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POLITIŠKOS ŽINIOS.
REVOLIUCIJA CHINUOSE.

Chinuosc be didelių kraujo pra-

ką, bet reikia manyti, kad geru
mo tos naujos tvarkos daugelis 
chiniečių dar nesupranta. Dabar 
kelia riaušes ir naują revoliuciją 
prieš republikos valdininkus bu

sčiai

miestu. Riaušininkai

miestus
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nors žmones kareiviams 
ši no.

Svarbiausia, priežastis kareivių 
sukilimo — kad jiems algos nuo 
senai jlcužmokėtos. Bet žmo
nėms sukilus prieš ciesoriaus val
džią revoliucijos vedėjai manė, 
jog kareiviai iš patriotizmo ka
riaus ir be algų, vienok pasiro
dė, ciesoriaus sostą išgriovus, jog 
daugelio kareivių patriotizmas

kareiviu
v

kariavo dėl.algų ir gal kad ka
ruose. koki jie nebūtų, galima 
be baimės ir svetimo turto pri-

nutarė

svetimų kraštų parama Chinams 
gali but pavojinga. Svetimi re
tai remia dvkai, jiems už parė-

per brangiai. Svetimu įsikiši
mas j naminius kokio nors kraš
to reikalus tam kraštui nieko

drutinimo: Rusijai, turinčiai Chi
li ų žemės šmotą Vokietijai jų

nori pa- 
dolariu.

luanshikai tariasi su 
bankininkais, nuo kuriu v 
siskolinti 15 milijonų 
Pinigų tų tūlam laikui pakaktų
išmokėjimui kareiviams algų, bet 
sykį prie kėlimo riaušių pripratę 
kareiviai paskui net per tankiai, 
prie mažiausios progos, o kartais

siun-
čia savo kareivius; išsodino jų 
daugiau ir Tientsine. Laikymas 
kareivių svetimam krašte reika- 
Jauja išlaidų. Tų išlaidų su žy
diskais palukais paskui ir j>arei- 
kalaus svetimi kraštai.

Miestuose Pekine, Tientsine ir 
kitur, kur sukelta riaušės, pa
garsintos karo laiko teisės, bet 
tas nedaug gelbsti. Kad riauši-

miant ant karo laiko teisių, pirma

džiai atsidavusiu kareiviu.
V c

durinių provincijų gauta žinios, 
jog <ilę kareiviai v

iš vietos į
nonos, plėšia ir naikina

Juanshkai pakvietė

mene iš Nankino traukti Peki- 
nan ir pasistengti maištininkus 
suvaldyti. Tas rodo, jog Pekino

shikai pagelbon šaukia buvusį sa
vo priešą. Sanjatsen sutiiika tai 
padaryti, jeigu tas bus ,reika-

menės vadovystę.
Japonija iš Port Arthuro ir 

Koreors siunčia savo kariuinenę

sttis ginti ten gyvenančius sve
timtaučius, nes laukia riaušinin
kų užpuolimų ir ant svetimtau
čių. Gabena j Tientsiną savo 
kareivius ir kiti kraštai. Sveti-

džiai atsidavusios kariumenės su 
sukilėliais. Mūšiuose užmušta 
daug kareivių. Dalis rusiškų, 
franeuziškų, vokiškų, angliškų ir 
japoniškų kareivių ištraukė į Ta-

siti, dėl streiko, nors jis dar visai

bo su viršum 200,000 darbininkų 
visokiose dirbtuvėse; kadangi 
dirbtuvių dėl anglių stokos užda-

Jaučiama irgi, kad pirkliai viens 
už kito skuba prisipirkti ir pa
sitiekti visokios rųšies medžių

gydytojo turbūt nebesulauksime; 
tegu ir bijojo kartais arčiaus

namų ir visus reikalingus indus, 
kuriuos kadai savo pinigais nu-

iai. Susirinkimas vienu 
sumanymui pritarė ir ji

700 chiniškų kareivių; atkakus 
vienok j vietą, chinicčiai buvo jau

— Lietuvos žinijos

rašo girdėjęs, kad

Mime. ± amoKsią pasakė, neva 
teisinosi, dėlko į kapus priėmęs, 
— buk jau nebepilno proto bu

MEKSIKO.

Chihuahua.

veliančius

didinasi.

Suvienytų Valstijų pusę. Dau
gelis amerikonų rengiasi prezi
dento Tafto patarimo paklausyti,

to genci 
su savo kareiviais 

virai perėjo i rcvoliucijon

kariumenės

vo kariumenėn.
> priėmė sa
in iesto Mc-

kareiviu

žiaurumu.

U’cnero-

kvicsdamas juos gink luotiesi ir 
stoti kariumenėn. padėti valdžiai 
revoliuciją pergalėti, nes naminis 
karas naikina gerove visu Mek-

ramuma

tik žiaurumu pasisekė padaryti;

kelti kraštą ekonomiškai, page-

revo-

ramti, nes mėginančius neramu
mą kelti jis siuntė ant kartuvių,

krašto pukėlimui reformų neįve
dė. Teisėjai ir valdininkai buvo 
neteisingi, paperkami. Žemė, vi
sokį gamtos turtai buvo išnaudo
jami mažo turtuolių skaitlius, o

svetimtaučiai, ypač daug, tokių 
didelių žemės plotų priguli ame
rikonams, todėl jų ir nekenčia 
meksikonai. Madero sumanė 
tuos nenormališkus prietikius tai
syti, bet matyt jam trūksta Dia
zo energijos, trūksta ir parėmėjų, 
nes sudemoralizuotu valdininkų c v
eilėse mažai yra teisingų žmonių, 
daugumui jų rupi vien savo nau-

ANGLIJA.

gimė anklekasių streikai; strei
kuoja , jau ’ suvirsimi milijonas 
darbininkų. Ministerių pirminin-

pasisekė. Streikieriai užsilaiko 
ramiai, bet nežinia kaip ilgai

iki šiol maža yra viltis, kad strėl

vis daugiau dirbtuvių

bininkų atsiranda be darbo. Lai-

negali. Geležinkeliai turėjo su
mažinti traukinių bėgiojimą. Už-

joj, pramonė, jos susinėsimai su 
kitais kraštais turės sustoti ir 
streiku pa<streiku padarytus nuostolius ne
greitai bus galima pataisyti. Da
bar jau anglių kainos neišpasa
kytai pakilo, o be' jų apsieiti 
negalima, be jų žmonės ir valgio 
išsivirti negali.

Pradėtos • tarybos- . darbininkų 
atstovų su kasyklų savininkais 
pasiliovė, bet manoma, jog jos 
vėl turės atsinaujinti. Ir valdžia

mi kareiviai saugoja svetimų fir
mų pardavinės įr dirbtuves, taip
gi geležinkelį nuo Tientsino į 
Pekiną. Bet Pekino aplinkinėse 
riaušininkai išgriovė diktai ge
ležinkelio stacijų ir krautuvių. 
'Amerika Tientsine išsodino 200 
kareivių.

Mandžurijoj, mieste Tsi- _ __ _ _
0įkar buvo kruvini mūšiai vai-1 turės vėl mėginti taikytį

atsiliepia ir 
Prancūzijos

laveik- 
Vokie-

įlinkai

viams.

išgabenimui

iuos valdžiai .daug nesmagumo 
daro ir moterįs reikalaujančios

su.

smagumų daro policijai. 4 kova 
dieną pulkai moterų, su kirviais 
rankose traukė Londono gat
vėms ir daužė brangesnius par-

vių vidun ir naikino prekes. Su
ėmė 30 demonstračių ir teisman 
nugabeno. Teisėjai uždeda pa

nenori,

IŠ LIETUVOS.
IŠ VILNIAUS-

Švietimo ministerio įsakyta vi- 
irinėsc mokyklose nelaikyti 
ilgiau mokini ų-žydų kaip 15

nuošimčiu.

mas pildomas, švietimo minisie-

švietimo minsteris įsakė Vil
niaus mokslo apskričio globėjui 
1812 m. karo 100 metų sukak
tuves švęsti taip iškilmingai, kad 
tas šventimas ingytų liaudies išr 
<ilmės pobūdį. Taip bent įsa- 
<yta paties caro. Toms iškil
mėms skiriamas rugpjūčio meiiuo.

— Lietuvos žinios —

<o namuose, prie Didžiosios gat-

roda. Atsiųsta jau 260 j 
slų ir skulptūros veikalų. Dai-

Leidžiamas Kicvc lenkų laik- 
rastis “Rus”, pavestas Ukrainos, 
Podolės ir Voliniaus istorijai ir 
kultūrai susijungė su buvusiu 
“Kwartalnik’u Litcwski’u” ir eis 
dabar Vilniuje vienu nauju var
du: “Litvva i Rus”, kas mėnuo.

Miesto gydytojas Bagienski ža-

stai nuo Vilniaus, prie Ukmergės 
kelio, senatoriją džiovininkams.

Laikrraštis “Licsopromišlen- 
nik” praneša iš Vilniaus, kad 
čia šiomis dienomis įsisteigiąs 
naujas bankas, kuris visųpirmiau- 
sia skolįsiąs miškų pramoninin
kams. Įstatai jau patvirtinti ir

100 žm. Mažiausis indėlis 100 
rublių. Bankas turėsiąs 
rektorius, alga visiems 
8,000 rubl. Sumanymas įsteigti 

met.

“Rieč” praneša iš Vilniaus, 
kad patikrinant taupomosios’ ka
sos skąičius pasirodė nepritenką 
pinigų. Susekta, kad kiti išsiėmę 
pinigfu apgaulingu budu. Susekt
visa pavesta slaptosios policijos 
viršininkui.

— Viltis —

IŠ KAUNO.
Žiefiia Kauno gub. esaiiti da 

bar k nepuikiausia 
kelias pasitaisęs.
mi tuo žmonės smarkiai darbuo 
jasi Iriose fi kerta

ypač . rogių 
Pasinaudoda-

Kaune netrukus atsidarysianti 
nauja lietuvių spaustuvė. Spau
stuvę inkuria tam tyčia susida
riusi Kauno lietuvių inteligentų 
pajininkų bendrove.

— Viltis —

Aš tik tiek žinau: į bažnyčią nc- 
kuomet ncėjo (turbūt ir velvki-

tuos daiktus, kurių nepriteks. 
to kun. K. šį-tą papasakojo ; 
girtybės nelaimę ir kovą su

Vakaro tikslas buvo prakilnus, 
tat visuomenė uoliai palaikė jį, 
išskyrus rusų visuomenės dalį, 
kuri tartum boikotavo spektaklį; 
bet sakau tik “dalį", nes ir 
nemaža buvo spektaklyje, 
karas pasisekė dailiai. Kas 
galėjęs manyti, jog mažos 
gaitės, mažne vaikai, mokė
interesuoti suaue^sius žmones! 
Jociaus užinterJsavo. Žinoma.

rusų
Va-

mer-

Švicnc.
ŠVENČIONIŲ.
Listok” skelbia apie*

licija užtiko lietuvių slaptas mo
kyklas. Vieną užtiko: sausio 5 d.

koma lietuvių ir rusų kalba ii 
vaikų skaityti ir rašyti. Moky-

20 metų vaikinas, kilęs iš Kau
no gub., Panevėžio pav.

Kitą mokyklėlę užtiko vasa-

ninko Rymošiaus troboje. Mo
kytojavusi ten Julė Chaminskai- 
tė, 
12

20 metų mergina, ir turėjusi 
mokiniu.

IŠ ŠVEKŠNOS, Raseinių pav. 
“Vien.” rašo, kad iš Švėkšnos

važiavusios Galicijon, kad ten 
pastojus į vienuolynus. Tuo 
tarpu, pasak “Vien.”, lietuvių

\ m e r i kos vien uolynuose.
ĮmiTr.

’. -• ■....

IŠ KUPIŠKIO, U®nerg. pav.
Pastaraisiais laikaW Kupįškio 

ėipiclinkėje labai d|įtg priviso 
žmogžudžių.... ir ^Įkų. Nese
nai žmogžudžiai ntmlde netoli 
Kupiškio gyvenančią* .moteriškę; 
dabar vėl — vieną moteriškę su 
vaikeliu ir da kitoje vietoje su
augusį vaikiną. Taipogi ir vilkai 
tai- šen, tai ten užpuola žmones. 
Šunis ir kitus gyvulius labai daž
nai papjauna. P. Vingaudas.

IŠ MILAŠANČIŲ, Ras. pav.
b. Z. 1. rašo, jog Mhasancių 

sodžiuje nežinia kur žuvo kelios 
jaunos merginos. Merginos =—• 
turtingų tėvų esančios. Kur jos 
dingo, nei 
ma, jog 
Amerikon,

tėvai nežino. Spėja- 
mergaitės išbėgusios 
arba kitur-Jęur.

IŠ RAMYGALOS, Pan. pav.
Tai gana didelis miestelis; tu

tį, stinga tik gydytojo. Labai 
geistina, kad čia ’.apsigyventų 
geras gydytojas. Pelnas butų 
nemažas. Pradžiai sudedama ke
li šimtai rublių; Švainickis 
duoda 100 rubl., žydai sudeda 
100 rubl., valstiečiai ir-gi 100 
rubl., aptiekorius dtipda 60 rub
lių.... Žinoma, geistina, kad čia 
apsigyventų lietuvis- gydytojas.

Balandėlių J Mylėtojas.

IŠ VEVIRŽĖNŲ,; Raseinių pav.
. Veviržėnų ūkininkai turi io,- 

000 atliekamojo -.valsčiaus kr 
talo, kurio iki ši 
kaip suvartoti. ’ 
tinioje valsčiaus 
ta inkurti Vev: 
klesę miesto nio 
kyklos laikymui 
ja kasmet 5,000 
pasižadėjo nv' 
trobas pai

tintoje valsčiaus Sueigoje nutar
ta inkurti Vevir£ėįhupše ketur- 
klesę miesto mokyklą. Tos mo
kyklos laikymui .yaUtiečiai auko
ja kasmet 5,000 rublių, beto jie 
pasižadėjo mokyjęlat jreikalingas 
trobas pastatydinti: ir, suteikti 
toms troboms reikalingą' plečiu. 
Toks vėvir^inieęiųy duosnuhias 
yra gražiu pavyzdžiu kitiems.

ict su 
Da u

ii m geni
tojoms-rengėjoms, kurios gavo 
nemažai pasidarbuoti. Bet ir pa

pa sipn< tinusių ma- 
visi, su kuriais tik vininkai jau temstant išsiskirs 

namon. Netikėtai pakliuvęs.
Lietuvių kalba pjesos negalima 
buvo pastatyti, nes lietuvių kal-

galą prasčiokas, nė per zomatą 
į kapus neleis intraukti ir 1.1., 
o pinigai,, sako, mat viskas: ir 
dėl dūšios ir dėl kūno. Tegu 
kunui jo bus lengva šaltoji musų 
žemelė. Purvabredis.

IŠ JONIŠKIO.
Tai gražus ir turtingas mieste

lis. Nors gaisras dar taip, ne
senai buvo, bet miestelis jau be-

daug gražių rūmų ir me
namų. Turi lietuviu varto- v L-
draugiją, latvių ekonomiš

kosios ūkininkų draugijos skyrių,

džio

tai imant, tai lietuvių miestelis, 
nes nemaža gerų krautuvių, pri-

labai mažai. Tiktai klausimas, 
kodėl kai-kurių krautuvių para
šai vien svetimį — vokiečių arba 
latvių kalboj. Šiaip gi miestelis 
daro malonų įspūdį.

“Artojas” gyvuoja gal ir 
vargingai, bet ir toli gražu 
pergerai. Turi suvirsimi 50 
riti, kas sulyginamai, labai
ža, turi savo knygyną (kuriame 
esą labai mažai knygų), taiso va
karus ir t. t. “Artojas” demokra-

ne-
ne-
na-

ma-

daugiausia aplinkiniai valstiečiai; 
įsteigtas 1911 metais. Prie “Ar
tojo” kunigai nepriguli, bet jų ir 
nekviečiama, nes jie, girdi, kur 
ineina (anot vieno nario žodžių), 
tai įneša su savim barnius ir 
triukšmus ir rūpinasi viską sa
vo globon su savo davatkomis 
paveržti. Užtai ir kunigai atsi
moka “.Artojui”. Nesigaili viso
kių savo iškalbos žiedelių segioti.

Petras.
— Lietuve; žinios —

IŠ VALKININKŲ, Trakų
Valkininkicčiai lietuviai 

susipratę anksčiau negu kitų šios 
apylinkės parapijų lietuviai. Pir- 
masai pradėjo žadinti juos a. a. 
kun. Silvestras Gimžauskas. Pla
tino apšvietimą ir kiti po jo bu
vusieji kunigai. Šiandien valki- 
ninkiečiai savo susipratimu, ypač 
gerai išlavintu dideliu choru — 
garsus yra visoje apylenkėje. Te- 
čiau truko jiems visuomenės gy
venimo, niekas jų ligšiol nerišo 
bend ran darban, nors ir gerais 
norais žmonių buvo pakankamai, 
ir vadų-inteligentų, ypač pasta
raisiais laikais nestigo. Intcli-

pav.

kalą ir pasiryžo pradėti darbą

IŠ KVĖDARNOS, Raseinių pav.

ka. Rinkiniai ir viršaitis — žmo
nės nesusipratę, girtuokliai. 
Gruodžio 28 d. per rinktinių rin
kimus staršina pasakė rinkti
niams, kad iš kasos prapuolę 180 
rubl., vadinas, bus kas nors juos 
pavogęs. Staršina prašė vyrų 
sudėti, vyrai sutiko. Rinkikas už

siimti. Padarė jisai ką suspėjo: 
dorai padeklamavo Vaičaičio ir 
Maironio eiles. *

20 rubl.
Retai kuriam va 

ra grudų magazinai

pasakaitė: Žiogas ir skruzdėlė; 
deklamavo įžengiamosios klesos 
mokiniai tam tikruose kostiumuo
se ; nepaprastai daili,trim ta skruz
dėle buvo mažutis Vankauskiu- 
kas. Gražiai pasisekdL prancu- 
žų kalba deklamacija*^Pavasa
ris, vasara, rudu< , zlnrinaT^skaL-
te mergaitės tam tikruose kos
tiumuose; buvo ištiesų puiki grū

tebėr, ir niekas nesirūpina jo pa
naikinti. Mokyklai namų netu
rim, jau bus apie 10 metų, kaip 
nuomojam; pirma mokėjom arti 
pusantro šimto už tamsius 
žus namelius, dabar trupul
dėsni ir mokame beveik du šim
tu. Kitur valdžia pati duoda ma- 
terijolo mokyklos namams, o 
musų valsčiaus ponai ir prašyte

Bloga tam valsčiui, 
išmanančių žmonių. c

Kvėdarnos

ma-

dar du: Rugpiutė — ant scenos 
matėme rugieną, rugių pėdus ii 
gražiausią grupą merginų ir vai
kinų piovėjų tautiškais rūbais; 
antras paveikslas — angelas ii 
kūdikis: ypač buvo gražus kudi-

gy vu ošiu s paveikslus

neišprašo, 
kur nėra'

Snr.

reikia tarti dėkų p-lei Zofijai 
Narutavvčaitci.

Rusų kalba buvo pjesa “Bur- 
4.VJC* f «v.> , neleidžiant ma
tymai, burtėja ir gauna baimės 
prisikentėti; tą rolę gyvai atli-

1 r.

siau-
r vi

ba buvo pastatytas trumputis da
lykėlis: “Eglaitė”; publikai la
bai patiko ta scena, kada aplink

IŠ ŠVENČIONIŲ.
Naktį sausio 12 d. š. m. 

rojo geležinkelio valdybo 
muose, Švenčionyse, buvo
ryta cksproprijacija: plėšikų pa
imta buvo 8.801 rublis; vėliau 
buvo suimtu tą naktį saugojusiu 
valdybos rūmus du sargu: Ka-

Gražiausia pjesa buvo vokie
čių kalba. Buvo tai — Pasaka. 
Su savo dviem dukterim pamo
tė visiškai paniekina netikrąją 
dukterį; o ši yra dora ir gražį;

kuriuOdu policija buvo intariu- 
si, kad patįs pinigus pasivogę. 
Dabar bet gi slaptajai policijai

pėdsaką. Kol kas suimti jau šeši, 
intariami del tos cksproprijaci-

IŠ TRAUPIO, Ukm. pav.
Pas mus ligšiol orai buvo blo

gi; šalo, snigo, pustė privertė 
daug sniego, negalima niekur iš 
namų išvažiuoti. Žmonės, kurie 
uždarbiaudavo mišku, šiemet nic-

galima nei įvažiuoti į mišką, nei 
išvežti malkų. Musų apylinkėse 
atsirado vilku. Viena važiuota 

£ų užpuolė ir nugraužė va- 
užpakalį, bet pačiam žmo- 
nieko blogo nepadarė.

Nebejaunas.

žio 
gui

IŠ BIRŽIŲ.
Čia rupesniais kalvinų kun. Ja- 

kubčno ir advokato p. M. 
steigiama lietuvių spaustuvė ių u-

kį puikiausiai persitaisyti; toįcia 
me pavidale sutinka ji 
tį, ir nepaprastai ji jam 
ka; jiemdviem bešnekant,
laikas, kurį buvo Laimę/rnergai-

11 U* 
xia*

borin, bet netyčiomis pametė 
kurpelę. Pagal tą kurpelę kara
laitis paskiaus ją atrandat ir pa

pas save. Tame dalykėlyje buve 
d\ i gražiausi sceni: Laime ap
lanko bėdinąją mergele jdcivėi

karalaitis '
k a d 3

. Karalaitis Tp-lė K

Žodžiu, spektaklį ga-

silicka dar sykį dėkui pasakyti 
rengėjoms už malonų vakarėlį.

M. Vaitkus.

IŠ VARĖNOS, Trakų pav.
Varėnos miestelyje yra val

rioj toliau besispauzdįsiąs ir kal
vinų kunigo Šepečio leidžiamas 
laikraštis “Pasiuntinys”.

solans' raštinė. Raštininku joje 
buvo apie 30 metų rusas. Val
sčiaus sueiga buvo nutarusi lai
kyti jį iki mirties. Jam atsisa
kius būti toliau raštininku, val
sčius butų turėjęs jį maitnti čia- 
pat ir mokėti jam pilną pirmutinę 
algą lig jo mirties. Jam gi pa
simirus, ta alga butų ėjusi jo pa
čiai. Esant tokiam neišmintin
gam nutarimui, Varėnos valstie
čiai turėjo Vilkti tikrą totorių 
jungą. Raštininkas turėdamas 
tokias sąlygas, vartaliojos it ink
stas taukuose, sketeravo prieš 
visus it šernas, ir vaikščiojo pa
sipūtęs, it povas. Bet ir jam at
ėjo galas. Buvo taip: šio mė
nesio 16 d. žemiečių viršininkas 
nagrinėjo pertoj iečių bylą’, paš 
s įkėlusią tarp jų dėl atidavimą 
Perlojos. klebonui čemėft ir dėl

visuotinasis Kauno “Blaivybės” 
skyriaus susirinkimas. Prisirin
ko pilna sale naujų parapijos na
rių. Atidaręs -susirinkimą, kun. 
dekanas Mironas nurodė, koki 
tikslą turėjo prieš 
riaus jsteigėj 
skyrius veiki 
dybą išrinkti 
ninku •— 
padėjėju — 
dininku ■— ’ 
sekretorium 
ir valdybos nariu 
Valusis 
rinko:
tahiną Jahka'uskitftę

. Į skyriaus val- 
šie žmonės: pirmi- 

daktaras Rimas, jo
■ kun.1 V, Bobinas, iž- 
Motiejus Markevičius, 

1 — kun. dek. Mironas 
vargon. B.

, Revizijos komisijon iš- 
daktarienę Rimienę, An- 

Vincą Čer- 
d-ras Rubeževieus, jgęiij|usis tarplniauską. Kini. Mironas iškėlė 
vietinių gydytojų. Liko čia trjsf sumanymą įsteigti skyriaus arba- 
(felcerių neskaitant): žemaitis,Įtinę. Tam tikslui apsiėmė duoti 
rusas ir žydas. Gciit ‘panašaus dykai naudoties pusę parapijos

IŠ TELŠIŲ.
Vidaus reikalų’ ministerija lei

do Telšių miesto ingaliotiniams 
pasiskolinti viename žemės ban
ke 30.000 rublių Telšių visuo
menės gimnazijos rūmams pasta-

IŠ PLUNGĖJ
‘ t-. •- s:;.,. ♦

Dvi savaiti * niisišove

Sausio 22 d. buvo spektaklis; 
surinktaisiais pinigais bus užmo
kėta už mokslą už tas musų pro
gimnazijos mergaites-mokines, 
kurios ar visai nemoka, ar mo
ka tiktai dalį mokslo mokesčio; 
p. Narutavičienė nesigaili inlei- 
sti savo mokyklon ir bėdinesnių’- 
jų, kad ir jos galėtų prasilavinti.

MW
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dešimtinės pievos. Tą bylą iš
kėlė tie pėrlojfečiai kurie buvo 
atidavę; bažnyčiai tą skiautelę 
pievos, ^reikalaudami. iš. kitų per-

tai ir vaidinimas tose vietoje silp-
L* a.. _ .. » *

tai pastebėti dainavime Sabuko. 
Choras, dalyvaująs operetėje, 
taippat silpnokai dainavo; ypač

■cnawMan

šiusįyRąbradės iždė žemės nuo- 
nunt^arns, kad iš tų, kurie įsi-

kinai, 
imtos

žydus Jr lenkus, busią at-

tikus tarp savęs geruoju, pasi
davė .į valsčiaus teismą. Teisė
jai, eidami išvien su raštininku, 
priteisė atiduoti ne vieną, bet 6 
dešimtines. Po tokio neteisingo

jautesis nedrąsumas.

*

vhs dAr sykį išėj 
ir dar keletą 'gabi
Ir vėl šauksmams atkartoti ne-

ant scenos IŠ LIEPOJAUS.

Wicander ir

Grojimas visiems,
siskundė ' žemiečiu viršininkui.

re no n su-
sekė kelcrių metų blogus raš
tininko darbus, tuojau atstatė jį 
nuo vietos, atmainė visus teisė

mo,

kaltes. Keleivis.
Viltis —

IŠ PAVANDENĖS PAR,

men.

išpasakytai linksma naujiena. 
\'yskupas galų, gale teikėsi su
simylėti ant Pavandenės parapi
jom! ir atimti nuo jų kleboną

klebonatidams Pavandenės para
pijoje 19 metų, pats išaugo ligi 
debesų ir visus kitus vadino nu- v
susėliais, o tautiškai susipratu
sius nykštukais ir kitokiais že- 
minančiais vardais.

nų ausį s nuo 
labiausia boti

Ištiesti, nemokančiam len? v "

ar

Cik daugelis iš publikos, kiek 
pastebėjau, nežinojo, kokiuo in
strumentu Pirožmikovas groja. 
Matyt, neikuomet savo gyvenime

Publikos per šį vakarą taip 
daug prisirinko, kad kai-kuriems 
jau ir bilietii neteko: turėjo na
mo grįžti. Kiek .‘atmenu, “Rū
tos” sienose senai..jau taip skait-

MIŠKAI IR BENDROSIOS 
GANYKLOS.

s.* 7 f •* į i

Palei lipę Mhiiją ('l.'elšių pa v.) 
visur k erta tnas miškas. Šiemet

mišku išaugę

te-;

miš

jau re n g
darbininkų ir u 
manoma pradėt

menesiu

išdirbiniu nėra 
v

bė visai Lietuvai, kitų 
kų — ir visai Rusijai.

\Tikti gi manoma ne

bet ir guberni-

mas norima

parodys ateitis, 
sekimosi v ra.

gero o

giai kaimiečių, kaip ir pono-, tai

nems
tu.L

nuo

nebetik

ioms žemės plotas. Kurie da tc-

gerai dalyką išmanančiais žmonė
mis; teg’ll jie išveizi popierius — 
dokumentus; jai geri popieriai

žino sodietis
is, naumiest nikas, j1 ll-1tai yra: u 

matkijj^ža, 
pernai kamendorių kun. J. žmo
nių akvsc išbarė tiktai už tai,

jos” Bendrovė atidaro savo sky- 
Irių ir Kaune, 'kai labai patogu
Dus arčiau Kauno gyvenantiems 
suvalkiečiams ir daugeliui kau

miškas parduotas, arba pusę te- 
berioksančio miško. Pelnas gali 
but nemažas — yra iš kur ir ad-

var-

pamokė giesmininkus giedoti su
plikacijas pagal naujo teksto.

mečių. I. aikui Degant, gal ir 
daugiau savo skyrių Lietuvos ir 
Baltgudijos miestuose ir mieste
liuose atidengs, labiau ir savo

gus ■—■ vargelius atsimokėt. Tik 
apsižvalgyt vertėtų. Tankiausiai 
pono kamarninkai pasiūlija nors, 
sakysime, po 4 dešimtines nuo

kalbos ir nuo savo draugų-ku- 
nigų. girdi; “mes kultūriški žmo
nės, todėl privalome kalbėti tik-

tai turint omenyje, ga-

žmonės darbininkai gaus sau vie

kirtus mišką. Jai kuomet kiek 
žmoniškesnis kamarninkas nuro
do žmonėms kreiptis į advoka
tus, bet nurodo ir į kuriuos, o tie 
jau pereiti ir sako, kaip ponui 
reikia. Žmonės ju paklauso ir

tokius nevažiuodavo į atlaidus.
gi sios sakos 
nemaža vietų u 
toruose, prie

sau “Vilijos” k.on- 
pardavimo ir t. t.

nemažai lieka apgauti.

parapijoje ir dabar tebekvė- 
ir besi- 

Lietuvos

vio
puodams Lietuvos oru 
kraudams sau turtus iš 
prasčiokėlių kruvino skatiko, taip

Nc vieną tat ‘Vilija sulaikys 
nuo išeivystes, nuo bėgimo sve
tur duonos jieškoti.

tį mišką
a, — is- 
s išlaužo

vardž i uodams .juos

bara juos bažnyčioje, kaipo dva
siškas piemuo, kad iš šalies žiū
rint net skaudu darosi. Neveltui 
viens kitam žmonės skundėsi: 
“Ar žinai, kaimyne, turbūt tikė
jimas tiktai dėl prastų žmonių, 
musų klebonas elgias kitaip”.

knygynėlio žmonėms pasiskaityt 
jamdSaugu buvo ir užsiminti lie
tuvių spaudą jis vadino valdžios 
sutaisytu lenkams virveliniu ir 
sakė*, “sutaisė bizūną! sutaisė 
bi z u ną!w O išgirdęs, kad v ai d ž i a

sakydavę: “jait stivaldys ‘ biztihą !

Bagočiukas.
— Lietuvos Ukin’okas — '
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IŠ VILNIAUS.
<Nuo mūsą korespondento}.

Vasario 4 d. “Rūtos” bute bu
vo vakaras-koncertas. Artistai 
mėgėjai (trečią jau sykį šiame 
žiemos sezone) vaidino vieno 
veiksmo (2 paveikslų) operetę 
“Kaminakrėtys ir malūnininkas”. 
Be to prof. Pirožnikovas pagrojo 
koncertina.

* Vakaras, nors buvo paskirtas 
8 vai., bet prasidėjo vos tik 10 

, vai., — taigi tikrai lietuviškai.
Nepunktuališkumas taip inėjo 
madon, kad viena arba dviem

kad jai gerai sektųsi.
ir pelno jokio.

č i u i storąjį skrandį suvaro.
K-čius.

žinoti, kad “Vilija” svarbi ne 
vien Lietuvoje gyvenantiems, bet 
ir broliams amerikiečiams.

tinis metinis “Sąjungos lietuvių 
kalbos teisėms Lietuvos bažny
čiose ginti” narių susirinkimas.

Susirinkimą atidarė Sąjungos 
pirmininkas d-ras Augustinas 
Paškeyičius. Perskaičius sąjun- 

ir kasos apyskai-veikimo

tyje veikti, kad daugiau naudos 
padarius. Kai-kas buvo prataręs, 
kad kovoje su lenkais reikia var
toti tokias pat priemones, kaip 
lenkai kad vartoja, vadinasi: už 
skandalą skandalu, už muštynes 
muštynėmis atsakyti. Tečiaus 
dauguma su ta nuomone nesuti
ko. Nutarta tat kovoti dorai,

galima daugiau narių sąjungon 
iš sodiečių pritraukti ir, kiek 
galint, sąjungos skyrius atidari
nėti ypač Vilniaus vyskupystėje. 
Be to, kur reikia, pasiųsti savo 
žmones ant 
das ištirti 
visur gyvu
lietuvių kalbos teisėms ginti. Rei
kalui esant, ir Peterburge pakla-

vietos lietuvių skriau- 
ir 1.1. Naudoties gi 
ir spauzdintu žodžiu

Valdybon kitiems metams iš
rinkta: pirmininku d-ras A. Paš
kevičius, sekretorium D. Mali
nauskas, iždininku J. Kairukštis 
ir nariais-patarėjais: T. Juod
valkis ir d-ras Basanavičius.

Naujais nariais susirinkimas 
vienbalsiai priėmė M. Dovoiną-

-— tai visai jau .naturafis da
lykas musų gyvenime. . Ir tai ne 
vien su vakarais tas atsikartoja, 
bet visur — ar tai susirinkimuo-

• se’ ar kur kitur — vis tas pats.
Prieš vaidinimą, prof. Pirožni

kovas gražiai pagrojo koncertina 
keletą dailių gabalėlių, iš tų vieną 
lietuvišką “Kur baknžė samano
ta”- Publikai grojimas taip pa
tiko, kad delnų plojimams ir 
šauksmams “bravo” “bis” galo 
nebuvo.

Po to gana gyvai suvaidino ar
tistai operetę 
malūnininkas”, 
pasisekusiu vis 
negalima,' nesikai-kurie artistai 
«il£no]pį save jok? mokėjo. £ei'iahtybjM Hxarji valdyba grane-

Kaminakf.etys ir 
Vaidinimo visai 
dėlto pavadinti

IŠ RYGOS.

Rygos politechnikos profeso- 
as) von

dėl intarimo, kad padegęs savo 
lentų pievinio fabriką Tukkumo 
mieste, norėdamas tokiuo bildu 
gauti ugniapinigių. Dabar toji

teisė jį astuoniems metams

IŠ AMERIKOS.

nu

PREZIDENTAS TAFT PRA
DEDA UŽ SAVĘ AGITUOTI.

Washingtonan, D. C. Prezi
dentas Taft rengiasi kelionėn su 
kalboms už savyj. Jis keliaus 
savo locname vagone. Atlankys 
rinkimų apskričius į vakarus iki 
Chicagai, į šiaurius iki New 
Hampshire, į pietus iki Gcorgiai. 
Laikys jis kalbas, kur tik ras 
žmonių norinčių klausyti, net 
prie mažų geležinkelių stacijų. 
Žinoma, saVo prakalbose girs jis 
savo darbus ir sumanymus. Tik 
kasžin, ar augščiausiam atstovui 
tokios didelės tautos kaip ameri
konai pritinka tokia agitacija?

Rinkevičių ir

Galima tikėties, kad ateinan
čiais laikais sąjunga daug veik
liau darbuosis ir tai ne tik kan- 
celerijos darbą dirbs, bet ir mi
niose tautinį susipratimą skleis.

A. Vėgėlė.

kaip tai daro čigonas girdamas 
spaugą savo arklį? Mėgina už 
savę agituoti ir Tafto konku
rentas Roosevelt. Ir tas pabai
gė savo prakalbas Bostone, 
ta New Yorkan, o iš- jo į 
namus mieste Oyster Bay.

grįž- 
savo

IS PABRADĖS, Vilniaus pav.
r‘Rieč” tašo, kad .Vilniaus gub.

PLIENO TRUSTAS LAUŽO 
TEISES,

Washington, D. C. Komisija 
paskirta ištįrimui plieninio tru- 
sfo darbų, ištyrusi tuos darbus, 
persitikrino, jog trustas laužo tei
ses, stabdo laisvą prekybą. Sa

misjos narys McNae. Jis per
sitikrino^ jog žemindamas kainas, 
.rustas [Stengiasi konkurentus iš- 
naikyti.j Jis savo rankose su- 
mouopolizavo žalią medeea. Tru- 

su t cistų direktoriams primeta 
kimą neteisingų žinių.
M c \ ae Turintkų žinių. Morganui 

m i - 
Im
tai 

nuo
tunus.

sachariną iš 
linti.

Washington, D. C. Valdžia 
persergsti žmones prieš naujai 
pasi rodžiusias netikras penkdo- 
1 arines. Tos netikros penkdola- 
rinės turi indijono galvą, 1899 rn- 
ir literą “D.” Parašai yra stt- 
klastuoti Napicro ir kasicriaus 
McClurgo. Šilkų siūlai nuduoti 
raudonais ir mėlynais brūkšniais.

o per 9 metus

zacija

IŠ VISUR.
|| Columbijos valdžia ;

niu

Lawrence, Mass. Nors or

m a n ui

keti nuo 4 kovo dienos; žada at
gal priimti visus darbininkus, k

mėnesis laiko

SANTAIKOS TEISĖJAMS 
UŽDRAUSTA ŠLIUBUS 

DAVINĖTI.

u
NETIKROS PENKDOLA- 

RINĖS.

SACHARINĄ UŽDRAUSTA 
VARTOTI.

nepataria medviln

laikė net agentus, kurie trauke 
pas savo darbdavius norinčius ap-

tijoms, rašyto kongresmanui Rai
ney iš Illinois valstijos ir už-

Washington, D. C. V aidžios 
komisija prižiūrinti valgio pro
duktus nutarė uždrausti sacha
rino vartoiima valeiuose. Fab- rinčius darban grįžti. Ypa< 

šinasi susitaikvmui streiku

■4:'

kurios

įs to šaltinio

lenkų yra 
užima tik

£ r

ant 514 valdininkų,

nėdinti
sitHy tu
daugelis vietinių darbininkų
ganizacijų nori kaip nors

statytų
kams norintiems darban
Policija gi pasirengusi ginu no

> W-:

gamzacija nutarė

-‘jj

GAISRAI.

Bettsville, Ohio. Išdegė visai 
vidurys šito miestelio, išliko tik 
viena tri’oba. Nuostolių ugnies 
)adarytat?af^.( '200,000 dol.

IS DARBO LAUKO.
Lawrence, Mass. Tapo pri

imtas -sumanymas kongresmano 
Bcrgero siųsti Washingtonan 
streikuojančių darbininkų ir jų 
vaikų

tautų 
skųsti

tūlą skaitlių. Nutarta sių- 
vyrų, moterų ir vaikų .18 
ir centralei valdžiai pasi- 
ant vietinės policijos pa

lo. Siunčiami vaikai turi 
virš 14 metų ir jie pats dirbo 

Bus pasių-visokiose dirbtuvėse.
sta ir viena mergaitė, kuriai per
nai mašina nuo galvos odą su

rektoriai užtikrina, jog policija 
neleido išvežti streikierių vaikus 
be prisidėjimo direktorių, su
laikymo vaikų ir areštavimo jų 
motinų nereikalavo; jų policija 
visai neklausė. Direktoriai prita
ria kongresmano Bcrgero suma
nymui, kad valdžios paskjyta ko
misija ištirtu visus atsitikilnus 
Lawrence laikę dabartinio strei
ko. . \

Lawrence,: Mass. Darbinin
kų organizaciją “Industrial Wor
kers of the . World” patarė strei
kuojantiems medvilnės, dirbtuvių 
darbininkams atmesti pasiūlymą 
5% prie senų algų pridėjimo, jei
gu jie iki seredos dienai sugrįž 
prie darbo. S.treikieriai sušaukė

tų išaiškinti savo padėjimą ir iš
klausyti .nuomonės gyventojų 
streikuose nedalyvaujančių. Or

mutinio ręikająyimo, taigi 
kalanti prie .dabartinių algų

pir- 
rei- 
pri-

nio už darbą paprasto laiko 
ir panaikiių-mo^premijų. Toliaus 
reikalauti jpaleidįmo iš kalėjimo 
streiko vedėjų Ettoro ir Giovan- 
netti. Streikierių komisija su
sidedanti iš t moterų ir vaikų dir
bančių medvilnės dirbtuvėse iš
keliavo I kovo, dieną į Washing-

jimą darbininkų medvilnės dirb
tuvėse. Ir policijos perdėtiniai 
iškeliavo į AYąshingtoną.

Lawrence, Mąss. Dirbtuvių 
savininkai įgarsino, jog sutin
ka pakelti streikuojančių med
vilnės dirbtuvių darbininkų algas 
mažiausiai 5% ir pakvietė visus 

.senuosius darbininkus grįžti dar- 
Y.Q raportą dabar pagarsina ka- *bąn« Pądidįntąs algas žada mo

orgam-
10 visu

dirbtu viii

y.

laikraščiuose jo laiško

lumbijos pasiuntines Ospina yra 
pats turtingas žmogus, todėl ir 
rašydamas savo laiška koneres-

žemesnes vietas.

' Prusnose suėmė
kclcivį todėl, kad jis norėjo pri
sižiūrėti Spaudau tvirtovei. Jį 
nužiūri, buk jis šnipinėjęs Vo-

abrozdą Andrco Nantegna Mo
tinos Dievo koksai amerikonas

citacija nuo 7500 dol.

|| Šveicarijoj žmonių nubalsuo-

darbininkų nuo ligų ir nelaimių

balsuoti, už įvedimą priverstino 
apdraudimo baisa v o 286,000, o 
priešingų buvo 237000 balsų. Ir 
visi socialistai balsavo už įvedi
mą priverstino darbininkų ap
draudimo. Tam kas metai Šveica
rijos iždas turės paskirti 4500000 
frankų.

|| Saksuose, mieste Zittau sti

prisipažino, jog Berlyne užmušė 
jubilerių Schulze, jo pačią ir

ir Vengrijos užsienių ministerio 
Aehrenthalo ciesorius paskyrė 
Leopoldą Berchtoldą. Jis neuž
ilgo keliauja’Vokietijon su Vo
kietijos užsienių ministeriu ap
kalbėti visus užsienių politikos 
reikalus.

li Varsa vos teisino rumai nag
rinėjo šiomis dienomis Varšavos 
antvyskupio bylą. Kaltina
mi buvo Varšavos pa vysk ti
pis kun. Ruškevičius ir antvysku
pio konsistorijos kunigai Cieplin- 
skis ir kiti. Kaltino juos už tai, 
kad nepripažino marijavitų ku
nigų duotųjų šliubų. Kaltinimo 
liudininkais buvo marijavitų ku
nigas ir keletas šiaip marijavitų.

mėnesių tvirtumon, kitus ištei
sino. ' Tečiau teismas, atsižvelg-

nuo vyskupo pareigų.

caro pa

kratinėti klausymą naujos mui
tų tarifus. Daugelis durnos są
narių reikalauja pakėlimo muitų 
ant ingabenamų Rusijon žemdir
bystės amerikoniškų mašinų.

|| Anglijos valdžiai nepasisekė

niūkūs su kasyklų savininkais. 
Rods tarybos dar neiširo, bet ma
ža yra viltis, kad jos prie susi
taikymo privestų. Vaidai tarp 
darbininkų pirmiausiai užgimė 
dėl mažiausių algų didumo. Da-

Photos by American Press Association.

Iš audėjų streiko Lawrence, Mass.—Policiįt areštuoja mote< 
ris už siuntimą savo vaikų j kitus miestus.

laujamas algas, bet darbininkai 
stato ir kitus reikalavimus, kuriu ’ v

nori.

|| Chinuose, mieste Wuchang

nes

nia
kruvini mūšiai, kurie neži-

)lyj, buvo 
su turkais 

arabais ir buk turkai ir ara- 
tapo sumušti; italų užmušta

Pamehua ežero vidury 
ir visi darbi

algų riaušės sukėlė ir mieste 
Wachang. Iš viso neužga
nėdintų kareivių yra net 300000.

nų d oi ariu paskolą.

kinese Lebeda, Trų 
smarkus mūšiai italu 
ir 
bia

jos vidaus dalykų ministerija ofi- 
ciališkai paskelbus, kad caras jau 
patvirtinęs įstatymų sumanymą

stėje vienodo civilių
dekso. Naujieji įsi
kiuo budu išstumia laukan Napo
leono kodeksą iš Lenkijos — 
Lietuvos statutą, iš Besarabijos

nymą, kuriuo

teisiu ko- u
tymai to-

įstatymų suma- 
Chelmo kraštas 
lavos general gu

kariumenės sukėlė riaušes, nes 
nuo seniai jiems, dėl stokos pi
nigu. algos neišmokėta. Karei

griauti

n i 11.

gatvėms, jie šaudė į
Užmušta 9000 žmo-

j’ Dalis revoliucijonierių kariu- 
menės iš Juarez 28 vasario ren-

linl
lio mašinistai

bet amerikonai geleži nkc- 
su lokomotivoms 
Paso, Suvienytų 

todėl traukinys •/
ne g;j

riti rankose, tai nieks nepaiso 
Madero prisakymo, o iš Suvie-

daugiau negu pirma. Revoliuci- 
jonieriai ant pusės sumažino 
muitus nuo atgabenamų į Juare-

lį 29 vasario dieną Anglijoj 
metė darbą 800000 angliakasių. 
Ministeriu pirmininkui nepasise
kė sutaikyti nesutinkančias pu
ses. Geležinkelių tarnai nutarė 
nevežti traukiniais kariumenės 
į kasyklų distriktus; nevartoti 
anglių iškastų streiklaužių.

|| Meksike, besikeliant 35 kero-
bar 60%, kasyklą savįninfciį su-’sino. gėmyklij darbininkams per

\ ‘ . . .'. .. L -■ • 1 1 . ■■ "
„j. ' -/...i t 1 , l(; ■ - .,'ivi.V .. ■ o. ’ r ■ ■ ■ , 1 '' ■ ! ■I1"." . • ’ . ■;■■■ •' *' . <

vo kruvini susirėmimai karaliaus 
šalininkų su policija ir kariume
ne. Žmonių minios trankė gat
vėms garbindami karalių ir po
piežių. Policija mėgino žmonis 
išvaikyti, bet neįstengė. Tik at
kakę raiti kareiviai žmonis iš
vaikė. Sužeista dautr žmonių.

parengė žmonių skerdynes. Už
muštai daug žmonių, o tame nc- 
nNkžai moterų ir vaiku, v v

ll .Lenkijoj, Dąbrovc, papjovus

dabrinių pinigų
dabriniu rubliu

, o tame du si- 
ir šešis pusrub-

Iš Liublino gubernijos žmo-

1
žinoma, su

daugiausiai 
krausi vtiesi

valdžia nori kuo 
guvių prikalbėti 
Si beri ją, kad iš- 
etoj galėtų rusus 
Iii ir tokiu bud u

darbi

ja vieną po kitai dirbtuves, nes

mažino bėgiojančių traukinių 
skaitlių. Garlaiviai imanti Ang-

plaukti negali. Pirmiausiai dėl 
angliakasių streiko neteks darbo 
apie 100000 geležies dirbtuvių 
darbininkų, nes dirbtuves mano 
uždaryti. Prancūzijos angliaka-’
sui o r g.
jos streikieriams telegramą su 
linkėjimais ir apreiškė, jog ii 
franeuziškiejie ankliakasiai mane 
taipgi streikuoti.

Juarczo ištraukė į pietus ir nori

Paskui jie mano traukti į Mexiko •

prezidento vietos pasitraukti. Mu* 
šiai revoliucijonierių- su Madera 
kariumene buvo ir pietinėse 
xiko valstijose. Užnftišta 60 ša*4 
1* • 1 — _____ 1- *7   >
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, Muriniškęs ' myli”.

metu
IŠ SO. CHICAGO, ILL.

Lenkutis.

IŠ BROOKLYNO, N. Y.

desnė neteisybe ir prispaudimas 
negu buvo prie Aleksandro III.

|| Prusnose, gimnazijose Poz
nanians provincijos įvedama mo

Lavvrencė’an antrašu 
lard. K. Arminas.

jatu vaikučių (mergai 
o sūnelis 2). Į draugi 
Įėjo, nors čia yra dvi

tarnystoti 
, o kata

mas” (kieno tai veikalas? Red.). 
Ant scenos išėjo pirmiausia pro- - M

nys suvažinėjo lietuvį Juozą 
Andružį, jam sutemus einant iš 
svečių namon. Traukinys 
šmotus sudraskė. Andrušis

|| Prisakius Rusijos kelių mi- mo laike pas K-etuvius ir rinks 
aukas streikierių sušelpimui, 
Jiems galima užsitikėti.

Laike prakalbų minėtas konri-

visu
ir

\ vertė jį nuo vietos atsisakyti ir liauta laikvti.

nors

|] Prusnose 30 miestu sustrei-v

Minneapolis tai

(I v ve 11 a

vetimų kraštų garlaiviams
kiti

joj užgimė

irdaugiau : I Jctuv. ?ina

su nėra,

nepanorėjo 
tai

mestas, apleist; 
pradėti ką-nors

kuopos susirinkime, įvy- 
nu-

] vienus namus

jų dirba miltų 
dirba viešbučiuoi
> valandų gauna

labiau me
traščio 11c 
gu nuodu.

voliucijomeriai paėmė nelaisvėn

prieštvaninio žvėries mamuto.

labai gerai.
kienė dek Ii;
kie vaikine pačios”. Dckliamavo

ciai. Teatrasir Photo hv Press Association

v r a*

t i.vietų mažu 1 K
nežinia. mraMrrmr

mes antram

ir žinodami
tai

nauja gana
tiinu.

kitur. turi žinoti, kam

] >a\\rencc’oo tiktuv ir

ir
Lietuvaitis.

kurie Vardai

Poška, Dilius

bankus. • Nušovė mieste ir vieną susirinkimas sunaudojaIŠ
ne-

•J

y

nebeduoda aukų, bet

LIETUVIAI AMERIKOJ.
IŠ KANKAKEE, ILL.

vinių, laikraštis taip jau
n

S. Kazlauskas.

IŠ LEECHBURG, PA.

ir kunigą užlaikyti. Visi tikinti gali but blogon pusėn pati ir ar tai

Yrra čia lietuviška stisišelpimo

kada reikėjo vaikščioti ii
Nedorninkas.

žinotiterims buketii.
s.

IS PITTSTON, PA. dailu.

d

deda vienas kitą kaltinti ir su
kelia triukšmą, per ką nupuldo 
pas žmones užsitikėjimą aukų

pratimų 
mažai.

Daleiskimc 10 ypatų duotų po 
$1.00, tai butų $10.00. Suma au
kavusiųjų pasidalina į dolarius, 
kiek pravardžių, tiek dolarių.

bosta žiūrėti į tas atskaitas, bet 
be jų mes negalime pertikrinti

tai 
ir

Žino
ti tai

Andrejau skis, 
bonas, St. Zi

mierius, jo naudingumą. Kalbino 
žmonis prisirašyti. Socialistams

ta butų keliuos laikraščiuose tal
pinama. Vardų garsinimas juk

priguli, daugelis velija airišiams 
pinigus mokėti, negu savo drau
gijas palaikyti.

Butų gerai, kad kas nors pa
sirūpintų čia prakalbas surengti

žmones,
o turtu aukavusiųjų Lawrence’o 

streikieriams.

PORTAGE IR MARTIN
DALE, PA.

Bet čia vis dar 
?a, nes viskas

to ant 15 mi
nors Cbinuo-

at-
11c-

džių, nes nieko tendj^amokinan- 
čio nėra apart sauso atspauzdini-

IŠ BRIGHTON, MASS.

niai lietuviai. Jeigu nėra vieti
nių kalbėtojų, tai turėtų iš ki
tur, kaip antai iš Chicagos, užsi- 
kviesti. Red.). K. Petris.

nebuvėliai” 
’a ir i a lo

Lietuvių yra čia 18 šeimynų, o 
pavienių 150. Lietuviškos baž-

irimų, užmėtinėjimų, o kitur lie
tuviška moterėle ir šluotą paro-

Aukų rinkėjams.

Hockingietis.

deda bausmę. Puikiausias butų 
dalykas, jeigu visur taip pradėtų

amerikiečių “two-steps”, kurį ir 
geresnieji amerikiečiai nori pa
naikinti, nes ištikro dėl panašaus

bus nuo 1 
l'asvk mat

apskelbimas laikraštyj (tas pa
liudijimu būti negali, nes laikraš
tis aukų neturėjo. Red.), ir iš

tai žmonės 
dar ir kitus atkalbinėja.

kino ir Tientsin.
eina \ i d u t i iri šk a i.

šingos lyties žmonių jausmams 
išreikšti. Apoteozuoja ir vaiz
diną meilę. Franeuzų šokyje 
Menuet svarbiausią reikšmę turi 
šokėju akiu šviesumas ir švpsa

pavienių ; merginos yra 
vaiku v

su. Heilo kilo triukšmas; 
nes vieni juokėsi, kili bai 
vieną, tai kitą neprašytą 
riu ir nežinia kas butu dar

miestukai vienas nuo

mažiau.
pas mus 

Red.

eina gerai, nes 
ug naujų namų5000 savo kareivių ; ten yra taip

gi 3000 svetimų kareivių. 
Mieste Partiniu kareiviai su
kėlė riaušes. 3 d. kovo riauši
ninkai paėmė miestą Tungčau ir

|Į Aplinkinėse Chihuahua pre
zidento Madero kariumenė už
puolė nuo šiaurių traukiančius 
revoliucijonierius. Madero genc-

ną tiesą turi reikalaut 
nuodugnių paaiškinimų 
ūks ju šliaukanti centai

kunui sveika, nes pasimankština 
raumenis. Ne be reikalo garsus 
vokiečių pedagogas Froebel sa
vo Kindergarten’uose šokiams 
nemaža vietos skyrė.

cių. 1 asktit pakorė apie šimtą 
žmonių, o tame 6 moteris. Tien-

bėjo Zivatkauskas, Mikolainis, 
Liutkauskas ir Račkauskas. Kal-

ir butų nusidėjęs, tai jis dar 
11c visi socialistai. Red.).

11 vasaro dieną Rubsiuvių Uiri-

artislu sulos- v
> irs programo
?. Vienas bn-

tų prie tos “Tarybos”. Aukas 
pagarsindavome laikraščiuose kai 
kada kartą į dvi savaiti, o kai

siuntinėdavo užklausimus, 
nepagąrsinam - ' jų s aukų ; 

atsakydavome laišku, kad

los čia yra 7, o dirbtuvės 3. 
Kas dirbti nori, gal čia darba

dėjo Zivatkauską kolioti 
gi abudu socialistai 
koliojo? Red.) ir jo

geras 
žmo

gaus džiaugsmas, linksmybe, jau
smai, suteikiama akim gražus ju-

rimu. Garsinant

ten jau geriau sutvar- 
Atskaitas paprastai iš- 
?ntro komitetas, bet ne

(Ar- 
susi

kalbą 
trukdyti. Tik šiek-tiek nurimus,
pradėjo kalbėti Račkauskas.

sankrovos — Juozo Lukoševi
čiaus uždėta 1907 m., o kita 
1911 m. Yra čia stisišelpimo

pažymėton vieton, o surašą su 
aukavusiųjų vardais pasiųsti j 
laikraščius (tas dar didesnę mai-

oficijališką atskaitą, kur

kada rečiau, 
kitur 
kodėl 
nors
aukos priimtos, bet Žmonės no
rėdavo vien matyti 'greičiau jų 
aukas laikraštyje pagarsintas. Bet

nelengva visiems

Laikraščiai turi savo dalį at- 
:ti, nors labai nesmagu skai-

zos, be užsidegimo, k.ur juo--su
kurstoma vien tiktai gyvuliškas 
1 vilnis gašlumas. Šitoks yra, pa

lši i ubas surengė

ten vartoti, ant ko buvo rinkti, 
(visai ne, nes garsinantis

itsitikimas butų pirmą kartą, 
ict paprastai musu socialistai

Ištikro šokiai yra labai 
lykas. Jais išreiškiama

kine kelia riaušes. Kariumenė 
sukėlė riaušes miestuose rengtai. 
Pekino aplinkinėse kareiviai su

sti tokie žmonės, k
judinamą turtą, bet
ti ir šiai]) jau gerai pažįstamus 
ir dorus žmones. Per daug rin
kikų vienoj \ictoj negerai, nes

1901. m. Dabar lietuvių yrą 
44 šeimynos ir 42 pavieni; mer-

eina čia tik 3 egz. “Lietuvos” 
po du “Keleivio” ir “Kovos”.

Latoža.

nyčios nėra; nėra nei draugijos, 
nes tas mėgstantiems per daug 
alutį nerupi. Iš laikraščių at- 

ir

užsigerus ir būva
nes kalvinu su k u
ti mano, jog bes

komitetas žino, 
visu pinigai.

galima sura- 
uric turi ne-

kurs dažnai šokama su Menuetu, 
svarbiausias dalykas yra smar
kus šokinėjimai, paįvairinami 
moterų ir vyrų pasibučiavimais,

266 lietuviai. Bažnyčios neturi
me. Vieni eina į airių bažnyčią, 
kiti į lenkų.

Yra čia dvi valgomų daiktų

te žinomas socialistas Perkūnas 
(jis, turbūt, ne socialistas, bent

Aukas viešiems reikalams nuo 
seniau renka kitos tautos, todėl

akalhas. ouvo ir mo- 
Kalbėjo kum < iricius, 
ir “Keleivio” leidėjas

jus darbams prie namų statymo; 
iš kitur atkakusiam nelengva dar-j 
bas gauti : žiemos laike ir vieti-t 
nių darbininkų daug yra bei 
darbo. A. Masiokas. ;

pusę. Kaip prj 
sibaige, nežinia.

iš audėjų streiko Lawrence M ss.—Streikieriai, ats imą sava vaikus iš pHic ios statics Vai 
kai buvo areštuoti ant vagzalo, iš kur streikieriai norėjo išsiųsti juos j kitus miestus i * pavesti, ik 
streikui pasibaigsiant, k.t^, geriau pasilaik nčių darbininkiškų šeimynų globom
UBmmaa

verstą iš angliško “Durnių na- tino socijalistas, ponas M. Juodis, nei.

mažų mergaičių 26, o bernai
čių 27.

Čia yra viena lietuviška san
krova valgomų daiktų, karčia- 

. mos yra 2. Lietuviškos bažny
čios nėra, nes toks mažas lie

pa surengė viešas prakalbas Law
rence’o streikierių naudai. Kal
bėjo vietiniai kalbėtojai: K. Ar
minas, A. Valiričius ir P. Mozū
ras. Publikai buvo pavesta iš
sirinkti komitetą rinkimui aukų 
streikierių naudai. Išrinkta šie 
vyrai: P. Mozūras, K. Karsokas, 
K. Arminas, P. Griblicas, J. Ba
relis ir A. Savickas. Jie lan
kysis draugystėse ir algą mokėji-

klausimu, kodėl

,() ir tai priežasties.
kamavo

mariu v

M. Garmus.

IŠ MINNEAPOLIS, MINN.
Naktibalda.

turi su viršum 300000.
jame visokių t 

nes, daugiausia yra s 
ir vokiečiu. Lietuviai v

IŠ HERRIN, ILL.
Čia kitokių darbų nėra, tik 

anglių kasyklose. Šiuom laiku 
kasyklose darbai eina neblogai.

27 sausio d. patiko nelaimė 
Juozą Pilipavičią. Pilant jam 
anglis karau, nuo viršaus nupuo
lė akmuo ir jį pusiau perkirto. 
Pilipavičia buvo apie 45 metų 
amžiaus. Čia jis nesenai pribuvo 
geresnio darbo jieškodamas. Pa
ėjo Jš /Kauno gub. Lietuvoj li
ko jo pati su mažu vaikeliu.

18 vasario geležinkelio tranki- 

rodosi. Red.). Tema paskaitos 
buvo: “Unijos seniau ir dabar”. 
Bet prelegentas neilgai temos 
laikėsi, greitai nušoko ant laik
raščių: “Vienybės Lietuvninkų”, 
“Kataliko” ir “Lietuvos”. Jis 
stengėsi pertikrinti savo audito
riją, j°g minėti laikraščiai never-

Liutkauską ir siuvėjų unijos de
legatą, koliojo ir uniją, kad ne
tikusį delegatą siunčia. Vietoj 
diskusijų, subarė Šaltį, kam jis 
paminėtame vakare nespiovė ku
nigui į veidą.

2 vasario d. bendrai S. L. A.

ja laikė visuotiną susirinkimą, 
kur kalbėta ir apie paskaitas. 
Nutarta nuo dabar su socialistais 
nieko bendra neturėti, nes jie ke
lia riaušes musų vakaruose, laik
raščius ir asmenis dergti pradėjo.

r A. Smilga.

IŠ SO. OMAHA, NEBR.
J8 vasario musų “biznieriai”, 

nenorėdami apsileisti kitiems, pa
rengė vakarėlį.; Perstatė veikalą 

dentas (Junevičia). Pa-skuT'dai
nuota sti orkestro pritarimu-p “Ai 
tu mą 
porą kartų.
Publikai, m 
mas “Bepročių namo”.' 
“Birutes” vardu, neseniai Susi
tveręs, padainavo dainą1:

dckliamacijos nesu-
dckliamavo

IŠ HOCKING, IOWA.

semi vilos

vieną atsitikimą težinau — apie 
V. Kalinauską, žinoma.

Bet ar mes turime kaltinti^vi
sus aukų rinkėjus? Jei koks rin- 

tai už 
kenčia.

nui, Rudavičiui etc. šelpti, ir 
ryžosi protestuoti prieš jų depor
tavimą, aš buvau sekretoriumi 
ir iždininku.j Mums atsišaukus 
per laikraščius, aukos plaukė iš 
visur, net iš 'Pcnnsylvanijos, Mi- 
chigano ir kitų valstijų. Buvo 
nemažai darbo atsakinėti laiškais,

Kaikada prisiųsdavo tokius 
laiškus, kad, skaitant,1 reikėdavo 
parausti. Tai vis nekantrybė!

Kada iš Chicagos su p. A. Kve
daru pasiuntėme aukas New 
Yorkan, o “Kova” vienu sykiu 
patalpino (taip ir turi but gar
sinamos aukos redakcijos negau
tos. Red.), 6 aukautojų vardai 
buvo nežinomi, tai aukautojai 
šmeižė aukų rinkėjus ir dagi kal- 

aukų /rinkimą Lawrence’o strai- 
Im’T'rifi11 s, kada aukų rinkėjai ir 
po namus vaikščioja) ir veltui 
gaišinama laikas. Geriausia rink
ti žmones, plačiai žinomus tose 
aplinkinėse, tada aukos plauks

Aukaujantieji geidžia matyti 
savo pravardę laikraštyje, nors 
jis ir 5 centus aukavo, bet nepa
talpink, tai pirmasis užrėks: va- 
gįs. Tai, laikraščių leidėjai, jums 
ir prisieina patarnauti visuome-

S. J. Dargužis.

ų k V '

ne v įeinam

veizdan, Cake-AValk. Atstaty
mas ir kraipymas pilvo, apatiš
kai mojuojant rankomis, — yra 

atskirų aukų svarbiausias jame veikimas. Bet- 
turi išeiti ne

'Tokių nesusi-j kuosmarkiausia suglausti, figūra 
jau buvo ne-'tokia )(, bet dažniausia ir tokios 

nėra, nes stengiamos taip šokti,

A. Ramanauskui, 101 
Lawrence, Mass.

Varde Lawrcnee'o streikierių v 
komiteto ištariu aukavusiems šir
dingą padėką. S. J. Dargužis.

Pasibjaurėtinas šokis 
‘‘Two-Step.”

gal-but karščiausias ir smarkiau
sias šokis. Vyrai ir moterįs, se
ni ir maži šoka jį didžiausiam 
užsidegime, didžiausioj ek stažo j, 
šoka ir kvaišta tame šokyje. 
Bet.... dėlto jis yra ir dailus. 
Jeigu vaizdinama ir sukurstoma 
juo meilė, tai gražiausioj eksta
zinėj jos išvaizdoj.

Šokis ten patampa nebedailus, 
bjaurus, kur juo vaizdinama. že-
mįĮausįoii meiles rūšis, be eksta- * pagalbos visai nereikalauju.

•Vi

VW7

ro kojų, o kad moteris nesugriū
tų, tai vyras ją laiko už pašo
nių.

neini-, 
šokiu 
koks- 
zuzi-

Tokiam

juda: kiaušinis nuo galvos 
riedėtų. Šitokio šokio nei 
nebegalima pavadinti, nes 
gi čia šokimas? Tik pilvų 
irimas, daugiaus nieko.
šokiui vieta prostitucijos namuo
se, bet ne viešuose padorių žmo
nių vakaruose.

Ne vienur toksai “šokimas” 
yra jau net ir valdžios /uždrau
džiamas. Šit nepersenai Roches- 
terio, N. Y. majoras, sako, už
draudęs šokėti “two-steps”. Šoka
muose vakaruose stovi policija, 
ir pasikėsinančius šokti šlykštų- 

bilių, jeigu patįs žmones, balių, 
vakarų su šokiais rengėjai, nebe
leistų daugiaus apsireikšti pana
šiai šlykštybei, nieko bendro su 
šokių daile neturinčiai.

Mes, lietuviai, turime savo dai
lių šokių. Jeigu tų neužtenka, 
galime Išmokti puikius lenkų šo
kius, gracioziškus franeuzų, vik
rius hungarų, karštus ir pasiutu
sius hispanų, bet tik ne tą iš- 
tyžusį, ištvirkusį, prostitucijinį

Klausimas ir atsakymas.
Juzas: — Reikalas — tai visų 

pramanymų motina.

Juzas: — Na, žinoma: pačios 
motina, tariant uošvė.

Kur pagalbos nereikalauja, 
fPonas (sausgėle sergąs, tar

nui) : — Jonai, aš truputį ne
sveikas, tu visada turi man padėti 
apsivilkti ir nusivilkti, nusiprau
sti, barzdą nusiskųsti, apsiauti ir 
nusiauti, ale.... (balsą pakelda
mas) ale kaip savo cigarus rū
kyti ir vyną gerti, tai čia tave
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Visi laikraščiui siunčiami rankraščiai 
turi but pažymėti autoriaus parašu 
1r adresu. Pasirašantieji pseudony- 
mais, turi paduoti. Redakcijos žiniai, 
Ir savo tikrąjį vardą. 
Redakcija pasilieka sau 
čiamus jai rankraščius 
tajsytl. 
Netinkamus laikraščiui 
Redakcija, pareikalauta, 
toriui atgal jo lėšomis.
Reikia visada rašyti tik ant vienos 
popiečio pusės, paliekant plačius tar
pus tarp eilučių.

teisę atsiun- 
trumpinti ir

rankraščius
grąžina au-

Apžvalga
Finalas ?

Lenkų Nepriklausomos Kata
likų Bažnyčios organe “Straž” 
(nr. 9) skaitome indomią žinią. 
Scrantono lietuvių Rymo-Kata- 
likų Šv. Juozapo bažnyčia ir pa
rapija, kuri per keletą pastarų- 

čios nuosavybės — bylą, pasibai
gusią tuo, kad teismas pripaži
no, jog bažnyčios nuosavybė pri
klausanti patiems parapijiečiams, 
o ne vyskupui, dabar ta lietuvių 

globon. Teismui pripažinus lie- 
tuviams-parapijiečiams teises, ka
talikiškoji Bažnyčios vyriausybe, 
tariant vyskupas Iloban iškeikė 
vedusius dėl bažnyčios nuosavy
bės bylą lietuvius ir, nežiūrint jų 
meldimų, atsisakė duoti jiems 
kunigą. Šv. Juozapo bažnyčia, 
tokiuo budu, buvo uždaryta per 
trejus metus.

Sunku buvo giliai tikintiems 
žmonėms be savos bažnyčios ap
sieiti, sunku buvo be savo ku
nigo, kurs jų dvasiškus reikalus 
aprūpintų. Bet, iš antros pu&ės, 
ir nebenorėjo pasiduoti išnatijo 
neapribotai airių vyskupo sauva- 
liai ‘rėdyti’’ ir “valdyti“ jų 
ir likimu, — sauvaliai, su 
jie taip ilgai kovojo, tiek daug 

kuria

nimų lir niekinimų turėjo nuken
tėti.

Ir štai, 
galvojimų, 
išėjimo, 
kreiptis į

po ilgų svarstymų ir 
neberazdami kitokio 

parapijiečiai nutaria 
Scrantone 'gyvenantį

Hoban, 
Bažny- 

duoti 
laikyti 
apeigo-

dčl to, kad nuo- 
užrašyta svietiš- 
ne vyskupo var-

vyskupas Hoban 
ir

Bažnyčios galvą, vyskupą IIo- 
durą, kad tasai teiktųsi lietuvių 
bažnyčią • savo globon priimti.

Inteikta lietuvių-parapijiečių 
vysk. Hodurui peticija skamba:

Kadangi Scrantono Lietuvių 
šv. Juozapo bažnyčia ir parapija, 
kurios trustisais (globėjais) yra 
visi jos nariai, pastatydino baž
nyčią ir trobas, reikalingas pa
maldoms laikyti sulyg Rymo-Ka- 
talikų Bažnyčios apeigomis, ir 
Kadangi parapijos didžiuma 
nutarė, kad nuosavybės titulas 
turi but užrašytas svietiškiems 
tmstisams, o J M. M. J. 
Scrantono diecezijos R-K, 
čios vyskupas atsisakė 
mums kunigą pamaldoms 
sulyg R.’Kat. Bažnyčios 
mis, Ir
Kadangi bažnyčia jau kelin
ti metai kaip uždaryta, ir para
pija kiek sykių bandė panaudoti 
ją tikslui, kuriam ji buvo pasta
tyta. taigi maldai sutyg R.-Kat. 
Bažnyčios apeigomis, ir 
Kadangi JM. vyskupas Hoban 
iškeikė tulus tos parapijos sąna
rius už tai, kad jie buvo svietiš
kais menamos bažnyčios nuosa
vybės trustisais, ir 
Kadangi vyskupas uždėjo ant 
tos bažnyčios interdict um, kuriuo 
uždraudžiama laikyti joje pamal
dos sulyg R.-Kat. Bažnyčios mok
slu ir apeigomis 
savybės titulas 
kųjų trustisų, o 
du. ir 
Kadangi JM. 
atsisako atšaukti iškeik imą 
taipgi atsisako duoti parapijai ku
nigą, kurs parapijiečių dvasiškus 
reikalus aprūpintų sulyg R.-Kat. 
Bažnyčios mokslu, Ir 
Kadangi Iš R.-K. Bažnyčios 
vyriausybės pasielgimų parapija 
mato nebegalėsianti tos savo nuo
savybės panaudoti tiksldi, kuriam 
ji buvo pašvęsta, taigi pamaldoms 
sulyg R.-K. Bažnyčios mokslu, 
todėl
Nutarta, kad mes, Scrantono 
Lietuvių šv. Juozapo Bažnyčios ir 
Parapijos sąnariai, nebegalėdami 
savo nuosavybės panaudoti tik
slui, kuriam ji išpradžių buvo 
skirta, šiuoml paskiriame savo 
bažnyčios trobą ir savo nuosavy
bę pamaldoms sulyg Lenkų Ne
priklausomos Bažnyčios apeigo
mis Ir mokslu, ir toliaus 
Nutarta, idant tos parapijos 
trustisai praneštų Lenkų Nepri
klausomos Katalikų Bažnyčios 
Amerikoje vyriausybei apie tą mu
sų parapijos padarytą žingsnį ir 
idant menamosios vyriausybės 
maldautų paskirti tai parapijai 
kunigą,, kurs laikytų musų baž
nyčioje pamaldas sulyg Lenkų 
Nepriklausomos Katalikų Bažny
čios Amerikoje- mokslu ir apei
gomis.

Tokie tai vaisiai pradeda ap
sireikšti iš tos neapribotos airių 
vyskupų, kuriems musų katali
kiškieji kunigai įnagiais tarnauja, 
satrvalios ir per tai viešpataujan
čios parapijų nuosavybės sutvar
kyme betvarkės.

Skrantoniečių lietuvių nutari- 
■ną paskfaoti Lenkų Nepriklauso- 
mos Kat. Bažnyčios gfobon, tos 
Bažnyčios vyriausybė priėmė; ži
noma, atviromis rankomis. Tre 

jus metus buvusioj uždaryta baž
nyčioj pirmas pamaldas laikęs 
patsai vyskupas Hodur ir pirmą 
pamokslą, lietuvių kalba, pasakęs 
kun. Mickevičius, klebonas St. 
Clair lietuvių parapijos.

Ar vienok Scrantono lietuvių 
parapija daugiau laimės, ar turės 
geresnę globą, prisidėjus prie len
kų “niezaliežninkų” — tatai pa
rodys tik ateitis. 

•J

Niekai.”

mėnesinis 4,

“Philadelphijos
Tuo įvardijimu 

pasirodė naujas 
8X10 colių, 8 pusių ląpelis, lei
džiamas kokio-ten M. A. Igno
to, 1026 South 2nd st. ^Lapelis, 
matyt, leidėjo skiriamas vien sa
vo tavorui skelbti, kadangi be 
pirmo puslapio, kame atspauzdin- 
ta keletas menkos vertės žinučių 
ir šiaip niekų, visi kiti septyni 

biznio 
ba ir

ir duotas

puslapiai užimti leidėjo
rekliamomis. Lapelio 1-

jam
mas.

Ryga. — Vž skubiuimos 
į tramvajų areštuotas 
žmogus. — ZS- laikraščių.

Rygon atvyko amerikonas — 
gcšcftas, biznis jį čion atviliojo. 
Įsėdo tramvajun ir važiuoja, va
žiuoja.... Atsibodo.... Išsiėmė 
laikrodėlį — jau beveik dvi va- 
landi jis važiuoja ir stebėtinas 

į sėsdamas tramvajun 
anuos namus imt ker- mate štai

tramvajus 
vietos išstovėjo? Amerikonas ėmė 
tėmyti kas su tramvajų darosi — 
juda jis. ar stovi? Tramvajus vis- 

Amerikonas 
riui:

kiau !

Amerikonas nerimavo:
— Man reikalai svari

Konduktorius rankas iš 
Amerikonas karščiavosi:

ne-

Konduktorius sumykė:

tra-— Tormozą atsuk, 
mui skristi!.... Pamatytum, 
mister, kaip pas mus, Amerikoj 
tramai dumia —- į valandą 50— 
60 kilometrų daro! O traukiniai 
tie, kaip velniai lekia!. ... Jie ne
žiūri, ari yra kas ant kelio ar 
ne.... kad ir pats prezidentas 
stovėtų ant kelio, buferais duotų 
pilvan ir toliau.... Taip ir rei
kia.... Mes, amerikonai, gerai 
žinom, kad laikas — auksas! Mes 
galvatrūkčiais lakstome — todėl 
ir turtingi esam!.... Leisk, mis
ter, tramą, aš.... aš.... mano

Kond liktorius

Amerike, tramai ir siunta!.... 
50—60 kilometrų daro į valan
dą, o musų tramai važiuoja į va
landą — 5 sieksnius.

— Mister, ar jus pasiutote?! — 
išsižiojo, nustebęs, amerikonas.

— Mums pamatiniai valsty- 
užgina 

paaiškino
smarkiau 
konduk-važiuoti, 

torius.
Amerikonui pritruko 

bes — 
kan ir,

kantry- 
šoko iš tramvajaus lau- 
kaip ant laimės, čia-pat

Amerikonas striktelėjo į ratus 
ir suragino vežėją:

— Mister, leisk, kiek tik ark- 
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kiek tik arklys kerta.... į 
minučių vieną žingsnį priekin 
sistumdamas.

Amerikonas nerimavo:
— Mister, kirsk arkliui botagu, 

leisk šuoliu!
Vežėjas užkirto' arkliui, bet 

tuojau ir vadžias sutempė, kiek 
galėdamas.

— Mister, aš negaliu ! Man rei
kalai 1

mykė vežėjas.
— Mister, buk toks geras, nors 

kiek greičiau, — maldavo ame
rikonas.

— Ak, pons, — sumykė vežė
jas, — kad ne tie “zakonai”, mu
du jau kažin kur būtumėme I — 
Zakonai mums teleidžia į valan
dą tris žingsnius tevažiuoti, o 
jei daugiau...... Nu, čia nebėr kas
kalbėti, jei daugiau,— tuojau 
ant virvės furt! ir viskas'

Amerikon.vėl išsižiojo:
‘5—» Keistas tas jūsų kraštas! 

Keisti jūsų įstatymai! — ir, iš
šokęs iš vežėjo, pasileido 
pėsčiomis.
ABėt amerikonui netoli 

sekė nuvykti — prieš 
gnomas iš žemės, stakt:

' ir. 
tekinas

tepasi- 
jb lyg

Amerikonas numojo ranl< 
toliau skubinosi. Policistas 
grobęs jį už apykaklės ir 
męs pilvan revolverį, dar

su-

riktelėjo:

netrukdyk
manęs, mano reikalai.... as tu
riu skubintis!. ... — murmuliavo 
amerikonas.

—• A, tau reikalai!? Kokie tau 
reikalai, e? Manęs, neapgausi!... 
Mes gerai tokius ponus pažį
stam!.... Geri žmonės taip ne
siskubina, jei ištikimi asmenįs per 
dieną nueina 7 žingsnius, tai jau 
labai gerai.... O jus, bombistai, 
taip ir dumiate, kaip pats Liu- 
ciperius! Marš policijon !

— Bet, mister, man gešcftai, 
aš negaliu, —atsakė, galutinai 
nustebęs, amerikonas.

—• A, tau gešcftai su bombo
mis! — užsimoio kumščia poli-

Amerikonas visgi mažu mėlį iš

inės, sumurmėjo:
— Pas mus Amerikoj taip 

daro I
lie

— Se tau tavo Amerika! — 
suurzgė policistas ir porą sykių 
sudavė spraudau amerikonui — 
šis ir nepajuto, kaip atsidūrė po-

Amerikonas atsakė:
— Aš esu amerikonas!
Antstolis nusišypsojo.
— Šitaip, amerikonas, 

lauk, ponas amerikone!
mums taip ir mes jums taip. 
Pamatysime, kieno 
tavo ar mano?....

— Ne*, aš tikras janki!

nu, pa
jus

viršus bus:

no
galime.... Ekspertizą reikia pa
daryti. 

J

Antstolis pašaukė porą eksper
tų — du (liktus, diržingus vyre
lius.

— Štai, šį fruktą ištirkite, kas 
ji stoks: žydas ar janki?... . Gir
di, amerikonas esąs....

Ekspertai pradėjo tirti. Ame
rikonas ne savu balsu šaukė:

—■ Aš ne Adomas, nelaužyki
te man šonkauliu I!. . . . v

Po dviejų valandų ekspertai 
pasakė: 

štai mažas nesmagumėlis pada
ryta — tarė antstolis. — Mes 
turime daboti tvarką ir įstaty
mus.... Dabar tamsta esi liuo- 
sas, gali sau eiti sveikas....

Ir amerikonas išėjo sveikas. 
Nuvyko pas gydytoją, kad šon
kaulius kaip nors suklijuotų, o 
vakare sėdo laivam Pasijudinus 
laivui, jis spjovė ant tos žemės, 
kurią vadina Rusija, ir piktai

— Kad aš kuomet nors be- 
kelčiau koją į tą barbarų šalį!...

P. Butėnas.

Vyturiuks:

DANTIS

Per dieną ir per naktį Anelė 
Juodienė maste vien apie savo 
dantis. Vakar ji buvo pas savo 
kaimynę Rožę, kuri turi susidė
jusi visus priešakinius auksinius 
dantis. Rožė, mylinti daug kal
bėt moteriškė, papasakojo Ane
lei visą savo dantų istoriją: 

pasižiūrėti veidrodin, kada spin
di gražus auksiniai dantįs.

žiuri, kai ji prasišiepia ir

Net 
į h 
bur

Parėjusi namo, Anelė* atsisto-

kartais

mažas 
paskui

mažą,

štinėt savo dantis: ar 
nėra kur kokios spragelės 
se, kur butų galima nors 
aukso gabalėlis įliet. O 
bus ir jai, ir jos vyrui Antanui, 
net ir kitiems žmonėms puiku 
pasižiūrėt,. kai tas aukso gabalė
lis burnoje Ė spindės.

Bekrapštydama, rado 
pryšakiniame dantyj, šukelę,, kuri 
jau buvo nuo pat Anelės užgi
mimo, bet .ikišiol. jos visai ne
pastebėta. Buvo tai visai mažą, 
tik-ką įmatoma šukelė. Išsyk jai 
rodėsi mažiukė, bet, juo ilgiau
žiurėjo, šukelė darėsi vis didesne to; jis nesibijo, neklauso savo inane kada-nars pamestų Murai įlalsteącL

danties
ir didcfipįuir, ant galo, jai pasi
rodė, kadotten net viso 
nėra ! I »

Džititigėši:j 1

— Išrašysiu senio....
ras. Gražiai paprašysiu

Jis ge- 
ir duos 
kai ma

no dantįs z-ims žibėti dar pui-

Taigi visą dieną ir 
tik ir, mąstę apie tuos 
dantis 
išprašius pinigų, 
plaunu

auksinius 
ir ąpie tai, kaip čia senio 

Darė visokius 
kaip dailiau ir meiliau

Vakare Antanui parėjus iš dar
bo, Anelė, tebestovėjo prie veid- 

tu dančiu. Pamačiusi

myliu !
mane

— Dušiuk, Antanėli, a 
myliu!.... Labai, labai 
Pasakyk, Antanei, ar tu 
taipjau myli? Pasakyk, 

i nėli....
Antanas pasižiurėjo A 

akis, nusijuokė ir pats nesižino- 
jo, ką sakyt į tokį žmonos klau
simą, Ir ką jis galėjo sakyti? Jau 
dvidešimts metų kaip vedę, ir ji 
dar nei kartą jo apie tai neklau
sė, niekad neindomavo, ar ją 
Antanas myli, ar ne. Tik vieną 
kartą, kada Antanas pirmu kart 
buvo nuvažiavęs pas Anelę su 
sugertuvėmis, jis pusiau lupų bu
vo užsiminęs apie tai Anelei. Tai

bobai įlindo galvon! Nustūmęs s
nuo savo kaklo Anelės rankas, 
atsisėdo prie stalo ir pradėjo 
srėbt ant stalo padėtas karštas 
ki' u opa s.

—■ Antanėli, balandėli, pasa
kyk, ar myli mane? Pasakyk, 
dūšele. Aš tau pasakysiu labai 
gerą daiktą, — sakė toliau Ane
lė. — O jeigu tai nepasakysi, aš

Antanas gal butų ir nesakęs, 
bet jam labai buvo indomu žino
ti, kas čia atsitiko ir ką Anelė 
turi pasakyti. Jis ilgai pasičau- 
pc. taikė lupas, vartė liežuvį ir 
sunkiai, kažkaip keistai, tarė: 

Ištaręs net pats susijuokė is 
savo taip keistai ištarto žodžio. 
Žodžio, kurio jau dvidešimts me
tų kaip nepakęs.

Išgirdusi" Anelė, kad Antanas 
prisipažino mylįs ją, prisiglaudė 
prie jo, pankui atsistojo priešais, 
prasižiojusi' pastovėjo ir tarė:

— Ar matai ?. ...

Ką?~ Tai jau tu koks!.... Tik 
Matai, kokia 
... Klausyk, 

man labai skauda, aš 
tik nesakiau, nes maniau, 

nemyli manęs. Geras 
duok pinigų, dentistas

pasižiūrėk gerai, 
didelė šukė danty j 
Antanei 
tau
kad tu 
Antanėli, 
auksu tiži eš, o tada pamatysi kai 
tau bus grhžu pasižiūrėti, o man 
neskaudės*.... Tu geras, balan
dėli, duosi?

Antanas, pražiodinęs, ilgai žiu
rėjo Anelei į burną, bet nieko 
nesimatė. Nematė jis tos dide
lės šukės, kuri Anelei, žiūrint į

te tik vos-vos įžiūrimą dantyje 
šukelę ir gražius, tankius, žemu
kus žmonos dantukus. Apžiūrė
jęs, nieko nesakė tik pradėjo 
srėbt dar greičiau šiltas kruo
pas. Anelė gi stovėjo šalia ir, 
neduodama ramybės, kalbėjo:

—■ Matai, sakei kad myli 
kaip pinigų tai neduodi. 
Duok, Antanuti. Kodėl gi Juo
zas, kai myli savo Rožę, tai jai 
ir davė.... Pažiūrėk, kokius pui
kius dantis, ji susitaisė.... Ar 
duosi, Antanėli?

—- Užmirštum, tai geriau bu
tų, —• atsakė Antanas rūsčiai. — 
Jus kažką išsisvajosit, tai vis pi
nigų jums duok! O tų pinigų 
kur gausi? Matai, kad viskam 
reikia! O pihigų ir man velnias 
neneša. /^įDai^tų užsimanė, sena 
boba!

Ir, už^md'Vęs kepurę, išėjo pro

Anelė 11 'Sukrito kniūpsčia ant 
lovos ir ėm^’ verkti. Jai buvo 
skaudu. )nJi7pasigyrė, savo kai
mynei, kad'^Antanas ją mylįs, 
.duosiąs Jai pinigų, ji ir susidė- 
sianti tokius1 J Mantis. Bet dabar 
kas išeiga.* \ Visos žinos, kad 
Anelė su vyru gyvena nesutiki
me: jis ję£ ĮiemylC neklauso, to
dėl ir pinigų neduoda. Ji ver
kė, per ašaras nieko nematė, tik 
prieš akis nįirgavo kokie tai rau
doni, žali jįr kitokie taškai. Ji, 
tartum, su vi^a lova puolė kaž
kur į gilią duobę, sukosi aplinkui 
grinčjos sieųos. Galvon lindo 
kažkokios mintįs. Ji mąstė; kaip 
gera tam vyrui gyvent ant svie-

pačios ir kaip tai but gerai, jeigu

jai nereiktų verkt, nebūtų reikė
ję prašyt Antano pinigų. Pati 
nueitų pas dentistą ir duotų kad- 
ir visus dantis sudėt. Ak, kaip 
dabar jai negera, kaip sunku!... 
Nelaimingiausia tarp visų mote
rų, ypatingai tarp tų, kurios turi 
auksinius dantis. Paskui, biskį 
nusiraminus, pradėjo jai rodyties 

nių dantų. Jos pačios gi dantįs 

juodę, parudę, visi beveik iš bu r 
uos bekrintą.

ir beinąs t v
dama užmigo ir pe 
s i r c i igt i s i, i š m i c go j o.

rengėsi darban.
bet ji nieko jam 

šnypštė sau po no- 
s, ir daugiau nieko.

Eidamas į darbą,

— 1 e nesą 
atkirto piktai.

tave velniai,

nelė nic- 
susidėjusi

save. Ir velniam ji už jo ėjus! 
Ar negeriau butų padariusi, kad 
butų išėjusi už Rudžių Ratilo, 

žiai jis dabar gyvena ir klauso 
savo pačios!

—■ Negaliu, negaliu daugiau 
kentėt! Jis mane vargina. Jis 
neapsimąsto, kad mane gavo iš 
tokios gražios giminės, —• kal
bėjo sau Anelė. — O kas jis? 
Kaž-kokio ubago suims! Nekal
bėsiu daugiau su juo. Nė žo
džio nepratarsiu. Bet ką čia — 
pamesiu! O, kad jis nesulauktų! 
Jis mane da boba vadina. Iš
juokia! Pamesiu!.... Pamesiu!

Ir ji tuojau pašoko ir pradėjo 
rengties. Apsirengė 
gi a u s i a i s d rab už i a i s pacmusi 

skarmalus 
pro duris, 
reikia jam

ir jau buvo beeinanti

pranešti 
padare supykusi ant jo už 
kad neduoda pinigų dantims 
taisyti. Pasiėmė plunksną, 
pieros ir paraše:

su
po-

as
nes.
ir daugiau
Tave pametu.
jieškok.
duosi

“Antanai — kiaule!—•
Tu, turbūt, nežinojai, 

kuo gyvenai per dvidešimts 
metų? Tai dabar pamatyk, kad 

iš geros ir slaunios gimi-
— kiaulė, kiaule 

nieko. Aš išeinu.
Jeigu nori, tai

Bet negrįšiu, kol nc- 
pinigų dantims sutai-

Anelė.”

Padėjo raštelį ant stalo ir, kaip 
tamsi naktis, apsiblausus, išėjo 
pro duris. Eidama pyko. Jos 
širdis buvo tokia sunki, tokia rū

Ėjo, pati nežinodama kur. Iš
syk manė eit ir pasiskandyt. Pa
skui vienok nutarė, kad skandy- 
tis vis tik nebusią gera, o ypa
tingai dar dėl netikusio vyro. 
Geriau jau eit, eit ir cit, kol 
rasianti kokį-nors galą. Gal ka- 

kurs duosiąs jai pinigų dantims 
sutaisyt ir su ja gyvensiąs....

Patikusi kokį-nors pažįstamą 
sakės, važiuojanti į kitą miestą, 
pas savo seserį svečiuosna.

Ir taip sau bemąstydama apie 
dantis, apie gyvenimą su kitu 
vyru, kurį gaus, ir apie kitas gy
venimo smulkmenas, nuėjo pla
čiomis, siauromis ir visaip iškrai
pytomis gatvėmis.

** *
Antanas, parėjęs iš darbo, rado 

raštelį. Perskaitė. Ir savo akims 
nenorėjo tikėt, kas ten buvo ra
usoma. Išsyk tik juokai ėmė, bet 
kiek pagalvojęs, suprato, kad tai 
nedailu, ir ėmė save barti, kodėl 
gi jis jai nedavęs pinigų.

mąstė

laimingai gyveno per dvidešimts 
metų. Tiek metų išgyveno ir 
niekad nė vienam nebuvo atėję 
galvon pasimesti. Ir vienam, ir 
kitam buvo gera. Ir dabar gal 
butų tas neatsitikęs, jei ne tie 
auksiniai dantįs.

—• Taip negalima. Negražu. 
Žmonės [ akis juoksis.
susirast, kol nevėlu, 
Antanas.

Ir išėjo jieškotų.
Nubėgo pas kaimyną. Ten ne

tiek apie pačią klausinėjo, kiek 
-pasakojo, kad jis čia visai ne
baltas esąs.
, —- Gi aš ją myliu. Ir niekad 
nemaniau, kad ji taip galėtų pa
daryt. Niekad nemaniau, kad ii

Photos by American Rresa Association.

Pietinio žemgalio tyrinėtojai.—Po kaires, kapiton' s Roberta 
F . Scott, anglas; po dešinės, kailiųrubuose, kapitonas Roak 
Amundsen, norvegas.

šakojo Antanas, 
nekaltas.
kad jeigu 
pameta.... Ale ji 
nesakė.

Jam besiskundži;
vyrų, parėjusių iš darbo, pasakė C
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neduosiu pinigų, tai 
nieko, nieko

kė stovėjo pas musų dirbtuve ir 
praeinantiems vyrajus rodė savo 
dantis ir vadino su savim eit.... 
Gal tai tavo pati, Antanai?

je vietoje, tuojau leidosi jieškoti 

liežuvį, kadai 
nuvyti juos

Antaną nu-

ją bestovinčią ir bekalbančią su 
kaž-kokiuo jaunu, nepažįstamu 
vyru. Kalbėjosi karštai. Anelė 
verkė. Šalia jų slankiojo vaikė
zų būrelis ir, primerkdami akis, 
klausėsi ir rodė 
anas vyras stengėsi 
šalin.

Anelė, pamačiusi 
stebo. Ji negalėjo 
kino budu jis taip greit galėjo ją 
sujieškot, nes jai rodėsi, kad ji 
labai, labai toli nuėjusi nuo sa
vo namų.

— Taip, tamsta, — girdėjo An
tanas prieidamas prie bekalban
čio į jo moterį nepažįstamo vy
ro, — jeigu jis neperka dantų, 
tai aš galėsiu nu pirkt. Ir galė
sime abu gyventi. Sutinki?....

Nors Anelė jau matė savo vy
rą ir žinojo, kad dabar jis jai 
pirks dantis, bet norėdama paro
dyti jam, kad ji galinti ir iš kitų 
vyrų gauti savo reikalui pini-

Man su tamsta
bus geriau.

Antanas ilgai nelaukė. Pribė
gęs, mušė į žemę nepažįstamąjį 
ir, pasiėmęs Anelę už rankos,

— Tai, kokia tu lengvatikč! 
Aš niekad nesitikėjau, kad tu taip 
galėtum padaryti. Juk žinai, kad 
aš tave myliu.... Kam tai reikė
jo daryti? Nedailu. Sarmata. 
Žmonės juoksis.

liti! —• dar supykusi kalbėjo 
Anele. -— Aš tau ne kokia uba
go duktė. Supranti? Aš gražios 
gimines, ir tu manęs nevarginsi! 
O auksinius dantis turiu gau
ti. ... O jeigu ne, tai. ...

Eidami, ir gražiai, ir bardamie- 
si, rokavosi. Priėjo dentistą ir 
i nė j o vidun.

Dentistas įliejo mažiuką, 
kaip mažos sagutės galvelė, 
so gabalėlį Anelei į dantį, 
tanas užmokėjo ir abudu 
namo.

Anelė buvo linksma: jos 
dis džiaugėsi, šokinėjo 

ėjo

sir-
Eidama

rodė tai Antanui tai praeiviams 
savo mažu aukso gabalėliu už
taisytą dantį....

Spauda neturi jokių ypatingų 
privilegijų, kurios nebūtų taip
jau žmonių privilegijomis. Kiek
vienas pilietis turi teisę pasakyti 
teisybę, rašyti teisybę — savo pa
ties naudai ir visuomenės labui.

NAUJI KASTAI

is
Žmonių Knygynas No. 6. 

atras Žmonijos Gyrenime, jo 
tori j a, uždaviniai ir vertybė, 
rašė Juozas Baltrušaitis, 
dėjai Broliai Baltrušaičiai, 240c

Šalaputris. Komedija vienoje 
ikmėje. Pagal L Gurauskio

“Lietuvos“, 3252 So. Halsted 
1912. Psl. 23. Kaina 10 centų.

Komedija trijose veikmėse. Siu
žetas semtas iš franeuzų pjesos 
“Les maris sont esclaves” par A. 
De Leris. Sulietuvino M. Raste- 

. “Lietuvos” spauda ir 
3252 So. Halsted str., 
III. Psl. 56. Kaina 20 c.

lėšomis,

Prof. Michailo Dragomanov. 
Rojus ir Pažanga. Versta iš tre
čiosios Rusinu kalboje laidos V. 
K. Račkausko. (Pcrspauda iš 
“Laisvosios Minties"). 1912. Lė
šomis “Laisvosios Minties” 
Scranton, Pa. Psl. 112.

Piršlybos. Komedija 2-se veik
smuose. Pagal M. Gogol j su-

Kai
na 20C.

nias Proudhono mokslą. 
Briedžių Karaliukas. So. 

Boston, Mass. Spauda “Kelei
vio”, 1912 metuose. Psl. 29.* Kai
na 15 centų.

Davatkų Gadzinkos ir kitos link
smos dainos. Šešta pagerinta 

da “Keleivio”, 1912 m. Pusi. 48.

Laisvoji Mintis. No? 24. Vasa
ris, 1912. 1

Jaunintas 1912 m. Sausio nrs.

Pasiuntinys, mėnesinis liakraš- 
tis, sk i rainas dvasiškiems lietu
vių reikalams. II m. Sausis, 
1912. No. 1. — Leidžia cv.-ref. 
kunigas J. Šepetys, Linkavoj, 
Katino gub. Penurmerata me
tams (užsienyj) 2 rubl.

Žinovas.
Pradinėj mokykloj, tikėjimo 

pamokoj, kunigas pasakoja vai
kams, kaip visur reikalingas esąs 
Dievo laiminimas.

— Dievo laiminimas visupir- 
kalbėjo

Be jo niekas ne-
rniausia reikalingas,
kunigas,
tarpsta. Jeigu aš, pavyzdžiui, iš
arsiu dirvą, išdirbsiu ir pasėsiu 
grūdas. Saulelė šildo, lietus vil
go žemelę, bet to dar negana. 
Juozuk, ko dar reikia, kad javaį 
gražiai užderėtų?

Juozukas: •» Mėšlo, kunigėlį
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vunią; be to, jis su inpraętu nayviškųmu pasakoja daugelį

Tikėjimu Istorijos Rankvedis.
Su paveikslais.

Paraše bendradarbiaujant kitiems mokslininkams

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

Verte J. Laukis.

genealogijomis. Ant nelaimės, pražuvo teipgi, išskiriant 
atskiras nuotraukas,*) ir IV metašimčio raštininkų veikalai, r—*1".* .......... .....—

♦) Kaip ir visos tolygios nuotraukos, jos yra “Fragmenta histbrico- 
rum graecoruru”. (5 tom. Paryžius) K. Muelle”.
Klitodermo, Filokoro ir k., kuriuose fcpeciališkai buvo ap
šnekama tikėjimas, aukojimai, šventės^ žinavimas ir mys- 
terijos.

Svietiškieji istorikai-bendraląikiai prie progos paduoda 
nuims žinias apie tikėjimiškus prietikius. Herodotas, teip 
gabiai mokąs apipasakoti svetimus. tikėjimus, neskaitė sau 
uždaviniu suteikti panašios žinios apie savo tėvynę; bet

jis daugelyje atsitikimų duoda mums dar išgalę pažvelgti 
į graikų niektikybę. Žingeidavimas tikėjimišku, kuris teip 
žymiai apsireiškia jau pas Ilerodotą, vis smarkiau vystosi į 
prieškrikščioniško periodo pabaigą; stoikai daugelį kartų 
užsiiminėjo mytų aiškinimu, ir Euhemero romano pavyki
ntas: “Šventieji darbai” (Makedoniškame periode) parodo, 
jog užsiėmimas tikėjimu tiesiog virto mados dalyku. Be 
pražuvusios Kallimacho Aistia, apėmusios dievų ir didvyrių

blausias — Apollodoro “Biblioteką”. Apollodoras, gyvenęs 
Atėnuose apie II metašim. vidurį, suteikė rišlų, tankiausiai 
versmių nurodymu aprūpintą graikų mytologijos išdėjimą, 
kuris užsiliko iki mus, išskiriant tulus apimingus puslapius. 
Likusieji mytografai, k. a. Palefat, Antoninas, Liberals, 
Eratostėnas — suteikia daug menkesnę medžiagą ir paduo
da kartais tiesiog besuomoniškus aiškinimus.*)

♦) Jie surinkta —■ Mythografoi, scriptores poeticae bistoriae Graeci 
(1843) A. Westermanno.

Pamylėjimas rinkti visa ką tardymo vertą su filozo- 
fišku aiškinimu, arba be jo, buvo ir Romos ciesorių laikuose. 
Geografas Strabonas, ncišbėgėlis Pauzanius, anegdotų rin-

Plutarchas, o teipgi neoplatonikai, paliko mums žinias apie 
tulus faktus, svarbius tikėjimo istorijai, be kurių męs jų 
nežinotume. Pas graikiškus bažnyčios tėvus, pa v., pas 
Klementą aleksandrijiškį, net pas bizantiškuosius rinkėjus, 
Svidos žodyne ir k. galima rasti visokios žinios. Bet sulyg 
mytologiškų rašėjų reikia vicnval atminti ta aplinkybė, jog 
jie buvo po tam tikrų, iš dalies labai vienpusiškų teorijų 
intekme, nuo kurių rašė ir aiškino savo

kos pakraipos, ilgainiui įgija vis didesrv 
apsipažinti su raštininko atžvalga pirma,

*

107. SENIAUSIEJI KULTAI IR DIEVYBES.
Pirmapradinių elementų graikų tikėjimo sutvarkymo 

dalyke męs nenuėjome dar toĮiau nuo pirmutinių bandymų. 
Be abejonės, jau Welker is matė, kad tam tikėjimui, kuris 
pasirodo mums užbaigtame pavidale pas Homerą, turėjo 
pirmtakauti istoriškas vystymąsi; ir jis visą šito vystymo
si eigį nupftšė su tiek jau pramatingu graikų pobūdžio ypa
tybių supratimu detailiuose, kiek abelnai buvo klaidingais 
filozofiški pamatai, nuo kurių jis ėjo. Welkeris manė ra
siąs pradinį graikų tikėjimo grūdą tūloje pradinėje mono- 
tejybėje, Zeuso Kroniono, kaipo augščiausios visaapiman
čios dievybės kulte; paskui susitvėrė gamtos dievai; visuo
meniškumui išsivysčius, graikams pavirtus iš valstietinės 
tautos į aristokratų tautą ir paskui į turtingą vaisbišką 

. tautą, gamtos dievai pavirto į visai asminamus tautiškus 
dievus su etiškąja prasme, kol, antgalo, ir šitie paskutiniai 
nebuvo sunaikinta gamtiškos filozofiškos graikų teorijos, 
tapusios tobulesne.

Visas šitas sanprotavimas senai jau yra atmestas; ti
kėti į pirmapradinę monotejybę nėra jokio pamato; su iš
kilusia Zeuso idėja susitinkame ne tikėjimiško vystymosi 
pradžioje, bet greičiau prie jo pabaigos; be to ir daugelis 
apskritai istoriškų tėkmių graikų tikėjime nesusitaiko su 
Welkerio sistema.

Čion nemanome išdėti tų nuomonių istoriją, kurios 
buvo iššauktos švieson paskutiniais tardymais sulyg klau
simo apie graikų tikėjimo paeigą. Abelnai, jos gana gerai 
susitaiko su senoviško tyrinėtojo K. O. Muellerio reika
lavimu — šitos paeigos išaiškinimo jieškoti myto istorijoje; 
bet pati šita istorija yra suprantama visaip. Sulyginantieji 
mytologai apie dievus ir jų istoriją supratimų pagrindo įieš
ko tame, kad mums atidengia jų vardus, atsinešančius prie 
pirmapradinio indogermaniško periodo; jie duoda gamtiš
kus jų aiškinimus, iš dalies indomius, bet, gailėtis reikia, 
perdaug įvairius (toksai supratimas vyrauja pas Maksą 
Muellerį ir Prellerio “Mytologijoje”). Kuomet, prie * šitos 
metodos, dėlei niekinimo kulto apeigomis, visa svarba iš
puola mytų daliai, tai Fustel de

♦) La citė antique.
pirmapradinius graikų ir Romos 
šeimyniškus ir gentinius kultus: 
garbinimą. Tūli mokslinčiai, 
Tayloro ir A. Lange’o mokyklos, pradinį vystymosi kaip 
tikėjimo abelnai, teip ir graikiško tikėjimo laipsnį mato ypa
tingai pažvalgosc ir papročiuose, sutinkančiuose su laukinių 
genčių pažvalgomis ir papročiais: animybėje, totemybėje, fe- 
tišybeje, mirusių kulte. Nė viena šitų nuomonių, paimta 
atskirai, negali būti pakaktinu graikų tikėjimo išaiškinimu. 
Graikų tikėjimo tvėrime dalyvavo kaip savi, teip ir svetimi 
elementai; bet jų pilnas ir aiškus atidalinimas, žinoma, lie
kasi pageidaujamu dalyku. Be abejonės prosenių kultas ir 
totemybė, kaipo ir gamtos garbinimas priklauso prie tau
tiškų graikų tikėjimo elementų. Bet apriboti atskirai daly- 
vumo laipsnį tikėjimo tvėrime, pripuolantį tos pirmapradi
nės nežinomos paeigos žmonijos daliai, kurią graikai rad$> 
Elladoje, teip pat yra sunku, kaip yra sunku susekti visas 
mažaazijiškas, syriškas, finikiškas, chanaaniškas intekmes, 
nešnekant jau apie aigiptiškas, kurios nuo senų laikų dare 
čion savo veikmę. Mikeniško periodo dailė nurodo į senus 
prietikius su babilioniškąja kultūra. Prie ^o prisideda dar 
gentinių ir vietinių sąlygų intekme. Teisybė, kad atskirų 
graikiškų genčių skirtumas, būtent joniškių ir doriškių, 

* tankiai buvo perdedamas iki laipsniui nepaprasto skirtumo 
ir šito skirtumo svarba tikėjimo istorijai be abejonės teipgi

Coulanges*) jau rodė į

tikėjimo elementus — į 
naminio židinio ir bočių 

besilaiką antropologiškos E.

9

J

3uvo dikčiai padidinta. Po teisybei tai graikiškieji dievai 
skiriasi nuo semitiškų ir aigiptiškų dievų tuortai ve, kad jie 
nebuvo kokios atskiros gentės dievais globėjai^, bet nuo pat 
pradžių turėjo prietikius su įvairiomis žmogaus veiklumo 
pusėmis*). Intekme, kokią darė į kultus ii\inylus visokios 

, {<&♦) Ed. Meyer,. Geschichte ties Alterthums II., ‘§j§62^64.
apygardos, ypatingai tesališkosios, įvyko, žmoiiia, kur-kas 
pirma istoriško periodo; bet ji skaitoma prie laiko gerai ap
gyventos šalies, prieš kurį buvo pirmapradiiiis piemeniško ir 
medžioklinio gyvenimo laipsnis, •* X

Dabar apžvelgsime svarbiausias graikų5 tikėjimo puses, 
kurios gali skaitytis pirmapradinėmis. Gaištos/garbinimas 
pasirodo tūlų dievų paveiksluose, nors hoiticriškame laike 
jis daugiausiai jau yra užslėptas. Be abejonės, kad Zeusas, 
senoviškas dangaus dievas,
indogermaniškosios pratautės, kuriai jis turėjo augštutinės

Dr. Emit Loebl

KULTŪRA IR SPAUDA

nuo

dangaus dievas, lokiuose dievuose, kaip Jroseiuonas ir 
Hcfestas, gamtiškas elementas pas Homerą jau uždengtas 
dėl jų pilno suasminimo; vienc 
garbinimo dar peršviečia. Kėlėt 
Dodone ir kitose vietose nurodo 
dangaus susituokimą su žeme, 
randame ne tik organizuotame

UETUVIŲ KALBON IŠVERTĖ 

VAIDEVUTIS 
—:o:— 
(Tasa).

Šalia istoriškų atmainų, matome dar Šiaip 
įvairių šalių spaudoje vietinius skirtumus, 

tai vokietys, regis, yra linkęs juoma- 
pu- 
pa- 
vo- 
be- 
na- 

tuojau laikraščiuose aprašoma. Dau-

žiau kalbėti.

laidesnė. Prancūzu laikraščius skaitąs

veik vizitą, įvykusi žymesniuose Paryžiaus 
muose,

į tikėjimą į kosmogonišką 
Gamtos garbinimo žymes

mas nosies į naminį žmonių gyvenimą. Tame

Amerikos spaitcla ypačiai atsižymi. Štai pa- 
vyzdis. Pranešdama apie Miss Consuelo 
Vanderbildt sužieduotuves su kunigaikščiu 
Malborough, Amerikos kasdieninė spauda pa
duoda juosmulkiausią jaunosios aprašymą pa
vidale tikrai policijos rekordo:

Pav. 42.

Pirštinaičių numeris: 5%;
Mokslas: Muzika, tepliorystė, kai
Didžiausias gabumas: niekame;
Kraitis: 10 milijonų dolarių;
Paveldėjimas: 5 milijonai dolarių;

Panašus asmeninių reikalų aprašinėjimai 
mums atrodo juokingi ir priešinasi musų su
pratimams apie publicistikos uždavinį. Inki
lais lindimas šeimyniškosna sferosna yra, pa
galios, netiktai amerikoniškosios, bet, išdalies, 
taipjau ir angliškosios spaudos ypatybė.

Nėra ištikruju tvirtos ir neatmainomos

jis užsiliko dar tiesiog išreikštame, 
tame pavidale tūluose papročiuose ir suopročiuose.

Iš gamtos elementų, vandens garbinimas buvo išreikšta 
tiesiausiai. Ypatingai šventomis graikų akyse buvo upės jr 
versmės; kiekviena apygarda dievino tą tankiai menką upe
lį, kuris tekėjo pro ją, pav. dėjai dievino Alfėjtj. Dieviška 
garbe buvo teipgi duodama versmėms; jos buvo suprantama 
nimfų paveiksle. Pačios mūzos, kurios paėjo iŠ Trakijos,

mis versmių nimfomis, nors drauge su tuo;; jos jau senai 
buvo giedojimo atstovėmis. Arkadijoje, greta su* nimfomis, 
buvo senoviška vietinė kaimenių ir ganyklų dievybė —■ Pan, 
kuris teipgi yra senesnės tikėjimo stadijos atstovu, negu 
didieji olympijiniai dievai.

Senesnių laikų kultas neturėjo ne šventnamių, nė pa
veikslų; jis atsibūdavo šventuose gojuose, ant! aukurų po 
plynu dangum, arba gi aukos tiesiog buvo kabinama ant 
medžių. Tokiu bildu pas Homerą, pas kurį visgi jau pri
pažinta didžiųjų dievų garbinimas, kuone visur randame 
tik tokius aukurus. Bet išpradžių buvo garbinama tiesiog 
gamtiški daiktai, ar elementai. Nėra jokios abejonės, kad 
graikai kaipo kulto dalykus užlaikė daug šventų akmenų 
ir kaladžių. Pastebėtinas daugis tokio akmenų garbinimo 
žymių yra pas Pauzanijų, kuriuos šitas perkratinėtojas jau 
tokiame vėliame laike surado dar nuošaliose Graikijos vie
tose. Jis pasakoja apie daugybę senoviškų akmenų lithoi 
fyrgoi (balti akmenys), kuriuos kaip, jis, teip ir tie, prie

slais; bet męs, be abejonės, turime Įiurėti į juos kaipo į 
fetišinio akmenų garbinimo liekanas: tokiais yra trisdešimts 
šventų akmenų Faruose, akmuo Tegėjoje ir k.*)

*) Pauz. VII, 22, VIII 48, IX 24 ir -sek.
Sulyg nuosaikios simboliškos šito garbinimo prasmės 

verta yra pastebėjimo žinia, kad ant Areso kalno Atėnuose 
gulėjo du žinomi akmenys, ant kurių nagrinėjant bylą sta
tyta skundikas ir kaltininkas ir kurie todėl vadinta lithos 
hybroes ir lithos anaideias (išdidybės akmuo ir begėdy- 
bės akmuo1). Henriuose jau buvo padaryta pradžia per-

1) Pauz. I. 28.
dirbimui laukinio akmens į paveikslą; prastos litolatrijos 
pavyzdžiai atsitikdavo dar istoriškuose laikuose, kaip męs, 
terp kitko, išvedame, pasiremdami vienu iš Teofrasto po
būdžių aprašymų. Be akmenų buvo dar ir kiti dalykai, 
fetišiškai garbinami: tokiais buvo ksoana, netikusiai apta
šytos medinės kaladės, kurios vienok skaityta nupuolusio
mis iš dangaus; be to, vargiai tegalima atskirti fetišą nuo 
stabo palladijose --- senoviškuose paveiksluose, saugoju
siuose gardus: toliaus sutinkame medinių lazdų ir medinių 
lentų garbinimą: tokiais yra t. vad. Agamemnono skeptras 
Cheronėjoje ir Heros paveikslas Argose.

Šnekėdami apie medžių kultą2) pas graikus, męs su-
2) K. Betticher: Der Baumcultur der HeHenęn nach den got- 

tesdienstlichen Gebraeuchen und ueberllcferten Bildwerken dargestellt 
(1856); W. Nannhardt: Antika Wald- und. Feldculte'A1877); Mytholo- 
gische Forscbungen (1884).
prantame ne tas dievybes, kurios buvo mędžįų vaisių ir 
piutės atstovėmis, ne šventinio kulto apeigas, kurių esmenyje 
glūdojo javo augimas, vyno darymas ir yąjsinių medžių 
prižiūrėjimas ir ne tą augmenijos dievininją^ kuris buvo 
Graikijon įgabentas iškitur, drauge su tarnąvimu Adonisui. 
Čion męs išimtinai suprantame senausią šventų augalų ir

veno šventuose aržuoluose, cyprisuose, uosįuosę, ir kituose 
medžiuose ir kurios miršta drauge su medžiu3); jį^čion paeina

3) Homeriškas himnas Afroditai 265 f.
baimė kirsti toki medžiai, kurios keletą pavyzdžių paduoda 
Pauzanius. Medžiai, kurie buvo paimti į myttis, arba su
jungti su kulto apeigomis, išpradžių, be abejonės, buvo pa
tys šventais* nepriklausomai nuo šito susijungimo: tokiais 
yra paima ant Deloso, Ttž kurios nusitvėrė Leto, gemant 
Apollontti ir Artemidai; liauro medis Tempėjiškame klonyje, 
nuo kurio imta vainikai pytijiškose žaismėse pergalėtojams; 
šventas medis ant Rodošo. kuris vėliaus buvo 
su Alene* vardu.

hi

sujungtas

'IToliaus btis.y,

to

taisyklės, kuri parodytų, kuomet laikraštija 
gali paliesti asmeninius reikalus. Visiškai su
silaikyti nuo to negali dagi švariausias dien
raštis arba šiaipjau laikraštis, kadangi, šiaip 
ar tai]), visuomenė vis dėlto interesuojasi gar
sesniųjų asmenų dalykais.

Bet ir tuose atsitikimuose save gerbianti

atsakomojo priedermės atlikimo ir paprasto 
liežuvavimo, sukeliančio tik įvairius nesusi
pratimus. Daug jau laikraščiai nusikalto ir, 
jo abejo, dar nusikals savo nepadoriomis lenk-

lisinio gyvenimo paslaptis; rimtai manantieji 
skaitytojai atsižino apie dalykus, kurių pa-

artistų sutiksime užtektinai tokių charakterių, 
kuriems panašios rūšies rekliamos atrodo ne
pritinkamomis, dagi užgaunamomis. Rimta

nuo tokios sauvalios, ir galima turėti vilties,

timtaučių spaudą.

kalus pereina ne tik takto ribas, bet pajudina 
ir daug svarbesnės rųšies dalykus. *

La i k rašė i a i, s v ar st y d am i v i s uomenės 
klausimus, niekados nepadaro tokio stipraus, 
tiesiai elektrizuojančio^ įspūdžio, kaip kad ap
rašydami kieno privatiškus, šeimyniško gyve
nimo ^dalykus, o tai dėlto, kad abclnas klau
simas, kurio-nors vieno laikraščio pajudintas, 
iššaukia pastabas kitų, o tankiai net visos 
spaudos diskusijas. Tečiaus privatiškošė ži
niose kiekviena eilutė, kiekvienas žodis turi 
savyje neapskaitomą reikšmę, todėl laikraš
tininkas privalo ištirti netiktai tokios žinios 
teisingumą, Jiet ir visokius tos žinios motivus. 
Austrijos baudžiamasai kodeksas (§ 489) gra
sina bausme kiekvienam, kuris spauzdintu žo
džiu arba iliustracija ką nors įžeis, kadir 
remdamos teisingais faktais, paimtais iš priva-

čiaus privalo eiti dar toliau. Atsitinka fak
tai, kurie ištikrųjų neįžeidžia asmeniškosios 
garbės; bet, nežiūrint to, gali inpainioti taria
mąjį asmenį ir jojo visą šeimyną į vargus ir 
nepasisekimus. Paimkime, pavyždžiui, sau- 
žudystės pasikėsinimą, kurio pagarsinimas tan
kiai pagimdo daug nemalonių spėjimų. Pa
sveikinti tad reikia, kaipo ženklą išdelikatninto 
atsakomybės jausmo, paprotį, daugelio laik
raščių priimtą — negarsinti visai tokiuose at
sitikimuose pavardės, arba pažymėti ją tikta 
inicialais, išimant, žinoma, tokius atsitikimus
kuomet tariamasai asmuo yra gerai visiems 
pažįstamas, arba atsitikimas taip visuotinas, 
jog denato pavardė, nors ir be laikraščio paj 
skelbimo, greitai bus visiems žinonja. 
Panašus atsakomybės pajautimas turėtų už
bėgti kelią pastaruose laikuose atnaujintai 
klaidai: šitai ne vieną sykį po turtingųjų as
menų mirties esti apgarsinamas testamentas, 
kame išeina aikštėn nekurie erzinantieji punk
tai, kaip, pvz., paveldėjimas ir jojo pamata
vimas, vienu žodžiu — karčios paslaptįs esti 
iškeliamos viršun be matomojo reikalo.

Išrišti abejones visuose atsitikimuose, ko
kius šeimyniškus reikalus gali, o kokių nepri
valo spauda paduoti visuomenės žiniai, yra 
visai negalimas daiktas. Gyvenimo pulsas 
yra perdaug įvairus, idant butų galima jį tam 
tikromis grieštomis normomis apriboti. Tei
sėjas, ilgiau praktika užsiėmęs, pagalios įsi- 
tikrina, kad įstatymdavystės organai jokiu bu- 
du negalėjo permatyti visų atskirų atsitikimų 
gyvenime ir sudėti jų ^kodeksam Tuo sun
kiau įsteigti galutinius, abstraktiškus pagrin
dus arba taisykles ten, kame turi viešėti švel
niausieji žmonių padorumo, takto ir manda
gumo atjautimai. Čia kiekvieno žmogaus są
žinė turi but jo įstatymdavėju, bet augščiau-

tatai priedermė yra gėftf nofu SfšiSafcyti klaUrf 
syti nereikalingų liežuvavimų;- plepalų,; {f lito- 
ml palengvinti laikraštininkui s£W idėjinius 
uždavinius pildyti. ‘

7; i i o paskai d y m as.
Turinio paskaidyme reikia, atsižvelgti j 

du dalyku; x
1) į vidujinį turinio su taisymą, kur in 

priklauso visi atskiri laikraščio skyriai, ir
2) į paviršinę apžvelgiamą rubrikų tvar

ką. Pirmasai yra svarbesnis, todėl jį ir imsi
me čia nagrinėti,
V i d u j i n i s turinio sutaisymas.

Pirmiau jau minėjome, kad šių laikų laik
raštis, ypačiai gi dienraštis, atlieka trejopu

1) informuoja, taigi suteikia visokias nau
jausias žinias, naujienas; e

2) nagrinėja ir propaguoja (kritika, pa- 
žvalgos, sprendimai); pagalios

3) viešai tarpininkauja (paduoda apskel
bimus etc.).

Kaipo priedą reikia taipgi pridėti dar bele- 
tristiškus ir artistiškus raštus.

Svarbiausiąja spaudos užduotimi abelnai, 
ypatingai gi kasdieninės spaudos, yra žinių 
pranešimas ir svarbiausiųjų atsitikimų ir vi
suomeniškojo padėjimo aiškinimas, paskui in
formacijų suteikimas, 
svarbiausias jos clarbas. 
jienų troškimas giliai 
prigimtyje ir tiktai nuošaliai gyvenąs, primi- 
tivis žmogus gali neturėti tokio indomumo; 
nuo tos valandos kaip tik žmogus pradeda 
protauti, jis jau pradeda trokšti žinių apie 
žmonių veiklumus, jų likimą, jų padėjimą. Bet 
kad žmonės pageidautų naujienų, reikia, kad

Yra tai visu- 
Nc paliaujamas nau- 
įsišaknijo žmogaus

bet taipjau, kad jų sodybos teiktųs krūvon, 
koncentruotųsi ant nedidelių plotų. Dar ir 
šiandien matome, kad žmonės, nuošaliai nuo 
kitų gyvenantieji, nors buna gerose sąlygose 
ir yra ingiję šiokį-tokį apšvietimą, to indo- 
mumo tečiaus visai nežino; nuošalių sodybų 
savininkai, net inteligentiški žmonės, apsigy
venę tolimoje kalnuotoj šalyje, lengvai at
pranta nuo interesavimosi bėgančiais dalykais. 
“Sukaimėti” — reiškia juk netiktai persiinfti “j 
sodžiaus papročiais, bet ir apsigyventi ąpru-
bežinotame vietinių reikalų ratelyje. Sulyg 
regulos yra juk surišta kultūros pažanga su 
žmonių sodybų artumu, su ankštesniu jų tarp 
savęs sugyvenimu. Tuo pačiu tatai išsiaiškina 
musų daleidimas apie žmonių indomumo at-

C

ris pažino miestus ir daugelio žmonių papro
čius, parodo mums, kaip augšiai buvo bran
gintas jau senuose laikuose prilyrusis ir svie
tą žinantysis žmogus. Ir jau tolimoj pra
eityje turėjo egzistuoti įstaigos, kurių tik
slas buvo patenkinti naujienų troškimą. Pas 
senovės babilioniečius, anot Juozapo, buvo 
istorikai, ant kurių pečių buvo uždedama pries*-**.

visokius kasdieninius gyve
li galėtų apie 
pirn-utinę ofi- 
f or ma. Anie i 

įsiu šalti- , 
-cha!dėiŠkoc istorijos 
B e r o s s u s . Alek- ‘ 
stonkas. Tos k n v-'

derme užrašinėti 
ninie atsitikimus 
juos žinoti; turime

užrašinėjimai turi būti buvo svarbiai 
niu trims -babilioniškos— 
knygoms, kurias sutaisė 
sa.ndro Didžiojo laiku

sias senovės Babiliono žinijos

naujienų

.ėmus

a role kaino visokių 
r om en u s s u t i nkame ' 

kurios tarnauja naujienoms 
ias kunigas (Pontifex ma- 

xiuvits) visuomet pažymėdavo svarbesniuosius 
120 m. po Kr., iš ko

paskui atsirado Aimales maximi arba Annales 
Pontificum. Cezario" laikais padarytas lapo 
geras šuolis pirmyn. Actą diurna buvo beveik 
oficialiais, kasdieniniais pranešimais, iš ku
rių būdavo galima atsižinoti apie įvairius se
nato darbus (oda senatus'). Sulyg anų laikų 
liudijimų, tuos pranešimus senovės romėnai 
labai mėgę skaityti. T a v c r n i e r2 sako, kad 
Gaili jos gyventojai prievarta sulaikydavę sve
timšalius keliauninkus, idant iš jųjų atsiži- 
nojus kokių-nors naujienų.i Naujienų geidulys 
j ieškojo ir taisė kassyk naujus kelius. Visi 
tie, kurie, ačiū savo pašaukimui, priversti buvo 
tankiai po įvairias šalis keliauti, būdavo- pa
naudojami kaipo naujienų pasiuntiniai, arba 
jų išnešiotojai; kariuomenė, grįždama iš karo, 
arba eidama karau, turėdavo užsilaikyti iš 
apsakinėjimų; piligrimai, .iš rytų grįžtan
tieji, būdavo apipilami visokiais klapsimais; 
įtrubadurai3 ir truverai4, monininkai ir aktoriai 

1 tiesiai būdavo užkankinami klausimais. Mo
kytojai ir augštesniųjų mdkslo įstaigų stu
dentai, kurie atvykdavo iš įvairių šalių, bū
davo sykiu naujienų išnešiotojai, tečiaus incio- 
miausi būdavo universitetų žygūnai, kurie at
veždavo studentus į miestą, o kursui pasibai
gus vėl gabendavo juos namo. Naujienų pra
nešimas pasidarė, regis, jų profesija, kadangi 
1576 ir 1582 metuose pasirodė keletas valdžios 
padavadijimų, sulyg kuriais kiekvienos žemie
tijos ir apskričio teismų žygūnai, nešiojantie- 
ji bylų aktus į apelacijų teismą (Parlemeni)/ 
gavo leidimą suteikti visuomeniškas žinias 
žmonėms taipjau, kaip kad tai darė univer 
sitetų žygūnai.

eioji instancija turi but pati visuomenė. Josi

1 Miesto rinka, kame būdavo laikomi žmonių 
susirinkimai pas senovės graikus. (E—tis).

1 “Du journalisme“. Paris 1902, pusk VI — XV.
1 Trubadūras — vidurinių amžių provansalis 

dainius ir poetą.
4 Truveras — poetą, muzikas ir dainius kurist 

keliaudamas iš miesto j miestą, linksmindavo žmones 
Jie buvo plačiai žinomi viduriniuose amžiuose Šiaur. 
Francijoje. (F—ftf). -

jjoliaus J /

t • Y < L • • *
r

■*' f sH t lt-. _ > "

‘ii1u*.- t w X 71}’iVa w »1 • -X m m. įižįiį

' i> 'iti. ji "5



viesas

gą pas 
na 1898 
18 metu 
Varduose kaip

keletą metą dare jis gana ger$ 
biznį, pardavinėdamas tamsiems 
žmonėms savo “stebuklus”. 'Vė
liau apsivedė su lenkiška mergi-

- mėnesio nedėldienį 
prasidės 7:30 vai. ryt- 
Tokiu o budu bus pa
dangų mui’ žmonių, atei

ne
radę, nevienas , turėjo ’ pėsčias

savo vyresnį brolį Pra- ten atvažiavę ir darbo jokio 
m., turėdamas tada apie
. Pradėjo dirbti Stock Chicagon grįžti.

Vieną sykį Pupauskis surinko

gas ir indomus ir, kaipo dalyva
vusiam 1863 m. sukilime, teko 
nemaža nukentėti. Už tą daly
vavimą maištuose jis buvo suim- Vasario 25 m. 

rptautiškas suSir

Protestas prie^ įžajurius caro 
valdžias™ darbus. ‘
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P. S. Kam toks būti Ghicagoje iš tolymesniy miesty neužmirškite apsilankyti ir musu Bankon.
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LAIKRAŠTIS
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29), 
III.

4 vai. po pietų. 
35c. Po teatrui

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

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

Arba-

Juozas šliužas,
1.827 So. Union st.. Chicago,

Ksaver. Samuška.
23 Alphonse st., Rochester

Reikalaujama gerų siuvėjų prie mo
teriškų rubų darbo. Darbas nuola
tinis. Geram darbininkui gera mo
kestis. Kreipkitės adresu: J. S. 
Svllow, 1765 Ogden avė., Chicago, Ill.

Ant Pardavimo.

Skyrius IV. Chinų tikėjimas. — Konfucijus. —
— Niektikybės. — šermeninės ir jungtinės apeigos.

Skyrius V. Chiniškoji valstybė. — Ciesorius. - 
Chiniškieji įstatai. — Kalėjimai.
— Chinų kariumenė. — Vaizba.
Nešyklos. — Arbos. — Susi nešimo Keliai.

Reikalavimai.

20
Vėl

kiekviename ne- 
susirgus gi ap- 

Dėl artesnių ži- 
11408 Michi- 

4 iki 9

Biznis gerai eina, 
kojai moka grynais. 
Intaisymai. Nuomos 
“Lease” padarytas 5.

( Parsiduoda mėsos ir groserijų san
krova labai geroj, lietuvių, lenkų ir 
airių gyvenamoj vietoj; prie to arklys 
ir vežimas.

lietuvių kalboje knyga, kuri trumpai ir 
seniausių ir didžiausių ant ; asaulio tautų 

Knygos turinis yra sekantis:
I. Chinų rubežius. — /Vidurinė karalystė, 
turtai:

Yra geras galiūnas išnuomoti, 
bai tiktų lietuviui. Kreipkitės: 
E. R. Stege Brewery tarp 8 ir 10 
ryto. Ashland avė. ir ląth st,

; “Lietuvos” knygyne, (ku- 
abelname knygų katalio-

gydyma ir- j 

Past,rūpinkite j

P. Mikolainis
Box 62 ) New York City

Kovno, Par. PI. d.
Publičn. Įfibliotekie.

Pinigai' meldžiama
Lictuvai-

budu atimama

K0NTRAKT0RIŲ ATYDAI.
Reikalingas kontraktorius aptvėri

mui naujų Lietuviškų Tautiškų Ka- 
Lietuvial kontraktoriai atsi-

Prieinarna kaina parsiduoda1 saliu
nas labai geroj vietoj. Pardavimo 
priežastis —• savininkas išvažiuoja 
Europon. Kreipkitės adresu: William 
Babicz, 3202 So. Morgan st., Chicago.

1 Kokiomis sųlygoįjs paskirta 200 
rubl., paaiškinta pirmajame “Lietuvai
tės” numeryje 1912 metuose.

Kriaučių šapų geroj vietoj ir' gerai 
išdirbtu bizniu. Parsiduoda dėl sa
vininko ligos. Kaina - .labai-,, .pigi. 
Kreipkitės adresu: J. Juka is, 1620 S. 
Union st., Chicago,' 111. • ' "'*

Parašė 
Yra tai 

suprantamai 
Chinus.

Draugijų Reika’aL

Pajieškau brolio Antano Latązo ir 
dės Simono Pratašo arba Ziko, Kau- 

, Raseinių ’pav., Girdiškes par. 
gyveno Pittsburg, Pa., dabar 
kur. Meldžiu duoti žinių ad-

Skyrius 
mineraliniai 
ir gyvuliai.

Skyrius
piečių pažintis su Chinais. — Viršutinė Chlno išvaizda.

Ryžiai.ant 
tar

ife stalo, be

36. 
10c.

J. H. Rosny’o apysa-
16 ............................. 5c.

žis. — Maistas. — Opiumas. — žemdirbystė.
ta. — Medvilne. — Chinų darbštumas. — Amatai ir pramonija.

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

Protuolis Lao-tse.
— Mokyklos.

- Mandarinai. —
— Chinų ypatybė. — Jų taikumas. 
— Nešiotojai-Kuli. — Rateliai. — 

Pinigai. — Persikėlėliai.
Skyrius VI. Chiniškieji miestai:, Hong-Kong, Kanton, šanchai, 

Gelžkialiai Chini-

Jos. Latoza,
O. Box 51, Leechburg, Pa.

jslrašusieji j Bradchulį, 806 Strauss Bldg, Madison 
inkurėjais. & Clark sts. Ten gausite planus ir 

specifikacijas viršminėtam darbui.

sra

Oft

J. Virukait. Singelių balius *— 
tai jų privatiškas reikalas ir pats 
aprašymas nelabai ištikimas. Ne-

Pauga. Buenos Aires 
senų dalykų neužsimokp 
naujo tuščius ginčius 
telis netilps.

Korespondentui iš Nebraskos. 
Korespondencijoj bėgančių rei
kalų ir atsitikimų nėra, 
ir vėliau pt 
bus. Reikia 
korespondencijoms 
ant bėgančių atsitikimų.

APGARSINIMAI
Kaikurie 

Vartoti

cc?*vara

TAIP LENGVAI
pasigelbeti susirgus ir neleisti giliai ligai įsišaknyti, jeigu tik turėjus 
namie

^®Severos Balsamą Plaučiams
(SEVERA’S BALSAM FOR LUNGS)

Geriausias vaistas ser.’errs ir jauniems, tvirtiems ir silpniems nuo nusišaldy- 
mo, kosulio, arba šiaip kurios nors plaučių, gerklės ir kvėpuojamųjų organų 
ligos. Labai greitai palengvina ir išgydo..

Sutaisytas ypa
tingai toms ligoms 
gydyti.

ne
su Z u d o t

kas noro valgyti, sugedus 
aitrumą, reikia vartoti

Turi ypatybę veikiai 
sveikatų pataisyti.

žmonės yra pratę 
kas rytą druskas arba 
mineralius 
suliuosuoti.

vandens ir kraujas pasidaro per- 
tirštas. Retkarčiais vartoti to
kias druskas, žinoma, neblogas 
daiktas, bet pertankus vartojimas 
daugiau bloga padaro ne kaip 
gera. Geriau buttf vartoti vidu
riams suliuosuoti ir žarnoms su
stiprinti kitoks vaistas, būtent, 
Triner’s American Elixir of Bit
ted Wine. Jis sustiprina virški
namuosius organus taip, kad jie 
nereikalauja nuolatiniu liuosuo- 

vynas taijamųjų vaistų. 1 as 
geriausias nuo visokių

stiprina nervus. * Labai 
toti jį nuo anemijos, 
rių sukietėjimo ir daugelio mo
terų ligų. Visose aptiekose. Jos. 
Trincr, 1333—L339 So. Ashland 
avc., Chicago, Ill.

TEATR. D R-ST fi/RŪTA NO. 1, 
CHICAGO, XLL-

žinoti visLerthš savo nariams, 
ir visai jaunuomenei, kad šita 

trejus metus, 
Jos įsteigėjai 
savo

Duoda 
taipgi 
draugija gyvavus per 
neturėjo jokių pamatų, 
manė pasipelnyti vien savo naudai. 
Dabar visi tie nariai tapo prašalinti 
ir draugija tapo pastatyta į geras 
vežas. Draugijos tikslas yra sekan
tis: Lavintis dainuoti ir lošt teatrus, 
kitaip pasakius, lavint jaunuomenę 
prie dailės. Prie to yra pašalpos 
skyrius ir kiekvienas prigfilintis prie 
jos, narys gaus pašalpų ligoje. Da
bar yra labai lengva' prie jos pri
sirašyti, nes įstojimas tik 25c. ir 
15c. mėnesinės mokesties. Pašalpa 
ligoje į sųvaitę ą>us mokama $3.00. 
Pristoti gali visi: merginos, moterįs 
ir vyrai, ypatingai paranku tie fns, 
kurie myli prisidėt prie dailės. Dai
nų - praktika atsibuna kiekvieną se- 
redų 7:30 vai. vakare Jurgio černiau- 
6kio svetainėj, 1900 So. Union st., 
Chicago, Ill. Susirinkimai laikomi 
kiekvienų antrų utarninkų mėnesio.

7 Su pagarba 
Draugijos Rūtos Valdyba.

CHICAGIEČIŲ ATIDAI.
Dramatiškas Ratelis prie L.S.S. kuo

pų Chicagoje statys pirmų sykį sce
noje musų įžymaus rašytojo K. Ja- 
siukalčio nayjų 5 aktų ir dviejų 
paveikslų dramų ''Prisikėlimas", ne- 

10 d., 1912, svetainėj 
1126 VV. 18 gatvė, arti 
Pradžia 
50c ir

dėlioj, kovo 
C. S. P. S., 
Center avė. 
Įžanga 75c, 
balius.

Veikalas yra labai
tas iš Rusijos inteligentijos 
tinio gyvenimo.

Tlkietus galima gauti pas J. 
dų, 1613 So. Halsted st., pas 
Caitį, 1607 N. Ashland avė., ir pas 
Iramat. Rat. narius. Komitetas.

Jei žmogus pradeda savo jiegas žudyti, 
pradeda silpnėti, tai to priežasties reikia 
jieškoti virškinamuose organuose. Nete- 

virškiuamiems organams, jaučiant išpustus vidurius, jų sukietėjimą, dispepsiją,

i 
0

'.Severos Bitteris Skilviais
išgydyti ir žmogaus $1.00 butelis

Parduoda visose aptiekose. Neimkite kitokių. Reikalaukite gyduolių padarytų—

savo švogerio Miko I ar- 
cijono ir draugo Vaslavo Veikšnoro, 
abudu Suvalkų gub. Prašau duoti 
žinią adresu:

Franas Kazlauckas,
E. 29 & State 2900, Des Moines, la.

Pajieškau savo brolio Juozapo Ge- 
lumbicko, Kuntaučių parai)., Telšių 
pav., Kauno gub., 9 metai Amerikoj, 
pirma gyveno St. Louis, Mo., dabar 
nežinau kur. Turiu svarbų reikalų, 
meldžiu atsiliepti adresu:

M are i jonas G e imu b i ck i s, 
3602 Cedar st., Indiana Harbor, Ind.

Pajieškau savo brolio Kazimero 
Skukaucko, Kauno gub., Panevėžio 
pav. Seniau gyveno Racine, Wis. Tu
riu svarbų reikalų; todėl meldžiu at
siliepti adresu:

Jurgis Skukauckas.
135 Warren st., Glen-Falls, N. Y.

Pajieškau savo draugų, Jono ir 
Adomo Degučių, Su v. gub., Vilkaviš
kio pav., Bartninkų gminos, Vinkš- 
niupių kaimo. Girdėjau gyvenąs 
Grand Rapids, Mich. Turiu svarbų 
reikalų, meldžiu atsiliepti adresu:

William Balickis.
P. O. Box 158, Herrin, Ill.

Pajieškau savo tikro brolio Prano 
Pšalgauskio, Kauno gub., Šiaulių pav. 
Meldžiu duoti žinią adresu:

P. Žalienė.
(Lincoln Park), 

Rochester, N.

Pajieškau savo pusbrolio Juozo Sme
tonos, pirmiau gyveno Scranton, Pa.; 
taipgi savo draugo Vincento Mielko, 
abu tarnavome Rusijoj Stavropolio 
mieste. Girdėjau, jog ir jis yra Ame
rikoj. Mano adresas:

Jonas Maskoliūnas, 
2210 Forbes st., Pittsburgh, Pa.

Pajieškau savo pusbrolio Vincento 
Saunorio, Kauno gub., 
Užvenčio parap., Kušų 
išvažiavo į kasyklas, į 
Jau daugiau kaip pusė 
susirašom, nežinau, ar

Šiaulių pav., 
sodos. Jis
Anita, Pa. 
metu nebe- 
dar gyvas.

Meldžiu jo draugų pranešti man ad-; 
resu:‘

XonnwWi 
ĮT'-MHKi:

OLSZEWSKIO BANKA
3252 So. Halsted St Chicago, III

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

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.

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

4. Perka ir parduoda namus, lotus, “mortgages” ir “bondsus 
5 Sukolektuoja Pinigus iš kitų Bankų po visą Ameriką.

Išmaino Pinigus visų viešpatysčių ant amerikoniškų ir amerikoniškus

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

9

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

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

Saukoje, prie

o

JUOZAS SZLIKAS1 ■ d
“Lietuvos” Gencr. Keliaujantis Agentas

Turi tiesą užrašinėti laikraštį “Lietuva” ir priimi
nėti už ją prenumeratą, rinkti drukus ir apgarsinimus 
“Lietuvai” irkolektuoti už juos pinigus. Dabar lankosi 
New Yorko valstijoj.
A. OLSZEWSKI. “Lietuvos” išleist

Pigia kaina parduodu puikių 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.

Parduodama pirmos kliasos mėsinė. 
Geras biznis. Lietuvių gyvenama 
apigardė. Puikus intaisymai. Turi 
but tuojau parduota. Kaina pigi. 
Kreipkitės: II. P. U. 1621 So. Halsted 
st., Chicago.

LIETUVISZKOS KNYGOS:
Gaunamos 

rios nėra 
go).

12. Ai 
kunigus? 
Pusi.

15.

Pajieškau trijų draugų, Juozo ir 
Vinco Vaitiekų ir Juozo f...............
visi išaulių pav., Vaitiekal Sakinos skis, 
parap.. Valakų sod., apie 3 
Amerikoj; Stripelkis Žagarės 
Mančių Mod., daugiau kaip puse 
tų Amerikoj, Meldžiu atsiliepti 
resu:

pir- 
Visi reikalingi 
$16 menesyje, 
metams. Par

davimo priežastis — nesveikata. Del 
Stripeikio,' artesnių žinių kreipkitės: M. Dobrau- 

, 1315 So. 49th Court, Cicero 
metai | (Grant Works), IB.

par., 
me
ad- '

gali žmones rinkti sau 
Parašė Pr, Petruševičius. 
............................................ 5c.

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

. 18. Pavargėle. P. Peiverintos apy
sakėlė, ir Kaip gyvena kynal. P. 
Jogviliečio pasakojimas. Pusi. 
Kaina ..........

19. Bučkis.
kūlė. Pusi.

Užsisakant ir pinigus siunčiant, rei
kia adresuoti:

A. OLSZEWSKI 
3252 S. Halsted St. Chicago.

BDRUBft

APSKELBIMAS.
Vedusius ir nevedusius žmones kvie

čiame rašytis į turtingiausių ir ge
riausių broliško susišelpimo organi
zacijų, įvardytų The Woodmen of the 
World, šiame mieste organizuojama 
naujas skyrius, ir iki balandžio 11 pihių. 
dienos įsirašymas dykai, po tos da-J šaukite šiame reikale pas adv. 
tos- įsirašymas bus $15. 
Iki bal. 1 d. skaitysis 
Sųnarial šelpiami 
laimės atsitikime, 
mokama ligonbutis. 
nlų kreipkitės adresu: 
gan avė., viršuj, nuo 4 iki 9 vai. 
po pietų, o subatomis ir nedaliomis 
nuo 1 iki 6 po pietų; arba adresu: 
Dr. A. II. Lifchutz, 11447 Michigan av.

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

Pajieškau savo tėvo Jono Cemen
to, Kauno gub. ir pavieto, pirm i aus 
gyveno Chicagoj. dabar nežinau kur. 
Meldžiu duoti žinių adresu:

John Demont,
P. O. Box 202, Melrose Park, Ill.

Pajieškau Juozapo Parodaucko, Kau
no gub., Vilkmergės pav., Skimonių 
miestelio, apie 24 metų amžiaus, ne
didelio ūgio, plaukai šviesiai gelto
ni, akįs mėlynos, šneka lietuviškai, 
rusiškai, lenkiškai ir biskį žydiškai, 
skaityt ir rašyt nemoka. Pirmiau 
gyveno Brooklyn©, N; Y., dabar neži
nau kur. Kas man apie jo buveinę 
praneš, gaus 15 dolarių dovanų: / 

Marijona Simonowicz,
439 Rodney st., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau savo draugo; Kdzlmėro 
Gliabo, Kauno gub., .Panevėžio pav., 
Smilgių parap. Atkeliavo Amerikon 
1310 m., dirbo ledo .kompanijoj, pa
skui, netekęs darbo, išvažiavo iš Chi
cagos nežinia kur. Kas 
tų, meldžiu man duot! 
busiu labai dėkingas:

A. Leppos 
m W. 34th st,

apie Jį žino- 
žinių, už kų

Chicago, Ill.

Reikalingas jaunas sumanus vyras, 
kurs užsiimtų liuosomls nuo darbo 
valandomis, arba visada, musų agen
tūra. Prityrimas nereikalinga, 
mokysime. Galima daug pinigų 
dirbti. Adresas: Chas. Urnich & 
354 VV. Randolph st., (Room 
kampas La Salle st.,' Chicago,

Ąnt pardavimo lotas labai žema kai
na,. • Lotas randasi geroj gatvėj, su 
vandeniu ir su užmokėtomis takso- 
l»is, kaina tik $250.00. Taip pigiai 
parduodu todėl, Kad turiu- išvažiuoti 
su įvairiais reikalais Lietuvon. Dėl 
platesnių žinių kreipkitės adresui 
Tony Skrandall, In care of Joseph 
Yushkewitz, 3364 So. Halsted atr., 
Chicago. Ill,

PARDUODU KARMAS.
Lietuvių kolionijoje Mason ir Lake 

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

ANTON K IE DIS.
Peacock, Lake County,

Ir dovanų 2 0 0 rublių priedoi 
išeina Kaune vienų šykį į mėnesį, 

kaštuoja Ųk
I) U R U B L I U M E T A M S

Kaune ir visoje Rusljbje; pusmečiui 
1 rubl. Užsienyje, visjeąrs-metams tik 
3 rubl. su prisuhtimu.A

Lietuvaitė talkina įvairius 
straipsnius apie dorą, ir , visuomenę; 
visokius dalykus iš moterų klausimo; 
veda Literatūros skylių,' kuriame ga
lima rasti: eilių, apysąkų ir kitokių 
daiktų; rašo apie įvairias mokslo ša
kas, paduodama moksliškus straip
snius; mokina,; kaip reikia vesti mo
terų ūkė; praneša, kas atsitinka gera 
Lietuvoje, Rusijoje ir, Užsienyje; ap
sako Lietuvių katalikių.. Moterų Drau- 

siunčįia/^y įsiems me
ti- apgarsini
mus, duoda 
ausinių, 
i būti

gijos veikimų;
tams pietų sąstatų; prįi^ 
mus, išreiškia atsigari^ 
atsakymus ant įvaiiW!m 

Lietuvaitė
kiekvienos ponios, tieYnj 
naitčs, motinos, mergai’

PRANEŠIMAS.
Pranešu visiems, kad pas mus gali

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

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

neprivalo. y r
L i e t u v a i t ė nuj) 191$ metų pra

džios pradėjo jau trečiuosius savo vei
kimo metus.

Nesivėlinkite šį pirmąjį Lietuvos 
moterų laikraštį — Lietuvių Kat. Mo
terų Dr-jos organų, LIETUVAITĘ už
sisakyti, skaityti, palaikyti, platinti, 
šelpti ir premijos 200 rubl. apturėti.

Lietuvaitės adresas: Kaunas, 
Maculevičiaus namai prie Viešojo L. 
K. Knygyno — 
Maculeviča yri 
Red. Lietuvaitė. 
siųsti tiesiog į Redakcijų 
tės”. ’

Prašome parsisiųsdinti 1912 metams 
mčnesihĮ leidinį 

“TEATRĄ”
“TEATRAS” eina knygutėmis po 

32—64 puslapius - iiž faiėnes|. J L- ;
“TEATRE” spaUsdįnanįa , taip ori

ginaliai taip ir verstiniai^ jįu draprios 
cenzūros leistieji vaidinti, Scenos vei
kalai. . \ ;

“TEATRO“ kaina'. Lietuvoj ir visoj 
Rusijoj 3 rubl. metams. Užsieniuose 
4 rubl. metams.

"TEATRO“ adresas: Vilnius, %-oi 
PonomarM No, 14a “Teatro” Redak
cija.

K Aliu m STIUKULIS
Užlaiko puikų saliuną

su visokiais gėrimais ir cigarais.
Kiekvidrinm suteikiame draugiška pa

tarimu visokiuose reikaluose. Kuriems 
teks būti musų mieste, atsilankykit pas 
mus, rasite goriausia patarnavima.
8 Church St.. AMSTERDAM, N. Y.

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

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

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

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

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

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

A. OLSZEWSKI BANK

NAMINE MOKYKLA
Gramatika angliškos kalbos mo

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

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

mokytojo ........... .. .............10c
Aritmetika mokini m uisi rok uo

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

šiuo adresu:

VYRAI, MOTERSAR VAIKAI
Kurie tikrai nori but

Sveikus, tvirti, laiminai
tepasi rupi na įgyti

Daktaro Roberts naują, didelę knygą uš. 
vieną dolarį, kurioj aprašoma, kaip apsisau
goti nuo ligų ' ir kaip gydytis namie, su
sirgus paprastgmis ligomis. Ten jau ap
kalbama apie 'įvairias vyrų ir moterų li
gas, apie nervų sugedimą, blogus paprati
mus ir paklaidas; apie akių, ausų, nosies 
ir gerkles ligas; kraujo, odos, kepenų, 
tų, puslčs, širdies ir lytiškų ligas. 
taip jau platus straipsnis apie kūdikių 
žiūrį ir gydymu. 1) ro RobertaOfisas 
pintas Rocntgęno šviesos aparatais, 
ratorijomis, gydymo kambariais ir t.’ t. 
metinė praktika kaipo gydytojo ir. autoriaus*; 
medicinos dalykuose. ęvaraątuojam, kad su i 
ligoniais nedarome tokių ekspėpnicntų, kaip 
su jais kad Jaroma klinikoje, medikaliudse. 
institutuose, anatomijos muzejuose, ligonbu- 
čiuosc ctc.

.1 Valandos:
Nuo 9 rytą1* iki 7>4 vakare, 

ir šventadieniais iki 2 po piet. 
ravimus tnokesties ncitname.

Už egzaminavimų, patarimų, 
vaistus imamo; $2.00.

3000 didelių'; knygų dykai. 
vienų ingyti, kol d^r gaunama.

3čiame augšte Baltimore Bldg.
22 O.ulnGU St. 6H16aQ0, Ill

(netoli pačto)

tai atidaryk
tau rokundas

Dabar laikas skaityti

— Kalnai ir
— Augmenįs

Tien-tsin ir Pekin, 
joje ir. • '

Cliinlškosios pasakos: Karalaitė silinčė, šl-Kin šu-Kln ir Auksa
plaukė karalaitė.

šios knygelės kaina su prisiūntimu...................... 40c.
Norint apsipažinti an chinų< gyvenimu ir papročiais ypatingai da

bar, <ipie kuriuos kasdiena laikraščiuose rašoma: Kaip revoliucija 
Chinuose verda, ir, iš cięsoriškopios viešpatystės betampa Respublika.

Užsisakant ir pinigais siunčiant dėl virš/minėtos knygelės “Chi- 
nija”, adresuokiteA. OLSZEWSKI
3252 So. Halsted St Chicago, Ill
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RUSIJOS—AMERIKOS LINIJA.

HI

I
Iš

SVEIKATA IR DRŪTUMAS

L1EKARSTOS IR GYDYMAS!

▼WV

va
li o-

KŲRSK, 
j Rot-

Valandos
nuo 10 Hg 12 diena 
nuo 2 lig 4 po pi et 
nuo 7 lig 9 vakaro

Phone Yards 1781

Skolina pinigus statymui ir 
namų. Partraukia pin g m 

Parsamdo bankines

Didžiausi ir 
regulariškai kas dvi 

tarp‘^Rusijos 
pakeliui nė 
dvišriubiniai

Sutinimai
gyvenimų nelaimingu, IŠGYDOMOS 
SADOS BE ŽUD1MO LAIKO.

Gužuotos ir Susisukę Gyslos

WfAMhAaAAAB AAA jWkA M

Telephone Yards 709

Juozapas Leszczyoskas
Aptiekorius

A. OLSZEWSKI
3252 S. Halsted St. Chicago,

Priima bankon pinigus Ir moka 
1%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parsamdo bankines skryneles (boxes) 
po $3.0d metams. Parduoda šifkor
tes ir siunčia pinigus Į visas svieto 
dalis.

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

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

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

BANKOS VALANDOS: Panedėliais, 
aeredom, ketvergais ir subatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedėlloms, utar- 
ninKais ir petnyčioms nuo 8 ryto iki 
b vakaro.

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

Priima bankon pinigus ir moka 
. 8%. Skolina pinigus ant Real Estate. 

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

OFISO VAI,ANDOS: Panedėliais, 
seredom. ketvergais ir subatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedėlioms, utar- 
nInkais ir petnyčioms nuo 8 ryto iki 
•3 vakaro.

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

Moka $3.00 nuo Šimto už padėtus 
idnigus. 
pirkimui 
š kitu bankų, 
skryneles (boxes) apsaugotas nuo ug
nies ir vagių po $3.00 metams. Perka !
V parduoda lotus ir namus. Par
duoda šipkortes ant visų linijų. Siun-; 
5ia pinigus i visas dalis svieto. No- 
larijalnam skyriuje padirba visokias 
rejentaližkas Ir J e gališkas poplęios 
ir (iovierennašfld ir užtvirtina pas 
konsulu

Valandos: kasdien nuo 8 ryto Iki 9 
vakaro. Nedėlioms, utarninkais ir 
pėtnyčloms 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- 
(lo bankines skrynelės (boxes) 
po $2.u0 metams. Parduoda šifkor- 

ir siunčia pinigus Į visas svieto 
dalis. ' ' •

BANKOS VALANDOS: Paned< lala, 
seredprps, ketvergais ir subatom nuo 
8 ryto iki 9 vakaro; nedėliotu, utar
ninkais ir petnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro. --

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

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

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

BANKOS VALANDOS: Panedėliais, 
seredom, ketvergais ir subatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. 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. 
Perlm ir parduoda namus ir lotus. 
Parduoda šifkortes Ir siunčia pinigus 
| visas svieto dalis.

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

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

Priima bankon pinigus ir moka 
3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ir 'lotus. 
Parduoda šlfkort€& ir siunčia pinigas 
) visas svieto dalis.

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

Užlaiko namines ir 
užrubožlnes gyduoles.

|B| 

ir receptus išpildo 
kožnę valanda su dideliu saugumu. 
Reikale nusiduoklt pas jį, o busite 
Užganėdinti. Siunčiam gyduoles į ki
tus miestus.
3315 S, Morgan Sl CHICAGO,

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

Straus Bldg., Room 806 
Tel. Franklin 1178

Ltettrvis advokatas, baigę* teisių mokslą Amą 
rikoje. Veda visokias bylas, civiliikas ir krinoF 
atliekas visuose teismuose (soduose).

Gyv. 3tl2 S, Halsted st., arti 3l-o$
Telephone Yard* 2390. ’

YmNM 1M1
Dr. J. KULIS

(lydytojo Ir ObimrgM
IMS S. Hakted St. CMcuo, m.

PHJMMIMO VALANDOS:
Mm 9 fyto Iki if; f iki 9 TStoJt . .

Joseph J. Hertmanowicz
Lleiuvus Notaras

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

Kreiptis adresu:
J. J. Hertmanowicz,

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

OFISO VALANDOS:
Nuo 8 ryto iki G vakaro kasdien. Su

batoms nuo 8 ryto iki G vakaro. Nedė
lioms nuo 1 iki 3 po pietų.

G rėčiaus i 
savaitl 

ir Amerikos, 
jokiame por- 
Pasažieriniai

RUSSIA.
11 dienų 
Lenki jų. 

klase $35 00 
klase $50.00 
klase $75.00

NEW YORK O:
10; Lithuania, 

kovo 9; Kursk,

Puikiausi, 
Laivai, 
vaikščioju 
nestodama 
te. Nauji 
Garlaiviai

CZAR,
8 dienomis 

tei damų.
$3300
$48.00
$65.00

IŠPLAUKS
Kursk, vasario 

šario 24; Birma, 
vo 23

Dėl artesnių žibių meldžiame kreip
tis į musų agen. <8, arba P Vyriau- 
sjji Keleiviu Agentą:
A. E. Johnson & Co. 27 Broadway,

LiUOSO INZENGIMO MUZF.jUS 
ftloksliszku Žingeidumu.Žinojim. s-Galybe

Mes čsam baimin
gai ir įdomiai su
tverti. Vyrai, tikrai 
atsilankyk it j Šita 
stebėtinų liuoso in- 
žengimo Muzėjų, 
Šimtai interesuo
jančių pa vyd aių 
žmogaus kunosvei- 
kam ir sergančiam 
stovyje. ChirurgiS- 
kos operacijos, 
žingeidumai, keis-

MOKYKLA ŠOKIŲ.

Laikrodėlis Dykai! b
Kam pirkti laikrodėlį ož pinigus 
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.

Užsimokėk tiktai už 
laikraštį ‘LIETUVĄ 
prenumeratą.. $3.25,

per pusantrų metų ir 
šį laikrodėlį dovanų.

Sitų laikrodėlių męs turėjome 3000, o dabar 
jau liko vos pora šimtų ir, kada juos išbaigsime 

M daugiau jų negalėsite dykai gauti. Todėl pasisku- 
5* binkite su užsirašyrhų “Lietuvos” kurie norite 
B gauti šitą puikų Laikrodėlį dovanų.

Siųsdami pinigus adresuokite: 
į| A. OLSZEWSKI
S 3252 S. Halsted St CHICAGO, ILL.

Dr. J.F. Kozlowski
Specialistas

MOTERŲ EIGŲ

Prof. Julius Vilsko užtikrina, kad iš
mokys šokti kiekvieną jauną ar seną. 
Išmokinu valsą 6 rūšių, taip, kad 
gali drąsiai eiti šokti publikoj. Taip
gi išmokinu ir kitus šokius su keletą 
vakarų. 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. lialstedst., 
nuo 6 vai. vale Taipgi mokinu viso
kius šokius Buck & Wing, Buck 
Skirt, Irish Jig, Clog, Spanish Waltz, 
Waltz, Two Step, Side Step, Pirma 
Lietuviška Mokykla Amerikoj. Mo
kytojos: Miss. Antanina Kietnier, 
Miss. Joanna Walets, Prof. Julius 
Silsko, 2124 So. Halsted st., Chicago, 
Ill.

J. KULBOKAS
Užlaik o

Puiku Saliuna
Visada°š Itas alus, skanidegti- 
ne ir kvepenti Cigarai. Iš ki ur 
žmones at elevę gauna nakvynę 
74 Grand St Brooklyn, N. Y

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

VYRAM TIKTAI 
INEJIMAS DYKAI 

kas gali but matyta 

GALERIJOJ 
MOKSLO

526 SO. STATE ST. 
CHICAGO, ILL.

near Harrison St.

t

PERMAINYMAS vai. andu
Prasidedant Kovo 11
musu Sankrova bus

aMarula Utarnliiko vakarais
uždaruia ranedelio vakarais

Sankrova atidaryta Utarninkais, Ketvergais 
ir Subatomis iki 9 vai. vakare

iki
9 vai. ir

ant
6 vai.

Užsidaro Panedėliais, Seredomis ir Petny 
čiomis ant 6 vai. vakare.

DUBELTAVOS MARKES VISĄ DIENĄ IR VAKARAM ‘ 
UTARNINKAIS IR KETVERGAIS

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

Valandos:

Ofisas
1725 West 18th Street
Tarp Paulina ir Wood gat. 5208

Phone Canal 1208
Valandos:

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

Nedėlioms įŪktai
nuo 9:30 iki 12:00 vai. ryto

Jki 9:00 kiekviena rytaC

Daktaras S

Rezidencija
W. Harrison
Tel. Austin 737

Esi užprašomas tirinėti nuostebumus Astronomi
jos, Fiziologijos, Chemijos ir J’atholiogijos.

Iszpanlszka Inkvizicija. Valkatų Galerija, 
Paveikslai Iszklltnlu ir Pagarsėjusiu Asmenų.

INLEIDŽIAMI TIKTAI VYRAI

LIUOSO INZENGIMO MUZEJUS 
MOKSLIŠKU ŽINGEIDUMU

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

Atdar anuo 10 valandos ryto iki 12 vidurnakčiui

litai. Teipgi pilnas 
istoriškas satirin- 
kis kuris niekad 
ne buvo parodytas 
dykai šiam krašte.

Peoples Bank Bldgi S’ L™“:
Room

Žingeidumai Patologijos 
Žingeidu.m-,’ Osteologijos 
Žingeid'jfr.ni '4>?ujuuiiavi- 

STQ Organu

iš seno krašto

SS

Dr. O. C. HEINE
DENTISTAS 

pFISAS-Kampas 31 ir So, Halsted gal 
(Orimas virš aptiekus.) JX CHICAGO, IU.
m.1-

Mes Išgytiem Vyrus
Męs trokštam, kad visi, kurio yra, neužganėdinti su kitais 

gydymais, ateitu pas mus ir pamėgintu musų tikr^ir ištiki- 
my gydymą. Mes paaiškinsim tau delko kiti gydymai tavgs 
neišgydė ir kaip ings tavo iSgyUysim. I

I Umma J„IIm.Am Paeinantis nuo užsikrčtl-Kraujo Uznuodyjjmas -
tis prie šef mynlško gydytojaus, rudos plėiųos, lopai burnoje, 
skaudulio, ant liežiuvio, slinkimas plaukų, skausmas kauluo
se, sunariuoso, plemos ant kūno, jauslus tekanti skauduliai. 
MES IŠGYDOM ŠITOKĮ PADĖJIMĄ—MES NELOPOME. 
MiihfilYimni -^r l<ll,1l<itia tavg nubegimai paeinanti nuo illlMultllTlul peržengimo gamtos tiesų, vyriški silpnu- O inal, muilinimas, silpnu atmintis, galvos
skaudėjimai, plemal priešai akis, nerviškumas, skausmai strė
nose? Ar pats esi apimtas nors vienu iš tų ženklų? Ateik pas 
mus, mgs tave išgydysim nes kitaip nereikalauji mum mokėti,

Nedaro skirtumo koks ta-UZSil(llllSini8l f nesveikum is yra, 
jeigu tamistį kankina do

rinimai, plikinantis šlapiniinus, pūslės nesveiku
mas, erzinimai, tankus noras ištuštinimo, mgs 
išgydom viršui minėtus padėjimus be vartojimo 
peilio ir be siuntimo į ligonbutį.

Uždegimai, sutlng ir skausmingi 
sunarial, kantrybg atimančios 
užsisenėjg ligos kurios padaro 

■v'.......... ........ ant vi

Tirinck pradžia ir iszsrvystima 7 < ;giszkos 
Rasos nuo Lopszio.iki Grabui. P.*.niu«yk Kei
stu mus Gamtos. Žingeidumus -.7 Milž.v’sz- 
kuinus.

Tirinck intekme ligos ir paleistuvystes, par- 
statytas gyvo didumo figūrose, sveikuose ir 
ligotuose padėjimuose. Lavos is zrodinetojas 
atsakinėja visokius klausymus. Didžiausia 
proga tavo gyvenime.

INŽENGA DYKAI
Atdaryta kasdiena nuo 8 ryto iki vidurnakeziui

I LIUOSA GALERIJA ĮMOKSIĄ
526 State St. CHICAGO, ILL

Su geriausia pasekme gydo visokias kroniškas ligas vyrų ir motor 
ižsisenėjusias. Jei kiti jus neišgydo, nueikit pas jį, o jis jus apž 

pasistengs page 1 b e t.
DR. WISS1G duos geriausius vaistus iš savo aptiekus. Pirma rodą
Valandos kasdien nuo 10 iki 12 ryto nuo 3 iki 4 po piet ir nuo6 iki 

kare. Nedėlioms nuo 10 iki 2 po piet.

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

ir

VARICOCELĘ 
HYDROCELĘ
Be peilio ar skausm)

$L:

Kad Tavo už
puolusi arba u/.sendinta kokia nors 
liga—nesveikumai ir nors gydeisi, 
pas menkus neišmanėlius arba nu-, 
plėšukus šarlatanus daktarus, bei 
naudojai patentuotas prirūgusius 
arba pakari usius 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
jei tikrai tik nori, tai gali but svei
kas;

TAI NENUSIMINK.
Tik nesiduok ilgiau save skriau

sti, nelauk, bet pats atsisauk lie
tuviškoj kalboj, prie tikro specia
listo Daktaro Klinikos, o apturėsi 
pagalba nuo tikrai gero . Daktaro 
PIIILADELPI1I.1OS 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, sėklos nubė
gi mo nuosaužagyslės, greito, pail
simo negero ir sumažėjimo kraujo 
teippat nuo limpančių lytiškų ligų 
ir tini panašios rųšies VYRŲ 
nelaimių: ir, visokių ligų, tęippąt 
MOTERŲ, nuo y vairių skaudė
jimų strėnų, baltųjų ir kitokių 
ligų.

KAM MOKĖTI DIDELIUS 
" PINIŲUS •

Už nęišgydima, kad prisiunčiant 
TIK 2 DOLERIUS, nuo belia 
sympthomo ligos, apturėsite spe- 
ciališkai sutaisytas liekarstas ir 
gali būti, išgytytu. Kad negali 
pribut’asabiškai parašyk HetuviŠį 
kai kas kenkia, kad apturėtume! 
SVEIKA T£ IR DRŪTUMU.

Nelauk. Ateinantasabiškai arba 
rašant reikai adresuoti teip;

PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC
1117 Walnut St. Philadelphia, Pa.

Ofiso Valančios kasdien iFNede-< 
lioje nuo 10 iki 3 po piet; ir Vaka
rais Utar?ir Pętn, nuo 0iki 8/

Nori mokintis Barzdaskntyklos?
TaniistašĮ amata gali iš

mokti nuo 4 iki 6 savaičių 
Kainuos tau tik $30. Mes 

' duosime visa seta skutimo 
i prietaisų. Sis amatas yra 
i tinkamu perdėm visame 

sviete ir tamista turėsi ta
da savo y pati šk a vertei vyste, busi darb 
daviu. Rašyk pas:NOSSOKOFF’S BARBER SCHOOL
1405 Penn Ave., Pittsburg, Pa

Aš noriu išgydyti kiekvieną kenčianti vyrą nuo Varicoceles, Struktūros, Užkrečiamų 
Kraują Nuodų, Nerviškos Negales, Hydroceles arba ypatingų vyrų ligų.

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

VYRAI ATGAUKITE SAVO SVEIKATĄ v
Atsilankykite in mano ofisų ir pasiteiraukite eu manim draugiškai..

Išgydau visiškai ligas skilvio, plaučių, kepenų ir inkstų. 
Nemokok už nepasokmingą gydymą-NEISŽGYDO, NEMOKĖK.

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

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

Inkstu, Fnsles ir Sėbrus Nesveika- (H'li nesveikumas gali išsivystytilildl į pavojingas komplikacijas, ir jeigu ne- 
atbotas, pagimdys kitas ligas ir komplikaci
jas. Ar manai apsivesti? Ar esi tikrai sveikas?

Šitokios 
gyslos ran

dasi visur aut žemesnės dalies kūno, liet daugiau
siai kairėj pusėj; jos padaro žmogų labai neramų; 
yra silpnas velkantis jautimas daugmaž nuolatai. 
Gyslos yra užčiuopiamos ir nurodo kaip botagas.

Atsišauk tuoj aus jeigu

State Medical Dispensary
14 SO. CLARK ST

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

esi klapate.

arti Madison gatves CHICAGO. ILL.

OtBUMJNCOS 5žTUK(K)
10 LABAI GERU ŠTUKU UŽ $1.00

Su niekuo teip žmonių nepalinksminsi kaip su geromis Štukotnis. 
Kuris žmogus moka geru štuku, tas visados praleidžia laika linksmiai 
visi ji myli ir laiko gudriu žmogum. Tu brolau gali ir ta pati padaryti, 
jeigu tik nori, nes dabar susilaukei geriausios progos, nes tik už 1 dol. 
gausi 10 labai geru štuku. Aš esu hetuvys, magikas ir berodydamas 
teatrus, patyriau, kad lietuviai labai myli štukas, todėl aš dabar pasi
rengiau tik už 1 doleri parduoti 10 geriausiu štuku, todėl nelauk ilgai, 
užslorderiuok tuojaus. o po dienos visi mranys, kad tu esi labai man
drils žmogus, arba turi velnią. Sztukos. kurias aš jums prisiusiu, yra 
labai lengvos padaryti, teip kad kiekvienas, kuris tik turi rankas, tuo- 
iaus padaro. Visas reikalingas prietaisas ir lietuviška pamokinimą 
kaip 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

Naujiena Kuri Nudžiugins ir 

Palinksmins Daugel Sergancziu, 
Silpnu ir Nualintu Vyru
viškas, nupuolęs sveikatoje? Ąr peržengei tiesas sveikatos 
arba gamtos? Ar manai apsivesti? Ar esi tinkančiam padė
jimo užimti užduotis ženybinio gyvenimo? Jeigu yramažiau- 
Bė abejone jog randasi užsivilkusi chroniška liga dugnyje 
tavo klapatų, tai atsišauk ant žemiaus paduoto adreso, o np. 
turėsi patarimų ir ištirinėjim^ dykai! Mes ištirinčslme tavg 
visai dykai, ir jeigu išgydymas bufi galimas, tai mes išgydy- 
eime už kožemiausių kainų. Ne užsidedi ant savgs jokių pa
reigų atsišaukdamas pas mus del bemokestinio pasiteiravi
mo. Mgs perstatysime padSjim^.visp dalyko tikroje šviesoje, 
o tada galėsi gydytis jeigu norBsij

Noi Dolerio Nereiks Mokėti Pakol Nebusi Užganėdintas Savo Locnoj 
Mintyj kad Mes Esame Teisingi, Pilnai AtsakantiUrUžsitikimi. JokYnofl 
nesveikumų inkstų, pūsles ar šlapumo ravelių, jeigu jauti nesmagumų ir skausmų, jeigu randasi 
koks padėjimas del kurio nesinori kreiptis prie šeimyniško gydytojaus, kaipo tai: silpnumas, ner
viška negale, silpna arba sumažinta atmintis, nemiegojimas, gėdingumas,uiubėgimai, nuvarvėjnnai, 
silpninanti sapnai ir išnaudota gyvybė; jeigu turi gumuotas ir susisukiises gyslas, jeigu kenti nuo 
užsikrečiamų lleų kokios nebūt rūšies kurios tamistai daro nesmagumų; jeigu turi nors vienų ii 
skaitlingų ligų kuriom vyrai gall but apimti; jeigu kenti nuo pertankiųdasileidimų; jeigu turi vo
tis, skaudulius burnoje ir ant liėžiūyio; jeigu plaukai tavo slenka; jeigu turi slaptingų ligų; jeigu 
turi užnuodinta kraujų arba nors vienų iš ligųkurlų auka tampa vyrai—TAI MES GALIME TAVE 
IŠGYDYTI IR TA. PADARYSIME. Ateik pasikalbėti su muml didžiausiame privatiškume ir se
krete, o mgs padčsiine atsikratyti nuo visų klinčių kotrumpiausiam laiko. Mes turimo labai didelį 
patlrlmų gydyme tokios rūšies ligų ir užtikriname išgydymų. Mes netiktai palengviname, bet išgy
domo tikrai Ir ant visados. Atejk,ir pasižiūrėk ant skaitliaus lietuvių kuriuos mes išgydyme. Mes 
Išgydysim© teip tikrai kaip Ątslgauksl pas mus. Silpni vyrai, kurie nustojote viltį pasveikimo besl- 
gydydami kur kitur, ateikit pųafons, mes atkreipsime ant jus musų speoljallškų atydų teip jog at* 
gausite savo vyriškumų ir busite vadovais terp uavo sandraugų,
PATARIMAS IR IŠTIRINJJJIMAS VISAI DYKAI. GYDUOLES DYKAI IKI IŠGYDYMUI

CHICAGO MEDICAL CLINIC
526 iO. STATE ST.# arti Harrison gatves CHICAGO, ILL 

“ Mush ofiso vaiahdos yrą rijio iO valandos ryto iki 4 p<> plot ir nuo G iki 7 vakare., Jeigu negali
. MiOUultti MO til-falahdųizial-gali atsišaukti terp 10 ir 13 JiedėJlom, Atsišauk asablškaip

........... Me» kalbamo Airtuvliliai.

Seniausia Lietuvių užeiga pas

JUOZUFfJ 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 

8253 Illinois 6L Kerte 33rd

Slaptos
VYRU LIGOS
Pražudytas Vyrišku
mas, Ligos Kepenų ir 

Inkstų
išgydomos greitai visiškai ir 
užlaikomos paslaptyje. Ner
viška Negale, Silpnumas, Pra
žudytos Pajiegos, Gyslų Išpy
simas, Kraujo Užnuodijimas, 
Szlapumo Nubegimai,

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

UŽU UODU I Mį 
ir visas odos ligas, kaip Spuo
gus, Piktąją Dedervinę, Szun- 
votes. Niežus, Hcmorhoidus, 
Patinusias Gyslas, Naikinan
čius Nubegimus, Įsisenėjusias 
Ligas.

Moterų

Vidurines Ligos, Skausmai 
Sirenose, Baltosios Tekėjimas 
ir kitos h£os išgydomos visiš
kai. Užpakalines žarnos, Įsi
senėjusios ir nerviškos moterų 
ligos. Kalbame Lietuviškai.(Ištyrimas Dovanai)

Dr.ZINS,183^™;CHICAG0
Valandos: Nuo 8 ryto iki 8 vak. rtedelioms nuo 8 ryto iki 4 po p.

VIDURAMŽINI VYRAId

Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie budame 
,— vyrai nusilpnei, nerviški, sunaikinti 

ir kurie sulaukie amžio, katram negale pylnai nauduoti priimnuma
neprotingi dasileida perviršumą

50,000
KNYGŲ
DYKAI DIEL VYRU

gamtos,— vysi tie vyrai tur pareikalauti viena iš tuo knygų. 
Ta knyga pasakis keip vyrai sunaikin sava sveikata, keip jie igauna 

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

vyrai kurie tur Užnuodijlma kraujo, arba syti 
Triperi, arba gonorrhoea, Nuallpnelma, Abe. 
na pragaišti ėpeku, Pragaišti gyvybes sky

stimo, Naktinius nubegimus, Rheuma- 
tizma, Organiškas Ilga©, Pylva, Kepenų, 
Pūslės ir Inkštu Ilgas, gali but galiutinai 
išgydyti sava nuomusė, privatnai ir slapta, su ma
žais kaštais.

Tūkstančiai vyru atgava sava tobulą sveikatą, spėkas 
Ir stiprumą per pagčlbą tuos knygos. Ji irakrautuvė Ži
nios ir (alpina Kianti tykrus slaptibcs, kurios vyra® turi 
žinoti. Nelrotikiet sava piningu mokiedami už prastus, 
bevertes, vaistus iki kolaik neperskaitiati Šitą knygą Ji 
pasakis'iMvjiel jus kentėti Ir keip galėt galiutinai isigy- 
dyti. Atmink, jog la knyga yra duodama VYSAl DYKAI. 
Męs užmokam ir pačta. išrašik aižkeie sava varda, pa
valdė ir adresą ant šio kuponą ir išsiųsk ji mums šendena.

Kuponas dykai gautos knygos
Siusk Ji šendena

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

Godotini: Aš esu užinteresuotas jusu pasiuliminu! dykai 
si u n stos knygos ir norėčiau, jog jus i&siuatumet man 
vieną iš tuo knygų.

Vardo® ir pavardė

Adresas

S teitas


