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POLITIŠKOS ŽINIOS.
CHINAI.

Galutinai Chinai tapo repub
lika. Tautos atstovai, susijrinkę 
Nankinge. vienbalsiai preziden-

riam, be didelių kraujo pnilieji- 
mų ir žudymo žmonių gyvasčių 
pasisekė nemečio ciesoriaus glo
bėjus prikalbėti panaikinti mo
narchiją ir pasitraukti nuo sosto. 
Pirma, kol republikoniška tvarka

provincijose, gyventojų atstovai 
taipgi vienbalsiai Pietinių Chi-

są ir Amerikoj išauklėtą. Bet 
išvengimui vaidų ir galimo kil
ti vėl manimio karo, Dras Sun- 
jatsen pats išsižadėjo prezidento 
vietos, nuo jos iš liuoso noro pa
sitraukė, o valdžią perdavė Ju- 
anshikai, kuriam pasisekė Chinų

Kad ir mandžurų kunigaikščiai 
maišaties nekeltu dėl nužudymo v **
privilegijų, naujoji Chinų valdžia 
stengiasi ir juos užganėdinti. 
Chinų republikoj mandžurai tu
rės lygias 
mandžuru v-

su cliiniečias tiesas 
regimentai bus pri-

Chinu kariumenės.
mandžurų vadovai bus 
džia karo ministerijos, 
gas iš iždo, o dabar, 
vietų liuosų jiems nėra, 
pašelpą iš republikos i;

Senuose laikuose š 
mokslai Europon atėjo

iaus

jie gaus

1 ir
rvtu,•S L-

išsiplatino 
nes Aziįo

/Azijos tautų ne 
čiai ir amerikonai

sija 
meilė
nias, ir

civilizacija ir Amerikon, ją at
gabeno Mexikan Buddos pase- 

Indijų ėjo sviesa ir 
tarp gyventojų pieti- 

kąip antai ant 
Ir dabar nuo 

vieno europie- 
gali pasimokin-

,aike karo Japonijos su Ru- 
pasaulį nustebino japonų 

tėvynės ir jų pasišventi- 
su kurio 

> pergalėti
valdžios sudemoralizuotą 

ą. Ir nuo Chinų veikėjii ne 
vieno galėtų pasimokyti Europos 
ir Amerikos politikieriai. Euro
poj ir Amerikoj sykį 
gavę iš liuoso noro 
nes labui politikieriai 
valdžios išsižada, bet

cios

retai tos 
ir locnų 
stengiasi 

Dėlto tai 
antai Vidurinėj Amerikoj revo
liucijos nesiliauja, o pasitraukus 
iš Mexiko prezidentui Diazui, ir 
ten jos kįla viena po kitai ir nai
kina viso krašto gerovę.

Iš išgriovimo Chinų ciesoriaus 
sosto valdę trįs šimtus metų 
Chinus mandžurai neužganėdin-

susi

si suvisu nuo Chinų atskirti 
Šiaurinę Mandžuriją, ją pagar
sinti neprigulminga. Bet jeigu

ventojams laimės neatgabentų, 
nes ją panaikintų tvirtesni kai
mynai. Rusija laukia vien tin
kamos progos griebti Šiaurinę 
Mandžurijos dalį; o Rusija dar 
niekur jos užkariautiems kraš
tams laimės ir gerovės nesutei
kė, bet neišmintingu išnaudoji
mu gerovę veik visur išnaikno. 
Pietinę gi Mandžurijos dali, nors 
ji priguli Čhinams, ir dabar val
do japonai.

MEKSIKO.I
Meksike prezidentas Madero 

•neįsteigia žmonis nuraminti. Da
bar net jo pasekėjai mato, jog 
jis nemoka ramumą įvčsti ir nuo- 

Jatines revoliucijas, kurios pul- 
do kraštą, suvaldyti, todėl berei- 
kalo pats revoliuciją sukėlė; Da
bar revoliucijos Mekąike kįla 
prieš pat* Madero ir jos gali pri
versti ir Madero keliauti svetur 
ramesnės sau vietos jieškoti ir 
tvirtesniems kaimynams gali su
teikti progą kištiesi į vidurinius 
Mexiko rekalus, * mėginti ten 
tvarki jvestjr už tok j patarną-

vi iną g
Mexiko
gamtos
kasyklų
rikonu rankose.

užimtas, 
nias ap

icbti kokį gerą šmotą 
žemės. Mexiko gausiai 
apdovanotas; ten daug 
ir pliantacijų yra ame- 

l'odėl tai ir laik- 
■iai ir tūli ka-

tijos nebutų, neišskiriant socia
listų, kurie išpradžių mėgino 
priešių tiesi kariumenės siuntimui

tiko, reika- 
anektuotas,

užpuolimus ant Me- 
xike gyvenančių amerikonų. Ar 
rcvoliucijonicriai užpuola ant 
amerikonų, nežiną, bet nereikia 
užmiršti, ioe norintis šun suduo-

svetimu

riti menės j krašto 
rus, kur turkai

italams nelabai 
traukimas ka- 

vidurisu, į ti-

apsistojo. Užtai italai mėgina 
karą perkelti i kitas Turkijos 
valdybas. 19 vasario 500 italų 
nuo jų kariškų laivų išlipo ant

155,000 rubl. 4) . įvairių miesto 
įstaigų laikymas 202,000 rubl. 
6) Sanitarams ir miesto prižiū
rėjimui 121,000 rubl. 6) skolų 
pamokėjimas 100,000 r. 7) mie
sto sutvarkymas ir pagražinimas 
118,000 rubl. 8) Pagaliau pasku
tinę tų išleidimų vietą užima 
kyklos, kurioms skiriama 
85,000 rubl.

— Lietuvos žinios —

baidyti lietuvius, kad tie, kurie 
užsirašo lietuviais, busią paver
sti pravoslavais. Bet Merkinės 
lietuviai jau tautiškai susipratę 
ir nesibijo lenkų gązdinimo.

mo
vos

IŠ ŠIAULIŲ.

žemes, 
nuo A paglemžė jau porą 

'. angliškų mylių ;
ne atsisakytų paimti 
gu tik matytų, kad lengvai

19 vasario dieną aplinkinėse 
Cuernavaca buvo gana didelis 
mušis Madero kariumenės su re- 
voliuci jonieriais, šalininkais ge-

ta Maria nu v v t i 
e*

Siauriuose,

kariumenės su

men provincijos, 
mėgintų karą pe

kraštus, bet kitur

VOKIETIJA.

tas iki Šiol užsiėmė tik savo su
tvarkymo reikalais, rinko pirmi
ninką ir du jo vietininku. Pir-

jo pirmu
nors

Kariumcnei pa- 
nuo miesto Sau

rinko sociali- 
atalikui atsi- 
\icton rinkti 
esistą. Iš to

vienok

gc ne

jereitą sunatą ir trau-
19 \asario. Ir čia su-

tapo sumušti. Rėva
ii tris kartus mėgino

imti mie-ta c 
sus jų UŽ] 
riumenė.

atmušė

nupiaustylos, tiltai

neš

įnymus. Dabar bus 
sumanymai kari u m c- 
inimo ir laivyno su-
Valdžia tikisi nau-

reikalavimams pritaria učių

ki 
vi*

ta-

reikalą v ima su- v
ims tiesa liuo-

SUVIENYTOS VALSTIJOS 
ŠIAURINĖS AMERIKOS.

rašalinimui neužsitikejimo is- 
iškų rcpublikų Suvienytoms 
stijoms, į vidurinę ir pietinę 
criką iškelia vo Suvienytų 

ministeris 
Knox. Jis manė atlankyti ir pie
tinės Amerikos republikoją Co
lumbiją, bet prieš tais savo pa
garsintame laikraščiuose laiške 
rašytame atstovui Rainey pakėlė 
protestą Columbijos pasiuntinys 
Washingtonc Ospina, kuris už
tikrina, jog Suvienytų Valstijų 
ministeris nei Columbijoj, nei vi
durinės Amerikos republikose 
neras tokio priėmimo, kokio tiki
si, ras vien tokį neužsitikėjimą 
Amerikai, kokį ji savo pasielgi
mu užsipelnė.

Columbiją mat turi nesusiprati
mus su Suvienytoms Valstijoms, 
kurių agentai sukėlė revoliuciją 
Panamos apskrityj ir nuo Co-

ir sau pasisavino žemės 
išilgai Panamos kanalo, 
biją šaukėsi santaikos

Coin ni
te is m o, 
nesuti

tiško santaikos teismo. Todėl 
ministeris Knox, pamokytas Co
lumbijos 
kelionės

pasiuntinio, išsižadėjo 
į Columbiją, jeigu' spe- 
ten atkakti nebus už-

kviestas.
Laišką pasiuntinio Ospina Wa- 

shingtono valdininkai laiko už- 
gavimu Aemrikos, bet Columbi- 
jos pasiuntinys užtikrina, jog ja
me įžeidimo nėra, lies yra tik tei-

Nors

si rod vs.
greitai

IŠ VILNIAUS.
sanitaru komi-v
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nutarė, jog kiekvienas gydytojas- 
sanitaras (kurių esama 8) tu
rėsiąs kasdien (išėmus šventa
dienius) bent pusantros valandos 
iš ryto priiminėti ligonis-bctur- 
čius pas save namie, o sunkiai 
sergančius lankyti.

Kadangi miesto taryba nutarė, 
jog miesto valdybos nariai ne
galį draug būti miesto moka
mais gydytojais-sanitarais, tai iš

ničas, Bagienskis, o jų 
m. valdyboje V. 
A. Jcrošcvičia, V. 
V. Sobolcvskis.

užėmė
vietas

Vilniuj buvo sausio 5 d. liau
dies direktorių ir liaudies inspek
torių suvažiavimas, kuriame da
lyvavo ir iš Peterburgo švietimo 
ministerijos tam tyčia atsiųstas 
valdininkas. Buvo nagrinėjamas 
Vilniaus mokslo apskrityje vi
suotino mokinimos klausimas.

Viktorija Graurokienė gavo 
leidimą leisti Vilniuje mėnesinį 
lietuviu kalba laikrašti — “Ke
lias”.

Girių pramonininkų visuotinas 
susirinkimas buvo sausio 8 d. 
Dalyvavo jaiųc Lietuvos ir Bal
tarusijos pramonininkai. Buvo 
duota apyskaita už praslinkusius 
metus; nutaisytas biudžetas 1912 
m., buvo pasikalbėjimas apie gi
rininkų banką ir renkama 
ba, revizijos komisijos 
ir t. t. .

nami

komi- 
ir

ITALIJA.
>radetąs Italijos karas 
daug aukų reikalauja, 
kaip užtikrina francu-bet jis 

ziškų laikraščių korespondentai 
ir gero atgabeno, nes jis suvedė 
vienyben pirma tarp savęs besi- 
pjovusias partijas. Dabar karui 
pritaria visi italąį, kokįos jį$ pa

sus šildus ne rusiškoj kalboj 
prašalinti. Taigi čia uždrausta 
išvaduoti lenkiškus ir lietuviškus 
.šildus. Kasžin, a,tF negalima tu
rėti ir franeuziškų šildų? Kaip
gi kun. Tumas į Jai žiuri? Ar 
ir čia reikia melsT^*rusiškos val
džios

rrzcgl. \\ u. No. 2 rašo: 
‘‘Praneša mums iš Šiaulių, kad 
tenykščioje gimnazijoje panaiki
nę lietuvių kalbos lekcijas dėl 
blogų santykių su mokytoj u m p.

kų kalbos lekcijos džiaugiąsis 
pasisekimu”.

malones?

IŠ KAUNO.
Kauno gub. pabrikų žinyba, 

remdamasi 1911 m. kovo 23 d. 
įstatais, patvirtini laikatarpiui 
nuo 1911 — 1913 m. šitokį pa
dienį mokesti dar; ininkams, dir
bantiems Kauno 
jos įstaigose: Su
darbininkui 73 kap.; suaugusiai 
mot. dar-ci 40 k., pusberniui 43

pramoni-

26 k.; mergaitei — 20 k.

IŠ PASVALIO, Panevėžio pav.
Iš 6 į 7 sausio naktį nežinomi

minklą—kryžių, pastatytą Pasva- 
I9°.5 tam tikru parašu, ti- 

spaudos paliuosavimo 
Kaštavo jis 70 rubl. 

buvo už miestelio ant
klebono lauko.

lio jaunuomenės aukomis 
metais, su

atminimui.

Mylįs.
i

IŠ ALSĖDŽIŲ, Telšių pav.
Gruodžio 30* d. praeiti^ metų 

buvo viršaičio rinkimai. Kandi-

Kauno 
Kauno 
lauti, 
miesto
paminklus 
dagi juos

su važiavime P etc 
ko nutarta 

pnberni ios

tar

kad pasir įpintų Kauno 
ir gub. vaidybos senovės 

globoti ir, kur reikia, 
smulkiai aprašyti, 

yra :^torijai, arche- 
dalilei. ‘LA. Gidoni ne

ketina Isąune 
“Įstatus senovės 
jimo pas mus ir

liam in klų 
Europos

lęs Eeterburgc dailininkų suva
žiavimo komitetui ir draugijai, 
globojančiai senovės paminklus.

1911: m. Kauno gub. išmokėjo 
už pasportus į užsienį

Cenzūros komitetas 
vo nesenai išleista

30,000 r b.

konfiska-

“ka sako
tikras blaivininkas” verstą iš ru
sų kalbos. Konfiskavo už pa
veikslėlį “Jo Majestotas Alko-

” girdėjęs —

ciuu savo namams statydinti.
— Lietuves žinios —

IŠ ŠAKALIŠKIŲ, Marij
Sausio 9 d. vakare atvažiavo 

nuo Marijampolės pas ūkininką 
Bielskų kokie-tai nepažįstami 
žmones gerais arkliais ir prašė
si naktigulto. Ęielskus juos pri
imti apsiėmė, bet pats, nujati- 
zdamas, kad tąi vagių esama, 
išėjo į kaimą pasiprašyt daugiau 
žmonių ir norėjo vagius suimti. 
Nepažįstamieji tą suprato ir pa
sikinkę arklius leidosi Senapi- 
lės 4linkui. Juos žmonės pra
dėjo vytis, t Kada vagįs prava
žiavo kokią dešimtį verstų, jų 
viens arklys kritėj, bet jie važia
vo toliau vienu arkliu, Matyda
mi, kad išeiną riestai, jie iššoko 
iš vežimo ir pasislėpė, palikda
mi arklį ant kelio, kurį dabar 
laiko Igliškio dvare. Peliksas.

pav.

Vilniaus miesto finansų 
sija pabaigė savo išlaidų 
plaukimų apyskaitą už 1912 m. 
Pelųo sulig šitos apyskaitos ti
kisi miestas turėti i;įgj^įO7^ rub. 
(I?329742 ritbj/fgyvais“ p^igais, 
86,330 rubl. kitaip atskaitytų), 
t. y. 100 tukst.’ rublių daugiau ne
kaip pernai. Išfeidinius šita apy
skaita apskaito j 1,437,193 rubl., 
t. y. 150 tūkstančių rublių dau
giau nekaip pėftiai.

Svarbiausieji ^išleidimai 1912 
riiet. busią: i) miešto valdybos 
laikymas 183,000. rubt 2) ka- 
riuomcnes butų patiekimas 261,"* 
000 rubl. • poĮicijos laikymas |dč nedaug, todėl subruzdo jie

j . . '"v • , . š i v- ... , •; ■, ■

in-
IŠ PILVILKIŲ, Suvalkų gub.

Sausio 8 (21) d. vyresnysis 
sargybinis ..suėmė Petrą Strimai
tį. Pastarasis gavęs krasoje ke
lias ^knygutes jr pasirodęs ko- 
kiam ■ tai vaikinui. To ir terei
kėjo/. Pamatęs vyrė$pysis sar
gybinis ir suėmęs. Ant rytojaus 
išvežę. į ^ Marijampolę^ ė N< Ž. ;

4 4 -Ak’-

Į Merkinės klebonas pradėjo su
rašinėti, tiek iWuvitjy ykiek len- 
ft Leift.sasls

/ė'iy i 
C

sis viršaitis, Každailis ir Ruož
nys. Daugiausia balsų gavo

o Ruožnys'23 b. Katrą iš pir
mutinių dviejų užtvirtins žemie
čių viršininkas — nežinia. Šį 
kartą alsėdiškiai rinko sau “vir
šininkus” be “magaryčių”, O 
tai naujiena, nes pirma “maga
ryčios” lošdavo svarbiausią ro
lę. Žinoma buvo ir tokių, ku
rie norėjo išrinkti žtmones 
“minkštos širdies”, bet 
pasiliko “šaukiančiu 
Taip, raštininkas laikė 
pdse. Matai, Ruožnys 
saicantis vyras esąs.

• • * Mgirioje . 
Ruožu io 
jam at- 

Narmuli-
tas gi yra vyras blaivus, tei
singas. Toksai viršaitis supran
tama raštininkui nevisai malonus. 
Iš viso matyti, jog alsėdiškiai jau 
suprato, kokie jiems reikalingi 
valsčiaus “viršininkai”.

Per tą pačią sueigą žemiečių 
viršininkas pareikalavo paskirti 
500 rubl. pataisymui mokyklos. 
“Vybornieji” nuo to atsisakė, bet 
įnešė tokį suma’nymą: Prašyti 
valdžią, kad ji leistų pastatyti 
Alsėdžiuos butą dviklcsei mo
kyklai, nes dabartinis namas ne
tikęs. Valsčius apsiima prista
tyti medžiagą ir pusę išlaidų. 
Žemiečių viršininkui, matomai, 
to maža buvo, nes jis iš jų pa
reikalavo da, kad valsčius pa-

tai tada prižadėjo pritarti “vy- 
bornųjų” sumanymui. “Vybor- 
nieji” prižadėjo atsakyti per ki
tą sueigą. Kaip girdėti, “vybor- 
nieji” žada sutikti su viršininko 
reikalavimu.

Tokiu budu reikia tikėtis, jog
— kitu Alsėdžiuose bus c
mokykla. Veržys.

THE LITHUANIAN WEEKLY “LIETUVA” <
Published every Friday at Chicago, 111.

Yearly Subscribtlon rate:
In the United States........... .........................$2.00
Canada and Mexiko........... .........................2.50
To Foreign Countries............... ............   • • 3.00

Advertising rates on applleatloe. Addreae 
all ocmmunlcatiena to puhllsheri

A. OLSZEWSKI
3252 80. HAL8TE0 STREET, CHICAGO, ILL." J

tamšuolių agituoja prieš mokyk
las. Gėda indriejaviškiams toks 
viršaiti* turėti 1 X. .

IŠ PAŽERIU, Vilkav. pav.
buvo Pažčriuos 
dalyvavo nau- 
o viršininkas, 
as gminos per- 

dėtiniams ir kitas metines išlai
das. Viršininkas apskelbė, kad 
praplatinta juosta pasų gavimui 
užrubežin einant — iki 28 ver
stų. Pažeriu visa gmina galės 
tuomi naudotis (pirmiau gauda- 

tiktai keli kaimai) ; 
tuomi buvo labai už- 
Be to apskelbė, kad 

tuoj po naujų metų

gminos

v o

va 1st iečiai 
gauna medžiagą ir pinigus trims 
naujoms mokykloms Pažeriu 
gminoj pastatyti. Viršininkas 
su valstiečiais prielankiai 
bejosi ir 
mus 
ryti gminos sąskaitų revtzij; 
prisakė savo laiku ją būtinai 
likti. -

mokykloms
pastatyti.

valstiečiais
atsakinėjo į užklausi- 

pamokino ingaliotinius da- 
ir 

at-

IŠ UTĖNOS, Ukmergės pav.
Kai]) ir kitais 

šiais, Vartotojų
etais, tai]) ir 
>-ja su kun. 
vieną vagoną

apie tai žydai norėjo padaryti 
konkurenciją. Kame tiktai nu
tverdami žmogų, važiuojantį 
druskos, trauke pas save ir ati
davė pigesne kaina, nustodami 
pelno, by tiktai neišpirktu vart.

skutinis

o

kartas busiąs pirkti, 
gi 500 pūdų tuojau iš
likusią sukrovėme 

į e. Lauksime, ar ilgai
tęsis konkurencija. Uteniškis.

IŠ PILVIŠKIŲ, Mariamp. pav.

sos
čios ir

vie
kai

gminos sueiga. Perskaityta in- 
<os ir išlaidos 1912 m. Vi- 
išlaidos paliktos tokios pa- 

1912 m.; tiktai raštinės
sargui pridėta 20 rubl., -taigi; 
1912 m. gaus 120 rubl. Nuta
rimai buvo tokie: 1) Kad Pil
viškių mokyklon priimta esą dau
gybė vaikų iš kitų gminų ir 
tiniams vaikams perankšta.
mokytojas tiktai tada gali pri
imti vaikus iš svetimų gminų, 
kada būva liuosų vietų. Už kiek
vieną tokių mokinių mokytojas 
privalo įnešti gminos kason 90 
kap. 2) Prašyti pavieto virši
ninką, kad paliktų gminos rei
kalams surinktus pinigus už bau
smes (teismo bausmės, nebuvi
mas sueigoje). 3) Prašyti girių 
valdžią, kad parduotų valstie
čiams nors truputį miško tro
besiams pataisyti. 4) Prašyti pa
vieto viršininką, kad paliuosuotij 
nuo naujokių važioj i mo iš Ma- 
riampolės. Be to drauge pra-

ką” dabarties laiko viršaitis) tu
ri duoti vietinėms važinėjimams 
ligi trijų padvadų ant dienos; oIŠ INDRIEJAVOS..

Gruodžio 29, 22 ir 23 d. buvo 
Indriejavo valsčiaus seniūnijos 
sueigos. Tarp ko kito kalbama 
buvo apie .skolinamai-tau 
pomosios kasos prie valsčiaus ir 
apie ūkio mokyklos inkurimą. 
Skolinamai-taupomąją kasą 
tarė visos trįs sieniunijos 
kurti ir 
slui iš 
tukst. 
steigti : 
čaičių 
tikslui 
nigų ir išrinkdama i 
į Ūkio mokyklos Komitetą, 
bar eilė kitų seniūnijų, 6 taip
jau Labardžių ir Veiviržėnų val
sčių nori prįsidėti prie steigiamo
sios mokyklos.—Nutarusios butų 
ir kitos Indriejavo valsčiaus se
niūnijos mokyklą steigti, kad ne 
priešinga mokyklai valsčiaus vir
šaičio Puplesio agitacija. Tasai 
Vyras, šviesesniųjų žmonių klau-Jbininkai dviem mėnesiams kalė- 
siamas. sakosi, kad ūkio mokyk-jjimo už dalyvavimą Sreįcnburgo 
lai prijaučiąs, bet patylomis tarp/demonstracijoje.

išviso 'sudeda tam 
magazininių pinigų

Metai XXI

LIETUVIŲ MOKSLO DRAU
GIJOS I KALBININKŲ 

POSĖDIS.
1912 m. sausio 3, 4 ir 5 d. V ik 

niuje buvo susirinkę J. Jablons-i 
kis, K. Būga, kn. J. Laukaitis, A. 
Smetona, J. Šlapelis ir J. B a ta 
Čikonis. Kun. A. Danibrauskis.

atvažiuoti.
Visas tris dienas komisija: 1)’ 

rašomosiosnagrinėjo šio meto 
kalbos paklaidas, 2) 
čius reikalinguosius 
kalbos terminus.

Tariamąjį niaterijalą sudarę^ 
atsivežė ir išdėstė komisijai J. 
Jablonskis. Visi draugėje jį svar-i 
stė, taisė ir pavedė galutinai 
sudoroti pačiam J. Jablonskiui.’

Nutarta: 1) Pe rž i u rė t i “ Vi 1 ty-« 
je” išspauzdintuosius kalbos da* 
lykus, kurie buvo įvairių žino-’ 
nių rašyti ir išrinkti visa, kas 
geriau tenai išdėta. Tai paši

rašomosios

tona.

gai ir Jablonskiui. 2) Jablonskio 
paskutinius vinyje 1 s sp a ama
tus dalykus dar kartą pats auto
rius peržiūrės, išlygįs ir duos 
Štapeliui ir Būgai papildyti. 3)’ 
Visa tai bus išspauzdinta Mok« 
slo Draugijos vardu. 4) Visi 
kalbos dalykai bus skelbiam} 
laikraščiuose.

<•17

Kitan posėdin komisija nu« 
sprendė susirinkti per užgavė-

Ligi to laiko turi būti visa 
padaryta, kas viršuje pasižadėta^

ruošti materijalo: Jablonskis —• 
svetimiems žodžiams vartoti lie- 
tuvių rašte, Būga — musų ra
šyba1 m/jtatyli, kum Laukaiti# 
— bažnyčios terminologijai.

Suredaguotasis materijalas iš-* 
spauzdinti pavesta Smetonai,

IŠ LATVIŲ GYVENIMO.
Praslinkusiųjų 1911 m. gak 

buvo Rygoje kelios dailės paros 
dos, kuriose nemaža vietinių dai
lininkų dalyvavo. Pirma tų pa-’ 
rodų buvo suruošta Baltijos Dai
lininkų Sąjungos (Baltischet 
Kiinstlerbund). Joje dalyvavo! 
rusų dailininkai Tichomirovas ir 
Dmitrijeva; vokiečiai Borcher- 
tas, Rozenas, Valteris ir kiti; 
latviai: Rozentalis, Purvitis, Pla-

Kalpokąs.veniek ir lietuvis P.
Kalpoko buvo keturi paveikslai: 
“Tykus

nu- 
i li

10 
rublių. Ūkio ^mokyklą 
nutarė kol kas tik Stan- 

seniunija, paskirdama tam 
dalį savo magazininių pi- 

ingaliotinius 
Da-

kalanti iš gminos. 5) Prašyti 
valdžią, kad, atidengiant Pilviš
kiuose gminos kasą, paskolintų 
800 rubl. be nuošimčių dešimčiai 
metų. Paskum išrinkti ingalio- 
tiniai P. Grtizinskis ir J. Daun- 
kevičia. 
trilinkas 
kalba.

Dangus”, 
Jis, ma

tomai jieško naujų kelių dailėje, 
ir pirmu du paveikslu yra gi
liai atjaustu, kitiems gi trūksta ’ 
dažų suderinimo, ir rūpestingo 
atlikimo. Ta Baltijos Dailinin
kų Sąjungos paroda buvo už vi
sas kitas turtingesnė, priglaudę 
visus norinčius joje dalyvauti ta
lentus be skirtumo ir visų vie
tinių kalbų spauda gerai apie ją 
atsišaukė.

Paskui Latvių Dailės Draugi
ja suruošė posmertinę A. Roma
no paveikslų parodą. Jo paveik
slų ir etiudų buvo čia 176; dau
gumas jųjų jau privatiška nuo
savybė. Iš neparduotųjų — Lat
vių Dailės Draugija nusipirko 
keturius savo busimai paveikslų

Pažymėtina, kad raš
inį tari mus rašo rusų 

Argi negalima prispirti 
išyti ir lietuvių kalba.

J. Vaidyla.
— Lietuvos Ūkininkas —

IŠ RYGOS.
“R. Gr.” redaktorius už straip

snį apie rusų kariuomenės veiki
mą Persijoje gavo arba užmokėti 
250 rubl. . pabaudos, arba išsė
dėti 6 savaitės kalėjime.

Ce °

Rygoje administratyviškai nu
bausta 14 darbininkų ir 2 dar-

Beveik draug su Latvių Dai
lės Draugijos paroda buvo savo 
paveikslų' parodą atidengęs dai
lininkas V. Purvitis, kurio pa
veikslų ir etiudų viso labo bu
vo 130.

Sulig grožės ta paroda stovėjo 
augščiau kitų, nes Purvitis jau 
išdirbo sau žinomo dailininko 
vardą, ir latvių jauna daile di
džiuojasi juomi.

Tuo pačiu laiku buvo dar ii* 
trečia dailės paroda: keramikos 
išdirbinių (molinių dailiai nu
pieštų indų). P. Steinberg if 
A. Cirulis išstatė Čia savo įvai
riausių formų inejus ir taures, 
kurie visi atsižymėjo nepaprastu 
išdegimu, dažais ir nupiešimu.

Reikia pažymėti, jog keramK 
ka pas latvius paskutiniais lak 
kais labai išsitobulina ir neąj< 

7* j , * >. u * •



1

M

veržta nuo Meksiko;

Iš GUMBINĖS, Prūsuose.

ties amatų atstovybė, prie ku-

2)

t erų
CO

id aini
dėsi

tų Valstijų plote neliko terri- 
torijų; visos jau' tapo valstijos.

taiso čia naminiu lietuviu 
nių parodas. LigŠiol roč

silieka užpakalyje yįsų kitų pra 
monės šakų. J; Galdinas.

— Lietuvos žinios —

savo norą ir

niez^inių, rezginių, “būriškų' 
kėdžių ir 1.1. Šiais metais nv.( 
kovo m. 9 iki 12 d. vėl bus paro

vanų (premijos) nuo 5 ligi 30 
markių; be to, atsiuntusieji savo 
dirbinius gali už gražius pini-

Netoli Virogvač 1 tarmerio An
dersono karvė pagimdė veršį su 
dviem galvom. Veršis turi ketu
rias pirmutines kojas, o dvi užpa-.

iš

Vi

/ m.

Sukilimas nepasiseko

nui.

K 4vius ne menkai ragina, todėl vie-

Varsavoj streikuoja iooo 
kurpių, dirbančių pigesnius apau-

mkai stato pa- 
franeuzui muzi-

Ant 
nieko remti negalima.

talijoj, mieste Letuka 
salų, pasimirė buvęs

turi dikto- 
111 šiai skolų, ži- 
Mršava; skolų

gi choristų ir chorisčių ant 
tos negalima bus rasti tiek, 
reikia, tai prisieis išsižadėti

perkeitimo darbo sanlygų, kad 
jie, kai]) pirma, savistoviai dirb
ti galėtų.

lango, o ruimų šaudytojai 
mokėtų po 5 kap. nuo lango.

imi®

tuomi, kad

sta dar 60000 rubliu. Nutarta c
todėl: kad tam tikslui namu sa- c

vininkai mokėtų po 15 kap. nuo

gc raišųjų namai. Uįtroš- 
viršutiniuose ruimuose gy-

miestai Suvalkų 
Bet geriau miestai 

i susitvarkymui ir 
iktų,. negu tokioj

kad visi vienodai

. .........”

dirbinius :■ rauktus,
nas. rakandų apmušalus ir t. t. 

pačių žmonių dirbtus (au-

na n

n*

PTICS

si mirė.

tuvių dirbiniai; ji remia tik dėl 
palaikymo myksiančios ūkio pra- 
monijos šakos, lai vis tiek, kas

skirtos apskrities. Dėl tos prie
žasties nesunku suprasti, kad ji 
nepriėmė daiktų į parodą 
nomis teisėmis iš Lietuvos.

ri pasirūpinti, kad šių metų pa
roda geriau pavyktų Didžio
joje Lietuvoje lietuvių na
minė dailė kur-kas augščiau pa
kilusi ir turtingesnė, negu Pru-

binių atsiųsti išstatymui paro
doje per draugiją. Norint už tuos 
daiktus dovanų, kaip išaiškinom, 
nebus duodama, bet galima bu
tų juos parodoje gerai parduoti. 
Už neparduodamųjų daiktų siun-

žiną- Ji taip-pat imasi atsako
mybę už daiktų pagadinimą, neš
varų laikymą ir sugrąžinimą.

— Viltis —

IŠ AMERIKOS.
AREŠTAVIMAI.

Indianopolis, Ind. Valdžia pra
dėjo areštuoti intekmingesnius 
darbinnkų organizacijose vyrus.

keliose vietose cxpliozijas, arba 
kad bent žino apie expliozjju su- 
rengėjus. Turi but suareštuota 
54 vyrai. Suimta visi viršinin
kai “International Association of

kers” organižacijos. Cincinnatyj 
suareštavo jos sekretorių E. E. 
Phillips: suėmė ir Johną Carrol, 
pas kurį, iš čia išvažiuodamas, 
Phillips paliko organizacijos raš
tus. Kansas ’Cityj suareštavo 
darbininką W. Bert. Brozoną. 
St. Louise suėmė buvusį agentą 
Structural Iron Workers unijos 
agentą Johną Barry, kuris rin
ko pinigus bylai brolių McNa
mara. Indianopolise suėmė bu
vusį prezidentą International 
Structural Iron Workers orga
nizacijos ir agentą International 
Broterhood of Carpenters, Fran
ką P. Ryan. Milwaukeej suėmė 

* W. E. Peddingą ir Hermanną G.
Sofferją; Detroite suėmė Char-

Murphy, Peorioj suėmė Ed.
Smithe ir J. E. Ray; Kansas

*— Mikolą Caname; Indianopo- 
lise — Herbertą Hockiną ir 
Johną Batterą; New Yorke — 
Franką Webb, Patricką Farrel 
ir Danielių Brophy ; Denvere — 
H. W. Legleiterą; Scrantone — 
M. J. Hannoną; Davenporte . — 
Danielių Buckley; . Duluthe — 
Fred Mooney; Springfielde, Ill. 
— A. J. Kavanaugh ir M. L. 
Pennell’j.

i
f

ja.

■ 11 <

ARIZONA TAPO VALSTIJA.

Washington, D. C. Preziden
tas Ta ft padėjo savo parašą pri
pažindamas Arizonos territoriją 
valstija. Nuo dabar ant Suvie
nyt) Valstijų včlavos bus 48 
žvaigždės. Dabar jau Suvjenjr-

TOW
LIB T U VĄ ^

GAMTOS PAKLYDIMAS.

PARTIJĄ.

Boston, Mass. Nes 
žiaus į kardinolus pakeltas ?T- 
chivyskuuas Bostono archidiacc-

BININKŲ UNIJA.

sokiuose Am 
intekmingi i 
unijos nariai.

mies

n a m i t o c x p 1 io z i j as 

kiu
Organizacija s c 
paskyrė 30000 

1
dol. 

gegužioByla suimtų* prasi( 
diena.

SIUNČIA ATGAL Į

Washington, E 
ministeriui Cable, 
timtaučių, moterį 
visi bus Europoi 
mis gražina dėl 

suėmė u
r

iieru ir
incnko proto; m 
nedoro g v veninio.

BAISUS PADĖJIMAS.

Louisville, Ky. Geležini
mes L anty,

)ėgių ir ištraukti 
braukimo vedėjas

kuotoliausiai nusilenktų į 
kad ratai tik koją pagautų.

ko.
nete-

nuga-

GENEROLAS SUSPENDUO
TAS.

Washington, D. C. Kariškos 
valdžios už menkus prasižengi
mus likosi suspenduotas gencral-

Jis dar gal bus iis^teisman ati
duotas.

GIRTYBĖS AUKOS.

Cleveland, |O. Koks tai Peter 
Ciezuch, lenkas, papiovė skustu- 

pats save pasipiovė. Jis, mat, 
pavogęs savo žmonos uždirbtų 

girtuokliavo, taip kad pagalios 
pradėjo jam protas maišytis. Va
kare sugrįžusi iš darbo Ciezu- 
chienė rado savo pasvaigusį vy
rą ir 
čius,

vaikus kraujuose begulin- 
negyvus.

GAISRAI.

na- 
pa- 
dol.

Ithaca, N. Y. Sudegė čia aug- 
štoji mokykla užimanti čielą 
mų bloką. Nuostoliai ugnies 
daryti skaitoma ant 250,000

Janesville, Wis. SudegeJanesville, Wis. budege čia 
dirbtuves Besset Rehlin Hąr-

atstovai

sutverti.

hydroplianu ant
Viršutiniame paveikslėlyje matome jį laidojant oru, apačioje gi—tuo pačiu

Photos by American Press Association.

Anglų orlaivininkas N. Stanley Adams, lakiojus savo naujos konstrukcijos 
Windermere ežero.
crlaivrj plaukiant vandens paviršiu.

V*-

- L O. i i

a.

im vvru: p v
! lovon atsigulė, 
įsidegė namai ir

degė. Sugrįžęs vyras, 
mų, rado tik degėsių ir

EUROPĄ.! NELAIMĖS ANT GELEŽIN- 
i v r t t n

Devils Lake, N. D.
grei-

traukinys ir 40 vagonų n u p u oi 
nuo augŠto kelio pylimo. Su

ta mirtinai.

Philadelphia, Pa. Netoli 
riors R i c 
ki pilni

War-
šoko iš begiu pen-

Limited

per 
bet

žiuojanti, o tame 
o sunkiai sužeist:

prie to 3 va
li vi moterys, 
67 žmonnes.

Peterburgo teismo rūmai sali

draugijos bylą.

kas Nicratov, Peterburgo komer
cijos banko pirmininkas Golubie- 
^as ir kitų nemaž dar didžia-

Petras Vileišis, kurį gina advo
katas Kimontas. Kaltinami yra 
visi sulig krimiti. įst. 1681 straip
snio už praleidimą virš dviejų 
milijonų rublių.

I Vyriausia carienės Marijos 

siuntinėjo į mokslo įstaigas, tai 
žinybai prigulinčias, aplinkraš
tį, kurs įsako auklėti ir plėtoti 
mokinių tikybinius jausmus. 
Dvasiškieji, kurie išguldo tose 
mokyklose tikybą, turi kas ryt 
devyniuose draug su mokinėmis 
kalbėti rytines maldas. Moki
nėms gi patariama eiti išpažin- 
tin prie savo tikybos mokytojų, 
o ne prie svetimųjų dvasiškių. 
Be to patariama dvasiškiems 
mokytojams ne tik ; lekcijų laike 
išguldinėti tikybą, bet ir po lek
cijų karts nuo karto mokyklos 
sienose šnekėtis su savo moki
nėmis apie tikybą.

|| Po visą FIazehp6to pavietą 
(Latvijoje) buvo primėtyta at
sišaukimų apie sausio 9 d. at
sitikimus.

jos — p 
si buvęs

1 ^Ivi revoliuci-! tirinėjimu. 
valstijose laiko- surado 'ko

jas generolas Zapata, šia 
sc gi Gomež. Ir vienas ir l 
nori prezidentą Mallero m

mastais va-
Bct tokiais

va-
gilias ir plėšikais.
ir Diazo vhl.^žiM iš pradžių 
dino Madero ’pasekėjus.

[(/Amerikon rengiasi atvažiuo- 

dinis, kunigaikštis Karolius 
Pranciškus Juozapas. Atlankys 
jis Indijas, Chinus, Japoniją ir 

j per Suvienytas Valstijas sugrįš 
namon.

prezidentas, Dras Sunjatsen su
tinka valdžia perduoti garsiam
Chinų veikėjui Juansinkai, nes 
nuopelnai jo nemaži: jam pasi- 

mų palaikyti Chinų vienybę ir 
visame plote įvest republikoniš- 

nudėti, mesta į jį ir dinamito 
bomba. Tautiškoji taryba su
tinka Juansliikai apšaukti Chinų

|| Kadangi pirmuoju Vokieti
jos parlamento vice-prezidentu 
išrinko socialistą, tai išrinktas 
parlamento pirmininku Vokieti
jos katalikų partijos vadovas

nuo
prezidentavimo. Prisiėjo rinkti 
antru kartu. Išrinko progresis- 

toj taipgi atsisakusio antrojo vi- 
cc-prczidcnto nacional-liberalo 
Dro Hermano Paaschke, išrinko 
taipgi progresistą Heinrichą Do- 
Fe. ProgH-esistai per daug nepąr 
taikaus valdžiai, kaip pataikavo 
Dras zSpah n r/.

v .

užklupo einančius:į Irkucką išiL t
gai geležinkelio žmonis taip, kai 
jie atsitolino muo.ikelio ir pakly
do. Sušalo 1*50 žmonių.

((B. .Ori.

|| Lenkijoj, netoli Zawicrce 
6 plėšikai įsiveržė į kleboniją 
kaime Chraszczobrod. Kunigo 
nebuvo namieje.. plėšikai surišo 
tarnus ir iš paėmė diktai 
pinigų ir su ' jais mėgino pa
bėgti, bet juos sargai pavijo, du 
užmušė, o vieną? paėmė gyvą.

|| Morokko maurai netoli Me- 
liles 'užpuolė gabenančią maistą 
ir amuniciją Ispanijos kafiume- 
nės dalį ir ją sumušė. Maurai 
atėmė vežimą į su tnaistu, gink
lais ir amunicija.

|Į Laikraščiai paduoda, buk už
siimantis jūrių gelmių gyvūnų 

ligaikštis Monaco 
ten dar mokslin- 

;u-
: nu

viena
ytą; viena pusė žiuri į 
kita tirinėja gelmes.

Eifilio bokšto atliko mėginimus 
su grafo Beauchamps ir generolo

le pasekmingai. 1 riciaisa ta ne
duoda debesyse rinktiesi elektrai, 
o per tai ir ledai nesidaro. Iš 
debesų, 
tus, o j 
tai labai 
sniegas.

ledai,ir
ir

Ch i nuošė pramonimn-

ka Europoj europinius
žius, mebelius ir kitokius 
rakandus.
rusiškio jie 
agentai davė padirbti 150000 dra- 

nainu 
rašo 

chiniški

nmuzikas, pianistas 
airis milijonus bu- 
nužtidė visus savo

sus lenkas 
Padarcwski, 
v o surinkęs 
pinigus ir vėl išnaujo turės rink
ti. Važiuoja jis dabar pietinen 
Afrikon; atkaks vėl Amerikon, 
iš kur kas metai išsigabendavo 
apie ketvirdalį milijono dolarių.

visokiems pranašams garsintiesi.
Pranašų ten buvo privisę daug, 

ja žmonis-.

nes

natorius Scalon (gaila, kad Ru
sijos valdžia randa tokius men
kos doros franeuzus. Scallon 
juk tai surusėjus franeuzas, 
jie rusiškai valdžiai jos nedo
ruose darbuose patarnauja. Apie 
franeuzus žmonija geresnę turė
jo nuomonę, tą gerą nuomonę 
ir naikina toki Scallonai) ma
no, jog su žydų pagclba jam 
pasiseks lenkystę suvaldyti. Bet 
taip gali manyti tik išgamos, 
toki kaip Scallon. Kvailais Ru
sijos valdininkų padavadijimais 

dai, naujoj vietoj ,neturi iš ko 
gyventi, • o general gubernato
rius ,negali jięnis nė jokio pel
ningo užsiėmimo parūpinti. To
dėl, sutraukti Lenkijon žydai 
baisų vargą kenčia ir tai tik 
todėl, kad išvyti iš Rusijos, ne
žino kuom jiems laikytiesį; 

daugelis mano, jog jiems toki 
Scallonai padės su lenkyste ko
voti. Dabar žydams ištikro, kiek 
su lenkystę kovoja, Scallon pa
deda, bet kada surusėjusį fran- 
euzą rusiškoji valdžia pasiųs 

žydai, susierzinę su lenkais, ne-

|| Lenkijos miestai 
kai skolų, d a 
no m a, turi 
visai nepuri 
gubernijos, 
darytų, jeigu 
'kolas už t ra u 
kai]) dabar, d 

vos laikraščiai bausmėms užmo
kėjo valdžiai 12500 rublių: tris 
redaktorius kalėjiman pasodino. 
Konfiskuota 42 numeriai Varšu
vos laikraščiu, v-

imą

anda. Tą propagandą 
ir palaikyti tik rusi

mažai rupi.

vestuviųc

dieną

Konstantinov. Nugabeno jį li- 
gonbutii/, bet daktarai neturi 
didelės vilties jį nuo mirties iš
gelbėti. Peterburge kalba, buk 
jis todėl nusišovė, kad studentai, 
tarp kurių Konstantinov suki
nėjosi, susekė, jog jis yra šni- 

išdavė, o ji juos Sibiran išgabe
no. Konstantinovo sužieduotinė, 
sužinojusi kuom jos sužieduoti
nis užsiima, metė jam į akis žie-

ochranos perdėtinio pulkinin

bo ml

kai paims valdžią 
sostinę iš Nankin 
buvusia ciesoriaus

Pasirodo, jog neteisinga bu
vo laikraščiuose paduota žinia, 
kad Lubline, pas jubilerių Adle- 
rą rado brangius akmenėlius pa
vogtus nuo abrozdo Motinos Die
vo Czcstochavc. Pas Adlcra 
rods rado dai mantų, o vieną 

už 8000 rublių, bet jis 
kur juos pirko ir pasa- 

šmotelį

kojiniai

valdžiai taniau-

stiesi ant Mandžurijos chunchu- 
zti užpuolimu. Rusiškosios ka- 

ofi-
cicrams naikinti chunchuzus, vy
ti juos net per Chinų sieną. Bet 
.chunchuzų vadovas yra Rusijos 
pavaldinys, Kaukazo kunigaikš
tis Mašutsa. Gal jis tyčia už
puldinėja rusų pusėj, kad . ru- 

tau- 

šiai išrinko Chinų republikos 
prezidentu garsų savo veikėją 

tas Dras Sunjatsen atsisakė nuo 
prezidento vietos.

|| Už ledinių kraštų tirinėjimus 
Amerikos geografiškoji draugija

Charcot.
1

J| Rusijoj, vietoj pagarsėjusio 

gertcrolo Kurlovo, žandarų vir<i 
šininkit likosi paskirtas genero
las Kaznakov. Revoliucijos lai
ke jis buvo general-gubernatorius 
Pctrokave, Lenkijoj. Savo laike 
jis paklausė kariškojo teismo pro
kuratoriaus, ar revoliucijonicrius 

vo atsakymą, jog galima karti 
tik užtvertose vietose ir tvirto
vėse. Todėl Kaznakov kariume- 
nės kazarmių kieme liepė prireng
ti kelias kartuvių eiles ir tai 
taip augštų, kad kybančius iš

|| Vokietijoj, mieste Fu Idoj,
pačto įstaiga parengė ypatišką 
prietaisą bevicliniu telegrafu re
guliuoti 
džius 
eitu.

kiŠkani teatrui Poznaniuje, jog 
nuo šių metų neleis operos tru- 
pai laikyti choristus ir choristes 
iš Lenkijos ir Galicijos. Kadan- 

vie- 
kiek 
ope- 
v ai

džios daroma tyčia, kad lenkiš
kas teatras nedarytų didelės kon
kurencijos vokiškam, kuris turi

operų

Portugalijoj tvanai didelius 
plotus krašto išnaikino; išnai
kinta čieli kaimai ir miestų dalys. 
Daugiausiai 
provincijose 
va, Mantijo 
daug namu

nuostolių padaryta
Estremadura, Algar-

ir kitokių triobų, o 
lis guli tūkstančiai

mažai žmonių. Nuostolius tvanų

Sukilėliai paėmė salos sostinę 
miestą Dilli, jo gyventojus iš
skerdė. Čiabuviai nelaisvėn pa
ėmė du portugališku oficcru ir 
tūlą kareivių skaitlių ir visiems

nuo vietos visa

17 vasario Vindobonoj pasis 
mirė buvęs Austrijos užsienių 
ministeris grafas von Acrcnthal.

s

juvui Mandžurijoj sutyerė poli-

Chi-r

|| Francuzi jos prezidentas Fal- 
me- 

tus. 17 sausio sekančių metų 
parlamentas ir senatas rinks jo 
vietoj naują prezidentą; dabarti
nis prezidentas nenori, kad jį 
antrą syk rinktų. Laikraščiai 
spėja, jog bus išrinktas Francu
zijos prezidentu Leon Bourgeons.

rengiasiFrancuzijon 
žinoti j svečius Anglijos kara
lius Jurgis, o

4

lapkričio men.
1

LIETUVIAI AMERIKOJ.
IŠ PHILADELPHIA, PA.

Vasario 11, Šv. Kazimiero baž 
nyčios svetainėj buvo vakarėlis 
naudai Philadelphijos Lietuvių 
Moksleivių Ratelio “Meteoras”. 
Programas susidėjo iš prakalbų, 
skambinimo, dainavimo ir buvo 
lošta komedija “Vienas]iš musų 
turi apsivesti”. Kunigas ’ Kau
lakis pirmiausia paaiškino, jog 

moksleiviai 
ir vidutines 
šelpti mok-

A

Ratelin ineina tik 
lankanti aukštesnes 
mokyklas. Ragino 
sleivius, nes visos 
tos gerovė priguli 
skui kun. Kaulakis vedoj u va
karo perstatė J. Klimą, med. 
stud. J. Klimas kalbėjo apie vak 
gį, peikė alkoholį Mendelsono.

nuo jų. Pa
■



LIETUVA '

Photo by American Press Association.

Japonijos gaisrininkai. Kopėčios padarytos iš ilgų 
bambusinių karčių.

mm

‘Spring Song”, smuiku atliko V. 
Arbašauckas ir pianu A. Arba- legentui tiktai tokiuos, kurie ri- 

) visus 
ir pasKa- kitus atmeta.

> su- mus taip da 
sa v o sk aite K. V id

18

streikierių vaikų, tarp jų buvo 
23 lietuvių vaikai, (bet kur iš- 

vaikus 
Rama-

leista? Red.); prižiūrėti 
lietuvių išvažiavo ponia 
nauskienė.

Lawrence visos tautos

~---------------------------------------------------- -—----------------- ------------------------------------<-------------

žada kitą darbą parūpinti jeigu 
to negalėtum dirbti, bet to paža
dėjimo nepildo, tiktai Jžiųrj, kad

MARGUMYNAI.

GORKIO LAI KAS KATOR
GINIAMS.

atidarė
J. Girdžius.

tu miestuv v

neturintiems ką valgyti, 
ko iš atsiustu iš ki- '-o
aukų. Lietuvių eina 
su viršum /o-šeimy-

IŠ EAST ARLINcBoB vt-
ny” rašo:

Vieno Rusijos kalėjimo kator
giniai prisiuntė žinomam rusų 
rašytojui, Maximui Gorki’ui,

nų ; lenkų, 
ti eina su virs tun '300 žmonių, 

žmones 
ir lietu- 
susirin-

kito. Yra dvi dirbtuvės -Y- vic- . -1}'' . s ž *
name komodų dirbtuvė, b kita-
mc kėdžių. Pirmojoj dirbą vien

žinius pančius, pačių katorginių 
padarytus mažyčiame pavidale.

įasiuntęs katorginiams

kimus, ir

Lawrence

V. Jankauskas.

laikosi

streikierius pergalėti." Bet tai 
tušti besistengimai, turės pripa
žinti unija ir 
vimus. turi korčiu-

kareiviai atima tuos

Z. Grikštas.

IŠ HICKORY RIDGE,
Lietuviu čia nėra v

vienas,o jie galėti

ARK.
esu

tautu žmo-taras, kuris visokių 
nėms galėtų patarnauti; reikėtų 
įrengti ir geležies pardavinė, nes 
tokios čia nėra. Salimui ncrci-

kitur įbar sunku
Lietuvis

IŠ PHILADELPHIA, PA.

jų Draugijos 74 kuopa parengė 
vakarą su teatru ir dainoms. 
Programuose buvo paduota, jog 
atloš “Aukso Dievaičiai” ir Daj-

i šs i m ok i n ę n epe rge r i a u si a i,

ini vo ir taip vadinami “sportai”, 
o tiems perstatymas. nerupi,- jie 
nori vien su merginoms patrypti.

po jomarkas,
Įčiaus esanti

ie ar- 
ne- 

scenOs 
/ienas iš 

lošėjų, p. J. Grinius/ išėjo ir 
padėkojo, publikai už “ramų už
silaikymą” ir užleidi) kurtina
antram

aut
. t

Gerbiami Draugai! Gavau Jū
sų siųstą/ man dovanėlę — ran-

dideliame — biauru ir, iš-

Gavau tą daiktcų. ir jis visą 
mano sielą sujudino. Ačiū, Drau
gai, nuoširdžiai ačiū !

Guli štai prieš mane tie Jūsų 
rankomis susukti geležies gaba
lai, žiūriu į juos ir mąstau: 
Ištikro, tai simbolingas daiktas.

riausius Savo žmones, kaip kok
ai* neregys elgeta

kad blaškytų auksą, kurį jis ne
tyčiomis butų gavęs kaipo išmal
dą ; blaško, pati nenusimanyda
ma, nesuprazdama duotų jai do-
vanų vertybės. Bet, kaip ji tų 
dovanų neblaškytų, rusų tauta, 
ta musų ateitis, visuomet vėl 
jas atgauna —- su palukiais at
gauna, visada su palukiais!

Draugai! Nenoriu, anaiptol,

mę draugijoje. Kiek galėdamas 
gynė privatišką nuosavybę, nes, 
girdi, tik esant privatiškai nuo
savybei turtai auga, o jei visus
turtus

Kalbėjo nuobodžiai

<0 ir

sykius 
bet kn.

kurinis

tuviu v

čiutė

IŠ PORTAGE, PA.

kia, nes sitas miestelis ] 
prie taip vadinamų sausų.

Darbai čia yra aplinkinė 
riose prie medžių kirtimo, 
bar statoma didelis ryžių 
nas.

gėrimo ir
Philadelphietis.

ryžius,
farmeriai augina
gerą turi pelną.

Darbuv čia kitokiu

kurie nuo

mano tai 
minti.

amatas žmones ra-

cia z 
ginti.

ir mėgintų ryžius au
sų tas geriau, negu bo
lide 1 i uose miestuose.

Arkanso Lietuvis.

LAWRENCE’O, MASS.
STREIKIERIŲ 

ATSIŠAUKIMAS.

Norėčiau tik Jums priminti, 
jog štai Sibiran, katorgon ge
na, regis, paprastus žmones; o iš 
Sibiro, iš katorgos grįšią Dosto
jevskiui, Korolenkos, Melšiniai —- 

šimtai puikiai t liū

Mažuose 
tose, Jūsų

tai šituose pante- 
prisiųstoje <l o v a 11 o -

mes

JURGIS WASHINGTON ir jo Jumel rūmai (dabar paverst: 
j muzejų) New Yorke. (Iš priežasties Washington© Dienos, Suv 
Valst. švenčiamos vasario 22 d.)

1 • ira.audė kalbėtoja nuvyti/ ., . .v j taiKaUlakis su pirštu pa-1 ... 
kuom ir nuramino. Pa-A/ parengiama viešu susirinkimų

paminėjo senovės

“Lietuva T ė
vyne musų . ls publikos kas 
ten Atsiliepė, kad sugiedotų “Bo-

kad buvo. Karužių te 
Maria. Kunigas 

Kaulakis svetainę davė dykai, 
o publika Ratelio naudai sudėjo 
20.dol. Ratelis susitvėrė tik apie 
trįs mėnesiai atgal. Jis suside
da iš visokių pažiūriu žmonių: 
katalikų, tautiečių ir socialistų.

3 vasario buvo
karėlis prikėlimui iš miego Phi- 
ladelphios Dramat. Ratelio. Su- 
sirinkimėlyj dalyvavo ne tik se
nieji nariai, bet ir keletas nau
jų -pristojo. Susirinkę pasiža-

scenos.
rengia

buvo J. Gaigalo skaityta 4 vasa
rio Free Letts svetainėje. Tema 
buvo: “Delko žmogus gyvena”. 
Užbaigė ją žodžiais: pinigai —
šiukšlės; -garbė—dulkės; meilė, 
nepergyvendama . besimylinčių jų, 
verkia ant jų kapo. Smagumai 
vysta kaip žiedai. Dėlto never
tėtų gyventi. Bet yra ąugštas ir 
kiltas tikslas visoj gamtoj, tai 
nuolatinis besitobulinimas. To
dėl žmogui reik gyventi ir to- 
bulinties, siekti augštesnio laip
snio. Aukščiausias gi tobulumo 
laipsnis bus tada, kada žmonės

vedėjas pranešė publikai, kad 
klausimus užrašytų ant korčiu
kių. Iš sykio ir buvo manoma, 
kad taip bus, bet taip nebuvo; 
J. K. klausimus kaip iš maišo

mų buvo tušti. Užbaigoj išbarė 
prelegentą, kad nebuvo laike 
lekcijos “Gyvių Evoliucija”, 
kalavo, kad daugiaus tokių 
legentų nekviestų, bet tik

pre- 
Rei- 
pre- 
nio- 
pre-

legentas bandė atsakinėti, o pa
skui nurodė, kad klausimai nesi
riša su prelekcijos tema.

Aš ■ patarčia imti pavyzdį iš 
Chicagos Aušros prelekcijų ren
gėjų. Tie taip daro: pabaigus 
prelegentui, tvarkos vedėjas pri
ma klausinius tiktai surašytus

IŠ RACINE, WIS.

nė šiaip pasilinksmini- lietuvaitė
iš čia į Denville, III. 18 metų

ma- . .. . .. rmys.nome, senai žinomą Amerikos .. . . . .. tingulietuviams, skaitantiems lietuvis- r retukus laikraščius. Kasę La(wrencc’o 
darbininkus privertė streikuoti, I . .1 \ žinių

rankoms 
padarė dailią titę.valgio produktų 11/ kitų daiktų 

kainos kįla augštyn, o darbinin
kams

nusišypsojimu, tarytum 110- 
man ir visiems pasakyti: 
Iš biauriu ir . v
pančių, skirtų 

surakinti,

AMERIKOS SOCIALISTŲ 
JIEGA.

Amerikos, tariant Su\ ienytų 
\ alstijų socialistai didelėmis jie-

nesitenkinti vien tik - savo rū
bais ir pasipuošimais. Tuo tik

nors atgaivinti dvasia.O v

kurie norėtu ir galėtų tuo už- jį lo vasario <1. miesto kapuose, 
siimti. Yra jau nemaža lietuvių nes j katalikiškas kunigas ne
turinčių nuosavus namus. Yra priėmė. Žmones kalba, imk mi- 
ir viena smulkių daiktų sankro-' nčta mergina buvo įsimylėjusi

vinim u si
kalbos.

tuviai labiau mėgsta mat iš-

Į rytus, apie tris mylias nuo 
Portage, yra nedidelis kaimelis 
Martindale. Ir čia gyvena lietuvių

lose. Yra lietuvio laikoma san
krova, kuri verčiasi neblogai. 
Smuklių nėra, taigi išsigerti 
mėgstantieji bačkutėmis parsi
gabena alaus į namus. Vasario 
4 d. vienam bute begerdami, lie-

revolveriai. Po to, žinoma, by
la, ir vienas karštuolių turėjo 
užsimokėti 30 dolarių pabaudos.

Milerio Digeiris.

ir

IŠ LAWRENCE, MASS.
Streikas vis dar traukiasi; apie 

besitaikymą nieko negirdėt. Kom
panijos nenori tartis su unija 
I. W. \V. Streikieriai laikosi vic-

vimas, tai yra 15% ir pripaži
nimas unijos. Kompanijų agen
tai garsina anglų laikraščiuose 
melagingas žinias, buk žmonės 
grįžta darban, bet žmonės ne
mano grįžti be išpildymo jų rei
kalavimų ; dirbtuvėse dirba tik 
keliolika streiklaužių. Kareiviai 
elgiasi su žmonėmis labai bjau
riai, ir Rusijos miestuose laike

Stumdo žmones, neduoda ramiai 
vaikščioti gatvėmis, buk dvi mer
ginos, vokietaitės, gyvenančios 
So. Lawrence, vaikščioja po na
mus ir kalbina žmones neeiti 
dirbti. Nors tos merginos nebu
vo kaltos, trįs poliemonai atsi
baldė naktyj, ir abidvi merginas 
iš lovų prikėlė- ir išgabeno po
licijos stotin ir tik ant rytojaus 
paleido. Žmonės labai pasipik-

IŠ EAST CHICAGO, IND.
'oriau.

o atšilus, čia pra- 
ideles lokomotivų 

d arba cdirbtuves, kuriose
15000 darbininkų.

10 vasario T.M.D.
rėjo balių. Buvo ir lakiojanti
krasa. Dovanas gavo T. Stan-

Minėta kuopa 30 gegužio nu
tarė parengti kitą balių ir jį 
pamarginti prakalboms, dainoms 
ir deklamacijoms. Žolinas.

IŠ WARRON, ILL.
Lietuvių čionai yra nedidelis

ui — 29 vyrai/3 moteris, 5 vai
kai, 3 mergaites ir 2 suaugu
sios merginos, visa 42 asmenjs. 
Vienas lietuvis laiko krautuvėlę 
valgomų daiktų.

Darbai anglių kasyklose labai 
gerai eina. Iš kitur pribuvusiam

dolaiių į 2 savaiti.
Walter Bielskis.

IŠ WORCESTER, MASS.

ir kareivių. ♦17 vasario, septin- pąsako, kad 
tą valandą ryto tapo išleista 200|gaus darbą

it vasario 40 kuopa D.b.b. 
parengė čia diskusijas temoje: 
“Ar pasigerįs darbininkų būvis 
paėmus socialistams valdžią j 
savo rankas ir apie tautystės 
klausimą”. Nors plakatuose bu
vo garsinta iš laiko, kad priešai 
galėtų prisirengti socialistus su
kritikuoti, bet priešingoji pusė ne
įstengė. Žmones vargina bedar
bė, o inpykina “Employment of
fice”, kurių yra 7, tame vienas 
lietuviškas.
spiečiasi, užsimoka 1 dol 
ir daugiau

Į juos bedarbiai ir 
iš kito 

Nors 
savaičių 
mokestį,

išreikalauja, 
po dviejų 
ir tą patį

užmokestį mąžinaųia, nuo

atėmė nuo darbininko.
ir pirma Lawrcnce’o plar-

garbingoms
tos rankos

čiai, jeigu norėtumėm 
juos su Vokietijos so su pritarimo ir leidimo stoti ka

rau.”

kąsniv c

Jau
bininkai pusiau badavo. Skaudu'-

tai]) bus. Garbingi žmonės, 
žmonės^'tikintieji savo jiegomis 
visa apgali ir sudaužo visus pan
čius, kuriais žmonių gyvenimas

parlamentą

keturi milijonai ir išrinkta 
socialistų atstovų, kurie tokiuo 
savo skaičiumi užėmė dabar par
lamente pirmąją vieta. Ameri-

Laikina tečiaus republikonų 
Saldžia šitą mergaičių meldimą 
leisti joms organizuoti amazo
nių burius ir karau eiti atmetė.

GERAS BIZNIS.

vaitei, o

naujų metų dirba

11110 šių naujų metų 
lai* sumažinta. Pirma 
/alandas savaitėj, nuo 

ir

da — dabar, ir ateityje, ir amžių 
amžiais. ■

Sveikimu Jus, Draugai! Lin
kiu Jums dvasios tvirtumo! —

sižinome iš dabar paskelbto jos 
oficialio pranešimo, skaito ♦sąna
riu nedaugiau kaip 100 tukstan-

na.
jau ilgiau

Tėvai, negalėdami išmaitinti kudi- 
irbtuvę už
vargęs vai- 
miršta nuo 
ir suaugę

KAIP GALIMA GREITAI 
PįRfitLOBTI.

sidirbt maistui. Dėl

du Ikiu ;

Nors
ninkai, bet ir tų reikalavimų 
kapitalistai nenori išpildyt. Mes 
reikalaujame 15 procentų dail

bą virš paprasto laiko ir pripa
žinimo unijos. Lietuvių prisira
šė prie unijos 2 tūkstančiai; ki
tu tautu darbininkai susirašė į

V C V

uniją Industrial Workers of the 
World” ir žada laikytis, kol ne- 
išpildys darbininkų reikalavimų.

daugelis lietuvių nuvargo, trūksta 
valgio, drabužių, kuro. Manome, 
jog viengenčiai paduos pagelbos 
ranką ir prisidės prie streikuo
jančių darbininkų palaikymo.

Malonėkit sušelpti, kas kuom 
gal tol valgiu, drabužiais ir pini
gais. Siųsdami aukas, adresuo
ki t šiuo antrašu:.-

A. Ramanauskas,
Oak st., Lawrence, Mass.101

str., Lawrence, Mass. 1 b
Streikierių komitetas: kasie- 

rius — P. Šimonis; pirmininkas 
— J. Kibildis; raštininkas — M.
Paulukaitis. d-

P. S. Malones <ir 
čiai atspaudinti. d<.

Amerikoje pralobti, milijonieriu-

laikraščius didelius rėksmingus 
apskelbimus, išgirdami savo ne
va atidengtas .kasyklas, aliejaus 
šaltinius etc., inkorporavo ją nė 
daugiau nė mažiau kai]) ant 50

joti. Ir žuvįs — šiame atsitikime 
žmonės norį *umu laiku turtin
gais pastoti — -kibo ant užme
stos meškerės tūkstančiais. Bė
gyje vienų metų lengvatikiai iš-

jo įsteigėjų kišenini! suplaukė 
apie 50 milijonų dolarių.

Ir kas pasirodė?
Pasirodė, kad paskilbęs sindi

katas — prigavikų įstaiga pi
nigams iš žmonių vilioti. Visos 
skelbiamos kasyklos . ir aliejaus 
šaltiniai buvo tik ant popieros. ..

Brolius Burr areštuota. Tei
smas pasmerkė juos vieniems me
tams kalėjimai!, ir tai ne už be-

nigų, tiesiai — ne už atvirą va
gystę, tik “už panaudojimą val
stybės krasos prigavingiems tik-

į partiją nepriklausan- 
gal kita tiek).

bu lyg tautysčių, Socialistų 
Partijon ineina: amerikiečių 71 
nuošimtis; vokiečių — 8jT%; 
anglų — 4% ; suomių — 2%; 
skandinavų — 5%; austrijiečių 
— -^2%; kitų tautų — 9%.

Sulyg užsiėmimų: paprastų 
darbininkų — 20% ; amatininkų

cialistu v 
čiu —

Vieno anglų dienraščio redakb 
torius gavo šitokį laišką:

Gerbiamas Redaktbriau. — Ži
nodamas gerai, kaip jus visada 
interesuojates bizniu ir norite 
savo pinigus indėti geron apy
varton, drįstu duoti jums seka
mą propoziciją. Musų kompani-

kur žemės labai pigiai

nautojų ir darbininkų — 5%; 
farmerių — 17% ; vaizbininkų — 
9% i profesionalistų — 5% ; mo
terų abclnai — 3%.

Išrinktų į visokias valdiškas 
vietas socialistų yra 1039, bet vi
sos beveik jų užimamos vietos 
yra nežymios. Valstybės kong
rese teturi tik vieną dar savo at
stovą.

KARINGOS CHINIETĖS.

auginimo įstaigą. Pradžiai 
daine Sumedžioti apie 100 
Staučių kačių. Kiekviena 
atves, apskritai skaitant, po 
liką kačiukų metais. Kates

tuk-
katė

mu-

pradedant nuo 10 centų už baltą 
iki po 75 centų už grynai juodų 
kačių odą. Turėsime tat apie

apskritai po 30c. kiekvieną, kas 
duos mums apie 10 tukst. dolarių 
dienoje. Vienas darbininkas gali

skaitys už savo darbą 2 dola- 
riu dienai. Reikalinga bus 100 
darbininkų. Tokiuo budu musų 
pelnas bus apie 9800 dol. dienoje.Šanghai, Chinuose, augštesnės 

mergaičių mokyklos auklėtinės 
pasiuntė vyriausiam republikonų 
kariuomenės vadui šitokį laišką:

“Dangus suteikė moterims to
kias jau teises, kokias jis yra su
teikęs vyrams. Nuo seniausių 
laikų daug buvo moterų, patai
kiusių ginklu valdyti. Mandžų 
viešpatavimas baigiasi, o chinų 
galybė auga. Visos chinų pro
vincijos vienijasi ir trokšta įsteig
ti republiką. Patsai dangus, ly
giai kaip chinai, neapkenčia man
džų. Didelis pirklybos miestas 
Šanghai turi jau savo vyriausią 
vadą. Kaip svetimšaliai, taip ir 
chinai užjaučia revoliucijai. Pir
kliai ir studentai organizuoja ka
riuomenės burius ir eina kovoti 
už liuosybę. Mandžu bus 
kiai iš Chinų išvyti. Bet 
šiol nesuorgahizuota dar nė 
110 moterų-kareivių būrio, 
gi moterįs bijotųs mirties?
gal jos skaitosi nevertomis esant 
ginklu rankoje už tėvynę kovoti? 
Tuo jaučiamės labai nuskaustos. 
Moterįs turi lygiai už tėvynę

. Mes no

auginti bus įsteigtas atskiras dar
žas. Žiurkės veisiasi keturis sy
kius greičiau kaip katės, ir jei 
mes pradėsime su 100 tūkstančių 
žiurkių, tai kiekviena katė gaus 
po., keturias žiurkes per dieną, o 
to joms pilnai pakanka. Žiur
kes vėl šersime katėmis, tai yra 
nuluptų kačių maita, duodami 
keturioms žiurkėms vieną katę; 
Iš šito apskaitymo matote, kad 
biznis pats iš savęs, automatiškai 
darosi.
kės ės kates, o mes gausime odas, 
o odos duos mums pinigus.

Bukite musų dalininku. At-

žiur

tani tikslui naudotis.
Kokį nuskurdėlį, vargo pelę, už 

pasisavinimą svetimos nuosavy
bės, kokio menkniekio, teisinga
sis tribunolas pasmerkia papra
stai daug sunkiau “atpakutavo- 
ti”, negu pasmerkta broliai Burr. 
Na, bet tie pastarieji juk džentel
menai: nesiterliojo rankų pienk- 
niekiais, jie ėniė milijonais. Ta
tai skaitoma ne vagyste, bet buk
lumu. ...

Galėtum žmogus juoktis, jeigu ^atsakyti, kaip ir vyrai.
M. Murauskas, dalykas nebūtu taip tragiškas, ^.rime lygiu budu kovoti' sti prie-

kei laikraš-

vei-
KLAIDOS ATITAISYMAS.
No. 7 “Lietuvos” mano kores

pondencijoj iš Dętroit buvo pa
duota, buk lietuvių yra 30 šei
mynų, o pavienių 3 sykius dau
giau; turi but: lietuvių yra dau
giau kaip 300 šeimynų, o pavie
nių 3 syk daugiau.

vie-

kvaršinkite sau galvos apie musų 
kompanijos ištikimumą ar neišti
kimumą. Su pagarba, Jūsų

Vyro linksmos dienos.
Vyras dvi linksmas dienas gy

vendamas datyrė:
Vieną: pačią kada vedė; antrą: 

kad ta mirė.



menesi s
lietu

HH H

kas tai nukrividit yra geda 
se, it papildimas vagistes; o 
is nevienas nebus lalmyngu!” 
i, kad kurpius imasi py- 
kepti1

lenkinimo bangų 
ir rodyti jiems

svie- 
kelią. 
tarpu Britų liūtas (rusų meškinui):—Jei mudu nebūtumėm geri bi 

čiuoliai, aš vis tik galų-gale paklausčiau tavęs, ką tu darai si 
musų mažiuke drauge—Persija?

vius nuo
sti juos
Kaip jam tai pavyks, tuo 
suhku pasakyti.

Taigi dabar rytiečiams

O j y s, ponai, žinote, kokie 
baisus tie plėšriai! Jiems vistiek: 
dramblys ne dramblys, verbliu- 
das ne verbliudas, negras ne neg- 

1 puola ant viršaus ir už

metelis.
Kasate jus juos 

ir kas savaitę.
Kasate juos |ca 

minutė.

mi
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Su paveikslais.
Parašė bendradarbiaujant kitiems mokslinink-arriš

P. D. Chantepiede la Saussaye
Teologijos prof. Amsterdame.

užtektinu aiškumu išeina iš to, jog pas Firdusi dar senieji

protis apie dievybę turi daugiau niahoiuetonišką, negu per
sišką pobūdį. Yra tik vienas, vienatinis dievas, nuo kurio 
paeina kaip geruma, teip ir bloguma.

išvengiamo liki-

ko žydinčio žmogaus gyvenime — ant vieko, 1 
grožybės.

Dabartiniai paršai X’akarinejc 
skaitliaus 85.000 asmenų, kurių be veil 
bėjuje. Jų paprastais užsiėmimais y

jaunybes i

>0.000 gyvena Bom- 
vaisba ir pramoni-

viu. Abelnai jie yra pasiturį ir

kos kalbos verte pas juos todėl jų padavos nėra

kas seno; todėl dėkingumą užsipelno tos žinios, kurias pa
duoda europiniai keleiviai nuo laiko Anketil-Diuperrono,

gyvenimą ir užsiėmimus, apie jų šventes ir šermenines ap
eigas, arba apie jų dachmų sutaisymą, sutinka su senovės 
padavomis. Jos leidžia mums pažvelgti į tos guodojimo 
vertos tikėjimiškos bendrijos gyvenimą, kuri yra ir dabar 
ir podraug turi savo šaknis giliausioje senovėje. Prie 
savo tikėjimo paršai parodo didelį prisirišimą ir šaltai žiuri 
į krikščioniškų misijonierių pasistengmus. Jų į vienatinį 
dievą tikėjimo grynumas ir jų doriškų padavadijimų aišku
mas išaiškina šitą tvirtą senoviško tikėjimo išlaikymą, ku
riame jie be to mato tėvų palikimą, išgelbėtą nežiūrint į 
likimo atmainingumą bėgyje amžių, ir kaipo savo tautybės 
paladiją. Tikėjimiškas mokslas tame pavidale, kuriame jis, 
pav., išdėtas katechizme Guzerati, iš kurio M. Mueller pa
duoda ištraukas, yra labai prastas: vienatinio dievo ir jo 
pranašo Zoroastro išpažinimas, doriškų prisakymų pildy
mai tikėjimas į apdovanojimą ir nubaudimą gyvenime ana
pus kapo. Ir čion męs matome teipgi, kaip smarkiai par-

mokslo apie atpirkimą, jis atsineša neprielankiai. Tikro 
savo tikėjimo pažinimo ir jo versmių supratimo, kaip jau 
patėmijome, pas parsus nėra; kalbamos jų zendiškos mal
dos, visai jiems nesuprantamos; įiet apšviesti paršai, kaip 
Dosabchai Framži, Avestos pažinime yra europinio tar
dymo mokiniais. Iš augščiau privestų veikalų matome, kad 
vidui bendrijos konservatyviška ir pirmyneigine pakraipa 
susiremia viena su kita. Paskutinė nori pakeisti purviną 
gyvulio šlapumu plovimą (nirang) plovimu su vandeniu, 
aprubežiuoti skaitlių maldų ir apskritai ceremonijų, ypatin
gai gi pagerinti moterų auklėjimą ir pagelbėti visuomeniš
kai apšvietai. Žinoma, parsybė negali jau atlikti visasvie- 
tinės istoriškos pasiuntinybės; vienok, žydinčiose vakarinio

ženklų.

GRAIKAI.
{Paraše V. N. Lind bendradarbiaujant drui Edzv. 

Lemannui, Kopenhagene.)
Nusisiuntimo raštai. Plačiajai bibliografijai sulyg klasiškos senovybes 

reikia kreiptis prie specialiskų katalogų ir metraščio, P. Bursiano įsteigto 
ir J. Mueller’lo leidžiamo. Abelna apžvalga, o teipgi ir bibliografija pa
duota pas A. Boekk’ų; Encyclopaedic und Methodologie der philologischen. 
IVissenschaft (išleista Bratušeko pirmu kartu 1877 m.). Iš realijų žodynų 
pradedančiam pakanka Fr. Luebkero žodynų (pirmu kartu išleista 1851; po 
to kelios naujos laidos) ir A. Rich’o (originalas anglų kalboje; gerai pa
veiksluotas). Nuodugniai dalykas išdėta klasiškos senovės enccyklopėdijoje 
A. Pauli — Real Encyclopaedic der classischen Alterthumsioissenschaft) 
(6 tom. 8-se dalyse; 1 tom. 2 laid.; 1842-1866) ir pas Ch. Darembergų Ir 
E. Saglio — Dicttonnairč des antiquites grecques et romaines (nuo 1873 m.).

Iš graikų istorijos veikalų, be atsakančių M. ^Dunkero ir L. von 
Ranke tomų, turime paminėti klasiškų J."Groto knygų (12 tomų); G. F. 
Gertzbergo' (iš Onkeno); puikiai išdėtas ir ilgų laikų turėjusis intekmę
E. Kurciuso veikalas (3 tom.); naujesnieji darbai: G. Buzolto (3 tom., 
daug medžiagos iš versmių); A. llolmo (3 tomai, labai suvystas darbas, 
paremtas pilnu kritišku medžiagos perdirbimu); J. Belocho (I tom. 1893 m., 
puikus išdėjimas, paremtas tankiai radikališka kritika); bet visų svar
biausias Ed. Meyero: Geschichte des Alterthums (II, 1893, atkreipta ati
džia ir Į tikėjimo vystymusi).

Iš dailės istorijos: Perrot et Chlpiez, Gul ir Roner; Overbeck: 
Grieschische 'Kunstmythologie; R. Kekulė: Ueber die Entstehung der 
Goetterideale der griechischen Kunst (1877 m.).

. Iš rašliavos istorijos: G. Bernardi, Ed. Munk, Th. Bergk, teipgi M. 
Kruaze. Iš graikų senovybėms rankvedžių ypatingai turi būti' patariami: 
K. F. Hermanno (naujai išleista Blumnero ir Dittenbergero; 4 tomai; 
III-me išdėdama dievmaldinės senovybes, Dittenbergero išl.; pirmutinė lai
da B. Starko 1858); G. F. Schoemann (2 tom.; apie tikėjimų Il-me tome); 
P. Stengel, Die griechischen Sacralalterthumer (1890; iš Handb. der klass. 
Alterthumswiss. J. Muellerio V, 3) Percy Gardner ir F. B. Jevons: 
Manual of Greek antiquities (1895). Bo to iš kulto: W. Immerwar, Die' 
Culte und Mythen Arcadiens (1891); S. Wiede, Lakonische Culte (1893); 
ypatingai svarbus abu nesenai pasirodžiusio veikalo tomai: L. B. Farnell’io, 
The Gults of the Greek States (2 t. 1896). Turint svarbų rašliava iš 
mytologijos prasideda nuo K. O. Mueller’io, Prolegomena zu einer wiSsen- 
schaftlichen Mythologie (1825). Tolygių graikų mytologijos dalyko apžvalga 

.paduoda Chr. Peterson (pas Ersch< ir Graberų LXXXII). Objektyviškų 
apie didvyrius padavų išdėjimų galima rasti dideliame istoriškame G. 
Groto I. veikale. Svarbiausiais iš graikų mytologijos veikalais yra:
F. G. Welker, Griech. Goetterlehre (3 t. 1857-63), nežiūrint Į trukybės vis 
dar pats tikriausias veikalas sulyg to dalyko; Ed. Gerard, Griechische 
Mythologie (2 tomai, 1854-55): joje autorius naudojasi kaipo versmėmis 
teipgi paveikslais ant vazų ir kitais dailės darbais, be to joje rūpestingai 
išdėta geografiškas padavų platlnimųsi; G. D. Mueller, Mythologie der 
griechischen Staemme (2 t. 1857-61) nėra visos sistemos; išdėta tik 
atskiros dalys daugelyje atsitikimų labai savarankiškai; L. Proller, 
Griechische Mythologie (išl. pirmu kartu 1854 m. 2 tom.; nuo tolaik per
dirbta {vairių kitų asmenų; paskutiniu kartu K. Roberto, apsti faktiška 
medžiaga. Prancūzijoje: P. Decharm — Mythologie de la Grčce antique 
(2 laid. 1886 stovi ant sulyginamosios natūralinių aiškinimų mokyklos 
pažvalgos taško; knyga puikiai paveiksluota. Be to yra beveik nesuskai
tomos iš mytologijos monografijos. Todėl padėkavonės vertas užsiėmi
mas, turĮs tikslu surinkti leksikono pavidale visų medžiagų iš mytologijos, 
o teipgi ir iš archeologijos meno, kaip tas dabar daroma W. G. Roschero 
— Ausfuehrliches Lexicon der griech. un roem. Mythologie (leidžiama 
nuo 1884) m. bendradarbiaujant daugeliui.kitų asmenų; būtina knyga su 
daugybe atskiri; gabių straipsnių).

Tikėjimo istorija atskirai išdėta: Chr. Peterseno (jau nurodytame 
straipsnyje pas Erschų ir Uruberų LXXXII) ; t šitų stropų darbų, kuris 
galėtų padaryti puiWų knygų, permažal atkreipta atldžlos (jis atsineša prie 
1864 m.); P. Decharm’o (trumpame, bet nuosekliame straipsny pas 
Lichtenbergerų V). Medžiagos, apstingumu, nuomoniavimų atsižiuringu- 
mu ir išdėjimo puikumu atsižymi A. Momi, Histoire des religions de la 
Grėce antique (3 tom. 1857-59); I. W. G. Oordt, De godsdienst der 

Grieken met hunne volksdenkbeelden (1864) — geras, bet labai nuotrauki- 
nls išdėjimas. Dabartinio padėjimo tyrinėjimui geresniais už kitus yra 
rankvediniai veikalai: E. Rode, Psyche (1891); A. Detrich, Kekyia (1893);

♦ G. Uzener, Goetternamen (1896), nors jie ir išeina Iš prileidimų, daugumoje 
nesutinkančių vienos su kitu.

Reikėtų nurodyti dar tūlos knygos ir straipsniai svarbus kultūros 
istorijai, pa v., B. G. Lers, Populaere Aufsaetze aus dem Alterthum (2 laid.. 
1875); J. Bernai, Gesammelte Abhandlungen (2 tom. 1885); puikus istoriški 
vaizdai knygose J. P. Mahaffy ir k. Tikėjimo istorija! labai indomu dar 
J. Girard, Le sentiment religieux en Grėce d'Hom&rc d Eschyle (1879). —•

132. GRAIKAI IR JŲ TIKĖJIMAS.
Nuo vidurinių amžių pabaigos, ir net jau vėlesniam^

senovės periode buvo' mokslinčiai, uoliai tyriii|J||! 
kėjimą ir tūla graikų mokslo apiė dievus Paziiw® 
metašimčių padaro visuomeniškos apšvietos 
rint į tai, galima tvirtinti, jog graikų tikėjini 
dar kūdikystės stovyje. Seiliaus tyrinėjims 
beveik išimtinai užbaigtomis tikėjimiško vys 
mis, mytais, dailės veikalais ir doros mokslai:

> Dr. Emil Loebl

Zill-

iiifli formo-

tybes rišosi į užbaigtą vaizdą, šviečiantį m)ffi 
gražumu. .Bet, nors šitas vaizdas ir buvo ga| 
mu musų kultūrai, vienok musų pažinties rcife 
jau neužtenka daugiau; dabar norima prisi^ 
j ką pirma labai mažai buvo kreipta atidžioj Yk

škti tikėjimo

amams jo 
įi ir tam, 
rimą pri

ll SSpsireiskia
; ir tikčjimiškuose liaudies su])ratimteęg kulte ir 
mokinime, ankštesnių tikėjimiškų blliįlrfjų die\o- 

Visų pirma norima matyti istoriško vystymosi eigis, 
inti su žemesniais pirmapradinio tikejfmo ir neofi- 

ciališkų kultų laipsniais, su svetimomis ir vietinėmis intek- 
mėmis

kunigų 
tume.

a tikejimiškų bendrų dievo-

tčivi kurioms tapo galimos augštesnės formos, ir

it

LIETUVIŲ KALBON IŠVERTE

“Kuo žmonės užsiima?

Franci joj

t"

jau prieš 200 metų Pierre

įCUVC, V1S1 
puošalas, su atsidėjimu veikė, kad 

ns. Todėl Francija turi
tikrą literatūrą, kuri plačiai paliečia savo 
spaudos veikalus. Rimčiausias toje dirvoje

raštus kuotrumpiausiais laiko protarpiais, iri 
dėlto priskaitymas prie laikraštijos raštų, iš-1 
einančių labai dideliais laiko protarpiais, prie
šintųsi šiandienėms pažvalgoms.

Toli siekia tame atžvilgyje Šiaurių Ame
rikos spaudos įstatymai, kurie net metraščius 
priskaito prie periodiškosios literatūros, kuo
met jie jau turėtų, regis, priderėti knygų 
raštijai. Australijos spaudos įstatymai nuo 
17 d. ruodžio 1862 m. skaito periodiškumo 
sąlyga pas i rodymą raštų kas mėnuo; taippat 
ir Vokietijos įstatymai panašiai tą dalyką ap
riboja. Šveicarijos raštų statistika skaito pe
riodiškumo sąlygą “reguliariškai atsibarto-

j imu. Bet visi šitie tyrinėjimai yra dabartiniu laiku dar 
savo pradinėje stadijoje, ir tokių dalykų tyrinėjimas ypatin- 

“’jos. Graikų raštininkai buvo 
išimtiniuose atsitikimuose jie 
lynų, arba tikėjimjškų kuopų;

rods, jų mąsčių svietas tankiai buvo apdvasintds tikejimiš- 
komis idėjomis, teip lygiai kaip ir1 dailė buvo perimta tikė- 
jimiškais motyvais; bet jie gyveno 
tiško ir menišku g 
jimui kaltais, nė linkusiais suteikti tikrą tikėjiniiškų papro
čių ir supratimų išdėjimąT buvusių dargi iš dalies slaptais. 
Pasirodė, kad daugumas [versmių, į kurias seiliaus žiūrėta 
kaipo į šventus vartus įvedimui į graikų tikėjimo mokslą, 
ypač Homero poemos, yra svietiško rašliaviško veiklumo 
produktu ir stovi gana toli nuo tikro tikėjimo. Aplamai ne 
tik poetiškai rašliavai; bet net ir didiesiems istorikams dabar 
norima duoti sulyginamai maža svarba, tikėjimiškos isto
rijos versmių prasmėje; medžiagos jai jieškoma greičiau pas 
vėlesnius raštininkus, pas mytrašius, istorikus ir tų perio
dų komentatorius, kuomet senas tikėjimas skatino jau grei
čiau antikvarišką, negu gyvastinį žingeidumą. Bet visųpir- 
ma archeologiški tardymai turi duoti mums tiesioginę tikė- 
jimiško gyvenimo išraišką.

Tardymas šitų versmių, apie kurias męs paskui pašne
kėsime plačiau, atvedė prie netikėto išvado, kad tikrasis 
graikų tikėjimas, — tas tikėjimas, kurio ištikro laikytasi 
daugelyje atsitikimų visai skiriasi nuo to, kurį męs papras
tai suprasdavome po graikų mytologijos vardu: ne homeriš
kųjų vaizdų, nė Sofoklio mąsčių negalima rasti kunigų ir 
liaudies tikėjime. Priešingai, čion męs sutinkame visokios 
rųšics papročius ir suopročius,, sutinkančius su pirmesniųjų 
tautų papročiais ir suopročiais. Mirusių kultas ir tikėjimas 
į dvasias, gyvulių garbinimas ir visai fetišiniai palinkimai, 
ypatingai nesuskaitomų smulkių dievų garbinimas,, turėjusių 
svarbą tam tikrai vietai, tam tikram gamtos ąpsįrciškimui, 
arba žmogaus gyvenimui, yra prieš mus pilname.,,U'tizdumc 
ir padaro esmenį visam graikų tikėjimiškuinui; net patys 
dievų paveiksldi, kuriuos męs žinome šituose kultuose, atsi
žymi tokiu bėdinumu, kokio mažiausiai galėjoųie laukti ant 
graikiškos dirvos. Atidengti šitas sritis dabartiniame laike 
yra paties uoliausio tyrinėtojų siekimosi dalykų,3 Bet pri
iminėti tokių tyrinėjimų pasekmes graikų tikėjimo esmenih 
yra teipgi vienpusybe, kuri išėjo iš staiga prabudusio žingei
dumo šitai lygšiol mažai tępaisomai sričiai, bet-kuri veda 
prie klaidingo; viso prietikių kainojimo. Viena, reikia at
minti, kad labai branginamas graikiško kultu turinys, apei
gos ir mystiškųjų bendrijų mąstys savo didesnėje dalyje 
mums yra nežinoma. Antra, tautos tikėjimas susideda ne 
tik iš to, kas daroma ir į ką prie pamaldos tikimą ir kunigų 
mokinime, pildant paslaptinius kultus ir niektikybėse, — į 
jį įeina ir tikėjimiškos idėjos, kuriomis yra perimta augš- 
tesnis dvasiškas gyvenimas ir aplamai visa, kas manoma ir 
tveriama tikejimiškame skraite; ir jei tikėjimu.istorija nėra 
prastu, tikėjimišką sritį* liečiančių buičių suvedimu, bet 
yra podraug kaipo bendralaikio kultūros žmogaus tikėjimo 
kainojimu, tai žinoma, mažiausiai galima niekinti tąja grai
kų tikėjimo puse, kuri esmeniškai prisidėjo prie graikų kul
tūriškos dvasios padarymo ir pati savu žarų paėjo nuo jos. 
Ne pažinimas to, kame graikai buvo panašus kitoms, žemiau 
stovinčioms tautybėms, tik pažinimas to, kuomi jie per visus 
laikus keliasi augščiau kitų turi būti butinu graikų' isto
rijos tardymo tikslu. Tokiu budu ir čia musų svarbiausias 
uždavinis yra ne tame, kad nuplėšus tikėjimišką graikiškų 
genčių stovį, tik tame, kad nupiešus graikiškojo svietą 
(Griechenthum) tikėjimą. Vieiiok ėjimui istoriškuoju keliu 
ir .peržiūrėjimui apsireiškimo pilnai, turime visųpirma at
kreipti savo atidžią į tą tautišką esmenį, iš kurio šitos for
mos išsivystė.

Graikų tikėjimo istorijos tyrinėjimas esmeniškai pagel
bėjo jų pobūdžio pažinimui, kadangi jis davė progą pa
žvelgti į liaudinės sąmonės apsireiškimą kasdieniniame gy
venime. Esmeniškų graikų dvasios ypatybių apribojimas, 
kaipo “protas, saikas ir aiškumas”, anaiptol neatsako fak
tams, įgytiems šituo keliu; priešingai, paslaptiniuose kul
tuose daugelyje atsitikimų tiesiog pastebiame tamsią pradi
nės tautos gyvenimo pusę; nuožmumą, neišsivystymą, jaus- 
miškas aistras apsako mums aukojimai buvę dar ciesorių 
laikuose ir net susirišime su žmogaus kūno maistui varto
jimu; niektikinis paisinimas ant ženklų ir stebuklų, kuris

Autoriui teko susipažinti su visomis sun
kenybėmis ir spragomis, besistengiant siste- 
matiškai ir svntctiškai suimti naujagadyne

didžiai teisiškosios (įstatymiškosios) definici
jos skiriasi viena nuo kitos. Bet teorija, pasi
rinkdama by kokį nuolatinį laiko protarpį, vi
suomet turi pralenkti praktiką, — pvz. ar. 
kas metų bertainis, arba kas mėnesis leidžiamas 
leidinys galima pavadinti laikraščiu? Atsako- 
miau, rodos, butų priskaityti tokios rųšies lei
dinius prie knyginės literatūros, o laikraščiais

savystąi, savu pro- 
;yvenimu ir nejautė savęs nė liaudies tikė-

nimui; žiaurios šventinės žaismės, per kurias žmonės apsi- 
rėdydavo panašiais žvėrims, arba atsiduodavo paleistuvybei 
pildant gašlos kultus. Teipogi iš Rytų srovės atneštos, 
kurias matome Dionyzo ir Artemidos kultuose, nebūtų iš
siplatinę teip smarkiai Graikijoje ir nebūtų priėję iki to
kiam nelemtybės laipsniui, jei tautoje nebūtų buvęs palin
kimas prie jausmiško gyvenimo nesaikybių. Aplamai tikė
jimas daugiau, negu pirmiau buvo manyta, vgraikui buvo

daugelį jo pasielgimų; su nuoširdžiu atsidaVimlf jis ėmė 
dalyvumą dievų garbinime ir rado sau ypatingą, pasitenki
nimą mystiškoje šito garbinimo pusėje. TilV^jimiška dva
sios pakraipa, kuri vyravo žemesniuose luomuose ir kuri į 
heleniškojo periodo pabaigą teip smarkiai apsireiškė visuose 
gyventojų sluogsniuose, duoda save pastebėtiuhet>fpas gana 
protiškai apšviestus graikus; jų valstybinės įstaigos, ant 
kiek jos paėjo iš senovės, visur rėmėsi tikėjimišką pagrindu: 
naminiame gyvenime tikėjimo intekmės žymės , niekuomet 
neišnyko; rašliavoje, tam tikruose perioduose, dievotumas 
buvo vyraujančia galybe ir valnamanybei tikroje žodžio 
prasmėje be susirėmimų su liaudžia ir jos kunigais nepasi
sekė užkariauti savo vietą dvasiškame gyvenime. •

Kaip tikėjimo istorija apšviečia graikų tautos pobūdį, 
teip musų prirengiamoji pažintis su šita tauta savu žarų 
išaiškina mums daugelį indomių jos tikėjimo ypatybių. Ši- 
fai męs žinome, jog graikai ypatingai mėgo padavas ir pa-

(JToliaus t>us.yji ;t
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tos yra dvejopos rųšics

vivjo vouiy, o u j) r elo 11 jv/divd nevi 11 j 1x1 uivni.’,

jos priklausomybę nuo šiolaikinių protiškųjų 
ir politiškųjų draugijos srovių tesugebėtų tik
tai protas, apimąs platesnius horizontus, kuris

filosofo, politiko ir diplomato, estetik ir publi
cisto. Autorius tuo nesigiria, ir jei imuosi 
tai]) didelio ir sunkaus darbo, tai tik dėlto 
kad tuomi palenkus daugiau nusimanančius, 
labiau pašauktus ir gabesnius pabaigti tai, 
ką patsai kukliai pradėjau. Menkai ką 111a-
žesnės yra ir objektivės rųsics sunkenybės. 
Niekur kitur nesusitiks tyrinėtojas su taip 
ištrintomis frazėmis, su taip šabloniniais iš
sireiškimais, su taip tuščiu plepėjimu, kaip 
spaudoje.

teisingai skundžiasi, kad vi-

* Lehrbuch dės osterr. Pressrechtes. Leipzig, 
1878, pusi. 149.

suose teisiškuose spaudos klausimuose šablo
niniai'* šauksmininkai patapę kovos obaksiu.

Visur susitinkame su įsišaknijusiais* prieta
rais, į kuriuos atsimuša visokie argumentai, o 
sprendimai atliekama kraštutiniu budu, neži
nančiu vidurinio kelio.

Ligšiol traktatuose apie spaudą, kokių jų 
esama, pažvalgos sviruoja tarp dviejų kraš- 
tutinybių. Laikraštis esąs musų laikų pra
keikimu — tai vienu nuomonė; laikraštis — 
tai žibintuvas, nušviečiantis protiškąjį žmogaus 
gyvenimą, įrankis šviesai ir dorai skleisti — 
sako kiti. Turėsiu nesykį progą vainikuoti 
spaudą amžių palaiminimo aureole, parodyti 
jos geradėjingą intekmę į žmoniją; bet nega
lima užtylėti ir tenai, kur spaudos veikimas ir 
išsiplėtojimas apreiškia tūlas savo abejotino 
gerumo puses, tūlas tam tikras abejones ir 
paklaidas. Turime todėl stengtis be paliovos 
tobulinti visapusiškai tą svarbų kultūros veik
snį, daryti jį kassyk veiklesniu tikrosios pa
žangos įrankiu. Reikia iškelti aikštėn silpną
sias ir kenksmingas laikraštijos puses; auto
rius tiki, kad jį tame atžvilgyje visi publi
cistai supras ir objektiviškai apkainos. Amicus 
mihi Plato, sėd įnagis arnica veritas.

PIRMA KNYGA.
Laikraštis.

SĄVOKOS DEFINICIJA'.
Nustatymui sąvokos “laikraštis” (gazeta, 

savaitraštis, dienraštis) negalima vaduotis tei
siškomis definicijomis, semtomis iš įstatymų 
abelnai. Musų uždavinys yra kitoks: stengia
mės iškelti viršun iš dalykų visiems žinomų 
tveriamuosius veiksnius, sąvokas ir iš jųjų 
padaryti definiciją.

Visusvarbiausiąja sudėtine dalimi sąvo
kos “laikraštis” yra jojo periodiškumas. Laik
raščio charakterį šiandieniame supratime ga
lima pripažinti vientik ir išimtinai tiems rašti
jos tvariniams, kurie reguliariškai tūluose lai
ko tarpuose iš spaudos pasirodo.

Negalima tečiaus priskirti prie laikrašti
jos raštų, kurie vieną tiktai sykį pasirodė, 
kadangi tąi priešintųsi supratimui, kurį mes 
augščiau davėme sąvokai “laikraštis”. Prutz*___

* “Geschichte (les deutschen Journalismus”. 
Hannover, 1845.

žiuri į periodiškumą kaipo į prietikinę sąvo
kos žymę, ir visai be pamato. Daro tai, tur
būt, dėlto, idant t. v. “reliacijoms”, pirmuti- 
niems iš praėjusiųjų amžių laikraštijos apsi
reiškimams, kaip ir visiems neperiodiškai pa
sirodantiems raštams palengvinus ineiti į są
vokos ribas ir prijungti juos kaipo pirmuti
nes grandės prie'ilgo retėžiaus, vedančio į nau- 
jagadynę laikraštiją. Galima tąsiąs “reliaci- 
jas”, nesigilinant į jųjų reikšmę dalykuose 
spardos pietojimos abelnai, skaityti pinųais 
laikraštijos pasiuntiniais, bet niekuomet ne pir
mais laikraščiais. Nes “reliacija” yra 5 to
kiame santykyje su laikraščiu, kaip kirmėlaitė 
su peteliške, o juk niekam dar neatėjo mintis 
į galvą lyginti kirmėlaitę su peteliške, identi
fikuoti vištą su kiaušiniu.

Bet tuojau ateina klausimas, kokie laiko 
protarpiai gali ir privalo dalyti atskirus peri
odiško leidinio pasirodymo numerius, kad jis, 
tasai leidinys, galėtų būti pavadintas laikraščiu 
(dienraščių) ? Milžiniškoji naujagadynės spau
dos pažanga remiasi būtent galėjimu išleidinet’

tus, kurie reguliariškais laiko protarpiais lei
džiama tankiau negu sykį mėnesyje. Abelnai, 
be tūlo sauvališkumo apribotos normos čia ne
galima įsteigti. Visai naturale ir betarpine 
periodiškumo sąlyga yra leidinio vienalytybe, 
o laikraščio numeriai, išeinantieji vienas po 
kitam, turi Imti kaipo nepadalinamos bendro-

jinio sąryšio, nuolatinio mezgimos atskirų nu
merių turinio. Iš to išeina, kad periodišku
mas būtinai turi būti, bet jis nėra dar vienin
telis tveriamasai veiksnys sąvokos “laikraš
tis”. Turime daug leidinių, kurie atsižymi 
pilnu periodiškumu, bet kurie, nežiūrint to, 
nėra dar laikraščiais, nes jiems *stoka viena-

Definicijai sutverti reikia dar kito veik
snio, pasemto iš laikraščio turinio, o juojuo yra 
ąbelnas interesas, abelnas reikalas. Pajudin
tieji klausimai privalo būti tos rųšies, idant 
jau savo prigimtimi apeitų ir užinteresuotų 
skaitytojus. Tai, kas visai skaitančiai visuo
menei yra bendra; vieta, piliečių stovis, rei
kalai — interesuoja skaitančiuosius kaipo po
litiškojo organizmo sąnarius, arba vieno miesto

Laikraštijos ašį tveria visusvarbiausieji 
visuomenes dalykai.

Publika nėra aritmėtiškoji suma, susi
dedanti iš atskirų vienatų; ją reikia suprasti 
kaipo į save panašių vienatų bendriją arba 
draugiją. Prisiminsime sau tą sakinį tuomet, 
kuomet bus kalba apie galutiną nusprendimą, 
ką privalo apimti laikraščio turinys, o ko 
neprivalo. \ Apkalbamieji laikraščiuose reika-

kurną. Tie tiktai periodiškieji raštai gali In
gyti laikraščio laipsnį, kurie esencialį saVCf 
turinį semia iš dabarties, apkalba atsitikimus 
ir bendralaikius santykius, tendencijos ir įsi- 
tikrinimų propagandą nori vesti dabartyje.

Tame atžvilgyje galima sutikti su Prutzu, 
kuris, matydamas aktuališkume neatidalinamą 
spaudos žymę, ir tuo principu vadovaudamos, 
priskiria augščiau minėtoms “reliacijoms” 
taip didelę reikšmę laikraštijos progresui arba 
pietoj imuisi.

Iš atžvilgio į savo .siekimąsi prie to, idant 
užsiiminėjus tiktai bėgančiais, aktualiais rei
kalais, “reliacija” yra naujagadyninės spau
dos pradžia, nes turi vieną iš josios žymių: 
aktuališkumą. Bet periodiškumo • stoka ne
leidžia priskirti “reliacijų” prie laikraštijos, 
o prie to jos neturi taipgi tveriamojo veiksnio 
laikraštyje (“dienraštyje”), kuriuo yra: turi- 
11 i o k o lėkt i visk urnas.

Skirtumas tarp knygos ir laikraščio yra

kius klausimus ir reikalus plačiau ir indomiau. 
Knyga tyrinėja vieną klausimą, užsiima vienu 
tiktai dalyku; ji yra tuo geresnė, tobulesnė, 
jttt5 daugiau ir griežčiau jos turinys susitelkia 
apie vieną ir tą patį dalyką, juo labiau užda
ryta ir suspausta minties srovė. Kitaip su 
laikraščiu. Laikraščio visudidžiausiu nuopelnu 
skaitoma jojo visapusiškumas, visokeriopu- 
mas, įvairumas. Atsineša tai netiktai į kasdie-

tai esti tiktai tariamaja išimtimi. Teisybe, 
užsiima jie specialiu, profesionaliu dalyku, bet 
tose siaurose ribose gali atsižymėti tokiuo-pat 
visokeriopumu, kai]) didieji dienraščiai, nes 
gali aprėpti viską, kas ineina į jųjų ribas, 
užsiiiųant asmeniniais ir visuomeniniais rei
kalais, praktika ir teorija, dideliais svarbiais 
dalykais ir smulkmenomis.

Besisiekimas leidinį išplatinti yra galu
tiniu musų sąvokos tveriamuoju veiksniu. Nuo 
sąvokos “laikraštis” nereikia tatai atskirti

skaitančiųjų. Knyga, nors jisai nebūtų iš
platinta arba platinama, visuomet pasiliks kny
ga. Vidurinių amžių vienuolynuose nevienas

niiną parašymui vieno veikalo, kuris, jo nuo
mone, ant visados turėjo palikti paslaptimi 
vienuolyno kambarėlyje. Negalima tatai da- 
lęisti, kad kas-nors išleidinėtų laikraštį slap
toj vietoje, niekam jo nesuteikdamas. Jeigu,

to pavadinti laikraščiu.
Čionai reikia turėti visuomet didesnį skai

tytojų skaičių, į kuriuos galima veikti su 
laikraščio pagalba; reikia tam tikslui vartoti 
atsakomos techniškos priemonės. Todėl su 
sąvoka “laikraštis’’ visuoiųjt rišama ankštus 
supratimas mechaniškojo praplatinimo su spau
stuves pagalba. * ,

* ' *. •
fj'oliaus bus)^ '

T



ratus,

paviečio

skambino piano

VIETINES ŽINIOS.
Baisi “teisybes” ranka.

nesenai

teismo
u z

metais

už
—Follett »n New York Evening Sun.

■rnrm

ir ne 
met ii.

prelekcijtj ir^itf^e miesto daly
se. .__ _ _

dešimt penkj. klausytojai 
kurių buvo daug . moterų.

kur šokėjai šoka taip, tar- 
jie butų iš vieno kaulo su-

klausytojų htsilaiiko. Subatoje 
buvo susirink,c šfAitas aštuonios-
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nuo p. Toleišio gražių, gra-

Tananevičins, at- 
nciš- 
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žmonių
ir daugiausia jaunimas, kuriam

cus. Mėgstanti šokti musų jau
nuomenė 
kinti

savinti. merginaskaip iš vaikų, nėra ko 
kalanti, taigi negalima

s; 4. trio, Onos, 
Stasio Mažeiktičių 

klarneto; 
daug rci- 
jiems ir
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uinktį .Sąjungoj” vakarėlis. Prog
ramas buvo toks: 1 trumpa J. 
M. Tananevičiaus prakalba va
karą atidarant; 2. daina “Lietu- 

Mal-
lek’o, gerai šv. J 
choro sudainuota 
tina Liubinaite 

negeriau šia ;

ant

pal

niu,v •

turn
dėti,Iš Chicagos

Lietuvių Gyvenimo.
Aušros paskaita.

Nedėlioj, vasario 25 d., 3 vai. 
po pietų, Aušros svetainėj, (3149

tienė ir Bernotaitienė gerai at
lošė ir, sulyginant su jų rolių 
menkumu} gana puikiai atsižy
mėjo. Labiausiai žmones užėmė 
lietuviški šokiai su orchestros ir 
choro pritarimu. Abclnai, nega
limu pasakyti, kad operetė butų 

Žmo- 
; tur-

lam laikui. R. J. Dowiatt.

Paroda Mark White Square.

buvus labai gerai atlošta, 
nių buvo pilnutėlė svetainė;

White

ta temoj “Prelegentai ir knygos 
Švedijos kaime”. Skaitys p. P. 
Butkus.

čia sted Moterų Ratelis

Cl

taip\ skaitlingos publikos 
miaus. Bus geras pelnas.

Jo. Vis—kas.

pir-

Aušros vakarėlis. Tautiškų Kapinių reikaluose.

Užgavėnių vakare, vasario 20 
d., Aušros salėje buvo parengtas

Vasario 17 d., vakare, “ 
ros” svetainėj, įvyko atstovi

taip vadinamą “Welfare Exhibit” 
— parodą vaikų priežiūros ir 
auklėjimo būdų ir priemonių. 
Paroda prasitęsianti iki kovo 10 

komisijos są- 
pjau ir lietu-

dienos.

vis Dras Graičiunas.

liūs. Publika buvo tik kviesto
Lietu viš- 
ku riom is 
draugijų,

t, | ETŲ V Al
SSL-.U1,1.. . ....agg!

kaip Petraiti? sako, esąs suža
dinti lietuvių kaipo šios šalies

etišką sąmonę.

sario 16, vietiniame

Pirmieji keturi 
myriop pasmerkti 

mušimą pereitais 
20 dieną farm orio 
zo\vo, gi negras 
užmušimą rugpit
m. Clarence D. llillerio, Rock 
Island gclžkclio kompanijos Vai

Bedarbių armija.

riui Charles R. Ilendcrsonui su
manius, miesto majoras Harri
son paskyrė iš šešių aldermanų 
ir šešių šiaip žmonių susidedan
čią komisiją ištyrimui prieža
sčių, gimdančių atsiradimą taip 
milžiniško debarbių skaičiaus

ies ir Illinois* darbo sujieškojimo 
biurų paduodamomis žiniomis,

stančiai žmonių be darbo.

čius įvairių piktadarysčių, 
šiku, žudeiktu tiek privisę

MM

Au-

Plė- 
kad 

sutemus pavijinga, ’ypač vienam,

Aitvarų bankieriaus byla.
Su v. Valstijų distrikto teisme, 

Chicago], pačto rūmuose, prie tei
šėjo Landis, prasidėjo bankie- 
riaus Geo. Pupausky, 2342 Sb.

APGARSINIMAI
NERANGUMAS

Fau-

s siuntinė-
siul ydamas

jaunus se
nais ir bjauriais, pinigų išlošti 
kortomis ir loterijoje, vandens 

ir tuksiančiu*!

Yra žmonių labai nerangių/ 
kurie, jei reikia kas padaryti, vis 
atidėlioja ir atidėlioja darbą, kol 
kas-nors galutinai nepriverčia 
jų imti ir padaryti. Tokie žmo-

Pajieškau savo brolio Kazimero 
Miksto ir pusbrolio Baltraus Miksto, 

>abu Kauno gub., Velionos vol., Kla- 
patinęs kaimo. Pirmiau juodu gy*1 
Veno Dunhanie, paskui išvažiavo Chi- 
dagon. Aš nesenai atvykau iš Lietu
vos, todėl labai norėčiau apie juodu 
sužinoti. Meldžiu atsiliepti adresu: 

Miss Domicėlė Mikstikė, 
Dunham, Gogebic Co., Mich.

darbą jie atidėlioja, bet kartais 
susirgę jie nesirūpina urnai imti 
vaistų, nors gerai žino, kad be to 
negalima apsieiti. Jei tokie žmo-

Pajieškau savo brolio Jono že« 
delio, Nausėdžių sodžiaus, Vabalnin
ku par., Panevėžio pav., Kauno gub. 
Malonėkite pranešt adresu:

P. Armakavjčta, 
261 Broadway, S. Boston, Mass.

1

nė s turi gerų 
laimngcsni. Ir alsi

Pajieškau savo pusbrolių, Juozapo 
: Ponulio ir Jono Dobinsko. Kauno 
■gub., Seredžių vol. Meldžiu atsiliepti 
'adresu:

Benui is.
Sheboygan, Wis.

ar
ne

I varškumu,intiių pado 
sucme, peržiurėjo ir. 
turinį šlykščių ir dcmoralizuojan-; pasitarnausite, patarei 
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LIETUVIŲ’ LAIŠKAI 
KRASOJE.

Surašąs už savaitę iki 
(Feb.) 17 dienos.

Neintcikti dėl įvairiu

vasario

riausioje Krasoje, Clark gtv., 
tarj) Jackson Blv. ir Adams gtv.. 
Room 175, priduodant atsakomą, 
prie adresato laiško padėta, nu
merj: 

10 
13 
20 
26 
51 
72 
81

117 
131 
149 
310 
312 
334 
335
341

375 
'482 
483 
493 
525 
608 
613 
615 
662 
681 
684 
698 
705

i vi n grime

? 333—J 339

įgeiiimo, ner-
sunkumo po

Jos Trincr
Ashland avė.

B

Li savo brolio Jono 
metai Amerikoj.

. Louise Paeina i 
kaimo, Griškabud/io

Naumiesčio pav.. Suvalkų gub. 
jį žinote, malonėkite pranešti 
ad resu:

Salimomis Vasait!s. 
712 W. 17 Pl Chi- igo.

čio, apie <S 
gyveno St. 
miškinių i

pi iniiau
S A b re

pą r., 
Kas
man

III.

t

l

A m ei’i )■

an snvo draugo 
auu) gub., 
■. kaimo; 10 
. ui gyveno E.

All'HIUS
Union ts..

I .aurino 
Vasilišklo 
melų kai 
St. Louis.

licago, III.

Pajieškau savo pusbrolio Kazimero 
ir pusseserės Anuustinos

! Kauno gub . Šiaulių pav., 
sodžiaus. Gyvena Naugatuck, 
Turiu svarbu reikalą, malonėkite
teikti man pajieškomųjų adresą, 
no adresas:

Dominykas Ra u ge J i s.
668 W. 18th st r., Chicago,

Katkumi 
Conn, 

su

TU.

*•«PUIKŲ TEATRĄ 
rengia Dramatiškas Ratelis prie Liet. 
Soc. S. 
vasario 
k a m pa s 
lošiama 
Meilės“ 
džia 7: 
35c ir

Veikalas labai interesingas ir

ReikalavimaLkuopų Chicagoje, nedėlioję, 
25 d., 1912, Hull House svet., 
Polk ir Halsted gatvių.
5-kių veiksmų drama 

su dainomis ir šokiais.
30 vai. vakare. Jžanga

Ankunas Paul 
Aleknaucie T. 
Aputis Mike 
Azusenaite Paulina 
Basnycia Peter 
Beneszunas Antonio 
Bertauskaite Barbara 
Bredaice Intatnine 
Budrauskis Maik 
Carna Jonas 
Galminas Jonas 
Gaidukas Joseph 
Getautas Petras 
Gredrejtas ^Vincentas 
Glozavskis S 
Grigas Jurgis 
Gudaitis John 
Jonušus Anton 
Juzupas Joniką 
Kaikaris Alexander 
K egi s Wm 
Kučinskas. Dominkas 
Kudrewicus Tony 
Kupris Peter 
M al i saw kas T.
M a c i n k i a w c z i s A n t o n a s 
Maratchinskas Petrus 
Mikelaitis Jim 
Mikalouwskis Jozas 
Mintowth Adolph 
Mozeika Dominik 
Moskus Roy 
Nomejunas Antenas 
Ran kai i Petronei i 
Rankauskis Jonas 
Rimkaitl Juliana 
Rūdaites William 
Rudzinati Weronika 
Simonaitis Peter 
Simonaitis Peter 
Sklspczutie Anna 
Szakarite Agata 
Tomkewicate W 
Tunaitis T 
Tumas Adomas 
Wackoris Jan 
Waskewicz Jonas 
Waznoniukia Stapuna 
W i statas William 
Yukanaite Antoni 
Zabelene Anelie 
Žitkus Joza 
Žitkus Joza 
Zvirzdina Konst

Bus
“Iš

Pra-
50c,

norėtų va
li u o darbo 
pavaikščio-

Reikalinga vyras, kuris 
karais ir šiaip liuosame 
laike užsidirbti pinigų, 
damas savo apielinkėj tarp draugų, 

, . _ - pažįstamų ir kitų žmonių. Kiekvie-
sirodys pirmą sykį ant vietinės scenos, nas šiek tiek stropesnis vyriukas ga- 
l\viočici \ isus <1 tsilankyti % • ]j padalyti puikius pinigus

Į-, MmmUI 01< į S1II) C 
rašykite 
Randolph 
cago, III.Paj Ieškoji mat

pa-

Mes pa- 
kaip. Del artesnių žinių 

idresu: Manager. 154 W. 
st., cor. La Salle st., Chi-

Pajieškau savo brolio Andriaus Ze- 
lekavičiaus, Suvalkų gub., 
paraj)., 7 metai 
apie jį žinotų, 
nešti adersu:

Fr.
215 Second st.,

Garliavos Į 
kai iš Lietuvos Kas 
malonėkite man pra- An t Pa r ei avi mo

Blogas svečias.
iš

3

Darbo pavojai.
turimpaimti

“Kaminakretis ir Malūnininkas”.
<4

prog-

bet Jos
pa

ti 25 2

ta
Gaisrai. P. O.

ap vedimo laidai.
20

kad betnors
28—23

37 30

pri

ganai, bet solistai tam buvo per iu el

ta

Namų savininkų . vakarėlis.

lonų balsą. Ponios . Damijonai-

AK, TAS VARGŠAS “REPORTERIS”!
KRITIKA

gerklės, klausdamas, kur pinigai.
Ta atsakė, kad pinigų neturinti.

4 metai 
ji žinotų, 
atsiliepti

Baronas, 
McKees Rocks, Pa.

JURGIO 
KRITIKĄ

laukan nesuimtas.
Jis paeina iš Raseinių pavie

to, Jurbarko parapijos, Jokūbai
čių sodos, turi 22 metus, augšto 
stuomens, plačių pečių, plokščios

ji
A.
W.

M.
N.

žemes
jau s
dirbtuvę, kur
bo.

pa- 
sic- 
Jo

kuris savo griausmingu balsu ir 
žodžiais galėjo pasiekti visus 
klausytojus. Krikščiokiutė pažy
mėtinai gerai atgiedojo “Vieną 
kart lakštingals jausmo” (du-

ząstamas, jis paprašė valgyti, o 
paskui dar, kad šeimininkė par-

kasti; atkastas dar kvėpavo, 
kelioms^minutėms praslinkus 
simirė.

Juozapas JZolpe, 
Box 28'0, I Eureka, Cal.

garsinus už giedančius. Kur 
giesmės svarba ne žodžiuose, ten

Pa j ieškau Antano 
Paaglunio. Skaudvilės 
pav., Kauno gub. 
venąs 
resu:

kanis, kad tie kubgreičiausia 
tų šalin, bet'4 užmiršo pats 
sitraukti ir tapo sukritusios 
uos griuvėsiuose palaidotas.

731
736

apvaikščiojimo dienoje butų 
tiems gražinus pavaikščioti, 
sižiurėti į atgįjančią gamtą.

Sekamas atstovų susirinkimas 
bus toje pačioje vietoje kovo

Blinstrubio, iš 
par., Raseinių 

Girdėjau, kad gy- 
Chicago. Meldžiu atsiliepti ad-

antrų lubų moteriškė, ir 
žemyn pasižiūrėti. Tada

meldžiu man apie jį pranešti.
Aleksandra Andrulis, 

1814 Canalport av., Chicago, Ill.

prenumerata metams 50c., 3 
10c. Reikalaujame taip- 

merginos norinčios iš
darby. Kreiptis į

istorijos. Tų prelekcijų tikslas,

Subatoj, vasario 17 d., Šv. Jur
gio parapijos svetainėj Kyko 
ketvirtas lietuvių “Namų Savi-

36—31
26—21

Žilinskas, 
Ludington, Mich.

Pajieškau savo dėdės Jono Rikliko 
(Samoilis) Suvalkų gub., Naumiesčio 
pav., Sintautų parap., Bridžių kaimo; 
apie 20 metų kaip Amerikoj, 
d žiu

čius prie savo buvusios šeimi
ninkės Bronislavos Andrulicnės 
subatoje, vasario 10 d., n vai. 
iš ryto, kada visi vyrai buvo

Tik maskų buvo maža. Pasi
linksminta vienok gana maloniai 
iki vidurnakčiu.

čia, M. Šarka ir M. J. 
naitis.

Pajieškome agentų prenumerato
riams rinkti pirmutiniam moterų 
laikraščiui Amerikoje “Amerikos Lie
tuvaitė’ 
mėnesiams
jau jaunos 
mokti spaustuvės 
leidėja adresu:

G. A.
P. O. J3ox 125,

kliubų bei kuopų.
Svarstyta apie žemės aptvėri

mą, kuris turės įvykti, kaip tik 
šaltis atleis. Tuokart p; 
kontraktorius, kurie norės

Kaip jau žinoma, už 21 akrą 
žemės užmokėta pilnai $6600,00; 
ižde buvo $336.90, šiame susirin
kime atstovai, surinkę, sunešė

plaukų, balto veido, rainų akių, 
vidutinės nosies, eina į šalis pa- 
sisviruodamas.

Subatoje, vasario 17 d., Davis

Jos. Jekštis,
P. O. Box 344, Miliinocket, Me.

ir nenoroms, alaus parnešti, sve
čias iškratė ’šeimininkes lovą, 
j ieškodamas pinigų, bet pinigų 
nerado, nes ji juos -turėjo prie 
savęs. Šeimininkei parnešus alų,

tį sankrovos tarnautojų vos su 
dideliu vargu spėta iš liepsnų iš
gelbėti. Ugnies padaryti nuo
stoliai siekia kelių dešimčių tūk
stančių dolarių. ?

Griaunant trijų augstų muro 
namus, 2811 S. Michigan ąveM 
kontraktorius .Falkenstein paste- 
bėjo, kaip viena* siena, prie ku
rios dirbo 28 darbininkui, pra-

duoti žinią adresu: 
Antanas Baronaitis,

P. O. Box 323, Bentleyville, Pa.

vJlIUcl.1V OdlVJC, 11 J auuua b“1*.,

įvyko trečia iš eiles A. Petraičio

PARSIDUODA LOTAI.
Baldwin Locomotive Company

; Philadelphia. Pa.., nupirko 370 akrų 
Indiana Harbor, Ind. ir tuo- 
Ltys milžinišką garinių pečių 

15,000 žmonių ras dar-Pennsylvanijoj, paskui par- 
j Chicago. Kur dabar yra, 

Jis yra žydrių akių, ru-

32—21
25—19
30—25
30—^5
30—20

s1

J!»

Pajieškau savo brolio Juozo Aino- 
rio, taipjau Petro ir Antano židke- 
vičių, Kauno gub., Panev. pav., Kup- 
reliškių parap., Muntvidų sodž. Mel
džiu atsiliepti adresu:

Jurgis Ainoris,
P. O. Box 245; Melrose Park, 111.

R.
Leonas Laucius, Indiana Harbor, 

Petronėle Gudaite, tenpat....
V. Gečas su J ieva Norvadaite..
J. Pocius su Jieva Paudcriute..

Valentas su Marcele Norkaitc 
Juodis su Magd. Pundinaite.. 
Judzinskis su Magd. Rupšaitc 
Martinkus su P. Espelkaite..

Naminiai daiktai parsiduoda pigia 
kaina iš priežasties išvažiavimo į 
Lietuvą. Turi but išparduoti iki ko
vo 10 d. Kreipkitės adresu: Alek
sandras Norvidis, 1834 Blair st., arti 
18-tos gatv.

pardavimui geriausius 
i lotus tame mieste ir arti virš minėto 
fabriko. Dėl platesnių žinių ir lotų 
kainu kreipkitės i musų ofisą:

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

Nuo vasario 13 
vedimo laidus išsiėmė sekamie-

Chicagoj gyveną lietuviai
Sydcrevičia su E. Mikaliaskaitc..
Krivinskis su A. Jevarauckaitc..
Survilas su B. Višniauskaitc.... 
Ennutavičius su A. Zamuliunaitc

su

Pardavimui: grosernė su visais 
įrankiais, arkliu, vežimu etc. Pigia 
kaina. Visi produktai švieži. Sa
vininkas išvažiuoja Europon. Kreip
kitės: Paul Jagosz, 1828 Canalport 
avė., Chicago.

Pajieškau savo draugo Vladislovo 
Kazlausko. Kauno gub., Panevėžio 
pav., Smilgių par.; pirmiau f---------
O’Fallon, Ill. Turiu svarbų reikalą,' 
prašau atsišaukti adresu:

B. Narakas,
P. O. Box 222, O’Fallon. Ill.

Parduodama groserijų ir mėsos 
1 krautuvė lietuvių gyvenamoj vietoj. 
Gerai išdirbtas biznis. Pardavimo 
priežastis -- savininkas išvažiuoja 
į Lietuvą. Vieta: 821 — 34th st., 
Chicago, 111.

vaidino Petrausko operetę “Ka- 
minakrčtis ir Malūnininkas”, t8d. 
vas. Vaidintojai buvo tie patįs, 
ką ir pernai, išskiriant Stogį ir 
Kriščiokiutę, būtent šie: Dami- 
jonaitienė, Bernotaitienė, llgau- 
das, Vičas, Locaitis ir Krikščio
kiutė su Stogiu. Locaitis, kaip 
pernai, taip ir šiemet nebuvo nei 
geru lošėju, nei dainininku. Nu
rodinėti, ko jam truko, butų tuš
čias darbas. Vičas lošė gerai ir 
giedojo ne blogai, taip jau ir

(J mat svarba sios operetes ne 
tiek grėsmėje,/ kiek žodžiuose; 
kuomet gi žc/lžių negalima su
gaudyti, tai visas dalykas turi 
nukentėti. Kad žodžiai nebuvo 
suprantami, tai kaltė giesminin
kų ir orchestros, kuri, vieton

Wh

TapO’ paskirta komisija 
nių atidarymo-pašventimo 
ramai sutvarkyti. Atidi 
turės įvykti gegužio 30 dieną, 
1912. Komisijom išrinkta: Step. 
Ragauskas, S. Danta, Mickevi-

skolės pribuvo $250.00, tokiuo 
budu dabar ižde yra'viso $651.60. 
Iš tos sumos bus imta aptvė
rimo, bromo intaisymo, etc. lė
šoms pridengti.

Taipgi buvo sumanyta, 
pavasariui išaušus, kurią 
gražią dieną (nedėldienį)
rengtų liuosnoriai draugijų na
riai - ir, nuvažiavę, apgraibytų 
lapus, aplaužytų, surinktų sau
sąsias medžiu šakas, taip kad

vių, buvo užsidegę Morris & 
Co. firmos prekių gandeliai. At
vykę gaisrininkai valandoje lai
ko įmanė gaisrą užgesinti,
vis dėlto ugnis padarė apie 25 
tūkstančius dolarįų nuostolių.

■— Sudegė dideli apartment- 
namai nr. 5211-19 Cornell avė. 
Gaisro padaryti nuostoliai siekia 
50 tukst. dolarių.

— Wabash gatvėje, prie Vau 
Buren gtv., sudegė didelė Sand
berg Furniture kompanijos ra
kandų sankrova. Ugnis užgimė

MOSU KUOPA PO VADOVYSTE 
BUR6ULIENĖS LOS " MEGE 
IR JURGIS PLIUDRIUS’.’ PRA
ŠOME PONO RA PORTIORO AT
SILANKYTI IR GAL MALO
NĖSITE NUO 
MŪS PRIIMT 
ŠIA MENKĄ 
dovanėlę

l! LABAI 
ACIUf

c/A REDAKTO

JURGIO
KRITIKA

866 
873 
881 
904 
911 
991 
997 

1001 
1070 
1108 
1130 
1140 
1181 
1203 
1204 
1244 
1293 
1294 
1321 
1323 
1350

Abejojimas.
—Mama, ar viskas yra sutver- 
iš dulkių ?

— Taip Šventas Raštas sako, 
sūneli. O ką?

— Aš nežinau, mama. Aš gi
męs sausio mėnesyje, o sausio 
mėnesyje dulkių nėra, tik yra 
daug sniego.

Pajieškau savo vyro Juozapo Kna- 
taičio, Kauno gub., Kėdainių para- 
pijos, 6 metai kai Amerikoj, pirmiau 
gyveno 
važiavo 
nežinau, 
svai geltonų plaukų,’ baltai raudono 
veido, vidutinio ūgio. Kas jį žinotų, 
malonėkite man pranešti adresu:

Mrs. Stepanija Knataitienė, 
2101 W. 25th st., Chicago, 111.

Pajieškau savo brolio Antano Jekš- 
čio, Suv. gub., Naumiesčio apskr., Sin
tautų vait., Gaisrių kaimo; 
atgal gyveno Canadoj. Kas 
arba jis pats, malonėkite 
adresu:

L/ « JA A - »-

tX’VC’ VlOzMCZ)

Parsiduoda labai pigiai rašomoji 
mašina, beveik nauja. Už naują bu
vo mokėta 95 dclariai, dabar mažiau 
kaip pusė kainos. Ta mašina galima 
rašyti abiem rankom labai greitai, ir 
lengva išmokti. Viską padaro pati 
mašina, tiktai reikia spaust litaras.

vardas “Oliver No. 3”. Kreipki- 
laišku:

P. A. Paulauskas,
So. Halsted st., Chicago, 111.

Parsiduoda Lietuviškas Hotelis, da
rus puikų biznį. Arba, kas turi pi
nigų — vyriškis ar moteriškė — gali 
paimti visą gaspadorystę. išnuomoti 
visus mebliuotus kambarius ir būti 
liuesas. Kreipkitės adresu: 2468 Blue 
Island avė., arti Hoyne avė., Chicago.

PRANEŠIMAS.
Pranešu visiems, kad pas mus gali

ma gauti visokių paveikslų \abro- 
zų): religiškų ir svietiškų. Surašą 
siunčiu kiekvienam pareikalavus.

K. UliBON.
1302 Indiana avc., Sheboygan, Wis.

MUSŲ D/?Z)M>AT/SK/A KUOPĖ~ 
. LĖ PO VADOVYSTE BURBU- 
LlENĖS LABAI ŠIRDINGAI 
TAU DĖKAVOJA UŽ‘KRI
TI KZ) {O2.l/VGr!
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puse

Onossiunčia-

Vilnius,

po

ori-

$1.00

prisiųsiu 
ir iu f or

no. 2 ir 3, talpina

Pardavimui yra dviem augštais na
mai. Turi but parduoti šių savaitę. 
Adresas: 2318 S. Hoyne avė., Chicago.

G0
80

Prašome užsisakyti pirmąjį lietuvių 
grynai literatūros laikraštį

rrwiwiw

Puikus lietuviškas galiūnas, 
įrengtas, labai geroje vietoje 
giai parduotas. Biznis gerai 
tas. Prie saliuno yra puiki 
ne susirinkimams ir šokiams,
siduoda dėl to, kad savininkas 
sipirko kitur nuosavybę, 
gero saliuno yra puiki proga pigiai 
nusipirkti. Kreipkitės šiuo adresu: 
556 E. 115th st., Pullman. 111. Užsieniuose metams 1 rb. 

metų —

Vaivorykštėje” bus pla- 
ir recenzijų skyrius, 
redaguoja p. Liudas

sses-sw!

l-

5

*

PARDUODU jFARMAS.
Lietuvių kolionijoje Mason ir Lake 

r.pskričiųoBe, Michigan valstijoj, kur 
jau 105 lietuviai turi nusipirkę far- 
nias. Ten turiu dar daug geros ne- 
ildirbtos žemės plotų parduoti. Taip
jau turiu gyvenamų farmų su trio- 
homis ir sodnais, žemė kuogeriausia, 
all moliu, juodžemiu ir smėliu mai
gyta. Parduodu lengvomis sųlygomis 
ir pigiai, norintiems lengvais išmo
kėjimais. Rašykite tuojau, 
dykai savo žemių žeml^pį 
macijų knygelę.

. ANTON RIEDI S.
Peacock, Lake County,

GAUNAMA “LIETUVOS” KNYGYNE
Metraštis - Almanachas. 
‘Šviturys’ su kalendorium

puikiai 
bus pi- 
išdirb- 
svetai- 

Par- 
nu-

Norinčiam

Užsisakykite 19ią metams pigiausį 
lietuvių laikraštį

“ŽEMDIRBĮ”
“ŽEMDIRBYS“ 1912 metais eina 

kartu per mėnesį.
“ŽEMDIRBYS” 1912 metais be ūkio 

žinių spauzdina žinias iš Lietuvos ir 
viso pasaulio, gražias apysakutes, po- 
pulerius mokslo straipsneVus, gražius 
kelionių po įvairius pasaulio kraštus 
aprašymus, eiles, juokus ir d.- k. Ra
šoma gi visa tai kuo-suprantamiausia, 
kad ir jokio lietuvių laikraščio lig
šiol neskaitęs žmogus lengvai gale- 
tų jį suprasti.

“ŽEMDIRBYS“ drąsiai ir atvirai gi
na lietuvių teiseųf Bažnyčioje. 
“ŽEMDIRBYS“ stengsis įsiskverbti į 
tas lietuvių pirkias, kuriosna ligšol 
joks letuvių laikraštis nebuvo dar 
užklydęs.

“ŽEMDIRBYS“ — pigiausis laikraš
tis. Jo kaina:

Lietuvoj ir Rusijoj metarws 1 rubl. 
kap. Lietuvoj ir Rusijoj pusė mėtų 
60 kap.
kap. 1 

kap.
Vienas numeris pažiūrėti 

mas visiems dykai.
“ŽEMDIRBIO“ adresas: 

2-oi Ponomarski No. 14.

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 ras 
pilnų saujų naujausių mūsų ge
resnių rašytojų veikalų.

I Literatūros skyriuje telpa:

dynų Pelėdos, Juozo Miktickio, 
Vinco Krėves, Marės Lastauskie
nės, J. Šeiniaus ir Jovaro raštai.

II. Visuomenes ir Gyvenimo 
telpa: Kazio Puidos, 
irytės-Puidienčs, A n ta

Parduodama groserljų ir mūsos san
krova lietuvių apygardoj. Pigiai. Biz
nis nuo senai išdirbtas. Viskas ge
riausioj tvarkoj; prie to arklys, veži
mai ir visi įrankiai. Kreipkitės ad
resu: M. Mendel, 2313 W. 24th st., 
Chicago, Ill.

Pigia kaina parduodama lietuviškas! 
saliunas su svetaine ir kambariais 
lietuvių gyvenamoj vietoj. Biznis nuo 
senai gerai išdirbtas. Nuoma ne- ■ 
brangi, laisniai tik 500 dol. metams. 1 
Parduodama dėlto, kad• dabartinis sa
vininkas išvažiuoja kitan miestan. 
Kreipkitės adresu: 1346 So. 50 av., 
Cicero (Grant Works), Ill.

Prašome parsisiųsdinti 1912 metams 
mėnesinį leidinį 

“TEATRĄ” 
“TEATRAS“ eina knygutėmis 

32—64 puslapius už mėnesį.
“TEATRE” spauzdinama taip

ginaliai taip ir verstiniai, jau dramos 
cenzūros leistieji vaidinti, scenos vei- 

• kalai.
"TEATRO“ kaina: Lietuvoj ir visoj 

Rusijoj 3 rubl. metams. Užsieniuose 
4 rubl. metams.

“TEATRO“ adresas: Vilnius, 2-oi 
Ponomarski No. 14. ”Teatro” Redak
cija.

“ Vaivorykštė” eis tuo tarpu ketu- 
rius sykius per metus, knygomis po i 
200 puslapių kiekviena, didelio for
mato.

“Vaivorykštėn” bus dedamos apy-; 
sakos, dramos, novelės, eilės Rašyti 
‘‘Vaivorykstėn” pakviesti visi geres
nieji musų rašytojai, taip senesnieji, 
taip jaunesnieji, iš kuirų daugelis jau 
pasižadėjo, kitų pasižadėjimo laukia
me. Be to “ 
tus kritikos 
” Vaivorykštę” 
Gira.

Pasistačiusi 
tos literatūrą, 
visų pirma duoti originalių musų ra
šytojų veikalų, bet nevengs kartais 
ir žymesniųjų svetimtaučių raštijos 
žiedų.

^Vaivorykštei” leista programa la
bai plati ir mes ilgainiui, besidaugi
nant skaitytojų skaičiui, jų plėsime ir 
tobulįsirne.

Tuo tarpu iš ^Vaivorykštės” ėmė
jai galės pasidaryti per metus didelę 
knygą-almanachą 800 puslapių, kur 
turės indomių nesęstančių dalykų.

”Vaivorykštės” leidėjas Jonas Rin
kevičius.

Kaina metams 3 rubl. 50 kap., už
sienyje 5 rubl.

Atskirai parduodamų knygų kaina 
1 r u bl. 20 kap.

Redakcijos ir administracijos adre
sas: Vilno, Tatarskaja ui. 12 - 
arba pačto dėžutė No. 63. Jonui 
k e vi či ui.

Su tikra pagarba
“Vaivorikštės” redakcija ir 

P. S. Pirmoji “Vaivorykštės” 
ga išeis kovo menesyje 1912 m.

SESIOS KVORTOS 
DEGTINES

sau tikslq, auginti tau- 
“Vaivorykšte” stengsis

R i n

adm 
kny

KUR GAUTI “LIETUVĄ”.

Galima gauti kiekvienų savaitę 
Lietuvą“ už 5c. pas šiuos agentus:

BROOKLYN, N. Y.
E. Fromes,
Ant. Jankauskas,
Ant. Plochocki, 
Balt. Juozupavičlus,

CHICAGO, 
Ilgaudas, 1613 
Kaltis, 1607 
Tananeviče, 

345

Jonas
P. M.
M. J.
Miko Valaskas,

73 Grand
65 Hudson

87 Grand
222 Berry

st.
avo.

st.
st.

ILL.
So. Halsted

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

St.

a ve.

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

BALTIMORE, MD.
John Louis, 657 W. Baltimore st.
J. Zebrauckas, 112 N. Green st.

avo.

no Jaroševičiaus, Antano Kuce- 
vičiatis, Žemkalnio, D. Šidlauskio 
ir Aleksandro Jurašaičio raštai.

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

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

tek 
m.,

ko Iš Meilės penkiaveiksme drą
su dainomis ir šokiais. Ver- 
aunutis. Taipgi muzika: I 

Ino malūnėlis,. II Mane mo- 
arė ir III Linksma Volun- 
Harmonizuota K. Diržio. 
je 1911, pusi. 119. Kai- 

prisiuntimu . 50c.
įsakant ir pinigus siunčiant

kite:

m a 
tė

X. o: SZEWSKIS.
Halsted st., Chicago, Ill.

ir i—i n,,

Kad išplatinus žmonėse mūsų pa- 
skilbusius gėrimus, pasiųsime kiekvie
nam, savo lėšomis, “ZANOL“ 
ŠEŠIAS PILNAS KVORTAS DEGTINES Už $1.00, 
sulyg jūsų 
kykite, ko norite 
Corn ar Sour Mash degtinės, Gin, 
Rum, Peach. Apple, Apricot ar Kon
jako Brandies, etc.?
NEDUOKITE PIRKLIAMS DIDELIŲ PELNŲ.

Parodysime kaip. Mes esame prity
rę degtinės dirbėjai, ir parodysime, 
kaip kiekvienas gali pasidaryti gėra
lus namie, SUTAUPANT PENKIAS
DEŠIMTĄ NUOŠIMTĮ PIRKLIŲ PEL- 
NO su pagalba “ZANOL“ Extrakto. 
Įstatymų leista. Paradoma į dvi mi
luti. Gėralas padarytas su “ZANOL“ 
yra labai skanus ir grynas. Gauta 
Aukso Medaliai Columbijos Parodoje. 
Tūkstančiai patenkintų vartotojų. 
Gvarantuota sulyg Suv. Valst. Gryno 
Maisto ir Vaistų Įstatymais, Serialis 
No. 22115-A.
PAMEGIHIMUI VIENA KVORTA DEGTINES DYKAI.

Pamėginkite, kaip tik jus sau nori
te, ir jeigu tai nebus geriausia degti
nė, sugrųžinkito likusią mums atgal 
mūsų lėšomis, o mes sugrąžinsimo 
jums pinigus. Siųskite užsisakymus 
šiandien, o mes pasiųsimo “ZANOL“ 
ŠEŠIAS (6) PILNAS KVORTAS DEGTINES UZ $1.00 
Viską mes apmokame. Reikalaukite, 
kokios rųšies tik norite. Dvylika pil
nų kvortų, $1.50; dvidešimt- keturios 
pilnos kvortos, $2.80. 1) Y K A L kny-

Istorija Degtinės 
kiekvie-

pasirinkimu. Pasa-
Rye, Bourbon, 

Mash degtines,

VYRAI, MOTERS IR VAIKAI
Kurie tikrai nori but

Sveikus, tvirti, laimingi
tepasi rūpina įgyti

Robots naujų, didelę knygą 
kurioj aprašoma, kaip

namie, 
Ten jau 
ir moterų

blogus ' pakruti- 
ausų, nosies 

kepenų,' i tiks
li gus.

kūdikių

Daktaro Roberts naujų, 
vieną dolarj, kurioj aprašoma, 
goti nuo ligų ir ..kaip gydytis 
sirgus paprastomis ligomis. 
kalbama apie įvai 
gus, apie nervų 
mus ir paklaidas ; 
ir gerklės ligas; kraujo, 
tų, fiuslės, šir, 
taip jau platus 
urį ir gydymu.

pintas Roentgc 
ratorijomis, gydymo 
metinė praktika kaipo 
medicinos ( 
ligoniais tie 
su jais kai 
institutuose, 
čiuose etc.

Nuo 9 
ir šventadi 
ravimus

Už <

us 
apsisau- 

su- 
ap-
li-

Via 
prie- 

a pru- 
labo- 

kambariais ir t. t. 30 - 
gydytojo ir autoriaus 
va ran tuo j am, kad su

rome ’akiui eksperimentų, kaip 
daroma klinikose, medikaliuose 
m ttomijos muzejuose, ligonini-

SHC/cdilnų,
a kiti, 
odos,

lytiškų
straipsnis apie

1) ro Roberts Ofisas

\'alandos:
i 7 % vakare.
iki 2 po piet'.

; niokesties n 
cgzani inavi inq.

e $2.00. 
t knyv.Ų 
kol dar

patarimą,

dykai.

Nedėliomis 
Už pasitei-,

gydytu;) ir

Pasirūpinkite3000 di<lc
vieną ingyti,

3čiame augšte Baltimore Bldg.

22 QuinGU St. Glilcatjo, III.,
(netoli pačto)

,gutę “Paslaptįs ir
1 Dirbimo Namie“ pasiųsime 
nam, kurs tik suteiks mums savo ad
resą.

UNIVERSAL IMPORT CO.
4659 Universal Bldg., Cincinnati, O.

NAMINE MOKYKLA.
Gramatika anglįškos kalbos mo

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

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

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

dų, su paveikslais (aptarta), ,35c 
Pinigus siųskit pot Mtjhiey Order 

šiuo adresu:

P. Mikolainls
Box 62 New Y^rk City

Turtais Apsikrovę 
Badauja
tie žmones, kurių viduriai ne
virina, kurie neturi apetito, o 
vietoj jo turi tik dispepsiją. 
Jeigu vartosi

SEVEROS
SKILVINI
BITTER!
(Severn’s Stomach Bitters)

tai turėsi gerą apetitą, ką tik 
suvalgysi, viską ir sugromu- 
losi ir kada reiks išsituštinsi, 
ir turėsi iš valgio didelę naudą.

Už butelį, reikia mokėt $1.00

NERAMUMAS NAKČIA!

Jaigu tavo kūdikis pabus nak
čia negražiai kosėdamas, taip, 
tarytum jį kas dusintu, ne
gaišuok nei valandėlės. Tai yra 
spazmatiškas krupas — labai 
apgavinga liga. Apvyniok vai
kui gerklę šiltomis skepetomis, 
dabok, kad kambaryj butų šil
ta ir butų neperdaug sausus 
oras, ir duok

SEVEROS ! ' 
BALSAM 
PLAUCZIAMS
(Severn’s Balsam: for Lungs)

; i i ■ • >1

taip kaip nurodyta. To bal- 
samo visuomet turėk namie. 
Jis labai svarbus nesveikatoje.

25c. ir 50c.

Pardaveneja visi ap- 
tiekoriai. Reikalauk tik 
Severos gyduolių, ne
imk jokių kitokių. Dak
tariškas patarimas dy
kai.

CEDARPĄPlDSr.fĮOyvA :y

Daktaras S. Wissig1 1

A. OLSZEWSKIO BAIKI
3252 So. Halsted St., Chicago, III

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

•*

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

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

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

kitokių. • 5T • a>r*V\ • W YSiunčia Pi nEgus į visas dalis svieto ir parduoda Sifkortes ant visų laivi-

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

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

Bankoje, prie

o- t

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

Jei nori užčėdytisavo pinigus ir gauti už juos 3 procentą, tai dėk juos į A. Ol
szewskio Banką.

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

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

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

Jei reikalauji šifkortės išvažiuoti ar savo draugus atgabenti, tai pirk ją A. OI-1 
szewskio Bankoje, o busi užganėdintas.

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

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

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

P. S. Kam teks būti Chicagoje iš tolymasniy miasly neužmirškito apsilankyti ir musy Bankon.

tai atidaryk
tau rokundas

MALONUS VIENGENČIA1!ISO iš seno krašto

CHINIJA
kuri trumpai ir 

seniausių ir didžiausių ant ; asaulio tautų 
Knygos turinis yra sekantis: x

I. Chinų rubežius. — Vidurinė karalystė, 
turtai:

mes Išgydom Vyrus
Upes ir kalnai. Klimatas.

Pa-

— Kalnai ir
— Augmenįs

Parašė
Yra tai 

suprantamai 
Chinus.

Viršutinė Chino išvaizda.
— žemdirbystė.

Amatai ir pramonija.
Chiniškieji miestai: gatvės ir namai.

žinios apie senovės Chinų žmonės. — Pirma euro-
Drabu-

Ryžiai. — Arba-

Dabar laikas skaityti

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

Su goriausia pasekme gydo visokias kroniškas ligas vyrų ir moterų, kad 
ir užsisenejusias. Jei kiti jus neišgydo, nueikit pas jį, o jis jus apžiuręs ir 
pasistengs pagelbėt.

DR. WISSIG duos geriausius vaistus iš savo aptiekus. Pirma rodą dykai.
Valandos kasdien nuo 10 iki-12 ryto nuo 3 iki 4 po piot ir nuo 6 iki č va

kare. Nedciioms nuo 10 iki 2 po piet.

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

M. 
pu
de
li e- 
ši-

s

Skyrius 
mineraliniai 
ir gyvuliai.

Skyrius
piečių pažintis su Chinais. — 
žts. 
ta.

II.

Maistas. — Opiumas.
Medvilnė. — Chinų darbštumas.

Skyrius III. Chiniškieji miestai: gatvės ir namai. — Plūdu
riuojanti miestai: sempangos, džonkos, valčianamiai, plūduriuojančios 
salos. — Arbatiniai arba kvietkinial namai. — šventnamiai. 
godos. — Mokyklos, visuotinas mokslas, apšvieta. — Kalba.

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

Skyrius V. Chiniškoji valstybė. — Ciesorius. — 
Chiniškieji įstatai. — Kalėjimai. — Chinų ypatybė. 
—♦ Chinų kariumenė. — Vaizba. — Nešiotojai-Kuli. 
Nešyklos. — Arbos. — Susinešim© Keliai. — Pinigai. — Persikėlėliai.

Chiniškieji miestai: Hong-Kong, Kanton, šanchai, 
Gelžkialial Chini-

Jeigu kuris iš brolių būva pavai
šintas gerai svečiuose ar ant ba
liaus, tad už tai dėkojamą laikraštyje, 
bet kaip nedėkoti, jeigu žmogus, taip 
labai ligos suvargintas ir kankina
mas, atsišaukęs į Philadelphios 
Kliniką, 1117 Walnut st., tapo 
nai išgydytas, patapęs sveikas, 
kingas ir laimingas, šito Kliniko 
reikia maišyti su kitais, kadangi
tas Philadelphios M. Klinikas valdžios 
užtvirtintas, inkorporuotas. Iš kas
diena ateinančių dėkojimo laiškų, štai 
ką rašo džiaugdamiesi žmonės:

Albany, N. Y. 6.13 Livingston st. 
'N. Y. Antanas Barnetas. Aš sveiki
nu Tamistos Philadelphios M. Klini
ką, dėkodamas už geras gyduoles, ge
rą gydymą ir už gerą sveikatą, ku
rią man sugrąžino, nes pirmiau nieks 
negalėjo manę išgydyti. Savo drau
gams ir pažįstamiems taippat pasaky
siu, kad susirgę kreiptųsi į tą Phi
ladelphios M. Kliniką, 1117 Walnut 
st., kuris manė išgydė.

Apgarsinimas yra kitoj

ISGYOAUlNb DIEDAS
Be peilio ar skausrr.)

Aš noriu išgydyti kiekvieną kenčiant) vyrą nuo Varicoceles, Strikturos, Užkrečiamų
Kraują Nuodų, Nerviškos Negalės, Hydrocclčs arba ypatingų vyrų ligų.

Tas laisvas pasiulinimas yra atviras visiems, kurie praleido daug pinigų ant daktarų ir 
gyduolių be jokios naudos, ir mano noru yra parodyti visiems tiems žmonims, kurie gy
dėsi pas tuziną ar daugiau daktarų be jokios naudos, kad aš vartoju vienintelį būdą, ku- 
riuomi tikrai ir ant visada išgydau.

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

Išgydau visiškai ligas skilvio, plaučių, kepenų ir inkstų. 
Nemokėk už nepasekrningų gydymą— NEISZGYDO, NEMOKĖK.

Slaptos
VYRU LIGOS
Pražudytas Vyrišku 
mas, Ligos Kepenų ir 

Inkstu

iuandarinai. —
— Jų taikumas.

— Rateliai. —

Skyrius VI.
Tlen-tsin ir Pekin.
joje ir.

Chiniškoslos pasakos: Karalaitė silinčė, ši-Kin šu-Kin ir Auksa
plaukė karalaitė.

šios knygelės kaina su prisiūntimu.................................................... 40c.
Norint apsipažinti su chinų gyvenimu Ir papročiais ypatingai da

bar, apie kuriuos kasdiena laikraščiuose rašoma: Kaip revoliucija 
Cblnuose verda, ir, iš ciesorlškosios viešpatystės betampa Respublika.

Užsisakant ir pinigus siunčiant dėl virš minėtos knygeles “Chi
lli ja’*, adresuokite:

Didėji Chiniškoji siena.

Nedaro skirtumo, koks ta- 
UZblKiillblIlIuI rai9tos nesveikumas yra,’ 

jeigu tainįsjtįi.kankina de
ginimai, plikinantis šlapinimaę, pūslės nesveiku
mas, erzinimai, tankus noras ištuštinimo, ings 
išgydom viršui minėtus padėjimus be vartojimo 
peilio ir be siuntimo į ligonbutį.

Uždegimai, suting ir skausmingi 
vUlIllllIldl sunarial, kantrybęxatimančios 

užsisenejg ligos kurios padaro
■ gyvenimu nelaimingu, IŠGYDOMOS ANT VI

SADOS BE ŽUDIMO LAIKO.

jSuzuotos ir Susisukę Gyslos
dasl visur ant žemesnės dalies kurio, bot daugiau- 
8ial kairėj pusčj; jos padaro žmogų labai neramų; 
yra silpnas velkantis jautimas daugmaž nuolatai. 
Gyslos yra užčiuopiamos ir nurodo kaip botagas.

Atsišauk tuojaus jeigu' ėsi klapate.

Mps trokštam, kad visi, kurie yra neužganėdinti su kitais . 
gydymais, ateitu pas mus ir pamėgintu musų tikrį ir ištiki- į 

gydymą. Mes paaiškinsim tau dėlko kiti gydymai tavęs , 
neišgydė ir kaip nigs tave išgydysim. <

Kraujo Užnuodyjlmas* ** nų ligonis nenori kreip
tis prie šeimyniško gydytojaus, rudos nj6nio^.lopai burnoje, 
skauduli;!,’ ant liežiuvio, slinkimas plautį, siausmas kauluo
se, sunariuose, plėmos ant kūno, jausluTrtekiWIti skauduliai. 
MES IŠGYTOM ŠITOKĮ PADRJIMA--£MES NELOPOME. 
NllKnn'SniCii hankina tavg nub5glm;|Xpaelnanti nuo 
leUUU^IlIidl peržengimo gamtos ■ tiesų, -vyriški silpnu.

© mai, muilinimas, silpna atmintis, galvos
sknūdejimai, plėniai priešai akis, nerviškumas, skausmai strė
nose? Ar pats ėsi apimtas nors vienu iš tų ženklų? Ateik pas 
tfiuS, nigs tave išgydysim nes kitaip nereikalauji mum mokėti.

Abelnas Nusilpnėjimas
mas, negalingumas prie;^ar6w)ii'ba linksmu* 
mu gyvenimo, nuiishnliįu jyvinrus gėdinanti 
silpnumai, ir tt. ATID’KJSjWAI/YRA PAVO- 
JINGI-PASIRODAVlOU MUMI DAKAR. 

Odos N@svoikuhiaL’|,|,',|’si’'''Y1’ 
ĮV• , Mopal, netobu

lumai, žaizdos skauduųMj ^įįgeltonavus ir 
išblyškus oda, pajuodavėnniaTOil Vyrai, yra 
jum nuo to visko vaistais, aTsišitiiikiant paa 
mus ant gydymosi. GABI,UŽMOKĖTI KA
DA BUSI IŠGYDYTAS. ; j 
Inkstu, Pūsles ir Sėbrus Nesveiku- HlQl nesveikumas gali išsivystyti
llldl į pavojingas komplikacijas, ir jeigu ne- 
atbotas, pagimdys kitas ligas ir komplikaci
jas. Ar manai apsivesti? Ar esi tikrai sveikas?

fcU MUMI DABAR.

imrimiim..... .

VYRAM TIKTAI
AlHEJIMflS DYKAI

> kųs gini but matyta

OLERMOJ
MOKSLO

526 SO. STATE ST.
CHICAGO, ILL.

near Harrison St.

A. OLSZEWSKI
3252 So. Halsted St Chicago, III

Štate 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.|)Nedelclieniais 
ir Šventadieniais nuo 10 iki 12 tiktai. Ypatos geidžiančios gydyrnb. turi atsišauk
ti asabiškai, nes ligos negąlį^but gydomos teip pasekmingai peteausiraŠinSjima 
kaip ligoniui atsišaukus pačiam, Nerašyk bet atsilankyk.

Žingeidumai Patologijos 
Žingeidu ?tK>‘ Osteologijos 
Žingei du miš (Ūromuliavi- 

iro Organu 
ii m mi > iu»rwi m i m

Tirlnek pradžia ir iszkivystima oįiszkos 
Rasos nuo Lopsrio iki Grabui. Pamatyk Kei
stumus Gamtos. Žingeidumus m M Už.uis z- 
kumus.

Tįrinek i n tekinė Ilgos it paleistuvystes, per- 
statytas gyvo didumo figūrose, sveikuose ir 
ligotuose padėjimuose. Lavus irzrodlnvtojns 
atsakinėja visokius klausymus. Didžiausia 
proga tavo gyvenimo, t .y, -

INŽENGA ’DYKAt;
Atdaryta kasdiena nuo 8 ryto iki vldurnakcziui

“ub6$A BALEAIM
*26 So. State St. CHICAGO, ILL

išgydomos greitai visiškai ir 
užlaikomos paslaptyje. Ner
viška Negale, Silpnumas, Pra
žudytos Pajiegos..Gyslų Jšty- 

 

- -- . Kraujo Užnuodijitnas,

Szlapumo Nubegiinai.

KRAUJO 
UŽNUODIJ IM« 
ir visas odos ligas, kaip Spuo
gus, Piktąją Dedervinę, Szun- 
votes. Niežus, Hemorhoidus, 
Patinusias Gyslas. Naikinan
čius Nubegimus, Įsisenėjusias 
Ligas.

simas,

Matučiai
Dusulys, Bronchitis, Kvepavi- 

. mo Ligos išgydomos visiškai 
mano vėliausia metodą. Szir-
dies ligos. (Rodą Dovanai.) (Ištyrimas Dovanai)

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

Dr.ZINS5183Sg;CHICAGB
Valandos: Kuo 8 ryto iki 8 vak. įMedelioms nuo 8 ryto iki 4 po r>.

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

Ofisas 
1>25 West 18th Street 
Tarp Paulina ir Wood gat.

Phone Cana! 1208
Valandos: M

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

Nedalioms 
nuo 9^0 iki 12:00 vai. ryto

Rezidencija

5208 W. Harrison

Tel. Austin 737

... Valandos*.

..liktai iki 9:00 kiekviena ryta
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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 i visas svieto 
dalis.

BANKOS VALANDOS: Panedėliais, 
seredom, ketvergais ir subatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedėlioms, utar- 
nlnkals ir petnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.
, - - ■ ■ ——- -------------- ---- -

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

Priima bankon pinigus ir moka 
Z%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parduoda Sifkortes ir siunčia pinigus 
į vifeas svieto dalis.

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

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

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

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

pinigus statymui ir 
Partraukia pin g m 
Parsamdo bankinės 
apsaugotas nuo ug-

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

Moka $3.00 nuo šimto už padėtus 
pinigus. Skolina 
pirkimui namų. 
Iš kitu bankų, 
skryneles (boxes)
nies ir vagių po $3.00 metams. Perka 
ir parduoda lotus ir namus. Par
duoda šipkortes ant visų linijų. Siun
čia pinigus į visas dalis svieto. No- 
tarijajnam skyriuje padirba visokias 
reuontajfškas Ir legališkas- popieras 
ir dovierennastis ir užtvirtina pas i 
konsulį.

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

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

Priima bankon pinigus ir moka 
3%. Už sudėtus pinigus mūsų ban- 
koj duodame čekių knygutę, iš ku
rios parašyti čekiai tinka visur. Sko
lina pinigus ant Real Estate. Perka 
ir parduoda namus ir lotus. Išsam- 
Uo bankines skrynelės (boxes) 
jpo $2.50 metams. Parduoda šifkor
tes ir siunčia pinigus Į visas svieto 
dalis.

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

m

MOKYKLA ŠOKIUI

PROF. H. LEIBOWITZ

Jei noriteWSJH

Laikrodėlis Dykai! b
Kam pirkti laikrodėlį už pinigus i 
kada jį gali gauti visahdovanai. S

Šitas laikrodėlis yra 
nikelinis (Nickel), iš- B 
rodo kaip sidabrinis, || 
gerai laika laiko, yra 
tvirtas ir prie sunkiau- įW 
šio darbo jo nepaga- 
dinsi ir gauni drukuo- 
tų gvarantija apie jo 
geruma. gi

JWttawwwri—ui

Joseph J. Hertmanowicz
Llotuvus Notaras

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

Kreiptis adresu:

J. J. Hertmanowicz,
A. Olszewski Bank

3262 S. Halsted St., Chicago.
OFISO VALANDOS:

Nuo 8 ryto iki 6 vakaro kasdien. 8u- 
batoma nuo 8 ryto iki 6 vakaro. Neda
lioms nuo 1 iki 3 po pietų.

Telephone Canal 2118

DR. fl. L. YUSZKfl
LIETUVIS GYDYTOJAS 

Gyvenimas ir Ofisas 
749 S. Halsted St. Chicago,

Grečiausl 
regularlškai kas dvi savaiti 

tarp Rusijos 
pakeliui nė 
dviši tūbiniai

ir Amerikos, 
jokiame por- 
Pasažierinial

KŲRSK, 
į Rot-

iš 
vasario 
Birma,

RUSSIA.
11 dienų 
Lenkiją, 

klase $35 00 
klase $50.00 
klase $75.00

III
II

I
NEW YORK O:

i 10; Lithuania.
kovo 9; Kursk,

ra
ko-

RUSIJOS—AMERIKOS LINIJA.
Puikiausi, Didžiausi ir 

Laivai, 
vaikščioja
nestodama 
to. Nauji 
Garlaiviai

CZAR,
8 dienomis 

tei damų. 
$3300 
$48.00 
$65.00

IŠPLAUKS
Kursk, 

sario 24; 
vo 23

Del artesnių žinių meldžiame kreip
tis j musų agenv is, arba į Vyriau- 
sjjį Keleivių Agentų:
A. E. Johnson Co. 27 Broadway,

*V~*

LIUCSO ĮNZENGIMO MUZLrJS
Moksliszku Žingeidumu.Žinojimrz-Galybe

Mes esam baimin
gai Ir įdomia i su
tverti. Vyrai, tikrai 
atsilaukyklt į šilą 
steliėtirą liueso in- 
žengimo Mnzėjų. 
Šimtai interesuo-

kam ir sergančiam 
stovyje. Chirurgiš- 
kor. operacijos, 
žingeidumai, keis
tumai, milžinišku, 
mai. l'elpgl pilnas 
istoriškas sanrin- 
kis kuris niekad 
ne buvo parodytas 
dykai šiam krašte.

Prof. Julius Vilsko užtikrina, kad iš- 
mokyg šokti kiekvienų, jauniį ar sen$. 
Išmokinu vals^ 6 rūšių, taip, kad 
gali drąsiai eiti šokti publikoj. Taip
gi išmokinu ir kitus šoklus su keletą 
vakarų. Mokina kas vakaras. Lek
cijos yra nuo 7 valandos vakaro 
iki 11 vai. Prof. Julius Silsko pra
neša visiems kurie nori išmokti šokt 
ateiti šiuo adresu: 2124 S. Halsted st., 
nuo 6 vai.-vale Taipgi mokinu viso
kius šokius Buck & Wing, Buck 
Skirt, Irish Jig, Clog, Spanish Waltz, 
Waltz, Two Step, Side Step. Pirma 
Lietuviška * Mokykla Amerikoj. Mo
kytojos: Miss. Antanina Kietnier, 
Miss. Joanna Walets, Prof. Julius 
Silsko, 2124 So. Halsted st., Chicago, 
111.

J. KULBOKAS
Užlaiko

Puiku Saliuna
Visada š Itas alus, skanidegti- 
ne ir kvepenti Cigar i. Iš ki ur 
žmonės st elevę gauna nakvynę 
74 Grand St. Brooklyn, N. Y

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

Aš pasakysiu tamistai su kuom apfHvesi ir teip 
gi varda ypatos, kuri tave myli.

Jeigu tu nori žinoti kaip save susivaldyti ir 
kaip žengti kiekviena žingsnį gyvenimo pasekmių 
gai, kaip nepadarysi jokios klaidos savo užsiėmi* 
muose, kaip apsisaugoti nuo nepasekmni ir nelai
mių, kai]) išvesti visus užmanymus laimingai: 
tiesos dalykuose, kelionėse, prietikiuose su prie
kiais ir draugais, sveikatos, nuopuolių, dalykuose 
turto ir abelnai visame kas lytisi Tamistos gyve
nimą.

visa savo gyvenimą turėti savo kišeniuje, jei norite žinoti, kaip 
reikia savimi valdytis, kaip gyvenime apsisaugoti nuo visokių paklaidų, išsilenk. 
li visokių nekirnių ir atsitikimų, kaip pasekmingai pravesti ir inkunyti visokiu? 
savo sumanymus ir pasirįžimus teisėse, verteivystėje, draugijoje, kelionėse, kaip, 
ingyti draugus ir apgalėti priešus, kaip ingyti laime ir turėti geriausia pasisekimą 
gyvenime, kreipkitės paduotu čia adresu. $5.00 vertės skaitymų už $3.00. At
siųskite savo gimimo metus ir diena, savo ūgį ir išvaizda kartu su 3 dol. adresu:

Užsimokėk tiktai už laikraštį LIETUVĄ | 

prenumeratą.. $3.25,
o gausi “Lietuvą” J 
per pusantrų metų ir 
šį laikrodėlį dovanų.

Sitų laikrodėlių męs turėjome 3000, o dabar 
jau liko vos pora šimtų ir, kada juos išbaigsime || 
daugiau jų negalėsite dykai gauti. Todėl pasisku- 
binkite su užsirašymų ‘‘Lietuvos’’ kurie norite 
gauti šitų puikų Laikrodėlį dovanų. fe

Siųsdami pinigus adresuokite:
A. OLSZEWSKI 1

3252 S. Halsted St., CHICAGO, ILL.

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

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

Telefonas Kinloch 108

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

ft

JMOXDTM

Dr. IF. Kozlowski
nuo
n u o

nuo

Phane Yards 1781

i

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

^W»T»

6 LAISVOJI MINTIS”

«%***■>

sava i ei y 
S3(). M c.

l-'1?

IAODIKGE PATARIMAI 
visai šeimynai randasi mušu 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
sų gyduolėj kainuoja tik nuo25oiki$1.00. Telpa 
paveikslai ir prekės yveiriiĮ kvpenčių ir gydan
čiu muilų, Perfumų, Elektro-gydančiu aparatų,

Specialistas
MOTERŲ LIGŲ

L nu~ I540 W. 47th St.
hh.ijįi Cor. Ashland Ave

Room 2

JUOZAS SZLIKAS
Lietuvos” Gener. Keliaujantis Agentas.

' Turi tiesą užrašinėti laikraštį “Lietuva” ir priimi
nėti už ją prenumeratą, rinkti drukus ir apgarsinimus 
“Lietuvai” ir kolektuoti už juos pinigus. Dabar lankosi

Roberinių indirb mų, Painų, Sinkų, LTukuojamn 
Mašinėlių, Armonikų Koncertinų, Uril vų, Pavin- 
6'vonių ir Šimtai kitokių kožnam reikalingų da
lykų. KožnnS kas prisius sa'.o tikrų vardų, pra
vardę, adresų ir keletu markių apturės musų No. 3 
kataliogądykai. Rašyk šendien, o už keletos die
nų Šita naudinga knyga bus tavo namuose. 
John I. Bagdziunas, Prop. Adresuok sekančiai: 

dOHNJS SUPPLY HOUSE
M4-2336 SO. OAKI.l V AVE., CHICAGO, ILL

Esi užprašomas tirlnėti nuostebumus Astronomi
jos, Fiziologijos, Chemijos ir Patboliogljos.

Iszpanlszka Inkvizicija. Valkatų Galerija.
Paveikslai Iszkilmlu ir Pagarsėjusiu Asmenų.

INLEIDŽIAMI TIKTAI VYRAI
LIUOSO INŽENGIMD MUZEJUS 

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

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

10 LABAI GERU ŠTUKU UŽ $1.00
Su niekuo teip žmonių nepalinksminsi kaip su geromis štnkoinis, 

Kuris žmogus moka geru štuku, tas visados praleidžia laika linksmiai 
visi ji myli ir laiko gudriu žmogum. Tu brolau gali ir ta pati padaryti, 
jeigu tik nori, nes dabar susilaukei geriausios progos, nes tik už 1 dol. 
?ausi 10 labai geru štuku. Aš esu lietūvys^ magikas ir berodydanias 
eatrus, patyriai!, kad lietuviai labai myli stukas, todėl aš dabar pasi

rengiau tik už 1 doleri parduoti 10 geriausiu štuku, todcl nelauk ilgai, 
užsiorderiuok tuojaus. o po dienos visi manys, kad tu esi labai žiau
drus žmogus, arba turi velnią. Sztukos. kurias aš jums prisiusiu, yra 

   ’ ’ ’ . ’ ’ i rankas, tuo- 
gas prietaisas ir lietuviška pamokinimą 

, ’1. ’ . " ' „ i orderi.
Nusiuntimo kaštus aš apmoku. Prialųak $1, o gausi tas štukas.

JUOZAS SZLS&tAS, 7208 CARPENTER ST., CHICAGO, SLU

H;

visame

fIMfc

SVEIKATA IR DRŪTUMAS) II

$2.©0LIEKARSTOS IR GYDYMAS!
<x>

$1.5©

Užlaiko namines ir
užrubežines gyduoles, iI 
ir receptus ' išpildo |'

v

t

▼▼

<1

4600 S. Wood St
Priima bankon d: 

3%. J5kolina pinigus 
Perka ir parduodam

ori mokinti# Barzdaskutyklos?

12 PUSLAPIO DIDELIO FORMATO ILIUSTRUOTAS SAVAITRAŠTIS.
lli.w. «,..«• --- —if, ff-Įm—i--—n-rin-T 11 —ITHII. UBI mil. Jurf—ri~ . —Į ur iir n i -rr-il-hm-h-i-ti - i  ---- -.1 r-r«-.. m i r.->, ..-nr. ■. -į- n, -įitimi .nil i T\- - i n— - ui IĮ. m -,-.i l|-|

labai lengvos padaryti, teip kad kiekvienas, kuris tik turi 
jaus padaro. Visas reikalingas prietaisas ir lietuviška B__
kaip tas stukas padaryti, išsiunčiu ta pačia diena kaip gaunu

4S
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A. OLS EWSKL ‘‘Lietuvos” Išleist 

i wwww w w

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

Chicago, 
inigus ir moka 
ant Real Estate, 
.barnus ir lotus 

Parsamdo bankines skryneles (boxes) 
po $2.50 metams. Parduoda šifkor- 
tęs ir siunčia pinigus | visas sviete 
dalis.

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

IZIDOR NAUSIEDAS
917 W. 33rd St. Chicago.

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

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

P. M. KAITIS
6107 N. Ashland Ave. Chicago.

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

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

(fijWlmas virš aptlekos.) CHICAGO, ILL

Dr.O.C.HEINEI
DBNTISTAS

Didžiausias savaitinis lietuviškas laikraštis, išeinantis ka 
Ketvertas mieste Chicago, Ilk

»

A
Telephone Yards 709

Juozapas Leszczynskas
Antiekorius

kožną valandą su dideliu saugumu. 
Reikale nu^iuuokit pas ji, • o busite 
užganėdinti. Siunčiam gyduoles į ki
tus miestus.
3315 S. Morgan St, CHICAGO,

Mrvwv----------------------------

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

Straus Bldg., Room 806
T«l. Franklin 1178

Lietuvis advokatas, baigęs teisių mokslu Ame- 
rfkojt. Veda visokias bylas, civiliškas ir krlml- 
eališkas visuose teismuose (soduose).
Gyv. 3II2 S. Halsted st., arti 31-os

Telephone Yards 2390.

&i
Vardui 1SS2

Dr. J. KULIS
Gydytojai Ir Chirurgai 

>255 S. Halsted St. Chicago, ffl. 
PRIĖMIMO VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 13; 6 iki 9 vakara 
NatMLt nuo 9 1> po piet; nuo S ild 8 rali.

Kad Tave vargina šviežiai už
puolusi arba užsendinta kokia nors 
liga—nesveikumai ir nors gydeisi, 
pas menkus neišmanėlius arba nu
plaukus šarlatanus daktarus, bei 
naudojai patentuotas prirugusius 
arba pakartusius skystymus vadi
namus vaistais, — kurie buk nuo 
visokių ligų-gori'o vienok ligos 
neišgydo. Bet tik dar aršiau iržsen- 
dina ir daugiau kančių priduoda;
VIENOK IR TIEK NELAIMIŲ 

PERLEIDĘS o
jei tikrai tik nori, tai gali but svei
kas;

TAI NENUSIMINK.
Tik nesiduok ilgiau savę skriau

sti, nelauk, bet pats atsisauk lie
tuviškoj kalboj, prie tikro specia
listo Daktaro Klinikos, o apturėsi 
pagelba nuo tikrai gero Daktaro 
PHILADELPHLJOS M. KLINI
KOS; kaip daugybes kitų teip ir 
Tave išgydis. Nuo:

Nervų ir nusilpnėjimų ligų, per
šalimo ir kosėjimo, galvos skaudė
jimo ir svaigimo, vidurių nesvei
kumų ir užkietėjimo, sekios nubė- 
gimo nuosaužagystės, greito, pail
simo negero ir sumažėjimo kraujo 
teippat nuo limpančių lytiškų ligų 
ir tvm panašios rųšies VYRŲ 
nelaimių; ir visokių ligų, teippat 
MOTERŲ, nuo yvairių skaudė
jimų strėnų, baltųjų ir kitokių 
ligų-

KAM MOKĖTI DIDELIUS 
PINIGUS

Už neišgydima. kad prisiunčiant 
TIK 2 DOLERIUS, nuo bolia 
sympthotno ligos, apturėsite spe- 
ciališkai sutaisytas Nekarštas ir 
gali būti, išgytytu. Kad negali 
pribut asabiškai parašyk lietuviš
kai kas kenkia, kad apturėtume! 
SVEIKA IR DRŪTUMU.

Nelauk. Ateinantasabiškai arba 
rašant reik ai adresuoti teip;

PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC
1117 Walnut St. Philadelphia, Pa.

Ofiso Valandos kasdieh ir Nedė
liojo nuo 10 iki 3 po piet. ir Vaka
rais Utar. ir Petn. nuo 6 iki’ 8

Metams lėšuoja!: Amerikoj®
Europoje ir
Pusei metus Amerikoje
Europoje ir kitur

“Katalike” Skaitytojas atranda/daug visokių žinių i$ 
Lietuvos ir iš viso svieto, daug pamokinimų, apysakų, pasa
kaičių ir visko. “Katalikas” statoma mašina “Linotype”, 
taigi raides visados aiškios, naujos. “Katalikas” beparty-

Užsirašantiems “Kataliką” duodama dovanos “Katali
ko” spaudos knygomis, o Naujiems Metams kiekvienam 
Skaitytojui veltui pasiunčiama lietuviškas sieninis Kalcu- . 
dorins.

PASTABA:^ Kas prisius $4.00, tasai gaus “Kataliką” visiems me
tams ir auksinę rašomąją plunksiu (fountain pen) vertes $3.50.
v Kas prisius $2.50, gaus metams “Kataliką” ir paveikslą Kovos ties 
Žalgiriui*, Lietuvos žemlapį iv Sv. TCvo Pijaus paveikslą.

J. M. TANANEVICZE
3244 SO. MORGAN ST. CHICAGO, ILL.

Naujiena Kuri Nudžiugins ir 
Palinksmins Daugel Serganczlu, 
Silpnu ir Nualintu Vyru
vlškas, nupuolęs sveikatoje? Ar peržengei tiesas sveikatoj 
arba gamtos? Ar manai apsivesti? Ar ėsi tinkančiam padė
jime užimti užduotis ženyb'iuio gyvenimo? Jeigu yrainažlau- 
se abejone jog randasi užsivilkusi chroniška ligą dugnyjo 
tavo klapatiį, tai atsišauk ant žeminus paduoto adreso, o ap. 
turėsi patarimą ir išlirinėjimą dykuli Mes ištirinesimo tavg 
visai dykai, ir jeigu išgydymas bus gajimąs, tai mes išgydy- 
slme už kožemiausią kainą. Ne Užsidedi ant savęs jokių pa
reigų atsišaukdamas pas mus dėl bemokestinio pasiteiravi
mo. Męs perstatyslme padėjimu viso-dalyko tikroje šviesoje- 
o tada galėsi gydytis jeigu norėsi.

(Jai Dolerio Nereiks Mokėti Pakol Nebusi užganėdintas Savo Locnoj 
Mintyj kad Mes Esame Teisingi, Pilnai Atsakanti ir Užsitiklmi. ftįTn™ 
nesveikumą inkstų, pųslčs ar šlapumo ravellų, jeigu Jauti nesmagumą ir^skausmą, jeigu randasi 
koks padėjimas del kurto nesinori kreiptis prie šeimyniško gydytojaus, kaipo tai: silpnumas, ner
viška negalė, silpna arba sumažinta atmintis, nemiegojiznas, gėdingumas, nubegimai, nuvarvėjimai, 
Silpninanti sapnai ir išnaudota gyvybė; jeigu turi guzuotas ir susisukusea gyslas, jeigu kenti nuo 
užsikrečiamų ligų kokios nebūt rūšies kurios tamistai daro nesmagumą; jeigu turi nors vieną iš 
skaitlingų ligų kuriom vyrai gali but apimti; jeigu kenti nuo pertankiųdasileldimų; Jeigu turi vo
tis, skaudulius burnoje ir ant liežluvlo; jeigu plaukai tavo slenka; jeigu turi slaptingą ligą; Jeigu 
turi užnuodintą kraują arba nors vieną iš ligų kurių auka tampa vyrui—TAI MES GALIME TAVE 
IŠGYDYTI IR TA PADARYSIME. Ateik pasikalbėti su milini didžiausiame privatiškume ir se
krete, o męs padėsime atsikratyti nuo visų kliūčių kotrumpiausiam laiko. Mes turimo labai didelį 
patlrimą gydyme tokios rūšies ligų ir užtikriname išgydymą. Mes netiktai palengvinamo, bet išgy
domo tikrai ir ant visados. Atelk-ir pasižiūrėk ant skaitliaus lietuvių kuriuos mos išgydeme. Mos 
išlydysime teip tikrai kaip atsišauksi pas mus. Silpni vyrai, kurie nustojote viltį pasveikimo besi- 
gydydami kur kitur, ateikit pas mus, mes atkreipsimo ant jus musų specljališką atydą.teip jog at
gausite savo vytlškumą ir busitd'vadoyals terp savo sandraugų,
PATARIMAS IR IŠTIRINfiJlMAS VISAI DYKAI. GYDUOLES DYKAI IKI IŠGYDYMUI

CHICAGO MEDICAL CLINIC
526 SO. STATE ST.. *rti Harrison gatves CHICAGO, ILL
’ Mu0ų ofISovaUndosyf a nuo 10 valandos ryto Iki 4 po pict ir nuo 6 iki 7 vakare. Jeigu negali 

1 • atilSaukti teriįutu ialandų, tai gali htsišaukti terp 10 it 11 Nedėliotu. Atsišauk arabiškai* 
i .V'• r s. Mos kalbame MatuvUfcai,

daviu. Rašyk pas:NOSSOKOFF'S BARBER SCHOOL
14<J5 Penn Ave., Pittsburg, Pa.'

Seniausia Lietuviu užeiga pas

JUOZUI RIDIKĄ
i Užlaiko visokius pirmo 

skyriaus gėrimus ir kve- 
penčins cigarus ir

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

8253 Illinois Gi.. Kerte 33rd

Vienintelis mokslo ir literatūros iliustruotas laikraštis, tai 
pinantis rimtus ir gerai apdirbtus straipsnius iš įvairių mo 
kslo šakų: Hisforijos, Kultūros Inslorijos, Gamtos Moksly, Draugijinių Moksly, 
Ir t. t., lygiai ir originališkai parašytas apysakas iš musy gyvenime.

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

Paskubinkit—Dovanas neilgai teduoalniOv

Adresas:

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

>■63
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4NYGU
DYKAI IIEL VYRI

Vyrai kurie Žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie budame 
neprotingi dasileida perviršumą— vyrai nusilpnei, nerviški, sunaikinti 
ir kurie sulauki© amžio, katram negale pylnai nauduoti priimnuma 
gamtos,— vysi tio vyrai tur pareikalauti viena i6 tuo knygų. 
Ta knyga posakis keip vyrai sunaigin 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 Užnuodljima kraujo, arba syfili, 
Triperi, arba gonorrhoea, Nusllpnelma, Abel- 
na pragaišti špoku, Prakalėti gyvybes sky

stimo, Naktinius nubegirnus, Rheuma- 
tizma, Organiškas ligas, Pylva, Kepenų, 
Pūsles ir inkštu Ilgas, gali but galiutinai 
išgydyti sava nuomusū, privatnai ir slapta, su ma
žais kaštais. - c

Tukt Laučiai vyru atgava sava tobulą sveikatą, spėkas 
ir stiprumą per pagėlbą tuos knygos. Ji i ra krautuve ži
nios ir talpina šiam tykrus slaptibes, kurios vyras turi 
žinoti. Netrotikiet sava piningu mokiedami už prastus, 
bevertes, vaistus iki kolaik neperskaitisti šitą knygrą Ji 
pasakis kodiel jus kentėti ir keip galėt sraliulinai isigy- 
dyti. Atmink, joj? ta knyga yra duodama VYSAI DYKAI. 
Męs užmokanti ir pa’■ 1.1. Išrašik aiškeie sava varda, pa
varde ir adresą ant šio kuponu ir išuusk 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 pasiuliminui dykai 
siunstos knygos ir norėčiau, jog jus išsiustumet man 
vieną iš tuo knygų.

Vardas ir pavardė........

Adresas

Stejtas

i <


