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POLITIŠKOS ŽINIOS.

Skaitlinės par-
f

VQKIETIJA.
Vokietijoj jau po rinkimų 

lamento atstovų, 
tijų atstovų jau buvo paduotos
skaitytojai todėl jau žino, kokią 
pajiegą parlamente turės valdžiai 
priešingos partijos. Lietuviai 
neįstengė išrinkti savo atstovo, 
ko ir laukti galima buvo, nes jie 
tarp savęs pjovėse, iš ko, ži
noma, vokiečiai naudotiesi geriau 
mokėjo. Šilokarčiamos ir Klai-

lėjo pervaryti savo kandidatą tik 
su socialistų pagelba, bet rin
kėjų vadovai nemėgino su 
socialistais susitarti. Naujame 
parlamente lietuvius atstovaus 
neprilankus jiems vokiečiai, nes 
lietuvių vadovai asabiškai tarp 
savęs pjovėsi. Nebuvo laiko nei 
tinkamą programą išdirbti, kuri 
butų galėjusi lietuvius krūvon 
sutraukti.

Nesikentimas vokiečių su 
Anglija, po kalbai Anglijos už
sienių ministerio Grey pradėjo 
mažintiesi, bet tą pagadino augš- 
čiausias Vokietijos teisinas Leip- 

- cigc, kuris nusprendė pasodyti

mesnių Londono advokatų, Bcrt- 
randą Stuart. Jam užmesta buvo 
Šnipinėjimai Vokietijos kariu-1 
menės ir kariškojo laivyno pa-

gynėsi, jog jis nekaltas, jog 
pinėjimais neužsiėmė, bet 
smas nepaisė 
skaudžiai nubaudė, 
išleido atsišaukimą 
tautą užtikrindamas, jog jis ne
kaltas, jog šnipinėjimais neuž
siėmė; tuose atsišaukimuose nu
peikė Vokietijos teismą, persta
tė jį neteisingu. Atsišaukimus 
tuos patalpino angliškuose laik
raščiuose ir jie padarė savo: su
kurstė anglus prieš Vokietiją. 
Angliškuose laikraščiuose dabar 
telpa vėl siundanti ant vokiečių 
straipsniai, šaukianti atkeršyti 
Vokietijai už neteisingą anglo 
nubaudimą. Laikraščiai kalbina 
boikotuoti Vokietiją, yp; 
tuolius kalbina nelankyti 
kų gydančių maudynių.
tavimą, žinoma, Vokieti ji 
džiai pajusti

Dar prieš 
vų rinkimus 
jog reikalaus 
kariumenės ir 
nes manė

sni- 
neužsiėmė, bet tei- 

, rado ji kaltu, ir 
Nubaustasis

vokiš-
Boiko- 

skau-

at sto

atstovus, kurie

turėtų.
parlamento 
valdžia a 
didesnių kreditų 

laivyno reikalams,
jog rinkėjai rinks 

aidžios mieriams 
nepasigailės žino- 
sprando kariume- 
reiks krauti nau- 
nors ir senieji ei 
Bet rinkimai iš- 
kaip valdžia ti- 
daugiau atstovų

naujiems moku-

nes reikalams 
ji mokesčiai, 
buvo nemaži, 
puolė z ne taip, 
kėjo. Išrinkta 
nepritariančių
sčiams ir drutinimui kariume
nės, išrinkta daugiau nepritarian
čių valdžios programų i. Ką todėl 
valdžia darys dabar, nežinia. Ki
to išėjimo nėra, reiks: arba da- 
bartiniems ministeriams su savo 
programų pasitraukti, arba palei
sti naująjį parlamentą ir sureng
ti naujus rinkimus. Ką valdžia 
darys, tą neužilgio pamatysime. 
Ttili generolai kalbina dabar tuoj 
parlamentą paleisti, ne laukti nei 
jo susirinkimo. Bet paleidimas 
parlamento gana pavojingas ;— 
nanjuose rinkimuose gali išrinkti 
dar daugiau priešingų valdžios 
programui atstovų. Todėl val
džia nesiskubina išpildyti 
rolų nurodymus.

gene-
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ypač Rusija nenori, nes jie ne
moka tylėti, kalba ir kur reikia, 
ir kur nereikia. Kad intikti Ru-

šalinti ir kitus amerikonus, Shus- 
tero pagelbininkus, neš pasiprie
šinti Rusijos norams negali.

čiąs užtarti negali kitaip kaip 
vien liežuviu arba dipliomatiš- 
koms notoms, .bet jeigu parėmi
mui kalbos ar rašto nėra tvirtos 
kariumenės, retai kas kalbų ar 
rašto nusigąsta. Los gi užpaka
lyj stovinčios kariumenės Ame
rika neturi; net Amerikos ka
riumenės ministeris apreiškė, jog 
Suvienytų Valstijų kariumenės 
negalima lyginti su kariumene 
kokio nors Europos krašto.

nūs užganėdinti

1 rįs Shustcro asistentai ame
rikonai gaus pilną algą už trjs 
metus ir jiems bus išmokėtos 
kelionės lėšos namon. Buchhal- 
teriai ir sekretorių pagelbininkai

kelionės lėšas namon. Du ame
rikonai, tarnavę Persijos iždo 
ministerijoj, pasilieka Persijoj, 
nes jie gavo vietas švedų žan
darmerijoj, į kurios reikalus Ru
sijos ambasadorius ne-
fe

atstovu ir

Rusijos su Amerika. Komisija 
ta jau pabaigė savo pirmutinį 
darbą. Dabar ji pradės tirinėti 
tolesnius vaizbos reikalus. Perdė- 
tiniu komisijos yra iždo mini- 
steris Timašev, o jo vietininku 
viešpatijos banko direktorius.

Ir durnoj klausymas vaizbos 
su Amerika buvo perkratinėja- 
mas, bet durnoj pasirodė, jog 
Amerika miažai joje draugų turi. 
Valdžią remianti durnos atsto
vai reikalavo atmokėti Amerikai 
už panaikinimą vaizbos sutarimo 
su Rusija 1832m., apsunkinti ga
benimą Amerikos išdirbinių Rusi
jon. Reikalauta, kad valdžia, dėl 
Amer. užtarimo ir besikišimo į 
vidurinus Rusijos reikalus, dar 
labiau aprubežiuotų žydų teises 
ir dar labiau apsunkintų apsigy
venimą svetimų žydų Rusijoj.

REVOLIUCIJA CHINUOSE.

Tarybos pradėtos ciesoriaus 
valdžios atstovų su atstovais 
Chinų republikos Nankine ir Pe
kine traukiasi toliaus. Jos ne
užilgio kaip nors turi pasibaigti. 
Svetinių kraštų ambasadoriai 
Pekine mano, jog besitarianti su
sitaikys tokiu budu, kad Chinno- 
se bus du augščiausi valdininkai 
— ciesorius pasiliks, jis tvar
kys dvasiškus ir tikėjimiškus rei
kalus, o visus kitus — žmonių 
balsais rinktas prezidentas. To
kia dviguba valdžia, du ciesoriai, 
iki 1875 111 • buvo Japonijoj — 
vienas buvo dvasiškasis, kitas 
svietiškasis ciesorius. Dvasiška
sis, žmogus prie pažangos lin
kęs, dabar viešpataujantis mi
kado, sukėlė revoliuciją ir per
galėjęs fėakcijonierių svietiškąjį 
ciesorių, vienas valdžią į savo 
rankas paėmė, įvedė Japonijoj 
konstituciją ir greitai pastatė Ja
poniją eilėse galingiausių ir ap- 
šviesčiausių tautų. Amerikos

vas> admirolas Murdock mano, 
jog tokia dviguba valdžia užga- 
nėdįs visas chiniečių partijas. To
kį sumanymą užbaigti naminį 
karą republikonams padavė cie
soriaus ministerių pirmininkas 
Juanshikai. Ciesorius valdytų tik 
dvasiškus krašto ^reikalus, į kitus 
krašto reikalus nei jis, nei man- 
džurų kunigaikščiai kištiesi ne
galėtų. Bet daugelis mano, jog 
republikonai atmes dvigubos val
džios sumanymą.

Chiniškiejie laikraščiai leidžia
mi mieste San Franciscoį gavo 
žinią, buk Chinų • ciesorius pa

vietes; bet pa
žinios %

RUSIJA.
Persijos valdžia sutinka išpil

dyti visus Rusijos ne tik atvirus 
reikalavimus, bet visus jos gei
smus. Reikalaujant Rusijai, Per
sija prašalino amerikoną Persijos 
iždo tvarkytoją Shusterą. Jam iš
keliavus, , Rusijos pasiuntinys 
Teherane Persijos valdžiaf pra
nešė, jog norėtų, kad Persijoj 
nebūtų kitokių svetimų valdinin
kų apart rusų. Tuo m tarpu Per
sijoj buvę dar likę Shustero pa-uit raukė jau nuo 1 
<Mi0jįal taip0 4m<rik®nait o ’tvirtinime tos ainį

MEKSIKO.
Meksiko valstijoj

vienytų Valstijų rubežiaus, kilo 
revoliucija. Gaudymui .revoliu- 
cijonierių ir Madero griebiasi jau 
žiaurumo; sodina kalėjimai! ne
ištikimus. Aįieste Ciudad Ca
margo laukia žmonių sukilimo.

-------- .... „■ ............. . ...... ....................... , ,.,w.

nai Kauno gub. gyv. veisl. pag. 
komitetas gavęs 211 tokių reika
lavimų, o turėjęs par 
labo tiktai 40 veršįė
ti norėjo iš čia veislinius gyvu
lius dagi į Volynių it į tolimas

11-

pagal įstatus turi už tai užmo
kėti. Tiktai reikia pačiam apie 
tai laiku ir atsakančiai prisimin
ti. Ten buvęs.

— Lietuvos Ūkininkas —

laukia, matyt, žmonių sukilimo 
ir atsinaujinimo naminio karo

J

Šiemet komitetas ! turįs pars 
duoti 59 veršius. Kaina už bu- 
lius-vcislininkus paskirta nuo 150 
iki 500 rubl.; už 
100 iki 200 rubl.

1912 m. pavasar; 
ketina vėl siusti u

veršius nuo

šis komitetas

banda.
nai, ką daryti, jeigu Mexikc vėl 
kiltų revoliucija ir ten gyvenan
tiems amerikonams grėstų pąvo-

šinimui Mcxikan siųsti j 00000 
kareivių—40000 reguliariškų ka
reivių ir 60000 valstijų milicijos. 
Bet dabar prie Mexiko rubežių 
pasiusta tik vienas reginientas 
infanterijos ir eskadronas kava-

IS LIETUVOS,
VILNIAUS.

šventes ne

Lietuvos žinios

IŠ PADOVINIO, Kalvar. pav.
Sausio (gruodžio 22) 4 d. gmino 

teismas Liudvinave nagrinėjo in- 
domią bylą, priminusią da lai
svės metus: 1907 metuose Pa- 
dovinio gmino kanceliarijoje ir 
pas vaitą po du kąrtu buvo atsi
lankę naktimis nežingnii vyrai 
gmino raštininko ir vąito Vasi
liausko pabaustų. Vaitui apie 
tai raportavus pavįetan, į gminą 
pribuvo policija ir. apie 60 ka
reiviu ūkininku krėstu.

v C _

buvo čionai 2 dieni,
pas keletą ūkininkų, kurie 
kareivius tą laiką maitinti, 
t minkai surasti nebuvo, 
gmina užmokėjo 30 rubl. 
los Suvalkų ge 
riaus pabaudos, 
kuriuos stovėjo 
tuomet kareiviai 
vaito Vasiliausko

IŠ GIŽŲ, Vilkav. pav.
Sausio (n. k.) 3 dieną buvo 

Gižų valsčiaus Sueiga. Priimta 
1912 metams sąmata beveik be 
jokių ginčų; tiktai buvo pakilę, 
kada kalbėjome apie išrašymą 
laikraščiu. Rėksniai cine labai v
rėkti, kad lietuvių laikraščių iš-, 
rašyti nereikia, tiktai tuos išra
šyti reikią rusų, kurių valdžia 

Bet kiti paaiškino, 
lietuviško laikraš

čio neišrašysime, tai mums bus 
labai negražu, nes aprašys “ga- 
zietose”, jog gižiečiai bijosi lietu
vių laikraščių, tai nors mes jų ne
skaitysime, bet dėl garbės turi
me išrašyti ir t. t. Ant galo nu
tarta

r

jeigu

išrašyti: 
ir “Bendriją ir

’, “Liet, 
rusu, ku-

at
p nu ve

nuos
viedomosti”, 

> otdicla” ir

mat. yra vvriaušybė

vos
nelaimė:

prakiuro ten 
rito regu Hat ir

vielų, už si
vos užgesino lieps 
tą mašinistas ir jo j 
nis jau buvo arti 
rito rezervuarų 
nančių po 9.000 1

sprogimas.

virstų griuvėsiais
kiniai nameliai.

n i st u i 1000 
25 rubl.

i

spiri-

kibirų spirito 
užsidegtų tie

kad ne liktų

ti

dovanu masi-v <

oje Obš- 
tam tikra

grafo J. Korvin-Milevskio inta- 
riniai prieš baltarusius,...kad jie 
esą visi rcvoliucrjo’nidūidb 

t. t.
knygojeratas prirašė savo 

Walka z klamstwem”

Viltis.

ka

viams

Nesenai mirė žinomas .Vilniu
je senovės dailės ir archeologi
jos daiktų rinkėjas.,,. Bolęsjovas 
Šulskis. Jif> turėjęs ^surinkęs ne-

E. Jelenskąičia-Dmochovskic- 
nė, lenkų beletriste ir. buvusi 
“ l utrzenka” redaktorė, du mė-

Metus.
prieš-pat a aujus

Vilniuje ėjęs °Kwartalnik Li- 
tewski”, patekęs į Zavadzkio. ži
nomojo knygininko, savastį ir bu
siąs pakeistas mėnesiniu iliu
struotu laikraščiu “Litwa i Rus”. 
Jo svarbiausis tiksiąs bus—Lietu
vos ir Baltarusijos etnografijos

Lietuvos žinios

IŠ KAUNO
Kauno žem. ukin. Draugija, 

ateinančių metų liepos' ir rug
pjūčio mėn. visuose- gubernijos 
pavietuose surengs mašinistams 
kursus, kurie tvers septynias 
dienas.

Kauno gyvulių veisles pageri
nimo komitetas ’’dejuojąs, kad 
mažai narių į jį įsirašo. Kauno 
gub. dvarininkai, siuntinėdami 
savo gyvulius į Rusijos, ypač 
Maskvos parodas, patraukė daug

kti veislei. gyvulių
Kauno gub’. auginamųjų. iReę-

Rusijos pirklių, norinčiųjų pir- 
tiktai
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rubežiaus. Pusė šio sodžiaus: 
priguli Vilniaus/gub. ir pusė Gar
dino gub.

tokiais juos 
Bet su dideliu džiaug- 
malonumu aplcidžiau tą 
Mustcika stovi tarp di- 
miškų-girių. Iš vienos

buvau girdė- 
apie vilniečių 

lietuvių tamsumą ir ištautėjimą, 
tai maniau ir 
rasiąs, 
s m u ir 
sodžių.
džiausiu
pusės apsupa jį valdžios Vilniaus 
gub. girios, iš kitos — Gardino 

Russkaja pušča”, kurią vie- 
lietuViai “Gudų šalimi” va- 
Sodžius susideda iš 26 kic- 

Gyvcntojai turi nuo 100—

kur aplinkui 
žemės dirbti 

vėjas papūtęs

Metai XXI

nį, kaip bitės apie medų, .bū
davo apgulę, dabar jau baigia 
griauti ir rentinį, ir jokio žmo
gaus nepamatysi prie jo. Tik« 
tai jei kada kokia moterėlė pra* 
eidama dirstels, linktels ;galva ir 
nueis. Medelis, kuriame pasi
rodė Ban. Šven. pirmiau 1 
apkabintas vainikais,! dabar 
stuobris teriogso.

Stalelis, ant kurio stovėjo

vos

pa-

žutė aukoms, būdavo aplinkui 
suptas klupsčių žmonių 
stovi, it nusiminęs, vienas, tiktai 
jeigu kokia moterėle, susimylė
jus, prieis, atsiklaups, papote
riaus ir įmes kokį trečioką.

ap- 
dabar

Jie iš
stovėdami 

turėjo 
Kal- 
nors 

uždė-

Ūkininkai, pas 
ir maitinosi 
reikalavo iš 

savo išlaidų —

ties vaito padarytą. Bet kaip 
gminos sueiga nesųt‘-ko užmokė
ti tų' pinigų, tai ūkininkai per 
teismą pareikalavo nop vaito Va
siliausko jjęins I as, 
pralošęs Bylą, užmoltėjo iš šaVo 
kišenės, ko,: žinomu, ' neprivalė 
dąryti. Dabar gminai iš naujo 
nesutikus grąžinti VŠąsiliau ‘skui| 
tų pinigų, jis padavė gminą, jos1 
ingaliotinių vardu, teisman, rei
kalaudamas sugrąžinimo. Vasi
liauskas pristatė teisman kopiją 
pavieto viršininko duoto jam įsa
kymo, kurs rašo, kad remdama
sis vaito raportu siunčia gmi
nai! kariuomenę ir įsako priruoš
ti jai butą, maistą iy reikalin
gus vežimus. Gmino puse ginti 
stojo teisman prisiekęs advoka
tas atstovas A. Bulota, kurs iš
aiškino, kad reikalauti iš 
užmokesčio
ninią — tai yra nesusipratimas; 
pagal Rusijos ir kitų viešpaty
sčių įstatus, kariuojnenė, net bu- 
dama karo ,Jaikė svetimoje ša
lyje, visados maitinasi savo lė
šomis, ir j.eigu imą jiuo vietinių 
gyventojų kokius produktus, tai 
\ isados arba, čiąjąu moka pini
gais,^ arba išduoda apie paėmi
mą kvitas.,- Pagal tas kvitas, o 
ir be jų, gyventojai, nuo kurių 
buvo kas paimta, gaji paskui gau
ti užmokestį iš kariuomenės šta- 
bo. Taip ir čionai turėjo būti, 
ir iš pristatytos Vasiliausko po-

gmino
už kareiviu maiti-

kyta tiktai paruošti kareiviams 
maistą, bet neatlikti tai gmino

į atlikę ir sugrįžo 
Tokiųo budu buvu-

Išrinkti valsčiaus ingaliotiniai 
tie patįs: J. Bendoraitis ir |. 
Bielskus. Taipogi prie “Brcgat- 
nos” kasos išrinkti tie ’patįs, bū
tent : A. Bridžius, Civiliškas ir

nių sod.,
cinkoniu. c

to pavojų

aludininkai ir kunigai, netekę 
tokios vietos. Sasnaviečiai 
tie, kurie tvirtai tikėjo j ste
buklus ir gėrėjosi jais, kad tokias 
pasekmes turi dabar, pradėjus 
kalbėti, nei užsiminti nebenori, 
bet jeigu dacina iki pajuokimui, 
tai neva nusijuokia 
vartos, nes jau nėra 
girti.

Ar visur stebuklai
sakmes turi, kaip Sasnavoje?

Juozas.

it iš prie* 
kuo pasi-

tokias pa-

Taipogi vieną pavargėlę mai
tino praeitais metais Giraitis už 
60 rubl., šiemet apsiėmė mai
tinti tūlą Adomaitienę už 44 r. 

' Taipogi^ dėlei užpuolimų, val
stiečiai įrašė į nutarimą, kad lei
stų ginklus laikyti apsigynimui. 
— Kamisorius atsiuntė aplinkraš
tį, kad valstiečiai gali, pagal sa- 
o nuožiūros, “Brigatnos” kasos 
nuošimčius didinti arba mažinti, 
pareikalavus, bet sueiga nematė 
naudos keisti nuošimčių ir pa
liko po senovei. Ingaliotinis.

rubl. 
neša 
balas

tiniai 
dina.
mu. c
150 dešimtinių (visas sodžius?
Red.) žemės; bet žemė paskuti
nės rūšies, tyras baltas smėlys; 
Javai galima sėti tiktai slėniuose, 
prie upelių, arba tarp miškų; 
tyruose laukuose, 
išnaikinti miškai, 
nebegalima, nes
arba supila ant pasėtos dirvos 
smilčių kalnus, arba išneša iš 
dirvos pasėtus javus. (Miškai 

naikint tiktai aplinki- 
Kabelių, Lėtenių, Mar- 

M u steik iečiai supra- 
ir miškus pradėjo 
Gyventojai šio so

džiaus iš žemės visai mažai ką 
tepelno, bet gyvendami tarp to
kių miškų, turi kitokį uždarbį. 
Vasarą už budės (grybus) pa
ima 80—100 rubl., (visas so- 

Red.) už uogas 100—150 
Gyvulių auginimas čia at- 
nemaža pelno. Šieno po 
ir miško pievokšnius pri

sišienauja nemažai, miškuose 
pradeda ganyti pavasarį sniegui 
tebetirpstant ir tbaigia vėlybą ru
denį. Gyvuliai, nors visus į pa
rodą statyk: riebus, tvirti, gra- 
žų^,..visai panašus į nfiško gy- 
vulius — briedžius, net ir plau
ko kitokio. Iš pasikalbėjimų bu
vo matyti, jog ne tiktai budu 
tikri lietuviai, bet ir dvasia se-

IŠ RADVILIŠKIO, Šiaulių p.
Ką jau kelintą savaitę Radvi

liškio klebonas Sarapas keikia 
kitus pir- 
cnygas, tai

“Liet. Ūkininką” ir 
meiviu laikraščius ir c
tas nieko indomaus, 
niai
džio

nobinė pasiliko. Nemaža 
no jie da gauna iš bičių ir 
džioklės. Bitės tebelaikoma 
vėse (išpuvusi sena pušis); 
guma ūkininkų
nuo 20—40 d raviu 
Iš dravės gaunama 
svarų medaus, 
sc tebėra įvairiausią

nę
paprasta,
11 d. tai

o ką sake gruo
dą nevisai papra

sta. Šaukė ir daužėsi, — liepė 
žmonėms bažnyčioj atsiliepti ir 
prisižadėti ir prisiekti prie Visa
galinčio, kad” neskaitys “Liet. U.” 
ir nesidės prie jaunimo ratelio.... 
bet tai ir-gi paprasta. Kad už
davė 5 poterius už apsiskaičiu
sią jaunuomenę — tai papra
sta... . Tiktai nepaprasta, kad 
iškeikė jaunimo blaivybe ir ki
tus artimo meilės darbus, ku
riuos tiktai jo (Sarapo-Visaga- 
lio) nepasiklausę daro.

Sakė: “Šėtono gudrybė išmisli- 
jusi, kaip žmones į savo tinklus 
painioti’’. Atsiradę iš bernų ir 
pusbernių velnio apsėstų, kurie 
skaito prakeiktus 
raštus, visiems dalija 
palaikes skaityti ir, 
dedant, veda labai 
ir dorą gyvenimą i 
kaip ir kokie švientieji.

Darydami neva gerus darbus 
ir, visiškai atsisakę nuo girty
bės, jie traukią nekaltą ir nepri
tyrusią jaunuomenę į savo rate
lį ir apsupa* gudraus šėtono iš- 
mislytais tinklais. Toks jauni
mas nors iš pažiūros ir geras ir 
blaivus, bet tas jų gerumas ir 
blaivumas tai “Velnio žabangai” 
ir baisiai užriko: Saugokitės jų! 
Tai velniai, artimo meile prisi
dengę tykoja, jūsų dusias pra
ryti ! Juos meskite iš savo namų, 
juos persekiokite, jų knygų ir 
laikraščių nei į rankas, neim
kite, tie biaurybės užkrės jūsų 
dūšias purvais ir supuvimu!” Ar 
tiktai vienai bažnyčiai priguli 
mielaširdingi darbai ir blaivybė?

Tinklas.

me- 
dra- 
dau- 

turi po miškus
su bitėmis, 
nuo 20—60 

Šiuose miškuo-

lapių ir vilkų; ne retai da už
mušami lūšiai. Paskutinė meš
ka užmušta da tiktai 9 metai at-

bedieviškus

velniui pa
pa vyzd ingę 

ir pasirodo

glušokų ir tetervinų. Gyventojai 
visi smarkus medžiotojai. Me
džioklė jų pats mieliausis dar
bas. Gyvena pusėtinai: trobos 
švarios, naujos. Apšvietimas ga
na pakilęs. Lietuviai turi mo
kyklą, kurioje mokinasi apie 30 
vaikučių, bernaičių ir mergai
čių. Skaito ne tiktai jaunimas, 
bet ir seniai, nors klega švel
niais dzūkiškais žodeliais, bet 
puikiai žino ir Kauniečių augš- 
taičių tarmę. Laikraščių parei
na 7 egzemp. Kiek sužinojau pir
masis 
telis į 
galios

spausdintas lietuvių

buvo atneštas.
Šetekšnis-Antageris.

IŠ SASNAVOS.

Buvo pragarsėjus 
nava 
kalbėti 
Ii, tai

stebuklais.
su žmonėmis 
stebėdavosi,

Sas-musų 
Atsitikdavo 
gana iš te
sakydami :

ir rėmėsi geroka

IŠ ŠVĖKŠNOS, Raseinių pav.
Maža kur yra Lietuvoje tiek 

akmenų, kiek Švėkšnos valsčiu
je. Plačiu ruožu tie akmens lau
kai klojasi čia iki Paprūsės. Tas 
ruožas kadaise traukėsi, turi bū
ti, toliau
kūne ir į Prūsų Lietuvą. Tik
tai Prušų Lietuvoje vokiečiai se
nai visus akmenis išrankiojo ir 
pasidirbo iš jų gražius rumus, 
puikius tiltus, išklojo jais gelž- 
kelius, plentus,. miesto gatves.

Tuo-pat laiku Lietuvos dva
rininkai Tiei < nemanė sayo „ lau
kuose pebertais turtais naudo
tis, bet kasė juos į žemę, užka* 
sinęjo, kad ir akmenų žymės 
neliktų. Teiktai valstiečių lau
kuose akmens riogsojo po seno
vės nėkeno nejudinami ir nėke- 
110 nebranginami. Tuotarpu vo
kiečiai, sunaudoję savo laukų 
akmenis, panorėjo dabar ir Lie
tuvoje gulinčiais be jokios nau
dos pasinaudoti. Tuo tikslu iš
gavo iš Rusų valdžios leidimą 
gabentis juos pro sieną ir ga
bena daugiausia palei Inkaklių 
(Švėkšn. valse.) sodžius. Prū
suose ties Inkakliais guli Ža- 
gatpurių sodžius, pro kurį eina 
plentas Švėkšnos akmenimis grį
stas iki Klaipėdos ir Peterburgo 
gelžkelio linijos Kukoreitienų 
stoties. * .

Švėkšniečiai suprato dabar, ko
kie turtai guli jų laukuose paber
ti, ir veltui vokiečiams akmenų 
neduoda. Yra viltis, kad akme
nų kaina kas kartas turės kiltį, 
nes Inkaklėse pavasarį ketina
ma muitinę įsteigti, o Prūsuose 
inkuriama kas kartas daugiau 
“akmens tešlos” fabrikų. Ta 
“akmens tešla” Prūsų architek- 
torių labai giriama, kaipo nede
ganti troboms statyti medžiaga. 
Prūsuose kaskartas dažniau ma
tyti statomos trobos iš tos “teš
los” ir geležies be plytų ir me
džių. Netoli Klaipėdos yra Da- 
vilėnų miestelis, dairiame nuo se
novės yra fabriką malanti ak
menis ir kuri pritrukusi savo ak
mens daugiausia traukia dabar 
akmenis iš Švėkšnos apielinkės., į

i
J

K

Negalima taipogi manyti, kad 
kareiviai buvo at^iųs^i gminon 
stovėti ir maitintis iš gminos — 
kaipo pabauda gyventojams. Pa
našaus pabaudimo iš general
gubernatoriaus nebuvo uždėta: 
kareiviai buvo pasiųsti, tiktai dėl 
kratos, k u 
Kalvarijon.
sis vaitas 'Vasiliauskas pats kal
tas, kad savo laiku; išreikalavo 
iš karinės valdžios 5užm6kėjimo 
tiems ūkininkams už kareivių 
maitinimą. Daba}’ gi jis, kaipo 
jiems užmokėjęs savo pinigais, 
tegul įieško atlyginimo ne iš gmi
no, tiktai iš karines valdžios.

Teismas Vasilįąu^ko reikala
vimą atmetė, ir valsjiečiai džiau
giasi, kad jiems lįereikia mo
kėti už lašinius, kubuos -suvalgė

Atsto-
inimas svar

bu ir kitiems kad ka
riuomenė, jeigu imaįkuptoet m ‘

kitas triobąs savą rūkalams, Ui'tu vijų sodžijų, j Mustreikj, sto-

ne jų pakvies 
vo A. Bulotos IŠ MUSTEIKOS, Trakų pav.

Besitrankydamas po Lydos p., 
kur gyvena kone vieni baltgu- 
žiaį pakliuvau į šį pirmąjį lie

ir paklausi, kur eina, tai atsa
kys: “Sasnavon”. Tiesa, plauk
davo žmonės iš visų pusių Sas
navon, jieškodami sveikatos, bet 
dažniau tą pačią palikdavo, ką 
turėjo. Net iš Vilniaus buvo 
sumanę atkeliauti, aplankyti ste
buklingos vietos. Ir koks buvo 
uždarbiu tada smuklininkams, 
krautuvininkams, siuvėjams ir ku
nigams! Tiek būdavo žmonių, 
kad neturėdavo kur pasidėti. 
Kaip tai tada buvo linksma ir 
gera sasnaviečiams, kad turėda
vo visada tiek svečių ir gerokai 
iš jų užsidirbdavo.

Bet kasgi dabar?
Nepamatysi jokio žmogaus iš

IŠ RADVILIŠKIO, Šiaulių pav.
Turbut retai kur rasi tokį su

lenkėjusį miestelį, kaip šis. Už
kalbink žmogų, tai arba visai 
neatsako, arba atsako kokia tai 
kalba, kuria rodos pamėgdžioja 
lenkus ar lietuvius ar gal ir vie
nus ir kitus. Daugiausia sulen
kėję gelžkelio tarnautojai, nors 
yra tarp jų ir tokių, kurie tikraį 
lietuviškai visai nemoka, yra at-» 
keliavę iš kitur. Sakoma, kad 
kuomet vienas kunigas bekalė* 
dojant klausė radviliškiečių vai* 
kų poterių lietuviškai, tai tėvai 
paskui ėjo pas džiakoną skųstis, 
kam juos tas kunigas “lietuvįt 
nąs”, nors tėvai vien tik lįetu« ■*■■nii
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pasiprašė arbatos užkaisti.

IŠ VISUR.

didinti.

vikaras Gumbara-

kilo ta;

IŠ MERKINĖS, Trakų pav. $

Merkinės parapijos lenkai

bonas

«n

2 ino-

IŠ KUPIŠKIO, Ukmerg. pav.
1909 metais Kupiškyje įsteigė

Žinant kitus panašius Rodū
nios dekanato bažnyčių skanda-

Disnos kun. 
gis. Kunigas 
je, žegnojasi, pradeda skaityt

kįla neišpasa-

Laikraščių per rastinę ateina 
nedaugiausia. Šiais metais apie 
Kalvariją girtybė nesumažėjo, 
bet padidėjo. Vincas Žak—čius.

nyčioje, negu jiems pagal 
Fvbę prigulėtu. Dabar musų 

surašinėti,

dieną Gintautas kaž-kur urnai 
prapuolė iš bažnyčios ir delko 

Eišiškiete,

ti mažesni, bet' visi pasituri ne
blogai. Bet apšvietimas, susi
pratimas stovi nelabai augštai: 
visame valsčiuje nėra nė vienos 
mokyklos. Dėl neturėjimo mo

kytas trukšmas.... vieni gieda, 
kiti rėkia, šaukdami: “nereikia, 
nereikia lietuviškų pamokslų!..” 
Kunigas, matydamas, kad nieko 
nebebusią, nulipo nuo Stikyk-

bar dėl sustiprintosios apsaugos, 
žmonės negali nė daraktorių tu
rėti kaimuose; tai tikra bėda — 
nebus kur vaikučių ir skaityti 
išmokyt.

; IŠ EIŠIŠKIŲ, Vilniaus gub.
Ir vėl skandalas bažnyčioje. 

Kalėdų antrąją dieną Eišiškėse 
buvo paskirtas lietuvių pamok
slas po sumos. Žmonių buvo gan 
gerai prisirinkę. Dekano Gin
tauto bažnyčioje nebuvo. Tą 
dieną jis, anksti atlaikęs mišias, 
kaž-kur prapuolė. Prieš sumą 
lenkiškai pasakė pamokslą Mo- 
gilevo vyskupijos klierikas. Po

tei- 
kle- 
kiek 

lietuvių, kiek lenkų. Lenkų pa
sirodė labai nedaug. Tai jie su
bruzdo, ėmė agituoti, gązdinti 
nesusipratusius lietuvius, kad tie, 
kurie užsirašo lietuviais, busią 
paversti pravoslavais, rusais ir 

Bet Merkinė — tai ne Ro
dūnios dekanatas, kur lenkinin
kams pavyko sukvailinti žmones 
savo nebūtais plepalais: čia tiems 
plepalams niekas netiki, jei bent 
koks kvailys, kurių taip-pat be
veik nėra. Merkinės parapijo- 
nįs ima po truputį švibsties, su
siprasti; susipratusieji kratyte 
kratosi nuo užmestos jiems len
kybės. Jonas Jaskelevičius.

IŠ RYGOS.
“R. G.” pranešą, kad Rygos 

igaunių švietimo irį pašalpos dr. 
nusipirkusi sau už 30 tukst. rub
lių 1.000 ketv. sieksnių žemės 
prie Liogerių g-vės ir statysian
ti ten savo namus 6 augštais.

— Rygoje dabar yra dvi pa- 
rodi: viena mirusiojo latvių dai
lininko A. Romano, kita latvių 
dailininko V. Purvito. Iš pir
mosios parodos paveikslų išpir
ko jau daugiau kaip už 1.000 
rubl., gi Purvito paveikslų 
pirko jau už 15 tukst. rubl. 
paveikslai). Esąs tai dar 
mas atsitikimas tarp latvių
lininkų, kad taip daug paveikslų 
išpirkta parodoje.,

is

pir-
dai-

IŠ SASNAVOJ Mar. pav.
Gruodžio 20 (7) d., 9 valandą 

vakaro buvo bandoma sudeginti 
šulinėlį su stebuklingu vandeniu. 
Nežinia kas atnešė iš klebonijos 
kluono ar iš kur kitur šiaudų, 
sugrudo šulinėlin, apipylė gazu 
ir padegė. Pasidarė gaisras. Pir
miausia subėgo moterįs ugnies 
gesintų, pradėjo mesti sniegu; 
bet ligi šiaudai nesudegė, ugnies 
neužgesino. Ant rytojaus nebu
vo galima nei prieiti prie tos 
vietos, taip kvepėjo stebuklin- 
gasai židinėlis. Kelios savaitės 

.atgal ir medelį nukirto, kuriame 
pasirodė Panelės šv. paveikslas.

IŠ SKUODO, Telšių pav.

vienas vaikinas, • prikalbėtasl 
apgavikais-tamsuoliais, įsipylė 
sau į ausį kokių tenai vaistų, 
nuo kurių ausįs pradėjo pulio- 
tis. Jis manė tuomi pasiliuosuo- 
ti nuo kariuomenės. Tiesa, nuo 
kariuomenės • pasiliuosavo', bet 
vaistai matomai darbą varė, nes 
išėdę ausį, ir pūliai pradėję 
sunkties į smagenis. Vaikinas 
nebeištverdamas nesvietiško 
skausmo, griebėsi gydytojų pa- 
gelbos, bet jau buvo parvėlu. 
Baisiose’ kančiose turėjo pasi- 
mirti.

Kaip girdėt antras 
nuo panašių vaistų

vaikinas ir 
miręs.

Gyvūnas.

atsirakino ir
Mažesni nusikaltėliai, pasivaikš
čioję po miestą ir traktiernes, 
sugrįžo ir nuėję, prisikėlė sargą, 
kitą

jimui algų klausymo, šiems me
tams. Darbininkai 'reikalauja 
10% daugiau, darbdaviai gi už
tikrina, jog minkštų anglių rei
kalaujama mažai, todėl algas 
greičiau reiktų sumažinti, o ne

IŠ RAUDO S, Kalv. pav. K ***jum

.' ' i

K Scranton, Pa. Sustreikavo 
24 mokyklų mokytojai mieste 
Winton^ Pa., kadangi jiems iki 
šiol už gruodžio mėnesį neišmo
kėta algų. Todėl prisiėjo mo
kyklas uždaryti ir paleisti su 
viršum 1000 mokiniu, u

stieciai: daug kartų valdžia siū
lė mokyklą, o jie vis atmetė. Tie, 
kurių vaikai dar visai maži ar
ba dideli ir tie, kurie turi kuo 
leisti savo vaikus kur į miestą 
mokyties — apie pradedamąją 
mokyklą ir klausyti nenori. Dar

geras 
antrasai

lam tyčia čia pastatyti namai; 
senieji gi namai, netinkami mo
kyklai, pavesti ubagynui. 
mokykloje mokytojauja: 
kytoju ir 1 mokytoja, 
snysis mokytojas rusas 
žmogus ir mokytojas:
mokytojas ir mokytoja lietuviai. 
Mokykloje mokosi 185 mokiniai; 
nors namas ruimingas, bet gi la
bai ankšta. Del vietos stokos 
šiemet nebepriėmė 90 vaikų. Be 
to šiuose namuose yra dar pra
dedamoji mergaičių mokykla, 
kurioj moko mokytoja. Tai gi, 
dabar ministerijos čia steigiama 
dar vienklesė mokykla. Kadan
gi nuosavų mokyklai namų dar 
nėra, tai butas kol kas bus sam
domas. P. Valgutis.

— Viltis —

IŠ ALEKSOTO, Suv. gub.
Kovo 20 d. 1912 m. Suvalkų 

teisme pardavinės licitacijos bu-

lavą, Aleksoto gminoje, pas 
Kauną. Skolos ant to dvaro 1 
milijonas 25.265 rubliai 2 kap. 
Dvaras apkainotas 450.107 rubl. 
ir ta suma prasidės licitacija.

rėti Kauno tvirtumos viršininko 
(komendanto) leidimas.

IŠ RASEINIŲ, Kauno gub.
“S.-Z. T.” rašo, kad buvęs 

Šiaulių maršalka p. Radas-Zien- 
kovič išpardavęs savo dvarus Ra
seinių pav. — Šimkaičių ir Vadž
giriu apylenkėje. Patį dvarą pir
kęs valstietis Lendraitis, užmo
kėjęs po 200 rubl. už dešimtinę. 
Kitos žemės parduotos dalimis 
po 30 — 40 deš. Daugiausia nu
sipirkę vietos valtsiečiai.

IŠ TELŠIŲ.
Švietimo ministeris gruodžio 

20 d. No. 4321 davė J. Naruta
vičienės Telšių moterų mokyk
los mokinėms teises ir mokyk
lai Moterų progimnazijos vardą.

ZYPLIŲ DVARĄ PAR
DUODA.

K. W.” praneša nugirdęs, kad 
grafas Tarnas Potockis parduo- 
dąs Valstiečių Bankui 4.000 de
šimtinių Zyplių dvaro žemės, 
Naumiesčio pav., Suvalkų gub.

>■■■■« *■! ■ ■■ n

IS VILKAVIŠKIO,

Sausio 1 d. n. k. pavakariop 7 
svarbus kaliniai, kuriems už 
žmogžudystes, kitiems už plėši
mus g tęsė katorga, nugirdė ge
rai kalėjimo sargą, kuris nepa- 
giege nei durų užrakinti, Nu-[mis.

IŠ PRŪSŲ LIETUVOS.
Prūsų Lietuvoje netoli nuo 

Prekinio miestelio, viename iš 
senovės kapų rasta daugybė 
senovės bronzo ir vario daiktų 
su lietuviškais parašais. Tie vi
si daiktai liudija, kad 14, 15 ir 
16 šimtmetyje ^Lietuvos pramo- 
nija ir kultūra buvusi gerokai 
išsiplėtojusi.

■— Lietuvoj žinios —

Suv. gub.

in it/mjan

Iš darbininkų streiko Lawrence, 
Mass.—Raitė ių būrys streiki
ninkų minioms ir susirinki
mams naikinti, ir strei 
vadove plė Pearl Magill.

IS AMERIKOS. tai ji teisman 
yvus, bet nieko nelaimėjo

ir 
iptarti, kaip tam kainų kilimui

HOBO KONVENCIJA.
Cincinnati, Ohio. At; 

čia metinė konvencija taip 
narnos “Hobo” (visokių be 
besibastančių darbininkų)

vai gali areštuoti ir teisman į 
benti ir visai nuogas moteris.

darbo 
orga- 
įneši- 

mų ir nutarimų yra vienas: rei
kalauti nuo valdžios, kad pase- 
nusiems ir neturintiems darbo

tas nutarimas yra — kad inplau- 
kimus iš muitų ji išdalintų tarp 
darbininkų. Turbūt valdžia tų 
reikalavimų neišpildys, nes Ame
rikoj ji mažiau negu kur kitur 
rūpinasi darbininkų likimu, nes 
mat didesnė darbininkų dalis čio
nai — tai tikrų amerikonų ne
kenčiami ateiviai. Inplaukimų 
iš muitų valdžia, turbut, taipgi 
darbininkams neišdalys, nes jie 
apverčiami pačios valdžios rei
kalams, ypač gi drutinimui lai
vyno ir užlaikymui kariumenės. 
Išlaidos kariumenės reikalams, 
nors Amerikos kariumenė 
menka, yra didesnės negu 
tikslui išlaidos Francuzijos.

taip 
tam

MANO, JOG REPUBLIKONŲ 
KANDIDATU BUS TAFT.

MOTERIS TEISĖJA.
Cihcinnati;;1 Ohio. Čia tapo pir- 

inuitinė moteris teisėju paskirta, 
į Yra tai' \Mabel Van Dvke Bell.

Washington, D. C. Republiko- 
nų partijos sekretorius Hills už
tikrina, jog nominuojant kandida
tą prezidento vietai, bus išrink
tas prezidentas Taft. Ohio ir 
New York valstijų republikonai 
jau dabar parode, jog jie prita
ria Tafto kandidatūrai. Galutinai 
partija rinks sau kandidatą bir
želio mėnesyj.

BE EXAMINU.
Cambridge, Mass.

universiteto, kavalerijos
Harvardo 

dalis B. 
studentai

ekzaminų nereikalauja
Tie^ mokslo tirinėtojai 
siųsti į Lawrence.
malšinti. Ne vienas gal studen
tas džiaugiasi, kad Lawrence 
streikai kilo, del jų jiems ne
reiks ekzaminų laikyti.

bus pa- 
streikierių

SKOLOS NEW YORKO.
p

NeW Yorkas pats, be Brook
lyn©, turi 1,037,811,718 dol. sko
los, taigi daugiau negu siekia 
visos Suvienytų Valstijų iždo 
skolos. Skolos tos neina mažyn, 
bet nuolatai didinasi.

' MAUDYNĖJ SUĖMĖ MO
TERŲ.

Pittsburg, Pa. Už kokį 
teisių paržengimą, teismas 
siuntė du detektyvu suimti

ten 
pa- 

Ma- 
galPaukščių mylėtojas.

— Girdėjau, buk tamista 
didelis paukščių mylėtojas, 
riuos gi tamista labiausiai myli?

— Geriausia tai aš myliu kala-Ivalandi, o nesulaukdami išeinant, 
kutus su .virintomis spanguolė-Į išmušė duris jr inėję, rado Kar-

esąs 
Ku

žydelką. Toje, pamačiusi 
tektyvus, įbego į maudynę, 
užsidariusi, išsirėdė ir į vanę 
inlindo. Detektyvai laukė dvi

ten

PAVOJINGAS KUMPIS.
Newark, N. J. M ieste Dumaurt 

nuo trichinų pasimirė du asme
nys, o šeši sunkiai da 
Liga jie užsikrėtė nuo 
kumpio. Matyt kiaulė, 
kumpį, buvo trichinais

nevirto 
davusi

J1 ’

ste 37 žmonės. Turtingesni chi< 
niečiai mieste gyvenę su savo šei< 
m y no m s pabėgo. Kas dieną iš 
Mandžurijos išsinešdina su visi! 
pulkai chiniečių. Republikonq 
dalis išlipo mieste Fukon, neto*

Port Arthuro ir mano trauk* 
Pekinan.t i

Vokietijoj, netoli Hamborn 
(Reino provincijoj), besikeliant 
per Reiną darbininkams, jų lai
vas susimušė su garlaiviu ir pa
skendo. Prie to prigėrė aš-* 
tuoni darbininkai.

.L H'!
SUDEGĮS 300 PIANŲ.

Atlantic •£ity, N. J. Pianų fa
brikantai ..prigulinti į National 
Piano Dealers Ass. nutarė su
deginti 300 pianų seno pavidalo. 
Sumanymą išdalinti juos netur
tingoms šeimynoms atmetė at
stovai fabrikantu.

-——
PRIGĖRĘ JURESĖ.

Washington, D. C. Pereituose 
metuose Suvienytose Valstijose 
prigėrė jūrėse 1980 žmonių; pa
skendo 325 laivai. Sftsidaužus 
laivui Arcadia, pražuvo 37 žmo
nės, o su “Pere Marquette pri
gėrė 27 žmones.

NORI IŠPIRKTI GATVINIUS 
KARUS.

Detroit, Mich. Biudžeto ko
misija šiems metams reikalauja 
miesto reikalams 4 milijonus do
larių daugiau negu pernai. Tie 
keturi milijonai turi eit išpirki
mui gatvinių karų liniją nuo pi'i- 
vatiškų kompanijų. ' '

PRIIMTA PENSIJŲ SU
MANYMAS.

Washington, D. C. Kongresas 
245 prieš 33 balsus priėmė pen
sijų tiesų sumanymą. Jų įvedi
mui prisieis paskirti 152 milijo
nu dolarių.

TURBUT KERŠTAS.
Lawrende, Mass. Rado yčia už

muštas trįs moteris ir viena vy
riškį. Visi užmuštiejie, kiurių 
pravardžių* dar’ nesusekė, sam
dė gyvenimą vienuose namuose. 
Atėjus policijeCi ir duris atida
ryta, rast# vyriškį su perpjau
ta gerkle Virtuvėj. Taip jau vir
tuvėj gulėjo f>vkunas moteries, 
miegbutyj 'kitos; Policija mano, 
kąd tai buvo kerštas kokio ge
rai užmuštiem^ pažįstamo žmo
gaus. \

NORI SUŠAUKTI TARPTAU- 
TIŠKĄ SUSIVAŽIAVIMĄ.
Washington, D. C. Preziden

tas Taft padavė kongresui su
manymą sušaukti Washingto- 
nan, arbą kur Jcitur tarptautiš- 
ką konferenciją, jon pakviesti vi
sas civilizuotas tautas ištirimui

pautienę nuogą yanėj besėdint, priežasčių, kurių dėl. valgio pro-

VISIEMS LYGIOS TIESOS.
New York. Gyvulių apsaugos 

draugijos agentas George Bagly 
Sulaikė pačto vežimą todėl, kad 
buvo inkinkytas šlubuojantis ar-

džia pakele protestą, užgindama 
vietiniems valdininkams stabdy
ti susinėsimus. Bet Gyvuliu Ap-

If Lawrence, Mass. Valstijos 
gubernatorius nuo legisliaturos 
pareikalavo ištirti priežastis au
dėjų streiko Lawrence ir kad ji 
pasirūpinti sutaikyti streikierius 
su darbdaviais. Gubernatorius sa
ko, jog medvilnės dirbtuvės la
biausiai muitais apsaugotos nuo 
konkurencijos svetimų fabrikų 
neva darbininkų gerovei; tuom 
tarpu dideli muitai vien 'fabri
kantams padeda išnaudoti ir dar
bininkus ir išdirbinių pirkėjus.

orga
nas Die Post” sveikina kaize
rį, jo gimimo dienoje, ypatingu, 
indomiu straipsniu, kuriame kai
zeris padoniausiai meldžiama 
“padaryti galą tai denervuojan- 
čiai santaikos erai ir vesti vieš-

bais prie naujų didžių tikslų”. 
Tokį karininkų eilėse subruzdi
mą, matyt, sukėlė paskutinieji 
pasiuntinių į viešpatystės parla
mentą rinkiniai, kuriuose socia
listai pasirodė beesą vyraujančia 
dabar Vokietijos politiška parti
ja. Tatai matyt iš sekamų to 
organo

|| Vokietijoj, Muenchene pasi
mirė pagarsėjęs amerikonas ta
pytojas Charles Gifford Dyer. 
Jis paskutiniuose 20 metų gy
veno Prancūzijoj ir Vokietijoj.

|| Turkija iš Azijos siunčia į 
Macedoniją 35000 kareivių, nes 
toj Turkijos provincijoj ramumo 
nėra; Turkija laukia bulgarų su
kilimo.

Tripolyj, Tabruk aplinkinė
se aeroplianc pasikėlė oran ita
liškas pulkininkas Monte ištirti 
arabu stovyklas. V ienoj vietoj 

kelias bombas į ara- 
as. Arabai šaudė į 
ir pavojingai sužeidė 
Monte. Bet orlai- 

pasisekė su orlaiviu 
atkakti / i italu sto-

bu s tovyk 
aeroplianą 
pulkininką 
vininkams

Mieste Triente, pietinėj Au
strijoj, valdžia išvijo dvi itales 
merginas teatro choristes — Go- 
ttolini ir Signori. Austrijos val
džia mano, jog jos šnipinėjo 
Austrijos atsigynimo paslaptis; 
siuntė sušnipinėtas žinias Itali-

Surado brangius akmenėlius 
pavogtus nuo stebuklingo abrož-

didelis ka-.(|o Motinos Dievo Cienstochove.
:n^dų geriausias tautos p^alį brangių akmenėlių rado pas 

spėkas išbudinti ir apgalėti vi
sus žemesniuosius gaivalus, ap
sireiškusius dabar tuo, kad rin
kimuose visur laimėjo socialis
tai. Vokiečiai niekada netarpo 
supuvusios santaikos laikais, jie

Matyt vagiliai ak
menėlius

|| Lenkijoj, mieste Lodz tarp 
rusti atsirado tikėjimiška sekta, 
susidedanti iš pakvaišusių fana
tiku. Tie fanatikai išsirinko sau 

suklaidintų piliečių Misiją/ kokį ten Kovalskį. Išpa-
už kandidatus partijos,1 žintojų atpirkimui jie užsimanė 

so‘| savo Musiją nukryžiavoti. Išpra- 
džių Kovalski sutiko pasiaukautisu- C„..c _______

vis ir po trijų dienų iš numirusių

• J (.J L
o kontraktoriai negali turėti ki-' 
:okių tiesų, kaip tik tokias, ko- 
cias visi turi.

SAUŽUDYSTĖ.
New York. Nusižudė čia me

chanikas Nobcl ir buvusi pati mi
lijonieriaus Waltero L. Snydam, 
kuri, su juom persiskyrusi, ište
kėjo už mechaniko Nobelio. Kai
mynai rado juodu užtroškusiu 
nuo kambarin tyčia prileisto ga- 
zo. Apsivedė juodu tik mėnesis 
atgal.

kus. Tai niekis, kad dabar ketu
ri milijonai 
balsavo 
besisiekiančios ciesorių nuo 
sto prašalinti ir viešpatiją 
naikinti: tautos branduolys
dėlto pasilieka savo monarchai 
ištikimas. Tenesirupina tuo cic-1 sikėlimą paabejojo ir nenorėda- 

įsoriusl Visi šešėliai, kaip kad1 mas kyboti ant kryžiaus, užsi- 
rukas saulei pakįlant, pranyks,1 (|arė savo namuose. Tąsyk pul- 
kaip veik tik ciesorius atsilieps kas žmonių, daugume moterų, 
į savo žmones ir pašauks juos į išmušė duris, pagriebė Kovalskį, 
didį politišką darbą. Ir kad ta-! jr jį ‘nuvilko prie parengto jau 
tai iuopTeičiau įvyktu — tai mu-

SULUŽO LEDO TILTAS.
Niagara Falls, N. Y. Sulūžo 

ledinis tiltas tarp Niagara 
Ant

, nes jis 
ri- 

pasisc- 
i

čia 
puolimo ir plieninio tilto, 
tilto buvo daug žmonių 
buvo perėjimui naudojamas,
gėrė trįs žmonės, kitus

G*

GAISRAI.
Halifax, New Scotia. 1 

dirbtuvės
v asa-

gaisro padaryta 
milijono dolarių.
no darbininko, kuris,

Nuostoliu
Trūksta

kaip
Sudegė 35000

cukraus maišų.

v lė
ni a-

dalis intaisų “Eagle White Lead 
Co.” Nuostoliai ugnies padaryti 
siekia 100000 dol.

IS DARBO LAUKO.
1| Wilkes Barre, Pa. 27 vasa

rio atsibus kasyklų savininkų su
sirinkimas. Jie", kaip girdėt, 
tinka pakelti 10%

s ti
tulų darbinin-

Indianopolis, 
čia suvažiavimas 
kasyklų savininkų atstovų Illi
nois, Indiana, Ohio ir Vakarinės 
PennsyĮvanįos valstijų apkalbė

šti augsciausias palink 
zerio gimimo dienoj".

kryžiaus prikalti. Ant laimės 
dar į laiką atbėgo policistai ir 
atėmė nuo pakvaišusių fanatikų 
Kovalskį.

mija netrukus išlepsianti visų 
Rusijos kalbų ir tarmių žemėlapį 
su nurodymu, kuriose vietose 
kaip žmonių kalbama.

|| Rusijos vidurinių reikalų mi
nisterijos aplinkraštis, kurs bu- 
voe_dąbar visiems katalikų vys
kupams išsiuntinėtas, draudžia 
pildyti bažnytines priedermes vi
siems tiems kunigams, kurie bu
vo teismo arba administracijos 
keliu nuo tų priedermių pildymo 
pašalinti.

gyventojų inteikė' ru-

Spaso ^vienuolyno perdėt i n io, 
Makarijaus, ir jo pavaldinių vie
nuolių. Skunde jie sako, kad 
vienuoliai, drauge su savo virši
ninku, suvadžioję jų pačias ir 
dukteris. Prisidengdami tikybos
reikalus atlieką, jie užsidarą su 
moterimis vienuolyne ir čia su 
jomis dienos metu uoliai mcl- 
džiąsįs, o naktimis girtuokliaują, 
dainuoją ir šiaip visokioms pa-

i

, siautė
Grckijos %

mie-'
is. Mieste Zante sugriu

vo: muitinė, teismo rūmai, baž
nyčios ir kalėjimas.

mai,

Londono laikraščiams pra
nešta, buk Montenegro kuni
gaikštystėj susekta rcvoliucijo- 
nicriu sukalbis. Sukalbininkai v
buvo sumanę prašalinti nuo so
sto karalių ir įvesti republiko-

Mieste Detmold, 
įsimylėję į 13 metų 
stojo dvikovon du 16 
kyklos mokiniai, 
nys pašautas į >

mergaitę, 
metų mo- 

Vienas moki-

Pirma 11. Keichcr & Co. is 
Sosnovicų, Lenkijoj, pasiuntė į 
Prūsų pusę į Katovicus kūrėją 
Harotą inkasuoti 60000 markių. 
Kūrėjas pinigus paėmė, bet į So- 
snovicus nesugrįžo. Nežinia, ar 
jis su pinigais pabėgo, ar gal, 
grįžtant su pinigais, koki plėši
kai jį nudėjo. Harot Sosnovicuo- 
se paliko pačią ir trejatą vaikų.

Rusiškoji vidaus ministeri
ja išsiuntinėjo gubernatoriams 
prisakymą gerai prižiūrėti kata
likiškus kunigus, kuriuos vadina

|| Meksike, aplinkinėse Guar- 
navaca kilo revoliucija; dauge- 
lyj vietų buvo kruvini mūšiai. 
Prezidento kariumenė labai di
deles nuotrotas turėjo. Zapati-
stai vienai kariumenės daliai at- didžiausiais Rusijos ir valdžios 
ėmė ginklus ir amuniciją. Ap- pri< 
skričio gyventojai pritaria revo- ris, 
liucijonieriams. ; Mieste Juarez 
revoliuciją Sukėlė prezidento ka
riumenė ir miestą apvaldė.

Ind. Atsibūva 
angliakasių ir

|| Amerikos konsulius Mug- 
dene, Mandžurijoj, pranešė Wa- 
shingtonan, jog mandž tirai be 
teismo sušaudo ir karia visus pri
lankius Chinų i4publikai gyven
tojus, ypač apšviestesnius ir 
jntekmįngesnius. Užmušta mie-

jais. Ar kunigui Tumui, ku- 
kaip rodos, mėgina jau pir- 

šties į Durnos astovus, niekin
damas Bulotos veikimą, pasi
seks besilaižymais rusams naci* 
jonalistams, perkeisti valdžios 
nuomonę apie kunigus, reikia 
abejoti. Juk rusai, net valdinin
kai, sako: Tmes noriai naudoja
mės išv spaudžiamų tautų intri
gantų pagelbos, bet tokiais mu< 
sų padetojais biaurimes”. Siutu 
dymais valdžios ant lenkų ir pą^ q

| HH
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ase

nuo
nusi
pra tarnaitę, tai ir ji 

lieptų antru

prieš Madero. Aplinkinėse Chi
huahua ir pačiame mieste buvo 
kruvini mūšiai Madero kariume- 
nės su revoliucijonieriais. Dalis 
kareivių čia simpatizuoja su re
voliucijonieriais. Revoliucijonie- 
riai * nori apvaldyti kalėjimų ir 
paliuosuoti ten sėdinčius politiš- 
kuosus prasižengėlius. Šiaurinių 
valsčių gyventojai, vietoj Made-

jimo ima ii dol. Lietuviai ši
tai labiausia užsitiki, nes ji turi 
ir Kliubų, kur ištroškęs ir gėri
mų gali gauti. Neprigulinti drau- 
gijon Kliuban neinleidžiami. Fa
yette City saliunų nėra, tai lie
tuviai ir rašosi Kliuban, kalbina 
ir pažįstamus rašytiesi, nes čia 
ištroškęs gali atsigerti. Kliube 
gėrimai dagi pigesni negu saliu-

sibaige. v įsi jau išėjo namo.
Rožiukė, parėjusi namo, neim

si rengusi, pargriuvo ant lovos 
ir ėnie raudoti. Ji mąstė, kad 
jeigu ji kada nors butų tokia 
ponia, kaip jos šeimyninke, o 
ta šeimyninke pataptų biedna ir 
patektų jai 
jai taip padarytų 
kartu išplauti grindis, kad pasi 

I vėluotų baliun. Vyturiuks.

pasivėlino ateiti 
juos sulaikė.

Pirmsėdis Stankus atidarė su
sirinkimų ir pirmiausia choras 
padainavo “Broliai sukruskim”. 
Pirmiausiai kalbėjo anglas so
cialistas “Apie privatiškų 
savybę”. Valparaiso studentas 
C. J. Majauskas lietuviškai aiški
no; “Kas yra socializmas ir kas

Per 7—8 vasaros mėnesius 
geram taboko plantacijose darbi
ninkui mokama nuo 25 iki 30 
dolarių mėnesiui su visu užlaiky
mu. Dabar yra čia nemaža ir 
lietuvių, turinčių savo farmas. 
Jie, mat,, nuo seniau atvykę, 
dirbdami ir taupiai gyvendami, 
susidėjo šiek-tiek skatiko, nusi
pirko už keletą šimtų dolarių

Ji buvo nepaprastai išraudusi, 
kažko susiraukusi, kažko nepa
sitenkinusi, įširdusi. Inžengusl 
grinčion, sustojo, ilgai žiurėjo į 
grindis ir staigu sušuko:

— Rožė, Rožė!.... Še
Atėjo Rožiukė ir, žemai 

lenkusi prieš savo ponių, 
tarė:

— Klausau, ponia.
— Grindis plovei?

ir asckuracijos popierps. Ku
nigas Jonaitis, nieko nesakęs, nuo 
stalo pagriebė laikraščius “Ke
leivį”, “ Ko vų”,^ “Tėvynę 
kuracijos popieras ir piętė į pa
kurtų pečių ir tų padaręs, išdūmė 
laukan. (Jeigu ,taip atsitiko ir 
Zalpiui skriauda padaryta, jis 
turi tiesų už nuostolius per tei
smų nuo kunigo atlyginimo pa- 
j ieškoti. Lakraščiai privatiš-
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NUO REDAKCIJOS.
Visi laikraščiui siunčiami rankraščiai 
turi but pažymėti autoriaus parašu 
ir adresu. Pasirašantieji pseudony- 
mais, turi paduoti, Redakcijos žiniai, 
ir savo tikrąjį vardą. 
Redakcija pasilieka sau 
čiamus jai rankraščius 
taisyti. 
Netinkamus laikraščiui 
Redakcija, pareikalauta, 
toriui atgal jo lėšomis.
Reikia visada rašyti tik ant vienos 
popierio pusės, paliekant plačius tar
pus tarp eilučių.

teisę atslun-
trumpinti ir

rankraščius 
gražina au-

XU. SJ

* *
anarchistai ir vi-
labai dabar klai-

*
“Socialistai, 

šoki bedieviai 
dina žmones ir veda anuos iš ke
lio savo skleidžiamomis netei
singomis žiniomis arba iškraipy
tais faktais. Tam nedoram dar-

gėry pamatų inkurtas katalikų

dinolui Farley kun. Miluką, kai
po energišką ir gabų kunigą, ku- 

vienas savo pajiegomis 
katalikišką laikraštį irleidžia

ir kitu
Viu.” ‘

izmų klaidoms tarp lietu-

vo “Žvaigždėje" kun. Milukas, 
apie kurį, regis, ir patįs lie-
tuviškieji jo konfratrai manė, 
kad jis jau senai patapęs Dovvr 
and Out kliubo sąnariu....

*

* *

Liet.“ praneša, kad
Ecole dės hautes

žinomas
autorius

atida
ręs

Pirmoje tų 
atęs Lietu-

sio šimtmečio nedavus jokio gy-

save akis kaimynu, — Vokiečiu 
ir slavų,. — kurie stengiasi viso
kiais budais tą atgijimą nuslo
pinti. Pirmas lietuvių, o kartu 
ir latvių autonomijos rcikalavi-

tais (1905), bet užstojusi Rusi-

autonomijos į vykini m a sulaikiu
si. — Nuo tolesnių apie Lietu-

Seignobos susilaikęs ir savo klau
sytojams pranešęs, jog pi 
apie tatai išguldinėsiąs J. 
rys, kurs 
mokyklos 
sėkmės J.
des hautes ėtudes sociales

sios

“Ecole
ra

vėliaus pranešti.
* 

*

savo korespon-
indėtą šin nume-

*
Atkreipiame 

dentų domą į 
rin “Nubudusio“ korespondenci
ją iš Hartford, Conn. Gražus

dūlis. Paprastai musų korespon
dencijos kalama pagal vieną šab
loną: “Oras gražus. Darbai ge
trai.... blogai eina. Lietuviai 
sutikime gyvena.... Lietuviai

Buvo susirinkimas... . Kalbėto
jas gerai.... blogai kalbėjo.... 
Publika buvo užganėdinta. .. . 
neužganėdinta....“ ir 1.1, be
veik kiekvienoj korespondencijoj. 
Jei ant vietos neatsitiko mušty
nių, jei nepamatė gatvėj girto 
šlitiniuojant, musų koresponden
tai ir nebežino, kas butų galima 
dar laikraštin parašyti. “Nubu
dusio“ korespondencijoj iš Hart
ford, Conn, nieko panašaus nėra, 
o tečiaus jo žinutės yra daug 
indomesnės ir naudingesnės už 
visas kitas musų šabloninių ko- 

Tepasimo- 
nori.

i

respodentų. žinias, 
kinie, kas pasimokinti

Chicagoj, tame didžiausiame 
Amerikos lietuvių centre, spek
takliai ne naujiena. Kiekvieną 
nedėldienj, tankiai ir subatomis, 
vakarais turime ne po vieną, bet 
po kelis spektaklius įvairiose 
miesto dalyse. Kuone kiekviena 
draugija,' kurių čia šimtais skai
toma, metų bėgyje turi būtinai 
kokį “teatrą“ sulošti. Šalia to, 
yra susiorganizavę net tam tik
ros kuopelės, dramatiški rateliai, 
kurie čia tiesiai su kits-kitu lenk- 
tyniuoja. Taigi ir aktorių-mė- 
gėjų (jie visi tokie) nemaža. Iš 
jų, žinoma, daugumas tik vieną 
sykį scenoje tepasirodo ir ding
sta — ateina ir išeina. Jų ne
sugaudysi. Bet yra ir tokių, 
kurie jau nuo seniau veikla, yra 
scenai atsidavę ir jau ingiję tūlą 
garsą. Statoma scenoje koks 
dalykėlis, pirmiausia žiūrima, ko-

MRS

Lietuvos".

-:t u v<v

smėlis gana 
bus indomus 
ve patiems 
me. pluošte

nu cnaraKtensti v
“garsiuosius" ir

■Mnum

jaučia,

\ a-

Viešnia p a ragavo Žalias Vakaras

maudo, is ar

tai butuklausė šeimininke. <(

ra .

onios ner

neap--

l oma žinojo, gerai 
tai yra badas; sykį 
(lijo su savo vvru,

Tartila duoda 
a akto- u 
ima tik

ir sušuko

ros 
gi a

muzi-
- nė

kotlictu neturite, nė kremu,...
V ' f

virtuvėn, 
; ir skaura-

jautresnė. Užsilai- 
ant

ABRAOMAS LINCOLN (1809-1865) su sayo šeimyna (apačioj) plianas rengiamų pastatyti 
Lexington, Ky., rūmų Lincolno žmonos atminčiai. (Iš priežasties pripuolančias vasario 12 d., 
daugelio valstijų švenčiamos, Lincolno gimimo dienos). _____
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s

ji su si vai 
nu, ir pat

CC1US

nuo i ii r

■

kic artistai dalyvauja: dalyvau
ja tokie ir tokie iš žinomųjų 
“žvaigždžių“ -— salė pilna žmo
nių; artistai nežinomi «—• apie 
vakaro pasi 
Tėvynės n r.

indomus,

aktoriams.
paduodama’ charak- 
moterų, apie vyrus 

autorius žada pakalbėti sekamuo
se ‘ numeriuose.

I'lnna-

Kaip mielaširdinga ponia baduo-

Matyti, 
ninkai" 
bausmę

se skurdas didžiausias! Žmonės 
vaikščioja beveik pliki — dide
lė ūkininko šeimyna teturi tik 
vienus marškinius.“

— Tfu ! —: atsidusta |>onia, —

— Nė tau, nė man! Nė tau, 
nė man! Abu badu padvėsime!

ranan pietautų, 
neryavusi, krito 
liovos šaukė:

O ponia, susi-

ot nevalgysiu!

suotemai, ponia jau

— u Jėzau, Jėzau, kaip as 
kenčiu! Kokia aš kankinė! Ko
kį badą kenčiu!....

Šoko iš lovos ir visas tarnai
tes išvarė j krautuves nupirktų

sisotinti.

vargšus

sti, — atsakė viešnia.
— Nu, vadinas, dar paragau

sime....
Ir ponios vėl ragavo lašiniuo

čio — po truputėlį, po trupu
tėlį.... O tas apetitas vis smar
kiau šėlo!

Atėjo dar kelios viešnios. Po
nia užkalbino jas:

— Mano brangiosios, ar jus 
mužikėliams nieko nemanote 
duoti ?

atsiliepč viešnios.

iititBIl

Ųntmiį SpwhH.
“Šerno Muzikališkojo Fondo“ 

metiriė sueiga.
1 vasario d. “Aušros“ kamba

ryje buvo susirinkę “Šerno Mu- 
zik. Fondo“ sąnariai aptartų, kas 
darius su fondu toliau's. Sueigoj 
dalyvavo: Šernas, Bračulis, Da
mijonaitis, dr. Graičiunas, G^ 
gis, Hertmanavičius, Ilgaudas,

M i-
šeika, dr. Zimontas. Sueigon 
prisiuntė laišką ir $10.00 mo
kestį fondan dr. Rutkauskas. Su
eigoj svarstyta ir pripažinta: (1) 
kad fondas muzikos reikalams

šiai) ; (2) kad 
1 iškas

“Šerno Muzika-
Fondas“ savistoviai gy-

keturi mandarinai: ponios P. 
Moskienė ir B. Bernotaiticnė, 
ponai B. Vaitiekūnas ir J. Šau
kimas, kurie keistokai pasirėdę

ra. Be to bus deklamacijų (p. J.

tė), latvių dainų (plė K. Plei-

fetti, serpentinų, užkandžių 
matų partijos etc. Ižangc 
asmeniui. Vakarėlis oras

“Birutes“ Vakaras.
pa

mužikėlius ■— ir nu- 
ištiesti jiems pagelbos 
Savo virėjąi -1— dide

liam kulinarijos mistrui — liepė 
nu
sąli

gal mėsa susenusi ar kas.... 
Paragausite, pačios pamatysi
te. .. .

Ponia vi
šiniuočio.

Viešnios,
ko:

— Koks

vasario 4 d.

m u noje Rudolfo Blauman’io

še sekami asmens:
Lo-

susu- riti: ar prie Čiurlionics fondo, ar

siųs mužikėliams

Lašiniuotis buvo gatavas.

kad tie mužikėliai

Lašiniuotis buvo 
Ponia dar nėkuomet

sveikos

skaniausias! 
tokio nebu- 

galvą jai su- 
numanyti, ar 
ne. Dar at- 
kad gerai iš
gavo, o ape

titas vis labiau dūko!

suko, nebegalėjo ir 
ta mėsa sveika, ar

Ponia ėmė čiau-
škėti:

— Mano sesutei, ar tu skai
tai laikraščius?

— Baisiai!
— Tu tiems mužikėliams nie

ko nemanai duoti?
— Kad, donio, aš nežinau, ką 

jie valgo, ką mėgia....
— Aš jiems, vargšeliams, la- 

šiniuotį iškepiau, tik vis bijau, 
kad mėsa nebūtų susenusi — pil
vai mužikėliams kad nesugęstų! 
Paragausi tu, pamatysi,
ponia virėjai liepė atnešti laši- 
nftidčfo. ’ m

ir

— Kaip, sveikas lašiniuotis?
— paklausė šeimininkė.

sakyti.... ’
— Da paragausime, kac( gerai'

f'-'- • *•

markiau dūko!

tru- 
tas 
Po-

gos, ar prie Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje, ar prie “Auš
ros“ draugijos. “Šerno Muz. 
Fundui“ artimausia savo tikslais 
įstaiga — Čiurlionics fondas. Bet 
pasirodė, kad, čia 
“Šerno Muz. Fondas“ 
sižadėti savo vardo, o 
susirinkusieji neturėjo,
timesnė tikslais įstaiga

Stankauskas, Oną, jo žmoną, — 
P. Kriščiokiutė, Jono motiną — 
B. Bernotaiticnė. Andrių, Onos

Joana Misevičiutė, Turta- 
šikštuolį, — Ad. Miscvi- 
ca, kaimynę, — R. Rudzi-

turėtu iš- u

tokio noro
Kita ar

bitro

gyvumo, jautrumo, ypačiai mei-
scenosc. Misevičiutė, kuri

siima, moka

geros 
ir at- 
i n c i t i

jam
negalima 

veiklumo,
gyvuino,
iš kelionės su žinia, jo< 
šimtu tuksiančiu rubliu v v

susirūpinimo, nepasitenkinimo, na 
o čia jis ramiai sau pasakoja ir

pos rolės.
Po lošimo buvo dar 

choro 
Kova“ c 

vusios

triim-

sudainuotos dainos: “I v

— Fredo BeideTio (bu-
V. Kudirkos dainininku

lėli“ - 
balsas 
trįs p

dainuotos. Pirmą “Į Kovą’’ 
šiai sudainavo, antrąją

jos sukalbėti tris “Sveika 
ja“. ,Visi suklaupia apie stalą ir 
kalba. Nusileidžia uždanga.

cinant gulti, kuohiet inteligentija 
pro langus jiems bučiuoja rankas 
ir atsisveikinėja.

šios sutraukos

ni, i)oi s vieniems 
tikti, kitiems ne. Žmones tuo

mavosi, nes žmonių buvo tiek, 
kiek tik galėjo tilpti svetainėn, 
daugelis gi turėjo nuo durų

asmens
Tunu

gent

iniam, neblogiausia. Imant 
atskirai aktorius, geriausia

kur
nereikia, savo žodį 
a k 11. 'bumo kopija.1*

bosnausko, ir \ arpų I .
j, T) ■ , ... • : no monologasbred o Beidel 10, visos .. .

s minėtame vakare bu-

sensas.
mc yra. Veikalėlio idea pajuokti 
tūlas chicagiečių lietuvių grupe
les už ju laižymasi svečiams-
nebuvėliams. Pajuoka 
tiška, burleskiška, na ir, 
verčianti nenoroms kiekvieną 
sikvatoti. Rašytojo esama 
baus pašaipos, karikatūristo,

žinoma, 
nu-

1110-

Dalykas toks: kun. Tumas ir 
Olšauskas skaito amerikiečių 
sudėtus dolarius ir net jų širdįs 
šokinėja iš džiaugsmo. Olšau
skas nori tuojau siųsti carui-ba- 

11 pasveikinamąjį tclcgra- 
bet toliams numatas kn. v

jį nuo tokių ir tolygių 
a, kol neperka- 
ą Ameriką. Ol- 

su bedieviais 
Tumas

švenčiausio 
- dolario.

m ac

Tumas

lėdosią
šatiskis norėtų ir
pradėti kovą, 
draudžia dėlei
misijų tikslo — dolario. Besi
kalbant, pasibeldžia kas į du-

bet baimė

tcligcntas, klupščias neša penk- 
dolarinę ir bučiuoja kunigams

monologe

jam ant

lykstus. Lktveris, ma- 
išeisiant ant estrados

1 sėjęs, savo 
na ir impro-

irtuokho ro
ku nigą, tik taip

nev vkusiai , žiu-
mono-

anavo
ant

letto; taipjau “Temsta die
. U k t veri s turi gerą 
, bet taipjau rvisai
1. Jei panorėtų lavintis, ga-

rasit, šiek-tiek išsidirbti, 
ir menkas jis buvo “soli- 

, vis dėlto dainos geriau 
išėjo negu jo nelaimingasai “mo
nologas”. Paskui išėjo ant estra
dos Dundulienė, irgi kaipo so
listė. Dundulienė — tai, taip pa-

uos srityj.
ž i šori us, ir

k-at-ali-tradcs sce- 
Ji ir aktorė, ir re- 
grimiruotoja, ir. . . .
ir.... komp^zito- 

lainininkė, ir — nu, 
kas dar ne. Skina

rims, ir. . . . 
dievai žin, 
liaurus glėbiais, tik kartais pasi

laka i 
nusi- 

rušies

taiko vietoj liauni jai ir 
intariamos rūšies lapeliai 
skinti. Tokius intariamos

mat urge nori

— Nu, dabar tie musų muži
kėliai bado nebekęs!

— Vadinas, jums lašiniuotis 
patinka? — paklausė šeiminin-

— I!! — sušuko viešnios.

suūbavo šeimininkė, — nešk šian 
mums lašiniuočio, gerai reikia iš
tirti !. . . .

Atėjo virėja. Ponia suragino:
— Duokš greičiau!
—• Kad, poniute, nebėr'/T4 -

go? — stebėjosi šeimininkė
ne-

beliko!
— Dieve brangus, kokie 

laimingi tie musų mužikėliai! —• 
atsiduso šeimininkė.

— Nelaimingi! •— pridūrė 
viešnios. .;

ne-

tiek,
virėjai Rozalijai paliepė užkaisti 
virdulį — po lašiųiuočio rėmuo 
pradėjo ėsti L

dūsavo šeimininkė, ir

“Aušros“ 
ma balsu

ir

dr-ja. Tai čia daugu- 
ir nutarta Š. M. Fonda

“Aušrą“, 2 už Susivienijimą 
už Ch. Draugijų Sąjunga. 

Šernas pritarė priskyrimui 
a - 'prie “Aušros

Jono ir Onos sūnų, — L. Mie
žinis, Abromą, žydą, — B. Vai
tiekūnas.

Veikalo turinio čia nepaduosiu, 
kam butų indomu, galės iš kny
gos pasiskaityti.

atliko: Bernotaiticnė, Misevičiu
tė, Vaitiekūnas ir II. Mockus.

nigus neša, 
inteligentės, 
viai, etc.

jų ateina ir kiti. Pi- 
vis klupščioms, visi: 
inteligentai, bedie-

mažiau nė daugiau kaip ai 
“Lucia di Lammermoor”. 
geriau butų padarius vįsai 
kėsinusi imtis to, kas ir 
dainininkei-profesionalistei

Bet 
nesi- 
gerai 

ne
lengva išpildyti. Balsas menku
tėlis, girgždąs, neaptašytas, jai 
pačiai nesuvaldomas. O gi tre-

m—pi---- ’
Aušros Vakarinė Mokykla.
Per paskutinius pereitų 1911 

metų mėnesius (Aušros vakarinei! 
mokyklon kinkOi mokinių: rug
sėjo mėnesyje J,88; spalių mėti. 
96; lapkrityje 75; gruodyje 67 
mokiniai. i - y

kauskas, Šileika ir Kriščiokiutė, 
Šikštuolio — Ad. Misevičia silp-

į šikštuolio ir sumišusio 
is padėjimą, koks čia vaiz-

savo

kilin kviestų: vienas su dideliu 
bubnu, antras su dūda. Pirma- / . .sis sako: “meilausi sveteliai, 
kviečiame jus pas mus į vaišes 
ir sveikiname“ — bumbpt! į 
bubną, o antras — tilili, tilili! 
ant dūdelės, na ir taip, iki ne
nusileidžia uždanga. Antroje 
scenoje — pokilis: Tumo kalba,

ir cibuliais, naikina Lietuva, ka-

u

to greičiau mikenimo negu dai
navimo. Reikia pripažinti poniai 
Dundulienei jos nuopelnus kaipo 
aktores. Ji lošia, ir kartais dagi 
neblogai lošia. O jei ji dar no
rėtų suprasti, kokios jai, ir su- 
lyg savo amžiaus ir sulyg savo 
figūros, rolės atsakomiausia bu
tų pasirinkti, ji musų scenoje 
užimtų dar nepaskutinę vietą. 
Deja, ji to nenori suprasti. Bet 
jau tiek to su rolėmis. Kas jai 
nuoširdžiai butų patartina, tai 
kad ji truputėlį apribotų savo 
pretenzijas ir nesileistų į sąų ne
žinomas ir vargu į>epasiek$įųias 
sritis — į muzikos ir dainos sri
tis. Jeigu jai savęs negaila, pa-

Debatai.
Ncdėlioj, vasario 11 d., 3 vai. 

po pietų “Audros“ svetainėje 
(3149 So. Halstcd gtv.) įvyks 
debatai klattsinię: “Ar tautybė 
gali pakelti lietuvių liaudį?“ De
batuos p. J. Hertmanavičius už, 
p. A. Petraitis prieš. Į debatus 

norintieji ir iš publi-

gabumu ir atsižymėti, bet

dais!“ “Mirtis nedaverkoms!“ ir 
1.1. Paskui jį kalba Olšauskas, 
sušukdamas: “Lai gyvuoja mu
sų' viešpats — (čia Tumas su
šunka: “Kolege!“ ir Olšauskas 
susigriebia) — • musų viešpats

nepajiegė išreikšti to išdidumo, 
pasiputimo atsakant vietą tar
naitei Jievai, kad perskyrus ją, 
atšalinus nuo savo brolio An-

Vičas šį kartą geriaus atliko 
savo rolę negu kitąsyk, bet vis
gi nepergeriausiai; trūksta jam

Po visokių kalbų ir vienas “ci- 
cilikas“ ima kalbėti. Klausytojai 
švilpia ir ant galo visus “cicili- 
kus“ išmeta laukan. Vienas in
teligentas atsistoja ant kėdės ir 
atsiprašo kunigų už tokį jų pa
žeminimą. Visi bučiuoja jiems 
rankas ir nutaria dėl tos įntencį-kos

»H tju Wk’wM*1*11* “ *•

kaltusios publikos.
Ant galo buvo dialogas “Į 

Ameriką“. Dialogas, regis, ge
riausia žmones patenkino. Da
lykėlis buvo pilnas satyros ir 
humoro. Lošė J. Sankunas ir 
J. Prušinskas; savo roles abu 
labai gerai išpildė.

Reikiar"4>ridurti, kad “komedi
jos“ “Svečiai iš Lietuvos“ efek
tą labai gadino begalo ilgos pau- 
zos •— ilgesnės negu patsai per
statymas, Jo. Vįskasa

ž
I
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Tikėjimu Istorijos RanKvedis. Ss j

Su paveikslais. kojiniui, t

o viešpatavimo laiku Persijoje jg|) 
rsekiojimai. Kad karalius f čion w

)®ėj.O < ktikš- 
g® greičiau Pušynas šlamėjo. tikros degtinės, prie to dar reikia labokas 

pridėti..Išeina, jog trįs šimtai buteliu
>kų mieriti,, negu, dėl tięsiogiiiiom 
ai tas matyt iš to, jog jis paliko

Ofavimo ti- 
9/>mc žydus.

Slepihmj 
Ta i po i r

ji balsai, .lyg iss upių ūkai, 
pušyno giedri spyglių daina...

reikia numesti nuo abelno skaitliaus.
—■ Ar viskas tiesa, ką jis kalba? —*

Paraše bendradarbiaujant kitiems mokslininkams Męs nenorime čion aprašinėti* istoriją /O:(Mionių per- Skambėjo jie man ir skamba nūnai. jaklausė senas Tojonas popo, ir buvo matyt,-

P. D. Chantepie de la Saussaye tr's' metŽ
Teologijos prof. Amsterdame. nimo.^ R<

kurie su pertrūkiais tšsėsi perslft 
>imčius it yra žinomi iš syriškų w 
dai jie smarkavo teip labai ir t&

k||lybėje per 
ųOniii gyve- 
lbi|įšiai, kaip

Nors ištikra jau vyko gera atmaina.
Kaip verpetai prabėgo ausį užkliudę, 
Nutėnlioie vaizdu- na veikslu dauvrvbe.

kad jis dar pyksta.
— Tikra tiesa! — skubiai atsakė popas. 

Makaras gi tęsė toliau.
Verte J. Laukis. ro 11. Jau jo sūnus Jczdegerd I,w 

įmigai vadino, elgėsi su krikščfir 
ankiai karė su Roma skudrino |^y

Jtdiėmingasis, 
ūn|s su ap- 
ktf su krikš-

Ir džiau
Kai žmc

gias siela, kai vaikai atsibudę... 
)gus, kuifis mato savo galybę.

Jis esąs pridėjęs tris tukstancius karčių?x 
Tegul! Bet jis esąs prikirtęs šešioliką tūk
stančių! O ar tai maža? Prie to dar du tuk-Kcl 111 cl, 1

sai pušype, kur tavo daina?kuris galėtu ji iserclbeti. Tokiu žmogum pasirodo narsusis Ičionimis, taika gi pa])rastai apdraudė laistą tfkėjimo iš- O, žalia stančiu jis prikirtęs, kada jo pirmoji pati
Kerezaspa; jis užmuša piktąjį Azi-Dachaką; pairtuvč ir pazimma abiem šalim, kai]) persams Romp$| viešpaty- Praskambėjo jinai, prabėgo verpetais; sirgus. . . . Jam buvę sunku ant širdies, jis
sunaikinimas nusitolina nuo žemes ir užstoja tūkstantmeti- bėję, teip ir krikščionims persų vicšpatybęj ė, met su ta Ir pravi rko sirdis, ir nulindo viena — norėjęs prie savo senes sėdėti, bet vargas
ne karalija. išlyga, kad jie negalėjo rinkti prozelitai iš f tarpo tikinčiu I u slam i ir nu, ir šlamesį dar metais. ginęs jp miškan.... Ir miške jis verkęs, ir

Tašyk mergelė maudęsis Kalbos ežere ir apsivaisins į Mazda. Verta patėmyti, kad Jezdegerd tl (438), per- Tik mario ausis nebegirdi to balso; asaros salę ant jo blakstienų, ir nuo vargo
Zaratustros sėkla, nupuolusia į ežerą, ir pagimdys sūnų, sekiojus is kaii) krikščionius, teij) ir žydus, ve ikė ne tik su Palikai tu už juros toli, tain toli... šaltis dar labiau laužęs jį. O jis kirtęs!

Paskui senė pasimirus, reikėjo ją palai
doti, o pinigų nebuvę. Ir norėdamas užmokėti 
užu senės triobas aname sviete, jis pasisamdęs

pergalinga Saošiantą (Šausiant reiškią “pagelbininkas, iš- spėka, bet 
ganytojas”). Jau senovinė Avesta pasakoja apie jį, kaipo tindamas 
apie kokį Mesiją, turinti ateiti paskutiniais laikais, kaipo apie mą teip i

ir darė prirodinėjimus prieš krikščionius, kal
iuos užtai, kad jie dievui priskaitė kaip geni

i’ blogumą, kad leido dievui (Kristui) gimti iš

Tik naktį sapnai neša aidą to garso, 
Tą giesme jaunystės, kuri tai]) giedri...
*X V • • 1 • 4—1. — 1

svieto išganvtoja; iš tulų senesniu vietų tarytum galima moters ir nukryžiuoti jį, kad ju mokinimas priešingas tuo- Ivors ir >

Ji palaik
Ir garbė
T V

gaila jaunystes, net vyro speua — medžių kirsti. Pirklys gi, pamatęs jį varge 
esant, davęs tik po dešimtį kapeikų.... Ir 
senė gulėjus viena nekurtoj, šaltoj trioboj, omanyti, jog Saošiant nėra vien Zaratustros sūnumi, bet kimuisi, i: 

kad patsai pranašas įsikūnija jame, idant šitame atsigimu- šia tolesn
>giria elgėtybę ir bėdingumą ir tokiu budu gre- 
iam svieto buvimui, antnalo. kad iie teršia t v-

o gyvenimo mūrus sunkius.
... Kas garbė? — tatai vyro jiega,
• **1*1 * *1* • • 1

šiame pavidale; prisidėt i prie galutinos svieto pergalės. Seip rus oleine 
ar teip Zaratustra lošia veiklia rolę svieto, pabaigoje. Di- čionys ab

7 < ? 7

ntus. Antroje Sassanidti periodo 
elnai naudojosi didesne apkauta.

pusėje krikš-
Tam, .žino-

per amžius ji lamo jos zaims vamiicus.
Menkutis.

jis vėl kirtęs ir verkęs. Jis manąs: tuos ve
žimus reikia skaityti penkeriopai ir net dar 
brnnn'inndysis nuotikis, nuveikiamas Saošianto, vadinama Avestoje nia> gelbė o tas, kad jie 483 m. prięmė neštorijonišką mo- • Seno l'ojono akyse pasirodė ašaros, ir 
Makaras pamatė, kai]) sveriuvu svarsčiai su-frašokereti “ateitie tvėrimas”, vadinas naujo svieto ata- ]<s1ą ir tukiu budu išsivadino nuo armėniški i monofizitų, Žiemkenčiai.steigimas, kuris visųpirma yra mirusių prisikėlimo. Kuomet kaipo ir i mo romiskti teisatikybininkų. Chozfau Anusar- Ant medžiu viršūnių saulutė skaisti judėjo, ir kai]) medinis svarstis pakilo, ovole po nusprendimui ant tilto Cinvat eina į dangų ar į pra- Van (531 — O/o), vienas is didžiausių šit 0 namo, vai- G V-

Pakilo, iš ryto pakilo, 
Po laukus dobilai rausvi ir balti

auksinis nusileido
garą, tai kūnas tuo tarpu liekasi dar ant žemės, kur atski- (liniuku, tibclnai paliko juos ramumoj, Jo sūnus Choz- Ir Makaras traukė toliau: viskas pas jus,
ros jo dalys pereina į visokius elementus: — kaulai — į ran Parvc?z, po krikščiones pačios intekme tūlą laiką net Prabilo, iš ryto prabilo.

1 J F

esa, užrašyta knygose. Tepajieško; ar gir-
žemę, kraujas į vandenį, gyvastis į ugnį, plaukai į augalus visai °lob<čjosi jais ir skelbė apkauta savo persiškiems ku-

a Kalba d dėjęs jis iš ko-norint gerą žodį, pasveikinimą, 
ar mates džiaugsmą? Kame jo vaikai? Kadair t. t. Visas sitas kūno dalis vėlė surinks paskutinėje die- nigams: k itatikiai padaro kaipir užpakalinius jo sosto s t ui- obilu, ne tokia kai žmonių —G x v

noje ir tąsyk visokis žmogus, blogas ar geras, kelsis pilname 1)US kurit i jis teipgi reikalavo, kai]) ir prie/cinių. Tik į Jie, byloja gražiai tik kvapsniu: jie mirdavę, jam būdavę sunku, jo širdis plyš-
kumskume, su visomis savo pavienmemis ypatybėmis ant savo vieši)alavinio pabaigą Chozrau stojosi y į ratingai neap- l)cll

T 'X

sų, kiek posmų mdomių, malonių; davus, p kada išaugdavę, tai išeidavę nuo jo
tos vietos, kur jis numirė. kenčiamu krikščionims ačiū tam, kad jis išsivežė šventa Dai ig išreiškia vienu sakmių. pavieniui vargti savo varga. Ir jis karšinesis

Pirmas, savo kaulus keliantis iš kapo, vra Gajomard, . . . . . . . .*•'.• ki vziu, ar ėmęs leruzolima (614). Todėl kri kščionys ėmė Jei -nori klausyt, jie tau daug pasakys, vienas su savo sene ir jutęs, kai]) jo spėkos
pirmutinis žmogus; po jo eina pirmutinė žmonių pora — dalvvuma 
Ąlašiajr Mašijaji, po jų likusi žmonija, kiekvienas tokiame € į

* pavidale, kokiu jis buvo. Tąsyk visi jie susirinks drauge ‘ - \

jo nugalabinime (628) ir nusidžiaugė kaip cie- 
klius, uždavęs persų galybei tokius baisius sniū- 
crvžiu nustatė leruzolimoie (14 runsėio 629 m. k

Kai
Jie kant

Kai

p tai žiemą kentės jie vargus; 
rybčs tave tikrai pamokys, 
p praleisti sunkiuosius laikus.

ėjusios vis silpnyn ir kai]) atėjus senatvė, 
be stogo ir duonos kąsnio. Juodu vienudu 
stovėję tai]), kai]) stovinčios tyruose laukuose

ir kiekvienas matvs pries save savo gerus ir blogus darbus % , . i
• ii • \ 4 i i i • 4- i • i Pct tuo la iku romėnai ir persai nebuvo jau v ieni ant svie- M enk u lis. dvi eglelės—našlaitėlės, kuriąs ir vėjas daužo,
ir blogas žmogus teip pat lengva bus atskirti kaip ir juoda • • ,• . t i. '■t' i . • • i , i • . Lines istoi •ijos regyklos; jau artinosi arabu galybė, kuri ir pūgos pusto. \
avis terp baltų, lasyk teisingas bus atskirtas nuo blogo, .. r zijos ir Ncchavendo (636 ir 642) 

ssanidų karalybei galą.
pat žiauriai ir aštriai, kaip su krikšį 
kunigai elgėsi ir su manichejcns. -J\ 

irie* Šapuro I; Baram 1, kunigų in 
dabinti jį, iškimšti jo odą ir pąk 

nuosekliai įsigilinti į manichejy 
i ir bendrijos surėdymą. Apie tą

o J '
ant visados — Ar tiesa? — paklausė vėl Tojonas.

vienas eis į dangų, o kitas į pragarą, kur jis per tris dienas, lyKp r- 
kentės bausmę savo kūne, kaip pirmiaus kentėjo ją savo ve- ’)c . c
Įėję. Tąsyk kils verksmas visame sviete, nes vyras bus . ,. J?
atskirtas nuo pačios, brolis nuo brolio, draugas nuo draugo; kauliai n 
visi verks; gerieji blogų, blogieji gi patys savęs, ir žemės iegyklos j 
tužba bus tokia, kaip vilko nutvertos avies tužba. sa <e

Tąsyk visi kalnai ir kalvos ištirps ir pasilies ant žemės ^en01inie 
ir visi žmonės turės eiti per ištirpusios naugės srautą. Čion čtik;i

ionimis persų 
lani išėjo ant 
kalbėtas, pri- 
abinti viešai, 
bę, jos mo- 
yra daugybė

V. G. Korolenko

Makaro Sapnas.
< . k r

Apysaka.
---• Q ,---

Popas gi atsakė: “Tikra tiesa!”
kada svertuvai vėl sukrutėjo.... Bet 

senas 'Tojonas buvo užsimąstęs.
— Bet kas tai? — prabilo jis. — JulTgr* 

esti pas mane ant žemės ir tikri, tobuli žmo
nės. .. . Jųjų akįs skaiščios, veidai šviesus, 
jupos Švarios.... Jųjų širdįs minkštos...., 
(.) tu, žmogau, pasižiūrėk i save....atsibus paskutinis žmonėms teismas, kaipo didysai ištyrimas versmių, l-caip macliometomskų, teip ir rytiskai krikscioms- (Pabaiga). Ir visi įsteigė akis į Makarą, ir jis susi
gėdo. lis pasijuto, — kad jo akįs pablyšku-su ugnia, kadangi teisingiems ištarpinta naugėybus it šiltas ciskai lotyniškų (tame skaitliuje palaimintasis Au-< • • • v • . 1 1 — • * •’’l • Ir \’os "ojonui tuos žodžius tarus, durįs

pienas, nusidėjusiems ji kaipo prarijanti ugnis. Fr, perėjus gtistinas). net sprendimai apie šilo bruzdėjimo pacigą atsivėrė ir t r obon inėjo Tojono stums ir alsi- sios, veidas tamsus, plaukai ir barzda pasi-
per šitą ugninę ištirtį, visi žmonės susijungs tvirčiausia mei- T pobūdį ilgai svarstysi. Mamcliejybę suprati ) kąipo kriks- sėdo po deši n ės. šiaušę, drabužiai nuplyšę. Ir nors toli dar

' le viens su kitu ir klaus vienas kito: kur buvai tu tiek mctii čioniskos 
ir kokia dalis buvo lemta tavo vėlei? Ar tu buvai išteisiu- (Bosobr i

guostikybės formą, kailio kriksčioiii škd' eretikybę Ir sunu.*-s tarė: prieš mirsiant jis rengėsi nusipirkti batus,
r daugybe bažnyčios istorikų), au Lrargi vertus ’ — Aš girdėjau tavo nutarimą. . . . Aš ii- kad, stojant teisman, stojus kai]) pridera tik-

\ tas, ar pasmerktas bausmei? Ir visi žmonės vienu balsu jo versme s jieskojo buddybeje (r. K. Baur)^ Babartinia- gai gyvenau ant žemės ir žinau ‘svietiškus ram ūkininkui, bet pinigus vis pragerdavo, ir
liaupsins Ahura - Mazdą. me laike aryrauja pažvalga, jog Mani bandėmįsteigti nepri- reikalus: sun ku teks vargšui anstolis važinėti! dabar stovėjo prieš Tojona, kaip paskuČiau-

Po to liekasi dar kova terp dangaus ir pragaro dvasių, klausomą tikėjimą, manichejybė stato savo* rmėriu tapti Bet teesie!.. . . Tik ealbut jis dar ka-ne-ka sias jakutas, suplyšusiuose aval ynuose. . . . Ir
Visos Ameša-Spentja kertasi su atsakančiomis joms vclniš- visasvietin iu tikėjimu, į kurį įeitų kaip,krily;sčipniški, teip pasakys. Kalbėk, vargdieni! jis geidė žemėj prasmegti.
komis esybėmis ir visai suhaikina jas. Surišti patį Ahri- ir persišk ieji sudėtiniai elementai, bet kurįs savo esme- I ' A. J

Tada įvyko dideli stebuklai. Makaras, — Veidas tavo pajuodavęs, — tęsė toliau 
senas Tojonas, — akįs pablyškusios, drabu-maną ir žaltį Azi bus Mazdos ir Sraošos darbų. Kunigų nyje tvėrėsi ant maždeiškų ir senbabilioniškų pamatų ir to- tas pats Makaras, kurs savo amžiuje dau-

pavidale sukįla abu dievai, su maldų ir rąžančių pagelba dėl įėjo į semitiškų tikėjimų tarpą. Ypatingai griežta mani- giau kaip d cišimties žodžių negalėdavo sykiu žiai nuskarę. O širdis tavo apaugo usnimis
jie pergali piktuolius ir meta juos pačius ir jų prieglaudą cchejisško jo tikėjimo dualybė turi kitokį pabudi , negu persiš- pasakyti, — staigu prabilo. Į is prabilo, ir ir piktažole. Aurėn, dėlko aš myliu savo iš-
į degantį srautą. Svietas stojasi pilnai tyru visa visata pri- koji; aštri askėtybė, kurios reikalavo Mani, teipgi visai ne- pats nustebo. Pasidarė lyg du Makaru: rinktuosius ir nukreipiu veidą savo nuo pana-
pildyta tik Mazdos sutvarais ir visa kas gyvas apturi nema- pesiška)*. vienasai kalbėjo, antrasai klausės ir stebėjosi. šių į tave apsileidėlių. . . .

Jis pats savo ausimis netikėjo. Jo kalba plati- Makaro širdį kai]) replėmis sugniaužė.ryoę ir ciangisKą lODUiyDę ęjjacnman-iagit ■t*o, Jounucgs <5U). j, *) Au gščau nurodyta pažvalga priklauso Kesterui, U n terš u c h u n gen
' ' zur Genesis dės manichaeischcn Religionssystems (1876) ir Mani: Mani- ke lygiai ir jausmingai, žodžiai vijosi viens- Jam gėda pasidarė savo ant svieto buvimo. Jis

104. TIKĖJIMAS PRIE SASSANIDŲ IR MAHOME- chaeer - r G. 2 laid. IX (sutrumpintame pavidale pasirodė pirmas jo kita ir palis skrido i ilgas, gražias eiles. buvo jau benuleidžiąs rankas, liet staigu iš-
TONŲ ŠEIMININKAVIMO LAIKAIS. > tomas apie Mani 1889 m.), prie kurio pridedama Garnak: 

lichte, I priedas. Iš senesniu veikalu ypatingai turiningas G. Baimės jis inebejautė. Jei jis kartais ir su- sitiesė, pakėlė galvą ir vėl kalbėjo:
’Jvttsmwnhmo rastai. F. Spiegei, 7 radicionnaja literatūra Parsov FjUegel: Ma 

(1860); tūli iš priklausančių čia veikalų versta E. W. Westo, Pahlari biškuoiu Firni, seine Lehre und seine Schriften (1862, 
ista).

pasiremiant a ra- klupdavo beicalbėdamas, tai tuojau pasitaisy- Apie kokius tai išrinktuosius Tojonas
Texts (G. B. E. V, XVIII, XXXVIf). Bundegeš versta Windischmano \ 5to niėtašim- davo ir saukdavo dar smarkiau. Bet. kas kalbąs? Jei apie tuos, kurie kartu su Maka-
(Zor. Gt.) ir Justi pavyzdingoje laidoje su vertiniu ir žodynu. (1868). Antrcis pamokslininkas išėjo paskutiniais svarbiausia, jis pats jautės kalbąs labai in- ru gyveno ant žemės brangiuose rūmuose,Bandymas sulyginti mokybas padaryta L. K. Kazartelli, La philosophie čio metais ir tūla laika naudo losi Kavado 1 Moba. Tai tikinamai.

Senas r.
tai Makaras juos pažįstąs. . . . Jų akįs skai
sčios, nes neišliejo tiek ašarų, kiek išliejo ju

religieuse du masdeisme sous les Sasanides (1884), tik jame perdaug i ąt
člupniai viršija romiškos apologetikos reikalai. Daug medžiagos, atsine- bUVO lVia4

G G O
čdak, kuris skelbė komunistiška mokslą ir iš- 7 r ° v Joionas iš pradžios rūstavo užšančios prie vėlesniojo laiko tikėjimo galima rasti — Fragmente ueber1 pradžių 11 

die Religion des Zoroaster, (1831) J. A. Wullerso, Fragm. ir kituose jau • «
minėtuose Spiegelio veikaluose. Geresnieji vaizdai iš Firdusi buvo daug 11 KUlllglJ

et leido turto ir moterų dalinimą.
a numetė nuo sosto karalių, kuris 

patarėjų ir kaip jis vėla užėjo c
tė pavojų, gresiantį visuomenei iš 1<

Bet bajorija 
klausė tokių

jo drąsą, bet paskiau klausės jo su didele 
atyda, tarsi įsitikrines Makarą ne visai tokiuo

Makaras, ir jų veidai balti, nesą numazgoti 
kvepalais, o ju švarios jupos svetimu rankų

kartų versta, terp kurių, puikiame poetiškame vertime A. F. von Schako pavojingų 
Heldensagen von Frdusi (3 t., pradedant nuo 1890). Pilnas vertimas su . nnmn
labai branginama |žanga ir paaiškinimu J. Mohl, Le livre des rois par Pats panid

uit sosto, tai 
:omunistų pu-

jau visų stui 
Popas Jonas

ndomu esant, kaip pirma išrodė. 
> iš pradžios net išsigando ir,

siūtos.
Makaras vėl buvo benuleidžiąs galva, bet

Aoou'l Kasim Firdusi (7 tom., 1876-78). Apie šiolaikinius parsus šneka sės. 528 m. jis uždavė Mazdakm ir jo salininkams kru- norėdamas ii austabdvti. pradėjo tamnvti Ma- tuojau ja vėl pakėlė.abi brošuros Dadabhai Naoroji, The manners and customs of the Parsecs v:nn ųmfu 
(1861) ir The parsee religion (1861), sulyg kurių paduoda žinias Max X1 ‘ g <į; jo sūnus Chozrau Anošarvan plabaigė su Ii- karą už kailinių žambo, bet Makaras, atsimo-G G ’ 7
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Tuo tarpu, ar jis nematąs, kad ir jis už-
Mueller savose Chips (Essays x I) ir apiminga, puiki knyga Dosabhai kusiais. dienok dar vėlesniuose metašimčiuos;e, islamo lai- savęs nuo jo , traukė toliau. Paskui ir popas gimęs, kai]) kiti, su skaisčiomis atviromisFranijl Karaka, History of the Parsis, including their manners, customs, aip
religion and present position (2 t. 1884). Naujausi po Indiją kelionių v ‘ ‘ ninkame slaptus Mazdako teorijos pasekėjus. liovėsi išgąsčiavęs, ir net pražido, pamatęs, akimis, kuriose atsimušdavo žemė ir dangus,
aprašymai turi teipgi geras žinias apie paršų bendrijas Guzerate ir Daba r kreipsimesi prie Sassanidų periodo rašliavos. kaip jo parapijietis teisybę kerta, ir kai]) ta ir su gryna širdimi, atjaučiančia visas pasaulio
Bombėjuje. - Su]yg j<aĮ|jos ji skiriasi kaip nuo senoviškos , teip ir nuo teisybė patirika senam Toj on ui. Ir jauni- gražybės? Ir jei dabar jis iš gėdos geidžias

Sulyg party valdymo gadynių turime tik menkas ži- c’a^ai tinės 
nias ir kartais reikia pasitenkinti vienų pinigų liudijimų; sayiml 
užtai labai apštingos yra versmės tyrinėjimui Sassanidų I?JC C1 an.cl 
laikų. Šitoje dėstyje, be parašų ir pinigų turime vėlesnes $lska; yid 
latyny ir Byžantijos žinias (Ammianus, Marcellinus, Pro- *yg_aPemi 
kopius, Agatias), syry kankinių gyvenimus, armėnų istoriš- Pll.se:sv 
kus veikalus, arabiškus metraščius (Tabari), gabaus pusė- ls <ltc
tiną vietinę rašliavą. Sulyg šitų versmių gįalime įgyti aiš- ^oma, pec 
kų supratimą kaip apie politikos teip ir apie tikėjimo to pe- .assj!1_n 
riodo sąlygas. ninte e įsi

Partiškieji karaliai nebuvo visai nė Zaratustros tikėji- .. G
< mo išsižadejeliais, nė persekiotojais. Vienok su Sassanidų J ,.c ‘* J limo n oiškįlimu, šitas tikėjimas gavo naują vystymąsi. Artašir 

nuo pat pradžių rėmėsi dvasiškija ir kiekviename atsitikime nic asi
skaitė save į Mazdą tikėjimo pasekėju, net savo dinastiją Pec 1 evin? 
jungė su senmytiškaisiais Irano karaliais. Sassanidai za- (.onias 3C 
ratustrinį tikėjimą iškėlė į valstybinio tikėjimo laipsnį, ir *11 aPima P 
savo sostą parėmė aukuru. Fanatiškoji, hierarchiškai su- ?. e

Senovinė parašyta zendiška ka Iba ir apima kaičiai ilguos>e marškiniuose, su baltais spar- žemėn prasmegti, tai čia ne jo kaltybė. Bet
rcstą, kuri be abejonės, tik prie Sa 
ai suredaguota; vėlesnė rašliava yr 
tiriu periodą padaro pechleviškieji i 
o paskutinė rašliava labai yra pk 
4< buvo išversta ir komentuota zen 
)S buvo parašyta skaitlingi savysti 
:hlevinė rašliava gavo sau užbaiga 
■laiku. Esą musu rankose rantčra

ssanidų buvo 
a nauja per- 
/eikalai. Svi
lti; iš vienos 
idiškieji teks- 
veikalai. Ži- 
i tik iau po

nais—lojono tarnai—priėję is priešinio kam
bario prie durų ir kumščiodamies kits-kitą 
alkūnėmis, klausėsi Makaro kalbos.

Jis pradėjo nuo to, kad nenorįs eiti pas 
zakristijoną ir arkliu būti. Ir ne dėlto neno
rįs, kad sunkaus darbo bijąs, bet dėlto, kad 
tasai nusprendimas esąs neteisingas. O ka-

kieno?. ... Jis to nežinąs. . . . Bet jaučiąs, kad 
ir jo širdis lig soties jau kentėjus!

VU.
Jei Makaras butų matęs, kokį įspūdį daro 

jo kalba į seną Tojona, jei jis butų matęs, 
kai]) kiekvienas jo rustus žodis tarytum švinas

ščiai. su vie- daugi tas nusprendimas esąs neteisingas, tai krinta ant auksinio svarsčio, jis butų numal-C G C '
ničia, siekia netoliau kaip 14 metašimtj; pech- jis jo ir nepildysiąs, ir piršto nepajudįsiąs, ir šinęs savo širdį. Bet Makaras nieko nebe-

7 1. G z 1.

ikalų didžiuma turi savyje nurodymą į tai, jog 
lo tik puolus Sassanidams; sulyg tūlų gi męs 
t su tikrybė ..pasakyti jų pasirodymo laiką apie 
mčio pabaigą. Jei gi męs šnekame čion apie 
rašliavą, tai tik tocjel, kad jos turinys yra nuro- 
atsinešimo prie Sassanidų periodo. Tuo tarpu 

iadavas ir teologiškus sanprotavimus šiio periodo, 
snio laiko, buvusio po mahometoniška intekme.

kojos nepakelsiąs. Tedirbie su juo, ką norį! 
Teatiduodie jį velniams į darbą, bet anstolio 
jis nevažinėsiąs, nes tasai, esą, neteisinga. 
Tenemano jie, buk jis bijąs arklio padėjimo:

matė, nes jo širdį apęmė aklas užsikirtimas.
Aurėn, peržiurėjo, jis visą savo kartų 

gyvenimą. Kaip galėjo . jis ligšiol pakelti 
tą baisią vargų našta? Jis pakėlė ją, nesą

zakristijonas 
jį avižomis; 
o avižomis i

— Kas
m inkš tėjęs, s

gainiojus savo arklį, bet šerias 
jį gainioję, esą, kiaurą amžių, 

liekas jo nešėręs.
tave gainiojo? -— paklausė, su- 
enas To jonas.

ateityje vis spindėjo jam, kaip tolima žvaigždė, 
aukso viltis. —Spėkų dar nestoksta, — mane 
jis, — jis galėsiąs, jis turėsiąs pritirti gere
snės laimės!... . Dabar jis atsirado prie kran
to, ir viltis užgeso....

organizuota kunigija padarė didžiausią spėką valstybėje ir J k
apteikė karalius, sekusius josios nurodymus, šventybės aure- . "

I Illi 111 h IlCL J €11^4 btl llZl-cllKy ĮOb 

pagelba papildyti vaizdą, piešiamą
jje senovines 
mums Avės-- y.

Taip, jį gainiojo kiaurą amžių! Gainiojo Tada jo siela aptemo, bangos pradėjo
seniūnai <ir viršaičiai, antstoliai ir spraunikai, 
donių reikalaudami; gainiojo popai, su kalė-

po ją daužyties, pakilo jp viduryj audra. Jis
olų. Užtai Sassanidai dideliai pasitarnavo tikėjimui. Jie 1 j t • j 1 — • • j • • ¥ •j *1 užmiršo, kame esąs, prieš ką stovįs, užmiršo

> > statė šventnamius, terp kurių ypatingai buvo garsus dide- K . paskutinis pastebėjimas ypatingais yra pritaiko- domis spauzdami; gainiojo vargas ir badas; viską, apart savo rūstybes....
lis ugnies šventnamis svarbiausiame garde Istachre. Jie . 1 .
rūpinosi teisingu Avestos surėdymu; prie Artaširo Arda- S1U. eo °&

Bundęgeso, kuris, be abejones, /'yra?indomiau- v • gainiojo speigai ir kaitros, lietus ir džiovos; Bet senas Tojonas pasakė jam:
— Palauk, vargdieni! Čia ne ašarų pa-įsKUojti rastu is visų aoeinai esančių pas mus 

i tikėjimą. Knyga, kurios antrašas reiškia, pir-
gainiojo sušalusi žemė ir aršus miškas. Ban-

Viraf, o prie Šapuro Aderbad-Marespand atsidėjo išmokti °1 1 .. i
šventus tekstus. Tik kaipo išimtis retas kuris šitos dinas- .AK 
tijos karalių silpnino sąryšį, jungusį jį su hierarchija, arba ^jnon
rodė apsileidimą teisatikybės pildyme; tam nedaugeliui, jgded
kurie teip elgėsi ir į laiką neapgalvojo, tas išėjo ant bloga. ? anraš 
Žinoma, ne visi šitos dinastijos karaliai vergavo kuni- ^nančios 
gams; buvo terp jų ir keletas nepriklausomų politiškų asja 
protų. Bet politika parastai juos traukė ten, kur ir kuni- X K 
gija, kuri po savo augščiausio Mobedo (vyriausias kuni- nįeko bem 
gdfc) vada ir su savo skaitlingais desturais bei cherbedais j. ka]nu 
valstybėje padarė tokią galybę, kurios negalima buvo nie- kJ^igu ge 
kinti. Turėjo teipgi svarbą ir ta aplinkybė,, jog politiš-

da eina ir £iuri į žemę, ir nežino, kur ją kas kalne... . Čia ir tau rasis teisybė....
s tvėrimas, gamut, is danes, savoji • • • • • • tumų parėmė• gena, laip- pat ir jis. Ar jis žinojo, apie Ir Makaras krūptelėjo. Jo širdis pajuto, 

kad jo gailisi, ir ji aptirpo, o kadangi prieš 
jį stovėjo visas jo vargingas gyvenimas nuo 
pirmosios iki pastarosios dienos, jis pasigailo 
patsai savęs neišpasakytai. Ir jis graudžiai 
pradėjo verkti....

Ir senas Tojonas taipgi verkė....

senesnių versmių ir, žinoma, pasiekė mus nevi- 
lame pavidale. 34 jos skyriuose (pas Justi 
ama kosmogonija, kosmologija ir* eschatologija. 
om£ kova tarp dviejų dvasių: geros;°šviesios, visa- 
ir piktos, tamsios, aprubežiuotos. Britam pikta 
kada - ne - kada gali gauti persvarą; galų gale

ką popas bažnyčioje skaito ir užu ką renka 
kalėdas? Ar jis žinojo, kodėl ir kur išvežė jo 
vyresnįjį sumj, kurį paėmė į kariuomenę, ir 
kame, jis pasimirė, ir, kame guli dabar jo 
baltieji kauleliai?

Jis, sakote, esąs daug degtinės išgėręs? 
Žinoma, tai teisybė: jjo širdis troško degti
nės...:.,

Kiek, sakai, butelių?
—• Keturis šimtus, <■—> atsakė popas, pa-

a pergalėta. Daugelis skyrių, vienok, neturi 
Iro su sulyginimu ir tiesiog paduoda įvairių sa- 

jurų, žemiškų esybių išskaitą; arba karalių ir 
nealnp'iia. * ' ’ 5

Ir verkė senas popas Jonas, ir jauni Die
vo tarnaičiai liejo ašaras, šluostydami jas pla
čiomis baltęmis rankovėmis....

O svarai vis siūbavo, ir medžio svarstis
žvelgęs knygon. . kilo vis augščiau ir augščiau!......... ....................

x koji pykestis su Romos valdžia buvo ir tikėjimiška py- J Gerai 1 JBet ar tąi buvo degtinė? Trįs 
buvp vandens ir tik viena dalis]

—
kescia su krikščionybe. Šapuro II, Konstantino bendrar a , 'fLToliaus

■ •

■ . ketvirtdąliai
1 Galas.
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IŠTEIŠINAMA APMAUDA.

VIETINES ŽINIOS.
Ištikimas šuva.

ir Blooming 
nant keletas

Nuo sausio 30 lig vąsarią 5 
i. .įvedimo laidus išsiėmė sekamie

ji Chicagoj gyveną lietuviai: 
J. Petkus su Marijona Brimkaite... 

Stanišauskas su L. Mockiutc... 
Jankauskas su V. Ruinšinc.........

A<1. Žilius 
A.

. .28—20
K.
M.

Mosgiris su 
Mantrymas

M ikalauskas

Mare Dygliute.........
Petronėlė Matutis

su
su
su
su

su

. .31—28

. .32—26

. .29—23

. .29—23

r.

j.

M.

N.
V.

A. Mundzeraite.
I’. Gcditnaite. . . .
B. Paulauskaite.

Petronėle Krušaite. .26—24
J ieva Ančiunaite..
Lenora Balniute..

Ona Astapnaicke (?) 
i Katr. Necclaite.. .. 
Ona Mikuševičiuke. . .

Mockaite...........
Jakaičiutc...........
Montvidaite....

s.
B.
P. Jaksbiga (?) 

Pečuliunas
Višniauskas su 
Janėaitis su ’ 
Nirtautas su 

Malonis su 
Martinaviče su J. 
Kurauskas su K. 
Sikuvis su Anele 
Kuneviėe su Ant. 
Grybas su Alena Mickevičiūte....
Grigot su Ona Šimkaite................
Vabalas su Franc 1 lemski'utc. . . . 
Vasiliauskas su Emilija Grinkiute 
Kabialis su Juze Lapinskiute. . . .

Albrikis, Cicero, su K. Labanauskai

Juzaitis su J. Zdniutc..................
lirinaliunas su Barb. Birskaile.

28—22

. .27—19

25— 26 
27.—23
26— 24

.29—19 

.31—26 

. 30—20 

.27—21 

.24—22

te 30—27 
. . 29—20

LIETUVIŲ LAIŠKAI 
KRASOJE.

Surašąs už savaitę iki vasario 
(Feb.) 3 dienos.

1835

Pereitų seredos diena, namuo
se nr. 2324 Morse avė., rado 
savo kambaryj negyvų chemikų 
Charles A. Pike. Šalia jo, galvų 
ant pirmutinių kojų pasidėjęs, 
gulėjo didelis dailus vižlas, taip
jau negyvas. Matyt, ištikimas 
šuva visų laikų budėjo prie savo 
šeimininko ir. turbut, ar badu, 
.m is gailesčio pastipo. Patsai 
Pike, mirus jo žmonai metai at- 
g<M, gyveno visai 
kęlętas artimesnių jo draugų kar
tas nuo karto jį atlankydavo. 
Menama, kad jis nuo širdies li
gos pasimiręs.

Kunigas nori $50.000 atlyginimo.

traukė tieson

tą J. F. Golden, reikalaudamas 
iš jų 50 tūkstančių dolarių atly
ginimo. Porą metų atgal ku- 
nig;i^ davės padaryti savo kojai 
.O^eFącįją Mercy ^ligonbutyje. 
Operaciją daręs Dr.- Murphy, 
bet po operacijos, tą pačią dieną, 
iškeliavęs Europon ir sugrįžęs 
tik už šešių savaičių. Tuo laiku 
prižiūrėjęs ligonį Dr. Golden.

kę visai nuplauti.
da$.

ir kojų te- 
to ir skun-

Kaltinami darbo organizacijų 
vadovai.

Besitęsiant valdžios tyrinėji
mams darbo organizacijose, ty
rinėjimams dėlei taip vadinamo 
dinamitininkų suokalbio, rišamo 
su brolių McNamara byla, tapo 
dabar Chicagoj apkaltinti Frank 
M. Ryan, Tarptautinės Tiltų ir 
Statomosios Geležies Darbininku v 
Asociacijos prezidentas, ir R. H. 
Houlihan, tos organizacijos loka- 
lio Nl sekretorius. Iš viso busiu 
tieson,patraukta apie 50 įvairių 
darbo organizacijų' viršininkų 
.visų Suv. Valstijų dalių.

IS

Didelis gaisras.

Panedėlio rytą sudegė milžiniš
kos Northern Malting kompani-

žeista. Gaisro padaryti nuosto
liai Siekia 500 tūkstančiu dolariu.

Automobilių paroda.
Milžiniškame Coliseum e

Pirmojo Rcgimento Arsenale 
rengta Amerikos automobilių 
rodą. Sugabenta jų datų 
įvairiausių modelių ir įvairiau
siems reikalams pritaikytų, nuo 
lengviausių, dailiausių, pasiva
žinėti tetinkamų, iki stambausių, 
didelėms sunkenybėms ir pre
kėms gabenti pritaikytų auto
mobiliu.

Bankieriaus Pupausko byla.
Geo. Pupausky N Co., 23

žinomas vardais
Jos. Harmon, 

well st.

1866 
1913 
1926 
1955 
1978 
2041 
2080 
2091

Anton

Wladislaw

1 .... f?
tams, kas U4 f (kiug vietosjkalaS, traktuojąs plačiai synteti- 
laikraštyje, staigu išeitų daug lai-f niu budu spaudos būtybę, josios 
ko skaitytojaius, Pi naudos iš tof< 
— nieko. ... h

Pažymėsiu ,<tik pčia, kad kas 
link knygyną'‘inkuili sumanymo, 
tai visą jo pradžią! reikia pripaT 
žinti vienam Asmeniui, kurs yra\ 
sąnariu kaip Dr. ,^V. Kudirkos] 
draugijos, taip ir T.M.D. ir tą’ 
klausimą pirmiausia pakėlė Ku
dirkos draugijoje. To paties- 
asmens triūsti ir i 
tu vos Ūkininko” 
to savo knygyne 
i<nygy-

Mano 
troškimas 
prisidėjus

n tekine ir “Lic- 
drąiigija skai- 
aįjic 300 egz. 
to/

ir didžia tįsias

ir labiau 
:1av. ->iiiią,

kimą jiažimėjau tik
O

nors kiek 
pajudinus 

• tą atsiti
kai po fak-

pas
o tokiumus pakenčiama

tų, deja, daugybė. Dauguma 
rių tokių draugijų, kurios laiko 
savo susirinkimus saliunu sve-

na-

einant į susirinkimą ir išeinant 
■— išsigerti; tokiuo budu neretai 
ir visai girtų galima matyti su
sirinkimuose.

no kambario. Delegatai,

ir istorijų, 
neturtingoj 
nekantriai

uždavinį, vyst imąsi 
bus vienatinis musų 
literatūroj. Daugelis 
laukia jojo pasirodymo iš spau
dos. Vertimas yra pavestas “Lie
tuvos” Redakcijai ir netrukus

.Su pagarba Vaidevutis. <
P. S.■ Ki tu laiteTašėm- n uosi r-

C L'

džiai meldžiu tai paantrinti.

vakare.
vak. 

su

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Vincui 

kala vi m a

smiu yra

Kalinauskui. i-

ne ten kreipiate, kur 
Po paskelbtu prane- 

juk tikrieji kuopos ir

nešimas oficialias

atšauktina, iš jų atšaukimo ir 
reikalauk itc. Tamisrtos reikala
vimas ten ir perduotas.

Nemurai, Baltimore, 
kapinės tai vietinis

DIDELIS BALIUS SU PROGRAMŲ.
Parengtas 36-tos • kuopos Susivie

nijimo Lietuvių Amerikoje, nedėlioję, 
11. dieną vasario (Feb.), 1912, South 
Side Turner svetainėje, 3143 So. 
State st.

Gerbiamieji lietuviai ir lietuvaitės, 
labai retai mes turim progą pamatyti 
gerą balių su programų musų sve
tainėse. Už tai meldžiame atsilankyti 
į musų 36-tos kuopos S.L. A. puikų 
vakarą, kur bus: kalbos, deklamaci
jos, monologai ir kiti lietuviški žaidi
mai. Durjs atsidarys 6 vai.
Programas prasidės 7:30 vai.

Pasibaigus programų! bus šokiai 
lakiojančiu krasa.

Tikietus galima pirktis išanksto se
kamose vietose: Bridgeporte: A. 
szewski Bank ir Tananevicz Savings 
Bank. West Side: M. J. Tananevicz 
Bank, ir spaustuvėje pas J. Ugandą. 
Ant Oakley avė.: J. Bagdžiuno Bank. 
Town of Lake: New City Bank; V. Mi- 
laszewicz Bank ir Elias Savings Bank. 
Tėmykite: perkant tikietus minėtose 
vietose gaunama puse kainos. O per
kant tikietus prie durių svetainėje rei
kės mokėti pilna 50c.

Su pagarba Komitetas.

DIDELIS 12-tas ROŽIŲ BALIUS 
parengtas Draugystės šv. Antano iš 
Padvos, nedėlioj, 18 d. vasario (Feb.), 
1912 m., Freiheit Turner svetainėje, 
3417-21 S. Halsted st. Balius pra
sidės 5 vali po pietų ir trauksis iki 
vėlumo nakties. įžanga 25c. porai ir 
rožė už dykų.

Kviečiame visus lietuvius ir lietu
vaites, senus ir jaunus kuoskaitlin- 
giausiai atsilankyti musų iškilmingan 
Baliun, kur linksmai sau laiką pra
leisiu Kiekvienas atsilankęs Baliun 
gaus dykai gyvą rožę. Su pagarba,

Komitetas.

01-
Teatras ir Balius su dainomis, skra

jojančia krasa etc., parengtas “Jaunų 
Lietuvių Lavinimos Kliubo“, įvyks 
subatoj, vasario 17 d. 1912, M. Mel
dažio svetainėj, 2242-44 W. 23rd PI. 
Duris nūs atdarytos nuo 6Ų> vai., va- 

vakare. Bi-
Scenoje pirmu 

žemaitės dviejų aktų 
— labai juo- 
dalykėlis. Po

karas prasidės 7:30 vai. 
lėtai nuo 25 iki 50. 
kartu statoma 
komedija “Apsiriko” 
k i ngas ir linksmas 
spektaklio bus dainos, šokiai ir lakio
janti rasa. Gera muzika. Bus tai 
gražiausias vakaras prieš gavėnią. Ba
lius nusitęs 
N uosi rdžiai 
skaitlingiau 
minti.

iki po 12 vai. nakties, 
kviečiame publikų juo- 
atsilankyti ir pasilinks- 

Komitetas.

SENIAI LAUKIAMAS TEATRAS.
“Birute” stato scenoje M. Petrausko 

O pe r e tę “Kaminakrėt is 
kas", nedėlioj, vasario (Feb.) 18 d., 

‘1912, šv. Jurgio parap. 
Place ir Auburn avė. 
vai. vak. Ti kieta i 25c.

Kiekvienas jau žino, 
ateisi pamatyti “Kaminakrėčio ir Ma

nus ų, 
Kaip 

nei galo, 
prisikimši pilnas 

•j kišenes, išgirsi ir puikių dainų, gra- 
J žiu, švelnių melodijų. Pabaigoj šokiai 

' ir žaislai. P-o P. V. Sarpaliaus Or
chestra.

ir Maluninin-

svet., 32-ras 
Pradžia 7:30 
ir augščlau.

kad jeigu

Chicagos luninko“, tai gausi juokų iki 
rcil-'ihm f glėbiais, kaip niekur kitur.

J c> ‘( pradėsi juoktis, tai nebus 
rengiamos Bet nevien juokų 
mL’i ii Ini I kišenes, išgirsi ir puikių dainų,

CHICAGO OPERA HOUSE.
107 W. Washington street.
šiuo tarpu statoma scenoje puikus 

Menyhert Lengyel’io veikalas “The 
Typhoon“, kuriame svarbiausia rolę 
lošia pagarsėjęs artistas Walker 
Whiteside. šį veikalą statyta įvai- 

1 riose Europos sostapilėse su didžiau
siu pasisekimu per dvejus paskuti
niuosius metus, dabar per keletą 
savaičių bus statomas teatre Chicago 
Opera House. Mr. Whiteside lošia 
rolę jauno japonų dipliomato, kuriam 
pavesta atlikti svarbi ir slapta savo 
viešpatystes dalykuose misija, ir toje 

nepaprastu 
Kiekvienam ver- 

Lošiama kas 
seredomis bei subatomis 

Iš priežasties 
bus lošiama ir pa- 

Kainos tą dieną

(lojimo atsakyti ir 
imti negalėtų. Su 
ra šo m a i s mok esc ia 
bendro

Pamištos ’ap- 
s ios nieko GRAŽUS BALIUS.

šv. Pan. M. Ražancavos panų ir 
moterų dr-stės, įvyks 
vasario, 1912 m., M. 
2242-44 W. 23 Place.
5 vai. vakare. Įžanga 
ginai vienai 15c.

šiuomi kviečiame visus 
lietuvaites gražun baliun, 
šokių skanių gėrymų ir 
cigarų. Muzika griež lietuviškus šo
kius, o moterįs ir merginos, sąnarės 
šios dr-stės, gražiai pasipuošusios, pri
ims kiekvieną svečią. Nepamirški
te, jog svetainė, kurioj bus balius, yra 
visai nauja, gražiai žiburiais papuoš
ta ir slidžios grindįs šokimui. Pri
važiavimas iš visų dalių labai pa
rankus iki 18 gtv., o tais karais iki 
23 Place, Ir paeit 1 bloką į vakarus.

Su pagarba, Komitetas.

netu n.miausias. Bet čia kaip tik prie
šingai. Ar galima ugnį su van
deniu suderinti? Jei to negalima, 
tai negalima suderinti nė knygy
no su saliunu.

Namai, kuriame knygynui 
kambarys skiriamas, dideli ir iš
ilgai permūryti. Vienoje tos sie
nos pusėje saliunas, antroje kny
gynas. Ineinama į abudu iš gat
vės, bet viduje prp tą sieną yra 
duris, taip kad iš., saliuno į kny- 

iš knygyno į saliuną ga- 
ramiai sau “špaceruoti”. 
i •— automatiškas pianas

skamba ; antrame: 7 augšte visa- 
platos didelė svetaine, kurioje 
laikomi baliai. Tokiuo budu 
knygyne nebus galima uždrausti 
garsiai kalbėtų ne j, dėlei to viso 
triuKŠmo kartais nebus lengva ir 
garbiai kalbant, susikalbėti. O 
kur jau čia inanyti apie ramų

nedėlioję, 11 d. 
Meldažio svet., 
Balius prasidės 
25c.

rolėje atsižymi jis 
artizmu ir gabumu, 
tetų tatai pamatyti, 
vakaras, o 
taipjau ir popiečiais.
Linco] n o dienos, 
nedėlio popietyje, 
bus numažintos.

savo

Savnoriui, Chicago, 
turbūt, nėra. JeiguAntenas

P
Petruneli

porai; mer-

lietuvius ir 
kur bus vi- 
kvepiančių

ir
pa- 2196 

’ 2204
2212 
2249 
2270 
2392 
2422 
2428 
2430 
2435 
2462 
2530 
2546 
2561 
2588 
2602 
2609 
2623 
2647 
2689 
2743 
2748 
2751 
2766 
2830 
2832 
2835 
2851 
2868 

f 2943 
' 2945 

2975 
3012 
3089

y ra

Smith, Washington st.1 
’vardovski, 214 Wiscon-' 
Milwaukee, Wis.

Real .Apparatus,

Faust Novelty House, Omaha

tipa, Magician, 2316 W

Gruodžio 22 d., 1911 m. tapo 
pačio valdžios suareštuotas ir 
pastatytas po $5000.00 kaucijos 
už siuntinėjimą pačtu cirkulio- 
rių, kuriuose jis siūlo žmonėms 

aitvarus, monus ir gy-pirkti 
duoles.

panedėlį S. V. Distrikto 
pačto rūmuose, prie 
ndis, bet Pupausko 

vokatas išmeldė atidėti bylą 
toliaus, kadangi jis nesąs 
prisirengęs teisman stoti,
pausko byla todėl tapo atidėta 
ant 19 d. šio mėnesio.

teisme,

ant 
dar 
Pu-

Užpulti lietuviai.
Pereita utarninką, apie 8 vai. 

vakare, ant Auburn avė. prie 32 
pi., 4 nežinomi plėšikai užpuolė 
du jaunu lietuvių, Kazimerą 
Venckųną ir Petrų Žukų. Grū
modami revolveriais pareikalavo 
iš jų pingų. Iš Žuko atėmė $15.25 
ir dar apmušė jį, Venckunas gi, 
ištrenkęs plėšikui revolverį iš 
rankų atsigynė. Pašaukta poli
cija plėšikų nesusekė.

n i c-

3196
3288

3376
3401
3441
3442
3447
3493
3499
3506
3507

3520
,3537
3540
3581
3591

Willem 
Jozef 
Rev

Astrauskas Joe 
Balkis Jonas 
Baltrūnas Franz 
Balis Wladislaw 
Balvocate Antonina 
Belskis 
Bockius 
Bockus 
Brozas J
Burneckis 
Czipaitis 
Dudrfjczej 
Dykczis Stanislaw
Gabris Barnabas 
Gečaite Katrina 
Girkontaiti Magdalena 
Grėksuskas Juząpas 4 
Gumalewskis Jonas 
Jeraminaiti Mariana 
Karstklis Petras 
Karbauskis Stanislaw 
Kariminskis Jonas 
Kasilewskis A 
Kiszkunas August. 
Kountautas 
Koz ukau skis 
Kriaučiūnas
Kuczinskis Jurgis 
Kuniszauskaitė Ona 
Kwiadaras Matuszys 
Lawgetis Jozef 
Lekis Juze f 
Luzanskas Jos 
Martišius Petras 
Masilohis Kaetanas 
Macaitis Mik 
Mazunatis Jozapas 
Nagrodzkis Antenas 
Narbut Kazimeras 
Naujokas Jurgis 
Noleika 1 John'-’ 
N tina tv a Juž’apš :; / 
Petrosus Mikodim 
Petkiczate Kazimety 
Powilonis Kat 
Rananauskas Anton 
Rumczikas Jonas 
Samalins Kanstantin 
Shemytls John 
Stasiulis Wicentas 
Szilkunas Jurgis 
Tamulonaicz Ona 
Tomaszajtis Stanislaw 
Urbutis Win 
Urlis Peter 
Ūselis Antanas 
Waisvilas Petras 
Wais vii as Petras 
Waslauskas F 
Wasiliauskaice Ona 
Wain kis Frank 
Walaite Elena 
Winclavas Levanara 
Willauskas A 
Zadeikis Jusop 
Žiedas G

Dar keletą

Atleis man skaitytojai, 
dar aš čia įsikišiu su savo 
siu.

Ponai Delegatai, “Lietuvos” 2{ 
nr. šių metų, atsakydami į ma-f 
no straipsnelį, tilpusį “Lietuvos” 
52 nr. p. m., primeta man daug 
neteisybių. Nemanau daug tei
sintis iš jų, nes reiktų tiek-pat 
neteisybių primesti pp. Dciega-

kad 
gra-

gyną, 
Įima

blogai 
gyno atidarymo vakarėlyj 
saldainių ir riešutų, pikto 
kam tuo nepadaryta. Rie
pasak Tamstos, tinka vaikams, 
bet jie ir suaugusiems knygyno 
inkurtuvėms pritiko geriau, ne 
kad butų buvus degtinė ir kito
kie svaigstamieji gėralai, d to 
juk nebuvo. Mažos draugiškos 
pramogėlės ir svarbesnius reika
lus apšnekant nėra peiktina, ir 
piktintis dėlto nėra pamato. Raš
telio laikraštin nedėsime.

APGARSINIMAI

ReikalavimaĖ

Kam, kam, * bet jau knygynui 
kambaris čia iicpaTankus.

i Delegatas

DARBAS.
Darbas tai didžiausia žmogaus 

palaima. Be darbo nėra 
nlo. Palaimintas žmogus, 
ri pajiegų, nusimanymą

ANTRAS DIDELIS BALIUS, 
parengtas Jaunų Lietuvių Amer. Tau
tiško Kliubo, subatoj, 17 vasario d., 
1912 m., J.'J. Elias svetainėje, 4600 
S. Wood st. Balius prasidės 7-tą vai. 
vakare. Tikietas 25c. porai.

Kviečiame lietuvius ir lietuvaites 
atsilankyti musų puikun baliun. Gera 
muzika grieš smagiausius šokius; 
taipgi bus visokių gėrymų ir užkan
džių ir tikrų Havanos cigarų 
kyti. Nepamirškite 
prieš Užgavėnes.

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
mok j si m e kaip. Del artesnių žinių 
rašykite adresu: Manager, 154 W. 
Randolph st., cor. La Salle st., Chi
cago, 111.

Ant Pardavimo
paru- 

pasillnksminti 
Komitetas.

gyvom
is urs tu- 
ir norą

„ <-tl ,f6 i . ■ ■ #

Šiuo norėtumėm? polemiką dėl 
knygyno pabaigti. Vieta kny
gynui prie saliuno neatsakoma, 
bet draugijos, gavusios ten kny
gynui kambarį, be abejo, pa-

tinti, tik, turbut, todėl, kad tuo 
tarpu atsakomesnės vietos sura
sti negalėjo. Vis tik geriau tu
rėti knygynas kad ir ne taip at- 
sakomoj vietoj, negu jo visai ne

pasirodžius nepatogu^ 
draugijos, jeigu jos jau 

k n y gy n o r e i k a 1 i n gu m ą, 
ir tai, kad reikia jam ir

tinkamesnės vietos ir jį perkels 
kitur. — Red.

nianis, 
suprato

VISUOMENĖS ŽINIAI.

Smagu man pranešti gerbia- 
majai lietuvių visuomenei, o ypač 
tiems, kuriems labiau 
vynės reikalai 
siems 
musų 
starose 
lietuvių kalbon plačiai žinomą 
vokiečių garsaus mokslininko ir 
veikėjo D-ro Emil Loblio tri
jose knygose veikalą: “Kultūra 
ir Spauda”. Šis, taip senai ir 
didžiai visų pageidaujamas vei-

rupi te- 
, t. y. gerbiant icm- 

publicistams ir šiai]) jau 
tautos veikėjams, jog pa- 

: dienose pabaigiau versti

JURGIS

'dirbti. Iš darbo paeina jo pa
ties ir jo šeimynos laimė. Bet 
tankiai atsitinka, kad jo kūno

RAC1KE, WIS.
švento Kazimiero Draugija rengia 

balių vasario 10 d., Turner svetainė
je, kampas Douglas avė. ir Ubar st. 
Pradžia 7 vai. vakare; tesis lig 1 vai. 
nakties. Puiki muzika grieš visokius 
šokius. Taipgi bus įvairių gėrynių 
ir • puikių cigarų. Nepamirškite, at
silankyti, taipjau ir tos draugijos są
nariai gyvenanti kitur. Įžanga 25c. 
p o 1N i. K o m i tetas.

jiegos jį apleidžia, jis netenka 
valios tvirtumo. Aišku, kad jis 
reikalingas tuomet vaistų, 
ric jį. sustiprintų. Ir tokiuo 
stu vra Triner's American •*
xir of Bitter Wine. Tas
stas sutaisytas iš gryno raudo
nojo vyno ir geriausių žolių. Su

PARSIDUODA lotai.
Baldwin Locomotive Company iš 

Philadelphia, Pa., nupirko 370 akrų 
žemės Indiana Harbor, Ind. ir tuo
jau statys milžinišką garinių pečių 
dirbtuvę, kur 15,000 žmonių ras dar
bo.

Mes turim pardavimui geriausius 
lotus tame mieste ir .arti virš minėto 
falyrjko. Dėl pl’a'tėsh’ių' žinių ir lotų 
kainų kreipkitės į musų ofisą:

D. K. Walshim & Co., 
216 Reaper Block 82 W. Washington 
st., Chicago, Ill.
Branch office: D. K. Walshim & Co., 
3604 Deodar st., Indiana Harbor, Ind.

ku- 
vai-

vai-

virškinamųjų organų plėves, su
stiprina nervus ir raumenis, 
prašalina pilvo ir vidurių skau
dėjimus, pataiso sukietėjusius vi
durius, išgydo galvos skaudėjimą 
ir visus reumatiškus ir neural- 
giškus skauismus, sunkumą po 
valgio, pataiso ir atgaivina krau
ją. Visose aptiekose. Jos Triner, 

avė.,

TRAČIAS MASKŲ BALIUS, SU 
DOVANOMIS $125, 

parengtas “Palaimintos Lietuvos ’ 
Draugijos, įvyks subatos vak., vasario 
(February) 10 d., Pulaskio svetainėje, 
1711 So. Ashland avė., arti 18-tos. 
Balius prasidės 7:30 vai. vak. Tikietas 
25c. asmeniui. Bus tai vienas iš pui
kiausių balių Chicagoje, kurio jau 
daugumas senai laukia. Vieni gali 
pasirengti kuojuokingiausiai, kad iš- 
laimėjus dovanas, kiti — kad link
smai ir smagiai Laiką praleisti. Mel
džiame visų pasirengti kuojuokingiau
siai, kad galėtumėte išlaimėti dova
nas. Prašome tėvų ir 
vaikus kartu atsivestų 
žų žaislų. Kviečiame

motinų kad ir 
pamatyti gra- 
visus, 
Komitetas.

PARDUODU FARMAS.
Lietuvių kolionijoje Mason ir Lake 

apskričiuose,/Michigan valstijoj, kur 
jau 105 lietuviai turi nusipirkę far
inas. Ten turiu dar daug geros ne
išdirbtos žemės plotų parduoti. Taip
jau turiu gyvenamų farmų su trio- 
bomis ir sodnais, žemė kuogeriausia, 
su moliu, juodžemiu ir smėliu mai
šyta. Parduodu lengvomis sąlygomis 
ir pigiai, norintiems lengvais išmo
kėjimais. Rašykite tuojau, 
dykai savo žemių žemlapį 
macijų knygelę.

ANTON KIEDIS.
Peacock, Lake County,

prisiųsiu 
ir infor-

M ichigan.

1333 — 1339 , 
Chicago, 111.,

Draugijų Reikalai.
GRAŽUS BALIUS

Draugystės “Vienybės”, įvyks nedė
lioję, 11 d. vasario, 1912 m., Freiheit 
Turner svetainėje, 3417-21 So. Halsted 
st. Balius prasidės 
Įžanga 25c porai.

Nepamirškit Dr-stės 
liaus. Su paguoda,

5 vai. vakare

Vienybės” Ba- 
K omit e t as.

DAINININKŲ DRAUGIJA 
“NAŠLAITE”

stato scenoje vieno veiksmo kome
diją “Vienas iš musų turi apsivesti“, 
nedėlioj, vasario 11 dieną, 1912 m., 
Juozapo Jukniaus svetainėj, 4834 — 
14 gatvės. Svetainė bus atidaryta 4 
vai. po pietų. Įžanga 25c.

Atsilankę šitan vakaran išmoksi
me, kaip mokslą mylėti ir pamaty
sime kaip mokslo žmonės mokslą ger
bia.

Beto, kviečiame arčiau gyvenantį 
jaunimą prisidėti prie “Našlaitės“ 
draugijos, kuri mokina savo sąnarius 
dainuoti, šokti, dekliamuoti ir bi
liardų lošti. Savo susirinkimus lai
ko kas penktadienis Petro Jukniaus , 
svetainėj, 1442 — 49th Court, Cicero 
(Grant Worke).

Spektakliui pasibaigus bus šokiai 
ir skrajojanti krasa su išlaimėjimu 
puikios gėlės. Su pagarba Komitetas.

Parsiduoda visi kas prie gyvenimo 
reikalinga baldai (furniture) labai 
pigiai, o dar beveik nauji; parduosiu 
pigiai, nes patsai važiuoju į Lietuvą. 
Atsišaukite: Fel. Baltrušis, 1019 — 
32 st. 3 floor užpakalyje, Chicago, 111.

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

Dr. O. C. HEINE
DBNTISTAS

OFISAS—Kampas 31 ir So, Halsted gal
CByvMtoas vir^aptiekęs.) X CHICAGO, (ŪL

TAI VISKAS

numeris
As esmių advokatas Lupskt Kisenevs- 
ki. Už nekaltu sėdėjimą beprotnamyje 
tu Išgraisi $l&oooi Tik duck man 35 
dol. užvedimui provos.Tau nekaltuos 
--------------—\nei vienas centas!
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inkstų skausmai? 
kryžiaus skausmai? 
šlapimų netvarka? 
drumzles šlapimuose? 
pūsles negeroves?

MONTELLO, 
Miszkinis,

MASS.
35 Arthur

CONN.
40 Mulberry st.

PA.
E. River

Ant.
Ant.
Balt.

N. .T.
178 Ferry

$
T *
v 
v o*

J.
River

CONN.
785 Bank
827 Bank

MASS.
15 Millbury

121 Green

Išleido
J. pusi.
.., 10c.

MASS.
101 Oak

PA.
Box 538.

Baltrų girtuoklį.
Mylėtojai S. ir

P.
36.

10c.

KUR GAUTI ‘‘LIETUVĄ”

MINERSVILLE, 
Ramanauskas,

Žingeidumai Patologijos 
Žingeidus..’ Osteologijos 
Žingeid-jm^ Crzomuliavi- 

£TO Organu

INDIANA HARBOR,
Yasiulis, 3604

SCRANTON, 
Baltrūnas, 
Petrikys, ■

WATERBURY, 
K. Ch. Kažemekas, > 
Jur. žemaitis,

PORTLAND, OREG. 
Bowman News Agency.

John
J. Zebrauckas,

NEWARK, 
Ambrazevičia,

PHILADELPHIA,
M. A, Ignotas,

LAWRENCE, 
Ramanauskas,

PETERSON, 
Varaškcvičius,

HARTFORD, 
ar. LesevRius,

LEWISTON, 
Vilaniškis, 14

ra

BALTIMORE, 
Louis, 657 W.

PITTSBURG 
Baltrušaitis Bros., 
Jonas A. Ignotas 
J. G. Miliauckas.

st.
st.

N. J.
0 Lafayette

Esi užprašomas tirineti nuostebumus Astronomi
jos, Fiziologijos, Chemijos ir Patholiogijos.

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

INLEIDŽIAMI TIKTAI VYRAI
LIUOSO ĮNŽENGIMO MUZEJUS 

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

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

PLYMOUTH,
Poteliunas, 34

MASS.
224 A then
W. Broadway.

NEW HAVEN, CONN.
Makarevich, 255 Wallace

LIUOSA GALERIJA 9MKSI.0
526 So. State St. CHICAGO, ILL.

PA.
2400 Fifth ave.

46 So. 22-nd
1811 Wharton

SPRINGFIELD, ILL.
G. Tachifauckas, 1217 W. Jefferson

st.
st.

ST. CHARLES, ILL.
Kiela, 575 W. 6th

st.
st.

PA.
2018 Luzerne st.

1514 Ross ave.

NAUDINGI PATARIMAI 
visai Šeimynai randasi musų No. 3 katalioge. 
Jame telpa aprašymai suvirš 200 ligų, vyrų, mote
rų ir vaikų, pasako nuo ko jos prasideda, kaip jas 
pažinti, kaip nuo jų apsisaugoti, kokias gyduoles 
naudoti, kiek jos prekiuoja ir kur jas gauti. Mu- 
sųgyduoles kainuoja tik nuo 25oiki$1.0Q. Telpa 
paveikslai ir prekes yvalrių kvepenčių ir gydan
čių muilų, Perfumų, Elektro-gydaučių aparatų.

Galima gauti kiekvieną savaitę 
Lietuvą” už 5ci pas šiuos agentus:

ROCHESTER, N. Y.
Kazys Dapšis, 150 Joseph

WORCESTER.
M. PaRanavičia,
J. J. Kalakhuskas

PA.
1028 So. 2-nd

BROOKLYN, N. Y. 
Fromes, 
Jankauskas. 
Plochocki, 

. Juozupavičius,

211 First

NEW BRITAIN, CONN.
J. Cheponis,

CAMBRIDGE, MASS.
Pet. Batkevičįųs, Jj77Cambridgo st.

MD.
Baltimore

112 N. Green

ELIZABETH, N. J. 
Bočkus,

ME.
Summer

PITTSTON, PA.
Kazakevičia, 103 N. Main 

SHENANDOAH, PA.
Kryžanauskas, 38 E. Centre

73 Grand st. 
, 65 Hudson ave.

87 Grand
222 Berry

UNION CITY, CONN.
D. F. Eimaitis, 65 Brennan

SO BOSTON, 
Nek. G end roli us, 
J. G. Gegužis, 28 PATERSON, N.

Atkinds Bros., 27

. Severą Co

HERRIN,
T. Adomaitis,

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

1. Išduoda čekią 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 namą ir lotą mieste Chicago ant lengvi} išmo- 

kesčią.
Perka ir parduoda namus, lotus, “mortgages” ir “bondsus”.
Sukolektuoja Pinigus iš kitą Banką po visą Ameriką.
Išmaino Pinigus visą viešpatysčią ant amerikonišką ir amerikoniškus ant 

kitokią.
Siunčia Pinigus į visas dalis svieto ir parduoda Šifkortes ant visą laivi- 

nią liniją.
Padaro visokius rejentališkus dokumentus, dovierennastis, affidavitus. 

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

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

Todėl Jei esi biznyje ir turi klapatą su vedimu biznio rokundą, tai atidaryk 
‘‘Checking Account” A. Olszewskio Bankoje, o Banka suves tau rokundas 
kas menuo iki vienam centui, ir nereikalausi daryti jokią išmokesčią pini
gais, nes visas savo bilas ir algas išmokėsi bankos čekiais.

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

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

Jei turi parduoti namą, lotą, ar 
suras tau pirkėją.

Jei nori siąsti pinigus į krają, siąsk juos per A. Olszewskio Banką, o greičiau
siai nueis.

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

Jei reikalauji rejentališką popierą, kaipo “Dovierennasties”, aktą pirkimo ar 
pardavimo, užtvirtintą per Rosijos Konsulį, kreipkis į A. Olszewskio Ban
ką, o ji tau padarys juos kuogeriausiai.

Su visokiais bankiniais reikalais vietiniai yra meldžiami asabiškai atsilankyti, 
y o iš tolymesnią vietą kreiptis per laiškus adresuojant šiteip:

A. OLSZEWSKI BANK
CHICAGO, ILL.

P. S. Kam toks būti Chicagojo iš tolymssniy miestų neužmirškite apsilankyti ir musy Bankon.
3252 So. Halsted St

1

Pajieškojimai
Jaunas 22 m.Paj ieško darbo 

vyras, mokąs gerai rokuoti, taipjau 
rašyt ir kalbėt angliškai, vokiškai, 
rusiškai, lenkiškai ir lietuviškai. Kam 
toks vyras reikalinga, kreipkitės 
resu:

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

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

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

Ona SimelaiW
4431 So. Wood st., Chicago,- Ill.)

ad-

Jonas Juodzis,
1730 McReynolds st., Chicago, 111.

Parduodama Sankrova geroj, lie
tuvių ir lenkų gyvenamoj, vietoj. 
Dėl artesnių žinių kreiptis: John 
Jarosh, 4946 Baring ave., East Chi
cago, Ind.

Pajieškau savo pusbrolio Jono šau
lio ' ir pusseserės Alenos šaulyčios, 
Kauno gub., šaulių pav., Bridų kaimo. 
Mano adresas:

M. Saulis,
P. O. Box 164, Oglesby, Ill.

Pajieškau Motiejaus Pranaičio (siu
vėjas), su kuriuo 6 metai atgal gy
venome kartu Londone. Meldžiu del 
svarbaus reikalo atsiliepti adresu: 

John Prapuolenis,
215 Elm st., New Britain, Conn.

North America

Pajieškau savo brolių Juozapo ir 
Henriko Vodinskų, Kauno gub., Vilk
mergės pav. Meldžiu atsiliepti adresu:

Marijona Vodinskaitė, 
11738 Indiana ave., Chicago, Ill.

Pajieškau savo draugo Augustino 
Kuličiaus, Kauno gub,, šauliij pav., 
Joniškio par., Ropininkų sodžiaus, 
pirmiau gyveno Philadelphijoj, Pa. 
Meldžiu atsiliepti adresu:

Frank Kazimieraitis, 
553 W. 18th st., Chicago, Ill.

CHICAGO,
J. I. Bagdžiunąs, 2334 S. Oakley ave. 
Ad. Gimbutas, 
Antanas Grisius, 
J. Janušas, .... 
Zen. Jucevicze, 
Petras Lakaras, 
Vnic. Linka, 
P. V. Maukus,
J. A. Rimkus,;:
K. Steponis, 
Vine. Stulpinas, 
Jonas Visockis,- 
A. Vizbaras,
Petras Vaitiekūnas,

J.

J.

M.

V.

Pats save apsigauni
J!

s Ar pas tave kada esti
m
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8036 Union ave. 
i 708 W. 17th PI.

2015 Canalport ave. 
st. 
PI. 
st. 
st. 
Pl. 
st. 
Pl 

Rd. 
ave. 

— 33rd Pl.

‘ 118 E. 115th 
710 W. 14 th 

1813 String
‘2737 W. 22nd 

< h 920 W. 20th 
849 — 34 th 
921 — 33 rd 

8139 Vincennes
3019 Parnell

CHICAGO, 
Jonas Ilgaudas, 1613 
P. M. Kaitis, 1607 
M. J. Tananeviče, 
Mike Valaskas, 345

ILL.
So. Halsted 

N. Ashland avo. 
670 W. 18th st. 
Kensington ave.

CAMBRIDGEPORT, MASS.
Ant. Atkočaitis, 13 Harrison st.

CLEVELAND, OHIO,
P. Šukys, 2118 St. Clair ave.

OKnaMawnwwnM

Jaigu nepaisai kosulio ir jaigu manai 
kad “pats pereis’*.

Perskaityk šitą patarimą:
Kai tik pamatysi, kad kas nors nebege 
rai plaučiuose, gerklėj ar dūsavimo 
delese, tai tuojaus imk

Severos Plaučių
Balsamą-^r

(Severa’s Balsam for Lungs)

Turėk jo visuomet namie! Duok jo 
siems ir suaugusiems ir mažiem.

Kiekvienas lašas svarbu!
Mokestis 25 ir 50 centų

kepenų negeroves? 
galvos skaudėjimas? 
strėnų gėlimas? 
širdies silpimas? 
kojų subrinkimas?

Severos Inkstų ir
Kepenų gyduoles

(Severn’s Kidney and Liver Remedy)

Patariamos yra vartoti paminėtųjų ne 
sveikybių gydymui. Šitos gyduoles 
tūkstančius kartų labai gerai pagelbėjo.

Mokestis 50c., didesnis butelis $1.00

Turi pardavimui visi aptiekoriai. Kai perki, pažiūrėk ar tikrai pavarde Severą ’ yra užra
šyta ant gyduolių. Tai apsisergčsi nuo apgaulių. Daktariškų A ‘ "imu klausk rašydamas 
šiuo adresu:

LIUOSO ĮNŽENGIMO MUZF.j-IS 
Moksliszku Žingeidumu.

LIETUVISZKOS KNYGOS:
Gaunamos “Lietuvos” knygyne, (ku

rios nėra 
ge).

2. Apie 
Blaivybės 
32. Kaina

12. Ar 
kunigus? 
Pusi. 20

15. Vėl

gali žmonės rinkti sau 
Parašė Pr. Petruševičius. 
..........  5c.

Pasimatymas. Pasakaite 
Gul de Maupassanto. Lietuviškai iš
guldė Jonas iš Par. Pusi. 30 .. 5c.

18. Pavargėlė. P. Peiverintos apy
sakėlė, ir Kaip gyvena kynai. 
Jogviliečio pasakojimas. Pusi.
Kaina .............................................

19. Bučkis. J. H. Rosny’o apysa
kėlė. Pusi. 16 .........  5c.

Užsisakant ir pinigus siunčiant, rei
kia adresuoti:

A. OLSZEWSKI
3252 S. Halsted St Chicago

Dabar laikas skaityti
OHINI JA

Dangiškosios ciesorystės gyvenimo ir papročių vaizdeliai. 
S. K. Krukovskaja. Vertė J. Laukis su 38 paveikslėliais, 
vienatinė lietuvių kalboje knyga, 
aprašo apie

kuri trumpai ir 
seniausią, ir didžiausią ant jasaulio tautą 

Knygos turinis yra sekantis:
7. Chinų rubežius. — Vidurinė karalystė, 
turtai: — Upės ir kalnai. — Klimatas.

Parašo
Yra tai 

suprantamai 
Chinas.

— Kalnai ir
— Augmenįs

Pajieškau dviejų pusseriu po tėvais 
Baltručiučių, Melstų kaimo, Naumie
sčio par., v Suvalkų gūb.; girdėjau gy
venančios kur ten apie New Yorką. 
Taipjau Petro Viltrakio, Selemono 
UrneviČiaus ir Stanio Viltrakio, visi 
Suv. gub., Vilkaviškio par. Meldžiu 
atsiliepti adresu:

Stanley Kazlauckas,
P. O. Box 232, Portage, Pa.

---- ■ - - --
Pajieškau savo draugų, Jono ir Mo

tiejaus Lukoševičių ir Petro Dante
lio, visi Obelių sodžiaus, Ukmergės 
pav., Kauno gub. Girdėjau kad gy
veną Chester, Pa. Taipjau savo pus
brolio Juozo žerolio, Baublių sod., 
Ukm. parap.; girdėjau gyvenąs Iowa 
City. Meldžiu visų atsiliepti adresu:

Karolis Lukaševičius,
101 Bell ave., McKees Rocks, Pa.

Pajieškau dviejų draugų Antano 
Tamošiūno ir Jono Belevičiaus, Kau
no gub., Panevėžio pav., čipėnų vol., 
A. Tamošiūnas Alizavos miestelio, 
J. Belevičius Potroškio kaimo. Mel
džiu atsiliepti adresu:

Albinas Tamošiūnas,
P. O. Box 503, Oelwein, Iowa.

Pajieškau savo vyro Karolio Medu- 
čio-Mikaičio, Kauno gub., Panevėžio 
pav. Ir valsčiaus. Jis jau antru sy
kiu mane apleidžia, — pirmą syk Ry
goje, dabar čia, Amerikoje. Rugsėjo 
mėn. 1911 m., jis apleido mane, pa
likdamas su maža šešių mėnesių duk
rele. Likau be cento. Dėlto prašau 
jo paties atsiliepti, nes turiu labai 
svarbų reikalą; jeigu per mėnesį lai
ko neatsišauks, paskui bus vėlu.

Elena Medutienė-Mikaitienė, 
2030 Canalport ave., Chicago, Ill.

NAMINE MOKYKLA.
Gramatika angliškos kalbos mo

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

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

mokytojo............... . L.7....10c
Aritmetika mokinimuisi rokun- 

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

šiuo adresu:

P. Mikohihiis
Box 62 New York City

“LIETUVOS” AGENTAI.

Pajieškau savo tėvo Kazimiero Skle- 
rlaus, Kauno gub., Telšių pav., Ku
lių parap., Vlštovėnų sodžiaus, 18 
metų kaip Amerikoj, pirma gyveno 
Brooklyn. N. Y. Malonėkite duoti 
man žinią adresu:

Benediktas Šklėrius,
128 Kensington ave., Kensington, Ill

Pajieškau savo brolio Antano ša- 
laševičiaus, Suv. gub., Vilkaviškio 
pav., Bartninkų gmino. Aš gyvenau 
Anglijoje, dabar atvažiavau Ameri
kon; turiu svarbų reikalą, prašau 
atsišaukti adresu:

Petras galaševičius, 
515 Lyndal st New Castle, Pa.

Pas šiuos mus ageątUjs galima už
sisakyti “Lietuvą” J metams7 ar ant 
pusėj metų ir užšimbXW*^

BROOKLYN, j '
120 Grand

238 ėbuth 1st
- 124:sGrarid

• 102 Grand

J. Ambrozėjus, 
A. Lesniauskas, 
J. Liutkauskas, 

Pilėnas,p.

st. 
st. 
st. 
st.

Rasos nuo Lopszio.iki Grabui. P.'.rA-tyk Kei
stumus Gamtos. Žingeidumus ii* Mikž/j'sz- 
kumus.

Tirlnek intekme Ilgos ir paleistuvystes, per
statytas gyvo didumo figūrose, sveikuose ir 
ligotuose padėjimuose. Lavus iszrodinetojas 
atsakinėja visokius klausymus. Didžiausia 
proga tavo gyvenime.

INŽENGA DYKAI
Atdaryta kasdiena nuo 8 ryto iki vidurnakcziui

CEDAR RUPIOS 
10 WA

Zinojimrs-Galybe 
Mes ostini baimin
gai ir įdomiai su
tverti. Vyrai, tikrai 
atsilankyk it į Sitų 
stebėtinų liuoso in* 
žengimo Muzėjų. 
Šimtai interesuo
jančių pavydu 1ų 
žmogaus kūno svei
kam ir sergančiam 
stovyje. Chirurgiš- 
kos operacijos, 
žingeidumai, keis
tumai, milžinišku- 
mai. Teipgl pilnas 
istoriškas sanrin- 
kis kuris niekad 
ne buvo parodytas 
dykai šiam krašte.

VYRAM TIKTAI 
INEJIMAS DYKAI 

kas gali but matyta 

GALERIJOJ 
MOKSLO 

526 SO. STATE ST. | 
CHICAGO, ILL. 

near Harrison St.

Nori mokintis Barzdaskutyklos?
Tamistašį anaata gali iš

mokti nuo 4 iki 6 savaičių. 
Kainuos tau lik $30. Mes 
duosimo vis| setą skutimo 
prietaisų. Sis amatas yra 
nkamu perdėm visam© 
viete ir tamista turėsi ta

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

N0SS0K0FFS BARBER SCHOOL
1405 Penn Ave., Pittsburg, Pa.

Seniausia Lietuvių užeiga pas 

i JUOZUI RIDIKĄ 
| Užlaiko visokius pirmo 

skyriaus gėrimus ir kve- 
penČius cigarus ir

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

8253 Illinois 61., Korte 33rd

Rotorinių išdirbimų, Painų, Štukų, Brukuojamu 
Mašinalių, Armonikų Koncertinų, Britvų, Pavia. 
Cevonių ir šimtai kitokių kožnain reikalingų da 
Jykų. Kožnas kas prisius savo tikrų vardų, pra 
vardp, adresų ir koletų markių apturės musų No. J 
kataliogųdykai. Rašyk šendien, o už keletos die 
nų šita naudinga knyga bus tavo namuose. 
John I. Bagdziuuas, Prop. Adresuok sekančiai)

JOHN'S SUPPLY HOUSE 
2334-2336 SO. OAKLEY AVE., CHICAGO, ILL

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

gydymais, ateitu pas mus ir pamėgintu musų tikr§ ir ištiki
mą gydymą. Mes paaiškinsim tau delko kiti gydymai tavgs 
neišgydė ir kaip mgs tavo išgydysim.

Kraujo Užnuodyjimas* * * riųdigonis nenori kreip
tis prie šeimyniško gydytojaus, rudos plemos, lopai burnoje, 
skaudulia ant liežiuvio, slinkimas plaukų, skausmas kauluo
se, sunariuose, plėmos ant kūno, jauslus tekanti skauduliai 
MES IŠGYDOM ŠITOKĮ PADĖJIMĄ—MES NELOPOME. 
U llhnrYimoi Ar kankina tavg nubėgimai paeinanti nuo 
H U D U UI iii Ui peržengimo gamtos tiesų, vyriški silpnu* 

O jnal, nualinimas, silpna atmintis, galvos
skaudėjimai, plėmai priešai akis, nerviškumas, skausmai strė
nose? Ar pats ėsi apimtas nors vienu iš tų ženklų? Ateik pas 
mus, mgs tave Išgydysim uos kitaip nereikalauji mum mokėti

Abelnas Nusilpnėjimas ~ 
mas, negalingumas prie darbo arba linksmu
mu gyvenimo, nuilsimas, yvairus gėdinanti 
silpnumai, ir tt. ATIDĖJIMAI YRA PAVO- 
JINGI-PASIRODAVIK SU MUMI DABAR.

Eczema, išbė
rimą i, spuogai, 
lopai, netobu

lumai, žaizdos skauduliai, pageltonavus ir 
Išblyškus oda, pajuodavg paakiai. Vyrai, yra 
jum nuo to visko vaistas, atsišaukiant pas 
mus ant gydymosi. GALI UŽMOKĖTI KA
DA BUSI IŠGYDYTAS.
Inkstu, Pūsles ir Sėbrus Nesveika- 
m * Inkstų nesveikumas gali išsivystyti 
llldl į pavojingas komplikacijas, ir jeigu ne- 
atbotas, pagimdys kitas ligas Ir komplikaci
jas. Ar manai apsivesti? Ar esi tikrai sveikas?

II. žinios apie senovės Chinų žmones.
Viršutine Chino išvaizda.

- Opiumas. — žemdirbystė.
- Chinų darbštumas. — Amatai1 ir pramonija.
Chiniškieji miestai:

Pirma euro-
Drabu-

Ryžiai. —• Arba-

Skyrius 
mineraliniai 
ir gyvuliai.

Skyrius
piečių pažintis su Chinais.

— Maistas.
— Medvilnė.
Skyrilis III. Chiniškieji miestai: gatvės ir namai, 

riuojanti miestai: sempangos, džonkos, valčianamiai, plūduriuojančios 
salos. —• Arbatiniai arba kvietkiniai namai. — šventnamiai. —• Pa
godos. — Mokyklos, visuotinas mokslas, apšvieta. — Kalba.

Skyrius IV. Chinų tikėjimas. — Konfucijus. — Protuolis Lao-tse.
— Niektikybės. — šermeninės ir jungtinės apeigos. — Mokyklos.

Mandarinai. —•
— Jų taikumas.

— Rateliai. —

zis 
ta.

Piūdu-

Chiniškoji valstybe. — Ciesorius. - 
Kalėjimai. — Chinų ypatybė.

— Vaizba. — Nešiotojai-Kuli

Chiniškieji miestai: Hong-Kong, Kanton, šanchal;
Gelžkialiai Chini-Didėji Chiniškojl siena.

Skyrius V.
Chiniškieji įstatai. -
— Chinų kari u mene
Nešyklos. — Arbos. — Susinėsimo Keliai. — Pinigai. — Persikėlėliai.

Skyrius VI.
Tien-tsin ir Pekin, 
joje ir.

Chiniškosicįs pasakos: Karalaitė silinčė, ši-Kin šu-Kin ir Auksa
plaukė karalaitė.“’'

šios knygelės kaina su prisluntimu...............................  40c.
Norint a^šijiŽ^inti su chinų gyvenimu ir papročiais ypatingai da

bar, apie kutiu$& kasdiena laikraščiuose rašoma: Kaip revoliucija 
iš ciesoriškosios viešpatystės betampa Respublika, 

pinigus siunčiant del virš minėtos knygelės “Chi-
Chinuose velija

Užsisakant 
n i ja”, adresuok

A, OLSZEWSKI
3252 So. Halsted Si Chicago, Ill

Valandos
nuo 10 lig 13 diena
nuo 3 lig 4 poijpiot ;
nuo 7 lig 9 vakare

Phane Yards 1781

Dr. J.F.Kozlowski
Specialistas

MOTERŲ LIGŲ

Peoples Bank Bldg. £" M“:
Room 2stL. Gawlls, 

Vincas želvis,

BALTIMORE, MD.
1834 N. Castlė

603 So. Paca St.

IlToil/imoittloi Nedaro skirtumo koks ta- UlolKiniSlinaI J31!810* nesveikumas yra. 
jeigu tamistų kankina de

ginimai, plikinantis Slapinimas, pūslės nesveiku
mas, erzinimai, tankus noras ifitufitinhno, mga 
iSgydoin viršui minėtus padėjimus be vartojimo 
I>eilio ir be siuntimo į ligonbutį.
Clliinimoi Uždegimai, suting ir skausmingi UUlinilllul fiunur^a5 kantrybę atimančios 

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

Gužuotos ir Susisukę Gyslos ^10?^ 
dasi visur ant žemesnės dalies kūno, bet daugiau- 
»iai kairėj pusėj; jos padaro žmogų labai neramų; 
yra silpnas velkantis jautimas daugmaž nuolatai. 
Gyslos yra užčiuopiamos Ir nurodo kalp^botagas.

Atsišauk tuojaus jeigu esi klapate.

Odos Nesveikumai

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

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

Daktaras S. Wissig
iš seno krašto

Su geriausia pasekme gydo visokias kroniskas ligas,vyrų ir moterų, kad 
ir užsisenfjusias. Jei kiti jus neišgydė, nueikit pas jį, o jis .jus apžiuręs ir 
pasistengs pagelbėt.

DR. WI8SIG duos geriausius vaistys Iš sa vo aptlekos. Pirma rodą dykai. 
. Valandos kasdien nuo 10 iki 12 ryte nuo 3 iki 4 po piet ir nuod Iki 8 va

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

*



ė

1

•ft

® Lietuvus Notaras
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 Į visas svieto 
dalis.

BANKOS VALANDOS: Panedėlials, 
seredom, ketvergals ir subatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedėlioms, utar- 
ninkais ir petnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

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

Visai už Dyką

JOHN M. TANANEVICZE
3244 S. Morgan St Chicago.

Priima bankon pinigus ir moka 
8%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus Ir lotus. 
Parduoda sifkortes Ir siunčia pinigus 
į visas svieto dalis.

.BANKOS VALANDOS: Panedėllals, 
aeredom, ketvergals ir subatoms nuo 
8 ryto Iki 9 vakaro. Nedalioms, utar- 
įlinkais ir petnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

I ■ - ---------------- :------ -  ' ...--------- ■■

■>x: ■Ii
O*

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

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

Išdirba Dovierennostis, Kont
raktus, Bill of Sales, Affidavit 
tus, Notas, ir Šiaip visokias 
teisiųlpopieras. Suteikia pata
rimus reikaluose dalių Lietu
voje ir kituose dalykuose. : : :

Kreiptis adresu:

J. J. Hertmanowicz,
A. Olszewski Bank

32S2 S. Halsted St, Chicago.
OFISO VALANDOS:

Nuo 8 ryto iki G» vakaro kasdien. Su
batoms nuo 8 ryto iki 6 vakaro. Neda
lioms nuo 1 iki 3 po pietų.

MOKYKLA ŠOKIŲ,

Jauni ir seni turtingi ir vargšai, ateikite ir da«= 
leiskite man išskaityti jųsų gyvenimą 

nuo lopšio iki grabo.

Kaina 50c. su pasakymu vardo $1.00
PROF. H. LEIBOWITZ

Garsus pasaulyje palmistas ir minties skai
tytojas. kiekvienam pasakys, ką ir kada jis 
ves ir kaip gali savo mylima mergaite laimėti.x 
Jis pasako, ar kieno vyras, žmona, myli
mas ar mylima yra ištikimi ar neištikimi, ir 
kaip gali parsivesti savo mylima nors ir toli 
gyvenantį ar gyvenančią. Pasako kiekvieno 
žmogaus praeitį, dabartį ir ateitį. Ateikite 
patįs įsitikinti po nr. 900 So. Paulina gtv., 
tarp Taylor ir Polk gtv.

žinoti, kaip

*

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

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

OFISO VALANDOS: Panedėlials, 
seredom, ketvergals ir subatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedalioms, utar- 
ninkais ir petnyčioms nuo 8 ryto iki 
S vakaro.

Dovanos su kiekvienu Dolieriu U-

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

Moka |3.00 nuo šimto už padėtus 
pinigus. Skolina pinigus statymui ir 

. pirkimui namų. Partraukia pio-g in 
tft 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 i visas dalis svieto. No- 
tarljalnam skyriuje padirba visokias 
rejentallftkas ir legališkas ^popieras 
ir uovierennastis ir užtvirtina pas 
konsulj.

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

Kas prisius $1.00, gaus
Kas prisius $2.00, gaus
Kas prisiųš $3.00, gaus
O kas prisius $3.25, gaus “Lietuvą” per i8/menesių tr virš minėtą laikrodėlį 

dovanų. • • - j ...
Knygas galite pasirinkti iš mūšų Kataliogo kokias norite.
Jei neturite musų knygų Kataliogo, rašykite įdedami už ac markę ir 

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

pakol yra jos duodamos. • -
Siunčiant pinigus adresuokite:

A. OLSZEWSKI

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

Prof. Julius S. užtikrina, kad 
mokys šokti kiekvieną. Jaunų ar seną. 
Išmokinu valsų 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 ant mo adreso: 2124 So. Halsted 
st. Ofisas ant 3-Čių lubų atdaras 
nuo 6 vai. vak. Taipgi mokinu viso
kius šokius Buck A Wing, Buck 
Skirt, Irish Jig, Clog, Spanish Walts, 
Waltz, Two Step, Side Step, Barn 
Dance.,,. Pirma Lietuviška Mokykla 
Amerikoj.

BALSAS IS DANGAUS.
Jei norite visą savo gyvenimą tureli savo kišeniuje, jei norite 

reikia savimi valdytis, kaip gyvenime apsisaugoti nuo visokią paklaidą, išsilenk
ti visokią neliimią ir atsitikimą, kaip pasekmingai pravesti ir inkunyti visokius 
savo sumanymus ir pasirįžimus teisėse, verteivystėje, draugijoje, kelionėse, kaip 
ingyti draugus ir apgalėti priešus, kaip ingyti laime ir turėti geriausią pasisekimų 
gyvenime, kreipkitės paduotu čia adresu. $5.00 vertės skaitymą už $3.00. At
siųskite savo gimimo metus ir dieną, savo ūgį ir išvaizda kartu su 3 dol. adresu:

PROF. H. LEIBOWITZ
900 So. Paulina St., CHICAGO, ILL.

f Geriausias išeivių ryšys su tėvyne—Lietuvos laikraščiai. C
DIDŽIAUSIAS IR TAM TIKSLUI TINKAMIAUSIAS LAIKR. YRA

1 “VILTIS” t

ff

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

Priima bankon pinigus Ir moka 
8%. Už sudėtus pinigus mūsų bati
koj duodame čekių knygutę, Iš ku
rios parašyti čekiai tinka visur. Sko
lina pinigus ant Real Estate. Perka 
Ir parduoda namus ir lotus. Išsara- 
do bankines skrynelės (boxes) 
PO $2.KO metams. Parduoda šifkor- 
tes ir siunčia pinigus 1 visas svieto 
dalis.

BANKOS VALANDOS: Paaedt lala, 
Boredoms, ketvergals ir subatom nuo 
8 ryto Iki 9 vakaro; nedėliom, utar? 
ninkals ir petnyčioms nuo 8 ryto iki 
< vakaro. ; •” - ' ; ; 5 f

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

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

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

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

3252 South Halsted Street, CHICAGO, ILL,

RUSlJOfe—AMERIKOS LINIJA.
• Puikiausi, Didžiausi ir Grečiausi 
Laivai, regulariškai kas dvi savaiti 
yaikščioją tarp Rusijos 
nestodama pakeliui nė 
te. Nauji - dvišriubiniai 
Garlaiviai (

CZAR,
8 dienomis

terdamą.
$3300
$45.00
$05.00

IŠPLAUKS
Kursk, vasario 

sario 24; Birma, 
vo 23.

Del artesnių žinių meldžiame kreip
tis j musų agentus, arba j Vyriau
si j j Keleivių Agentą:
A. E. Johnson & Co. 27 Broadway,

11,11_____

ir Amerikos, 
jokiame por- 
Pasažieriniai

“VILTĮ“ leidžia 
“VILTIS“ eina tris 
ir sekmadieniais.

‘‘VILTIS“ rūpinasi visais lietuvių reikalais, atsiliepia ir išaiš
kina kiekvieną lietuvių gyvenimo apsireiškimą.

visi žymesnieji! lietuvių veikėjai ir literatai. Be- 
numeryje esti mūsų geriausių rašytojų feljetonai, 
iš visos Lietuvos kampų. Kuoplačiausial aprašo-

|sitikėjimo bendrovė "Smetona, Tumas Ir Ko”, 
kartus per savaitę trečiadieniais, penktadieniais

KŲRSK, 
i Rot-

III 
II 

I

RUSSIA.
11 dienų 
Lenkiją,.

klase $35 00
klase $47.00
klase $75.00

NEW YORK O: 
10; Lithuania, 

kovo 9; Kursk,

IŠ

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 
J visas svieto dalis.

OFISO VALANDOS: Panedėlials,
• seredom, ketvergals ir subatoms nuo
• 8 ryto iki 9 vakaro. Nedėlioms, utar- 

ninkais ir petnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

NAUJAS GYVENIMAS!
TIKRI NAUJI METAI

Tik tada pastoja žmogui, kada užstoja nauj.'c gyvenimas, kaip 
paliuosuoja nuo visokių varginimų ir numeta nuo savgs ligas, 
yvairlų skaudėjimų našt§.

Philadelphlos M. Klinikas daugybes žmonių apdovanojo su 
tikrais naujais motais, sutelkiant nauj$ gyvenimu ir 
džiaugsmų, išgydant sergančius-nesveikus, sugražinant 
gerų sveikatųtų, tų brangiausių žmogaus turtų. Iš dau
gelio Štai patys žmonės kalba:

, GARBUS TAUTIETI DR. KLINIKOS! Pirmiau 
gavimo Jųsų liekarstų buvo telp bloga,'kad dirbt nega
lėjau. Paklausiau draugų rodosratsišauklau Ii kaip 
apturejgs Jųsų Mylistos iiekarstas, kurias suteikėt,rsu- 

•;^-vartojau, tai trumpam laiko išgijau ir visi skaudėjimai
bei romatizmas išnyko. Dabar sveikas, linksmas ir tūkstantį kartų dSkavoju. Savo draugams 
reikalaujantiems gero Daktaro pagelbos, visada rodysiu kreiptis priėjus.

Su guodone A. KARANAUSKAS, Box 233, Seelyville, Ind. 
u v' MARSKOVIČE, 1723 Hancock St., Philadelphia, Pa. Labai sirgęs.sunkia vyriška 
liga. Nuodugniai Išgydytas, širdingai dėkavoja Klinikai už gera sveikatą ir naują gyvenimą— tikrus naujus metus.  B x r

Nemažiau yra dėkinga Mrs. MARĖ OČIPENĖ, l§ Conomauųht, Pa. kuri sirgusi 9 metus skau
dėjimu galvos, kojų, vidurių, pūslės, ir baltųjų tekėjimo liga, dabar džiaugiasi su nauja geru 
sveikata ir dėkavoja Pbiladelpnios M. Klluikui. kurio tikros liekarstos ir tobulas daktaras išgydė

KAIP DAUGELĮ, TE|P IR TAVE GALIMA IŠGYDYTI,
jei tik nori be peilio ir operacijos, PHILADELPH1OS M. KLINIKAS užvedė daugybes naujų 
liekarstų, išradimų ir pagerinimų, teip kad kitur geresnių liekarstų negalima gauti. Čio
nai, apart kitų, yra gabus specialistas daktaras nuo vyriškų ligų.

JEIGU negali pribut asabiškai, tai parašyk lietuviškai kas kenkia, o gausi rodų, pamokini
mus, reikalingas llekarstas irant vietos išsigydysl. Apturėslt tikrų sveikatai pagalbų nuo visokių 
ligų, kaip V YRU, taip MOTERŲ, bei kurios tik varginimui užpuola; kaip šviežių, teipužsise- 
nėjusių, kaip Ir nuo tų, kų kiti daktarai nesumano išgydyti. Kreipkis drųsiai, beklaidžiojant, 
šluom adresu rašyt: .

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

VALANDOS kasdien nuo 10 iki 4 po piet. Nedėlioms nuo 1.0 iki 3 p. p.
Ir vakarais nuo 0 iki 8 Utarnikais ir Pėtnyčiomis.

GAUNAMA “LIETUVOS” KNYGYNE 
Metraštis -Almanachas. 
‘Šviturys’ su^kalendorium 
1912 m. Jono Rinkevičiaus išlei
stas, Liudo Giros redaguotas. 
Šis kalendorius 1912 m., pavadin
tas Šviturys, yra tai knyga, ku
rios ligšiol pasigesdavo lietuvis 
inteligentas, čia skaitytojas rąs 
pilnų saują naujausių mūsų ge
resnių .rašytojų veikalų. u ‘ X

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

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

III, Pažinkime Lietuvą skyrių-

va- 
ko-

“Vilčiai“ rašo 
veik kiekviename

Daugybė žinių 
mi Dūmos darbai.
TAIGI IMKITE “VILTI“ PAT|S IR UŽSAKYKITE JĄ SAVO GIMI

NĖMS. “VILTIES“ KAINA:
Metams Rusijoj 5 rubl., pusei metų 2 rubl. 50 kap. 3 mėnesiams

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

Siunčiant kartą j 
tinyje, kaina kaip ir

savaitę, arba šiaip po tris egz. viename slun- 
Rusijoje, t.y. PO 5 RUBLIUS METAMS.

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

n

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

Priima bankon pinigus ir moka 
8%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parduoda šlfkortoe ir siunčia pinigus 
| visas svieto dalis.

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

Vijral, Motors Ir Vaikai
Kurie tikrai nori but

Sveikus, tvirti, laiminai
tepasirupina ingyti

- Daktaroi -Roberts naują, didelę kny* 
yą vieną'- dolarį', kurioj aprašoma, 
kaip apsisaugoti nuo ligų ir kaip gy
dytis namie, susirgus paprastomis li
gomis. Ten jau apkalbama apie įvai
rias vyrą ir motorą ligas, apie nervą, 
sugedimą, blogus papratimus dr pa
klaidas; apie aklą, ausą, nosies ir 
gerkles ligas; kraujo, odos, kepeną, 
inkstą, pūslės, širdies ir lytišką dalią 
ligas. Yra taip jau platus straipsnis 
apie kūdikių priežiūrą ir gydymą. 
Dro Roe's ofisas aprūpintas Roent- 
geno šviesos aparatais, laboratorijo
mis, gydymo kambariais ir 1.1. 30-me- 
tinė praktika kaipo gydytojo ir auto
riaus medicinos dalykuose. Gvaran- 
tuojam, kad su ligoniais nedarome to
kių eksperimentų, kaip su jais kad 
daroma klinikose, medikaliuose in
stitutuose, anatomijos muzejuose, li- 
gonbučiuose etc.

Valandos:
Nuo 9 ryto iki 7^ vakare. Nedė- 

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

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 QuliiGU St. Ghicaao, III.,

• (netoli pačto)

ISGYDAUIN5DIENAS:=<
AŠ noriu išgydyti kiekvieną kenčiant) vyrą nuo VaricocelČs, Strikturos, Užkrečiamų 

Kraują Nuodų, Nerviškos Ne^alts, HydrocelŽs arba ypatingų vyrų ligų.
Tas laisvas pasiulinimas yra atviras visiems, kurie praleido daug pinigų ant daktarų ir 

gyduolių be jokios naudos, ir mano noru yra parodyti visiems tiems imonima, kurie iy- 
desi pas tuziną ar daugiau daktarų be jokios naudos, kad aš vartoju vicnintelj būdą, ku- 
riuomi tikrai ir ant visada išgydau.

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

Išgydau visiškai ligas skilvio, plaučių, kepenų Ir Inkstų. 
Nemokik už nepasokmingiĮ gydymą— NEI8ZGYDO, NEMOKĖK.

Slaptos
VYRU LIGOS
Pražudytas Vyrišku
mas, Ligos Kepenų Ir

Inkstų
išgydomos greitai visiškai ir 
užlaikomos paslaptyje. Ner
viška Netiale, Silpnumas, Pra
žudytos Pajiegos, Gyslų JŠty- 
simas, Kraujo Užnuodjjimas, 
Szlapumo Nubegimai,

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

Dr.ZINS, 183fe™;CHICAG0
Valandos: Nuo 8 ryto Iki 8 vak. Nedalioms nuo 8 ryto Iki 4 po p.

Išgydo, kad botum sveikas KRAUJO
UŽNUODIJIMA 
ir visas odos ligas, kaip Spuo
gus, Piktąją Dedervinę, Szun- 
votes. Niežus, Hemorhoidus, 
Patinusias Gyslas, Naikinan
čius Nubegimus, įsisenėjusias 
Ligas.

v
Jtautiški žaidimai, Tautos tvery- 

ba, Programa ir vaizdeliai iš 
liones Dzūkijoje.

IV. Informacijų skyriuje, 
pa: Lietuvių kronika 1911

įMūsų draugijos

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

Specialistas 
Vyrų ir Motėm IJgu, 

(Ištyrimas Dovanai)tel- 
m.,

>, Mūsų mokyk
los, Mūsų artistų kuopos ir ar
tistai. Adresų lapas, Rusijos val
stybė, Įvairios statistikos žinios 
ir 1.1, ir t. t. Vilniuje 1911, psl. 
287. Su prisiuntimu kaina 75c.

Pbllad. Mod. Klinikai tikrai galima tikėt. Padėkavončs Ištirtos, teisingos!

JAUNI VYRA
SENI VYRAIBA

VIDURAMŽINI VYRAI

■W

I

Adresą*

Stejta*

*

A. OLSZEWSKIS.
3252 S. Halsted st., Chicago, Ill.

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

Straus Bldg., Room 806 
Tel. Franklin 1176

i Lietuvis sdvokatas. baigą* teisiu mokslą Ame
rikoje. Veda visokias bylas, clvniikas ir krimi- 
naliikas'visnose teismuose (suduoto).,

6yv. 3112 S. Halsted st., arti 31-os
Telephone Yards 2390.

v rvw vwe w ven v ww

u

Telephone Yards 709

Juozapas Leszczynskas
Aotiekorius

Užlaiko namines ir 
užrubežlnes gyduoles, 
ir receptus išpildo 

kožn$ valanda su dideliu saugumu. 
Reikale nuslduokit pas jį, o busite 
užganėdinti. Siunčiam gyduoles į ki
tus miestus.
3315 & Morgan St CHICAGO, 

Srvvrv

Naujiena Kuri Nudžiugins ir 
Palinksmins Daugel Sergancziu, 
Silpnu ir Nualintu Vyru
vlškas, nupuolęs sveikatoje? Ar peržengei tiesas sveikatos 
arba gamtos? Atmanai apsivesti? Ar ėsi tinkančiam padė
jime užimti užduotis žertybinio gyvenimo? Jeigu yramažiau- 
sS abejonė jog randasi užsivilkusi chroniška ilga dugnyjo 
tavo klapatų, tai atsišauk ant žemlaus paduoto adreso, o np, 
turėsi patarimų ir ištirinėjlmų’dykai! Mes ištlrinėsimc tavg 
visai dykai, ir jeigu išgydymas bus galimas, tai mes išgydy- 
slme už kožemiausių kainų. Ne užsidedi ant savgs jokių pa
reigų atsišaukdamas pas mus dėl:beixioke?tinlo pasiteiravi
mo. Mgs perstatysime padėjimų Viso dalyko tikroje šviesoje, 
o tada galėsi gydytis jeigu norėsi, i■'

v ’.X>-:v'V
Hal Dolerio Nereiks Mokėti Pakol Nebusi Užganėdintas Savo Locnoj 
Mintyj kad Mes Esame Teisingi, Pilnai Atsakanti Ir Uisltlklml. ^'kT»°rra 
nesveikumų inkstų, pūslės ar šlapumo ravellų, Jeigu jauti nesmagumų ir skAuMmu,. jeigu randasi 
koks padėjimas dėl kurio nesinori kreiptis prie šeimyniško gydytojaus, kaipb tai: .silpnumas, ner
viška negalė, silpna arba sumažinta atmintis, nemiegojimas; gėdingumas, nubėgimMi huvarvėjimai, 
Stlpninanti sapnai ir Išnaudota gyvybė; Jeigu turi gtttuotas ir susisukuses gyslai jeigu kenti nuo 
užsikrečiamų ligų kokios nebūt rūšies kurios tamistai daro nesmagumų; jetyo ttiri nors vienui# 
skaitlingų ligų kuriom vyrai gall but apimti; jeigu kenti nuo pertanklųdasileidimų; jeigu turi vo
tis, skaudulius burnoje Ir ant liežiuvlo; jeigu plaukai tavo slenka; jeigųturi slaptinga ligų; Jeigu 
turi užnuodlntų kraujų arba nors vieną iš ligų kurių auka tampa vvraL-TAj MES GALIME TAVE 
IŠGYDYTI IR TA PADARYSIME. Ateik pasikalbėti su mumi didžiausiame pr|VAtiškume ir se
krete, o męs padėsimo atsikratyti nuo visų kliūčių kotrumpiausląm laike.. Mes turime Įąbai didelį 
patlrlmų gydyme tokios rūšies ligų ir užtikriname išgydymų. Mes netiktai palengviname, bet išgy
domo tikrai ir ant visados. Ateik lt pasižiūrėk ant skaitliaus lietuvių kuriuos mes išgydeme. Mos 
išgydysime teip tikrai kaip atsišauksi pas mus. Silpni vyrai, kurie nustojote viltį pasveiĮdmo besi- 
gydydami kur kitur, ateikit pas raus, mes atkreipsime ant jus musų specijališkų atydų teip jog at
gausite savo vyriškumų ir busite vadovais terp savo sandraugų.
PATARIMAS IR IŠTIRIN&JIMAS VISAI DYKAI. GYDUOLES DYKAI IKI IŠGYDYMUI

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

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

Mes kalbame Motuviškai.

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

Ofisas ..-.Z;'

1725 West 18th Street
Tarp Paulina ir Wood gat.

Phone Canal 1208 >
' Valandą:.
nuo 9:30 iki vai ryto
nuo 7:00 Iki 8:00 vai. vak. *

Nedalioms
nuo 0^0 iki 12:00 vai. ryto

Rezidencija / '

5208 W, Harrison Street
/ • ■ n. '

Tel. Austin 73/ '

Vaiąn4os< : , 
tiktai lk| 6:00 kl^kvienj rytj

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

Užsisakant ir pinigus siunčiant

fi Telephone Canal 2118

DR. fl. L. YUSZKfl
LIETUVIS GYDYTOJAS 

Gyvenimas ir Ofisas 
1749 S. Halsted St. Chicago.

J. KULBOKAS
' Užlaiko

Puiku iSaliuna
Visada šaltas alus, sk anidegti- 
ne ir kvepenti Cigarai. Iš kitur 
žmones at elevę gauna nakvynę
74 Grand St. Brooklyn, N. Y

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

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

Telefonas Kinloch 108

50,000
KNYGŲ

Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie būdam® 
neprotingi dasileida perviršumą— vyrai nusilpnei, nerviški, sunaikinti 
ir kurie sulaukie amžio, katram negale pylnai nauduoti priimnuma 
gamtos,— vysi tie vyrai t u r pareikalauti viena Iš tuo knygų. 4 
Ta knyga pasakis keip vyrai sunaikin sava sveikata, keip jie įgauna 

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

vyrai kurie tur Užnuodljlma kraujo, arba ayflil*
Triperi, arba gonorrhoea, Nuallpnelma, Abel- 
na pragaišti špoku, Pragaišti gyvybes sky

stimo, Naktinius nubegimus, Rhouma- 
tlzma, Organiškas ilgas, Pylva, Kepenų, 
Pūsles Ir Inkštu Ilgas, gali but galiutinai 
išgydyti sava nuomose, privatnai ir slapta, su ma

žais kaštais. r
Tūkstančiai vyru atgava tava tobulą sveikatą, spėkas 

ir stiprumą per pagalbą tuos knygos. Ji ira krautuvė Ži
nios ir talpina Šiam tykrus siaptibes, kurios vyras turi 
žinoti. Netrotikiet sava piningu mokindami už prastus, 
bevertes, vaistus ik! kolaik neperskaitisti Mtą knygą JI 
pasakis kodiel jus kentėti ir keip galėt galiutinai išgy
dyti. Atmink, jog ta knyga yra duodama VYSAI D\’IC AI. 
Męs užmokam ir pačta. Išražik ai&keie sava varda, pa
varde ir adresą ant Šio kuponą ir išsiųsk ji mums šendena.

Kuponas dykai gautos knygos.
Siusk ji šendena.

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

\ Godotini: Aš esu užinteresuotas jusu pasiuliminu! dykai 
slunstos knygos ir norėčiau, jog jus iftsiustumet man 

5 vieną iš tuo knygų.

Vardas ir pavardėJ»K«I DIB nuni


