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POLITIŠKOS ŽINIOS.
REVOLIUCIJA CHINUOSE.

Ne tik naminis karas Chinus 
naikina, bet ir badas tą tirštai 
apgyventą kraštą pasiekė. Apie 
3 milijonai žmonių neturi ką val
gyti ir badą kenčia. Badas gi 
kur jis neapsireikštų, nepriside
da prie'tvarkos palaikymo. Su
sitveręs komitetas, susidedantis 
iš europiečių ir chiniečių, atsišau
kė į visas civilizuotas tautas mel
sdamas aukų sušelpimui badą 
kenčiančiu.

kas Juanshikai mėgino prikalbin
ti ciesoriaus šeimynos kunigaikš
čius pritarti ciesoriaus pasitrau
kimui, bet tas jam nepasišekė. 
Mandžurai jam neužsitiki, nes 
mano, jog jam ne tiek rupi so
sto palaikymas, kiek ingavimas 
neaprubežiuoto dikfatoriaus val
džios. Republikonai siūlo, jeigu 
ciesorius pasitrauktų, paskirti jo 
šeimynai algas; jeigu gi geruo
ju nenorėtų pasitraukti, algos, 
žinoma, bus atsakytos. Pergalė-

gų ciesoriaus

myna. valdytu 
šimtus metu, v 7
turtus.

resonus nuo

su-

reikalavimu, kad 
isto pasitrauktų, 

kovą atnaujinti 
ir traukti l’ckinan. Jie turi
viršum šimtą tūkstančių gerai ap
ginkluotų kariautojų, turi ir 
laivius. Ministeių pirmininkui 
prižada, jeigu jam pasisektų pri
kalbėti ciesorių pasitraukti, Gili
nu prezidento vietą. Tąsyk da-

or-

jatsen pasitrauktų, butų nauji 
rinkimai. Pats republikonai pa
statytų kandidatūrą dabartinio 
ciesoriaus minsterių pirmininko 
Juanshikai.

Bet ministerių pirmininkui iki 
šiol nesiseka ciesoriaus globėjus 
prikalbėti, kad jis iš gero noro 
nuo sosto atsisakytų. Ministerių 
pirmininko todėl padėjimas ne
lengvas. Jis pats mano nuo mi
nisterių pirmininko vietos pa
sitraukti. Mandžurų kunigaikš
čiai jo vietoj nori pastatyti man- 
dž tirus. Karo vedimui mandžu
rų kunigaikščiai paaukavo kelis 
milijonus dolarių pinigų; repub- 
likonams gi jau pinigų pradeda

apimtų apskričių gyventojus, nes 
tie apskričiai reptiblikonų apval-

republ ikonų intekmū tuose ap- 
skričiuose turėtų nupulti. Pasko
los jiems duoti nieks nenori.

Kaip dabar dalykai stovi, sun
ku įspėti, kas Ch i nuošė gali at- 

jeigu mi-sitikti. Greičiausiai 
nisterių pirniinnkui Juanshikai 
nepasiseks globėjus prikalbėti 
pritarti ciesoriaus pasitraukimui, 
Chinai gali pasidalyti į dvi da
li
republika, šiauriuose «gi

pietuose iki Nankingo bus 
cieso- 

Taip mano Amerikos ir 
Europos bankininkai,' kurie su
tinka abiem pusėm skolinti pi
nigus, jeigu ant tokių išlygų 
susitaikytų be kraujo praliejimo 
republikonai su ciesoriniais.

Pereitą savaitę vėl keli re
gimental ciesoriaus kariumenes 
perėjo į republikonų pusę. Ka
dangi tokių perėjimų kareivių 
buvo jau nemažai, tai 
jog sostas ir ant kariūnu 
gali užsitikėti,

aišku, 
nes ne

vieni gHfhandžu- 
regimentai sosto palaikyti ne-

;ali, nes jie ir apginkluoti blo
giau negu geriau suorganizuoti 
chhnečių regimentai.

VOKIETIJA.’
fj^idangi jau pirmuoseI£adangi jau pirmuose rinki

muose Vokietijos parlamento at
stovų socialistai išrinko daugiąu 
savo partijos atstovų, tai kancle
ris kvietė visas kitas partijas 
gusijungti krūvon pries socia-
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listus, kad kituose rinkimuose, 
kurie turėjo atsibūti 20, 22 ir 25 
sausio dieną, socialistai kuo ma
žiausiai savųjų išrinkti galėtų; 

kas
at-

bet iš to pakvietimo mažai 
naudojosi. Progresistai visai

Jy vauti. 
siu n tin vs 
eio, bet

pa-National liberalu o 
rods susirinkimai! 
išbuvo tik 15 miliutų, 
eitai pamate, jog su- 
negalima, todėl pasi

traukė. Susitarė vien konserva
ty vai su katalikais. Todėl ir 
antruose ir trečiuose rinkimuose 
socialistai (liktai savo kandidatų 
pervarė, bet jie turi dar (liktai 
savo kandidatų ir tretiems rin
kimams. J it katalikams paveržė 
net miestą Kaelną, tikrą kata
likų sostinę Vokietijoj.

Iki šiol socialistų atstovų iš
rinkta 99, taigi daugiau negu 

nors parlamente turė- 
atstovų. Ir 

kandidatus 
negu 

daugiau

Tripolin plaukė, bet Tunišan. 
Vienas gabeno du orlaiviu, ki
tas gi turkiškus daktarus ir jų 
pagelbininkus. Suimtus laivus 
italai atgabeno į Gagliari. Prieš 
tokį laužymą tarptautiškų nu
tarimų Francuzija pakėlė pro
testą ir Italija laivąv “Carthago” 
paleido: laivo gi “Manouba” 
kapitonas Italijoj .išsodino tur
kiškus daktarus. Paleidimu lai
vų vienok Francuzija *ncpasiga- 
nėdina, bet nuo Italijos: reikalau- 
jau, kad ji nesulaikinėtų 
euziškų laivų.

liją inkurti, kuri Užsiimtų audi
mų gabenimu į užsienį; Minske 
— antrą — medžių, o E 
niuose — trečią odos 
nių. ;

išdirbi-

frail

PERSIJA.
Prašalintas nuo vietos 

sijos iždo tvarkytojo ameriko
nas Sinister atkako jau Austrijos 
sostinei! Vindobonan. Ji* 
visą netvarką Persijoj kaltę 
ta ant Rusijos ir Anglijos.

er-

Metai XXI

socialistų 
daugiau 
ma,

A litruose

ipskričiuosc

balsų už- 
paduota 

nors pir-
1 negu paduota už 
kokios nors kitos

rinkimuose sociali- 
savo kandidatus ^4

niuose rinkimuose 
pelnys, j ų part i j; 
p-ali but tvirčiausia

gi 27, taigi 
ir paskuti- 

jie tiek jau 
parlamente

buvo tvirčiausia, o dabar tre
čiuose rinkimuose jie pervarė tik 
5 savo kandidatus. Dabar kata
likai turi 107 savo atstovus, tik 
8 (langiaus negu jų turi socia
listai. Konservatyvai laimėjo 11 
vietų; dabar jų iš viso yra 69

valdžia
miančių atstovų išrinkta ik 
176. Progresistų išviso 34 

iniu

re- 
šiol
na-

čionai
nėra apie lenkų ir franeuzų kan
didatus, 
su viršųm 
miančios

kuri ti
20.
konservaty viškos par-

paprastai būva 
baigi valdžią rc-

talikai tikisi, jog parlamente su 
jais eis iš vien lenkai. Tikėji- 
miškuose dalykuose lenkai gal 
ir balsuos su kitais katalikais,

džiai nepritariančių partijų Jau 
iki šiol išrinktus atstovus, jų 
bus parlamente daugiau negu 
valdžią remiančių partijų atsto
vų ir ministerial, ar nori, ar ne
nori, turės kitų paramos jieškoti, 
nes paramos tų partijų, ant ku
rių ji iki šiol rėmėsi, nepakaks. 
Pasekmės to bus tokios, kad 
Vokietijoj turės sumažėti perse
kiojimas ne vokiečių. Rods len
kų ir lietuvių padėjime tas ne
daug svers, nes lietuviai ir len
kai gyvena Prūsų provincijose;

ko ne parlamentas, bet l^rusų 
seimas, o jame mažai yra ne
pritariančių nevokiečių perse
kiojimams.

Ar lietuviams pasisekė per
varyti nors vieną savo kandida
tą, iki šiol žinių nėra. Laikraš
čiai paduoda tik išrinktus svar
biausių partijų atstovus.

KARAS ITALIJOS SU 
KIJA.

TUR-

Pereitą savaitę italai bombar
davo uostą Chan Junus ir daug 
mieste triobų išgriovė.
lyj taipgi buvo mūšiai aplinki
nėse Derna ir Tripolio. Ir vienoj 
ir kitoj vietoj ne italai, bet tur
kai užpuolė italų kariumenę, kas 
rodo, jog turkai dar drąsos ne
nustojo. Rods užpuolimus italai 
atmušė, bet sumuštų vyti tiruose 
neišdryso.

Kitų kraštų pasiuntiniai mė
gino kalbinti Turkiją karą už
baigti, nes jo užsitraukimas ken
kia ir kitų kraštų pirklybai, bet 
Turkija atsakė, jog negali savo

Tripo-

Nors karas neilgai traukiasi, 
bet Italija spėjo jau susipykti su 
Francuzija. Italų kariškiejie lai
vai sulaikė jau du Franeuzijos 
pačto laivu — “Carthągo” ir 
“Manonba”, nors tie laivai ttc

nic- 
Tas 
, nė

ninių nenusigąs, bet galu gale 
Persiją pasidalys. Anglija iš In
di jų siunčia Persijoti vis daugiau 
Kareivių; rusiškiejie gi kareiviai 
jau galutinai apvaldė Šiaurinės 
Persijos provinciją Azarbeidžan 
ir iš jos, turbut jau nepasitrauks.

ii gi stengiasi apvaldyti 
ir iš jos, turbut,

kariu mene neatšauks.v

pietinę
savo

iNors
Ii jonų

ISPANIJA.
Ispanija turi vos mi-

Kraustosi svetur, ypač į

priaugimas, o baskų provincijo
se gyventojų skaitlius jau pra
dėjo mažintiesi. Brazilijoj ir 
Argentinoj yra jau čieli apskri
čiai baskų apgyventi. Kas me
tai iš Ispanijos pietinei! Ame
rikon išsinešdina vidutiniškai po 
250000 žmonių. Ispanijos val
džia todėl 
kinti. Be1
mai išeivystės ne sulaiko, ją ga
li sulaikyti tik pagerinimas eko
nomiškų 
nijoj.
lengvinti baskams persikėlimą į 
vidurinę Ispaniją, kur yra 
tuščios žemės.

nori išeivystę apsun- 
paprastai apsunkini-

pačioj Ispa-
Ispanijos valdžia nori pa-

IS LIETUVOS.

daug

IŠ VILNIAUS.
. \ . ;Miesto švietimo reikalų komi

siją prašo miesto galvos, kad jis 
praneštų miesto valdybos posė
dyje sumanymą paminėti Ro
manovų giminės viešpatavimo su
kaktuves a/ugštosios mokyklos in- 
kurimtt Vilniuje.

D-ras Grynins jau paleistas iš 
kalėjimo. Jo byla'tečiau dar ne
pasibaigusi, eina administracijos 
kelių ir gruodžio 7 d. (n. sk.) 
nusiųsta Varšavos general-gu- 
.bernatoriui.

Lapkričio 12 d., 1911 ni. pasi
rodė Vilniuje Ludviko Abrama- 
vičiaus redaguojamo laikraščio 
“Przegląd Wileriski” pirmas pa
vyzdingas numeris.

Tomis dienomis matėirpe to, 
paties laikraščio prospektą, draug 
ir pakvietimą užsisakyti 1912 me
tams. Greta redaktoriaus L. Abr. 
pavardės yra čia, kaipo artimiau
sias bendradarbis, pasirašęs “Lit- 
vos” ir kelių musų šalies eko
nominį padėjimą^nagrinėjančių ir

sniu autorius Mikolas Romeris. o
Prospektas skelbia jog “Prz. 
Wil.” bus 'savaitraščiu demok
ratiškai pirmeimiškos pakraipos, 
kurs besirupindanias lenkų kul- 

kovos draug su 
Iš labiau žinomų 

paža- 
Krzy-

Koscialkowskis, Z.

t u ros kūlimu, 
nacionalizmu.
lenkų literatų “Prz. Wil.
dėjo bendradarbiauti L.
wickis
Pietkiewicz, Savitri ir daug kitų.

Peterburgo eksporto rūmų sky-

Vilnia u s gub e r n a tor i u s 
no Viln. miesto valdybai, 
lyg įstatų : Šiaur-Vakariniam kraš
te visos visuomenės įstaigos 'tu
ri savo veikimą vesti rusų val
diška kalba, todėleį Viln. miesto 
valdyba turi vartoji rusų kalbą 
ir visuose savo apskelbimuose ir 
iškabose.

jog su-

t
Lenkų rašytojos Orzeškienės 

veikalas, užvardytas “Gloria Vic- 
tis” buvo šiomis dienomis Vil
niaus knygynuose konfiskuoja
mas.

Vilniaus, tarptautinė 
D r-j a keti i! a suruošti čia 
sarį Peterburgo, Varšavos, 
vos, Minsko ir Vilniaus 
ninku veikalų parodą.

Lietuvos žinios -*»

Dailės 
pava- 

Mask- 
daili-

J. Rinkevičius gavo leidimą 
usti lietuvių savaitinį laikraštį 
Vaivorykštė”. r•z I

Vilniuje streikas Livšico kon- 
vertų fabrike vis tebesitęsia. 
Streikuoja apie uioo darbininkių; 
vusos streikininkės • daugiausia 
14—15 metų mergaitės. Jos rci-

kapeikomis daugiau. Tečiau šei
mininkas, remdamos sindikato 
sutarties, nenusileidžia nei per 
nago juodymą. Streikas tęsiasi
jau visą mėnesį.

- Viltis
■ 11 ■ ■■ ■

iš kaŲ<jo.
draugijosKauniškis skyrius 

nukentėjusiemš kare kareiviams 
ir jų šeimynoms šelpti davė šiais

^lietuviams: Judz. Mackcvdčiai, 
J ievai Vaičiukynienei, Bagenskie- 
nei, Andr. Kralikui,s Elzbietai 
Šiaučiūnienei, Juoz. Jotautui, Ka
zim. Šemeniui, Vine. Gaveikai, 
Petrui Kalpokui, Jonui Mažei
kiu!, Simui Pilypavičiui ir Ant. 
Stažaičiui. “Vien.”

Kauno ūkio draugija 1912 m. 
taiso sėklų parodą.

— Lietuvos žinios —
■s ...

Nuo Naujų Metų Kaune pra
dėsiąs eiti naujas - lietuvių laik
raštis vardu “Lietuvos Apžval
ga”. Naują laikraštį redaguosiąs 
kun. Juozas Dobužinskas. “Liet. 
Apžvalga” 
tę, turiniu

eisianti sykį į savai- 
busianti panaši “Vie- 

i
— Viltis —

IŠ STAKLIŠKIŲ, Trakų pav.
Girtybė puikiai gyvuoja — yra 

8 aludės ir traktierius. Lanky
tojų jiems niekados netrūksta,

kaip bičių avilyje. Bet liūdniau
sia darosi, kad ir * blaivininkų 
dažnai tenka matyti naikinant 
rudąjį alutį, — mat, sunku “ma
da” pamesti.

Sunku čia “Blaivjtbės” skyriui 
gyvuoti, nes daug yrą jos prieši
ninkų. Bet neverta blaivinin
kams nusiminti ir nuleisti ran
kų, reikia atkakliai ir nenuilsta
mai kovoti. J. Sąmsanaičius.

—
IŠ KALVARIJOS, guv. gub.
Nors šiemet buvo §?.usa vasa

ra, bet apie Kalvariją javai už
augo geri, tik mažiąu dobilų ir 
šieno. Kalvarijięčiai bcvęik vi
sai pasitenkinę, tik su vandeniu 
aimanuoja,, nes vasara buvo sau
sa, ruduo taipogi sausas, tai da
bar trūksta vandens. Kaip sa
kau, javai užaugo ir bi‘angųs. 
Ūkininkams džiaugsmas. Bet kį- 
la klausimas, kam. apvęfs pini
gus už parduotą gėrybę: ar tro
bas pataisys, ar skolas pama- 
žįs, ar badaujančius sušelps

liniukus. Štai pavyzdžiui nese
niai vieną turgaus dieną reikėjo 
man eiti temstant plentu. Suti
kau daugelį vežimų važiuojant 
iš miesto. Žmonės, ir seni ir jau
ni, visi girti ;— dainuoja, rėkau
ja. Atėjau į miestą ■— visos 
smuklės pilnos! J. Bendoraitis.

IŠ SUVALKŲ.

krito pirmutinis ir, kritęs ant 
ledo, užsimušė, o jei kiek liko 
dar gyvas, tai prigėrė, nes ant 
ledo buvę kiek vandenio. Jono 
girtesnė žmona krito paskui jį 
ant jo; nors kiek susižeidė, bet 
išliko gyva. Pradėjo vaitoti. Jos 
šauksmą išgirdo zakristijonas ir 
panaktinis. Euoj pasišaukė pa
galbon daugiau žmonių. Atgai
vinti Jono jau nepasisekė.

K. Martišius.
— šaltinis —

Lapkričio 1 d. 1911 in. buvę 
iškilmingas atidengimas 4 kl. 
miesto mokyklos. Atidengta I 
kl.; mokinių priimta 40—žemai
čių, rusų ir žydų beveik po lygią

gimnazija inkurta gana senai ir 
nežiūrint į tai, kad pastaroji yra 
Lietuvos pakraštyje, joje nuo se
nai mokina ir lietuvių kalbos. 
Todėl lietuvių mokinių ^ia, re
gis, turėtų būti daug, juo labiau, 
kad pabaigusieji šią gimnaziją ir 
įstojusieji į Maskvos ar Peter
burgo universitetą lietuviai gau
na stipendijas. Dėl paskutinių 
net ir sulenkėję lietuviai lanko 
lietuvių kalbos lekcijas, by tik 
pabaigus gauti viename iš uni
versitetų stipendiją. Bet neatsi
žvelgiant į tai, tikrų lietuvių čia 
gimnazijoje neperdaug, šiemet 
yra, rodos, tik bent dvidešimt su 
viršum.

Paimkime Seinų ir Kalvarijos 
apskričių gyventojus, kurie yra 
arčiau gclžkelio. Tiems paran
kiausia leisti vaikus į Suvalkus. 
Taip-pat ir kiti tolimesnieji ga
lėtų čia leisti savo vaikus. Tie
sa, pereitais metais labai sunku 
buvo patekti į Suvalkų gimna
ziją, nes priimdavo tiktai tuos, 
kurie išlaikė kvotimus.

Dabarties sąlygos persimainys, 
nes ateinančiais metais iš ket
virtos klesos bus paralelė klesa, 
taip kad vietų bus užtenkamai.

Todėl lietuviai,. norintieji lei- 
sūnūs mokyties, tegu 

rūpina ateinančiais metais 
duoti juos į Suvalkų gimnaziją.

Kvotimai esti gegužės ir rug- 
piučio mėnesiais. Kurie-nc-kurie 
gal bijo brangaus gyvenimo Su
valkuose? To bijoties nereikia, 
nes gyvenimas čia nėra brange
snis, kaip kitur. Įrašų už mok
slą reikia į metus 60 rubl., o mo
kama pusmečiais. Beto yra čia 
prie gimnazijos šelpimo draugi
ja, kuri užsilaiko narių moke
sčiais, aukomis, pelnu iš paskai
tų ir 
karų;
kinių, 
dama
gimnazija paliuosuoja^ gerai be
simokinančius nuo įrašų.

J; Atolas.

IŠ NOČIES, Vilniaus gub.
Pereito mėnesio 20 dieną, ne

dėlios dieną, kada kunigas Ci- 
junaitis pradėjo sakyti lietuviškai 
pamokslą, vietiniai lenkai ne

pradėjo giedoti ir per visą pa
mokslą giedojo. Kunigas Ciju- 
naitis priverstas buvo pertraukti

Klebonas kunigas Burba 
šaukė tada pristavą, kuris ir 
statė protokolą.

Dabar visi kaltininkai bus
ir ne vienam \ is 
ir patupėti šal-

šaukti teisman 
jų prisieis gal 
to jo j.

Lenkai

džia juos

su-

labai pyksta, kad lie- 
tokius jų darbus skun- 
svietiškai valdžiai. Bet

Dvasiška vyresnybė j ų už to
kius darbus nebaudžia, d aigi 11c- 
noroms prisieina šauk ties svie
tiškosios valdžios. Juk tylėti ne
galima. Jeigu tylėsime, tai jie 
kiekvienoj parapijoj, kur tik nors 
keletas jų 
skandalus 
miai savo 
garbint,** ■■

ir neduos mums 
prigimta kalba E

ra-
Iva

žemeli bys.

IŠ TAURAGĖS.\y
įurages gimnazijai suteiktos 

v a 1 d i š k ų j ų gimnazijų
Baigusieji 8 klcsas 

stoti į visus universitetus 
tas augštesnes mokyklas.

T< 
visos

gales

pav.

tuo tikslu steigiamųjų va- 
taigi labai daugeliui mo- 
kurie gerai mokinasi, duo- 
pašalpa. Ir beto dar pati

IŠ KRETINGOS, Telšių
Vietinis krasos viršininkas P. 

gruodžio 3 d. 
kad valdiškų 
so j e pritruko 
stebiasi, nes
buvo tylus žmogus ir 
miai, niekur pinigų 
mas.

nusišovė. Susekta, 
pinigų krasos ka- 
4000 rubl. Visi 

krasos

IŠ ŠAKIŲ, Naumiesčio pav.
Šiemet pas mus labai brangus 

javai. Už rugių šėpelį mokama 
2 rubl. 50 kap., miežiai — 2 r. 
50 kap., avižos — 1 rubl. 70 kap., 
kviečiai — 3 rubl. 50 kap. Ne 
taip užderėjo senienos, kaip per 
nai, bet ir duoda tiktai po 6 
rublius už šėpelį. Labai pabran
go motiejukai, kad net mokama

21 rubl. 50 kap. Žili seneliai ne
atmena, kad taip kuomet butų 
buvę. Gyvuliai, kiaulės ir paukš
čiai kas-kart eina pigyn. — La
bai bloga su vandeniu. Net pa
čiame Šakių miestelyje žadama 
kasti naujas šulinys. J. Užupis.

pav.
tam-

IŠ VEVIRŽĖNŲ, Raseinių
Čia jaunimas yra begalo 

sus ir girtuokliaujantis. 20 
kričo begerdami degtinę susimu
šė trįs vaikinai ir vieną 20 me
tų vaikiną taip primušė, kad 2 
dieni pasirgęs numirė.

i Petras Guoba.

Iš VIŠAKIO RUDOS, Mar. p.
12 gruodžio apysenis žmogus 

Jonas Valaitis grįžo tamsoje iš 
jomarko namon jau užgėręs. Su 
juo ėjo drauge dar girtesnė už jį 
jojo žmoną. Reikėjo eiti per Vi
šakio tiltą. Bet juodu vieton per 
tiltą — pro tilto barjero galą, nuo 
stataus kranto 9—10 pėdų augš-

rius sutiko tokį-pat skyrių ati-! (daugelis gubernijų badų mirš-ičio, tiesiog į Višakį ant ledo! 
dengti Vilniuje. Ketinama Balt-»ta)? Ne, vargu tai ūkininkai pa-lfijo, matyt, susitvėrusiu, tai ir 
atogėje dar vieną to skyriaus fi- įdarys greičiau jie šelps smufe- krito .vienas paskui kitą. Jonas

,i 'm \

viršininkas 
gyveno ra- 
neskleizda-

IŠ VIEKŠNIŲ, Šiaulių pav.
1908 m. gruodžio 3 d. Viekš

nių valstiečiai parašė nutarimą 
ir prašė atidengti Viekšnių mie-

mų pastatymui paskyrė 30,000 
rublių. Į nutarimą užrašė, kad 
mokykloje butų išguklinėjama 
lietuvių, franeuzų, vokiečių ir lo
tynų kalbos ir kad butų kviečia
mi aplinkiniai valsčiai ir mieste
liai prisidėti prie pastatymo na
mų mokyklai. Tuomet butų tiek 
nuošimčių vaikų į mokyklą pri
iminėjama iš svetimų valsčių, 
kiek tie valsčiai pinigais prisidė
jo prie mokyklos pastatymo. At
siliepė į tą pakvietimą vien tik 
Viekšnių miestelio žydai ir pa
skyrė 3000 rublių, t. y. 10%, o 
aplinkiniai valstiečiai atsisakė. 
Atsisakius prisidėti kitiems val
sčiams, viekŠĮiiškiai pakėlė didelį 
trukšmą: vieni šaukė, kad pasta
tysią mokyklą be pagelbos* ki
tų valsčių ir
kyklą vaikų iš kitų valsčių, kiti- 
gi sakė, kad tuomet bus nebe 
valstiečių valia ir kad jų nesi-

nepriimsiu į mo-

Pradėjo duoti skundus ir 
atsisakyti, 

kad vieniems 
30,000 rubl.,

teisindamies 
bus

nes
sunku 

ir taip 
Tęsėsi 
metus, 
nutari-?

įminėja į liaudies mokyklą iš 
svetimų valsčių, o saviemsiems 
tankiausia vietų netenka ir 1.1, 
ir 1.1, 
norėjo 
tuom, 
sudėti 
išlaidų
tas viskas beveik 3 
bet nutarimas pasiliko 
mu ir viekšniečiai dab^ turės 
sudėti pastatymui mokyklos na
mų 27,000 rubl. Daugumas aima
nuoja. t

Apie išguldinėjimą lietuvių 
kalbos nei nemislija, tai ką jau 
Čia bekalbėti apie priėmimą mo
kinių iš svetimų valsčių! Pasi
rodo, kad. paskutinieji teisybę sa
kė: “musų tuomet nebeklausys, 
kaip pinigus sudesime ir išsta- 
tysime mokyklą”, bet dabar dar 
tik sudėjo kelius tūkstančius ir 
namo dar ne pradėjo statyti, o 
kas gi toliau bus? Reikėtų apie 
tą pagalvoti ateinančioje val
sčiaus sueigoje ir laikytis tvirtai

ir įvesti išguldihėjimą lietuvių 
kalbos. P. S-is.

iš ŽIURIŲ-GUDELIŲ, 
Vilkaviškio pav.

“Marijamp. Uk. Dr-vės” Žiu 
rių-Gudclių skyrius praeitą va
sarą padavė Vilkaviškio pav. vir
šininkui prašymu, idant skyriaus 
susirinkimams leista butų nau
dotis paskaitomis ir įvairiais pa
tarimais valdiško pavieto veteri- 
noriaus. Viršininkas tečiau 
surado tuomet tokiu v 
kurie leistų dalyvauti
susirinkimuose valdiškam 
rinoriui. Skyriaus Valdy 
čia u s 
našu 
dziai
dienomis nuo 
gauta atsakymas, 
turi tiesa c 
jcriilorium.
Jašinskas, V ilkayjskio pav. vė
tė r i n orius neatsisakys mus aplan
kyt. Šiuom Žiūriu Gud. skyriaus 
^laimėjimu, rodos, turėtų pasi
naudot ir kitu Dr-jos skyriai.

Motiejus Merkevičius. 
Lietuvos žinios —

ne- 
į statymų, 
skvriaus 

vete- 
l te‘-

nenusiminė ir padavė pa
nieki imą augštesnei val- 

iš kur šiomis 
gubernatoriaus 

kad skyrius
naudotis valdišku ve- 

Tikiinėsi todėl jog g.
Vilkaviškio pav

IŠ DUSMĖNŲ, Trakų pav.
Keli metai atgal kaži-kam šovė 

galvon statyti pas mus naują 
mūrytą bažnyčią, nors ir sena ' 
buvo dar visai gera, kad ir tru
putį permaža. Aukos ėmė plauk
ti gausiai. Klebonas jas priimi
nėjo, duodamas kiekvienam au
kotojui kvitas Už priimtus pini
gus.

Kelias savaitės atgal klebonas 
iš sakyklos paskelbė, jog klebo- 
niFs ūkiškų trobų pataisymui, 
jis iš tų pinigų išaikvojęs 896 
rubl. Tuomet pakvietęs ir para
pijos išrinktą komitetą patikrinti 
aukų rinkinio knygą 
intrauktas į klebono

ir išlaidas 
asmenišku

Kadangi draug su 
ninkais* atėjo dar du

komiteti- 
iš parapi

jos paklausyti tos apyskaitos, 
tuomet kunigas norėjęs tuos ne
kviestus liudininkus pašalinti, 
tuo tikslu pašaukęs sau pagalbon 
net vargonininką ir dar kaži-kokį 
valdininką iŠ vietinių.

Tuo du liudininku vis' dėlto 
nepasidavė ir nepasišalino, te
čiau apyskaitos neteko jiems iš
girsti, nes klebonas komitetinin- 
kus nusivedė į savo bustą. Pa
silikę viens tarė šitaip į kitą: — 
Teisybė, klebonas pasistatę klo
jimą ir kūtes, kaip kokiam dva
re, bet bažnyčios naujos turbut 
neparegėsime 
bus 
me

. Kuomet* nebe- 
bažnyčios melstis, eisi- 
klojimą poteriauti.

W. Montwill.

IS PANEVĖŽIO.

VII ir VI kl. lietuviams įvestą 
krikščionių etikos išguldinėjimas. 
Rodos, tas bus įvesta ir visame 
Vilniaus mokslo apskrityje

IŠ PANEVĖŽIO, Kauno gub.
Pereitą mėnesį Panevėžyje apy

gardos teismas nagrinėjo bylą 
dėl apkrikštijimo Vabalninko 
bažnyčioje 3 vaikų stačiatikio 
(dabar jau priėmusio katalikų tį«



apeliaciją. ?

Metu v Ay
e

ir teisdarių

gyvenimas

BEPROČIŲ STATISTIKA.
I ’

Xy.

m u s y

Reikalavimas gana teisingas, tik 
reikia abejoti, ar jį priims legis- 
liatura. Juk jos .nariai sau bota
go nepanorės vyti.

DOVANOS UŽ KARŽYGIŠ
KUS DARBUS.

tvirtinti, bet gub. administracija 
gavusi
draugiją, labai nustebo, net nu
sigando, išgirdusi apy> kaži-ko- 
kius lietuvius! Kas tie lietuviai?

sijon atvažiuoti, bet gavusiam 
leidimą • visokiais . formalizmais 
apsunkintas /r išvažiavimas.

kėjimą) KuzeilkoVo. pir
mųjų dviejų vaikų byla, kaipo jau 
pasenusi, - bavp^^naikmta. Dėl 
trečio gi vaiko '^Įltikštijimo kaL 
tinamąjį kun/ Karosą * teis;iT|^ 
išteisino, tėvą .nubaudė-4 čmen.- 
kalėjimo, motyną gi 2 mėn. Kun. 
Karosas nuosakiai išrodė: f), kad 
nežinojęs krikštijąs stačiatikių 
vaiką, 2) kad Jeigu butų/žino
jęs, nębutų krikštijęs ne vien 
bausmės bijodamas, bet ir iš 
įsitikinimo,_ kad vaiko, busimojo 
žmogaus
pridera ne tiėk nuo krikšto, kiek 
nuo išauklėjimo, 
kuriame auga

nuo to tarpo, 
Katalikų bažnyčia 

stačiatikių krikštą . pripažįstanti 
svarbiu, taigi kad ir šventiko ap
krikštytas vaikas gali tėčiai! bū
ti paskui geras katalikas.

Prokuroraš su teismo nuspren-

IŠ SIESIKŲ, Ukm.čpav.
Gruodžio 4 d., 1911 ,m. buvo 

Siesikų ūkio draugijėlės susirin
kimas, 191 ( metais paskutinis.

narių ir ne narių. Visi laukė 
Kauno Ūkio Draugijos instruk
toriaus p. Ivanavičiaus paskai
tos. Pirmasedžiui p. Končiui ati- 

susirinkimą, p. Ivanavi- 
asveikinęs susirinkusius,

dariu 
čius, 
ėmė pasakoti apie žemės dirbi
mą ; 1) iš rudens arti rugienų rei
kia du kartu, 2) reikia pievų ge
rinti. 3) kaip reikia šerti kar
ves, kad jos duotų daugiau pie
no, 4) apie gyvulių veisles ir 1.1. 
Toliau p. Ivanavičius daug šne-

lies viensėdžiais, sakydamas, kad 
kol ūkininkai gyvęsią sodžiais, 
tol nepakilsiąs jų ūkis. Kad pa
skatinus ūkininkus kelties vien
sėdžiais, p. Končius prižadėjo 50 
rubl. tam, kuris intaisytų pavyz-

Baskui p. Ivanavičius kalbėjo 
apie mineralinių trąšų naudą: 
kokių trąšų yra ir kokios kokiai 
žemei tinka, kaip taisyti bandy
mo laukelius, kaip trąšas sėti. 
Jis ir p. Končius davė po 10 
rubl. bandymams. P. Ivanavi- 
čius, kad butų geriau suprasti, 
kaip intaisius bandymo laukelius,

dviejų metų pats atvažiuoti. 
Mes, ūkio draugijėlės nariai, ta
riame viešai ačiū p. Ivanavičiui 
už paskaitą ir p. Končui už jo 
rūpesčius musų naudai.
Valdybos narys Jurgis Žilisx

— Viltis —

i

IŠ LATVIJOS.
Latvių ūkių draugijų 1910 m. 

buvo išviso 367. Tame skaičiu
je 165 savitarpinio susišelpimo 
kasų, 110 ūkio ratelių, 50 var- 
totojų draugijų. 25 gyvulių ap- 
draudimo draugijų, 17 koopera
cijos pienininkavimo draugijų. 
I911 metais žymiai paaugo gy
vulių priežiūros ir pienininkavi
mo draugijų skaičius.

Šiomis dienomis iš Mintaujos 
Rygon važiavo automobiliu Kur
šo vice-gubernatorius, kunigaikš
tis Kropotkinas su vienu vokie
čiu baronu. Apsilenkiant vienoje 
vietoje su sodiečio rogėmis, iš 
jų du sykiu šovė. Tečiau ku- 
lipkos pralėkė šalymais, neužga- 
vusios nei vice-gubernatoriausM 
nei jo draugo. Buvo spėjama, 
kad tai buvęs pasikėsinimas ant 
vice-gubernatoriaus. Tečiau pasi
rodė, kad šovikas tiktai norėjęs 
atkeršyti automobilininkams, kam 

. jie sodžiaus arklius nuolat baidą.
Kad automobiliu važiavęs vice- 
gubernatorius, šovusia sodietis 
nei žinoti nežinojęs.

IRKUSKO.
laikraščiuose 
išgirsti balsą apie

labai
pš

Lietuvių 
retai , tehka 
lietuviusį gj
kančius | Sibiro tyruose, o dar 
rečiau apie Irkucko lietuvius, 
nors Irkuckas tai Sibiro * “sosta- 
pilis”. Gal manoma, kad čia 
nesama tokiy lietuvių-inteligen
tų, kurie sugebėtų parašyti laik
raščiui nors trump; 
fnusų brolius? Ne, 
vių

| jiems 
nauti

. H” 
ne m

tokių lietu- 
čia esama užtektinai, tiktai

trūksta gero noro patar- 
savo laikraštijai. Irkucke 
apylenkėse lietuvių esama 
žas būrys, bet iš to dide

lio būrio, susipratusių lietuvių 
terasime tik menką būrelį, “ant 
pirštų suskaitomą”. Irkucko 
lietuvių dauguma — tai apsnū
dę, apsileidę, iškrikę “kaip žydų 
bitės”, sulenkėję ir surusėję —
s<edę lenkes ir rases ir tokiuovmelsdamas leidimo policijos mi-

budu jau galutinai žuvę tėvynei 
Lietuvai. Antroje gentkartėje, 
galima spėti, jų vaikai iielk.te-? 
žinos .apie*; LietWj^jfelek ir apie 
Ąųstraljją. Tokiems lietuviams, 
koletus ? dabar Čia turime, pipi 
vien skilvio ir kišenės reikalai 
ir jų . “tėvynė ten, kur ger.ąv; 
tarp' tokių žuvusiųjų yra gana 
turtingų vienas —■ didelės ^sal
dainių dirbtuvės, kitas. • garinės 
dešrų ? dirbtuvės savininkas,- -J* 
trečias turi gerą ręgta.ųraęiją . ir 
Lt., bet jie vis yra “prošę pa
nai i; moscipanai”. Tečiau ir 
tarp čionykščių lietuvių būrio 
yra nors maža gyvybės kibirkš
tis pastebiamaP Pradžioje 1911 
metuose keli susipratę lietu- 
viai,. kunigas, du farmaceutu ir 

’ketu rūge iež i n ke l i o va kini i n k a k su - 
manė įsteigti lietuvių draugiją, 
tkurjon - galėtų susispiesti visi 
Irkucko lietuviai; tik, deja, ne
lemta buvo tąi draugijai užgimt 
ir tas sumanymas liko vien su
manymu! Draugijos įstatai buvo 

niausią katalikai — ergo — len
kai ? tik keisti lenkai, nes save 
vadina — lietuviais! Juk čia yra 
įsikūręs “ Polsko-litovskoje obš- 
čestvo Ognivo”, tai kokių plynių 
dar reikia?! (Tiesą pasakius 

“litovskoje” bet lietuviškumo ne
rastumei nei su mikroskopu).

skubino atsakyti tos draugijos 
sumanytojams šitaip: kadangi 
paduotuose įstatuose aiškiai re
gimas noras atsiskirti nuo senai 
gyvenančių čion tautų arba gy
ventojų, tai-gi tokia draugija su- 
lyg tokių ir šiokių įstatymų

GIESMININKĖ SKIRIASI SU 
VYRU. 

f '

Louis, Mo. Pagarsėjusi 
giesmininkė Schuman 

su 
negeistina ir net valstybei pa- 12 meįų už ją jaunesniu vyru 
vojinga.

tomą korennoje nasielenije —• 
ar rusai, kurie čia apsigyveno, 
ar buriatai, kurie ištikrųjų čia 
gyvena nuo žilos senovės. Ga-I užgimė del vaikų, kurių giesmi- 
vę valdžios tokį neprielankų at- ninkė turi . 8.
sakymą, norėjomę inkurti bent 
lietuvių klubą, kaip antai Ode
sos arba Vilniaus “Rūtą”, bet 
dėlei mažumos tautiškai susi
pratusių lietuvių tokia draugija

Neįmanydami, ką beveikti, no
rėjome prie “Ognivo” prisiglau
sti, prisirašydami prie jos, kai
po nariai su autonomiškomis tie
somis, bet lenkai į mus pavei
zėjo kaip į Liublino ir Horod- 
los unijos ardytojus, ir mus ne
priglaudė! Ir likome mes Ir
kutsko lietuviai be nič nieko! 
Ramiai sau snattdžiame ir sė
dime rankas sudėję, laukdami, 
kol kiti nepradės varyti lietuvių 
kultūros darbą.... Ar ‘ ilga 
sis tas musų snaudulys, tai 
nas

vie- 
S.Dįevas težino!

— Lietuvos žinios

IS AMERIKOS
PASPORTAI KELIAUJAN

TIEMS RUSIJON.
Kiekvienas svetimtautis, ke

liaujantis Rusijon, turi turėti sa
vo valdžios išduotą pasportą. Bet 
tokio pasporto nepakanka, reikia, 
kad tokį pašportą vizuotų rusiš
kieji konsuliai. Norintis gauti 
konsuliaus vizą, turi jam prista
tyti krikšto metrikus, taigi per
tikrinti konsulių, kad Rusijon 
keliaujantis ne žydas. Kas krik
ščioniškų metrikų neturi, tų pa- 
sportų nevizuoja rusiškieji kon
suliai ir toki Rusijon važiuoti ne
gali, arba išgauti leidimą trum
pam laikui labai sunku. Jis turi 
prirodyti, kad yra agentu didelių 
firmų, bet ir tąsyk jam leista Ru
sijoj pašilikti tik tris mėnesius, 
nors nasportas paprastai išduo
damas \uva pusei metų. Jis turi 
mokėti didesnius mokesčius negu 
atkankanti Rusijon krikščio
nys. Savininkas konsuliaus 
vizuoto pasporto, išbuvęs ilgiau 
kaip pusę metų, kad išvažiuojant 
jo nesulaikytų, turi išsirūpinti 
rusišką pasportą ir su tokiu Ru
sijoj gali gyventi. Jeigu gi sve
timas žydas, firmos agentas nori 
Rusijoj ilgiau kaip tris mėnesius 
gyventi, turi išmelsti • policijos 
leidimą, bet ir policija gali jam 
leisti pasilikti tik vieną mėnesį 
ilgiau, paskui jis turi kreiptiesi

nisterio, bet ir tas gali la^ką tik 
mėnesiui pailginti. Toliau pusei 
metų leidimą^ gali duoti tik. vi
sų ministeriųv taryba. Ilgesniam 
laikui leidimai žydui niekada ne
būva išduodami. Paprastai sveti
miems žydams, išbuvus tris) mė
nesius Rusijoj, • beveik neišduo
da leidimo dar ilgiau pasilikti.. . .v ../ 1
Išvažiuojantis is Rusijos savo pa
sportą gauna ant ’rubežifius, to
dėl prieš išvažiuojant jis turi po
licijai užmalduoti, kada išvažiuo
ja ir pranešti, kur.ji. turi paspor
tą pasiųsti. Taigi, «ne tik sunku

.bepročių namai, o juose gydosi 
187,454 bepročiai. Pereituose me
tuose priimta 60,608 nauji be
pročiai, o iš įstaigų, paleista 
53,880. Kas metas'bepročių skait
lius Amerikoj pasididina 6200, 
taigi 25%. Tuom tarpu gyvento
jų skaitlius pasididina kas^me-

ILGO LAIKO REIKĖJO.
New York. Gyvenantis Brook- 

lyne Orison R. Burr, 4 rugsėjo 
1904 m. pasiuntė laišką New 
Yorkan vedėjui The London te
atro, Curtin u i. Laišką tą jam tik 
dabar atnešė gromatnešys. Taigi 

ką ėjo aštuonis metus.

St.
operos;
Heink,| antrą kartą apsivedė

Rapp. į Bet tarp turinčios 51 me
tus giesmininkės ir jos vyro už
gimė nesutikimai taip didelį, kad’ 
per teismą prisiėjo skirties; po 6 
metų sugyvenimo. Nesutikimai

UŽMANO VALDŽIAI TELE
GRAFĄ Į SAVO RANKAS 

PAIMTI.
Washington, D. C. Pačto per- 

dėtinis Hitchcock rengia kongre
sui reikalavimą, kad valdžia nuo 

juos

visus telegrafus, kaip tai nuo se
nai yra Europoj. Vokietijoj ir 
telefonai yra pačto dalis;
valdo valdžia.

Tene-
‘ ‘ EXPLIOZIJA,

Cincinnati, O. Trįoboj 
ment House atsitiko smarki gazo 

kuris namus tuos išnaikino. Su
degė vienas vyras, o moteris ir 
vaikas taip sunkiai apdegė, kad 
reikėjo greitai ligonbutin gabenti. 
Iš viso apdegė 11 žmonių.

Salt Lake City, Utah. Kasyk
lose Kemmerer Coal Co. ^Kem- 
merere, Wyo., atsitiko d 
pliozija, kuri užmušė 5 
o 20 sunkiai užgavo.

darb.

IŠGABENIMAS IR ATGABE
NIMAS PREKIŲ AMERIKON.

Washington, D. C. Statistikos 
biuras garsina, jog pereituose 
metuose Amerika svetur išgabe
no savo prekių už $2,092,371,141, 
taigi daugiau negu kada 
pirma.

nors
Iš kitur gi prekių parsi- 
už $1,532.931,861.

SALOS ŠV. HELENOSNORI 
GYVENTOJUS PERKELTI 

AMERIKON.
San Fancisco, Cal. Atkako čia 

turtuolius Alfr. Moseley pasitarti 
su valstijos valdžia, ant kokių 
išlygų but galima perkelti Kali- 
fornijon gyventojus Šv. Helenos 
salos kurie ten išmisti negali ir 
vargą kenčia.’ Gyventojų ten yra 
3000. Sąla Šv. Helenos prn

rikoj bet toli nuo Afrikos saus- 
žemio. Ji pagarsėjo Luonfi, kad 
čia išgabentas ir laikomai? nelai
svėj buvo franeuzų ciesorius gar
susis Napoleonas L Jis čia ir m i- 
rt. •Sunkiai apkulta 23 pasažieriai. sutašytų .visus miesto gyvautai-.

TEISINGA^ REIKALAVIMAS.
«•

Boston, Mss. Massachusetts 
valstijos iJgisliaturai Morill iš 
Haverhill padavė ^umanymą, kad 
kiekvienas
buto narys;Apirmf?pegu užims vie
tą, kokiai tąpo išrinktas, išbūtų 
penkias diepas ir naktis kalėjime 
ir nors mėnesį Jągyventų betur
čių apgyvento).„nąiesto dalyj, nes

Pittsburg, Pa. Čia vėl likosi 
pagarsintos ' dovanos “Carnegie 
Heroe Fondo**,.’ už pasišventimus 
gelbint kitus. Ar tos dovanos 
padarys geresnius, pasišvenčian- 
čitis žmonis, galima abejoti. Juk 
tik tas kitiems pasišvenčia, kas 
prie to Jrnkęs p bet dovanos gali 
pagelbėti; žuvusių gelbint kitus 
šeimynoms, nes apie tokių šei
mynų likimą paprastai draugija 
susirūpina, ' o žuvusį gelbėtoją 
greitai visi užmiršta.

AUGA KARIUMENĖS UŽLAI
KYMO IŠLAIDOS.

Washington, D. C. Senatorius 
.McClimber išskaito, jog per 20

m u i kari u m e nes ir kariškojo lai

sidiclino ant 230/2, o gyventojų 
skaitlius pasididino tik ant 44%. 
Išlaidos Anglijos tam tikslui pa
sididino ant 115%, o gyventojų
skaitlius tik

PREZIDENTAS IŠ 
MO PALlVoSAVO 

' f ’

KALĖJI- 
BANKI-

NINKĄ &IORSE.

Washington, D.1 C. Preziden
tas Taft paliuosavo iš kalėjimo 

ninką Chas. W. I Morse. Jis, už 
peržengimą į bankinių teisių bu
vo teismo pasmerktas 15 m. ka
lėjimo; išsąflėjo gyienok tik du 
metu, PalmOiSiyvo. jį dėl menkos 
sveikatos., ? v

ANGLIAKASIŲ KONVEN
CIJA.

Indianopoles, Ind. Čia atsibūva 
Amerikos angliakasių 'mėtinė 
konvencija. Konvencijai buvo 
paduotas įnešimas, kad anglia- 

socialistų partijos. Tas įneši
mas vienok didėliu balsų daugu
mu tapo' atmestas, kaipo var
žantis žmonių persitikrinimo lai
svę, todėl priešingas Amerikos 
konstitucijai.

NAUJOS ATEIVYSTĖS 
TEISĖS.

Wshington, D, C. Senatui pa
duotas Dellinghamo sumany
mas naujų ateivystės teisių. Su- 
lyg to sumanymo: kiekvienas 
ateivys turės mokėti Amerikon^ 
atkakęs 4 dol.; kad. bepročiai ir 
menkapročiai nebūtų įleidžiami; 
garlaivių kompanijoms kad bu
tų uždrausta agituoti ir 
šifkortes; tas pats lytisi 
mes kompanijų, kurios 
viams dar namieje esant 
savo žemės šmotelius, 

brukti 
ir že- 
Jšei- 

bruka 
kokių

ateiviai niekada nęmate, todėl ne
gali žinoti, ką ta žeme verta.

__________ . t

KVAILŲ NETRŪKSTA, 
m. lWashington D.( £. Pačto vy

riausiasis inspektorius pagarsino 
metinę atskaitą, is kurioš matyt, 
jog pereituose mę^ųpse visokios 
prigavingos komparjos nito leng
vatikių išvilicmy 7^niljįdnus do- 
larių. 189 ąsmeny^ už panau- 

slams pasiųstu ka|sįįman.
„ ...4,0..

EXPLIOZIJA KASYKLOSE.
WilkesbarręĄs Pa. r Kasyklose 

Parish Colliery, nėt^h Plymouth, 
atsitiko smarki expliozija, kuri 
užmušė šešis darbininkus, o trįs 
sunkiai sužeidė.

NELAIMĖS ANT GELE
ŽINKELIŲ.

Kanton, phto Netoli Qirey 
nusirito nuo pylimo pasažierinis 
Big I'our geležinkelio traukinys.

New Yorke įvyko lenktynės Fred Koenigo automobiliaus su New York Central gelžkelio grei
tuoju Twentieth Century traukiniu. Dviejų mylių lenktynėse automob liūs pralenkė traukinį 
šimtu jardų.

Janesboro, Ga. Netoli nuo čia 
susimušė pasažierinis traukinys 
Louisville & Nashville geležin
kelio su prekių traukiniu. Už
mušta du geležinkelio tarnai ir 

• trįs pasažieriai.

Philadelphia, Pa. Netoli Tor- 
resville greitasis geležinkelio trau
kinys užbėgo ant skersai bėgių 
važiuojančio karo su 6 važiuojan
čiais, karą sudaužė ir visus žmo
nis užmušė. Užmuštos penkios 
moterįs ir vienas vyriškis.

Mastinsville, Ind. Netoli nuo 
čia susimušė du Indianopolis N 
Martinsville elektriško geležin
kelio traukiniai. Prie to užmušta 
2 žmones, o sužeista 6.

GAISRAI.

tėliai Revere House ir Rex
ford. Pražuvo ugnyje ir vienas

Prenticez, Wis. Sudegė čia na
mai Johno Deering. Sudegė pen-, 
keras jo vaikų — du bernaičiai ir 
trįs mergaitės.

New York. Didelesė Wanama- 
kero krautuvėse užgimė čia gais
ras, kuris, pridirbo nuostolių ant 

milijonų dolarių.2

IS DARBO LAUKO.
New York. Unija gazo dirb

tuvių darbininku, turinti 32000 
narių, nutarė tuojaus streiką pra
dėti.

Lawrence, Mss. Streikuoja 
čia medvilnės darbininkai, iš viso 
15000 žmonių.

fl Janesville, Wis. Janesville 
Sugar Beet Co. pranešė Racine 
pavieto burokų augintojams, jog 
nuo/jų neims buroku, nes ne-

dys 

neims burokų,
□kraus dirbtuvės sustab- 

darbus.

Red Lodge, Mont. Čia yra 
anglių kasyklos; abiejosedvi 

dirba kasdieną. Kitokių darbų 
čia nėra, tik kasyklose. Iš ki
tur pribuvusiam’ darbas neleng
va gauti, nes ant vietos pakakti
nai yra darbininkų. Lietuviu 
yra čia penkios šeimynos, o 
vienių apie 30,z

pa-

IS VISUR.
|| Pietinėj Afrikoj, paupiuose 

Vaal rado naujus deimantų lau
kus ir į mėnesį laiko prie tų 
laukų susitvėrė miestas turintis 
jau 12000 gyventojų.

|| Ispanijoj nuo vietos pasitrau
kė CanalejaŠ’o ministerija dėl 
nesutikimo Su karaliumi.

|| Rygos laikraščiai pakėlė su- 
manymą, kad Rygos miesto val
dyba, neldukdama kol bus visuo
tinis valstybės gyventojų sura
šymas, pati imtųsi surašymo ir

Jus. Taip esanti padariusi ir 
Maskvos miesto valdyba.

į; Kievo, Žitomieriaus, Ekate- 
rinoslavio ir kitų gubernijų 
zemstvos apskelbė boikotą Ame
rikos ūkio mašinoms ir kitiems 
išdirbiniams. Esąs tai atlygini
mas už sutraukimą sutarties su v 

kalinių už kėsinimąsi pabėgti 
Minsko apygardos teismo pa
smerkti pakarti.

ll Brazilijoj mieste Bahia kilo 
revoliucija. Mieste buvo kruvi
ni susirėmimai minių su kariu- 
mene. Provincijos gubernatorius 
atsisakė nuo vietos.

|| Mandžurų kuningaikščiai nu
tarė Chinų ciesoriaus šeimyną 
perkelti iš Pekino į Jehol, 120 
mylių į šiaurius nuo Pekino.

|| Arabijos pakrantėse susimu
šė Italijos kariškiejie laivai su 
turkiškais kanuoliniais. Kadangi

Ha u siekiančias kanuoles, jiems 

ku laivus.

|| Švedija rengia didelę staciją 
bevielinio telegrafo susinešimams 
stačiai su Anglija ir su Amerika.

|| Francuzijoj senatorius Poin
care sutverė naują ministeriją ir 
pats joje perima užsienių reika
lus. Pagarsėjęs Vokietijos prie
šas Delcasse joje pasilieka lai
vyno ministeriu.

J Į Londono likraščius rašo 
vienas daktaras iš Orenburgo,

A V v
miečių pietinėse Rusijos guber
nijose. Daugybė žmonių mirštą 
badu, siaučią be to dar limpamos 
ligos. Kaimiečių vargas esąs taip 
didelis, kad jie pardavinėją sa
vo vaikus atsilankantiems iš pa- 
uralio Stepų kirgizams. Iš val
džios jokios pašalpos negauna
ma.

|| Florencijoj, Italijoj, sausio 16 
dieną pasimirė įžymus anglų vi
suomenės veikėjas Henry Labou- 
chere. Būdamas kuone visą me
tų pusšimtį (1865—1905). Ang
lijos parlamento sąnariu jis bu
vo vienas iš radikališkiausiųjų 
žmonių atstovų. Buvo gabus 
publicistas ir patsai leido radi- 
kališką savaitinį laikraštį Truth. 
Mirė turėdamas 80 metų am
žiaus.

|| Socialistų atstovai rusiškoj 
durnoj perskaitė laišką kokio ten 
Kozakovo apie darbus “Tikrųjų 
rusų sąjungos” prezidento Dro 
Dubrovino. Kozakov užtikrina, 
jog jį ir dar kitą vyrą Dubrovin 
prikalbėjo užmušti durnos atsto
vą Karavajevą, ką jie 1908 m. 
ir padarė ir už tai gavo 30000 
rublių. Žandarų oficieras Šklia- 
rov prie užmušto pastatė sargy
bą, kad užmušėjams palengvinti 
pabėgimą. Škliarov pertikrino Ko- 
zakovą, jog užmušysta bjus su
versta ant žydų. Tarybose apie 
jįžmušimi Dubrovin užmtišėjams 4 . 

apie Witte pasakojo tokius daik
tus, kad reikia abejoti apie pa
sakymo teisingumą. Dubrovin pa
sakojo, buk Witte daug caro 
laiškų pavogė ir juos padėjo 
Mendeisohno banke Berlyne. Ca
ras pagązdino Witte kalėjimu, 
jeigu jis laiškų neatiduos. Witte 
gązdinimo nenusigando, bet pa
gązdino carą jo jį kompromi
tuojančių laiškų pagarsinimu. 
Dubrovin toliau pasakė, jog jam 
siūlyta milijonai rublių, jeigu jis 
caro laiškus nuo Wittes išgaus. 
Socialistų partijos atstovai ru
siškoj durnoj padavė teisių mi- 
nisteriui užklausimą, ar jis žino 
apie tuos Dubrov i no pasakojimus 
ir ar ištyrė jų teisingumą.

|| Pereitos savaitės utarninko 
dieną Pekine du vyriškiai metė 
bombą po vežimu ciesorinių mi
nisteriu pirmininko Juanshikai. 
Expliozija užmušė arklius ir du 
eskortos kareiviu. Metusius bom
bą suėmė. Mano, jog abudu bus 
pakarti.

I

Anglijoj apsunkinta tapo 
turtingoms amerikoniems atkak
ti į karaliaus rūmą. Nuo dabar 
karaliaus dvaran galės atkakti tik 
amerikonės vedusios anglus ar
ba su jų šeimynoms susigiminia
vusios. Mat Anglijos karalienė 
nenori su amerikonėms labiau su
siartinti.

|| Pirmuose Vokietijos parla
mento atstovų rinkimuose šie
met už socialistų partijos kandi
datus paduota 4250000 balsų, ly
giai vienu milijonu daugiau negu 
1907 metuose.

/

|| Paraguay republikos sostinėj 
Asuntion buvo ant gatvių kruvini 
mūšiai šalininkų prezidento Li
beralo Rosas su revoliucionie
riais. Iš abiejų pusių užmušta 
daug žmonių. Miestą Asuntion 
valdo revoliucijonieriai. Prezi
dentas pateko į rcvoliucijonierių 
rankas ir jo šalininkams iki šiol 
nepasisekė jį išliuosuoti.

(I Netoli Sicilijos itališkiejie ka
riškiejie ^laivai paėmė franeuziš- 
ką garlaivį “Carthago”, kadangi 
jis vežė du aeroplianu. Fran- 
euzija vienok pakele smarkų pro
testą prieš italų pasielgimą.

|| Anglijos karalius ir karalienė 
grįžta namon iš Indijų; 17 sau
sio jie atkako į Port Sudan, Egip-

|| Airijoj tarp airių katalikų ir 
protestonų užgimė dideli vaidai; 
protestonai pąsirengę neleisti, kad 
Airijai butų savivalda pripažinta.

• || Turkijoj, mieste Zilkova, bul
garai metė trįs bombas 
susirnkimą. Expliozija 
užmušė tris turkus, o 32 
sužeidė.

į turkų 
bombų 
sunkiai

ar pereVincuk,Mokytoja: 
tave tėvas už tai, ką tu vakar čia 
padarei ?

Vincukas: — Ne, nepėrė. Jis 
sakes, kad tai jam labiau skaudėtų 
ne kaip man.

Mokytoja: — Eik jau eik! Ar 
gi tatėvo tokios jau gailios šir
dies esama ?

Vincukas: —* Ne. Ale jis ti 
reumatizmą abiejose rankose.

r



c

rubežių sukėlė riaušes turkų 
kareiviai. Kareiviai, ištarnavę

laike

paskendo su visais žmonėms ne

lmėj Austrijoj užgimė dideli 
tvanai. Upė Ahr daugelyj vietų

įlotai vandens už-

nuo. kalnu lavinos užtvenkė

Upe Marna ir Maas

mieste

kurios nuo

A W IMS « fcW W

mušė elektriką 
ir su dviem 
užmušė ir is

muose likosi 
nu paroda.

Išsigelbėjo tik kapitonas ir du 
jūreiviai, 53 ingulos žmonės pri- 

........ u

don i jo j ir Albanijoj laukia bul
garų ir albanu sukilimo. Todėl

augsciau-

dovą dviem metams kalėjimai!, o

tams.

žinia,

liucija prieš Madero, 
revoliucijonįerių yra 
Luz. Jis organizuoja 
riunlene angliškoj kalk

generolas

mūšiai kariumenės

Elektriką 1

rui-

ne

vęs pinigus, jis užsimanė keliau
ti visokiuose kraštuose. Buvo
Indijose, Egipte, Anglijoj ir at
kako Paryžiun, kur tapo suimtas. 
J ieško jo ir Berlyno policija, 
nes ir Berlyne Moiseiev klastų

11 .Vąlijo.s pakrantėse, nežinomo

PORTLAND, ME.

as mė
li ėra

buvusiu dideliu
C c*

•’S

tė

MME. SC HUM AAN-HEIK, 
garsioji ope os giesmininkė su savo vaikais, sunum s ir dukteri
ni s sumaniusi dabar persiskirti su savo trečiuoju vyru, kadangi 
ji labiau savo vaikus mylinti, negu vyrą. '

iškeikimu kunigėlis jaf^gerą rek- 
'aą ne
lis vis

vardo garlaivys susimušė su Cų- liamą padarė. Matyt 1<S
i žino, jog uždrausta^^

skanesnis. J. Wt|tb&ictispaskendo su'visais ant jo buvu
siais žmonėms,

|| Anglijoj, Manehestęryj. pasi
baigė medvilnės dirbtuvių darbi
ninkų streikas ir 300000 darbi
ninkų pradėjo vėl dirbti; U

|| Tolkewitze, netoli Dresdeno, 
Vokietijoj, pasimirė iš bado, kaip

Abudu ži-

tarpu po lova, cigarų bakse ra
do 300000 markių pinigų. Pini
gus tuos Rademacher užrašė Ber
lyno ir Breslavo gyvulių saugo
jimo draugijoms.

Chinus naikina ne' tik nami-
n is

2% milijono žmonių neturi

išleido į visas civilizuotas tautas 
atsišaukimus melsdamas atiku

1110 ciesoriškame operos teatre

x’o grindys ir buvę ant scenos 
žmonės supuolė į kelnorę. Sun
kiai sumankyta 20 choristų ir 
chorisčių ; sunkiausiai sumanky
tas basas Sibiriakov.

Chinų ministerių pirminiu-
kkas

Pekino į Tientsin, nes bi- 
landžuru keršto. Perkalbėti

..... 4.
IŠ PLAINS VILLE, ,-^A.

kesbarre. Aplinkinėje yra ang
lių kasyklos. Darbininkai* suside
da iš visokių tautų;’ Yra ir lie-

it Skai

gu kiti.

vai. Mat pas mus per mažai bran
ginamas kitu .„.kas. Buvo ir ke- 
lėtas bergždžių kalbų, nes dau
gumas imu iar nesupranta, jog 
beržgdžios kalbos naudos neat
gabena, tik laiką gaišina.

Saova.

IŠ

Nuo
šiuose metuose žmones daug nu

sukurenti; ne vienas, eidamas 
darban, ausis, nosį ir kojas mi

e

biai neblogiausi ir gyvenimas 
geresnis negu kur kitur, nes rui
mų raudos pigesnės ir kuras pi-

nu.c
nė jokios, nes nėra kam sutvel

gauna
ant viršaus kurą

Smulkių anglių

0 •Aplinkinėse darbininkai iižsiima 
ir žemės apdirbimu ir žemės dar
bininkai perai irvvena. Bet He

syklose, nes didesnius žemės 
šmotus farmai nelengva čia gau
ti, tik kaip kur nuo anglinių

raudos brangios. Pliacius

bet ir brangiau

‘Keleivio” agentas Kirtiklis.

sausio. Norima
. S. kuopą. Atvirų

yra. Bet čionykščiai lietuviai 
girtuokliauja mažiau kaip kitur. 
Daugelis lietuvių čia turi nuo
savus namus ir farmas Portlan- 
do aplinkinėse. V. K. Hamen.

IŠ KENSINGTON, ILL.

Buvo statoma B r. 
veiksniu drama v

IŠ PITTSBURG, PA.
Turinys: jaunas

M are.

Parama'’ suspėjo į 10 mėnesių j Išlaidos: 
vylikai savo narių poskolinti į Draugijos reikalams

gana standų ramstį.
Važiuojantieji mokintus užsie- 

niuosna gali traukt čionai dra-

kr.
Išskolinta 1
Al įduota pernykštes ir šie

metines skolos 12./O

Šiaurinėj Pittsbur 
sausio diena 1 tane

10 priima

kuomet
tą nors 
savitar-

yra žemiau Tarpžeminių jūrių pa
viršiaus, nors ne visi. Francuzai 
todėl užmano užlieti tą dalį, kuri 
yra žemiau jūrių paviršiaus. Tas

charą, ten oras britų daug 
tesnis. Sachara yra kaipi p

visuotino
Daugumas

riti moterų, iš baimės, kad nepa-
gražus.

Visos ro-

Re-
savo

smo

LIETUVIAI AMERIKOJ.
IŠ WATERBURY, CONN.

lėlė tek.

steriai ir su likusiais jo pagelbi-

1000 rubl. gavo Vaclav Michnie-

Pa- tiel

lie-

IŠ WORCESTER, MASS.|| Ecuadore, pietinėj Amerikoj

bu i.

bijodami kiair

t

musų užsieni-

jos valdžia per savo

Piniginė apyskaita.

sulaikymo franeuziško pačto gar- Iždas.

Tunisą.
stovyklas, bet italai užpuolimų

10.00
Vieno-

U viso kr. 1364.97

ingijimui bendro drau
sti svetaine, knygy-

tiją. Iš 67 apskųstų: 31 teismas 
pasiuntė katorgon nuo dviejų

čiai, rodo jiems, jog amerikonų 
negeidžia; užgauliodanM juos, 110-

Italai sulaikė kitą franeuziš- 
pačto garlaivį “Manouba”,

Lenkai pakv:etė lenkus ar
chitektus stoti konkursai) ir pa
dirbti plianus lenkų teatro Vil-

žmonių; italų užmušta *3, o su
žeista 7.

Juanshikai nori pasisavinti dik
tatoriaus tiesas.

Po to prasidėjo balius. Per 
lių buvo vartojama ypatinga

kronų 71.50
866.47

bą užmokesnio neėmė, bet ir pi
nigų davė. J. Virbickas.

pusišką lietuvių kultūrą. Maža 
da darom, bet veikiame, ką ga 
Įima. Ir manome, kad "Parama" 
sulyg kurios po pusantrų gyva

“Paramos” atskaita, 
už i-I—i-XI 1911 m.

peilį, kuriuom jis jai kitąsyk 
grūmojo, peilį pakavojo. , Lich- 
neris pasiskolino nuo draugo, su 
kuriuom Pittsburgan atvažiavo,

savo nariu

Lenkai Krakove stato 
tninkla Tadui Kosciuškai, v

ręs. Duota žinia poliejai, kuri 
žmogžudį ir suėmė. Jo auką pa
laidojome 14 sausio dieną. Lai
dotuvėms reikėjo kolektuoti. Dau-

šuvių ir parėjęs namon, nušo
vė savo pačią; viena kulka pa

mų kraštų pasiuntiniai sudrutino 
sargybas, nes jie laukia riaušių 
ir demonstracijų. Demonstraci
jos ciesoriui prilaukiu chiniečių

>7 asmenų, teisman patekusių už

jykloj nulieta tapo stovyla Ja- 
gailos paminklui statomam Krar 
kove atminimui pergalėjimo Kry
žiokų prie Gruenvvaldo.

Paramos

Čia yra apie dešimtis lietuviš
kų pašelpinių draugijų. Toks iš
siskaidymas į mažas kuopeles ne-

barama” dar neilgai gyvavo, 
bet ir trumpu laiku bei mažu sa
vo narių skaičium jos daug mok
sleiviams padėta. Be “Paramos” 
dabartiniams draugijos nariams

Persijoj pasilikimo. Visa Šiau
rinė Persijos provincija Azarbei- 
džan rusų jau apvaldyta ir iš

jų. Tikrieji naria mokinasi: Au
strijoj, Francuzijoj, Šveicarijoj,

mimas, tai yra svarbiausia "Pa
ramos” veikimo dalis. Apie ši
tai mes suteikiame žemiau skait

lį* 
valdžioms

veizėjai užsimanė pamėginti 
draugijas suvienyti platesniam 
darbui
gijų namo
nu ir, ruimu gimnastikai. Geras
tai užmanymas ir toks susijun
gimas draugijų ir namo mojimas 
būtinai čia reikalingas1, jeiįu no
rime sulaikyti musų' jaunimą

jie bombardavo miestą ir

Italai iškrėtė ir vokiško Lloydo 
pasažierinj garlaivį “Schleswig”, 
bet nieko draudžiamo nerado, to-

dabar j;e nepripažįs, jeigu ga
lutinai viršų paims, ciesoriaus 
valdžios užtrauktų paskolų.
panašius prašymus pasiuntė 
Europos

Ant minėto laivo mat buvo 29 
sanitarai. Italai mano, jog tai 

oficierai. 
Francu zi- 
pasiuntinį

kariumenę išsiuntė, kur ji re- 
ptiblikonus lengvai galėjo ^per-

ir viena moksleivių 
-4 moteris, 12 vyru

. . . . . . 1niai pradeda neuzsitiketi niini-

dar šis tas “Paramos” nuveikta: 
5 žmonėms suteikta informaci
jos apie Vakarų Europos mo
kyklas ir pragyvenimo sąlygas; 
referendumu nuspręsta 20% pa-

dedasi “revoliucijos”!)

turėjo pasiskirstę: Abraomo — 
J.' Vilimaitis, Samuelio — Z. Mi- 
leika, Sorės — K. Kenstavičiene, 

Pučkorius, Marės

Aberdeen, laike smarkios vėtros 
oaskendo laivas “Wistow Hali”.

Jiškos kariumenės. Mušis trau
kiesi keturias valandas. Italamsnaši šuliniuose ir upėse. Dauge 

lis šoka šuliniu su mažais vai
bą, dirbt ėjo motina. Bet Lich- 
neris, padirbęs porą dienų, me-

prasti laiškai “tabletai”.
Vakaras praėjo gan linksmai 

ir gražiai. Rpt.

253- 3°
254- 5°
243.00

Amerikos “Aušros” sureng-

|| Prusnose, 

bininkus, mirtinai

kurie, kaip mano, tapo užmušti, 
arba nuo duju užtroško.

kaime
kantone 
gaisras, 
žmonės, 
degusiu 

tame keturi su- motina 
kur g;

mi republika, nors tarybos re- 
publikonų su ciesoriaus atstovais 
nepasibaigė, nors didesnė dalis 

tui. Liberalai išrinko preziden
tu generolą Plązą, o krašto so
stinėj valdžią į savo rankas pa
ėmė kongreso pirmininkas ge
nerolas Montero. 19 sausio buvo 
didelis mušis, liberalai užpuolė 
Montero prieš juos pasiųstą ka- 
riumene ir ją sumušė, likučiai pa

ciesoriaus pasitraukimui jam ne- 

jonės

sta Chan Jumis.

tiems kraštams iki šiol nepasi
sekė, nors sutaikyti kara vedan

pulkas arabų ir turklį užpuolė 
traukiančią toliau nuo jūrių ita
liškos kariumenės c;
vo smarkus. Turi
sykį nustumti, su
atnaujino mūšį ir 

ir arabai,

tų tautų žmones rinko parašus 
prašymui, kad miesto' dalyj va
dinamoj Brooklyn butų atidary
ta vakarinė mokykla miesto lė
šoms užlaikoma. Mokykla buvo 
atidaryta ir mokiniu atsišaukė

sišaukė daugiausia lietuvių ir 
italų. Pereituose metuose moky
tojaus vietą gavo Lukošius, 
“Aido” redaktorius; jis mokina 
angliškos kalbos. Lietuviai noriai 
mokyklėlę lanko, ypač jauni
mas; ir kun. Saurusaitis ragino 
savo parapijomis mokyklėlę lan
kyti, užtikrindamas, jog Luko
šius “cicilikų” nemokys, bet vien 
katalikus. Bet 
gas Saurusaitis 
košių boykotuoti.

dabar kuni- 
pradėjo Lu- 

Skundė jį mo- 
rcikalaudamas 

prašalinimo Lukošiaus, nes jis 
savo spaustuvėj atspauzdino kny
gutę “Reformacija arba bažny
čios atitaisymas^, sutaisytą ir 
išleistą pastoriaus Drignačio. Pa
šaukė telefonu Lukošių ir smar
kiai jį išbarė. Kada Lukošius 
pasiaiškino pas mokyklų perdė- 
tinį, tai tas iš musų jėzuito de- 
nuncijacijų tik nusijuokė ir lie
pė Lukošiui toliau mokytojaut.

Čia nieko nepešęs, musų de- 
nuncijantas prisakė parapijo- 
nams nelankyti mokyklos skyrių, 
kur mokytojauja Lukošius, nes 
ten girdi gręsia pavojus kata
likams. Bet ir pas mokinius, 
turbūt, nieko nepeš, nes kaip iki 
šiol, dar nė vienas iš mokyklos 
nepasitraukė. Ir kun. Saurusai- 
čio iškeiktą pastoriaus Drignačio 
knygutę dabar ypač žmonės la
biau pirkti pradėjo, nes savo 

žmogžudystė: 32 metų Lichncr 
ris nušovė savo 24. metų pačią 
Stefaniją. Jis buvo liuteronas, o 

juodu Raseiniuose. Ten išgyvenę 

į Philadelphią. Tris metus išgy-

sidejo nesutikimai. Jąs pradėjo 
gert, viską iš namų nešė ^pįirduot,

su

Geri , (žmones 
šiokius iltokins

nusipirkti. Ji ėjo darban, o mo
tina prižiūrėjo nmusiir 9 mėne
sių mergaitę. Visk ašį ėjoagerai, 
moterįs manė, jog galės-gyvent 
vienos. Bet prieš Kalėdas’ atva- 

nuo visiško suamerikonejnno ir 
blogo laiko praleidimo. 'Todėl 
reikia geisti, kad sumanymas 
įviktų. Tūlos draugijos ^sutiko 
sujungti tam tikslui š£vo spėkas; 
jeigu kitos ir atsisakė,)!tai dar ne
didelis vargas, nevisi juk vie
naip * tautos naudą ^supranta; 
su laiku ir jos gal kitokioms 
akims žiūrės į pakelt '̂ sumany
mą.

14 sausio buvo draugijų susi
rinkimas, kuris maldnų įspūdį 
padarė ant visų susirinkusių. 
Vienas tik blogas — tai lietuvių 
nesilaikymas laiko. Garsinta bu
vo, jog susirnkimas prasidės 2 
vai., o valdyba susirinkę tijc 3 

tie patįs jo prikalbinėtojai sumu
ša jį, gi Marė tik pasityčioja iš 

prakeikdamas jį, 
Samuelį suima.

nesuteikė laimės, 
no, jo nesuartino 
tik atstume. Kitu 
primetamos jam. 
šiem s svetimas, v
m a s.

Abraomas, 
ta, o patį

į tik pažemi- 
su žmonėmis,

lieka

bu • ir neaiškumu : c c
Murinos pinigus, 2

“ m at ai, kur j

Murinos -
— J. Vainorienė, Batako — V. 
Šileika, Kunegundos — B. V.

Po lošimo — dainos. L. M. D. 
“Aido” choras, vedamas J. M. 
Laukelio, padainavo tris daine
lės: ai Girioj, b) Tėvynė, c) Sau-

“Parama” atiduoda antra savo \>
veikimo atskaitą. Dievai žin ko 
nenuveikta, bet šiaip jau nau
dingo darbo padaryta nemaža. 
Jei “Parama” gali ■ sakyties nau
dingai šiais metais gyvavusi, tai 
pirmučiausia tariam ačiū visiems, 
kas musų draugiją rėmė. Kaip 
praėjusiais metais, taip ir šie
met, mus lydėjo visuomenės prie
lankumas." Mus rome lietuvių 
laikraščiai, žmonės iš dvarponių, 
kunigų ir šiaipjau svietiškos in
teligentijos; lietuvių draugijos 
musų “Paramai” taiposgi padavė

Butų reikėję »ar privatiškai sko- 
linties, ar mažint išlaidas rcika- 
lingiausiems dalykams, kartais 
juos liekant ir visiškai neužga
nėdinus. Viso butų buvę. Bet 
“Parama” rėme medžiagiškai ir 
doriškai. Šitai daryta ne kokiais- 
nors didžiuliais turtais ; duodama 
mažas paskolas trumpam laikui, 

pinės
svetur,

kur
visuomet ras

mą, jei tik draugijos k; 
ką-nors daryti. lodei 
džiai atkrci])iamc musų 
kinančios jaunuomenės 
“Paramą" ir neveltui norime, kad 
ajje ją žinotų juo didesnis mok
sleiviu skaičius.

nuosir-
besimo-

reikia nurodyt. Lietuviai dar ma
žai važiuoja užsieniuosna mokiu-- 
tus, o vienok musu kraštui Imtu <7 v v
juo naudingiau, juo daugiau ji
sai matytų savo inteligentijos 
tarpe įvairių kraštų kultūros. 
Kiek “Paramai” sekasi savo na
riams padėti, tiek jinai, nors ne

sleivių suvažiaviinan delegatas; 
išsiuntinėta “Aušrinės” anketą 
36 moksleiviams. Be to, “Para
mos” dalykais padaryta 5 visuo
tini krakoviečių susirinkimai. 
Draugijos reikalais išsiųsta 43 
paprastį ir 9 apdrausti laiškai. 
Šitiek sulyg draugijos smulke
snių darbų.

Narių skaičiumi “Parama" 
1911 metais maža tesiskiria nuo 
1910 metų. Dabar “Paramoj" 

stojo, o vienas rėmėjas užu ne- 
užsimokėjimą išbrauktas. Perei
tų metų atskaitoj, greta 17 tikrų
jų narių, kuone narių teisėmis 
buvo pastatyta 15 “pasižadėju
sių” įsirašyti. “Paramos” narių 
skaičius iš šių “pasižadėjusių”, ro
dos, butų galėjęs prasiplėšti; bet 
išėjo sulyg lietuvių priežodžio:

i.

Inplaukos:
Narių mokesniai
Aukos
Sugrąžintos skolos
Pasiskolinta

2. T u r t a s .

“Erškėčiu vainiko leidi- c

* nys apkainotas ant 1011.8c
Šiemetines ir praėjusių me

tų nesugrąžintos narių
skolos 1005.95

ls viso kr. 2192.^9

^Pernykščius metus užbaigiant 
turto buvo 278 kr. 28 hel., taigi 
šiais metais jis pasididino 2083 
kronu 26 hel. k.

Draugijai paaukojo: 
Dvarininkas D.

tas vakarėlis 28.86
Jucevičius j 2.68
p. Olševskienė (Amerika) 2.40
Bal—tis , 11.36
Kai—čio knygos 5.00

Per VI. B—na:
Z. Nušokas 2.5°
J. K aš.

\ *

2.50
Kunig. P. Gr. 2.5°
Kun i g. P. J u z. 2.5°
N. N. •37
Gaig—s ' 1-25
Wę—nė C- 2.5°
Ged—te 2.5°
X. Y. 2.5°
Kun. M. •5°
J. Paul—te 2.50
Kol—0 2.50
Du ponu 2.00
Kunig. Gin—as 2-3°
A. ir M. Žm—iai 2.50
Kei—y s 1-25
P. Vii—is 2-5°
JT. Vii—is 2;5O
D. Mai—is 2.50
Dr. Dal—tis e 2.50
K ra u—as 2-5°
Jod—a ’•25
M. Yč—as J 25
Vydu n as • 2.50
Dr. Paš—us 2.5°

i

Iš viso kr. 866.47
P. J. Gerbačcvskio paaukoti 

843 cgz. “Erškėčių vainiko” ap- 
kainoti maždaug ant 1011 kron. 
80 hel.

“Paramos” Valdyba narių ir 
savo vardu taria širdingą aciu 
draugijos rėmėjams; jinai taipo
gi tikisi, kad musų visuomenė 
tolimesniam laikui dar labiau 
“Paramą” sudrutįs ir kad “Pa
rama” įstengs dar žymiau varyti 
svarbų darbą
nes moksleivijos medžiagišką rė
mimą. “Paramos” Valdyba.

P. S. 1911-12 mokslo metams 
“Paramos” Valdybon išrinkta pir
mininkas, iždininkas ir vienas jos • 
narys senieji (L. Vailionis, R. 
Rasikas ir J. Šepetys); J. Vieno- 
žinskiui ir J. Sauliui atsisakius 
būti Valdybos nariais, jų vieton 
išrinkti: V. Bagdonas ir P. Na
rutavičius.

Draugijos adresas: Oesterreich, 
Galizien, Knakow, Akademija 
Sztuk Pięknych, 
žinskis.



>. NUO REDAKCIJOS.
Viši laikraščiui siunčiami rankraščiai 
turi but pažymėti autoriaus parašu 
ir adresu. Pasirašantieji pseudony
ms is. turi paduoti. Redakcijos žiniai, 
ir savo tikroj) vaod*.
Redakcija pasilieka sau teisę atsiun
čiamus jai rankraščius trumpinti ir 
taisyti.
Netinkamus laikra&Ui! rankraščius 
Redakcija, pareikajįota, gražina au
toriui atgal jo lėšothis.
Reikia visada rašyti tik ant vienos 
popiečio pusės, paliekant plačius tar
pus tarp eilučių.

GYVENIMO AIDAI:
Apie vaikų laikraštj. — Laikrašti

ninkų veiklumas.

N. 52 “V. L.” p. Jos. Slitskis 
primena apie II laikraštininkų su> 
važiavimo nutarimą leisti vai
kams laikraštį, ir klausia, ar tik
rai laik. suvažiavimas nutarė tą 
daryti ir dėlko jis nepasirodo.

Nutarti laikraštininkų suvažia
vimas nutarė, bet neapdirbo to 
nutarimo: kas turės jį leisti, ar 
privatiškai, ar reikia inkurti tam 
tikras fondas. Apie būdą leidi
mo nieko nesako. Tokiuo budu 
galima nutarti keliauti ant Mar
so. Bet kokiuo budu tą kelionę 
atlikti?

J. Slitskis‘kviečia kitus tam 
tikslui aukoti ir pats prisižada 
aukoti. Reiškia — pritaria in
kurti tam tikslui fondą, t 

Tam ir aš pritariu. Laikraš
tis vaikams leisti gana brangiai 
atsieis, nes turės būti iliustruo
tas, o taipjau ir spaudos darbas 
dailiai atliktas.

Gi didelio skaitliaus skaitytojų 
toks laikraštis negali tikėtics. 

t

Tas pats ir su apskelbimais.
Dėlto nelabai kas norės tokį 

laikraštį leisti. Jei ir leistų, tad 
pirmą dotną atkreiptų į biznį, nuo 
ko pats laikraštis labai nuken- 
rėtų*- *

Geriausia sutverti tam tikrą 
fondą. Leidžiant visuomenės lė
šomis, jis butų pigesnis ir ge
resnis, pagalios labiau išsiplatįs, 
(kas svarbiausia), nes ir platinto
jai smarkiau jį platįs, negu kad 
privatišką laikraštį.

Aukas galėtų, kol nesusitvertų 
komitetas', priimiftėti laikraščių 
redakcijos.

Reikėtų su tuo klausimu pasi
skubint, kad but viskas užbaigta 
iki III laikraštininkų suvažiavi
mui, ir nuo to laiko butų gali
ma pradėti laikraštis leisti.

*

Senai jau praėjo laikraštininkų 
suvažiavimas, senokai ir jo pro
tokolas pagarsinta, bet darbi} kaip 
nematyt, taip nematyt.

Kaž-kur dingo visos komisijos 
su savo Rašytojų Draugijomis, 
apskelbimais etc. Niekur tų ko
misijų darbų nesimato.

Per pusmetį vos įstengė para
šyti laiškus-pakvietimus leidė
jams. Ir daugiau nieko.

Bet aš pasakysiu, kad jeigu 
taip veiksite įv toliau, kaip da
bar, jei jūsų veikimas pasibaigs 
tik tuomi, kad suvažavę Scranto- 
nan ar kur kitur, nutarsite, o 
paskui tuos nutarimus ar į “safe” 
patalpinsite, ar krosnį jais pa- 
kursite, ir miegosite iki kito su
važiavimo, tad nereikia suvažia
vimų: vistiek galima miegot ar 
ęhieagoj, ar New Yorke būnant. 
O nutarimai? — Jei jie lieka tik 
nutarimais, tai tinka tik krosnį 
pakurti.

Redaktoriai! Jus šaukiate ki
tus veikti, dirbti, o patįs veikia
te lyg šimto metų seneliai. Jei 
ir toliau taip veiksite, tai liksite 
į “sėptynių miegančių brolių” 
vietą, nes anie jau supuvo, reikia, 
kad kas kitas juos pakeistų.

K. Virsnis.

PAAK1NIMAS.
Šaltais ir ilgais žiemos vaka

rais žmogus, parėjęs namo iš dar
bo, neturi daug ko veikti, ir 
laiką niekais praleidžia. Norėtų 
rasti kokį užsiėmimą, tik nesu
siranda. Tatai norėtumėm duoti 
vieną patarimą, kokiuo budu liuo- 
sas nuo darbo valandas pralei
sti ne niekais, bet su didele nau
da sau ir visuomenei. Patarimas 
šitoks.

Kas moka kiek rašyti ir sveikai 
protauti, tesėdie vakarais prie 
stalo ir, ėmęs plunksną ir popie- 
ros lakstą, rašo laikraščiui žinu
tes. Ką svarbesnio tarp savo 
apielinkės lietuvių pastebėjęs, kas 
butą visuomenei žinotina ir ver
ta laikraštyje paminėti — te su
rašo viską sufyg savo geriausių 
išmanymų, visa teisingai, ir te
siunčia Uikraščio “Lietuvos” re-

’swr __- ■

dakcijai apačioj padėtuoju ad
resu*

Jei prisiųstos žinutės bus ver
tos spaudinti laikraštyje, judėsi
me “Lietuvon”, o rašytojas gaus 
užtatai užmokestį sulyg atsiųstų 
žinučių vertės. Jeigu gi žinutes 
laikraščiui netiktų, taigi neturė
ti} jokios platesnės vertės ir svar
bos, redakcija duos rašytojui at
sakymą laikraštyje, nurodyda
ma, kodėl jos netinka, ir ^patars, 
į ką rašytojas turėtu labiau savo 
domą atkreipti žinias laikraščiui 
rinkdamas.

Visos atsiunčiamos ir musų 
laikraštyje spaudinamos žinios 
bus, kaip minėjome, apmokamos 
sulyg jų vertės. Žinių vertę spręs 
redakcija. Keturis sykius tilpus 
vieno korespondento žinoins laik
raštyje, už jąs bus paskirtas už-• t' 
mokestis. J v

Žinių mes reikalaujame, tiktai 
žinių svarbesnių, ne vien kad 
kur ten gražus oras, kad lietu
viai girtuokliauja ir mušasi. Rei
kalaujame žinių iš lietuvių gy
venimo, jų krutėjimo, jų darbų 
tautiškoj ir visuomenės gyvenimo 
dirvoj, iš draugijų gyvenimo — 
jų veikimo, jų pasilaikymo, etc. 
Reikalaujame žinių labiausia iš 
stambesniųjų lietuvių kolonijų — 
miestų, miestelių, ypačiai čia-pat 
iš Chicago, kame gyvena apie 60 
tūkstančių lietuvių, turi kelis 
šimtus savo įvairiausios rūšies 
draugijų, kuopų ir ratelių, kele
tą parapijų, daugybę visokių ama
tininkų, ir t. t. Tarp jų svar
besnių žinių nestinga, reikia tik 
nepatingėti jų parinkti, surašyti 
ir laikraščiui pranešti.

Tatai ir musų pakvietimas. Ra
šykite, kuris tik moka rašyti ir 
nusimano, kokios žinios gali tu
rėti platesnę visuomenišką ver
tę ir laikraščiui tinkamos. Raši
nėdami laikraštin žinutėj patįs 
išsilavinsite, išmoksite gerai ir 
nuosakiai rašyti ir išsidirbsite ge
riau apmokamais koresponden
tas, pagalios, sugebesnieji, gerais 
publicistais. Reikia tik gero no
ro ir pasiryžimo. Baidytis pir
mų nepasisekimų nėra ko. Geru 
korespondentu, geru publicistu, 
redaktorium nė vienas ne užgi
mė: kiekvienas turėjo mokintis, 
lavintis, dirbti, kol tokiuo pa
tapo. Korespondentu būti, ar 
publicistu, ar redaktorium, ar 
šiaip rašytoju neišmokinama mo
kykloje. Mokykloje duodama tik 
abelna dalykų pažintis, visa-kita 
pasiekiama tik besilavinimu ir 
praktika. Ir tarp garsių rašyto
jų buvo daug tokių, kurie jokių 
augštesnių mokyklų nelankė, o 
tečiaus jie garsiais rašytojais pa
tapo. Patapo, patįs besilavinda
mi. Čia, kaip ir visur, reikalin
gas tik ^pasiryžimas, noras veik
ti ir tobulintis. Šiame atvėjuje 
kiekvienas turi progą savo gabu
mus išmėginti. Tatai pradėkite. 
Rašykite, ką tik svarbesnio sa
vo- apielinkėje lietuvių gyvenime 
pastebiate. Jei prisiųstos žinios 
laikraščiui tiks, jos bus atspauz- 
dintos ir išleistuvė paskirs rašy
tojui atlyginimą. Beto, žinių rin
kėjui, korespondentui pasiųsime 
dar ypatingas informacijas, ko
kios žinios labiau reikalaujamas, 
kaip jos turi but renkamos ir su
rašomos.

Po žiniomis galima pasirašyti 
ir pseudonym u (prasimanytu var
du), bet šalia to reikia visada pa
dėti ir savo tikrą vardą, pavardę 
ir adresą, kad redakcija žinotų, 
kas žinią pranešė ir su kuo, rei
kalui atsiėjus, reikia susirašyti.

Žinias reikia siųsti visada šiaip 
užadresavus:

“Lietuva” News Dept.
3252 So. Halsted st., Chicago, III.

LAPELIS,

Praporo Raspaškino gyvenimas 
ir darbai.
Romanas.

(T^sa).
• Raspaškinas Mandžurtjos lau

kuose. Vyriausiasis visos vei
kiančiosios armijos vadas, Ku
ropatkinas, paskyrė jį prie savo 
kanceliarijos.

Gyventi čia buvo gera! Japo
nai toli, jų šimozos nelaksto ant 
galvų —- žinai, kad busi gyvas. 
O taip?.... O taip kiauras die
nas ir naktis vynas, kdrtos, mo
ters; pinigų pilnos kišenės! Šim- 
tarublinėmis užsidegdavo papi
rosus, o sidabrą tiesiog barstyda
vo rieškučiomis, sakydami:

— Ką čia tie niekai!
Svetimtaučių laikraščių karo 

korespondentai žhtrėjo į Rusijos 
oficierius ir stebė'’ A

— Iš kur jie tiek r*nigų.turi!? 
Rusija tokia nusus**”* o dabar, 
kaip karas, pinigų ^ežino kur 
dėti!. ... «

Žodžiu, Kuropatkino stovykloj 
buvo labai linksma gyventi! 
Raspaškinas net ir apie savo 
nuiząs užmiršo, nors išvažiuoda
mas karan, mane tokius kariškus 
pseanus parašyti, kad jie smar
kiau veiktų už kulkas!

Taip praėjo pora mėnesių..
Šit vieną dieną, po pietų, Ras- 

paškiną pasišaukia pas save Ku
ropatkinas ir, duodamas jam sto
rą pakietą, pasakė:

— Čia slapti poperiai. Nuvėši 
generolui Linevičiui į mūšio lau
ką. Tik, saugok Dieve, kad ke
lyj pąkietas nepakliūtų japonui 
į rankas — tuomet viskam ka
put ! Čia didelės paslaptįs, — ge
riau savo galvą atiduok, tik pa- 
kieto ne! Nu, keliauk sau. Die
ve, tau padėk!

Raspaškinas paėmė pakietą, sė
do ant arklio ir išjojo.'

* Pajojęs tris varstus, paklydo. 
Išsitraukė žemlapį: žiuri šiaip, 
žiuri taip —• ką čia biesą su
vaikysi ! Čia kelias ir čia kelias, 
po dešinei kelias ir po kairei 
kelias, priešais kelias ir užpa
kalyj kelias.... Žinok tu,, kuris 
jų tikrasai, kuriuo galima pas 
Linevičių nujoti? Josi po dešinei, 
o jei čia kaip tyčia japonas pa
sislėpęs griovyj?! Bakt iš ka- 
nuolės, ir nebegyvas! Josi po kai
rei, — o, rasi, čia japonas? Ži
nok tu, žmogus, kur dabar tas 
japonas!?

Raspaškinas žemlapį trenkė į 
žemę ir piktai sušuko:

•— Ar aš vežėjas?! Tiktai vežė
jai turi žinoti kelius, —< aš esu 
Rusijos armijos oficierius!

Nusėdo nuo arklio, pririšo jį 
prie medžio, o pats atsigulė ant 
minkštos žolės. Guli sau, ruko 
papirosus ir retkarčiais atsidusta:

—■ Ek, nuobodu! Bučiau nors 
monopolkos butelį pasiėmęs, vis 
kitaip !....

Užėjo naktis. <1

Raspaškinas užsėdo ant arklio 
ir nujojo.

Prijojo miestą: gatvės, na
mai.... Prie vienų namų rau
dona lempa dega. Raspaškinas 
iš džiaugsmo sušuko:

— Kokia laimė! Visur man 
sekasi!

Nulipo nuo arklio, koja spy
rė jam į pilvą >—^arklys šuoliu 
nulėkė sau, o Raspaškinas inėjo 
vidun.

Keista buvo vienas dalykas: 
tartum kažin-koks fatum Raspaš- 
kiną persekiojo, — kur jis. neida
vo, visuomet atsidurdavo link
smybės namuose. Taip ir dabar 
tokioj vietoj jis atsirado.

Raspaškinas šėlo. Moterims 
fundijo šampaną ir gyrėsi:

1—■ Aš tik iš japonų rankų!....
Raspaškinas linksminosi, link

sminosi, gėrė, gėrė ir nusilakė, 
kaip kurpius.

Namų sargai paėmė jį už ran
kelės ir išvedė laukan. Raspaš
kinas nesipriešino, jis tik mur
mėjo: 4 ■

— Tu mane pas geišas vedi? 
Puiku!

Tarno jau senai prie jo ne
buvo, o jis eidamas, vis mur
mėjo:

— Tu mane pas geišas...*,
Ėjo, ėjo, šlitiniavo, šlitiniavo 

ir sukniipo ant kažin-ko minkšto. 
Suknupęs, sumykė:

s—1 Kokia minkšta lova!.... 
Puiku! Geiša!... ^ Geiša, eikš 
prie mano krutinės!....; Geiša, 
bučiuok mane!...,

Ir geiša bučiavo.....
Taip Raspaškinas praleido 

naktį.
Saulė jau buvo augštokai. Ras

paškinas atbudo.irapimtas sen
timentų, norėjo jau tarti:

Geiša, bučiuok mane! — bet 
pravėrė akis-— o, Viešpatie! 
Jis gulėjo ' tvarte, apsikabinęs 
karvęs koją,...

Raspaškinas straktelėjo stačias, 
išsitraukė kardą( ir jau norėjo 
skelti karvei stačiai į tarpragį, 
bet tuo tarpu tvarfan su miištu- 
ve inėjo kareivio ir, pamatęs už
simojusį Raspaškiria, sušuko:

— Kuropatkino >?kar ve!
—— A ?!/ z ■''
— Ji Mandžurijon drauge su 

Kuropatkinu atvažiavo specialia
me traukinyj, — raportavo karei
vis, pridėjęs ' ranką prie smilk- 
menio. . - .

Raspaškinas gyvuolio nubelie- 
tė, bet vietoj to žandan gavo, 
bala žin už ką, kareivis.

Raspaškinas apleido tvartą, ap
sidairė: stebuklai I jis buvo savo

Kuropatkino rezidencL į tuviai dvigubai labJau lietuvišką 
' f •ceną pamylėtų!

mieste, 
joj-
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Pagalvoję ąspaškinas sugrį
žo namo? p;^ Tą įsiuvo į kepurę 
Ir, nekeSfdaUas balto kitelio, ku
ris buvį^ vilSs . mėšlinas, nudro- 
žė pas Iriausiąjį armijos vadą— 
pas Kumpatkiną. •

— JaVj sugrįžai? — klausia

— Jau.' ‘ u
— PdUietas? atiduotas genero- 

lui Lindvičivfi!’
- nW
— O,1 Jėzau! — sušuko, per

sigandę^/ Kuropatkinas. — Japo
nams pkkliuč'o?

— Nei* Aš išgelbėjau pakietą!
— Kaip? Sakyk, kaip?
— Jojų, joju ir bala žin iš kur 

— ūžt aut manęs tas japonų To
go su visk armija? Šaukia: stoi! 
Aš iš nogimo — pliupt, pliupt! 
Ant victosępaguldžiau dvidešimts 
aštuonius japonus! Togo su visa 
savo armija pasileido bėgti, bet, 
atsikvošėjęs, sustojo. ir artileri
jai sukamandavo: pli! Ir kad ims 
šūviai į mane lėkti, kad ims! 
Nu, matau, blogai — iššaudžiau 
visus patronus, aš vienas, o jų — 
čiela armija! Kas daryti? Grei
tai nušokau nuo arklio, kardu 
perskrodžiau jam pilvą ir įlindau 
į arklio pilvą, 6 galvoj man vis 
pakietas —’ kad tik nepakliūtų 
tam japonui!.. i J, Artilerija šau
dė ir nutilo...;- Girdžiu, apie 
arklį trepsi žingsniai ir Togo 
balsas: — Kur tasį velnias pasi
dėjo, tik buvo Ir nebėra! Tai ru
so šaunumas!-—• Pavaikščiojo, 
pavaikščiojo, paniurzgėjo, pa- 
niurzgėjo ir sukamandavo armi
jai trauktis atgal. Kuomet ja
ponas buvo toli, aš išlindau iš 
arklio pilvo ir štai dabar stoviu 
prieš jūsų akis. Matote, koks 
mano kitelis....)

Didelį įspūdį padarė šj isto
rija į Kufopatkiną.

«—j Raspaškine, tu busi gene
rolas, tu esi geniališkas! — 
sušuko Kuropatkinas, spauzda- 
mas Raspaškinui ranką. — A, o 
kur pakibtas*?

Raspaškinas perskrodė kardu 
savo kepurę, ištraukė suglamžytą 
pakietą ir) padavė Kuropatkinui:

Ši’tfĖL
\ ; 'i

Tą pąčią valandą Kuropatki
nas raštiškai įsakė iždui duoti 
Raspaškįįnui Jris tūkstančius rub
lių už tokį karžygišką darbą, o 
už trijų jdięnų prie narsaus ofi- 
ęięriaus onuudiro žibėjo naujas— 
Jurgio kryžius. P. Butėnas.

--------------

Iš Chicagos 
LietuvhįJĮyveniino.

“Aušros” paskaita.
Nedėlioj, sausio 28 ,d., 3 vai. 

po pietų, Aušros svetainėje, 
3149 S.bjdalsted gtv., p. Pr. Gu
das skaitys referatą temoj “Ita
lai”. Referatas bus iliustruo
tas apie 80 paveikslėliais. Įžan
gos 10 centų asmeniui.

“Aušros” 10 metų sukaktuvių 
vakaras.

Sausio 20 d. įvyko “Aušros” 
vakaras paminėjimui 10-metinių 
sukaktuvių “Aušros” gyvavimo 
ir darbavimosi.

Svarbiausias vakaro programe
dalykas buvo pastatymas Go
golio dviveiksmės, komedijos 
“Piršlybos”. Lošimas pavyko 
taip gerai, kad. anot išsitarimo, 
geriaus nereikia. Lošėjai padė
jo daug triiisb savo rolėms gerai 
suprasti ir išsilavinti. Tai buvo 
puikiausiai atlošta komedija, ko
kią kada nors chięagiečiai matė. 
Geriaus atlošta ir už “Šalaputrį”. 
Visi gabus lošėjai, jau senai at
sižymėję, bet šį kartą jie dar ge
riaus atsižymėjo — buvo “at
their beąt”.. Ipošė : B. Vaitiekū
nas, J. Prušinskas, J. Ugaudas, 
J* Sankųnas, P. Moskienė, M. 
Damijonifticn^j B. Bernotaitie- 
nė, M. liib-ntvžiitttė. Režisoriavo 
K. Jųrg^H6niš>. Vaitiekūnui ir 
MoskieneU galima pavydėti jų 
gabumo t rrušmskas, naujai pasi
rodęs Chįča^os lietuviškoje sce
noje, taipgi labai gerai atsižyminoje, tai
jo*; jis buyo labai judus, bet ju
dėjimai btyvo j^abųs ir išlavinti 

1 ąpsukrumo ir jlrąsos turėjo tiek, 
kaip geriausias čigoniško budo 
piršlys. Ilgfaųdas buvo gerai per
sirėdęs ir puikiai išrodė, kaip 
Jaut ir lošė “kupčiaus” rolę. Žo
džiu, spektaklis buvo gyvas, juo
kingas, puikus. Į^ad mes daug 
tokių spektaiciių turėtume, tai lie-
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Apie koųcertinę vakarę dalį su 
tokiuo jąu pagyrimu atsiliepti ne
galimai Tai buvo lyg ir prie
dėlis prie perstatymo.' Matyt, 
rengėjų nebuvo tiek daug be
sirūpinta muzikale vakaro dali
mi. Žymiausiais šioje dalyje ar
tistais buvo smuikininkas Sar- 
palius, griežęs iš De Beriot 
smuikai koncerto Allegro ir 
Andante, ir Kriščiokiute, giedo
jusi Schuberto “Serenade” ir 
Verdi “Gėlių giesmę” iš La Tra
viata. Ši pastaroji jai mažjau 
nusisekė. Serenada labai gerai 

^atgiedota. Pp. Zigmont, Do- 
bilius ir Mockus padūdavo sak
sofonais — trio; neblogai, bet 
nieko labai ypatingo; tiek, kad 
galima buvo pasidžiaugti, jog 
lietuviai imasi lavintiesi ant įvai
rių instrumentų. Tokį dalyką 
malonu pagirti ir paraginti jau
nus saksofonistus neapleisti sa
vo instrumentų, kol nepasieks 
ganėtiną tobulumą juos valdyti. 
K. Vičas ir į A. Micevičia giedo
jo Grockio “Nokturną” ir Vil- 
bois “Jurininkai”. Abiejų balsai 
reikalauja daug dar apdirbimo, 
lavinimo.

K. Gugis trumpoje prakalboje 
nupiešė “Aušros” istoriją, jos 
įsteigimą ir veikimus. “Aušra” 
per tuos 10 metų sušelpus 22 
moksleivius: iš jų 9 dar tebe- 
lanko augštesnes mokyklas, 2 
(Gražys ir Kuodis) besimokin
dami mirė, 4 iš sušelptųjų mok
slo nebaigė, o 7 pabaigė. Gugio" 
kalba buvo labai indomi, kad ir 
trumpa. Tiesa, ilgesnei kalbai 
nebuvo nei laiko. Gal butų bu
vę geriau, jei rengėjai butų pa
skyrę daugiaus laiko geroms pra
kalboms, o mažiau koncertui. 
Reikėjo entuziastiškesnio tokių 
svarbių sukaktuvių paminėjimo, 
kad pagarsinus taip svarbiį\drąu- 
giją ir laimėjus jai daugiaus spė
kų. Tai draugijai reikia visuo
menės rankų. Reikia, kad ji taip 
atgytų, kaip anais metais atgijo 
T. M. D. Reikia, kad jos reika
lai butų be pertrūkio skelbiami 
musų laikraščiuose ir musų pra
kalbose.

Sakoma, kad jau visi apie ją 
žino. Daug apie ją žino, bet 
daug ir visai nežino. Yra ir to
kių tautiečių, kurie girdėjo, kad 
yra kas ten tokio, vadinamo 
“Aušra”, bet nežino, ar tai yra 
laikraštis, ar kokia knygų par
davykla. Reiktų todėl daugiau 
Draugijai skelbtis.

“Aušros” sukaktuvių vakaran 
atsilankė gražus būrelis žmonių. 
Pelno busią apie 40 ar 50 dol.

Jo. Vis—kas.

Dilininko J. Šileikos naudai 
vakaras.

Sausio 17 d. vakre, Šv. Jurgio 
par. svetainėje buvo vakaras nau
dai musų jauno dailininko, moki
nio Muencheno karališkos aka
demijos, J. Šileikos. Vakarą su
rengė p. K. Kasputis.

Vakaras buvo daug geresnis ir 
pasekmingesnis, negu galima bu
vo iš anksto tikėtiesi. Nors buvo 
tai seredos dieną, bet žmonių 
prisirinko nepaprastai daug. Sve
čiai pribuvo iš įvairių Chicagos 
apielinkių ir miestelių, net, pav., 
iš DeKalb, UI. Be abejonės, pub
liką pritraukė geri išgarsinimai.
Berods, iš apgarsinimų vieni juo
kėsi, kiti džiaugėsi, treti net ir 
piktinosi, bet tas atnešė vakarui 
tik naudą, nes visi apie jį kal
bėjo ir juomi indomavosi. Ant 
užpakalio sulankstytų plakatų bu
vo didelėmis raidėmis atspausta: 
“Extra! Didelė Revoliucija ant 

' Bridgeporto!” Kas tik tokį ap
garsinimą nutvėrė, kiekvienas 
skaitė ir kitiems rodė.

Rengėjas buvo sudėjęs, visas 
i savo pastangas, kad surengus 
! tikrai gerą vakarą, koks tik ga
lima. Stengėsi apgalėti visus 
blogus impročius, kokie jsivieš- 
ipatavę musų vakaruose. Tas jam 
iš dalies pasisekė, bet visgi pažy
mėtame laike negalėjo pradėti 

^spektaklio. Tik oia jau ne ren
gėjo kaltė. Chicagoje pas mus 

Tokia jau mada: vakaras garsina
ma 8 vai. prasidėsiąs, o patįs ak
toriai tesusirenka apie 8:15 arba 
8:30. Jau ačiū Dievui porą me
tų lankausi beveik į visus lie
tuvių rengiamus spektaklius, o 
da tik, porą sykių mačiau į laiką 
prasidedant vakarą. Dabar taip: 
jeigu garsinama, jog spektaklis 
prasidėsiąs, dygiai 7 vai., tai at- 
.eik/apicyB vai., ir tai da turėsi 
laukti pusę valandos....

Tajp buvo ir su Šileikos vakaru; 
kada ’Hfleas pakelti uždangą, io-
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sėjai pradėjo dar tik 'usus lipan
tis ir veidus teptis.

Kaip ten nebūtų, bet toks im- 
protis blogai atsiliepia ir į publi
ką, ir į vakarų rengėjus.

Šileikos vakaro programas buvo 
ilgas it gana turtingas. Įžy
miausi dalykai buvo: K. Kaspu
čio ir DeGammos duetas “Mo- 
riaki” ir J. Jakaičio beno “Lie
tuva” muzika. Beto, ir kiti, kon
certe dalyvavusieji, gerai atsi
žymėjo. Toks smuikininkas kaip 
P. Sarpalius, tokie pianistai kaip 
A. Pocius ir J. Byanskas, tokie 
giesmininkai kaip A. Klimavičiū
te verti tik pagirti. Jie visi yra 
konservatorijų mokiniai ir ateity
je galime iš jų laukti stambių 
savo artistų. Taipgi dalyvavo 
žymi giesmininkė p-lė Easter ir 
giesmininkas Van H often.

Be to, choras “Birutė” padai
navo tris dainas, o “Birutės” 
orkestrą protarpiuose griežė įvai
rius klasiškus dalykus.

' Koncerto pradžioje, “Birutės” 
artistai-mėgėjai atloše K. Pui
dos komediją “Be šulo”. Loši
me dalyvavo žymiausieji musų 
artistai-mėgėjai: B. Vaitiekūnas, 
J. Briedis, P. Moskienė ir M. 
Damijonaitienė. Tie musftį ar
tistai jau senai musų teatrų*lan
kytojams yra žinomi, todėl čia nė
ra ką apie juos daug sakyti: jų 
jau vardai pasako, jog lošimas 
buvo tikrai geras.

Spektakliui pasibaigus, kalbė
jo B. Balutis, lietuviškai, ir ži
noma labdarė, didelė Šileikos 
rėmėja, McDowell, angliškai.

Koncerto programas buvo se
kamas: “Lietuva” benas, J. Ja
kaičio vadovystėje, griežė: Ei- 
lenbcrgo “Bersaglierių Maršą”, 
SouthwcH’io “Nugget Nell” over- 
tiurą; “Lietuva” orchestra: lla- 
zell’io “Gėlių vainikas”, Lietuvių 
tautišką himną ir S. Valstijų tam 
tišką himną. “Birutės” orkestrą 
griežė, Sarpaliui diriguojant: 
“Rusų karišką maršą”, Lorcndo; 
“Sweet Jasmine”, Armand; 
“Vengrų šokis Nr. 5” Brahms. 
A. Zigmont putė ant saxophone 
“Si tu savais” Balfe; M. Easter 
dainavo “Thy Songs” DTIardc- 
lot, “La Scrcnata” Tosti; Van 
Iloffcn dainavo: “God byc” Tos
ti ir “Za Nieman id u ja” kazo
kų dainą; J. Byanskas skambino 
ant piano “Valse Briliante” 
•Chopin, “Scherzo” Mendelssoh- 
no; Klimavičiūtė dainavo “11 
Baccio” Arditti, ir “Nuožmi 
Mergina” Moniuškos; Sarpalius 
smuikavo “Vengrų Rhapsodiją” 
Hauser; Pocius skambino “Dai
ną Volgos laivininkų”, “Im
promptu” Chopino ir “Valse Ju
liette”, Raff’o.

Po koncertui buvo šokiai, kon- 
fetti ir serpentinas.

Publika laike perstatymo ir 
koncerto labai gražiai užsilaikė.

Tai buvo gražus vakaras.
Gražu, smagu ir malonu, kad 

musų tautiečiai taip širdingai, 
taip puikiai atmena savo gerus 
tautiečius. Lai šis tikrai pa
girtinas pasidarbavimas dailinin
ko naudai, suteikia ir jam, Ši
leikai, kuodidžiausią energiją 
atsiekimui jo prakilnaus tikslo.

Šis vakaras parodė, jog mes 
mokame remti vertus rėmimo 

f 

žmones, jog turime gerus ar
tistus ir muzikus, nors dar jau
nus, bet su didelėmis ateitimis; 
jog mes į keliatą metų gerokai 
jau esame pažengę priekyn ir 
patraukėme į save daug naujų 
spėkų, kurios, mums miegant, 
būtų’ tekusios svetimiems. Tai 
tikra? tiesa: prie -lietuvių prisi
dėjo keli tikrai gabus artistai, 
kurie save skaitė lenkais.

Visi artistai ir muzikai kon
certe ir spektaklyje dalyvavo be 
užmokesčio. Jo. Vis—kas.

Nuo Redakcijos. Prie augš- 
čiau aprašyto Šileikos naudai 
vakaro, padarysime vieną mažą 
pastabėlę. Pagirdami visą va
karo rengėjų stropumą ir padėtą 
triūsą prakilniam tikslui, jų pa
sistengimą padaryti patį vaka
rą — dailės žvilgiu —; tikrai 
dailų, kas jiems daugiau ar ma
žiau ir pavyko, vis dėlto lei- 
clžiame sau pastebėti vieną jų 
padarytą paklaidą. Ta gi paklai
da, tai interpimas koncerto pro
gramai! tokio dalyko, kaip “rusų 
kariškas maršas”, tiesiai gi pa
sakius — Božet caria chrani! 
Kam tas buvo reikalinga, tą ne
bent patįs rengėjai žino. Nespė- 
liosime. Bet jau tuo vienu da
lykėliu pažeminta visas vakaras, 
daugiau pažeminta ir išjuokta 
visi lietuviai užgauta jų šven- 

čiaųsieji tautiškos sąmoričs jau
smai (išskyrus nebent tulus ca
ro tarnus, jeigu tokių lietuvių 
tarpe butų). Vakaro rengėjai, 
afišose skelbę “Revoliucija!”, o 
susirinkusius, vakarui simpati
zuojančius žmones pasveikinę su 
Bože, caria chrani, tiesiai juk —» 
gal patįs to nesuprazdami — juos 
provokavo.

Nesmagu labai mums daryti 
čia tokią pastabą, bet tokių ap
sireiškimų nutylėti ir gi negali
ma. Musų vakaruose, kas juos 
nebūtų rengęs, pirmą syk, tur
būt, sugriešta > caro garbei him
nas, bet jis turėtų but ir pasku
tinis, ir tikimės, kad jis bus pa
skutinis !

T. M. D. 28 kuopos vakaras.
Šis vakaras buvo 21 d. sausio, 

M. Mieldažio svetainėje, 2242 
W. 23 Place.

i
Pirmiausiai kalbėjo S. Biežis 

temoje: “Motina ir jos svarba 
draugijoje”. Tema gera ir kal
bėtojas neblogai ją apkalbėjo, 
bent iki pusei savo kalbos. Jis 
kalbėjo daugiaus valandą laiko. 
Klausydamas jo kalbos, ant po- 
picrėlčs pažymėjau tokius įspū
džius: Geras kalbėtojas; gerai 
kalba; smagu klausyti; gana tei
singai aiškina, bet tik labai po 
nosia; užpakalyje žmonės, ma
tyt, nieko negirdi, nes beperstojo 
baldosi, šneka ir vaikščioja. Ak, 
jau tokia pasaka pradeda nepa
tikti: “Nesuprantanti mergina 
neturi būti leidžiama motery
stei! !” Dieve, kas turi teisę ją 
sulaikyti ir sakyti, kad ji nesu
pranta.... Jau pusvalandis kaip/ 
'šneka. . . . Labiaus užpakalyje- 
baldosi.... Jau pradeda inkyrėti 
ir nubosti. Kalbėtojas užbaigė 
viską, ką žinojo, dabar jau tik 
suka ratu, .aplink. Nuobodu. Jau- 
praėjo visa valanda! Ak, kid jau 
užbaigtų ! Jau visai nieko n^įbpa- 
sako, tik šneka. Užpakalyje tik
ras turgus. Jau užbaigė! Ploja 
rankomis, kad užbaigė.

Mat buvo labai nuobodu.
Po kalbai, žmones atgaivino 

p. Sarpalius savo smuikos solu. 
Paskui kalbėjo p. Balutis. Po
nui Balučiui galima pavydėti jo 
iškalbumo. Jis ne kokius tuščius 
dalykus apkalbėjo, bet apie pro
to ir minties vertę, apie atsieki- 
mus, apie pakilimą, apie mokini- 
mąsi gyventi, apie kentėjimą ir 
energiją, su kuriais garsus žmo
nės pasiekė savo augščiausius 
laipsnius.

Buvo pastatyta sęenoje “Aklą 
pažins, kvailą supras”. Lošė: 
Baisokas, Kaupaitė, Gvergždaitė, 
Kritikas ir Zaura. Atlošta pui
kiai. Komcdijėlė padaryta iš lie
tuviško anekdoto, kaip pusaklė 

'mergina bandė apsivesti su pus
akliu, kvailu jaunikiu. Gerai bu
vo nuvaizdinti lietuvių kaimietiš
ki pobūdžiai ir apsiėjimas.

Paskui Baisokas perstatė girtą 
Stepuką, grįžtantį namo iš sa
liu no. Baisokas yra talentuo
tas humoristas-vaudevilistas. Jis 
sugeba padaryti didelių juokų iš 
mažų dalykėlių.: iš savo pasikru- 
tinimii, iš išvaizdos. Jis taipgi 
puikiai perstatė savotišką bur- 
leskėlę, užvadintą “Stepuko Ka- 
tarinka”. Beto, jis ir J. B. labai 
puikiai atliko dialogą “Į Ame
rika”, parašytą, rodosi, Jasiukai- 
v* • 
CIO. S

Galima butų daug kas indo- 
maus pasakyti apie Brusoko hu- 
moristiką, originalę humoristi- 
ką, bet tą paliksiu kitam kar
tui.

Vakaro vedėju ir režisorium 
buvo M. Dudas.

Žmonių buvo grustinai prisi
kimšusi svetainė.

Vakaras nuo 5 vai. tęsėsi iki 
8 vai. Galima sakyti, kad šis va
karas tai buvo puikus vaudevi- 
lis. Jo. Vis—kas.

Pasimirė pirmutinis Chicagos 
lietuvis.

Sausio 20 dieną People’s li
goni) utyje pasimirė Simonas Le
lešiuj 50 metų amžiaus. Paėjo 
jis iš Gudinęs kaimo, Javaravo 
gminos, Mariampolės pavietOt 
Suvalkų gub. Amerikoj išgyve^ 
no 30 metų. Sako, jis buvęs pir-t 
matinis Chicagon atvykęs lietu
vis. Pirmose z laikraščio Lie
tuvos” gyveninio dienose, a. a, 
Lelešius buvo vienas jos dali
ninkų. Buvo nevędęs,

• V • .



Tikėjimu Istorijos Rankvedis.
Su paveikslais.

Parašė bendradarbiaujant kitiems mokslininkams
P. D. Chantepie de la Saussaye

Teologijos prof. Amsterdame.
Verte J. Laukis.

vams- augant gerai, (levams sukasi galva; malant javus, 
(levai susitrupina; jie negali būti namuose, kur surinkta 
daugelis javų. Jiems javų gausas vis tiek, ką jeigu įsta
tytam jiems inkaitytą geležį į gerklę.

Kad kultūra yra guodojama ne tik del truso ir kovos, 
bet ir dėl turto ir valdymo, tai tą jau matėme iš privestų 
himnų. Apskritai, nuosavybei yra duodama įžymi svarba. 
Namo savininkas geresnis už benamį, turįs nuosavybę ge
resnis negu neturįs jos, šeimynos tėvas geresnis negu bevai
kis žmogus; bėdingumas skaitoma pažeminimu, jei jis yra 
pagimdytas apsileidimu; “kas abiem rankom neišdirba že
mės, tas, ištiesų, turi stovėti pas duris ir kaipo išmaldos 
prašyti likučių pas tuos, kurie gyvena liuone”.

Teip tikriausiu keliu pildoma “šelpimas gyvo” ir sulyg 
šito Avestoje nurodoma ilga padavadijimų eilė palaikymui 
gyvasties ir platinimui padermės. Apštis vaikų ne tik skai
toma ir laikoma geistina dievų dovana, bet lytiškiems sųsi- 
nešimams yra įvedama aštrios taisyklės, apsirūpinimui tuo- 
mi, idant veltai nepražūtų nė jiega, nė užmazga; kas padaris 
moterį nėščia, tas turi užlaikyti ja iki kūdikio gundymui; 
kas nepriderančiame laike turi su ja susinėsimą,, ar® žudo 
užmazgą, — tas vertas myrio. Visos lytiškos prie’žgam- 
tybes formos yra baudžiama kuo aštriausiu budu; jos pa
daro neišperkamas mirtines nuodėmes ir daro gyvą žmogų 
velniu, numirusį gi velniška šmėkla.

Bet jei šitų apribojimų daugelis greičiau galima suvesti 
į “skaistybės ir neskaistybes”, negu “kultūros” kategoriją, 
tai visgi be abejonės čion yra suprantama nauda, arba gyvo 
šelpimas, medžiagiškoje prasmėje. Tą galima pasakyti pav. 
apie daugelį sveikatybinių padavadijimų, kuriais yra už
pildytas Vendidad ir kurie liečia vandens, pieno, duonos, 
kūno ir drabužių grynumą; tankiai jų negalima išaiškinti 
viena rupesčia išvaryti velnią ir jie nebūtų buvę pildomi teip 
uoliai, jei nebūtų buvę sujungti su rupesčia apie sveikatą: 
Jei, pav., sakoma, kad tą, kuris valgo, reikia statyti pirma 
to, kuris nevalgo, nes paskutinysis neturi pajiegos nė šven
tiems darbams, nė trusui a >ie namus, nė vaikų auklėjimui, tai 
pamato šitai taisyklei reikia j ieškoti t iesioginėje rūpestyje 
užlaikyti gyvastį, tuomi labiaus, kad ant užbaigos sakoma: 
maistu gyvi yra visi kūniški daiktai; jei jie nevalgo, tai 

'miršta.
'rikėjimiškais pada\ adijimais ir liaudiniais pragumais 

Avestos etika dar toli neišsisemia, — moralas ankštoje pra
smėje laikomas su tokia jaty tvirtybe, ir statoma toki doriški 
reikalavimai, kurie nurodo ne tik į pilnai aprybotas ir pobu- 
dingas doriškumo formas, bet ir į tam tikrą jo idėalinimą.

Vaiskus auklėj imiškas tikėjimo galybės vaizdas doros 
srityje piešiama mums tokia išpažinčia, kaip šita: “Aš pra
keikiu velnius; aš išpažystu save Mazdos garbintoju, Zara- 
tustros pasekėju, devų neapkęstoj u, Ameša-Spentų augštin- 
toju. Aš po prisieka atsižadu vagystės ir bandos plėšimo; 
aš po prisieka atsižadu tikinčių į Mazdą kaimų grobimo ir 
naikinimo. Šeimininkams aš prižadu laisvą persikėlimą ir 
laisvą būvį, kur jie negyventų čia ant žemės su savo kaime
nėmis. Su širdingu nuolankumu aš, iškėtęs ranką, prisie
kiu: daugiau neplėšiu ir nenaikinsiu į Mazdą tikinčių 
bendrijų, nekeršinsiu kuriui nė kraujui”. Čion męs matome, 
kaip tauta, galinga savo tikėjimo ranka išsiaugština ant 
plėšikiško klajoklių padėjimo; didumą tikrai įgytos ir po
draug doriškos sąmonės augštį matome iš himno, tolygaus 
šitam: “Lai pergali šitame name nuolankumas neklausybę, 
teisybė melą, sutikintas vaidus, duosnumas šykštumą, tei- 
singunis neteisybę“.

Kad teisybe turėjo persams tam tikrą ypatingą svar
bą, tai pastebėjo jau graikai. I tą nurodo ne tik žinios apie 
vaikų auginimą, liet dar daugiau Herodoto pastebėjimas, 
jog persai labiausiai neapkentė neteisybės, o po neteisybei 
pralaidunybės, nes ji paprastai vedė prie melo ir apgavybės. 
Šito tvirtinimo tikrumą patikrina Avesta; melas ir Ahriman 
teip ankštai susiriša vienas su kitu, kad ne tik velniai va
dinama neteisingiausiais, melagingiausiais, apgavingiausiais, 
kadangi jie nori savo melagingu mokinimu svietą apgauti, 
bet ir pati iš savęs neteisybė yra velniui prigimta.

Teisingumas, kuris Aši asmenyje turi savo dangišką 
atstovą, yra praktiška teisumo išraiška ir pamatiniu su- 
pročiu Avestoje. Jis yra švietimo gyvenimo saikas, kadangi 
Aša yra abelna visų gerų gyvenimo prietikhj pradžia, tei
singumo gi įvedimas ir jo pildymas yra svieto bruzdėjimo 
tikslu. Avestos eschatologija yra teisinių sprendimų eile 
su griežtu nusvėrimu ir apskaitymu sulyg nepaperkamiau- 
sios teisybės principo. Męs žinome, kad šita dorybė buvo 
pritaikoma teipgi ir praktiškame persų gyvenime; ji buvo 
tikslu auginant vaikus, ir tokioje buity, kokia yra pasako
jama apie Kambyzą, buk jis neteisingam teisėjui nuengdi- 
nęs odą ir pasodinęs jo sūnų, kaipo teisėją, ant tėvo oda ap
trauktos krasės, nenoroms peršviečia per rytėnišką karšto 
despoto žiaurumą augšta teisingumo guodonė.

Ištikimybe, trečia esmeniško etiškojo principo apsireiš
kimo forma, yra laikoma, ačiū jos tapatybei su Mitra, kaipo 
šventas idealas ir tankiai atkartojamas tvirtinimas, jog pri- 
siekos laužymas tiek pat yra blogų, kiek šimtas netikrų mo
kinimų, yra indomiu liudijimu persų atsinešim© prie klau
simo apie dorišką tikėjimą. Rods, teisatikiškoji maželejybė, 
kuri,, teisybė, senesniame laike retai tębuvo fanatiška, nevi- 
suomet su guodone atsinešė prie šito dogmato; neužginči
jama jteipgi yra ir tas, kad persų politikoje ištikimybė tan
kiai laivo laužoma, bet daryti iš šito rimtą apkaltinimą ga
lima butų tik tąsyk, kaip atsirastų tokia diplomatija, kuri 
taikytųsi prie ištikimybės įstatymo.

Kad vienval prisakoma skaistybe ne tik suprasta litur
giško padėjimo prasmėje, bet ir siektasi prie jos, kaipo prie 
tikrai etiško, taį ypatingai apsireiškia lytiškų prietikių mo
rale. Galbūt dideliame laipsnyje jai pagrindu buvo medžia
giška gerovė; vienok neabejojama, kad jos įvedime turėjo 
dalyvumą ir tikra nekaltybė ir žmogaus vertybės paguo
doj imas, k. a. kuomet skaityta pažeminančiu moteriai susi- 
neširrtąs su keliais vyrais ir t. t. Aštrumas, su kokiu žiūrėta 
į priešgamtiškus pasigėrėjimus, matyt gana tankiai išėjo iš 
tikro pasibiaųrėjimo, nors šitos nuodėmės ir nuo zaratustri- 
nio mokslo atžvalgos turėjo skaitytis pragaištingomis, kaipo 
suturinčios gyvenimą. Žinoma, nebe pamato yra tvirtini
mas, išvedamas, iš šito'Vendidado skyriaus, kad prie pa- 
leistuvybės atsinešta teip aštriai tik dėlto, jog reikėjo; vie
nok persų tautos garbei yra tas,1 kad šitos šlykštybės iš
šaukė energišką nupeikimą, ne teip kaip senovės Europoje, 
kur jos buvo skaitomos leistinomis/ arba net giriamomis.

zmo- 
kar is

Su Avestos dvasia susitaiko visųpirma .jtas, kad stro
pumas ir darbštumas tankiai yra giriama^ tiųgė j imas ir 
nerangumas paeina nuo velnio; kaip rytmetinis gąidys šau
kia prie darbo, tai ilg 1 ’ J v ? i •
ųėms būti dar patale 
kos tautos kodekse narsa nueina į užpakali; teisybė, did
vyriai iš dievų ir žmonių tarpo yra giriama uzfljų narsą, 
bet retai giriama yra pati narsa, jei neskaičius guodonės, 
rodomos tvirtam didžiojoj svieto kovoj dalyvuiųpi.

Visi graudenimai daug) daugiau nukreipta j sutikimą 
ir net pasidavimą, negu į kariškus nuopelnus. Speųta Arma- 
jiti die vės vardas arčiausiu, budu galima (išversti kaipo 
šventas pasidavimas, jei tik riesupratus paskutinio krikščio
niškoje prasmėje; visgi Armajiti privedamą, kaipo prieš
taringumas karščiavimui, kuomet puikybe skaitoma vel-

V. G. Korolenka

Kikaro Sapnas
Apysaka.

t
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Gražus labdaringunio ir užuojautos jausmas tankiai 
randama Avestoje. Jau tikėjimo išpažinime randame jų 
išraišką: dangaus karalija paskirta tiems, kurie šelpia varg- 

gus, kuris atsako donią prašančiam tikėtojui jr kaip vėlė
m laimingas tu, kad stengeisi intikinti tą, 

kuris savo duonos nedavė vargšui.”
„ Tokiu budu ir Srauša yra garbinamas kaipo malonin

giausias vargšų globėjas ir per mirusių minėtu ves betur
čiams bendrijos nariams buvo dalinama drabužiai ir kitos 
dovanos ir iškilmingai buvo apskelbiama, kiek numirusis 
savo turto paskyrė vargšų naudai. Šitas gražus paprotys 
užsiliko iki šiai dienai ir persams Indijoje pasiturint šitos 
įstaigos^išauga kartais iki labai didelio augščio. Persų 
labdarjiigumas, teisybė, neturi vardan artimo meilės aukos 
pobud^icj, kaip ve krikščionybėje, antra gi vertus jis teipgi 
neatsižymi visasvietine buddistiškąja užuojauta; matyt jis 
greičiau išeiną iš pagirtinos sužinybės to, kas yra įstatymiš
ka ir teisinga, kuri atsako išmintingam tautos pobūdžiui.

A vestinės prie žmonių meilės netobulybė buvo tame, 
kad ji niekur neišeina už savo bendratikių bendrijos ribų. 
Prie kitaip tikinčio atsinešta visai be paisinimo; todėl, pav.. 
buvo prisakoma, kad, jei gydytojas norėjo ištirti naują 
vaistą, tai jis turėjo du pirmus tokio gydymo bandymus 
padaryti ant netikinčio į Mazdą, ir gydytojas neatsakė už 
pasekmes; tik trečiu kartu jis galėjo bandymui imti tikin
tį, bet vargas jam, jei tas nuo to mirdavo. Dualybė pasi
rodė čia pragaištinga etikai: kol viena žmonijos dalis skai
toma priklausoma velniui, artimo meilė teipgi apims tik 
vieną žmonijos dalį.

Persų etika turi griežtai formalinį pobūdį; ji pavie- 
ninio asmens gyvenime augščiausiai laiko teisybę, lėtumą ir 
veiklumą, visuomeniškame gyvenime — teisingumą, tvarką 
ir sąlydumą. Kultūros ir politiško gyvenimo sutvėrimui 

(Tg,sa).

Jie tarsi kėlėsi kažinkur į augštį. Žvaigž
dės sustambėjo ir žibėjo aiškiau. Iš už kalno, 
į kurį jie lipo, pasirodė užtekėjusio mėnulio 
plotas. Jis tartum skubinosi išbėgti, Makaras 
gi su popu vijos jį. Ant galo jis išnaujo 
oakilo ir traukė padangėmis. Jie pradėjo eiti 
ygiu ir augštu plotu. Dabar jau prašvito, 
buvo kur-kas šviesiau negu nakties pradžioj. 
Tai atsitiko, turbut, dėlto, kad jie prisiartino 
prie žvaigždžių. Žvaigždės, obuolio didumo, 
skaisčiai švietė; mėnulis, lyg aukso verpelės 
dtjignas, žibėjo kai saulė, apsiauzdamas savo 
spinduliais lygius laukus nuo galo iki galo. 
Lygumoj kiekviena snaigalėlė buvo aiškiai 
matoma. Skersai lygumos ėjo daugybės ke
lių ir visi jie sueidavo vienon krūvon saulė- 
tekyj. Tais keliais ėjo ir važiavo žmonių 
visaip pasirėdžiusių, ir visokios išvaizdos.

Tik staiga Makaras išsisuko iš kelio ir 
pasivijo vieną raitųjų, į kurį jis pirma ilgai 
žiurėjo.

— Palauk, pa
kąrąs jo negirdėj(

šaukė popas, bet Ma

Dabar totorius jojo tuo pačiu arkliu. Arklys 
lėkė šuoline. Iš po jo kanopų lėkė čicli debe
siai sniego dulkių, kurios žibėjo žvaigždžių 
spinduliais. Makaras stebėjosi, kaip galėjo

olates Makarą, totorius suVnulankumu sustojo. 
Makaras karštai ant jo užsipuolė.

Tai mano arklys. Dešinėji jo ausis įskelta. . . . 
loja svetimu arkliu, o 

, tarsitikrasis
koks mitrus.
arklio savininkas
koks!. . ..

totorius: — ured-

'Tai imkis jį.... Pral 
Penktus metus joju ir

gyvulys i... . 
tartum, nė iš 

mane; geram toto
riui — tai geda su tokiuo arkliu.

Makaras tikrai buvo apie tai girdejęS 
nuo bočių, bet savo gyvenime nekartą maty
damas, kaip totoriams pavykdavo į pat miestą 
nujoti vogtus arklius, netikėjo, žinomą, bočių 
plepalams. Dabar įsitikrino, jog ir bočiai kai- 
kada teisybę pasaką.

Ir jis jau pralenkė daugybę tokių raiti
ninkų. Visi jie, kaip pirmasis, jojo greitai. 
Jųjų arkliai lėkė, kaip paukščiai; raitininkams 
prakaitas nuo veido varvėjo, tuo tarpu Maka
ras, atsileidęs, juos visus pasivydavo ir pra
lenkdavo. Jų diduma, buvo totoriai, bet jojo 
taipogi ir čaalganai; pastarieji tankiausiai su 
vogtais jaučiais, paginiodami juos bruikštais.

' Į totorius Makaras žiurėjo, kaip į prie
šus, ir žėdną kartą bambėjo: to dar, esą, 
jiems maža! Susitikdamas gi čalganus, jis 
širdingai su jais šnekučiuodavos: vis, mat, 
jie buvo jo tautiečiai, nors ir vagįs. Atjauzda- 
mas pastarųjų vargą ir kančias, jis kartais, 
paėmęs bruikštą, padėdavo ginti jaučius ir 
arklius; bet vos tik jis kelis žingsnius žengda
vo, raitininkai pasilikdavo toli-toli užpaka^ 
lyj — vos užmatomi taškai.

Laukams, rodėsi, galo nebus. Nors jie 
jau tiek praginė raitininkų ir pėsčių — aplin
kui buvo vis tas pats tyras laukas. Rodėsi, 
jog vienas keleivis nuo kito buvo per šimtus 
ir tūkstantis varstų.
. Tarp kitų, Makaras susitiko tūlą nepa
žįstamą senį; jis, matyt, buvo čalganas; apie 
tai liudijo jo veidas, drabužiai ir eisena, bet 
^Makaras negalėjo atsiminti, kad butų kame- 
nors jį matęs. Senis buvo suplyšusiuose kai
liniuose, apsimovęs didele ausuota kepure, kai
linės kelines buvo nudriskusios, o veršio kailio 
avalinė vos ant kojų besilaikė. Bet to dar ne
gana: nežiūrint savo žilos galvos, Jis nešėsi 
ant savo sprando dar labiau už jį patį ap
kerpėjusią senę, kurios kojos vilkosi žeme- 
velka. Senis, lazda pasiremdamas, kėblino 
pamažu, sunkiai kvėpuodamas ir į šalis šli
tinėdamas. Makaras pasigailo jo ir apsistojo. 
Senis ir-gi sustojo.

— Kopse (kalbėk)! — prakalbino jį Ma-
karas.

Ne, — atsake senis 
Kas girdėti? O K

Nieko negirdėti.

ačiū savo mierių grynumui ir savo tikslų 1 
ji gyvenimui duoda išaugštintą antspaudį. 
lioji pusė pasirodo abstraktiškame supintėj 
prisitaikyti prie gyvenimo ir Inet savo besuomoni.skais išva- 
dais nukrypsta kartais pricš\ gyvenimą; prie to prisideda 
aštrumas, kuris tuojaus pereina į žiaurumą. Teis,minė per
sti praktika buvo nepaprastai aštri ir tam tikras žiaurumas 

uingas! — sušuko jis: — ką 
nematai, jog totorius tave a p-

Uždavęs tuos klausimus, ' Makaras, su
lyg čalganų papročiu, tūlą laiką tylėjo, ir tik 
paskui pradėjo klausinėti senio, kas jis ir 
iš kur einas.

Esą, jau senai, kaip jis 
savo“ant kalno

atsižiūrėjimo į tikrumą atskiria tik geruma1 ir blogumą, 
neduodama jokios vietos tarpiniams tikrunio hpsklembi- 
mains, pavieniškumui ir savistovybei. Jausmai, neparemti 
reikalu, persams turėjo mažą svarbą; net ’tikėjimiškame 

tankiau jaučiama prie įstatymo 'prisitaikymo' spaudimas. 
Prideramai šitam tikėjimas Avestoje ir vadinama įstatymu 
(daena) teip, kad žodžiais persai negalėjo abu šituos suo-

keturiasdešimtis rubliu užu

pročius atskirti.
Kur tikėjimo prisakymai teip reiškiat suprantama kaipo 

dievybės prisakymai, ten jų laužymas skaitoma Dievo valiai 
priešinimusi, arba nuodėmė. Šita pažvalga iki tokiam laip
sniui vien Vai Avestoje privedama, jog į visą Vendidadą gali
ma žiūrėti kaipo į nuodėmių (kodeksą, vienval atkartojama 
klausimas: 
uždedama už tai ir kokis atsipirkimas? Kiekviena nuodėmė 
patraukia dvigubą bausmę, vieną ant žemės, o kitą danguje. 
Pirma yra atperkama augščiaus minėtomis valybomis, dan-

? ir tą, tai kokia \bausmė

gaudinėja?
— Žinoma, kad apgaudinėja, — šaukė 

Makaras, rankomis mosuodamas:—arklys bu- 
Man siūlė 

:igį. Ne-e, 
aš jį mėsai

lupiausiu/o tu man grynais pinigais užmo
kėsi. Manai, kad totorius, tai jau ant tavęs 
ir teisės nėra?

Makaras karščiavosi ir šaukė tyčia, geiz- 
damas surinkti aplink save daugiau žmonių, 
nes jis buvo pripratęs bijotis totorių. Bet 
popas apstabdė jo besikarščiavimus.

— Cit, cit, Makare! Tu vis užsimiršti nu
miręs esąs. Kur-gi tu dėsi arklį? Ir dar, ai
tu nematai pėščias beeinąs šarpiau negu 
totoriai. Ar tu nori, kad tau tektų visa

tik kurias-ne-kurias žoles ir šakneles, nearęs, 
nesėjęs, nesukęs girnų akmens, ir donių ne
mokėjęs. Kada jis numiręs, atėjęs pas To- 
joną. Tojonas paklausęs, kas jis esąs ir ką 
veikęs. Jis pasipasakojęs, kad išėjęs “ant kal
no” ir savo sielą ganęs.

— Gerai, — pasakęs tada Tojonas. — 
O kur-gi tavo senė? Eik ir atsivesk savo 
senę! — Ir jis nuėjęs senės atsivestų; senė gi 
prieš mirsiant elgetavusi; jos nieks nepenė
jęs; ji pristokusi ir namų, ir karvės, ir duo
nos. Ji suvargus ir negalėjusi kojų bepakelti. 
Ir dabar jis priverstas esąs nešti senę savy- 
velka. Senis pravirko, o senė kumšterėjo jam, 
tarsi jaučiui, su koja ir prabilo silpnu, bet

Paprasta, sunki nuodėmė padaro žmogų pešotanu (kuris 
ant savo paties kūno turi atlaikyti metavojamąją bausmę): 
pešotanu gauna mažiausiai 200 smūgių. Bet ne visos nuo
dėmės galėjo būti atleista; yra neišperkami prasižengimai 
(anapereta), kurie yra neatleidžiami nė čia, nė gyvenime 
anapus kapo; tokiais yra lavono sudeginimas, maitos su
valgymas, priešgamtiškosios ydos.

Tokiu budu visųpirma persų tikėjime vyrauja teismiš- 
kasis atlyginimo principas, greta gi su juo matome tikėji- 
mišką elementą, nuodėmių atleidimą. Bet šitas paskutinis 
turi spėką tik bausmėms anapus kapo ir todėl gali atliuo- 
suoti nuo žemiškų. Jis susideda iš metavonės, vadinas, iš 
nuodėmių išpažinimo ir prižadėjimo jų daugiau nedaryti; 
šitas nuodėmių išpažinimas vadinama patet; daugelyje atsi
tikimų jis yra atidedamas, ypatingai gi jis lošia svarbią rolę 
ant mirties patalo ir maldose numirusius atmenant; bet įnir
timo nusidėjėlio, kuris savo prasižengimu stojosi Ahrimano 
auka, patet jau negali išgelbėti; lygiai teip pat jis negali 
paliuosuoti ko-nors ir nuo žemiško teisumo patenkinimo. 
Jei Avestoje sakoma, kad Mazdos tikėjimo pripažinimas 
prašalina visas nuodėmes, tai prietam reikia patėmyti, kad 
tas liečia tik tą, kuris nusidėjo kaipo netikintis ir dabar 
drauge su išpažinčia pereina Mazdos tikėjimai!; jis taipgi 
prietam turi prižadėti saugotis tokių atsitikimų. Tokiu 
budu Avestoje visai nėra kalbos apie išteisinimą tikėjimu.

103. MIRTIS IR GYVENIMAS ANAPŪS į<APO.
SVIETO PABAIGA. n H

Dabar Makaras suprato, kodėl totorius 
taip noriai buvo begrąžinąs jam arklį.

— Matai, koks “gudrus”, — tarė jis sau 
ir, atsigręžęs į totorių, pasakė:

, o aš paduosiu ?
, svei-

supykęs, rotorius sureze arkliui per šo
nus. Arklys pašoko* piestu, sniego plakai lėkė 
iš-po jo kojų, bet kol Makaras su popu nepra
dėjo eiti, totorius nenujojo nė žingsnio.

Totorius nusispiovė iš piktumo ir, atsi
kreipęs į Makarą/ tarė.

— Girdi, brolau! ar neturi nors lapelio 
taboro? Velniškai noris rūkyti. Savo aš jau 
ketveri metai kaip išrūkiau.

— Velnias tau brolis, ne aš! — atsakė 
piktai Makaras. — Žiūrėkite, pavogęs v arklį 
dar taboko prašo! Pražūk tu, 
ir tai aš tavęs nepasigailėsiu.

Ir sulyg, tais žodžiais Makaras traukė

y

toliau.

Teisme Tojo-

Dar. didesnis gailestis apėmė Makarą iš
klausius senio pasakojimų. Jis iš širdies nu
sidžiaugė, kad jam nepavyko “ant kalno” iš
eiti. Jo senė buvo augalota, drūta boba, ir ją 
nešti butų dar sunkiau. O jei prie to dar 
senė butų pradėjus spardyti jį, nelyginant jau
tį, dai tikrai butų užjodžiusi lig antrosios 
mirties. Gailesčiu apimtas, ir norėdamas pa
dėti seniui nešti, jis buvo paėmęs senę už kojų, 
bet vos žengęs du-tris žingsnius, turėjo kojas 
paleisti, norint, kad jos neliktų jo rankose. 
Vienoj minutėj senis su savo našta išnyko.

Tolimesnėje kelionėje jie nebesusitiko 
daugiau žmonių, kuriems Makaras butų iš
reiškęs tiek pasigailėjimo ir rūpestingumo. Su
sitiko jie vagių, apkrautų, nelyginant žydų

bokštai, augštuose balnuose, kliudydami augš- 
tomis kepurėmis debesų. Susitiko baisų, visą 
kruviną žmogžudį su išbalusiomis akimis. Jis 
vis puldinėjo į sniegą, stengdamasis nuplauti 
kraujus. Bet viskas veltui. Sniegas akymirk-

veido kraujas dar žymiau raudonavo, o jo akįs

damasis nežiūrėti į svetimas, išsigandusias

Mažų-gi sielos, yt paukšteliai,

Mirtis neatrodė persams nė žmogaus sų^ail^inimu, nė 
pasiliuosavimu, arba vėles priėmimu dievybe^ gyvenimai!; 
jie tikėjo į sužiningą ir pavieninį, net kūnišką-bųjvj. po mir
čiai, kuris, tikintiems į Mazdą, tęsis amžinai^}|bet Tik jiems, 
nes dalykas ėjo ne tiesiog apie buvybės tęsinį^; vjflė tuojaus 
po mirčiai turėjo pasiduoti stropiam kvotimui,kuriuomi 
Jr nusprendžiama jos busimas likimas. MirtisJpėrsams buvo 
Įsvarbiu nuotikiu, per kurį reikėjo pereiti primėtančiai ir ge
rai ; todėl į ją žiūrėta kaipo į dalyką vertą rifečiausios ati
džios. Vienok šitas žingeidumas neturėjo Ae baimės, nė 
aistraus laukimo pobūdžio; žinoma, vėlės atsiskyrimas nuo 
kūno, kuris tęsiasi dar trumpą laiką po mirčiai, vadinama 
ibaisum, išgąstingu, naikinančiu keliu; bet šešėline gyvenimo 
puse persams buvo ne mirtis,' tik piktybė; if jei nedoram 
žmogui grėsė pragaras ir sunaikinimas, tai tikintis į Mazdą 
visuomet galėjo laukti gerų dvasių pagelbos ir atsidėti ant 
savo pateL Jis žiurėjo į mirtį rinitai, bet praktiškai ir 
optimistiškai.

boko, —■ tarė popas Jonas, 
nas butų atleidęs tau už tai nemažiau kaip 
šimtą nūsidė j imu.

—■ Tai kodėl-gi tu anksčiau man nepa
sakei? —- piktai paklausė Makaras.

— Dabar jau vėlu tave mokinti, reikėjo 
klausyti savo popų kol ant svieto bebūdamas.

Makaras supyko. Jis nematė iš tų popų 
nieko gera: kalėdoti tai kalėdojo, o nepa
mokė net, kada reikia duoti totoriui taboko, 
norint gauti nuodėmių atleidimą. Ar tai juo
kai — šimtą nusidėjimų.... ir už vieną la-

v

buriais, ir Makaras dėl to nesistebėjo. • Ne
tikęs valgis, nešvarumas, krosnies ugnis, Šal
tos triobos stipdė ir varė juos iš to svieto -r- 
viename jau Calgane gal šimtais. Susilygi
nusios su žmogžudžiu, jos su išgąsčiu skrido 
šalin ir ilgai dar po to skambėdavę ore jų 
mažų, bet greitų, sparnų plasnojimas.

Makaras- negalėjo nepastebėti, jog jis 
traukia, sulyginamai su kitais, gana šarpiai, 
o tas, tur būti, manė jis, reiškia jo gerus

; Palauk, — tarė jis. — Priteks mu
dviem ir vieno lapo, likusiuosius keturis aš 
tuojau atiduosiu totoriui. Turėsiu keturių šim
tų nuodėmių atleidimą.

—• Atsisuk,—tarė popas. Makaras atsisu
ko. Užpakalyj traukėsi tik balta, tuščia lygu
mo. Totorius pasirodė dar akymirksniui, yt to
limas taškas, ir išnyko. Makarui rodėsi, jis 
matąs dar baltas dulkes lekiant iš-po jojo 
arkliuko kanopų.

— No, no! —prabilo Makaras. — Bus 
gerai totoriui ir be taboko. Žiūrėk, pagadino, 
prakeiktasai, arklį!

Ne,— atsake popas, — jis nepagadino 
tavo arklio,, bet tas arklys vogtas. Ar tu 

i Tegirdėjai bočių, pasakoj imu: su vęgtu arkliu 
netoli tenlijosi, . , ;

— Ar girdi, tėve! — prabilo jis. — Kaip 
tau rodosi? Aš nors savo gyvenime mėgau 
išgerti, bet žmogus buvau geras. Dievas ma
ne myli. — Savo užklausimu jis norėjo pamė
ginti, bene istirsiąs ką-nors apie save nuo seno 
popo. Bet tasai trumpai atkirto: S

— Nekelkis į puikybę! Jau nebetoP Pa s

(Toliaus; bus.} (Toliaus but).
• f



i

■MM

VIETINES ŽINIOS.
Ap 

Fr. 
P.

Butų gera ir negera.
Miesto tarybon įnešta sumany

mas leisti pietinio priemiesčio 
geležinkeliams gabenti, be pa- 
sažierių, taipjau ir šiaip visokius 
daiktus, prekes. Jei tatai butų 
leista, susinėsimas mieste daug 
palengvėtų, kadangi iš gatviti bu
tų prašalinta apie pusketvirto 
tūkstančio vežimų, kurie kasdien 
užkemša gatves ir tokiuo budu 
labai trukdo susinėsimų greitu
mą. Prieš šitą sumanymą te- 
čiaus užprotestavo vežėjai, sa
vo protestą motivuodami tuo, 
kad leidus priemiesčio vagonams 
gabenti daiktus, 3500 vežėjų ne
teksią duonos 
gaila varškės.

Knatauskis su Ona Vikertaite .. 32—30 
Vasiliauskas su Palsne Gečaite 23—21 

Qpskig su D„ Artišauckaiče .. 25-^25 
^įocu^ su Ekbieta Biručiute .. 22—22 
Stanevičia su įjęva į Bušmate (?) 27 

Abromaitis su Zuzana JKųtkiute .. 
Petkunas su Ursula Bakins .... 
Jatkonis su Veronika KHvickiute 
Misevič6 su Berta Rimgate .*... 

L.Venckus su Petrone Vrttbliauskaite 
K.
F,

—25
25—20

artistai truputį pasivėl^vn^tyt, 
per daug dar įpersiėipę^enosios 
tvarkos dvasia,, VięncĮL Jščjųs 
laikėsi puikiai ir savo uždavi-

VAIZBOS DALYKAI.
7“ * ’ J 3. i . ■...

Suvienytų wlstw pirklyba su 
s” • Muhinais. ’

11 ........... -.M*** ■„*■....... MMMM-.. — ■ .

NUO REDAKCIJOS

F,

F.

F.
F.

Kaleckis su A Tekle Kazlauskaite 
Dulkus su Agata Vcnsailę ..........

Martinkus su Kostancija Brazyte 
Kavaliauskas su Ona Micevičiuke 
Parutis, Melrose Park, su Morta 

Aleiiunaitc, iš tenjau .......... ............
A.Juodis su Bronislava -Riaukiate . 
Alex. TautuJionis, Cicero. • III.,’ 

Ona Pątickaite, tenjau ......
.B. Stackonis' su S. Vaiėiuliute , . 
į. Stanišauskas su Marijona Zjgaiciute 
F. Kacina (?) su Paulina 1’efkėvičiute 
Vikt. Zurba su Yugona (?) Alo

je virinte (?)  .............................

Gaila dėdės,
LIETUVIŲ LAIŠKAI 

KRASOJE.

II* I

Policijos inspektorius ir kiti- nuo 
tarnybos prašalinta.

Surašąs už savaitę iki 
(Jan.) 20 dienos.

26—29
26—19
36—29
24—19
26—23
28—24
32—24

32—23

nį atliko gerai.
‘‘Inžinierių pulkas” <— 

dabotojui buvo trupbti
tvarkos 

silpni.
jų su Chinads, apyvarta pereitais 
kalendoriaus^ merkis 4 siekia 55 
milijonų dodariųju būtent: išga-

not; Ponai, S. Petraitis, S. Mor
kus ir visi prie garderobos dir
bo puikiai — ir jie verti pagy- 

" rimo. '

jonus dolarių,, pargabentą iš Chi
na į Stiv. Valstijas —- už 32 mil.

Labaratsiprašomc savo skaity 
tojų už pelitą (No. 3) * 
vos” nunFefį,išėjusį su tięl 
klaidų, daugiausia zęceri.Šk.

^yt^tSmpšids, mašinos 
iuli. ' jo pavaduotojai, 

gerai mašinos vai- 
beta i šydam i paskutines

:aš pridarė naujų klaidų.

TEATRAS, PUIKUS TEATRAS
Aušros Vartų š 

naudai 
kinga 
“Audra

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

• pi. tarp Oakley ir
. G vai. vakare.

dolarių. .

ope 
nepra

.2244 W. 2ą-rd pl.
Leavitt nfc, Pradžia
Programai to vakaro bus įvairus i 
užimantis. Užtlkrįname, jog kiekvie 
nas iš atsilankiusių bus patenkintas 
Po perstatymo bus balius su įvai

Mes, Petras ir Jonas Dragūnai, pa» 
j ieškom savo brolio Vacį. Dragūno, 
Vilniaus gub., Trakų pav., Dusmenų 
par., Aukštakalnio kaimo, 
atsišaukti adresu:

John Dragūnas,
12 West st., Bloomfield

Seniausia Lietuviu ūžėtai

Meldžiame

23—26 
3^- -25 
25—24

26— 1B

sausio

siems: atskiriems asmeninis ir or
ganizacijoms. Ačių džiakonui kn. 
Kriaučunui už svetainę, o poniai 
A. Žimontienei už jos papuoši
ma. Benui ir orkestrai “Lietuva”

Svarbiausi išgabenamieji ;į 
ChinUs daiktai: medvilnių išdir
biniai, kerosinas,.. miltai, 
ir plieno išdirbiniai ir 
Kerosino pereitais 1911 
išgabenta Cliinijon vert
milijonus dolarių; plieno ir gele
žies išdirbinių, kaip antai vinių, 

lo
ti ž

J4

medžiai.
metais

3 s už :7

Visas jas čia atitaisyti butų sun
kų, tat nė nebandysime. Be to, 
skyriuje “Iš Chicagqs lietuvių 
gyvenimo” metranpažas, neąp- 
sižiurėjęs, sumainė su kits kitu 
dviejų žinučių antrašus, būtent: 
“Atidai Chicaįos L. D. Sąjungos 
atstovu” su “Pranešimas”.

Po ilgų tyrinėjimų policijos 
departamente, civilės tarnybos 
komisija pereitą w ketvergą pra
šalino nuo vietos policijos in
spektorių J. VVheelerį, kapitoną 
Patriką Hardingą ir leitenantus: 
Geo. Prim, J. B. Enright ir 
D. T. Keleher, visi iš 22-ros gat
ves policijos stoties. Prašalinta 
juos užtai, kad savo distrikte jie 
leido liuosai laikyti atdarus viso-

azar-
tinęs lošos namus.

Drąsus plėšikai.
perei-
New

Trįs ginkluoti plėšikai 
tos pėtnyčios naktį i nėjo 
London viešbutin, 2001 Michi
gan ave./'tr paftrikalavo, kad už-

kasą ir atiduotų jiems visus pi
nigus. Užveizetojas noroms-ne- 
noroms turėjo tatai padaryti, ati
davė plėšikams 300 dolarių vieš
bučio ir 75 dol. svečių padėtų 
pinigų. Paleidę porą šūvių, nors 
ir nepataikę, į viešbučio klerką, 
kurs, nusigandęs, taikėsi pro lan
gą išbėgti, plėšikai prasišalino.

Koncertas Davis Square, 
Town of Lake.

Musų prašoma pranešti, kad 
^siuo nedėldieniu, 28 sausio, bu
siąs surengtas puikus koncer
tas Davis Sqaure (Town of 
Lake) salėse. Koncertas rengia
mas Chicagos muzikos mylėtojų 
draugijos. Įžanga visiems be 
mokesčių., Pradžia 8 vai. vakare. 
Lietuvių prašoma atsilankyti.

Vedimo laidai.

Neinteikti dėl įvairių 
sčių (blogo adreso, etc.) 
tams laiškai galima atsiimti Vy
riausioje Krasoje, Clark gtv., 
tarp Jackson Blv. ir Adams gtv., 
Room 175, priduodant atsakomą, 
prie adresato laiško padėtą, 
merį: 

3627 
3637 
3710 
3713 
3717 
3720 
3732 
3733 
3738 
3768 
3782 
3785 
3787 
3873 
3919 
3931 
4036 
4042 
4043 
4046 
4092 
4163 
4178 
4193 
4291 
4335 
4342 
4367 
4372 
4436 
4441 
4452 
4476 
4487 
4569 
4583 
4599 
4608 
4614 
4671 
4696 
4733 
4738 
4758 
4759 
4788 
4838 
4897 
4900 
4912 
4922 
4944 
4996 
5000

adresa

nu-

22

1>S Kalb, su Joz.

p BL Vaičkiute .. 
Ona Neničauskaite

Nuo sausio 10 dienos lig 
vedimo laidus išsiėmė sekamie
ji Chicagoj gyveną lietuviai:
J. Kaizeris su Rozalija Kaminskaite
K. Grigutis su Agota Kempeinc (?) 
Jonas- Adcšunas ii

Andrušiuniuke 
Andrešiunas su 
Monkevieia su

Cisavičia su Mar. Da raski u te
Jut. Cernauckas su Lile Orinčiute .. 
A. Vartialka su V. Klenauskiute .. 
Ant. Brūzga su Alzbieta Juikyte .. 
K. Lukoševiči su Varon. Kuzminskaitc 
V. Čapkauskas su J ieva Dorančiute 
J. Motekaitis su Petronėle šinikaite 
Jonas Kruncis, Springvalley, 111., 

su Grace’ia Gvidyčia ..................
A. Srėbalis su B. Pakalniškiute ....
B. Kiikis su
J. Baltrušaitis su 
Jonai Pauga su Sofia Rauliute .... 
Jonas Globis su Franc Zanaitike ..
K. Jonaitis su Ona žemaičiute .... 
F, Puškoraitis su M. Augustinaičiutc

Springvalley, 
Gvidyčia .....

Košt. Granskiute ....
Agne . Bajorinaite

23—19
26—30

29— 23
23—22
23— 27
24— 18
26— 19
30— 18
25— 27
24—21
23—19
27— 19

35—21
29—21
24—20
26—24
24— 20
25— 23
25—20

kaip daugumas kalba) nors vieną 
syk pilnai gavo už savo pinigus, 
net daugiau kaip buvo pagarsin
ta — ir nors vieną syk vakaras 
apsiėjo be tuščių' žibučių ir ' pa- 
barškučių. ‘ Taip,' tai buvo tik
ra revoliucija musų . vakarų ren
gime. -

Šileikos naudai inplaukė:

kuolų, plotos geležies, senių, 
komotivų etc., daugiau kaip 
2 mil. dolarių; tabako už 
milijono dolarių; medžių už 
mil. dol. ’ L

Svarbiausieji ingabenami

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

Bagdziunas John J 
Baltosrate Helena 
Brandys Anton 
Brazauskis Adomas 
Badžius Andreas 
Budria Jon. 2 
Buza Jan 
Buza Jonas, 
Chernialis Wozef 
Daugėla J\ili 
Derwaitis Anton 
Diburis Stanislaw 
Dimsza Mateusz 
Garuckas Kazimer 
Grigas Antonas 
Gurski Leopold 
Jenkowskis Franz 
Jucius Malk 
Jocene Petronėle 
Jonutis Jonas 
Kirkickajti Stella 
Krawczunas Tomasz 
Kristapaitis M 
Kudlienia Elzbeta 
Lovcius Dominikas 
Martikonis Stanislav? 
Masilony Maik 2 
Maziavka Zoplja 
Markusauskas Joz 
Mitkus T 
Noskis Anton 
Moziejkis Kazimiera 
Nagaytiė Anton 
Nezelskis Stanislaw 
Padolus Stanislaw 
Paslavlcuke Elzbelta 
Pechukas Jonas 
Petkus Mikalojls 
Petrauskas Jazef 
Pundinas Dominik 
Rameika Geo 
Rudis Kazimer 
Rudis Adomas 
Sawicki Petras 
Sartowskis Antonas 
Semaitis Amelia 
Strykajtis Juzapas 
Umbras Kastantu 
Verpecinskis Frankis 
Wajtekunas A 
Wasilewski Leonas 
Weizdzunas Geo 
Žukauskas Ludwika 
Zygmantas S

Šileikos naudai vakaro

“Baisi Revoliucija” ant Bridge
port© jau užbaigta ir pilnai lai
mėta. Priešai — žmonių apatija 

‘ir jos draugai — tušti plepalai ir 
norai užkenkt, tapo pilnai su
mušti ir sunaikinti ant visų lini
jų ir pozicijų. Entuziazmas nuo 
pačios pradžios iki pačiam galui

upogi
gera. Paskutinė butų galėjus bū
ti geresnė. Kada reikėjo išeiti 
eilėn (scenoje), “sena gvardija” 
— musų žymiausieji dramatiški

POETAS PRIEŠ APSIVEDĘ I

I h ei g a :
Nuo biletų parduotų prieš 

vakarą: —
A. Olszewski

ir Vaitekūną
J. Tananevicz

$10.3 
per P. Bal- ,

dalykai yra: šilkai, vilnos, ry
žiai, ožkų kailiai, arbata, šeriai, 
ragažės. Kas metai atgabenama 
šion šalin iš Chin i jos, apskritai 
imant, apie 30 milijonų svarų vil
nų, apie 4 milijonus svarų šilko, 
apie 10 
apie 13 
ragažių.

Kaz. Dorpatui, Chicago. Žinu
tė apie vestuves ncindomi. Tas 
juk tarp lietuvių paprasta. Gir
tų žmonių kalbai vestuvėse nega
lima jokios svarbos duoti. Ne
dėsime.

jog kiekvie- 
bus patenkintas.

bus balius su Įvai
riais šokiais. . KOMITETAS.
. — 1. - ............................................

LIET. JAUNIMO RATELIS. 
stato scenoje 2-ru kartu 4-rių veik
mių dramą ^BE VARDO", parašyta 
L. J. Rat. nario — J. J. Zolp, Neda
lioj 28 d. sausio, 1912 m., Columbia’ 
svet., 48-ta ir Paulina gat. Pradžia 
lygiai 7 vai. vak. Tikietai 35c ir 
augščiau.

Kas matė “Valkatą”, tas norės pa
matyti Ir “Be Vardo", o kas matė 
šitą dramą vieną sykį, tas su džiaug
smu eis ir kitą sykį ir kartu vesis 
ir savo draugus. “Be Vardo” yra 
viena puikiausių dramų, kuri tik bu
vo pastatyta scenoje, čia žiūrėtojas 
truks iš juokų ir verks iš susigrau
dinimo.

Po viskam bus puikus Balius.

I JUOZUFfJ RIDIKO
| Užlaiko visokius pirmo 

skyriaus gėrimus ir kve- 
penčins cigarus ir

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

J253IllinoisGL Kortesam

Dovviatt? ’ 370
7.00

$40.30

Gauta nuo A.
prie kasos vakaro laike $129.00

Už garderobą per A. Ši
leiką

Už konfetti ir serpentiną
per ponią A. Zimontienę

Liutkaus

5-i5

Iš viso ineigos.

Išlaidos.:. .
J. Tananevicziui už spau

dini mą plakatų
J. Ugaudui 

mą biletų .
Consolidated

$10.00

5.00

už spaudinimą programij
Už Steinway grand pianą
Už konfetti, serpentiną ir 

papuošimus J 4.25
Kasicriui A. Liutkui už

. u 1.50
16.00

paati-
5-°o

Įvairios išlaidos

kotą už svetainę

Incigų išviso 
Išlaidu v

Iš viso

275 
7.00

Lieka gryno pelno $131.93
Šileikos naudai paaukota 

pirmiau: —
Džiakono kn. Kriaučiūno if 
F. Go.hibickio

Rutkausko

5-00
5.00
9.00

$24.00
Pelnas 
Aukų

iš vakaro $131-93
24.00

Viso labo $155-93 
pinigai perduota p-lei M.Visi

McDowell, kad pasiųstų p. J. Ši
leikai, kurį jinai proteguoja. 
Ateinančiame numery paduosiu 
atskaitą aukų, kitų ašmenų su
rinktų naudai Šileikos.

K. Kasputis.

Kirdėjui, Lawrence. Pervėlai 
Luta, šin numeriu nebegalėjome 
dėti. Beto, būtumėte daug ge-

mil. svarų ožkų kailių, 
mil. ketvirtainių mastų 
Skait ant su lyg vertės, 
metais įgabenta: šilko

už 12 milijonų dolarių; vilnų —•

mil. dol.; arbatoj—2 mik dol.; 
ragažių — 825 tukst. dol.; šerių 
— 800 tukst. dol.; skrybėlių ir 
įvairių joms medegų — ^00 tukst. 
dol.; ryžių •— ^500 tukst. dol.; 
sproginamųjų ugnių (firecra
ckers) — 250 tukst. dolarių.

VISUOMENĖS ŽINIAI.
Lietuvių Socijąli^tų Sąjungos 

37-ta kuopa, 'Chicago, Ill., susi
rinkime gruod^iof, įą d. 1911 m. 
nutarė paskelbti ^Visuomenės ži
niai štai ką : -»:<-« -« .»><»

Kadangi sdęijarištai, stovėdami 
už laisvą vistidinžfičs valdymąsi 
— demokratinimą,'/negali ir neto
leruoja tų žmį)dių,;veiksmų, kurie 
stabdo visuomęnė^ pirmyneigą, 
nežiūrint) ar tie (žmonės socija- 
listai ar ne f kud<pfgi socijalistai 
tokius f visur. uxr visada/^pasmer
kia) paskemclaaii^io- mes prane
šame : , <■-. • ar* ,/■ s. ■

Dėlto, kad minėtos • kuopos 
narys, Vincas Kalinauskas, sau- 
vališku budu išeikvojo kuopos 
pinigus $59.96;

dėlto, kad toks pasielgimas de
moralizuoja ne tik visuomenę, 
bet ir pačius sąjuhgiečius, ir

dėlto, kad, kaip- parodo pasta
rieji jo pasielgirftai, jis ne nema
no pasitaisyti, mes, sykį ant visa
da prašaliname jį iš savo tarpo 
ir pervergiame ^visuomenę, kad 
butu atsargi su minėtu asmeniu. 
L.S.S. 37-tos kuąpos Valdyba:

M. Burba, pirm.
St. Strazdas, sekr.

Ir Dramatiškas Ratelis prie L. 
S. S. kuopų Chicagoje sykiu pra
neša, kad minėta ypata, taigi 
Vincas Kalinauskas taipgi išaik- 
vojo savo asmeniškiem^ reika
lams $17.85 iš Dram. Rat. iždo.

A. Kvedaras, pirm.
J. Naudžius, sekr.

P. S. Visuomenes žiniai mel
džiame ir kitų laikraščių šį musų 
pranešima atspaiižclinti.

V > V- ' - T

lietuvių kalboje apdirbę. Redak
cija juk ir taip turi daug darbo. 
Tamistai, gerai valdančiam plunk
sna ir kalba, nesunku butų bu-

PIRMĄ SYKĮ
Pram. Ratelis prie L.S.S. k-pų Chi- 
cagoje statys scenoje K. Jašiukai- 
čio naujų 3 aktų komedijų “Svečiai 
iš Lietuvos”, ned., vasario (Feb.) 4 d., 
1912 m., Mull House svet., kampas 
Polk ir Halsted st. Pradžia 7:30 vai. 
vak. Įžanga 50c, 35c ir 25c.

Autorius komedijos yra gerai ži
nomas gabus rašytojas feljetonėlių ir 
sceniškų veikalų, kuriuos žmonės su 
noru skaito, žingeidumų dar labiau 
padidina siužetas, nes paimtas iš taip 
nesenos praeities pragarsėjusio atsi
lankymo iš Lietuvos “svečių nebuvė
lių”.

Aktai perstato patį priėmimų “sve
čių’’ inteligentais.

Beto, programas bus paįvairuotas 
puikiais monologais, duetais ir 1.1.

Kviečia visus atsilankyti
Komitetas.

RUSIJOS—AMERIKOS LINIJA.
Puikiausi, Didžiausi ir Grečiausi 

Laivai, regulariškai kas dvi 'savaitl 
vaikščioju 
nestodama 
te. Nauji 
Garlaiviai

CZAR,
8 dienomis 

terdamą.
$3300
$45.00
$65.00

IŠPLAUKS
Kursk, vasario 

sario 24; Birma, 
vo 23.

Dėl artesnių žinių meldžiame kreip
tis į musų agentas, arba j Vyriau- 
sįjį Keleivių Agentą:
A. E. Johnson & Co. 27 Broadway,

tarp Rusijos ir Amerikos, 
pakeliui ne jokiame por- 
dvišriubiniai Pasažieriniai

KŲRSK, RUSSIA, 
į Rot- 11 dienų 

Lenkiją, 
klase $35 00 
klase $47.00 
klase $75.00

NEW YORKO: 
10; Lithuania, 

kovo 9; Kursk,

III 
n 

1
is

va, 
ko-

Menkučiui. Gavome, 
ačiū. Sunaudosime.

Labai

APGARSINIMAI.
VISUOTINAM PATARNA

VIMUI.

Maža yra pasaulyje dalykų, 
kurie tiktų visuotinam patarna
vimui, tai yra, kuriuos butų ga
lima pavartoti kiekviename rei
kale. Kaikurios šeimynos visa
da laiko nainie vaistus, kuriuos 
išmėginę rado pagelbingais viso
kiuose atsitikimuose. Tais vai
stais yra Triner’s American Eli
xir of Bitter Wine, kadangi jie 
visada galima vartoti su geriau
siu rezultatu ,kiek-nors susirgus, 
apetitą nužudžius, nusilpnėjus, 
susirgus by-kuria pilvo liga, šir- 
die$| supykintuose, atsiraugėji
muose, tūlose moterų ligose, vi
duriams sukietėjus, alsavimuose, 
reumatiškuose ir neuralgiškuose 
skaudėjimuose, galvai susopus 
ir taip toliaus. Jis .sustiprina 
kraują ir nervus, išvalo organiz
mą, suteikia gerą apetitą ir svei
ką miegą. Daktariškus patari
mus siunčiame krasa dykai. Pui
kus sieninis kalendorius pasiun
čiama kiekvienam už 10 centų 
markėmis. Visose aptiekose. Jos. 
Triner, 1333-1339 So. Ashland 
avė., Chicago, Ill.

LIET. MOTERŲ DR-JA “APŠVIETA” 
statys scenoje M. Dunduljenės nau
ją 4-rių aktų dramą “Graži Magelio- 
ua ir Petras Kareivis”, ned., sausio 
28 d., 1912 m., šv. Jurgio parapijos 
svetainėj, kampas 32 Place ir Auburn 
avė. Svetainė atsidarys 6 vai. vaka
re. Teatras pras. 7:00 vai. vak. 
Įžanga 25c ir augščiau.

Gerbiamieji lietuviai ir lietuvaitės, 
labai retai mes turim progą pamatyti 
gerą dramą musų scenoje. Užtai mel
džiame atsilankyti, pamatyti šitą nau
ją ir puikią dramą: “Graži Mageliona 
ir Petras Kareivis su sidabriniais 
raktais”. Ji yra viena iš geriausių 
perstatymų. Taipgi reikia priminti, 
kad los geriausios spėkos, užtai at
silankykite.

Pasibaigus teatrui bus šokiai su la- 
kiojančia krasa. Kviečia Komitetas.

Reikalavimai
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, 111.

Pajieškome agentų prenumerato
riams rinkti pirmutiniam moterų 
laikraščiui Amerikoje “Amerikos Lie
tuvaitė”; prenumerata metams 50c., 
3 mėnesiams 10c. Reikalaujame taip
jau jaunos merginos norinčios išmokti 
spaustuvės darbą. Kreiptis į leidėją 
adresu: G. A. Baronas, Box 
McKees Rocks, Pa.
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Ant Pardavimo.

Draugijų Reikalai

SALIUNAC PARSIDUODA.
Vienatinis lietuviškas saliunas 

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

šio-
biz-
ap-

pardavimo išvažiavima į

Sustabdyk
kosulį, o su juo ir kitokius kvė
puojamųjų organų keblumus, kol 
liga nėra dar palietus jūsų plau
čių, kas butų labai pavojinga. 
Geras nuo to vaistas

Severos Balsamas
(Severą’s Balsam for Lungs) 

Pirmiausia jis sustabdo kosulį, 
o paskui gelbėja pačiam organiz
mui gamtišku budu atgauti visą 
jam prideramą sveikatą ir tamp
rumą.
Dvejopo dydžio: 25c ir 50c

“Iš skausmo man galva skilto ski
lai”

“Kenčiu neišpasakytai!”
Šitokius ir panašius dejavimus 

girdime tankiai iŠ žmonių sergan
čių galvos skaudėjimu. Tatai jie 
lengvai galėtų išsigydyti, jeigu 
tik vartotų

Severos Plotkeles 
nuo Galvos Skausmo

ir Neuralgijos
(Severn’s Wafers for Head

ache and Neuralgia).
Jos nuramina nervus.
Pataiso kraują.
Sustabdo galvos skausmą..

Kaina 25c dežei.

jo kūniškas
mandagu-

ATIDA!
Tautiškas Lietuvių Gimnastų Kliubas.

Kiekvienas jaunas žmogus turi la
vinti savo dvasiškas ir fiziškas die
gas. žmogaus dvasiškas turtas — 
jo intelektualia išsivystymas; žmo
gaus fiziškas turtas
išsivystymas, miklumas, 
mas. Kas nori sąvo fiziškus gabu
mus išplėsti, išauklėti, patapti mi
kliu, vikriu, stipriu ir mandagiu, te- 
prisirašo Tautiškan Lietuvių Gim
nastų Kliuban. Praktikos kas utar- 
nikas ir kas pėtnyčia Liekio svetai
nėje, 3301 So. Morgan st.

POETO GYVENIMAS
______________________________ '/h-;.-' v ... ’ ■___ .___ ■

POETAS ĮSIMYLĖJĘ.
l'ltRP****^***^^

POETAS PO APSIVEDIMUI
...... —.....-............... ............... ............... ...................—--------------------------
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G024 So.
Jos Goštautas, 
State st. Chicago, Ill.

Pardavimui barberšapis labai pi
gia kaina. Turi but parduotas šia
me sausio mėnesyje, nes turiu išva
žiuoti į kitą miestą. Biznis jau 7 
metai varomas ir gerai išdirbtas. Ran
da pigi, 12 dol, mėnesyje; tenpat 
gyvenamas kambarys. Kreipkitės ad
resu: Franciškus Šimkus, 1053 1..% 
Garfield avė., Chicago, Ill.

Parduodama saliunas lietuvių gy
venamo] vietoj. Gera proga lietuviui. 
Parduodama pigiai. Chas. F. Mundin- 
ger 2001 So. Halsted st.

Labai Lengva 
ligai įsivyrauti ir patapti chro
niška, jei žmogus urnai neatkrei
pia domos į savo vidurių sukie
tėjimą, kepenų nesveikatą, vidu
rių nevarškumą. Tulžies sugedi
mas, geltalige, gemorojai ir skil
vio neveikimas yra tai keletas 
iš daugelio ligų, paeinančių iš ke
penų netvarkės.

SEVEROS
Balsamas Gyvasties

(Severn’s Balsam of Life) 
pataiso ir sutvarko kaip reikia 
kepenis, pajudina virškinamuosius 
organus gerai veikti ir apsaugo 
organizmą nuo chroniškų skaudė
jimų, Kaina 75c

Parduodama visur aptiekose. Rei
kalauk Severos. Jei savo aptieko- 
je negautumėte, rašykite į mus

W.F. Severą Co.
CEDAR RAPIDS. IOWA

POETAS DUJĖTAI PO APSIVEJU t
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3252 So. Halsted St
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Pajieškojimaš. nurenNMi

Meldžiu atsiliepti ad-

►

Daktaras S. Wissig

Julijonos ir Onos

gyvenusią

>

Kauno gub., Šėtos parapijos, 
kaip Amerikoj. Mano adre-

pati, ar kas kitas, 
žinią, adresu: 
Dauskurdis,

Waterbury, Conn.

Turiu 
31 žb 
adro-

ųskite viena dojarį&preso money orderiu, arba registruotame laiške, ir

jwwmkmko

atiduodama 
lenkų gyvenamoj 

M.
Telefo-

LIDOS A GALERŲ A MOKSLO i
526 So. State St. CHICAGO, ILL.

Ermalavičiukė, 
avė., Chicago, „III.

IAUDINGI PATARIMAI 
visai šeimynai randasi musų No, 3 kataliogo. 
Jame telpa aprašymai suvirti 200 ligų, vyrų, mote
rų ir vaikų, pasako nuo ko jos prasideda, kaip jas 
pažinti, kaip nuo jų apsisaugoti, kokias gyduoles 
naudoti, kiek jos prekiuoja ir kur jas gauti. Mu
sų gyduoles kainuoja tik nuo25ciki$1.00. Telpa 
paveikslai ir prekes yvairių kvepenčių ir gydan
čių muilų, Perfumų, Eloktro-gydunčių aparatų,

Pajieškau savo brolio Stanislavo 
Pakščio, 
3 metai 
sas:

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

kas gali but matyta

GALERIJOJ
MOKSLO

526 SO. STATE ST. 
CHICAGO, ILL. 

near Harrison St.
■.U11 ........ ........... .

Žingeidumai Patologijos 
Žingėiduv/E? Osteologijos 
Žin^eidv/nr;) feomuliavi- 

3*0 Organu

t

Charlie Pakštis.
P. O. Box 199, ' Laconią, N. H.

seno krašto. J

Tirinek pradžia ir iszM^ysUma Ž p jgiszkos 
Rasos nuo Lopsziojki araBin'. Kei
stumus Gamtos. Žin^ęidumus iv 
kumus. * t *’

Tirinek intekme Ilgos ir paUist uvystcs, por- 
statytas gyvo didumo figūrose, sveikuose ir 
ligotuose padėjimuose. Lavas iszrodinetojas 
atsakinėja visokius kiaušynius. Didžiausia 
proga tavo gyvenime. -

INŽENGA D'hbkI
Atdaryta kasdiena nuo 8 r y to iki v idtirhakcziul

m.,

■ V.--’■ii ■< 4
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llgTUVA
Pajieškau darbo f Očernėje, gro- 

sernčje, ar šiaip kokioj krautuvėj. 
Turiu ir rekomendaciją iš vienos fir
mos, jei yra reikalinga.. Kalbu lietu
viškai, latviškai, '/lenkiškai, rusiškai 
ir angliškai'. Kanį. butų reikalingas 
toks darbininkas, ’kreipkitės adresu:

Jonas Pėtraitfis,
1613 S. Halsted ^t„ r Chicago, Ill.

- /" ' ' ■ ----------7 ■ " -------- ---
Pajieškau savo ^ferolhį1 Juozapo ir 

Antano LazdauskųpiKaiiuo gub., Šiau
lių pav., Papilės par., Skobeikių. so
dos. Kas juos žinotų, meldžiu pra
nešti adresu: ’g? 1

Liucija M a gų u šaų sk 1 e nė, 
P. O. Box 257, Benton,

----------------------------- ................. ........j—____—,~.frr ...

Pajieškau savo pusbrolio Juliaus 
; Benešiuno, Kauno gub., Panev. pav., 
! Smilgių parapijos, lYymiškių sodžiaus, 

gyve-’ 6 metai kaip Amerikoj, pirma 
no , Mihvaukfc, dabart nežinau 
Meldžiu atsišaukti adresu:

Antanas Benešiunaš..
10 st., Waukegani 920

Pjieškau savo pusbrolio- Stanislovo 
Vankevičiaus. ir pusseserės Vankevi 
čiutes. abu Vilniaus gub., Trakų pav., 

Praza risk i ų/ ka i m o 
Mahonoy City, Pa., 
adresu: . 
Lisauckas,

Dayton, O.

ząslių parap., 
Pirmiau gyveno 
Meldžiu atsiliepti

Ignacas
Daller st.,

'CCSTH!':-

Stiprus, Sveiki Plaucziai
daug geriau atsilaiko prieš nusišaldymą negu silpni plaučiai, Kosulys, tankus spiaudymas, 
sunkumas ant krutinės ir sunkus kvėpavimas yra tatai plaučių silpnumo apsireiškimai. 
Reikia stengties juos sustiprinti, vartojant

^-—SEVEROS BALSAMAS PLAUČIAMS
(Severa’s Balsam for Lungs.)

Dvejopo dydžio: 25c ir 50c
aunu

Chicago, lit
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 (užčedijimui) ir moka 3% (nuošimtį) metams. 
Skolina Pinigus pirkimui namų ir lobį mieste Chicago ant lengvi} išmo- 

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

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

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

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

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

2

9 Batikoje, prie

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 dek juos į A. Ol
szewskio Banką.

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

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. 01- 
, szewskio Bankoje, o busi užganėdintas.

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

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

A. OLSZEWSKI BANk
CHICAGO, ILL.

P. S. Kam teks būti Chicagoje iš tolymesnių miestų neužmirškite apsilankyti ir musę Bankon.

3252 So. Halsted St

Pajieškau savo moters Onos Zabi- 
tienės, po tėvais šeškauskaites, 24 
metų, truputį rauplėta, augščio 5 pėd. 
3 coL, balto veido. Sausio 4 d. š. m. 
prasišalino nuo manęs. Kas suteiks 
man tikrą apie ją žinią gaus 10 do- 
larių dovanų:

Jonas Zabitis,
3528 Parish avė., Indiana Harbor, Ind.

Pajieškau Juozapo žinčiaus, Kauno 
gub., Raseinių pav., Andrejavo vol., 
metai atgal išvažiavo iš Worcester į 
Chicago ant Town of Lake pas savo 
Švogei'į. Yra labai svarbus reikalas, 
meldžiu atsiliepti adresu:

D. Rauktis, 
48^ Ward st., Worcester, Mass.

tai atidaryk
tau rokundas

Pajieškau savo brolio Bonaventū
ro VerbliugevlCiaus, Kauno gub., Šiau
lių pav., Šeduvos miestelio. Pirmiaus 
gyveno Washington valstijoj, 
labai svarbų reikalą, todėl kas 
notų, malonėkite pranešti man 
su:

Jonas Verbliugevičius, 
Box 78, Glassport, Pa.

Pajieškau savo sesers Marijonos 
Dauskurdžlutės, po vyru Račkauskie
nės, Kauno gub., Raseinių pav., ši- 
dlavos vai., Vaitkaičių sodos. Apie 
14 metų Amerikoj, keturi metai at
gal buvo Port Washingtone, o dabar 
nežinau kur. Ji 
malonėkite duoti 

Antanas 
785 Bank st.,

Pajieško darbo — Jaunas 22 m. 
vyras, mokąs gerai rokuoti, taipjau 
rašyt Ir kalbėt angliškai, vokiškai, 
rusiškai, lenkiškai ir lietuviškai. Kam 
toks vyras reikalinga, kreipkitės ad
resu:

Jonas Juodzis,
1730 McReynolds st., Chicago, Ill.

Pajiešau sava brolių Jono ir Petro 
Žitkų, Vilniaus gub., Trakų pav., Je- 

ų sodžiaus, pirmiaus 
uorėj, Md. Kas apie 
eldžlu pranešti man 

‘ adresu: ’ ;
' ' »• .' Jonas Žitkus, ’

1311 S. Front st., : Philadalphia, Pa.
■ ■if’

Pajieškau savo pažįstamo Jono Mi
kalausko, Suvalkų gub., Vilkav. par., 
Sarakų kaimo. Pirmiau gyveno Jersey 
Cityje. Meldžiu atsiliepti adresu:

Peter Juškus,
415 — 3rd st., Harrison, N. J.

Pajieškau savo dėdės Martino Ba- 
ranaucko, apie 20 metų Amerikoj, 
pirmiau gyveno Exeter Boro. Prašau 
atsiliepti, adresu:

Alexandra Baranauckas,
P. O. Box 297, Coal Center, Pa.

Pajieškau savo brolių, Antano ir 
Jono Kuzbarskių, Vilniaus gub., Tra
kų ’ pav., Valkininku parap., Tiltų 
sodžiaus. Antanas buvo kariumenėje 
mieste Vladivostoke, bet dabar gir
dėjau, kad atvažiavęs Amerikon; o 
Jonas, girdėjau, gyvenąs Lowell, Mass. 
Kas apie juodu žinotų, meldžiu pra
nešti adresu: t

Feliksas Kuzbarskis, 
1424 Catharine st., Utica, N. Y.

Pajieškau savo tėvo Juozapo ir 
brolių Jono ir Antano Trijonių, Kau
no gub., 
Tūbinių 
5 metai 
Meldžiu

Raseinių pav., Šilalės parap., 
sodos, 18 metų Amerikoj, 

atgal gyveno Waukegan, Ill. 
atsiliepti adresu:

F. Trijonis,
P. O. Box 468, Spring Valley, Ill.

Aš, Anastazija Girkantaitė (po. vyru 
Budrecklenė), pajieškau savo pusbro* 
llų >Mikolo ir Liudviko Girkantų, 
taipgi pusseserių Julijonos ir Onos 
Girkantalčių. Girdėjau, kad pusse
serės Julijona su Ona jau vedusio* 
Girdėjau, kau jie visi gyveną New 
Yorke. Meldžiu duoti žinių adresu:

Jonas Budreckis,
715 14th places Chicago Bl.

(lentoms ir pažįstamiems praneša
me, kad lapkričio 17 d. 1911 m. su 
šiuo pasauliu persiskyrė brangus mu
sų tėvelis Kazimęras P. Jovaišas, 
Noeegalos sodžiaus, Naujamiesčio pa
rapijos, Panevėžio pav., Kauno gub. 
Patiko jį baisi nelaimė: Kuliamoji 
mašina pagavo ir sutrupino jo galvą. 
Buvo jau pagyvenęs žmogus, 80 me
tų amžiaus, susilaukęs trečios vai
kų kartos. Paliko ašarose savo žmo
ną, tris sūnus ir keturias dukteris; 
du sunu, Juozas ir. Teodoras, ir dvi 
dukterį, Ona- ir Petronėlė, Amerikoje, 
tėvynėj gi sūnūs Stanislovas ir duk
teris Jadvyga, ir Marcele.

Prašome ištarti amžiną atilsį. 
Visų vardu: Teodora K. Jovaišas, 
937, 32nd pl., Chicago, III.
UJIMU WflHItta

VYlftli fiKfan
IHU1MAS DYKAI

Gyvasties apdraudi mas atsakytas 
langeliui sveikais atrodančių žmonių, bet kuriuos 
gydytojai apžiūrėję rado jų inkstus ar kepenis ne 
visai sveikus esant. Tą tečiaus galima išgydyti, 
jei laiku vartojus

SEVEROS
Gyduoles kuo inkstu ir kepenų

(Severn’s Kidney and Liver Remedy)
Pageltusios akįs ir veidas, papurtę paakiai, tankus 
galvos skaudėjimai, galvoj užimąs, šalti sąnariai, 
nugaros skaudėjimai, sutinusios kojos ir drumzlinas 
šlapumas aiškiai rodo, kaip reikalinga šios gyduo
les vartoti, kad išsigydžius.

Kaina 50c ir $1.(0

“Neturin Apetito 
yra tai tankus pasiskundimas žmonių, sergančių 
nevarškumu. Nuo šitos ligos galima išsigydyti, 
apetitas pataisyti ir daug kitokių nesmagumų pra
šalinti vartojant

SEVEROS
Skilviais Bitteris

(Severa’s Stomach Bitters)
Kaina $100

Severos Gyduoles parsiduoda visur aptiekose. 
Neimkite kitokių. Jei negalite gauti jų pas save 
ant vietos, rašykite tiesiai žemiau paduotu adresu

ao

GAUNAMA “LIETUVOS” KNYGYNE 
Metraštis - Almanachas. 
‘Šviturys’ sn kalendorium 
igi2 m. Jono Rinkevičiaus išlei
stas, Liudo Giros redaguotas. 
Šis kalendorius 1912 m., pavadin
tas Šviturys, yra tąi knyga, ku
rios ligšiol pasigesdavo lietuvis 
ihteligentas. Čia skaitytojas ras 
pilną saują naujausių mūsų ge
resnių rašytojų veikalų.

I Litera, mos skyriuje telpa:

Tautos tvery-
ke-

Roberinių išdirbimų, Painų, Stukų, Drukuojamų 
Mašinėlių, Armonikų Koncertinų, Britvų, Pavin- 
čevonių ir šimtai kitokių kožnam reikalingų da
lykų, Kožnas kas prisius savo tikrų vardų, pra
vardę, adresų ir koletų markių apturės musų No. 3 
kataliogųdykai. Rašyk šendien, o už kolOtos die
nų šita naudinga knyga bus tavo namuose. 
John I. Bagdžiunas, Prop. Adresuok sekančiai:

JOHNJS SUPPLY HOUSE
Pajieškau savo dėdės Juozapo Ne- 

reišio, Linonių kaimo, Panevėžio par., 
Kauno gub., trįs metai atgal gyveno 
Plymouth, Pa. 
resu:

Adelė
3428 Auburn

Aš Jonas Virukaitis pajieškau dvie
jų švogerių, Aleksio ir Branio Ge
niukų, Vilniaus gub., Stakliškių 
par., Treeionlų kaimo. Meldžiu atsi
šaukti adrisu:

John Virukaitis,
P. O. Box 124, Herrin, Ill.

Pajieškau savo draugo Dominyko 
Galmino, Kauno gub., šiaullu pav., 
Vilšinių vol. Kigrlų sodos. Pirmiaus 
gyveno Chlcagoj. Meldžiu atsišau
kti adresu*:

Joe Zakaras, ‘
51 Ellsworth St., Worcester, Mass.

Pajieškau savo pusbrolio Stanislovo 
taucko, pirmiau gyvenusio i Anglijoj. 
Kas apie jį žinotų, ar jis pats, mel
džiu atsiliepti adresu: ;t

Motiejus Gutauckas, ;
1607 N. Ashland avė., Chicago, Ill.

Pajieškau savo dėdės ■ Franciško 
Budrio, Kepurėnų sodos, Telšių ap
skričio, Kauno gub/ Meldžiu duoti ži
nią adresu: , . . į !

Frank Mengelaį v 
368 Kensington avė., Į<enšlngton III.

........... r-----------L
Pajieškau savo dviejų dėdžių An

tano ir Jeronimo siede^vičių; 8 
metai atgal gyveno Dayton, Ohio. Jie 
patįs ar kas kitas teiksis duoti ži
nių adresu:

Joseph? Gudaitis,
179. Clayton St Dayton, Ohio
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“Lietuvos Ūkininkas”
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(lynų Pelėdos, Juozo M ik tiekio, 
Vinco Krėvės, Marės Lastauskie
nės, J. Šeiniaus ir Jovaro raštai.

II. Visuomenes ir Gyvenimo 
skyriuje, telpa: Kazio Puidos, 
Onos Pleirytės-Piiidienes, Anta
no Jaroševičiaus, Antano Rucc- 
vičiaus, Žemkalnio, D. šidlauskio 
ir Aleksandro Jurašaičio raštai.

III. Pažinkime Lietuvą skyriu
je telpa: M. Grigonio, Lietuvių 
tautiški žaidimai
ba, Programa ir vaizdeliai iš 
liones Dzūkijoje.

IV. Informacijų skyriuje, 
pa: Lietuvių kronika 1911 
Mūsų draugijos, Mūsų mol
los, Mūsų artistų kuopos ir ar
tistai. Adresų lapas, Rusijos val
stybe, Įvairios statistikos žinios 
ir t. t. ir t. t. Vilniuje 191^ psl. 
287. Su prisiuntirnu kaina 75c.

“Teatras” no. 2 ir 3, talpina 
natijcl scenos veikalą Togobočnij’- 
ko Iš Meiles penkiaveiksme drh- 
ma, su dainomis ir šokiais. Ver
te Jaunutis. Taipgi muzika: I 
ant kalno malūnėlis, 11 Mane mo
tušė bare ir I II. Linksma Volun- 
gėlė, Harmonizuota K. Diržio. 
Vilniuje 1911, pusi. 119. Kai
na, su prisiuntirnu ............. 50c.

Užsisakant ir pinigus siunčiant

Gerai intaisyti ofisai 
nuomon daktarui 
apygardoj. Kreiptis , adresu: 
Young, Melrose Park, Ill.

2J34-2336 SO. OAKI.EV AVE., CHICAGO* ILL J nas: Melrose 786.
..       m.m namm «aw<MIMwniiiiii>iiir.—wwitwinw niT«i»mr—wwnwKaw*

Elektrikinis Volto Kryžius.
Tas kryžius tapo prieš pora motų išrastas Aus

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

Elektrinis Volto Kryžius labai pasekmingai gy
do reumatizmą taip raumenų kaip ir sąnarių; 
taipjau neuralgija, ir Rioglins, nervų suirimą, nu
silpnėjimą; nervų nuvargima ir atbukimą; nemi
ga,, dvasiška nusilpimą, histerija, paralyžių, apop- 
Ickcija, nuomirulį, šv. Vito šokį, Širkies drebėji
mą, galvos skaudėjimę ir visų nervų sysfomos su

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

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

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

Prisių 
mestuojaus prisiusimej jUtUs Eiektrikinį Volto Kryžių; už penkis dolarius pasiusi’ 
me šešis kryžius. ' '■< č ?

įlįs vEiMiriG Volta Grass Go. ,,
3925 W. North (Ave., - - Chicago, III.

Su geriausia pasekme gydo visokias kroniškas ligas vyrų ir moterų, kad 
ir užsisenčjusiasl Jęi kiti jūs neišgydė, nueikit pas jį, o jis jus, apžiuręs ir 
pasistengs,pagelbėt, .f » ' ■ * _

DR. WISSIG duęs geriausius vaistus išsavo aptlekos.- Pirma rodą dykai;
Valandos kasdien nuoTO iki 12 ryte nuo 3 iki 4 popietTr ii no 6 iki 8 va

kare. Nedalioms nuo( 10 iki 2 po piet.
1759 W. 18th St., Cor. Wood St.

Seniausias Lietuvoje lietupių laikraštis (nuo 1905 metų;
pabaigos), eina Vilniuje kas savaitė su priedais: <

ŽEME*— kas dvi savaitės, ūkio reikalams pašvęstas priedas. |
SVEIKATA— kas 4 sav., rašoma apie ligas ir sveikatos užsilaikymą. < 
JAUNIMAS — kas keturios savaitės, — tai jaunimo laikraštis. 
ŽIBUTE— moterų reikalams pašvęstas laikraštis.
METINIAI “L. l’k-o" ėmėjai gauna da dovanai didelį Kalendorių

1913 onetams. Ūkininkai premijams už raštus gauna u 
“LIET. ŪKININKAS" duoda įvairius patarimus^ 

ir kitokiuose reikaluose.
“LIETUVOS ŪKININKĄ” galima užsisakyti 
‘LIET. ŪKININKE” RAŠO arba pasižadėjo

pudargų. @
ūkio, tiesų (provų) <CDJ

e r visokios knygos.
rašyti: daktarai —

P. Avižonis, O. liirmantaitė. K. Grinius, S. Matulaitis ir kiti; vete- 
r i norai
A. Bulota, J 
ir kiti N. /. buv
— J. Masiulis, u. Liudkevičius;
taipgi — G. Petkevičius (Bite), lemaitė, Jovaras
kus, A., Baltrų Dėdės Kaimynas ir daug kitų.

rašoma taip, kad ir nemokyčiausi su- 2

i

r,
Veitas, Jašinskas, M o skus; advokatai — Durnos atstovas

Vileišis. M. Šleževičius, buv. H Durnos atst. P. Leonas
1 Durnos alstt inžinierius P. Vitkauskas; agronomai 

agron. stud. — Kriščiūnas, Klimas; nrr
Vargovaikis, Mor- ®

f.

r

pranta.
“LIET. ŪKININKO" KAINA: Amerikoje metams $2.00 

(4 rubl.), pusei metų $1.00 10c, (2 rubl.) Lietuvoje metams 3 
($1.65), pusei metų 1 rubl. 50 kap. (83c), 3 mėn. 75 kap.

20c., 
rubl. ^5
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Taipogi naudinga yra užsisakyti dažniausia einantis pigiausias laikr. 
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“LIETUVOS ŽINIOS”
tris kartus į savaitę, už 4 rubl. duoda 150 num. ir da nemokami 

priedai: MOKYKLA (lig šiol ėjo prie “LIET. ŪKININKO”) — mė- 3$ 
neslnis mokytojų laikraštis. AUŠRINE su vasaros darbais ir Far- ® 
maceustų reikalais — moksleivių laikraštis. {M,

“LIET. ŽINIŲ” Kaina: Amerikoje metams $3.30, (6 rubl.), pu- <pk 
sei metų $1.92 (3 rubl. 50kap.); Lietuvoj ^metams 4 rubl. ($2.10), žlj 
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 60ct (1 rubl. 10 kap.); Lietuvoje metams 1 rubl. 50 kap. (83c.), 
pusei metų 85 ka peikos. * ' . -
“Liet. Ūkininką", “Liet. Žinias”, “Bendriją” leidžia pasi

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 
/Mias", primokėdami kasmet po vieną rublį. Už ej rubl. ir "Liet. Ži- 
nias" gauna dovanai. Bendrovės įstatus išsiunčiame pareikalavus.

1911 metais “BENDROVE” išleido spalvuotą LIETUVOS ŽEMLA- 
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 — 
tai 18 kapeikų,

Pinigai geriausia siųsti money orderiais, tik paBirašykit ant 
money orderio savo vardą ir pravardę.

Visų trijų laikraščių (“Liet. Ūkininko”, “Liet, žinių” ir “Bendri- 
adresas tas pats

Rusia-Lithuania Vilnius, Seąiionovska, 10
ir pridėti vardą to laikraščio, kuriam siunčiate.

eina

7,

r, w 
k

7,

it

bTedaro skirtumo koks ta* 
UlSIKIlIlSIindl nesveikumas yra, 

jeigu tamislį kankina do 
ginimai, plikinantis šlapinimas, pūslės nesveiku
mas, erzinimai, tankus noras ištuštinimo, ings 
IŠgydom viršui minėtus padėjimus be vartojimo 
peilio ir be siuntimo į ligonbutį.
CllfinimOl Uždegimai, sutinę ir skausmingi 
UullIilillUI s.unnriai, kantrybe atimančios 

nžslsenėlg Ilgos kurios padaro 
gyvedjmį nelaimingu, IŠGYDOMOS ANT VI* 
SADOS BE ŽUDIMO LAIKO.

Gužuotos ir Susisukę Gyslos ‘°’ 
dusi visur ant žemesnes dalies kūno, bet dauginu* 
Bini kairėj pusėj; jos padaro žmogų labai neramų; 
yra silpnas velkantis jautimas daugmaž nuolatai. 
Gyslos yra užčiuopiamos ir nurodo kaip botagas.

Atsišauk tuojaus jeigu esi klapate.

M

Mes Išgydom Vyrus
Męs trokfitam. kod visi, kurie ym neužganėdinti su kitata 

gydymais, ateitu j>as mus ir pamėgintu piusiį, t i kr$ ir ištiki
mu gydymo. Mos paaiškinsim tau dčlko kiti gydymai tavgs 
neifigyde ir kai p ings tave išgydysim.
UhaiiIa Paeinantis nuo užsikibti.Kraujo Uznuodyjimas
tis prie šeimyniško gydytojaus, rudos plčmos, lopai burnoje, 
skauduliu' ant liežiuvlo, slinkimas plaukų, skausmas kauluo
se, sunariuose, plčinos ant kūno, jauslus tekanti skauduliai. 
NES IŠGYDO M ŠITOKĮ PADPJIMA—MES NELOPOME. 
Ainhnfrifvini Ar kankina tavg nubčgimai paeinanti nuo 
IV 1106fZ lIlUi Pf,rA< >1Bi,no gamtos tiesų, vyriški silpnu* 

O mai, nualininms, silpna atmintis, galvos
skaudėjimai, pieniai priešai akis, nerviškumas, skausmą i srttS* 
nose? Ar pats ėsi apimtas nors vienu iš tų ženklų? Ateik pas 
mus, nigs tave išgydysim nes kitaip nereikalauji mum mokėti.

Abeihas Nusilpnėjimas
mas, negallngumas prie darbo arba linksmu* 
mu gyvenimo, nuilsimas, yvairus gėdinanti 
silpnumai, ir tt. ATIDĖJIMAI YRA PAVO
JINGI— PASIRODAVIK SU MtlMI DABAR. 

Odos Nesveikumai rimą i, spuogai, 
lopai, netobu

lumai, žaizdos skauduliai, pageltonavus it 
išblyškus oda, pajuodavę paakiai. Vyrai, yra 
jum nuo to visko vaistas, atsišaukiant pas 
mus ant gydymosi. GALI UŽMOKĖTI KA
DA BUSI IŠGYDYTAS.
Inkstu, Pūsles ir Sėbrus Nesveika*

Inkstų nesveikumas gali išsivystyti 
llldl į pavojfngas konrphkacijas, ir jeigu ne
atimtas, pagimdys kitas ligas ir kompltkael* 
jas. Ar mauai apsivesti? Ar esi tikrai

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

. AOfis0 valandos: nuo 10 ryto iki 4 po piet. Nuo 0 iki 7 vakarais. NodMd 
ir Šventadieniais nuo 10 iki 12 tiktai. Ypatos geidaiančios gydymo 
ti asabiškai, nes ligos negali but gydomos teip pasekmingai per 
kaip ligoniui atsišaukus pačiam. Nerašyk bet atsilankyk.
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Parsamdo bankines

ėt-j:>SAS?4> «

,1

“LAISVOJI MINTIS”

i.

NAUJAS GYVENIMAS!
NAUJI METAI 
kada užstoja naujas gyvenimas, kaip

A. OLSZEWSKI 
3252 S. Halsted St. Ch

Priima bankon pinigus ir moka 
3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perką ir parduoda namus ir lotus. 
Parsamdo bankines skryneles (boxes) 
po $3.00 metams. Parduoda šifkor
tes ir siunčia pinigus | visas svieto 
dalįs. . *

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

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

Priima bankon /pinigus ir moka 
’• 3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 

Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus 
| visas svieto dalis.

BANKOS VALANDOS: Panedėliais, 
deredom, ketvergais ir subatoms nuo 
B ryto iki 9 vakaro. Nedėlloms, utar- 
nlnkais ir petnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

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

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

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

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

Moka $3.00 nuo šimto už padėtus 
pinigus. Skolina pinigus statymui ic 
pirkimui namų, 
iš kitų bankų, 
skryneles (boxes) apsaugotas nuo ug
nies ir vagių po $3.00 metams. Perka 
ir parduoda lotus ir namus. Par
duoda šipkortes ant visų linijų. Siun
čia pinigus | visas dalis svieto. No- 
tarijalnam skyriuje padirba visokias 
rejentališkas ir legališkas popieras 
ir- '’nvierennastis ir užtvirtina pas 
konsulį.

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

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

•Priima bankon pinigus ir moka 
,3%. Už sudėtus pinigus mūsų 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.ū0 metams. Parduoda šifkor
tes ir siunčia pinigus Į visas svieto 
dalis.

’ BANKOS VALANDOS: Panedt iais, 
seredoms, ketvergais ir subatom nuo 
8 ryto iki 9 vakaro; nedėliom, r.tar- 
ninkais ir petnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

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 namus ir lotus. 

t Parsamdo bankines skryneles (boxes) 
po $2.50 metams. Parduoda šifkor
tes ir siunčia pinigus į visas svieto 
dalis.

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

IZIDOR NAUSIEDAS
917 W. 33rd St. Chicago.

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

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

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

Priima bankon pinigus ir moka 
3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ir totus. 
Parduoda šifkortes Ir siunčia pinigas 
) visas svieto dalis.

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

Laikrodėlis Dovanų!
wiwiraom^^tHiiiiiwrnWffi^ijiFkHžir^i^^rnjTi'n-T'T-jjrrrrj^r-r-r^/^'n-Tir/^'r^f/^—r\:r
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Šį puikų Nikelinį Laikrodėlį su drukuota 
gvarantija apie jo gerumą, gausi už dyką,

Visai už Dykth
Jei užsimokėsi $3.25 prenumeratos už laikraštį 
l i , 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.

LlBtuvys Notaras
Išdirba Dovierennostis, Kont
raktus, Bill of Sales, Affidavi- 
tus, Notas, ir šiaip visokias 
teisių popieras. Suteikia pata
rimus reikaluose daliu Lietu
voje ir kituose dalykuose. : : :

Kreiptis adresu:

J. J. HeHmanowicz,
A. Olszewski Bank

3252 S. Ha’sted St,, Chicago.
nma

•M.

Dovanos su kiekvienu Dolieriu
Kas prisius $1.00, gaus
Kas prisius $2.00, gaus
Kas prisius $3.00, gaus
O kas prisius $3.25, gaus <“Lietuvą” per 18 menesių tr 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. * į
Šios dovanos yra skirtos tiktai trumpam laikui, todėl naudokitės proga 

pakol yra jos duodamos.
Siunčiant pinigus adresuokite:

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

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

TIKRI
Tik tada pastoja žmogui, 
paliuosuoja nuo visokių varginimų ir numeta nuo savęs ligas, 
yvairlų skaudėjimų naštį.

Philadelphios M. Klinikas daugybes žmonių apdovanojo su 
tikrais, naujais metais, suteikiant naujų gyvenimų ir 
džiaugsmų, išgydant sergančiuš-nesveikus, sugrųžinant 
gerų svrikatųtų, tų brangiausių žmogaus turtų. IS dau
gelio štai patys žmonės kalba:

GARBUS TAUTIETI DR. KLINIKOS! Pirmiau 
gavimo Jųsų liekarstų buvo teip bloga, kad dirbt nega
lėjau. Paklausiau draugų rodos—atsišaukiau ir kuift- 
apturėjęs Jųsų Mylistos liekarstas, kurias suteikėt,"Su* 
vartojau, tai trumpam laike iSgijau ir visi skaudėjimai 

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

Su guodone A/ KARANAUSKAS, Box 233, Seelyville, Ind.
B. HARSKOVIČE, 1 ”/^23 Hancock St., Philadelphia, Pa. Labai sirgęs sunkia vyriška 

liga. Nuodugniai išgydytas, Širdingai dėkavoju Klinikų! už gerų sveikata ir nauja gyvenimų— 
tikrus naujus metus. c

ėSE3H)S KVORTOS
DEGTINĖS $1.00

NAMINE MOKYKLA
Gramatika angliškos kalbos mo

kyt is be mokytojo (apdaryta) $ 1.00
Vaiku Draugas arba kaip moky

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

mokytojo..............*....................... 10c
Aritmetika mokinimais! rok tin

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

šiuo adresu:

P. ii i kola i n is
Box 62 New York City

JUOZAS SZLIKAS
“Lietuvos” Gencr. Keliaujantis Agentas

Turi tiesą užrašinėti laikraštį “Lietuva” ir priimi
nėt! už ją prenumeratą, rinkti drukus ir apgarsinimus 
“Lietuvai” ir kolektuoti už juos pinigus. Dabar lankosi 
Pennsylvenijos valstijų; Pittsburgh ir jo aplinkinėj.

A. OLSZEWSKI. “Lietuvos” Išleist.

Nemaž.iau yra dėkinga Mrs. MARE OČIPENĖ, iš Conomaiifjht, Pa. kuri sirgusi 9 metus skau
dėjimu galvos, kojų, vidurių, pūslės, ir baltųjų tekėjimo liga, dabar džiaugiasi su nauja gera 
sveikata ir dėkavoja Philadelphios M. Klinikai, kurio tikros liekarstos ir tobulas daktaras išgydė

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

JEIGU negali pribut asabiškai, tai parašyk lietuviškai kas kenkia, o gausi rodų, pamokini
mus, reikalingas liekarstas ir ant vietos išsigydysi. Apturėsit tikrų sveikatai pagelbų nuo visokių 
ligų, kaip VYRU, taip MOTERŲ, bei kurios tik varginimui užpuola; kaip šviežių, teipužsise- 
nėjusių, kaip ir nuo tų, kų kiti daktarai nesumanė išgydyti. Kreipkis drųsiai, Beklaidžiojant, 
šiuom adresu rašyt: ’

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

VALANDOS kasdien nuo 10 iki 4 po piet. Nedčlioms nuo 10 iki 3 p. p.
Ir vakarais nuo 6 iki 8 U turnikais ir Pėtnyčiomis.

i’hilad. Med. Klinikai tikrai ghlima tikėt. Padekavonės ištirtos, teisingos!

Telephone i arda 709

Juozapas Leszczynskas
Aotiekorius

Užlaiko namines ir 
užrųbežlnea gyduoles, 
ir receptus išpildo 

kožn$ valanda su dideliu saugumu. 
Reikale nusiduoklt pas ji, o busite 
užganėdinti. Siunčiam gyduoles į ki
tus miestus.
3315 S, Morgan St CHICAGO.

v

F. P BRADCHULIS 
Attorney & Counselor at Law 
132 S. Clark, Cor. Madison St 
į Straus Bldg., Room 806 

Tel. Franklin 1178
Lietuvis advokatas, baigęs teisių mokslą Ame

rikoje. Veda viaokias bylas, civiliškas ir krinti* 
nallškaa visuose teismuose (soduose).

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

MOKYKLA ŠOKIŲ.
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Dr. J. F. Kozlowski
nuo

t

Valandos
10 lig 12 dieną
2 lig 4 po piet
7 lig S vakare

Dr. O. C. HEINE 
DBNTISTAS

OFISAS—-Kampas 31 ir So. Halsted gal
(Gyvenimas virš aptiekos.) & CHICAGO, ILL 
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Yra taip jau platus straipsnis 
kūdikių priežiūrą ir gydymą. 
Roe's ofisas aprūpintas Roent- 
šviesos aparatais, laboratorijo-

Peoples Bank Bldg. į5" IK 
Room 2

Slaptos v 
VYRU LIGOS
Pražudytas Vyrišku
mas, Ligos Kepenų ir

Inkstų
išgydomos greitai visiškai ir 
užlaikomos paslaptyje. Ner
višką 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. (Reda Dovanai.)

Dr.ZINS,183į™CHIGAG0
Valandos: Nuo 8 ryto iki 8 vak. fledelloms nuo 8 ryto iki 4 po p.

Prof. Julius S. užtikrina, kad 
mokys šokti kiekvienų jaunį ar senų. 
Išmokinu valsų 6 rūšių, taip, kad 
gali drąsiai eiti šokti publikoj. Taip
gi išmokinu ir kitus šokius su keletu 
vakarų. Mokinu kas vakaras apart 
šventadienių. Lekcijos yra nuo 7 vai 
vak. 
neša 
ateik 
st.

iki 11 vai. Prof. Julius S. pra- 
visiems kurio nori išmokti šokt 
ant aio adreso: 2124 So. Halsted 
Ofisas ant 3-čią lubų atdaras 

nuo 6 vai. valu Taipgi mokinu viso
kius šokius Buck & Wing, Buck 
Skirt, Irish Jig, Clog, Spanish Waltz, 
Waltz, Two Step, Side Step, Barn 
Dance. Pirma Lietuviška Mokyklų 
Amerikoj.

Vienintelis mokslo ir literatūros iliustruotas laikraštis, tal
pinantis rimtus ir gerai apdirbtus straipsnius iš įvairių mo
kslo šakų: Hialorljos, Kultūros Istorijos, Gamtos Mokslu Draugijiniu Moksly, 
Ir t. t, lygiai ir originališkai parašytas apysakas Iš musy gyvenime.

Kaina molams $2.00; pusei metų $1.00; Į užsienį $2.5$
Kas, r.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 teduosImOw

LIUOSO ĮŽENGIMO MUZFjJS
Moksliszku Žingeidumu.Žinojimrs-Galybe

Adresas:

“Laisvoji Mintis/’
1401 N. Main Ave Scranton, F®.

Alės esam baimin
gai ir įdomiai su
tverti. Vyrai, tikrai 
atsilankyk it į šitų 
stebėtinų liueso in- 
žengimo Muzėjų. 
Šimtai' interesuo
jančių pavydaių 
žinogaus kunosvei- 
kam ir sergančiam 
stovyje. Chirurgiš- 
kos operacijos, 
žingeidumai, keis
tumai, milžinišku- 
mai. Teipgi pilnas 
istoriškas sanrin- 
kis kuris niekad 
ne buvo parodytas 
dykai šiam krašte. 

Esi užprašomas tirlnėtl nuostabumus Astronomi
jos, Fiziologijos, Chemijos ir Patholiogijos.

Iszpanlszka Inkvizicija. Valkatų Galerija. 
Paveikslai Iszkllmlu Ir Pagarsėjusiu Asmenų. 

INLEIDŽIAMI TIKTAI VYRAI
LIUOSO ĮNŽENGIMO MUZEJUS 

MOKSLIŠKU ŽINGEIDUMU
14 So. Clark St., CHICAGO, ILL 

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

Naujiena Kuri Nudžiugins ir
Palinksmins Daugel Sergancziu, 
Silpnu ir Nualintu Vyru
viškas, nupuolęs sveikatoje? Ar peržengei tiesas sveikatos 
arba gamtos? Ar manai apsivesti? Ar esi tinkančiam padė
jime užimti užduotis ženybinio gyvenimo? Jeigu yramažiau- 
sė abejone jog randasi užsivilkusi chroniška liga dugnyj© 
tavo klapatų, tai atsišauk ant žeiniaus paduoto adreso, o ap
turėsi patarimų ir ištirinėjimų dykai! Mes Ištirinėsime tavg 
visai dykai, ir jeigu išgydymas bus gulimas, tai mes išgydy
sim© už kožemiausių kainų. Ne užsidedi aut savęs jokių pa
reigų atsišaukdamas pas mus dėl bemokestinio pasiteiravi
mo. Męs perstatysiine padėjimų viso dalyko tikroje šviesoje, 
o tada galėsi gydytis jeigu norėsi.

Į fel Dolerio Nereiks Mokėti Pakol Nebusi užganėdintas Savo Locnoj 
Mintyj kad Mes Esame Teisingi, Pilnai Atsakanti ir Užsitikiml.

i nesveikumų inkstų, pūslės ar šlapumo ravellų, Jeigu jauti nesmagumų ir skausmų, jeigu randasi 
koks padėjimas dėl kurio nesinori kreiptis prie šeimyniško gydytojaus, kaipo tai: silpnumas, ner- 
viška negalė, silpna arba sumažinta atmintis, nemiegojimas, gėdingumas, nubegimai, nuvarvėjimai, 
silpninanti sapnai ir išnaudota gyvybė; jeigu turi guzuotas ir stfslsnkuses gyslas, jeigu kenti nuo 

' užsikreėiamų ligų kokios nebūt rūšies kurios tamistai daro nesmagumų; jeigu turi nors vienų iš 
, skaitlingų ligų kuriom vyrai gali but apimti; jeigu kenti nuo pertanklų dasileldimų; jeigu turi vo

tis, skaudulius burnoje ir ant lležiuvio; jeigu plaukai tavo slenka; Jeigu turi slaptingų ligų; jeigu 
t turi užnuodintų kraujų arba nors vienų iš ligų kurių auka tampa vyrai—TAI MES GALIME TAVE 

IŠGYDYTI IRTA PADARYSIME. Ateik pasikalbėti su murai didžiausiam© privatiškume ir ?e-
' krėtė, o męs padėsime atsikratyti nuo visų kliūčių kotrumplausiam laike. Mos turime labai didelį 

patirimų gydyme tokios rūšies ligų ir užtikriname išgydymų. Mes netiktai palengviname, bet išgy
domo tikrai ir ant visados. Ateik ir pasižiūrėk ant skaitliaus lietuvių kuriuos mes išgydomo. Mes

t Išgydysiu teip tikrai kaip atsišauksi pas mus. Silpni vyrai, kurie nustojote viltį pasveikimo besi- 
I gydydami kur kitur, ateikit pas mus, mes atkreipsimo ant jus musų specijaįiškų atydų teip Jog at-

* gausit© savo vyriškumų ir busite vadovais terp savo sandraugų. " >■ .
PATARIMAS IR IŠTIRINEJIMAS VISAI DYKAI. GYDUOLES DYKAI IKI IŠGYDYMUI

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

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

. Mes kalbame lietuviškai. * *

Kad' išplatinus žmonėse mi”isų pa
skubusius gėrimus, pasiųsime kiekvie
nam, savo, lėšomis, “ZANOL” 
ŠEŠIAS PILNAS KVORTAS DEGTINES OZ $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.

Parūdysime 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 Į dvi mi- 
auti. Gėralas padarytas su “ZANOL” 
yra labai skanus ir grynas. Gauta 
Aukso Medaliai Columbijos Parodoje. 
Tūkstančiai patenkintų vartotojų. 
Gvarantuota sulyg Suv.< Valst. Gryno 
Maisto, ir“ Vaistų Įstatymais, Serialis 
No. 22115-A.
PAMEGINIMUI VIENA KVORTA DEGTINES DYKAI.

Pamėginkite, kaip tik jus sau nori
te, 'ir jeigu tai nebus geriausia degti
nė, sugrąžinkite likusių mums atgal 
mūsų lėšomis, o mes sugrąžinsime 
jums pinigus. Siųskite užsisakymus 
šiandien, o mes pasiųsime “ZANOL” 
ŠEŠIAS (6) PILNAS KVORTAS DEGTINES UZ $1.00 
Viską mąs apmokame. Reikalaukite, 
kokios rųšies tik norite. Dvylika pil
nų kvortų, $1.50; dvidešimt- keturios 
pilnos kvortos, $2.80. DYKAI kny
gutę “Paslaptįs ir Istorija Degtinės 
Dirbimo Namie” pasiųsime kiekvie
nam, kurs tik suteiks mums savo 
resą.

UNIVERSAL IMPORT CO. 
4074 Universal Bldg., Cincinnati,

Nori mokintis Barzdaskutyklos?
Tamistašį amata gali iš

mokti nuo 4 iki 6 savaičių. 
Kainuos tau tik $30. Mes 
duosime vis*J setg skutimo 

^^!pyietaiSų. Sis amatas yra
tinkamu perdėm visame 
sviete ir tamista turėsi ta

da savo ypatiška verteivystg, busi darb 
d avi u. Rašyk pas:

NOSSOKOFFS BARBER SCHOOL 
1405 Penn Ave., Pittsburg, Pa.

VARICOCELĘ 
HYDROCELĘ
Be peilio ar skausm)

Aš noriu išgydyti kiekvieną kenčiantį vyrą nuo Varicocclės, Strikturos, Užkrečiamų 
Kraują Nuodų, Nerviškos Negalės., Hydroceles arba ypatingų vyrų ligų.

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 išgydau.

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

Išgydau visiškai ligas skilvio, plaučių, kepenų ir inkstu. 
Nemokėk už nepasekmingų gydymą— NEISZGYDO, NEMOKĖK.

UŽN UOOIJ1MĄ 
ir visas odos ligas, kaip Spuo
gus, Piktąją Dedervinę, Szun- 
votes. Niežus, Bemorhoidus, 
Patinusias Gyslas, Naikinan
čius Nubegimus, Įsisenėjusias 
Ligas.

Vijrai.Mom ir Vaikai
Kurie tikrai nori but

Sveikus, tvirti, laimingi
tepasirupina ingyti

Daktaro Roberts naujų, didelę kny
gų už vienų dolarį, kurioj aprašoma, 
kaip apsisaugoti nuo ligų ir kaip gy
dytis namie, susirgus paprastomis li
gomis. Ten jau apkalbama apie Įvai
rias vyrų ir moterų ligas, apie nervų 
sugedimų, blogus papratimus ir pa
klaidas; apie akių, ausų, nosies ir 
gerkles ligas; kraujo, odos, kepenų, 
inkstų, pustės, širdies ir lytiškų dalių 
ligas. 
apie 
D r o 
geno 
mis, gydymo kambariais ir t. t. 30-me- 
tinę praktika kaipo gydytojo ir auto
riaus medicinos dalykuose. Gvaran- 
tuojam, kad su ligoniais nedarome to
kių eksperimentų, kaip su jais kad 
daroma klinikose, medikaliuose in
stitutuose, anatomijos muzejuose, li- 
gonbučiuose etc.

Valandos :
Nuo 9 ryto iki 1% vakare. Nedė- 

liomis ir šventadieniais iki 2 po piet. 
Už pasiteiravimus mokesties neimamo.

Už egzaminavimų, patarimą, gydy
mų ir vaistus imame $2.00.

3000 didelių knygų dykai. Pasirū
pinkite vienų ingyti, kol dar gaunama.

3čiame augšte Baltimore Bldg.
22 QuinGy St., Gliicago, III.

(netoli pačto)

(Ištyrimas Dovanai)

Vidurines J-igos, Skausmai 
Strėnose, Baltosios Tekėjimas 
ir kitos ligos išgydomos visiš
kai. Užpakalines žarnos, Įsi
senėjusios iY nerviškos moterų 
ligos. Kalbame Lietuviškai.

«

BUK 
VYRAS

50.000
KNYGŲ

Vysai Dykai Del Viru
Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk del vyru. 

Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijima krauja 
arbasypili, nubiegima siektos, patrotitu stypribe, puikus 
ir kitus išmietimus, negromulavima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, ruma* 
tizma, gonorrhoea arba triperi, naujai igautas lygas, 
strietura ir vysas vyru lygas, gal būti išgidomaa sava 
namuse privatiškai, slapta ir labai pygiai. *

Ta, dykai įgauta knyga, pasakis jun.3 kodėl jus 
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Koyga ta yra 
krautuvė žinios, katrus ture Žinoti kožnas vedei arba 
nevedes vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinėju**! tu, specijalisku 
lygu. Temykit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai, 
užmokam už pačto, ing užpečetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir adresa ant 
Šeiniaus paduotu kuponn, kairu siusk mums šende

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS
DR. JOS. USTER & CO., L 902 22 Fifth Aveaw, Chkato:

Godotinas 0 amista: Pagal Tamistos prižadiejtna, aS norffčjatt 
jogTamista pr .dustumei man vysai dykai v£ua justi knyga del vyru.
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J. KULBOKAS
Užlaiko . j

Puiku Saliuna
Visada šiltas alus, sk anidegti- 
ne ir kvepenti Cigar , i. Iš ki ur 
žmonės t elevę gauna nakvynę
74 Grand St Brooklyn, N. Y

*........... . ..................

Vardas

Adresas: SteitafiIŠ GAMTOS Į NAMUS.
Puikus 'paveikslas, parodas 

kiiiią ir siuntimą žolių venoj svie
to dąlyj, ir vynuogių -— kitoj, jų 
sutaisymą j gyduoles ir išsiun
tinėjimą į namus žmonėms įvai
riose šalyse, bus pasiųstas kiek
vienam; kas atsiųs io centų mar- 
kėnių,. Jos. Triner, 1333—1339 
So. Ashland avė., Chicago, Ill., 
fabrikantas žinomo Trinėr’s 
American Elixir of Bitter Wine 
ir Trinėr’s Ąngelica Bitter Tonic. 
Prie'to paveikslo yra dar priseg 
tas, kalendorius, 1912 metams

T

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

Užlaikau visada geriausius 
vietinius ir importuotus gSri- 
rhus it y cigarus. Kiekvienam 
draugiškai patarnauju visokiuo
se

Telefoną* Yard* 1S>3
Dr. J. KULIS 

Gydytojas Ir Chirurgą* 

>255 S. Haiitd St. Gneiso, III 
PKISM1MO VALANDOS;

Kuo 9 ryto iki 12; 6 iki 9 vakar* 
aaa • iki 1S po p>h noo • iki 8 

vuwvwtvrrvwi

reikaluose.
Telefonas Kinloch 108

nuo
nuo

Phane Yards 1781

Specialistas
MOTERŲ LIGŲ


