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POLITIŠKOS ŽINIOS. vinių.

AMERIKA.

vyrų pasirengęs miestų bombar
duoti, jeigu jį ginanti kariumenė

darbų viršininkas, inžinierius
Šenfeldas, žada šiemetai visųpir-

micstc-

Išvažiavo jau i vidurinę Ame- nuo pie
žinomą. ten. kur ma

ministeris Knox mėginti praša
linti neužsitikėjima ispaniškų re- 
publikų ir jas labiau suartinti su

tų turr ateiti. Mieste Juarez yra 
tik 400 Madero kareivių. Miesto 
valdžios ketina miestų revoliuci- 
jonicriams atiduoti, jeigu pama-

deniui nuvaryti Vileikos upėn.
Tasai
Piat.nicka cerkve, pereisiąs to pa-

ties Viltis —

portą Beirut, Azijatiškoj Tur
kijoj, ir paskandino ten buvusiu

rugojo ant 
dėl atskyri •/
Panamos 1

jų sužeista.
traukė pulkininkas Pancho Villa. 
'Todėl prie Juarezo reikia neuž- 
ilgio laukti didesnio mūšio. De

skundimu, jog italai, be 
gėjimo bombardavo fortus ir pa

triotui v
ministerio Knoxo važinė 
prašalįs neužsitikėjima S 
nvtoms Valstijoms, kurios

pagadino. Italai vienok 
rina, jog miestan jie nei

syti jo pasitraukti, išsižadėti 
bombardavimo Juarezo, nes šu-

no-
rėtų, kad jus visi laikytų savo 
vienaitiniu apgynėju, galima abe-

Gal prezidentas Taft nemano 
silpnesnėms republikoms blogo

giasi ir labai reikia abejoti, kad

rems Tafto atvirai, tai bent jam 
nekenks, tai dar galima buvo 
manyti, kad d'aftą vėl gali iš

tu, jis kandidatūrą priims. Roo-

Amerikoj negu nerangus 
todėl ir žmonės balsuos 
'Taftų, bet už Roose vėl ta.

ne už
R 00-

sukėlė žmones Panamos saus- 
žemio siaurumoj, rėme sukilimą 
ir atskyrė nuo Columbijos visa 
Panamos apskriti, iš jo padarė

>s laiky-
Banamos 

bet iš-

savistoviai žengti negali.

toriai užtikrina, j<»g pernai, kilus 
Mexike revoliucijai prieš Diazą,

jam kariumenę įsiveržimui į Mc- 
xikų, iš kur, žinoma, su tuščioms

nors
politikieriai, ir jis norėtų, kad 
jį mažosios republikos (Įrangų ir

už

si į nesutikimus darbininkų su

besitraukiančius streikus Law
rence, Mass. Čia mat sumanyta 
buvo siųsti į kitus miestus, ypač

klerių vaiku, bet vietinė valdžia 
neleido, suėmė daug vaikų moti
nų. Toks vietinės valdžios pa-

nors ant vic-

prez. Tafto ir generališkojo pro
kuratoriaus su pasiskundimu ant 
priešingo teisėms 
Laxvrence’o valdžių, 
paliepė viską tų gerai 
kia todėl geisti, kad 
tuos
prokuratorius tirinėtų bešališkai.

vieno

rute vra ir svetimu kraštu kon-
V V

stiliai, tai jie, žinoma, praneš
katroj pusėj teisybė.

Valstijų pusėj, o tas galėtų Su
vienytoms Valstijoms suteikti 
progų siųsti savo kariumenę 
Meksiko pusėn. Revoliucijonie- 
rių vadovas apreiškė, jog apie

nes

karo neužgimtų tarp neutrališkų

ir

kraštuosc. V 
nebūtu karau

L

nepatinka karo

sinešdinti visiems 
sams.

portų

buk neutrališkosios Europos vieš
patijos nori vėl pamėginti tai
kyti karą vedančias tautas.^ Ma
noma kalbinti Turkiją atiduoti 
Italijai Tripolio ir Cyrcnaikos 
pakrantes, o pasilaikyti sau ap

kias išlygas priims, 
pagarsino vie- 
1 "Tripoli : Tur

dant italams pajūrius, 
neva dar jiems palikti 
nūs prisigriebti negale

siųsti kariumenę į tirų

labiau

turkai Į

valdvbas

VOKIETIJA.

ijoj ir Prancūzijoj val- 
’•gina labiau susiartinti, 
> u s id ra u g a u t i, užmiršti

noma dar šieme
važiavima Voki*

mato nebūtu.v

kietijos ciesorius.

f ra ne u z u c

U’

ciesoriaus
dentu ir

Bei fortų at-

ne-

kiečiu kariumenės, kuri c 7
mėgino ja nuo franeuzų
liet visus vokiškos kai 
užpuolimus nešk ait ling; 
ciizų garnizonas atmušė

gai franeuzų rankose.

fran- 
ir tvir-

1110 kaimyniškų prietikių, bet tarp

pasielgimo,(franeuzų neužmiršo nepasek min-

ištirti. Rei- 
tirinėjantis 

centrališkasis

imtų dviejų labai" turtingų Eran-

milijardų frankų franeuzų 
amžius taupytų pinigų.

per

gyvenanti amerikonai pirm lai
ko gaus žinių, kad galėtų prasi-

ve ir per Teatro piečių; tenai 
busiąs padarytas inėjimas į po
žemių kanalų publikai pasižiū
rėti. Iš Teatro pleciaus kanalas 
eisiųs dviem šakom: x’iena eisian
ti Aušros Vartų gatve ligi Nau
josios Alėjos Naujajame Pasau
lyje ; antra šaka eisianti Rūd
ninkų, Šv. Stepbno, Vakzalo ir 
Rodūnios gatvėmis; Rodūnios 
pleciuje busiųs intaisytas venti- 
lecijos bokštas, kuris busiųs drau
ge to pleciaus papuošimu. Kana
lų ilgumas busiu S varstai. Kų 
dėl vandentraukių/ tai šiemetai 
busiu tik intaisyti artezijiniai šu
liniai Botanikos Jd&rže ir plium
pu stotis, beto bupių dar padėta 
vandentraukio trihbų 4 varstų 
ilgumo. ;

IŠ PANEVĖŽIO.

Dvarininkas Karpius susimilo 
pagalinus ir ant valstiečių žmo
nių : ėmė ir pradėjo pardavinėti 
savo mišką sklypeliais žmonėms. 
Pirmiau parduodavo abelnai di-

šiol iš p. K. miškų turėjo gerą 
“gešeftų”: nebrangiai pirkdavo, 
darbininkus-kirtėjus ir vežėjus 
taipgi nebrangiai samdydavo; 
medžio medžiagų išleisdavo į už
sienį, o malkas parduodavo ant 
vietos, miške, degtinės bravaro 
savininkui p. Montvilui. Pasta
ruoju gi laiku dvarininkas Kar-

besibaigiančius savo miškus. Kad 
apsigynus nuo žydu-pirkliu iš

pastatyti, kad šūviai nelėktų į 
EI Paso. Miestui Juarez duota

kuom vien galima išvengti bom
bardavimo. 27 vasario miestas

CHINAI.

publikos. Iš Nankino J’ckinan 
iškeliavo deputacija oficiališkai

jis vienbalsiai tautos atstovų ta
po prezidentu visų Chinų repub- 
likos išrinktas. Rengiamas da
bar iškilmingas naujo prezidento

jų vienok nematyt didesnio su-

formos, matyt/ mažai jiems rupi, 
ar gal jie netiki, kad sosto iš- 
griovimas su taip mažomis au
komis butu atliktas. Tiiom tar-

gė, naujų kraujo praliejimų nėra 
reikalo bijotiosi, nes gyventojai, 
net kariumenė užsitiki naujuoju

C1 linu
Ti-

“įGazeta 2-Gro-lenkti dienraščio 
sze” atsakomasai1 redaktorius, 
šiomis dienomis vidaus reikalų 
ministerio įsakymu atstatytas nuo 
šv. Dvasios parapijos kamendo- 
riaus pareigų pildymo ir nuo ka- 
pelionavimo pradinėse mokyklo
se. Be to dar kun. Šilkevičių lau
kia teismo byla (Jei laikraščio.

Nuo naujųjų metų valdžios 
leista II gimnazijos mokiniams 
lietuviams lankyti lietuvių kal-

Vilniaus miesto valdyba vis dar 
dėlto mąsto apie Ihlics kalno iš
ira ūdoji nyų kana Vjijci-.os reika
lams. Valdyba, kaip rašo “K. 
L.” prašiusi Peterburgo archai-

kalna po priežiūra tam tikro ar
chitekto archaiologo. Jei tokio 
žmogaus neatsirastų Rusijoje, 
tai miesto valdyba apsiimanti iš
sirašyti jį net iš užsienio. Beto, 
miesto, valdyba pasižadanti prieš 
pradedant darbus, ištirti tą kal
no dali, kur žadamas intaisyti

praneša iš Vilniaus,, kad

IŠ LIETUVOS.
IŠ VILNIAUS.

Sausio 15 buvo

Pam i ne

aiškino, kurios iš jų išnykę, kur 
pvvcnusios ir kaip vadinusios!.

ubernijoje.

kau no

š vaka- 
am.'; iš

;ub. ir Prūsų Lietuvos 
Lig šiol buvusi nuomo- 
kuršiai suomių giminės,nė, kad 

esanti neteisinga: kuršiai — lie
tuvių kilmės. Tai rodo keli kur-

kalba, k.
sai ir

iš kitos;

jų rašto atsiradimų dr

pažindino klausytojus su lietu
vių kalbos tarmėmis ir kaimy
nų intekme į Baltijos kalbas.

rinkę nemaža žmoniųc 'r v.

mos nuo ugnies draugijos agen
tas Aronovič, pralošęs viename 
Vilniaus klube kortomis draugi-

Vilniaus gubernijoje atidaro
mos trejiems metams septyni nau
ji valstiečių ligonbučiai šiuose 
miesteliuose > Vilniaus pav. Šir
vintų maistelyje, Lydos ap. Va- 
siliškių miestelyje, Ašmenos ap. 
Voložine, Švenčionių — Ignali
noje, Vileikos — Dunilavičiuo-

suos . — Glembokoje.
— Viltie —

IŠ KAUNO.

Kauno lenkai buvo padavę vy

stų įsteigti Kaune sąjungų lenkų 
kalbos “teisėms” ginti Kauno

gavę. Kažin kų pasakytų lenkai, 
jei lietuviai imtų reikalauti to-

“S. Z. T.” rašo girdėjęs, kad 
Kauno lietuviai susirūpinę įsi-

Kauno liet, katalikų moterų 
draugija žudanti sutaisyti , šie-

ko plotą, ėmė suskaitinėti visus 
medžius, kad žinojus, kiek rei
kalauti iš pirklių. Kaip tik taip,

apskelbė žmonėms. Tuo tikslu 
pridirbo mažų sklypelių, kainoja- 
inų nuo 10—40 rubl. Nors ir la
bai brangu, apskritai imant, bet

malkų, bet ir šiokios-tokios me
džiagos: sienojų ir k. Pirmiau 
žalių nuo kelmo medžių visai 
neparduodavo žmonėms; duoda
vo tik pusausių ir vėjo išverstų,

musų žmonės nepratę žmoniškai

žymiai pakelia patįs sau kainų.

Tas pats.

IŠ ROKIŠKIO, Ežerenų pav.

Kiekvienas gali suprasti, kic'
tai išnaudoja parapijonis visoki 
“elgetos”. Būdavo, ateina, prašo 
“almužnos”, sakosi esąs tokios ir 
tokios parapijos, nieko neturįs, 
negalįs uždarbiauti. . . / Ką dary
si, reikia duoti, nors ir nežinai.

V ienas

namus, geriausius 
prisejus atlaidams, na,

Dabar-gi rokiškiecių panašus 
“elgetos” nebelankys. Įsitaisė, 
mat, jie clgėtnamį (ubagyną), 
kuriame talpins tikrus savo para
pijos elgetas. Namą davė vieti
nis gr. Przezdziecki’s parapijo- 
nįs tik turės kuru duoti, juos mai
tinti, sumesdami po kiek kas gali

reikia, nereikia, neišsimokėsime!

toms parapijoms. Augštaitis.

IŠ LIUDVINAVO, Kalv. pav.

kad jie kultūros atžvilgiu žengia 
pirmyn.

Šiemet, sausio 27 d. per gminos 
sueigų didžiuma balsų pripažino

vinave. Tam tikslui išrinko ko
mitetų iš šešių vyrų tartis su

tos stotį Liudvinave. Atsiranda, 
žinoma, ir tokių, kurie sako, kad 
ko nebuvę pirmiau, apsieidavę 
žmonės, tai ir dabar nereikia. 
Bet tokių pasirodė mažuma.

Kalnėnas.

KARAS ITALIJOS SU 
TURKIJA.

Italijos karalius išleido mani-

MEKSIKO. Vilniaus miesto valdyba 
intaisyti ViJniuje ęhBrktros 
vajus. Tam tikras miesto val-

žada
tram-

taip Kauno mieste, taip Kauno 
gubernijoje, , Paskaitos., busian
čios apie svarbų ir 
moterų

IŠ MERKINĖS, Trakų pav.

Merkinės, lenkų kuopa vis dar
testų, kuriuo pranese, jog Itali
ja anektuoja Tripolį, nors iki šiol 
jo neužkariavo. Parlamentas di
deliu balsų daugumu, vien prieš 
socialistų baisus, patvirtino kara- 
(įauft nurodytu Tripolio anekta-

cijomerių apstotas. Gyventojai 
netiki, kad ilgai Madero kariu me
nės mažas garnizonas galėtų gin
ties!. Rcvoliucijonieriai Jaukia 
savo stovyklose, kurios yra tik 12 
mylių nuo mįestojuarez. Reyo-

nusiųstas vidaus reikalų ministe 
rijai patvirtinti. Dabar tų suma 
nymų pasiėmė svarstyti ..tam tik 
ra ministerijos komisija.

Nąujai leistos draugijos. * Kau
no gub. patvirtintos Tšįųs^naujos 
draugijos: Vidžių .u^Įo draugijė
lė ir Panevėžio

Vilniaus miesto kanalizacijos’ugniagesių

žinėhiis lazdomis užpuldinėja lie
tuvius; jie muša ne tik lietuvius 
giesmininkus, bet ir šiaip paša
linius žmones ir net svetimųjų 

Užpaliuo-’parapijų. Nėra turgaus dienos

Metai XXI

Kai-kuric girdėję, kad trukšma-

girtybės pa

degtinę, pardavinėjo, žinoma

reikia kiaušiniais, tai ir nuodėmės 
nebusiu.

tas: Trijų Karalių diena buvo 
pas viena ūkininkų balius; namų

kyklos linkui, šaukę: kita-karl 
akmenų atsinešime ir svaidysime, 
jei nenustosi sakęs lietuviškai pa
mokslų’. Moteris-gi gudės atsi-

trukšmadariu atkakivbe ir sakė 
pamokslų kokių 10 minučių, be 
paliovos trukdomas. Nors, nie
kas nieko negirdėjo, tečiau pa
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Turgaus dieną, sausio 8 (21) d., 
jie sumušė nieko nekaltų Mar
cinkonių parapijos žmogų No- 
vickų. Važiuojant jam namo, už
puolė ir ėmė nežmoniškai mušti; 
bet tuo laiku užvažiavo žmonių, 
mušikai pabėgo. Iš mušikų teko 
pastebėti keli miestelio lenkai. 
Bet tai ne naujiena mušti len
kams mušti nekaltai žmones: jau 
trečių iš eilės kartą teis musų

bažnyčioje kilo dideli sumišimai. 
Pradėjus per lietuviška evangeli
ją vieniems giedoti, kitiems šauk
ti: “nie kcemy po litaucku”, dau
gelis gudų pradėjo barti ir net 
stumdyti trukšmadarius, kai-ku- 
rios gi moterįs-gudės ėmė verkti. 
Lietuviai elgėsi ramiai; jų maža 
ir tebuvo, nes pradėjus lenkinin
kams riaušes kelti, jiems jau lie

lenkus

IŠ PIKILIŲ.

Kiekvienas, kas tik mokės 
na atverti, sakys: kvailas x'ra

rublį praleidžia! Tokiais pat kvai-

Amerika laimės

ukius, randa tikrų, laimę. .. .
Budrio žemelė nedidelė, tiktai 

trylika dešimtinių žemės, prie- 
pat miestelio. Vedant gerai tikį,

Jo tėvas gyveno labai gerai: tu

darvti, kad ta Žemaičiu žemė to- 
kia negera: negalėjo tokių tingi
nių, .girtuoklių vienos šeimynos 
išmaitinti. Reikia jieškoti gerc-

eisi laimingi

neprageria ir

šeriems metams už 450 ruUl. ir

kontrakta, dar už

šešerius 
Budrio dar 
jis turi

metus, pareikalau 
tų 450 rublių, 

ant tų pingų iš

pas mus ne 
ėmęs ūkį,

dui. Tokios 
naujiena. Žy 
žinoma, pats

, kurs ir žydui 
L v is dar 

turi aprūpinti Budrio motynų ir 
pačią. Ir viską aprūpinęs ir ap
dirbės, dar atsiima ir savo dali, v f v

šiais metais' turėjo iš to ūkio pel
no. Jis pardavė 40 birkavų do
bilų po 5 rubl. birkavų, išviso ga-

pasodino kitiems savo žemėje 20 
purų bulvių, už kiekvieną pū
rą ėmė po 2 rubl., tai išviso

nigų ir už kitus daiktus. Galima

išrinko savo pinigus, o penkerius 
metus dirbs dykai Budrio žemelę.

čiau, atsiuntė pačiai 50 rubl., bet 
tai aš tik girdėjau, ar tiesa — 
nežinau.

Čia aš teparodžiau viena toki

sniu. Vienas mano pažįstamas 
valdo du dvaru, galima

tįs ponai dirbdami žemę 
rėjo duonos, o žydas iš 
pieno krauna pinigus.

Čia dyvai, kad musų ūkinin
kams nesiseka ūkininkauti. Žy
do niekuomet nematai karkiamo
je, viską daro apskaitęs, visuo
met blaivus, musų gi ūkininkai 
šventomis ir turgaus dienomis 
grįžta namo nosim žemę arda
mi. Daug tokiu iau vra sulindę

n du
x’ieno

tik galvelės tematyti... Dagis.

IŠ NOČIOS, Lydos pav.

Nočios bažnyčioje trukšmai ne-
• • • wjr —* -

rėdamas savo priedermes pildyti 
iki galo, pradeda kas šventadie
nis skaityti evangelijas. Bet vi
suomet trukdo. Sutrukdė sau
sio 15 ir

IŠ SUBATO, Kuršo gub.

Subato parapija, ' 
mpelis. Čia niekas niekuo lie

senai yra “Blaivybės” skyrius, 
bet nauda iš to maža. Daugelis 
narių dar ir už pernai meetus nc- 
užsimokėję nario mokesčio.

Žmonės, nors ir ne visai tam
sus, bet vis dėlto knygų ir laik
raščiu mažai teskaito. Už tat v

nimas girtuokliavo* visa dienų 
ir naktį ligi antro vakaro.

Labiausiai tvirkina jaunuome
nę vakaruškos, kurias tikrai ga
lima pavadinti nedorybės lizdais. 
Prieš pasilinksminimą nieko ne
galima pasakyti, bet pas mus
linksminasi negražiai.

\ is ‘tai daro prakeiktoji 
tai išvadžioja 

ne visus) visur:
t i nė. J 
(nors ir

purvynus ir

mus

i smukle. — o tai dar ir blaivi- v V 7

įlinką”. Nei šis, nei tas...
— Viltis —

IŠ AUGŠTUPĖNŲ, Ukmer. pav.

Čia labai siaučia rauplės; Dau- .

IŠ LIEPOJAUS.

to

lietuvių esama apie 
tūkstančiu. Žinomas

Licpojuj 
10 — 15 
daiktas, kad čionykščiai lietiniai, 
kaip ir visur kitur, užima \iso- 
kias žemesniųsias vietas — dirba 
fabrikuose ir 1.1., nors x ra ir in- 
teligcntu lietuviu, užimančiu ir
gana augstas tarnystes, turinčių
savo nejudinamojo turto ir 1.1.

Vietiniai lietuviai susispietę i

svarbesnės: “Liepojaus lietuvių

tiesiog “Liepojaus Lietuvių drau
gija”. Žinomas daiktas, kad ši

nes jos
iiu jos ir negali nesipykti, nes 
pirmutinė tai “kuniginių” xreda- 
ma ir globojama, kita gi tai 
“pirmeivių” stumiama pirmyn; 
“kuniginiai” peikia pirmeivius ir 
meta ant jų galvų butus ir nebū
tus daiktus, o iš kitos pusės “pir
meiviai” tų patį pasakoja apie 
“kuniginius”, o pikti žmonės (kad 
ir prigulintieji prie tos ar kitos 
tų draugijų) sako, kad abi vie
na kitos vertos, tik kiekviena 
savaip.

Kad >s draugija
rankose, tai jau niekas to ne
užginčys. Kunigai joje ką nori, 
tų daro jie ten pilni ponai ir, 
valdovai. Draugijos reikalai, tai 

»2 d.Paskuljnj kartui kunigų reįkalai, jų iodį§ ten



isw

stovit Reichstage, Jo abejojimas 
■beveik tai tiesa, nes lietuviai eina 
kas-kart silpnyn, jų kovotojams 
nieks nepadeda, jie pradedą la-

1f Paterson, N. J. Sustreikavo 
18000 šilkų audėjų. Audėjai rei
kalaują djdesnjų algų./-

WWMWi&ill

]| Netoli Nagasaki, Japonijos Sete 
^pakrantėse, susimušė du maži I bus

Sniegas sulaikė netoli Pana, III., 
keturis geležinkelio traukinius; 
reikia juos atkakti. Washington 

Ipav. užsnigo 12 geležinkelio trąu*

kelių valstijoje 'Delaware. Kelius 
taisyti Amerikoj ištikro reikia, 
nes taip blogų paprastų kelių,
turbuta nei Rusijoj nėraK^,



Į i

•}{ Mięstę Lodz, Lenkijoj, bro
li garsaus drutuolio Zbyšfco Cy- 
ganewiezio, Vladislovą besimėgi- 
nant su italų Carapini, patiko ne
laimė: tasai pagriebė ir taip smar
kiai apsuko, kad Vladislovas ga
vo smegenų sutrenkimą ir pri
siėjo jį tuojaus ligonbutin gaben
ti. Vladislovas Cyganicxvicz ren
gėsi, žinoma, pinigų rinkti, Ame
rikon.

gim
nok neužmiršo už tai kunigui at-

.okėti. Latusek vie-

mėnesių kalėjimai! buvusią kata
likišką vienuolę Kendidą už’ iš
naudojimus. Ji mat imdavo nuo 
Paryžiaus jubilerių deimantinius 
daiktus, o jos draugas. Dras Pe
tit, paimtus kreditan daiktus ar
ba užstatvdavo, arba Londone

nuo kelio už kojų nutraukė. Pa
skui jis dar mėgino girioj pa
sikarti, bet ir tą jo mėginimą pa
matė žmones ir virvę su kyban
čiu jau nupjovė ir jį atgaivino. 
Pasirodė, jog M ickiexviczia buvo 
visai girtas. Gal jis prieš nusi
žudymą per daug pasidrąsinimui 
paėmė.

abelnai lošimas vidutiniškai pa
vyko.

kalbėjo, kad niekoS$iėWvo gali
ma girdėt. Paskutinis Aktas, ypa-

ėjo. Ten, kur išsiriša .visa ko- 
... •; a 4

mediją (atėjus Daunorai pas Ar-
• , ... . _ ’ r . '.. . . . x

|| Klimontdve, Sandomiro pav.,

nigo, vienuolio paulinų ordeno 
Damazo Macocho iš Częstacha-

čio teisme prasidės 27 vasario 
dieną. Apkaltinti yra: Damazy 
Macoch, kuris užmušė savo pus
brolį, kad su 'jo motere galėtų 
paleistuvauti. Užmuštojo pati 
Helena, kuri apie užmušystą ir 
kunigo Macocho vagystas žinojo, 
bet naudojosi iš pavogtų iš klioš
toriaus pinigų. Vincas Piauko,

vežė užmušto Macocho kuna iš v
klioštoriaus; kun. vienuolis Star- 
czewski, kuris žinojo apie žmog-

pė, .0 drauge su kunigu‘Damazu 
Macochu pasisavino vienuolyno 
pinigų 9000 rubl.; Juozas Pert- 
kewicz, kuris padirbo raktus, su 
kurių pagelba Macoch ir jo sėb
rai galėjo vagystas papildyti; 
kunigas vienuolis Bazili Obsins- 
ki, kuris iš vienuolyno iždo paš- 
lavė 2000 rubl., o iš kambario

Damazu Macochu, pašlavė 5000

savo mirties ir apsivėdimo su 
Helena Macoch metrikus, o ji 
apie tą suklastavimą raštų ge
rai žinojo: Lucijus Cyganoxvski 
už padirbimą pečėčių. Liudinin
kų teisman pašaukta 90, o tame 
skaitliuje yra 4 vienuoliai, vie
nuolyno perdėtinis kunigas Rey
man, vienuolyno tarnai, Rusijos 
ir Austrijos policijos valdininkai.

|| Prusnose, Bytome, suėmė ru

3 milijonus netikrų rusiškų rub
lių.

mas buvo karaliaus dekretas, ku- 
ritiom jis apreiškė .apie aneksa- 
vimą Turkijos provincijos Tri
polio, kuris buvo civilizuotas ry- 
mionų ir tvėrė senai Rymo pro-

rusai surengė milžinišką susirin
kimą, kuriu atkako ir 50 durnos 
atstovų; jame pakelta aštrus pro
testai prieš Ameriką dėl panai
kinimo 1832 metų sutarimo. Su
sirinkime dalyvavo ir daugelis 
augštų valdininkų. Susirinkę rei
kalavo visiško išskyrimo ameri
koniškų žydų, kad jie visai ne
būtų įleidžiami Rusijon ir pa
kėlimo muitų ant Rusijon atga
benamų iš Amerikos išdirbinių ir 
žalių produktų. Muitai turi but 
pakelti ant 100%. Kadangi iš 
žalių produktų Rusija iš Ameri
kos abena daugiausiai

Turkestano provincija butų irri- 
guota ir kad ten butų medvil
nė auginama. Grafas Bobrinski 
stengėsi susirinkusius pertikrin
ti, jog rusai galės but dėkingi 
prezidentui Taftui už panaikini
mą 1832 m., sutarimo.

|| Meksiko revoliucijonierių or
ganizatorius Gomez, gyvenantis 
Suvienytose Valstijose, gavo ži
nią, jog 1700 revoliucijonierių 
traukia miesto Chihuahua link. 
Revoliucijonieriai turi pakaktinai 
kanuolių. Pietinėj dalyj valsti
jos *Gabna stovi pusantro tūk
stančio geraį apginkluotų ir iš
lavintų revoliucijonierių. Revo
liucijonieriai apvaldė portą Pa- 
lorna., Čia beveik kas dieną atei
na laivai su ginklais ir amunici
ja. Ginklus revoliucijonieriai ga-

mas ginklų ateina iš Suvienytų 
Valstijų. Dalis revoliucijonierių 
traukia į Šiaurius ir nori mėgin
ti miestą Juarez pamti. Madero 
kariumeriė, išsiųsta į Gabną, su
grįžo atgal į Juarez, nes revo-

.valdė.

burgo j savo parapiją Wysoka, 
koksai lenkas Pins Latusek šo- 
.vė į kunigą Kuczką ir pataikė 
jam į nosį. Latusek mat laike 
rinkimų parlamento atstovų da
lino korteles su kun. Kuczkos 
vardu, už ką kunigas žodėjo jam 
užmokėti, 
neto kun

Kadangi vienok mi- 
> neišrinko, jis atsi

apie vienuolės suėmimą, nusišo-

vienuolė nuo jubilerių bran-

rupijos bažnyčią koksai niekšas, 
iš didžiojo altoriaus išėmė mon
stranciją. ją sulankstė ir išmetė 
per langą ant priebažnyčios sto-

ten buvo kuošalčiausiai lošiama: 
kada ne kada kas godelį tars ir 
vėl tyla, — taip tai ir užsibaigė. 
Naktyj, kilus triukšmui dėlei 
Daunoros atvažiavimo, tarnaitė 
išėjo iš savo pono miegstubės, o

už 8oo,o0o dol.

|| Valdžios išpirkto nuo kompa
nijos Varšavos, Vindobonos ge
ležinkelio užveizda visose sto-

go. Paskui iš altoriaus paėmė 
kieliką su komunikantais, sudau
žė atvožą ir numetė prie alto
riaus, o kieliką su komunikantais 
išnešė iš bažnyčios, ar gal kur 
pakarojo. Nuo altoriaus paėmė 
sidabrines aukas, nuo stovylos

(abudu naktiniuose drabužiuo
se)... . Hm....

Tarpakčiuosc V. Malkevičia 
padekliamavo“ Vaičaičio eiles,

važiuojančiais ir tarp savęs

namų prižiūrėtojams pr 
greitai surašą jų namuose 
nančių Suvienytų Valstijų ukėsu.v

puike-II Berlyne, viename i 
snių hotelių, suėmė 36 n 
kėją Benno Mcisel, pas kurį rado 

milijono markių pinigų. Mei- 
sel paeina iš Rusijos, o gyveno 
Londone. Metai atgal, gyvenda
mas Hanovcre, jis 'klastų pridir-

gavo ant 10000 markių. Suimtas, 
jis pasiūlė kauciją, bet iš syk 
kaucijos nuo jo nepriėmė. Jis bus 
II a no v c ra n i šs i ų st a s.

|| Išrinktas Chinų republi.kos 
prezidentu Juanshikai nenori tos 
vietos priimti. Todėl žmonės pra
deda jam neužsitikėti, daugelyj 
vietų kelia protestus prieš jo iš
rinkimą.

|| Ant salos Haiti kilo vėl re
voliucija republikoj to paties var
do. Revoliucijonieriai tvirtai lai
kosi republikos 
parubežiuosc, nes

ginklus ir amuniciją.

tos repub- 
i sugriebti

sa voIĮ Keli metai atgal nuo 
vyro, su muzikos mokytoju ita
lų Toselli, pabėgo Saksų kara
liaus pati; 
perskyrimą 
m y lėtiniu, 
atsišaukė 
rimo ir su 
jog jis su

gavusi su karalium 
, ji apsivedė su n 11- 
Dabar ji vėl teisman 

reikalaudama persky- 
Toselli. Ji skundžiasi, 
ja žiauriai elgiasi ir 

meilaujasi su kitoms
moterims.

|| Galicijoj, mieste Stanislavo- 
ve, 14 raitelių dragūnų regi- 
mento kareiviai tankiai keldavo 
muštynes; todėl raitelių divizi
jos komendantas, baronas Gem- 
minen uždraudė kareiviams išeiti 
iš kazarmių, laiko juos naminia
me arešte. Kareiviai minėto re- 
gimento yra veik visi cechai.

|| Laikraščiai pranešė, jog ita-

džia išdalino lengvus plieninius 
seniokus užsidengimui. Uždanga 
tokia lengva, turi 16 colių ilgio 
ir'12 colių pločio. Nuo 100 yar- 
dų jos šūviai nepramuša. Ją ga
lima vartoti vietoj špato apsi
kasant kareiviui, užsidengti nuo

šus; galima su ja užsidengti nuo 
durtuvu ir nuo kardo kirčių.

|| Į Krakovą likosi sušaukta 
augštų Austrijos kariu menės per- 
dėtinių taryba. Taryboj dalyva
vo ir vyriausias Austrijos kariu- 
menės inspektorius kunigaikštis 
Friedrich. Kadangi kaimyniški 
prietikiai Austrijos* su Rusija la
bai pagedo, tai manoma, jog Kra- 
kove tartasi, ar nevergta but su

riausiai butą jį vesti.

|| Anglijoj, vietoj vadinamoj 
Herne Hill, renkasi pulkai žmo
nių pamatyti stebuklingai išgy
dytą džiova sergančią 21 metų 
merginą Dorotą Keron. Ji sir
go džiova ir paskutinėse dienose 
apjako ir daktarai netikėjo, kad

visu išgijo. Bažnyčia 
jog tai stebuklingas 

bet daktarai, kaip pa- 
stebuklus nenori tikėti

dabar su
užtikrina,
išgijimas, 
prastai, į
ir merginos išgijime stebuklo ne
nori pripažinti.

|| Lenkijoj, netoli geležinkelio 
stoties Stržcniseszyce prieš atbė
gantį geležinkelio traukinį ant 
bėgių atsigulė koksai JMaksimili- 
jan Mickiewiczj bet pamatė tą
stoties darbininkai ir Mičkievviczių

• Surinkta $12.7^ ir pinigai tie 
pasiųsta 
riams. 
tu i, D. 
25 dol.,

Law* mce’o 
Atsišaukus

L. K. Vytauto 
o paskui dar

streikie- 
komite-

sąnariai

nau-
Lie-

tuvių Soc. Sąjungos prakalbos.
L. Prūsokas kalbėjo apie Law
rence'o streiką. Antonovas kai- c
bėjo apie darbininkų vargus, 
ypač gi apie vargus Lawrence'o 
darbininkų. Peikė kunigą, ku-

vytą su mažais vaikais, vyriau
sias 7 metų. Pranas Keserauskas.

IŠ ST. CHARLES, ILL.

surengė vakarėlį. Muzika turėje 
sudrožti lietux iška hvmna, bet
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to nepadarė, matyt musų lietuviš
ki muzikantai lietuviško hymno 
nemolyi. Tales dekliamavo R. 
Petrauskulė, bet dekliamavo taip 
neaiškiai, kad ketvertoj eilėj jau

vainiką ir sulaužęs, numetė. Ka
dangi tasai niekšas iš pavogtų 
daiktų nesinaudojo, bet juos vien 
naikino, tai reikia manyti, jog jis 
buvo beprotis, arba kad beprotiš
kai neužkentė katalikų 
nybių.

šką dainelę “Čigonėlis“ (čigono 
kostiume), bet apart dviejų po
smelių, padainavo tik sau, vargiai

priežastis. Aukų Lawren- 
streikieriams surinkta 34

vasario parengė prakalbas

švcntc-

Po lošimui V. Kiknevičia ir F. 
Skributėnas atloše dialogą “Dris
kius ir Jonas“. Dialoge nei jo
kio veiksmo nėra — ot taip pasi
kalbėjimas, kokių ir musų laik
raščiuose daugybė. Tas dialogas

bau. Michelsonas taipgi kalbėjo 
’apie darbininkų dabartinį streiką 
ir jo 
c e’o 
dol.

11
taipgi streikierių naudai D. L. K. 
Vitauto Dr-ja. Kalbėjo Antono
vas, Dras Matulaitis, Pruseika. 
Michelsonas ir Lawrence'o strei- 
kieris •— Ruscckas. Paskutinis 
perstatė streikuojančių vargus.

j Pereitos savaites nedėlios 
Mexike, 

buvo smarkus mušis prezidento 
kariumenės su šalininkais gene
rolo Vasquez. Mūšyje užmušta 
257 revoliucijonieriai ir daug jų 
pašauta, bet tikro pašautų skait- 
liaus negalima žinoti, nes tuos

volucijonieriams kaimiečiai. Ge
nerolas Orozco su savo kareiviais 
perėjo į revoliucijonierių pusę ir 
nori pasigarsinti Mexiko prezi
dentu.

|| Vokietijoj, seimas kunigaikš
tystės Schwarzburg ■— Rudolfs- 
tadt išsirinko savo pirmininku 
sacialistą; socialistas yra ir sei
mo vice pirmininkas. Seimas tos 
kunigaikštystės susideda iš 16 
sąnarių, o tame skaitliuje yra 9 
socialistai.

|| Italijos parlamentas dideliu 
balsų daugumu pritarė Tripolio 
užėmimui: už pasisavinimą tos 
Turkijos valdybos paduota 431 
balsas, o priešingų tik 38. Pub
lika, susirinkusi galerijose už pa

socialistus, tos partijos atsto
vams kalbėti nedavė.

|| Berlyno teismas pripažino, 
jog patentas amerikonų orlaivių 
išradėjų brolių Wright yra be 
vertės. Nežinia, ar broliai Wright 
pasiganėdis tuom teismo nu-

siąjį Vokietijos teismą Leipcige.

|| Vokietijos parlamentas už- 
gyrė naujas tiesas prieš mergų 
prekėjus. Sulyg tų teisių: tokius 
valdžia turi tiesą išduoti valdžiai 
to krašto, kuris tokių jieško. To
kios teises priimtos taipgi Fran- 
euzijoj, tik Amerika jų dar ne
priėmė.

|| Francuzijoj, mieste Clermont 
Ferrand, savininkas didelių če- 
verykų dirbtuvių Delatour pasi
traukė nuo dirbtuvių vedimo, o 
dirbtuves padovanojo be jokio at
lyginimo savo darbininkams. 
Dirbtuvės tos vertos pusantro 
milijono frankų.

a

LIETUVIAI AMERIKOJ.
IŠ KENSINGTON, ILL.

Vasario 18 d. buvo Visų Šven
tų Parapijos Choro vakaras.

Buvo lošta M. Palionies 3-jų 
veiksmų komedija “Prieš vėją 
nepapūsi”. Sulošta neblogiausiai. 
Gerai lošė J. Pivoriūnas rolėje 
Juozo Daunoros, gerai ir J. Ku
činskaitė rolėje Barboroj Dati- 
norienės, tik balsas neatsakė am
žiui. p Gera buvo ir J. Žilinskai
tė rolėje Julės Daunoraitės. Kiek 
silpniau atlošė Veronika (M. 
Pestininkaitė) ; truko jai gyvumo. 
Ragaišienė (M. Dundulienė) lošė 
gerai, tik keliose vietose buvo už
simiršus : perstodavo šlubuot. 
Bajoras Arvidas (S. Vitkus) ir 
katrytė, jo tarnaitė (E. Morku- 
naitė), atlošė vidutiniškai; Silp
niausiai lošė A. Pocius rolėje 
Antano Arvido, jauno karšto ba
joraičio, pamylėjusio kaimietę
ir norinčio su kaimiete —Jule 
Daunotaite apsivest. Neišrodė
jis nei bajoraičiu, nesimatė pas jį 
nei karštos meilės, neigi drąsos 
ir tvirto 
kliūtis 
ka, iu

pasirįžimo pergalėti 
Kalba buvo monotoniš

ėjimai neatsakanti, suvar-

dol.
rodo,

negalima buvo suprasti. Pr. Pct- 
rauskutė dekliamavo garsiau, bet 
buvo kai|)i nusigandusi. Alek
sandra Stanislautukė dekliamavo 
“Girtuoklio pačią“ ir atliko ge
rai. Paskui sulošta komedija “Ži-

Šimas pasisekė pusėtinai, 
šė — dvarponio rolę — 
las Skambis; jo urėdo — Jonas 
Valiotas; Mortos — Jiexa Nor-

Mortos tarnaitės

Lo-

(iirsx a ;

ei jos. Aukų surinkta H 
Žmonių buvo nedaug, kas 
jog ne visi atjaučia streikuojan
čių vargus. Nap. Januška.

Tarp Bostono lietuvių kilo di
deli nesusipratimai. Musų karš- 
tiejie katalikai pasidarė žiaurus, 
kad su jais sugyventi negalima. 
Jeigu kas užmano kokį darbą lie
tuvių pakėlimui, tai katalikai įsi- 
reižę stabdo, stengiasi, už akiu

P-lė 
vo tris 
liškai),

suerzino. Ir kam tokius pasikal
bėjimus, išėmus iš laikraščių, sta
tyti ant scenos? Tik jau tokie 
pasikalbėjimai nei už skatiką sce
nos nepuošia.

Ko truko lošimui, tą atlygina 
koncertinė vakaro dalis.

P-Iė K. Ostrowska padainavo 
“Silently Blending” ir dar kokią 

(abi angliškai),.
A. Klimavičiūtė padaina- 
daineles: a) II bacio (it’a- 
b) “Nuožmi mergina” ir

trečią — lietuviškai.
Visų Šventųjų parapijos cho

ras, vedamas p. A. Pociaus, pa
dainavo: a) Du broliukai ku
nigai, b) Oi, motule ma, c) Oi, 
oi, oi, d) “Lietuva tėvyne musų“.

Publikos buvo kimštinai prisi
kimšusi salė, ir kuone pusė tos 
publikos gal dar pirmą sykį at
ėjo į lietuvišką vakarą (girdėjau 
daugelį stebinties, kad lošėjai 
lietuviškai kalba!), beit ta publika 
taip neramiai užsilaikė, kad sun
ku buvo girdėti. Ir' jeigu kas 
manės matyti gražų lošimą ir 
išgirsti puikiai sudaihuotas dai
nas ~ to šiame vakare nebuvo. 
Nekalti čia artistai Ir daininin
kai, bet publika; kuomįt nuo 
scenos skrido žavčjatyti balsai 
dainos, tuomet iš “saliuninės“ 
publikos skrido kitokį balsai, ku
rie už stelbdavo dainos balsą.

Bet ir tokia publika — su laiku 
išmoks geriau apsieiti vakaruose.

Reikia dar paminėti, kad šis 
vakaras buvo be svaiginamų gė
rimų. Tai dar pirmas 
mas Kensingtone. Butų 
kad visos draugijos tą

Už tai. pas mu& juos špi- 
_.'j vadina.

iki 17 vasario buvo 
Lietuvių Labdarystes Dr-jos lai
tai. Minėta draugija nori pa
statyti lietuvišką namą So. Bos
tone. • Fairai iš pradžių sekėsi, 
nes kas vakaras būdavo ir šokiai 
ir visokį žaidimai. ^Bct ir čia 
musų špitolninkai užsimanė dar-

tolninkais
Nuo 12

buvo sukamas su išlaimėjimais 
ratas, tai špitolninkai pranešė po
licijai. Policija liepė sustabdyti 
tulus žaidimus. Tas užkenkė fai- 
rams ir per tai pelnas buvo ma
žas.

Į minėtą draugiją priguli apie 
150 vyrų ir 18 merginų.

atsitiki- 
malonu,

iš savo

rengė vakarą su teatru. Atlošė 
“Aukso dievaičius” ir “Stolypi- 
no užmušimą“. Žmonių prisi
rinko pilna svetainė, per tai ir 
pelnas buvo pusėtinas. Užgavė
nių vakare Jaunimo ratelis su
rengė perstatymą komedijos 
“Audra giedroje”. Žmonių atsi
lankė nedaug, todėl ir pelnas bus 
mažas. Mat tą vakarą kunigėlis 
su savo sėbrais bažnyčios nau
dai surengė savo balių, kuriu ir 
susirinko didesnė lietuvių dalis, 

yjcv kad kunigėlis 
nyčfos priešais. 
Nešpitolninkas.

11 c a

Išėjo vidutiniškai.
Valys padekiiamavo

vakarų.
Šis vakaras buvo pirmas Visų 

Šventųjų Par. Choro vakaras. Ir 
lai jis nebus paskutinis. To
kie gražus vakarai , yra visuo
met pageidautini.

Užgavėnių vakare buvo va
karas L. M. D. “Aidas’’ ir gi be 
svaiginamų gėrimų.

Į programą inėjo monologas, 
deklcmacija ir dainos.

Pirmiausiai V. Šileika atlošė 
Br. Vargšo parašytą monologą 
“Praeitis“.

Po to K.
P. Vaičaičio “Datirtos ir girdėtos 
senio krakuso mintįs“. Blogiaus 
jau nebebuvo galima dekliamuot, 
kaip jis dekliamavo.

L. M. D. “Aido“ choras, ve
damas J. M. Laukelio, padaina
vo: a) Broliai sukruskim, b) Gi
rioj, c) Jau ateina rudenėlis, d) 
Tėvynė. Padainavo neblogai.

Vėlai vakare (po šokių) L. M. 
D. “Aido“ nariams drg. Algmina- 
vičienė parengė vakariene.

— Balandžio 21 d. L. M. D. 
rengia vakarą irz,gi be 

Liti'bujoja

IŠ E. ST. LOUIS, ILL.

Lietuvių yra čia diktas būre
lis; tikrą jų skaitlių sunku su
žinoti, nes labai išsiskirstę, bet 
bus apie 3 tūkstančiai. Lietu
viškų smuklių yra 29; valgomų 
produktų pardavinė 1, barzda
skutys I, numirėlių laidotojas 1, 
paveikslų galerija (ar fotogra
fas? Red.), rubsiuvis 1, namų 
statymo kontraktorius 1. Drau
gijos yra sekančios: seniausia 
yra Šv. Jurgio dr-ja; Šv. Juozapo 
Dr-ja (pusiau laisva), Šv. Mari
jos Ražančiaus Dr-ja (moterų),

laikosi dėl naujosios konstituci
jos.

Vienas lietuvis tarnauja jau 6 
metai ugnagesių sargyboj; kiti 
visi paprasti darbininkai, amati
ninkų nėra. Tarpe lietuvių yra

montas Kiela.
Buvo garsinta, jog išpildžius 

programą, bus lietuviški šokiai ir 
žaidimai, bet nors muzikantai ir 
mėgino pradėti ką lietuviško,
tas jiems nesisekė. Matyt musų 
muzikantai nieko lietuviško ne
moka, nors musų jaunuomenė 
lietuvišku šokiu labai nori, c v
ę Žmonių buvo mažai ir tie ai
manavo, kad muzika buvo pra
sta.

Darbai palengva eina. Pasitai
ko, kad ir iš kitur pribuvęs mai
stui užsidirba. A. Ambrazas.

IŠ
34

WATERBURY, CONN.
kuopa L.S.S. surengė pre-

kė Religijoj ir Moksle“. Garsinta 
buvo, jog bus ir koncertas, bet 
koncerto nebuvo, nes paskutinėj 
valandoj merginos dainorės su
streikavo; todėl publika turėjo
pasiganėdinti vien prelekcija ir 
dekliamacijoms.

Pirmiausiai jaunos mergaitės 
dekliamavo eiles. Paskui pasirodė 
p. Perkūnas. Jis pirmiausia per
spėjo, kad B rook lyno kiaulė 
(Vienybėj Lietuv.) neplėštų jam 
garbės. Paskui skaitė prelekci- 
ją “Moteriškė Religijoj ir Mok
sle’’. Aiškino, kaip moteris bu
vo paniekinta. Peikė ‘krikščio
nybę, kad ji suvadžioja žmonis. 
Užtikrinėjo, jog nėra dangaus, 
nei peklos, nėra nei Dievo. Pa
skui perskaitė ištrauką iš Šv. 
Povilo rašto, kuris moterį pri
lygina prie laukinių žvėrių, va
dina ją gyvate. Taip ir traukė 
iki galui. Menkutis.

IŠ RAYMOND, WASH.
Darbai čia eina vidutiniškai, 

bet iš kitur pribuvusiam neleng
va darbas gauti. Čia yra 7 len
tų pjovyklos ir 6 mažos gontų
dirbtuvėlės. Už dienos darbą 
paprastam darbininkui moka po 
2 dol. Pragyvenimui savaitei rei
kia 5 dol.

Lietuvos

pavienių apie 100, merginos yra 
2. Gyvena jie sutikime ir ne- 
žemiausiai stovi. Laikraščiai at
eina čia veik visi, išskiriant 
“Draugą” ir 
vio” ateina
7, “Laisvės” 10, “Vienybės L.” 
5, “Darbininkų Vilties” 5, “Lai
svos Žmonijos” 3, “Kataliko” 3, 
“Saulės” 3, “Laisvos Minties“ 2, 
“Aido” 1, “Kovos“ 5 ir “Rygos 
Naujienų“ 2. 8 lietuviai turi nuo
savus namus; yra viena valgo
mų produktų pardavinė. Aplin
kinėse Balčiūnai turi didelę ūkę, 
160 akrų. Y ra viena lietuviška

“Aidas
svaiginančių gėrimų
pasėti geri grudai! GAl tas‘suma- 
žįs girtuoklystę nors*’ 
vakarus. .'rr

i

savus namus. Tautiškoj dirvoj 
nedaug jie veikia ir apšvietime

pei'l musų
rRpt.

IŠ SO. BOSTON, MASS.

parengė vakarą Lawrence^ strei
kierių naudai. Publikos prisi
rinko tiek, kiek tik svfeaitfej tilp
ti galėjo. Pirmiausiaf^moholiogą 
“Pirmą syk” atliko Jailušl<a. Pru
seika dekliamavo eiles “Svečiuo
se ir namieje”. ’ Ramanauskas, 
V. Krol dekliamavo; P. Kalvelis 
paskambino ant gitaros.' J. Kor
sak pasakė monologą"’“Apie Ka
rą”; Klemka ^Natijiemš mėtamš”. 
Buvo ir daugiau 
deklamacijų, bet

pereitu metu neparengta nei sy
kį prakalbų, paskaitų. Draugi
joms tas nerupi, o pa vieniems 

padaryti. Triūsu 
ir vargonininko 
sutverta teatrališ- 
sulošta komedija 

kas neblogai
Manyta ir toliau la-

Raymondo lietuvių nuosavybė 
verta 20,000 dol.

16 sausio pas teisėją ėmė šliu- 
bą lietuvis Masiliūnas su Morta 
Bcnevičiutė.
gėrimų.

R ay m on d e
la, kad čia

Ir vestuvės buvo be

monoldgų 
vlštį nėra

ir
ką

Petravičiaus
Budriuno tapo 
koji kuopelė;
“Audra Giedroje“, 
pasisekė.
vintiesi, bet apie besilavinimą da-

merginos nenori dalyvauti, q iš 
kitur merginas traukti neparan
ku. Pelnas buvo skiriamas baž
nyčios naudai, o dalis, rodos/ nau
dai nesenai inkurto knygyno.

9 vasario pasimirė čia Kaz. Mi- 
liūšis, 53 metų. ; PąĮaidotas 14

butų gerai, tik gai- 
nėra lietuvių inte- 
rciktų kokią nau

dingą draugiją sutverti.
Raymondo gyventojas.

IŠ SAGINAW, MICH.

sumanyta, bet mažai kas nuveik
ta. Sumanyta statyti bažnyčią, 
svetainę, mokyklą, o iki šiol nie-

lietuviai nei sva- 
jeigu visi vieny- 
leituvių čia yra

pastatymą vieni 
joti negali, net 
bęj dirbtų, nes
tik apie 40 šeimynų, o pavienių
apie 50, visi neturtingi. Nors tu-

vasario, n vasario pasimirė Mo-^li lietuviai -ir turi nuomavus na-

stM*>

nes tie nameliai yra užmiesty/, 
neparankioj vietoj. Yra Čia ke
lios lietuviškos pardavinės —« 
smuklininkas su grocerija, bet 
ir tie musų “biznieriai“ ne daug 
aukaus bažnyčiai. Apie parapi
ją čia vien kalba, bet jos nėra. 
Nėra ir vienybės tarp lietuvių. 
Vieni nori su lenkais, kurie su 
savo kun. nesutinka, bažn. turėti, 
bet kiti su lenkais laikytiesi ne
nori. Treti nori mokyklą statyti; 
dar kiti mano, jog lietuviškos 
mokyklos visai nereikia, nes, gir
di, su lietuvišku mokslu žmo
gus tinka tik kiaulėms ganyti; pa
kanka, girdi, angliškų mokyklų.

ro Dr-ja nori nuosavą svetainę 
turėti, bet pinigų tam nėra. Nau- . . V 'jų metų dieną pasisekė pelnyti is 
surengto vakaro, kaip girdėt apie 
40 dol.. tai dabar draugija viso 
labo turi apie too dol. Sąnarių 
yra apie 80. Sąnariai moka po 
25c. mėnesyj. Pašei pą nutarta 
mokėti po $2.50 savaitėj. 'lai 
aišku, jog išpildymui užmanymų 
trūksta

kame.

pinigų. Siekiame mes di- 
tikslus, neišpildomus, o 
išpildomus gulėti palie-

M. Sk—s.

IŠ CIEVELAND, OHIO.

Lš kitur pribuvusiam dabar dar
bas sunku gauti, nes čia apie 
5000 darbininkų vaikščioja 
darbo. 28 sausio darbininkai 
demonstracijas ir nuo miesto 
joro reikalavo darbo arba 
bedarbiu s sušelpt ų.

Lietuvių susipratimas 1

be 
kėlė 
ma- 
kad

na r
kuopos:
Yra ir 'Tautiškas Choras. Ne
snaudžia ir musu moterėlės. Pa-v

sidarbax us kelioms, tapo sutx erta 
moterų draugija “Birutė*'.

8 sausio bux o čia vestuvės Si- 
monaxicaus su Zuzana Makaus-

tarp lietinių retai pasitaiko. Už 
tai veik kas nedėldienfc .kun. Ha- 
laburda per pamokslus ir garbi
na šliuptarnius ir socialistus.

14 vasario lenkas Cieszuk, iš
ėjus pačiai iš namų, papjovė dve- 
jatą savo mažų vaikų ir pats savę.

Sena Clevelandiete.

IŠ FARMINGTON, W. VA.
Lietuvių čia nedaug gyvena, 

4 šeimynos ir keletas pavienių. 
Darbai vietinėse anglių .kasyk
lose šiuo tarpu eina gerai, dir- 

dieną ir nakti, bet uždarbiai 
geriausi: už 10 valandų 

nuo
ne
bo darbininkas gauna 
dol. iki 2.00 dolariy dienoje, 
bo gauti nesunku, bet savįo 
liams nelinkėčiau važiuoti
purvų mindžioti, ypačiai jei ku
rie turi kur geresnius darbus.

Pranas Luksevičius.

dar-

Dar- 
bro- 
cia

IŠ CEDAR RAPIDS, IOWA.
Šitas miestas turi 32 tuk st. 

gyventojų. Lietuvių yra tik 27 
šeimynos ir dusyk tiek pavienių. 
Bet gero tarp jų nieko negirdėt, 
nes paskendę raugale. Veik vi
si /čia suvažiavę iš Illinois valsti
jos. Pas kitataučius blogą jie

Nesenai susitvėrė čia lietuviška 
pašelpinė Šv. Kazimiero Dr-ja, 
bet laikosi silpnai, o su laiku 
ji gali su visu išnykti.

Darbai šiuom kartu eina čia 
blogai. Iš kitur pribuvusiam sun-

IŠ HERRIN,

Miestelis nemažas, 
daugiausia anglų ir, išdalies, ita
lų. Jie turi nuosavybes, sankro
vas ir gana gerai gyvena. Lietu
vių yra apie 70 šeimynų ir dpie 
80 pavienių. Jokių lietuvių vver- 
teivų nėra, visi paprasti ‘ darbi
ninkai, ir savo uždarbius palieka 
smuklėse.

Darbai šiuo tarpu eina čia ga
na silpnai, dirba po 3—4 dienas 
savaitėje. J. Virukaitis.

ILL.

gyvenamas

IŠ CENTURY, W. VA.

Darbai eina čia gerai. Iš ki
tur pribuvusiam darbas nesunku 
gauti.

Lietuvių yra 30 šeimynų, o 
pavienių tiek jau. Gaila vien, 
kad jie tarp savęs nesutinka ir 
nieko gero neveikia, nes 
daug mėgsta alkūnėms 
šluostyti, o paskui, žinoma, 
gina viens kitą apkulti.

per 
barą 
me-

i
* 1i

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

J Lietuvos visuomenę.
------- ----- ------------------—-
Ir tai laba; teisingai. Nie- 
fclbes nei trąšos, nei že-

Eweta
& i u v

teisę atsiun- 
trunipinti ir

rankraščius 
grąžina au-

n t vienos

Apžvalga.
Dėl audėjų streiko.

Lawrence audėju strcik
et v a i t ė.

?;e r i n t i

mos. i\ic ;<u r 
nebuvo tai{> :

Liniukai imant,
a

ai iv

bininkai taip mažą tegauda\

Mat

ri pastatę ir

mm

se fabrikuose dirbantieji darbi
ninkai turi gyventi, l’ž lindynę 
darbininkas turi mokėti nuo 1.75 
dol. iki 2 ir daugiau dolariu sa-V V-

' aitėje nuomos, kuri, sirpranta- 
''siai iš algos jam ir at-

tik 3 dolarius. ir turi

išinaitinti $ave ir

ateiviai — lietuvi 
lai etc., žmonės 
sunkaus darbo ir 
laują. Geriausia

či šcimvna.* v

veik vieni
lenkai, ila-

mažai reika- 
organizųotam 

išnaudoti, juo 
labjau, kad tie įvairioms kalbomis

tarp savęs susiprasti, susiorgani
zuoti ir savo organizuotas jiegas

dėlto atėjo valanda, kad ir

nes nebegalėjo pakelti savo nuo-

vo visai nedaug, vos 15 nuošim-

Augindami savo kraštu pramonę 
— auginamo savo ateities gerovę.

mes išdirbimas 
tikus. Kaip '

Lietuviu ir
sva rbiausiame 
aip jau šian- 

sėjama, kitaip pjau
namu k

pradeda

iii užsiėmime, 
dien ariama, 
narna, kuliama. Senuosius 
darbo įrankius daugiur 
jau ir užmiršti. Medii

ne nuostabu, 
ir mašina c 
>avo darbą 
tain brangiu

t u

! t a i

mm
ai-

11

if

i n i i -

.mideli
iii mm

IK." r 
I act;

masina.

<ier tau

ir

gabena mums
>\ctimu j u kraš-

inis
imdami

ta, ne

ir

zmonia, 
orui, iš 
;ai-kuriu v

Norėdama 1 
kraštui, “\ iii 
Musis prisiek

torm, ir c

nedarni

darni
tar-

a pi m m as

dirbimo 
ir t. t.

minimas

Linai susidarė ne- 
ir buvo nupirktasm 

žinomojo musu tautiečio inž. l’et-

ir marinomis,
v ra

nu, pranešame,

metų slenkstį, atidarė sa\ 
Uis ir pradėjo veikti. Tod 
šome gerb. Lietuvos ūki 
vartotojų draugijas, ūkio 
liūs ir šiai]) pirklius kreiptis už
sakymais ir įvairių ūkio įran
kių*, mašinų, dirbtinių trąšų, sek-

var

Bendrovės adresu, 
c nd rovė s veikimas

imant jas
1. Ir čia

tinkamas musu

žinomu Rt

i saro

r li
prie

lam

ūkio žinovu, 
agronomų, k t

naudi m.

odelis del organizacijos, 

galėdami suprantamu

urenai

uos

dauguma nariu. Pilnų llendro- 
\ ės narių inašos nuo 5000 rubl., 
paprastųjų gi ligšiol buvo 500

s u< miencs 
narių 
rubl.

paprastųjų 
įnašas paskyrėme nuo 100 
Tas manome bus ypač pa-

o inpirkimo. 
tautiečiai! S

kados neg 
Juo ( 

čia 11 
turėti

ar

nic-

alima veikti, juo didesnį 
pelną. daigi kviečiame 
d'auticčius, turint 
tika, dėtis i musu

atl icka-
1 >cndro-

musu kultūros ir

būti visada naudingiausia savo 
kraštui ir visugeriausiai paten-
kinti savo pirkėjus; mes turime 
viltį, jog geri), lietuvių visuome-

...... ........t ....... ! II ............  - 

mokslas, t m kasdienis darbas, ir 
bažnytine^ apeigos, ir pati visa
ta —- yra^yi^ teatras, drama. Vi
sa tai galį bi|ti dramos elemen
tai, bet s.kyriųmi kiekvienas pa- 
minėtųjįp dalykų niekad nėra'

ardrama. 'Pasakyti, kad kali 
mokslas ar kitas toks da 
yra drama, arba teatras, — reiš
kia pasakyt nonsensą. Kad ‘žiu-

tampa drama, kuomet jis yra 
sius, kuomet jame parodyta 
kia-nors priežastis ir pasekmė, — 
šito autorius, matomai, nežino, 
nes nepasako. O kai net šito 
nepasako, tai, Kaulinas, nei nepa
judina kalbamojo dalyko esmės. 
Pradėjęs apie dalska kalbėti, 11c-

mos.
al

ir literatūros 
tokią teoriją,

nuomonės : “ I ’at 
ofuokit teisingu

ygelc dar autorius rašė?
I'eatro “istorija" dar menkesnė

ir

“drama" tai til>
tarytum

“drama" reikštu t;
■c

kad teatrai visose
sidėjo. religiškomis
ir bando tai surišti su “lentinėmis

Rašo apie
indų dra-

g neaiškumų 
autorius žodį 
tai prasmėje

tautose pra-
apeigomis”,

graikų teatrą, bet apie 
nią.

tik tiek, kad At heliuose ir ki
tur bu\'o inkurta nuolatinė vieta 
lošimui, kad teatrus užlaikydavo

ja" ir “theatron”, ir 
ikijoj moteris į teatrą 
'iamos. Ir tai jau visa 
teatro istorija!! Kad-gi

minėta. - Bet ne, k 
mažmožiai. J r ti< 
biomis klaidomis,

aktoriai-lošėjai

lOMMl »WrtE»
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vienas žymiausių Amerikos humoristų, žinomas daugiau pseudonymu M. Quad. Liter 
rateliai apvaikščioja dabar jo 70 metų gyvenimo ir 50 metų liter toko veiklurrfo jubilėjų.
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nors

stain-

seno-

lyzm ožį — t ra gos 
Ęet-gi ožio neaukau-

na, tokia daina, kurią dainuoda-

mai kartais būdavo toki ilgi, kad

I*

Diderot bei Mercicr’ą,

jau svarbus yra t. 
dramos dalyku.

kų supratimą apie dramą, jos 
esybę ir jos istoriją. Ki. J—is.

Iš Chicagos
Lietuvių Gyvenimo

W s C’’

f. !('■>>« 
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Lietuvių moksleivių

Mums pranc

lietu viu

draugija.

publika buvo per žema? Nesu
prato veikalo? Gal daugumas 
ir nesuprato, bet ir paprasčiau
sias žmogelis supranta įspūdžius, 
jeigu jie jam tikrai perstatoma. 
Ypač paprasti žmones greičiaus

vinti. Paimkime vien ta momen- c
tą, kuomet I.ciba tragiškai prakei-

povien lykas ir jog nuo i iki io amžiui

Ii kova. sun- ci-
autorius nei

sicrno
tai,

ra-

e

Kritika ir Bibliografija.

J°

O

būtent, iškelti aikštėn teatro ver-

lei); Leiba (Šaukimas) buvo tru-
kai šelpia savuosius, lietuviai tu- Mineralų trąšos.
pos jie labai reikalingi.

nuo

ti? Pažiūrėsime.
tat matome, jog dabar bemaž vi-

nau-

>>

koje užsieniuose 
įvesti musų

d-ro J. Basanavičaus, inž. J. Ma
šioto ir agron. T. Smilgevičiaus;

min.
Knygute vos 32 puslapių. Bet

terš Sores, bet užtat jis pažy
mėtinai gerai atlošė savo rolę. 
Jonas (Uktveris) visai ncišrodė 
tokiuo typu, kurį merginos ga-

vos buvo tręšiamos beveik vien 
gyvulių mėšlu, kurio nevisada 
visam laukui užtenka ir nevisa-

nualinta žemė. Tai reiškia, jog 
iš žemės daug, javus auginant, 
paimta ir maža arba nieko jai

nai, į plačiąją visuomenę su pra
šymu pagelbėti skatiku savo ko
vojantiems broliams. Aukas rei-

gauti mašinų lentpjūvėms, malū
nams, plytinėms, aliejinėms, pie
ninėms ir kitoms ūkio pramonės 
įstaigoms. Visos tokios mašinos

kovoje vistik mo- 
, susivienyti ir juo

bar gi streikas tęsiasi jau kelinta 
savaitė. Tatai visi, kuriems 
abelnai darbo žmonių reikalai ar-

Ūkio įrankiai ir mašinos. 

Vilija", turėdama savo fa

“Iš Meiles.”

. Ratelis L. S. S. 
je, 25 d. vas. liuli 
statė Togobočnio

gelis nesąžiningų pirklių 
dodamies tuo, kad be chemijos

įvairių ūkio mašinų, norėdama

kuopų
House 
dramą

ir, žinoma, ne
Tas mašinas,

būti ne paprastas “mužikas,” bet

vietoj jokios kiek nuoseklesnės, 
ar pilnesnės istorijos negalima

D-ras J. Basanavičius, 
A. Dubinskis, 
Inž. J. Mašiotas, 
D-ras Leščiukaitis,

Teatras Žmonijos Gyvenime 
'orija, Uždaviniai ir Vertybe

lės šiame sezone 
ta. Skaitys K. I

su prologu ir epilogu.
Indų dramos “istorijos" yra tik 

tiek, kad pasakyta, jog drama

guai ir Paraguai”. Rask 
iliustruota stereop t iškaiš 
sieliais.

sų ūkininkams. “Vilija” seks vi
sus išradimus ir patobulinimus, 

o mašinų techni- 
ir stengsis tai

ašte.

“tikybinės” ir “svietiškos” dra
mos skirtumą, tą skirtumą, kurs 
dramai, kaipo tokiai, budinti turi 
mąžiausią- svarbą.

Agr. J. Smilgevičius 
Inž. P. Vileišis,

terėti. Norint-gi trumpai 
nauda “brėžterėti”, reikia

ciai,

lošti, 
vinti. 
tistės

tvirtai laikosi, reikia tikėtis, kad 
kova bus jų pusėj laimėta.

Tiems kovotojams tečiaus rei
kalinga pagalba. Atsimenant, 
kaip maža jie uždirbdavo, nega
lima nė manyti, kad jie butų

jam komitetui adresu: A. Rama
nauskas, 101 Oak st., Lawrence, 
Mass. Visas surinktas aukas ko
mitetas paskelbs laikraščiuose.

Individualybė gali žydėti tik 
laisvame bendrame gyvenime; 
gyvenimui turi but padėtas tvir
tas ekonomiškas pamatas. Gėlė

. nims nėra kur įsikabinti. Žmo
nija — tai gėlė, atskiras žmogus 
— jos žiedas; tas žiedas tečiaus 
negalės niekada išsivystyti, kol 
nebus išrištas kasdienės duonos 
klausimas. Wentworth.

met ją apga 
sumenkusi ir

kuo-
labai
var-
Pa-

tragiškas dalykas, bet kuo- 
čia ji rangėsi pro langą,met 

sakydama :

mokyklas lankan- 
draugijėlė, kurios 
nuo seniau rupin-

dai- neturime.

11 onore

Prano

1uozas

Tvirtuolių ristynes.

oj, vasario 24 d., School 
cetainčje prie 48-tos ir 

gtv. buvo ristynes, pa- 
c 11 i c a g i c c i a m s žinomo 

Dalkaus ( Baltos . Rožės 
nario). Pirmu du ritosi 
Gest auta s su Joe Dribbs. 
ts parito Dribbs pirmą

kartą j 16:55 niin., antrą kartą 
į 7:55 min. Gcštautas dar nese
nai pradėjęs ristynėmis užsiimti, 
bet labai atsižymėjo savo mik-

“Vilija” užsakinės didesnėmis 
partijomis užsienio fabrikuose, 
kur bus viskas dirbama musų nu
rodymais ir taikinama į musų 
krašto reikalus. Kiekviena maši
na bus pažymėta “Vilijos” ženk-

ir su 
labai 

žinoti 
ir labai sumaniai paimti tik svar
biausius pobudingiausius jo ap
sireiškimus bei privalumus.

nes

negeras trąšas.
padės musų ūkininkams. Ji, im
dama trąšas iš geriausių ir ži
nomų fabrikų šimtais vagonų, pri
statys jas pigiau ir be abejo ge
ras, be jokio rupesnio ir rizikos.'

Sėklos.
“Gera sėkla, tai pusę derliaus 

paskalsina”, sako ūkininkų pa

kia buvo, kuo skirias nuo kitų? 
A])ie tai nei žodžio. Autorius 
randa “paminėjimo verta” tik 
puolimo periodo dramą “llamu- 
nan-Nataka”, bet apie “Mričcha- 
katiką”, apie Kalidasos beų Bab- 
havuti’s klasiškus veikalus tai 
minėti neverta. Ir tai vadinas

Toliaus išguldomos: chinų, ja
ponų, žydų, aigyptiečių (Ac), se
novės Amerikos, Rymo, vidurinių 
amžių ir naujosios gadynės teat
rų “istorijos” yra tokios-pat; iš 
jų nei mažiausio supratimo nega
lima gauti apie tai, kokios-gi bu
vo svarbiausios ar mctiKiausios 
ar jau kad ir by-kokios šios ar ki
tos dramos ypatybės. — Vieną 
skirtumą temini autorius — tai

Drama yra klasiška, svarbi, daug 
ko pamokanti. Tik gaila, kad 
tokiam veikalui sulošti Dram. 
Rat. spėkos buvo persilpnos. Vi
sur buvo regima tinkamesnių cha
rakterių stoka. Taip, pvz., Sorė 
(Dundulienė) turėjo būti jau
nesnė, ne tokiuo stambiu kimu

langą. Toki pat 
ir su Uktvcriu.

išrodymai inivo •/

dievai žiu kuo
ir Danutės gal-

ikus. Kaimie
ti puikiai, na- 
Tas lietuviams

pažįstama, ką reikia tyrinėti, stu
dijuoti, ten musų lošėjai savo iš
rodymais netoli žengia.

Šaukimo nors buvo nepaprastai

itsižymėti. Algminavičiutė pasi
rodė turinti gabumą ir galinti

Iš jos galima geros ar-

ti.

Kiti, mažiaus žymias roles tu
rėjusieji, buvo: Kriščiokiutė,

linini. Siena 225 svarų. Antra 
pora turėjo būti A. Baladinskas 
su Young Samson (sveria 195 
svarus), bet Baladinskui nežinia 
dėlko neatvykus, jo vietoj ritosi

tas, .170 svarų. Gramontas pa
rito Samsoną pirmą kartą į 3:40 
min., antrą kartą Samsonas pari
to Gramonta į 6:07 min., bet tre
čią kart.-į Gramontas vėl parito 
Samsoną į 15:22 min. Gramon
tas, dėl savo svaros, yra labai

rccia pora turėjo Imti 
Dalkus, su Mike Mack, 

Mack tečiaus pasiaiškino, 
kad dėl savo nesveikos ausies no

Pranas

kai Mackui ausis sugys. Dalkų 
pakvietė ristis su juo rusas Mar- 
šclevski, ant ko Dalkus sutiko 

irmą kartą

Pirmojoj knygelės dalyj, “Kas 
yra Teatras ir kas jame yra”, au
torius gan lengvu budu aiškina 
dramos elementus, ar tikriaus, tik 
vieną svarbiausįjį elementą — 
žmogaus ingimtąjį instinktą pa
mėgdžioti regimuosius dalykus.

Dramos elementai, suprantama, 
dar nėra pati drama, kaip pvzd., 
oxi gena s žmoguje dar nėra žmo
gus.... Bet kas yra pati drama, 
autorius šito visai nepasako. Iš
rodo, kad dramos elementą, “nu
duotąjį” veikimą, tarytum skai
tytų esant jau pačia drama. Dėl
to pas. jį išeina, kad ir kalba,Mr kaip matyt,

kalba apie ^‘žmonių teatrą”. Ką 
jis šituo’ pavadinimu nori pasa
kyti, man bent neaišku. — At
mano apie kokią ypatingą naują 
dramą? Bet ’drama jau savo esy
bėje yrti tokia dailės šaka, kuri 
turi but prieinama, suprantama

atrodė. Kokios tai turėtų būti 
pusprotes tos mergos, jeigu bė-

August inaviči us.

ieną tarp žymiųjų musų 
sąžiniškai atliekančių sa-

ir s
Dalkus parito Maršclevski į 7:45 
min., antrą kartą) į 10:48 min. ir 
rusas pralošė 25 dol.

Publikos buvo mažai, matyt 
lietuviai netaip mėgsta ristynes, 
kaip amerikiečiai. Visi trįs lietu
viai yra Baltos Rožės Kliubo są
nariai. Jauni vyrai, norį lavin-

siems, kąs tik atėjo teatram Kai 
ji tokia’ nerti; tai dažniausia net

gi šituo žvilgsniu sprendžiant, 
apie • kažkokį naują, ypatingą 
“žmonių teatrą” nėra prasmės 
kalbėti. Gal autorius mano, kad 
mokestis už' teatro lankymą bu
tų lygiai visiems pakeliama? Taip, 
šitai yra svarbu. Bet tai jau 
grynai ekonomiškas klausimas. 
Gaila, kad autorius savo .minties 
nepajiegė aiškiau s jšreikšti, ir,

dėl paprasto, neišlavinto, šiurk
štaus budo, ir dagi bėdino ber
nioko 1 Danutė (Algminavičiutė) 
lošė neblogai, bet vis dėlto neiš- 
rodė nei aklai, pašėlusiai įsimy
lėjusi, nei tokia jau didelę ker
štininke, nei niekše, reikalavusi 
kūdikio kraujo.

Šitos dramos charakteriai yra 
taip nepaprasti, kad jų pride
rančiam atlosimai reikia didelio 
gabumo, lavinimosi, studijavimo 
ir abelno supratimo. Reikia lo
šėjams ne vien kūniškai tikti, bet 
juo labiau dvįsiškaį jįr protiškai.

Jo. Vis—kas.

Paskutiniame antrakte p. Ant. 
Kvedaras, pasirodęs ant pagrindų 
prie užleistos kortinos, trumpoj 
prakalbėlėj perstatė Lawrence 
straikuoj ančių jų audėjų vargą ir

kiek kas gali, medegiškai juos 
sušelpti. Perėję su skrybėlėmis 
kolektoriai surinko lawrencie- 
čiams aukų, regis/ 23 dolarius su 
centais.

liuli, gerai padarytų, prisirašę j • 
to Kliubo sąnarius. Kliubas sa
vo susirinkimus laiko pirmą kiek
vieno mėnesio pėtnyčią, ir seka-

Marshfield avė. -J. Bačiunas.

Daug priežasčių.

Viena, kad bu 
peraugs 

šeimininkė per-
tas permenkas, antra
tai, o* trečia
daug jau užsispyrė, kad jai nuo

tmą užmokėčiau,
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Tikėjimu Istorijos Rankvedis.
Su paveikslais.

Paraše bendradarbiaujant kitiems mokslininkams

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

Vertė J. Laukis.

akmentašis, f)inigius, arba

kopija, in prastus suopročius apie dievus ir mytuš. 
dideliuose trobesiuose bei šventnamiuose, pav.d' 
suteikia branginamą medžiagą, nors jos ir d 
seniausių kulto išsivystymo laipsnių, kuris išpradžių neturėjo

sakas, abelnai visokius pasakojimus.
gaudavo pertai pageidaujamą maistą, priegtam ji c

rinkdami naujas žinias apie savo pačių praeitį ir apie kitų 
tautų gyvenimą. Epiškoji graikų poezija ir istoriografija 
išaugo ant šito palinkimo dirvos. Jei pridėjus prie to poetiš
kuosius siekimusi, kurie buvo pas graikus tokiame laipsny, 
kaip nė pas jokią kitą tautą, tai bus aišku, kokiu budu 
mytas, vadinas, 
padavos, tai besitveriant laisvos poetiškos tverybės procesu,

vuotam graikui šitie mytai turėjo, gal, daug r 
negu aukos, tarnavimas dievams ir šventos 
mums, neišsemiama mytiškos tverybės jiega, šita didėji grai
kų tikėjimo ypatybė liekasi tuomi, ko pas kitas tautas nega

tikėjimo ir meno vienumo privedė šita mytų apštis.
Teisybė, kad iš šito vienumo daugiau patogumo lai

mėjo menas, negu tikėjimas. Poetiškoji išraiška nėra augš- 
čiausia tikėjimiško jausmo gyvasties forma, ir paprastai 
griežtai išreikštas estetiškas tikslas tvirtai žengia pirmyn

graikus. Rods, jie nebuvo griežto doriškumo tauta; jie 
negyveno po įstatymo valdžia, kaip žydai, ir nestatė savo 
uždaviniu kovos su visa kuo piktu ir nevalyvu, kaip persai. 
Bet tuomi laisviaus jiems pasisekė išvystyti žmogaus

Hermas.

arba

nenaikindami podraug

jie sutraukė hieratiškuosius pančius, slėgusius Rytus per 
visus laikus, suvokė pakelti žmogaus gyvenimą atigščiau var
žančios senovinių tikėjimiškų padavadijimų prievartos ir 
atliko tą 
Bet žvelgdami nuo etiškos 
vystymąsi, matome, kad jis turėjo ir savo pavojingą pusę. 
ITietam, matyt, tankiai aukota daugiau kaip reikia atskiro 
asmens labui ir negana rūpintasi tvirtu visuomenės ir jos 
kultūros pastovumu. Apskritai, sociališka etikos pusė pas

ir darbu graikai, kaip praneša jų pačių pripažinimai ir 
liudija vien valinės bylos dėl apgavysčių, lengvai pasiduodą 
jausmų "ir įnirtimo užsidegimui, kaip pakaktinai parodo jų 
rašliava, dar žydinčiame jų tautos gyveninio laike susilpnino 
abi būtiniausias rišančias vidurinio draugijos gyvenimo gijas. 
Dar pražūtingesnių graikų kiilturai buvo jų visiškas nesu- 
giebumas vesti nuoregią politiką ir, pasitraukiant nuo pri
vatinių smulkių viešpatybių bei partijų reikalų, susijungti 
į vieną politišką vienastį, į graikišką valstybę. Vienvaliniais 
vaidais gentės ir viešpatybės kainai silpnino viena-kitą ir 
padarė šalį lengvu grobimu romėnams; jau vienas palinki
mas prie vaidų be abejonės butų pražudęs visą helėnišką 
reikalą, jei, priešingai jam, tam tikra savo hclėniškumo 
sąmonė, pacigos, kalbos, tikėjimo ir papročių giminingu
mo jausmas geresniuosc perioduose graikų nebūtų su- 

kurios jie galėjo tverti savo

ai didvyriuos padavasdievus ir v
prieš musų
miškų ceremonijų eigį. Tokiu budu ant vienos vazos ma
tome visokias aukojimo proceso valandas, ant-kitos tris
eleuziniškos paslapties regyklas ir t. t. Pricžas'tis tokiam pa- 
veikslinimui ypatingai radosi tuomet, kaip didelė-indų dau-

dvasišką kultūrą.

šingai, jų poezija pasiekia net savo augščiausią
Bet visgi graikai nepaliko be paisinimo rimtos gyvenimo 
pusės.
laipsnį išjautojime tikėjimiškos baimės nuo neatsiprašomų 
galybių, su dievišku nepalankumu persekiojančių piktadarį;

dėjimas, labai rimtai kreipė sužinodintų atidžią į etiškąją 
gyvenimo slaptybę. Bet, ant kiek męs pažystame paprastų 
valstiečių tikėjimą, darosi indomu, iki kokiam laipsniui jo

tes auklėtojas, šitas tikėjimas padarė labai nedaug, ir svar
biausios etiškos idėjos, kurias męs kalti esame graikams, 
išėjo ypatingai iš tikėjimiškų bendrijų tarpo, atskilusių nuo 
liaudinio tikėjimo, arba net iš tarpo laisvai manančių filo- 
zofų. Politišką partikuliarybę teipgi pastebiame ir tikė
jime. Atskiri kultai iki paskučiausiam laikui užlaikė vietinį 
pobūdį, kurį jie turėjo išpradžios; jei net jie kartais ir susi
maišydavo, tai graikai visgi niekuomet nepriėjo šitame su
maišyme prie abelnos pamaldos tikroje žodžio prasmėje, — 
priešingai, jie priėjo prie abclnų dievų toje formoje, kokioje 
juos “sutvėrė” homeriškoji poezija, priėmę tikrybei! olimpi-

reikia paminėti dar dėlei to, kad jis sutvėrė pamatą ideališ
kam graikų vienumui, “graikiškam svietui”, ir pasekamoji 
klasiška poezija dvasiškai suvienijo graikus šitame pačiame 
panteone. Tikėjimas sustiprino graikų vienybę dar ir kito
kiu budu, būtent, šventinėmis žaismėmis, kurios turėjo ti- 
kėjimišką pradžią ir iškilo iki visuotinai heleniško pobūdžio. 
Priešingai, orakulų intekmė, kuri, kaip žinoma, perėjo 
vetinio kulto ribas ir kuri ačiū paskutinei aplinkybei, ne
tarnavo tokiame laipsny tautiškam tikslui; priešingai, ora
kulai, po teisybei užsiimdami klastomis, buvo ne be kaltės 
sulyg skaudaus Graikijos ardymo.

Čion nėra reikalo atkartoti tą, kuo buvo graikų kul
tūra pasekamąjai žmonijai. Ji yra tąja jaunybės versme, 
iš kurios dar ir dabar europinė dvasia turi semti užlaiky
mui savęs sveikame padėjime. Bet męs galime patėmyti tą 
aplinkybę, jog graikų tikėjimas padarė intekmę ir tikėji
miškų pasekamųjų europinių tautų gyvenimą. Poapašta- 
linės bažnyčios dogmatų tvėrimas atsibuvo išpradžių ant 
graikiškos dirvos ir tūluose atsitikimuose po graikų tikė
jimiškos mąsties intekme; senoviniame krikščioniškame kni

etė męs teipgi randame graikiškus elementus ir turime pa
matą manyti, jog rasime jų dar daugiau. Šito susilietimo 
tyrinėjimas yra vienas iš sunkiausių teologijos uždavinių, 
nes jis turi liesti tamsiausias graikų tikėjimo sritis: slaptus 
.kultus ir velešnįjį tikėjimiškos sąmonės sužiaurėjimą.

darni rinkiniai; vienu iš tokių rinkinių kaipo versme pasi
naudojo Herodotas.J . _ _____ _ ČJ / ) M _

106. VERSMŲ PERŽVALGA.
Minėjome jau, kad versmės, esančios pas mus, nėra 

lygios vertės, ir kad artesnis prisižiurėjimas dalykui privedė 
prie jų perkainojimo. Ant pirmos vietos, kaipo viso tar
dymo pagrindas, dabar stovi archeologiškieji tyrinėjimai. 
Nors su jų pagelba yra galima tik nuotraukinė pažintis ir 
pilno vaizdos jie neduoda, bet jie supažindina mus su se
niausiais laikais; jie apsako mums kasdieninį tikėjimišką 
gyvenimą ir kulto apeigas, ko negalėjo, ar nenorėjo papa
sakoti rašliava; antgalo jie paduoda mums į rankas siūlą 
apribojimui laiko ir vietos istoriškai tikėjimiškų žinių nuo 
seniaus mums žinomu. Bet svarbiausiu yra tas, kad tikė
jimui perėjus per tiekos daildarių rankas, kaip ve graikiškas,

kuomet poetas, perduodamas jį, kas sykis drauge su juo 
vertė kalbėti savo? idėją, skulptorius — saVb formą, tai 
ypatingai yra svarbu tiesiog prieiti prie žinomos tikrybės 
kitu keliu. Parašas arit paminklinės lentos, ai^lia ąht pašven
čiamosios plates, sako tiesiog tą, kas atsitiko, kas fąsyk buvo 
manyta ir žmonių pripažinta; akmentašis, ftinigius, arba 
■ viešėj as ant..vazų perduoda mums tikra paveikslų ir ženklų 

Atkasos 
Eleuzine, 

he a pšviečia

smulkios emblemos, kurios 
dailės formose. Kaip daug 
paminklų, turinčių ant sav 
veikslinimus apie vėlę ir myrį, gedėjimo formą ir t. t., kuo
met iš parašų ant jų skaitome pažvalgą į mirusio likimą! 
Apie tą tolygias idėjas kalba mums rąkštai ir jų turinys; 
labai gausias žinias apie mystiškus suopročius šulyg svieto 
anapus kapo duoda mums auksinės skardelės, kurios dėta

linini, kuriuomi tepta antkapinis akmuo. ! ' .
Kas nori mytologiškoje senovybėje sukasti istorišką 

siūlą, tas niekur nesuseks jo vystymosi tokiame nuosaikume, 
kaip tyrinėjant piniginius turtus. Nuo vietos į ‘ vietą, nuo 
kartos į kartą veda mus skaitlinga pinigų eilė per graikų 
gyveninio sritį; ji parodo mums t smulkiais, J bėt tankiai 
labai tikrais paveikslais dievus globėjus, šventynes,
numylėtus tikėjimiškus suopročius, kurie tam tikrame laike 
turėjo didžiausią svarbą atskiroms viešpatybėms ir valdo
vams, lygiai teip pat, kaip brangieji akmenys su briežiniais 
atfit žiedų ir a'ntspaudžių parodo mums tam tikrų žmonių 
simbolus. Nuosekliąus kalba parašai, kurie apskritai turi 
būti laikomi kaipo viena iš svarbiausių versmių; jie turi

ar

minklo vertę ir kalba eidami tiesiog iš - tuolaikinio dalykų 
padėjimo. Įvairiausių parašų daugybė yra surinkta “Cor- 
pus’e inscriptionum Graecorum”. Męs randame čion antka
pinius parašus ir lenteles su užrašytais ant jų pažadais, 
trumpus parodytų paveikslų išaiškinimus, orakulams klau
simus ir jų apreiškimus, žinavimui taisykles, prakeikimo for
mulas; prie musų menkos graikiškojo kulto pažinties turi
me tenkintis turėdami net sausas atskaitas apie tikėjimiškų 
švenčių tvarką, pajamų, kunigų surašą ir t. t.

mums tiesioginius tikėjimiš- 
dalies tvirtinimus, savo pa- 

Pačią pirmutinę ir pačią 
dalį turėtų padaryti šventi

Rašliava iš dalies suteikia 
ko gyvenimo apsireiškimus, iš 
eigą kaltus mokslo reikalams, 
svarbiausią pirmosios grupos 
tekstai, jei tik męs juos turėtume; bet, išskyrus nedaugelį 
liekanų, visi jie žuvo be pėdsakio ir męs turime pasiten
kinti menka pažinčia to, jog senuose laikuose pas graikus 
buvo apeiginė rašliava ir buvo vartojama tvirtai įsteigtos 
prišaukimų ir pamaldinių giesmių formulos. Su šita poezi
ja kulto padava, žinoma, turėjo suvesti į susirišimą seno
vės mytiškuosius giesmininkus: Muzėją, Eumolpą, Pamfą ir

Vedomis jungė — Rišas; visgi , prisimena ihagiškieji tra
kiškojo giesmininko Orfėjaus žodžiai, o lykiškasis giesmi
ninkas Olenas skaityta vartojamos prie Apollono kulto 
poezijos atstovu.

Męs gerai žinome, kad pirmapradinėse kulto vietose, 
Tessalijoje ir ant Kretos, šventi šokiai atsibūdavo su muzi
ka ir giedojimu ir kad kitose vietose, procesijų laike buvo 
giedama šventos giesmės. Tokiu budu Apollono garbini
mas Delosc ir Delfuose atsibūdavo su kuoriniais giedo
jimais, pėanais; Dionyzo garbinimas ditirambais, kuomet 
giesmė, kurią giedojo kunigas, laikydamas pamąĮdą, vadin
ta teipgi nonios. Greta su tokomis giesmėmis buvo dar

vad. Likurgo retrai. Yra žinoma, kad tūlos poetiškų for
mų, kurių vėliaus laikėsi svietiškoji poeziją,, buvo kulto 
sutverta, arba gi kultas patarnavo priežaščia jtų atsiradimui: 
antai tragedija atsirado iš ditirambų Dionyzę garbei; epiš
kasis heksametras savo pradžią kaltas numylėtam dievų 
vardų grupavimui po keturis hieratiškoje* poezijoje; nešne
kant jau apie daugybę smulkmenų, kokiomis yra įievų prie
vardžiai ir prišaukimai pas Homerą, genealogijos pas He- 
ziodą, kurie regimai yra perimti iš kulto poezijos.

Artimiausias svietiškos poezijos tikėjimo istorijai ver
tės apribojimas bus sekančio speciališko išdėjimo dalyku; 
priešingai, šitoje versmių peržvalgoje būtinai turime pami
nėti istoriškas graikų padavas apie jų tikėjimą. Nedauge
lis likusių iki mus senovės logografų nuotraukų parodo, jog 
šitie seniausieji graikų istoriškos pažinties atstovai smar
kiai maišė savo pasakojimus su mytiškomis sakmėmis ir

— ^Toliaus bus))
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— yra spaudos meno kūdikis, nes be jo nega-

i pressc cn Anglctcrrc et aux 
^57-

Pav.

vyne bus Frankturtas ant Maino, kur Ege-

rime
asmens

, turėjusie podr

atsisaukdamas į savo “Actą diurna”, nepa
reikalautų savo teisių. Jeigu vėl spauzdinimą ir

miestų negu
Jeigu galėtumėm raš\ 
nius) pavadinti laikraščiais, tada reneeija su

daugclio medegos parankiuose,
rėmuose, visos tos pamatines
lėtų egzistuoti be spaudos meno pagalbos.

Ciajau skverbiasi galvon klausimas, 
tas\ k ranka rašytieji leidiniai, kurių daug ran- 

amžiui. rra- 

40. Artemida Efeziškė'

sventnamiu. Is surastų silose iskas< v v
kiausi dailės darbai neužima pir
svarbos

ko protarpiais, kurs dėl savo didelio išeinamų 
egzempliorių skaičiaus lengvai prieinamas pla
čiausiai visuomenei, turi kolektivį turinį ir 
abelna charakterį ir užsiima gvildenimu perei
namojo laiko ''visuomenes gyvenimo klausimų,

Prie spaudos padalinimo visupirma skver
biasi viršun laikraščių sugrupavimas sulyg 
jųjų turinio. Iš atžvilgio į tai, k; 
užsiima visuomeniškojo gyvenimo 
arba kaip ji apsilenkia su jaisiais, reikia spau
dą padalinti i politiškąja ir apolitiškąja*. Pa

p

* Apolitiška.; — tiekpat ką “ne-politiškas”, taigi 
politikos dalykais neužsiimąs.

dalinimas savyje geras, bet reikia pažymėti, 
kad negalima čionai nustatyti tikros ribos. 
Milžiniškoji politikos intekmė į visuomeniš
kąjį gyvenimą daro tai, jog prie leidinių, 
kuriuos priskaitome prie apolitiškųjų, priklau
so profesionaliai ir humoristiškieji raštai, nors 
ir šie visuomet esti su politiškaisiais dažais.

me, jog politiškąja spauda skaitome tą, kuri 
išimtinai ir systematiškai pasišvenčia politikai, 
kuomet anoji užsiima politika tiktai nuošaliai, 
kaipi netyčioms. Skirtumas, be to, dar yra 
tame, jog kuomet politiškoji spauda tarnauja 
tūlai pakraipai ir turi kokias-norint parti ji- 

tiktai reališkąsai
šališkosios žinios.

bet būdas ir tendencija,

didelį skirtumą tarp dienraščių, savaitinių ir 
mėnesinių laikraščių/ Tarpinę (vidurinę) 
vietą užima grupė laikraščių, išeinančių kelis 
sykius savaitėje. Skirtumas tasai nėra grynai 

■ oaviršutinis, nepriklauso vien nuo to, kokiais 
aiko protarpiais jie pasirodo, bet juoba nuo 

rūšis ir jų moralis arba doros laipsnis.
Reikia pažymėti, kad iš visų tų įvairios 

rūšies laikraščių, dienraščiai turi didžiausią 
intekmę į visuomenę. Teisingai todėl francu- 

journaux” — didžiais žurnalais. Aktuališku
rnąs, kuriuo kasdieninė spauda, taigi dienraš-

mu. Dėl jų greitumo suteikti žinias, 

ir kritikuoti,A nors, žinoma, greitas dalykų 
sprendimas ir jų vertinimas nevisada gali but 
gilus ir teisingas. Todėl gera, rūpestingai 
apdirbta mėnesinė ir savaitinė spauda labai 
gerai papildo dieninę spaudą. “Savaitinės 
spaudos tikslas — sako Fr. Holtzendorff savo 

kasdieninės spaudos vienpusiškumą ir neto
bulumą. Būdama geresnėse sąlygose, ji gal 
nuosakiau, rimčiau ir giliau tyrinėti, kadangi 
iš jos niekas nereikalauja tokio griežto ak- 
tuališkumo, kaip iš dieninės spaudos. Savai
tinė spauda neturi tokių priedermių, kaip die
ninė, todėl ji gal kalbėti apie dalykus paeiliui 
ir visos savaitės atsitikimus suimti kronikos 

pabriežia savaitinių laikraščių uždavinį: “Sa
vaitinių laikraščių priedermė — tai gilesni po
litiškų ir ekonomiškų klausimų gvildenimai ir 
augštesnė raštijos kritika”. Reikia tečiaus pa
žymėti, kad šiandien tik augštai kultūriškai 
stovinčios tautos turi puikias, gerai ir rimtai 
apdirbtas savaitės nuotikių apžvalgas.

savaitėje,
Laikraščiai^ pasirodą tiktai kelis sykius! 

tvaitėje, o ne kasdieną (“la petite presse”),l

neturi didesnes reikšmes. Todėl dideli miestai 
beveik jų ir nežino; tuo tarpu provincijoje jie 
užvaduoja kasdieninę (spaudą, kuri tenai dar.

Reikia taippat pastebėti, kad terminolo
gija toms visoms laikraštijos grupėms ir rų- 
šims niekados nebuvo grieštai nustatyta. Žo
dis “dienraštis” (journal), kuriuo galima ap
imti beveik visas laikraščių rųšis, vartota 
XVIII amžiuje .Vokietijoje laikraščiams, ku
rie pas i rodydavo ilgesniuose laiko protarpiuo
se; “dienraščiu” vadinta savaitraščiai, dvisa* 
vaitraštis, mėnesinis laikraštis, etc.

Šiandieninėje paprastoje kalboje leidinys, 
pasi rodąs ilgesniaė 
dinama laikraščiu ( 
que); aukštesniame 
politiškieji (1 i e n r a š č i a i,

laiko protarpiais, va- 
'eitschrift, ėcrit pėriodi- 
reiškime taip vadinama 

platesniame reiškime

Francijoje laikraštijos terminologija pa
siduodavo taipgi įvairioms permainoms. Žo
džiu “lourna

‘ Journal

franeuzas vadindavo litera
tiškus ir moksliškus laikraščius, o visokius po- 

kraščius ir užsiima’nčiuosius poli
ravo “Gazettes”. Rašantysis į 
buvo tad “journaliste”, dirbantysis 
t te” buvo “gazettier”.
iščiai, kurie suteikdavo žinias iš 

ir rvtu krašto, buvo vadinami “Gazet- 
iš šiauriu ir vakaru — “Nouvelles”.

kasdieniniai laikraščiai, “journal” — išeinan
tieji ilgesniais laiko protarpiais. Terminas 
“gazette” jau pirmoje praėjusiojo amžiaus pu
sėje išėjo iš vartojimo; užvaduota jį abelna

Apolitiškoje spaudoje atskiriama du ty- 
ou: specialių raštų, ir tarnaujančių maloniam 
aiko praleidimui. Politiškieji-satiriškieji raš
tai stovi kaipi ant ribos politiškosios spau
dos ir humoristiškųjų laikraščių. Prie nepoli- 

tus grynai informacijinius, apskelbiamuosius. 
Jųjų rolė ir stovis yra antrinės vertės.

HI.

Pcržiurinėjant spaudos padalinimą laik
raštijoje, prieiname prie abelno pamatinio, 
klausimo: kas ištikrųjų sudaro laikraščio tu
rinį, arba — kame yra turinio pagrindas i 
Kuo laikraštis privalo užsiiminėti, o kuo ne- 
užsiiminėti? Kas turi priderėti publikos dis
kusijoms laikraščiuose? Yra tai klausimas di
delės svarbos, o berišant jį, reikia dalyką 
traktuoti būtinai prisilaikam laikraštijos eti
kos, nes ir čionai reikia paženklinti tikrą ru- 

ros grynai privatiškos ir sukeliamos visuo
meniškąja diskusija užu spaudos sienų.

Spauda egzistuoja visuomenei. Visuomc 
nę tveria tūla vienatų suma, tečiaus, šiįame 
atsitikime, kiek tąsias vienatas jungia bendri_
reikalų arba giminingų idealų ryšys. Šitame 
reiškime eina kalba apie visuomenę kaipo apie 
teatrališkąją, koncertiškąją. ... publiką. Be: 
tuo tarpu, kuomet teatre arba koncerte galima 
pažinti publiką vienoje tiktai linkmėje, o vie 
natas tiktai vienu tikslu surištąsias; — laik- 

valstybinė bendrybė, taipjau vietinis ryšys st 
viskuo, kas į ją atsineša; visupirmiausiai gi 
abelnos ypatybės skaitytojų, kurie, eidami sv 
laiko srove, nori turėti aiškias informacijas 
apie laiko pažangą ir jojo intekmę.

Tyrinėjant laikraštijos stovį Vokietijoje
XVIII amžiuje, o iš dalies net ir pradžioje
XIX amžiaus, matome didelę rubriką, pa
švęstą užrubežiniams atsitikimams. Randa
me tenai informacijas ir skaitlingus feljetonus 
apie persų ir morokėnų reikalus, apie chinų ir 
Pietinės Amerikos maištus. Visa tai yra ap
rašyta labai nuosakiai, smulkmeniškai. Ne
randame vienok tenai užsiinteresavimo vidu
jiniu valstijos gyvenimu; nebuvo tenai, visu- 
pirma, "parlamentarizmo, per tai buvo nepri
einamas turtingiausias aktuališkos ir inte
resuojančios politiškosios medegos šaltinis. 
Virš (o valstijos, nenorėdamos padidinti savo 
vidujinių rupeščių ir vargų, baisiai varžydavo 
spaudą. Tyrinėjant XIX amžių, randame, 
kaip vienkart su konstitucijinių reformų įve
dimu, sykiu su vidujinio gyvenimo pražy- 
dėjimu, užrubežinių dalykų rubrika visai su- 

J

Kuriose-ne-

kų vokiečių laikraštijoj apsireiškimas, būtent, 
jos visiškas neatkreipimas doruos į vietines 
žinias, į vietinius atsitikimus.
kuriose vietose, kaip, pvz., Vienoje, vietines ži
nias paduodavo tiktai rašytieji laikraščiai. 
Spauzdintieji raštai mat .turėdavo pereiti per 
cenzūros rankas, todėl nenorėdavo talpinti er- 
žinančių, tankiai netikrų žinių. Taipjau lite- 

doje vietą, nes valdžia skaitė, kad laikraščiai 
visai nekompetentiški esą spręsti apie litera-

Tatai laikraščio turinys, nors buvę šiek- 
tiek sureguliuotas, šiek-tiek vagon inej.ęs, vis 
dėlto, laikui bėgant, perėjo įvairiausias permai
nas. Nauji tematai randa laikraštyje vietą, 
senieji pašalinama, taipjau mainosi nuolatos 
pats būdas ir tonas svarstant įvairius spaudoje 
dalykus.

Peržiurėjus- spaudos uždavinius, kįla klau
simas: Kas laikraščiui nepridera? Abelnai 
imant, galima įsteigti principą, kad jokie pri- 
vatiški, tariant asmeniški dalykai negali but 
laikraštyje spauzdinami, negali but spaudoje 
diskutuojami. Kiekviena save gerbianti re
dakcija labai rūpinasi ir sergėjasi, kad priva- 
tiški dalykai kaip nors neineitų į laikraščio 
skiltis.

įjoliaus bu&JĮ
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Ir Chinij 1 civilizuojasi...

įvardytą The Woodmen of the 
šiame mieste organizuojama 
skyrius, ir iki balandžio 1

švelnesnis. Nusijuokiau širdingai 
ir upas pasitaisė. Nuėjau į kitą 
kambarį. Vėl prisėta pipirų. Tar
pe jų radau puikią miniaturą 
“Rusiškas vežėjas” snaudžia ant

Tikietus galima gauti pas J. Ilgau- 
Ją, 1613 So. Halsted st., pas P. M. 
Kaitf, 1607 N. Ashland avė., ir pas 
Dramai. Rat. narius. Komitetas.

Reikalinga vyras, kuria norėtų va
karais ir šiaip 1 luošame nuo darbo> 
laike užsidirbti pinigų, pavaikščio
damas savo apielfnkėj tarp draugų, 
pažįstamų ir kitų žmonių. Kiekvie
nas šiek tiek stropesnis vyriukas ga
li padaryti puikius pinigus. Mes pa- 
mokįsime kaip. Del artesnių žinių 
rašykite adresu: Manager, 154 W. 
Randolph st., cor. La Salle st., Chi
cago, Ill.

CAMBRIDGE. MASS.
Batkevičius, 877Cambridge

kimai ? 
ir tiek.

Gawlis, 
Vincas želvis,

3036 Union ave.
708 W. 17th PI.

2015 Canalport ave.
118 E. H5th

710 W. 14th
1813 String
920 W. 20th

849
921

8139 Vincennes Rd.
3019 Parnell ave;

827 ■— 33rd
913 W. 32nd

BALTIMORE,
1834

603

INDIANA HARBOR, IND.
Yasiulis, 3604 Deador st.

LOS ANGELES, CAL.
O. Mankus, 319 Germain Bldg.

N. Y.
120 Grand
South la»;
124 Grand
102 (Jranū

Pas šiuos mus agentus galima 
sisakyti “Lietuvą” metams ar 
pusėj metų Ir užsimokėti.APSKELBIMAS.

Vedusius ir nevedusius žmones kvie
čiame rašytis į turtingiausią ir ge
riausią broliško susišelpimo organi
zaciją, 
World. 
naujas
dienos įsirašymas dykai, po tos da
tos |sirašymas bus $15. Jsirašusieji 
iki bal. 1 d. skaitysis inkurėjais. 
Sąnariai šelpiami kiekviename ne
laimės atsitikime, susirgus gi ap
mokama ligonbutis. Del artesnių ži
nių kreipkitės adresu: 11408 Michi
gan ave., viršuj, nuo 4 iki 9 vai. 
po pietų, o subatomis ir nedaliomis 
nuo 1 iki 6 po pietų; arba adresu: 
Dr. A. H. Lifchutz, 11447 Michigan av.

savo sielos nesimato. Nu- 
inan pa- 
Bet štai

st. 
PL 
st 
Pl. 
st. 
Pl.

Prunckunas, 
ave., Chicago, .Ill.

CHICAGO, ILL.
J. I. Bagdžiunas, 2334 S. Oakley ave. 
Ad. Gimbutas, 
Antanas Grišlus, 
J. Janušas, 
Zen. Jucevicze, 
Petras Lakaras, 
Vnic. Linka,
J. A. Rimkus,
K. Steponis, 
Vine. Stulpinas, 
Jonas Visockis, 
A. Vizbaras, 
Petras Vaitiekūnas, 
P. Zmudzinavičia,

HERRIN,
T. Adomaitis,

lio išsiskėtęs, įsirėmęs 
“batiuška Aleksandras III”. Po 
skulptūra, del pilno įspūdžio, reik-

Šv. Dominyko Draugystė paj ieško 
savo draugo Petro Janilionies, kuris 
prieš šešis mėnesius kažkur prapuolė 
ir nežinome, ar gyvas, ar miręs. Pa
eina iš Geidžiūnų sodžiaus, Biržų par., 
Kauno gub. Lietuvoje turi žmoną Ir- 
dukterį. Kas 
džiame suteikti 
žinią’ adresu: 

Mr. K.
3208 Auburn

matomi stovi. Tarpe jų visokių 
turtuoliu, kaijy VDiiderbildt ir k. 
Visi kaip liniją prariję. Nema
tyt juose nč^Jafgmų, nė dva
sios. Kur-gi jo sielos t vėriniai,

BROOKLYN, 
Ambrozėjus, 
Lesniauskas, 

Liutkauskas, 
Pilėnas,

liudau. ... Ira jsarrfiata 
sidare uz tą įtttropjetį. 
prajukdino mane vienas

ILL.
Box 708.

giau su jomis kovot* Vyriausias 
tų kapitalistų šnipų biuras esąs 
National Banko rūmuose, prie 
Dearborn ir Monroe gatvių. Iš 
v • čia

(liniukus varytų savo pragaištin-

T ■■ T iii.
1 '

v v

L! -1
•
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Mokyklų darželiai.
ekiu taryba nutarė apie 

kiekvieną viešą mokyklą padary
ti darželį, apsodinti medžiais ir 
gėlėmis. 'Tam reikalui skiriama 
170 tūkstančių dolarių. Darž 
priežura busianti pavesta 
tikram ekspertui daržininkui 
2000 dol. algos metams.

s.... Kamarinsky mužik”, tai 
paveikslas butų tikrai pilnas. 
Jisai yra taip šlykštus, taip biau- 
rus, kad net šiurpuliai krato. 
Gal gr. Trubeckoi ir tikrai pa
gavo to valdono dvasią, kas žino? 
Yra tai modelius nesenai pasta
tyto jam paminklo Peterburge. 
Kitas batiuška N2 jau šiek tiek

PARSIDUODA LOTAI.
Baldwin Locomotive Company iš 

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

Mes turim pardavimui geriausius 
lotus tame mieste ir arti virš minėto 
fabriko. Dėl platesnių žinhj ir lotų 
kainų kreipkitės | musų ofisą:

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

VIETINES ŽINIOS.
Auklėjamoji Paroda.

taigi nuo
num. 6 lig 10 d. 
odos iki nedėlios

30-tos ir Halsted gatvių, bus ati
daryta. auklėjimo paroda, t. v. 
Cit v Welfare Exhibit. Paroda 
bus atdara nuo 2 vai. po pietų 
iki IO vai. vak. kasdieną. Iš lan- 

mokesties nebus 
Paroda si

(Women
reikalaujama.
Motoru Ratelio
Club of Chicago), prisidedant prie 
to miesto parkų bei viešų mokyk
lų valdyboms. Parodoj, su pa
galba tam tikrų mapų, braiži
nių, ^piešinių, paveikslų ir skait
linių bus rodoma lankytojams, 

* kas mieste padaryta ir ko dar 
reikėtų padaryti, kadf pagerinus 
miesto gyvenimo sąlygas ypačiai 
sveikatos ir vaikų auklėjimo 
žvilgiu. Boto, parodos laiku bus 
dar šiaip įvairių pramogų, su

ity

.mininkė, 1) Pramogos: Central i- 
nės Bažnyčios Kindergarten ir 

. Immanuel Presbiterių Kindergar
ten. 2) Liaudies šokiai: Armouro 
mokyklos 2 ir 3 skyriai. 3) Pra
kalba: Viešų mokyklų superin
tendentas Mr. E. C. Rossiter.

a4) Dainos: Armouro mokyklos 
mokinai. 5) Vaikų globa: de
monstruojama paveikslais.

Seredos vakare : Miss 
Margaret Benson, pirmininkė. 1) 
Rusu liaudies šokiai: Armouro

Norvegų liaudies šokiai: Armou
ro mok. mokiniai. 3) Prakalba: 
Viešų mokyklų superint. pagal
bininkas Mr. J. D. Shdop.

Ketverge, kovo 7, p o p i e - 
t ų : Ketvirto Distrikto Moterų 
Ratelių Federacija.

Ketvergo vakare : Mrs. 
Amalie H. Jerrome, pirmininkė, 
i) Glee Club, Armouro 'fechno-

pravesti požeminiai Chicagos mie
ste gelžkeliai, valdomi ne pri
vatinių kompanijų, bet .municipa
liteto. Sulyg tais plianais, gelž
kelių systema butų tokia: Iš mie
sto centro eitų viena linija išil-

kaltu: 1) už siuntinėjimą krasa 
nemorališkų apgarsinimų; 2) už 
skelbimą ir nurodymą priemonių 
kaip apsisaugojus ir sunaikinus 
vaisių. Tokie pamokinimai rasta 
jo siuntinėjamoje žmonėms kny-

norisi jį pribukštinti, 
važiuoti. Visi kiti ve
išsitiesė didžturčiai. Keli arkliai, 
šunis, 
kios

Pajieškome agentų prenumerato
riams rinkti pirmutiniam moterų 
laikraščiui Amerikoje “Amerikos Lie-į 
tuvaitė”; prenumerata metams 50c., 3 
menesiams 
Jau jaunos 
įmokti spaustuvės 
heidėją adresu: 
Į G. A.
F. O. Box 125/

10c. Reikalaujame taip- 
merginos norinčios iš- 

darbą. Kreiptis į

Baronas, 
McKees Rocks, Pa.

vis
byloje tik tas ir buvo tyrinėta 
neįmaišant Pupauskio kitų dar
belių. Visi valdžios rankose pla-

drąsaus lipdymo, drąsios su-

gatvės; į pietų vakarus linija* katai 
Harrison gatve iki Halsted, pa- kalba.

12-tos gtv., o nuo čia, vakarų- 
link, iki 40 ave. Į šiaurius po
žeminė linija eitų išilgai Dear-

ir
nėms

lietuviu t.ir
pauskis turi banką 2342 Leavitt

boru ave. iki Aorth ave., nuo 
čia pasisuktų į Lincoln ave., pa
skui, nuo Halsted gtv. ir Fuller
ton ave. tęstųsi, šiauriųlink, ikiĮsieriumi 
Evanston ave. Šaka šiaurvaka
rinei! miesto daliu pirmiausia ei
tų išilgai Milwaukee av. iki Mon-

galima pravesti į rytus ir vaka
rus linijas išilgai Kinzie ir Van
Buren gtv. \’isos tos požeminių 
gelžkelių systemos ilgis sieksiąs 
100 mylių ; pastatymo išlaidos ap
skaityta ant i®3 milijonų ir 200 
tūkstančių dolarių.

Techniška mergaitėms mokykla.
South Division rubenuose

muosc, prie Wabash ave. ir 26tos 
gatvės, šiemet tapo atidaryta Lu
cy blower techniška mergaitėms

vienas tęsiasi keturius metus, ku
rį baigusios gauna teises įstoti 
Chicagos Mokytojų Kolegijon 
(Teachers College) ; antras kur
sas — dveji metai, skiriamas mer
gaitėms, kurioms sąlygos nelei
džia ilgai mokyklos sienose pa
silikti, taigi kurios priverstos pa
čios savimi rūpintis, pačios 
duonos kąsnį 
juose kursuose 
siūti, skalbti,
skyriuose mokoma

lį

Teisme jis užsfgynč, jog 
nemokąs nei rašyti, 

isą kaltę mete ant 
kuris pas jį dirbo
ir siuntinėjo žmonėms 
savo ir Pupauskio vi- 
pravardėmis.

pardavinėjo kvai-
žmonėms visokias naslap-

mosiu no.

lėti
nei

Ta- 
ka-

kaip

šokiomis
Pupauskis 

lietus 
tis, i: 
kos.
prisivilioti mergą; kaip apsieiti 
su moteria, kad iš to jokių pa
sekmių nebūtų; kaip išbūti ke
lias dienas ant vandens; kaip 
patapti nematomu: kaip padary
ti, kad visos moterįs pasikasotų;

kad kito pinigai pas tave parei
tų ; kaip prašalinti nuo savęs prie
šus ; kaip padaryti, kad merga 
tavęs pageidautų, ir t. t. ir t. t.

Pupauskis išviliodavo iš to pa
ties žmogaus pinigų po keletą sy
kių, panašiai kaip tas buvo paro-

trus”. Jo apgarsinimai vardais: 
Faust, Twardowski, Smith, Pu- 
pausky ir kitais, tilpdavo ir lietu
vių laikraščiuose. #

Pupauskio prasikaltimas prieš

visuose kriminališkuosc apkalti
nimuose “Jury’’ neturi teisės bau
smės skirti, ji tik nusprendžia, 
ar apskųstasis yra kaltas. Jeigu 
kaltas, tada pats teisėjas paskiria

jgia jais specialistai. ?.mo- 
rcikia aiškių, didelių, įspu- 
dalykų, o ne pagražinimų, 

kopijų didžturčių. Reikia 
tvarinių, žavčjančių akis 

tokiu
sielo.4
ir sielą, tokių, kurie kiekvieną 
žmogų iš pirmo pažiurėjimo su
judintų, o ne su lornete vien 
matomų. Mariute J—ne.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
B. I. Jurkšaičiui, Chicago. Gau

ta pervėlai, šitan numeriu nega
lėjome beindėti. Bus sekamame. *

Daugelio korespondentų pri
siųstų raštelių šių numeriu, dėl 
vietos stokos, nebegalėjome in-

ilia. Ir vienas ir

kelis kartus to?, pąties aprašinėti 
negalima. r * <

Marksistui, $

į Pajieškau savo dėdes Jono Rikliko 
(Samoilis) Suvalkų gub., Naumiesčio 
pav., Sintautų parap., Bridžių kaimo; 
apie 20 metų kaip Amerikoj.
^Ižiu duoti žinią adresu: 
č Antanas Baronaitis,
P. O. Box 323, Bentleyville, Pa.

Mel-

Pajieškau Juzės Kvedaravičiūtės, 
Suvalkų gub., Kalv. pav., Liubavo 
parap., Sabaliavo sodžiaus. Taipgi 
dviejų brolių — Leono ir Alek. Tra- 
nauskų; Leonas yra vedęs, o Alek. 
girdėjau esąs dabar Chicago j, 111. 
Pirm 2-jų metų visi buvo Phlladel- 
phijoj, Pa. Turiu svarbų reikalą, mel-

Miss Albina . Garjoniutė,
2273 St. Clair av. N. Er- Cleveland, O.

Pajieškau savo draugo Jono Simo, 
Kauno gub., Panevėžio pav., Ažušilų 
sodžiaus, 
Amerikoj, 
resu: 

f

bus kokie 5 metai kaip 
Meldžiu duoti žinią ad-

P. O. Box
Petras Mažai is, 
175, Toupurex, Pa.

Pajieškau savo draugo Antano Vait
kaus, Kauno gub., Telšių pav., Plun
gės parap., iš Žutautų. Gyvena Chi- 
cagoj. Kas apie j| žino, meldžiu pri
siųsti man jo adresą.

Jonas Dinneitis,
306 Fowler ave^, Sioux City, la.

AUKOS 
Lawrence’o streikieriams sušelpti.

Farmington, TV. Va., p. Pranas j f 017 E. 
Luksevičius atsiuntė $10 aukų Law- 
re n eo streikieriams sušelpti. Aukau
tojai: po $1.00: Pranas Luksevičius, 
Kaz. žikus, Jon. Zavistanavičius, Jon. 
Piampė, Aleks. Zikus, Jon. Mastau- 
ckas, Pov. Brazionas. — Po. 50c.: Pra
nas žikus, Kaz. Dervida, Ign. Vasi
liauskas. — Po 25c.: Ant. Pranckevl- 
čius, Kaz. Grinius. 
Vitkauckas, Stan. 
liesimas.

Aukos pasiųsta 
majam komitetui, 
kurie norėtų savo kovojančius bro
lius sušelpti, aukas siųsti tiesiai šel
piamajam komitetui adresu: A. Rama
nauskas, 101 Oak st., Lawrence, Mass.,

Jon. Grinus, Juoz.
Vaičiulis, Adomas

streikierių šelpia- 
Meldžiame visų,

Pajieškau Ignoto Kunickio, 26—30 
metų amžiaus, vidutinio ūgio, apskri- 
to> veido, truputi kumpa nosis, tam
sių plaukų, rudų aklų, žemiau kai
rės akies turi pusėtiną randą; apie 
9,metai Amerikoj; vasario 17 dieną 
išvažiavo kažinkur iš Cleveland©, 
man 1 
dovanų.

Kas 
dol.atsiųs jo adresą, f gaus 

u. 1
T. F. Bzys,

63rd st., Cleveland, O.

Pajieškau savo draugų, Mikolo Sor- 
kio ir Franciškaus Lengvino, pirmiau 
gyveno Rumford, Me., 1910 . metais iš
važiavo į Chicago. Turiu svarbų rei
kalą, prašau atsiliepti adresu:

Frank Liepis,
P. O. Box 278, Rumford, Maine.

Pajieškau savo 
Dani uno, Kauno 
Ramigalos par., 
Meldžiu atsiliepti

pusbrolio Motiejaus 
gub., Panev. pav., 
Pažarčių sodžiaus, 
adresu:

Jonas Drąsutis,
721 Vi! E. Washington st., Springfield,

111.

PARDUODU FARMAS.
Lietuvių kolionijoje Mason ir Lake 

cpskričluose, Michigan valstijoj, kur 
jau 105 lietuviai turi nusipirkę far
inas. Ten turiu dar daug geros ne
išdirbtos žemės plotų parduoti. Taip
jau turiu gyvenamų farmų su trio- 
bomis ir sodnais, žemė kuogeriausia, 
su moliu, juodžemiu ir smėliu mai
šyta. Parduodu lengvomis sąlygomis 

I ir pigiai, norintiems lengvais išmo
kėjimais. Rašykite tuojau, prisiųsiu 
dykai savo žemių žemlapį ir infor
macijų knygelę.

ANTON
Peacock, Lake

KIEDIS.
County, Michigan.

Parduodama groserijų ir 
krautuvė lietuvių gyvenamoj 
Gerai išdirbtas biznis, 
priežastis — savininkas 
| Lietuvą. Vieta: 821 - 
Chicago, 111.

mėsos 
vietoj. 

Pardavimo 
išvažiuoja 
34th st.,

Ant pardavimo yra daug farmų su 
gyvenimais ir kitomis trobomis. Par
mos yra prie upių ir ežerų. Parsi
duoda pigiai, arba maino ant namų. 
Gera žemė, viekas auga, yra visokių 
uogų ir žuvių, taipjau vietos me
džioti. Kas nori pirkti, ar mainyti, 
rašykite: Ben. Diokas, Irons, Mich.

Ant pardavimo lotas labai žema kai
na. Lotas randasi geroj gatvėj, su 
vandeniu ir su užmokėtomis takso
mis, kaina tik $250.00. Taip pigiai 
parduodu todėl, kad turiu išvažiuoti 
su įvairiais reikalais Lietuvon. Dėl 
platesnių žinių kreipkitės adresu: 
Tony Skrandai!, In care of Joseph 
Yushkewitz, 3364 So. Halsted str., 
Chicago, Ill.

Pigia kaina parduodu puikią bu- 
černę ir grosernę, gerai įrengta ir 
geroje vietoje. Parduodu dėlto, kad 
noriu kitą biznį užsidėti. Gera proga. 
Dėl artesnių žinių kreipkitės adresu: 
828 Albany st., Roxbury, Mass.

Puikus lietuviškas saliunas, puikiai 
įrengtas, labai geroje vietoje bus pi
giai parduotas. Biznis gerai išdirb
tas. Prie saliuno yra puiki svetai
nė susirinkimams ir šokiams. Par
siduoda dėl to, kad savininkas nu
sipirko kitur nuosavybę. Norinčiam 
gero j saliuno yra puiki proga pigiai 
nusipirkti. Kreipkitės šiuo adresu: 
556 E. 115th st., Pullman, III.

Pardavimui yra dviem augštais na
mai. Turi but parduoti šių savaitę. 
Adresas: 231 <8 S. Hoyne avė., Chicago.

Parduodama groserijų ir mėsos 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. 
Parduodama dėlto, kad dabartinis sa
vininkas išvažiuoja kitan miestan. 
Kreipkitės adresu: 1346 So. 50 av., 
Cicero (Grant Works), Ill. \

K.

M.

V.

LEWISTON, 
Vilaniškis, 14

ME.
Summer st.

MINERSVILLE,
Ramanauskas,

NEW BRITAIN, CONN.
J. Cheponis,

NEWARK, 
Ambrazevičia,

PA.
Box 538.

510 Main

178 Ferry

PETERSON, N. J.
A. Varaškevlčius, 70

PLYMOUTH,
Foteli linas, 345

PITTSBURG, 
Baltrušaitis Bros., 
Jonas A. Ignotas, 

G. Miliauckas.J.

J.

T.

G.

Lafayette

PA.
E. River

st.

st.

st.

st.
PA.

2400 Fifth ave
46 So. 22-nd

1811 Wharton

PITTSTON, PA.
Kazakevičia, 103 N» Main

SHENANDOAH, PA.
Kryžanauskas, 38 E. Centre

SPRINGFIELD, ILL.
7'achilauckas, 1217 W. Jefferson

so BOSTON, 
Nek. Gendrolius, 
J. G. Gegužis,

Geo.
Juoz.

Sim.

D.

28

SCRANTON, 
Baltrūnas, 
Petrikys,

st
st

st.

st.

st.
MASS.

224 Athen
W. Broadway.

st.

PA.
2018 Luzerne st.

1514 Ross ave.

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

UNION CITY, CONN.
Eimaitis, 65 Brennan

WATERBURY, 
Ch. Kažemekas,

CONN.
785 Bank
827 Bank

K.
Jur. žemaitis,

WAUKEGAN,
Misevičia, 1326 LincolnStep.

ILL.

KELIAUJANTIEJI AGENTAI.
Juozas šlikas.
Jonas Dabulskis, 
Simanas Kvietkauskas.
M. K. Wilkevicze.
Kastantas Kulis.

A A

st.,

st.

st.
st.

st.

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

--- 7 ---- - - - - . - - _ , ---- - - - 7 
kuris visas aukų apyskaitas paskelbs 
laikraščiuose.

APGARSINIMAI

atsi-

Pa.

st.2) Choras: McAllister mokyklos

avė.
Ill.

avė.

ma-
pa-

463

Ant. st.

D. st.

st.

Conn.
B. P. st.

K. st.

M. st.

stMu-
OREG.Reikalavimai.

avė.

tas iš Rusijos Inteligentijos dabar-ji Cląrk sts. Ten gausite planus ir 
iiato HXYealWMk ’• specifikacijas yiršminėtam darbui.

M. Paltanavičia,
J. J. Balakauskas,

MASS.
101 Oak

st
st.

galima bet kuriuo laiku. Už mok
slą nieko mokėti nereikia.

Ant.
Ant.
Balt.

MASS.
35 Arthur

N. J. .
211 First

MONTELLO, 
Miszkinis,

žinove, JJaiię suprantu jausmu. 
Taigir pilna geriausių jausmų be
gan į šią parodą. Maniau sau, 
et, amerikoniški paveikslai, skulp-

gana: Holden School Social Cen
ter. 3) Flag Drill, Holden mo
kykla. 4) Miesto pagerinimai: 
iliustruota Mm. John C. Kennedy 
kalba.

CAMBRIDGEPORT, MASS.
Atkočaitis, 13 Harrison

Jeigu paveikslas padaro 
nyje kokį įsptfdį, -jisai 'man 
tinka. Neesu artiste, tu da

Pajieškau savo švogerio Miko Tar- 
cijono ir draugo Vaslavo Veikšnoro, 
abudu Būvalkų gub. Prašau duoti 
žinią adresu:

Franks Kazlauckas,
E. 29 & State 2900, Des Moines, Ta.

ELIZABETH, 
Bočkus,

LAWRENCE, 
Ramanauskas,

ROCHESTER, N. Y.
Kazys Dapšis, 150 Joseph

Fromes, 
Jankauskas, 
Plochocki, 
Juozupavičius,

CHICAGO, 
Ilgaudas, 1613 
Kaltis, 1607 
Tananeviče,

Mergaitės, neturinčios patrau
kimo mokintis šeimininkavimo ir 
namų darbų, gali mokintis kito
kių užsiėmimų ir speciališkumų,

N. J.
273 River

st.
ave.

st.
' st.

3 metai atgal gyveno 
Pa., o dabar ; nežinau kur 

Paeina iš Kauno gub., Pa- 
pav., Naujamiesčio parap., 
kaimo. Meldžiu atsiliepti ad BUENOS AIRES, ARGENTINE, 

ozas Pauga, Calle Alldecova

st.
st.

KUR GAUTI “LIETUVĄ”.
Galima gauti kiekvieną savaitę 

Lietuvą” už 5c. ųas šiuos agentus:

WORCESTER. MASS.
15 Millbury 

121 Green
' WAUKEGAN, ILL.

Job. A. Petroshius, 922 — 10th

NEW HAVEN, CONN.
A. Makarevich, 255 Wallace

PRANEŠIMAS.
Pranešu visiems, kad pas mus gali

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

K. URBON, 
1302 Indiana ave., Shehoygan, Wis.

9 metai Ame- 
III., 

atsi-

M. Malinauskas,
512 N. Bonnie Brae st., Los Angęles, 

z? Cal.

• PORTLAND, 
Bowman News Agency.

Jonas
P. M.
M. J.

: i o j, kovo 8, p o 
i)‘ Liaudies Šokiai:

Pajieškau savo pusbrolio Jokūbo 
šlikos, Kauno gub., Panevėžio pav., 
Biržų parap., Užšillų kaimo. Jis, ar 
kas kitas, tepranęša adresu: 

f Stanislovas Karosas, 
621 E. Main st.’ Waterbury,

BROOKLYN, N. Y.
73 Grand

65 Hudson 1 
87 Grand 
222 Berry

ILL.
So. Halsted 

N. Ashland ave.
670 W. 18th st 

Mike Valaskas, 345 Kensington ;
CLEVELAND, OHIO.

P. Šukys, 2118 St. Clair 1 
BALTIMORE, MD.

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

PHILADELPHIA, PA.
Ignotas, 1028 So. 2-nd

PATERSON,
Atkinds Bros.,

Pajieškau savo pusbrolio Franciš
kaus Tautkevičiaus, Kauno gub., Ra
seinių 

žmogus pa-l1’^0^
, I J C lį-> 11

sau 
dilytis. Abie- 
mokoma virti, 
Augštesniuose 

kūdikių pri
žiūrėti* ir penėti, ligoniams virti, 
drapanų sinti, skrybėlių .dirbti,

Pėtnyčios vakare : Miss 
M. A. Forkin, pirmininkė. 1) 
Gimnastų šokiai; 2) Flag Drill; 
3) Vaikų choras, — visi nume
riai bus išpildyti McCldlan mo
kyklos mokinių.

S u b a t o j , kovo 9, po 
pietų: Dr. J. L. McBeen, pir
mininkas. 1) Liaudies šokiai. 2) 
Muzika. 3) Gimnastų lankstynes.

Subatos vakare: 1) Uni
versity Settlement čekų vaikų 
orkestras. 2) Miesto nevalumai: 
iliustruota Mis^alaiy McDowell 
kalba. 3) “Birutes” choro dai
nos. 4) Krutamieji paveikslai.

N e d ė 1 i o j , kovo ■ 10, po 
pietų: Mrs Roger Sullivan, pir
mininkė. 1) Muzika. 2) Prakal
bos. ’ •

Nedėlios vakare: 1, 
zika. 2) Prakalba: Miss 
Addams.

Požeminių geli kelių plianai.ė
Uostij ir požeminių miesto 

gelžkelių komisija .sųtajse jau 
plianus, sulyg kuriais turėtų but

rinkimo, knygų įrišimo ir šiaip 
visokiu kitokiu moterims tinka- v v

mų amatų.
Šiuo tarpu mokyklą lanko nedi

delis mergaičių skaičius, baigu
sių 5, 6 ir 7 pradinių mokyklų

Bausmė šiuose prasikaltimuose 
yra apie 5 metai kalėjimo, arba 
$5000.00 pinigais.

Kadangi utarninke bu-vo Icgališ- 
ka švente —. skyrimas kandidatų 
į miesto valdininkus,-tai teisėjas 
Landis nusprendimą Pupauskiui 
bausmės atidėjo ant ketvergo, 29 
vasario. Ketvergo žinios į šį 
numerį nespėjo patilpti, todėl by
los pasekmes pranešime sekama
me numeryje.

Jo. Vis—kas.

Pajieškau savo pusseserės Onos 
Kuzmickiutės, Suval. gub., Kalv. ap. 

„Dabar apsivedus su Petru Remeika 
ir pirmiaus gyveno Chicago, 1628 W. 
Keenon st. Jei kas žinotų kur jie 
dabar gyvena, teikitės pranešti adresu: 

Ignas Dumblauskas,
MAISTAS IR MIEGAS. [1407 Superior ave., Sheboygan, Wis. 

Šituodu dalyku tai geriausios ~ ’
. . 11- t, • Pajieškau savo dėdės Kazimiero

pasaulyje gyduoles. Be maisto Mikuto, Kauno gub., Raseinių pav., 
ir be miego niekas negali oyven- Barai^iU kaimo, pirmiau gyveno 

c, . . . Scrantone; apie 15 metų Amerikoj,
ti. žvarbiausia yra maistas, ka- Turiu svarbų reikalą, meldžiu 
dangi jei žmogus turi pakanka- ūepti adresu:

. . * . . Simonas Savickas,
mat sotaus maisto ir gerus virski-| p. o. Box 44. Vandergrift, 
namuosius organus, jis ir gerai 
miega. Tai parodo, kaip svarbu 
turėti geras apetitas ir geri vi
duriai. Jei kada

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 
pilną saują naujausių mūsų ge
resnių rašytojų veikalų.

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

II. Visuomenės ir Gyvenimo 
skyriuje telpa: Kazio Puidos,

neturtingos mergaitės, turinčios 
pačios sau duoną pelnytis. Jos 
ypačiai mokomos ir mokosi prak
tiškų rankų darbų.

Mokykloj yra didelė gimnasti
kos sale, maudyklė, dailės salė, 
siuvamieji kambariai, virtuvė, 
valgomieji kambariai, kur moko
ma, kaip patiesti stalus ir paduo
ti valgius; skalbykla, kur moko
ma skalbti ir prosinti etc.

Beto, mokykloj yra kambarys, 
kurin visos mokinės susirenka 
sau užkandžių pasigaminti.

Mokinių — kadangi mokykla 
tik nesenai atidaryta — dar tie

Kapitalistų šninai.
Laikraštis ”The Milwaukee 

Leader” praneša iš Chicagos,' buk 
didieji kapitalistai turi čia pui
kią* Organizuotą šnipinėjimo sy- 
stemą, kuria' jie naudojasi suse
kimui, kas darbo* organizacijose 
veikiama, kad galėjus pasekmįn-

• Kunigaikščio P. Trubeckoi 
Skulptūros paroda.

ryti. O čia žmogus gyvena Pa
ryžiuje, kur tiek gražių-gražiau- 
sių dalykų, tiek prakilnumo, švel
numo, tiek artistiškos dvasios. 
Norėjau ir aš savo dvasią pa
ryžiečio jausmais atgaivinti, už
simiršti valandėlei.

Skubai inbėgau į Art Insti
tutą. Salė. Aplink apstatyta 
kokiais ten iš lentelių sukaltais 
stulpais. Ant jų-gi miniaturiš- 
ki dalykėliai pastatyti. Ne šio
kie, nė tokie. Keli iš jų didesni. 
Svarbiausios skulptūros: P. Tru- 
beckojo žmona, gr. Tolstoi,, tep
liorius G. Segantini, motina su 
vaiku, kunigąikšt. L. Galkin ir 
beveik xiskas, kiti pipiiaį nę-

pav., Pašilės par.
pirmiau gyveno Chicago, 
dar gyvas butų, meldžiu 
adresu,:.

Mečislovas Jesevičia,
a. . avavaa IUV . Frailkllh ‘st, . Joliet,

jau reikia vartoti Inner s Amen- ______________ ų. ■ •___________

can Elixir of Bitter Wine. Su-1 Pajieškau savo švogerio Franciš- 
no ir kaus Gurskio. 3 metai atgal gyveno 

Scranton, 
lietu-J jis yra.

I nevėžio 
Kemenų 
resu:

tam tikrų parinktų žolių, 
rinčių savyje yjokių' kenksmingų 
medegų. Jis č^velųiu budu su
stiprina virškiųįįmųcįsius organus, 
pataiso apetitą ir^ suteikia gerą 
ir sveiką miegį. greitai praša
lina vidurių s$kie£?jimą, išgydo 
visokias pilvo 1Y ža^rnų ligas. Vi
sose aptii 
1333—1339 
cago, III.

os. Triner, 
jĄsbĮ^nd ave., Chi- 
ur.j ■< ' Y I

Draugijy Reikalai.
CHICAGIEČIŲ ATIDAI.

Dramatiškas Ratelis prie L.S.S. kuo
pą Chicagoje statys pirmą syk| sce
noje musų jžymaus rašytojo K. Ja- 
siukaičio naują 5 aktų ir dviejų 
paveikslų dramą ne
dalioj, ’ kovo 10 d., 1912, svetainėj 
C. S. P. S., 1126 W*. 18 gatvė, arti 
Center ave. Pradžia i vai. po pietų. 
Įžanga 75c, 50c lr 35c. Po teatrui 
balius. . . *

Veikalas yra labai žingeidus, paim-

KONTRAKTORIŲ ATYDAI.
Reikalingas kontraktorius aptvėri

mui naujų Lietuviškų Tautiškų Ka
pinių. Lietuviai kontraktoriai atsi
šaukite šiame reikale, pas adv. F. P. 
Bradchulj, 806 Strauss Bldg, Madison

no Jaroševičiaus, Antano Ruce- 
vičiaus, Žemkalnio, D. Šidlauskio 
ir Aleksandro Jurašaičio raštai.

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

IV. Informacijų skyriuje, tel
pa: Lietuvių kronika 19n m., 
Mūsų draugijos, Mūsų mokyk
los, Mūsų artistų kuopos ir ar
tistai. Adresų lapas, Rusijos val
stybe, Įvairios statistikos žinios 
ir 1.1, ir 1.1. Vilniuje 1911, psl. 
287. Su prisiuntimu kaina 75c.

“Teatras” no. 2 ir 3, talpina 
nauja scenos veikalą Togobočnij’- 
ko Iš Meiles penkiaveiksmė dra
ma, su dainomis ir šokiais. Ver-.

ant kalno malūnėlis, II Mane mo
tušė bare ir III Linksma Volun-. 
gėle, Harmonizuota K. Diržio. 
Vilniuje 1911, pusi. 119. Kai-, 
na, su prisiuntimu .........  50c.

Užsisakant ir pinigus siunčiant 
adresuokite:

A. OI SKEWSKIS.
2252 S. Halsted st, Chicago. Dk
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PRENUMERATA KAŠTUOJA

W.D.Boczkauskas&Co

620-622 W. South All
Bahamas PlaučiamsMahanoy City, Pa,

(SEVERĄ’S BALSAM FOR LUNGS)

25 centai.

Rin-

20
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orl-

uč

abelname knygų katalio-
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S E 810 S KVORTOS

60
80

a dm. 
kny-

sau tikslų auginti tau- 
“Vaivorykštė” stengsis

nosies 
inks-
Yra 

prie’ 
apru- 
labo-

Žingeidumai Patologijos 
Žingeidus.,* Osteologijoa 
Žingeid jfrc. V^omuKavi- 

STO Organu

Prašome užsisakyti pirmąjį lietuvių 
grynai literatūros laikraštį

A-!.v

nuo ligų ir kąip gydytis namie, su- 
paprastomis ligomis. Ten jau ap- 

apie įvairias - vyrų ir moterų H- 
apie nervų sugedimų, blogus paprati- 
ir paklaidas; apie akių, ausų, 

kraujo, odos, kepen ų, 
širdies ir

UUOSA GALERIJA MDKSI ft
126 So. SUte St. CHICAGO, ILL.

Valandos: -..a
Nuo 9 ryto- iki 7% vakare. Nedaliomis 

ir šventadieniais iki 2 po piet. Už pasitei
ravimus mokesties, neimame.

■' Už egzamiriavima, patarimą, gydymą ir 
vaistus imame* $2.00. '■ ‘ •••»;*.-•

; ,3000 didelių knygų dykai. Pasirūpinkite, 
vieną ingyti, kol dar gaunama.

3čtame augutė Baltimore Bldg.

1 Nedaro skirtumo koka U-

L1ETUVISZK0S KNYGOS: lUZSIKimsimaiginimai, plikinantis Slaplnimus, pūslės nesveiku- 
Gaunamos “Lietuvos” knygyne, (ku- mas, erzinimai, tankus noras ištuštinimo, męs 

nėra abelname knygų katalio- išgydom viršui minėtus padėjimus Ve vartojimo

Bu-kart nedėlinis laikraštis

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU 
LAIKRASZTIS AMERIKOJE, 
KURIS ISZEINA DU KARTU 

ANT NEDĖLIOS.

Išeina kas utarninkas 
ir pėtnyčia.

AMERIKOJ {”““u>52s
PTTT) ADA T ir Lietuvoj J3.5O 
n 11 n t f r l llb AnEUjo5 ir Škotijoj 151, *-A V Ak V A VU Pru8uoso 15 markų.

TITTD ADA T fRo’lW ir Lietuvoj t 
Ml K I f 11 flH AnsHjo) ir Škotijoj UUllVl VU pr„miftW murk'i

Rašyk tuojans, o gausi vieną 
numerį dykai.

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

"Vaivorykštėn" bus dedamos apy
sakos, dramos, novelės, eilės Rašyti 
"Vaivorykštėn" pakviesti visi geres
nieji musų rašytojai, taip senesnieji, 
taip jaunesnieji, iš kuinų daugelis jau 
pasižadėjo, kitų pasižadėjimo laukia- 

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

me. Be to ” 
tus kritikos 
” Vaivorykšte" 
Gi^.

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, ją plėsime ir 
tobulįsime.

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 rubl. 20 kap.

Redakcijos ir administracijos adre
sas: Vilno, TatarSkaja ui. 12 — 14, 
arba pačto dėžutė No. 63. Jonui 
kevičiui.

Su tikra pagarba
"Vaivorikštės" redakcija ir

P. S. Pirmoji "Vaivorykštės" 
ga išeis kovo mėnesyje 1912 m.

Užsisakykite 1912 metams pigiausį 
lietuvių laikraštį

“ŽEMDIRBĮ”
“ŽEMDIRBYS” 1912 metais eina du 

kartu per mėnesį.
“ŽEMDIRBYS” 1912 metais be ūkio 

žinių spauzdina žinias iš Lietuvos ir 
viso pasaulio, gražias apysakutes, po- 
pulerius mokslo straipsnelius, 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- 
šicl neskaitęs žmogus lengvai galė
tų jį suprasti.

“ŽEMDIRBYS” drąsiai ir atvirai gi
na lietuvių teises 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 metams 1 rubl. 
kap. Lietuvoj ir Rusijoj pusė metų 
60 kap. Užsieniuose metams 1 rb.
kap. Užsieniuose pusė metų — 
kap.

Vienas numeris pažiūrėti siunčia
mas visiems dykai.

“ŽEMDIRBIO” adresas: Vilnius, 
2-oi Ponomarski No. 14.

Prašome parsisiųzdinti 1912 metams 
mėnesinį leidinį 

“TEATRĄ” 
“TEATRAS” eina knygutėmis 

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

ginallal 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.

KARUTIS IR STRIK ULIS 
Užlaiko puikų saliuną 

su visokiais gėrimais ir cigarais.
Kiekvienam suteikiame draugiška pa

tarimą visokiuose reikaluose. Kuriems 
teks būti musų mieste, atsilankykit pas 
mus, rasite geriausia patarnavima.
8 Church St., AVSTERDAM, Ii. Y.

VYRAM TIKTAI 
ĮDĖJIMAS DYKAI 

ka» gali but matyta 

GALERIJOJ 
MOKSLO

526 SO. STATE ST. 
CHICAGO, ILL. 

near Harrison St.

Tirinek pradžia ir iszarvystima Ž n jgiazkot 
Rasos nuo Lopszio iki Grabui. Pr.niutyk Kti- 
•tumns Gamtos. Žingeidumus Mikiuu'sz- kumus.

Tlrinek Intckme Ilgos Ir paleistuvystes, por- 
•tatytas gyvo didumo figūrose, sveikuose ir 
ligotuose padėjimuose. Lavus fozrodinetbjas 
atsakinėja visokius klausymus. Didžiausia 
proga tavo gyvenime.

INŽENGA DYKAI
Atdaryta kasdiena nuo 8 ryto iki vidurnakeztai

Severos

Balsamas Gyvasties
(SEVERĄ S BALSAM OF LIFE)

pataiso virškinimą, prašalina vidurių sukie
tėjimus, sutvarko vidurių regulariškumą, 
kepenų ir žarnų.

Tatai reiškia: mažiau ligų, daugiau fiziš
kų spėkų, geresnė sveikata.

75 cental.

Severos

labai gerai veikta ant nesveikų kvėpuojamų
jų organų, nutildo kosulį, prašalina knietė- , 
jimą gerklėj, pataiso plaučius ir neleidžia

25 ir 50 centų.

Vartokite visada, kada tik jaučiatės, kad 
gerklėj, plaučiuose ar kvėpuojamuose orga
nuose kas-nors negera.

Severos

(SEVBRA’S UOTHARD OIL)

k I j * ‘

turi but intrinamas kiekvienon skaudamon 
, vietoti, taipjau ten,, kur yra sutinimai, užde

gimai, skaudėjimai, sustingimai.

0

Visada laikykite po ranka. Jei ne šjan 
dien, tai ryto.gal labai prireiks.

50 centų

rl 
llW 
imti 
mm

Xxmsuwui

. i

Severos

Antisepsolius
(SEVERA’S ANTISEPSOL)

turi but vartojamas einant gulti arba tuojau 
atsikėlus, o reikale ir tankiau besigydant nuo 
slogos, užkimusios gerklės, nemalonaus kvė
pavimo ir nesveikų dantų smegenų.

Parankiausias vaistas higieniškai ir švariai 
užsilaikyti

Parduodama visur aptiekose. Neimkite jokių kitokių 
vaistų, kuriuos jums siūlytų vietoj Severos. Knygutės ir 
nurodymai yra duodami lietuvių kalba. Reikalaudami dak
tariško patarimo kreipkitės adresu:

DEGTINES $1.00

pasirinkimu. Pasa-
Rye, Bourbon, 

Mash degtinės,

Kart išplatinuš žmonėse mūsų pa
skubusius gėrimus, pasiųsime kiekvie
nam, savo lėšomis, “ZANOL” 
ŠEŠIAS P'LNAS KVORTAS DEGTINES UZSI.OD, 
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. Valstyj Gryno 
Maisto ir Vaistų Įstatymais, Serialis 
No. 22115-A.
PAMEGINIMUI VIENA KVORTA DEGTINES DYKAI.

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

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

rlos 
ge).

12. 
kunigus? 
Pusi. 20

15. Vėl

•*'*. ’į;*
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JUOZAS SZLIKAS
“Lietuvos” Gener. Keliaujantis Agentas

Turi tiesą užrašinčti laikraštį “Lietuva” ir priimi
nėti už ją prenumeratą, rinkti drukus ir apgarsinimus 
“Lietuvai” ir kolektuoti už juos pinigus. Dabar lankosi 
New Yorko v.ls.ijoj,

A. OLSZEWSKI. “Lietuvos” Išleist.

gali žmonės rinkti sau Qllfininifti 
Parašė Pr. Petruševičius, vllllllllllul 
............................................ 5c. ’

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

18. Pavargėlė. P. Pelverlntos apy
sakėlė, ir Kaip gyvena kynai. P. 
Jogvlliečio pasakojimas. Pusi, 36. 
Kaina  ...........t................. .'.   10 c.

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

Užsisakant ir pinigus siunčiant, rei
kia adresuoti:

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

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

gydymais, ateitu pas mus ir pamėginta musų tikrų ir ištiki
mu gydymą. Mes paaiškinsim tau dėlko kiti gydymai tavgs 
neišgydė ir kaip mgs tavo išgydysim.

Kraujo Užnuodyjimas mo«rbiiXžtts«iud8iku.
* ** rių ligopls nenori kreip

tis prie šeimyniško gydytojaus, rudos plėnies, lopai burnoje, 
skauduliu' ant liežiuvio, slinkimas plaukų?Skausmas kauluo
se, sunariuo.se, plėmos ant kūno, jauslus tekanti skauduliai. 
MES IŠGVIJOM ŠITOKĮ PADĖJIMĄ—MES NELOPOME. 
Niiilhnrrimfhi Ar ka,ddna tavg nubėgimai paeinanti nuo ElUDuHlllldl peržengimo gamtos tiesų., vyriški silpnu.

” mat, nuallnimas, silpti atny-iblis, galvos 
skaudėjimai, plemai priešai akis, nerviškumas, skausmaistre- 
nose? Ar pats ėsi apimtas nors vienu iš tiį ženklų? Ateik pas 
mus, mgs tave išgydysim nes kitaip nerellp^ujUpum mokėti.

Abelnas Nusilpnėjimas
mas, negalingumas prie dirbo arba linksmu* 
mu gyveninio, nuilsimas, yvairus gėdinanti 
silpnumai, ir tt. ATIDĖJIMAI YRA PAVO
JINGI— PASIRODAVIK MUM! DABAR.

Odos Nesveikumai, * Jį lopai, netobu
lumai, žaizdos skauduliai/' pageltonavus ir 
išblyškus oda, pajuodavg paakiai. Vyrai, yra 
juin nuo to visko vaistas, atsišaukiant pas 
mus ant gydymosi. GALI UŽMOKĖTI KA
DA BUSI IŠGYDYTAS. i’ ,

Inkstu, Pūsles ir Sėbrus Nesveika- 
Inkstų nesveikumas! gali išsivystyti 

llldl į pavojingas komplikacijas, ir jeigu ne- 
atbūtas, pagimdys „kita? ligaą ir komplikaci
jas. Ar manai apUvestf? Ar esi tikrai sveikas?

I. OLSZEWSKIO BANKA
Chicago, III

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

3252 So. Halsted St

L 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. 

Pri ima. Pinigus taupinimui (užčedijimui) ir moka 3% (nuošimtį) metams. 
Skolina Pinigus pirkimui namų ir lotų mieste Chicago ant lengvų išmo- 
, kesčių.
PeTka ir parduoda namus, lotus, “mortgages” ir “bondsus”.
Sukplektuoja Pinigus iš kitų Bankų po visą Ameriką.
Išmaino Pinigus visų viešpatysčių ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant 

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

2
3

4
S

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

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

O-

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

J©i nors užčėdyti savo pinigus ir gauti už juos 3 procentą, tai dėk juos į A. 01- 
, szewskio Banką.

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

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

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

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

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

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

3252 So. Halsted St CHICAGO, ILL
P. S. Kam teks būti Ghieagoje iš tolymesniy miesly neužmirškite apsilankyti ir musu Bankon.

NAMINE MOKYKLA
Gramatika angliškos kalbos mo

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

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

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

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

šiuo adresu:
P. Mikol ainis

Box 62 New York City

VYRAI, MOTERS IR VAIKAI
Kurie tikrai nori but

Sveikus, tvirti, laimingi
tepasirupina įgyti

Daktaro Roberts naujų, didele knygų 
vienų dolarį, kurioj aprašoma, kaip apsisau- 
goti nuo ligų ir kąip gydytis namie, 
sirgus paprastomis ligomis. Ten jau 
kalbama 
gas, 
mus 
ir gerklės ligas 
tų, pūsles, širdies ir lytiškų ligas. 
taip jau platus straipsnis apie kūdikių 

ir gydymu, l)~ro Roberta Ofisas 
pintas Roentgeno šviesos aparatais, 
rato rijomis, gydymo kambariais ir t. t. 30 - 
inetinč praktika kaipo gydytojo ir autoriaus 
medicinos dalykuose.' Gvarantuojam, kad su 
ligoniais nedarome tokių eksperimentų, kaip 
su jais kad daidiiu klinikose, medikaliuose 
institutuose, anatomijos . muzejuose, ligonini- 
finose etc.

išgydom viršui minėtus padėjimus Ve yartojimo 
j peilio ir be siuntimo į ligonbųtį.

— -- - -j Uždegimui, sutin^ir ąkrfŲamingi
I sunariai, kantrybg atimančios 

užsisenėlg ligos kurios, padaro
gyvenimu nelaimingu, IŠGYDOMOM, AŠT VI
SADOS BE ŽUDIMO LAIKO.

Gužuotos ir Susisukę Gyslos ^o°,kra0.’ 
dasl visur ant žemesnės dalies kūno, bet daugiau- 
Biai kairėj pusėj ^jos padaro žmogių labai neramų; 
yra silpnas velkantis jajitiina^ti^IU?6i^,nu6ihtai. 
Gyslos yra užčiuopiamos ir nurodo kaip botagas.

Atsišauk tuoj aus jeigu ęsi kįąpątę.,

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

v Ofiso valandos: ątip ,'X0 rytoįki’4 tio piet. Nuo 6 iki 7 vakarais. Nedeldieniais
Ir Šventadieniais UąĄ 10 iki 12 tikfei., Ypatos geidžiančios gy.dymoJturi atsišauk- QC) Alllnrtf Cf ' Chlrann III 
ti asabiškai, ne? hgdą .nėgadi į>ut gydomos teip pašekmingai pėHhsirašinojimą | 4^ WillIIVUL viĮįbdyU, III
kaip ligoniui atsišaukus Wiam. iSSdšyk bet'atsilankyk. ) ... J p (fletčli jp^to)

Dabar laikas skaityti
CHINIJZX

Dangiškosios ciesorystės gyvenimo ir papročių vaizdeliai. Parašė 
K. Krukovskaja. Vertė J. Laukis su 38 paveikslėliais. Yra tai 

vienatinė lietuvių kalboje knyga, kuri trumpai ir suprantamai 
aprašo apie seniausią ir didžiausią ant i asaulio tautą Chinus.

Knygos turinis yra sekantis:
Chinų rubežius. — Vidurinė karalystė. — Kalnai ir 

Klimatas. — Augmenįs

S.

I. 
turtai: — Upės ir kalnai.

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

Arba-

Skyrius 
mineraliniai 
ir gyvuliai.

Skyrius
piečių pažintis su Chlnais. — Viršutinė Chino išvaizda.

Opiumas. — žemdirbystė. — Ryžiai.žis.
ta.

Plūdu-

Maistas.
Medvilnė. — Chinų darbštumas. — Amatai ir pramonlja.

Skyrius III. Chiniškieji miestai: gatvės Ir namai, 
riuojanti miestai: sem pailgos, džonkos, valčianamial, plūduriuojančios
salos. — Arbatiniai arba kvietkfniai namai. — šventnamial. — Pa
godos. — Mokyklos, visuotinas mokslas, apšvieta. — Kalba.

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

Skyrius V. Chiniškoji valstybe. — Ciesorius. — ift&ndarinai. — 
Chiniškieji įstatai. — Kalėjimai. — Chinų ypatybė. — Jų taikumas.
— Chinų kariumenė. — Vaizba. — Nešiotojai-Kull. — Rateliai. — 
Nešyklos. — Arbos. — Susinėsimo Keliai. — Pinigai. — Persikėlėliai.

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

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

šios knygelės kaina su prislūntimu................................................40c.
Norint apsipažinti su chinų gyvenimu ir papročiais ypatingai da

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

Užsisakant ir pinigus siunčiant dėl virš minėtos knygelės “Chi- 
iiija”, adresuokite:

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

A, OLSZEWSKI
3252 So. Halsted St Chicago, III

sunariuo.se


gi .E XiLV.ai.
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Joseph J. Hertmanowicz
Lietuvos Notaras

MOKYKLA ŠOKIŲ,

w

A. OLSZEWSKI
3252 S. Halsted St Chicago,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3252 S. Halsted St., Chicago.
OFISO VALANDOS:

Nuo 8 ryto iki 6 vakaro kasdien. Su- 
batome nuo 8 ryto iki 6 vakaro. Nedė
lioms nuo 1 iki 3 po pietų.

Telephone Canal 2118

DR. A. L. VUSZKfl
LIETUVIS GYDYTOJAS

Gyvenimas ir Ofisas
749 S. Halsted St. Chicago.

LINIJA.
Grečiausi 

savaiti 
ir Amerikos,
jokiame por- 
Pasažieriniai

Laikrodėlis Dykai! te 
Kam pirkti laikrodėlį už pinigus S 
kada jį gali gauti visai dovanai. §

Šitas laikrodėlis yra 
nikelinis (Nickel), iš
rodo kaip sidabrinis, 
gerai laika laiko, yra 
tvirtas ir prie sunkiau
sio darbo jo nepaga
dinsi ir gauni drukuo- 
tą gvarantija apie jo 
geruma.

Prof. Julius Vilsko užtikrina, kad iš
mokys šokti kiekvienų jaunų ar senų. 
Išmokinu valsų 6 rūšių, taip, kad 
gali drųsiai eiti šokti publikoj. Taip
gi išmokinu ir kitus šokius su keletą 
vakarų; 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 A Wing, Buck 
Skirt, Irish Jig, Clog, Spanish Waltz, 
Waltz, Two Step, Side Step. Pirma 
Lietuviška Mokykla Amerikoj. Mo
kytojos: ( Mišs. Antanina Kietnier, 
Missi. Joanna Walets, Prof. Julius 
Silsko, 2124 So. Halsted st., Chicago, 
Ill.

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

nuo lopšio iki grabo.

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

Aš pasakysiu tamistai su kuom apsivesi ir teip 
gi vardą ypatos, kuri tave myli.

Jeigu tu nori žinoti kaip save susivaldyti ir 
kaip žengti kiekvieną žingsnį gyvenimo pasekmių’ 
gai, kaip nepadarysi jokios klaidos savo užsičmi 
muose, kaip apsisaugoti nuo nepasekmių ir nelai
mių, kaip išvesti visus užmanymus laimingai: 
tiesos dalykuose, kelionėse, prietikiuose su prie- 
šiais ir draugais, sveikatos, nuopuolių, dalykuose 
turto ir abelnai visame kas lytisi Tamistos gyve
nimą.

H Ir 
K

J. KULBOKAS
Užlaiko

Puiku Saliuna
Visada š itas alus, skanidegti- 
ne ir kvepenti Cigarai. Iš kitur 
žmones attelevę gauna nakvynę 
74 Grand St. Brooklyn, N. Y
ž m ones ė t/ e 1 e v ę

Jei norite visa savo gyvenimą turėti savo kišeniuje, jei norite žinoti, kaip 
reikia savimi valdytis, kaip gyvenimo apsisaugoti nuo visokių paklaidų, išsilenk
ti visokių nei; imių ir atsitikimų, kaip pasekmingai pravesti ir inkunyti visokius 
savo sumanymus ii' pasirįžimus teisėse, verteivysteje, draugijoje, kelionėse, kaip 
ingyti draugus ir apgalėti priešus, kaip ingyti laime ir turėti geriausią pasisekimą 
gyvenime, kreipkitės paduotu čia adresu.

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

KŲRSK, •

6

▲

tarp Rusijos 
pakeliui nė 
dvišriubiniai

va-
ko-

Valandos
nuo 10 lig 12dieija
nuo 2 lig 4 popiet.
nuo 7 lig 9 vakaro \

Phane Yards 1781

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

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

INLEIDŽIAMI TIKTAI VYRAI

LIUOSO ĮNŽENGIMO MUZEJUS 
MOKSLIŠKU ŽINGEIDUMU

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

Atdar ,s nuo 10 valandos ryto iki 12 vidurnakčiui

NAUDINGI PATARIMAI 
visai leįmypal Tiindasi musų No. 8 kataliogc. 
Jame telpa aprašymai suvirft 200 ligų, vyrų, moto
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- 
sųgyduolės kainuoja tik nuo25ciki$1.00. Telpa 
paveikslai ir prekės yvairlų kvepenčių ir gydan
čių muilų, Perfiunų, Elektro-gydaučių aparatų,

8

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

Moka $3.00 nuo šimto už padėtus 
Skolina pinigus statymui Ir 

Partraukia pin g ia 
Parsamdo bankines

pin if us. 
pirkimui namų, 
iš kitu bankų, 
skryneles (boxes) apsaugotas nuo ug* 
nies ir vagių po $3.00 metams. Perka 
Ir parduoda lotus ir namus. Par
duoda šipkortes ant visų linijų. Siun
čia pinigus | visas dalis svieto.' No- 
tarijalnam skyriuje padirba visokias 
rejentališkas ir legališkas popieras 
ir - dovieremrastis ir užtvirtina pas 
konsulj.

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

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

Priima bankon pinigus ir moka 
3%. Už sudėtus pinigus mūsų ban* 
koj duodame čekių knygutę, iŠ ku
rios parašyti čekiai tinka visur. Sko
lina pinigus ant Real Estate. Perka 
ir parduoda namus ir lotus. Išsam- 
do bankines skrynelės (boxes) 
po $2.UO metams. Parduoda šifkor- 
te» ir siunčia pinigus Į visas svieto 
dalis.

RANKOS VALANDOS: Panedc lala, 
seredoms, ketvergais ir subatom nuo 
8 ryto iki 9 vakaro; nedėliom, v.tar- 
ninkals ir petnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

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

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

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

RANKOS VALANDOS: Panedėlials, 
seredom, ketvergais ir subatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedėlioms, utar- 
nlnkais 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 
Į visas svieto dalis.

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

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

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

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

>
Telephone Yards 709

Juozapas Leszczynskas
Aotiekorius

Užlaiko namines ir 
užrubežinea gyduoles, 
ir receptus išpildo 

kožnf valanda su dideliu saugumu. 
Reikale nusiduokit pas jį, o busite 
užganėdinti. Siunčiam gyduoles į ki
tus miestus.
3315 S. Morgan St CHICAGO,

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

TeL Franklin 1178
Liat avis advokatas, kai«s teisia mokslą Ama* 

rikojc. Veda visokias bylas, civilišku ir krbmL 
aaliikas visuose teismuose (soduose).

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

Dr. J. KULIS
-1 a,0yto)M lt CblrargM

US5 S. Balatri St. Chicago, OI.
PBIKMIMO VALANDOJMae® ryto iki 13; « IkH »rakar< 

KeMLl • iki 11 pKU nno 5 Iki 8

Užsimokėk tiktai už 
laikraštį LIETUVĄ H 
prenumeratą...$3.25, II
o gausi “Lietuvą” 
per pusantrų metų ir 
šį laikrodėlį dovanų, g

Sitų laikrodėlių męs turėjome 3I000, o dabar W 
jau liko vos pora šimtų ir, kada juos išbaigsime |R 
daugiau jų negalėsite dykai gauti. Todėl pasisku- M 
binkite su užsirašymų “Lietuvos” kurie norite ■! 
gauti šitą puikų Laikrodėlį dovanų.

Siųsdami pinigus adresuokite: m
A. OLSZEWSKI |

3252 S; HUlsted St CHICAGO, ILL. 3

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

į D-re Maria I
| Moterų ir vaikų
i Ofisas

| 1725 West 18th Street
| Tarp Paulina ir Wood gat.
1 Phone Canal 1208
■ Valandos:

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

v Nedėlioms
9 , nuo 9:30 iki 12:00 vai. ryto

Z>owiatt-Sass 1
ligų specialistė 1

Rezidencija |

5208 W, Harrison Street 1

Tel. Austin 737 1

Valandos: i
tiktai iki 9:00 kiekviena ryta į

RUSSIA.
11 dienų 
Lenkiją, 

klase $35 00 
klase $50.00 
klase $75.00

NEW YORKO: 
10; Lithuania, 

kovo 9; Knrsk,

RUSIJOS—AMERIKOS
Puikiausi, Didžiausi ir

Laivai, regulariškai kas dvi 
vaikščioju 
nestodama 
te. Nauji 
Garlaiviai

• CZAR,
8 dienomis 1 Rot- 

teidamų.
$3300 ]
$48.00
$65.00

IŠPLAUKS Iš
Kursk, vasario 

sario 24; Birma, 
vo 23.

Dėl artesnių žinių meldžiame kreip
tis 1 musų agen.uH, arba j Vyriau- 
sjjį Keleivių Agentu:
A. E. Johnson & Co. 27 Broadway,

m n
i

LIUOSO ĮNŽENGIMO MUZF.jJS 
Moksliszku Žinfeldumu.Žinojinirs-Galybe

Mes esam baimin
gai ir Įdomiai su
tverti. vyrai, tikrai 
atsilunkykit į šitą 
stebėtina liuoso in- 
žengimo M u/.ėjų. 
Šimtai interesuo
jančių pa v ydaių 
žmogaus kūno svei
kam ir sergančiam 
stovyje. Chlrurgiš- 
kos operacijos, 
žingeidumai, keis
tumai, milžinišku- 
mai. Telpgl pilnas 
istoriSkas sanrin- 
kis kuris niekad 
ne buvo parodytas 
dykai Siam krašte.

Dr. J. F. Kozlowski
Specialistas

MOTERŲ LIGŲ

P e oi e s Bank Blfc į” ii“:
Roorii 2

rMBUKUNCOS M TUWBla

(GyvMlmas virš aptlekos.) X, CHICAGO, ILL

Dr. O. C. HEINE
DBNTISTAS

SVEIKATA IR DRŪTUMAS
TIK DOL.L1EKARST0S IR GYDYMAS!

Kad Tave vargina šviežiai už
puolusi arba užsendinlą kokia nors 
liga—nesveikumai ir nors gydeisi, 
pas menkus neišmanėlius arba nu- 
plėšukus šarlatanus daktarus, bei 
naudojai patentuotas prirūgusius 
arba pakartus! us skysty mus vadi
namus vaistais, — kurie buk nuo 
visokių ligų geri o vienok ligos 
neišgydo. Bet tik dar aršiau užsen- 
dina ir daugiau kančių priduoda;
VIENOK IR TIEK NELAIMIŲ 

PERLEIDĘS<5 
jei tikrai tik nori, lai gali but svei- 
k us *

TAI NENUSIMINK.
Tik nesiduok ilgiau save skriau

sti, nelauk, bet pats atsišauk lie
tuviškoj kalboj, prie tikro specia
listo Daktaro Klinikos, o apturėsi 
pagelba nuo tikrai gero Daktaro 
PHILADELPHIJOS 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 V YRU 
nelaimių: ir visokių ligų, teippat 
MOTERŲ, nuo yvairių skaudė
jimų strėnų, baltųjų ir kitokių

KAM MOKĖTI DIDELIUS
PINIGUS

Už neišgydim^ kad pr i si u nei an t 
TIK 2 DOLERIUS, nuo belia 
sympthomo ligos, apturėsite spe- 
ciališkai sutaisytas Hekarstas ir 
gali būti, išgytytu. Kad negali 
pfibut asabiškai parašyk lietuviš
kai kas kenkia, kad. apturėtu m ei 
SVEIKA T£ IR DRŪTUMU.

JNeląuk. Ateinant asabiškai arba 
'rašant reikai adresuoti teip;

- PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC
' 11W Walnut St. . Philadelphia, Pa.

Ofiso Valandos kasdien ir Nede-,, 
Įloję npo 10 iki 3 po piet., ir Vaka
rais Uūr, ir Petni nuo 6 iki 8. f

Daktaras S. Wissig
iš seno krašto

Su goriausia pasekme gydo visokias kroniškas ligas vyrų ir moterų, kad 
ir užsieenėjusiaB. Jei kiti jus neišgydė, nueikit pas jį, o jis jus apžiūrės ir 
pasistengs pagelbėt.

DR. WISSIG duos geriausius vaistus iš savo aptiekos. Pirma rodą dykai 
Valandos kasdien nuo 10 iki 12 ryto nuo 3 iki 4 po piet ir nuo6 iki 8 va 

kare. Nedėlioms nuo 10 iki 2 po piet.

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

10 LABĄI GERU ŠTUKU UŽ $1.00
Su niekuo teip žmonių nepalinksminsi kaip su geromis štukomis. 

Kuris žmogus moka geru štuku, tas visados praleidžia laika linksmini 
visi ji myli ir laiko gudriu žmogum. Tu brolau, gali ir ta pati padaryti, 
jeigu tik nori, nes dabar susHaiikei geniausios progos^ ne» t ik už 1 dob 
gausi 10 labai geru štuku. Aš esti hetuvys,- magikasttir; berodydamrts’ 
teatrus, patyriau, kad lietuviai labai myli štukąs, todėl afrdabąr pasi
rengiau tik už 1 doleri parduoti 10 geriausiu štuku, todel nelauk ilgai, 
užsiorderiuok tuojaus. o po dienos visi manys, kad tu esi labai mart- 
drus žmogus, arba turi velnią, Sztukos, kurias aš jums prisiusiu, yra 
abai lengvos padaryti, teip kad kiekvienas, kuris tik turi rankas, tuo'- 
aus padaro. Visas reikalingas prietaisas ir lietuviška pamokinimą 
taip tas štukas padaryti, išsiunčiu ta pačia diena kaip gaunu orderi. 
Nusiuntimo kaštus aš apmoku. Prisiųsk $1, o gausi tas štukas;

JUOZAS SZLIKAS, 7208 CARPENTER ST., CHICAGO, ILL

“KATALIKAS”
12 PUSLAPIU DIDELIO FORMATO ILIUSTRUOTAS SAVAITRAŠTIS.
i m. . ........ ....... ■■ ■   A —------------------------------------| ~ r i iwijib.it. . -i_-.lt-. . . .t.iil;    ------------------------- ------------ ------

Didžiausias savaitinis lietuviškas laikraštis, išeinantis kas 
Ketvertas mieste Chicago, Ill.
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| Metams lėšuoja: Amerikoje 
Europoje ir kitur
Pusei metų: Amerikoje
Europoje ir kitur

$2.00 =
$3.00
$1.00
$1.50

anwMHNM

‘‘Katalike” Skaitytojas atranda daug visokių žinių 
Lietuvos ir iš viso svieto, daug pamokinimų, apysakų, pasa
kaičių ir visko. “Katalikas” statoma mašina “Linotype”, 
taigi raidės visados aiškios, naujos. “Katalikas” beparty- 
viškas laikraštis.

Užsirašantiems “Katalikų” duodama dovanos “Katali
ko” spaudos knygomis, o Naujiems Metams kiekvienam 
Skaitytojui veltui pasiunčiama lietuviškas sieninis Kalen
dorius.

PASTABA:/Kas prisius $4.00, tasai gaus “Kataliką” visiems me
tams ir auksinę rašomąją plunksi\(fountain pen) vertės $3.50.
v Kas prisius $2.50, gaus metams “Kataliką” ir paveikslą Kovos ties 
Zalgiriais, Lietuvos žomlapl ir 8v. Tėvo Pijaus paveikslą.

J. M. TANANEVICZE
3244; SO, MORGAN ST., CHICAGO, ILL
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Naujiena Kuri Nudžiugins ir
Palinksmins Daugel Sergancziu, 
Silpnu ir Nualintu if yru
viškas, nupuolęs sveikatojeltsAr peržengei tiesas sveikatos 
arba gamtos? Ar manai apsivesti?'Ar .esi tinkančiam padė-

, jime užimti užduotis ženybinio gyvenimo? Jeigu yramažiau- 
Be abejonė jog randasi užsivilkusi chroniška liga dugnyjo 
tavo klapatų, tai atsišauk ant žeminus paduoto adreso, o ap. 
turėsi patarimu ir ištirinejim^, dyląai! Mes ištirinėsime tavg

’ visai dykai, ir jeigu išgydymais bus galimas, tai mes išgydy
sim© už kožemiausig kainę. Ne užsidedi ant savęs jok iii pa
reigų, atsišaukdamas pas mus debbemokestinio pasiteiravi
mo. Mgs perstatysime padejįin^ visp dalyko tikroje šviesoje.

, o tada galėsi gydytis jeigu norėsi.

Kol Dolerio Nereiks Mokėti Pakol Nebusi Užganėdintas Savo LocnoJ 
Mintyj kad Mos Esame Teisingi, Pilnai Atsakanti Ir Užsltlkiml.
nesveikumą inkstu, ptfšlčs aY šlapumo ravelių, jeigu jauti nesmagumą ir skausmą, jeigu randasi 
koks padėjimas del kurio nesinori kreiptis prie šeimyniško gydytojais, kaipo tai: silpnumas, ner
viška negalė, silpna ąuba sumažinta atmintis, nemiegojlnas, gSdingumasjiuubėgimai, nuvarvėjimai, 
Silpninanti sapnai irfšnaudota gyvybė; jeigu turi galuotas ir susisukuses gyslas, jeigu kenti nuo 
užsikrečiamų ligų kokios nebūt rūšies kurios tamistai daro nesmagumą; jeigu turi nors vieną iš 
akaltlingų ligų kuriom vyrai gali but apimti; jeigu kenti nuo pertankių dasileidimų; jeigu turi vo
tis, skaudulius burnoje ir ant liožiiivlo; jeigu plaukai tavo slenka; jeigu turi slaptingą ligą; jeigu 
turi užnuodintą kraują arba nota vieną iš ligų kurių anka tampa vyrai—TAI MES G A LIME TAVE 
IŠGYDYTI IR TA PADALYSIME. Ateik pasikalbėti su mumi didžiausiame priyatlškume ir »e- 
ktfete, o mgs padfisii&hAtsiktatytlnuo visų kliūčių kotrumplausiam laike. Mes turime labai didelį 
patirimą gydyipe tokios rūšies ligų ir užtikriname išgydymą. Mes netiktai palengviname, bet išgy
domo tikrai ir ant visados. Ateik ir pasižiūrėk ant skaitliaus lietuvių kuriuos mes išgydomo. Mes 
išgydysime teip tikrai kaip titsišanksi pas mus. Silpni vyrai, kurie nustojote viltį pasveikimo besi- 
gydydaml kur kitur, ateikitfpaN mus, mes atkreipsime ant jus musų specijališką atydą teip jog at
gausite savo vyriŠkunią ir busite vadovais torp savo sandraugų.
PATARIMAS IR IŠTIRIN^MAS VISAI DYKAI. GYDUOLES DYKAI IKI IŠGYDYMUI

CHICAGO MEDICAL CLINIC
526 SO. STA3® ■ =■ arti Harrison gatves ;
’ Musų ofigb ibviilandos ryto iki 4"po piet ir nuo 6įikl 7 vakare. Jeigu negali

fttlUaukti atsišaukti terp 10 ir u JJedJlom. Atsišauk asablikafe
kalbam® AMavliicaL (

CHICAGO. ILL

Rotorinių išdirbimų; Painų, Štuku, Brukuojamų 
Mašinėlių, Armonikų Koncertinų, Uritvų, Pavin- 
čevonių ir šimtai kitokių kožnam reikalingų da
lykų. Koinas kas prisius savo tikrą vardą, pra
vardę, adresą ir keletą 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:

JOHN’S SUPPLY HOUSE 
1334-2336 ŠO. OAKI PV AVE.. CHICAGO, ILL.

Nori mokintis Barzdaskuty klos?
Tamista šį amata gali iš

mokti nuo 4 iki 6 savaičių 
Kainuos tau tik $30. Mes 
duosimo vis{| setą skutimo 
prietaisų. Sis amatas yra 
tinkamu perdėm visame 
sviete ir tamista turėsi ta

da savo ypatišką verteivyste, busi darb 
day i u. Rašyk pas:NOSSOKOFFS BARBER SCHOOL
1405 Penn Ave., Pittsburg, Pa

Seniausia Lietuvių užeiga pas

JUOZUI RIDIKfj
Užlaiko visokius pirmo 
skyriaus gėrimus ir kve- 
penčins cigarus ir

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

3253 Illinois 61.. Kerte 33rd
KBJUDMMI

IOTftUlN5 DIENAS^
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Aš noriu išgydyti kiekvieną kenčiantį vyrą nuo Varicoceles, Strikturos, Užkrečiamų 
Kraują Nuodų, Nerviškos Negales, Hydroceles arba ypatingų vyrų ligų.

Tas laisvas pasiulinirnas yra atviras visiems, kurie praleido daug pinigų antdakfarų 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 nepasekmingą gydymą—NEISZGYDO, NEMOKĖK.

Slaptos
VYRU LIGOS
Pražudytas Vyrišku
mas, Ligos Kepenų ir 

Inkstu
išgydomos greitai visiškai ir 
užlaikomos paslaptyje. Ner
viška Negale, Silpnumas, Pra
žudytos Pajiegos, Gyslų Hty- 
simas, Kraujo Užnuodijimas, 
Szlapumo Nubcgimai,

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

Išgydo, kad būtum sveikas KRAUJO
UŽN UODU IMA 
ir visas odos ligas, kaip Spuo
gus, Piktąją Dedervinę, Szun- 
votes. Niežus, Hemorhoidus, 
Patinusias Gyslas, Naikinan
čius Nubeginius, įsisenėjusias 
Ligas.

Moterų

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

Specialistas 
Vyru ir Moterų Ligų.

(Ištyrimas Dovanai)

.Dr.ZINS,183^™CH|CAG0
Valandos: Nuo 8 ryto Iki 8 vak. Nedalioms nuo 8 ryto iki 4 po p.

JAUNI VYRAIt

SENI VYRAI
VIDURAMŽINI VYRAI

(50,000
KNYGŲ
DYKAI DIEt VYRU.

Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie būdama 
neprotingi dasileida perviršumą—vyrai nusilpnei, nerviški, sunaikinti 
ir kurie sulaukie amžio, katram negale pylnai nauduoti priimnuma 
gamtos,— vysi tie vyrai tur pareikalauti viena iš tu© knygų. 
Ta knyga pasakis keip vyrai sunaikin sava sveikata, keip jie įgauna 

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

vyrai kurie tur UžnuodIJIma kraujo, arba ayflll, 
Triperi, arba gonorrhoea, Nueilpneima, Abel- 
na pragaišti špeku, Pragaišti gyvybes sky

stimo, Naktinius nubeglmus, Rheuma- 
tlzma, Organiškas Ilgas, Pylva, Kepenų, 
Pūslės Ir Inkštu Ilgas, gali but galiutinai 
išgydyti sava nuomuse, privatnai ir slapta, su ma
žais kaštais.

Tūkstančiai vyru atgava sava tobulą sveikatą, spėkas 
ir stiprumą per pagelbą tuos knygos. Ji tra krautuve ži
nios ir talpina šiam tykrus slaptibes, kurios vyras turi 
žinoti. Netrotikiet sava piningu mokiedami už prastus, 
bevertes, vaistus iki kolaik neperskaitisti šitą knygą Ji 
pasakis kodiel jus kentėti ir keip galėt galiutinai isigy- 
dyti. Atmink, jog ta knyga yra duodama VYSAI DYKAI. 
Męs užmokam ir pačta. Išrašik aiškeie sava varda, pa
varde ir adreeą ant šio kuponą ir išsiųsk ji mums šendena.

Kuponas dykai gautos knygos.
Siusk Ji šendena

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

Godotini: Aš esu i T iteresuotas jusu pasiullminui dykai 
siunstos knygoj ir norėčiau, jog jus išsiustumet man 
vieną iš tuo knygų.

Vardas Ir pavardė.

Adresas

SteJtM

iwijib.it

