamos per susipynusias
šakas, tarytum kalbėjos “veizėkite, 
žmogus numirė.” (

c'prie pat Makaro kūno, stumėdamas jį 
koja stovėjo senas popas Jonas. Jis buvo 
visas snieguotas, ilgi jo rubai,/kailio kepurė, 
pečiai ir ilga barzda — viskas buvo apsnigęs. 
Bet Makarui buvo labiausiai indomu tai, kad 
tai buvo tas pats pupas Jonas, kuris keturi 
Inetai kaip pasimirė.

Tai buvo geras popas. Niekados jis ne- 
spauzdavo su kalėdomis. Makaras patsai nu- 
tadavo kainą už krikštynas, pamaldas ir dabar, 
atsiminęs tankiai jam visai nemokėjęs — 
susigėdo. Popas Jonas niekados užu tai ne
pykdavo; jis reikalaudavo tik viena: žėdną 
sykį reikėjo pastatyti'’degtinės butelį. Jei Ma
karas neturėdavo perkamųjų, popas Jonas 
pats s i ūždavo parnešti butelį,' ir abu gėrė 
kartu. Popas turėdavo būtinai pasigerti taip, . 
kad liuob ir rubus nusimesti, bet šurmuliavo 
retai ir nelabai, o mušėsi neskaudžiai. Be žado 
ir be sąmonės atiduodavo jį Makaras ma- 
tušės-po])icnės globom <

Taip, tai buvo geras popas, bet negera 
mirtis buvo jam lemta. Vieną kartą, kada visi 
buvo išėję, ir girtas popas paliko vienas^ be
gulįs lovoj, užėjo jam ant seilės parūkyti. 
Atsikėlęs, prisiartino jis, šlitiniuodamas, prie 
smarkiai įsidegusios krosnies anglies pypkei 
pasiimtų. Šį kartą buvo jau pergirtas; besi- 
lenkdams prie krosnies, jis inpuolė ugnim Na
miškiai, parėję, berado tik popo kojas.

Visi gailėjosi gero pppo Jono. Bet kadangi 
nuo jo pasiliko vien tik kojos, nebuvo dak
taro visame pasaulyje, kurs butų galėjęs jį iš- . 
gydyti. Kojas palaidojoj o popo Jono vietą 
užėmė kitas.

Dabar-gi tas pats popas, tartum butų 
visai nesudegęs, stovėjo šalip Makaro ir stum-

gausiu! — vis manė Ma- 
Nusilpęs, jis jau nebejuto, kaip jauni 

medžiai kapojo jam veidą, tyčiodamies iš jo 
negalės. Vienoj vietoj laukymėn išbėgo baltas 
kiškis ir pritūpė. Pakėlęs ilgas, su juodymė- 
lėmis, ausutes, jis pradėjo prausties ir, visaip 
kraipydamas savo snukį, tyčiojosi iš Makaro. 
Matyti buvo jo tyčia iškreiptą snukį, besi
juokiantį iš Makaro. Jis lyg sakyte sakė gerai 
pažįstąs jį, Makarą; žinąs gerai, kad jis ir 
esąs tas pats Makaras, kurs miške statąs savo 
gudriai sumanytus, velniškus sląstus jo, kiš-

ir tyčįojąsis iš jo.
Makaras jautėsi nuskaustas. Miškas tuo 

tarpu nubudo, bet nubudo kaip jo priešas. 
Dabar jau ir tolimieji medžiai ištiesė savo

raižė per akis ir veidą. Tetervinai, išlindę iš 
slaptų guštų, įsmeigė į.jį savo indomias, apva
lias akis, o suerzintos kurapkos bėginėjo tarp 
jų sti palaidomis uodegomis ir atkištais spar
nais ir Alsu balsu apsakinėjo savo pataitėms 
apie jį, Makarą', ir jo žabangus. Antgalo jau 
ne viena, bet tūkstančiai lapių snukių margu
liavo tankumynuose' Suglauzdamos smailias 
ausis, jos uostinėjo orą ir su pasityčiojimu 
žiurėjo į Makarą. O kiškiai stačiai tupinėjo 
prieš jį ant pastarųjų ir kvatojosi, pasakodami 
kits-kitam apie Makaro priepuolius.

To buvo Makarui jau pardaug.
— Galą sau gausiu! — vėl mąstė Maka

ras, ir rįžosi neatidėliojant tatai padaryti.
Atsigulė sniegan.
Speigas ėjo stipryn. Paskutiniai žibė

jimo bangavimai vos bešvituriavo. Krausty- 
damies padangėmis, jie kartais pažvelgdavo 
per miškų viršūnes ir pas Makarą. Iš tolimo 
Čalgano bėgo pastarieji varpų atgarsiai.

Žibėjimas dar sykį tvykstelėjo ir užgeso. 
Varpų aidas nutilo.
Ir Makaras pasimirė.

Kaip tai atsitiko, jis nebenumanė. Jis 
žinojo tik — iš jo kažinkas turėsiąs išeiti, ir 
laukė, kad tuoj-tuojau tas “kažinkas” iš
eisiąs. ...

Bet niekas nėjo....
Tuo tarpu jis gerai žinojo jau esąs nu

miręs, ir todėl stengėsi nesikrutinti ir gulėti

gale, jam pakyrėjo.
Buvo jau visai tamsu, kai Makaras pa

juto, kad kažinkas koja jį pastūmėjo. Jis 
pakėlė galvą ir atmerkė akis.

Dabar lapuočiai stovėjo virš jo, kaip 
padorios ir tylios mergelės; jos lyg gėdijosi 
savo papildytų “nedorų darbų”: Makaro iš- 

Apkerpejusios eglės tiesė savo pla- 
letenas ir siūbavo, siūbavo...

juokinto. Apkerpėjusios eglės tiesė savo pla 
čias apsnigusias letenas ir siūbavo, siūbavo.. < 
Spinduliuotos snaigalės tyliai siautė ore ii 
leidosi pamažu žemyn.

Skaisčios padorios žvaigždės žibėjo męl

, Makarėli! — kalbėjo jis.

Kur aš eisiu? — paklausė

Jis manė, jog jei jau kartą 
o priedermė tyliai gulėti, ir

nes i tenkin

‘pražuv 
nėra jok.

reikalo valkiotis be kelio po mišką. Kitaip-gi, 
kam butų reikėję jam “pražūti”?

— Eisiva pas Augščiausiąjį To joną*.
— Aš neturiu ko pas jį eiti, — atsakė

— Jis teis tave, — pasakė popas griau
dingu, bet lėtu balsu.

Makaras prisiminė, kad, tiesa, esąs rei
kalas numirus, stoti kur-ten teisman. Ta

nas — popo teisybė.
Ir murmėdamas sau 

mirus ‘ neduoda žmogui

Reikia atsikelti, 
po nosies: 
ramumo”,

“net nu- 
M akaras

Popas ėjo pirmas, 
jo vis tiesiai ir tiesiai

Makaras indurmu.
Lapuočiai, prasi- 

skleizdami, užleizdavo jiems kelią. Kelias vedė

Makaras nusistebėjo patėmijęs, kad popas 
Jonas nepalieka ant sniego pėdų. Bet pažvel
gęs sau po kojų, pamatė — ir jis pėdų fiepa- 
liekąs: sniegas po kojomis buvo grynas ir 
lygus, y t stalas.

Jam dinktelėjo galvoj, kad, vagia, dabar 
jam labai patogu vaikščioti į svetimus ląstus, 
nes niekas dabar negal pastebėti jo pėdų. Bet 
popas, tur-but įspėjęs jo slaptas mintis, atsi
suko ir pasakė: i

— Ar tu nežinai, kas tavęs laukia už 
panašias mintis ?

— No, no, meldžiamasis! — atsakė Ma
karas; — ar jau ir pamąstyti negalima! Ant 
svieto bebūdama^, tu buvai kur-kas lėtesnis 1 
Tegu. Nesakyk jau nieko.

Popas sutraukė pečiais ir ėjo toliaus.
* •— Ar toli turiva eiti? — paklausė Ma-

— Toli, — atsakė griaudingu balsu popas.

karas su nerimaščia.
— Tu^užsimiršai 

popas, — numiręs esąs ir neb'ereikalaująs nė 
valgo, nė gėralo.

Makarui tas nelabai patiko. Žinoma, tas 
butų gera tame atvėjuje, kada valgyti ne
būtų ko, bet tada jau reikėtų gulėti, kaip jis 
kad gulėjo numiręs. Bet eiti, ir dar eiti toli, 
ir nevalgius, —■ tas jalu išrodė visai neiš
mintinga, stačiai kvaila. Jis vėl pradėjo bam
bėti. 'V

atsakė atsigręžęs

— Nemurmėk! — pasakė popas.
— Tegul jau, — atsakė užgautas Maka

ras, Jjet pąts nesiliovė skundęsis ir murinėjęs 
dėl netikusios tvarkos: “Žmogų priverčia eiti, 
o valgyti jam nė nereikia! Kur tas girdėta?” 

Eidamas inpėdin popo, jis buvo visą laiką 
labai nepasitenkinęs. O eita ilgai: tai galėjo 
numanyti. Teisybė, dar neaušo, bet rokuojant 
pereitąjį plotą, Makarui rodėsi jie visą savaitę 
jau einą: tokią daugybę kalnų ir pakalnių, 
upių ir ežerų paliko jie užpakalyj, tokią miškų 
ir lygumų daugybę jie perėjo. Atsisukus, jam 
rodydavos lyg tamsus miškai patįs bėgą pro 
šalį, o augšti sniego kalnai patįs tirpstą nak
ties rūke ir šarpiai nykstą iš apyregės.

* Tojonas — ponas, šeimininkas.

Suprasti, reiškia atleisti. Todėl reikia at
leisti ir tai, kad žmonės kartais savo sielos . 
auksą suteršia, nelyginant kokį menką pinigėlį. 
Nesuprasti ir neatleisti gali tik veidmainystė, 
kuri netikusį, menką dirbtinį dorybės skatiką 
stengiasi paleisti svietai! k&ipp tikrą auksą.

Llultątuli-
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Iš Chicagos
Lietuvių Gyvenimo.

Sausio 14 • d. vietinė 36-tą S.
I. . A. kuopa savo mėnesiniame 
susirinkime nominavo kandida
tus į Centro Valdybą. Daugiau
siai balsy gavo šie: kand.—prezi
dentu Petras Mikolainis iš Eli
zabeth, N. J.; kand. — iždininku
J. J. Paukštis, “Vienybės Liet.” 
leidėjas iš* Brooklyn, N. Y.; 
kand. — iždo globėju — Petras 
Draugelis iš Brooklyn, N. Y.; 
kand. daktaru-kvotėju —Dr. A. 
L. Graičunas iš Chicago, III.

Baisavima dėl naujo %Konsti- 
tucijos projekto palikta seka
mam susirinkimui. Tuo tarpu iš
rinkta iš 3 narių komisija pro
jektui peržiūrėti, o vasario 4 
d. Įvyks svarstymas naujos kon
stitucijos dėsnių.

Dabar 36-tos kuopos naujai 
išrinkton valdybon I912 m. in- 
eina pirmininkas — S. P. Tana- 
nevičia; pirm, padėjėjas — Vine. 
Paplauskas; prot. rašt. — Ka
zys Šatkauskas; fin. rašt. — 
Petras Žinuidinavičia; iždininkas 
— F. P. Bradchulis; iždo glo
bėjai: B. Andre^iunas ir Ant. 
Bračiulis.

Vasario 11 d. 36 Kp. rengia ba
lių South Side Turner Hall Sve
tainėje. M. J. D.

A

besimokinančiai jaunuomenei šel
pti. Sekamas bus Aušros vakaro.

Programas.
I. Spektaklis. Statoma dviejų veiksmų 
komedijų “Piršlybos”, pagal N. GogolJ 
šalda-Baldos sukeverzotos. Roles pa
siskirstę:

Pelėsio, kapitono, B. Vaitekūnas 
Bimbalo, jo draugo, J. Prušinskan. 
Blyno, Kupčiaus, J. Ilgaudas. 
Baltanosio Bajoro, J. Stankūnas. 
Magdutės šarkaites, P. Moskiene. 
Parjuostpilvienė, M. Damionaitienė. 
Cecilijos, piršlės, B. Bernotaitienė. 
Rožytės, tarnaitės, M. Montviliutė. 
Motiejaus, tarno, J. Stankūnas.

II. Instrumentų muzika*
1. Saxaphone. Trio. Pp. Zigmont, 
Dobilas ir Mockus:

a. Turkish March Beethoven.
b. Hunting Chorus, C. V. Weber.

2. Violin. Solo. p. P. Sarpalius:
f Allegro, , Andante De Beriot.
III. Dainos.
I. Duetas: K. Viens ir A. Micevičia:

a. Nok tuma B. Grodsky.
b. Jurininkai (“moriaki”) Vflbois.

2.. Solo. Plo Kriščiokiutė:
a. Serenade Schubert.
b. Gėlių daina iš “La Traviata”.

3. Extra.
IV. Prakalba K. Gugis.

(tarpo I ir II akto).
Pasitikime, kad lietuvių visuo

menė pagerbs vakarą skaitlingu 
į jį atsilankymu.

Aušros Apše'. Komisija.

r MM

PRANE, 

Sekamas Chic. .ctųvių 
Draugijų Sąjungos atsti susi
rinkimas įvyks utarninkę. Sausio 
3o, 1912, 8 vai. vakare, svetainėj 
J. J. Elijošiaus, 4600 South Wood 
St., ( I own of Lake), vietoj para
pijinės šv. Jurgio svetaines, kaip 
buvo pirmiau nutarta.

J. J. 1 lertmanovvicz 
Sekretorius.

Šileikos naudai vakaras.

Sausio 17 d. parengtas Šv. Jur
gio parap. svetainėj vakaras dai
lininko Jono Šileikos naudai pa
vyko labai gerai. Žmonių buvo 
apie 500. Programas dramatiškai- 
muzikališkas išpildyta gerinus ne
gu kada buvo tokis ilgas, ir su
sirinkusieji ramiai užsilaikė iki 
galo, taigi iki n 1-.30 vai. Botam 
šokai tęsėsi tŲi pirmos valandos 
ryto. v M. J. D.

3210 Skoczylas Jos.
3241 Soskowskisj KAnst 
.332 4 Svėigkaųalgį^^jį* .̂
3370
3427
3443
3449
3557

Taurila KazImC ’
VikckynasjĮ Piatrųb 
Warapnickis Rąr|. 
Waljckis Antodlda^
Yeselskis

DIDELIS METINIS BALIUS.
Rengiama# Chicagos Lietuvių Pa- ’ 

šalpos Kliubo. (Chicago Lithuanian 
Benefit Club) fvyks nedėlioj, sausio 
21 d. Freiheit TTurner svetainėj,3417 
3421 So Halsted gatv. Prasidės 5 
vai. po pietų. Inžanga 25c porai.

' KOMITETAS.

APGARSIĮflMAl.
MUSŲ G'YVfcWlMAS.

Jei gyvenini^ nebūtų įvairumo, 
___ " Linksmu- . - . “ Gjl soj .

- _____ ..ebutii taip vertina-

jci gyvenimu nebūtų Įvairumo, 
gyventi butų sunkų. Linksmu- 

/mas ir laimė ne

nepatirtų vargo ir skausmų. 'Tas 
moko mus, kad visada būtumėm 
prisirengę susitikt bėdą ir žinoti, 
kaip iš jos greitai išeiti. Jei nema-

gimdė musų sugedę viduriai, tu
rime ^iuti, kad Triner’s Ameri
can /Elixir of Bitter Wine yra 
geriausias nuo to vaistas. Jis 
gydo visus virškinamųjų organų 
neregulariškumus ir juos sustip-

ATIDA!
Tautiškas Lietuvių Gimnastų Kliubas.

Kiekvienas jaunas žmogus turi la
vinti savo dvasiškas ir fiziškas jie- 
gas. žmogaus dvasiškas turtas — 
jo“ iptelektualis išsivystymas; žmo
gaus fiziškas turtas — jo kūniškas 
išsivystymas, miklumas, mandagu- 

Kas nori, s savo fiziškus gabu- 
išplėsti, išauklėti, patapti mi- 
vikriu, stipriu ir mandagiu, te-

prisirašo Tautiškan Lietuvių Gim
nastų Kiiuban. Praktikoš kas utar- 
nikas ir kas pėtnyčią Liekio svetai
nėje, 3301 So. Morgan st.

mas. 
mus 
kliu,

SS*!

Ar yra tai Reumatizmas?

pa-

Išgelbėtas!nil

t
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J

Neuralgija? Sutinijnas? Sopėjimas? Sustingimas? Ar skauda jums kru
tinę ar nugarą? Gal kaklas sustingęs ir skauda? Nuo to yra gyduolė

Severos Gothardiškas Aliejus
(Severa’s Gothard Oil).

* ■’ l> * **

Jei tą aliejų intrynus į skaudomąsias vietas, skausmai greitai 
siliauja ir muskulams sugrąžinama pilna sveikata. 7

Kaina 53 centų bonkai.

Jubilėjinis Aušros Vakaras.

Šią subatą, sausio 20 d., 7J/į 
vai. vakare įvyks fŠv. Jurgio pa
rapijos svetainėj Aušros 10 metų 
sukaktuvių vakaras.

Tos ^chjmgijos tikslas visiems 
įas:* skleisti šviesą .tarp žino- 

ir šelpti beturtę lietuvių jau; 
nnenę lankančią augŠtesnes mo

jo ir dailės įstaigas. Pereito de
šimtmečio bėgyje Aušra savo tik
slus vykini, kiek tik jos spėkos 
jai leido, ir nuveikė daug. Tolesni 
jos darbai — priekyje. Kad dau
giau nuveikus, kad didesni jos dar
bo vaisiai butų, jai reikalinga vi
suomenės. užuojauta ir pagalba. 
Ant tos visuomenės užuojautos 
Draugija ir atsideda, tuo labiau, 
kad lietuviai pradėjo tikrai su
prasti šviesos skleidimo reikalą.

dai juk parodo, kad kuone 
lekvienos mūsų draugijos įsta

tuose pažymima: “platinti apšvie
timą, mokslą”. Antra —• tatai 
paliudija sudėti Amerikos ^lietu
vių daugiau kaip septyniolika tūk
stančių dolarių “Saulės mokyk
loms.

Pripažindami gi, kad apšvieti
mas platinti reikia, turime tuo da- 
dyku ir rūpintis, turime remti ir 
palaikyti draugijas, kurios ypa
tingai švietimo dalykais užsiima, 
kad žmonės, to reikalaujantieji, 
galėtų atsakomai naudotis teikia
mais jiems ląvinimos pragumais.

Aušros obalsis — duoti dauguo- 
menei daugiau negu iš jos gau
nama, ir tą pasiekia tik ačiū jos 
trusui užjaučiantiems ir remian- 
tiems ją savo darbu ar turtu.

Dabar Aušra rengia vakarą 10- 
metiniam savo gyvenimo ir dar
bų paminėjimui. Jis bus be tuš
čių pyškėjimų ir pigių blizgučių, 
bet malonus, patogus, draugiškas. 
Atsilankusieji turės gražios pra
mogėlės, ir linksmai praleistas lai
kas toli persvers bileto kainą. 
Pinigai gi surinkti iš to vakaro bus 
vėl apversti kultūriniam darbui,

Aušros paskaita.
Nedėlioj, sausio 21 d., 3 vai. 

po pietų Aušros svetainėje, 3149 
So. Halsted St., A. kalis skaitys 
paskaitą “Iš išradimų istorijos.” 
Po paskaitos bus stereoptikonu 
rodyta apie 20 paveikslėlių kai- 
kurių žymesnių vietų, asmenų ir 
atsitikimų iš lietuvių gyvenimo.

ATIDAI CHICAGOS L. D.
* SĄJUNGOS ATSTOVŲ.

Pereitą pėtnyčią užbaigta pir
kinys 21 akro žemes Tautiškčms 
Kapinėms. Visi pinigai už že
mę užmokėta ir “Deedai” ant var
do “Lietuviškos Tautiškos Kapi
nės” (Lithuanian National Cemete
ry) tapo rekorduoti.

Chicagiečiai turbūt jokio kito su
manymo taip urnai neįvykino, kaip 
Tautiškų Kapinių pirkime. Trimis 
mėnesiais surinkta suma $6,600.00, 
kurią užmokėta • už žeme. Pa 
si rodo, kad žmonės gali greitai su
manymus įvykinti, jeigu tik 
energiškai veikia.

Tautiškų Kapinių žemė yra la
bai dailioj vietoj, kalnuota, retai 
apaugus ąžuolais, taip kad nerei
kės jų kirsti. Privažiavimas ge
riausias, imant Archer Avė. gat- 
vekarius. Kelias vežimams ir - gi 
geras, teip kad visais atžvilgiais 
Tautiškos Kapinės yra dailiausioj 
ir patogiausioj Chicagos aplinki
nėj.

Kapinių žemė bus aptverta va-> 
sario ar kovo mėnesyj, kaip tik 
oras leis. Bus intaisyti puikus ve
žimams įvažiuoti vartai iš dvie
jų cementinių stulpų apie 12 pėdų 
augščio, o abipusiai dveji žemes
ni pėstiems ineiti. Tarp didelių 
stulpu bus puikus geležiniai var
tai.

Viešas kapinių atidarymas pas
kirta ateinančio gegužio mėnesio 
30- -tą dieną, taigi Kapinių Puo
šimo šventėj (Decoration Day), 
kurią amerikiečiai apvaikščioja pa
gerbimui 1861-1865 metų re
voliucijoj žuvusių kareivių.

Tą dieną žmonės nedirba, tatai 
kapinių įstegėjai pasitiki, kad jų 
atidarymo iškilmėj dalyvaus, nuo 
50 iki 75 tūkstančių žmonių, ka
dangi be Chicagos žada dar da
lyvauti daug lietuvių draugijų iš 
Illinois ir iš gretimų valstijų — 
Wisconsino, Michigano ir India
nos miestų ir miestelių.

Pereitos nedėlios dieną pa
simirė džiova žinomas Town of 
Lake karstininkas St. Martin- 
kus, S. L. A. 122 Kuopos ir kitų 
lietuvių draugijų sąnaris.

riausio raudonojo vyno ir mok
sliškai parinktų gydomų žolių, jis

TEATRAS, PUIKUS TEATRAS.
Aušros Vartų š 

naudai 
kinga 
“Audra 
d., M. 
2244 
Leavitt st. Pradžia 6 vai. vakare. 
Programas to vakaro bus įvairus ir 
užimantis. Užtikriname, jog kiekvie
nas iš atsilankiusių bus patenkintas. 
Po perstatymo bus balius su įvai
riais šokiais. KOMITETAS.

M. P. Parapijos 
scenoje statoma viena juo- 
komedija trijuose aktuose 
giedroje”, nedėlioj, sausio 28 
Mieldažio svetainėųe, 2242

W. 23-rd pi. tarp • Oakley ir 
st. Pradžia 6 vai.

•' c2

LIETUVIŲ LAIŠKAI 
KRASOJE.

Surašąs už savaitę iki sausio 
(Jan.) 13 diedo s.

Neinteikti dėl įvairių prieža
sčių (blogo adreso, etc.) adresa
tams laiškai galima atsiimti Vy
riausioje Krasojc, Clark gtv., 
tarp Jackson Bly. ir Adams gtv., 
Room 175, priduodant atsakomą, 
prie adresato laiško padėtą, nu
merį : •»
18LG Aleknaučis Jos. 
1838 Aputis Mich.
1856 Bagdžiunis John. 
1873 Banis Frank. 
1922 Blazayvicz V. 
1982 Brozlauskis AntonaA »
1997 Budrauskis M. 
2011 Bužis Frank. 
2082 Czerbauske Onai 
2117 Dikšas Jos. 
2141 Dubas Frank.
2144 Dudas , Andy. 
2222 Gaudrimas Jonas.
2229 Gabrys Stanis. u 
2236 Gedraitis Petras 
2243 Gildulalte K. 
2246 Gircus J. 
2255 Gondrimas Jonas
2284 Gricius Peter
2285 Grigaitis Jonas .
2289 Grublys Mat. '
2382 Jeresunas K. ,
2383 Jcsas Petrai 
2388 Jonaitis Antonas
2392 Jozaitis Jozas :
2406 Kalwities Jon. ' 1
2414 Karalius Juozapas 
2422 Radauskas Jonas 
2426 Karaliūnas Mat. 
2432 Karaliewskis Toni 
2446 Kialpszas Frank 
2470 Kianauskls Jonas 
2485 Klymas Jonas 
2529 Karalius Jozef 
2564 Krizevicze A. 
2567 Kriscėliunas Joe 
2587 Kubls Jos.
2617 Labonaitis Jonas , 
2626 Lupikas Step.
2644 Lepas Ant.
2667 Lileikis Antonas 
2688 Longis Jon. 
2746 Martinkus J. 
2755 Maselis Pov. 
2762 Mauruszis Jurgis 
2772 Meizis Jonas 
2784 Miskevicze A. J. 
2816 Mockus' F. W. •
2825 Monslaviczene Antonina 
2841 Munkis Laur. 
2875 Noreikis John 
2926 Piligrimaiče Agata
2959 Petritis Mike
2960 Petraity J. 
2962 Petraitu K. .
3015 Putrament Anton ■ 
3018 Putnisy John
3117 Satkauskis Anton
3118 Saslauskis W. i

negerąsias medegas. Kraujas, 
maitina kiekvieną kūno da
lelę, todėl vartojant Triner’s 
American Elixir or Bitter Wine 
sustiprinama visas žmogaus orga
nizmas. Vartokite jį visada, kaip 
tik jaučiatės nusilpę, nervingi, 
neturį 'apetito, viduriams nevei
kiant, jaučiant galvos skaudėji
mą, dieglius, traukymus. Viso
se aptiekose. Jos. Trincr, 1333- 
1339 So. Ashland avė., Chicago) 
Ilk .
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Draugijų Reikalai.
AUŠROS 10 M. SUKAKTUVIŲ 

VAKARAS.
Invyks 20 dieną sausio, 1912, šv. 

Jurgio parapijos svetainėje, kampas 
32 place ir Auburn avė. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Inžanga 25c ir augščĮiau.

Programas: 1. Lošimas komedijos, 
“Piršlybos”, dalyvaujant artistams: 
M. Montviliutei, P. Mockienei, B. Beę- 
notaitienei, M. Damijohaitienei, J. 
Stankūnui, J. Ilgaudui, J. Prušinskui, 
B. Vaitiekūnui, Režisorius ■— Kl. Jur
gelionis. 2. Dainuos šie musų daini
ninkai: A Miceviče, K. Vičas, P. 
Krikščiokiute ir M. Janušauskienė. 
3. Instrumentalinė muzika: M. Zig
mont, J. Dobilas, J. Mockus ir P. 
Sarpalius. 4. Prakalba, K. Gugis. 5. 
Monologas, Brusokas. 6. šokiai viso
kios rūšies.

Kaip matote vakarai bus įvairus 
—. interesingas; Vardai dalyvaujančių 
užtikriną puikų progrąmo išpildymą, 
męs duodam kuogeriansįą. Meldžiam 
atsilankyti, nes tai musų geriausios 
spėkos. Pelnas 
eivių.

Inžanga nuo 25c Ir augščiau. Mok- 
slaeiviams puse kainos.

T. M. D. 28 kuopa turės vakarą 
su prakalbomis, deklamacijomis, mo
nologais ir suloš vienaveiksmę juo- 
kažaislę, B. Sumęliškiečio “Aklą pa
žins, Kvaila , supYas“, nedelioj, sau
sio 21 d. 1912 m. Mieldažio svetai
nėj, 2242-44 W. 23 pi., tarp Leavitt 
ir Oakley gatvių,, West Side; 
džia 4:30 vai. po plet; įžangos 
35c ir 25c. asmeniui. Pasibaigus 
gramui bus šokiai ir skrajojanti 
sa. Orkiestra p.

sušelpimui moksla-

pra- 
50c, 
pro- 
kra-

ps.
ITETAS.

Reikalavimas
Reikalaujama vyro, mokančio gerai 

kalbėti ir rašyti lietuviškai, lenkiškai 
ir rusiškai. Turi turėt gerą išvaizdą. 
Gera alga ir nuolatinis užsiėmimas 
atsakomam žmogui. Kreipties į Shir- 
post Medical Office, Isabella Bldg., 
21 E. Van Buren st., Chicago, Ill.

Reikainga žmogus su $500 dol. pi
nigais kaipo dalininkas teatro bizny
je. Didelis pelnas. Turi mokėti an
glų ir lietuvių kalbas ir nesibaidyti 
kelionių. Rašykite angliškai ar lietu
viškai į |

Room 29,
Manager,

156 N. LaSalle st., 
Chicago, Ill.

Noriu pirkti <ugyklą (Restoraną) 
kur geroj vietoj. Pasiūlymus meldžiu 
adresuoti:

Juozapas Breiva, 
Barnstable, Mass.

Ant Pardavimo
Pardavimui barberšapls labai pi

gia kaina. Turi but parduotas šia
me sausio mėnesyje, nes turiu išva
žiuoti | kitą miestą. Biznis jau 7 
metai varomas ir gerai išdirbtas. Ran
da pigi, 12 dol. mėnesyje; tenpat 
gyvenamas kambarys. Kreipkitės ad
resu: Franclškus Šimkus, 1053 i>/. 
Garfield avė., Chicago, Ill.

SALIUNAL PARSIDUODA.
Vienatinis lietuviškas saliunas 

je apielinkėje. Jieškančiam tokio 
nid labai tinkama vieta. Lietuvių
gyventa, taip pat vokiečių ir lenkų. 
Priežastis 
Lietuvą.

šio- 
biz- 
ap-

pardavimo išvažiavima į

t2

c; 2
c
*1 '2

c f?

6024 So.
Jos Goštautas,
State st. Chicago, Ill.

Parsiduoda labai pigia kaina nami
niai rakandai, kadangi savininkas 
turi trumpu laiku išyžOžiuoti j kitą 
miestą. NorintĮs pirkti meldžiu kreip
tis adresu:

Vitolis Lukoševičius,
2115 Johnson str., Chicago, Ill. 

tarpe 21 ir 22 gt. nuo fronto.

“Musų vaikutis sirgo sunkiu kosuliu, kuris jį kanki
no per ištisus tris mėnesius, ir buvo pavojingas jo svei
katai. Mums patarta duoti jam Severos Balsamą plau
čiams. Pradėjome duoti, ir ve jo kosulys greitai pasi
jovė ir musų mažulėlis tapo išgelbėtas.”

M. Skudlarek, Avon, Minn.

Severos
Balsamas

Plaučiams
(Severn’s Balsam fer Lungs)

geriausiai ir pasekmiiĮgiausiai gydo tokias ligas, kaip kosulį, užki
mimą, slogas ir įvairias gerklės bei plaučių ligas.

Kaina 25c ir 50c bonkai

Reikia kas=nors daryti!
Sukietėję viduriai ir nesveikos kepenjs gimdo tankiai galvos skaudė
jimą, apetito stoką, užimą galvoj, pageltimą odos, išbėrimus ir šva
ros žudymą. Taip negalima palikti. Reikia kas-nors daryti.

Severos Pigulkos nuo Kepenų.

prašalina visus tuos nesmagumus, sustiprina virškinimą ir, sugrąžina 
visą naturališkan stovio, nenusilpninant žmogaus organizmo.

Kaina 25c

Reikalauk Severos Gyduolių Aptiekose.
Neimk jokių kitokių. Naujas Severos Lietuviškas Kalendorius 1912 
metams duodama dykai. Dėl daktariškų patarimų rašykit j

J

b

55 )

a

5b

X,b

W. F. Severą Co. '“K™5

f Geriausias išeivių ryšys su tėvyne—Lietuvos
DIDŽIAUSIAS IR TAM TIKSLUI TINKAMIAUSIAS

t “VILTIS”
laikraščiai.
LAIKR. YRA

|sitikėjlmo bendrovė “Smetona, 
kartus per savaitę trečiadieniais, penktadieniais

"VILTI”, leidžia
“VILTIS” eina tris 
ir sekmadieniais.

I
 “VILTIS” rūpinasi visais lietuvių reikalais, atsiliepia ir išaiš-*5® 
kiną kiekvieną lietuvių gyvenimo apsireiškimą.

“Vilčiai” rašo visi žymesnieji! lietuvių veikėjai ir literatai. Be-^w 
veik kiekviename numeryje esti mūsų geriausių rašytojų feljetonai. fflT

Daugybė žinių iš visos Lietuvos kampų. Kuoplačiausiai aprašo- 
mi Dūmos darbai. /S?

TAIGI IMKITE “VILTĮ” PATĮS IR UŽSAKYKITE JĄ SAVO GIMl-%

NEMS. “VILTIES” KAINA:

Metams Rusijoj 5 rubl., pusei metų 2 rubl. 50 kap. 3 mėnesiams®!

1 rubl> 25 kap., Užsieniuose metams 7 rubl., pusei metų 4 rubl. 3 
mėnesiams 2 rubl. t

Siunčiant kartą Į savaitę, arba šiaip po tris egz. viename siun- 
tinyje, kaina kaip ir Rusijoje, t.y. PO 5 RUBLIUS METAMS. JP

“Vilties” adresas:
Vilnius, Koževennaja 5 Russia. %

Tumas ir Ko”.

c

JURGIS “PIROLEI” NEGAVO.^EABAI GAILA

YOU WONT

Gerai intaisyti ofisai atiduodama 
nuomon daktarui lenkų gyvenamoj 
apygardėj. Kreiptis adresu: M.

Telefo-
apygardėj. Kreiptis adresu: 
Young, Melrose Park, Bl.
nas: Melrose 786.

-— •—-—...........- ............. ..................... —

Vakaras L. M. Dr-stės “Aidas”/prie 
L.S.S. 137 kuop. parengtas nedėlio
ję, sausio 21 d., 1912 m., J. Stančiko 
svetanėje, 205-207 E. 115-thrst., Ken
sington, Ill. Bus lošiama B?. Varg
šo drama 3-se aktuose “Svetimas Die-^ 
vas”. Pradžih, 5 vai. vak. Inžanga 
25, 35 ir 50 c. ypatai. Kam laikas 
pavelys atsilankyti minėtan vakaran, 
pamatysite puikų veikalą; pirmas to
kio turinio lietuviškoje literatūroje. 
Jis perstato paveikslą Lietuvos kai
miečių gyvenimo, parodo kas yra lie- 
viai\ katalikai ir žydai talmudistai. 
Dainos “Aido” choro. Laike baliaus 
bus ypatinga lakiojanti krasa. Griež 
puiki lietuviška Orchestra. Visuo
mene nepatingėkite! KOMITETAS

PUIKI PROGA LIETUVIUI.
Parsiduoda nebrangiai an/ geriau

sios gatvės Saliunas, kadangi savi
ninkas turi būtinai išvažiuoti j Lie
tuvą. Miestukas tirštai apgyventas 
lietuvių ir miesto valdininkai lietu
viai. Pilną laiką dirba aštuonios an
glių kasyklos, ir žmonės linksminas 
gerai uždirbdami’ Kelionė iš Chica
gos kaštuoja $2.48. Kas norėtų žino
ti daugiau apie tą dalyką, rašykite: 
P J. P. O. Box 63, Westville, 111.

-- , . ■ i ....... . ...------ _ —... .... ....... . .. .. .... .... ..........

Valandos
nuo 10 lig 12 diena 
nuo 2 lig 4 po piet 
nuo 7 lig 9 vakare

Phane Yards 1781

Dr. J. F. Kozlowski’
Specialistas

MOTERŲ LIGŲ

Peoples Bank Bidg. į“’ M“:
Room 2

t

APTIEKORIUS LIEPĖ, eit pas pa- 
LYCMONĄ PAPRAŠYT PIR OLEI. 
O KAO <J) GALAS TĄ GERYrvpĄ 
— DAUGIAUS-JAU NEGERSIU.

MISTER PALICMAN - Ml NO 
Ml VONA PIR OLEI

..................................   ........................... .... 111     i i, 11 ii ...... .i — ...i  

pIRR OLEI —Plf^RR — MI NO
GUT — Ml YONA PlRR—’ "

.............. .. . .. ....... 1 r................................. ........ ...... ....... —............................... . 

MI5TER PALICMAN -/VU Mt 
TER ORINK - Ml STOK —- /VU 
PLEIDAUT — Ml PIR OLEI -Ml 

.S#*- ■ C" ■"**; S
KQEIZYAUS J/ER-/YU NO 

Mt yONjCX PIRPIRR
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BALSAMAS PLAUČIAMS
(Severa’s Balsam for Lungs)

reikia vartoti

Štai ką apie jį sako p. Fr. Klukaszewski iš Natrona, Pa.:

3252 So. Halsted Si

Kaina bonkai 75c.

ii
“Daug yra gyduolių ir sirupų nuo kosulio, bet, mano nuomone, geriausias jų yra viena^ 

tatai Severos Bahamas Plaučiams. Juo išsigydžiau nuo iš seno kankinusio mane kosulio, 
išsigydė ir kiti mano draugai, kuriems tik jį rekomendavau.’*

Dvejopo dydžio: 25c. ir 50c. Parduodama visur aptiektose.

IETUVĄ
MniAtMu*

tei
ni.,

Geras vaistas kaip suaugusiems taip ir vaikams

A. OI SZEWSKIS.
3252 S. Halsted st., Chicago, Ill.

»

M

GAUNA^'ŲETUVOS” KNYGYNE 
MetrastiSb* Almanachas.
‘Š v i I ii rys’ ,|sn k alend ori um 
1912 m.-Jono -Rmkeviciaus išlei
stas, LiWKJtjiros redaguotas. 
Šis kalei-ftrorrtA 1912 m., pavadin- 

fGyra tai knyga, ku- 
pasigesdavo lietuvis 

Čia skaitytojas ras
ge-

rios ligsio

resnių
I Literatūros skyriuje telpa: 

Gustaičio, Liudo Giros, Laz- 
Pclėdos, Juozo Mikuckio,

nes

i M.
■ iiy,i9
i Vinco Krėves, Mares Lastauskie-

J. Šeiniaus ir Jovaro raštai.
II. Visuomenes ir Gyvenimo 

| skyriuje telpa: Kazio Puidos, 
I Onos Pleirytės-Puidienės, Anta- 
1 no Jaroševičiaus, Antano Ruce-
■ vičiaus, Žemkalnio, D. Šidlauskio 
ir Aleksandro Jurašaičio raštai.

III. Pažinkime Lietuvą skyriu-
Ipa: M. Grigonio, Lietuvių 
ki žaidimai, Tautos tvery- 
rograma ir vaizdeliai iš 

liones Dzūkijoje.
IV. Informacijų skyriuje, 

Į pa: Lietuvių kronika 1911 
; Mūsų draugijos, Mūsų mol 
! los, Mūsų artistų kuopos ir ar-

Chicago, ill
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 taupinimui (užčėdijimui) ir moka 3% (nuošimtį) metams. 
Skolina Pinigus pirkimui namų ir lotų mieste Chicago ant lengvų išmo- 

kesčių. '
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

nių linijų.
Padaro visokius rejentališkus dokumentus, dovierennastis, affidavitųs. 

kontraktus pirkimo ir pardavimo, parūpina pasportus išvažiuojantiems į 
Lietuvą ir užtvirtina juos pas Rosijos Kdnsulį.

Parsamdo Bankines skryneles (Boxes) saugiai įrengtoje

2
3

4
5

9 B aukoj e, prie

o

tai atidaryk
tau rokundas

Todėl Jei esi biznyje ir turi klapatą su vedimu biznio rokundų, 
“Checking Account” A. Olszewskio Bankoje, o Banka suves 
kas menuo iki vienam centui, ir nereikalausi daryti jokių išmokesčių pini
gais, nes visas savo bilas ir algas išmokėsi bankos čekiais.

Jei nori užčedyti savo pinigus ir gauti už juos 3 procentą, tai dėk juos į A. 01- 
'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 šifkortės išvažiuoti ar savo draugus atgabenti, tai pirk ją A. Ol
szewskio Bankoje, o busi užganėdintas. y *

Jei reikalauji rejentališkų popierų, kaipo “Dovierennasties”, aktų pirkimo ar 
pardavimo, užtvirtįntų 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:

OLSZEWSKI BANK
3252 So. Halsted St., CHICAGO, SILL

P. S. Kam teks būti Ghicagoje iš tolymesnių miestu neužmirškite apsilankyti ir musu Bankon.

Elektrikinis Volto Kryžius

Žingeidumai Patologijos
Žingeidus*/ Osteologijos
Žingeidume’ WODauliavi-

Q*O Organu

VYRAM TIKTAI 
IHF.JIMAS DYKAI 

kas gali but matyta 

GALERIJOJ 
MOKSLO 

526 SO. STATE ST. 
CHICAGO, ILL. 

near Harrison St.

Tirinek pradžia ir iszsivystima Ž nogiszkos 
Rasos nuo Lopszio.iki Grabui. P.'jf.utyk Kei
stumu* Gamtos. Žingeidumus iv Miiž.u’sz- 
kurnu*.

Tirinek i n tek m e Ilgos ir paleisi uvystes, per
statytas gyvo didumo figūrose, sveikuose ir 
ligotuose padėjimuose. Lavus iszrodinetojas 
atsakinėja visokius klausymus. Didžiausia 
proga tavo gyvenime.

INŽENGA DYKAI
Atdaryta kasdiena nuo 8 ryto iki vidurnakczlui

Tas kryžius tapo prieš pora metų išrastas Aus
trijoj ir pasirodė, kad jis turi dideles gydomas y- 
patybes, veikiai išsiplatino Vokietijoj, Prancūzi
joj, Skandinavijoj ir kitosę Europos dalyse.

Elektrinis Volto Kryžius labai pasekmingai gy
do reumatizmą taip raumenų kaip ir sąnarių; 
taipjau neuralgija, ir kieglius, nervų suirimą, nu
silpnėjimą; nervų nuvargima ii’ atbukinta;' nemi
ga, drasiška nusilpimą, historij^, paralyžių, apop- 
Ickcija, nuomirulį, šv. Vito šokį, širkies drobėji- 

■ mg, galvos skau dėjimą ir visi], nėrvų sysfėmos su 
gedima.

Jo gydomosios ypatybės pastebiama tadkiai jau 
pirmose valandose, bet kartais tik po poros, dienų.

Ta kryžių reikia nešioti diena ir naktį ant pliko 
kūno šilkiniu šniūreliu pasikabinama jį ant kak

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

Prisiųskite viena dolarį expreso money orderiu, arba registruotame laiške, ir 
męs tuojaus prisiusime jums E[ektrikinį Volto Kryžių; už penkis dolarius pasiųsi
mo šešis kryžius. . »

ic c The EIggifig Volta Gross Go.
3925 W. North Ave., - - Chicago, III.

LIDOS A GALERIJA AIDKSI.D
•26 So. State St. CHICAGO, ILL.

g
j Dabar laikas gauti dykai Severos Lietuviškas Kalendorius ir Vadovas j Sveikatą 1912 metams,

paprašyk aptiekoje. Jei ten negautum, rašyk tiesiai į W. F. Severą CoM Cedar Rapids, la.

sustabdyti kosulį, užkimimą, krupus; išsigydyti 
oOB IS 13 t. skaudama gerkle, bronchiti. kriokuli: neleistiskaudamą gerklę, bronchitį, kriokulį; neleisti išsivystyti 

pavojingom^ plaučių ligoms.

!

IŠ GAMTOS Į NAMUS.
Puikus paveikslas, pa rodąs rin

kimą ir siuntimą žolių venoj svie
to dalyj, ir vynuogių — kitoj, jų 
sutaisymą į gyduoles ir» išsiun
tinėjimą į namus žmonėms įvai
riose šalyse, bus pasiųstas kiek
vienam, kas atsiųs io centų mar
kėmis. Jos. Triner, J 333—1339 
So. Ashland avė., Chicago, Ill., 
fabrikantas žinomo Triner’s 
American Elixir of Bitter Wine 
ir Triner’s Angelica Bitter Tonic.

tas kalendorius 1912 metams.

Daktaras S. Wissig
iš seno krašto.

Su geriausia pasekme gydo visokias kronlškas ligas vyrų ir moterų, kad 
ir užslsenPjusias. J^kiti jus neišgydė, nueiklt pas jį, ov j is jus apžiūrės ir 
pasistengs pagelbėt. /

DR. VVISSIG/duos geriausius vaistus iš savo aptiokos. Pirma rodą dykai,
Valandos kasdien nuo 10 iki 12 ryto nuo 3 iki 4 po piet ir nuo 6 iki 8 va

kare. Nedalioms nuo 10 iki 2 po piet.

1759 W. 18th St., Cor. Wood St.

[vairios statistikos žinios 
ir 1.1. Vilniuje 1911, psl. 

287. Su prisiuntimu kaina 75c.
“Teatras” no. 2 ir 3, talpina 

nauja scenos veikalą Togobočnij’“ 
ko Iš Meiles penkiaveiksme dra
ma, su dainofnis ir šokiais. Ver
tė Jaunutis. Taipgi muzika: I 
ant kalno malūnėlis, II Mane mo
tušė barė ir III Linksma Volun- 

1 larmonizuota K. Diržio. 
c 1911, pusk 119. Kai- 

prisiuntimu . 50c.
sakant ir pinigus siunčiant

Geriausia—sergėtis nuo nusišal- 
dymo.

Nusišaldžius —tuojau reikia

Gi išsigydyti geriausia galima

Severos Plotkelčmis 
nuo Peršalimo ir Gripo.

(Severa’s Cold and Grip Tablets)

Jos greitai gydo slogas ir gripą, prašalina 
blogas jų pasekmes ir jus jaučia

tės tuojau gefiau.
Kaina dėžutei 25c.

Dispepsija sergantieji retai kada esti 
gerame <i<e, teipjau nepažįsta linksmumo 
ir tie, kurie serga vidurių sukietėjimu.

Kas tomis ligomis serga, tiems 
reikia vartoti

Severos
Balsa mas Gyvasties

Tas vaistas gydo dispepsiją, kepenų liga; 
nerviškumą ir yidurių sukietėjimą.

Seniausia Lietuvių užeiga pas

JUOZUI RIMKft 
į Užlaiko visokius pirmo 

skyriaus gėrimus ir kve- 
penčius cigarus ir

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

8253 Illinois GL Korto 33rfl
MMMKMMKKV

H C? Hi B iM Ncdaro skirtumo koks ta- U£olKlll!&l!il<il niisto» nesveikumas yra, 
jeigu tainistą kankina de

ginimai, plikinantis filapinimas, pūsles nesveiku
mas, erzinimai, tankus norus ištuštinimo, ings 
išgydora viršui minėtus padėjimus be vartojimo 
peilio ir be siuntimo į ligonbutį.
CgaiįjiĮftVl! Uždegimai, suting ir skausmingi wlllHISalldl sudariai, kantrybg atimančios 

. užsisenėjg 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 padaro žmogų labai neramų; 
yra silpnas velkantis jautimas daugmaž nuolatai. 
Gyslos yra užčiuopiamos ir nurodo kaip botagas.

Atsišauk tuojaus jeigu esi Idapate.

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

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

tt

uarwi

Gaunama nusipirkti vistu- aptiekosc ir vaistų sankrovose.
Jei kas jums siūlytų vietoj Severos kitokias gyduoles, neimkite 

Norėdami gauti gerų daktarišką patarimą rašykite adresu:

Ja Tt
G’; .'’'Y?’

I*

W. F. Severą Co. 4’“L"
' Ž > .i ■ TTT a®'ĮS?®;

Mes Išgydom Vyrus
Męs trokštam, kad visi, kurie yra neužganėdinti su kitais 

gydymais, ateitu pas mus Ir pamėgintu musų, tikr% ir ištiki
mu, gydymą. Męs paaiškinsim tau dolko kiti gydymai tavgs 
neišgydo ir kaip ings tave išgydysim.

Kraujo UZĮlilOdyjhMS moarbapriežasčiųdelku.
* rliį ligonis nenori kreip-

tis prie Šeimyniško gydytojaus, rudos plėmos, lopai burnoje, 
Skauduliu . ant liežiuvio, slinkimas plaukų, skausmus kauluo
se, sunariuose, plemos ant kūno, jauslus tekanti skauduliui. 
MES IŠGYDOM ŠITOKĮ PADĖJIMĄ—MES NELOPOME. 
IUiihnn*im«d -Ar l<nn^Sna tav£ nubėgimai paeinanti nuo iUllIOPIIIldl peržengimo gamtos tiesų, vyriški silpnu*

O mui, nualinimas, silpna atmintis, galvos
skaudėjimai, plemal priešai akis, nerviškumus, skausmai strė
nose? Ar pats esi apimtas nors vienu iš tų ženklų ? Ateik pas 
mus, mgs tave išgydysim nes kitaip nereikalauji mum mokėti.

Abelnas Nusilpnėjimas - r* * m i r š i -
irms, negalingumas prie darbo arba linksmu* 
mu gyvenimo, nuilsimas, yvairus gėdijanti 
silpnumai, ir tt. ATIDĖJIMAI YRA PAVO
JINGI— PASIRODAVIK SU MUMI DABAR.

Odos Nesveikumai lopai, netobu
lumai, žaizdos skauduliai, pageltonavus ir 
išblyškus oda, pajuodavg paakiai. Vyrui, yra 
jum nuo to visko vaistas, atsišaukiant pas 
mus ant gydymosi. GALI UŽMOKĖTI KA
DA BUSI IŠGYDYTAS. .
Inkstu, Pūsles ir Sėbrus Nesveiku- 
j-„s Inkstų nesveikumas gali išsivystyti llldl į pavojingas komplikacijas, ir jeigu uc- 
atbotas, pagimdys kitas ligas ir komplikaci
jas. Ar manai apsivesti? Ar esi tikrai sveikas?
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GATAVAS IR GAUNAMASJAU
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S
aš.
©H TURINYS: Peržvalga; Pramonė ir Prekyba (G.J.Leveskio ref.); Namine’ 

Higiena (MJurgelioiųenes ref.); Iš sveikatos srities (Dr.A.L,Juška); lOmcti- 
Įneš “Aušros^’ sukaktuves; Edisono gyvenimas ir darbai; Nuo kada žmones 
vartoja Kalendorius; Ką veikė Milwaukee's socijalistai (iliustruotas); Pir
moji Gegužes; Nuo ko paeina raudonoji Vėliavą; Kaip likti piliečiu (liet, 
ir angliškai); Patarimai gyvenimui; Eiles; Informaciją Skyriai; Pasakaites; 
ĮVairąs Receptai; Visokios Statistikos; Juokai ir šiaip'įvairus raštai ir 
naudingos žinios. Puikiai iliustruotas; daug paveikslėlių ir pagrąžinimų. 
Naudingiausias, gražiausias ir geriausias už visus Kalendorius. Didumo 
7x10 colių, į 100 ar daugiau puslapių/
Kaina 25 centai. Agentams geras uždarbis.

Kas prisius 25c, tam pridėsime gražų kišeninį kalendorių DovantĮ.
|į ILGAUDAS, 1613 S. HalsM st., Dept. 8, Chicap, III.

urnoms i

Sutaiso

“Lietuvos Ūkininkas”
Seniausias Lietuvoje lietupių laikraštis (nuo 1905 metų 

pabaigos), eina Vilniuje kas savaitė su priedais:
ŽEME— kas dvi savaites, ūkio reikalams pašvęstas priedas. 
SVEIKATA— kas 4 sav., rašoma apie ligas ir sveikatos užsilaikymą. 
JAUNIMAS — kas keturios savaites, — tai jaunimo laikraštis. 
ŽIBUTE— moterų reikalams pašvęstas laikraštis.
METINIAI “L. Ul<o” ėmėjai gauna da dovanai didelį Kalendorių 

1913 metams. Ūkininkai premijams už raštus gauna ūkio padargų.
“LIET. ŪKININKAS" duoda įvairius patarimas ukig, tiesų (provų) 

ir kitokiuose reikaluose. \. 4-
Per “LIETUVOS ŪKININKĄ’’ galima užsisakyti \Kokios knygos.

-“LIET. ŪKININKE” RAŠO arba pasižadėjo rašyti: daktarai — 
P. Avižonis, O. Birmantaitė, K. Grinius, S. Matulaitis ir kiti; 
rinorai — Veitas, Jalinskas, Moskus; advokatai
A. Bulota, J. Vileišis, M. Sleževičius, buv. 11 Dūmos atst. P. Leonas 
ir kiti N. P. buv. 1 Durnos atst. inžinierius P. Vitkauskas; agronomai 
—- J. Masiulis, u. Lvudkevičius; agron. stud. —.Kriščiūnas, Klimas:^ 
taipgi — G. Petkevičius (Bitė), žemaitė, Jovaras. Vargovaikis, Mor-į 
kus, A., Baltrų Dėdės Kaimynas ir daug kitų.

“LIETUVOS ŪKININKE’’ rašoma taip, kad ir nemokyčiausi su- Jfig 
pranta. < •

“LIET. ŪKININKO" KAINA: Amerikoje metams $2.00 20c., 4$ 
(4 rubl.), pusei metų $1.00 10c, (2 rubl.) Lietuvoje metams 3 rubl. 
($1.65), pusei metų 1 rubl. 50 kap. (83c), 3 mėn. 75 kap. ulP

vete-
Durnos atstovas

't,

r

r.
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Garsinkites “Lietuvoje

es: r tt-.t r ee t* e. e teęee-: t e.ąe-ce m
Taipogi naudinga yra užsisakyti dažniausia einant igiausias laikr

“LIETUVOS ŽINIOS
eina tris kartus į savaitę, už 4 rubl. duoda 150 num. ir da nemokami 
priedai: MOKYKLA (lig šiol ėjo prie “LIET. ŪKININKO") — mė- 
nosinis mokytojų laikraštis.
maceustų reikalais — moksleivių laikraštis.

“LIET. ŽINIŲ" Kaina: Amerikoje metams $3.30, (6 rubl.), 
sei- metų $1.92 (3 rubl. 50kap.); Lietuvoj tmetams 4 rubl. ($2.10), *^ 
pusei metų 2 rubl. 20 kap. ($1.20).

Nuo lapkr. 1 d. 1911 m. pradėjo eiti mėnesinis laikraštis “BEN
DRIJA" pašvęstas kooperacijos (vart., kred. ir kt. draug.) reika
lams. “BENDRIJOS" Kaina: Amerikoje metams $1.10 (2 rubl.), pusei 
metų^60c. (1 rubl. 10 kap.); Lietuvoje metams 1 rubl. 50 kap. (83c.), 
pusei metų 85 ka peikos.
“Liet. Ukireinką”, “Liet. Ži Ilins f Bendriją IcicJžlr j^asi— 

tikėjimo Bendrovė: F. Bortkevičienė, K. Grinius ir/Ko.
Bendrovės nariai, įmokėję be rubl., gauna ‘‘Lietuvos Ūkininką'' 

arba “Bendriją" visuomet dovanai (tik vieną iŠ jų), arba “Lietuvos 
žnias", primokėdami kasmet po vieną rublį. Už rubl. ir “Liet:\ži- 
nias" gauna dovanai. Bendrovės įstatus išsiunčiame pareikalavus. >

1911 metais “BENDROVE" išleido spalvuotą LIETUVOS ŽEMLA- jį 
įjįip PĮ su etnografiška siena, 'žemlapio kaina be viršelių 50 kap., su 

viršeliais 70 kap., su puikesniais viršeliais ir drobe pakljuotas 1 rubl. 
Atsiuntimui reikia da pridėti 8 kap., o jei norite apdraustą -r 
tai 18 kapeikų.

Pinigai geriausia siųsti money orderiais, tik pasirašyk it ant 
nioney orderio savo vardą ir pravardę.

.. Visų trijų laikraščių (“Liet. Ūkininko“, “Liet, žinių“ Ir “Bendri- Įp5 
jos“) adresas tas pats

RuSia-Lithuania Vilnius, Semionovska, 10
ir pridėti vardą to laikraščio, kuriam siunčiate.
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I aikrodelis
A. OLSZEWSKI

3252 S. Halsted St. Chicago,
Priima bankon pinigus ir muKli 

3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus- ir lotus. 
Parsamdo bankines skryneles (boxes) 
po |3.00 metams. Parduoda šifkor
tes ir siunčia pinigus į visas svieto 
dalis.

RANKOS VALANDOS: Panedėliais, 
seredom, ketvergais ir subatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedėlioms, ųtar- 
ninkais ir petnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

Joseph A Hertmanowicz 
LIbiuvus Notaras

JOHN M. TANANEVICZE 
3244 S. Morgan St. Chicago.

Priima baoKon pinigus ir moku 
3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parduoda Mfkortes Ir siunčia pinigus 
1 ' svieto dalis.

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

Šį puikų Nikelinį Laikrodėlį su Įdrukuota 
gvarairtija apie jo gerumą, gausi už dyką,

WSsai ož Oj
Jei užsimokėsi $3.25 prenumeratps už laikraštį 
“Lietuvą”, tai gausi “Lietuvą” per pusantrų 
metų ir virš minėtą Laikrodėlį Dovanų.

Tūkstančiai “Lietuvos” skaitytojų yra gavę 
nuo mus šias dovanas ir yra didžiausiai užganė
dinti musų laikrodėliu. Siųsk tuojaus $3.25, o 
gausi ir tu šį laikrodėlį ir “Lietuvą” per 18 
mėnesių.

.Išdirba Dovierennostis, Kont
raktus, Bill of Sales, Aflidavi- 
tug, Notas, ir šiaip visokias 
teisių popieras. Suteikia pata
rimus reikaluose dalių Lietu
voje ir kituose dalykuose. : : :

Kreiptis adresu:

J. J. Hertmanowicz, A. Olszewski Bank
3252 S. Halsted St., Chicago.

MIKAS J. TANANEVICZE
670 W. 18th St. ■ Chicago.

Priima bankon pinigus ir moka 
8%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda painus ir lotus 
Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus 
į visas svieto dalis. J

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

Dovanos su fchiemi Dofcria

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

Moka $3.00 nuo šimto už padėtus 
pinigus. Skolina 
pirkimui namų, 
iš kitu bankų.
skryneles (boxes)
nles Ir vagių po $3.00 metams. Perka 
ir parduoda lotus 
duoda šipkortes ant 
čia pinigus į visas 
tarijalnam skyriuje 
rejentališkas ir legal iškas popieras 
ir dovier^pnastis ir užtvirtina pas 

nsulj. * —
Valandos: kasdien nuo 8 ryto iki 9 

/akaro. Nedėlioms, utarninkais ir 
pėtnyčioms nuo^8 iki 6.

pinigus statymui i. 
Partraukia pin'g u 
Parsamdo bankines 
apsaugotas nuo ug-

ir namus. Par- 
visų linijų. Siun
dai is svieto. No\ 
padirba visokias

Kas prisius $1.00, gaus
Kas prisius $2.00, gaus
Kas prisius $3.00, gaus
O kas prisius $3.25, gaus “Lietuvą” per x8 mėnesiųtr virš minėtą laikrodėlį 

dovanų.
Knygas galite pasirinkti iš musų Kataliogo kokias norite.
Jei neturite musų knygų Kataliogo, rašykite įdėdami už 2C markę ir 

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

pakol yra jos duodamos.
Siunčiant pinigus adresuokite:

“Lietuvą” per 6 menesius ir už 25c Knygų dovanų. 
‘ ‘Lietuvą” per vieną metą ir už 50c Knygų dovanų. 
‘ ‘Lietuvą” per 18 menesių ir už 75c Knygų dovanų.

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

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

Priima bankon pinigus ir moka 
3%. Už sudėtus pinigus musų ban- 
koj 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) 
PO $2.50 metams. Parduoda ši f kor
tos ir siunčia pinigus | visas svieto 
dalis.

BANKOS VALANDOS: Panetk lala, 
seredoms, ketvergais Ir subatom nuo 
8 ryto iki 9 vakaro; nėdčllom, r.tar- 
ninkats ir petnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

NAUJAS GYVENIMAS!
NAUJI METAI
kada užstoja naujas gyvenimas, kaip

muk

SESIOS KVORTOS

TOWN OF LAKE SAVINGS BANK
J. J. ELIAS, Sav.

4600 S. Wood St. Chicago.
Priima bankon pinigus ir moka 

3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda narnas ir lotus. 
Parsamdo bankines skryneles (boxes) 
po $2.50 metams. Parduoda šifkor
tes ir siunčia pinigus į visas svieto 
dalis.

BANK OS VALANDOS: Panedėliais, 
seredom, ketvergais ir subatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedėlioms, utar- 
nlnkais ir petnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

TIKRI 
Tik tada pastoja žmogui, 
paliuosuoja nuo visokių varginimų ir numeta nuo savęs, ligas, 
y vairių skaudėjimų naštų.

Philadelpliios M. Klinikas daugybes žmonių apdovanojo su 
tikrais naujais metais, suteikiant naujų gyvenimų ir 

pMa. V džiaugsmų, išgydant sergaiičius-nesvelkus, sugrųžinant 
i gerų sveikatųtų, tų brangiausių žmogaus turtų. Išdau- 

gelio štai patys žmonės kalba:
1 GARBUS TAUTIETI DR. KLINIKOS! Pirmiau 
u gavimo Jąsą llekarstų buvo teip bloga, kad dirbt nega- 
I Įėjau. Paklausiau draugų rodos—atsišaukiau ir kaip 

apturėjęs Jųsų Mylistos liekarstas, kurias suteikėt, su
vartojau, tai trumpam laike išgijau ir visi skaudėjimai 

bei romatiz.mts išnyko. Dabar sveikas, linksmas ir tūkstantį kartų dėkavoju. Savo draugams 
reikalaujantiems gero Daktaro pagelbos, visada rėdysiu kreiptis prie Jus.

Su gdodono A. KARANAUSKAS, Box 233, Seelyville, Ind,
H. HARSkOVIČE, 1723 Hancock St., Philadelphia, Pa. Labai sirgęs sunkia vyriška 

liga. Nuodugniai išgydytas, širdingai dekavoja Klinikų! už gera sveikata ir nauja gyvenimą— 
tikrus naujus metus. c c

IZIDOR NAUSIEDAS
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 

v 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 
6 vakaro.

Nemažiau yra dėkinga Mrs. MARĖ OČIPENE, Iš Conemaiight, Pa. kuri sirgusi 9 metus skau
dėjimu galvos, kojų, vidurių, pūslės, ir baltųjų tekėjimo liga, dabar džiaugiasi su nauja gera 
sveikata ir dėkavoju Philadelpnios M. Klluikui. kurio tikros liekarstos ir tobulas daktaras išgydė

KAIP DAUGELĮ, TEIP IR TAVE GALIMA IŠGYDYTI,
jei tik nori be peilio ir operacijos PH1LADRLPHIOS M. KLINIKAS užvodo daugybes naujų 
llekarstų, išradimų ir pagerinimų, teip kad kitur geresnių llekarstų negalima gauti. Čio
nai, apart kitų, yra gabus specialistas daktaras nuo vyriškų ligų.

JEIGU negali pribut asabiškai, tai parašyk lietuviškai kas kenkia, o gausi rodį, pamokini
mus, reikalingas liekarstas f r ant vietos išsigydysi. Apturesit tikrų sveikatai pagelbų nuo visokių 
ligų, kaip VYRU, taip MOTERŲ, bei kurios tik varginimui užpuola; kaip šviežių, teip užsise- 
nėjusių, kaip Ir nuo tų, kų kiti daktarui nesumanė išgydyti. Kreipkis drųsiai, neklaidžiojant, 
šiuom adresu rašyt:

THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC
1117 Walnut St., Philadelphia, Pa.

VALANDOS kasdien nuo 10 iki 4 po plot. Nedėlioms nuo 10 iki 3 p. p.
Ir vakarais nuo 6 iki 8 Uturnikais ir Pėtnyčiomis. '

Pbilad. Mod. Klinikai tikrai galima tikėt, l’adėkavonės iStirtos, teisingos!

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

Priima bankon pinigus ir moka 
1%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parduoda šlfkortcs ir siunčia pinig is 
| visas svieto dalis.

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

Telephone Yards 709

Juozapas Leszczynskas

Užlaiko namines ir 
užrubežines gyduoles, 
Ir receptus išpildo 

kožną valanda su dideliu saugumu. 
] Reikale nusiduokit pas jį, o busite 
1 užganėdinti. Siunčiam gyduoles į ki- 
• tus miestus.
Į 3315 S. Morgan St CHICAGO,

F. P BRADCHULIS » so s,™“
Attorney & Counselor at Law

Naujiena Kuri Nudžiugins ir 
Palinksmins Daugel Sergancziu, 
Silpnu ir Nualintu Vyru kantrybes, ner
viškas, nupuolęs sveikatoje? Ar peržengei tiesas sveikatos 
arba gamtos? Ar manai apsivesti? Ar esi tinkančiam padė
jime užimti užduotis ženybinio gyvenimo? Jeigu yramažiau- 
se abejone jog randasi užsivilkusi chroniška liga dugnyjo 
tavo klapatą, tai atsišauk ant žeminus paduoto adreso, o ap. 
turėsi patarimu ir ištirinėjimį dykail Mes ištirinesime tavg 
visai dykai, ir jeigu išgydymas bus galimas, tai mes išgydy- 
sime už kožemiauslįkainį. Ne užsidedi ant savgs jokią pa
reigą atsišaukdamas,pas mus dėl bemokestinio pasiteiravi
mo. Mgs perstatysime padėjimu viso dalyko tikroje šviesoje, 
o tada galėsi gydytis jeigu norėsi.

Dolerio Nereiks Mokėti Pakol Nebusi Užganėdintas Savo Locnoj 
Mintyj kad Mes Esame Teisingi, Pilnai Atsakanti ir Užsltlkiml.
nesveikumu inkstą, pūslės ar Slapumo ravelią, Jeigu jauti nesmagumu ir skausmu jeigu randasi 
koks padėjimas dėl kurio nesinori kreiptis prie šeimyniško gydytojaus, kaipo tai: silpnumas, ner
viška negalė, silpna arba sumažintu atmintis, nemiegojimas, gėdingumas, nubegimai, nuvarvčjimai, 
silpninanti sapnai ir išnaudota gyvybė; jeigu turi gazuotos ir susisukuses gyslas, jeigu kenti nuo 
užsikrečiamu ilgą kokios nebūt rūšies kurios tamistai daro nesmagumu; jeigu turi nors vienį iš 
skaitlingą ligą kuriom vyrai gali but apimti; jeigu kenti nuo pertankią dasileidlmą) jeigu turi vo- 
tis, skaudulius burnoje ir ant liežiuvlo; jeigu plaukai tavo slenka; Jeigu turi slaptingą ilgį; Jeigu 
turi uinuodintį kraujį arba nors vienį iš ligą kurią auka tampa vyrai—TAI MES GALIME TAVE 
IŠGYDYTI IR TA PADARYSIME. Ateik pasikalbėti su murai didžiausiame privatiškume ir se
kreto, o mgs padėsime atsikratyti nuo visą kliučlą kotrumplauslam laike. Mes turime labai didelį 
patirimį gydymo tokios rūšies ligą ir užtikriname išgydymį. Mes netiktai palengviname, bet išgy
domo tikrai ir ant visados. Ateik ir pasižiūrėk ant skaltliauš lietuvių kuriuos mes išgydomo. Mes 
llgydysime teip tikrai kaip atsišauksi pas mus. Silpni vyrai, kurie nustojote viltį pasveikimo besi- 
gydydami kur kitur, ateikit pas mus, mes atkreipsimo ant jus musą specijališkį atydį teip jog at' 
gausite savo vyriškumį ir busite vadovais terp gavo sandraugą.

Į PATARIMAS IR IŠTIRINEJIMAS VISAI DYKAI., GYDUOLES DYKAI IKI IŠGYDYMUI

CHICAGO MEDICAL CLINIC
‘♦t arti Harrison gatves CHICAGO, ILL

Musu ofiso valandos yra nuo 10 valandos ryto iki 4 po piet ir nuo 6 iki 7 vakare. Jeigu negali I 
atsišaukti terp tą valandą, tai gali atsišaukti terp 10 ir 12 Nėdčllom. Atsišauk asabiškai. *

Mas kalbamo Aiatuviškab

Ka<Y Išplatinus žmonėse musų pa
skubusius gėrimus, pasiųsime kiekvie
nam, savo lėšomis, “ZANOL” 
ŠEŠIAS PILNAS KVORTAS DEGTINES UZ $1.00, 
sulyg jūsų pasirinkimu. Pasa
kykite, ko norite — Rye, Bourbon, 
Corn ar Sour Mash degtinės, Gin, 
Rum, Peach, Apple, Apricot ar Kon
jako Brandies, etc.?
NEDUOKITE PIRKLIAMS DIDELIŲ PELNŲ.

Parodysime kaip. Mes esame prity
rę degtinės dirbėjai, ir parodysime, 
kaip kiekvienas gali pasidaryti gėra
lus namie, SUTAUPANT PENKIAS
DEŠIMTĄ NUOŠIMTĮ PIRKLIŲ PEL
NO su pagalba “ZANOL” Extrakto. ■ 
Įstatymų leista. Paradoma j dvi m i-' 
auti. Gėralas padarytas su "ZANOL” i 
yra labai skanus ir grynas. Gauta 

Į Aukso Medaliai Columbijos Parodoje. 
Tūkstančiai patenkintų vartotojų. 
Gvarantuota sulyg Suv. Valst. Gryno 
Maisto ir Vaistų Įstatymais, Serialis 
No. 22115-A.
PAMĖGINIMUI VIENA KVORTA DEGTINES DYKAI.

Pamėginkite, kaip tik jus sau nori
te, ir jeigu tai nebus geriausia degti
nė, sugrąžinkite likusią mums atgal 
mūsų lėšomis, o mes sugrąžinsime 
jums pinigus. Siųskite užsisakymus 
šiandien, o mes pasiųsime "ZANOL” 
Šešias (6) pienas kvortas degtines uz $loo 
Viską mes apmokame. Reikalaukite, 
kokios rųšies tik norite. Dvylika pil
nų kvortų, $1.50; dvidešimt- keturios 
pilnos kvortos, $2.80. D Y K A. I kny
gutę "Paslaptįs ir Istorija Degtinės 
Dirbimo Namie” pasiųsime kiekvie
nam, kurs tik suteiks mums savo ad
resą.

UNIVERSAL IMPORT CO. 
4074 Universal Bldg., Cincinnati, O.

Straus Bldg,, Room 806
Tel. Franklin 1178

Lietuvis advokatas, baigę* teisiu mokslą Ame
rikoje. Veda visokias bylas, civfliikas ir krlml- 
oaUikas visuose teismuose (sudaose).

Gyv, 3II2 S. Halsted st, arti 3l-os
* Telephone Yirda 2390.

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

«2S5 S. Halited St. Chicago, 01
PR1KMIM0 VALANDOJ:

9 ryto Ik! 12; 8 iki 1 vakar# 
HM/t.i naott iki 13 po aao A Ikltfl v*

T»Mwai Ysrdl 15>2
Dr, J. KULIS

Gydytoja* Ir Chirurgo

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

Phone Canal 1208
Valandos;

nuo 9:80 iki 12:00 vai ryto 
duo 7:00 iki 8:00 vai. vak.

Nedalioms
nuoO.30 iki 12:00vai. ryto

Rezidencija
5208 W, Harrison Street

,a Tel. Austin 737

Valandos: r... 

tiktai iki 9:00 kiekvieną rylą

NAMINE MOKYKLA.
Gramatika angliškos kalbos mo

kytis be inokytojo(apdaryta)$l .00
Vaiku Draugas arba kaip moky

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

mokytojo...................................   10c
Aritmetika mokinimuisi rokun- 

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

šiuo adresu:

P. Mikolainis
Box 62 New York City

tCMNB

MOKYKLA ŠOKIŲ.

L-Prof. Julius S. užtikrina, kad 
mokys šokti kiekvienų, jaunų ar senų. 
Išmokinu valsų 6 rūšių, taip, kad 
gali drųsiai 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. Julius S. pra
neša visiems kurie nori išmokti šokt 
ateik ant «io adreso: 2124 So. Halsted 
st. Ofisas ant 3-čių lubų atdaras 
nuo 6 vai. vale Taipgi mokinu viso
kius šokius Buck & Wing, Buck 
Skirt, Irish Jig, Clog, Spanish Waltz, 
Waltz, Two Štep, Side Step, Barn 
Dance. Pirma Lietuviška Mokykla 
Amerikoj.

LIUOSO ĮNZENGIMO MUZf d JS 
Moksliszku Žingeidumu.Žinojinif s-Galybe

:ž-.r

“LAISVOJI MINTIS”

JUOZAS SZLIKAS
“Lietuvos” Gcner. Keliaujantis Agentas.

Turi tiesą užrašinėti laikraštį “Lietuva” ir priimi
nėti už ją prenumeratą, rinkti drukus ir apgarsinimus 
“Lietuvai” ir kolektuoti už juos pinigus. Dabar lanlosi 
Pennsylvenijos valstiją; Pilt turgh ir jo aplinkinėj.

A. OLSZBWSKI. “Lietuvos” Išleist.
£ s

Vienintelis mokslo ir literatūros iliustruotas laikraštis, tal
pinantis rimtus ir gerai apdirbtus straipsnius iš įvairių mo
kslo šakų: llistorijos, Kultūros istorijos, Gamtos Moksly, Oraugijinly Moksly, 
Ir t. t., lygiai ir originališkai parašytas apysakas iš mtisy gyvenimo.

Kaina metams $2.00; pusei metų $1.00; j užsienĮ $2.50 

Kas, į risiųsdamas mums prenumeratą, prisius iškirpęs ir 
šį apgarsinimą, tas gaus dovanas knygomis: užsirašantiems 
“L. Mintį” metams duodame knygų už $1.00 užsirašantiems; 
pusei metų už 50c.

Paskubinkit—Dovanas neilgai toduo&lm®*

Adresas:

"Laisvoji Mintis,”
1401 N. Main Ave., - Scranton, Pa.

Mes esam baimin
gu i ir įdomiai su
tverti. Vyrai, tikrai 
atsilankykit į Sitį 
stebfitinį liuoso in- 
žengiino Muzėją. 
Šimtai interesuo
jančią pavydaią 
žmogaus kūno svei
ka m ir sergančiam 

' stovyje. ChirurgiS- 
kos operacijos, 
žingeidumai, keis
tumai, milžiniSku- 
mai. Teipgl pilnas 
istoriškas sanrin- 
kis kuris niekad 
ne buvo parodytas 
dykai šiam krašte. 

Esi užprašomas tirineti nuostebumus Astronomi-
• jos, Fiziologijos, Chemijos ir l’atholiogijos.

Isz.paniszka Inkvizicija. Valkatų Galerija. 
Paveikslai Iszkilinlu ir Pagarsėjusiu Asmenų.

' 1NLE1DŽIAMI TIKTAI VYRAI

LIUOSO INŽENGIMO MUZEJUS
MOKSLIŠKU ŽINGEIDUMU

So. Clark St., CHICAGO, ILL 
arti Madison Gatves „

Atdar .s nuo 10 valandos ryto iki 12 vidurnakčiui

Nori mokintis Barzdaskntyklos?
Tamista Šį amatą gali iš- 

mokti nuo 4 iki G savaičių. 
/vCk Kainuos tau tik $30. Mes 

duosime visą setą skutimo 
prietaisų. Šis amatas yra 
tinkamu perdėm visame 
sviete h* tamista turėsi ta

da savo ypališkąt vorteivystą, busi darb 
daviu. Rašyk pas: a*

N0SS0K0FFS BARBER SCHOOL 
T405 Penn Ave., a Pittsburg, Pa.

J. KULBOKAS
UJžlalko

Puiku Saliuna
Visada š ItaB alus, sk anidegti- 
ne ir fcvepenti Cigar?i. Iš ki ur 
žmonęs at elevę gauna nakvynę 
74 Grand St. Brooklyn, N. Y

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

Užlaikau visada geriausius 
vietinius ir importuotus gari
mus ir cigarus. Kiekvienam 
draugiška^ patarnauju visokiuo* 
se reikaluose.

Telefonas Kinloch 108

Dr. O. C. HEINE
DBNTISTAS

OFISAS—Kampas 31 ir So. Halsted gal
(Gyvenlnias virš aptlekos.) CHICAGO, ILL

tSGYDAU IN 5 OIEN AS
Aš noriu išgydyti kiekvieną kenčiantį vyrą nuo Varicoceles, Strikturos, Užkrečiamų

Kraują Nuodų, Nerviškos Negalės, Hydroceles arba ypat ių,ų \yrų ląų.
Tas laisvas pasiulinimas yra atviras visiems, kurie praleido daug pinigų ant daktarų ir 

gyduolių be jokios naudos, ir mano noru yra parodyti visiems tiems žmonims, kurie gy
dėsi pas tuziną ar daugiau daktarų be jokios naudos, kad aš vartoju vienintelį būdą, ku- 
riuomi tikrai ir ant visada išlydau.

VYRAI ATGAUKITE SAVO SVEIKATĄ
Atsilankykite in mano ofisų ir pasiteiraukite su manim draugiškai.

Išgydau visiškai ligas skilvto, plaučių, kepenų Ir inkstų. 
Nemokėk už nepasekmingą gydymą -HEIS7.GYDO, NŽMOKEK.

Slaptos
VYRU LIGOS
Pražudytas Vyrišku
mas, Ligos Kepenų ir 

Inkstų 
išgydomos greitai visiškai ir 
užlaikomos paslaptyje. Ner
viška Negale, Silpnumas, Pra
žudytos Pajiegos, Gyslų Išty- 
simas, Kraujo Užnuodijimas. 
Szlapumo Nubegimai.

Plaučiai
Dusulys, Bronchitis, Kvėpavi
mo Ligos išgydomos visiškai 
mano vėliausia metodą. Szir- 
dies ligos. (Rodą Dovanai.)

Išgydo, kad butum sveikas

UZiiUDDIJIMI 
ir visas odos ligas, kaip Spuo
gus, Įniktąją Dedervinę, Szun- 
votes. Niežus, Hemorhoidus, 
Patinusias Gyslas, NaikinaYr 
čitis Nubegirnus, Įsisenėjusias 
Ligas.

Moterų
Vidurines Ligos, Skausmai 
Strėnose, Baltosios Tekėjimas 
ir kitos ligos išgydomos visiš
kai. Užpakalines žarnos, Įsi
senėjusios ir nerviškos moterų 
ligos. Kalbame Lietuviškai.

Specialistas 
Vyru ir Moterų Ligų.

/Ištyrimas Dovanai)
D r.Z IN S, 183 SS; CHICAGO
Valandos: Nuo 8 ryto iki 8 vak. Nedėlioms nuo 8 ryto Iki 4 po p.

50,000
Vysai Dykai Ar Esat Kankinami

Kožnas vyras be 
reikalauti vieną 
knygų. Vyrai, katrie žada apsivesti 

■—vyrai ligoti—vyrai, katrie pasi
gėrė per inicrą, katrie pareidava 
namo vielai ir katrie pervirš davo 
sau valię—vyrai silpni, nervouti ir 
katrie prastoi sava sveikata—vyrai, 
katrie negabe pri darba ir katrie no 
galė > nauduoti pylnai linksmumą 
gamtos—-vysi tie vyrai tur pareika
lauti vieną iš tu dykai duotu knygų. 
Ta knyga pasakis kaip vyrai naikiu 
sava sveikata, kaip jie uŽsikreta li
goms ir kaip jie gal pylnai sugra
žinti sava sveikata, stipruma ir 
energiškuma į trumpa laika ir su 
mažais kaštais. Jeigu nori būti vyras 
tarp vyru ta 
pasakis kaip

atidėlioma tur pa- 
iš tu stebuklingu

knyga

pasekti.

Užnuodijiniu Krauja arba Brantais, 
Triperiu, Abelnu Prastoimu Spėkų, 
Prastoimu 
Naktiniais 
Vyriškumą, 
Džiūsna, Užsiveržimu Šlapiname 
Kanale, Reumatizmu, Organiškame- 
si Ligomesi, Skilves, Kepenų, Pūs
lės ir Inkštu Ligoms?

Jeigu turėt skausmus strenosi, 
prastoima apetitą, surugusi pylva, 
biauru skausmą galvos, tulžinius pri- 
puolimus, i cgalet miegoti, 
tesi pavargesiu i. *>uol,
pyktas ir aržus,—turėto gauti tą 
knygą. Knyga ta pasaka prastais 
ir aiškiois žodeis dielko kenti ir kaip 
gali būti sveiku.

Tūkstančiais vyru atgava sava 
pilna sveikata su pagalba tuos bran
gios knygos. Knyga ta .yra krau
tuve žinios ir talpina tam tykrus 
daiktus, katrus kožnas vyras, jau
nas arba seuas, lagotas arba bied- 

nas, nevedes arba apsivedęs, ligotas arba sveikas tur žinoti.
No naikinkiet sava sunkei uždyrbtus piningus, mokėdami už nekingas, bevertes 

vaistus ikikolaik neparskaitistė tą knygą vysai. Knyga ta užčedys jums daug dole- 
riu. ir pasakis kaip galėto stotis tvirtu ir resnu vyru. Atmink į tą, jog ta knyga yra 
siustą jums vysai dykai. Mes užmokam ir u.Bpaczta. Nekokie varda medikališka 
arba daktariška nėra ant konverto. No vienas nežinos kas tas yra tyk jus. Tšrašikiet 
sava varda ir pavarde ir adresa aiškei idčkiet ta dikini kuponą ir prisiuskiet mums 
o gauste tą knygą. ’

Gy v asti nes Skyst i b e s,
Išleidimaiš, Prastoimu
Lytišku Nusilpneimu,

Užsiveržimu T’

jausta* 
ir silpnu iŠ rita 
-turėto gauti tų

Ta dykai Rauta knyjra yra vvertčs 
$10.00 kožnąm sergančiam 

vyrui. t

IMI

. SIUSK ŠITA KUPONĄ SENDENA.
HEP • ' DR. JOS. USTER & to., L. 405, 208 N. Fifth Ave., Chicago, HI.
y Godotinasai Tamista: Aš esu užinteresuotas Tamistas prižadeimu siusti Vysai
y Pykai Knygų, meldžiu prisiūti man viena vysai dykai.

Vardas ir pavardė

Adresas Steitaa


