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POLITIŠKOS ŽINIOS.
supy-

AMERIKA.
Besiartinanti Suvienytų 

stijų prezidento rinkimai 
kino buvusius draugus ir
republikonų partiją suskaldė. Re
publikonai konservatyvai stengia
si savo partijos’ ateinantiems šį 
rudenį rinkimams kandidatu pa

tą ; republikonai gi progresistai 
stengiasi kandidatu pastatyti bu
vusį prezidentą Roosc veltą, bu-

to. Besivaržvmas valdžios turi

gus. Prezidentas Ta ft važinėja 
dabar po visokius Amerikos vai

žinoma, išgiria savo darbus. Per
eitą savaitę prezidentas Taft at
lankė savo gimtinę valstiją Ohio, 
laikė save išgiriančias kalbas

ma, dalyvavę susirinkime pritarė 
tiems Tafto besigyrimams, nors 
jis prezidentaudumas keturis me
tus, iš tikro Amerikai laimės, 
ir gerovės nesuteikė.

ir

nepriimtas tautos at
lygiai Amerikos se- 

ir Francuzijos parla- 
sutarimo prie- 

mano, jog 
neišnaikys.

teismo nutari-

Francuzija visus galinčius kilti 
nesutikimus pavesti išrišti san
taikos leis 
vienok dar 
stovu, nes v 

nate, kaip 
mente yra 
šininkų, m
tas sutarimas karų 
Jeigu ' santaikos 
mas neūžganėdįs vienos iš susi
pykusių tautos, jos atstovai tei
smo nusprendimo nepriims, jei
gu matys, kad karas daugiau ga
li naudos suteikti. Todėl kiti

pre-
zidentui Taftui.

* Republikonai progresistai 
net du kandidatu prezidento vie
tai -— buvusį prezidentą Roosc
veltą ir senatorių La Follette. 
Roosevelt bent su prakalboms 
nevažinėja; už tai rūpinasi, kad 
progresistai jį išsirinktų, sena
torius La Follette. Dar tikrai 
nežinia, ar Roosevelt, matyda
mas jo partijoj vaidus, penorės 
kandidatūrą priimti. Jam prita
rianti laikraščiai užtikrina, jog 
Roosevelt rengiasi da prieš rin
kimus Europon išvažiuoti. Jei-

turi

sistų republikonų kandidatu liktų 
tik senatorius La Follette.

Iš tų vaidų dabar valdančioj 
republikonų partijoj galėtų pasi
naudoti demqk^atu partija, jeigu 
ji butų geriau susiorganizavusi 
ir išsirinktų intekmingą kandi- 

keli rinkimuose ne- 
demokratų partiją 
Todėl pirm laiko

datą. Bet 
pasisekimai 
apsilpnino.

laimėti ateinančiuose rinkimuose. 
Reoublikonų partija rods vieną 
pov kitam turėjo jau trįs savo 
partijos prezidentus, bet nė vie
nas žadėtos laimės ir gerovės 
Amerikai nesuteikė, todėl gyven
tojai gali pamėginti išsirinkti de
mokratą, nes jau užmiršo, jog 
ir demokratas Cleveland gerovės 
nešuteikė.

REVOLIUCIJA CHINUOSE.
Iki šiol dar vis republikonams 

* nepasisekė mandžurų kunigaikš
čius prikalbėti pritarti ciesoriaus 
pasitraukimui. Ciesorinių mini- 
sterių pirmininkas Juanshikai 
traukia į Pekiną vis daugiau ka- 
riumenės regimentų susidedan
čių iš ebiniečių. Kada cbiniškų 
kareivių bus sutraukta daugiau 
niegu mieste yra sosto apgyni
mui mandžurų, Juanshikai tikisi 
priversti ciesorių be tolesnių 
kraujo pradėjimų pasitraukti nuo 
sosto. Jam republikonai siųlo 2 
milijonu dolarių algos.

• Laikas karo sulaikymo pasi
baigė 29 sausio ir laikas tas tapo 
vėl pailgintas, nors ir be pailgi
nimo nieks nelaukė karo atsinau
jinimo, bent didesnių mūšių. Visi 
mano, jog cesoriys begali užsp 
taikyti. Republikonai turi gerai 
j^ginkluotų su viršum šimtų tuk
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Staučių kariautojų; mandžurų so
sto apgynimui yra mažiau ir di
desnė jų dalis turi niekam neti
kusius ,persenusius ginklus. Chi- 
niškiejie gi regimentai ncištiki-

apleisti ciesorių ir pereiti į re- 
publkonų pusę.

Revoliucijonierių vadovas Dr. 
Wutingtang vienam iš svetimi! 
dipliomatų, su kuriuom jis ar- 

“mesda u

siai.
voti, \ isi chiniečiai yra musu 

nors nevisi
perėjo, bet ir
savo vinklu 1

atvirai

repubji- 
alvi ta-

po sutvertas 
toriu. Sena t

L

piniuosc di

kė kalbą,> kurioje aiškino savo 
micrius. Kalbą jo susirinko žmo-

tai priėmė, rankų

republikos 
siaurinti

ro-

11 nemano
tiesas, bet

niečiai jo pakėlimui vienybėj dar
buotųsi.

Pasibaigus laikui karo sulai
kymo republikonų kariu menė iš
traukė į šiaurius ir po smarkiam 
mūšiui su mandžurais paėmė 
miestą • Kutshing. Mūšyje 
iš abiejų pusių krito ne
mažai žmonių. Dabar vėl sutar
ta abiejų pusių rods trumpam 
laikui karą sulaikyti, nes visi ma
no, jog ciesoriaus šeimynos ku-

ciesoriu c

Prie miesto 
k onai sumušė 
menę susidedančią iš 
reivių
fun. Mūšyje užmušta 400

ant sosto palai- 
pasitraukimui.
Kucban republi- 
mandžuru karin

io,000 k iš
vedamą generolo Chang- 

man-

VOKIETIJA.

Ir pa
ša u-

o net

to pasiuntinių rinkiniai.
skutimuose rinkimuose 
šio d. socialistai daug vietų lai
mėjo
bartinėj ciesoriaus buveinėj Pot- 
tsdame, kur jis, matyt bijoda
mas riaušių Berlyne, persikėlė 
laukti rinkimų pabaigos. Dabar

tvirčiausia, ji turės daugiau pa
siuntinių ir už katalikus arba 
centram, kurių partija iki šiol bu
vo tvirčiausia. Dabartinis par
lamentas susideda iš sekančiu 
partijų: konservatyvų 69, katali
kų 104, lenkų 18, nacional libe
ralų 46, laisvamanių 42, dva
rininkų 7, neprigulintis 
partiją 1, socialistų 110.

į 'Jokią

valdžia 
valdžiąneturi dabar daugumos: 

remiančių jame yra tik 173, val
džios gi priešingų partijų atsto
vų yra 224. Katalikai dar tiki
si, kad lenkai su jais eis iš vien, 
bet apie tai reikia abejoti, nes 
persekiojami valdžios lenkai to
kios valdžios 
balsų nenorės

sudrutinimui savo 
atiduoti. Iš opo- 
arčiausiai valdžios

stovi nacional liberalai, kurių iš
rinkta 46, bet ir jubs pridėjus, 
dar valdžia daugumos neturės,
nes su

turėdama parėmėjų, tas tik vė
liaus pasirodys. Ji gali dabarti-

ti naujus rinkimus, bet abejo
tina, kad tą išdrystų daryti. Juk 
naujuose rinkimuose dar daugiau 
socialistų gali išrinkti. Jie rods 
daug naujų vietų laimėjo, bet 
nužudė kelis apskričius, kuriuos 
pirma turėjo; jeigu butų palei
stas dabartinis parlamentas ir 
paskirti nauji rinkimai, socia
listai galėtų dar atgauti nužudy
tus apskričius ir galj išrinkti dar 
daugiau savųjų.

Pakėlimui vokiečių dvasios Vo
kietijoj susėtvėrė patriotiškoji 
apsigynimo organizacija, kad ki
tuose rinkimuose išrinkti! dau
giau vokiečių fanatikų, valdžios 
šalininkų. Bet tas daroma per

Jcigu ciesorius paleistų naujai iš

fanatizmuu

iiais ateiti
tūli

PERSIJA.

ve

i

29 sausio rusisKiejic Kareiviai 
šiaurinėj Teršėjoj turėjo kruvi
nus susirėmimus su kurdais. 
Kurdai tankiai užpuola ant rusiš-

(lai tai 
nanti iš

paslankinė, >y ve-

mazc-
snė

kurdu
gims 
sunku

urnų 11CUZ- v
su ‘Turkija,

tai 
tvir

tesniu dabar, turėdama vaidus su c
Austrija, kurie gali karu pasi
baigti, Ru.-ija, turbūt, neišdrys

ECUADOR, PIETINĖJ 
AMERIKOJ. •

..Pietinėj Amerikoj pasib

tero, kurį, pasimirus prezidentui 
Estrada, prezidentu apšaukė ka- 
riumenė. Jis tapo visiškai su
muštas ir su daugeliu kitų ge
nerolą pateko nelaisvėn. ‘Teismas 
už revoliucijos sukėlimą Montero 
pasmerkė 16 .metų kalėjimam 
Žmonės, kurie pirma garbino 
Montero, jį nušovė, kūną išvil
ko ant gatvės ir ten sudraskė.

įsiveržė kalėjimai], kur sėdėjo ki
ti generolai, Monteri šalininkai 
ir tuos taipgi lynčavo. Mat ant 
tautos prilankumo ir garbinimo 
negalima užsitikėti. Ji ir savo

to baudžia

IS LIETUVOS.
IŠ VILNIAUS.

Miestas Vilnius 1911 metais 
buvo ketinęs už arklius ir veži
mus išrinkti mokesčių 21.700 r., 
tečiaus jau 
rublių ir 
560 rubl.

dabar išrinko 26,890 
iko dar nesurinktų

15 d. buvo Vilniaus 
pavieto bajor-

Gruodžio 
gub. dvarininkai, 
vedžiams dalyvaujant, susirinkę 
Vilniuje nutarti, kokiu budu 
šventus Romanovų 300 metų su
kaktuvių iškilmes. Vienbalsiai 
jųjų nutarta iš dvarininkų gelc-

sų dvarininkų keliamoms tuo 
tikslu iškilmėms, o iš likusios t 
kapitalo sumos sudaryti taip va 
dinamą nepaliečiamą kapitalą fr 
pavadinti jį Romanovų kapita/i. 
To kapitalo nuošimčius varUbti 
visokių Vilniaus gub. žem. t iu 
besirūpinančių įstaigų šelpiami. 
Jei butų gi leidžiama Vilniuje 
inkurti augštesnę Romanovų var
do mokslo įstaigą, nutarta pri
sidėti prie jos inkurimo, sume
tant ir renkant tuo tikslu aukas.

J. Rinkevičus gavo leidimą 
lietuvių savaitinį laikraštį “Vai
vorykštę” leisti Vilniuje/

Švietimo ministerija užklausė 
mokslo apskričio globėją/ 'kiek 
butų reikalinga pinigų, idant iš- 
tįiokinus vidurinių mokyklų mo
kinius karo muštro. '

•— Lietuvos žinios.

“Nov. Vr.” No. 12851 praneša, 
kad senatas šiomis dienomišįsvar- 
stęs Vilniaus žemės banko it vie-, 
no Vilniaus notaro bylą dėl že- 

’ mis pirkimo* Bankas skundęs
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notarą ir Vilniaus apygardos 
teismo nutarimą (toji byla buvu
si jau pirma nagrinėtą Vilniaus 
apyg. teisme), kam nepatvirtinę 
vienos Banko padarytos žemės 
pardavos. Senatas pripažinęs, 
kad Vilniaus žemės Bankas , ne
sąs “lenkų kilmės” ir “todėl Va
karų gubernijų lenkai neturį tei
sės pirkties iš jo dvarų, kad ir 
buvusių pirma lenkų rankose.

“Rieč” paneša, kad Vilniaus 
teismo rūmai, senato įsakymu, 
nagrinėję bylą šešių valstiečių,

jais apygardos f teisme, papirkti, 
išteisinę stačiatikių dvasiškį 
Chvedorovičių, kaltinamą dėl su
žeidimo tarnaitės. Teismo rū
mai pasmerkę § kaltinamuosius 
sunkiemsiems darbams po 2%
metu.

smo rūmai nuteisė atsakomąjį 
“Kur. Wil.” redaktorių p. N. 
Raubą vienam mėnesiui kalėji
mo, kam minėtojo dienraščio No. 
18 (138) padėjęs p. W. B—skio 
straipsnį “\V otwartc karty”, ku
riame buvusi pasmerkta balta
rusių rusifikacija ir išreikšta 
užuojauta baltarusių kilimui.

Gruodžio 21’ d. 1911 m. Vil
niaus Teismo rūmai teisė antrą

los” redaktorių ^M./Šatą, kąltina- 
mą kam padėjęs dįenraštin Suo
mijos seimo rezoliuciją J Jo Di
denybę dėl riišų' teisių Suomi-

jau b u \ o nuteistą^ apygardos! 
teisino 3 dienoms arešto ir 10 r. 
pabaudos. Teismo Rūmai tą 
bausme patvirtino. //

Vilniaus rusų teatrui, 
praneša “K. V/.”, gubernija 
rėsnybė uždraudusi -rodyti 
rašytojų Veikalus.

— Viltis --

kaip

IŠ KAUNO.
Kauniškis dienraštis “Siev.- 

Zap. Tol.” ,0 paskui ir kai-kurie 
kiti Vilniaus laikraščiai, pranešė 
šiomis dienomis, kad “Kauno, lie
tuvių katalikų partija” -jau pra
dėjusi ..ruošties prie rinkimų 
IV-jon Vai st. D u moil; pažymė
jusi ji jau šešius kandidatus: 3 
dvasiškius ir 3 svietiškius. Tarp 
kitų esą b. Valst. Dūmos atsto
vas J. Kubilius ir kunigai: J. Tu
mas ir A. Dambrauskas, “Drau
gijos” redaktorius. '

Dėl tos žinios “S.-Z. Tel.” No. 
300 kun. A. Dambrauskas padė
jo šitokį pranešimą:

“Dėl padėto vakarykščiam “S.- 
Zap. Tel.” numeryje pranešimo, 
kad Kauno lietuvių katalikų par
tija teikanti mane 4 busimosios 
Valstybės Durnos nariu, laikau 
pareiga pranešti, jog aš niekam 
nesu davęs dėl to savo leidinio 
ir nieko nesu ingaliojęs kelti ši
tokį klausimą. Neturėdamas ma
žiausio noro keisti 'savo litera
tūros veikimo politikos veikimu, 
aš esu priverstas apskelbti, jog 
pažymėtasai girdas ęįąs netei-

visiems ir pranešu.
Su tikra pagarba .

kun. A. Dambratrskas
“Draugijos” redaktorius V

l^»wl■^Wil ■■ ■» 1 ima nauib nAi f ■'

IŠ VILKA Viskio.
Paskutiniais metais į Vilkaviš- 

. •. . < '../a 1

kis labai pakilo: ipkurtos dvi 
gimnazijos —' vyrifr |r ^piergai- 
ęių, įsteigta audimo mokykla, in- 
taisytas geras, panašiisĮ į elektriš
ką, miesto apšvietimas, pradėjo 
vaikštinėti automobiliai -į visas 
puses nuo Vilkaviškid. gęlžkelio 
—- į Sepąpilę, Kybartus- Vilka
viškio gęįžj<elio stotį įig į Nau
miestį. Štai keli žodžiąą apie tuos 
automobilius arba, kaip juos, vie
tiniai žmonės vadinai* 
liūs”. Iki .šiam' ru<lerjfi 
nėjo į Vnk^jįšk|/'1r,.ii;l 
Stotį atttomobjįi^f tįęfe 
valkų, kur yrą susit| 
tikslui draugija.

Šiemet yilkaviškyje

V*

susitvėrė automobilių draugija, 
prie kurios priguli tiktai lietu
viai. Ši draugija tris savaites at
gal atgabeno iš užsienio du au
tomobiliu į Vilkaviškį. Iš pa
žiūros šie automobiliai labai pui
kiai išrodo ir greitai bėginėja. 
Jie įlaro kasdien kursus iš Vil
kaviškio į Kybartus, Scnapilę, 
Vilkaviškio stotį ir Naumiestį. 
Smagu matyti, kad mūsiškiai

gijas ir užsiima tokiais pelnin
gais darbais, kurie dežniausiai 
patenka į žydų rankas.

kio automobilių draugija turės 
neblogą pelną, jei tiktai jos auto
mobiliai taip punktuališkai vaik
štinės kaip dabar, ir automobi
lių administracija (tarnautojai)
bus tokie mandagus ir švelni su 
keliauninkais, kaip iki šiam lai

Tiktai iš vieno man prisėjo 
nusistebėti, kad automobilių ad
ministracija labai-labai maža pri
žiūri biletus. Dažnai buna taip: 
keliauninkas nuvažiuoja iš vie
nos vietos į kitą, gale užmoka 
pinigus už važiavimą, o bileto 
visai negauna.

kad ant bilėtų nėra 
kada jie išduodami ir 
gus 
ma.

Tas

pažymėta, 
pasibai- 

važiavimui niekas jų neati- 
Iš to viso, man rodosi, 

išeiti dideli nesusipratimai, 
dar aiškiau pasirodys, jei

priminsiu, kad į Kybartus, Se- 
napilę ir Vilkaviškio stotį auto
mobiliai vaikštinėja du kartu per

tiktai pas automobilių kasierius, 
bet ir kontoroje. (Automobilių 
kontora Vilkaviškyje). Pašalini
mui visokių galinčių kilti nesu
sipratimų butų naudinga patarti 
štai ką įvesti: 1) biletus su ant- 
spauda, kurioje butų išdavimo 

‘diena pažymėta, 2) reikalauti bi
letus atgal, pasibaigus kursui į 
vieną galą, ir 3) kontroliuoti bi
letus. Kontroliavimui geriausios 
vietos, —- Vilkaviškis, Kybartai, 
Senapilė ir Naumiestis. Čia tu
rėtų kontrolieriai prižiūrėti ke
liauninkų biletus. Vargdienis.

IŠ PUNKIŠKIŲ, Ukm. pav.

Pereitais metais Rimkiškių so
džiuj atidengė mokyklą, bet ne
turėdami vietos nusamdė vieno 
ūkininko trobą mokyklai, o kitoj 
mokytojui gyventi. Tie ūkiniu-' 
kai tuojau padarė savo trobų re
montą ir įsileido gyventi. Šie
met, kada ? jau išgyveno visus 
metus, parėjo nuo inspektoriaus 
žinia, kad neužtvirtintas kontrak
tas, ir ukiijinkams už tuos me
tus liko neužmokėta. Didžiau- 
siu kaltininku tame yra Anykš
čių vyresnysis mokytojas, kuris 
ilgai laikė pas save tuos kon
traktus neužtvirtintus ir negrei
tai valstiečiams pranešė, kad ne
užtvirtino. Jurgio sūnūs.

IŠ UTENOS, Ukm. pav.
Utenoje yra 4 mokyklos: mie

sto keturklesė, ministerijos 2-kle- 
sė, i-klesė mergaičių mokykla 
ir 1 kl. žydų su teisėmis. Vi
sose tose mokyklose tik vienas? 
lietuvis mokytojas — tai 2 klesės 
jaunesnysis mokytojas, o kiti 
visi rusai. Užtatai, kad ir daug 
mokyklų, bet tikro mokslo nęy; 
jie žiuri, kad tik geriaus paro
džius prieš vyresnybę, o ne tik
rai gerai ir išmintingai išmoki
nus. Petras.

— žeme —

pav.

nauja 
visai 
du-

nors 4 
tetų jo

nebever- 
niekinti. 
ir seno-

.s, todėl jau 
aip apleisti ir 

Prie bažnyčios buvo 
vinių knygų rinkinys, 
gus senąją bažnyčią, t; 
rinkinys buvo neišpasakytai ap
leistas ir neikieno neprižiūrimas. 
Kas norėjo, tas • ir nešėsi seną
sias knygas, naikino supelėjusius 
dokumentus. Dabar gi tas rin
kinys perkeltas į naująją baž
nyčią atskirai] kambarėliu, bet 
visgi neikieno nesutvarkytas. O 
sakoma, kad ten esama apie 100 
knygų įvairiose kalbose ir dau
gybė rankraščių — dokumentų.

Gaila, kad musų kultūros tur
tas taip nyksta, niekais nueina.

Pravažiuodamas prošalį varto- 
sumaniau nusi-

Klausiu “L. 
ra. •— Kodėl 

kas skaito, 
Pasi- 
“ne-

IS DATNAVOS, Kauno gub.
‘TJtovskaja Rus” No. 46 tam

siais dažais aprašo čionykščių ru- 
sų-kolonistų gyvenimą, kurie bu
vo čia atgabenti 8 metai atga
lios. Tuomet grov. Krencienė 
dalį Datnavos dvaro buvo par
davusi valstiečių bankui, o ta
sai visą tą žemę išdalijo tarp 80 
šeimynų, atvykusių iš Černigo
vo, Kijevo, ir Poltavos g. Val
stiečių bankas savo lėšomis 1>uvo 
čia intaisęs pavyzdingus laukus 
ateiviams, nupirkęs tikrą holend-

tojų draugijos 
pirkti laikraščių. 
Ž.”, L. U.” — 
nelaikote? — N<
žmonės esą labai tamsus, 
rodo irgi nesama, nes girdi 
reikalaujama”. Petras.

IŠ ŽAGARĖS, Šiaulių pav.

Lapkričio 28 d., 1911 m. da
lyvaujant pradinių mokyklų in
spektoriui ir žemiečių viršinin
kui, Žagarės valsčiaus rinktinių 
(vibornų) sueiga svarstė, suma
nymą apie atidengimą Žagarėje 
4-klesės miesto mokyklos. Pui
kus sumanymas! Tik nemalonu 
girdėti, kaip valstiečiai j jį atsi- 

kadnešė. Bet k a c
musų • tautiečiai
tamsybės n^srų 
novei bijo i

padarysi, 
da neišėjo 

ir po
nuo 

kurių priguli jų pačių gerovė. 
V os apie mokyklą išgirdę žmo-

kas juos visus karštu vandeniu 
butų apipylęs. Nors buvo aiški
nama ir darodinėjama apie nau
dingumą ir patogumą Žagarėje 
tokios mokyklos, bet vistiek di
desnė pusė sueigos nesuprato 
jos reikalingumo ir atsisakė.

Tiesa, yra Žagarėje p. Bie- 
lės Prekybos 4 kl. mokykla, bet 
ji savo mokinimo budu ir tvarka 
negali prilygti prie valdiškos 4 
kl. miesto mokyklos; antra, ne- 
visiems prieinama dėl didoko mo
kesnio už mokymą. Prisiėmus 
4 klesę miesto mokyklą, valstie
čiams reikėtų įmokėti apie 50 
kap. nuo dešimtinės. Mokesnis 
neperdidelis ir jo įmokėjimo val
džia nereikalauja iškarto, bet da
lims, per keletą metų.

Gėda žagariečiams pasigailėti 
keletos kapeikų, ir neprisidėti 
prie taip naudingo darbo. Juk 
Žagarėje užlaikote du monopo
liu, tiek aludžių ir karčiamų, ku
rios silpnina mus ekonomiškai, 
fiziškai, protiškai ir doriškai. Ne
jaugi atsisakysite nuo inkurimo

savo spin-
du liais!? J,

•— Lietuvos žinios

pusė kalba

pamokslus,

vis laukia

IŠ RODINĖS, Lydos pav.
(Visoj parapijoje yra apie tūk

stantis žmonių. Iš jų 
lietuviškai. Nustojus 
sakyti lietuviškus 
žmonės sukruto.

Važinėjo Vilniun,
atmainos. Daugiau pradėjo my
lėti savo kalbą, daugiau skaityti. 
Kiekvienas beveik lietuvių so
džius skaito “Aušra”, v

Mažus vaikus mokina lietuvių 
kalbos. Piliunų ir Druskininkų 
sodžiai pasiliko, vis Ipjo mesti 
seną madą, ir kaip vagįs arklį 
pavogę, taip jie slepiasi su lietu
vių kalba. Didelis 
džius (kiemas) turi 
vis lietuviai.

Yrą čia karčema,
nelanko. Labai čia yra gražus 
paprotys: šventomis dienomis 
visas jaunimas atsikelia anksti 
rytą apie 2 valandą, sueina vie
non pirkion ir atgieda Šv. Ma
rijos Adynas ir rožančių. — Va
karo sulaukę — gražias tėvynės 
daineles. Pašoka rūtelę, aguonė
lę; senobinis trepsėjimas jau 
inkstą. Rodinietis.
/ .‘•Auta*-,-- ...

IŠ PABIRŽĖS, Panevž.
Čia nesenai pastatyta 

muro bažnyčia. Senoji gi 
apleista. Bažnyčia be
rų, šventorius be vartų. Liūdna 
žiūrint į tokį apleidimą. Net pati 
senoji bažnyčia, rodos, liūdnai 
į žmogų žiūrėdama skundžiasi, 
kad ji taip apleista, paniekinta, 
užmiršta, kad ji stovi su apnuo- 

taip-pat I gintais altoriais, pilną šiukšlių *

“kanabi- 
iL vaikšti- 
ilkaviškio

*u$ ,<tam

* it

Palasos so- 
70 pirkių —

jaunimas jos

šilų kiaules. ! Dagi geriausiomis 
ūkio padarinėms bankas tuos 
naujus ūkininkus aprūpino, ge
riausia javų sėkla, pirktinėmis 
trąšomis ir čiepais sodnams. 
Valdiški agronomai intaisė jiems 
čia dauglaukinį ūkį, padarė tų 
ūkių pienus ir laiko dažnai pa
skaitas, kuriose yra rodomi ste
buklingo žibintuvo paveikslai. Be
to kiekvienam ūkininkui valdžia

gyti, davė iš valdiškų girių pa
pigintomis kainomis .medžiagos 
troboms statyti, tvoroms tverti. 
Pastatydino cerkvę ir mokyklą 
su bendrabučiu, kuriame 40 mo
kinių laikoma.

Bet “Liet. Rus” koresponden
tas rado čia tik nedidelį pa
siturinčiųjų ūkininkų skaičių. 
Priežastis viso to esanti ta, jog 
mažarusiai-ateiviai — tinginiai,- 
nerangus ir nemoką dirbti tos 
žemės, kuri nėra jiems pripra
stu juodžemiu.

IŠ SVĖKŠNIŲ, Raseinių pav.

Gruodžio 1 d. pro Švėkšnių 
apielinkę praėjo audra. Perkūnas 
trenkė j .Adomo BiknęviČio. tro
bą, kuri pačiame miestelio vi
duryje stovėjo. Troba akimirk
sniui suliepsnojo, kaip koks ša
kalys. Nei mantos niekas ne
suspėjo išnešti.

IŠ VILKAVIŠKIO, Suv. gub.
Vilkaviškio apielinkėje yra su

sitaisiusi didelė vagių ir plėši- ■ 
kų kuopa, nuo kurios žmonės 
nebežino kaip apsiginti ir ką be
daryti. Laikraščiuose buvo apie 
tuos apiplėšimus minima, bet da
bar prieš Kalėdas lapkričio ir 
gruodžio mėn. dar buvo šito
kie atsitikimai: 1) užpuolė žmo
gelį, pardavusį mugėje 
padavusį savo žmonai 
kiaulę gautus 20 rubl. 
sa namon parnešti,
pats grįžo sutemus namon, -va- 
gįs užpuolė, reikalaudami už 
kiaulę paimtų pinigų. Jų nega
vę, žmogų primušė ir drabužius 
jam nuvilko. 2) Tą-pačią nak
tį atėjo į Serdokų kaimą pas ūki
ninką Sabaliauskį keli apsigink
lavę plėšikai, ir viską jam iš svir- 
no išgabeno. Tiktai policijai su
krutus, surasta kai-kurie iš svir
no
plėšto žmogaus drabužiai, 
imta irgi keli plėšikai. 3) 90 
metų senukui ir jo žmonai, gy
venantiems sa^o troboje trečiam 
varste už miestelio prie plento, 
atėmė 290 rubl., palikdami iš ra
stųjų pinigų 10 rubl. seniukams 
duonai. 4) Iš Pustapėdžiu kai-

kiaulę ir
tuos už 

ligi švie-

ano

ino vaziuojanų ūkininką ir ve
žantį karstą apiplėšę, indėjo jį į 
karstą, kurį aprišę virvėmis pa
kišo po tiltu. Jo arkliu ir ratais 
nuvažiavo. 5) Prieš pat Kalėdas 
grįžtantį iš jomarko kaži-kokj 
žmogų sunkiai sužeidė, o arkliais 
ir vežimu nuvažiavo.

Katilėlis.

• IŠ LESNISTVOS VAL 
Naumiesčio pav/

Nors nėra skaitomas / tamsiu 
kampeliu, bet girtybe labai ma* 
doje; ypač daug geria per šven
tes. Štai per Kalėdas kai-ku* 
riuose sodžiuose ūkininkai, ypač 
jaunimas, išgėrė nemaža degti
nės ir paskui nusigėrę ne vienas 
kitam galvą pramušė. i

•— Šiemet šiame valsčiuje ja< 
vai derėjo neblogai, ūkininkai

į

api- 
Su-



i

f

I

2 A

vai-

na u-
giau cia

nebuvo
L J°g

agentams, jie čia ra-
">

betsurengti dainų
užkrečia ma

is Pirmiausiai

7. ydai.

mieji

matyti

£
y T-

10 kap., 
nu — 2 C

to kap. 
n i ūkas

mis mano 
Iš lietuviu 
kunigų ir 
koma, kad

jai atvykusius, egzaminuoti 
sti, ir. i fįčl d visai n 
žasties sulaiko juos,

ir nekarta

numo dėlei, negali pasekmingai 
.darbuotis, todėl reikia būtinaiprieš Kalėdas. Kulia vis arkli

nėmis mašinomis. Šiemet tečiau 
kai-kurie Rainoniškiu kaimo ūki- v

(kaip Rygoje), šįš- reikalingumas 
hesimeta taip į akis, kaip pas 
muš Odesoje. Čia kiekviena tų

RI H1
C T U

itlcido kaltes indijonui 
kurį teismas visam am- 
pasiuntęs kalėjimai! už 

moteries gydytojos, 
is Edna. Daktarė mat

• minėto milijono tėvą, bet 
neišgydė, .todėl Toy-Toy ma- 

f 'iiė, jog ji yra raganė ir
i tokią,; nugula-bino.

prisikuJė grudų nmąžiau kaip 
kitais metais, vietomis liet ir 
daugiau. Nors vasara tt Sausa 
buvo, bet jayti grudai švaresni' 
negu kitais metais-. •

cmig-

Pernai

sveti tu

;>m
Vince. ir

tik sviesos oro.

IŠ DINABUĘKO. 11017
tu cmigran-

t tiri
neturi.

demonstracija ties vienatapy-
streikuojančiųjų dirbtuvių.irgi sudaryti

U.

but
parapijoj. ziavnnus

c i jos.

/ 'J?

dainų n 
su mate

ir- m
m as.

ne
da

DURPOS KAIPO KURAS

s nuo |; 
Šventė- t 
vakar a. i

Gabenai
. XV

i miestą PA-.

kekių tikę i 
rinko gana 
tai buvo ir

•1 galima butų Stojas Bernardas Johanus Blom- 
tikrai “tautiškų j mers padirb 
Šiuo tikslu pa-i riaus. Carmų 

au ir j bintas tautų 
kuris' ago j. žinia. Tiek' žinia, jog’ tapo iš

rinktas nacijonal-liberalų kandi-

NUTEPS CARNEGIES 
. VEIKSLĄ.

New York. 26 sausio d.

izim bu v o
1 .' užmušima

PREZIDENTAS
LEIDO INDIJONĄ.

Wa sh i n gt q n, D. C. 
tas

miežiu — 1 rubl., sėmė

kad dainuoja be 
ilmm balsu, vic-

loniam negu 
rusų dainas.

dainų'’ vakaI v
tartimi (kas, 
manoma) sutverti 
galėtu ir latviškai 

nors it
mažai J<as

šviežia niėsa ir daržovių. I’or- 
cijos turi būti tokios, kokias gau-

si daigiausia grūdais. Pienu 11 
gyvuliais dar nemoka versties,

gavo Aeziurmt į tą 
nori, jokio gyvumo, 
mo-! nok publika ( 

2 rubl. ; šo (laimiau. 1

o programa, kuri 
is (raukė imbli-

iš Tuniso rusišką j Prūsų Lietuvoj parlamentai! iš- 
laivą “Odesą“. Po anglims jame j rinko nors vieną lietuvį, dar ne- 

laslėpta' 350 tonų amuni- 
Laivą atgabeno į Bizertą.

mokėti 2 rubliu. Lig-šiol dar silp
niekas iš šio krašto ūkininkų taip ' kos
nckulė; dabar tokios mašinos ncĮnam latviui akis nušvista, pri 
vienam parupo*. Galima tikėties, niinus, kaip malonu butų išgir 
kad kitais metais musų krašte sti vietoje' tų “dramų“ — dai 
busianti ne viena tokia .mašina. | nas, deklamacijas, tautiškus žai

Reiktų po* šį krašta pasisukti | dimus ir šokius ir t. t. Ir štr
ir

mokinių būrelis, 
nemaža lietuviu 

ma netolimoj 
pačiame mieste 
išgirsi lietuvių 

išvisko, 
kokius

likti.

padainavo

kalbą. Bvęt, kaip padainuot, 
tai iš kitur atvy- 
nors reikalus at-

Petras.
* I « - • ...

Lietuvos žinios —

IŠ SKUODO, Telšių pav.

garlaiviai. Btis g&thiia dirbdinti 
orlaivius ^306 -inetžų ilgio, kurie 
gal< s paiimt i po /tūkstantį pa
sai icrių • ir -lėks ; stt- grcitiųnu 300 
kiliometrų į valandą. Bet kažin, 
ar tie pranašavimai išsipildys.

■ UI- IW>| II ; Iff—I i i.iui

šeimynos sąnaris nuo seniau jau 
gyvena Amerikoj.

Ateiviystės ^stotyse * kalbėjo 
savo bilių įnerdamas atstovas —• 
labai taikiai pasitaiko, kad tė
vai ; atvažiuoja pas savo nuo se
niau jaiti čia gyvenančius 
kus, arba' vaikai pas tėvus.

SVIEST AŠšWL ’ PABRANGO.

New York 
pabrango ’■ iic 
didelėse/ jh'ird/t^IlXCke. . Didelėse 
k r a u t u v ė se »u z i ar ą r e i k a 1 a u j a

kainos pąk
' ' ' ' ...

'. ’ • ’l »T"’* - A .

PI RKO; BANKĄ/ S A vo 
TARNAUJANTIEMS.

New York. Žinomas čia han
kie r i 11S () a k 1 ic h Š T

uz-

pra-

PA-

Choro vedėją ir choristus gailina 
butų atrasti, jei tik butų, noras.

vių ir lietuvių draugijų vadais 
duoda viltį, kad netoli tie laikai,

Pereitą savaitę Kulių sodžiuje . tikro 
ūkininko Šukštos myne linus; pa-j sielą, 
čiam vidurnaktyj įsiveržė jaujon bet i, 
keturi visoje apylenkėje žinomi Tiasi 
naktybaldos, ir iš nieku tuoj pra- kartunaktybaldos, ir iš niekų tuoj pra
dėjo kibti į tų namų ūkininką. 
Vienas iš valkatų, pamėginęs į jį 
net savo peilį, bet tuoj supuolę 
darbininkai ūkininkui pagalbon 
ir prasidėjusi baisi kova, vienas 
valkata pasilikęs čia-pat vos gy
vas, kiti apkulti išbėgę. Valandai 
praėjus 
ėjęs iš

vienas darbininkas

valkatą, kuris tuoj su 
(kuolu) perskėlęs tamndėtu 

darbininkui galvą. Užpuolikas
— tik 17 metų kampininko vai
kas; tos kovos pasekmės to
kios: du vaikinu jau marinamu
— vienas iš užpuolikų, kitas iš

jieško, visi žinomi to paties so
džiaus bernai, nei vienas dar 20 
metų neperžengęs. Dabar ne 
vien tas ūkininkas, bet ir buvu
sieji prie jo darbininkai dreba 
dėl savo gyvybės, nes aiškiai nu
jaučia, kad jei ne iš vienos, tai iš 
kitos pusės — ar nuo tų užpuo
likų, arba ir nuo jų draugų tu
rės sykį keršijimo susilaukti. Pa
našios naujienos musų apylenkė- 
je nebepirmiena, nors nevisos 
vienaip aitrios; daugiausia pa
sitenkinama paprastu langų iš
kirtimu, gyvulio sužeidimu, arba 
ir akmeniu galvon pasveikinimu, 
dažniausia iš bevardžių užpuoli
kų. Nors visi gerai atspėja, kie
no tai darbas, tečiau kenčia dan
tis sukandę, kad paskui dėlei to

žmonės, nežinodami iš kur pa
galbos belaukti, žiuri dangun, iš 
kur Įrasi bent koks šventas at
ėjęs atsiimtų tuos naktybraižas; 
čia, mat, nėra kas jų “veikimą” 
sustabdytų.

— Viltis —

IŠ ODESOS.
draug

mkos prie- 
grąžina at

gal. Suprantama, kiek tuomet 
pralieja nelaimingieji ašarų, kiek 
širdperšų .'pergyvena, ir

pats žmoniškumas 
kad-’ veikiantieji įstatai su- 
teivystėį butų

taipjau

domą atkreiptų taipjau ir 
rių kompanijų) skiriamus 
žieriams, gyriaus .sakant

Ant daugelio ylaivų emigrantai 
traktuojami juoy.iaurįausiu budu.

vau sveiki, tvirti žmonės, 
netikusių sanitariškų sąlygi, su-

jau li
goniais, o ligoniai, ypač jei liga 
kiek intariama, grąžinama atgal.

\ algis ant kai-kurių kompani
jų garlaivių duodama emigran
tams juobiauriamįias, mėsa tall

ies ir miega- 
kimštinai

11 z 1 atskirai 1iuo . miegamu]u
E.z- .kiekviena prasižengimu v v 'V*.; , į? Oi-; '! — . "pries siuos 'ir kitus įstatu pa-

Ka'dangi i kuras ' Amerikoj " pa
brango:' anglį's eina brangyn, o 
apie riialkas neta ką kalbeli, nes

i V? ” 1”- • • • • ‘but baudžiamos sunkiomis pini
ginėmis pabaudomis, , arba dagi 
atėmimu Joms koncesijų.

nio
nias Rusijoj nepasigerino ir ųe- 
pašigerįs, priešingai, Amerikos 
užtarimas tik dar labiau žvdu

ST*

p
o

užganėdinti savo tautiečiu ... ... ‘?

kad jau ir i garniai

darbuotis. Geriausios jiems |?
Daugelių Kazys.

Lietuvos žinios —

IS AMERIKOS.

k u riti

imu ir? kontroliavimui sąlygų ant 
garlaiviu, turi mokėti mažausia . ■ > .■ v - •<* i '. ..tris svetima’s kalbas. Jie turi iš- / * x , •< ’ -o ”, • *laikyti' tam tikrus kvotimus prieš

nisteris
s Karo mi
tino. “Mer-

lią'it tik ra i' rusiškai: be teismo ka
ria žmonės. Mieste Tabriz pako
rė vieną iš turtingiausių ir intek- 
mingiausių armėnų.

miamas priešininkų lietuvių kan 
(iidato Rei’džio. Matyt lietu vii 
balsai pasidalino ir per tai' v o

sP,cųnų doldfių. ' jos bus' dusyk pi
lies už' angliš, bet geriausios 
lįs neduoda dviguliai daugiau 

šilumos. Durpynų Amerikoj yra
nemažai.

NORI AMERIKOJ CUKRINIŲ 
BUROKŲ SĖKLAS AUGINTI.

Washington, D. C. Žemdirby
stės ministeris Wilson ir perdė- 
tinis Plaut Industrie biuro ren
giasi mėginti Amerikoj augin
ti cukrinių burokų sėklas. Da
bar Amerikos burokų auginto-

Prancūzijoj, Vokietijoj arba Ru- 
už- 
po

sijoj. Už sėklas svetimiems 
moka kas metai su viršum

PASTQRIUS RENGIA 
DAVINĘ.

New York. Pastorius Pilgrim 
Congregational bažnyčios Madi
son C. Peters sumanė mieste 
įrengti parapijos grocerijas, kad 
ypač apsaugoti neturtingus pa
rapijomis nuo išnaudojimo per
kant valgio produktus. Pastorius

PAR-

NELAIMĖS ANT GELE
ŽINKELIŲ.

Kinmundy, Ill. Greitasis Pa
nama Limited traukinys, bėgąs 
50 mylių į valandą, užšoko ant 
sustojusio čia vandens pasiimti 
expresinio' Illinois Central trau-

vagone važiavo buvęs Illinois 
Central gelžkelio prezidentas 
J. d\ Harahan ir trįs Rock Island 
gelžkelio valdininkai: F. O. Mel
cher. E. B, Pierce ir E. E.

triuškintas ir visi jame buvusieji 
gelžkelio .valdininkai tapo už
mušti. Panama Limited traukinio 
sunkiai sužeista 
Chuirf ii- 11 n*> 1 n <-

mašinistas
J. Gilbert.

Leersburg, Ga. Ant Central 
Georgia geležinkelio susimušė 
pasažierinis geležinkelio trauki-

užmušta keturi žmones.

GAISRAI.

10

tuvę.

Portsmouth, O. Sudegė 
masonų žinyęįa., kurioj, apart 
kito,

JIEŠKO PAČIŲ.

Seattle, Wash. Klerkas išduo
dantis leidimus apsivedimams

prašo atsiųsti moterų apsivedi- 
mui į Lansingą, Mich. Bet, tur
būt Dansinge moterų visgi yra 
daugiau negu Seattle’]*. >

*’lį v • • ’ • - . .liaujančių Amerikon duonos jieš- 
kotojų' sąlygos vis šiek-tiek bu
tų pagerintos. Tik ar priims? 
Atcivystė turi daugiau sau prie-

parduoti. Bet jeigu 
tu daryti, iššauktų 
tų kraštų, kas ant 
republikai neišeitų.

|| Portugalijos sostinėj Lisa
bonoj, bažnyčioj Šv. Baltramie
jaus užgimė mušis katalikų su 
kariumene, kadangi už L 
prieš randą kareiviai norėjo 
nigą suimti. Sužeista kelios 
šimtys žmonių.

kiečiai viršų gavo; už Schwa- ' 
bachą, matyt, balsavo ir lietuvių 
dalis. Danicčių Vokietijoj yra 
dar mažiau negu lictuviį, bet 
jie geriau politiškai išlavinti, to
dėl niekada nebūva be savo at
stovo Vokietijos parlaiųcntc.

ku- 
dc-

400

|| Vindobonan atėjo žinia, buk

1$ VISUR.

Pekine Amerikos ambasado
rius krūvon sušaukė visus mieste 
gyvenančius amerikonus, nes jis 
tikisi, jog mieste kils susirėmi-

vavimą demonstracijose prieš

polį, sutinka atiduoti Turkijai 
savo Rytinės Afrikos valdybas, 
kurių palaikymas Italijai neapsi
moka. Užsitraukiant karui, didi-

suėmė Austrijos 
iz”. Dėlto veik

čia 
ko 

buvo ir diktai pardavinių 
Į visokios rūšies. 'Nuostolius ug- 
I nies padarytus skaito ant 250,000 
dol.

Gruodžio 4 d. lenkų 
"Ognisko” latviai surengė dainų 
vakarą. Šis vakaras turi aiškiai 
parodyt kiekvienam, kad Odesos 
lietuviams ir latviams reikia, kaip 
galima greičiau, vykdinti drau
giškus *yšius. Ten, kur latvių

KAŽIN AR IŠPRANAŠAUS.
Žinomas Amerikos orlaivinin

kas Gr am White užtikrina, jog 
į; dvidešimtį metų orlaiviai va

 

žios žnionis iš Amerikos Euro- 
ar juos važioj apon, kXifi

|| Ant Prancūzijos protesto 
sulaikymo franeuziškų pačto 
vų, Italijos užsienių ministeris 
davė atsakymą draugiškoj for
moj, užmanydamas kilusius ne
sutikimus pavesti išrišti tarptau- 
tiškam. santaikos teismui Ha- 
a8'°j- Jeig’u tasai teismas ras,

dėl
reivais chiniečiais suorganizuo
tais ministerių pirmininko Juan- 
shikai.

I Mieste Pati, Prancūzijoj, 
Prancūziškas orlaivininkas Mau
rice Tabuteau atliko su savo 
aeroplianu trįs lėkimus — 200, 
250 ir 300 keliometrų. 200 ki-

54 miliutas ir 12 sekundų; 250 
kiliometrų — į 2 vai., 22 min. ir 
57 sekundas; 300 kiliometrų —• 
į dvi valandi ir 51 miliutą. Iki 
šiol dar niekur nei joks orlai-

pažino tiesą moterims užimti vi
sokias valdininkų vietas; mote-

riais, kareiviais, pasiuntiniais ir 
kunigais.

visuose o

uoste HonoludUt

|| Prancūzas Deutsch dc la 
Muerthe, žinomas orlaivininky-! Amerikos kariško laivo 
stės rėmėjas, pasidirbdino sau ■ rado
lakioj imu i ore karietą, 
su langais iš visų pusių 
orlaivio sparnų.

Vokietijos valdžia

geltonuoju drugiu apsirgo kapi
tonas Amerikos kariškojo laivo 
“Yorktown’’ Levi C. Bertolette 
ir pasimirė.

lariu eis Vokietijos reikalams, ki-

|| Rusijos ministerių pirminiu-
Arnerikos republikų Paraguay ir 
Argentinos.

garlaivys “Cleveland’’ užbėgo ant 
“Colo- 

ir gana drūčiai jį paga
dino. Nelaimė atsitiko per tai,

uosto piliotas Milton P. Saun
ders staiga pasimirė ir mašini
stams paskutinio signalo nepa
davė. Laivas ‘‘Cleveland“ turė
jo 500 pasažieriti.

respubli*

rika neturė/d1 ’ tiesos panaikinti 
1832 mf su ’Rusija padarytą su
tarimą kad pasekmes panai
kinimoh Nutarimo Amerika la
biau paltis, 'Kakovcev sako, jog 
nuo lail^įf, IČada civilizuotos tau
tos užmezgė savitarpinius susi- 
nešimus, dar nebuvo atsitikimo, 
kad vienas kraštas kitam drystų

Ateivystės reikaluose.
.'it

Penktojo- Illinois- valstijos di- 
strikto pasiuntinys viešpatystės 
kongrese,' Adolph/'J. Sabath įne
šė dcongresan, Washingtone, bi- 
lių, kuriame reikalaujama tū
lus veikiančiųjų • immigracijos 

stės) 7 įstatų paragrafus 
ti; Reikalaujama, būtent,

kad hš- joks Amerikon atvyk
stąs ateivis nebūtų grąžinamas 
atgal, jeigu to ateivio kuris-nors

viduriuose privalo laikytiesi. Juk,

tūlų rasų žnlonių ir tūlų tikė-

stej gyvenančių mahometonų ir

patais

|| Dabartiniai orlaiviai, lėkdami, 
taip labai baldosi, kad jų lėkimą 
ištolo galima girdėti, todėl ypač 
karuose tas neparanku, nes or
laivio baladonė pirm laiko per- 
sergsti priešingos armijos karei
vius. Pereitą savaitę Anglijoj, 
Alderchote atliko mėginimus su 
nauju orlaiviu, kurio motoras vi
sai nesibaladoja. Mėginimai iš
puolė tsu visu užganėdinai 
Orlaivys lėkė visai tykiai 
greitumu 96 kiliometrų 
dą laiko.

su 
į valan-

! Į Italija pagarsino 
Arabijos pakrančių nuo

blokadą 
Hodeida 

iki Ras Grutai. Taigi Italijos 
kariškiejie laivai ant viso to plo
to gali gąudy.ti ir neutrališkų 
kraštų ląivus.

|| Ant Tarpžeminių jūrių ita-

daugiau negu Amerikoj žydų. 
Nieks, girdg neprigulmihgam 
kraštui neturi tiesos prisakinėti, 
kieno žydams? privalo duoti pla
tesnes, o' kieiio? šiauresnes tiestis; 
kieno ufcešai pHvafo but mie-r 
lesni, o kieno mažiau rudeli. Ru* 
sija, girdi, nedaro skirtumo tarp liškiejie kariškiejie laivai sulai

|| Belgijos parlamente užgimė I smarkiai siausti ' pradėjo gelto- 
muštynės tarp tautos atstovų —| nasis drugys. Šilaine mieste, ar- 
socialisto Vanderveldc ir katali-į tilerijos stovykloje atsitiko smar- 
ko Warnaffe. Katalikas mat už-iki expliozija, kurios užmušta 60 
metė socialistams, jog jie ne- žmonių. 1
jaučia produktų brangumo, nes' Liberalai Ecuadore peĄ$alėjo

šoko ant savo 
jį kumščioti.
men to atstovai

|| Vokietijoj

Tokiu bud u re vol i u- 
gė. Liberalai užėmė

Tik kiti parla-! 
susimušusius per-

atstovų rinkimai, 
mente bus: 110

cional-liberalai, 42 laisvamaniai 
122 klerikalai ir lenkai, 70 kon
servatyvų ir 1 neprigu Įmingąs. 
Tokiu budu • valdžią remiančių

sė. persvarą turės, su kuria b,al
suos nacijonal-liberalai. Nors 
toje partija turi 46 atstovus, bet 
jų narių balsai persvers balsus 
kitų partijų. Iki šiol parlamente 
persvara buvo klerikalų pusėj. Ar

li \Varšavos teismas pasiuntė 
trims metams prie sunkių darbų

cierą Wcr nerį 
už šnipinėjimą Rusijos ^atsigyni-

|| Vokietijoj parlamento atsto
jai rinkiniai perėjo ramiai, tik 
Svece, Vakarinių Prūsų provin
cijoj buvo smarkus susirėmimai 
vokiečių su lenkais. Sužeista sun
kiai trįs studentai; lengviau su^ 
žeistų yra daug žmonių. Skirstys 
ti besipešančius buvo atsiųsta* 
kariumene.

N
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pakrantėse 25 sausio dięnų siau
tė smarkus žemės drebėjimai, ku- 

* rię daug nuostolių pridirbo. Ar 
pražuvo ir. kiek žmonių, dar ži
nių nėra.

ste 
tus, 
ma. v
denan.

Kareiviai Mandž arijoj, mie- 
Shangtšengtse sukėlė maiš- 
išgriovė gubernatoriaus^ ru- 
Gubernatorius pabėgo Mug- 

Ivora
kilo maištas. Susirėmimuose 
miesto gatvėse 26 sausio d. už
mušta septyni darbininkai. Dar
bininkai iš kaimų miestan atėjo; 
kadangi kareiviai jiems kelių už
stojo, darbininkai pradėjo -šau
dyti į kareivius. Todėl pagelbon 
tapo pakviesti kavaleristai. Ka- 

bininkai nepaklausė, juos sk 
ti tapo paleisti raiteliai, 
ir pradėjo susirinkusius ga 
žmones kapoti ir myniot. S 
tinimui stovinčios mieste 1 
menės atsiųsta čia vienas 
telių regimentas.

Montero

■j Mieste Guayaquil, Ecuador 
republikoj, tapo sušaudytas bu
vęs revoliucijonicrių vadovas ge
nerolas 
nė buvo 
zidentu. Teismas jį buvo pa- 

16 metų kalėjimai!, bet 
minios įsiveržė į teismo 

rūmų, peršovė Monfero, k u na iš-
žmonių

it-Francuzijoj nežinia iš kur 
/irado nauji bulves naikinanti 
vabalai. Išsivystęs vabalas yra

įsikasa į žemę, ėda bulvių 
Miegus ir šaknis ir naikina čielų 
krūmų. Keli metai atgal ant sa
los Naujos Zelandijos ir Portu- 

net badmetį jie

Į| Ecuadore, mieste Guayaquil 
ginkluotų žmonių pulkas 28 šau- 

buvo pasodinti pergalėtų revoliu- 
cijonierių vadovai ir lynčiavo re- 
voliucijonierių generolus: Elroy, 
Flavio Alfaro, Medardo Alfaro, 
Paez ir Ferano.

protestonų Airijoj traukiasi to
liau ; protestonai priešinasi pri
pažinimu^ savivaldos Ai 
Protestonai Airijoj gyvena 
stero apskrityj, bet jie taip 
kenčia airių katalikų, kurių 

ne

pažinus Airijai savivalda, 
sukilti. Jie ir gųzdina sukilimu 
Anglijos valdžių.

Laikas sulaikymo naminio 
karo Chinuose pasibaigė ir ne

chiniečių yra kur kas daugiau 
republikos šalininkų negu mo
narchijos, tai republikonų vado
vui mano, jog ciesorius be to
lesnių kraujo praliejimų atsisa
kys nuo sosto, nes vieni inandžu- 
rai sosto palaikyti negali.

amerikonas Shus- 

sausio diena atkako Londonan. 
Gyvenanti Londone persai paren
gė jam širdingų priėmimą. Shus
ter ketina Londone išbūti ilge
snį laika. Persų susirinkime jis 
laikys kalbų apie rusiškai-pcrsiš- 
kus prietikius, tik reikia abejoti, 
ar jo kalba daug Persijai pagel
bės.

LIETUVIAI AMERIKOJ.

Pirmi Žingsniai” * B. V—šo. 
dainų 

, Perstatymas 
geriau ir rei-

IŠ CLEVELAND, O.
14 d. sausio čia buvo pastaty

ta ant scenos 4-rių veiksmų dra
mų
Statė jų Clev.’ liet. taut, 
draugija “Mirta”, 
gerai nusisekė, 1 
kalanti negalima.

Matyt, vadovas apsipažinęs su 
perstatymais. Taip paskirstė ro
lės, prirengė drabužius ir scenų, 
kad geriaus negalima. Neblo
giau suprato savo uždavinį ir 
lošėjai; ir daug reikalaujantieji 
kritikai nebūtų galėję lošėjams 
daug ko užmesti, išskiriant V. Bu- 
kauckų. Jam truko judėjimo ir 
kalba buvo per lėta. Po perstaty
mui buvo dainos. Dainavo “M.” 
choras “Lietuvos hymnų”, “Mei
lė mums džiaugsmų duod”, “Pa
skutinė vasaros rožė”, “Medėjas” 
ir .“Onytė”. Duetų dainavo P.,

bėga Šešupė”. Sudainuota labai 
gerat Toliau yė! dainavo duetų 
•’Sunku man gyvent”. Pastara-

dainininkai' 
laiko buvo

kė atkartot, bet. jau 
nephširodė, turbut 
permažai. i

Padainavo J r vvru t <’ 
neles: “Atsiskyrimas 
rimas su tėvyne”, “ 
ir “Jaunuomenes dainų”. Paskui 
“Mirtos” maišytas choras daina
vo; “Tėvynė”, “Medžiotojo dai
na” ir “Lai pyvuoi Lietuva".

choras dai-

nių.buvo nemaža; už biietus, gir
dėt, surinkta suvirš 100 dolarių.

pelno Ims 
iešo lietu

čių knygyno; nes tokio čia- nėra.
Pirmas dar taip puikus vaka

ras čia buvo surengtas.

jog

nė
kad “Mir-
metu nėra v
taip tnim- 

mokti dainų ir duoti puikiai pri
rengta spektakli, tai reikia ti-

Ten buvęs.

IŠ LAWRENCE, MASS. *
Lawrence lietuviai daugiausia 

cia apie pora tūkstančių lietu
vių. Už 58 (laibo valandas mo
kėdavo nuo 5 dolarių iki 9, o kaip 
kur 10, bet pastaruoju laiku įve- 

gavę alga pamatė ir užmokestį 
numuštų. Darbininkai perširdo 
ir nutarė streikuoti, pradėjo dau
žyti dirbtuvių langus, laužyti ma
šinas ir su 

ninkus. Buvo keli susirėmimai 
su policistais. Tapo parkviesta 

čius streiklaužius. Streikieriai 
visokiu tautu išrinko komitetus 

žmonės noriai rašosi, ir, kaip 
girdėjau ir lietuvių prisirašė su 
viršum tūkstantis. Mitingai at
sibūva kas diena, kur kalbama 
ir lietuviškai. Šaukiama vieny
bei!, bet lietuviški kalbėtojai .ma
žai išsilavinę tai nekaip nukalba, 
sulyginus su anglų kalbėtojais; 
lietuviai taip kalba, kaip moka. 
Bet kur musų mokslinčiai, dar
bininkų vadovai? Mat, kaip ame
rikoniški kazokai su lazdoms 
ir durtuvais darbininkus 
per pakaušį, kada eina 
garsus vadovai, kurie* vis

kova

laukia,

juos su prakalba pakvies, kad 
pasakytų, jog gerai padare, kad 
sustreikavo. Bet kokia iš tokio 
pasakymo darbininkams nauda? 
'Tarp streikierių dvasia pakilus; 
manoma, kad darbininkai laimės.

giau, ir kad butų mokama už

Sausio 17 ir

De-
20

sto-

diena buvo v 
demonstracijos.

Darbininkai ėjo su amerikoniško
mis vėluvomis ir su benais. 
monstracijoj dalyvavo apie 
tūkstančiu žmonių. Bet ant 

Q v
nal st. kareivių kelios eilės 
vėjo su atkištais durtuvais, 
neleisti darbininkų į ta g< 
Darbininkai, praeidami pro 
reivius, švilpė, išjuokdami k 
vius “dimes” ir mėtydami į juos 
sniegu.

Lietuviai, kaip matyt, čia ne 
žemiaus negu kitur stovi. Yra 
čia keletas' draugijų; laikraščius 
pusėtinai skaito, tik reikėtų at
prasti nuo lankymo saliunų.

Vincas Jan—as.

IŠ DONORA, PA.
Lietuvių yra čia apie 70 

mynų ir tiek jau pavienių, 
gyvenimo apsireiškimų tarp 
tuvių nematyt; viskas apmirę.

sei- 
bet 
lie-

draugovių; yra ir Lietuvių Ukė- 
sų Kliubas, bet tos draugovės 
nieko svarbesnio nenuveikė. Jei
gu nariai • ir susirenka, tai per 
vaidus nieko gero* veikti nega
lima. Susirenka, kad tik viso
kiais vardais pasįpravardžiuoti. 
Tuom tarpu net vaikai žino, jog 
tik vienybėj dirbant, galima kų 
svarbesnio nuveikti, kur vieny
bės nėra, kur vieni kitų darbus 
trukdo, ten ir svarbesnių darbo 
vaisių nebūva. Ukėsų Kliubą ga
lima pagirti nors už tai, kad iš
rašė išeinančius Amerikoj lietu-

šuolių, o jie

užėjęs ĘJiubo butan, gali bent 
pasiskaityti. Žinoma, Kliuban 
užeina skaityti tik tie, kurie ne
žiūri, kur didesnius stiklus alaus 
duoda.; aliniai neturi laiko skai
tymu užsiimti, jiems' vien rūpi, • *• - ’ v * *.¥■ 'ikad daugiau alaus išgėrus, o pa
skui reikia pasipėštir. Tos peš
tynės jau ir svetimtaučių akis į 
lietuvius atkreipė; jie džiaugiasi, 
kad lietuviai tokie narsus. Ame
rika, .turėdama tokius narsuo
lius. *'■ nereikalauja kieno nors -už
puolimo bijot iesi. Pakaks juk 

šimtų musų nar- 
net japonų į ožio 

Pereitos subatos 
diena du narsus lietuviai karžy-

tarui reikėjo tuščias makaules su
sinti. Vis tai rudžio gėrimo pa
sekmės.
j ienos;
naudai

Tokios tai pas mus' nąu- 
geresnių darbų viešai 
nematyt. Todėl liūdna 
labai; nežinia, kur mos, 

tais keliais eidami, nužengsime.
Jaunas Lietuvis.

IŠ PHILADELPHIA, PA.

bruzdėti. Lietuviai gyvenanti ap
linkinėse 13 gatvės sutverė kor
poracija ir sujungtoms spėkoms 
uždėjo mėsos ir valgomų 'daik
tų pardavinę, nes jie suprato, 
jog juos svetimtaučiai išnaudoja. 
Dabar rengiasi neužilgio atida- 

tuvy. Apkalbėjimui to dalyko 
sukviestas susirinkimas. Pama
tysime, kas iš to išeis. Grocerija 
ir mėsos pardavinė laikosi gerai.

Bet, ant nelaimės, Philadcl- 
phioj dar daug yra tokių, kurie 
nesupranta naudos bendro darbo, 
yra ir tokių, kurie ne tik nepa- 

riems

IŠ

uzmanymams.
Antanas Lietuvis

SO. SUPERIOR, WIS.
Superior tai nedidelis mie- 

Darba i čia <
Lietuvių yra r . 9eina. 

vedusių šeimynų, o pavienių du
syk daugiau.

15 sausio dienų buvo čia lie
tuvių tarpe vestuvės. Susirinko 
pusėtinai svečių, o vienas iš jų 
turėjo piktumų ant kito, pasi
kvietė savo giminaitį ir dar pora 
vyrų ir sumanė rokundas už
baigti.? Užpultojo duktė, pama
čiusi, jog jos tėvų nori sumušti, 
pradėjo aplinkui š\ 
visus vyrus- išvaikė 
mat merginos butai

smarkios

IŠ COLLINSVILLE, ILL.
Darbai anglių kasyklose eina 
blogai, bet iš kitur pribuvu-

šiam darbas sunku gauti.
Lietuviai čia gyvena sutikime; 

svarbesnių vaidų nėra. Nesenai 
airių ir vokiečių parapijoj apsi
gyveno lietuvis kun. J. Kersevi- 
čia, kuris laiko lietuviams pa
maldas ir aprūpina jų tikčjimiš- 
kus reikalus.

20 sausio Collinsvilles Teatra
liška kuopa sulošė du veikalu — 
“Kerštinga Meilė” ir “Netikėtai”. 
Perstatymas pasisekė neblogai. 
Geriau pasisekė “Kerštinga Mei
lė”. Po perstatymui E. Alviutė 
dekliamavo eiles “Paliovė griaut 
ir baubt kanuolės”.

Publika užsilaikė per 
kų gražiai; gaila vien,

visų lai- 
kad jos

nedaug buvo.
Čionykščiai lietuviai atidarė 

čia kooperatyviškų mėsos ir val
gomų daiktų krautuvę. Akcijos 
po 20 dol. Pinigų sudėta su vir
šum 1100 dol. Anglekasys.

IŠ LAWRENCE, MASS. . ■ ?
12 sausio čia kilo dideli strei

kai audyklose ir popieros dirb
tuvėse. • Pirmiausiai metė darbų 
italai, lietuviai ir lenkai. Jie pri
vertė ir kitų tautų datbiiiinkuš 
streikuoti. . Dabar visi darbinin
kai stipriai laikosi. Sutraukta 
keli šimtai milicijos kareivių, ku
riais apstatyta dirbtuvės, bet dar
bininkai nenusigąsta. Darbinin
kai ir darbininkės susirišo j uni
jų, kur mėnesyj reikia užsimo
kėti 25c. ' <

Darbininkai reikalauja algų pa
kėlimo, nes algos buvo taip ma
žos, kad žmogus su šeimyna 
išmisti negalėjo. Už 
buvo nuo $5 iki 10 dol. s 
su naujais metais ir tų 
sumažino, nes 2 vai. su 
darbo laikų ir už taš 
mokėjo.

mokestį

ą ir už taš valandas rie- 
Todėl darbininkai me- 

Dabar jie reikalauja

15% daugiau ir unijos pripaži
nimo. Darbdaviai 31^ tais 15% 
gal sutiktų, bet ui^os^ienori 
pripažinti. ;c

Lietuvių yra čia fapiė keturi 
tūkstančiai. , Daugelis Jų atsirado 
vargingame padėjime^; todėl juos 
kiti lietuviai turėtų šelpti. Čia 
yra didžiausios audyklos, n kurio
se dirba daugiausia e moterįs ir 
merginos. Vaikinai gurėtų! joms 
padėti iškovoti geresnį duonos 
kąsnį. r = > - b

Seniau prakalbas /laikyti pas 
mus iš Bostono atvažiuodavo 
Bagočius, bet dabar kelis kartus 
jį kvietėm telefonu, bet jis ne
atvažiavo. J. Žukauskas.

IŠ BRADDOCK, PA.
Čia lietuviai gyveni sutikime, 

tik retkarčiais išgirsti, kad vie
nas kitų paglostė kumščiais, bet 
ir iš tokių policija negal pasi
naudoti. Lietuviškų šeimynų 
yra čia apie 96, o pavienių apie 
3 syk tiek. Lietuviai myli skai
tymų; laikraščių daugiausia čia 
pareina — “Lietuvos” ir “Katali
ko” ir po keletu egzempliorių 
“Saulės” ir kitų. Darbai tuom 
tarpu eina gerai. Kadangi čia 
randasi 7 geležinių išdirbinių 
fabrikai, tai beveik visi lietuviai 
jupse ir dirba, išskiriant keletą 
dirbančių krautuvėse ir smuklėse. 
Teko patirti, kad tūli lietuviai 
mėgsta darbus sau pirkti už pi
nigus, arba ir kitokiu būdų. Tas 
paprotys biaurus, nes taip da
ranti kenkia patįs sau, o labiau
siai nesenai pribuvusiems iš Lie
tuvos.

Lietuvių verteivų yra 4: 3 val
gomų daiktų sankrovos ir 1 bar
zdaskutys. Kaip girdėti, visiems 
pusėtinai sekasi, nes lietuviai 
myli lankytis paso savuosius.

Draugijų yra 2: Šv. Petro ir 
Povilo, bažnytinė, pašelpinė, turi 
apie 100 sąnarių, savo nuosavų 
svetainę ir gyvenamus namus, 
abiejų triobų vertė apie 9000 do
larių; nors skolos yra dar daug, 
bet turime tvirtų vilti su laiku Ą . 4 j* Į 'jų išmokėti. Tik vienas galima 
dr-jai užmesti, — kad ji beveik 
užmiršo tautiškus reikalus, nepa
rengia jokių naudingesnių vaka
rų, apart balių ir šokių su svai
ginamais gėralais. Gyvuoja čia 
taipogi S.L.R.K. A. 105-ta kuo
pa, bet laikosi kaip skęstantis 
šiaudo nusitvėręs.

Tula laikų gyvavo pas mus 
tautiška D. L. K. Vytauto dr-ja, 
bet jau metai ir pusė kaip pa
kriko. Pakrikimo priežastis bu
vo —‘ prasta tvarka, o prie to dar 
prisidėjo paslaptas pardavinėji
mas svaiginamų gėralų, nes už 
tai dr-jos viršininkai tapo su
areštuoti ir draugija nubausta. 
But da galima buvo jų atgai
vinti, jei nebūtų kasierius dingęs 
su $200.00 draugijos pinigų.

Jono Sūnūs.

IŠ DORRISVILLĘ.
Kasyklose darbai eina gerai: 

dirba pilna laikų.- Iš krtjir pribu
vusiam darbas nesunku gauti, 
ypač išgėrus su darbo davėju 
alaus bačkutę.

Lietuvių yra čia apie 60 šei
mynų, o pavienių, žinoma, dau
giau. Bet lietuviškos draugijos 
nėra ne jokios, nes čionykščiai 
lietuviai, o gal ir kitur gyve
nanti, labiau mėgsta gėrimus 
negu draugoves.. Mėgstanti barų 
žmonės draugijos nemėgsta. Su 
tokiais sunku draugijas tverti ir 
net sutverus sunku palaikyti, nes 
baro garbintojai nemėgsta suti
kimo ir vienybės. - Maldingasis.

H ' ■

Išj SHENANDOAH, PA.
Šitose aplinkinėse dideli šal

čiai. Darbai kasyklose sustojo, 
nes vanduo užšalo. /

10 sausio dienų, grįztąųj nuo 
darbo, geležinkelio traukinys pa
gavo Antanų. Žukauskų ;[ir su
triuškino abidvi kojį^ . .Nugabe
no jį į angliakasių li^ntatįj, bet 
nežinia, ar galima bus^jį išgydyti.

< J. B.

;*D g n
IŠ BENTON, JLL.

30 gruodžio dieną1 D. ' L. K. 
Vitauto Dr-ja paren^fe Čia pra
kalbas. Kalbėjo Dras K. Rutkus. 
Prakalbų klausyti prisirinko (lik
tas žmonių būrelis, tilc' gaila, kad 
kalbėtojas neįstengė nieko svar
besnio išaiškinti, (taigi kas kaK 
bėjo?. Dras Rutkauskas,.. ar ; K. 
Rutkus? Red) . Uždengimui su
sirinkimo lėšų aukų subrinkta 8 
dol, Bento no Lietuvis.

Photo of Mtss Boardman copyright by Clinedinst.

Chinų baduoliai.—Pasak ž nij, ap e 3 milijonai žmonių iŠ pr ežasties didelių pereit is me
tais tvanų Chinuose, ba u miršta.—Miss Boardman, Raudonojo Kryžia s pirmininke, kreipusi į 
Amerikos visuomenę prašydama urnos baduoliams pagalbos.

IŠ NEWARK, N. J.
Darbai čia silpnai eina. Daug 

yra žmonių be darbo. Manoma, 

nežinia, 

nieko neveikiama, nes jiems rupi 

tik vyrai, bet ir daugelis moterų 
iš stiklų apšvietimų semia.

' Ir musų parapijos reikalai ne- 
geriausiai stovi.

Newarkietis.

IŠ DIAMOND CITY, ALTA, 
CANADA.

Paėjo jis
. Dirbo

kasyklose.
Velionis pasakojo, jog turi bro- 

apie velionį žinoti, 
antrašu; John Morscn, Diamond

STELLARTON NEW1 IŠ STELLARTON, NEW 
\ SCOT. KANADA.

Lietuvių čia nedidelis būrelis. 
Draugijos nėra nė jokios.

23 sausio diena anglių kasyk
lose atsitiko nelaimė. Nugriuvo 
nuo viršaus kelios tonos anglių 
ir užmušė vienų lietuvį darbinin
kų (o kaip jo pavardė? Red.).

tis žmogus. Buvo “Lietuvos” 
skaitytojas, bet skaitė mažai. Pa
liko pačių ir ketvirtų mažii vai
kučių. Stelaitonietis.

LAIŠKAS REDAKCIJON.
Nr. 2 “Lietuvos” tilpo kores

pondencija iš Sheboygan, Wis. 
Joje pasakyta: “pasirodžius ku
nigui sakykloj”. Tuom tarpu lie
tuviškoj bažnyčioj Sheboygane 
sakyklos nėra. Tą dienų, kada 
aprašytas’ buvo.. pasirodymas 
kun. Gadeikio, pamaldos buvo 
Port Washingtone, Wis. Tik va
kare po mišparų buvo pamok
slas iš angliško teksto apie ženk
lus užkietėjusių nuodėmininkų 
ir priežastis prie užkietėjimo ve
dančias, 
bos nebuvo, 
neatsiliepė, 
ryta.

Apie policijų visai kal- 
Bažnyčioj niekas 

Bažnyčia neužda- 
Kun. Gadeikis.

r ■ . .

Dėl pirmųjų popierų

Daugelis žmonių negali gauti 
pirmųjų popierų dėlto, kad ne
gali tikrai pasakyti, kada jie at
keliavo ir kokiuo laivu. Kad 
dasižinojus apie tai, reikia klau- 
stis valdininkų, per kurių apskri
tį atkeliauta. Kreipianties į val
dininkus, reikia, paduoti savo 
vardų ir pravardę pilnai taip, 
kaip buvo užrašyta atkeliavimo 
laike, mėnesio dienų ir metus, 
taipjau laivo linijų ;— kurių re
tas teįsitėmija, atsimena, ir tan
kiausia tokie užsimiršėliaL rašo> 
jog sėdę ant šipo Amburke, kas 
bus Hamburg-American Line, ir

it. t. Bet didžiausias keblumas su 
vardais ir pravardėmis, kurie 
leriopai yra jas suambriję, 
vyzdžiui, koks-nors

, o reikalaudamas

jau: John Jukoski. Supranta
ma, jieškoma rekorduose tiktai 
John Jukoski, kurio nėra, ir ta
da musu Jonas Žukauskas gauna 
atsakymų, jog jo vardo nėra už
rašuose, ir jis negali gauti pir
mųjų popierų. Kitas vėl užsira
šė, atkeliaudamas, kaipo Kazimir 
Sau noras, bet reikalaudamas at
keliavimo paliudijmo pasirašo 
kaipo Kazimieras Sawnoris, ir, 
žinoma, toks vardas, nesutinkąs 
su pirmuoju, — nerandamas. 
Trečias visai nežino kokiuo vardu 
jį agentas-vadas užrašė: Juozas 
Puceta ar Juozas Meisteris, ir 
dar neatsimena, kur jis sėdo ant 
“šipo” — Amburke ar Brėmuo- 
se — ir pasirašo kaipo Jos. Pu-

do ir pravardės, kaip yra 
rašę atkeliaujant, kaipo ir me- 
nesio dienos, ar bent mėnesio at
keliavimo (perėjimo per kasle- 
games), metų ir laivo linjos (kur 
sėdo ant “šipo”), negaus atke
liavimo paliudijimo, nes jų var
dai nesurandami užrašuose, o 
spėjimų, jog gal būti tas, nesi- 
daro.

Daugiausia lietuviai, k 
Amerikon, atkeliauja per 
Yorko “kasiem 
piantės į ten 
laiškus reikia 
Commissioner

lew 
krei- 

informacijų 
adresuoti šitaip: 
of In! migration,

New York.

Enciklopedijai reikalinga 
tistikos žinių.

sta-

Rengiamąja! Lietuvių Encik
lopedijai reikalingos yra žinios iš 
visų Amerikos miestų, kiek ku
riame gyvena lietuvių. Oficialės 
žinios Enciklopedijai bus paimta 
iš paskutiniojo 1910 metų Suv. 
Am. Valstijų cenzo. Bet kad 
cenzo žinios ne vienur gali but 
ne visai tikros, dėl daugelio prie
žasčių gali but parodyta mažiaus 
lietuvių, negu kur jų gyvenama, 
labai norėtume gauti iš pačių 
lietuvių žinių iš kiekvienos vie
tos apie menamąjį lietuvių skai
čių. Dėlto prašome skaitytojų, 
kad kiekvienas iš savo miesto 
duotų žinią, atsakydamas į visus 
žemiaus surašytus klausimus. 
Laiškus reikia siųsti adresu: A. 
Olszewski, 
rius, 3252 
cago, III.

Surašąs 
prašome atsakyti:

1 Vardas miesto, kuriame gy
veni.. ..........................................

2 Valstijos. .............................
3 Kiek yra šiame mieste lie

tuviškų šeimynų ?.....
4 Kiek pavienių?..,
5 Kiek yra išviso

skaitant vaikus - ir 
sius... ............ .  .. .........

4 i .
(Į Situos klausimus 

Enciklopedijos sky-
So. Halsted st., Chi-

klausimų, į kuriuos

suaugu

atsakant

reikia paminėti iš kur gauta ži
nia, ar pats suskaitei, ar taip vi
sų menama ir p.).

6 Ar nuo senai lietuviai šiame 
mieste gyvena?...........................

7. Kokius daugiausia darbus

a lietuvių draugijų? 
kokios? ir kiek jų?

lietuvių parapi-9
ja?.

10. Ar turi savo bažnyčią?.
11 Kada bažnyčia past;

lietuvių mokyk-12
los?.

J3 Jeigu yra» kokios: vaikams
ar suaugusiems?.........................

Kieno ir kada įsteigtos?

Kas mokina?..................
14 Ar'yra knygynas?............. .
15 Ar yra liet, sankrovos, par

davyklos?........................... Kiek
ir kokios?....................................

16 Ar yra liet, karčemų?.........

Atsakymus rašė (vardas ir 
avardė rašytojo)....................
Adresas:....................................

KLAIDŲ ATITAISYMAS.

snyj: “Draugijos ir jų darbai”, 
įsiskverbė klaidos: “Metų bėgy
je klubo iždas pasididino $77.41”, 
turi but: Metų bėgyje klubo iž
das pasididino $377.41.

pondencija iš 
Joje ‘pasakyta, 
rinkimas 7 d. 
rinkimas buvo

Lietuvos” tilpo kores- 
St. Charles, III. 
jog buvo susi- 

sausio, bet susi
nę 7 vai., tik 1 

vai. Vietoj Antano Norkaičio 
padėta Antanas Jurkutis. Var
das Draugijos yra ( 
o ne 
“Kova 
žinau.

t

Teisybė”. Ai7 knygynan 
užprenumeruota, aš ne- 

Antąnas Valiutas.

Atgieža.
Vienas žymus giesmininkas pa-^

vakarienė
X. Po 
tęsėsi 

žmona

Vienų sykį buvau užprašytas 
viešnagėn pas bankininkų 
vakarienės 
gana ilgai — bankininko 
ima manęs prašyti, kad 
nuočiau jai kokių dainelę. Ka
dangi buvo gana vėlu, 11 valanda 
nakties, todėl tariau:

. —Su mielu noru tatai pada
ryčiau, tik, matote, jau beveik 
vidurnaktis. Ar nebūtų per vė
lu? Kaimynai gali pradėti rugo- 

Ak, meldžiamasai, tamistai 
nėra reikalo jų paisyti. Jų 
kartais visų naktį staugia

visai
šuva
ir loja ir neduoda mums mie
goti. ... Tat ypač man bus sma
gu noęs sykį jiems tuo patini 
atsimokėjus.

Nepapcši.
— Tavo, kaimynei,Kazienė: 

vyras tai vis trumpai plaukus 
nusikirpęs. '

Brazienė: — Nugi, bailys. Ak 
tavasis, kaimynei, tai ir visai jai 
plikas.



Apįalga.
Pažvelgus Aušros atskaitos....

Siame “Lietuvos” numeryje 
paskelbiame priduotą mums 
“Aušros” Draugijos atskaitą už 
19ii metus.

Iš atskaitos matome, kad im- 
plaukos Draugijos iždan mok
sleiviams šelpti pareitais metais 
žymiai sumažėjusios, ■ palyginant 
jąs su pirmesnių metii impląu- 
komis. Taip antai, sulyg “Liet.” 
nr. 3, 1910 m. paskelbta atskai
ta, 1909 metais Aušros iždan 
implaukų buvo ^704.93 dolariai; 
sulyg atskaita už 1910 m. (žr. 
“Liet.” nr. 3, 1911 m.), tais me
tais implaukų buvo 696.89 dol. 
Praeitais gi 1911 metais implaukų 
jau tik 255.20 dol.

Draugijos šelpiamų moksleivių, 
kaip parodo paskutinioji atskaita, 
šiuo tarpu yra šeši, kuriems 
įeitais metais duota paskolės, 
skritoj sumoj, daugiau kaip 
turi šimtai dolarių.

Tokiuo budu pereitų 
plaukos (255.20 dol.)
pridengė tų metų išlaidų (401.35 
dol.). Šiems-gi metams Aušros 
turto ižde belieka viso tik 
dol.

Neturime tikrų žinių, 
moksleivių šiais metais
iš “Aušros” paramos. Be abejo, 
jų vistik yra nemaža. Su tokiuo 
turtu ižde Draugija nedaug 
įstengs besušelpti ne tik iš nau
jai atsišaukiančiųjų, bet ir tiems, 

" kurie jau nuo seniau 
* jos paskolę ir pasitiki 

toliaus, iki mokslą 
Draugija netesės, jei 
veikiai kitų, ne vien
mokesčiai, implaukų šaltinių.

Nesenai Chicagoj “Aušra” 
šventė 10-metinį savo gyvenimo

pe-

ke-

f

>-V

paremtų, 
gerą.
site tą malonę padaryti.
pagarba R^ Vasil.”

K. Liutkus, paskelbdamas vie
šai laišką, šitą už Gegužį agita
ciją vadina nešvaria politika ir 
įneša, kad S.L.A. Pildomoji Ta
ryba “suspenduotų Gegužį nuo 
kandidatūros”. “Tėvynės” redak
cija deda ir savo pastabą;.

“...Nesinorėtų tikėti, p. Ge
gužis, kurio leidžiamas laikraš

 

tis berods niekados nebuvo tik
ruoju SLA. prieteliu, varytų 
už save tokią agitaciją. Vienok 
žinant, jog laiško autorius dirba 
p. Gegužio spaustuvėje, 
mis prisieina suprasti

Ačiū Tamsta už visą 
Tikime, kad neatsisaky- 

Su

Taip, tai dedasi su musų ko
respondentais ir jų koresponden
cijomis. y ■

* *

pasibaigė tarp 
dėl “svečių”, o

miis 
štai 

tuos

nenoro- 
ir patį p.

savo ranką.
“...P-as R. Vasil, 

‘Kovoje’.... su tikslu sėti nau
jus nesusipratimus Organizacijo
je.... ir tą organizaciją ardyti, 
pats tuo pačiu laiku atsidrąsina

rašy damas

metų 
toli

im- 
ne-

tektų į tos pačios organizacijos 
iždininkus! Kiek tame visame 
nešvarumo ir menko, biauraus 
rokavimo.” —

IS

paškinąs yėl imdavo gerti ir, at- 
statęs krutįne, vėl , sukaudavo:

— Ek. įkirtų mane vietoj
Linevičųius ar Steselio —« už po-

Atskaita “Ausros Draugijos”
už 1911 m.

ros
Durtuvas!

(Raspaškino maldos
jusė: vieną gražią

Ineiga 1911 m. 
:p. “Aušros” (p.

16947

kiek 
laukia

gauna iš

nesusiras 
sąnarių

bėtojas. p. K. Gugis, nupiešdamas 
trumpai “Aušros” istoriją, pažy
mėjo, kad ką Draugija nuveikus, 
nuveikus pasidėkojant visuome
nės užuojautai ir paramai. Kal
bos pabaigoj jis tiesiai kreipė 
žodį į tą pačią visuomenę, kad

Aušrai veikti, tariant, teikti pa-

; tesnėse mokslo ir dailės įstaigo
se besilavinantieiųs jauniems lie
tuviams ir lietuvaitėms.

Visuomenės paramos taip svar
biame, kaip lietuvių jaunuomenės 
auklėjimo darbe, “Aušra”, be 
abejo, reikalinga. Visuomenė

dama ypačiai dabar į “Aušros” 
išsekusį turtą, turėtų paduoti jai 
savo pagelbingą ranką.

Ak gi Amerikos lietuviai ne- 
paskundė atsilankiusiems iš Lie
tuvos svečiams tik trimis mė
nesiais sukrauti krūvelę — dau
giau kaip 17 tūkstančių dolarių 
— “Saulės” mokyklų reikalams, 
o juk “Aušros” tikslai ir uždavi
niai nė kiek nemažesni už “Sau
lės”.

Taip gausiai apdovanoję euro
pinę pradinių mokyklų įstaigą, 
amerikiečiai juo labiau turėtų 
nepamiršti savosios “Aušros”.

Tuo turėtų rūpintis 
kiekvienas1 savo tautos 
suprantąs lietuvį, bet 
daug labo galėtų čia
musų įvairios rųšies draugijos.

Kaip tai butų gražu, kad tos 
musų draugijos ir visokie rateliai 
imtų remti tautiškas musų pla
tesniais tikslais įstaigas, auko
damos joms bent dalelę to pelno, 
kurį jis paima iš rengiamų sa
vo vakarų-vakarėlių. Kad taip 
jos įvestų šitą madon, kaip gar
bingos jos butų ir kiek naudos 
padarytų musų atbudusios tautos 
kultūros dirvoje!

Kuri draugija bus pirmutinė 
pravedusi šitam kelią, kuri 
pirma duos kitoms pavyzdį?

ne tik 
reikalus 
ypačiai 

padaryti

jy

pirmas prieš-
“džiabistų”

Rašytojas

GYVENIMO AIDAI

Nesmagus korespondentų padėjl-
Kokia turi būti korespon-mas

deneija. — Musų pakampiniai kores
pondentai. — 
dus Lietuvoje.
kiihas musų “svečių
skaitos. —

Svečiai” sukėlė vai-
— žandarų pasiti-

— Tumo pa-

Nesmagus yra korespondentų 
padėjimas. Musų korespondentai 
randasi tarp Scillos ir Charibdos.

Parašei korespondenciją, ki
škutį papeikei netikusiai lošusius 
artistus, tai tuojau gausi “vel
nių” nuo artistų: kodėl tik pa
sakei, kad negerai, o ne pasa
kei, kaip reikia lošti, kad' žino
tų kitą syk; jeigu kas negerai,

1
Nesenai 

kilę vaidai 
dabar vaidai prasidėjo 
pačius “svečius” Lietu

Kun. K. Olšauskas per “Vil
tį” atsakė amerikiečiams, užme
tantiems, buk jis esąs šnipas. 
Apsigynimui faktų neparodė, tik 
pasitenkino pasakymu, kad tai 
šmeižimas.

Bet “Liet. Uk.” su “Liet. Žin.” 
tokiuo jo pasiteisinimu nepasi
tenkina. Reikalauja daugiau fak
tu.

Laikraščiuose (visuose apart, 
“Saulės”, “Lietuvaitės” ir “Že
maičio”) taip ir marguoja:

“Jus, korespondentai, rašote, 
kritikuojate vakarus. Bet kodėl 
jus nepasakote kaip reikėjo lošti,

Reiškia: jeigu rašai korespon
denciją, tai duok ir lekciją apie 
lošimą, kaip ten reikėjo nusiimti

O redakcijos sako: “žinias ra
šykite juotrumpiausiai, be jo
kių pamokinimų”.

Ir kurių dabar klausyti, publi
ka reikalauja lekcijų nuo kore
spondencijų, o redakcija — ko- 

da- 
re-

respondencijų žinių. Kieno 
bar klausyti: ar publikos, ar

Ir taip musų korespondentai 
randasi tarp Scillos ir Charibdos.

Korespondencija nėra 
bet žinia apie tą ar kitą 
mą.

Jeigu pabandytumėm
respondencijas duoti lekcijas, tai 
butų nepabaigiama pasaka-lekci-

lekcija, 
atsitiki-

per ko-

Vil-

vardą šmeižikų. Ant to p. R. 
“L. Ž.” N. 144, 145 ir 1^6 atsa
ko ilgu straipsniu “Keisti. prin
cipai”, kur nurodinėja, kad nei 
kun. K. Olšauskas, nei “Viltis” 
neturėję teisės vadinti šmeiži
kais tų laikraščių, ar žmonių, ku
rie sakė, ar rašė apie kun. Ol
šausko santikius su slaptąja po
licija, nes ir antroji pusė turė
jusi užtektinai priežasčių taip

Kuo tas pasibaigs ir kurioje 
pusėje teisybė — dar nesimato.

*❖ *
Lietuvos laikraščiuos pasklido 

žinia, buk ktui. Tumui ir Ol
šauskui parvažiuojant, Kybartuo
se pasitikęs juos žandarų 
mistras su buriu žandarų, 
kmo budu žandarai padare 
sų “svečiams” pusiau-oficij 
ką pasitikimą, kokį jie daro 
sau artimesniems žmonėms.

turi būti 
jokių lekci- 
atsitikimas. 
nuomone į

rot-

mu-

tik

* ♦
“Drįstu pirštis šviesuomenei su 

paskaitomis apie Amerikos lie
tuvių gyvenimą”,—taip nesenai 
rašė kun. J. Tumas “Lietuvos 
Žiniose”. Mat tas “musų di-

apvažiuoti visa Lietuva su pa- 
skaitomis-prakalbomis apie Amc-

beviešėdamas

Visagalis 
visgi neisi’ 
dieną R^pašĮjinas ir dar keli ofi
cieriai iš . Kujopatkino štabo bu
vo pasiųsti stpčiai į pirmąsias po
zicijas, į; pąęją japono ugnį.

Kiti pficieęįai tuojau ištraukė, 
eur

Savo paskaitose tamsiausiais 
dažais piešiami Am. lietuviai. 
Tarp jų esą tik veikėjai-kriau- 
čiukai, kitų rimtų veikėjų nesą. 
Tik veikia vieni kunigai. Gi pa
rapijinės mokyklos, — tos dau
giau “tautos labui” veikiančios, 
negu Gabrio biuras.

Gaila tik, kad kun. Tumas 
viešėdamas Amerikoj, vietoj sa- 
Vo dviveidės politikos, neparodė, 
kaip Veikia veikti.

Pagalios Tumas pataria tik to
dėl važiuoti į Ameriką, kad už
sidirbti du, tris tūkstančius rub
liu gal jo

O kad taip kun. Tumas, nusi
ėmęs savo kuniginę apikaklę, at
važiuotų į Ameriką ir pabandy
tų užsidirbti du ar tris tūkstan
čius rubliu? Butu labai pamo- 
kinąs dalykas. Pamatytų, kad 
užsidirbimas tai ne cirko pajaco 
šokinėjimai. K. Virsnis.

Praporo Raspaškino gyvenimas 
ir darbai.
Romanas.

nas, rai
ne savu

jalsu:
—■ Oi, gumbas man, 

Gelbėkite! Aš 'mirštu, 
Gumbas — smaugia!

Gydytojai gerai jį iš 
gerai išvartė •— jokio gumbo ir 
niekas nesmaugia. Bet dėl vis
ko, taip sakant, kad butų- gryna 
sąžinė, gydytojai Raspaškinui 
gerklėn suvertė visą “kastorkos”

gumbas!
mirštu 1

Raspaškinas, noroms-neno- 
roms, turėjo keliauti ten, kur bu
vo paskirtas.

Bet atvykęs mūšio laukan, jis 
kažin kokiuo budu nepakliuvo į 
pirmąsias eiles, kaip buvo pri
komandiruotas, bet pasiliko ar
mijos užpakalyj. Tiesa, čia ja
ponų kulkos dar nesiekė, bet vis 
dėlto jau buvo nebe tas, kas 
Kuropatkino buveinėj. Čia nuo
latos painiojasi tau akyse išmė
sinėti kareiviai: vienam rankų 
trūksta, kitam kojų, trečias be 
nosies, ketvirtas be ausų — 
brrr!.... biaurus reginys, visai 
neestetiškas! Raspaškinas nema
žai piktinosi. Be to, čia retai 
tebuvo galima patrankyti karto
mis, mažiau moterų tesimatė, 
nebent tik! gailestingosios se
sers.... AlSclnai, biaurus čia gy
venimas !

Raspaškinas nervavosi!. ...

tui oficieiųų buvo prisakyta 
ištirti aplinkines vietas.

Oficieriai klaidžiojo, klaidžio
jo; dukinėjp, dukinėjo: laukai 
kaip laikai,(

J. Lcveskį) 12.00
14. II. Brooklyno kp. (p. J.

J. Paukštį)
16. II. Aukos
Sep. 9, ’08 J. Mikolauskis 
Oct. 2, ’08 K. Seredžis 
Nov. 28, ’08 Kalvaitis 
April 6, '09 M. P. Stalkis
April 7, ’09 J. Januškevyčius 1.80

9-50
28.80

.50
10.00

5.00
11.50

28.80
Aukos Baliauskaitci D. J6.55 
(Febr. 19, TO Rutkauskai $10.00;
Mar. 8, P. Silpnutis $1.00, Mareli 
31, — V. Šileika — $5.55).
29. IV. Dr. F. Matulaitis 25.00
28. V. Jurgis Kazakevyčius

(Pittston, Pa.). 3.00

tulskj) 75-00
3. VIII. Aukos prisiųstos

XXVI seimui S.L.A. 11-25 
22. VIII. Dr. F. Matulaitis 25.00 
15. XI. Dr. F. Matulaitis 25.00 
18. XII. F. A. Golubicki

(7-ta kp. Chicago, Ill.) 20.10 
20. XII. Brooklyno scenos

mylėtojai (patariant M.
1.00
3.0030. XII. J. Šliupas

Visu labu $255.20

Išlaidos 1911 m.
i. II. Jad. Francuzevyčaitė $75.00 

Lėšų .25 
25. II. W. Bowkiewicz 50.00
25. II. Fel. Bortkicwicz

(Petrui Maikauskui)

22. V. K. Mikolaitis

Ankstyvas paukštis.
Pavasaris dar toli, bet Susi

vienijimo Lietuvių Amerikoje 
sodnelyje pasigirdo jau pirmas 
gegužės ku-ku! «— 
šeiminės agitacijos 
balsas.

“Tėvynė” išspauzdino laiškelį, 
rašytą “Keleivio” darbininko, R. 
Vasiliausko, vienam S.L.A. są
nariui, K. Liutkui.

^agituoja už savo darbdavį Ge-
• gūžį, kad jį rinktų S.L.A. ka- 

sieriumi. Laiškas skamba: 
“Gerbiamasis: -— Mes norime 

išrinkti Jurgį Gegužį, ’Keleivio’ 
leidėją, šįmet už kasteriu Susi
vienijimo Lietuvių Amerikoje. 
Todėl malonėkite Tamsta papra
šyti pas savo draugus, kad jie jį įmenu.

reikia; taip reikia juoktis, o ne 
taip, taip reikia verkti, taip rei
kia nusiminimą parodant daryti 
ir 1.1. Ir tas butų kiekvienoj ko
respondencijoj.

Ar nenuobodu butų jums pa
tiems tą skaityti?

Lekcijos yra knygose, mokyk
lose. Korespondencijose — žinios.

Korespondencijose 
trumpai, aiškiai, be 
jų, aprašytas pats 
Net korespondento
patį atsitikimą neturi būti iš
reiškiama, ar matoma.

Ir svarbiausia — koresponden
cija turi būti teisinga, aprašo
mi dalykai turi būti gerai ištirti.

*
* *

Bėda musų korespondentams, 
bet bėda, ir redakcijoms su mu
sų pakampiniais “koresponden
tais”.

Tokių pakampinių korespon
dentų yra prie kiekvieno laik
raščio.

Susipyko jis su kuo nors, tuoj 
ir rašo ilgiausią korespondenci
ją į sau patinkamą laikraštį, 
(rašo ir į nepatinkamą, jeigu ti
kisi patalpinimą išmelsti. Red.), 
ant kiek tik jo gabumas leidžia, 
koliodamas savo oponentą.

Netalpinsi tokio “koresponden
to” korespondencijos, atsisakys 
nuo laikraščio ir kitus neskai
tyti kalbįs. Patalpinsi —- gali 
redakcija atsirasti prieš/teismą, o 
jei ne, tai jo oponęhtas tokiuo 
pat tonu atsakys, tai vėl ir eina 
pasikoliojimai tarp dviejų as-

(Tąsa).
Karas vis tęsėsi.
Kol Raspaškinas sėdėdavo link

smoj kompanijoj, kol galvoj šel- 
davo išgertas vynas, tol jis, at
statęs krutinę ir iškėlęs taurę, 
šūkaudavo:

— Nesuprantu, nesuprantu, ko
dėl manęs nesiunčia mūšio lau
kan ! Ok, kaip man norėtųsi muš
tis! Ką aš parodyčiau, ką pada
ryčiau!.... O!.... EkL... Vy
ručiai, karas!

Bet truputį prasiblaivinęs, nie
kam nematant, Raspaškinas nu
pirkdavo kelias žvakes, sttdegio- 
davo jas; prieš ikoną, ir, parpuo
lęs ant kelių, imdavo žegnotis: 

I;—• Viešpatie, Viešpatie! Susi
milk ant manęs — 
ne savo j apveizdon

7 paimk tu ma- 
Tu esi 

Visagalis!— susuk tu Kuropatki- 
nui protą taip, kad jis apie ma
ne visai užmirštų ir niekuomet 
nenukamandiruotų į patį mūšio 
lauką, kur ta^ japonas! Pada
ryk, mano t)ieve, taip * tau 
lengva, tu esi Visągilis. Viešpa
tie, išgelbėk mane nuo japonų 

~ aš toks jait-granatų ir kulkų 7 
nas, dš taip noriu gyventi.... 
Dieve, aš esu tavo nužemintas
tarnas... f

Pasimeldęs, padrebėjęs, Ras-

prasta! Tatai viskas, ką galima 
apie tą veikalą pasakyti.

Kasi ink pastatymo, gal m ė* 
gįs teisintiesi, kad ir kitataučių 
scenose panašias “Fairy Tales” 
stato. Stato, bet kitokias ir ki
taip ! Stato operas-pasakas dėl 
jų dailumo; stato ir sudrama- 
tizuotas pasakas, bet kitaip pa-

M. Kasulis, 551 .W> f4-tH PL f® 
rapijos sepfynal yra': M. PeP; 
džius, 1012 So. Canal st., A. Šul- 
mistras, 1408 So. Union ave., J. 
Balsis, 555 W. 12-ta gatvės; M.

75.00
•5° 

100.00 
50.00

16. VII. Vanda Mingailytė 50.00 
Lėšų .60

Visu labu $401.35

Man iždininkaujant iki I.#I. 1911.
In imta $3872^72.
1911 m. inimta 255.20

Visu labu

tokiomis scenerijomis. Jei bent 
vaikams, ir tai jei koks nors mo
rališkas motivas išvestas buna. 
O čia? Tik bent kad didžiūnas

kas buvo visai ne-

Stogis; Magelionos — 
Dunduliutė; Marceliaus 
Sankunas; Petro tėvo — 
tveris; jo motinos — M. 
nė; senelės, Magelionos 
— Miščikaiticnė; 
gelionos tėvo —

M.

auklės 
karaliaus, Ma- 

Prušinskis. Sto
gis Petro rolėje išrodė visu kitu,
tik ne “ricerium”, ir lošė ne ka
reivio rolę. Dunduluitės kalba ir

rapijos turtų globėjai: M. Ka- 
sulis ir J. Šereikis. Parapijos 
susirinkimai laikomi po nr. 826 
W. 19-ta gatvė. Pirmutiniai 
parapijos tvėrėjai ir agitatoriai 
yra: Andrius Kalvaitis, Jonas 
Užvaltas, Jurgis ir Kristups Jurk- 
šaičiai, Jurgis Milulis, Adomas 
Šulmistras ir keli kiti. Daugiau
siai darbo pridėjo A. Kalvatis ir 
J. Jurkšaitis, 4nes sutvertos nau
jos lietuviškos parapijos ir musų 
priešai nesuardė. Jie norėjo su
ardyti musų parapiją, norėjo da
ryti mums apsunkinimus jieškant 
lietuvio kunigo, todėl turėjome 
gintis nuo jų. Bet tą viską, ačiū 
Dievui, pergalėjome. Musų pa- į 
rapijos prešais buvo ne Rymo 
katalikai, ne laisvamaniai, ne so
cialistai, bet tokie, kurių prieder- £ 
me buvo mums prigelbėti. 
tokiais “draikais” turėjome 
mažai kovoti.

Musų parapijos nariai yra 
siskirstę po visą Chicagos miestą

ne-
noje, bet ne švelnioj Magelionos 
rolėj, kur reikia švelnaus išauklė
to tipo mergaitės-karalaitės. Ne
geriau, lošė Uktveris ir šeškic-' įr jo aplinkines; ypatingai daug 
nė. Ne pakanka jeib ką didžiūnų 1 gyvena apie Halsted gatvę, tarp 
rubais apvilkti ir atloš didžiūnų ’ Canalport ir Taylor, dalyje Town 
rolę. Miščikaitienė — senelės,'of ]\a]<c vadinamoje, South Dcr- 
Sankunas •— Marceliaus, ir Pru- 
šinskis — karaliaus roles atli
ko gerai.

Tai jau antras moterų dr-jos 
“Apšvietos” vakaras toks men- 

t

kas. Nuo moterų “Apšvietos" 
dr-jos laukta ko geresnio, bet to

IS-

mg, \\ ėst bide jc ir 1.1. Čia gy
vena nemažas lietuvių evange
likų liuteronų skaitlius, bet nevi
si nori prisipažinti lietuviais esą 
ir nevisi nori priklausyti prie mu
sų parapijos. Vienok mes Hki- 

i inčs 
geresnio nesulaukta. Rodosi tik-! 
slas moterų “Apšvietos” dr-jos 
— * šviestiesi ir apšviesti kitas 
moteris. Argi tą tikimasi pana
šių Magelionų perstatymais at
siekti? Tam reikia ko geresnio.

Mirga.

Tik kažin 
kur tolumoj kanuolės griovė.

Šit urnai .Raspaškinas kad pa
sileis bėgti, kad pasileis!.... Ki
ti oficieriai,/nustebę, šaukia visa 
gerkle, norį savo kolegą sulai
kyti —‘ kur .’tau ! Raspaškinas dar 
smarkiau, neša kudašių!

Oficieriai., .pasileido paskui — 
pasivijo ir sugrobė už rankų. 
Žiuri jam veidan ir — o, Dievu
lėliau ! Raspaškinas visas 
mirtis, baltas, dreba ir, yt 
dras, kalena dantims.

Oficieriai ėmė teirautis, 
sinėti:

Išleista
1911 m.

1911

Todėl 
metams

iki i.

m. išleista
$3557-io

401.35

Visu labu — $3958.45 
ižde lieka naujiems 1912 
visu labu — $169.47.

nigtis bučiau klaidingai įrašęs ar 
J **per neapsižiūrėjimą visai neįra

šęs bėgyje 1911 metų, mokėju- 
siejie malonės man parašyti, kad

gan-

klatt-
Su tikra pagarba

J. Šliupas, 
“Aušros” iždininkas.

Raspaškinas, pridėjęs prie šir
dies ranką, vos teištarė:

—- Kokia gyanata, kur?
— Japono granata! Oi!
■— Ar tu pašėlai, iš kur? —- 

stebėjosi oficieriai. — Japonas, 
vyruti, nuo musų dar-uaž kelių 
dešimtų kilometrų, jokia kanuolė 
taip toli nelekia....

Raspaškinas vis negalėjo atsi- 
gaivalioti, jis tik šnibždėjo:

—- Granata.... Argi jus ne
matėte, kaip mes ėjome pro tą 
medį, prie kelio.... Aš tik gir-J 
džiu; ūžt viršuj galvos.... Pa
jutau, kad mane kažin koks sū
kurys sugriebė, pakėlė į orą ir 
ėmė nešti. 4.. Neša, neša.... Oi! 
Japonų granata mane nešė!.... 
Kur aš dabar esu? Aš nieko ne
bematau. ..

— Ne, tu pašėlai, turbut, Ras- 
paškine!...Kalbėjo oficie
riai ....

— Aš mačiau!.... Aš jaučiau, 
kaip mane nešė!. nesiliovė 
tvirtinęs Raspaškinas.

—4 A-a,, žinote, vyručiai, —

dabar suprantu, Ištikro, einant 
mums prę.t^ medį, iš jo viršūnės 
išskrido^ didelė varna.. • ••

\ • sušuko ir kiti
1

ypabar ir mes atsi-
;r mes matėme tą 

i, ten juk

— I^įesi^Į 
oficeriaij{. 
menam męs m
varną!. . Raspaškino 
varna Uuyo, ne granata! Ar tu 
pasiutai^? / , ,

Raspąskinas, užsiširdijęs, at-> 
kirto; U jį, ’ ’

— Įr,v|cąlĮ^! Aš neesu bepro
tis! AČilj Dievui, galiu atskirti, 
kur varrją,. (p( kur granata! Esu 
ofičieriusl. v\

— Ek, Raspaškine, tau tik pa
sirodė taip! Še, vyruti, konjako 
išgerk, bus geriau, prašvis akįs 
ir drąsos daugiau ingausi....

Raspaškįnas drebančiomis ran
komis prikišo, prie burnos bute-: 
lio kaklą ,-r- butelis, ėmė kliunk
sėti! Petras Butėnas, 

(Toliau bus),

/a

6 -u'SSt

' * if

Iš Chicagos 
Lietuvių Gyvenimo.

“Aušros” Prelekcija.
Nedėlioj, vasario 4 d. Aušros 

svetainėj (3149 S. Halsted gtv.), 
3 vai. po pietų Dr. A. L. Juška 
skaitys prelekciją temoj: “Iš svei
katos srities”.

Po prelekcijos p. A. Petraitis 
aiškins vienoj pirmesnių prelek- 
cijų pakeltą klausimą: “Kas turi 
didesnę intekmę į žmogų — pro
tas ar jausmai?”.

“Aušros” susirinkimas/
Mus prašo paskelbei, kad pėt- 

nyčioj, vasario 2 d., 8 vai. va
kare, Aušros svetainėj, įvyks 
Aušros Dr-jos i-os kuopos narių 
susirinkimas. Kviečiama atsi
lankyti ir ne narius, kurie tik 
Aušros Draugija interesuojasi.

“Graži Mageliona” scenoje.
z

Sausio 28 d. moterų draugija 
“Apšvieta” statė 4 veiksmų “me
lodramą” “Gr^si Mageliona ir 
Petras Kareivis”, M. Dundulie
nės sudramatizuotą. Apie patį 
veikalą nėra ką sakyti, nes gerai 
žinoma lietuviams pasakaitė 
“Graži Mageliona”, p. Dundulie
nės “sudramatizuota”, ir tiek. 
Po perstatymui minėtos “melo
dramos” noris paklausti: kokiuo 
tikslu tas “veikalas” parašyta, ir 
kokiuo tikslu jį “Apšvieta” sta
tė? Ar p. Dundulienė tą pasaką 
“sudrąmatiząvo”, kad pagarsėti 
kaipo, literatė? O “Apšvieta” ją 
lošė, kad pasipelnyti? Kitokio iš
aiškinamo negalima surasti.

Draugija,, tiesą, pelnę šiek- 
tiek, bet p. Dundulienei vargu 
bent, mažas Jauro lapelis pateks 
už jos literatiškas pretenzijas,už jos literatiškas 
nes /’/melodrama” išėjo begalo

'H

Chicagos lietuvių liuteronų 
parapija.

Nedėlioję, sausio 21-ma d., at
sibuvo įšventinimas į liuteronų

buvo vokiečių bažnyčioje, kerte 
19-tos ir Johnson gatvių. Kazo
kas baigė mokslą pernai,' Con
cordia teologiškoje seminarijoje 
Springfield, 111. Tą pačią dieną 
atsibūva jo įstatymas vietinei) 
Ziono Evang. Lut. parapijom

Taigi Chicagos lietuviai evan
gelikai liuteronai dabar turi lie
tuvį kunigą, trūksta tik savos 
bažnyčios. Bet tikimės neužil- 
gio ir savo lietuvišką liuteronų 
bažnyčią turėti. Kol tas atsitiks, 
laikys kun. J. I. Razokas (pamal
das vokiečių evangelikų liutero
nų bažnyčiose. Vokiečių baž
nyčioje, kertė 19 ir Johnson gat
vių, bus laikomos pamaldos kas 
i-mą ir kas 3-čią nedėldienį kiek
vieno mėnesio. Musų pamaldos 
prasidės 4-tą vai. po pietų. To
liaus žadama laikyti pamaldas 
kas nedėldienį. Parapijos susi
rinkimai būva kas i-mą mėnesio 
nedėldienį. Parapijos susirinki
mus veda parapijos išrinktas pir
mininkas. Kiekvienas 21 metų 
amžiaus parapijos narys turi tie
są balsuoti parapijos reikaluose. 
Visi parapijos nariai turi lygias 
tiesas. Visą parapijos turtą kon
troliuoja pati parapija per iš
rinktus tam tikslui komitetus. 
Parapijos reikalams kiekvienas 
turintis tiesą balsuoti narys mo
ka po 50 centų kas mėnesį. Ne
turintiems tiesos balsuoti, mo
terims ir merginoms nėra pa
skirto mokesčio. Bet musu mer- v 
ginos, kurių nemažai turime, pa
čios iš liuoso noro nutarė mokėti 
po 25 centus kas mėnesį lie
tuviškos parapijos reikalams. Už 
tokį musų merginų pasielgimą 
reikia jas pagirti.

Kunigui algos mokėsime iš 
pradžių tik $25.00 į mėnesį, kas 
truks, tą žada pridėti Missouri 
Evangelikų Liuteronų Sinodas. 
Vėliaus, parapijai sutvirtėjus, ji 
pati užsimokės visą algą kuni
gui. Musų kunigas atsisakė im
ti ypatišką užmokestį už kūdikių 
krikštijimą, vinčiavą, išpažintį, 
palaidojimą ir už kitas tikėjimiš- 
kas apeigas. Bet parapija nutarė, 
jog turinti kokį reikalą su mu
sų kunigų, turi paaukauti nors- 
kiek išgali mūšų jaunai, netur
tingai parapijai. Tokias aukas 
renka ne musų kunigas, bet mu
sų išrinkti parapijos viršininkai. 
Šiems metams musų parapija iš
rinko sekančius viršininkus: pir
mininkas
plaine gatve; nutarimų raštinin
kas — J. Valutis, 555 W. J4-ta; 
finansų raštininkas — J. Jurkšai- 
tis, 540 • Liberty; iždininkas «»

J. Mitulis, 1122 Dės-

Vienok 
pritraukti ir tuos 

relių s.
Avietine “Evangelišką 

ką Draugyste” išrinko 
Kalvaitį, J. Milulį ir kitus pa
rapijos organizatorius viršinin
kais. Tikime, kad tos draugijos 
reikalai eis visai gerai, nes vir
šininkai yra sumanus vyrai, ge
rai atlieka savo darba. c

4-tą vasario d. bus musų lietu
viškas parapijos susirinkimas, o 
taipjau kun. J. I.
laikys ir pamaldas 
liuteronams. Kas

i kokios yra musų
■ateiti musų bažnyčion. Bet mes, 
nei musų kunigas, nemanome 
daryti lietuviškiems Rymo kata
likų kunigams konkurencijos, ne
norime vilioti jų parapijomis.

Ziono Liet. Evang. Liut. pa
rapijos raštininkas J. Jurkšaitis, 
540 Liberty st., Chicago, Ill.

atsisky-

Liuteriš-

D. Razokas 
liet, evang. 

nori matyti,

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
C. John, Amsterdame. Gal tai 

teisybė, ką Tamista rašai. Bet 
kodėl rašai pasislėpęs. Reikia 
turėti drąsą už savo raštus at-

ban, laikraščiai tokių netalpina.

Kaminkėčiui, Superior, Wis. 
vaikinais ir skal

bei kodėl
Gal merginos su 
dėsi stiklais galvas, 
apie tai rašai pasislėpęs?’ Gal

leisti nepanorėjo ir už tai Ta
mista nori joms keršyti? Ar gi 
ištikro nieko svarbesnio lietuvių 
gyvenime surasti negalima, kaip 
vien besidaužymus stiklais. Mes 
manome, kad yra ir svarbesni 
atsitikimai, reikia tik tokių pa- 
jieškoti. Aprašant tokius, ir slėp- 
tiesi nereikės.

Fr. Novickui, Mt. Carmel. Tai 
visai privatiški dalykai ir menki. 
Laikraščiui netinka. Jeigu kas 
nofėjo užsidengęs kito vardu iš
girti, tai tas, kieno vardą norėjo * 
panaudoti, galėjo jo vardą pa
naudoti norintį teisman paduoti. 
Laikraščiui tokie atsitikimai visai 
ne svarbus ir skaitytojus tas in
teresuoti negali.

Mikui Borovskiui, Cedar Ra
pids. Negalima suprasti apie ką 
Tamistoms čia eina. Ką turi 
reikšti tas “Kalumbas Plaga” ir 
“Raudonas sūdąs”? Jeigu tai bu
tų koki pasislėpę nekaltų žmo
nių baudėjai, tai reikia kreiptie- 
si į policijąv nes jos tai pareiga 
ginti nekaltus žmones. Laikraš
čiai, ypač negalėdami suprasti 
apie ką eina, negali pagelbėti.

Baniui, Pottsvillej. Atsišauki
mas tai visai privatiškas reika
las, kokiais laikraščiai neužsi
ima; kita žinia visai neaiški, ne
žinia nė kur, nė kada tas atsK 
tiko ir pats Tamista sakai, jog 
nežinai, kada tas . atšitiko. Tch 
kios žinios netinka.
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S. Minčiukas, So. Chgo. Per* 
vėlai gauta, Indėsime sekamas 
numeriu^
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Tikėjimu Istorijos Rankvedis.
Su paveikslais.

Paraše bendradarbiaujant kitiems mokslininkams

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

Verte J. Laukis.

Apeigos, liečiančios mirusius, gauna savo pobūdį nuo 
sąryšio, esančio terp demonų ir mirties. Mirimo valanda 
tikinčiam į ‘Mazdą padaro ypatingą pavojų, kadangi tuoj aus 
ateina velniai; todėl reikia panaudoti visos išgales išliuosa- 
vimui nuo jų ir mirusio, ir savęs. Tam turi pagelbėti žavė
jimai ir valymai, maldos ir aukos; jos seka mirusį tolai, kol 
yra dar galimas užpuolimas iš piktų dvasių puses.

Valymai prasideda, kaip mirtis dar tik artinami; mirš
tantis nusiprausia ir apsivelka skaisčiais drabužiais; paskui 
šaukia kunigą, kuris skaito nuodėmių išpažintį, mirštančio 
atkartojamą, ir pila jam į burną, ar ausį haomą, nemarybes 
gėralą, prirengiantį jį į amžinumą. Kaip ateina gi mirtis 
ir lavonas dar kartą būva valomas ir padedamas ant kesčių, 
tąsyk be jo liūdinčių žmonių ir nešikų niekas prie jo negali 
jau lytėtis, nes mirties valandoje Ahrimanas siunčia pas 
myrio patalą lavoninį drudžą Nazu (slg.* neims—ncco) 
lavoninės musės pavidale ir nuo to laiko lavonas patenka 
po drudžo valdžia. Kad demoną nuvyti, kambarin įve
dama keturakis šuo, vadinas, šuo su dviem župsniais plau
kų ant kaktos, nes šunies pažvelgimas, ir ypatingai su to
kiais ženklais, sunaikina velnius (šunies pažvclgiams, sag- 
did, yra susirišime su kitais valomaisiais veiksmais). Tuo
jaus potain kambarys šventinama arba dizinfektuojama 
ugnimi; geriausiai yra tam vartoti kvepiantį' medį, k. v. 
sandalių medis. Sale indo su ugnia, bet nearčiau trijų 
žingsnių nuo numirėlio, sėdi pakviestasis kunigas ir neper
stodamas skaito iš Avestos šermenines maldas. Arti lavono 
turi būti bent du žmonės velnių vaikymui. Neužilgo ateina 
nešikai, kurie teipgi vienval turi būti po du; jie apsirengę 
baltais drabužiais ir rūpestingai saugoja save nuo visokio 
susitepimo. Lavoną neša jie ant palaidojimo vietos ant 
kesčių, padarytų iš geležies, o ne iš suaižėjusio medžio, ir 
lydi gentės, draugai ir kunigai. Pernešimas neturi būti 
atliekamas nakčia, ir tik kaipo išimtis lietingame ore, idant 
demonai nebūtų perdaug stiprus ir kad šventas vanduo 
nesusiterštų.

Laidojimo vieta, kurion nešama lavonas, yra (lakina, 
lavonų bokštas, nevalyva, 'toli esanti nuo gardo vieta. 
Tūlame tam tikrame atstume nuo jos gedėjamoji procesija 
turi su numirusiu atsisveikinti, kas atsibūva su maldomis 
ir valomomis apeigomis. Dakma yra didelis cilindrinis tro
besys, apie dvylikos pėdų augščio, kurio stogas pritaisytas 
lavonams dėti. Pradedant nuo trobesio kraštų jis nuožul
niai nusileidžia į vidurį, kur yra atvara lyg šulinys, pri
dengiama stogeliu. Lavonai dedama ant stogo koncen
triškomis eilėmis ir nuo jų nuimama visokį drabužiai; 
taškui jie paliekama elementų ir maitėdžių gyvulių veikmei, 
kurie randas apie dakmą, ypatingai varnai ir vanagai, pul
kais lekiodami apie laidojimo vietas.

Kaip lavonas liekasi suėstas, ar sudžiūsta, tai kaulai 
nešėjų yra nužeriami į šulinį, kur ir pasilieka tolai, kol 
dakma stovi. Perėjus metų eilei, sulyg Avestos prisakymo, 
dakma turi būti sugriauta; toksai darbas yra dideliu nuo
pelnu ir pasekme turi daugelio nuodėmių atleidimą; bet 
po teisybei tas ir pirma retai tebuvo pildoma, o dabar ir 
visai ne.

iDakmos tikslas yra tame, idant laidojimas atsibūtų su 
kuomažiausiu susilytėjimu su šventais elementais. Ugnis čia 
visai nevartojama; vanduo, rūpestingai įtaisyta dakmos sie
nose .džiovinimo sistema ir filtravimu, nuvedama nuo įžam
biai gulinčių lavonų kuogreičiausiai ir tyriausiame pavidale. 
Susilietimas gi su žeme yra simboliškai vengiamas tuomi, 
kad keturi mediniai stulpai, esanti dakmai pamatu, apri- 
šama auksiniu ar vilnoniu šniūreliu, kas turi reikšti, jog vi
sas trobesis randasi ore. Kaslink paskutinio elemento, tai, 
žinoma, nėra galima jokia apsauga, bet yra skaitoma ypa
tingai ant nevalyvų gyvulių ir paukščių lavono sunaikinimo.

Parsiškose Indijos bendrijose dar ir dabar yra keletas 
dakmų; dabar jos vadinama “tylos bokštais”, nes yra užuo- 
čiose vietose; tik lavonų nešikai būva šalę jų. Kad apie 
dakmas vaidosi velniai, kurie kas nakt, su visomis savo ligo
mis ir nevalyvumu laksto apie jas, šoka, puotą kelia, geria 
ir poruojasi, tai tas viskas suprantama pats iš savęs, ir 
apie tai apsčiai ir nuosekliai pasakojama Avestoje.

Pirmą po šermenių dieną prasideda šventė mirusio pa
garbinimui. Ji tęsiasi tris dienas, nes trys dienos turi 
pereiti kol numirusio vėlė visai nuo žemiško skraito atsiskirs 
ir jos kelionė į tolimą šalį, į anapus kapo svietą pasibaigs.

Šventė numirusio atminčiai atsibūva iš dalies gimtinia
me name, iš dalies artimiausiame ugnies šventnamyje. Ne
toli nuo mirusio namo, toje vietoje, kur jo kūnas pirma jo 
nunešimo gulėjo, kuriama ugnis, kuri dega tris dienas, ir 
žiburys žiba devynias dienas; šion dedama taurė su van
deniu, į kurią mirusio giminės kas rytas ir kas vakaras 
atneša šviežias gėles. Per šitas tris dienas artimiausi numi
rėlio giminės turi susilaikyti nuo visokio mėsiško valgio ir 
apskritai namuose valgis negaminama. Namuose su ypa
tinga iškilme kasdien atsibūva maldos su skaitlingais pa.te- 
tais įr Sraošos prisišaukimais. Bet augščiausias naminės 
šventės laipsnis yra ceremonijoje, atsibūvančioje vakare nuo 
žvaigždžių pasirodymo laiko iki pusiaunakčiui. Ji vadinama 
Afrngan, arba dėkonės šventė ir švenčiama Sraošos garbei. 
Abu kunigai, Cot ir Raspi, sėdi vienas prieš kitą ir laiko 
rankose gėles, skaitydami atemvogu ir kitas maldas; per 
šitą šventę giedama dachma afritiš himnas, teisingojo 
garbstymas. f

Šventimas šventnamyje, prasidedąs sekančią dieną, turi 
už numirėlius pamaldos pobūdį; šventveiksmiškoji jos dalis 
yra duonos> Sraošai aukojime, plokščias pyragaitis, dra- 
ona, arba dorun, nuo kurio paėjo ir pačios šventės bei ąt- 
sinešančių prie jos himnų, Sroš dorun vardas, — duodama 
paskui visiems dalyvaujantiems aukojime; po to eina haomos 
auka ir iš Jasnos, arba iš Vendidado skaitymai. Trečią 
dieną kunigai, giminės ir draugai susirenka ant bendros 
šventės, kurioje svarbiausią rolę vėl lošia patet; paskui be
turčiams dalinama donios ir apskelbama dokumentinės ži
nios apie paaukojimus, mirusio padarytus bendrijos naudai 
su dėkingais mirusio garbstymais iš < bendrijos pusės, jei 
aukojimai yra dideli.

Ketvirtą dieną nuo prašvitimo, šventė pasiekia, augš- 
^iausią savo išsivystymą; šitoje pačioje valandoje tikrai yra 
Nusprendžiama vėlės likimas; todėl reikia nepailsti maldose 
ir būti duosnum aukomis; dar. kartą Sraošai aukojamą 
pyragaičiai dorun, kaipogi ir duodama auka teisingųjų fra 

kvašams. Šituomi pasibaigia tikėjimiška šventes dalis ir jos

dalyvininkai ’ gali duosniai apdovanoti save Už atliktus jų 
darbus. Skaitlįuje dovanų, davinėjamų įfferH puotą, yrą 
nauji drabužiai kunigams ir beturčiams; nedavus jų kuni= 
gams, ant baisaus teismo numirėlis ateina^hub^as ir turi 
gėdintis kitų. . 1 < Pj

Visa to tikslas yra tame, idant pagelbeti vėlei jai 
bekeliaujant į dangų, inteikus ją vėlių keliarodžio Sraošos 
globai. Netekusi kūno vėlė per, šitas ''dienas’būva1 teip jautri 
ir opi, kaip tik ką gimęs kūdikis, negalįs pate atrasti kelio; 
todėl reikia, idant Sraoša priimtų ją, kaipd1 gera priėmėja 
bobutė, reikia ji penėti ir rūpintis ja, idaįiit jU sutvirtėtų 
sunkiai ir baisiai kelionei; reikia teipgi, idant’ant žemės 
degtų daug ugnių vaikymui demonų nuo vėlės, hės Sraošai, 
vėjo dievo Vaje ir pergalės dievo Bachramd (Veretragna) 
palaikomam drauge su vėle besikeliant per Orą, juos baisiai 
persekioja demonai, norėdami vėlę išplėšti: Astovidet, mit
riai užmetąs kilpas, piktasis oro dievas Vaje ir piktadaris 
Ešma; ne gerieji gerpali, tik palydinčios gyvųjų maldos 
pagelbsti vėlei ir jos bendrakeleiviams, teip kad ji nepaly
tėta pasiekia teisumo vietą.

Viršutiniame oro sluogsnyj, lengvame eteryje, tiesiasi 
šviečiąs tiltas Sinvat (vėjo tiltas); jis tiesiasi nuo kalno 
Sakad-i-Dajitik, esančio svieto viduryje, iki Elburso viršū
nei, ant dangaus krašto. Ten Sraoša pasilieka su išliuosuo- 
tomis vėlėmis, jei jų geri darbai buvo pakaktini jų išgany
mui nuo demonų. Čion, ant svietinio kalno, priėjus tiltą 
atsibūva pirmas sprendimas apie vėlės likimą. Trise: Mit
rą, teisingumo dievas, Sraoša ir Rašnu Razišta, posėdžiau
ja šitame teisme. Mitra, kaipo pirmininkas, veda tarybą 
ir apreiškia nuosprendį; greta su juo yra Rašnu su “dva
sių svarstyklėmis, kurios nė ant plauko nenukrypsta intiki- 
mui kokiam nors žmogui ir vienokiai sveria kaip karalius 
ir valdovus, teip ir vargšus bei palaikius žmones”. Čion 
sveriama žmonių darbai ir gerieji yra kvočiami sulyg 
paties aštriausio teisingumo. Bet teipgi gelbsti išganingą 
galybę turį išpažinimai, kaip pačios vėlės ir jos draugų nuo
dėmių išpažintis, teip ir aguna-vairija tikėjimo išpažini
mas. Jie prideda savo didelę svarbą tai svarstyklių pusei, 
kurioje padėta geri darbai ir gali priversti ją nusvirti; 
vienok teismas yra teip griežtai įstatymiškas, kad net tą
syk, kaip geri darbai ir gali priversti ją nusvirti; vienok 
teismas yra teip griežtai įstatymiškas, kad net tąsyk, kaip 
geri darbai atsveria bloguosius, jis dar ilgai meskaito pasku
tinių išpirktais; jie turi būti išpirkti vienas po kitam baus
mėmis, išpildomomis čia pat ant vietos ir tik jau po to vėlė, 
jei ji išsiliuosavo, gali eiti į dangų. Ar ji eis į dangų, ar į 
pragarą, tai jos likimas vis pasirodo pats einant tiltu. 
Teisingam jis yra platus kaip gatvės, pasmerktam siauras 
kaip plaukas; paskutinis krinta nuo jo į pragaro prapultį, 
baisiai atsivėrusią po tiltu.

Kaip teisingasis, Sraošos vedamas, pereina tiltą, tai jis 
jau ištolo jaučia, kaip jam atpučia kvapsningi rojaus dvel
kimai ir šitame kvapsningame ore pas dangčius" duris mei
liai vėlę sutinka augšta, šviesi mergelė. Vėle klausią: “kas 
tu esi mergele, gražiausia iš matytų man moterų?” —“ Gerų 
mąsčių, žodžiu ir darbu vyre, aš tavo geras tikėjimas, tavo 
tikras išpažinimas. Tu buvai visiems mylimas savo didybe, 
gerumu ir gražumu, savo kvapsningumu ir pergalinga jiega, 
nes ir tu mane mylėjai už mano didybe, mano maloningumą 
ir grožybę. Pamatęs žmogų gyvenantį lengvąma’nybėje, be
dievybėje ir neapykantoje, slepiantį savo duoną, td sėdai šalę 
jo ir giedojai himnus ir davei aukas Ahura Ma’zdos ugniai, 
teisingą gi tu drąsinai, iškur jis nebūtų atėjęs: iš artimų, 
ar iš tolimų vietų”. Su tokiais žodžiais ji veda vėlę į palai
mintų vietą. Pirmas žingsnis atveda ją prie gerų mąsčių, 
antras prie gerų žodžių, trečias prie gerų darbų ir’per šituos 
tris rojaus priešdurius ji pasiekia jį ir įeina į amžina šviesą 
(Tašta 22). .

Tokiu budu | vėlė i atsiliuosuoja nuo blogumos ir visa 
nuveikta jos piktenybėj išperkama. Bet atskirų asmenų tei
simas ir jų likimo nusprendimas nepadaro paskutinio Aves
tos žodžio ir bepabaigįška šviesa, į kurią jie įeina, nėra jų 
galutiniu su Ormuzduh susijungimu.

Avestoje eina kalba apie svarbesnius dalykus: apie 
pergalę, teismą ir pilnos viso svieto gerumos tobulybės pa
siekimą, apie galutinį piktenybės sunaikinimą, apie beiš- 
lyginio Ahura Mazdos valdymo įsteigimą, tokiame stovy, 
kuriame palaiminti teisingieji gyvens su juo amžinai. Prie 
šito puikaus visasvietinės istorijos uždavinio, jau nuo pačių 
pradžių įėjusio į Ormuzdo užbriežimus ir jo pramatyto, 
visų tikinčių su išskleisto: )is lukestimis krypsta akys. Jau 
gatose sutinkame minėjimą apie “karalijos atėjimą”; jau 
tąsyk buvo mąstis, jog pranašų prisikėlimas ir baisus teismas 
turi įvykti artymoje ateity. Paskaidynias į įvairius svieto 
periodus yra matomai vėlesniu, priruošimu prie istoriško 
tikėjimo. Bet eschatologiškas bruzdėjimas nuo šito visai 
nenužudė savo galybės; priešingai, nelaimingi politiškieji 
persų likimai, tarytum, dar sustiprino lūkestis, pakėlę 
jas į baisiausios hylybės (medžiagapikčio) laipsnį.

Paskutiniais laikais, apimančiais savimi eschatologiš
kus nuotikius, yra trys paskutiniai tūkstantmečiai iš devynių 
didžiosios svietinės kovos tūkstantmečių, būtent tie, kuriuose 
piktenybės galybė yra suprantama viršijančia, bet kuriuosna 
įeina ir šventybės tukstančiametybė.

Ateinant šitam laikui apsireiški^ženklai ant saules ir 
ant mėnesio, būva skaitlingi žemes drebėjimai, vėjas persi
maino į audrą; sviete didinasi sielvartas ir kančia ir prie
šai ateina šimtais ir tūkstančiais; graikai, arabai įr turkai 
puolasi ant Irano ir naikina jo šalį; jei dar kas gali savo 
gyvastį išgelbėti, tai jau neturi laiko išgelbėti savo pačią, 
savo kūdikį, arba savo turtą. O kaip demonai su palaidais 
plaukais prisiartins iš Rytų, tai pasirodys juodas ženklas ir 
Gušedar, Zaratustros sunuš, užgims ant ežero Erazdan. Jis 
yra pirmo tūkstantmečio didvyriu. Jis surenka nesuskai
tomus kariauninkus iš visų ariškų šalių ir trirš kurtus sumu
ša velnius su šikšniniais diržais, teip kad Ešfnantr visi de
monai turi eiti jiems į pagelbą. “ Tąsyk Ahura/^Mizda siunčia 
Sraošą ir jo angelus ir jis skatina Vistaspps stJhų kovoti, 
idant jis pasiųstų ugnį ir vandenį raštui ir vėl atsteigtų ti
kėjimo karaliją. Jie išeina, sumuša ir išsklido demonišką
sias kareivijas ir naikina stabmeldžių šventlianfiUs. Vilko 
laikas pereina ir ant žemės užstoja avinėlio1 valdymas. Ki
tas pranašo sūnūs, Gušedar-machj yra antro tūkstantmečio 
valdininku. Jam teipgi parsieina kirstis sūnaičiais ir de
monais, bet paskui jis atneša su savim taikus laiką, ku- 
riuomi žmonės teip toli nužengia vaistininkyfięS Inoksle, jog 
žmogaus jau nebegalima užmušti nė peiliu, Wė kardu, o jo 
maisto reikalavimas toks menkas, kad jis p&niHži ir visai 
gali nuo maisto atprasti. Bet šituo ve laimingu laiku įvyk
sta atsimėtinias nuo tikėjimo, per ką Ahrimanas įgija tokią 
galybę, kad vėl gali sukilti. Jis išliuosuoja iš retežių slibiną 
Azi-Dachaką, Tretaoiibs surakintą, ir Azi-I)achaka smar
kiai persekioja tikinčius: jis išnaikina trečią gyvenančių 
žmonių dalį, gadina ugnį ir vandenį, naikina augalus ir pil
do baisiausius prasižengimus. Tąsyk sutvarija su malda 
kreipiasi prie Ahura-Mazdos, idant jis sutvertų didvyrį.
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Dvi Sielos.
Virpą ir lekia pianino balsai, 
Dieviška muzika kįla į dangų.
Taip širdžiai malonus tie josios garsai 
Duoda ramumą ir atilsį brangų.

Kaip šakos radastų kietai susipynę, 
Perlais padabintos, ar ryto rasa;
Kaip lietauras skelbiantis naują gadynę;
Tarytum mėlynė, plačioji dausa....

Mačiau kaip judėjo lengvučiai sparnai, 
Mačiau kaip lydėjo jąs rožių kvapsnis,— 
Yt giesmę lakštutės naktiniai ūkai..., 
Augštumopi kilo ir mano širdis.

Menkutis.

VA .. ........ . I       —, ......... .......  ..........

V. G. Korolenko

Makaro Sapnas.
Apysaka.

—:o:—
. (Tąsa).

Tuo tarpu lygumoj pradėjo švisti. Visū- 
pirma, tarsi pirmieji galingo orkestro garsai, 
iš-už kalno išbėgo keli šviesus spinduliai. Jie 
greitai praskrido padangėmis ir užputę skai
sčias žvaigždes. Užgeso žvaigždės, nusileido 
mėnulis, sniegų lygumoj pasidarė tamsu.

Tada viršum jos pakilo rūkas ir sustojo 
ratu, nelyginant pagarbos sargyba.

Vienoj vietoj, saulėteky j, rukai pradėjo 
švisti ir išrodė, tarsi kareiviai, auksu aprėdyti.

Paskui rūkas sulingavo, ir auksuoti ka
reiviai sukniubo.

Ir iš-už jų įspindo saulė ir apšvietė auk
suotus kalnus ir lygius laukus.

Ir pražibo laukai neregėta, akį veriančia 
šviesa. Ir rūkas, tartum dievių būrys, iškil
mingai kilo augštyn ir, perplyšęs vakaruose, 
skrido į padanges.

Ir Makarui rodėsi, jis girdįs stebuklingą 
giesmę. Buvo tai lyg ta pati, senai girdėta, 
giesmė, su kuria saulelė patekėjus sveikina 
žemę. Bet Makaras ikišiol nė karto nebuvo 
atkreipęs į tai prideramos atydos ir tik da
bar suprato, kokia tai stebuklinga buvusi 
giesmė.

Jis stovėjo ir klausėsi ir nenorėjo eiti 
toliaus, tik norėjo stovėti čia amžius ir klau
sytes ......................................................... .........
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••to

Bet popas Jonas suėmė jam už rankoves.
— Ei va, — pratarė jis. —• Jau atvyko va. 
Tada Makaras pasijuto pas didžias duris 

bestovįs: ligšiol tas duris rūkas dengė.
Jam labai nesinorėjo eiti, bet ir šį kartą 

jis paklausė popo Jono.

VI.
Jie inėjo gražion, plačion triobon, ir tik 

čia Makaras pastebėjo, kad lauke stiprus spei
gas buvęs. Triobos viduryj stovėjo pastatyta 
krosnis iš gryno sidabro, su dailiais išraižy
mais; krosnyj degė aukso šakaliai ir skleidė 
lygią šilumą, kuri maloniai šildė kūną. Tos 
stebuklingos krosnies ugnelė neskaudino akių, 
nedegino — tik kaitino, ir Makaras vėl užsi
geidė amžinai čia pasilikti ir šildyties. Popas 
Jonas ir-gi prisiartino prie krosnies ir ištiesė 
į ją sušalusias rankas.

Trioboj buvo ketverios durįs, iš kurių tik 
vienos buvo laukan išeinamos; pro pastarą
sias ineidavo ir eišdavo kažkokie jaunikaičiai 
ilguose baltuose marškiniuose. Makaras mą
stė — tai, turbūt, čionykščio Tojono samdi
ninkai. Jam rodėsi, buk jis kažkame juos 
jau buvęs matęs, tik negalėjo atsiminti, bū
tent, kame. Nemaža stebėjosi Makaras, patė- 
mijęs, jogei kiekvienas samdininkas turėjo ant 
nugaros didokus baltus sparnus. Jis mąstė: 
Tojonas, tur.but, turįs kitus dar samdininkus, 
nesą šitie vargu galėtų su savo sparnais va
žiuoti miškan malkų prisikirstų.

Vienas samdininkų prisiartino prie kro
snies ir,’ atsisukęs į Makarą užpakaliu, pra
dėjo šnekėtis su popu Jonu.

— Kalbėk!
-— Neturiu ką, — atsakė popas.
— Kas girdėtis sviete?
— Nieko negirdėti,
— Kas matyti? >
•—• Nieko nematyti.
Abudu nutilo. Tada popas pasakė:
— Aurėn, atvedžiau vieną.
— Tai čalganas? — paklausė samdinin

kas. z
■— Taip, čalganas.
—, Tai reikės priruošti didžiuosius svar

sčius.
Ir jis išėjo pro vienas duris padaryti 

reikalingus tam įsakymus. Makaras paklausė 
popo, kur samdininkas dėsiąs svarsčius ir ko
dėl reikia jam didžiųjų.

—• Matai, — atsakė popas. — Svarsčiai 
reikalinga geriems ir blogiems tavo darbams 
pasverti. Visų kitų žmonių geri ir blogi 
darbai sveriant maž-daug susilygina; vieni tik 
čalganai taip daug turi nuodėmių, jogei To
jonas lįepė padirbti atskirus svertuvus su di
džiausiais nuodėmių svarsčiais.

Tie žodžiai kaip peiliu indurė Makarui 
širdin. Jį apėmė baimė.

Samdininkai įnešė ir pastatė didžiausius 
svertuvus. Vienas svarstis buvo aukso ir 
mažutis, antras — medžio, didžiausios talpos. 
Apačioj, po medžio svarsčiu, staigu atsidarė 
gili juoda dudbe.

Makaras, priėjęs iš visų pusių apžiurėjo 
>vertuvus, kad nebūtų kokios nors klastos, 
'let klastos nebuvo; Svarsčiai stovėjo lygiai, 
.lekrutėdaniii’

Nors, tiesą pasakius, jis nevisai tesU'f 
prato jųjų sutvarkymą. Kur-kas butų jam 
geriau tikę sverti su buože. Su ja jis savo 
ilgame gyvenime puikiai išmoko pardavinėti 
ir pirkti su dideliu sau pelnu.

—Tojonas eina! — staigu prabilo po
pas Jonas ir griebėsi apkamšinėti savo jupas.

Vidurinės durįs atsidarė ir inėjo senas* 
senas Tojonas su didele sidabrine, iki juostos, 
barzda. Jis dėvėjo brangius, Makarui neži
nomus kailius ir audeklus; apsiavęs buvo šiL 
tais, pliušu apsiuvinėtais batais.

Žvilgterėjęs į seną Tojoną, Makaras tuov 
jau pažino, kad tai buvo tas pats senis, kurį 
jis buvo matęs ant šventų paveikslų bažny
čioje. Tik čionai jis buvo be sunaus. Maka
ras pamąstė, kad sūnūs, turbūt, bus išėjęs: 
darbu prižiūrėtų. Užtat karvelis inlėkė trio- 
bon ir, palakstęs ant senio galvos, nutupė 
jam ant kelių. Sėdėdamas ant atskirai jam 
priruoštos kėdės, senas Tojonas glostė kar
velį. Seno Tojono veidas reiškė meilę. Kada 
Makarui buvo bepradedanti širdis gelti, jis tik 
pažvelgdavo į tą veidą ir atsigaudavo.

Gėlė gi širdis todėl, jog staigu jis pri
siminė ne tik visą savo gyvenimą iki pasku
tinių mažmožių, bet atsiminė kiekvieną žing
snį, kiekvieną kirvio kirtį, kiekvieną nukirstą 
medį, kiekvieną apgaulę ir' kiekvieną išgertą 
degtines stiklą. Ir jis susigėdo ir pabūgo. Bet, 
pažvelgęs į seną Tojoną, jis susiramino. O 
susiraminęs, mane, kad, galbūt, ką-nors pavyk
sią ir paslėpti.

Senas Tojonas pažvelgė į jį ir paklausė, 
kas jis, iš kur, kaip vadinas ir kiek turi metų.

Makarui atsakius, Tojonas vėl paklausė.
•— Ką veikei tu savo gyvenime?
— Pats žinai, — atsakė Makaras. — Pas 

tave, turbūt, viskas užrašyta.
Makaras bandė seną Tojoną, bene dasi- 

žinosiąs, ar tikrai pas jį viskas užrašyta.
— Kalbėk pats, — pasakė Tojonas.
Nuo tų žodžių Makarui lengviau ant šir

dies pasidarė.
Ir jis pradėjo skaityti savo darbus. Nors 

jis atminė kiekvieną kirvio kirtį, kiekvieną 
nukirstą kartį, kiekvieną vagą, žambu išartą, 
bet jis pridėliojo tūkstančius karčių, šimtui 
malkų vežimų, šimtus rąstų ir šimtus sėjimo 
pūdų.

Jam pabaigus, senas Tojonas kreipėsi į 
popą Joną.

— Atnešk šian knygą!
Tada Makaras pamatė, — popas Jonas 

tarnaująs pas Tojoną raštininko vietoj; jis 
labai supyko ant popo, kad tasai jam, kaipo 
savo geram pažįstamam, nepasakęs apie tai 
anksčiaus.

Popas Jonas atnešė didelę*į<nygą, atsklei
dė ją ir pradėjo skaityti.

— Pažiūrėk, — tarė senas roj^ąas, —* 
kiek ten karčių užrašyta? Ą

Popas Jonas pažiurėjo ir nuliudušiu pal
šu atsakė: p

— Jis pridėjo tris tūkstančius. ’
— Jis meluoja! — sušuko Makaras kar

štai. — Jis, turbūt, apsiriko, nesą jis girtuok
lis, ir pasimirė lyg šuva!

— Tylėk! — pasakė senas Tojonas. —• 
■— Ar ėmė jis iš tavęs bereikalo už krik
štynas, už pamaldas? Ar spaudė tave kalė
domis ?

—Negaliu sakyti. To nebuvo, — atsakė 
Makaras.

■—Tai matai, — pasakė senas Tojonas. r— 
O kad jis išgerti mėgo, aš ir pats žinau.

Ir senas Tojonas užsirūstino.
— Skaityk dabar visas jo nuodėmes taip, 

kaip knygoj užrašyta, nes jis apgaulioja. Aš 
jam nebetikiu, — pasakė jis popui Jonui.

Tuo tarpu samdininkai krovė į aukso 
svarstį MaRąro kartis, jo malkas, jo arimus 
ir visą darbą. Ir viso laba buvo taip daug, 
jog aukso svarstis nusileido, o medinis pakilo 
augštai-augštai, taip kad jo nebegalėjo ran
komis bepasiekti. Tada jauni Tojono sam
dininkai pasikėlė sparnais, ir visas jųjų šim
tas tempė medinį svarstį virvėmis žemyn.

Sunkus buvo čalgano darbas!
Popas Jonas pradėjo rokuoti apgaules ir 

pasirodė, kad apgaulių buvo dvidešimt vienas 
tūkstantis devyni šimtai ir trįsdešimtįs dvi. 
Popas sunešė, kiek jis išgėrė degtinės butelių, 
ir pasirodė — keturi šimtai butelių. Tada po
pas skaitė toliaus, ir Makaras pamatė medinį 
svarstį slenkant žemyn ir persveriant auksi
nį; pamatė, kad jis leidžiasi jau duobėn, ir 
kol popas skaitė, svarstis vis leidosi.

Tada Makaras ėmė manyti, kad jau pra
žuvęs esąs ir, priėjęs prie svarsčio, mėgino 
nepažym prilaikyti jį koja. Bet vienas sam
dininkų patėmijo tai, ir tarp .jų pakilo truk
siu as.

; — Kas ten atsitiko? — paklausė To
jonas.

— Šisgatics norėjo prilaikyti su koja 
svarstį, — atsakė samdininkas.

Tada Tojonas rūsčiai atsiliepė į Makarą:
— Matau, kadmiu slinkis, girtuoklis ir 

klastininkas. Ir valsčiui liko tavo neužmo
kėta, ir popui esi įsiskolinęs, ir antstolis nusi
dėjo man tavęs dėlei, pravardžiuodamas tave 
visokiais biauriais žodžiais!....

Ir, atsi^ęžęs į popą Joną, senas Tojonas 
paklausė:

— Kas čalgano bažnytkiemyj didžiausius 
vežimus vežioja, kas per vis daugiau arklius 
gainioja?

Popas Jonas atsakė:
— Zakristijonas. Jis pačtą varo, jis ant

stolį vežioja.
Tada senas Tojonas tarė:
— Atiduokite zakristijonui šitą slinkį 

arklio vietoj ir te jodina jį antstolis, kol užjo- 
dįs!.... O tada pamatysime... •

(Toliaus bus).
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Reikalinga 17 metų vaikinas ap- 
tiekon už mokinį. Kreiptis: Joseph 
E. Krzywinski, 3149 So. Morgan st.

pasakose. III. 
latviai vartoja 
pasakose). — 

Žiemių- 
muzi- 

i. Apie 
2. Senovės lie- 

kaušai. — Ed. 
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J. Basa-

KUNIGAIKŠTIS WELLING 
TON.

statė Žalia Puta 
geras 
me ntas 
Pocius.

Lietuvos Istorija. 
slais ir ženilapiais. 
A: Alekna. Kaunas. 
Banaičio spaustuvėje. 
Kazimiero Draugijos 
106). Psl. 96. Kaina

tai mair vcržte- 
incidentas, kurį 

metų tam atgal.
francuziškoje 

rajinau ir uždai- 
etc”. Maniau, kad

Gaisrai.
Pereitos savaitės ketverge su 

degė dideli, penkiais augštais na 
mai 14 
kuriuose buvo C. L^ Orrell kom
panijos sieninių popierų sandė
liai. Ugnies padarytą pragaiš
tį skaito ant 200 tūkstančių do- 
larių.

Tą pačią dieną sudegė taipjau 
Acme Malting kompanijos įstai
gos prie North 5th avė. ir Cort
land gtv. Sudegė visi javų sam-

Viešos paskaitos.
West Parko No. 2 valdyb; 

prašo mus paskelbti, kad to par

navičius: Prie Dionizo 
biografijos. «—• Jonas 
čius 
tiškosios 
1794 m 
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Šia ulių Ekon om i j o j 
— M. Biržiška
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Paiskaita Davis Square.
Subatoj, vasario 3 d., 8 vai 

vak. Davis Square salėj (45th ii 
Paulina gtv.) įvyks 
liais iliustruota paskaita 
t u vos j Ameriką”. Skaity 
Petraitis. Įžanga dykai.

Chicagos universiteto 
mente, 4630 Gross ave„ 
karinės 
parlamentariškos tvarkos kliasa, 
kurioje bus isguldoma • lietuvių 
kalba kaip vesti susirinkimai. 
Vyrai ir moterjs gali įstoti. Klia
sa susirinks vieną kartą savaitė
je, panedėliais nuo 7:30 vai., va
kare. Mokslas dykai. Mokyklos 
vedėjas A. Petratis.

Ambrosaicuk * Magdalena 
Bajalis C A 
Baltis Wincent 
Balciun J 
Barčiau skis Jonas 
Bernatauskis Antonas 
Brazajtis Kostanty 
Budginis John 
Cesna Joseph 
Cuplis Jozef 
Daugėla Jull 
Daujutus Tony 
Deimantas J. 
Delkus I 
Ditkus M .. ____
Gabrys Mary» 
Galminas Dominik . . 
Gedwilas Frank 
Gedaminskls A 
Ivanauskie Augustinas 
Janillonis K. 
Jozapaite Eni 
Joseiiis Antenas 
Jokubauskls Juzef 
Jusis Jonas 
Kairls Antonas 
Kuras Eva 
Laszkauckas P 
Lenkauskis Alfomis 
Mačiulis Benediktas 
Manelis Ludvikas 
Marozitia Kazim i ra 
Matekajtis. Petras 
Okmanas Tonis 
Petrawskis Kaslemieras 
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Razis Bronisla 
Rosiekis Kasimir 
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Senkaitis 
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Stašis J 
Staralis 
Sudintas 
Szimkus 
Sziurkas 
Szukaiti 
Szilaiki Powelas 
Tamuszunas Toma 
Tedartas Mikolinas 
Tonikaite Tadora 
Trigas Kostantls 
Tumosas Juzapas 
Tunkacikas Frink 
Urbonas Jas 
Valinkiute Jema 
Wajshwila Alexander 
Zamaicziute Mere 
Zemeckis Kazimer 
Žostautas Powilas 
Zutanies Jurgis 
Zukuskaitis Antonio 
Zuraities Ch j

centų) bus vartojami tam tikslui 
ženkleliai “slugs”, kurių tele
fonu norįs naudotis gaus du už 
penkis centus. Atsitikimuose, 
kur"Vaukiamos policijos pagal
bos, arba gaisrininkų stotin etc. 
už telefono vartojimą nereiks nie
ko mokėti. ypa 

mažo

RACINE, WIS.
švento Kazimiero Draugija rengia 

balių vasario 10 d., Turner svetainė
je, kampas Douglas avė. ir Ubar st. 
Pradžia 7 vai. vakare; tęsis Hg 1 vai. 
nakties. Pulki muzika grieš visokius 
šokius. Taipgi bus įvajrilf gėrymų 
ir puikių .eiganį^-—Nepamirškite, at
silankyti, taijykču ir tos draugijos są
nariai gyvenanti kitur. Įžanga’ 25c. 
porai. Komitetas.

iš tokio niekučio 
tokia caro fobijos

Še imi n i n kėms Va d o vėl is 
še I >azdynų Pelėda 
priedas. Seinai. Laukaičio 
ranausko, Narjausl 
st u ve j e. 1911. P: 
50 kap. '

Kn. Trubeckoi skulptūros darbų 
paroda.

Vietiniame Dailės Institute 
(Michigan avė., prieš Adams 
gtv.) pereitą utarninką tapo ati
daryta žinomo rusų skulptoriaus, 
kunigaikščio Povilo Trubeckoi, 
veikalų paroda. Atvykęs čia ir 
patsai skulptorius. Paroda tę
sis, regis, visą mėnesį, paskui bus 
perkelta į St. Louis.

'er siau- 
odį “Re

nt plakatų pa
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>lika neva 
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Atpcnč:

DIDELIS IŠKILMINGAS BALIUS.
parengtas Dr-stės Didžio Lietuvos 
Kunig. Gedlmimo, įvyks nedėlioj, 4 
vasario, ±812, Miko Meldažio svetai
nėje, 22.42-44 West 23rd Place. Jžan
ga vyrui su motere 25c. Balius pra
sidės 3-Čią valandą po pietų ir trauk
sis iki vėlybam laikui.

širdingai kivečiame visus lietuvius ir 
lietuvaites, senus ir jaunus kuoskait- 
lingiausiai atsilankyt. Balius pa
rengtas puikiausioj svetainėj, įreng- 
toj su visais naujausiais intaisy- 
mais. Atsilankę svečiai galės link
smai laiką praleisti. Komitetas.

Areštuoti plėšikai.
tą petnyčią policijai 

tris* plėšikus 
lerį ir J. Clark;;

kad jie įsiveržę į 
\M i t che 11 namus, 
. gtv., .pavogę 5000 

lis ir čekiais. Su
kaitės prisižino.

rašybos ir kal
imo tų garsių

Lietuvių laik- 
netinka taip 

raštu taisvti. v *•
Red.

32-ras
7 vai

štai ką išmoksi iš šito perstatymo: 
Kaip likti turtingu greitu laiku; Kaip 
pažinti tikrą meilę; Kaip greitai nu- 
sioankrutyti; Kaip gardžiai pasijuok
ti; Ir ant galo, Kaip smagiai pasi
linksminti.

Drama paimta iš kaimiečių gyve
nimo. Ji yra viena iš puikiausių.

Choras dainuos naujas, gražias dai
nas: a) Varpų Balsas, b) Į Kovą, 
c) Lėkk Sakalėli. Po viskam puikus 
Balius.

Reikalinga vyras, kuris norėtų va
karais ir šiaip liuosame nuo darbo 
laike užsidirbti pinigų, pavaikščio
damas savo apielinkėj tarp draugų, 
pažįstamų ir kitų žmonių. Kiekvie
nas šiek tiek stropesnis vyriukas ga
li padaryti puikius pinigus. Mes pa- 
mokĮelme kaip. Del artesnių žinių 
rašykite adresu: Manager, 154 W. 
Randolph st., cor. La Salle st., Chi
cago, Ill.

Be to, yra 
West Park N< 
susirenka 
lis vakarais nuo 8 vai 
vienas prisidėti. Įstojimas dykai

Sumažinta telefonų kainos
Nuo vasario 1 

tiškų telefonų- kompanija 
žiną telefonij kainas pusiau. Iki 
šiol už vieną telefonu pasikal
bėjimą reikėjo mokėti 5 centai, 
dabar už 5 centus bus galima te
lefonu du sykiu naudotis, taigi 
vienakartis pasikalbėjimas atsieis

mimai
išsivystymą.
kaip maršas. Ge 
maršas su sma 

gerai su harm on 1

PUIKUS BALIUS SU PROGRAMŲ, 
parengtas 36-tos kuopos S.L.A. ne
dėlioję, 11 d. vasario (Febr.), 1812, 
South Side Turner svetainėje, 3143-47 
*§b. State str., arti 31-mos, Chicago.

Gerbiamieji lietuviai -ir lietuvaitės, 
ypatingai jaunimas! Labai retai mes 
turim progą pamatyt švarią svetainę, 
gražų balių su programų. Už tai 
meldžiame atsilankyti į musų pa
rengtą 36-tos kp. puikų vakarą, kur 
bus kalbos, dekliamacijos, monoliogą 
turės mums daugumai žinomas P. 
Prūsokas, ir kiti lietuviški žaidimai. 
Programas prasidės 5:30 vai., potam 
bus šokiai ir amūro krasa. Kviečia 
visus lietuvius. Komitetas.

P. S. Tlkietai iš laiko gaunami už 
pusę . kainos "Lietuvos” ir "Kata
liko” redakcijose.

Aktai perstato patį priėmimą "sve
čių’ inteligentais.

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

Kviečia visus atsilankyti
Komitetas.

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

nyti musų atbudusią vargstan
čia tautelę nuo visokių šanslavų

Kaip Chicagietis, ypatingai pa
geidauju matyti “Lietuva” einan
čią “Vienybes Lietuvninkų” pė
domis, kuri jau senai pastate sa
vo devizą: —

“Dirbti labui lietuvių ir Lie 
tu vos“.

/Bravo "Lietuva“! Tikiu, kac 
redakcijos žodžiai ne bus tušti 
■' ‘ K. Kasputis.

numery “Lietuvos’ 
dakcija prie recen 

naudai J.' Šileikos 
savęs maža 

nors

PIRMA SYKĮ
Oram. Ratelis prie L.S.S. k-pų Chl- 
cagoje statys scenoje K. Jasiukal- 
čio naują 3 aktų komediją “Svečiai 
iš Lietuvos”, ned., vasario (Feb.) 4 d., 
1912 m., Hull House svet., kampas 
Peik 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, žingeidumą dar labiau 
padidina siužetas, nes paimtas iš taip 
nesenos praeities pragarsėjusio atsi
lankymo iš Lietuvos “svečių nebuvė-

Poškos 
Luckevi- 

Augščiausios lietuvių tau- 
Tarybos atsišaukimas 
— A. Janulaitis: Šo

jo organizacija 
XVIII amž. 

Prie M. Valan
čiaus "Zemaitių vviskupistės“. — 
Iš Lietuvių Mokslo* Draugijos 
kronikos. —- L. Mokslo Drau
gijos nariai 1910-1911 m. — Psl. 
151. Kaina *rbl. 1 ;So.

muzikoje; Turė- 
piečių šimtus 
dalykėlių; vi-

"BIRUTĖS” VAKARAS. , 
Statoma .scenoje drama trijuose ak

tuose "Pikta Dvasia”, nedėlioj, vasa- 
1912, • šv. Jurgio svetainėje, 

Place ir Auburn avė. Pradžia 
vak. Įžanga 25c ir augščiau.

a Lietuvių 7'auta
M ok s 1 o D ra u gi j os Raštai 
ga II. Dalis ,1. Turinys : 
ga: Apie lietuvių asmens vardus. 
—Lietuvių kunigaikščių var
dai. — Adalbert Srba: 1. Ueber 
die Momentiv-Verba im Litaui- 
schen. Bejtrag zur litaui-
schen Syntax). 2- Medžiaga lie
tuvių kalbos syntaksei (I. Šis 
tas iš lietuvių kalbos syhtaksės 
vartojamos pasakose. U. Apie 
supiną lietuvių 
Kaip lietuviai ir 
futuro laiką savo 
Kun. A. Sabaliauskas: 
rytiečių lietuvių tautine 
ka. — Kun. J. 
“Kulinę su uku 
tuvių taurės it 
Volteris: Prie 
Daukšos biografijos

Kunigaikštis Wellington 
sada mėgdavo prižiūrėti, 
duodamas jo kareiviams maistas 
butų geras. Jis žinojo, kad geras, 
sveikas maistas palaiko žmogaus 
stiprumą ir sveikatą ir su tokiu 
susitikti menkai ir blogu maistu 
maitinamam priešui pavojinga. 
Tatai mus mokina, kaip reikia 
rūpintis, kad musų maistas vi
sada butų geras. Jei musų kū
nas atsisako priimti užtenkamai 
maisto ir nestengia jo suvirš
kinti, reikia tuojau vartoti Tri- 

American Elixir^ of Bit- 
cikiai sustiprina

nėr s 
ter Wine 
virškinamuosius organus ir gydo 
visokias pilvo, žarnų ir kepenų 
ligas. Išgydo greitu laiku vi
durių sukietėjimą ir visas nuo to 
paeinančias ligas, kaip antai: gal
vos skaudėjimą, reumatiškus ir 
neuralgiškus skaudėjimus, atsi
raugėjimą, rėmens ėdimą, šir
dies supykintą ir daugelį moterų 
ligų. Sustiprina visą organizmą, 
taip kad jis gali visus savo už
davinius atsakomai pildyt 
sose aptickose. Jos. Triner 
1330 S. Ashland avė., C

siais 
pažinties ne vien 
abelnai lietuvius 
Matyt, nuo 
patsai dai 
protą nuo 
kas pat

ame paaiškinime p. K. 
savo nuopelnus aikštėn iš
liet savo pažintį su gar- 

franeuzais, del kurios tai 
“Lietuva“, bet .. . . mėgina žeminti.

ų garsių franeuzų 
proto ingavo, bet 

kitų skolinąs tik tas, 
ii jo neturi.

y bos p. Kaspučio netaiso
me, nes lietuvių 
bos gal taipjau 
franeuzu išmoko.

v

raščio redakcijai 
augštu žmonių

Krakovo lietuvių būrelio var
du tariu širdingą ačiū sekančoms 
lietuvių laikraščių Redakcijoms: 
“Lietuvos”) “Tėvynės“
bes Lietuvninkų”, “Draugo”, 
“Kovos“ ir “Laisvės” už malo- 
nU?E mums prisiuntinėjinrą ‘ savo 
laikraščių.

Kitų laikraščių prašau per- 
spauzdinti šią mano padėką.

L. Vailionis.

gtv.) parengta trylika viešų žmo 
nėms
savaitė utarninkais riuo 8:15 vai. 
vakare. Visos paskaitos busią 
gausiai iliustruoto# paveikslėliais. 
Įžangos mokėti nereikia. Vaikai 
mažiau kaip 14 metų amžiaus 
gali ateiti tik kartu su tėvais. 
Pirma paskaita įvyko jau perei
tą utarninką; skaitė /Henry C. 
Thompson “Apie Japoniją”. Bū
ti} geistina, kad ir lietuviai, ang
lų kalbą suprantantieji, nepatin
gėtų pažymėtomis dienomis atei
ti ir pasimokinti.

susiorganizavusi
2 orkestrą, kuri 

lavintis kas panedė- 
Gali kiek-

pilai apie 50 tūkstančių bu
šelių grudų, « sunaikinta visos 
mašinos. Ir čia gaisro padary
tus nuostolius skaito ant 
tūkstančių dolarių

Labdaringi mokiniai.
Namuose nr. 12621 ‘ b'rances 

Place gyvena moteriške -Langley 
su šešetą vaikų. Jos' vyras ran
dasi Californijoj, serga* džiova. 
Ji pati su savo šeimyna kenčia 
didžiausią vargą. .Vyriausias sū
nūs, 17 metų, v kuris vienas be
veik palaike šeimyną, pereitą 
petnyčią • pasimirė iųkstų liga. 
Sužinoję apie nelaimingos mote
riškės nelaiuM',. Chase mokyklos 
mokiniai padarė inezliavą ir 
rinko keletu dešimčių dolarių 
meninis ir vargo prispaustai 
mvnai sušelpti. • , ■

Pereitame 
guodotina r 
zijos vakare 
pridėjo nuo 
belę. Pastebėto nors ir nedidele, 
bet joj pasakyta net per daug. 
ŽmonėSi kurie nebuvo tame va
kare, perskaitęs tokią pastebėto 
ištikrujų gali sau manyt, kad 
tame lietuviškame vakare buvo 
griežta ir net dainuota hymnas 
caro garbei. Nors man visai ne
rupi, ką tūli žmonės apie manęs 
mano ir kalba, visgi norėčiau pa- 
aiškyt publikai, kuri tame, vakare 
buvo, kaip ištikrujų dalykas yra.

Pirmiausiai turiu pasakyt, kad 
rengėjų viso vakaro, nuo A iki 
Z, buvau aš pats, juokių pagel- 
bininkų ar patarėjų niekame ne
turėjau, taip kad visa kalte, jei
gu tokia butų, puola ant manęs 
vieno tiktai — ir todėl man butų 
labai nesmagu jeigu guodotina 
redakcija norėtų arba nori j šitą 
išpustą dalyką inmaišyt kitas ne
patinkamas jai ypatas.

Dalykas abelnai tame. Rengda
mas programą prašiau dirigen
tų, vedusių benąK orkestrą ir cho
rą, kad ne griežtų jokių ameri
koniškų dalykų, ypatingai jokių 
“two-stepsų” arba “džigų”. Ge
riau pasakius, tiesic 
džiau, nes ištikrujų 
karų rengėjams, tas 
kados nerūpėjo — i 
publika visados buvo 
šinama vulgarjškiąu?
niška muzika, su kučia jinai ir 
taip jau puikiai susipažįsta sa- 
liunuose, pigiose teatrose ir mu
sų baliuose. . ;

“Birutes” ’orkestros 'dirigentas 
perstatė man -dalykus, kuriuos 
ketinta griežti. Tarp kitų, at
sakančių tokiam vakarui daly
kų, buvo rusų maršas, parašytas 
žinomo franeuzų kompozitoriaus 
— J. Lorendo. Už tą dalyką aš 
jį net pagyriau, neš kas nors 
šiap-taip pažįsta muziką žino, kad 
rusiškos muzikalines temos yra 
labai turtingos, o ypač kuomet 
dar apdirbtos franeuzų •— tie
siog šedevrų 
damas ant savo 
visokių dalykų . i: 
sai neturėjau laiko "peržiūrėti 
išklausyti rengiamus 
rui muzikos dalykų, 
kai buvo man 
apart to “Rusų 
bučiau apie jį’ 
bučiau jį atmetęs 
pažįstu nekuritu 
draugijos, kurių visas gyvenimo 
mieris yra tiktai jieškoti prieka
bių ir kelti lermus, na, ir tokių 
budu rodyti miniai neva savo 
intelektuališką

Maršas buvo 
ras europiškas 
giu tempu ir

sekė sugauti 
Bakerį, J. M i 
riuos intarta,( 
Mrs. George

Reikia dviejų siuvėjų: vieno mo
kančio švarkus siūti, o kito — keli
nes ir bruslotus. Geriems darbinin
kams gera mokestis ir nuolatinis dar
bas. Kreiptis tuojau adresu:

P. A. Yeshinskas,
Worcester, Mass.

viškus 
likai 
ganedjnimą,. kas nian 
pasisekė, nes girdžiu 
buvusų pagyrimą/

Vienas dalykas, kas 
tingai patinka redakcijos 
jc pastaboje — taif atsibudimas 
“švenčiausios tautiškos sąmones 
jausmų”, kaip pati guodotina re
dakcija išsitarė. Paimsiu ant sa
vo pečių naštą “carpalaikių”, 
“provokatorių” ir kitų tam pana
šių epitetų, kad tiktai “Lietuvos” 
redakcija ištikrujų pradėtų dau- 
giaus rūpintis lietuviais ir lietu
višku gyvenimu — ir drąsiai sto
tų į avangardą platintojų švėsos 
ir vienybes tarp .lietuvių, kaip 
tai daro “Vienybe Lietuvninku” 
ir, kartui su jąja,’ pradėtų gry-

GRAŽUS BALIUS
Draugystės "Vienybės”. įvyks nedė
lioję, 11 d. vasario. 1912 m., Freiheit 
Turner svetainėje, 3417-21 So. Halsted 
st. Balius prasidės 5 vai. vakare 
įžanga 25c porai.

Nepamirškit Dr-stės "Vienybės” Ba
liaus. Su paguoda, Komitetas.

. Talpiname Šita atsišaukimą kai
po, euriosum. parodymui, su ko
kiais mokytojais ir mandagiais 
raštininkais redakcijoms tenka 
reikalus turėti. Kas trokšta vie
nybės, tas stengiasi vienybei til
tus dirbti; koliojimais ir redak
cijų mokinimais, kada jos to mo
kinimo neprašo, vienybės dar 
niekas nesutvėrė. Todėl ir p. Kas
pučiui galima vien atsakyti: gy
dytojau —- išsigydyk pirma pats 
save.

ravo, kai- 
pra- 

labai
od i j 7 —< c“ B ož e, car i a 
M uąįkai išfča i-išsi 1 a v i n u- 

publikai tas butų nieko, nes 
viena mužlkos^. tema maišosi 

as yra labai gra
in tisų pub- 
lenkberniai, 
“Lietuvos” 

visai- kitaip;
čia, ty- 
s (nors 

čih buvo maršas) - caro garbei, —- 
iri man greitai" teko toki titulai 
kaip: ‘‘caro tarnas” ir “provoka1 
torius“.' Ačiū ir- už\tą!
' Aš jau senai žinau, kad dide
sne musų apšviėstesnių žmonių 
dalis kenčia, arba tiesiai sakant, 
serga visokioms -“fobijoms” ir 
“manijoms“, tačiaiis nekados ne
sapnavau, kad 
gali pasidaryt 
manija. •

Rašant apie 
veržiasi vienas 
turėjau keletą 
Būdamas vienoje 
draugijoje, už 
navau “Marsel 
franeuzai . tokį apsireiškimą pri
ims su aplodismentais, bet kaip, 
nusistebėjau ! Dauguinas/pradejo 
rėkt, kad nustočiau. Pasirodė, 
kad terp jų buvo daug nemu- 
zikališkų “radikalų“, kurie “Mar
selietę“ laike dabartines buržuiš- 
kos Franeuzų respublikos hyni- 
nu — ir, iš to atžvilgio, jos 
neapkenčia. Labai gailiuosiu, 
kad tame laike ne turėjau su sa
vimi kelietą musų fanatikų “mar- 
selietčikų”.

Guodotina redakcija sako, kad 
afišose skelbiau “Revoliucija” — 
o susirinkusius pasveikinau su 
“Bože, caria chrani!” 
rai redakcija suprato t 
vol i u ei j a”, nors 
aiškinau, kas ' 
Anot redakcijos 
susirinko tiktai? tokia 
pat i z no j a r c v o] ių c i jai 
musų “susipratusių' karžygių re- 
vo'liucionerių” tame vakare be
veik nebuvo rihatyj; tą parode 
ir tas, jog, kada orkestrą užbaigė 
tą imaginacijdš ‘ *(Bože, caria 
chrani!”, pasipilė cjtoeli plojimai

publika 
arba pa-

Nuo sausio-23 dienos jlig 29 
vedimo-'laidus išsiėmė sekamie-. 
ji Chicagoj gyveną liętllviai 
A. Masiulis su Kažfmėirtt .i
M. Sirvelis su Antouina Jagutskiute / 
J. Simanaitis su Alena Jarysack <(?) 
Dom. Sikšnis su Agne Nausėdaite . 
Mik. Abiomaviuus su Ludv.1 Mali-

' naiickaite 1  .
P. Balčiūnas su Agata (n igalaičiute .
N. Gužausks su Jui. Mockaite .... 
V. Bartkus su Teodore Juciene.... 
V. Zagorskis su Ona Mitkiutc. . . . . . 
J. Mikalajūnas su .Sol. Baltuškaite,. 
F. Pangauskas su Pctr. Vabalaite.. 
Juoz. Grięius .su Julia Vaitkaite. ...
J. ? L. Služinskas su Ona Kirsgalvaite’
K. . Grigaitis su Alena Rubakowska 
M. Masiliūnas su Mare Barauskaite 
K. Zemeckis su-.-AlarO Jerjjimate.'.. . 
J. Bacevičia. su Mare Siikalauskaitė’.'; 
St. ' Kvedaras, Alaywood,- su Mare

Kauno Kalendorius 1912 me
tams. Šešti metai. Kaunas. Sa
liamono Banaičio spaustuvė. 1911. 
(Šv. Kazim. Draugijos leidinys 
No. 107). Psl. 8O-4-XC. Kaina

J.i^onių 
skaitymai 
čių. Parašė kun. Domininkas Po
cius, Gaurės klebonas. Su dviem 
priedais: J. Amžiną atilsį, arba 
skaitymai prie numirusiųjų. Su- 

Kaip daryti 
ir neiSgriaunamasai testa- 

. Paraše kun. Domininkas 
Kaunas, Saliamono Ba

naičio spaustuve. 1911. (Šv. Kaz. 
Draugijos leidinys No. Io2). Pusi. 
234. Kaina 85 kap.

Šv. Pranciškaus Žiedai. Kati 
nas. Saliamono Banaičio spaustu 
ve. 1911. (Šv. Kazimiero Drau 
gijos leidinys No. 110). Psl. 84 
Kaina 45 kai).

Ponas Kasputis savo paaiški
nimui užima pusantros laikraščio 
špaltos, kad atsakius į 40 eilučių 
pastabą, ir tai pastabą, kontsa- 
tuojančią vien įvykusį nesmagų 
faktelį, kuris lietuvių vakaruose 
negali but toleruojamas. Kad 
taip buvo, pripažįsta juk ir pat
sai p. Kasputis, nors ir stengiasi 
visą tą dalykėlį šilku apvinioti. 
To pakanka.

Savo 
visus 
vilko,

Surašąs už savaitę iki sausio 
(Jan.) 27 dienos.

delnų; tas reiškia^kad 
buv^) “nesusipr/atusįV, ; 
prastai pasakitfš . “biiržt 
labai džiaugiuosiu išto, nes, jaj- 
gu butų buvę vieni “susipratu- 
sieje”, tai nebūtų buvę tos pa- 
įsekmęs, fcokia buvo. Musų “su- 
sipratusieje” patis tik žiuri, kaip 
čia gavus dolierį be darbo, o kad 
duot dolierį kokiam, nors tikslui, 
tai negirdėtas, dar dalykas!

surevoliucionižavau lietu- 
ikarus, suteikdamas pub- 

į'tsakančią programą ir už
dai ics 

visu
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Daktaras S. Wissig
’1

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

Phane Yardfe 1731

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

Pajieškau Frano Kudriaus, seniau 
gyveno Ontario st., Montreal, Cana
da. Yra svarbus reikalas apie jo 
lvoger| Motiejų Merkelį. Mano ad
resas:

I LIUOSA GMERiM JlDKSI.fi I
526 So. State SiK CHICAGO, ILL

Paj ieškojimai.

J. Baltush,
P. O. Box 863, Hoquiam, Wash.

tali

K 1

LIETUVA
twuutsruuu.M»iar|m>M>iHiMi iW'i mu ii

, jParduodama kalimus lietuvių gy- 
yenamoj viėtoj. Gera. proga lietuviui. 
Parduodama pigiai. Chas. F. Mundin- 
ker, 2001 So. Halsfced st.

Parduodama ; grosępių ir mėsos 
krautuvo lietuvių gyvenamoj vietoj, 
Gerai išdirbtai bižnis. Pardavimo 
priežastis — „gaviųi^ikas išvažiuoja 

Lietuvą. Vieta: 821 — 34th st., 
Chicago, Ill.

Sziandien Perszalai
Rytoj turėsi pneumonija.

uita:
rm:

AfflWIBO BANKA
3252 So. Halsted St., Chicago, III.

Tapo pilnai atnaujinta ir žymiai padidinta ir dabar veda '
Bankinius reikalus sekančiai: I

1. Išduoda čekių knygeles Biznieriams, Fabrikantams, Kontraktieriams ir ki
tiems, su kuriais tai čekiais jie apmoka savo “bilas”, algas ir visokias kitas 
išmokestis. Šios Bankos čekiai yra geri visose Bankose po visą Ameriką. 

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

2
3

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

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

nių linijų.
8. Padaro visokius rejentališkus dokumentus, dovierennastis, affidavitus.

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

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

5
6

Todėl Jei esi-biznyje ir turi kląpatą su vedimu biznio rokundų, tai atidaryk 
“.Checking Account’’ A. Olszewskio Bankoje, o Banka suves tau rokundas 
kas menuo iki vienam centui, ir nereikalausi dary ti jokių išmokesčių pini- 
gaiK ries visas savo bilas ir algas išmokėsi bankos čekiais.

Joi nori užčedytf'sayo pinigus ir gauti už juos 3 procentą, tai dėk juos į A. 01- 
szewskio Banką, -r: J

Jei n^ri pirkti namą, lotą, ar .biznį mieste Chicagos, tai pinigų pasiskolinti gausi 
A. Olszewskio Bankoje. • . .

. Jei tliri 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 grėičiau-
? šiai nueis..: H .'•? 'T/

Jei reikalauji šifkortės išvažiuoti ar savo draugus atgabenti, tai pirk ją A. Ol
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
3252 So. Halsted St., CHICAGO, ILL.

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

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 tikrų apie jų žinių gaus 10 do- 
larių dovanų:

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

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 brolio Jurgio Pet
raičio, Gaures par., Milgaudžių kai
mo; girdėjau gyvenęs Philadelphia? 
Pa. Turiu Į jį svarbų reikalą, mel
džiu atsiliepti adresu:

John Petraitis,
413 N. 5th st., E. St. Louis, Ill.

Pajieškau s^avo. švogerių Juozo Vo
syliaus, Juozo'’Remeikos ir Jono Va
balo, visi iš Jurbarko, Raseinių pav., 
Kauno gub. Visada gyveno Chicagoj. 
Turiu svarbų reikalų, malonėkite at
sišaukti adresu :s

Kazimieras Mikelaitis,
315 Hamilton st., Grand Rapids, Mich.

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

Pajieškau Alexandro Demsklo, gir
dėjau, kad gyvenus dabar Chicagoje; 
aš taipgi atvažiavau į Chicagų. La
bai norėčiau su juo pasimatyti. Mel
džiu atsiliepti adresu:

Anupras Skusevičia,
2025 Canalport avė., Chicago, Ill.

Pajieškau savo tetos Petronėlės 
Budrikienės, Kauno gub., , Raseinių 
pav., Vyduklės parapijos. Apie 12 
metij Amerikoj. Girdėjau buk ji esan
ti Chicagoje. Ji pati ar kas kitas 
malonėkite duoti žinią adresu: 

Stanislovas Bubulas,
42 Green st., Waterbury, Conn.

Pajieškau brolio Ir sesutės Zosės 
Buskiukės ir pusbrolių Petro šiaunio, 
Vaslovo Buskaus ir Ignaco Bakso. 
Visi gyvena Chicago, Ill. Meldžiu 
prisiųsti savo adresus:

Antanas Buskus,,
827 Bank st., Waterbury, Conn.

Pajieškau savo dviejų brolių, An
tano ir Juozapo šimelių, Kauno gub., 
Raseinių pav., žvinąįų parap., Sta- 
kaičių sodos. Juozapas 11 iRętų Ame
rikoj; Antanas 4 metai.; ’'Pajieškau 
aš, jųjų sesuo:

Ona šimelaitė,
4431 So. Wood st., Chicago, HL

Pajieškau savo švogerio Juozo Leug- 
mino, Kauno gub., Šiaulių pav., Kur
šėnų parap., iš Gergždelių; 9 metai' 
kaip Amerikoj. Turiu svarbų reikalų, 
meldžiu atsišaukti adresu:

Jonas Stripeika,
; 1011 Addison Rd. N. E. Cleveland,

Ohio.

Pajieškau savo pusbrolio Kaz, Pa- 
česos, Padovinlo kaimo, Su valgų, gub., 
Kalvarijos pav. Taipgi Petro ir An
tano Baltrukonlų, Gudupių kaimo. 
Jie patĮs, ar kas apio juos žino, mel
džiu pranešti man adresu:

P. K. Pačesa
67 Taylor Spring, Hillsboro, Ill.---- -.....r—--- ----- L-4

Parduodama * Sankrova geroj, lie
tuvių ir lenkų gyvenamoj, vietoj. 
Dėl artesnių žinių kreiptis: John

. East Chi-

Pajieškau Antano Girdenio, Kau
no. gub., Telšių pav., Nawarenu mie
stelio; treti metai kaip Amerikoj. 
Turiu 'labai svarbų reikalų, prašau 
atsiliepti adresu:

Ona Norkienė,
(po antru vyru Vaičekauskienė) 

65 Hudson avė., Brooklyn, N. Y.
WrtrtWB... III. .............. ........................................ ........................................................... .....

Pajieškau savo pusbrolių, Juozapo 
ir Pranciškaus Rudelių. Kauno gub., 
Telšių pav., Plungės parapijos. 7 me
tai Amerikoj. . Turiu svarbų reikalų, 
todėl malonėkite atsiliepti- adresu:

Stanislovas Pavlauskis, 
z*' •* LiVingston, III.

Pajiėš^ąu:. Jono Zanecko Julijos 
Ząnečkieįįėa; STųv. > gub., Mariampt 
pay.» Panemunės parap., Vičiunų kai
mo. Turiu labai svarbų reikalą, 
meldžiu atsiliepti';aįtesu: »-ž.

Jurgis Gudas.
JBhn Vlrglne, Mina.

Pajieškau šavo draugų: Leono Ar- 
malio, Kauno gub., Telšių pav., ViŠ- 
venų miestelio; girdėjau gyvenąs So. 
Bostone; ir Kazimero Garbaliauskd, 
Šiaulių pav., Kuršėnų miestelio, kitą 
syk gyvenusio Cambridge, Mass. Mel
džiu jų atsiliepti adresu:

J. - Chapulis, JT T'" 
218 So. Eutaw st., Baltimore, Md.

Ant Pardaviino.
PARDUODAME 'LOTUS GARY, IND. 
lengvais išmokėsčiais nuov$300 iki 
$1000. Keliais.Urėtais jų.ye^tė pakils 
dvigubai. Didelė agenjįuM* ^pardavi
nėjimui lotų visos.ęi>JĖdįestd ' dalyse ir 
farmų. . ■■■j'' ■ '

RM.rt.iM.Ii M   . Ml .1.1 ii*. A r ■ I » .r.*.,—. ■

Parduodame shHuiią ' lietuvių ap- 
gyvontoj vietoj iš, jrrležašties savi
ninko ligos. ?450. Randa "$30..

Jonas Mašąnaųėkas, Real' >-Estat< 
agentas/ 22 Mūreli »L, Chi
tara, III.

i J . h’b
TĖMYKITE CHĮCAGOS LIETUVIAI 

EVANGELIKAI LHJTERONAI!
Zioiįo Uetuviška Evang. Liuteronų 

Parapija laikys savo mėnesinį susi
rinkimą nedėlioj, 4 d. vasario (Feb.), 
1912 m., 7 vai.- po pietų, po num. 
826 W. 19-tos gatvės. Kiekvienas 
Chicanos ir aplinkinių miestelių lie-r 
tuvis Uiuteronas, ypatingai kurs yra 
šios parapjos balsuojančiu draugu, 
privalo minėtame laike atvykti į su
sirinkimą, nes turime apsvarstyti 
daug svarbių reikalų. Tą pačią 
dieną bus ir lietuvių evang. liuteronų 
pamaldos bažnyčioje ant kampo 19tos 
ir Johnson gatvių. Pamaldos pra
sidės 4tą vai. po pietų. Kiekvienas 
lietuvis protestonas, kuris dar nėra 
prastojęs savo tikybos, yra širdingai 
kviečiamas ateiti musų pąmaldosna. 
Už inėjimą bažnyčion ir už sėdynes 
nereikia nieko mokėti. Pas mus yra 
visi tie daiktai be mokesties.

Su pagarba, Kicn. J. J. D. Kajokas.

Gentėms ir pažįstamiems praneša
me, kad lapkričio 17 d. 1911 m. su 
šiuo pasauliu persiskyrė brangus mu
sų tėvelis Kazimeras P. Jovaišas, 
Nocegalos 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 sūnūs ir keturias dukteris; 
du sunu, Juozas ir Teodoras, ir dvi 
dukterį, Ona ir Petronėlė, Amerikoje, 
tėvynėj gi sūnūs Stanislovas ir duk- 
terįs Jadvyga ir Marcelė.

Prašome ištarti ; amžiną atilsį. 
Visų vardu: Teodora K. Jovaišas, 
937, 32nd pl., Chicago, Ill.

Kurie tikrai nori but
Sveikus, tvirti, laimingi

tepasirupina ingyti
Daktaro Roberts naują, didelę kny- 

(h! už vieną dolarį,r kurioj aprašoma, 
kaip apsisaugoti nuo ligų ir kai)) gy
dytis namie, sumirgus- 'paprastomis li
gomis. Ten jau ;ąp,kalbama apie Įvai
rias vyrų ir moterų ligas, apie nervą 
sugedimą, blogusi papratimus ir pa
klaidas; apū\ ękĄų, <fausų, nosies ir 
gerklės ligas;' kraujo, odos, kepenų, 
inkstų, pustės, šiiktiė^ ir lytiškų dalių 
ligas. Yra taip įąa platus straipsnis 
apie kūdikių priežiūrą ir gydymą. 
Dro- Roe's ofiša®’ lųll’Upintas Roent- 
geno šviesos ...ajparatąis, laboratorijoj 
hiis, gydymo kambariais ir 1.1. 30-me- 
tino praktika kalį)o^įtydytbjo ir auto
riaus medicinos d^l^jįųose. Gvaran- 
tųojam, kad su ’ligoniais nedarome to
kių ' eksperimentą-,'kaip su Tais kad 
dąręma klinikos^; inexUkaliuose . in
stitutuose, anatomijos ' mažėjuose, 11- 
gonbučiuose etc. ’

Valandoj :
Nuo 9 ryto iki 7M» vakare, 

liomis ir Šventadieniais iki 2 po piet. 
Už pasiteiravimus mokesties neimamę.

Už egzaminavimą, patarimą, gydy
mą ir vaistus imame $2.00.

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

3čiame augšte Baltimore Bldg.
22 Quincy St. Glilcayo, III

(netoli pačto)

NAMINE MOKYKLA.
Gramatika angliškos kalbos mo

li y t i s be m o k y t o j o (a pd a r y ta) $ 1.00 
Vaiku Draugas arba kaip moky

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

mokytojo.........................  10c
Aritmetika mokinimuisi rok u ri

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

šiuo adresu:

P. Mikolainis
Box 62 New York City

VYRAM TIKTAI
IŠĖJIMAS DYKAI 
■( ■ kas gali but matyta 

GALERIJOJ
MOKSLO

526 SO, STATE ST. 
CHICAGO. ILL. 

near Harrison St.

Žingeidumai Patologijos
Žih^eidu.liE/’ Oateologijos

©lomuliavl-
Organu

Tirinek pradžia (rįšzsivystima Ž Ajgiszkos 
Rasos nuo Lopszlo.fki įSrabui. P.'.rr.H'iyk Kei
stumus Gamtos. Zinįeidumus to Milž/rsz- 
kumus. ... J, J

Tirinek intekme j$os ir ‘‘paleistuvystes, per
statytus gyvo didumo figūrose, sveikuose ir 
ligotuose padejimtipse. Luvus kzrodinetojas 
atsakinėja visokiąV: klausymus. Didžiausia 
proga tavo gyveninį.

INŽE^GA DYKAI
Atdaryta kasdiena nuo 8 ryto iki v idurnakeziui

sm^S-v ’-v'

Sunkios plaučių ligos dažnai pasidaro iš to, kad peršalus nesirūpinama 
pasigydyti. Delto-gi pats del savo naudos, jaigu tik esi peršalęs, imk

Severos Plotkeles nuo Peršalimo ir Slogos
(Severn’s Cold and Grip Tablets).

Šitos toblytčles pagydo peršalimą ir neleidžia įsiskverbti sunkesnei 
ligai. Pabandysi jų šiandien—rytoj busi sve.kesnis. Mokestis 25c 
už skrynutę.

Severos Gyduoles nuo Reumatizmo
(Severn’s Rheumatic Remedy)

puikiai pagelbsti gydant reumatizmą, nes išveja iš kūno nešv=rybes, 
sakysim, šlapimų rūgštis, nuo kurių liga įsiviešpatauja. Mokestis 
$1.00 už butelį.

Nuo gerkles išdžiūvimo, nuo užkimimo, nuo kosu io, nuo bronchito 
ir nuo kitų gerkles ir plaučių ligų nerasi geresnio vaisto, kaip

Severos Plaučių Baisumas ,
(Severn’s Baisam of Lungs).

Š'jas balsamas užlaikys plaučius sveikatoj ir nedaleis kitoms ligoms 
atsirasti. Tinka ir suaugusiems ir vaikams.

Mokestis 25c Didesnis butelis 50l.

Jaigu nori, kad greit prapultų reumatiški skausmai, neuralgija, jaigu no
ri sumažinti tinimą arba prašalinti narių štyvumą, tai trinkis

Severos Gothardo Aliejum
(Severn’s Gothard Oil)

Mokestis 50c

Turi pardavimui visi aptiekoriai. Kai perki, pažiūrėk, ar 
tikrai pavardė “Severą” yra užrašyta ant gyduolių. To- 

1 kino bildu apsisaugosi nuo nemalonių prisityrimų.

visai Šeimynai randasi musų No. 8 kataliogo. 
Jame tel^a apraSymal stivirS 200 ligų, vyrų, mote-' 
rų ir vaikų, pas.aka.nuo ko jos prasideda, kaip jus 
pažinti, kaip nuo jų'apsi'saugoti, kokias gyduoles 
naudoti, kiek joa prekiuoja ir kur jas gauti. Mu
sų gyduoles kainfioja tik nuo 25c iki $1.00. Telpa 
paveikslai ir prekės y vairių kvcpenClų ir gydan
čių muilų, Periamų, Klektro-gydaučių aparatų,

CEDAR RAPIDS7. n - ■" ■ V E R A;: O, - IOWA
tr ■ • W

...r'-- ■ ' * ..a

Visuomenes, Kultūros, Politikos, Literatūros 
Populiariškai-Moksliškas LAIKRAŠTIS 

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

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

I 242 West Broadway
JL<r\ 1 > I so. BOSTON, MASS.

Roberlnių išdirbimų, Painų, Štukų, Brukuojamų 
Mašinėlių, Armonikų Koncertinų, Britvų, Pavin- 
čevonių ir šimtai kitokių kožnani reikalingų da
lykų. Kožnas kas prisius savo tikrų vardų, pra
vardę, adresų ir koletų markių apturės musų No. 3 
kataliogųdykai. Rašyk Bcndien, o už kelctos die
nų šita naudinga knyga bus tavo namuose. 
John I. Bagdziunas, Prop. Adresuok sekančiai:

UOHNJS SUPPLY HOUSE
&34-2D6 SO. OAKLEY AVE., CHICAGO, ILL

Nori mokintis Barzdaskutyklos?
Ta m i st a šį amata gali iš

mokti nuo 4 iki 6 savaičių. 
Kainuos tau tik $30. Mes 
duosime visg seta skutimo . vprietaisų. Sis amatas yra 
ink am u perdėm visame 
viete ir tamista turėsi ta

da savo ypatiška verteivystg, busi darb 
daviu. Rašyk pas:

NOSSOKOFF'S BARBER SCHOOL
1405 Penn Ave., Pittsburg, Pa.

Seniausia Lietuvių užeiga pas

JUOZUI’!) DIDIKI)
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

3253 Illinois GL Kerte 33rd

Nedaro skirtumo koks ta- 
UZSlKlinSIllial 4m,lsto« nesveikumas yra, 

jeigu tsmistį kankina de
ginimai, plikinantis Slapinimas, pūslės nesveiku
mas, erzinimai, tankus noras ištuStinhno, mes 
ižgydom viršui minėtus padėjimus be vartojinio 
peilio ir be siuntimo į ligonbutį.
Ciiiinimn! Uždegimai, sutinę ir skausmingi uUtillIlliOl sąnariai, kantrybę atimančios 

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

Gužuotos ir Susisukę Gyslos ^“0°3kr1a°' 
dagi visur ant žemesnės dalies kūno, bet daugiau
siai kairėj pusėj; jos padaro žmogiĮ labai neramų; 
yra silpnas velkantis jautimas daugmaž nuolatai. 
Gyslos yra užčiuopiamos ir .nurodo kaip botagas.

Atsišauk tuojaus jeigu esi klapate.

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

gydymais, ateitu pas mus ir pamėgintu musų, tikrj ir ištiki- 
niV gydymą. Mes paaiškinsim tau dėlko kiti gydymai tavęs 
neišgydė ir k«*ip inęs tavo išgydysim.
!/»«■<!* IUm,,. Paeinantis nuo užsikrėtėKraujo Uznuodyjimas
tis prie šeimyniško gydytojaus, rudos plemos, lopai burnoje, 
skaudulia' ant liežiuvio, slinkimas plaukų, skausmas kauluo
se, sąnariuose, plemos ant kūno, jauslus tekanti skauduliai. 
MES IŠGYDOM ŠITOKĮ PADĖJIMĄ—MES NELOPOME. 
Rliikno'imni Ar tav£ nubogintai paeinanti nuoN HIjRuIIT|q| peržengimo gamtos tiesiu, vyriški silpnu* 

niai, nualinimas, silpnu atmintis, galvos 
skaudėjimai, plčmai priešai akis, nerviškumas, skausmai strė
nose? Ar pats ėsi apimtas nors vienu iš tų ženklų? Ateik pas 
mus, męs tave išgydysim nes kitaip nereikalauji mum mokėti*

Abelnas Nusilpnėjimas
mas, negalingumas prie darbo arba linksmu* 
rnu gyvenimo, nuirsimas, yvairus gėdinanti 
silpnumai, ir tt ATIDĖJIMAI YRA I’AVO- 
JINGI-PASIRODAV1K SU MUM! DABAR.

Odos Resnikunal
lumal, žaizdos skaudulei, pageltonavus ir 
išblyškus oda, pajuodavę paakiai. Vyrai, yra 
jum nuo to visko vaistas, atsišaukiant pat 
mus ant gvdyrnosi. GALI UŽMOKĖTI KA
DA BUSI IŠGYDYTAS.
Inkstu, Pūsles ir Sekus Nesveika- 
mjj* Inkstų nesveikumas gali išsivystyti 
Inai į pavojingas komplikacijas, ir jeigu ne- 
atbotas, pagimdys kitas ligas ir komplikaci
jas. Ar manai apsivesti? Ar esi likrai sveikas!

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

Ofiso vaTandos: nuo 10 ryto iki 4 po piet. Nuo 0 iki 7 vakarais^ Nedeldieniaia 
ir Šventadieniais nuo 10 iki 12 tiktai. Y pa tos geidžiančios gydymo turi atsišauk- 
tį-asabiškai, nes ligos negali but gydomos teip pasekmingai per nusirašinėjimą 
kkip ligoniui atsišaukus pačiam. Nerašyk bet atsilankyk.

Dr. J.F. Kozlowski
*> . . . w .....

Spėciąlistas

Peoples Bank Bldg.
Roorn 2

; iš seno krašto. \ ,
Su geriausia pasekme gydo visokias kroniškas ligas vyrų ir moterų, kad 

ir užsisenėjusias. Jei kiti jus neišgydė, nuoikit pas jį, o jis jus apžiūrės ir 
pasistengs pagelbėt. ’ .♦ *

DR. W1SSTG duos geriafisius vaistus iš savo aptiokos. Pirma rodą dykai.
Valandos kasdien nuo 10 iki 12 ryte nuo 3 Iki 4 po piėt ir nuo 6 iki 8 va

kare. Nedėįlomfc nuo 10 iki 2 po piet. : . ■;* -
1759 W. 18th St., Cor. Wood St

JlDKSI.fi
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Visai už Dyką

MOKYKLA ŠOKIŲ

su kiekvienu DolieriuDovanos

LAISVOJI MINTIS

CHICAGO, ILL

JAUNI VYRAI
SENI VYRAIVIDURAMŽINI VYRAI

3252

lipni vyrai, kurie nustojote viltį pasveikimo besi

F. P BRADCHULIS

50,000
KNYGŲ

Tel. Austin 787
Adresas

Valandos:
StejtM

tiktai iki 9:00 kiėkvičmt rytę

OFISO 
seredom, 
8 ryto iki 9 vakaro 
ninkais ir petnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

LIUOSO ĮNZENGIMO MUZL.JS
Moksliszkn Žfiigeidumu.Žinojimrj-tialybe

- vyrai ligoti— vyrai kurie būdams 
vyrai nusilpnei, nervinki, sunaikinti 

katram negale pylnai nauduoti priimnuma 
vysi 'tie vyrai tur pareikalauti viena 16 tuo knygų*

Joseph J. Hertma nowicz 
Lietinius Notaras

Philad. Mcd. Klinikai tikrai galima tikėt. Padekavonės ištirtos, teisingos

DYKAI

EDICAL CLINIC

GAUNAMA “LIETUVOS” KNYGYNE 
Metraštis - Aimana chas.

A. OI SZKWSKIS.
Halsted st., Chicago

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

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

Telefonas Kinloch 108

Specialistas 
Vyru ir Moterų Ligų.

(Ištyrimas Dovanai)

JUOZAS SZLIKAS
‘'Lietuvos” Gener. Keliaujantis Agentas.

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

A. OLSZEWSKI. “Lietuvos” Išleist.

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 šlfkortes ir siunčia pinigus 
| visas svieto dalis.

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

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

Priima bankon pinigus Ir moka 
8%. 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. Nedčlioms, utar- 
ninkais ir petnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

V A. OLSZEWSKI
3252 S. Halsted St. Chicago,

Priima bankon pinigus ir .. moka 
3%. Skolina-pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parsamdo bankines skryneles (boxes) 
po $3.00 metams. Parduoda šifkor- 
tes ir siunčia pinigus 1 visas svieto 
dalis. . • -

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

fc.lah Užlaiko namines ir 
užrubežines gyduoles,

^BB&^ ir receptus išpildo 
kožnę valanda su dideliu saugumu. 
Reikale nusiduoklt pas jį, o busite 
užganėdinti. Siunčiam gyduoles į ki
lus miestus.
3315 & Morgan St CHICAGO,

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

Tūkstančiai “Lietuvos” skaitytojų yra gavę 
nuo mus šias dovanas ir yra didžiausiai užganė
dinti musų laikrodėliu. Siųsk tuojaus 
gausi ir Į tu šį laikrodėlį ir “Liet 
menesių, ' •

Vienintelis mokslo ir literatūros iliustruotas laikraštis, tal
pinantis rimtus ir gerai apdirbtus straipsnius iš Jvairių mo
kslo šakų: Misterijos, Kultūros istorijos, Gamtos Mokslu, Draujijinly Mohlf, 
Ir t. L, lygiai ir originališkai parašytas apysakas iŠ mysy gyvenimo.

Kaina metams $2.00; pusei metų $1.00; Į užsienį $2.50

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

Paskubinkit— Dovanas neilgai teduoslmcb

< ?’ Telephone Canal 2118

DR. fl. U YUSZKfl
LIETUVIS GYDYTOJAS 

Gyvėjimas ir Ofisas 
1749 S. HaftItecfcSt. Chicago.

IZIDOR NAUSIEDAS
917 W. 33rd St. Chicago.

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

VALANDOS: Panedėliais, 
ketvergais ir subatoms nuo 

Nedėlioms, utar-

Telephone Yards 709

Juozapas Leszczynskas 
aSB^Aptiekorius

M i kitokią,. 
Lastauskie^

J. Šeiniaus ir Jovaro raštai. 
Visuomenes ir - Gyvenimo 

Kazio- Puidos, 
Pu id idles, Anta- 

Anta no Ruce-
D.. Šidlauskio

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

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

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

132 S. Clark, Cor, Madison Si 
. Straus Bldg., Room 806 

Tel. Franklin 1178
Lietuvis advokatas, baigęs teisiu mokslą A ma

rikėje. Veda visokias bylas, civHilkas ir krimi- 
raHilas visuose teismuose (soduose).

6)V. 3112 S. Halsted st, arti 31-os 
* Telephone Yard* 2390.

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

TOWN OF LAKE SAVINGS BANK
4 j. 4. ELIAS, Sav. '■ ' n 

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

3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Pa r samdo bankines skryneles (boxes) 
po 12.50 metams. Parduoda šifkor
tes Ir siunčia pinigus i visas svieto 
dalis. > L.

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

Slaptos
VYRU LIGOS
Pražudytas Vyrišku
mas, Ligos Kepenų ir 

Inkstų
išgydomos greitai visiškai ir 
užlaikomos paslaptyje. Ner
viška Negąle, Silpnumas, Pra
žudytos Pajiegos, Gyslų įgy
simas, Kraujo Užnuodijiinas, 
Szlapumo Nubegimai,

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

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

Moka |3.00 nuo Šimto už padėtus 
pinigus. Skolina pinigus statymui L 
pirkimui namų. Partraukia pin g n; 
iš kitu bankų. Parsamdo bankines 
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 į visas dalis svieto. No- 
tarijalnam skyriuje padirba visokias 
rejentališkas ir legališkas popieras 
' • dovierennastis ir užtvirtina pas 
konsulį.

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

1 cat ras no. 2 ir 3, talpina 
nauja scenos veikalą Togobočnij - 
ko Iš Meiles penkiaveiksme dra
ma, su dainomis ir šokiais. Ver
tė Jaunutis. Taipgi muzika: I 
ant kalno malunelis, II Mane mo
tušė barė ir UI Linksma Volun- 
gėlė, Harmonizuota K. Diržio. 
Vilniuje 1911, pusi. 119. Kai
na, su prisiuntimu ................ 50c.

Užsisakant ir pinigus siunčiant 
adresuokite:

Dėl artesnių žinių meldžiame kreip 
tisų musų agent j s, arba j Vyriau 
sjjį Keleivių Agentą:
A. E. Johnson ,& :Co. 27 Broadway,

Prof. Julius 8. užtikrina, kad iš
mokys šokti kiekvieną jauną ar seną. 
Išmokinu valsą 6 rūšių, taip, kad 
gali drąsiai eiti šokti publikoj. Taip
gi išmokinu ir kitus šokius su keletą 
vakarų. Mokinu kas vakaras apart 
šventadienių. Lekcijos yra nuo 7 vai. 
vak. iki 11 vai. Prof. Julius S. pra
neša visiems kurie nori išmokti šokt 
ateik an u »io adreso: 2124 So. Halsted 
st. Ofisas ant 3-Čių lubų atdaras 
nuo 6 vai. vak. Taipgi mokinu viso
kius šokius Buck & Wing, Buck 
Skirt, Irish Jig, Clog, Spanish Waltz, 
Waltz, Two Step, Side Step, Barn 
Dance. Pirma Lietuviška Mokykla 
Amerikoj.

Kas prisius $3.00, gaus ‘1
O kas prisius $3.25, gaus 

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

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

pakol yra jos duodamos.
Siunčiant pinigus adresuokite:

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

Kreiptis adresu:
J. <1. filertmanowicz, 

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

OFISO VALANDOS:
Nuo 8 ryto iki (J vakaro kasdien. Su- 

batoms nuo 8 ryto iki 6 vakaro. Nedė
lioms nuo 1 iki 3 po piėlų.

J. KULBOKAS 
.Užlaiko

Puikii Saliuna
Visada š ltaš alus, sk anidegti- 
ne ir kvepentl Cigarai. Iš ki ur 
žmones ąt elevę gauna nakvynę 
74 Grand St. Brooklyn, N. Y

Adresas:

“Laisvoji Mintis/’
1401 N. Main Ave., - Scranton, Pt.

Šį puikų Nikelinį Laikrodėlį su drUkuota 
gvarantija apie jo gerumą, gjausi už dyką,

RUSSIA. 
11 dienų - j 

Lenkiją.
III klase. $35 00
H klase $47.00 -

I klase $75.00 
NEW YORK O: 

vasario 10,; Lithuania, va^ 
Birma, kovo 9: Kursk, ko

Vyrai kurie žada apsivesti 
neprotingi dasileida perviršumą- 
ir kurie sulaukje amžio, I 
gamtos,— ’ 
Ta knyga pasakis keip vyrai sunaikin sava sveikata, keip jie igauna 

ligas ir kodiel jie netur apsivesti budame tame padeime.
Ta knyga teip-gi pasakis suprantamoje kalboje keip 

vyrai kurie tur Užnuodljima kraujo, arba ayflil, 
Triperi, arba gonorrhoea, Nuallpnelma, Abel- 

r:—na pragaišti dpeku, Pragaifttl gyvybes aky- 
etimo, Naktinius nubeglmus, Rheuma- 

sŽnV'U tizma, Organiškas Ilgas, Pylva, Kepenų,
Pūslės ir Inkštu Ilgas, gali but galiutinai 
išgydyti sava nuomuse, privatnai ir slapta, su ma- 

mžais kaštais. <
.i-Tūkstančiai vyru atgava sava tobulą sveikatą, spėkas 

ir stiprumą per pagčlbą tuos knygos, ji i ra krautuve Ži
nios ir talpina Siam tykrus slaptibes, kurios vyras turi 
žinoti. Netrotikiet sava piningu mokiedami už prastus, 
bevertės, vaistus iki kolaik ncpcrskaltLti Aitą knysrą Ji 
pasakis kodiel jus kentėti ir keip sraljt galiutinai isigry- 
dyti. Atmink, jog: ta knyfjn yra duodama VYSAI DYKAI. 
Męs uEmokam ir pačta. lArašik aiškeie sava varda, pa
varde ir adresą ant šio kuponą ir išsiųsk ji mums Aendena.

Kuponas dykai gautos knygos.
Siusk Ji šendena.

DR. JOS. LISTER & CO.
L. 300, 22 FIFTH AVE., CHICAGO.

Godotini: c«u v/.intcrcsuotas justi pasiuliminul dykai
>iunstos knygos ir norėčiau, jog jus išsiustumet man 
vieną iš tuo knygų.

Dr.O.C.HEINE
DBNTISTAS 

jUŠ-rKampas 31 ir So. Halsted gal
CGyvojJimas virš aptiekus.) CHICAGO, ILL

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 lotusT Išsami- 
do bankines skrynelės (boxes > 
PO $2.50 metams. Parduoda šifkor- 
tmi ir siunčia pinigus Į visas svieto 
dalis.

BANKOS VALANDOS: Panetk lain, 
seredoms, ketvergais ir siibatom *nuo 
8 ryfo ik! 9 vakaro; nedėliom, r.tar- 
ninkais ir petnyčioms nuo 8 ryto iki 
< vakaro. >

KRAUJO 
užmoidiMį 
ir visas odos ligas, kaip Spuo
gus, Piktąją Dedervinę, Szun- 
votes. Niežus, Hemorboidus, 
Patinusias Gyslas, Neikinan- 
čius Nubegimus, Įsipenėjusias 
Ligas. y

Moterų 
Ligos

Vidurines Ligos, Skausmai 
Strėnose, Baltosios Tekejipias 
ir kitos ligos išgydomos visiš
kai. Užpakalines žarnos, įsi
senėjusios ir nerviškos motėm 
ligos. Kalbame LietuvIškaĮ.

Dr.ZINS, 183sS»S; CHICAGO 
Valandos: Nuo 8 ryto iki 8 vak. Nedalioms nuo 8 ryto Iki 4 po p.

skyriuje t ei p?
Onos Pleirytė 
no Jaroševičiaus, 
vičiaus, Žemkalnio 
ir Aleksandro Jufašaičio raštai.

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

IV. Informacijų skyriuje, tel
pa: Lietuvių kronika 1911 m., 
Mūsų draugijos, Mūsų mokyk
los,'Mūsų artistų kuopos ir ar
tistai. Adresų lapas, Rusijos val
stybė, Įvairios statistikos žinios 
ir t. t. ir t. t. Vilniuje 1911, psl. 
287. Su prisiuntimu kaina 75c.

Mes čs'iūl baimin
gai ir įdomia.! su
tverti. Vyrai, tikrai 
atsilankyk it į šita 
stebėtiną liuoso in- 
žengimo Muzėjų. 
Šimtai interesuo
ja učių pavydai tį 
žmogaus knnosvei- 
kam ir sergančiam 
s>o\yje. Ohirnrgiš- 
kos operacijos, 
žingeidumai, keis
tumai, milžinišku- 
mai. Teipgi pilnas 
istoriškas sanrin- 
kis kuris niekad 
ne buvo parodytas 
dykai šiam krašte. 

Esi Užprašomas firineti ^uostebumus Astronomi
jos, Fiziolfigijos, Chemijos ir J’at holiogijos.

Iszpanlszka Inkvizicijai Valkatų Galerija. 
Paveikslai Is/.HImlii ir Pagarsėjusiu Asmenn.

INLEIDŽIAMT TIKTA 1 VYRAI 

LIUOSO INŽENGIMO MUZEJUS 
HIUKSLIŠKIS ŽIHGEmUMU

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

Atdar ,8 riub 10 vnlatidos ryto Iki 12 Vidurnakčiui

li«ydo, kad bulum sveikas

1912 m. Jono Rinkevičiaus išlei
stas, Liudo ■;> Giros redaguotas; 
Šis kalendoj ius: 19’12 m., jiavadin- 
tas, Šyiturys, y r iv tai knyga, ktt^ 
rios ligšioL pasigesdavo lietuvis^ 
inteligentas, čia.3 skaitytojas 
pįilną .saują naujausią mūsų 
resnių rašytojų lycik'alų.
, I Literatūros ^skyriuje te 
M. Gustaičio, Liudo‘Giros, ’ 
dynų Pelėdos, Juozo 
Vinco Krėvės, Mares 
nes

D-re Maria Dowiatt-Sass
Moterų Ir vaikų ligų specialistė ” t'

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

Pbone Canal 1208. ,
Valandos:

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

’»*r NedėHoma
nuo 9:30 iki 12:00 vai. ryto<:

©
Naujiena Kuri Nudžiugins ir 
Palinksmins Daugel Sergancziu, 
Silpnu ir Nualintu Vyru

vlškas, nupuolęs sveikatoje? Ar peržengei tier' s sveikatos 
arba gamtos? Ar manai apsivesti? Ar “si tinka.«<uaiT> padė
jime užimt i užduotis ženybinio gyvenimo? Jeigu yra mažiau- 
sč abejonė jog randasi užsivilkusi chroniška liga dugnyjo 
tavo klapat ii, tai atsišauk ant žeminus paduoto adreso, oap. 
turėsi patarimą ir iStiriuejinifĮ dykail Mes ištirinėsime tavg 
visai dykai, ir jeigu išgydymas bus galimas, tai mes išgydy- 
sime už kožemiausią ketiną. Ne užsidedi ant savęs jokių pa
reigų atsišaukdamas pas mus del bemokėstinio pasiteiravi
mo. Męs perstatysime padėjimą viso dalyko tikroje šviesoje, 
o tada galėsi gydytis jeigu norėsi.

•“iji Dolerio Nereiks Mokėti Pakol Nebusi užganėdintas Savo Locnoj 
Mintyj kad Mes Esame Teisingi, Pilnai Atsakanti ir Užsltiklmi.
nesveikumą inkstų, pūslės ar šlapumo ravellų, jeigu jauti nesmagumą ir skausmą, jeigu randasi 
koks padėjimas dėl kurio nesinori kreiptis prie šeimyniško gydytojaus, kaipo tai: silpnumas, ner
viška negalė, silpna arba sumažinta atmintis, nemiegojimas, gėdingumas, nuMgimai,.nUvarvėjimai, 
silpninanti sapnai ir išnaudota gyvybe; jeigu turi gumuotas ir sųsisukuses gyslas, jeigu kenti nuo 
užsikrečiamų ilgų kokios nebūt rūšies kurios tamistal daro nesmagumą; jeigu turi nors vieną iš 
skaitlingų ligų kuriom vyrai gali but apimti; jeigu kenti nuo pertankių dusileidimų; jeigu turi vo
tis, skaudulius burnoje ir ant liežiuvio; jeigu plaukai tavo slenka; jeigu turį slaptinga Hg^; jeigu 
turi užnuodlntą kraują arba nors vieną iš ligų kurių auka tampa vyrai—TAI MES GALIME TAVE 
IŠGYDYTI IRTA PADARYSIME. Ateik pasikalbėti su murai didžiausiame prl vatiškume ir se
krete, o męs padėsime atsikratyti nuo visų kliūčių kotrumpiausiam laiko. Mes turimo labai dįdelį 
patirimą gydyme tokios rūšies ligų ir užtikrinamo išgydymą. Mes netiktai palėngvipapie. bet išgy
domo tikrai ir ant visados. Ateik ir pasižiurčl^ant skaitliaus lietuvių kuriuos mes išgydėme. Mes 
išgydysime teip tikrai kaip atsišauksi pas m«?*6llpni vyrai, kurie nustojote viltį pasveikimo besi- 
gydydami kur kitur, ateikit pas mus, mes atkreipsime ant jus musų specijallšką atydą tėlp jog at
gausite savo vyriškumą ir busite vadovais tori savo sandraugų.

PATARIMAS IR IŠTIRINEJIMAS VISAi/dYKAT. GYDUOLES DYKAJ IKJ IŠGYDYMUI

CHICAGO
526 SO. STATĖ ST.. arti Harrison gatves CHICAGO, ILL

Musų ofiso valandos yra nuo 10 valandos ryto iki 4 po plet ir nuo 6 iki 7 vakatė Jeigu negA’l 
atsišaukti terp tų valandų, tai gal) atsišaukti terp 10 ir 12 Nedėhom. Atsišauk asabilkab

Mes kalbame Aistuviškai, -

RŪSIJČŠ—AMERIKOS LINIJĄ.
Į. ijjųi k j.ąnįL L;b ių.žJ.ą ųįų,., J r ,G,r ę<;fąus i 

Uąivai. regiilariškai,. kas dvi savąiti 
^ikščioją tarp Rusijos ir Amerikos; 
nestodama pakeliui nė jokiame pur
vo. Nauji d visriubiniai Pasažjerihiai 
Garlaiviai 4 ’ ■ ■

CZAR, KŲRSK
8 diepęmis j, Rot- 

teidamą.
$3300 t. f ..
$45.00
$65.00

IŠPLAkJKS
Kursk

sario 24

unit

NAUJAS GYVENIMAS’
TIKRI NAUJI METAI

Tik tada pastoja žmogui, kada užstoja naujas gyvenimas, kaip 
paliudsuoja nuo visokių varginimų Ir numeta huti $.';>vps ligas 
yvairių skaudėjimų naštą. , j

Phlladclphios M. Klinikas daugybes žmonių’ apdovanojo su 
tikrais naujais metais, suteikiant naują gyvenimą ir 
džiaugsmą, išgydanl sergančlus-nesveikus, sugrąžinant. 

■1 gerą svcikutątą, tą brangiausią žmogaus turtą. Iš day- 
Į|į gelio štai patys žmones kalba:

č GARBUS TAUTIETI DR., 1< LINIKOS! , Pirmiau 
ĮJmb^įu ^<ąvimo Jųsų lickarstų buvo teip bloga, kad dirbt nega- 
Bpr | L Įėjau. Paklausiau draugų K^dok -‘a įsi šaukliui ii kaip 

apturėjęs .Jųsų Mylistos Bekiirstas. kurips suteikėt, su- 
'■ vartojau, tai trumpam buko išgijau ir Visi skaudėjimai 

l>ei ręmatizinas Išnyko. Dabar sveikas, linksmus ir tūkstantį kartų dėkavojų. Sav.o draugams 
reikalaujantiems gero'Dnktaro pagelbos, visada rodysiu kreiptis prie Jus.

Su guodone A. KARANAUSKAS, Box 233, Seelyville, Ind.
H. HAH6K0VIČĖ, 1723 Hincock St., Philadelphia, Pa. Lnbal'sirggs sunkia vyriška 

liga^ Nuodugniai išgydytas, širdingai dekavoja Kllnikui už gera sveikata Ir liaują gyvenimą — 
tikrus naujus metus. __________ __________________ / x

Nemažiau yra dėkinga Mrs. MARE OČIPENEz, Iš Conemaught, Pa. kuri sirgusi i) metus skau
dėjimu galvos, kojų, vidurių, pūslės, ir baltųjų tekėjimo-liga, dabar džiaugiasi su nauja gera 
sveikata ir dėkavoja Philadelphlos M, Kllnikui. kurio tikros liokarstos ir tobulas daktaras išgydė

KAIP DAUGELI, TEIP IR TAVE GALIMA IŠGYDYTI,
jei tik nori l>e peilio ir operacijos^ PHILA DELPHI OS M. KLINIKAS užvede daugybes naujų 
liekarstų, išradimų ir pagerinimų, teip kad kitur geresnių llekarstų negalima gauti. Čio
nai, apart kitų, yra gabus specialistas daktaras nuo vyriškų ligų.

JEIGU negali pribut asabiškai, tai parašyk lietuviškai kas kenkia, o gausi rodą, pamokini
mus, reikalingas liekarstas ir ant vietos išslgydysi. Apturėsit tikrą sveikatai pagelbą nuo visokių 
ligų, kaip VYRU, taip MOTERŲ, bei kurios tilt varginimui užpuola; kaip šviežių, teipužslse- 
nėjuslų, kaip ir nuo tų, ką kiti daktarai nesumano išgydyti. Kreipkis drąsiai, ncklaidžiojant, 
šiuoin adresu rašyt:

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

VALANDOS kasdien nuo 10 iki 4 po piet. Nedėlioms nuo 10 iki 3 p. p.
Ir vakarais nuo 6 iki 8 Utarnlkais ir Pėt.nyčiomis.

1SGYOAOIN5DIENAS =1 j ’jį' ’’ '’J'
Ai<wnu iagy4yU kiekvieną kenčiant j vyrą nuo Varicoceles,'Strikturos, Užkrečiamų 

Kraują N uodų,- Nerviškos NcĮalts, HydroteUs arba ypatingų vyrų ligų.
Tas laisvas pasitilinimas yra atviras visiems, kurie praleido daug pinigų antdaktaių ir 

gyduolių be jokios naudos, ir mano noro yra parodyti visiems tiems žmonims, kurie gy
dėsi pas tuziną ar dauginu daktarų be jokios naudos, kad aš vartoju vicpinteU būdą, ku- 
riuomi tikrai ir ant visada išgydau.

VYRAI ATŠAUKITE SAVO SVEIKATĄ »
Atsilankykite In mano ofisą Ir pasiteiraukite su manim draudikai.

Išlydau vlsiSkal Ilgas skilvio, plaučių, kepenų Ir inkstų.
: HemokSk už nepasekmingį gydymį—REIBZQYPO, MEMOKEK.

gydytojas Ir Chirurgas
8255 S. Halsted St. Chicago, DL 

paiBMiMŠ vilįHiyja:
Huo 9 ryto iki iŠ: ® ill V***** „ . 

N«alAlu nuo ♦ iki po >l4t> sbąG 8 »•«
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