
/

‘ ’ ■. ,ll "<- t

Ir »« |

J.

<

I

te

f

Fį-;
f

■
j£

#■

V '■'I1
' rį

Kr-

“LIETUVA” SAVAITINIS LAIKRAŠTIS 
lieina kas Pčtnyčla, Chicago, III.

Prenumerata metams;
Suvienytose Valstijose............................. $2.00
Kanadoje ir Mexilįe... .............................. . 2.50
Kitose viešpatystėse................................  3.00

Prenumerata apmokama i3 virSaus. Prenumeratos me
tas skaitosi nuo uienog užsirašymo, ne nuo Naujų Metiį. 
Apgarsinimų kainos klausk'laišku. Visada adresuok.

A. OLSZEWSKI
3252 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILL. Jrf

■rnq’auMMBsna

POLITIŠKOS ŽINIOS,
AMERIKA.

am Li

THE LITHUANIAN WEEKLY “LIETUVA” ;
Published every Frldey at Chicago, III.

Yearly Subecribtlon ratei
In the United States................................... t^.00
Canada and Mexiko......... .
To Foreign Countries.............................

Advertising rates on w11®*!1,00’ Addreaeg, 
*11 oommunicAtiena to publisher*

A. OLSZEWSKI
3252 SO. HALSTEO STREET, CHICA00, ILL.

>
t

gu manys

I ’imliausiai,
a r

menus. jiems bus apsun- 
abenimas. ant jų

pristojo nemažai vyrų, 
apginklavimui 
War labiau amunicijos,

gabenimo uždraudimas o
kalingas, nes yj)ač ame-

o
ir

į Šiauri- 
Tie svie-

to

ir
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rus labai brangus. 2. Tuo Adomui Pliote-

buvo kam nors 
ne ispaniškoms

jimą is] 
n y toms 
kent ima amerikomi

sumanomas

šimtį nuo pe 
daigi mokėtų 
gi; i turintis

mis, ir 
naudos

ne-

nuo
ivta imti vieną 11110- 
luo virš 6000 dol.

lygų nuošimtį ly-
6000 dol., kai]) ir

bet ten mazjausms 
moka mažiausiai Pl

mo-

yra jau seniai 
nito pelno, 
nuošimčius 
rinti jielio. 
snis, juo nuošimtis va 
dan mokamas didesnis, 
kesčių nuo pelno Amei
niasi kas metai surinkti apie 60 
milijonų dolarių. Perkratinėjant 
kongrese mokesčių nuo pelno 
sumanymą atstovas I nderwood

su laikys beslplatinimą 
nio Amerikoj. Bet 5 su-

cializmu! Juk didesnė sunkeny
bių našta, didesni mokesčiai ypač

tinimo, bet jam kelio užstoti

bet teismas 1895 ni- iuos panai

Valstijų konstitucijai, nors nega

gu mokesčiai nuo pelno priešingi

šingi visi mokesčiai, nes jie ren
kami ,su prievarta, jos valdžios

moka, o jau mokesčių mažiau
siai pageidauja 
no turinti.

Niekur nėra nuo įgabenamų

lių muitų kaip 
tai tie saugoja 
kantus nuo svetimų fabriku kon-

Amerikos

vietini ii

giasi pertikrinti visus, jog tik 
dėl didelių muitų Amerikoj dar
bininkai gauna didesnes algas, ne

muitai rods didina pelnų fabri-

didelių darbininkų a
Amerikos darbininkas

Juk
savo

menus, 
tarė, n

ir 1111-
suma-

susiartinti su

siutą

ITALIJA.

klau.-ime).

pf ditikai.

kiK’<e rvšiuosc su

a-

pirmu du. Dauguma mano, kad
gimimo dieną.

nepataikč,

jas, jaunas dar \ 
du Antonio Dalba, 
ir prisipažino esa>

anarchistu.
to

des užmušti karalių

v se didel is

. s, var- 
suimtas

ne- IŠ VILNIAUS.
(Xuo mūsą korespondento).

chorą, kuris visas ar- 
. gieda Vilniaus baž- 
) dainuoja per lietu-

bent 10-čiai žmonių.
i v

15. Kasos stoviui patikrinti ir
riui, jo na u s narius.

pasikėsinimas buvo rezi 
.(erai supilamu >t<» simkall 
marchistų pusės, ir žinoma

ligšiol nebuvo kaip, reikiant <11- 
>i<irminiza\ c, tat ir choro gero, 

nebuvo. ( horave- 
mai nėši, mainėsin m dat 

t ir

vienur, tai 1S K

neva

ta

ras Gioliotti ir
Ivku ministeris- c

miriop jiasmerkti.

ir Bcrlyn 
sudarvtas

m ja: tai
jau narna juk

Ižui) d;iin

1 gaudą ne tik 
It;-lii:>^ nremie-1 
užrubežiniu da- v

nuo skip
(ienevoi

nežinia

užvedimai Kares su 1 urkija, me
ta ant jų didelį nuožiūrą. —

jiems nepažįstamas ir

karui
1 r y ra 
vienok

ktis persitikrinimus.

karui galo nematyt, 
žinios iš Konstanti 
neša, iog vėl laukiai

vra visai

pačių žo-

kaunasi ir

I )ardanelių ankštumos

tinasi prie netolimų iš

įau• L
Tai 

rimo.

mieiro.

iš tu žadinimoL

1 ’a shut i n i a i s

los mokinių tarpo ir kilo inicija-

dainininkus ir dainininkes,

Pradėta agituoti, tarties ir štai, 
vasario 8 dieną įvyko pirmasai

daugiau
kai]) 30 dainininkų.

Paaiškinus susirinkusiems su
sirinkimo tikslą, pastatyta pir- 
miausaii išrišti klausimas, kokiais 
pamatais dainininkų organizaci-

ir prie-
kuris ar-

buti arčiaus. Matyt, kad kanors 
užvuodžiama ore.

CHINAI.
ai ne
naujos

šiai dar smarkesni, negu pir- 
miaus. Apie miestą Honkong

o viename tik 
užmužta perin ieste Kante 

1500 žmonių, 
sudeginta Vokiečių konsulatas ir 
abelnai svetimtaučiams pradeda 
grėsti didelis pavojus. Stiklinsiu
vadovas, tūlas Luk

valdžios kariumene

timtaučių,

n

kitas

zuota), ar tik šiai]) privatinė 
autonominė dainininkų kuopa. 
Trumpai pasiginčijus, dauguma 
balsų nutarta tuo tarpu sudaryti 
tik privatinė autonominė sava-

įga, tai vėliau 
vieša daininin-

Dar apkalbėjus busimosios dai
nininkų kuopos, kurią nutarta 
vadinti "Daina”, pamatus ir api- 
briežus įstatų pamatinius dės
nius, susirinkimas išrinko iš savo 
tarpo aštuonius žmones (6 vy-

jam susirinkimui apsvarstyti in-

Po to susirinkusieji

jau

nyciose
vių draugijų keliamuosius vaka
rus, c) intaiso dainų vakarus, 
c) intaiso dainų vakarus, kon
certus, vaidinimus su dainoniis, 
dainų šventes, gegužines ir t. t.,

gai savo metinę šventę.
Pastaba. Sa\o veikimo

kais pamatars.
tos” savo

a u tonom iš

susirinkimams
butą, "Daina c ’

ir

ima (tiek ir tiek sykių) padai
nuoti "Rūtoje” ]‘Cr jos kelia
muosius vakarus.

3. "Dainos” nariai yra trejopos 
rūšies: tikrieji, šelpėjai ir gar
bės nariai.

4. Tikruoju "Dainos” nariu ga-

jaunesnis, 15-kos metų, 
ir muzikali k 

mimą ir įmokąs "Dainos”

Pastaba. "Dainos” 
jaunesni kai]) i“,-kos

5. a arm

riai

susirinkimas
3 žmonių, 
luoti "Dai

nos” reikalus

ar jsta 
tautine

s perziurejęs ir 
msirinkimas išsi

įlinkai ir 2 dainininkės ir į kan
didatus — 2 dainininkės. Rei-

kant

vyrų ir pusė moterų.

pageidavi-

tav

ėmė. Tečiaus balsuojant išėjo

gi a u Mat,

ne 
tu-

balsai.
pat virtino ir

priimami 
metų, te
ll al so

;ali būti
‘Dainos”

t ci-

narin renkamas žmo- 
s nemažiau kai]) 50

turi sprendžiamąjį balsą 11* 
būti valdybon išrinkti; šcl-

8. "Dainos” narė- priima val
dyba, kiekvieną bent dviem na
riam rekomenduojant, patvirtina 
gi visuotinasis susirinkimas.

domis į choro repeticijas ir dai
navimus.

10.
a) iš narių mokesnių,- b) iš pel
no

"Dainos”

vakarų, koncertų ir t. t.,

Pastaba i.
ir dalimis

Pastaba 2. Negalintieji moke
snio įnešti, arba visai nuo jo esti 
paliuosuojami arba jiems moke
stis sumažinamas. Tik kiekvie-

bon kreipties, kuri ir duoda tam

u. Draugijos reikalus veda 
valdyba, slaptu balsavimu vie
niems metams renkama, suside
danti iš 8 žmonių: pirmininko, 
jo padėjėjo, iždininko, sekreto
riaus ir keturių vaidybos narių.

Pastaba. Kad valdybos posė
dis butų teisėtas, reikia kad da
lyvautų jame bent 4 valdybos 
nariai. Balsams pasidalijus per 
pusę, persveria pirmininko bal-

12. Valdybos nariams į pagel- 
ba renkamu ,2 kandidatu, kuriuo- 
du užstoja valdybos narius, jiems 
susirgus ar kur išvažiavus.

13. Vyriausiąją valdžią turi 
visuotinasis narių susirinkimas, 
kuriame turi lygų balsą visi tik
rieji "Dainos” nariai, be skir-

nieko daugiau šiame 
mc nebesvarstvta, net

tai kitam

nors

čia tai.

ne-

nera

dai n i-

vietinius lietuviu

metu galės važinėti į lenkinamą
sias lietuvių gyvenamąsias vie-
tas, kur puikiomis dainelėmis 
dins lenkinamuosius lietu 
budins juos iš miego, žadii 
kels tautinę jų sąmonę.

ir

iks, nes turime net keturis 
ytojus-inuzikus —- pp. Dir- 
Dutkevičių, Adomavičių ir

pasidarbuoti, muzikos-

IŠ VILNIAUS.
Mišri Vilniaus dailininkų drau

gija atidarė šiomis dienomis va
dinamąją pavasario paveikslų

is-

kų, daugiausia pradedančiųjų ir 
tai vilniečių. Paveikslų išviso 
300. Žymesnieji Vilniaus daili-

tokolskis (tėvas), Ribakova 
Žmuidzinavičius nebedavė į 
parodą nei vieno savo pa1 
slo, taigi įžymesnių veikalų toje 
parodoje beveik nei nėra.

li;

Prof. Pirožnikovas, grojęs kon
certinų vasario 4 d. "Rūtoje”, 
tarp kitko pagrojo tuomet ir vie
ną lietuvių kompoziciją, Šimkaus 
"Kur bakūžė samanota”. P. Pi- 
rožnikovui pirmą kartą teko gro
ti lictuviii muzikos veikalą ir

, likęs didelis svarbių ir 
senovės dokumentų archy-
Tarp kitko, tame archyve

žinomų lenkų

šimtmečiu,’ kuriuos buvęs

1;

kai]) žinoma, du sykiu buvęs ap-

nes užrašai taippat esą tame ar-

kai-ktirie apie
metų atsitikimus, o taip- 

jo pirmoji lietuvių grama- 
ir lenkų lietuvių-rusų žody-

Verta butų kuriaių nors musų 
mokslininkui su tuo svarbum ar-

bininkai buvo sustreikavę, metę 
darba viena diena, reikalaudami V K c
.\<>1>r.1»: r.l.v. f ’I'.-,.- /i' »•! < 1 lt L' 1

suimti.

Šiemet rugsėjo mčiic^i sucma 
lygiai 50 meti], kai]) mirė didelis

"Kur. Lit." 
jilvtoiu siu-

sti 
ir žino, apie Kandratavičių: jo 

kus, nežinomus raštus, rank- 
čius, atsiminimus apie jį ir 1.1.

doku mentus
: - ; m j-

i

1 mperatoriaus

ir einant]

visus

to-

?gau- 
reda-

is kartus per
Lietuvos Var-

savo kandidatūrą, 
rašo "Rieč”, Vil-

maus senatikiai,, kurie daug nu
sveria rusu atstovo rinkimuose v C

nenorį daugiau rinkti Zamislov- 
skio Dūmon. Zamislovskis įsi
gijęs sau cenzą a|)skntyjc.

kuratura vėl pakėlusi klausimą 
apie netikruosius atestatus (ino-

sti — turinčius netikrus atesta
tus. valdininkus teismo rumuo-

giau, nei šimtas, teisti apygar
dos teisme.

— Viltis —

nomis išvažiavo į Bakų, kur ke
tina nupirkti aeroplaną \71maus 
skrajotojų kliubui. Klitmas gi

niuje
Lietjvc. žinios

IŠ ŽASLIŲ, Trakų pav.
Sausio pradžioje čia buvo su^

šaukti rinkiniai apsvarstyti, kutf 
dar reikėtų steigti mokyklų? Bu
vo siūlyta steigti Stabintiškyjc ii*. 
Piiotakiemc: tie sodžiai/vra di-*

vienu balsu suriko “ne-*
\ a I T r* I « I T 1.4-4 J

kur yra mokykla, ar nč*«niai, ar
ra, mums reikia savo vaikų mo«*
kvti namie lietuviškai skaityti
maldos knygas. J cgu pirma 11104 
ka lietuviškai, paskui rusiškai, 
tuomet mes duosime žemės ir lei-t 
si m c steigti mokyklą. Rinkti-* 
niai tą nutarimą liepė raštininkuį 
irašvt'i i knvuas. Atkaklis.<r

IŠ

1 a u

KULIŲ, Telšių pav.

pusmetis, kai]) ' Kuliuose
K an, vadinamas Lozar- 

kiu, atidarė savo namuose trak-

spiritinius gėrimus. Šventadie
niais, po visam, ne vienas kuliš
kis tame traktieriuje laikrodėlį,

vinu pakaušiu na- 
vieną-antrą savaitę 
i. Vis tai niekis, 

kmias sausio 29 d. visus 
kulhškiu^ nustebino, šiurpulys 
nukratė: Lozarkio traktieriuje 
tris kuliškiai girtuokliai ant vie-

mon

i

pasišildyti inėjusi, jhuną 25 me
tų vaikymą. Niekas Kuliuose lig
šiol, kol nebuvo traktieriaus, pa
našaus atsitikimo neatmena. Be 
traktieriaus, Kuliuose yra 4 alu-

neskaitant žydu, dau-

Joms trak- 
Vyrai krikš- 

ant pirštų suskaitomi, 
burgu nėra. Nesuprantama, kų-

čios susispietusių, 
tieriai nereikalingi, 
cionįs

namu. Kol bus Kuliuose trak tie- ir
rius, tol žus kuliškiai jame, tol
neišnyks tenai užmušimai. Gal

kulišikarils, kokiuo būdu galėtų 
jie tą nelabąjį Lozarkio traktie
rių panaikinti, kuris žudo vieti-

Kulys.

IŠ GEGUŽINO, Trakų pav.
Teko man būti viename 

parapijos sodžiuje pas vieną ūki 
ninka. Pamatęs ant sienos
bant 
siu, 
man

tuos

t

šios'

ka-

kur jį gavę. šeimininke 
atsakė: "Tai šventas abro- 
yra Vilniuje kunigas, jis

VIC

Vasario n dieną įvyk 
įsteigiamasis susirinkimas, 
sirinko daugiau, kaip 40 daininin
kų. Vienas iš pereitame susi
rinkime išrinktosios komisijos 
vardu perskaitė susirinkusiems 
regulemino sumanymą. Susi
rinkimas, kiekvieną straipsnį at-

ir pridėjęs, regulcminą priėmė.
Manydamas, kad gal ir Ame

rikos ^lietuviams dainininkams

giau, negu Europos darbininkas, 
bet jis trigubų algtj negauna. Juo 
ant kokių išdirbinių muitai di
desni, juo tų išdirbinių dirbtuvė
se darbininkai labiau išnaudoja
mi. Muitai ant medvilnės audi
nių yra dideli, o visuomenė tik 
dabar išgirdo apie bado algas valdinius. 
Lawrence'o audėjų. Labai dide- :
Ii muitai buvo nuo cukraus, bet praneša, buk visą viesulą Chink 
.cukraus dirbtuvėse darbininkų' joj 'paslaptai kelia Japonija ir iš 
felfoš Jibai mažos, o už tai cuk- dalies Musija* -Japonija labai lę

'K& Z F ak a.

minėn kovon.
Prie to gal ir prieis, ries keli 

vokiški, angliški ir amerikoniš
ki laivai gavo paliepimus sku
biausiai plaukti prie revoliucijos 
gaisro apirptų vietų, kad, rei
kalui priėjus, apginti savo pa

Vilniaus lietuviai dainininkai su- 
’sitvarkė, ir tuo pasinaudojus, 
žemiau čia paduodu ištisą pri-

-'W

Paskutines telegrafiškos žinios

Jis:
Vilniau^ Lietuvių Dainininkų 

Kuopa oDain'aM.

i. Kuopos tikslas —.kelti 
tinę lietuvių niuzikos-dainos

tau- 
dait

5

Visuotinas susirinkimas skaitosi 
teisėtas, jeigu susirenka nema
žiau, kai]) trečdalis narių. Jis 
svarsto visus svarbesniuosius 
kuopos klausimus ir išriša dau-

nutariami paprasta balsų daugu
ma. Gi įstatus permainyti, by 
kurį narį iš kuopos pašalinti, nu
tarti kuopą uždengti gaji nema
žiau, kai]) du trečdalių ,visii kuo-

balsų daugtuija.
Pastaba. ^Nariai,' suinaniusieji 

svarstyti šiftbs klausiniu^, turi 
išanksto prahėšti apie tai ’valdy
bai, kuri paduoda : sučirįiikiniui 
savo nuomonę apie. tuos klausi- 
mus. ' , . y

14, 1 ŠusiriMiijj 
stieji, sušaukiami pUgaV reikalo, 
ir metimai — vieną kartą per 
metus. Paprastieji "

O' W t V .• esti .papra

metus. Paprastieji ąųsirįnkimąį 
esti BUMukiainivaldyL

’’'..i! ” •' /

riausiųjtj koinpozitorių veikalų. 
Beto, p. Pirožnikovas surašė iš 
p. Adamavičiaus, turinčio didelį 
Merkinės dzūkų melodijų rinki
nį, 16 dzūkų liaudies dainelių,

susirinkimas buvo vasario 
Visą laiką buvo tariamasi apie 
Pilies kalno apsaugojimą

i d.

nuo

1 savo
intraukti

cijos tikslams. Jonas Luckevi- 
čia papasakojo Pilies kalno isto- 

ant 
apieir

3 rubl. 50 kap. Tie pinigai bus 
skirami vaikams auginti, kurie

viarą’*

gavus nepaprastą ma- 
rožančių. Kas turi.

nikovas- žada netrukus važiuoti 
koiYcertuot Anglijon ir Ameri
kon. Pažinęs dabar "Rūtoje” 
arčiau lietuvius, gerbiamasai 
muzikas žada, nuvažiavęs Ame
rikon, visųpirma susipažinti su 
lietuvių kolonijomis Chicagoje 
ir k.

valdininkai, kaip rašo “Rieč”, nu
tarę atidėlioti iš savo algos pusę 
nuošimčio badaujančiųjų Rusijos 
valstiečių, naitdai.

<■

gaikscių minus 
senovės tvirtovės

nai-

girdu tok] madaįikeij ir rožančių, 
nereiktą kalbėti poterių, jie atsto
ja visas maldas ir brostvas, ne
reikiant poteriauti galima esą toj 
\ ietoj pasilsėti. "Kas tamstai 
taip sakė?” klauąia'u šeimininkes. 
"Gi tas žmogus, kurs pardavė!”

Nesunku suprasti, kieno tai 
buvo žmogus ir koks kunigas jį 
atsiuntė. Pašalietis.< ... ■•j-

kinti nepašauktiems veikėjams 
brangiausiųjų praeities ir kultū
ros paminklų, todėlei būtinai rei
kalinga Atitverti tuo tikslu bc- 
sirupinaijčią draugiją. 'Nutarta 
inkurti pent nuo 1909 m., vei
kiančios j Peterburge senovės pa-{ nebežmoniškai elgiasi, užr

Todėl čia jau

IŠ PANEVĖŽIO.
* * Ą S * ’

Nemalonu tikinčiam žmoguį 
girdėti, kad lenkai, kurie muo-: 
lat didžiuojasi savo kultūra, taip 
jau apjako, jog šventoj vi

i

rašo, kad, mirusjminklų {palaikymo ir globojimo|kame esą.
«, tevizi’’buvusiajam Vilniaus gub. b^jor- Dr-jos fkyrįų. Daug susirinku- ne tik dėl kalbos teis’

<<

H .. .... -1MMI, JM1I....IIMWITįV -• * iv. c?”
■S

4



ton

* 
c

dėl tikėjimo, kova su lenkais, 
kurie iš bažnyčios nieko nenori, 
vien tik lenkiškos, kalbos plati-

tuomet žydas bų. Kunigai, anot jų, tai vie
ninteliai Lietuvos rimtus ir iš
mintingi visuomenės veikėjai ir

LIETUVĄ)

IS AMERIKOS. TURBUT DYKAI NORĖJO 
VAŽIUOTI.

MOTERYS KONGRESE.
reikalus stato augščiau, negu ti
kėjimo. Jeigu taip jau žmonės 
iš viršaus apkvailinti; tai Vil

Baisu nakties laiku keliauti pro 
Lūšės stotį, bet nelabai drąsu 
ir dieną, nes nuo Pikelių lig

mas. Visi gi, kas neina su ku-

pavojus: vieton katalikybes ima gyvenimo Ritinės

“polska wiara”, kurios vadovais 
lieka minia. Gana kunigui iš
girsti iš minios: “N 
lam.... Nam nie trze 
turi jis eiti zakristijom

tuonius varstus. J. Dagis.

ir IŠ GRIŠKABŪDŽIO, Naum. p.

n< >r is
inimo turėtu tie <z

viii, t nenorinčiu ramiai sau

/los kalbėki
Kad nors

nijxfis, tNį.

ktini- 
lietu- 
kuni-

Washington, D. C.

rais politiškų*tiesų su savo vado
vėmis atkakuMos iš visu Suvie-

kraštu

nančio pieną New Haven gele
žinkelio vagono rado kimus dvie
jų jaunų vaikinų. Galvos abie
jų buvo sutriuškintos. ’Turbūt 
abudu norėjo dykai pasivažinėti 
ir ant stogo vagono užsirangė.

apsidairyti, kur ji žengia. Juk 
lenkų dvasiškiai išauklėjo tokius

tiek
tereikalinga, kiek ji tarnauja 
kybei, kunigas nieko vertu 
komas. Tik įcą atvažiavusis,

miai pagražėjo. A amai 
daugiausia lietinių ar ■

ic tai lietiniai
1 a i \ ybės draugiją
i šiam laikui prie

sau

no sena j’°-g’ j U r c 1 k a 1 a v 1 - 
mai su .Mvr&|ltciRi nieko bendro 
neturi. JosT^gojo, jog dabar vi
sos teisėj vJęW vyrų sumanomos 
ir užgiriamos, o teisės ir mote- 
ris lytisią Jane Adams, vedėja 
Hull HoūšČ Chicagoj, apreiškė,

niui po tilto apačia.

VALDŽIOS CHEMIKAS 
WILEY PASITRAUKĖ NUO 

VIETOS.

Washington, D. C. Pasitraukė

katalikų tikėjimą; dabar, mokyk-

II Laikraščiai praneša, buk po-

dausė,r

mas atleisti kaltę teismo pas
merktam Varšavos vyskupui 
Buškevičiui ir kun. Cieplinskui. 
Ar caras popiežiaus prašvmo iš-

VICTORAS EMANUELIUS, 
Italijos karalius kurį norėta pereita sa
vaite nušauti. (Žiūrėk apie lai politiš
kose žiniose).

Rirželio mėnesyj dalyvauti 
prie ]'aš\entinimo naujai pasta-

lai

varvti

’• Ir, kaip | i,nt’nai darbininkai, 
čionai iš- kuniginiai tos dra 
us, kurie Į "dna, prie jos tu 

ne "ant dano", tik i,lar!d jos rakant nei

kot ina iš
ir

ir

-1?vans, o dusyk tiek jų dalyv 
miestą valdininkų rinkimuose.

lyto stačiai ikiško Soboro Var- 
šavoj atkaks ten caras Mikalo
jus, todėl ochrana jau dabar pra
deda (larl)iiotiesi: daro kratas pri- 
vatiškuose namuose, suima ypač 
dam? darbininku ir studentu.

čia 15 šeimynų

evangelijos lietuviškai.... išvy
tas lieka. Mano nuomone ne-

slininkas, lengvai apleizdamas sa
kyklą. ' Matant pavojų tikėjimui, 
vertėtų0* kunigams drąsiai sto
ti j kovą su tais netikėliais en- 
dekais ir iš sakyklų lengvai ne
sitraukti. Juk nukentėti „reikale

vėžys sujudo. Prie kun. Chodo- 
ravičaus, kuris ilgus metus Pa
nevėžy) klebonavo ir pažino ge
rai savo klausytojus, retai kada 
buvo sakomi pamokslai. Dabar-

lenkams. Lenkai matydami kle
bono palankumą ėmė organizuo- 
ties ir reikalauti dar daugiau. Su

giriasi surinkę daugelį parašų, 
kad bent gi iš to viso lenkų ju
dėjimo butų matyti noras geriau 
susipažinti su tikybds tiesomis. 
Musų lenkai iš bažnyčios užsi 
manė padaryti tautines mokyk
las stiprinti lenkų reikalams “na 
Litvvie”/ Ne sykį man teko gir
dėti nuo lenkų-klausytoji! tik pa
sityčiojimus iš lenkiškų pamok
slų. Girdi, netaisyklingai esą sa-

Reikia tikėtiės, kad Panevėžy) 
nepavyks endekams lenkams iš
naudoti bažnyčios savo reika
lams. Čia nėra Gintautų, ir lie

niaus vyskupijos avinėliai. Lie
tuviai pripaž^ta bažnyčią su Kri
staus mokslu, o ne stl end.ekų 
ordeno programa. Tas Panevė
žio lenkinimas per bažnyčią su
ras protestą ir iš aplinkinių pa
rapijų, nes visi tuo užsiintere
savę. Kun. J. T-is.

IŠ PIKĖLIŲ, Telšių pav.

re 8 vai., penktam varste nuo Pi
kelių pas Dagių eglynėlį, pri-

žiuojantį iš Pikelių į Židikus Zin
gerio kompanijos agentą Bružą, 
sustabdė, gerokai apdaužė, at- 

’ėmė iš jo m 32 rubl. pinigais ir 
28 rubl. markėmis, paskui susi
sėdo į 
Lūšės.

ratifs ir nudūmė ant 
Bružo ąjklelis buvo per 
ną važinėtas, nuvargęs,

šiai dienai nėra žinios, kas jie

nelabai rūpinasi. Bružas plėšikų 
nepažino, tik vienas, kuris kra-

dęs jį už kaklo, stovėjęs užpa
kalyj, ir jis jo nematęs. Matyti, 
kad tie plėšikai ne ištolo tebuvę, 
tos pačios apylinkės gyventojai, 
nes' jie gerai žinojo visą Bružo 
padėjimą ir sekė, kada jis grį 
20 su pinigais.

Nuostabu, kad policija plėši
kų niekuomet neranda. Galiu 
paminėti keletą atsitikimų, kur 
plėšikai vis pasislėpdavo.’ 1910 
m. kovo 15 d. prie Lūšės sto
ties užmušė žydą, bet žmogžu
džių nesugavo. Tais pačiais me
tais gruodžio 7 d. prie-pat ^tį
sės stoties apiplėšė ^Pikelių zy- 

, at-

tuojau

Gra
miniai, 
naujai

tuo
MOTERIMS PRIPAŽINTA

BALSAVIMO TIESOS.

darbuose, todėl neg^jo pride
rančiai prižiūrėti tyrumo valgio 
produktų ir jog fabrikantai siun
tinėjo nuolatai skundus ant jo

;al ir į

stokos

t u r

c ir vokiečiu
ciau žymesnes ūkio Kultūros 
limo nematyti —■ gyvena, gj 
ma sakyti, mažne senoviškai.

Geriantiems čia yra įsteig

Yra keletas krautuvių, 
lietin iu. Lietin iams sc

Vince.

pa v.IŠ RODUNIŲ, Lydo

Surašius Rodūnios
gal vyskupijos valdytojo cir- 
ilcro, kas lietuvis, kas lenkas,

norą

nas sausio 29 d. apskelbė visiems

ir lenkai -—■ 
kam geriau

Keleivis.

<t c

IŠ EŽERĖNŲ, Kauno gub.

Ežcrčnų inteligentų būrelis su 
manė įsteigti čia naują draugi
ją vardu “Ežerėlių dramos-mu- 
zikos-dainavimo-literaturos drau
gija”.

IŠ LIEPOJAUS.

Sudegus A’ikandero ir Larso
no fabrikui, kaip rašo “B. V.”,

nos kąsnio apie 1.000 darbinin-

kai-kurie artimieji nameliai, kur 
gyvenę darbininkai, tai daugiau 
kaip 200 žmonių pasilikę net ir

kilo baisus gaisras kamščių Vi- 
kandero ir Larsono fabrike. Su
degė fabrikas ir dar n namų. 
Fabrikas buvo apdraustas “Ru
sijos” draudžiamojoj draugijoj už 
1:033.000 rubl. Nuostolių fabri-

Licpojaus lietuviai skaito

tomi: “Rygos Garsas”, “Rygos 
Naujienos”, “Šaltinis” ir “Vieny
bė”. Kiti visi laikraščiai mažiau 
skaitomi. Taip-pat mažiau skai
tomi tie laikraščiai, kurie dažniau 
eina: “Viltis” ir “Liet. Žin.” Iš

timas čia nėra dar gerai pakilęs.

vaitę, kiti, mažiau susipratę, vi-

Liepojietis.

IŠ RYGOS.

tuvių, taip ir Rygoje 
yra persiskyrę į du “< 
kuniginių ir nekuniginių. Ku
niginiai ir nckuniginiai, žinoma, 
kaujasi’ ir tai gana smarkiai.

lietuviai

nelabai ir susirūpinę

da rbininkai.
lintojai vieni
savo’ spėkomis

Kai-kurie vaidino apyblogiai. 
Bet už tai yra tarp jų ir gerų 
vaidintojų, iš kurių, pasidarba
vus, butų ir visai geri artistai. 
Kad tiktai nenusimintų menkais

Columbus, Ohio. Konstituci
jos konvencijoj priėmė įnešimą 
pripažinti moterims balsavimo 
tiesas tokias kaip ir vyrams. Tas 
įnešimas turi but įneštas valsti
jos konstitucijom

«»

Giedriečių choras “šlu-

vakarus tiktai lietuviškai

aikymo. Tiktai nežinia 
priežasties dėlei nuo jų

Dar vienas dalykas apie Ry
gą (nors “tų vienų dalykų” su-

ant

ni, kur

< Daug lengviau negu 
miestuose." Kur tik neį
tik stovi laikraščių par-

laikraščius.

kokiam lietuvių mieste, manau 
sau (apie Kauną nesakau—ten sc-

Bet čia tuojaus prasidėtų ku
nigų prakeikimai, o Rygos lai-

krūptelėtų ant baisiausiųjų ka
taliku kunigu keiksmu, v cp v u

Petras.
— Lietuvos žinios —

IŠ PETERBURGO.

igavėnės — geriausias mc- 
vakarams kelti. Keikvienas

gi ir žmonės noriai juos lanko,
o vakarų taisytojai turi kuo pa

nesenai turėjome progą pamatyt 
‘‘Keistučio” dramą per Mažtur- 
čiu ir Savytarpiu vakarą, dabar

sėm muzikos ir deklamacijų, o 
ypač prisišokom lig sočiai stu-

na, Kad ir ne- 
betgi geresnė, 
lug nustojome,

rauskio balso. O buvo prisiža-

prastai “garsiųjų” daroma, laikė 
savo priedernie užvilt, ir.... ne
atvažiavo. Užtat pasigerėjome 
gražiu tenoriu kito musų daini-

dainavo lenkiškai ir lietuviškai. 
Išviso programa buvo labai be- 
tautė ’—• dainavo ir deklamavo:

ne tik svetimtaučiai, bet ir lie
tuviai, kaip j 
stud. Vaičkus, 
mavo rusiškai.

Babravičius ir 
kurs melodek la

atilsio ligi 5 vai. ryto.
J. Ch.

— Viltis —
šės stoties apiplėšė 
dą, išmušė jam du 1 
ėmė 28 rubl. ir laikrodėlį; plėši- 
kų nlekas ir nemėgino jieškoti. 
Paskui vienai Pikelių žydei, 
žiuojančiai iš Lūšės stoties, 
šikai atėmė 60 rubl. Po kiek 
ko grįštantį iš Lūšės žydą vėl 
buvo užpuolę trįs plėšikai, bet 
tuo metu Užvažiavo pačtaš, plė- 
*;kai išbėgiojo, ir žydui lairriln-

‘ pkvyko išsprukti iš jų nagų.
paštalijonas Ueleckis buvo 
mętu " pas Dačių eglynėlį 

ir dideliai sumuštas.
’ tušiittg jšmfte ta^įrimu^ kutygiĮ k vįs)š j|| dąv sukelią dulkes

giasi nedorybe. Kas religijoj

kuos 3000 darbininkų, neskaitant
2000 išskirtu nuo darbo E ve re t-

%

parduoda savo 
šaro neturi.

nes pa-

va-
plė- savo rankas beveik visas RygoSį, 

lietuvių draugijas, o taipogi, ant 
atskirų ypatų dvasios uždėjo sa-

mu. Baimė'— ar kaipo princi
pas, ar kaipo motivas — yra vi-

d
vo sunkią leteną. B'esikalbaųt 
Su tokiais žmonėmis, rddosi, kad 
visa kunigija kalba jų lupomis, 
kad jie yra nustoję viso savo 
proto, dvasios ir valios ir gy
vuoja tik tuo, kas jiems inkvėp-ps sugeausių minčių, jie suiiena 
ta. Tik ir tegirdi iš j jų lupų’vargą, kaip kad riedantieji teki- 
.....".... ....................................   Įfeuddią

■> ' * . .

Mintįs yra šakius. Žmogaus 
darbai paeina iš jo minčių. Jei
gu kieno žodžiai ir darbai paeina 
įš sugedusių minčių, jie sukelia

NEGAUNA MIESTO VIRŠI- 
$ NINKU.

West Liberty, Iowa. Šitas, tu
rintis 3000 gyventojų miestelis 
neturi miesto majoro, nė miesto 
tarybos narių kandidatų 
nieks nenori kandiduoti. 
]k i siejo per pagarsinimą 1;

PASIMIRĖ ŠIAURINIŲ
KRAŠTŲ TIRINĖTOJAS.

Philadelphia, Pa. 17 kovo pa
simirė savo namuose ]>agarsė- 
jąs Amerikos laivyno oficieras ir 
Šiauriniu lediniu kraštu tirinė- c- v v
tojas, kontradmirolas George 
Wallace Melville. Iš Amerikos

Pasimirė turėdamas 73
.1903 m 
metus.

ir Giovanetti.

mis žydas K 
rubliu žmonių C v
nigu. tą 

ir

su 300000 
pas jį sudėtų pi-

daugelis neturtin

miesto majoro ir miesto

nes
Todėl

žmonis

PREZIDENTAS VĖL VAŽI
NĖJA SU PRAKALBOMS.

Washington, D. C. 17 kove
prcziuentas I at t išvažiavo su 
prakalbomis, kuriose, žinoma, jis

fl New York. Tarybos anglc- 
kasių atstovu su kasyklų savinin- v v »/ c

jeigu iki 25 kovo nesusitaikys, ir 
Amerikoj užgims nuo 1 balandžio 
dienias streikai. Darbininku va
dovai užtikrina, jog jie nenusi
lenks, bet reikalaus išpildymo 
visu reikalavimu. **

v

gų žmonių.

GATVINIŲ KARŲ SUVA
ŽINĖTI.

? ■' • 1

Springfield,-, III. Su lyg valdžios 
surinktų žjnių,, pereituose metuo-

ką. Išvažiavo jis Bostonan; na
mon sugriž scrcdos dieną.

Jų savininkų su darbininkais ne
nužengė toliau. Darbininkai ne
sutinka sumažinti savo reikalą-' 
vimus, jie pasirengė nuo 1 ba-

icziiiKeiio \ arsavoj, viename ne
atimtame pakete, paskirtame par
davimui, rado skurinį krdpšiuką, 
o jame 140000 rublių procenti
nėmis popieromis. Buvo ten ir 
pa sport as koki# tai Aleksandro 
Golovino. Kokiu bttdu tas ba
gažas VarŠavt>n 
savininkas savo 
kojo, nežinia.

|)inign nepajieš-

rai užmušė 908 žmonis, o su
žeidė 10989. Terp užmuštų bu-

žinkelio A Marbininkai.

lio tarnai r darbininkai.

T

KAMBARYS BUČIUOTIESI.

Yonkers, N. Y. Grand Central 
geležinkelio kompanija čionykš- 
čioj stacijoj įrengė spcciališką 
kambarį norintiems bučiuotiesi. 
Mat čia uždrausta kam nors, net 
vaikams su tėvais ir besimylin
tiems viešai bučiuotiesi.

UŽDRAUDĖ GABENTI 
GINKLUS.

Washington, D. C.

tų AAalstijų gabenti g 
amuniciją į ispaniškas 
kas, jeigu ten kiltų n

inklus ir

manoma, kad ji 
rezoliucijos pri
kaliu kreipiasiėmimas šitioni 

prieš Mexiko rcvoliucijonierius,

jų teisių

10000 dol. 
jįmo.

UŽMUŠĖ KALĖJIMO PER- 
DĘTINIUS.

Lincoln, Nebr. Iš čionykšči

r siautė sniego dar-
gana,

banko išpiešimą. Kiti 
nemėgino pąs'iliuosuoti. 
žinią apie ta^' žmogžm ir 
kalinių fihbėg^iną, gubernatorius 
pasiuntė ^miliciją pabėgėlių jieš
koti; ir seVifaš jų gaudyti ištrau
kė su ptUku apsiginklavusių gy
ventojų. °

--------------------------------

PLSSIKŲ UŽPUOLIMAS.

Hillsville^, Va« Pulkas plėšikų 
atjojo čia iš kalnų, kuriuose jie 
savo pasislėpimo .vietą turėjo, 
įsiveržė teisman ir nušovė tei
sėją, prokuiraiorių- ir šerifą, kuris 
rengėsi teismo nusprendimą per^ 
skaityti. \Mąt teisme buvo per- 
kratiriėjahižC byla vieno pagauto 
plėšiko, tai jo sandraugai atėjo jį 
paliuosuoti. UPrisaikintįejie, ku
rie buvo kiUmę kambaryj, tapo
ĮnepaV0iJngai)«^‘stV

PRASIŽENGĖLIS TEISĖJĄ 
MĖGINO NUBAUSTI.

New York. Čionykščiam tei
sėjui Rafalskiui atsiuntė praga
rišką mašiną, su kurios pagalba

siųsti, bet kad mašina negerai

jis tapo cxpliozijos pavojingai 
sužeistas. Teisėjas mano, jog jam 
tą pragarišką mašiną atsiuntė 
draugai jo 30 metų kalėjimai! pa-

ris išplėšė Schiffo kasą.

MOTERIS BUS NUŽUDYTA.
Plymouth, Pa. Čionykštis tei

smas nuteisė nužudyti italijonę 
moterį Cusmano. Ji bus nužudy
ta berželio mėnesyj šių metų. 
Šita moteris, drauge su savo nu
mylėtiniu, užmušė savo vyrą.'

NELAIMĖS ANT GELEŽIN
KELIŲ.

Paughkeepsie, N. Y. Netoli

Twentieth Century

keturi vagonai nusirito į

lu, todėl žmonis pasisekė
negi

bėti. Sužeista prie to (liktai žmo
nių; sunkiai sužeista mažiausiai 
6 pasažieriai.

Norwich,- N. H. Netoli Gabna 
susimušė d u Ontario & Western

traukiniai. Prie 
žmonės, o daug

to 
jyužmušta du 

sužeista.

DemkeSon, Iowa. Netoli nuo

tame yra 
vienas

5 žmonės tapo sužeisti,
13 sunkiai sužeistų, 

sužeistas mirtinai.
o

IS DARBO LAUKO.
Milwaukee, Wis.

susijungė unijon, apie 
pardayiniu savininkai

nežinojo.

Lawrence, Mass, 
šešiose Čionykščiose 
dirbtuvėse pasibaigė, darbininkai 
kitų septynių dar streikuoja. 
Everetto dirbtuvės, kurios laike

medvilnes

seniau dirbusius darbininkus. 
Nuo panedėlio 7000 darbininkų 
nutarė pradėti darbus šešiose 
dirbtuvėse, kitose septyniose mi-

Jeigu iki pabaigai šito mėnesio 
nepasiseks susitaikyti, sustrei
kuos Pennsylvanioj 180000 dar
bininkų. Kaij) iki šiol, darbinin-

Detroit, Mich.. Tarnaujanti 
ant Michigan alkūnės Grand 
Trunk geležinkelio gavo žinią, 
jog nuo i balandžio d. jų algos 
bus numažintos, 
mano, jog del to užgims

*

IS VISUR.
|| Anglekasių streikai Vokie

tijoj platinasi. Kasyklų savinin
kai atmetė darbininku rcikala\ i- c
mus, todėl vis daugiau darbi
ninkų meta darbą. Bochunie 
miesto valdžia uždarė visas

|| Dirbantis Panamos kanalo 
dalį prie Culebra inžinierius pra
nešė, jog kanale jo dirbamos da
lis yra vulkanas. Rods vulkanas

šavą geležinkeliu 
dtrvnia : ja patai

atsiimti neatsišaukč, o iš jos ėjo 
smarvė, skrynią atidarė. Vidu
ryj rado pusiau supuvusius kū
nus vyriškio ir moteriškės. Ku- • I

rusiškus šnipus kuriuos sugrie
bė šnipinėjant Austrijos atsigyni-

Rado pas jį svarbius raštus pa
rodančius, jog jis tarnavo Var-

Visą šeimyną pagarsėjusio

rui Emanueliui su karaliene, '

revolverio šūvius, bet jie 
liaus neužgavo, tik vienas

ir tas nupuolė nuo arklio.

kara-

Ka- 
ralius \ictor Emanuel važiavo 

1

apvaikščioti savo tėvo Humb^r- 
4o gimimo dieną, kuris 1900 1n. 
tapo užmuštas. Šovėjas likosi 
suimtas. Susirinkę ant gatves 
žmonės norėjo jį sudraskyti, la

ibai jį sumušė, bet policijai pasi
turėjo smarkų mūšį sekė iš minios rankų išveržti.

Arabų užmušta ir.Šovejas yra 20 metų muriitinkas 
Amonio Dalba.

irai ir durnai rodo, jog

kasamą kanalą

su 
pašauta tūkstantis žmonių, italų
gi tik 73. Kitą dieną susijungę

ir arabai sumušė italus.

nešė Konstantinopoliu, buk ita
lų užmušta ir pašauta apie 2000 
žmonių. Arabu nuotrotos buvo v v
taipgi didelės; užmušta ir daug 
arabų moterų, kurios nešiojo lai
ke mūšio kariautojams amuni-

to perdėtinis, Emilio Madero, 
pranešė Mexikan, jog 75 mylios 
nuo Chihuahua buvo mušis pre
zidento kariumenės su revoliu- 
cijonieriais ir revoliucijonieriai

simo, Laguna distrikte
800 revoliucijonicrių.

tik

už-
taus ralaidojnno 
duris, bet pave 
daiktų neįstengė.

šienui mmisteris

republikoj Guatemala.

|| Laikraščiai praneša, buk Pe ll Anglekasių streikas platinasi

kliubas, kuris turi jau gana daug 
sąnariu. Valdybos nariai kiek- 
vienam susirinkime traukia de
šimtį losų, ir ištraukti turi nu
sižudyti. Susirinkimai valdybos

11 e -

.|| Chinuošė šiemet tapo įvestas

miestuose atsišaukia įdąug žydų

lavinu!, kad juos užrašytų vėl žy
dais. Pirma mat, kad galėtų į 
augštesnes mokyklas įstoti, kur

tartą str^kj t«feų žydams yįe& mažai, priėmė jie

bet visuose apskričiuose, kur yra 
anglių kasyklos. Dabar strei
kuoja jau 300000 darbinnkų. Po- 
licistai Herne ir Bucr’e nušovė 
du streikieriu Hamborne dabar 
policija sulaikinėja streikierius ir 
jų k i seniuose ginklų j ieško. Už 
tai darbininkai labai ant valdžios 
įpykę. Į streikų apimtą apskritį 
atsiuntė trįs regimentus karei
vių, nes bijosi darbininkų suki
limo.

|| Silezijos (Prūsuose) anglekr 
šių lenkiškų, vokiškų ir krikščio
niškų socialistų organizacijų at y 
stovai, kurių yra daugiau negu 
kitų, nutarė nekelti streiko, bet 
geruoju prašyti darbdavių



kelti algas. Bet kasyklų savi
ninkai, susitarę su kitų apskričių 
kasyklų savininkais, nenori nusi
lenkti.

I LIETUVIAI AMERIKOJ.
IŠ ROCKFORD, ILL. Wr*

algas, kad beveik neapsimoka 
dirbti. Nors Waterburyj nėra 
unijos, bet tos darbininkų skriau
dos gali juos priversti streikus
sukelti.

Į| Chimiose, kaip mano svetimų gos.

sis mažiausiai 2 metu, nes su
valdymui riaušininkų valdžiai pa

;tume 86 mylių, randasi 
ir gana didelis miestelis

lietuviai

ma
nuošė su viršum šešios kari u me
nės armijos, laukiančios tik pro

i\< .ck Fordas

tatymui istorišką dra- 
ketina ją loF/i 10 

Kudoniškis.

Teip ir išvažiavo, Jokio įspūdžio 
nepadaręs; nepasisekė nei prie 
kuopos nieko prikalbinti. Gali
ma butų ir dauginus pranešti apie 
musų dr-stes," bet paliksime jas 
kitam sykiui.

Nežinome ar tai iš priežasties 
šaltos žiemos, ar ko kito, bet 
žmonių daug šiuom laiku serga, 
ir daug jaunų drūtų moterėlių 
išmirė. Vietinis.

geriausiai stovi. BažnyCfa 
iš lentų sukalta būda, negalimi 
nei mi.slyti pradėti naują statyti, 
nors dabartinėj lentinėj būdoj 
žmonės sutilpti negali. Kunigas 
žadėjo kas metai atskaitas iš
duoti. Išpradžių jas prikaldavo 
prie bažnyčios durių, liet žmones

Riaušininkai mėgino užpulti ant 
svetimtaučiu miesto dalies, bet

jSte užmušta daug žmonių.

imai nedidelio, skaitliams gyven- 
Įtojų jame suskaitoma net 228 
; įvairios rūšies dirbtuvės. Lietu
viams geriausiai bus pažįstamos 
bene medžio dirbtuvės, kurių čia 

ir 3 d i-rasime

cmė

K rakovą 
pirmutinė

IŠ PHILADELPHIOS, PA.
1 kuopa paren- 
vdama prie tos 
atiku Lawren-

IŠ DES MOINES, IOWA.

li kosi užmuštas

ros reiškia, su laiku ir tos neto
bulos popieros išnyko. Įeinant 
bažnyčion mokama 10c., kok'ktos 
reikia duoti mažiausiai 5c., tai 

ios kiekvieną sy- 
vienani žmogui, 
šeimyna išpuola 
^Newarkic is.

kį atsieina 15c 
o einančiam si 
daug brangiau.

mieviai
alia; jį u z

sax aite 
audrū

namu ir

/

mat didesnė

dar jauna lictn-

is turėjo

m.

301x50 valdžiai neištikimų žmo
nių, o 60000 ištremta iš ju gimti-

v o

Lietuvos aristokratas kun.
Radvilas, davė perdėtiniui len-

Paryžiuj 100000 frankų, nuo ku
riu nuošimčiai turi eiti užlaiky- V 9

pastarasis plačiai šiądien ame
rikiečiams žinomas, kaipo buvęs 
S.L.A. prezidentas, o vėliaus 
“Tėvynės” redaktorius. IŠ pra
džių skaitlius lietinių nekaip 
augo, ir 1907 metuose buvo iŠ vi
so vos 7 lietuviškos šeimynos ir 
12 pavienių. Vienok jiaskiaus

KAPITONAS SCOTT, 
vadovas angliškos ekspedicijos prie pietinio poliaus.

ciją bus kitame n ūme? y.j.

Rusijoj 1909 m. buvo taniau-

valdininkų. Europinėj Rusijoj 
vienas valdininkas išpuola ant 
it ketv. verstu, o Lenkijoj vie

kiau ir šiądien čia skaitoma apie 
80 šeimynų ir apie 120 pavienių. žinotų, jog jis vėl yra linksmas 

ir laimingas“.... Čia įsimaišyta 
viršminčto “Deputy Marshallo”.

diev Lietuva”, o vaikai sudaina
vo — “Siuntė mane motinėlė”. 
Magdė Vitunskaitė dekliamavo 
eiles — “Vilkas ir Katinas”, M a-

vo socialist,;n 
buvo vieiiod'

neturėjo.

kicriu
l Pesų 
buvo 
d ra im a i

ir kiauruv

lo [iraka 
tik tematai 
mi. Pakelt

naudai

diskusijos,
J ■

galės pačių turėti? Išvesta, jog 
šliubai ir su jais surišta prie
varta atsirado tik su privatiška 
nuosavybė (tai jau diskutantas

i;
koji kuopelė, kuri 
vo vedėju, 160 
■ipgi tris xictincs 
Dideli vaimka

J

ni)., 
mi-

ne

lyvavo apie 300 žmonių. Km 
palaidotas su bažnytinėms a;

turi

kijoj valdininkų 
daugiau, negu

skaitliu : 1 c

sau užsiėmimą
lietuvių 

augščiau 
nors ne

rukonis

dininkas Rusijoj kitas dirbtuves.

Kaukazo 1 ant 
valdininku vra

tik ant
312,2.

bandė paaiškinti”, rašo 
minėtas laikraštis: “Ma
žne jau senai mirusi”

nagelį”, o Antanina Kvctkaus- 
kailė dekliamavo — “KiškįV Už
baigoj mišrus choras sudainavo

1 sietuvoj 
daugiau 

valdinin-

atsirado 
niausią

ir
4

/Dainos ir dckliamącijos pasisc- 
ž gerai. Pertraukose Pranas

vuojanti
jos yra

Mikolo Draugyst 
nuo 1907 metų, 
kuopos mųsų t z 
i j u. teipgi ir

ir čia. matot

ja ir
tauta

, •
m • 1 i

Žmonių prisirin-

J. Vita.

i
IŠ PHILAfeELPHlOS, PA.

Rytinėj miesto
pgv v cnt < )j

iknvgu ir

Muzi-

gas at id ary- 
osc metuose

su aukavo F ick

Atidarant knygyną, kal- 
ragino žmones knygas ir 

skaityti ir šviestis, 
stalų buvo pridėta 

laikraščiui ir galėjai 
, panorėjai, nes kny

gų ir laikraščių buvo šiek tiek

. mon, palikti

dėta buvo nupirkti daugiau kny
gų ir iš Lietuvos išrašyti 
giau laikraščiu. Laukėme

Diskas gyvenimas 
pirmiau negu privatiška nuo,sa- 
vybč. Tas gyvenimo Formas, 
kokias randame pas žmonis, ga-

m- kur
mtrašo nerasta, todėl nežinome 

tie jo gimines yra.
vietoj

dan
tų 

Bet

sykių savininkų ir darbininkų ga
lutinai iširo. Tarybos vedamos 
buvo užsienių ministerijoj. Mi- 
nisterių pirmininkas mano pa

Kliubas.3 » •
no 

vi, . \ ar-
M1.1l-

ference” atkirto sa\ 
siputęs urėdninkas. IŠ BRIGHTON, MASS.

nymą mažiausią darbininkų algų.

kams galą padaryti. Laukiamas 
/ todėl Anglijoj badas, o su juom

moka penkis nuošimčius už įdė
tus bažnyčios pastatymui pini
gus. Parapijas klebonu yra kum

kaip lietuviškai pasakius: tas ne
daro nejokio skirtumo. Tas

Čia netrūksta ši< 
silavinusių lietuvių, 
visokį lietuviški laikraščiai.

tiek pra-
Pareina ir 

Keli

Antano

mokslo ra nes: yra lietuvių kooperacija už-

mininkas mano parlamentui 
duoti sumanymą teisių apie nia- 

ma- 
žiausias algas jis mano pavesti 
vietiniems komitetams atskirų 
apskričių. Komitetuose dalyvau
tų lygus skaitlius darbininkų' ir

cio. Žingeidi! patemyl 
kun. Malinauckas, nors

iki šiam laikui (arti me- 
ios algos nuo parapijos

vėliava neturi 
be amerikonų 
“Old (.dory” 
nybe. Tu turi,

kad jokios tautos 
tiesos plevėsuoti 
vėliavos ir dar

turi

vę, yra Jakščio čeverykų agen
tūra ir pardavinė, M. Česnio mė
sos pardavine, Bilcvskio — mė

miteto pirmininkas butų pašali-

nua buvo smarkus musis revo- 
liucijonierių su prezidento ka- 
riumenč vedama pulkininko Vil

sumušta.

teikimą neteisingų žinių apie už
mušimą stačiatikio vaiko Juš-

užmušimą žydams primesti, 
jiems tarnavo valdžios šnipas.

nenori Chinų republikai pinigų 
skolinti, nes jie netiki, kad da
bartiniai republikos vedėjai

|| Angįškos valdybos pietinėj 
Afrikoj įveda franeuziškus sai
kus. Pati Anglija ir Amerika 
vartoja dar vis senuosius, neti
kusius.

’! Britiškame kanale, netoli

kas garlaivys “Oceana” su vo
kišku laivu “Pesagua”. Vokiš
kasis laivas išardė visą šoną ang
liškojo garlaivio ir jis paskendo. 

, Prigėrė tūlas angliško garlaivio 
pasažierių skaitlius ir jurininkų. 
Ant laivo buvo 41 pasažierius ir 
280 jūreivių. Nelaimė atsitiko 
naktyj, kada garlaivio pasažieriai 
buvo jau lovose, 
gelbėję nespėjo savo 
imti, ir Londonan, 
teris, atgabeno

todėl išsi-

ypač mo

drabužiuose

neėmė ir tik nuo pereitų Naujų 
Metų jam vyskupo paskirta po 
$2.00 už kiekvieną nedeldieni iš

vcmĄ gražiame sutikime ir pas
kutiniais laikais pusėtinai spie-

galima 
naudos.

nemažos

iolei

IŠ

yra apie 700, len-

rikonų vėliavą)

,žemyn, ir, girdi,
1 tuojaus — pirm

gu as nuo

“uolumo”

neužsiimama, bet reik ti- 
jog ir tas netrukus atsiras.

K. Ramstukas.

CLEVELAND, OHIO.
’Lietuviška vėliava negali ple

vėsuoti Clevelande. Šiomis die

vietinio lietuvių klebono, kun. J. 
Halaburdos, ir L. P. Baltru- 
konio, savininko saliuno. Pen
ki metai atgal Baltrukonis buvo 
apskundęs kun. Halaburdą už 
įžeidimą garbes ant $10,000 ir 
kova traukėsi su nemažu įnir
šimu ir dar didesniais kaštais

viso

žinoti, jog šits atsitikimas

Marshalui” parodyt, jog lietu
viška vėliava neturi, tiesos ple
vėsuoti Clevelande. . . bent, jei
gu kartu su ja nėra amerikoniš
kos vėlaivos. Vietinis anglų 
laikraštis “The Cleveland Lead
er”, pašiepdamas šitą uredninko 
kvailą uolumą, šeip rašo apie šį 
atsitikimą: "J”

“Baltrukonis nuo stogo savo 
saliuno išpliekė baltai-mėlyną lie-

amerikoniškos vėliavos. ... 
mat išlošė bylą prieš kini, 
laburdą, šv. Jurgio parapijos 
boną ir teismas pripažino

Ha- 
kle- 
jam

tos
nu
turi
ne-

Laisvės,
Butų čia neblogai, jeigu jaunuo
menė butų darbštesnė, jeigu jai 
labiau rūpėtu vieši reikalai. Ne

iš Marshallo tokio 
sarkastiškai antgalvij

duota besidžiaugenčiam lietu
viui”. — Žinių Rinkėjas.

telis, bet kaip iki šiol, jis mažai 
veikia, nes mažai čia jaunuome
nės, kuri norėtų pasidarbuoti. 
Reiktų, žmonių dvasios ir susi

IŠ VIRDEN, ILL.
tymus, koncertus; bet gaila, kad 

norinčių pasidarbuoti.
J. Jakštis.

nėra

jus darban, griuvo olos viršus ir

tus darbininkus ir su jais iš po 
akmenų ištraukė užgriuvusi, bet 
jis teip sunkiai buvo sumankytas, 
kad tuojaus pasimirė. Palaidotas

goms. Paliko moterį ir vaiką.

iš Kauno gub., Girkalnio parap 
Aužgirių viensėdijos. Amerikc 
liko 2 broliai, o Lietuvoj tėvą 
ir vienas brolis. N. Mockus.
2138 Wabash avė., Chicago, Iii

SO. ST. JOSEPH, MO.
Čionai gyvena būrelis lietuvių. 

Daugumas paeina iš Vilniaus 
gubernijos; daugelis vedę lenkes. 
Vilenskius ir turinčius lenkėsi 
moteris galima vadinti tikrais 
lenkais: jų namuose kalbama len
kiškai, savo vaikų lietuviškai ne
mokina, todėl iš tokių vaikų 
lietuviai nesulauks sau naudos, 
nes jie užklausti, jau dabar savę

IŠ

18

IŠ LEDFORD, ILL.
vasario buvo čia pirmas 
škas vakarėlis, surengtas

mokytojaus Šil ingio. 60 moki
nių, bernaičių ir mergaičių iš 
mokyklos nutraukė Girdauskio 
svetainėn ir ten sudainavo lietu
višką hymną. Julijona Kviet- 
kauskiutė dekliamavo eiles: “Yra 
šalis”; Anastazija Tuleikaitė 
dekliamavo eiles “Ko taip 
liūdna”. Parapijos mišrus cho
ras sudainavo “Močiute mano”. 
Paskui vaikai sudainavo “Sveiki 
broliai”, o Vladas Neteckutis
dekliamavo: 

choras

mis, kurių nesugadino nei kapi
talizmas, nei privatiška nuosavy
bė. Ir dabar yra tautiškos gi
minės nepripažįstančios privatiš- 
kos nuosavybės, bet pas jas yra 
dar aštresni šeimvniški rvšiai.

bet vietoj 
laul<ė. N t 
pėdų ilgio. 
18 coliu s

daug užd i 1) t i, j 
io. mirtį

lik kclttą žadėtų knygų, o laik
raščiu ir dabar nėra. Tai iš ko v
mes turime kviestis? Juo toliau, 

įjuo mažiau -ms prieinama ta 
šviesa. •Ir monės liovėsi kny^ 
gynan lauky’iesi, o jeigu kas 

; lankosi, tai jau ten ne šviesos,

kada

viens

ntiosa-

ai-

mą d'autiškamę name.
31 kovo T. M. D. 74 kuopa 

rengia prakalbas. Kalbėti ketina
atkakti D ra s

Smailis.

IŠ WATERBURIO,
Turbūt nei vienas

jau negyvą. 1. n.

IŠ ST. CHARLES, ILL.

CONN.
miestas

, f

turtingas draugystėmis, kaip Wa
terburis; yra visokiu: tos, su

tik bažnytiniais reikalais, o iš 
laisvųjų dr-čių tai vienatinė dr- 
stė kuri, nors iš dalies išpildo 
[įstatų daugžadaneius paragra-

Kiekvienas sąnarys moka po ic. 
kas mėnuo lietuvystės labui ir 
tuos centus kas metai paskiria 
įvairiems reikalams. Pereitą me
tą buvo paskirta per pusę emig
rantų fondui ir Tautiškam Na
mui Vilniuje; ji teip-pat sušelpė 
Lawrcnco streikierius ir visada 
paremia kiekvieną naudingą už
manymą. Nekurie mano, jog at-

sčių tai yra D. L. K. Gedemino 
Dr-stė. Kada jos susirinkime 
buvo pajudintas emigrantų klau
simas, tai pasipylė balsai: “o 
vein.... juos čia nešia!” ir tuo
jaus tapo tas klausimas atmestas. 
Buvo atsišaukę ir dėl Lawrenco 
streikierių sušelpimo, bet ir tas

j dalykams yra net keli stalai, bet 
knygoms tušti, gali pama

ls kokį seną “Kataliko“ nu- 
ir kelis lenkiškus laikraš-ma ri 

čius.
pynan, apsidairo, o kad laikraš
čių neranda, eina atgal kur į 
smuklę prie baro, arba kur kitur

mano 1 ves

— tai gauna atsakymą, jogdaiktu krautuve. Bet tas užma- ciai, c t
nymas išnyko, nežinau dėl kokios namon išsinešiota; paklausus apie 

s, gauna tokį jah atsaky- 
Na tai ir švieskitės lietu- 
kaip išmanote!

Marksistas.

priežasties. Gal kooperacijos už- 
manytojai ir pats nesuprato už
manymo svarbumo. O visgi terp

Įima, nes lietuvių yra apie 90 
vedusių šeimynų, o pavienių apie 
200. Žinoma, tame skaitliuje ne
trūksta tokiu, kurie laika niekais

rūpinančių svarbesniais reikalais.

mus. kiti gaila

Paniekintas.

IŠ NEWARKO, N. J.
Darbai čia eina blogai; iš kitur

nės ir čia darbininkų yra pakak
tinai ir nevisi jie tur darbą, 
pavasarij darbai pasigerins, 
tuom tarpu jie eina blogai.

No. 7 “Lietuvos” Biržieti:

buojasi visuomenės labui.

ina.

CLEVELAND, OHIO.IŠ
Lietuvių yra čia apie (k)oo ir 

jie, nors palengva, visgi dar
buojasi, mėgina arti lietuvišką

bėn sueina.
Visos čionykščios pažangesnė-

lą. Prie to 
Kūd. D r-j a

Red.) pu 100 ddl., T.M.D. kuopa 
su ' 7 s dol., Lietuviu Choras

Gal 
bet

dar-

alaus išgeria, paskui galvas skai
dosi, o teismuose pabaudas mo
ka (tai kodėl korespondentas 
nemėgina juos į geresnes vė-

“Mirta” su 45 dol., L.S.S. kuo
pa paaukavo savo knygynėlį ir 
vargonus, kurie bus išlalmėjimui t 
išleisti knygyno rtaudai. S.L.A. 
kuopa teippat prisidėjo, kiek iš
galėdama.

Balevičia. 
teipgi prakalbas. 
Baltrušaitienė iš 
“Mirtos” Choro 
sceniškus perstatymus. Nors ši
ta draugija vos antras metas

L.S.S. kuopa rengia
Kalbės D-rė

Yra čia lietuviška D. L. K. 
Algirdo i5r-ja. Pirmiaus ji turė
jo 22 nariu, o dabar ji gal suvis 
pakrikti i- dėl neatsakančio 
jos vedėjų pasielgimo; tūli na
riai mano pasitraukti iš draugi
jos. Tie nariai valdybą kaltina, 
buk ji 7 vasario dieną parengė 
balių savo naudai ir draugijos

Gal viršininkai jr

lis narių pasipiktino.
Balių atlankęs.

IŠ WATERBURY^ CONN. 
’ , ' - ' ■ <

Darbai kas dieną eina silpnin; 
kaip kokios dirbtuvės visai ma
žai turi darbo; bet ir tos, kurios 
daugiau turi užsakymu, mašina
darbininkų algas. American Tin
Co. teip sumažino darbininkų

nes ta dr-stė yra viena iš seniau
sių, ir turtingiausių, o vienok 
toli pasilieka užpakaly kitų dr- 
-sčių. Yra čia teipgi moterių 
dr-stė vardu “Rūta”. Savo mė
nesiniame susirinkime nutarė su
taisyti pokylį (balių) ir kaip 
girdėt paskyrė iš savo iždo $150. 
“pasilikinsminimui” (ilgai iežiu-
viai stačiai sako — pragėri- 
niui). Tas vienbalsiai buvo pri
imta, o kada pajudino streikierių 
klausimą 
Na, ačiū 
neauga,

Buvo čia atidaryta vakarinė 
mokykla lietuviams. Iš syk pri
sirinko apie 200 mokinių, už ką

choru. Chorų mokytojas yra lat
vis Viškenavičius. Bet nemažai 
musų darbams kenkia musų dva-

Jeigu lankan- 
lins ir maži-

vadovyste esančios. Merginas 
baudžia iš vyrų tyčiojasi, bet jau 
nevisi trukdytojų bijosi.

Diegas.

liūs, turbūt, nesimažina, ka rodo 
jų skaitlius lietuvių apgyventose 
miesto dalyse. Štai prie Jackson

IŠ RED LODGE MONT.

laukia naujų įstatų, ir 
pašelpos skyriaus, 

yra užkviestas “Tėvy-24 kovo, 
nes” redaktorius, p. Račkauskas 
su prakalba, sustiprinimui 
S.L.A. kuopos. Socialistai, (pas 
mus juos vadina cic....) ir-gi 
šj bei tą parengė. Buvo parkvie- 
stas Perkūnas iš New Yorko su 
protekcija, bet apart šlykščių žo
džiu, 
Liet.” 
nieko

ir iškeikime “Vienybės 
nuo “/diegtųjų kiaulių’^ 

rimtesnio neteko užgirsti.

žydelių ir vienas vokiečio, 
tur,turbūt) trijuose blokuose 
kur tiek sabinių nerasi.

28 vasario buvo Širvy do

nie-

pa- 
pra- 

kalba. Žmonių prisirinko nedau- 
giausia ir tie, kurie atėjo, nera
miai užsilaikė: sportai su mer
ginomis juokus darė, kiti riešu
tus kramtė; ne tik patįs, menkai 
proto turėdami, neklausė, bet ir 
kitiems klausyti nedavė.

Turime kleboną kun. Stakne- 
vičią, bet ir parapijos reikafai ne

Darbai aplinkinėse kasyklose 
eina negeriausiai: dirba vos 3—• 
4 dienas savaitėj. Iš kitur pri
buvusiam darbas sunku gauti. 
Čia kitokių darbų nėra, tik dvie
jose ariglių kasyklose ir vienoj 
alaus leidykloj.

Šitame miestelyj gyvena dau
giausia finų ir italų, jie gyvena 
pusėtinai, turi savas pardavinės.

nos, o pavienių keturis syk dąu-L 
giau. Bet terp lietuvių gerų^dar- y 
bų nematyt. Jie visą laiką pra-4 ’ 
leidžia prie alaus, prie baro 
smuklėse, arba prie pokerio. Ga* 
na tankiai ir pasipeša. ;

Red Logietis.
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NUO REDAKCIJOS.
Visi laikraščiui siunčiami rankraščiai 
turi but pažymėti autoriaus parašu 

•i ir adresu. Pasirašantieji pseudony- 
mals, turi paduoti, Redakcijos žiniai, 
ir savo tikrąj) vardą. 
Redakcija pasilieka sau 
Čiamus jai rankraščius 
.taisyti. 
■Netinkamus laikraščiui 
Redakcija, pareikalauta, 
toriui atgal jo lėšomis.
Reikia visada rašyti tik ant vienos 
poplerio pusės, paliekant plačius tar
pus -tarp eilučių.

tw—wn—lui i.«».

delei tų veikalų nesusipratimai, 
kurie tuojaus pakliuvo ir laikraš
ti jon. Abi pusi užmeta viena ki-

eitų viena gatvės puse....
— Mes turime save pagerbti! 

Turime žinoti sau kaina! su-

Visssvieitiii|.paroda 1915 m.

teisę atslun- 
trumpinti ir

rankraščius
grąžina au-

vo keliu iki šiolei (bent iš to,

lipiam žmogui sunku įmany-
Direktorius gi kalbėjo:

Gąl niękuf pkitur žmonės nė- 
taip daug <džintcrcsuoti klau- 

parędos, .kaip kad ant "Pa-

mo visapusiškai to klausimo:! 
Ar mes dalyvausime visasvieti- 
aej parodoj 1915 metais?

rn "O :
n e ea

ra 
simu

must

Apžvalga
Curlionis — genijališkas 

dailininkas.

ims
k u"

4
nuo padargų

kadangi ' čionais gana tan- 
tenka susidurti su žmonė- 
įvaiifių tautų ir skirtingų 

kurie memaž kalba apie

tauta neatsiliks nuo kitų daly
vaujančių tautų ir dalyvaus, ka
dangi tas yra galima. Jeigu mes 
tik rimtai ir visapusiškai svar
stysime ta klausima, tai vra klau-

Daktarai stebukladariai, j žinoti, ar žmogus «ęrga ir kas 
----------  fjam yra, ir tik paskui, jeigu ga

lima, pritaikyti X-spindulius. 
Pritaikant, vartojant X-spindu
lius, reikia didžiausio atsargumo 
ir mokėjimo. Paleisi daugiaus

Šitų daktarų stebukladarių yra 
visa aibė. Iki šiol jie gydydavo 
dažniausia per laiškus, pavarto
dami bjauriausius jgąsdinimo bei 
sveikam ligos inkalbėjimo budus. ir, vietoj

na) gali užsistoti 
trotuaro !. . . . Ne !

ir kad jie | 
lukštintų terp () jeigu jau ratorius,

:imc, atvažiuoja ku- 
a pats ministeris, ir 
nu, kai]), kas? Kur

na ’ iš didžiausių, kokią 
turėjo ikš.ioleib

Paroda bus laikoma 
San Francisco, California, 
vienam iš didžiausiu v
Pacific pakraščio,

mieste 
tai yra 

miestų ant 
devyniolika

tautos, 
tauta

a ryžiai; s
narna :

žmusi juos bausti, kai]), pvzd., 
“Collinsą” bei llartmanną Brook- 
iyne. Dėlto-gi žmonės, rodos, 
pradėjo nebeintikėli visokiems

liesi sveikas kūno tiulis ir ligo
niui suteiksi keliems mėnesiams

daktarai
yyuy mams 
gųjų 
iii zuis

“daktaru” bei v
tur-but pradėjo

“kliniku“
v al’ima ma-

“čurlionio dailė pasiroi 
stems ne|kandama ir iki . .. . .
natimo.“

Teip rašo rusų laikraštij ‘Rieč’,’mc 
Aleksandras Benua, — Peter
burgo Dailės Akademijos Pre
zidentas ir vienas iš žymiausių 
dailės žinovų, — ilgame straips- 
nij apie musų nelaimingo daili
ninko talentą.

Vasario mėnesij prie Peter
burgo "Mir Iskusstva” buvo iš
taisyta velionio Čurlionio paveik
slų paroda. Ją atlankęs, viršmi- 
nėtas Benua ilgame straipsni j 

. atiduoda tinkamą donį mirusio 
lietuvių dailininko genijui. Tuo- 
iaus pradžioi i is rašo :

vLį"forum”, tai ar ncbulu geriaus šiam' . . . v T , 1VIVU1 O II Mil OUl UI , . . . . • • . , .

laikui ji visiškai lieka be apkai-jhde kuriat pusei pasiremta kon
i teisybę — kur 
kairiuoju1 trotua- 

tikctis, tokia-'ru!? Tuomet.... tuomet, kaip 
reikale turėjo _ matai, be vietos atsirastųm !. ... 
ienas, ir kitas i — Mes be duonos negalime

turi savo šalininkus ir 
o šiems "susipjovus”, 
naudos nei vienam,

negali but j neisime ! 
nei kitam, tjp prieš

Valdybą.
Pagal tilpusią n-me “Tėvynės” 
mini, atskaitą sekančios trįs ypa- 
tos gavo laike nominacijos dau
giausiai balsų : ant S.L.A. pre
zidento sekantiems metams —

! P. Mikolainis iš Elizabeth, N. J. 
dar- . y 

duilinin- ir J-
. ko.... nors tas be abejonės pri- bury, 

guli' prie stebėtiniausių prajovų, ' 
kokių pastaraisiais laikais su-, ko 
laukėm.” i tain,

I T

Toliaus, priminęs, kas tai yra ' Brool 
genijus ir koki'esti genijai, jis,. So. Boston; ant 
aprašęs kelis Čurlionio paveiks-; P- W. Birštonas 
lūs, (“Rojus” ir “Finale IV-os Pa- T. Paukštis 
vasarinės Sonatos”), mato juosei’1' E. Draugelis 
prajovus tikro genijališko talcn- ; ant S.L.A. <

Niekas nemato svarbos 
>se šio genijališko c„

dar- Water-

m.).

ilu didmarius perkasu ir sutrūni- 
pįs komercijos susipešimo kelius

nai, pasirodo, jog mes neimsime 
užganėdinti skyriumi, kai]) kad 
Paryžiaus parodoj, nes šiandien 
jau mes daug toliau esame nu
žengę, regu desėtkas metų at-

li e ra. jau ki
loja žmonių 
suteikti su 
kam žmogui

Conn.; ant

Conn

iš Shenandoah,

darių. Jie jau

kuosc

vo: —■ Telaksto gimnazistės oru 
kas mums darbo!

Ameriką. Tai, kaip žinoma his- 
torijoj, bus atliktas*, vienas iš di
džiausių darbų inžimerijos dir-

gal ir 
tuomi, 
mi kas

žemės,

oru! — at- 
negali būti!

gal taip ir turi būti!

pilnai sutinku su taryba, kad 
toms prostitutėms, gimnazistėms,

šinėn! TevaHciojas kairiomis pu
sėmis, ar neužlips ant kokios mi
nos., tada žinos, kaip gerbti savo 
mokytojus! Tik klausimas — ko
kiu budu sužinoti, kurioj i gatvės

ši nė ?

gimti a z i j os inspektorė

deniu, ir žinai; kuris kraštas kai
rysis, o kuris dešinysis. Ran-

voj. Todėl, 
gio, nebūtų 
jog tai bus

apsirikimo tariant, 
viena iš didžiausių 

paroda, kokia kada 
sviete buvo iki šio vėliausio laiko. 

Bent truputį remiantis ant sa
kinio prezidento p. Charlies C. 
Moorc, kuris savo "Sunset Ma
gazine” šių metų sako, jog "Pa
nama Pacific International Ex-

šiandien ir yra verta pa
tam, kuris žingeidauja ir 

nori matyt ką tokio naujo, 
sviete veikiama.

Musų tauta turi talentų, 
rų ir moterų, kurie dirba 
nuilstančiai tautos labui, o
dirba, kad atbudavoti nykstančią 
tautą ir pastoti ant laipsnio bent 
iš dalies lygiai su kitomis tau-

kad daktaras t

delno, toks

anų
pa

žymi, nes šiandien tai yra 
liausiąs laikas, kuriame mes 
ve name, ir

gy- 
k no met

snį, taip kad pats laikas turi 
duoti mums ką tokio naujo. Dėl
to ir paroda bus skirtinga.

Skirtinga bus ir laiku, negu 
buvę kada pirmiaus parodos, nes

vy- 
ne- 
jie

tiniansia 
žiuretn.

v 

bet tai]), 
kai]) ant
mas tegalimas esąs su X-spindu
liais. Taigi nereikią eiti pas dak
tarus, kurie X-spindulių neturi, 
o tik pas jnios, įsitaisiusius ste
buklingiausias, didžiausias, bran
giausias "spinduliu mašinas”.

tomis.

sčio, sulyginimo su kitomis tau
tomis.

Todėl aš manau, kad ir musų 
tauta yra jau išaugusi iki to laip
snio, kad pasirodyti svietui kai
po tauta stovinti progrese, ant

mis tautomis

su kitomis. Tat ir kalbėkime apie

su sargdinimui, nes 
\-spindulia'is svei- 
<opes. kaip jau pa- 
įbai lengva. Jlum- 

daktarai net ir gar- 
e visus apžiūri X- 
ykai. O tai reiškia, 

kad X-spinduliais jie gali "dykai” 
Visus susargdinti, kad paskui už

mėnesių čiulpus pinigus iš žmo-

Ir geri daigtai negerų žmonių

saugokitės 
visokių daktarų-stebuklada- 

nuo visokių neva “spesijali- 
su "stebuklingomis mašino-

.Jeigu ruąij muzejai neturės 
veikalų šio stebėtino dailininko- 
kentėtojo, atidavusio visą savo 
sielą ir net savo protą tani, ant 
ko męs vos iš šalies 1______
žvilgėsi........ tas bus netik apgai
lėtina, bet bus stačiai nuode- 
mė.... Musų muzejų užžiurėto- 
jai apsunkins savo sąžinę didžia 
nuodėmė, palikę šiuos stebėtinus 
čurlionio darbus “likimo vėjams”, 
kurie gali išsklaidyt juos į vi
sas pakampes.

*
Ar lietuviai negali surasti bu

do, kuriuo galima butų užtik
rinti likimą bent svarbesnių ve
lionio darbų tarp savųjų?

Grcičunas
šių kandidatų

, d 11L . . . 1*11 .
moteliu© [neatsisakys nuo kandiclatmos, tai

Ar lietuviai dalyvaus visa- 
svietinėj Panamos parodqj?
Milžiniškas Panamos perkasas, 

kuris sujungs Pacifiko ir Atlan- 
tiko vandenynus, bus užbaigtas 
ir atidarytas 1915 m. Šio atsitiki
mo, pažymėjimui Suv. Valstijos 
rengia visasvietinę paroda, kuri 
atsibus mieste San Francisco, 
Cal., 1915 metais.

Joj ims dalyvumą jeigu ne vi
sos, tai daugumas tautų, ir todėl 
p. Jurgis J. Luben, architektū
ros studentas iš Portland, Ore., 
pakelia klausimą, ar męs, lietu
viai, dalyvausime šioj visasvieti- 
nej parodoj.

Atkreipdami skaitytojų atydą 
j p. Lubeno šiame reikale straip-

gana svarbus, gyvas ir laiku pa
keltas.

Vienok kiek jis iš vienos pu
sės svarbus, tiek iš kitos puses 
nelengvas išrišti. Tinkamą lie
tuviams reprezentaciją gali pa
rūpint tik musų didesnės orga
nizacijos ir tai ne bile kuri iš jų 
ątskirium, bet tik abelnomis jie- 
įjomis.
L Tuom laiku, ant nelaimės, kuo
ne visos musų didesnės organi-

vo "namiriių” reikalų.
Ar jos spės netik susitvarkyti,

kimui tokio didelio darbo — ne
lengva butų įspėti dabar. Visgi 
geistina, kad šis klausimas ne- 
nuslinktų iš po visuomenės akių

Tananevičius ir
n-me "Vien. Liet.”
dame

"Birutė 
mas ir 
priguli

Petrauckas. 
numer. ran- 

p. M. Petraucko laišką, 
sakoma, buk jo veikalai 

, "Šienapjūtė’’, "Ado- 
Jieva” ir daug kitų ne- 
p. Tananevičiui, nesą jie 

jam parduoti. "Ka- 
vienok buvo parduo- 

rašoma, jog teisy- 
ir "Adomo ir 

randasi pas 
dar ir dabar, bet 

) davęs įgaliojimą p. 
(iš Chicagos) Juos

minkrčtis” vienok 
tas. • Toliaus rašon 
bč, kad "Birutės0 
J ievos” rankraščiai

jis (p, Pet) davęs įgaliojimą p. 
Kaspučiui (iš Chicagos) juos 
naimti. *

Paskutiniais laikais terp p. Ta- 
nevičiaus ir p. Petraucko kilo

iš jų bus renkami S.L.A. virši
ninkai sekantiems metams.

Chersone gimnazistėms 
didžiąją miesto gatve te
leista vaikščioti tiktai 
kairejėj

vaikščioti 
pusėj.
Iš laikraščių.

pasilikti nebe-
gimnazijos di-

Reikalingos reformos! Gimnazi-

liną!
— Disciplina kieta reikalinga!

jas. — Šiandien mano lekcijoj

o mano griežčiausiai Dino jsa- 
kvta, kad tas reikalas iš karto 
butų atliktas! Jei ne iš sykio 
nosį nusišnypšti, mokslas nuken-

Reikalinga!

— Reikalingos reformos, — vėl

gimnazistėms užginti vaikštinėti 
dešinėmis gatvių pusėmis, gali 
eiti sau kairiaja, tuomet jos pa
jus, kas tai yra disciplina, žinos,

mus..

kaligrafijos mokytojas. 
„ — Prieš ką? —• už 
rektorius.

— Ko gi tamsta nori?
— Ko aš noriu, čia jau 

klausimas, kita materija, tik kai
rės pusės aš nenoriu! Aš pro-

stės kairiojoj pusėj.

kit

gimnazi-
To tik

tuoju! Mergos, bcsivalkiodamos 
po kairiąją, prisigers dievai žin 
kokios dvasios ir ims mano lek
cijose atsišaukimus rašyti.... To 
tik jau nebus!

— Aš ir protestuoju prieš kai
riąją! — atsiliepė rankų darbų 
mokytoja. — Iš kairiosios pusės 
mano gyvasčiui pavojus gręsia! 
Aš negaliu! Ko mergiščios iš
mokę tašo kairiosiose pusėse? 
Anarchistiškos politikos ir tak
tikos, o paskui.... ak, aš ne
galiu, man širdis sprogs.... Tik 
aš noriu dar pasakyti; kad pas
kui jos mane virbalais ir tam- 
burkomis užbadys! Aš prieš kai
rįjį trotuarą protestuoju!

^Fgz— piktokai užklausė direk
torius. — Jei mes tįip padarytu
mėme, prasikalstumėme prieš 
mokslą ir.... ir.... paries pačius
save išrodyt^

mokina.
ir gat-

nusi- 
tai 

.. Upėje 
yra vanduo ir matai kurion pusėn 
jis teka, na, o gatvėj, madame!?

—■ Gatvėmis žmonės vaikščio-

istorikas.

nės, tai žmonės, o kur vanduo 
tai vanduo, madame — vis šai-

čiavo inspektorė, 
sėn žmonės eina 
veidu !

— I aigi 
rion pusėn

madame, žinok ki 
eina tie žmonės...

gimnazijon, 
o iš gi m n 
ton.... Kągi dabar, gerbiamoji

cinu vienon pusėn

sičiaupė.

torius, 
į musų 
£3 ....

per-

—• veidu reikia atsistoti

• Taip,

gale, c'N-ėz-r'N gimnazijos, stovi 
policijos namas! Kasžin, katra, 
įstaiga svarbesnė — čia klausi-
mas.

Mokytojai ėmė

cija, ar gimnazija?

ginčyjosi, ginčyjosi ir

Direktorius mušė telegramą.
Apšvictos ministerio atsaky

mas buvo toks: veidą nusukti po-

—• Ar aš nesakiau, •— nušvi
tusiu veidu atsiliepė istorikas, — 
kad gyvenime žymesnę vietą už
ima policijos namas, negu viso

kiau!.... Neveltui studijavau 
istoriją!.... Ir pats jau parašiau 
vieną veikalą, kaip musų impe
ratorius Aleksandras III sumušė 
prie Sevastopolio Aleksandrą Mo- 
kedonietį, o Napoleoną ant Le-

Tą pačią 
zistės buvo 
lėn ir j o iri s 
nėms gatvių pusėms nevaikščio
tų! Kuri išdrįs nors akia žvilkte-

dieną visos gimna- 
suvarytos akto sa- 
apskelbta, kad deši-

kan iš gimnazijos! Direktorius 
ilgai kalbėjo ir aiškino gimna
zistėms, kaip ta reforma svarbi 
mokslui ir joms pačioms, bet nė 
viena gimnazistė nesuprato: koks 
ryšis gali būti tarp gatvės ir fi-

Butėnas

mėnesius, o gal ir visus metus; 
tas priklauso nuo klimato ir ša- 

žinoma, Californijoj 
ir nėra ir tokiu budu 
testis kad ir ištisus 
kad leis žmonėms

žiemos kaip 
duos progą

Pricinant mums arčiaus prie 
klausimo^ reikia atsiminti vie- 
nuoliką metu atgal, apie musų

kur milijonai žmonių iš visų svie-

svarstyti musų tautos stovį tame 
laike. Tuomet musų darbas bu
vo tik pirmutinis ir mažai kas 
iš musų tautos vadovų tesupra
to darbą vesti atsakančiai, 

Bet visgi darbas to laiko
liekasi

skambės kylančiai naujai

gijos darbuoties ant tautiškos 
dirvos dėl tautos labo.

riame musų skyrius davėsi ma-

tai^ yra deviniolikos šimtų arba 
pradžios šio dvidešimto šimtme
čio, ką mes matome, galima ste
bėtis, nes žingsnis taip didelis, 
jog dar niekados lietuvių tauta

šimtmečio. 11 gavus

metais. Nuo to laiko atsidarė 
viešojo darbo durįs. Sanryšiai 
tarp Amerikos, Didžiosios ir Ma
žosios Lietuvos laipsniškai gėri
masi. Bendras darbas pradėjo

siu lietuvių po visus kraštus, taip

drai, o i.
nes tik
darbas

kad ne-

prie

balsai iš visų kampų, apgyventų 
lietuviais, jog reikia mums dirbti 
bendrai :taip kad musų darbas 
butų daug pasekmingesnis ir tau
tai naudingesnis.

Taigi, broliai ir seserįs! Dirb
kime ir toliaus visi bei 
pasekmėse bu,s su mumis, 
ten pajėga, įkur bendrai 
yra dirbąpias.

Kaip aęttgščiąu minėjau,
mažai išėfnusų tebeatmena Pary
žiaus parpdątjr žino kokią naudą 
ji atnešė] i musų tautai. Todėl ir 
nemanau|rčioųz plačiau kalbėti ta
me klaugime|. Bet eisime
dalyko, l^ųrs šiandien prieš mus 
stovi. m

Dalykai yfa svarbus: tai yra 
dalyvaviiųas busiančioje visa- 
svietinėjet parodoje 1915 metais, 
kur svietas iškilmingai apvaikš
čios vieną iš didžiausių parodų 
šio šimtmečio. Galima be ap
sirikimo pasakyt, jog maž ne- 
visos tautos prisidės ir daly
vaus tame apvaikščiojime.

Todėl, ntaųo nuomone, reikia

anksto, taip kad turėtumėm ga

namo šion busiančion

, duodantis progatuviuv
kiekvienam svečiui, įžengiančiam 
per vartus, pamatyti lietuvių tau
tos narna, kur tautiška veluva

jaut praeivius, atkeliavusius iš 
visų dalių svieto. Ir be abejo
nės, kad daugumas iš jų užsi- 
žingeidaus, kad pamatyt ir musų 
tautos darbus, kuriuos dauguma 
visokių talentų, musų tautos dai
lininkai gerino ir tobulino savo 
originališkume, stengdamiesi su- 
silygint su kitomis tautomis. Tai-

pagarsejo daugumu savo išdir-

dyt svietui akyse.

praleiskimc tos progos, imkimės 
už darbo visi: Amerikiečiai, Iri
dėj i ir Mažoji Lietuva. Imkimės 
visi rimtai, su energija, iš visų 
spėkų, o pasekmės bus geros, 
jei dirbsime visi bendrai be skir
tumo.

Negalima praleisti neištarus

nuo kurių visa pajėga priklauso

city j c Paryžiaus

M. D. ir kitoms visoms, kurios 
veikė ir matė svarba to dide-

lio darbo. Tat tikiuosi, jog gar
bus tautiečiai nepraleis šio klau
simo pro šalį, bet paims ant ap
svarstymo, kuris nemažiau svar
bus, negu Paryžiaus parodos 
klausimas. Priegtam artinasi 
metiniai suvažiavimai didžiųjų

simas butų svarstomas gana rim
tai ir visapusiškiai, taip kad dar
bas butų galima pradėt. Jeigu 
liks visuomenės nutarta, be abc-

tikri komitetai, kurie tvarkys da- 
lykus surengimui ir atlikimui to 
darbo, kaip čionai, Amerikoj, taip 
Didžiojoj ir Mažojoj Lietuvoj.

Tautiečiai!^ Dirbkim visi! O 
ypatingai kviečiami musų daili
ninkai tarti žodį tame klausime. 
Nes gal niekas daugiaus nelieka 
taip daug užinteresuotas, kaip 
kad dailininkas; nes tai jo pro-

daila, iš ko kįla progresas, ir iš

savo tautai.

girsti išreiškiant nuomonę tame 
klausime visų Lietuvos talentų 
be skirtumo.

Jurgis J. Luben, studentas.

apskclbimų :
‘ ‘ Ar-p i n d uliais a pii u rčji m as

dykai. * * * Viena didžiausių ma
šinų yraX-spindulių mašina, ku
ria daktaras apžiuręs jus dykai 
ir kuria jis gali matyti kiaurai 
visą jūsų kūną. Didisai speci- 
jalistas nespėlioja, bet ištiria jus 
pirmiausia su jo stebėtina ma
šina.* * *

Kita stebėtina mašina užmuša 
visus perus ore ir sykiu su aly
voms išgydo visas nosies, gerk
lės ir plaučių ligas.* * *

Dar stebūtinesnė mašina gydo 
visokias odos ir kraujo ligas.... 
etc.* * * Stebėtina mašina slap
toms vyrų ir moterių ligoms gy
dyti....*** Stebėtina mašina, 
turinti daugiaus šešių 1 
vielų.* * *

Ateikit ir pamatykit. .. . 
būtinus X-spindulius, 
sugrąžins 
sų dienos

Žmogelis, 
apie tuos

Kas turite išminti.
nuo
rių,
stų
mis”, taip lygiai kaip nuo gydy
mų per laiškus. ' Nebuvėlis.

Žodelis apie musu jaunuomenės 
Filosofavimus.

Musų jaunuomenės laikraščiai

daugiausia

ste- 
kurie. . . . 

jums sveikatą.* * * .Ju- 
suskaitytos.”

nieko nežinodamas

stebuklingi iš-
radimai. Na kurgi — čia ir kiau
rai kūną mato, ir perus užmuša,

mo, “inašiniškai”.

nesąžiningas humbugiŠkas perdė
jimas... *

spinduliais negalima. Vien tik 
patįs spinduliai gali pereiti kū
ną 
ant

ir kūnas tąsyk gali atmesti 
fosforuotos marškos ypatin- 

šcšėlį. Minkštų 
esti šviesesnis,

Ta ta i gi j
per kūną,

lis 
tamsesnis, 
dūliams 
fosforuotos marškos arba foto

kietų daigių

matyti kaulų ruožus, arba, jeigu 
kūne butų koks kietas daigtas, 
akmuo, kulka, adata, vinis ir 
tai šešėlyje bus matomas ir 
kietas daigtas. Nieko kita su

negalima kol-kas

žinti, tik tas, kurias sukelia esan- 
tįs viduriuos kokie-nors kieti 
daigtai. Bet ir tai yra pavo-

m at v si t e. su
X-spinduliais pazĮsta visas li
gas, tas meluoja ir sužiniai ap-

no j e, ir atrasta

-spindulių

Kol-kas X-spinduliais dažniausia

kaikurios neužsise-

‘porrigo scutulata”.
ma

šis, leukemia, ir visai dar hcsc-

Šitic bandymai dar

do, tik kartais suteikia
neišgy- 
ligoniui

Bet žiūrėkite — labai svarbu 
yra dar tas dalykas, kad sveikam 
kunui, sveikai odai X-spinduliai 
yra labai kenksmingi, pražūti 11- 

-spindulių
sriovė bus paleista ant sveiko ku-
gi-

girnas, o paskui labai skaudžios

budu išgydyti labai ilgą laiką, 
kartais net per keletą mėnesių. 
Taigi dėlto jau apžiurinėti žmo
gų X-pinduliais ir "statyti diag- 
nozį”, yra pavojingas daigtas.

jeigu tokiu nežiniuonišku filoso
favimu kieno-nors Landoma ne
va "ginti“, "atsi-)\ C t i“ gerai ži
nomas, galutinai išsiaiškinusias

ir Aušrine Atei-

iaiškinusi, 
is. neturi 
s. Vienur 

jog Dievo buvimas apsi-

ciją, tuo tarpu nčra iš 
nei kas tai vra Dic\

vienam lapelyje, kitur griežtai 
tam užprieštarauja/ sako Dievas 
negalįs būti gamtoje, bet 
nors virš gamtos. Pirmas 
\ ienos, antras kitos didelės 
sofijinės sistemos suoprotis.

filo-

sireiškia viename laikraštyje, tai 
yra aišku, jog to laikraščio ve- 

nežino nei vienos 
sistemų.

nuobodžiausiais ir 
straipsniais,; priešta-

f i losof i j i nių 
‘'Aušrinė

raudama

nci -doros, nei t

kitokių panašių

losofa vimo” kvintesencija).
ko, kad "Ateitis” neduodanti 
tų o pačios "Aušrinės” barškalai 
jau pakaktinais “faktais” yra, ka-

fak-

transcedenti- 
‘ roman t iki nu”, “patjįcbcsi- 
antgamtiniu”, “krikščioni- 

p., arba kada pavartoja

“metafizikiniu”
niu
niu
niu
kokį-nors surugusj 
del i. — Kokia čia filosofijos^įsi- 
stema, vienas Dievas težino.^ Ir 
čia jau pat "Aušrinėje” (R. B. 
“Filosofia”; N14) randame visai

supratimus. Sakoma: 
dvasia pasiliuosuoja

“Žmogaus 
nuo u no

verg

daros pasaulės atspindžiu.* * * 
Mikrokosmo idėja yra išreikšta 
Biblijoj, pasakojime apie sutvė
rimo historia: žmogus vadinas

Dievas yra viskas”. Su šiais pas
kutiniais manymais, matomai, 
“Aušrinės” redakcija ne visur su
tinka, nes kai-kur, kadir labai 
aiškiose vietose, klausimo ženk
lus pastato; matomai, daugiaus

balėlio filosofavimų. Ir tai yra

jaunuomenei paduodama blogas 
paveizdas: vietoj raginus, kad 
jaunuomenė rūpintųs pažinti lo
gikos, psichologijos, etikos pa- ’ 
matus, filosofijos sistemas, yra 
iškalno jai antmetama dar ne-gi 
kokia sistema, bet stačiai be
mokslė arogancija. į'

Tikrai, ir vienai r kitai musų 
jaunuomenės neva "sriovei” butų 
daug-daug sveikiaus, jeigu jos 
nesiimtų reprezentuoti filosofijL 
nių sistemų, kurių nepažįsta, ar
ba kurias menkai tepažįtsa. Ge
riausia butų mokinties, o ne mo



Tikėjimu Istorijos Rankvedis.
Su paveikslais.

Parašė bendradarbiaujant kitiems mokslininkams

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

Verte J. Laukis.

kultą. Šventybė, kurią gardai priskaitė : 
filos savo senoviniams vadams, rūpestis, s

šama su savim laike kelionių: visa kas tas galima pavadinti 
pratėvių garbinimu, pasiekusiu tikrą kultą. Čion męs turi
me vieną didvyrių kulto formų, vieno iš labiausiai išsipla
tinusių ir svarbiausių kultų Graikijoje. Didvyrių kulte yra 
teipgi tūli pirmapradiniai elementai ir visų pirma po tiek,

pt

sklembtas kaipo mirusių kultas. Šitoje prašu 
buvo kokio-nors įžymaus žmogaus dvasia ar 
graikų psychologijos, vėles gyvenimas nepasibaigia 
kūno myriu; žmogus esmeniškose savo ypatybėse li< 
tame pačiame stovyje, kuriame jis buvo mirdamas; s

Anot
su

kapas įrengiama kaipir gyvenimas ir numirusiam duodama 
reikalingi gyvenimui pabūklai ir ginimai, kartais net nami
niai gyvuliai ir tarnai. Vienok šitas pirmapradinis tikė
jimas į nemarybę pas graikiškas gentes buvo labai aristo-

prasmėje. Bet tokiais 
tingai narsus ir garsus.

išrinktieji žmones

kuomet paprasti' miruokliai turėjo tenkintis kapais, apskai
tytais trumpam patekimui, tai bonėtieji kunigaikščių ir gar
sių žmonių kapai išliko iki musų laikui ir liudija* mums apie

Didvyriams,kurie tokiu budu pirmapradiniame vysty
mosi laipsnyje kuone tapatinama su proseniais, buvo duo- 

prietam arčiausiu budu, naminis ir 
prosenių garbinimas ankštai jungėsi 

su naminiu židiniu, 
dvasios.

kasdieninis kultas, —
su centraline šventa vieta vidui namo, 
Prie šeimyniškų pietų būdavo teipgi 
Antra dovana priklauso didvyriams: didvyriams priklauso

supratimo

asmuo, 
vienas

protėvių

teip lygiai, kaip ir sulyg germanų 
rgusių vėlėms” (Uzencr). Tokiu 
namuose: po slenksčiu, krosnyje,

ar narsuolis, arba, sulyg vėliausio 
nabaštikas; didvyrių padavose ir

žmogus: .< 
papročio,

senovinės

maiptol neg?

prasmėje.
Žodis didvyris pas graikus yra labai daug reiškiančiu. 

Be abejonės didvyrių kulte galima rasti teipgi ir visokį 
pirmapradiniai elementai, bet visgi nereikia išvesti drauge 
su Rodė visą didvyrių kultą iš mirusių kulto ir skaityti jį 
prie pirmapradinio graikų tikėjimo. Deneken*) teisingiau

Heros — Lex. der gr. u. roern. Mytholog.♦) F. Deneken: 
Roschero.
priėmė į skaičių 
vėlesnes sudėtines

šitų
Lex.
4

atskirų graikiškų nėra 
oxvvtvzov-, U1V tologl š 1< UOSC

vaizduose jieškodami pirmapradinio, randame jį ne pirma
pradiniame idėjos ir prasmės vienume, kaip buvo manyta 
seniaus, bet įvairiuose atskiruose elementuose, kurie buvo 
sujungti vėliaus. Šitą atnašą vėliaus išaiškino ypatingai 
Uzenėr.

Uzenerio nuomone, senovės europiniai tikėjimai savo

tikimo ar valandos dievų garbinimo; šitos dievybės turėjo

tikram gamtos faktui, ar žmogaus gyvenimui. Yra ži
noma, jog šitas dievų garbinimo vystymosi laipsnis užsiliko 
romiškame tikėjime su jo indiįitamentališkomis dievybė
mis, nežiūrint į augštą romėnų kultūrą; netikėtu nuosek-

sniuose, musų apžvalgai prieinamuose laikuose, stovėjo vi
siškai ant to paties indigitamentališko vystymosi laipsnio. 
Šito žymes randame visur. Skaitlingi atskiri dievai yra

mūi: tokiomis yra Herodoto minėtos dievės Damėja ir 
Auksėzija, kurių paveikslus Epidauro gyventojai padarė iš 
attiškojo alyvos medžio, sulyg, delfiškojo orakulo nuro-
dymo neužderėjimo prašalinimui šalyje. Analogiją šitai 
dievių porai padarė Attikoje Aukso ir Hegemoną; Talio ar 
Talija ir Karpo atėniečiai garbino kaipo augančių ir nok
stančių vaisių dieves. Pandroza, pavasarinio lietaus dieve

šventnamis buvo Atėnuose. Kiti atėniškieji kultii 
vai yra: Erechtėjus (žemės grumstų daužytojas), 
nis arklo dievas, ir Triptolemas, kuris buvo trečios arba 
trikartinės orės dievu; Kekropsas, Erechtėjaus brolis, yra 
piutŽs dievu; Buteso, karvių piemenio aukuras, buvo Erech- 
tėjone; jo motina Zeuksippa buvo dieve, kinkančia arklius; 
Opaonas, gelbstąs vynuogėms nokti, ir Moleatas, obuolių

ai dic- 
senovi-

Žmonių vaisa globėjomis turi garsias dievybes: Kalli- 
genėja, net pati Ifigenija ir Eleitija yra gimdymo globė
jomis; Kurotrofa, kurios vardas perėjo ant Gėjos, De
metros, Artemidos, Afroditės ir kitų dievų, yra pirmutinė 
auklėtoja. Josios paveikslas su kūdikiu ant rankų, kurį 
randame dar katakombuose, yra vienu iš pirmųjų Mado
nos paveikslų.

Pirma Apollono ir Asklepijo gydančiais dievais buvo: 
gydytojas Jastros, skaistintojas Pėan, Jazos ir Jazon, tes- 
sališkasis dievas Chiron; paminėsime teipgi Atėniečių dievę 
Hygėją, kurios vardas toks skaidrus. Gardo geroVę sau
gojo dievybės su nemažiaus aiškiais vardais, k. a. Sozi-

Kaipo savysti veiklus dievai, šitos dievybėsKaipo savysti veiklus dievai, šitos dievybės tankiai 
išnykdavo, bet jų vardai pasiliko ir kaikurie jų skamba 
mums kaipo visai žinomi — arba atskirų užvadinimų pa
vidale, kaip Charitąi ir Horai, arba kaipo vyriausių dievų • • < <• « • ••• • ***•*'.*<prievaraziai, arba kaipo karžygiai ir c 
galime net procesą nusekti* kuriuomi 
dėjimu.

Kaip kalboje tam tikri žodžiai issiškfria9 iš margos 
atskirų konkretiškų užvadinimų apšties ir'darosi abelnais 
ištisų apsireiškimų grupų ženklinimais, tdip ito iš įvairių 
atskiros dėsties arba valandos dievų išsiskyrė^ tam tikros 
dievybės ir įėjo abelnon vartoilėn tautos, yidšpatystės, šalies. 
Bet šitas vyraujančių dievų angis vyko')tik-su nenauda 
kitoms dievybėms, buvusioms pirma jų; stipresnis prarijo 
silpnesnį, ir męs randame paskutiniojo buvio> tik žymes 
arba praminimuosc,

A

Dr. Emit Loebl

KULTŪRA IR SPAUDA
liuosi nuo laikraščių. Bet klaidingas butų 
manymas, buk tasai puikus informavimo apa
ratas tapo ištobulintas tiktai garo ir elektrikos 
amžiuje. Jau prieš gclžkelių ir telegrafų at

prievardžiuose ir t. t.,įdedamuose prie 
pergalėj tįsio dievo, arba kulto vietose, kuriose i atsibūdavo 

įimas. Tokiu budu vykiausieji graikų

susitvėrė po vienu vardu dievų vienijimo keliu, arba išaugo,

laimę galėjo būti kaltas pergalėjusis dievas,-to negalima iš-

turėdavo tas, kurio vardas, išpirmo buvęs tikruoju vardu 
darėsi nesuprantamu, turi su savim analogiją tikėjimų isto-

vvstvmc
Lykiškis: L\'kos, senovinis šviesos dievas Attikoje, Beoti- 
joje ir Arkadijoje, teismų globėjas, kurio vardu vadinta teip
gi gimnazijos, istoriško bruzdėjimo procese susitinka su di
džiuoju šviesos dievu ir teisėju; jis negalėjo būti greta su juo; 
jis tapo Zcuso prarytas, arba į jį pradėta žiuržėti kaipo į
Zcusą; išėjo —- Zeusas Lykiškis; tokio paties Lykoso su 
Apollonu susidūrimo keliu išėjo Apollonas Lykiškis.

108.
Nusisiuntimo raštai. Neminėsime tų vertimų, kurie turi tikslą 

tarnauti vien įrankiu besimokinantiems ir apšviestai visuomenei suprasti 
klasikus, bet yra toksai Homero vertimas, kuris sujungia filozofišką 
tikrumą su rašliaviškomis vertybėmis: 
ne lygiai 
Vosmaero. 
kalų, turinčių tikslu arba augštesnę kritiką, 
tikėjimą; 
ir t. t.
viaeleru erlaeutert 
(1 laid. 1810 m.; 
Buchholtzo tomas, 
Goetterlehre ( 1884) 
R. K. . 
vau 5 
(1891) ;

bet yra toksai vertimas
tai yra J. G. Fosso vertimas; jeigu 

su juo, tai visgi greta jo statome vėlesnį olandų vertimų C. 
Yra beveik neapžvelgiama homerinė rašliava ir daugumas vei- 

ar realijas, liečia teipgi ir 
be to yra daugybė straipsnių apžvalgų, parašytų gimnazijoms 

čion paminėsime tik W. Gelbig: J)as llomerische Epos aus Denk- 
(1&84); K. F. von Negelsbacli, l-Įomerische Theologie 

pasakančios laidos apdirbta G. Aut^nricho); atsakantis 
Die homerisehen Realierr. III, 1. — llomerische 

i; III, 2, Die homerische Psychologic und Ethik (1885); 
Jebb, Homer, an introduction to the Iliad anifythe Odyssey; H. M. 
<es. De homerica quaestione, quatenus M%thologieis illustrctur 
; L. von Milanowitz, Homerische I'nlersuchungen (1884). —

[an nuo IT A. \Volfo laiko buvo daryta daug bukliu

čion klausimai nėra išrišti, męs neturime gero pamato kri
tiškai peržvalgai ir priderančiam 

1 lomerą esančių a])S])rendimui. Gei 
giamą patarnavimą duoda abelnos. 
von Negelsliaclio teologija yra nauc 
dau<?' \ra suglausta teologiškais rėn

žinių pas

Home r i ne

per tai iš kalno

nusisuin-

Bandvmas" suteikti mv-

įimui dviejų didelių epiškų poemų, kurips atsirado pas 
azijinio pakraščio eolus ir joniškius, tarp. 10 ir 8 meta-

pas mus, iššaukia apie 
n e t e i .s i n g u s supratimus 
atsiliuosuoti. Iliada ir Odissėja pasirodo mums ištisų už
baigtų poemų pavidale ir be to kaipo senovinis rašliaviškas 
graikų tautos paminklas. Lštisumo iliuzija pranyksta vien 
su atidžia skaitant ir tuojaus būva pastebiama, kad Odis-

nuo kuriu tik su vargu

ir kad net Iliadoje ir Odissėjoje, imant skyrium, atskiros 
dalys tankiai nesutinka viena su kita. Kas atsieina antro 
dalyko, tai 1 lomeras ištikro yra seniausiu iš esančių pas mus 
graikiškų raštininkų ir todėl į jį tankiai žiūrima kaipo į

suonict krypo prieš Homerą.
įpie dievus kritika kuone vi-

Hcrodotas*) Homerui ir
*) II, 53.

[i, kuriuos jis kėlė j 
priskaitė svarbiausiu

tvėrimą.

už 400 metų pirma 
liškų suopročių su-

tos svarbos, kokia jai kartais yra duodama. Hcrodotas 
sako, jog abu minėti poetai sutverę graikams Teogoniją, 
bet tas daug didesniame laipsnyje gali liesti Heziodą, negu 
Homerą; paskui jie davę dievams jų vardus (e/ionynriai), 

ir menus” (tintai kai teehnai)i K

sulyg nurodytų dalykų nenuėjo toliau už Homerą ir He-

randame pas 
Homerą visokią senovine medžiagą. Homeras tankiai pa
duoda nurodymus suh’g senesniojo laiko, kurį jis ir pats 
atskiria nuo savojo*). Ilolmer mano, jog eolai ir joniškiai,

L 260; Od. II. 276 VIII, 223; prieš tai: II. IV, 405. 
ii Azijoje!* atsinešė su savim priešistoriškojo 
lines Graikijos gyveninio -pažiūras ir formas 

ir kad į homeriškuosius aprašymus, todėl, galima žiūrėti 
“kaipo į typiškuosius apskritai senovinių graikų padėjimui”.

imtose vienvaliniuosc dievų prievardžiuose 
Homerą visokią senovine

*) Slg. II.

meriškhi epopėjai — archeologiški radiniai, — nepriešta
rauja tokiam supratimui. Gelbig prirodė, jog puošiamosios 
dailės, — apie paminklinius tuo laiku beveik dar nebuvo nė 
kalbos, — ant archeologiškų paminklų ir Homero aprašy
muose stovi ant vieno ir to paties vystymosi lai]>snio. Tas, 
žinoma, yra labai senu, priešistorišku, bet visgi' ne pirma
pradiniu laipsniu, kadangi jis visur leidžia kiltesnę Rytų 
xultura
tikrą senovišką periodą, bet ne pirmapradinį padėjimą: gre-

Todėl Homeras atskleidžia- akims tam

kio, kas nurodo jau į progresyvišką kultūrą.' Sitam atsako 
ir visos jo poezijos pobūdis. Be reikalo vienval šnekėta apie 
Homero nayviškumą. Jo tobula daikHriška forma, jo pro
tingi sanprotavimąi, kiltos jo charakteristikų ypatybės, jo
kartais rimti patėmijimai — anaiptol nėra nayviškais.

Kas atsieina tikėjimo, tai tikėjimiška Homero svarba 
tankiai buvo perdedama. Iliados ir Odissėjos turinys turi

tikėjimišku pagrindu. Dievų idėjos pas Homerą neturi nė 
tiesioginės gyvos tikėjimo šviežybės ir inkvėptos pažvalgos, 
nė asmeniško įsitikinimo jiegos. Homeras iš mytologiškos 
padavos paėmė tą, ką jis galėjo sunaudoti'poetiškam ap
dirbimui. Todėl, negalima tikėtis Iliadoje ir bOdissėjoje 
rasti visų pirmapradinių mytologiškų elementų sutrauka 
ir sulyg to tvirtinti, jog tas ar kitas — vėlesnio atsiradimo

to nėra pas

LIETUVIŲ KALBON IŠVERTĖ 
VAIDEVUTIS

—:o:—
(Tasa).

Tūlas fantastas, svajodamas apie busimą

°y-informacijinės. Ideališkoje, Cal 
age cn learie (1840) piešiamoje 
redaktoriai yra visuomenės pildomaisiais orga
nais. Juos renkasi sau patįs piliečiai. Savo 
raštuose jie tik faktus tegali paduoti, bet ne
valia jiems išreikšti savo nuomonių bei įsi- 
tikrinimų, kadangi laikraštininkas, kaip ir 
kiekvienas asmuo, savo nuomones gali išreikšti 
šiai]) žųionių susirinkimuose, 
vienas dienraštis “Nacijos I

Yra ten vienu- 
i kr aš t is”, be to 

provincijų ir valdiškieji,

šokioms nedorybėms ir
bet ne laisvose šalyse.*

Be informavimo reikalaujama dar dviejų 
ų, iš pačios laikraščio esmės išplaukian- 
butent, greitumo ir tikrumo. Greitumocm

nicijos, nes juo greitesnė yra kokia nors infor
macija, tuo labiau atsako laikraščio būtybei ir 
visuomenės reikalavimams. Originališką var
dą: Dcr Jiintcn mid f ome u'ohlgebuckclte 
h i neko nd c Staatsbote nešiojo vienas seniau-

žiuje Erfurte. Šiandien laikraštis gali būti 
visu kuo, bet tik jau ne šlubuojančiu pasiun-

selinsiu, jis ntebeinteresuoja skaitytojo.
Sužinojimo greitumas nelošia didelės ro

lės viešuose ap/ireiškimuosc, pav 
lament as,

tcismai, par: 
recenzijos, oficialiai

noro,

Čionai laikraštininko gabumas remiasi ne fak
tišku dalykų perstatymu, bet gražia forma, 
f sužinojimą, faktų tyrinėjimą, atsižvelgiama 
tiktai tuomet, kuomet jie nėra visiems priei
nami. Čia tai ir yra laukas žinių padavėjui 
pasirodyti savo buklumais. Iš Amerikos pa
siekė mus specialis informacijinio darbo bū
das: išgavimas žinios. Eugenius Dubicf, 
franeuzų spraudos biuro funkcionarius, sako:

sirinkimuosna, 
šiandien jau 1 
jis jau veikiamoji puse: nelaukia, pakol neti
kėtai ką išgirs, bet eina pas augštai stovinčius 
asmenis, nežiūrint, ar jie to nori, ar ne — sta
to jiems klausimus ir laukia atsakymo”. Ge
riau dalyką ištyrus, įsitikriname, kad sužino
jimas (kvotimas) tarnauja tūlam apskaitytam 
tikslui; laikraštis negali būti profesionalių 
laikraštininkų išdirbiniu, prie jo turi dirbti,

Javo žinias; v ’

be laikraštininkų, taipjau ir 
visuomenės tarpo. Perstatą

žinios pagavimas jungia su

klausiamųjų asmenų atsakymai pereina,* per 
svetimą mediumą, savo duotą formą įngauna 
tokią, kaip tarpininkaująs laikraštininkas juos 
suprato, tatai neturi pirmutinio savo tikrumo. 
Skaitytojas trokštų, kad įžymus tos valandos.

mintis bei nuomones.
reiškia tai
sumanomo pastatyti paminklo plano, publika 
nori geriau skaityti straipsnį specialisto, negu 
pasakojimą reporterio, kuris kalbėjos su spe
cialistu, bet gal gerai jo nesuprato.

Pranešamas faktas turi but ne tiktai tei
singas, tikra 
jis galėtų u: 
visuomenę, 
tos, būtent,

jeigu eina apie nuomonę kas link

Abelnai nusiskundžiama, kad ši- 
taisyklės visai neprisilaikoma, 

eikiama naujienos, kurios savo

aus skaityti pasirodo, kad tai tus- 
r’ rimtam skaitytojui pasilieka tik

laikraščio ilgais jokios vertės neturinčiais 
straipsniais ir yra viena tų priežasčių, dėlko 
nevienas rimčiau manas skaitytojas tiesiai

stro-

in Prosą, Maxiincn u, Rcflexioncn) pasakė: 
Ujeigu keletui mėnesių paliautumėm skaitę 
laikraščius, o ’paskui imtumėm' skaityti visus 
sykiu, įsitikintumėm, kaip daug laiko mes tam 
žudome”. E d . H art m a n n irgi sako, kad 
patsai faktas, kad šita nuomonė apie spaudą

Be abėjo, čia yra truputį perdėta, bet jau 
patsai faktJas, kad šita nuomonė apie spauda 
gana tarp žmonių paplitusi, parodo, kad čia 
vis tik yra kas-nors negera.

Greitumas pranešimo ištirto fakto į re
dakciją priklauso nuo žinių pranešėjų
pttmo ir nuo finansinės laikraščio pusės. Nau
josios gadynės spauda, kad atsakomai savo 
uždavinį atlikus, turi visas tokios begalinės 
svarbos techniškąsias priemones, kaip: gelžke- 
lius, automobilius, stenografiją, telefonus, te
legrafus. Pastarais laikais didesnieji laikraš
čiai naudojasi bevieliniu telegrafu ir turime 
jau ant didesniųjų garlaivių laikraščius (dien
raščius), kurie kasdien paduoda gautas depe- 
šas ir žinias. Yra tai “gyvas vargas” keliau
ninkams, jieškantiemsiems ramumo kelionėje. 
Ir netoli esame tos valandos, kurioje net Tibe
to, arba vidurinės Afrikos gyventojai nebus

* Žiūrėk K1 e i n w a c h t e r : “Die Staats- 
romane’\ Wien, 1891; ir “Schlaraffia politica”
von

jokių išlaidų, kad tik pralenkus savo kon
kurentus ir perviršijus juos žinių padavinė- 
jime. Dienraštis Times mokėjo kurjerui 200G 
frankų už kiekvieną 66-šių valandų kelionę iš 
Marsilijos į Calais, prie to gi dar po 50 frankų^ 
kaipo premiją, už kiekvieną sutaupytą.valandą/ 
Darydavo taip su tuo tikslu, kad aplaikius iš j 
indi j iečių krasos trumpą naujausiųjų žinių 
apžvalgą keliomis valandomis ankščiau už ka
rališka ja krasa Londone. Anasai rimtas re- 
dakcijinio biudžeto apsunkinimas nėra tatai 
telegrafų atsiradimo priežastimi; savo pradžią 
gavo kur kitur pirma, negu tapo išrastas te
legrafas. Leidėjai didelio egzempliorių skai
čiaus ilgą laiką thrėjo monopolių anglų spau
dos, kuri ^-eičiau išsiplėtojo negu kontinen- 
talė laikraštija. Ant sausumos pranešimo 
žinių į laikraščius technika stovėjo gana žemai. 
Peržiurinėjant senų laikraščių lapus, stebi- > 
mės, kaip ilgai laukta žinios, kuri sujudina 
visą svietą. Apie- Liudviko XVI-tojo nukir
timą JTiener Diariųjn praneša šešiolika dienų 
vėliau faktui įvykus, apie kovą ties Leipzigu 
—- septynias dienas vėliaus, apie kovą tiesas 
Jeną — uy mėnesio. St. Petersburger Zeitung 
niekados mepaminėjo apie Napoleono I vaini
kavimą. o apie kovą tics Waterloo praneša J 
po dviejų ar keturių savaičių.

\ iskas geriau virto, kuomet spaudai į 
pagalbą atėjo telegrafas, ir naudojimasis juo 
tapo beveik visuotinu. Anglijoje, tarp 1871- | 
1891 m., laikraščių depėšų skaičius siekė tiktai 
20 milijonų žodžių, kuomet šiandien siekia 
600 milijonų 
sau

ir sunku dabar butų įsivaizdinti 
visuomenės gyvenimas be telegramų.
V ienoje, nuo 1850 metų, telegrafu naudo- 
vien tik gildijos ir pirkliai, o depešos laik
uose buvo retenybė. Paprastai redak- 

vykdavo į Daum’o 
arba eidavo vakare

torius, kad pasigavusrdrfių, 
kavinę ant Kohlmarkto, 
į pirklių, susirinkimą ant Brannerstrasse, kur 
rinkdavo žinias nuo bankicrių
pagalios žinios buvo suteikiamos laikraščiams 
iš informuojamojo biuro. Šiandien gi kas do 
rolių permaina!

Nūnai tečiaus, ačiū korespondentų darb
štumui ir turtingųjų laikraščių stengimuisi, 
kad atsakančiai atlikus savo informavimo už
davinį, suteikiama depėšų kartais net per daug. 
Tatai gi kartais atsitinka, jog skaitytojas, 
žiūrėdamas į ištelegrafuotą medegą, nežino, iš 
kurio galo pradėti, nemoka atskirti turinin
gų žinių nuo tuščių bei vandeninių ir arba 
išsižada jųjų skaityti, arba dingsta begalinių

cistą, jo vietą užima reporteris, o tai yra 
klaida. Sjiaudojc viešpatauja nervų ir neapy
kantos dvasia, gerai pamatuota koresponden
cija, tikroj publicistikos dvasioj parašyta, šian
dieniniams laikraščiams svetima, 
stebėtinai primena grįžimą prie 
formų. Visas sustatymo būdas,

Telegrama

netvarkas

bai senesnių laikų pranešimus, kuriuos tvar- jį 
kyta vieną po kitam ir skelbta sausuose pasą- | 
kojiniuose apie įvykusius atsitikimus. Tikras,*, g 
systematiškas susipažinimas su dalykais ir 
faktais iš toS įsigalėjusios telegramų padavi- 4 
nėjimo painiavos šiandien negalimas. Kuo- i 
met, sausyje 1900 metų, Italijos karalius Hum
bert tapo Bresci’o auka, galima buvo laikraš
čiuose skaityti visas telegramų brošiūras, ku
riose^. nepraleista jokios smulkmenos, liečian- | 
čios užmušėją. Bet už tai, kaip retai susitik
davome su pasistengimais duoti skaitytojui tik
rą tos šalies visuomeniško gyvenimo vaizdą,

Heine siųzdavo savo laiškus į Augsburger 
Aligcm. Zeitung, kuriuos ir šiandien dar su 
nepaprasta atyda skaitome. Ar gi skaitantieji 
žmones negeriau susipažino su užrubežiu iš

teisinimo tam taip vienašališkam informavime 
būdui, tuo labiau negalima išteisinti jo finan
sinės pusės. Už pinigus, kuriuos prarįja tuš
čios telegramos, galima surasti gal 
pondentų, kurie laiškais aiškiai ir teisingai

finis informavimas turi ir privalo egzistuoti 
toliau, bet privalo būti aprubežiuotas proto 
nuosaikumu, ir šalia jo tebūna, kaipo paralė- 
lė šaka, laiškų korespondencija, paduodanti 
netiktai faktus, bet ir padėjimą, ir santykius, 
kad galima butų įsivaizdinti dalyką tikroje jo 
šviesoje.

(Toliaus bus).

Polemistai
Kaip katės kniaukia ir rėkia per naktis, 
Lyg piktos dvasios, rodos, žmones baido. 
Kas kenkia jiems? Susopo gal širdis? — 
Iš gailesčio purvais viens kitą svaido?

Ir tas ir kitas savo skelbią tiesą, — 
Pr KP melo nieks nenori prisižinti, *— 
Po laikraščius lyg vaiko kokį biesą, 
Čia savo galę nori išmėginti. *

Pavelykite ’jus ponai, gerbiamieji!
Taip mažą, prastą paklausą paklausti: 
Katras iš jųsų baltas, meldžiamieji? 
Katro gi suodžius reiktu tad nubrauk'

A
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REDAKCIJOS ATSAKYMAI.

Mel
AUŠROS VAKARAS 

Nedėlioj, kovo 24, 1912 m., 
dažio svetainėj, 2242-44 W.

Diegui. Atsaukt “Draugo” ko~ 
espondcnto klaidas privalo pats 
Draugas”; atšaukimas kitur nc-

Kovo 14 • toje pačioje vie
toje įvyko antras platesnis susi 
rinkimas

kalbų, dekliamacijų ir dainų. L 
tapo inkurta “Dra-! kalbėtojų buvo p. Petraitis. Dek 
a”. Ši draugija ru- liamacijų skyrių išpildė pp. Brie 

pinsis vaizdinti scenoje geresnius (dis ir Prušinskas. Dalyvavo teip

ALGOS AMERIKOS XTNI- 
VERSITĘįjŲ’ PERDETINIŲ 

IR PROFESORIŲ.
Amerikosc?7tnihrersitetuose di

džiausia algų gauna rektorius

Kodėl lietuviai pakliuvo maskoliams? KlauskiteJurgio

Kum o n
Šveikas

iiflįininn'd

/Va tai einam, 
išsigerti! i— demoniška insinuacija ar- 

5a demonstrativiškai agitativis 
ka kvintesencija, šita inicijati- 
viškoji demencija tai blogasis 
žlebčiojimas, trukumas virinu 
mosiosios medžiaginės stinzd-
substancijas pa- -------- •
taiso Trinerio j zTląsak

Šiur gademet! da 
vieną 
getk- Jtek

Jurgi, kodėl lietuviai pakliuvo po 
maskoliaus Jungu? r_________ _------- _7 XV Ld.1 Qa.
.tu nežinai? — Ugi to-
4 dėl, kad Trinerio vyno 

negėrė. I ~

naliską organizaciją atakuoja 
pozitiviškai socija/inė nekroman- cija, tada nusilpnėja. žleb.čio/įmas, ištink.* - ........
ge su
ka kvintesencija
žlebčiojimas, trukumas virina- 
mosiošios medžiaginės stimuliacijos; O stimuliacijos organu.

LUinBTtUI

Wm* •»r *r- • > j •. 1 i. * v? te r
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PRENUMERATA KAŠTUOJA
19 Gerinaių Bldg. ir Neuraigijosst.
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W.D.Boczkauskas&Cost.
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Box 708.

Pl.
st.

IAL

ILL.
So. Halsted st.

N. Ashland ave. 
12 S. Leavitt st. 
670 W. 18th st.

345 Kensington ava.

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

Dcador st.

Kraujo Valytoją
(Severn's Blood Purifier)

Galima gauti kiekvieną savaitę 
| “Lietuvą” už 5c. uas šiuos agentus:

Ant Pardavimo.

40 MulberryKa r.

I ’a r

O.

ja-
K.

J.iki Ramanauska

Main1 T *• 1 .

Ambrazevičia,V.
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Main

K r\,žauauskas,

so
28
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B.

K.
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st.
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st.
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ietuvos” išleist.
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st.
st.

nosies
inkš
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•o Spe-
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vieni

LOS A 
Maukus,

Linka, 
Rimkus, 
Stulpinas, 
Visockis,

M. J
Ai ik e

; pagyvenimai.
■ išti i Tėvyne

PA.
„Centro

1514 Ross

MONTELLO, 
Miszkinis,

bet nori 
fa pa va-

valgykla
Parduodu

išmo- 
prisiųsiu 
ir infor-

LA WRENCH 
Ramanauskas,

HARTFORD, 
Lesevičius,

. J.
178 Ferry

i c jis,
i i i m ai.

“LIETUVOS” AGENTAI

MASS.
35 Arthur

yin 15 metų 
t oi: biznis i

galui, paskui ( 
Larų iki Leafy

;io adreso:
(Grant \\

t A PROGA BIZNIUI.
i Leafy Grove saliunas 
jų Liet. Tautiškų, Kapinių 

yra laikomi piknykai

PLYMOUTH,
Poteliunas, 34

Parsiduoda labai pigiai mūrinis na
mas su lotu. Namas naujas. Apa-

BUENOS AIRES, ARG ENT (N 
Juozas Pauga, Calle Alldecova

labai pigiai 
neh Room).

cor. Jef-

1217 W. Jefferson

lietuvių apgy- 
ra vieta Jietu- 
kad turiu du 
acinus dasiži-

MASS.
101 Oak

MASS.
877Cambridge

kur vasarą 
'i ūksiančiai 
u odelį ant

bet ka- 
k oštum e-

Parsi duoda s n 
ventoj vietoj. I 
vi ui. Parduodu 
biznius. Nored 
t t i. kreipkitės

NEW HAVEN, CONN.
A. Makarevich, 255 Wallace

Jonas Bičkumis,
E, Fro mes,

Jankauskas,
J uozupavičius, 
Plocliccki,

MASS.
224 Athen
W. Broadway.

I s i: 
£- Jo

ELIZABETH, N. J. 
BoČkus.

KftD JAUTIESI S1“.?
sarį, tai išsigyelyk, išvaryk ligipauk iškftbįt krau
jo, nervų ir vidurių; o kad tiį visktVypada: 
atsišauk lietuviškoj kalboj prie tikro Dilld 
cialisto Klinikos, kurs pagal reikalį ib’ltitfiyys spe-
ciališkai geriausias liekarstas, kurios WP šilti 
saules spinduliai išvaro žiemos ša4tįr-teip ligą 
išvarys lauk, be peilio, be jjopulijiaų aberacijų

ykų ir saliunas daro 
Kaitinės atsidarys 

sali nuo 
:ite pas

i šleki žiema ra ml o n i 
! • : ant k”, gatvės.
mu savinlnka po num. 
Chicago, Ill/

BALTIMORE, M D.
John Louis, /657 W. Baltimore
J. Zebrauckas, 112 N. Green

Jonas Ilgaudas, 1613
P. M. Kaitis, 1607 
Zig, Mickevičia, 23

Tananevice,

i’arsiduoda 
merk an 1

J. Cheponis,

LEWISTON, ME.
skis, 14 Summer

PITTSBURG 
is Bros.,
Ignotas

iauckas.

T. CHARLES, ILL.
la, 575 W. Gth

BROOKLYN. N. Y.
227 Bedford

73 Granu
65 Hudson

Prieinama* kaina parsiduoda saliu- 
nas labai geroj vietoj. Pardavimo 
priežastis — savininkas išvažiuoja 
Europon. Kreipkite", adresu: William 
Babicz. 3302 So. Morgan st., Chicago.

E. River

do.igi veik 
j lai. tai iii; 
Tenai bizni
J. Golowii I
Chicagj, 111

2400 Fifth ave.
46 So. 22-nd

1811 Wharton

211 First

įso akerio žemės
Electric, Leafy 

ylių nuo “City 
nuo Argo, ant 
s tinka nikny-

T. Adomaitis,

antrašų: Šam Yni 
Halsted st., Chicago,

greitai i: 
listed st.,

t i i; i ai

išvarys lauk, be peilio, be sopuhpaų pneracijų

Apturėsi tikra linksma pavasari ir gera smlta; 
džiaugsies kaip šimtai išgydytų dėkavodumi. Iš DAUGYBES nors koletų pniųltrinttm:

Albany, N. Y., 613 Livingston st. Ant. Barnetas. aš sveikinau Phih&elphijos M.
Klinikų ir dėkavoju už gerus liekarstiis ir greitų išgydymų ligos. Draugams ir ifeiŽĮstamiems 
laike jų ligos visada rodysiu kreiptis prie Jus, kad tikrai gali išgydyti. (j

K. OlŠOViČe, 1444 Ross St., Camden, N. J. Džiaugdamasi gera sveikata ir dėkavoja 
už išgydymų no skrepliavimo, kosėjimo, skaudėjimo krūtinėje, šonuose ir kitose kūno dalise.

Mrs. M. Domelkeno, 96 Crosby st., Grand Rapids, Mich. Teip sM<o;S^p linai sir
gau, daug visokių daktarų perleidau, — bet I’hil;idelphios M. Klinika Di‘. g&du^siai mah 
pagelbėjo nuo skaudėjimo strėnose, viduriuose, krūtinėje, rankose ir kitur. J \

Daugybė tokių Įjadėkavonių ateina kasdien už išgydymų
nervų ir nusilpnėjimų,'peršalimo .ir kosėjimo, galvos skaudėjiiųb ir svaigulio, vidurių nesvei
kumų ir užkietėjimo, sėkloš.'ntibtigimo nuo saužagystės, greito pailsimo, negert^ir sumažė
jimo kraujo, teip-pat nuo Įiinpuifčjų;lytiškų ligų ir tam panašios rųšięs nejuimių.

' Teip-pat..MOTERŲ nuo yvairilį Skaudėjimų stpinose, baltųjų ir kitokių ligų. ‘L 4 ‘
KAD NFC Al I PRIRIIT nsab’S,uli’ !ul P.ara&yi$»- o apturėsi rod ųr pa geibų ir i\nU rtuvALI tikras liekarstas, kurios gali tave išgydyti ir turėsi

LINKSMI PAVASARĮ. Visada* raštinį adresuok teip: ' :
PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC B

I 1117 Walnut^Stiji v <>• ' '(■ ^njwidelphia, Pa, JL 
, » Valandos kasdien, hup, 10 tki'4 po piet. NedeRomls fino 10 iki 3 p. p. «

’ Ir vakar/ita hppjO-llęi 8 Utnrnlnkais it.'P.ėtpyęiomis. '

Pai duodama pirmos kl iasos mėsinė. 
Geras biznis. Lietuvių gyvenama 
apigardė. Puikus intaisymai. Turi 
but tuojau parduota. Kaina pigh 
kreipkitės: H. P. H. 1621 So. Halsted 
st., Chicago.

CHICAGO, ILL.
J. I. Bagdžiunas, 2334 S. Oakley ave. 
Ad. Gimbutas, 
Antanas Grisius, 
J. Janusas, 
Zen. Jucevicze, 
Vnic.
J. A. 
Vine. 
Jonas
A. Vizbaras, 
Petras Vaitiekūnas, 
P. Zmudzinavičia,

Du-kart nedėlinis laikraštis

vasarį, nuo ko 
s pasididins.
i i n ką:

Paul R. Geide n.
Leafy Grove. Summit, Ill.

Imkite Archer ave. strytkarius
Joliet Electric

gyvuojantis 
ventoj vie- 
'Toje vietoj 

p1.daliau pinigų ir dabar možna va- 
čhiot į Lietuvą iš priežasties nesvei
katos. Kas pirmesnis, tas geresnis.

airių gyvena 
ir vežimas.
kojai moka
gi hitai y 
savininkui.
Kontraktas
davimo priežastis 
artesnių žinių

ir gro 
lietuvių 
toj; prie to arklys 

Bižnis gerai eina, pir- 
pinigais. Visi reikalin- 

mai priklauso namų 
Nuomos $16 mėnesyje, 

padarytas 5 metams. Par- 
nesveikata. Dėl

kreipkitės: M. Dobra-
49th - Court, Cicero 

(Grant Works), Ill.

Noriu išnuomoti ištikimam žmogui 
saliuną ir šokimo svetainę lietuvių ir 
lenkų gyvenamam apskrityj. Įsteigta 
5 metai atgal. Labai puiki vieta. 
Savininkas turi kitą užsiėmimą ir iš
važiuoja iš šio miesto. Pasiskubin
kite. J.’ L. Buckley, 4819 W. 12th st., 
Grant Works, Ill.

PARDUODU FARMAS.
Lietuvių kolionijoje Mason ir Lake 

r.pskričiuose, Michigan valstijoj, kur 
jau 105 lietuviai turi nusipirkę far- 
mas. Ten turiu dar daug geros r. > 
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 
kėjimais. Rašykite tuojau, 
dykai savo žemių žemlapį 
macijų knygelę.

ANTON KIEDIS.
Peacock, Lake County,

3036 Union avo.
708 W. 17th PI.

2015 Canalport ave.
118 E. 115th
1813 String
920 W. 20th

921 — 33 rd
8139 Vincennes Rd.

3019 Parnell ave.
827 — 33rd

913 W. 32nd

Gera

Naujieną

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU 
LAIKRASZTIS AMERIKOJE, 
KURIS ISZEINA DU KARTU 

ANT NEDĖLIOS,

Išeina kas utarninkas 
ir pėtnyčia.

ABERIKOJ{XSTUTBAnAT f Rosi joj ir Lietuvoj $3-50 hll KIlH lliNAnKlijolirškotiJOJ1&** 1 wUllv X. v U Į prusnose 15 markių.

Rašyk tuojaus# o gausi vieną 
numerį dykai.

KAIP PASILIKTI AMERIKOS 
PILIEČIU.

Knygute Lietuviškoj ir 
kalbose. 'Turinys: įstatymai
lietystę, klausimai ir atsakymai iš
siimant popieras, Suvienytų Valstijų 
Konstitucija, neprigulmybės deklera- 
cija ir konfederacijos straipsniai. Lie
tuvių Amerikos Ukčsų Kliubas, ma
tydamas, kad kiekvienam yra reika
las tapti šios šalies piliečiu, išleido 
šią knygutę savo triūsu. Knygelės 
čienia tik 25 centai. 'Todėl norintieje 
gaut šią knygelę, tur podraug\ su už
sakymu prisiųsti ir 25c. krasos ženk
leliais, arba per Money Orderį.

Adresuokite:
Lithuanian American Citizens Club 

Brooklyn, N. Y.

turime pasakyti yTsienijS,Lurie 
serga galvos sįaudčjimp ir 
neuralgija: greitai nuo tu ligų 
galima isšigydyt’i, vąrtcjant

nuo Galvos Skausmo
12 plot kelių už 25c.

ant veido, spaugučiai, šaše
liai, pučkai, šlakai, kraujo Ii- 
gos, odos ligos ir taip vadi
namą pavasrio ligą, kuomet 
žmogus jaučiasi pavargęs ir 
nusilpęs, greitai išgydoma 
vartojant >

Pataiso kaaują ir kartu 
stiprina ir atgaivina visą 
ganizmą.

Kaina $1.00

£ražų Kalendo
rių su daugelį pamokinančių 
straipsnių ir gražių paveikslų, tai 
prišii|sk 25c štampas ar pinigus 
tuojau, o mes prisiusime jums 
geriausią Kalendorių. Pasisku
binkite, nes nedaug beturime.

Kaina 25c su prisiuntimu.
J. ILGAUDAS

1613 So>. Halsted St., Chicago

Severus gyduoles parduoda vi
sur aptiekose. Neiiųkilę kitų, 
jei kas jums duotų ;violoj Se
vero-. Spečiališka ’daktariška 
patarimą suteikiame dykai ra
šantiems į

w.es^eraC6:
CEDAR RAPIDS. IOWA ?

IIIChicago,
Tapo pilnai atnaujinta ir žymiai padidinta ir dabar veda 

Bankinius reikalus sekančiai:
1. Išduoda čekių knygeles Biznieriams, Fabrikantams, Kontraktieriams irki

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

kesčių.
4- Perka ir parduoda namus, lotus, “mortgages” ir “bondsus”. \
5- Sukolektuoja Pinigus iš kitų Bankų po visą Ameriką.
G. įmaino Pinigus visų viešpatysčių ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant 

kitokių.
7. Siunčia Pinigu

3252 So. Halsted St

s dalis svieto ir parduoda Šifkortes ant visą laivi

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

9. Parsamdo Bankines skryneles (Boxes) saugiai įrengtoje Bankoje, prie

o-

st.

st.

St.

CHICAGO, ILL

. . . 20c. 
lietuviš- 
ir pini-

Dėl visuomenės naudos Phil. M/Iilinlkas, išleidžia nnujnUjda di&tariškų knyga “RAKTA" S 
- RAS4’; labai naudinga visiem^'. IClWVlettas upturSadovanM; kuHs tik nžUtsifthtHnų pi’l- K 

siųs virš padėtu adresu tik 4 cen. stampomls.

Dava’anci e TAI MNKSM0S Jr d V dbdl 125 DIENOS, ®
bet tik tada, kaip žmogus iš savo kūno prašalins kaip šiurkštų 
žiemos šaltį—-lig^, kuri vargina. Vienok jei to nepadarysi tai 
liga, vargins kūni| iš viršaus ir vidurių, naikins sveikatų ir 
gyvastį, teip beskurstant ne tik pavasarije, bet ir vasarų bo 
geros sveikatos neturėsi jokios linksmybes.

BROOKLYN, N. Y.
120 .Grand st.

298 SotMh 1st st.
90p Rogers ave.

102 Grand

Fas šiuos mus agentus galima 
sisakytl “Lietuvą” metams ar 
pusėj metų ir užsimokėti.

Ambrozėjus, 
Lesniauskas, 
Lesniauskas, 
Pilėnas,

Gawlls, 
Vincas želvis,

BALTIMORE.
1834

603

MD.
N. Castle
So. Paca

CAMBRIDGE, 
Pet. Batkevičius,
m

už
art

FRANK J. BAGDZIUNAS 
S)38 W. 34th St.

Mokykla smuiką ir man
dolina. Jaunas ir senas 
gal išmokti grajit nuo 10 
iki 20 lekcijų per mano 
naują mokinimo sistema. 
1’rivati.škos lekcijos 50c 
muzike pristato viso
kiems reikalams.

NAUJOS KNYGOS.
Pasaulių Ratas. Astronomiškas 

aprašymas musų saulinės sistemos 25c.
Naujausios Dainos ir Eilės, čia 

telpa apįe 80 Įvairių dainų .... 20j.
Meilės Karštligė. Mintįs ir pri

lyginimai apie dabartinį suprati
mą meilės ;.............................

Taipgi gaunamos visokios 
kos knygos. Reikalavimus 
gus siųskit šiuo adresu:

J. STROPUS,
3O| W. Broadway, So. Boston,

Mass.

Imkit skaitlines iš kvadrato 
ir įdėkit jas kitan kvadratai! 
teip, kad suma skaitlinių iš visų 

L ^7 Ę? pusių butų lygi 75. Jeigu išrišit 
' < u šita užduotį, atsiųskit ją mums 

S o mes prisiusią! jums kreditavą 
(paliudijimą ant $100., gerą pi r* 
; kirnui dviejų gražių lotų, kurio 

andasi tiktai 10 mylių nuo Didžiojo New Yorko. Paprasta šitų liotų prekė yra 
199: jeiįju išrišito musų uždavinį gerai, tai Jie jums kaštuos tik $99. Šilą sumą 
galima išmokėt, davus $7.00 piningais ir $3.00 kasrnenuo. Atsiųskit mumsHšri- 
Šima ir reikalaukit žemlapių ir tt, Rašykit:

LITHUANIAN DEPT, B. Room 1103. 63 Park Row, New York City.

Tiktai lietuviškoj sodoj, Hawkinso apygardoj, WisConsino vai., kur iš visų 
šalių lietuviai ant fąrmų pribuvai Apygardos ten sveikos, oras puikus, žeme der- 
lingafir lygi] ir visados gausiai deri tais pačiais javais, daržovėmis ir vaisiais, kaip 
Lietuvoj. Vanduo grynas ir visados užtektinai. Musų žemč guli prie gerų kelių 
netoli miesto su geru turgum ir gelžkolio stočia,' bažnyčia ir 8' kliasų mokykla. 
Javams, dobilams, kukurūzams, cukriniams burokajns, tabakui ir pienininkystei 
niekur geresnes žemes.nerasite! Žemės prekės žemos, ir tik mažo įmųkėjimo rei
kalaujama, išmok ėjimui likusios sumos duosime jums ilgą laiką. Prie tartokų 
duodame nuolatinai užsiėmimą kelioms Šimtams žmonių, o musų kostuinieriams- 
visados duodame pirm i ny be. L ?' J

Reikalaudami žemlapių, aprašymų ir tt. rašykit. lietuviškai stačiai savinih- 
tams: . * \ : "
5. K. & C. C. ELLINGSON, 401 Rector. Bld?

Naujiena Kuri Nudžiugins ir 
Palinksmins Daugel Sergančiu, 
Silpnu ir Nualinta Vyru.^“^ 
viskas, nupuolęs sveikatoje? Ar peržengei tiesas sveikatos 
arba gamtos? Ar manai apsivesti? Ar esi tinkančiam padė
jime užimti užduotis ženybinio gyvenimo? Jeigu yramažiau- 
sč abejone jog randasi užsivilkusi chroniška liga dugnyje 
tavo kiapatų, tai atsišauk ant žemiaus paduoto adreso, o np. 
turėsi patarimų ir ištirinėjimų dykai! Mes ištirinesime tavg 
visai dykai, ir jeigu išgydymas bus galimas, tai mes išgydy- 
sime už kožemiausių kainų. Ne užsidedi ant savgs jokių pa
reigų atsišaukdamas pas mus dėl bemokestinio pasiteiravi
mo. Mgs perstatysime padėjimų viso dalyko tikroje šviesoja, 
o tada galėsi gydytis jeigu norėsi.

H ji Dolerio Nereiks Mokėti Pakol Nebusi Užganėdintas Savo Locnoj 
Mintyj kad Mes Esame Teisingi, Pilnai Atsakanti ir Užsitikimi.
nesveikumų inkstų, pūsles ar šlapumo ravelių, jeigu jauti nesmagumų ir skausmų, jeigu randasi 
koks padėjimas dėl kurio nesinori kreiptis prie šeimyniško gydytojais, kaipo tai: silpnumas, ner
viška negalė, silpna arba sumažinta atmintis, nemiegojimas, gėdingumas, nubegimai, nuvarvėjimai, 
silpninanti sapnai ir išnaudota gyvybe; jeigu turi guzuotas ir susisukuses gyslas/jeigu kenti nuo 
užsikrečiamų ligų kokios ne.but rūšies kurios tamistai daro nesmagumų; jeigu turi nors vienų iš 
skait lingų ligų kuriom vyrai gali but apimti; jeigu kenti nuo pertankių dasileidhnų; jeigu turi vo
tis, skaudulius burnoje ir ant liežiuvio; jeigu plaukai tavo slenka; jeigu turi slaptingų ligų; jeigu 
turi užnuodintų kraujų arba nors vienų iš ligų kurių auka tampa vyrai -TAI MES GALIME TAVE 
IŠGYDYTI IR TA PADARYSIME. Ateik pasikalbėti su nuimi didžiausiame privatiškume ir se
krete, o ings padėsimo atsikratyti nuo visų klinčių kotrumpiausiam laike. Mes turime labai didelį 
patirimų gydyme, tokios rūšies ligų ir užtikriname išgydymų. Mes netiktai palengviname, bet išgy
domo tikrai ir ant visados. Ateik ir pasižiūrėk ant skaitliaus lietuvių kuriuos mes išgydomo. Mos 
išgydysimo teip tikrai kaip atsišauksi pas mus. Silpni vyrai, kurie nustojote.viltį pasveikimo besi- 
gydydami kur kitur, ateikit pas mus, mes atkreipsimo ant jus musų specijališkų atydų te^p jog at
gausite savo vyriškumų ir busite vadovais terp savo Sandraugų,

PATARIMAS IR IŠTIRINĖJIMAS VISAI DYKAI. GYDUOLES DYKAI IKI IŠGYDYMUI

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

Musų ofiso valandos yra nuo 10 valandos ryto iki 4 po piet ir nuo G iki 7 vakąro. Jeigu negali 
atsišaukti terp tų valandų, tai gali atsišaukti terp 10 ir 12 Nedėliotu. Ątsišųuk asabijškai*

Mes kalbame lietuviškai.

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

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

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

Jei turi parduoti 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
si aų nueis.

Jei rei kala u ji šifkortes išvažiuoti ar savo d raugusį atgabenti, tai pirk ją A. Ol
szewskio Bankoje, o busi užganėdintas.

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

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

3252 So. Halsted St CHICAGO, ILL
P. S. Kam teks būti Chicagoje iš tolymesniy miešti) neužmirškite apsilankyti ir musy Bankon.

NAMINE MOKYKLA.
Gramatiką angliškos kalbos mo

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

tis skaityti ir rašyti be mokyto
jo....................... .. ..............................,, 15c
Naujas Budas mokytis rašyti be 
mokytojo.\ .. .7... 10c
Aritmetika mokini m uisi rok mi

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

šiuo adresu: "

P. Miko lain is
Box 62 New York City

VYRAI, MOTERS IR VAIKAI
Kurie ųdri but

Sveikus, tvirti, laiminai
ttpasirupina įgyti

Daktaro Roberts nauju,, didelę knygų ui 
vieną dolarį, kurioj ApTilšomaJ kaip apsisau
goti nuo ligų ir .kųiĮ), gydytiš namie, su
sirgus paprastomis ligomis. , Tcų jau ap
kalbama apie įvairias’ -vyrif ir moterų li
gas, apie nervų sugedimą, blogus paprati
mus ir paklaidas; apie akių, ausų, 
ir gerkles ligas; kraujo,, oddšp kepenų, 
tų, pūsles, širdies ir lytiškų ' ligas. 
taip jau platus straipsnis apię ".T^udikių prie- 
iiurų ir gydymų. I)-ro Roberts Ofisas aprū
pintas Roenlgeno šviesos,-'aparatais, labo- 
ratorijomis, gydymo kambariais ir t. t. 30 J 

, metine praktika kaipo gydytojo ir autoriaus 
medicinos dalykuose. GvaX&ntupjam, kad su 
ligoniais nedarome tokių cksDerimentų, kaip 
su jais kad daroma klinikose, inedikaliuose 
institutuose, anatomijos ntužejitose, ligonbu- 
čiuose etc.

Valajrtdosi; <,•,/<
. Nuo 9 ryto iki 7 ' vajjcąre'. Nedėliomis'
•Ir šventadieniais iki 2 pojpiet. \)i pasitei-, 
ravimus mokesties neįmatHe.
, egzaminavimu, /jp^tąiiina,gydymą ir 

;',$afstųs imame $2.00.: - : •
. f 3000 didelių knygių dykai;. * -Pasirūpinkite 
. viena ‘ ingyti, kol dar gaunama.,;

3čtame augšte Baltiniore Bldg. „
22 Quine u St. Chicago, III.

(netoli pačto)

JUOZAS SZLiKAS
“Lietuvos” CJener. Keliaujantis Agentas

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

A. OLSZEWSKI. “

Garsinkites “Lietuvoje. 55
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Joseph J. Hertmanowic!
LlBtuvus Notaras

MOKYKLA ŠOKIŲ.

Laikrodėlis Dykai!
A. OLSZEWSKI

3252 S. Halsted St. Chicago,
Priima bankon pinigus ir moka 

8%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parsamdo bankines skryneles (boxes) 
po $3.00 metams. Parduoda šifkor- 
tes ir siunčia pinigus į visas svieto 
dalis.

BANKOS VALANDOS: Panedeliais, 
geredom, 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 
8%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parduoda Šifkortes Ir siunčia pinigus 
Į visas svieto dalis.

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

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

Kreiptis adresu:
J. J. Hertmanowicz,

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

OFISO -VALANDOS:
Nuo 8 ryto iki 6 vakaro kasdien. Su

batoms nuo 8 ryto iki 6 vakaro. Node- 
lioms nuo 1 iki 3 po pietų.

Kam pirkti laikrodėli už pinigus 
kada j| gali gauti visai dovanai.

O
v*

GAUNAMA “LIETUVOS” KNYGYNE 
Metraštis - Almanachas. 
‘Šviturys’ su kalendorium 
1912 m. Jono Rinkevičiaus išlei
stas, Liudo Giros redaguotas. 
Šis kalendorius 1912 m., pavadin-

Šitas laikrodėlis yra 
nikelinis (Nickel), iš- B 
rodo kaip sidabrinis, M 
gerai laika laiko, yra 
tvirtas ir prie sunkiau- 
šio darbo jo nepaga- 
dinsi ir gauni drukuo- || 

k tą gvarantija apie jo 
B geruma. v

Prof. Julius Vilsko užtikrina, kad iš
mokys įšokti kiekvieną jauną ar seną, 
išmoki ųli valsą 6 rusių, taip, kad 
-;ali drąsiai eiti šokti publikoj. 'Kaip
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 visiem^ kurio nori išmokti šokt 
ateit,] šiuo adresu: 2124 S. Halsted st., 
nuo 6 vai. vak. 'Taipgi mokinu viso- 

] kins šokius Buck & Wing, Buck 
Skirt, Irish Jig, Clog, Spanish Waltz, 
Waltz, 'J'wo Step, Side Step. Pinna 
Lietuviška Mokykla Amerikoj. Mo
kytojos: Miss. Antanina Kietnicr, 
Miss. Joanna Waiets, Prof. Julius 
Silsko, 2124 So. Halsted st., Chicago, 
Ill.

10 LABAI GERU ŠTOKU UŽ $1.00 "OT
Su niekuo teip žmonių nepalinksroimi kaip su geromis štukomis. I 

Kuris žmogus moka geru štuĮru, tas ywedos praleidžia laika linksfniai ) 
visi ji myli ir laiko gudriu žmoguįį^’Tu brolau gali ir ta pati padaryti, / 
jeigu <ik nori, nes dabar susilaukei geriausios progos, nes tik už 1 del. ( 
gausi 10 labai geru štuku. Aš esu lictuvys, magikas ir berodydamas 
teatrus, patyriau, kad lietuviai labai myli stukas, todėl aš dabar pusi- 
rangiau tik už 1 doleri parduoti 10 geriau j iu štuku, lodei nelauk ilgai, w# Vd 
už>;Ar ieriuok tuijjaus. o po dienos vi'i manys, kad tu esi lahri nian- ’
drus žmogus, arba turi velnią. Sztukos. kurias aš jums prisiusiu, yra lS
labai lengvos padaryti, teip kad kiekvienas, kuris lik tuij rankas, tuo- k3
jaus padaro. Visas reikalingas prietaisas ir lietuviška pamokinimą 
kaip tas stukas padaryti, išsiunčiu ta pačia diena kaip gaunu orderi. j 
Nusiuntimo kaštus aš apmoku. Prisiųsk $1, o gausi tas čiukas.

S2MKAS, 7208 CARPENTER ST.. CHICAGO, ILL

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

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

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

inteligentas. Čia skaitytojas ras 
pilną saują naujausių mūsų ge
resnių rašytojų veikalų.

I Literatūrps skyriuje telpa: 
M. Gustaičio, Liudo Giros, Laz
dynų Pelėdos, Juozo Mikuckio, 
Vinco Krėvės, Mares Lastauskic-

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

Moka $3.00 nuo šimto už padėtus 
pinigus. Skolina pinigus statymui Ir 
pirkimui namų. Partraukia pin g uj 
iš kitu bankų. Parsamdo bankines 
skryneles (boxes) apsaugotas nuo ug
nies ir vagių po $3.00 metams. Perka 
ir parduoda lotus ir namus. Par
duoda šipkortes ant visų linijų. Siun
čia pinigus Į visas dalis svieto. No- 
tarijalnam skyriuje padirba visokias 
rejen tai iškas ir legal iškas popieras 
ir dovierennastis ir užtvirtina pas 
konsulį - _

Talan*„~. .„.sdien nuo 8 ryto iki 9 
vakaro. . Nedėlioms, utarninkais ir 
pėtny^Ioms nuo 8 iki 6.

II. Visuomenes ir Gyvenimo 
yriuje telpa: Kazio Puidos,

no Jaroševičiaus, Antano Rucc-

tr
III. Pažinkime Lietuvą skyrių-

lionės Dzūkijoje.

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 Rea! Estate. Perka 
ir parduoda namus, ir lotus. Išsam- 
tlo bankines skrynelės (boxes) 
po $2. 50 metams. Parduoda šifkor- 
tns ir siunčia pinigus | visas svieto 
dalis.

BANKOS VAI,ANDOS: PanetK iais, 
serėdoms, ketvergais ir subatom nuo 
8 ryto iki 9 vakaro; nedėliom, r.tar- 
ninkais ir petnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

pa: Lietuvių kronika m.

los, Mūsų artistų kuopos ir ar

stybč, Įvairios statistikos žinios 
ir t. t. ir t. t. Vilniuje 1911, psl. 
287. Su prisiuntimu kaina 75c.

“Teatras” no. 4—talpina

gyveninio

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

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

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

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

dainelės, harmonizuotos K. 
o. I. “Ant kalno malūnėlis”

s 10 
45"c. 

Užsisakant ir pinigus siunčiant 
adresuokite:

A. OI SZEWSKIS,
3252 S. Halsted st., Chicago, Ill.

no.

RUSIJOS—AMERIKOS LINIJA.

IZIDOR NAUSIEDAS
917 W. 33rd St. Chicago.

Priima bankon pinigus ir moka 
3%. Skolina pinigus aut Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Farduoda $ifkorte§ ir siunčia pinigus 

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.

Didžiausi ir 
regulariškai kas dvi 

tarp Rusijos 
pakeliui nė 
dvišriubiniai

ei rečiausi 
savai ti 

i. Amerikos, 
•jokiame por- 
Pasažieriniai

KŲRSK,
i Rot-

III 
II

RUSSIA.
11 dienų 
Lenkiją, 

klase $35 00 
klase $50.00 
klase $75.00

NEW YORK O: 
10; Lithuania, 

kovo 9; Kursk,

Iš
P. M. KAITIS

6107 N. Ashland Avė. Chicago.
Priima bankon pinigus ir moka 

3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus 
l visas svieto dalis.

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

Puikiausi, 
Laivai, 
vaikščioja 
nestodama 
te. Nauji 
Garlaiviai

’CZAR,
8 dienomis 

tei damą.
$3300
$48.00
$65.00

IŠPLAUKS
Kursk, vasario 

sario 24; Birma, 
vo 23
’ Dėl artesnių žinių meldžiame kreip
tis j musų agen. s, arba i Vyriau- 
sįjj Keleivių Agentą:
A. E. Johnson & Co. 27 Broadway,

va- 
ko-

LIUOSO INŽENGIMO MUZF^ IS
Moksliszku Žingeidumu.Žinojim?.s-Galybe

Telephone Yards 709

Juozapas Leszczynskas
Aptiekorius

Užlaiko namines 
užrubežlnes gyduoles, 
Ir receptus išpildo 

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

Mes e8?,m baimin- 
gal ir įdomiai su- 1 
tverti. Vyrai, tikrai 
atsilankykit į šit^ 
stebėtiną liuoso in» 
žengimo Muzejų. 
Šimtai interesuo
jančių pavydaių' 
žmogauskunosvei- j 
kam ir sergančiam 1 
stovyje. Chirurgiš- 1 
kos operacijos, 
žingeidumai, keis
tumui, milžiniSku- 
mai. Teipgi pilnas 
istoriškas saririn- 
kis kuris niekad 
ne buvo parodytas 
dykai šiam krašte.

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

Straus Bldg., Room 806
Tel. Franklin 1178

Lietuvi*advokatas, baigęs teisių mokslą Amt- 
rikoje. Veda visokias bylas, civiliškas ir krimi- 
a atlikai visuose teismuose (soduose).

Gyv, 3II2 S. Halsted st, arti 3l-os
Telephone Yards 2330.

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

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

INLEIDŽIAMI TIKTAI VYRAI
LIUOSO ĮNŽENGIMO MUZEJUS 

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

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

Dr OX. HEINE
DENTISTAS

OFISAS—Kampas 31 ir So. Halsfed gat
(pjvajlinas virš aptlekos.) X, CHICAGO, ILL

M«l

Telefonu Yard* 1M3

Dr. J. KŪLIS
4ydy tojo Ir Chirurgai

3255 S. Hahted St. Chicago. HL 
PRIĖMIMO VALANDOS: 

Kuo 9 ryto Iki 13; 6 iki 9 vakarę 
■‘’ALi dm 9 (kl 1* *0 plat; nuo « 1M

K AKUTIS IR STRIKULIS
Užlaiko puikų saliuną

su visokiais garimais ir cigarais.
Kiekvienam suteikiame draugišlia pa- 

niitnį visokiuose reikaluose. Kuriems 
eks būti musų mieste, atsilankykit pas 

mus, rasite geriausia patarnavimu.
1 Church St., AMSTERDAM, N. Y.

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

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

M daugiau jų negalėsite dykai gauti. Todėl pasisku- 
binkite su užsirašymų “Lietuvos” kurie norite 

8' gauti šitą puikų Laikrodėlį dovanų.
Siųsdami pinigus adresuokite:

1 A. OLSZEWSKI
K 3252 S. Halsted St., CHICAGO, ILL.

J. KULBOKASI
Užlaiko

Puiku Saliuna
Visada s Įtas alus, skanidegti- 
nė ir kvepenti Cigarai. Iš ki ur 
žmonės at elevę gauna nakvynę 
74 Grand St. Brooklyn, N. Y

Aleksaičio Šaitanas
118 E. Main .St. CollinsvįU#, III.

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

Telefonas Kinloch 108

Valandos
10 lig 12 diena
2 lig 4 po p i et

nuo
nuo
nuo

Phone Yards 1781

Dr Kozlowski
Specialistas

MOTERŲ LIGŲ

Peoples Bank Bldg. £°
Room 2 1

SHoiEfimoimni Nodaro skirtumo koksta- UumilliblllkI ,nislos ’■(‘«vei><umas yra, 
jeigu tamistą kankina de

ginimai, plikinantis šlapininms, pūslės nesveiku
mas, erzinimai, tankus noras ištuštinimo, nigs 
išgydom viršui minėtus padėjimus be vartojimo 
peilio ir be siuntimo į ligonbutį.

Ciifl rtlayjrtg Uždegimui, suting ir skausmingi 
VU U II I llid i sunariai, kantrybg at imančios 

užsisenėję ligos kurios padaro 
gyvenimą nelaimingu, IŠGYDOMOS 
SADOS BE ŽUDIMO LAIKO.

Gužuotos ir Susisukę Gyslos

rxi/iz a ■ • Pirklio už $6.00 vertės 
I J i k J musu žinomos taba

le os d e 1 c i ga re tu i r i š- 
sirinkit sau dovana iš sekančių taiklų: 

t Naujausias importuotas Fonografas su 
t didelia nikeliuota dūda, kuris grajina 
d gerai ir aiškiai visokias muzikes ir dainas. 
* Kiekvienas gali turėt savo name koncer

tą. 2. Geriausia Armonika Vokiško išdir- 
bimo su notom ir nurodymai. 3. Puikus

moteriški storai paauksuoti

dideli šaukštai, (i maži, 1 pe.lis sviestui ir šaukštukas cukrui. Už musų 
dovana vien norime kad pagarsint u met musų firma terp jūsų pažįstamų. 
Atsiųsk mums ant. rankos 50c- markėmis, o mes jums prisiusime 40 skry
nučių tabako 4 gal tinku už $6.00 ir jųsų išrinkta dovana.
Likusius $5.,)0 užmokėsit gavės tavora Kam tavoras nepatiks galės jo 
nopriimt i.

English-Asiatic Tobacco Co. Dept. 15.115 E. 7th St.New York, N.Y.

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

VYRAM TIKTAI 
1NEJIMAS DYKAI 

kas gali but matyta 

OLERDOJ 
MOKSLO

526 SO. STATE ST. 
CHICAGO, ILL. 

near Harrison St.

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

Phone Canal 1208
Valandos:

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

Nedėlioms
nuo 9:30 iki 12:00 vai.

Rezidencija

5208 W. Harrison Street
Tel. Austin 737

ryto 
vak. Valandos:

tiktai iki 9:00 kiekviena ryla

Daktaras . Wissig
iš seno kraštoMl n Žingeidumai Patologijos

vį ■ Žingeidi! mJ Osteologijos
Žingeidifp.f/. <6?omuliavi- 

srG Organu
arm ii ———■—■<—

Tirinek pradžia ir iszsivystima / <• jgiszkos 
Rasos nuo Lopszio.iki Grabui. P'.mulyk Kei
stumus Gamtos. Žingeidumus Mi}žj»’’sz- 
kimius.

Tirinek inteknu* Eitos ir paleist uvyst.es, per- 
stat.yt.as gyvo didumo figūrose, sveikuose ir 
ligotuose padėjimuose. laivus ifzrodinetojas 
atsakinėja visokius klausymu.3. Didžiausia 
proga tavo gyvenime.

INŽENGA DYKAI
Atdaryta kasdiena nuo 8 ryto iki vidurnakeziui

ir
Su geriausia pasekme gydo visokias kroniškas ligas vyrų ir moterų, kad 

užsisenėjusias. Jei kiti jus neišgydė, nueikit pas jį, o jis jus apžiūrės ir

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

gydymais, ateitu pas mus ir pamėgintu musiį tikriįir ištiki
mą, gydymą. Mes paaiškinsim tau dėlko kiti gydymai tavgs 
neišgydė ir kaip ings tave išgydysim.

Kraujo Užnuodyjimas* * riiį ligonis nenori kreip
tis prie šeimyniško gydytojaus, rudos plėmos, lopai burnoje, 
skauduliu' ant liežiuvio, slinkimas plaukų, skausmas kauluo
se, sunariuose, plėmos ant kun ', jauslus tekanti skauduliai. 
MBS IŠGYDOM ŠITOKĮ PADLJIMA—MES NELOPOME. 
IMifhnndmni kankina lavg nubegimai paeinanti nuo nuDBffimai peržengimo gamtos tiesų, vyriški silpnu- O mai, muilinimas, silpna atmintis, galvos
skaudėjimai, pieniai priešai akis, nerviškumas, skausmai strė
nose? Ar pats esi apimtas nors vienu iš tų ženklų? Ateik pas 
mus, nigs tave išgydysim nes kitaip nereikalauji mum mokėti.

Abelnas Nusilpnėjimas -• mirsi-
mas, nogalingumas prie darbo arba linksmu- 
mu gyvenimo, nuilsimas, yvairus gėdinanti 
silpnumai, ir tt. ATIDĖJIMAI YRA l’AVO- 
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, Pūsles ir Sėbrus Nesveika- 
n • Inkstų nesveikumas gali išsivystyti 
lllcil į pavojingas1 komplikacijas, ir jeigu ne- 
atbotas, pagimdys kitas ligas ir komplikaci
jas. Ar manai apsivesti? Ar esi tikrai sveikas?

LW0SA GMJEHgA UJBKSUt I
626 So. State St. CHICAGO, ILL

ant vi

Šitokios 
gyslos rau

dasi visur ant žomesnes dalies kūno, bet daugiau
siai kairėj pusėj; Jos padaro žmogų labai neramų; 
yra silpnas velkantis jautimas daugmaž, nuolatai. 
Gyslos yra užčiuopiamos ir nurodo kaip botagas.

U
Atsišauk tuojaus jeigu eši klapate.

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

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

ILE

akru žemes u
sias inžinu 
GARY 
gatvės.
kų prie dar

Už 10 Milijonu Ooliariu
atyti FABRIKĄ trumpame laike, nupirko. 370 
BALDWIN LOCOMOTIVE WORKS, didžiau- 
'ABRIKAS perkėlė iš PHIEADELPHIJOS į 
ANA. Tiktai kelios mylios nuo BROADWAY

fame FABRIKE patilps nuo 8.000 iki 12.000 darbinin
ko. Dabar dirba apie 20.000 darbininkų MIESTE 

GARY, INDIANA. Trumpu laiku atsidayys NUT & BOLT 
WORKS, ir AM ERICAN TIN FLAW CO. Tose dviejose 
dirbtuvėse patilps apie 6.000 darbininkų prie darbo. MIES
TE GARY,- INDIANA, yra darbų visokių iki valiai. DA
BAR yra didelis išpardavimas LOTŲ ne toli tų FABRIKŲ, 
teipat ir po visas dalis MIESTO, kurius dar parduodame vi
sai pigiai ir aht lengvų išmokesčių. Neužilgo bus dvigubos 
kainos, kurie dar pasiliks neparduoti. Mes ne spaudžiame su 
niokesčiu tų, kurie perka iš musų LOTUS arba namus. Jei
gu atsitiktų nelaime su sirgtum, arba nedirbtum, mes laukiame 
pakol vėl pirkėjas galės mokėti. Taigi pasiskubinkite, kurie no
rite padvigubinti savo pinigus, pirkite dabar. Suprantama kiek
vienam, kur didžiausi FABRIKAI statoma, ten ir PRAPER- 
ČIŲ kainos kįla greitai brangyn. MIESTAS GARY bus viens 
ir didžiausių FABRIKŲ MIESTŲ Indiana valstijoj.

Nieko nelaukdami važiuokite tiesiok prie ŽEMES SAVI
NINKŲ žemiau parodytu aresu. Mes suteiksime pilnas in
formacijas kiekvienam. Turime gerų NAMŲ bizniui ir gi- 
venimui, parduodame ant lengvų išmokesčių. Tie NAMAI at
neša gerą nuošimtį, nuo 10% iki 20%. Arba kurie nori, mes 
statome naujus NAMUS ant išmokesčio.

LAUKSIME KIEKVIENO ATSILANKANČIO Į MU
SŲ OFF1SA BĖGANČIAME LAIKE.M. ROŽENSKI, Vice Prez. 
GARY SECURITIES GO.

Capital $50.000
442 Broadway, G ARY, INDI ANA. 
Chicago Off Ise: New City Savings Bank

DR. WlSSKk duos geriausius vaistus iš savo aptiekus. Pirma rodą dykai_ 
Valandos kasdien nuo 10 iki 12 ryto nuo 3 iki 4 po piet ir nuo 6 iki 8 va 
>. Nedėlioms nuo 10 iki 2 po piet.

1759 W. ISth St., Cor. Wood St.

Nori .mokintis Barzdaskutyklos?
Tamistašį amalagali iš- 

mokti nuo 4 iki 6 savaičių 
Rainuos tau tik $30. Mes 
duosimo vis*) seta skutimo 
prietaisų. Sis amatas yra 
tinkamu pertiem visame 

\ sviete ir tamista turėsi ta
da savo vpatiška vertei vyste, busi darb 
d avi u. Rašyk pas:

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

Seniausia Lietuvių užeiga pas

JUOZUPJ RIDIKfJ
Užlaiko visokius pirmo 
skyriaus gėrimus ir kve- 
penČius cigarus ir

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

B253 Illinois 6L Korte 33rfl
I.M W— MII—a

Ee peilio ar skausm)

Išgydo, kad būtum sveikas

VARICOCELĘ 
HYDROCELĘ

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

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

Moterų

> Slaptos 
VYRU LIGOS
Pražudytas Vyrišku
mas, Ligos Kepenų ir 

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

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

Specialistas 
Vyru ir Moterų Ligų,

(Ištyrimas Dovanai)

Dr.ZiNS,183SaCHICA60
Valandos: Nuo 8 ryto iki 8 vak. Nedalioms nuo 8 ryto iki 4 po p„

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

Tas laisvas pasiulinimas yra atviras visiems, kurie praleido daug'pinigų antdaktarų 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 ATJAUKITE SAVO SVEIKATĄ , 
Atsilankykite in mano ofisą ir pasiteiraukite su manim draugiškai.

Išgydau visiškai ligas skilvio, plaučiu, kepenų ir inkstų. 
Nemokėk už nepasekmingą gydymą—NEISZGYDO, NEMOKĖK.

JAUNI VYRAI
SENI VYRAI

viduramžini VYRUI

JT M V

Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie būdams 
neprotingi dasileida perviršumą—vyrai nusilpnei, nerviški, sunaikinti 
ir kurie suiaukie amžio, katram negale pylnai nauduoti priimnuma 
gamtos,— vysi tl© vyrai tur pareikalauti viona Iš tuo knygų. 
Ta knyga pasakis koip vyrai sunaikin sava sveikata, keip jie įgauna 

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

vyrai kurie tur Užnuodljlma kraujo, arba syflll, 
Triperi, arba gorjorrhooa, Nusilpneima, Abol- 
na pragaišti e^eku, Pragaišti gyvybes sky- 

stlmo, Naktinius nubegimus, Rheuma- 
tizma, Organiškas ligas, Pylva, Kepenų, 
Pūslės ir Inkštu ligas, gali but galiutinai 
išgydyti sava nuomuse, privatnai ir slapta, su ma- 
žais.. kaštais.

Tūkstančiai vyru atgava sava tobulą sveikatą, spėkas 
ir stiprumą per pagėibą tuos knygos. Ji ira krautuvė ži
nios ir* talpina šiam tykrus slaptibes, kurios vyras turi 
žinoti. Netrotikiet sava piningu mokiedami už prastus, 
bevertes, vaistus iki kdaik nepirskait'sti šitą knygą Ji 
pasakis kodiel jus kentėti ir kaip galot gailu tinai isigy- 
dyti. Atmink, jog ta knyga yra duodama VYS AI DYKAI. 
Męs užmokain ir pačta. Israšik aPkcie sava varda, pa
varde ir adresą ant šio kuponą ir išsiųsk ji mums šendena.

■ Kuponas dykai putes knygos.
Siusk ji šendena.

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

Godotini: Aš esu užinteresuotas jusu p&siullmlnuf dykai 
siunstos knygos ir norėčiau, jog jus iš si u stūmė t man 
vieną iš tuo knygų.

Vardas ir pavardė........................ .............. . .................................
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DYKAI DIEL VYRU
Adresai
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