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REVOLIUCIJA CHINUOSE.

'Tarybos Chinų revoiiucijonie- * • • • • 
riu su atstovu ciesoriaus mimstc- v
rių pirmininko Juanshikai m ie

gus laikui karo sulaikymo kelio
se vietose buvo kruvini susirė
mimai, bet tikrai svarbių* nebuvo.

* Kevoliucijonieriai su 30,000 ka
riautojų 
nan. . 
šorius,

• I tknie yra nemctis cie- 
nežinia. Svetimu kraštu v v

’mano, jog jo auklėtojai 
iš Pekino ceisorių išgabeno į 
šiaurius, kur gyventojai prilan- 
kesni monarchijai. Bet ar tas 
nianįymas teisingas, nežinia.

Francuzijos ir Anglijos 
ninkai \ erčia savo valdži; 
kisti į naminį karą Chi 
pasiūlyti savo tarpininkyst 
rlgai besitraukiantis kara> 
kia vaizbai .visti civilizuotu 
tų. Bankininkai sutinka^ 
paskolą lygiai ciesoriniams, kąįp 
ir rępųblikohams.,/ jeigu Chinai 

p te r
ši au-

Uos

ma

ventą miesto dalj. 
anglų šeimininkavi- 
ne krašte Chinų re- 
džia pakėlė smarkų

protestą. Jie protestuoja ir prieš 
rusų reikalavimą suteikti Mon
golijai savistovystę. Bet parėmi
mui protesto trūksta paiiegu, to-

nė anglai, nė

PERSIJA.

ū ten save 
ir’ karia1 j 
a moteris i 
jog tokiu

t ei

linis

tėvynę

su kuriuom karą 'veda. 
J gynė savo tėvynę nuo 

.Ginanti savo 
s tik mušiuo-

rusti

tuose kad butų fėpublika. 
riud.se

bet įiebąuSti; Žmonių sukilimuose 
) - V V . . . ' ' ...pącioj . viešpatijoj tarptautiskos*. 

teisės neveikia, nes į < naminius

kia ilgesniai 
mierio prie

kjui išsižadėti 
ryšio 'Turkiją

atstovas gr.
niškio parapijų gavo 23 
6 dvarus ir tris bajorų

surinko arti 10 tuk-

FRANCUZIJA.
Nors Vokietija ir atidavė 

Francuzijai Morokko,- bet kai
myniški prietikiai tarp jų nepa
sitaisė, franeuzai netiki vokie
čiams; jie mano, jog prie pro-

Sekmadienį Vilniaus rusų klu
be buvo paskaitos 
politiką Vakarų 
Skaitė V. Durnos 
VI. Bobrin skis ir P
cijonalistų klubo sekretorius yNi- 
kanorovas. Žadėjęs dar». skaityti 
prof. Kovai cvskis, bet neatva- 

susipyke. su savo 
pasak r tįsų laikraš

;^iavo, nes 
bendrais ir,

jati pa- 
nuo Jo- 
sodžius, 
akalicas.

Nuo senų laikų Skaisgiryje
esama du arklių metturgiai: 1) 
.per šv. Jurgį balandžio 23 d. ir 
2) per šv. Martyną lapkričio 11 d.

Skaisgiryje dabar yra 
monopolis ir dvi aludės, 
daug tukstąnčiu rubliu

kelią. Abudu kraštai mato, jog 
be karo irėtolimoj ateityj nebus 
galima apsieiti.

8 sausio dieną Erancuzijoj rin
ko senato sąnarius. Republiko-

partijos. ■ » Gr. Bobrinskis savo 
paskaitoje palietė pažiūras vy
riausybės į baltarūsiįis, lenkus,

1 i k o n i š 1< i c j i e socialistai 
tai reakcijonierįai dvi, 
štai keturias, socialistai

PIETINĖ AMERIKA.

Ecuador- dar nepasifioVė riaušes 
ir susirėmimai tarp partijų kan- 

‘didatų prezidento vieton. Buvo• . . . •* • • 
jau. (liktai kruvinų susirėmimų, 
bęt juose, kaip paprastai, . nbr*

Bankininkai . mano, jog 
šiaurinėj Chinų dalyj, turinti ma
žiau susinėsimu su ' vakaru tąu- 

... ’ __  .. *
toms gyventojai dar nepriėjo iki 
supratimo naudos republikoniš- 
;os tvarkos. 'Turėdami susine- 

šimvis vien su rusais, nuo jų ne-

gi

va mažai.. Daugiau miestuose 
nukenčia 'Sankrovos ir namų la?n-

Jnit pritaikombs terptautiškos tei- nešė . Ecuadoro G?ald 
turi ginti Amerikos

išmoko branginti 
jeigu republikos šaliliinkams ir

•puhiiKonisKą tvarką, ra- 
neužsilaikytų ilgai, kiltų 

ir pietinių 
Pietiniai

nuima*
vaidai tarp šiaurinių 
prov i n c i j ų gy v c n t o j ų.
mat chiniečiai, turėdami dau
giau susinešimų su vakarų civi
lizuotoms tautoms, supranta nau
dą repubBkoniškos tvarkos, to
kios tvarkos reikalauja, ypač gi 
nekenčia svdtimos kilmės cieso
riaus, kurio sostas remiasi ant 
mandžurų kareivių ir geriausias 
vietas Chinuose pavedė jis chi- 
niečių nekenčiamiems mandžu- 
rams. ‘‘v

Ciesoriaus ministerių pirminin
kas Juanshikai buvo pasirengęs 
pritarti ciesoriaus prašalinimui, 
jeigu to \reikalaus tautos atsto
vai, bet gavęs nuo ciesoriSnės 
našlės 2 'milijonu 'dolarių tolesnio 
karo vedimui, vėl priešintiesi 
pradėjo cesoriaus prašalinimuj. 
Dėl jo besipriešinimo republiko- 
nai ir pertraukė pradėtas mieste

8 sausio dieną republikonai 
paveržė nuo ciesorinių miestą 
Shcntshau, *š kurio, po smar
kiam mūšiui išvijo mandžurų ka- 
riumenę. Išvyti mandžurai pasi
traukė į miestą Honan. Mūšyje 
prie Shcntshau užmušta. daug 
ciesoriaus Tcareivių.

Rusiškoji valdžia nuo Chinų 
pareikalavo pripažinimo savisto- 
vystės Mongęlijos ir Chiniškojo 
Turkestano, nes tos Chimi val
dybos dabar yra visai po Rusi
jos intekme. Rusija inat be karo 
tikisi tas Chinų valdybas ap
valdyti. Butų .tai geras kąsnis 
dykai gautas. Klausymas tik ko
kia valdžia privalo išpildyti Ru
sijos reikalavimus
ar ant jo valdžios imanti viršų

ciesoriaus

Republikonai ciesoriaus rmini- 
sterių pirmininkui Juanshikai pa
davė išlygas, kaip jis turi cieso
rių ir jo šeimyną nuo valdžios 
prašalinti. • Karo apstabdymo 
laikas netapo pailgintas, nors pa
ilginimo prašė Juknshikai. Jis 
dar vis tikisi sumušti republiko- 
nus, perkėlus jiems karą į šiali- 
rius, kur ciesoriniams daug pa
rankiau jį vesti.

Svetimų kraštų kosuliai mano, 
jog užsitraukiant ilgiau karui, be 
abejonės apsireikš Chinuose ne- 
kentimas svetimtaučių; ypač mie
ste Hankau gali užgimti svetim
taučių skerdynė, kaip tai buvo 
1900 metuose, prieš boksery su
kilimą. Todėl, čia sutraukti Eu
ropos kariški laivai.

Kantonan Anglija iš Indiją 
atsiuntė savo kariumenę, ir vie-

rusų žiaurumus ir laižymą 
utiškų teisių, bet rusai tų

ne

malšinant žmonių sukilimus 
•si škic jie karo laiko teismai, 
noma, 
šaliniu

namicje 
ru- 
Zi- 
pa-

atsilieptų su užtarimu už 
ir užprotestuotų, tąsyk 

generolai Persijoj elgtųsi 
daug švelniau. Bet Per-

ir caro
kitaip.
sija tokių galingų užtarėjų ne
turi, ji atiduota su visu Rusijos 
ir Anglijos malonei. Todėl 
reikalo ji ant rusų skundžiasi 
tu tautu valdžioms, v v

be- 
ki-

VOKIETIJA.
Del Italijos užsimanymo 

glemžti "nuo Turkijos Tripolį, Vo
kietija susipyko su Turkija, nes 
ramindama ^Turkiją, užtikrinda
ma, jog karo nebus, žadėjo nuo

pa-

liją, neleido ten Turkijai sudru- 
tinti kari u menes. O Vokietija vis 
stengėsi Turkiją savo ryšiu pa
traukti. Italija, mat, pradėdama

Dėl to ir prietikiai tarp Itali
jos ir Vokietijos labai buvo pa
gedę. Iš to mėgino naudotiesi

Italiją su visu nuo - Vokietijos 
atitraukti ir savo ryšiu patraukti. 
Rusija gi, prigulinti prie vaka
rinės Europos tautų ryšio sten
gėsi savo pusėn Turkiją pa
traukti. Jeigu tas butų pasisekę,
liktų Vokietija tik su silpna 
Austrija prieš susirišusias svar
biausias Europds tautas — Pran
cūziją, Angliją, Italiją, Turkiją 
ir Rusiją. Rods ’Rusija Francu-

padėti, bet ji visgi nuo padėjimo 
Vokietijai Austriją galėtų su
laikyti, su kuria nuo! seniai pati 
karau rengiasi. Francuzijos gi 
Anglijos, Italijos ir Turkijos pa- 
jiegą su visų pakaktų Vokietijos

Vokietija suprato pavojų, jei
gu nuo ryšio su ja pasitrauktų OItalija. Rods dabartiniame kare 
Tripolyj italų* kariumeriė nege- 
riausia pasirodė, bet kilus karui

čių franeuzų kareivių atitraukti. 
Todėl Ryman iškeliavo Vokieti
jos užsienių ministeris Kinder- 
ley Waechter perkalbėti Italiją 
ryšyj su Vokietija pasilikti. Da
bar vokiškiejie laikraščiai rašo, 
jog tas Vokietijos užsienių mi- 
nisteriui pasisekė., Ar ištik- 
ro pasisekė, sunku pasakyti. Juk 
Vokietijos užsienių ministeris tu
ri vokiečius raminti, nes dėl ne
pasisekimo jam reiktų ;tiuo mi- 
nisterio vietos pasitraukti. Bet 
nors ir pasisektų Italiją ryšyj, pa-

įsikišti į tuos tiaminus vaidus. 
Ginti amerikonus į Guayaquil iš
plaukė Suvienytų Valstijų ka- 
nuolinis laivas /‘Yorkshire”.

IS LIETUVOS.1
IŠ VILNIAUS*

Vilniaus kovos su džiova sky-

zdinti visomis vietinėmis kalbo
mis įsakymus ir paaiškinimus, 
kaip elgtis, idant pasisaugojus 
tos baisios ligos, ir ką daryti 
jau susirgusiam, idant kitų ne- 
užkrėtus.

Tie įsakymai bus - iškabinami 
gatvėse ir viešose 
gose.

miesto įstai-

” savo 150 numery- 
1903 m., nes 

Vilniaus realinėje mo
je rašo 
valdžia 
kykloje įsakė, jog turi būti mo
kinių pildomi 1903 m. įsaky
mai, tarpe kurių yra ir toks, jog 
draudžiama mokyklų sienose var
toti lenku kalba.

L i go n b u t y j e alkoholikams 
priimami ligoniai. Gydyklos 
mas gerai intaisytas. Be

jau 
na- 
to 

ateinantieji ligoniai gali ’kreip
tis prie daktaro Krainskio jo bu
te (Naujoji gatvė).

— Lietuvos žinios —
*

Mare Lapinskiene gavo leidi
mą leisti Vilniuje laikraštį, kuris 
busiąs spauzdinamas dviem kal
bom : rusiškai su vertimu len
ku kalbom .

ei j a susekė, jog joje “slapto mo
kymo” nebuvo.

Nuo gruodžio 4 d.' šv. Onos

Tuos pamokslus sakydavę šv. 
Onos bažnyčioj įr pirmiau, bet 
kokį laiką jų jau nebesakę^

kad 
jau 

mie-
ir

“K. ^V.” rašo sužinojęs, 
vidaus reikalų ministerija 
tikrai patvirtinusi Vilniaus 
sto kanalizacijos sumanymą -

Livšico konvertų fabrike* j,ati 
prieš mėnesį metė dąrbą apie įoo 
darbininkių. Streikas tęsiasi lig- 
šiol. Girdėt, kad Naujosios Vi
leikos popięros fabriko savinin
kas, Sinielnikovas, kviečiąs visas 
sustreikavusias darbininkes pas 
save, žadėdamas mokėti po 6 r,
savaitfci. i

Apie lietuvius kalbėtojas, pa
sak “K. W.” ir “G. Cod,” re
cenzentų’, pasakęs maž-daug taip:

T lietuvių klausimą nei Durnos 
dauguma nei vyriausybė dar nc- 

lirbc tvirtos* pažiūros, 
kai-kuriosį Vasaros- 

;ubcrnijų vietose reikia
skaityti vietos gyventojais ir elg- 
ties su jais kitaip, kaip su len-

Lietuvius

netikinti,

moję. (

dūli lėtučių priderantį nuo 
Ligšįpl rusų 'tautą 

kad .atstovas Bujota, 
kulturiš žmogus Du- 
“K. W.” recenzentas 

klausimo* ženklą),., butų 
; lietuvių nuomonės iš-

tis vyriausybė su lietuvių tau
ta visiškai priderėsianti nuo to, 
kani lietuviai pavešią gynimą sa-

IV Durna turėsiant aptarti ir 
klausimą apie Suvalkų gub. iš-

— Viltis

IŠ RAGuVoS, Panevžžjo pav.

smulkaus kredito batikas. Var
totojų . <Įr. sekasi, in atomai, ne
blogai, o smulkaus k».iitcT^ban- 
kas vis didina savo apyvartą ir 
savo veikimo lauką. Dabar čia 
manoma įsteigti nuolatinis val
sčiaus ligonbutis. Tas jau ir 
valdžios galutinai nuspręsta. Tik 
da nežinoma koks bus daktaras 
paskirtas. Gaila butų, jeigu čia 
ne lietuvis pakliūtų. O vieta gy
dytojui čia labai puiki, nes apie- 
linkės žmonės turtingi ir pats 
miestelis 
tik, kad

yra turtingas. Gaila 
čia nesimato dvasiškos 
žmonės išrodo kaip ir 
dažnai užginsi lenkiškąužshųdę 

kalbą.'
Bevažiuojant iš Raguvos Ra

gu vėliu matai šalykelyj dviejose 
vienasėdijose “Žein. tvark. komi
sijos” ištaisytus pavyzdingus 
sodnus. Tie vienasėdžiai (vienas 
rusas, kutas totoris) prašę ko
misijos, kad pas juos intaisytų 
tuos sodnus, tai ji ir intaisius. 
Sodnai išrodo labai gražiai.

IŠ ALEKSANDRIJOS arba 
LEPŠOS, Šaulių pav.

į Čia- vėl atsirado plėšikų. Ne
senai žmogus pardavęs linus va
žiavo namo. Tik štai įššoko iš 
pušyno trįs vyrukai ir prašo pa- 
vėžyti. Žmogus veža. Beve
žant ėmė smaugti, sakydami — 
“atiduok pinigus”. Bet čia plė
šikai pamatė atvažiuojant kitus 
žmones, tai pabijoję sudavė per

* — Lietuvos Uklnlnlęas —
! ■! ..I ■ I J

IŠ SKAISGIRIO, Šiaulių pav.
i Iš baudžiavos laikų Skaisgiry- 

je buvo astuonių ūkininkų so- 
c|žJus. Viduryje to sodžiaus yra 
smilčių kalnelis — kapinės. Iš 
ųeatmcnamti laikų tose kapinėse 
buvo pastatyta . maža niedinė 
koplyčia.

kunigas Jacevičia išsirūpinęs tai 
koplyčiai filijalės teisės prie Ža
garės parapijines bažnyčios ir 
tas-pats kun. Jač. medinės 
koplyčios vietoje nųlijįdęs mor 
|inę bažnyčią, kuri ir >$abar te
bėra.

Jau apie 30 m. ar daigiau kun, 
Radavičia (Skaisgirių TilĮjalista) 
užvedė bylą, norėdama! savo pa- . ... ...... . ...rapiją apkirti nuo ŽįS 
bylą 1903 meč * kųn. jį 
ziinieraitis ir laįiiigįo.

!S.
&

vienas 
kurie 

suima 
iš( musų pertekusių ūkininkų ir 
nuskurusių bernų.

Sankrovų yra 4: dvi žydų ir 
dvi lietuvių.

Antri metai dabar kaip turi
me mokyklą, vaikai mokosi pa
samdytam iš ūkininko bute. Dėl 
ankščios vietos tik 40 vaikų te
galima patalpinti. Yra jau ir vie
na žemės dešimtinė nupirkta mo
kyklos butui statyti; tik musų 
sodiečių tamsumas ir nerangu
mas kašžin kada tą darbą leis 
jiems atlikt.

Šiemet (1911 ’ m.) Skaisgirys 
gavo iš'valdžios “miestelio” pa- 
yadinimą ir dratig pirmą valdi
ninką —. miestasarui.

Staučių, o daugiau pažadėjo su
rinkti važinėdami, ypač trusia 
gr.\^/iškevičia, kuris yra gimna
zijos palaikymo draugijos pirmi-- 
ninkas. Jam reikia širdingą ačiū 
ištarti už tokį prielankumą’ ir 
ųorą palaikyti musų -gimnąziją. 
Galėtų čia daugi ką nuveikti mu
sų “šviesuoliaf’-kunigai, bet la
bai mažas jųjų skaičius prisi
deda prie to. Bet vis-tick gim-

priešų griebiasi visokių priemo
nių. . I “Vilcnski Viestnik” rašo, 
jog katalikų kunigas, palaikąs 
blaivybę, jo priešas, ^kriaudžiąs 
pravoslavus, į 
“Goncą”, jog
lenkus ir tikyy«j, naivi 
jog arbatnamis parapijai nerei-

“Kurjerą” ar ir 
lietuviai naikiną

įtIn a ž as but a s. m o -

mažai . kas savo vaikus mokytis 
teleidžia. Da'gi žemininkai b a- 
ras ant bežemių, kam, savo vai
kus mokyklon .leidžia, o neduo
da jiems rublio magaryčioms.
■' Maželių sodžius apie 4 ver
stus nuo Skaisgirių. To Sodžiaus 
ūkininkai neleidžia savo vaikų 
į mokyklą ir liepia jieins/ bandą 
ganyti. Tie vaikai, palikti be 
šviesos spindulėlio, prasimanė 
kitų sodžių gyvulius skersti; 
Kemsių sodžiaus — žąsis, o Do
meikai — aviną. Mat, kaip pra
leidžia musų ūkininkų vaikai sa
vo mokslo metus.... Čia tik ne 
vaikai kalti, bet jų gimdytojai ir 
tai uk1ninktf7'W^ 
iki 30 žemės dešimtinių.

Kaip tai toli ųies esame .atsi
likę nuo savo kaimynų latvių. 
Jie nuomininkai ir * medsargiai 
samdo Žagarėje mokyklą ir mo
kytoją ir moka kiekvienas po 3 
rublius metams į tą savo drau
gystę, by tik vaikučiams* savo 
nors truputį mokslo suteikus....

Bernų Dėdė.

IŠ TELŠIŲ, Kauno gub.
J. Narutavičienės progimnazija 

mergaitėms gyvuoja nuo 1908 m. 
ir neturi ikišiol valdiškų teisių. 
Nežinau, ar daug galima rasti 
taip sulenkėjusių mokinių kitose 
panašiose mokyklose, kaip mi- 
nėtoj. Svarbiausios tokio sulen- 
kėjimo priežastįs, tai, dead i moki
nių tėvai patįs nesusipratę tau
tiškai sodiečiai ir kad mokyk
los vedėja ncikiek nesirūpina 
mokinėms inkvėpti savo tėvynės 
ir savo žmonių meilės.

Nors Telšiai pats • Žemaitijos 
vidurys, tečiau joje gyvuojąn- 

progimnazijoje 
iki šių metų

vidurys, tečiau 
čioje mergaičių 
lietuviška 
silpnokai 
dabar J. 
reikiant,

Pernai 
baigusios: 2 lietuvaitės, 2 rusės 
ir viena ^ydė. Kvotimus lai
kė jo^ Šiauliuose. Šiais .metais 
baigė tik 2 lietuvaitės.

Iš statistikos matyt, jog lenkų 
nesama mokykloje, tik lietuvai
tės, rusės, žydės, tęčiau lietu
viškos kalbos makosi tik 15 mo
kinių, o lenkų apie 30. Dabar 
yra viso labo apie 60 mybk. ne
skaitant tų, kurios lanl/o įžen
giamąją klesą. JLUtuv 
nei lietuviškų knygų, 
raščių neskaito, 
n i mas pas jas 
Tarsi laukte laukia • musų mer
gaitės, kad kas joms knygas į 
rankas buktų. Liūdnai

•— Telšių gimnazija jau žada 
pereiti į valdžios rankas, nes po
sėdyje, kuriame dalyvayo apie 
25 nariai, putarė galutinai pa
vesti ją valdžiai, kuri sutinka 
priimti ją savo globon, kaip bus 
nupirktas piečius buto pastaty
mui. Piečių perkama iš aptie- 
kiaus sykiu su butu, kuriame 
yra dabar gimnazija, už 30 tuk- 
sUnčių. Wriąį tame pąčiainę 
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kai!) a
buvo
Avižonio imtasi, 

darbo.
tą progimnaziją yra

čs-mokinės 
nei laik- 

Dvasios gyve- 
visai apsnūdęs.

pažymėti, 
labai tos 
valstiečių

jau j valdiška. "Puriu 
kad ir valstiečiai ne- ■ 
gimnazijos, nori, nors

%* dalis. Valstiečiai musų tam
sus ir naudos iš mokslo nesu
pranta, geriau už savo skatiką 
nusiperka “baltakės” •—, ir link
sminas, o paskui verkia atsi
sukę, kad nėra kuo prasimai
tinti. Mokinių yra viso"labo arti 
96. Lietuvių kalbos mokinas 32, 
lenkų kalbos apie 28* Gimna- 

miesto mo- 
- bemaz\vi- 

Dau-
kykljos mokiniais - 
si priguli prie pažangiųjų, 
gelis • turi “L^ Žin.”,‘ “L. 
Teįiką matyti “Laisvąją ' 
“Vienybę Lietuvninkų” ir kitus 
Amerkos* baik; tokios-pat pakrai
pos; .Dabar ruošiamas viešas 
vakaras, Kurio programa šitokia: 
deklamacijos rusų, lietuvių ir 
lenkų kalbomis; balalaikų orke
stras ir šokiai ir 1.1. Pelnas iš 
•vakaro skiriamas beturčiams mo
kiniams. ; “Tikrasis”.

IŠ VĖKŠNIŲ, Kauno gub.
Vietiniai^ gyventojai jau treje

tą metų atgal padavė prašymą 
leisti jiems čia inkurti 4 klesę 
miesto mokyklą, ir sudėjo mo
kyklos trobos pastatymui 30 tūk
stančių - rublių. -Šiemet rugsėjo 

‘ ari
jos 
po

i d. buvo jau šitoji mokykla 
dengta ir valdžia 
palaikymui paskyrė kasmet 
4250 rubl. ' f' .

Lapkričio I d, atvyko tos
kyklos lankytų Kauno liaudies 
mokyklų direktorių Kukuški- 
nas. Buvp iškilmingas oficia- 
liškas mokyklos atidengimas.

savę<5

mo-

IŠ GIRVALAKIŲ, Ežerenų pav.
Šis sodžius 1910 metuose su

sitarė skirstytis vienasėdžiais ir 
parsikvietė matininką, kuris ir 
išmatavo žeme. Kada jau buvo 
žemė išmatuota, ūkininkai nuta
rė dar kelius metus pagyvent 
posenovei. Bet nepasisekė^ De
šimtininkų ganyklos buvo 
su sodžiaus ūkininkų ga
nyklomis, 
mę vieton 
kains buvo
jų pačių nuo 
dešimtinių, 
savo žemę, 
darkė tuom 
nebegalėjo 
Prasidėjo tarpe vienų i 
muštynės, peštynės, ir galų-gale 
vieni

ganyklų, dešimtinin- 
pridėta žemės prie 

senovės valdomu ■% < 
Jie ir ėmė dirbti tą
Ūkininkams gi su
rėžius taip, kad jie 
gyvent posenovei. 

ir kitu

kitus patraukė teisman, 
išeis — nežinia.

P. Vingaudas.
t

IŠ TAUJĖNŲ, Ukm. pav.
Miestelis nedidelis, susideda 

keleto kunig. Radvilo namų. 
Žmonės čia mažai susipratę; kurs 
ūkininkas tik turtingesnis, tuoj 
ima grabalioti lenkiškai, laikraš
čių beveik niekas neskaito, ge
riau leidžia liuosą laiką ,prie bu
teliuko arba aludėj. Yra čia taip- 
pat dvi mokykli, berniukų ir 
mergaičių. Berniukų mokykloj 
mokytojauja antri metai Ysakas 
— lietuvis ir p. Pasuke v ičipu — 
rusas. Mergaičių gi įuokykloj 
mokytojauja p. Polinovičytė — 
rusė, bet mokanti lietuviškai.

Lenkų” vadu 
s vai

IŠ ŽI2MARIŲ, Vlniaus gub.
Lietuvių-lenkų vaidai priėmė 

juokingą fopną, “ 
yra s endekas Habrank’as,
ginančių gėrimų pardavikas. To
dėl blaivininkų arbatnamis jo 
akyse ir kišenyje pavirto į lietu
vių lizdą. /Panaikinimui savo

manys,'sunku įspėti, bet rupįsis 
palaikyti say<j> svaiginančius gė
rimus, gindamas ar lenkystę, ar 
pravosląviją, [ar katalikyste, ku
riuo laiku kejks skydas bus ge
resnis. Š.

IŠ TRAUPIO, Ukm. pav., 
»

Šiemet1»vasarą žmonelrai pri
vargo neturėdami lietaus, 
stigę vandens šulniuose, .turėjo 
vežties šau ir gyvuliams iš ežftfc 
rų, iš upių, važiuodami kartais 
daugiau negu po varstą tolumo. 
Atėjo ruduo-, su linais dar dide- 
snė būda: neturėjom kur merk
ti, klojom ' neinjrkę, bet kiūtinai 
linai pasidarė nestjpri Jr^jiaku- 
luoti. Kitų h* dabar 
guli ant lauko. Ties;
šiemet dėl vandens dejuoja vis< 
musų apylinkė.

Šiemet pas mus 
stems, blo 
pas kitus

nęturtingie*

svetur. Šiaudai bran- 
birkavui moka po 2 rubl., 

negugyvulius parduoda pigiau 
vashrą. Nebe jaunas.

IŠ PIKELIŲ, Telšių pav.
Musų klebono nabašninko kun. 

Daukanto rūpesčiais buvome įsi
steigę “Saulės” skyriaus mokyk
lėlę, kur musų vaikai buvo ga- 
Įėję ingyti gimtąją kalba šiokį- 
tokį pradžios , mokslą, beV jau 
antri metai kaip "Valdžia ją'Užda
rė dėl nežinomų priežasčių. Pra
ėjusį rudenį valdžia buvo pake
tinusi duoti Pikeliuose dviklesę 
mokyklą, vyrai buvo sutikę ją 
priimti, ločiau šį rudenį vietoj 
dviklesės gavome pradedamąją 
mergaičių mokyklą, kurioje, mo
kytojauja. rusė mokytoja. Žino
ma, musų (fuklerįs tenai lietu
viškai nepramoks. A. Dagis.

IŠ TAURAGĖS, Raseinių pav.
Lapkričio 13 d. progimnazijos 

direktoriaus bute policija padare 
kratą, bei nieko labai nerado. 
Tečiau lapkričio 19 dieną areš
tavo jo dukterį, kurią, dabjr lai
ko pasodinę Tauragės miesto ka 
linyj, neduoda net su savaisia 
kalbėties. ‘ Rapolas Mer-is

IŠ TRAKŲ. *
'Trakų apskrities maršalka, pa

sak “Kur. Wil.”, nuleidęs Vil
niaus gubernatoriui prašymą, kad 
jisai išsirūpintų iš Cies. arčhaio- 
logijos draugijos vyriausybės pa
šalpos Trakų pilies griuvėsiams 
atnaujinti.

— Viltie —

MIŠKŲ TERIOJIMAŠ.
Šiaulių paviete nuo ’Kuršo pu

sės, visai neseni metai, kada 
šlamėjo p

neseni 
Nariškino ir Komaro 

storos, plačios girios. Apsisuks 
gal dar keletas metų ir mes tų 
puikiųjų girių neberasi me ne pėd- 
sakio. Apie 1900-02 metus Gruž

pirmą kartą žydelis į mišką savo 
•nušiurusią barzdikę ir pastatė 
lentpjūvę. Po to beveik visi 
pasieniai tapo pristatyti tokių 
lentpiuvių. ir dabar Lie patįs žy
dukai rankioja po miškus tik anų 
dienų palaikus. Žmonės taria, 
kad jauni žydukai net pražilo be
sidaužydami su miško “gešeltais”. 
Komaras, kuris dar iki šidiiai tu
rėjos! neteriojęs miškų, jau 
šaukia po miestukus, žadėdamas 
didelius uždarbius - 
kimi pas jį.

— Dar eina gamtas, kad p. Na- 
riškiiiaš žadąs kitą plotą pavesti 
valstiečių bankui savo milžiniš* 

ikos žemės. Pr. In. '
• . . Lietuvon žinios _

tik eikit
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IŠ RYGOS PADANGĖS.
Lapkričio 13 d. buvo “Kan

klių" draugijos šeimyniškas va
karėlis. Tvankos dabojo vieti-

* niai mokiniai lietuviai. Malonu 
buvo matyti jaunus vaikinus

4

linksminant svečius. Buvo vai- 
” Neat mezgamas mazgas”, 

pavyko gan gerai. Beto 
dainos, griežė smuikas ir 

Dalyvavo daugiausia mok- 
pasibaiguš 

—- lietiniu

buvo
1.1.
s I e įvija. I rogramu
buvo šokiai. Svečia 
jaunuomenė ir vietini 

nemaža buvo ii
J. (GIuos

uvo “Lie- 
os” vaka-

‘nku

/

tu.ių Pašalpos 
ras. Publikos 
t 1.. ■ 11’ 11 mtne f

šiai nekulturiška, nes laike vaka
ro visą laiką stumdės.. koliojos. 
o laike šokių kokie tai girtuok
liai mėtė į šokančius “korkas”.

“Kanklių" artistai suvaiduio 
‘■Genovaitę". Vaidinimas pasise
kė d
nors. ir

girdėjau ir i£ publikos, suvai
dino p. Skrilrdinskas rolėje Sigito 
ir p. Linartienė Genovaitės ro
lėje. kiti' suvaidino bent kiek 
silpniau, bet, apskritai., vadinimą 
galima p;igirti. Patėmytina, jog 
šiemet “Kanklių" draugijos ar
tistu ratelis pradeda bent kiek

as ausimas. ar jis 
uoli, ar turi žlugti.

To
10 veikimas ateityje, reikia li
tis, galės atnešti nemažą nau-

Lieka jam linkėti geros klo- 
<. 'Tiktai daugiaus t ruso*!

Ž. Kariūnas.

iŠ AMERIKOS.
PASIMIRĖ DIDŽIAUSIAS 

VYRAS.
Bloomington, III. Rado čia 

Lėonhąrdą Blissą jo namuose ne
gyvą; užtroško jis nuo smalkių. 
Buvo tai didžiausias pasaulyj

buvo b pėdų ir 4 colių, ceve
ry k us nešiojo nr. 13. Keli me
tai atgal jis su Barnjimo cirku 
važinėk) po visą svietą.

PASIMIRĖ
AMERIKOS

PAGARSĖJĘS
ADMIROLAS.

Washington 
muose staiga 
nes 65 metus vienas iš žymesnių

D. C. Savo na- 
pasimirė, išgyve-

mirolų. Robleyy D. Evans. Jis 
dalyvavo naminiame Amerikos 
kare ir kare su Ispanija. Jis buvo

vusio visą Ameriką.

NGRESAS 3 SAUSIO PRA
DĖJO DARBUOTIESl.

VZashington, D., C. Abudu 
kongreso rūmai 3 sausio dieną 
po Kalėdų vėl pradėjo darbuo- 

dt- 
se-• ■ / desriė dalis kongresmanų ir 

uaiorių.

AMERIKOS PAČTAS.,
1908 nituose pačtas Amerikoj

dolarių, 1909 m. nepriteklius" sie
kė 172 milijonų dolarių, 1910 m. 
5^81 tukst. dol., 1911 m. gi ne 
tik nėra nepritekliaus, bet yra 
pelnas 22Q,ooo dol., nors 186 
miestuose įvesta laiškų išnešio
jimas, ir priimta 2510 groniat- 
nešių išvažiojimui 
kaimuose.

siuntiniu
Pačtb perdėtinis 

Hitchcock užtikrina, jog įvedus 
visas jo. sumanytas reformas

dolarių. 1 Tąsyk laiškams pakaks 
lipinti vietoj 2c. ic. markę. Už 
markes pačtas pereituose metuo
se surinko 202,064,887 dol.

ATEIVIŲ VAIKAI MOKINA
SI GERIAU UŽ AMERI

KONUS.
Iš metines atskaitos Pennsyl

vania valstijos mokyklų supe
rintendento Dro Sčhacfero rną* 
tyt, kad ateivių vaikai 1 noriai 
lanko viešas mokyklas ir geriau 
už tikras amerikonus mokinasi. 
Ateivių vaikai pralepkią ameri

b

ŽMOGŽUDYS VYRAS.
Benton, Ark. Gyvenantis

VARŽOSI PREZIDENTO 
KANDIDATŪRĄ.

• Buvusis
o

prezidentas Roosevell, kadangi 
šiemet bus prezidento rinkimai, 
savo laikraščiuos^ smarkiai pei
kia dabartinio prezidento Tafto 
darbus. Tuom tarpu republiko-

čiuose rinkimuose rinkti Roose-

tik mirtis gali priversti pasitrauk
ti Į nuo kandidatūros. 'Taigi už

Tur-
už nc-

DINAMITNINKŲ BYLA.
Indianopolis, Ind. Pancdė

teisman

Manigal'ą,

skaito apie

Aamara.

■, ,1M> T M VJft
’**W*RR

mirė. Žvėrį tėvą** suėmė. Kodėl 
jis savo vaiko taip nekentė, tas 
gal vėliau pasirodys iš tirinėjimų.

NETIKĘS LENKAS TĖVAS.
Kenosha, Wis. Išėjus motinai 

iš namų, lenkas darbininkas Jo
nas Sokolski taip sumušė savo

konus ne tik mokykloj, bet ir 
gyvenime. Amerikonų vaikai tu
ri daug užsiėmimų juosmuo mok
slo atitraukiančių, ko ateivių vai
kai neturi. . *

James Grant užmušė savo pačią 
šešetą vaikų ir paskui pats savę. 
Manoma, jog jis tą* padarė ga
vės proto sumaišymą. 1

•<
?

y

■

Revoliucijonieriai turi 45000 nau
jausiais ginklais apginkluotų ka
riautojų ir kas dieną jų eil.es

niekur Europoj tiek žmonių ne
pakaria kaip' caro valdomoj 
“Šventoj Rusijoj”. Todėl val
džia budelius sau renka iš prasi-

4

darbininkų vadovo 
nara. rengiant jam

McManigal

NAUJI MILŽINIŠKI KARIŠKI 
LAIVAI.

Washington, D. C. .Amerikos / • • • . valdžia savo kariškam laivynui

laivu svečiančiu po 27000 tonų.

RADO SENELIŲ PORĄ 
UŽKANKINTĄ.

New York. Vienuose atkam
piai stovinčiuose namuose .rado 
negyvus 80 metų žydą Isaaką 
Futtermanną ir jo 72 metų mote
rį. Policija mano, .jog juodu nu

protystę. nes jis buvo fanatiškai 
tikintis, pastatė savo lėšomis si
nagogą. Kaklas ir pilvas abiejų 
buvo baisiai supjaustytas.

EXPLIOZIJA.
Sandoval, Ill. Netoli Sandoval 

Fr. Knight farmos sankrovoj 
atsitiko 29 gruodžio dieną baisi

sibarki, kad aplinkinėse visilan-

i

Photos by American Press Association. s I

Yp tiųgas'tiltas bėgiojimui tup vadinamomis Ski-pavažomis, intaisytas Cary, III.
o» na ritei

?

*nigas
parapijos, Figaro'

Franctizijos miesto Elbetif 
socialistiškoji administracija, no
rėdama išstumti laukan privati-

. i

metų kovo mėnesyje įsteigė mu-

stų tečiaus vedama nauja munici-

visai , o

eikvota daug

majoro, kad jj: 
tos rezignuotu.

liti nuo visiško jų išnykimo. Al
pų kalnuose beliko jų visai ma
ža, besiperia jie, sako, tik ke
turiose vietose. V aldžia tatai pa-

valo daboti,
kad ukinin-

rytos pragaištįs atlyginamos. Pe-

eitis ir vieną katę, už kuriuos 
valdžia tuojau ir užmokėjo, ^su- 
lyg pragaišties didumo, viso 113
franku.v

Pabaigoj šio sausio menesio 
tūli Anglijos parlamento sąna-

lordų rūmo sąnariai rengiasi at-

itsilankyti taipjau ir Maskvon.
-

Chinuose, išsiuntė 3000 mandžu- 
fų į Gingvautau, J<ur sukilo cie
soriaus kareiviai chiniečiai. Man-’

publikonų sostinę Češtian

s to Cungkin 
svetimtaučiai.

pro- 
mie- 
visi

ll 3 sausio dieną Berlyne pa
gai išbyrėjo. Vieną gi darbinin- simrS vokiškas istorikas, profe-
ką ir porą arklių į šmotus su

GAISRAI. i
Louisville, Ky.* Viduryj 

miesto kilęs 4 sausio dieną 
sras pridirbo nuostolių ant pusės
milijono dolariu. Didelis šaltis

šito 
gai

Columbia, S. C. Sudegė' čia 
intaisos Gibbs mašinų dibtuvės. 
Nuostolius gaisro padarytus skai
to ant 300,000 dol.

IŠ DARBO LAUKO.
11 New York. Cukraus dirbtu-

žydų, paleista nuo darbo 5000 
darbininkų. Dirbtuvių 
kai sako, jog jie turi

savin in- 
perdaug 

nėra rei-

vai
tai aš

I

Kunigėlis: Pasakyk mart, 
keli, kur yra Dievas, 
tau duosiu.... obuolį

Vaikas: Geradari, pasakyk 
man, kur Jo nėra, — tai aš duo
siu. dul

sorius Felix Dahn. Gimęs jis 
1834 metuose Hamburge, 1872

|| Lenkijoj, Kelciuose, žanda
rai padarė kratą vietiniame kny
gyne ir paėmė suvirš.um penkis 
šimtus knygųx Galicijoj išleistų.

kijos miestus ir daro konkuren
ciją vietiniams žydams. Dėl to 
lenkiškiejie žydai nekenčia ru
siškų.

|| Berlyno laikraščiai praneša, 
jog Vokietijos tautiškasis ban
kas nori nupirkti Svarbiausiąjį 
Lenkijos geležinkeli einanti nuo
Varšavos Vondobonon.

pro-
mo-fesorius Didėsės Lenkiškos 

k y klos., o paskui tėmytojas Var
šavos astronomiškos tėmyklos,

|| Varšavos teismo rūmai per^ 
krutinėjo bylą Ludviko ir Ąntoni- 
nos Konczyk iš RycząlovvkoSj 
Augustavo pavieto už apkrikšty- 
jimą savo dukters katalike. Tei
sman buvo patrauktas ir ku-

leskį užmokėti 25 
ir trims mėnesiams

mėnesiam tvir- 
o kunigą Ža
mbi. bausmės

nemo-
kančių skaityti baltgudžių yra 
tuose Rusijos apskričiuosc, ku- 
r i uos c v a 1 d i n i n k a i s m a r k i a u s i a i 
varo savo neišmintingą rusifi
kavimo politiką, 'lokius vaisius 
rusifikatorių 'darbų ir lietuviai 
gerai pažįsta. J uk lietin iams per

Įėjimus grūdo

Austrijos

gyv.; tam'ė ^skaitliuje buvo: v 
kiečių .325,^8, lenkų 235,221, c 
kų 180,352, kitokių tautų 361.

buvo rūšinių

ti, pasidalino į du skyrių — 
jaunųjų ir tautininkų. Jauniejie 
apleido susirinkimą, o tautinin
kai iš* savo tarpo išrinko valdybą.

* . *

h Lvove lenkai dar vis kelia 
demonstracijas ir protestuoja 
prieš atskirimą nuo Lenkijos 
Chelmo apskričio.- Pulkas len
kų mėgino prisigriebti prie rusiš
ko konsuliato, bet tas nepasise
kė, nes policija žmonių prie kon- 
stlliato

mimas

neleido. Prie konsuliato 
smarkus minių susirę

sti policija. Bet ar tie

bes, galima abejoti. Lietuvio 
Rusija nesibijo, o lenkai cRtbar 
tik liežuviu ir gina Chelmo ap
skritį. Kad liežuvio Rusijos val
dininkai nusigąstų, reikia ir d Pu
tą kumščių turėti. To gi len-

ir trūksta.

lenkų Vokietijoj užgimė vaidai 
dėl tautystės. Vokiečiai norėtų, 
kad lenkai nestumtų pryšakin 
savo tautystes, lenkai gi jos iš
sižadėti nenori,

j| Viso, žemės gyventojų yra 
1570 milijonų. Tame skaitliuje
krikščionių yrą 500 milijonų, o 
krikščionių' skaitliuje : 270 mi
lijonų katalikų, 110 mik stačia
tikių, 180’ mil.f protestonu. Ma-

dų 11 milijonui,( Bramanistų yra 
210 milijonų, buddistų 440 mili
jonų. Išpažintojų kitokių stab-

jonai. Europoj (ji turi 404 mi
lijonus) gyventojų) katalikų yra 
186, stačiatikitjQoo milijonų, pro- 
testonų visokių 77 milijonai, žy
dų 9 milijonai, stabmeldžių 1 mi-

ščioniškas tautas už grobimus ir 
besisavinimus žemės Afrikoj ir 

Lotti krikščionis vadina 
lis ir biauriausiais plė-

suėmė vok i škos k ari u me n ės 
L'hrocderį ir jo nu- 
<e Titzner. Pas mer-

plianus Poznanians ir 
čiaus tvirtovių ir laiš ' ■ c-
generolo, iš kurio r
jam u/, plianų parupinimą duota 
16000 rubliu.

rengiasi atmušti 15 milijonų do
larių popierinių pinigų ir juos

gu jų -apkeitimui nebus 
vertė jų bus menka, o 
gali jų visai neimti. ■

|| Franctizijoj, micšte Monti- 
lon nusišovė 75\ metų vyras, 
Courtigon. Jis v pirma buvo vie
nas. iš žymesnių Franctizijos so
cialistų Vįttdoyas.

|| Garsus franeužiškas raštinin
kas Lotti (tikra jo pravarde

svetur

d viem
mctains išvijo Lissabonos pat
riarchą Antaną Mendes Bello. Už 
tai visi katalikiškieji dvasiškiai 
pasigarsino nuo1 valdžios -nepri- 
gulmingais ir katalikams liepia 
valdžios neklausyti. * Teisiu mi

ir

teiravosi Ryme ir Konstantino
poly j, ar negalima but sulaikyti 
Italiją $u Turkija. Iki šiol vie
nok nesurasta susitaikymo pa
matų. *

navimą atleidžia arba sumažina 
bausmę.
da “patriotai” ir iš kitokių
mų tarpo. Trjs metai atgal

vienok atsiran
luo

ik

|| Angliškos kariumenėf sto
vyklose Longpioor škotai ^raite
liai, supykę, kad jiems sutrum
pino Kalėdų šventę, pakėlė riau
šes, sudaužė savo ruimus, oficie-
rų gyvenimuose išdaužė langus. 
Oficierai ir paoficieriai mėgino 
riaušininkus nuraminti bet nesi
sekė. 'Tąsyk vienas 
mane riaušininkams 
siboksuoti. Iš eilės

su juom pa
lšėj o vienas,

usigėdę, nuėjo į
Mat kartais ko-

mazmoziais
sa v o ruimu %, 
k i ai galima žmonės 

kas panašaus 
butų surengti 

teismai, kareiviais pri-

batalijonai.

mirė garsus daktaras Simon nuo 
žiurkės inkandimo, kuriai jis bu
vo ičirškęs jo mėginamus vaistus 
nuo kraujo užnuodinimo. Dras

f raneuziškieji.
ti Chinu va

Be-

dai pinigų kiek 
nori, kad Ghinai

republika, o šiauriuose monarchi
ją, kadangi šiaurių 
pri lankesni monarchijai.
talistai mano, jog nors

ir šiauriu.

kils. Vedant prie kartuvių, vie
nas ypač gynėsi ir besigindamas,

Ir pasirodė

seminarijos Gerašev, Už tokį pat-

į archimandritus

po jo perdėtinis. Kažin, ar jis 
liuosose valandose ir dabar už
siima korimu prieš valdžią besi- 
šiaušiančių žmonių.
O?

■jr

LIETUVIAI AMERIKOJ.
’ IŠ SO. BOSTON, MASS.
• Pastaraisiais laikais So. JJ 

tono lietuviai pradėjo smark a . ,

Čion yra apie septynios pašel-

, viena kitą pralenkdamos

o

gyven tojai vieta.

ir visur

dabar

lietuviškos. dirvos. Du metai at
gal čion susitvėrė nauja dr-ja 
vardir So. Bostono Lietuviu Lab- C-
darystės Dr-ja. Minėtos drau
gijos tiksiąs — suvienyti visas 
So. Bostono dr-jas ir suvienyto
mis spėkomis inkurti Lietuvių 
Labdaringą Namą, kuriame bus 
ruimai susirinkimams, žodžiu bus 

kur lietuviai galės ^sueiti 
is, galės rengti sceniškus 
ymus balius, šokius ir ki- .

pasilinksminimus, kur 
jaunuomenė galės liuosas valan
das praleisti. Neturint savo na
mo ir vietos kur liuosas valau-

, kokią kalbą priimti roomiuos. ir saliunups, kur patįs 
pažeminame ir uždirbtus 

dialektų taip 1 pinigus sudėdama į svetimtaučių 
nuo kito stovinčių, kišenius.

Todėl čionykščios pirmeiviškos 
draugijos užmanė savą namą in
gyti ii’ paskyrė po kelis šimtus 
dolarių iš savo iždo ir pavieni 
sumokėjo po penkis dolarius ir 
tapo draugijos nariais, surinkta 

jau apie 2000,00

Cliinų respublikoj, nes Chinuose 
yra apie šimtas 
toli • vienas

bant, sunku susiprasti, o pietų 
chiniečiai su šiauriniais nesusikal-

du geležinkelio traukiniai. Prie-to 
užmušta 20 žmonių, o sužeista 
50; tarp sužeistų yra ir mirtinai 
sužeisti.

ir aukų ; 
dol.

Lietu viu

11

t

c

turime

atgal čion susitvėrė 
Jaunuomenės Ratelis

perstatymus ir mokytys dainuoti.
Minėta^ Ratelis nuveikė daug: 

žiemą rengė šokius, sceniškus 
perstatymus, o vasarą piknikus, 
išvažinėjo laivu ant salų sti mu
zika, chorais: buvo ir prakalbos.

nisteris pranešė

likai, po
kunigu

tam demonstracijas/ Kunigijos

rūmą

Kanadoj, Manitoba pro vi ti

po geri laikrodininkai ir auksa-

sutarimo

Mušis traukėsi *8 valandas, kol

tai dr-jai statymui lietuviško na
mo. '

|| Turkija atmetė Europos tau
tų siūlomą tarpininkystę prie su
taikymo jos su Italija, nes Tta-
lija I ripolio issizadėti nenori, o' 
Turkija be karo atiduoti nenori, 
nes bijo sukilimo arabų Arabijoj 
ir visų mahometonų Azijatiškoj

ant visų Amerikos išdirbinių. 
Amerikos žydų visai Rusijon ne
leidžia.

dekse nėra mirties bausmės, 
nėra nei budelių. Tuom

Sužeista diktai demonstran- 
nemažai jų ir areštuota.

Tik atėjusi kariumenė kunigų 
priešus iš patriarcho rūmo išvi
jo 
tu

jeigu kunigai mėgįs pildyti savo 
nutarimą, tai jie visi bus iš Por-

25 gruodžio 1911 m., minėtas 
Ratelis surengė balių, kad per 
Kalėdas žmonės mažiau alaus ir 
degtinės išgertų. Susirinko vi

nuolynas St. Norbert. 53 vie
nuoliai tik savo gyvastį išgel
bėjo, ugnyje žuvo visi jų turtai.

1

«
-y.

e-

Amerikai keršyti tokiu bildu, kad 
veja iš Rusijos. miestų Amerikos 
fabrikų agentus ir žymesnius 
prąmon in inkus. Iš pietinės Ru
sijos išvijo net 13 amerikonų 
agentų. Durnai paduotas suma-

a
|| 5 sausio dieną, viena Morok- 

ko maurų giminė užpuolė mie
stą Sefran, kur buvo mažas fran- 
euzų garnizonas,. Francužai kelis 
kartus atmušė užpuolikus, bet

į tirus nuvyti. Užmušta 50 mau
rų, franeuzų užmušta 5, pašau
ta 15

nesitiki susitaikyti su ciesorihiais, 
todėl drutina savo pajiegas ir 
pasibaigus laikyti karo sustabdy
mo, jią mano traukti Pekinan,

CHARLES C. MOOR ir jo sumanytasai pastatyti buvimai 
1915 m. Papama Paclfiko parodai San Francisco, Cal., milžiniš
kas bokštas. Bokšto pamatas užimsiąs 220 ketvirtainių pėdų ) lo
tą, augštis paties bokšto kamieno, be pamato, 625 pėdų. Jo pas
tatymas atsieisiąs vieną milijoną dol.



KO

labui.
Smailis

ladelphios 
jo pereitų 
tinese Ind

venau 
paskui 
žėglinio

Dirbtuvių yra visokių 
svarbios darbi 

stiklų ir cukraus dirb 
Stiklų dirbtuve dirba die 
naktį ištisus metus, iš 

gegules menesio; stik 
ipščiai pra 

Darbai tie sun

Paskui išdalinta geriau besimo 
kinusiems- vaikams dovanos, ( 
kitiems vaikams saldainiai, ■n u

KELIAUJANTIS • KVAR-

vieną centą kas menuo tautos 
reikalams;. Šį rudenį išversta 
Andrejevo veikalėlis, “Pasakoji
mas apie septynius pakartuosius”, 
kurį apsiėmė išleisti L.U.D. Vie
nas iš draugų meteko kojos, ir 
tą. nelaimingąjį nepaliko, bet

Staučių 
bet tik dvi

<

ninkams
itu vės. : 
na ir 
skiriant 
lų dirbtuvėje dirba 
štų darbininkų
kųs ir pavojingi, ypač prie nešio
jimo stiklų. Tankiai pasitaiko 
sužeidimai. Mokestis nelygi: 
mažiausia $1.65 už 10 valandų 
darbo. Cukraus dirbtuvė dirba 
tilę žiemos laike. Darbai sun-

S. Kišonas 
pirmeiviškos organizacijos, kurioj 
Kišonas nebūtų pridėjęs savo

bais laisvieji tautiečiai. Svar
biausias jų tarpe veikėjas yra 
S. Kišonas. Nėra Frankforde

Dombrauskas, medicinos studen 
tas, bet vienas ir kitas tingi pa 
sidarbuoti visuomenės

Iš FRANKFORD — 
PHILADELPHIA, PA.

Frankford tai šiaurinės Philad. 
priemiestis, seniau buvęs atski
ras miestukas, dabar beveik susi
liejęs su Philadelphia.

Frankford lietuvių nemažas 
būrelis: šeimynų bus apie šim
tas, o su pavieniais apie trjs šim-

Pranesame musų 
suomenei, kad 14 d. šip mėnesio 
(ateinančiame sekmadienyje) K. 
Kvartetas turės savo pirmą va
karą* Wankegan’e, Ill. Be viena-? 
veikmės komedijos “Knarkia Pa
liepus”, bus dar dainuojama lie
tuvių dainos. Po teatro ir dai
nų bus šokiai, programas kurių 
bus atspausdintas knygutėse.

jo naudai.
Aiškų tad, kad tos draugovės 

nemirksta raugale. Įstatuose pa
žymėta, jog didelis girtuoklis ne
gali būti draugijos nariu. Iš
sigerti neuždrausta, bet nėra ir 
prievartos gerti. Kas kaip išma
no, • taip tegul save gano. ’ .

IŠ PITTSTON, PA.
Lietuviškoje Šv. Kazimiero pa 

rapijoj kjlo netikėto ir negeisti

už 35 dolarius.
Iš lietuviškų laikraščių *knygy 

e yra tik “Katalikas”. .
K. Brazevičius.



NUO REDAKCIJOS.
Visi laikraščiai siunčiami rankraščiai 
turi but pažymėti autoriaus parašu 
Ir adresu. Pasirašantieji pseudoj^y- 
mals, tu^i paduoti. Redakcijos žiiaihi, 
Ir savo tikrąjį vardą,,
Redakcija pasilieka sau teisę atsiun
čiamus jai rankraščius trumpinti ir 
taisyti.
Netinkamus laikraščiui rankraščiu 
Redakcija, pareikalauta, gražina au
toriui atgal jo lėšomis.
Reikia visada rašyti tik ant vienos 
popierio pusės, paliekant plačius tar
pus tarp eilučių.

Apžvalga.
Motery klausime. ,

• Kurie-ne-kurie Amerikos rietu
vių laikraščiai įvedė ypatingus 
skyrius — moterų reikalams gvil
denti. Moterų skyrius musų laik
rašti jon įvesti patarė pastarasai 
laikraštininkų suvažiavimas, ku
riam viena-kita moterų tuomet 
pasiguodė, kad laikraščiai visai 
esą užmiršę šios dienos svar
biausią klausimą — moters pa
dėjimą šeimynos ir draugijos gy- 
’Cenimc.
> 'Patai šito motery balso ir su
važiavimo patarimo paklausę, tū
li laikraščiai turi dabar moterų 
reikalams pašvęstus skyrius.

Mes tokio ypatingo skyriaus 
neįvedėme. Ir dėlto teko jau iš 
šalies girdėti vienos-kitos musų 
gerbiamų motery parugojimus, 
kodėl mes tatai nedarą^ kodėl 
/‘ignoruoją" motery klausimu.

I’arugojimas pirmoj e* daly j tei
singa/. antroje — neteisingas? 
Teisi nį&s, kad atskiro moterių 
skyriau.s^neį vedėme, neteisin
gas, buk motery reikalus igno
ruojame.

Tenka čia^iasiaiškinti.
' eskaitome moters nė tokiuo 
vėrimu, prie kurio reikia eiti

- anot Nietzsches — ne kitaip, 
Kaip tik sft bizūnu rankoj, nėgi 
tuo “gailinių pilniu”, tuo “ange
lu", kokiuo kas ten — regis 
Michelet — sako moterį esant. 
Moteris — žmogus, toksjau, kaip 
ir vyras. Galbūt — kaip papra
stai sakoma — kad moters sme
genis menkesnės, jų susiraukšlė- 
jimas silpniau išsivystęs negu vy
ru. Gali tatai but. Nelavinami 
sąnariai, nelavinami gabumai, ne
lavinamos ir smegenis menkėja, 
apmiršta. O juk moters taip 
maža pragumą turėjo savo dva
sios, savo proto j'iegom.s lavinti! 
Amžių nuotarios ilgus tukstant-*

Mote . vt<i.
«

Motery apšvieta pas mus su
prantama kaipo koks tai ypa
tingas “susipratimas". Ypač vy
rai mėgsta rašinėti, jog moterįs 
tik tos apšviestos, kurios prakal
tos lanko, 'arba politiškais klau- 
smais inįeresuojasi. Viename 
laikraštyj buvo rašyta apie mote
rių naminius reikalus, tai dau
gumas atsiliepė, jog namai tai 
peržemas dalykas moterei jais 
užsiiminėti, jog reikia apie ide
alus rašinėti. Koks nesupratimas 
idealų!

Moterų politiškos tiesos savo 
keliu ateis, nes tą priverčia mo
terų dalyvavimas pramonėje, ir 
juo labiau jos stumiamos į dirb
tuves,1 juo labiau joms reikalinga 
ingyti tiesas ir jos jas be abe
jonės, ingys.

Bet daug svarbesnis apšvietos 
klausimas negu politiškos tiesos. 
Pas lietuves moteris pamatinė 
apšvieta — tai auklėjimas cha
rakterio it dvasios. Tai svar
besnis dalykas negu visi “susi
pratimai", nes tai tveriantis patį 
gyvenimą dalykai.

Lygiai vyras, taipjau ir mote
ris — dora, energiška, inteligen
tinga, sveiku protu besivaldanti, 
supras dalykus, o supratusi, in- 
gaus visas gyvenimo tiesas. To 
supratimo musų moterims pir
miausia reikia. Reikia jų būdą 
ir drąsą auklėti, nes tame yra 
moterų apšvieta.

Kaip grūdą prie grūdo dedant 
prisirenka visa grudų krūva, taip 
kiekvieną gyvenimo smulkmeną 
svarstant ir tobulinant, išauga 
pats gyvenimo supratimas, ir 
tvarkoma būdas, kuris gyvenimą 
tveria. Straipsniai, šaukianti 
moteris iš “letargiško" miego pa
busti irz “susiprasti" mažai ką 
pagelbės. Reikia pirma y pat iš
kils gyvenimo dalykus tobulinti, 
pradedant nuo virimo, siuvimo, 
skalbimo, apsiėjimo, gražumo, 
vaikų auklėjimo, eiti prie svar
besnių gyvenimo dalykų: prie šei
myniško gyvenmo, doros ir kito
kių gyvenimo reikalų. Tai daly
kai, kurie moteries gyvenimą tve
ria, ir kiekvienas iš tų dalyku 
moterei reikia kuoaiškiausiai pa
žinti.

Tas pažinimas, o pažinus, jų 
ištobulinimas, pažinimas moters, 
priedermių ir bus tikra jų ap
švieta. Danutė.

&

revo- 
vienu

y

ITinerer

musu

ją n-

davo:

nui honorarą — nuo

bins.. .

tos kritikos kariu menės mi

aiškina,
'O

vienu

o
H ir 
mis- 

vi- 
nemali-

MISS SARAH LANE, Schėnectady’iete, gavusi aukso medalį 
už gelbėjimą žmonių gyvasčių.

kariumenęs laikraščiai Raspaški- 
ną užkvietė į savo bendradar-

Kariumeiiės ministeriš buvo 
didelis mecenatas ir todėl cir- 
kuliariniu paliepimu valstybiniam

kas neišaiškino — kodėl musų 
ėvyneje tie maištai, toji 

Raspaškinas

žinoma.
lervai sueina

svogūnų,
i nervu

sakosi noris būti

ka toki;?, kadir Amerikos saliuno I o *
nepuoštų. X.

MAŽAS PRAŠYMĖLIS.

rių keblių klausimų 
čiau surašius man

MM

ŽINOTINI DALYKAI.

svetur sviesto už 26 mil jonus do- 
lariu.» c

turi mažiausiai
ant kiekvieno 100

>X:

LAPELIS Kareivis tyli.

Praporo Raspaškino gyvenimas žydui skruostus ir paaiškina: 
ir darbai. — Tėvynės priešai yra visi

Romanas. peisai ir kikimoros!

Mokyklą 
laimingai.

nuglamo-

mo,

aciu.

nėjo s a v o

—■ vieni sentimentališkai žiurėda-

Tu 
i n I

garą

itsiusti. 1’a- c z ,
vietoj Lietū

ki t užinomos. skaito, pažinime ž m < )ga u s

rikti galima tik viename iš 
tuksiančių milijonų atsitikimų.

KLAIDOS ATITAISYMAS.

i\o. 50 inetuvos ■ apie rinki
mus mieste Los Angeles tilpo 
klaida. Socialistu kandidatas mie- v
sto majoro vieton gavo ne 5297

ne

MARGUMYNAI

Pažymėtinos 1912 m. sukaktuves.

10 metu 1902, rugs, 
c mirė Ei

26 d.
dainavo !. .. .

Petras Butėnas.
(Toliau bus).

Dvejetas pastabų apie 
“Šviturj”.

mirė Amerikos poetą 
Whitman.

mirė vok iečių v inžinierius

'Tyrinėtojai sakosi susekę, kai 
muse galinti matyti dagi dalyke 
liūs, ne didesnius kaip vieną pen

Viso pasaulio geležinkelius 
paėmus krūvon, jų ilgis siekia 
600 tuksiančiu myliu. Iš viso to

ui nuv ir daugiau 
Europoj.

metuose Pennsyl vau i jos 
išprodųkavo akmeninių

JUOKELIAI

Amerikoniška mada.

ėjus nauja mada: žmonės nešio-

ispaškine, dabar tu esi 
armijos oficierius....

i, kas yra Rusijos armi-
o, musų armija’!.... Už

berdavo:

ass mane pirmučiąu.siai

ir nu
1 savo kariu m e-

mino, peržegnojo jauną oficierių

riaus —■ dvasios silpnumo, su
glebimo apoteoza. ' Nieko gied
raus, nieko žavinčio, nieko vy- 
liojančo, nieko tvirto, drąsaus,

30 metų atgal: 1882, kovo 24 d. 
mirė Amer. poetą H. W. Long
fellow; balandžio 19 d. mirė 
Clų R. Darwin ; balandžio 27 
27 d. mirė R. \V. 
sėjos 2 d. mirė G. 
gruod. 31 d. mirė

40 metų atgal: 1872,
mire Giuseppe Mazzini.

50 metu atgal: 1862, gri

Kati žinąs: 
kiais g i d ra

tau!

mas, mauliojimas, vaitojimas, 
ašarojimas. Och, kaip tai sun

Emerson;
Garibaldi; 
Gambetta. Vaikai.

100 metų atgal: 1812 franeuzų

Tu nežinai,

mečius laikė moterį užpakalin at
stumtą. Jai nebuvo leista *laly-- 
vauti viešame gyvenime, nau- 
doties tuo, ką jis duoda. Nelei-, 
sta naudoties mokslo pragumais. 
Tatai buvo, vyry prerogativos. 
Uždaryta ankštame šeimynos ra
telyje, pavesta pilnai vyro valiai, 
ji buvo tai skaudžiama ir per
sekiojama, kaip ne-žmogus, tai 
lepinama, glamonėjama ir sald- 
žodžiaujama, kaip kudiks. Vi
suose gi atvejuose ji buvo — 
vergė.

Kinder, Ku’che und Kirche — 
tai visas jos gyvenimo skrai
tas. Iš jo jai nebuvo leista iš
eiti. Tat galėjo kiek atsiliepti 

moters išsivystymą.
Bet gyvenimas šiandien toli 

* engęs priekyn. pažengę žmo- 
savp supratimuose. Pažengęs 
aiškumo supratimas. Vergi

ja. kokioje ji formoje ne apsi
reikštų, nebepakenčiama. Tatai 
pripažinta ir moteriai žmogaus 
vertybė. Iš to seno, užburto, pa
žeminto skraito išeina ji šian
dien viešan gyveniman. Jai lei
sta naudoties visais jo pragumais, 
leista šviestis, savo gabumus la
vinti ir juos apreikšti. Viena, kas 
dar jai nepripažinta, tai — poli
tiškų teisių. Tatai jos turi dar 
sau išreikalauti, išsikovoti, ka
dangi siūlyti, turbut, niekas ne
siūlys.

Pripažindami vienok motery 
žmogaus teises lygiomis esant su 
vyrų teisėtais, skaitydami abi’ 
gimti lygiais draugijos sąnariais, 
neturime pamato skirstyti vie
ną nuo kitos. Motery reikalus 
skaitome, principe, bendrais su 
vyry reikalais, jie todėl turi but 
bendrai ir apšnekatni.

Dėl to pas ° mus nėra/ atskiro 
“moterų skyriaus“. 1

Motery klausimo niekakla neig
noravome. Praeituose (pietuose 
musų laikraštyje kartas nuo kar
to buvo rašoma straipsneliai “mo
tery reikaluose“. Gal ne taip 
tankiai, kaip tatai buty geistina,

Jaunuomenės auklėjimas.
> ---------

Didelę mes turim domą at
kreipti į jaunuomenės auklėjimą.

Auklėjimas daug sveria musų 
draugijai, nes nuo išauklėjimo 
jaunuomenės priklauso intelek- 
tuališkas ir doriškas musy drau
gijos ^stovis.

Lietuvoj išauklėta mergina, 
•buvusi piemenaitė, Amerikon at
važiavus tankiai nusistebės, pa
mačiusi čia išauklėtu ir mokyk
las lankančiu merginų apsiėjimą!

Pasižiurėjus jeib draugijos va
kare, nemalonų įspūdį daro mer
gaičių palaidas apsiėjimas, 'pa
kampėse su Vaikėzais tampyma- 
sis ir nesutvarkyta, kartais per 
laisvą kalba. Jų juokas — tai 
tartum arklių žvengimas. Da 
skaudžiau darosi, matant musų 
mergaites vakarais gatvėmis bc- 
sivalkiojant, arba prie stulpų su 
vaikėzais besistumdant. Čia tai 
vis motinu kaltė. Nes tai jy prie
dermė tvarkyt gyvenimą dukte
rų ir pražiūrėti jy žingsnius ir 
apsiėjimą. Mergaitės vieta va
karais — namie, o jei leidžiama 
dalyvaut vakaruose, tai motinos, 
ar kitos vyresnės moteries prie
žiūra būtinai reikalinga. Moti
nos perlengvai į tokius dalykus 
žiuri. Jos sako: “tai Jei kokia 
bus, tai nesudabosi“. Tas ne 
tiesa. Juk jauną medelį, kokion 
pusėn palenksi, tokion jis link
sta. Taip ir su jaunuomene. 
Vaikus reikia iš mažens mokyt 
doros, švelnumo, ir atsakomo 
apsiėjimo. ^Mokinimo,. valan
doms pasibaigus, vaikai tuojau 
turi sugrįžti namo, reikia leisti 
porą valandų lauke, netoli namų, 
pažaisti, o nuo šeštos valandos 
vakare vaikai turi but namie.

Vaikai ir mergaitės, vakarais 
bėgiodami, visokių nesuomonių 
prifeimbkina, namie, šeimynoj 
žaizdami, ar skalydami, jie .tik 
gero gali išmokti. Taip auklė
jant vaikus, nereikės tėvams

— Tikiuos, kad neapsikiaulysi!
Mokytojas neapsivylė: Raspaš

kinas stebuklus darė — savo ka
reivius taip muštravo, kad

neš. Praeidamas pro Raspaski- 
no rotę, jcaras šuktelėjo:

— Molodci, rebiata! ' ,
kareiviai, lyg vienas, atšovė:
— Au,i;aiičau!
Caras labii nudžiugo

bet čia jau ne mustj kaltė. Mo
terų balsam^ visada duodama 
vieta, jei jy musy laikraštyje ne
daug; =—* jos save už tai tekal- 
tina.-

skųstiesi,, kad vaikai “bomais” ta
po, nereikės bjaurėtis vakaruose 
palaida, be ideos, jaunuomene, 
kuri vietoj puošt musy draugiją,
ją teršia. Danutė.

Už du moka, 
nusivedė’ savo 5 metų 
bažnyčion. K oi ek toriusjaugi dabartinė Lietuvos inte

ligentija vienomis ašaromis bei 
dūsavimais teminta. Jeigu tik- 
rai taip butų, kaip matos iš “Švi
turio“, kaip-gi tai butų apgailė
tina. Ištikro, pasakykite tam
stos, ko-gi gali laukti ta tauta, 
kurios literatūra tokia sutilžus, 
kurios rašytojai patįs nesižino 
ko nori, patįs netiki laime ir ne
nori, kad kiti apįie ją kalbėtų, 
nuobodauja, panuobodavę, pra

ską; rugs. 7, 
rugs.' 14, 
Maskvon ;
vos išdeginimas

Borodino mušis;
Napoleonas inėjo 

rugs. 15—20. Mask

taipjau

tu. Pamačius gi, kad ir 
rengiasi mesti pinigą,

įmeta

motina 
dukrikė

— Mama, tu jau nebeduok 
Aš už du užmokėjau.ta per Bereziną; gruodžio 30, 

sutartis tarp prūsų generolo 
Yo)'k su rusų generolu Dibi- 
ču, Tauragėje. — Gegužes 11, 
nušauta Anglijos priemieras 
Perceval; sėjos 18, Suvien.

• • V 4 V •kojo, kjid taip gerai išmankšti
no kareivius, ir kitiems oficie- 

_ riams patarė imti pavyzdį iš 
Raspaškino.

Raspaškinas užsiimdavo ne vien 
kariškais dalykais.— jis turėda
vo reikalus ir su mūzomis. Dar 
nesukako jam dvidešimts penki 
inctai, o štabo kanceliarijoj jau 
buvo sukrauta Raspaškino poezi
jos du tomai. Raspaškino po
ezija daugiausiai indomavo šta
bo raštininkai. Pritrukus bank- 
rutkoms poperio, pasiimdavo vie
ną, kitą egzempliorių. Raspaš
kinas džiaugėsi:. >

tik

Išveda kareivius muštran 
sustato eilėn. Dvilkt 1 akimis 
iškarto pamato, ko kiekvienam 
kareiviui trūksta, kas netvarkoj.

Mokykloje.

reivio:

kanuolę!.... Kareivis 
lieknas, yt Venera! -

vau — pilvo tartum ir nebuvo. 
Kareivis, pamėlynavęs, tik su
žiopčioja.

Kitas kareivis stovi susikūpri
nęs.

Raspaškinas prisiartina ir prie 
šio:

— Šimts velnių! Pas mane jo
kiu kuoru nebus! — ir kardo

— Totoriaus
Raspaškinas, —

Totorius tyli, mirkčioja aki
mis — nežino.

na Kaspaskinas.
Totorius tyli.

cioj
■—: Šuns vaike!
Totorius prisimena — jis kelis 

kartus jau matęs ?ą vėluvą: ap->

— Vėluva... 
yr.... Ji yr...

antros laidos!
Savo poeziją ' Raspaškinas 

spauzdindavo laikraštyj “Smailus 
Durtuvas’’. “Durtuve“ jis buvo 
geriausias' poetas ir todėl hono
raro gaudavo kapeikos už
eilutę —■ uždirbdavo neblogai! 
Papirosams ir vaksui pilnai už
tekdavo.

Šit talentuotos jo poezijos pa-

šlamėjo mimoza,
Skleidė kvapo gerą dožą.... 
Oi, ^mimoza, tu, mimoza!
Ar nebaisi tau šimoza?!.,..

tam stikleliui, ir c vėl traj 
nuoboduliu pąsineria. . ..

N(i, tokia literatūra nieko 
negali lemti tautai.

Kitas silpnas “Šviturio“
rius, tai stat 
maža šitame

gera

Ne- 
pri-

meluota, o Štai puolė man aicin 
238 psl. “Didiejic ežerai“. Para
šyta, kad didžiausias ežeras yra 
Victoria Nyanza Afrikoje. Bet
gi didžiausias yra Superior Š. 
Amerikoje (31.200 ketv. angį, 
mylių). Victoria Nyanza teturi

J. Rousseau.
2000 metų atgal: 88 metais prieš 

irMariaus

TRIOLETAS.

na n kok 
net/iri dantų.

Mano bobutė.

— Ponuli, susimylėl
— Neturiu smulkiu.

galima išsimainyti....
— Kad ir stambių neturiu.
■— Tai ve man ponas!

perior

K. Kaukė.bet Hu
ron'as

ANOFF a CO. Li£

netikri.

sų žinome 
kažinkoks

nors
nieko

nuoseklu- 
Olandija, 
Hercules-

tatai: - 
nedarai.

(23.200 ketv. a. jnylių). 
Baikalą (Azioj) parodoma 
mažesniu už Tanganaiika

^UTCHERS^ FURKIER5 
r PERSIAN LAMB A SPECIALTY

buk Amerikoje esąs 
didelis ežeras Guzokas

tai Augštasai ežeras. Tokio ten 
niekad nei nebuvo. M a tona i 
sumaišyta su paminėtuoju Stir

Tai sumanęs ir sakai: 
Parašysiu trioletą !

arašysiu trioletą!

bant ir p. Delko-gi tat

no-

indėti indexas, smulkus nurody
mas, kame * koks vąrdas, dalykas

neužlaikoma ir jokio 
mo. Rašoma Gavajy,

Kvailių nereikia.
l ’inigaitis: 

tumėte r 
dagi ir t 
neturėtu ? v

terš neleisiu!

esant
(Afrikoje). Bet Tanganaiika yra 
mažesnis už Baikalą: Tanganai
ika 12.7000 ktv. a. m., o Baikalas 
13.200 k. a. m.

Taipjau kalnai baisiai netobu-

Balerina miela
Skrajojo, kaip kiela.... 
Akim šaudė:
Pif. .paf. .puf!....
Gerkle staugė:
Uf—uf—uf!!
Balerina numylėta, 
Eikš | glėbį kietą, 
Tik nelauk, kad tau mokėtų 
Už am»rą Nudėvėtą!....
Balerirįd —(J s top!
Tu ne^bri, <tu negeidi

' Mano ijt’eilesV,. Tu tik žaidi!..,
7 Nu, taPeik Yu sau Velniop!
; Rašydavę iĄ'socialinio turinio 

eilės — šit: *
i • i •Kas ten rėkia,' kas ten klykia!

Kad net peisai, dulka!....
Revoliucija keliauna
Su raudona žfidės padelka!....
Ui, vai ura, liuosybė!
šaukia Moiškė susirietęs!
Mat jam. pilvas nuo svogūnų
Jau perdaug yr išsiskėtęs!!

* Po šių,'j&iskiitiniųjų, eilių Ras- 
^aškinas ir ’ pragarsėjo — tuojau 
atkreipė į s'aved kritikos akį. Vie
nas kritikai intendantas' dimi
sijoj •— sušuko, rašydamas:

— Antgalo Rusijoj gimė didis 
poetas, jis — Raspaškinas! Puš
kinas, Lermontovas, Balmontas 
neverti Raspaškino puspadžio! 
Kokia muzika Raspaškino eilė
se! Kaip giliai jis supranta drau- 

tatjgijiniiis santikitis! Kiek kubilų

Tai

pymas. Labai dažnai negalima 
nei dasiprotėti, ką kurs varda's i-

va yr tokia mazgotė iš pulki
ninko virtuvės.... prikalta prie 
pagaikščio,...

Raspaškinas parausta kaip vė
žys, ir sušunka:

— Šmiki! — ir nykščiu toto
riuj pasmarkrėn bakt, bakt!....

Totorius varto baltas aįcįs.
Raspaškinas paaiškina:
— Pulko vėluva yra šventa 

pulko vėluva! Atkartok!
Kareivis prasižioja

iš burnos ant žemės 
žiuvio galas.

Raspaškinas eina

atkartoti ir 
iškrinta lie-

toliau’ bu-

— Nu, mieli peisai, kas 
>yra tėvynės priešas ?

landi ja?
Trūksta “Švituryjc“ žinių apie 

Amerikoje ir kitur gyvenančius 
lietuvius.
rįs būti lietuvių gyvenimo metų 
“balanso“ suvedėju. Tai nepri
valėtų ignoruoti nemažos pusės 
tautos, gyvenančios savitu gy
venimu svetur. — Tniksta pra- 
monijos ir prekybos skyriaus.

* rašalo buvo išlieta, ir visgi • nie-■ etc.' yra paminėta. Informacijų

*—Sykes in Philadelphia Public Ledger* 

Skerdėjų (ne dolerinė) diplomatija.
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jaLkjta&at.

tine aplinkybė išaiškinama

tu, per kuria
moteriį kurių viena ypatingai vadinama Drud-ž. Ji laikosi 
su prasižengiančiais'ir bjauriais žmonėmis ir dalyvauja su

rithanas ne tik mano galįs pagelbėti piktybei apturėti per
galę, bet kad podraug jis daro saviškius laimingais; pa-

nė vie-

Fav. 37. Karaliaus kova su Ahrimano baisykle. ’

kėse jie žaidžia savo žaismę; nė
nas žmogus nęra apdraustu nuo jų ir kasdien reikia dary
ti valymai ir aukos, taikyti maldos ir žavėjimai, prašali-

Tikėjimu Istorijos Rankvedis.
Su paveikslais.

Parašė bendrądarbiaujant kitiems mokslininkams

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

Verte J. Laukis.

kintiniai: tas, l

savo sėkla; ir ta 
išperka savo n 
vaisiu ištraukia.v

nimui jų nuo savęs. A'iša, kas yra pavo 
linga, visa kas baido, visokia nuodėmė ir 
velnių: liga ir mirtis, žieijia ir badas, pas

i savo 
ir <rir-

tam tikro.demono darbu. Trie'šitų atskirų švietimų piktų 
asminimų pridedama paskui dar begalinė daugybė liaudinių

jos, arba raganos, daugiau žinomos naujapersišku vardu 
kaip džainės, gočios, kuriosraganos,

lintos. Velnių svietas vienval dauginasi, nes visi eretikai 
ir netikiai ir visi sunkus nusidėjėliai jau šitame gyvenime 
skaitoma velniais ir numirus visokis netikėlis virsta velniš- 
kųja šmėkla. Persų palinkimas laikyti velnišku visa kų

jų politiškuosius priešus. Vėlesniuose veikaluose randame,

graikai ir romėnai, turkai ir arabai išeina paskutinėje ko
voje kaipo kariškos Ahrimano spėkos.

hunų; sulyg teisatikiško Zaratustros mokinimo, jie yra ne
matomi, bet dar Avestoje matome, jog jie yra visai čiup- 
niuose paveiksluose ir prietam visokį jų organai ir veiklu
mai yra pažynfėjama ypatingai žiauriais, vulgariškais iš
reiškimais — dualybė jaučiama net leksikone. Jų būklė yra 
šiaurėje, kadangi jiems patinka šaltis ir tamsa; bet jie 
gyvena ir visokiose kurčiose vietose, ant kapų, tuštumose 
ir kalnuose; teipgi ir vidui žemės, kaipo ir visose mytolo- 
gijose yra požeminis svietas velniams; pirmutinė Ahrimano 
būklė persikelia į ‘‘bedugnę” (Abyssus).

dymo svietu, kas išeitų vis tiek kų Ormuzdo pergalėjimas. 
Jų kelias prie šito pergalėjimo, iš dalies, yra Mazdos svieto 
naikinime ir jo apvaldyme, iš dalies, suviliojime ir paveiki
me sau jo pasekėjų. Šita karė yra vedama visuose skrai
tuose. Dar svietų tveriant išėjo Ahrimamas ir greta kiek
vienos geros žemės, Ormuzdo sutvertos, Ahrimanas tuo- 
jaus sutvėrė kų-nors bloga, kas turėjo jų sugadinti:, neti
kusių žemę ar orų, nuodingus vabzdžius, nelemtus pasigerė
jimus ir nuodėmes ir t. t. Tokiu budū gamta yra pirmiau
siai velniško veiklumo regykla. Piktai dvasia saugoja gy
vasties versmes: “Tųsyk Ahriman užpuolė ant Ašų sutva- 
rijos; tųsyk stojosi tarpu jų Vogu-mano ir ugnis ir jie 
pergalėjo Ahrimano priešingumų, “teip kad vanduo neapsi-

Tokiupatekėjo geri vandenys ir augalai augo toliau”. 
buduĄnevaisingumas yra vien valiniu velnio tikslu/ bala ir 
pelkė, uola ir Stepas yra jo numylėtomis vietomis; užšali
mas žiemų ir sirgimas vasarų skaityta velniška žaisme;

Gyvųjų sviete Ahriman platina ligų; ir mirtį. 9999 li
gų jis išsiųstė po žemę ir Ormuzdas turi eiti pas senąjį 
Arijanianų, savo giminaitį iŠ Asurų giminės ir dideliais ža- 
dėjhnais prilenkti jį prie to, kad jis prašalintų nelainię. 
Su šituo demonišku ligų atsiradimu susitaiko tas, kas yra 
šnekama apie gydymo mokslų: kad iš trijų gydymo būdų: 
peilio, gėralo ir užžado, visuomet reikia'pasirinkti paskuti
nė. Bet supratimas apie ligų Avestoje abelnai išsiplečia, 
besiplėtodamas ant visų žmonijos ydų ir pati nuodėmė su
lyg savo esmens yy žiūrima kaipo ligūstas; žmogaus ge
dimas velnio padaromas. Atsakančiai šitam išganymas la
bai tankiai yra žiūrimas kaipo gydymas, dievai — kaipo 
esybes, duodančios išgijimų, kaipo gydytojai, turį ne tik 
budus aprūpinimui pergalės, bet ir vaistus; lygiai teip pat 
ir laukiamoji tobulybė yra .suprantama buvusios sveikatos 
ir benuodingumo atgavimo pavidale. ;

Mirtis yra tikru velnio elementu įir Ahrfhianas vien
val vadinama “turinčiu'daugelį mirčių”. 1 Bet reikia patė- 
myti, kad jį užima tik; Ormuzdo ištikimųjų mirtis; ne žmo
nijos sunaikinimas; tik Mazdoą svieto ;puolimas yra jo 
pasistengimų tikslu; sulyg Avestom teofogijos ribpjimo; to
dėl jis stengiasi padėti tikinčių mačiai, ir jei tas jam nusi
duoda, tųsyk jis tudjaus siunčią drudžų paimti mirusį kūnų 
savo vMdybon, kaipo laimikį pripuolantį jo karalijai. Juo 
numirėlis buvo,dievobaimingesnių, juo didesnis velniui ra- 
ritas. .

f

LIETUVA
kaipo nuostolis demoniškai ^karalijai ir
gaiš klykimais. Todėl visur, kur yra kąs i^^aliiigQ ir 
sugadinto, ir kur Mazdos Išviete apsiręiškiaji 
veiniai, ten būva velnio apsėdimas. . ,
nešvarybė ir šitame viename suoprotyje galif|)ui||sujungta

g|| ten yra
O ,ktW• wniai, ten

Apysaka
:o:gydymas, mirusių pašventinimas — vis tai y^>Jwąlyvumo 

skaistinimas ir velnių šalinimas. Ant šito J|^gif|do kruta 
visa iraniškoji gyvastis. Praktiškieji kųltuMs' ||iekimaisi, 
papročiai ir apeigos tokiame pat laipsny, kai[|Trypitsai kub 
tas turi savo teologiška motyvavimų • šituose:: egt^rtuose ir 
tankiai faktiškai iš jų ir paeina, nes abelnai ;ną|& žmonių 
veiklumas snlvg Zaratustros.mokinimo padarOkOų £11 pik- 

žmogus stengiasi padėti svieWę|fiOrinuzdo

Pas totorių vartus stovėjo pririšti arkliai.

lengva slinko krosnių

y pa t ingai kulto Tikėjimu, bet
• gy- 
susi- 

er aukas ir ‘‘maldas pir-

tyti puodeliukai su degtine; kame-ne-kame žmo
nių kuopelės lošė kortomis. Susirinkusiųjų 
veidai buvo nuprakaitavę ir išraudonavę. Lo

veniiųo pusė. Tarnaujant dievams, dievai ir žmonės 
jungia abelnai 
miausiai yra įgijama dieviška žmonėms pagelba, antra gi

)av., iš giesmės TJštrijos gar- 
ei žmonės pr i pažintu mane teip 

tai aš visuomet- reikalingame laike pri- 
elbų”. Abelnai siųirantama pas persus, 

kad dievai/maitinasi aukomis,, bet tas apsireiškiu tolLneteip
daug, kaip vediškame tikėjime.

Kultų užžiiirinčių kunigų luomas, 
kunigiško^urėdo užvadinimų atravan, 

ir savo pirmapradinį magų

nežiūrint; į avestiškų 
matomai drauge su

ištraukdavo ir tuojau sukišdavo vėl į kišenes.

kiais balsais vis tų patį:

dino £>

telį. Įsikišęs butelį už ančio, jis, nepažym 
kitiems, atsitraukė tamsion kerčiom Čia, pri
sipildamas puodeliukų po puodeliuko, traukė 
viena už kito. Degtinė buvo karti, p.
is trinus

vėlesniuose perio- 
įtojc rašliavoje ir 

net ikišiolai užvadinime nibbed (mogh pati).'^WWavanai ne- 
padaraxatskiros kastos; kiekvienam buvo leista į kunigus 
įstoti, net už tai kunigiškų priedermių pildymas kuoaštriau- 
siai litivo uždrausta kiekvienam nesančiam kunigu, teip kad 
tas, kuris darė aukojimus ar apvalymus, nebūdamas pa
šauktu, ne tik buvo kunigų laikomas mirtiniu nusidėjėliu,

nesigailėta. Po žednos burnos užtraukdavo 
Makarui kvapų ir akyse parauzdavo.

slinko ant šiaudu ir

už šitų, tarytum, menkų prasižengimų 
tas*galvos nukirtimui arba odos nucl 
nimui ant kuolo. Atravanai, regisi, 
turto. Męs žinome, kad jie gaudavo

padėjo ant jų apsvaigusių galvų. Iš jo gerklės 
patįs savaniu pasklido gergždžių garsai. Jis 
giedojo: rytoj esanti šventė, ir jis esąs pra
gėręs penkis vežimus malkų.

Tame tarpe priėjo pilna troba žmonių.

j Pašėniai lygiai čirška, užliezdami kietų 
sniegų. Čalganas pasiliko užpakalyje. Iš ten 
girdis iškilmingas bažnyčios varpų gaudimas; 
pavirš gi tamsios apyregės bruožid, ant skai
staus dangaus kruta visa -šešėlių' virvė: tai 
raiti jakutai su augštomis smailiomis kepu
rėmis skubinasi bažnyčion.

Tame tarpe mėnulis nuslinko, o viršui, 
pačioj augštumoj, apsistojo baltas debesėlis 
ir nrainydamos visokiomis varsomis, pra- 
žibo, sublizgo fosforo ugnimi. Paskui jis 
tarsi perplyšo, išsiskleidė, išpurškoį ir nuo jo 
į visas puses išbėgiojo marguliuojančių ugnių 
rėžiai; tuo tarpu pusiau apvaląs, tamsus 
debesėlis šiaurėje dar didžiau apsiniaukė. De
besėlis pajuodavo, pajuodavo kaip tas miškas, 
prie kurio artinosi Makaras,

Kelias raitėsi tarp smulkių bei tankių 
krūmų. Dešinėn riogsojo kalnai, kairėn tai
pogi. Juo tolyn, juo augštyn augo medžiai, 
juo tankyn. Abypus —• miškas nebylys, pa
slapčių pilnas. Plikos lapuočių šakelės buvo 
sidabriniais pūkais apšarmotos. Retkarčiais 
debesėlio atspindžiai, kiaurai viršūnių prasi- 
kirzdami, vaikštinėjo po miškų, kur-ne-kur 
atrazdami tai sniegų laukymėlę, tai sugulusius 
suskaldytų miško milžinų lavonus, sniegu api- 
pukuotus. ... Akymirksnis — ir viskas .vėl 
skendo tamsoje, tyloj ir pašlaptyj.

Makaras apsistojo. Toje vietoje beveik 
į pat kelia ėjo vis^s siųstų eilės pradžia. Prie 
fosforinės šviesos jam buvo aiškiai matomas 
neaugštas kaduginis tvartas; jis matė net pir
muosius siųstus — tris ilgus, drutus rustus, 
atspirtus stačiakričiu mietu ir priturimus su
maninga svarščių eile.

Teisybė, buvo tai svetimi siųstai; bet gi 
lapė galėjo ir į svetimuosius inkristi. Maka
ras skubinai išlipo iš' šlajų, paliko įmanomų 
savo žilį ant kelio bestovintį ir, žengęs kelis

4f

&

ūžimui, arba pasodi
nei )uvo be svietiško sties ir gerti totorių degtinės.

atperkama pinigiškomis įnašomis, kurios ėjo .šventnamio ar

vanų, kuris teip aiškiai yra matomas vedose, nėra vestoje, 
kaij) ir apskritai atravanų pobūdis yra daug vertesnis už

Kunigų užsiėmimas susidėjo ne tik
naminiuose

kultuose. Abiejose dėstyse jų veiklumas, regisi, turėjo be
džiaugsmį, mechaniškų pobūdį. Persų ritualas, matyt, ne
buvo tokiu apsunkinamu ir sudėtingu, kai]) indiškasis, bet, 
antra vertus, jame nebuvo vielos jokiai linksmybei,' kuri tan
kiai buvo sujungta su vediškomis aukinėmis šventėmis. 
Šventos ugnies kūrimas, somos nuliejimas, aukojamų ša-

rūpestingumų; himnų ir maldų skaitymas tai garsiai, tai 
niurnant pats sau su atkartojimais ir vienu Jr ■ tuo patim 
pritarimu, yra ir monotonišku ir sausu; prisišąukimai, kaip 
gailina matyti iš Jaštų, tankiai yra begaliniais tuščių var-

kunigiška veiklumų nesitenkina bekliautiniu šitų ceremonijų 
pildymų, bet gali kilti iki retai sutinkamo1 stabhieklybėje 
ideališko nuo kunigo reikalavimo, tai yra prirodoma viena 
iš Vendidado vietai (XVIII3. “Yra daug žmonių, guodo- 
tinas Zaratustra, kurie nešioja juosteles ant burnos, bet 
kurie nepajuosia įstatymu savo- klubų. Jei toksai žmogus 
sako: “aš atravarias”, fai jis meluoja; aš nevadinu jo atra- 
vanų, guodotinas Zaratustra, pasakė Ahura Mazda. Bet 
tų turi vadinti kunigu, guodotinas Zaratustra, nkuris visų 
naktį ^kiaurai praleidžia budėdamas ir tiekiasi prie šventos 
išminties, kuri leidžia žmogui stovėti ant mirtie® tilto 
be baimės ir su linksma širdžia, prie tos išminties, aciu ku
riai jis pasiekia šventų, prakilnų rojiškų svietų”. Čion bent 
dedama etiškas reikalavimas, jei net į šitų taškų žiurėjus 
kaipo į buvusių gal atskalūniškų prietikių nurodymų.«

Ugnies kultas, kuris padaro svarbiausia sudėtinę aves- 
tinio dievams tarnavimo dalį, išpradžių, matomai, buvo 
įvestas nezaratustrinio mokinimo; greičiau į jį reikia žiū

 

rėti kaipoį į anksčiau buvusį, pamatinį kulto padėjimų, ant 
kurio ilg 
vo jungiamas 
ir dabartiniame laike mobedai, nešiojo su savim kilnojamus 
ugninius altorius,v idant by kokioje vietoje galima butų lai
kyti dievui pamalda; vienok kultas šventnamiuose buvo pa-i 
čiu svarbiausiu ir šventnamiai jau ankstyvame laike buvo 
diktokais trobesiais. Apie ugnies šventnamius galima įgyti 
supratimų iš dalies iš griuvėsių, iš dalies iš dabartinių švent- 
namių surėdymo. Švenčiausia šventnamio vieta yra kam
barys, kuriame būva pati ugnis; jis yra vidui trobesio ir 
gerai apsaugotas iš visų pusių, o ypatingai nuo visokio

irti tikėjimas vystėsi toliaus. Šitas kultas nebū
sit šventnamiu; pirmesnieji atravanai, kaip

ketvirtainio akmens, naugės inde, pilname pelenų, dega šven
ta ugnis. Jokia žmogaus ranka neturi jos liesti, jokis žmo
gaus kvapas — jos teršti; todėl kunigai prie pamaldos 
turėjo nešioti pirštines ant rankų ir juosteles ant burnos ir 

taukštu. Ugnis vienval palaiko- 
sulyg ritualo.; geriausiai, jei . jos

Akįs jo pasiekė tamsios kerčios p* ten pamatė

tino prie j aku t o ir,

skui prisiartino prie Makaro. Su juo, kaipo 
su vietiniu gyventoju, totorius apsiėjo su di-

spyrė nabagui į užpakalį taip nemaloningai,

atsidūrė nosia stačiai į vėpūtinį. Sunku at
spėti, ar Makaras panašiu apsiėjimu buvo 
užsirūstinęs. Jis pajuto tik rankovėse ir ant 
veido sniegą. Šiaip-taip iš vėpūtinio išsiritęs,
jis nuvėžliojo prie savo žilio.

Mėnulis buvo Jau augštai. Grižoratis lei
do, jau savo gražiilų žemyn. Speigas augo. 
Retkarčiais šiaurėje, iš-po tamsaus pusiaii-

tai reiškė Šiaurės šviesos pradžių.
Žilis] ttirbut suprazdamas savo šeiminin

ko padėjimų, atsargiai, protingai nusivilko na
mų liukais. Makaras sėdėjo šlajose ir lin-

gėręs penkis vežimus malkų ir kad senė jį 
mušianti. Garsai, išsprūdę iš jo gerklės, girgž
dėjo ir vaitojo vakariniame ore taip liūdnai ir 
gailestingai, kad svetimam žmogui, kuris ta
me laikę buvo palipęs ant stogo krosnies 
dūmtraukio uždengtų, Makaro giesmė dar 
smarkiau spaudė širdį. Tuo tarpu žilis intrau- 
kė šlajas į kalnų, nuo kurio buvo matomos 
apygardės. Sniegai, nušviesti mėnulio žibė
jimu, skaisčiai blizgėjo. Retkarčiais mėnulio 
šviesa tarytum tirpo, sniegai temo, o viršum 
jų plėtėsi žiaurės žibėjimo atspindžiai. Tada 
rodėsi, tartum sniegais apkloti kalnai tai pri
siartina, tai atsitolina. Makaras aiškiai matė 
pačiame pamiškyje snieginę Jamalako kalno

siųstai visokiems giriniams žvėrims ir paukš
čiams.

, Tas nukreipė jo mintis visai kiton pusėn.

lapė. Jis parduosiąs rytoj kailį, ir senė jo nc- 
betalžysianti. *

Speiguotame ore pasigirdo pirmas vari 
aidas, kada Makaras inėjo grinčion. 
ma jis apskelbė senei — į jo siųstus esafiti 
lapė inkritusį. Jis visai buvo užmiršęs, jog 
senė negėrė kartu su juo degtinės ir todėl 
labai nustebo, kada ji, nežiūrint į praneštų 
džiaugsmingų naujienų, nieko nelaukus smar
kiai spyrė jam koja. Paskui, kol jis lovon 
įsirito, ji dar karta movė jam kumščiu į

Miškas nė čiūkšt. Tįk iš tolimo, nemato
mo jau\sodžiaus girdėjos, kaip ir pirma, iš- 
kįhningas varpų gaudimus.

Alakaras galėjo ^darbuotis be baimės'. Sla
stų savininkas, Čalgano Aleksys, Makaro kai
mynas ir baisiausias jo priešas, tikrai, turbut, 
buvo dabar bažnyčioje. Nebuvo matytis 
vienos pėdos ant lygaus, nesenai apsnigti 
ploto. i

Jis pradėjo eiti krūmais, bet — niekiu 
nieko. Po kojoms sniegas čirška. Slastai stoj-* 
vi eilėmis, tartum armatos su atsuktaW vam-

Išvaikščiojo šen ir ten 
Jis buvo begrįžtas į kelia.

ke akymirksniui pasirodė

su atsuktai*/ vain- 
f

sušlamo.

plaukas, visai arti. Makaras aiškiai pamatė 
smailias lapės ausis; ji vizgeno pasiputusią 
uodega, tarsi viliodama Makarų tankumynan. 
Išnyko tarp medžių kamienų Makaro slastų 
liukais ir neužilgio miške pasigirdo trenksmas,

skui tarsi atsimušė nuo miško - pastogės ir 
tyliai užmirė tolimose pakalnėse. i

Makaro širdis smarkiai ėmė plakti, 
abejo, tai užkrito siųstai

Jis šoko bėgti. Tąnkumynu bel^.^.v, 
šaltos šakos raižė jam akis, purškė sniegų 
veidan. Jis tai virto, tai vėl kėlėsi, su vargu 
atgaudrfhias kvapų.

Aurėn išbėgo jis į laukymę, kurių pats 
buvo išskynęs. Apšarmoję medžiai, stovėjo 
abipus laukymės. Takas vingiuodamos bėgo 
į pakalnę, kame riogsojo pastatyti didžiausi 
siųstai, tarsi grobio laukdami.... Netoli....

Bet ant tako, greta siųstų, pasirodė kaž
kieno stovyla. Pasirodė ir išnyko. Makaras 
pažino Čalgano Aleksį; jam aiškiai buvo ma
tyt jo nedidelė, bet stambi, meškos eisenos, 
stovyla, palinkusi pryšakin. Makarui rodėsi 
Aleksio veidas dar didžiau apsiniaukęs, o jo 
stambus dantįs kyšojo dar labiau negu pa
prastai. ' • ;

Makarui pasidarė pikta. “Tai velnias...- 
valkiojasi po mano siųstus!., . .” Teisybė, Ma
karas pats vos-tik buvo aplankęs Aleksio sių
stus, bet čia buvo skirtumas. Skirtumas bū
tent tame: kada jis pats lankė svetimus

Ik

i

Tuo tarpu Čalgano varpai, pranešdami 
didžia šventę, gaudė iškilmingai ir jų garsasma malkomis, apvalytomis 

i

UgniesPav. 38.
sa

aukurai.

atsižymi ipalonia kvapsnim; nuo šito švento ^idiųjo imama 
visokia nauja ugnis, kuri turi degti namuosę. Aukojama
jame ruime be to buvo daugelis pundų aukųiių, malkų ir 
žabų, kaipo ir sudynai aukiniam gėralui. Kituose ruimuose 
buvo laikoma liturgiškos pamaldos; pas šventnaminius šu
linius atsibūdavo šventi apsimazgojiniai; galiaus, prie švent
namio? priklausė sodnas su medžiais, rūpestingai apžiū
rimais.. ' j '

Kulte ypatingų svarbų turėjo4 du .šventi gaivalai: 
haoma ir šventos rykštės. Paskutinės, vadinamos Avestoje 
baresman, vėliaus gi barsom, yra galbūt susirišime su 
vediškąją barris, aukine žole. Bet jos nebuvo barstomos 
kaipo pakratai dievams sėdėti, tai buvo maldinės lazdelės,

(Toliaus bus.Y

plaukė stipri, taboka pritraukinta degtinė. Nuo 
veido tekėjo šaltas sutirpęs sniegas; tokie-pat 
čiuruliai bėgo pagal nugaros.

•- Senė manė, kad jis užmigęs. Bet jis ne
miegojo. Iš jo galvos niekaip nėjo lapė. Jis
buvo visiškai įsitikrinęs lapė į siųstus esanti 
inkliuvusi; jis net žinojo į katruos. Jis jų 
regėjo — regėjo lapę, sunkumu prislėgtų, na
gais sniegų kasarft ir stengiantis ištrukti ; re
gėjo mėnulio spindulius, kiaurai tankumyno 
prasįkirtusius, auksuotuose jos gauruose žai
džiant; regėjo žvėries akis jam presais spin
duliuojant. - '

Jis nebeiškentė ir,- atsikėlęs, ėjo pas savo 
ištikimų draugų žilį miškan važiuotų.

Bet kas čia? Nejaugi stiprios senės ran
kos sučiupo jį už kailinių apykaklės ir įstūmė 
atgal lovon?

Ne, ansgaties, jau iš sodžiaus išvažiuo-

čiuptų; kada-gi kiti po jo siųstus landė, jis • 
jautė piktumą ir geidė sučiupti savo tiesų

Siųstuose buvo lapė. Aleksys, meškos eisena, * 
skubinosi taipogi. Kas greitesnis, tas geresnis.

Aurėn ir užkritę siųstai. Juose raudo
nuoja sugauto žvėries plaukas. Lape kasė na-

valandos rodės ir taip-pat? žiurėjo į jį smai
lios degančios akį s.

— Tytyma'^l. .. . Tai mano! — sušuko 
Makaras Aleksiui.

— Tytyma! — tarsi atgarsis atsiliepė 
Aleksio balsas. — Alano!

Abu pribėgo vienu laiku ir skubinai, už 
kits kito, ėmėsi kelti užkritusius siųstus. Sių
stus pakėlus, lapė taipgi pakilo: Ji iškarto 
šoktelėjo, paskum lyg su pasityčiojimu pasi
žiurėjo į abu čalganiečiu ir, sulenkus, snukį, 
lyžtelėjo buvusių rustu prislėgtų vietų ir link
smai nubėgo sau, uodega moju

Aleksys buvo bes i ve jus, 1 
grobė jam už kailinių žamboA

— Tytyma! — sušuko jis — Tai mano! — 
ir pats ėmė vytis lapę.

— Tytyma! — vėl, y t atgarsis, atsiliepė 
Aleksio balsas, ir šiame atvejyje Makaras 
pasijuto sučiuptas esųs už kailinių. Pasinau
dodamas šiuo, Aleksis pralenkė Makarų ir 
toliaus vijosi lapę.

aula.
Makaras su-

Tytyma!

Tytyma!

* Tytyma — jakutų tarmėje reiškia: “neimk
113 UUVU, UleJVIVT įsiuvamu vviu.vu 

Bet jei miršta vienas iš savųjų, tjai tas at jaučiamai {Toliaus bus).
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Dvi lavinimo^ įstaigi. Kurią tu, skaitytojau, geriau mėgsti?

Iš Chicagos
Lietuvių Gyvenimo.

Aušros 10-ties. pnetų jubilejus.
(h uodžio pabaigoj sukako 10 

metų nuo inkurimo vienos pra
kilniausiais tikslais lietuvių drau
gijos Amerikoje — Aušros. Sa*

paminėti Draugi

io kovo,

IKNVGYNHJ'

Mikolaitis ir J.
su

mu ir vaišėmis. Pasirodžius ta
tai, esant praktiška ir naudinga,

draugiškus susirinkimus rengti 
tankiau.

pvo, Dr. Garin 
> mineralai?”' 
vo, V. Aklaitis: 
svietas”.

rengia

sausio 20 d. vakare

vakaro programas 
t — labai turtin-

naujos sųna-
Laume.

Susirinkimai ir debatai.
idėlioj. sausio 14 diena, I

kuopos susirinkimas D. Šemaičio

cius:
1 lertmanavi- 

susipratimas”.

gas. Be 
statomos

komedijos “Piršlybos”,

Bus svarstoma daug svarbių 
klausimų, todėl visi nariai kvie
čiami susirinkti.

ntojų žvaigždės, vaka- 
dar žymiausieji daini-

1 ir
įai ir

idangi
atos vakare.

šiaip įvairių pramogų, 
vakaras rengiamas su-

gai-
džiti.v

Praeita nedėlios diena, sausio 7, 
įvyko mėnesinis moterų “Apšvie-

< > \V: Pa-

t ar surengtas programelis su 
aiimmis, dekliamacijomis etc.

Buvo užprašytų ir svečių. Ren
gimu ir svečių priėmimu rūpi
nos ponios M. Darnijonaitienė ir 
Mockienė. Viskas išėjo labai

pirmininikė, p. Katkevičienė. 
Draugijoj reikalus apšnekėjus, 
prasidėjo programinė .dalis. Pro-

Pt Kriščiokiutė — gražiai padai
navo arija iš “Fausto”; pni M. 
Damijonai! ienė — dekliamavo

Arlauskaitė paskambino ant pia
no du gražiu dalykėliu: Lange’s

“Svajonės”. Dainavo ir pni M. 
Dundulienė — arijų iš “Lucijos” 
ir “Temsta dienelė”, savo dukte- 
rci akompanijuojant. Plė Dun- 
duliutė akompanijavo taipjau ir 
plei Kriščiokiutei. Po to buvo 
vaišės — kavai, užkandžiai. Taip

nie, be kitų svarbių klausimų ap-

bus trumpa prakalba, keletas dė
lios — debatai 
naudinga žmo-klausime: “Ar

nėms partijos?”
Be sąnarių gali ateiti ir paša

liniai žmonės. visiems

tų

Aušros

spėjo jau

Draugijos paskaitos.
žiemos sezonui Aušros

surengti naujų pro

nedėldienis, 3 vai. po pietų. Auš
ros svetainėje, 3149 So. Ilalstcd 
gtv. Be skaitytos pereitų nedėl-

“Iš išradimų istorijos”, kitos pa
skaitos įvyks sekamoj eilėj:

14 sausio, J. Laukis: “Tikroji 
ir dirbtinė draugija”.

21 sausio, A. Lalis: “Iš iš-

“Italai”.
Yuška:4 vasario, Dr. A. 

“Iš sveikatos srities”.
n vasario, J. Hertmanaviče ii* 

A. Petraitis: Debatai temoj “Tau-

18 vasario,
kitų kraštų”.
Vailionis: “Gamtos
Franciškaus Asi-

28 balandžio,
Kurlink musu v
mint 1

jaunuomenę pa-

K. Mikolaitis:

Bus kaip nebuvę.

kai 17, sausio.

lių, kurs rengiamas chicagiečio 
lietuvio dailininko Fono Ši-

na, 
šio

g die-

sv. Jurgio parap. salėje. Ši
tame vakarė dainuosianti garsi

dai- 
bari-

ang

Dainuosiąs taipojau garsus 
nininkas G. M. DeGamma, 
tonas. Kalbėsianti žinomoji 
cagoj Miss Mary McDowell
liškai ir p. B. Balutis lietuviškai. 
Dainuosiu ir geriausi lietuvių dai
nininkai bei dainininkes p-ia M.

M. Klimavičiūtė, ponai Vyčas ir
K. Kasputis; smuikuosiąs pui-

kliunkinsiu pianistai p-ai Pocius 
ir Bijanskas. Garsiausieji dra
matiškieji artistai, pp. B. Vaitie
kūnas, J. Bredis, ponios Moskie- 
nė, M.’ Damijonaitienė atvaidin
sią ta juokingųjų komedijų “Be 
šulo”. Pagalios griešia čielos 
trįs lorkestros, būtent: “Bi
rutės” orkestrą, “Lietuva” , ork. 
ir b'cnas. Balius busiąs vi
sai toks, kokie esti vien Rygoj 
ar Peterburge. Visi mėtysią kon
feti ir sarpentinas. Busiąs net

lykas, kaip cotillion’as. Tvarkų 
prižiūrėsią studentai. Nežiūrint 
į visų puikumų, kainos visgi bu
siu neaugštos: nuo 35c. iki $1. 
Vietos busiu numeruotos, todėl 
patariama įsigyti biletus iš kal
no (bankuose Olševskio, Tana- 
nevičiaus, Bagdžiuno, ir spau
stuvėje Ilgaudo). Vakaras pra-

Gruodžio 1 d. 1911 m., Aušros 
Vartų klebonui kn. Ambrozaičiui 
kalėdojantį Vfnjfl moteriškė, Ru
činskienė, mfW, *S¥t savo įnamiais 
pasikėsino jftlhiu&ti ^klebonų ' ir 

Ku- 
ant! 
ant

va rgon i n i nkąj1 Pi r m i au si a i 
činskienė puolė su kumščiu 
klebono, o J.ęs du įnamiai 
vargom’uinkd'P Klebonas su 
gonininku greit iš'jųjų namų 
sišalino. rJ '

V. Rangus su Zofija Steponavičiūte... 
M. Simanaitis su Darata Keiraite... 
Košt. Talžunas su Alena Braziute...
J. Maliauckas su ,E, Marcinkevičiūte.
K. Vičas su, Barb. Adomąięiute.. .... 
Leonas. Glozcris su Ona Parutaite,.. 
Jos. Satkauękas sų Jicva Oncoųnas ,C?) 
V. Barkauskis su A. Sarkauftkiute. . . 
K. Gegužis su Uršule Samajauskaite. 
J. P.ilskiš su biomiteie IvtfldOiicaijc ( ?) 
Jak. Loveik.is •; su Sofija Zbarauskaite. 
R. Paulikaitis su Ona Kavaliauskaite. 
U. Kamanauskis sū Joz. Mai ichaite ( ?)

Ant. \ ašįliauskas su 
V. Vuėins.kis su M, 
L. Elcnskis su Agn. 
Martin l’uuis su O

padavė juos?,*, visus
Teismas nuteisė . . . * atsėdėti vienerius
well’e,

tris teisman.
Ručinskienę 

metus 'Bride- 
s, sužinojęs, 
1 mažais vai-

nesutiktų, idant jinai, vietoj sė
dėti metus kalėjime užstatytų 
metams penkis šimtus dolarių

Klcbonas, pasigailėdamas jos kū
dikių ir jos, sutiko. Taipjau ir 
tuodu vyru, jos įnamiu, teismas 
pripažino Ručinskienės pagclbi-

jų — užsistatyti po penkis šim
tus dolarių laido vieniems me
tams. Rudens Lapas.

LIETUVIŲ LAIŠKAI 
KĘASOJE.

Surašąs už savajtę iki 
(Jan.) 6 dienos.

Nęinteikti dėl įvairiu

sausio

tams laiškai galima atsiimti Vy
riausioje Rrasoje, Clark gtv.,

nu-

Baldis Joz
Bartkus Stanislaw 
Be j tas M.
Brundza Lizzie 
Bud reck is John 
Buogas A. 
Cesna T. 
Cuiwidas (Bui Vidas?) Kost. 
Dirzis Jonas 
Drelis Aleks 
Gabrys Mary 
Gabrys Mary 
Gąura/M. 
pirkau ta AVlad. 
Janascndnis Peter 
Kai ris 3oe 
Kąszas Joseph 
Kaulene P. - 
Kazonaitis įjos. 
Kovas n Ign.; 
Keturakaite' Jul. 
KrelniSu Joz 
Kubas Paulina 
Kuras Teliks 
Labui i s' John 
Lazaucįfąs B. 2 
Lųnis Venedikt 
Maluszevvskis Fr. 
Malihoiičis John 
Malcus Stanisl

. <4? .

22— 24
34— 38
23— 25 
28—18 
26—25 
28—26 
26—19
35— 27
.23....20
23-.-20
30- '22 
22-18
36— 26
31- 23

Nušovė žmonų
Apsigyvenęs

ir patsai
Richmond 
Clark st., 
revolyenio

save
vies- 
tulas 

nušo-

skui papasakojo, ilgai negaudai 
mas čia darbo, už paskutinus 
skatikus išvažiavęs prieš tris sa-

hvaneiukc (?)..24- 19
Kučinskaite 1...........29- 28

VIETINES ZiNIOS.
Šalčiai. Jų aukos.

rudens

b

oras,

su jiiaujais metais staigu
vieta nepakeliamiems

m tau zero

;a val

10°

go senai nėra matęs. Beturčiai, 
ypatingai bedarbiai, kurių šiuo 
tarpu Chjicagoj skaitoma - apie 
150 tūkstančių žmonių, kenčia 
didelį vargų. Gatvėse rasta , ke

Pasarga žmonėms.
Miesto gatvių užvaizdos įsaky

ta žmonėms prisilaikyti sekamų

turi būti užlaikoma skyrium nuo

Valgomų daiktų liekanos (gar-

delius galvanizuotus viedrus, ne

Pelenai ir kitoks šlamštas, kaip 
ir buteliai, skudurai, šukės, skar
dinės — turi būt rčnkama į dide
lius blokinius, indus, bet nedide
snių s 
indai 
sami 
urnai

su šlamštu turi but išne- 
aukan, kad miestas galėtų

mieji daiktai turi but sudegina
ma.

Nepildantieji šito įsakymo
nubausti nemažiau kaip 5

bus 
do-

John Baker iš 
ve savo žmonų, 
tyalįai sau galų pasidarė. Jo žmo
na -buvo viename vietinių teatrų 
choristė. Vyras i n tarė jų, kad 
ji susidedanti su kitais vyrais?

Transit House sudegė
•eitos savaitės pėtnyči 

viena seniausių pi
miesto

tatai ir
nimas buvo labai ajisunkintais. 
Ugnyj žuvo v ienas žmogus, be 
to, gesinant, keletas gaisrininkų 
tapo sužeista.

Vilkas, vyruti, vilkas!. ...

’ereita savaite vietiniai laik-

atsiiikima. c
t

vilkas! Kur
o v . ’

kas Chicagon iiarpašmakšt’čia —

vių kolionijoje — į Western 
L umber kompanijos medžių san
dėlius prie Wentworth avė. ir
33-C JOS 
sugauta vilkas, nušauta šautuvais

porteriams — parašyti ilgas isto
rijas apie- “negirdėtų atsitikimų”. 
Ir žmonės iš visų tolimiausių

“lumberjardus” 
buklinga vilką, O <. H t I^gražiausiai?

sandėlius. . J
f ir

kas vidurmiestyje, ir nėkain ko, 
kad tatai 'prašmatnus amerikie
tiškas humbugas.

Teatrininkų vargai.

niu aktoriųc v

siuntęs pinigų įr ji su vaikais 
beveik laikų kentę šaltį .ir
— Labdaringi žmonės pa-
nclaiminguoSius savo g!o-

vi sų 
bad a 
ėmė

Pagyrų puodas.
Kažkoks Harold Price Donu, 

siuvėjas, gyvenas 1126 Sangamon 
gtv., giriasi, jog- jis dabar) pa
veldėjęs turtų, siekiantį api\ 60 
milijonų dolarių ii* susidedantį 
iš 60 ketvirtainių mylių žemės 
ploto, esančio netoli Vilniaus, 
Lietuvoje. Ta žemė buvus nuo-

Berkovič Domi. — Matvt su- 
11 n c r i k o n ė j u s i a m 1 i e t u \ • i š k a m ž y 
lėliui galvoj ne visa gerai.

BM ■i ifi’iril na

APGARSINIMAI
KELIAS GEROVĖM

žino- 
gero- 

leje dalyj, musų 
pačių rankose. Priklauso tat nuo 
musų susivaldymo, nuo suprati
mo savo priedermių, nuo taupu
mo. Norėtumėm pridurti, kad 
daug dar priklauso ir nuo musų

1110

da ir kokias gyduoles vartoti su
sirgus. Nurodysime čia atsiti
kimus, kuriuose reikalinga var
toti Triner’s American Elixir of 
Bitter Wine, būtent, nužudžius 
apetitų, menkai viduriams vei
kiant, jiems sukietėius, atsiriau-
gejant, jaučiant sunkuma po val
gio, urnai visam organizmui nu- 
silnnėius. galvai skaudant, ne

kimuose i vairiose reumatizmo
išbėrimuose. Labai 

visose naikinančiose Ii-*.

merį:
7 Adamowicz Juzapas 

16’ Ambroziejus Juras 
54 
65 
88

168
181
186
204
244
282
293
381
382
385
396
532
572
600
602
607
611
616
685
696
705
725
731
762
788
789
804
811 Masiulis "’^ozapa
850 Mickus O e
865 Mikūtenas .Tozapa
882 MOcKu Aleksandrą, 
986’ Patbstis Uluri

1002
1037
1057
1102
1117
1175
1236
1242
1250
1260
1269
1272
1294

. 1296
1308 Tauras Adai;
1316
1345
1361
1370
1452
1462
1493
1513
1529
1544

Pritkus Malk 
Prilgauski Juzapa 
Rakawski Jonas 
Rudžius Joę 
Saiduras Jožepas 
šilaitis Alenas 
Srigaitis (Grigaitis?) 
Stance! is Simans 
Stankus K.- 
Stepatis John 
Strazdauskas Jgn. 
Stuporas Staponas 
Szimkus Jonas 
Szliogeris * J. 1 * 
Tauras Adam 
Tameszaj ti s’CStani si 
Trejpsza Joz 
Uhantiene (?) Anniela 
Vaicus Toni ... 
Woičiulis. Pranciška 
Wozinskiene Jozefą 
Zaikoweni Ona 
žilvitis Josef 
Zonkutene Jgneska 
Zytinckas W.

Baisi kudiko mirtis.
Mažos groscrijų sankrovėlės 

savininkė, Mrs. Bernauer, 2339 
West Lake gtv., pereitos nedė
lios ryta išėjo atidaryti sankro- 
vėlės. Išeidama, ji savo 2 metų 
mergytę pasodino kėdėn ir, pri
rišus prie jos, pristūmė prie besi- 
kurinančios krosnies, kad nešal-

li* jų mat 
*i u “bed a r- v

bių armija” Chicagoj skaito da
bar apie pusantro tūkstančio 
žmonių. Tarp jų ir daug talen
tingų. Teatrų kompanijų agen-

gose, kadangi jis suteikia gerų 
apetitų, ir sustiprina virškinamuo
sius organus. 'J uo palaikysite sa
vo sveikata. Tatai gerovė jūsų

Triner, 1333—1339 So. Ashland 
avė., Chicago, 111. Puikų sieninį 
kalęndorių siunčiame už 10c.

Jonas

Vedimo laidai. 1 
sausio 4 dienos ligNuo 

vedinio laidus išsiėmė sekamie
ji Chicagoj gyvenų lietuviai: 
Kaz. Rupšys su Ona Lilcika........... .
J. Vasiliauskis su V. Budgenaite.?, 
Ant. Kasputis su Ona Bakavičiute., 
M. J. Astrauskas su V. Jagminaite,

Įturos perpildytos aplikantais, bet 
niekas jų nereikalauja — visos

bedarbių chorisčių. Jos kenčia 
didelį vargų.

» _____ ’_ .

4

IŠ GAMTOS Į NAMUS.

kimų ir siuntimą žolių venoj svie

ir garų, gi ant žemės gulėjo su
degęs i mergytės lavonas. Turbut 
nuo inkaitusįos krosnies kaip- 
nors užsidegė kūdikio'drapanėlės

Vaikas nušovė savo seserį.
Gyvenančių namuose 527 — 

125-toj gatvėj, Baranauskių vai
kas, n metų Petras, norėdamas 
pagųzdinti savo 5 metų sesutę, 
kad ji neverktų, paėmė tėvo šau
tuvų ir taikė į ja. Padirginus 
gaidį, šautuvas išsišovė ir kulka 
pataikė mergaitei j krutinę. Mo-

Nenori, kad butų rūkoma 
tramvajuose.

Apie penki tūkstančiai tram
vajų motormanų nutarė reika
lauti, kad pasažieriams butų už
drausta rūkyti pryšakineje tram
vajų platformoje. Jie skundžia
si, kad rūkytojų durnai jiems la
bai kenkiu sveikatai, ypačiai *at-

tina, kuri tuo tarpu buvo išėjus 
sankrovon, parėjus namo rado 
dukrikę jau nebegyva.

4 I
Vargas ir badas.

Pereitos seredos diena namuo
se 659 W. Ohio gtv., rūsy j, 
rasta badu bemirštančių tūla Ma-

sutaisymų į gyduoles ir išsiun
tinėjimų į namus žmonėms įvai
riose Šalyse, bus pasiųstas kiek
vienai]), kas atsiųs 10 centų mar
kėmis. Jos. Triner, 1333—1339 
So. Ashland avė., Chicago, Ill., 
fabrikantas žinomo Triner’s 
American Elixir of Bitter WTne 
ir Triner’s Angelica Bitter Tonic. 
Prie to paveikslo yra dar priseg
tas kalendorius 1912 metams.

Draugijų Reikalai

25 vasario, 10

Pūkščia.v ak.kusi pilna svetainė. Buvo tai

JURGIS PO ŠVENČIŲ NORI PIRKTI “PIROLEI

ta motormanų reikalavimų remia 
taipjau ir sveikatos komisorius

vo mažų vaikų, kuomet ketvir
tas jos vaikutis buvo jau badu

ziečio”.
3 kovo, K.

goj karštos kalvos puodelis buvo 
labai geras dalykas....

ragvai”.

28—22
25—20
24—23
47—45

Ka 
nedelioj, sausic. 
Freiheit Turner

Mu*

LINKSMAS 3-čias METINIS 
BALIUS!

parengtas Draugystės Lietuvos 
raliaus Mindaugio, 
14 dienų, 1912 m.,
svietančj, 3417 So. Halsted st. 
zika po vadovčyste P. J. Miškenio. 
Pradžia 4-tų vai. po pietų. Įžanga

1 ‘ *.

*■ ’ i •
1 i
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Reikalavimai.
i:

3252 So. Halsted St

Ant Pardavimo

Turi turėt gerą išvaizdą, 
nuolatinis užsieni! m a s 

Kreipties į Shir- 
Isabella Bldg.,

Pajieškau Ignasiaus Razulevičiaus, 
Vilu, gub., žižmarių parap., Rusonų 
sod. Prašau atsilieptii adresu:

Motiejus žečius.
46 Union st., Torrington, Conn.

i

S*'

'Chicago, OI
Tapo pilnai atnaujinta ir žymiai padidinta ir dabar veda ~ 

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

tiems, su kuriais tai čekiais jie apmoka savo “bilas”, algas ir visokias kitas 
išmokestis. Šios Bankos čekiai yra geri visose Bankose po visą Ameriką.

2. Priima Pinigus taupinimui (užčrėdijimui) 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.
6. Išmaino Pinigus visų viešpatysčių ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant

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

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

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

įlankoje, prie

Ik

4

r

o
Todėl Jei esi biznyje ir turi klapatą su vedimu biznio rokundų, 

“Checking Account" A. Olszewskio Bankoje, o Banka suves“Checking Account" A. Olszewskio Bankoje, o Banka suves tau rokundas 
kas menuo iki vienam centui, ir nereikalausi daryti jokių išmokęsčių pini
gais, nes visas savo bilas ir algas išmokėsi bankos čekiais.

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

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

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

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

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

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

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

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

P. S. Kam teks būti Chicagoje iš iolymosniy miestu neužmirškite apsilankyti ir musy Bankon.

OME*

M

Pa j ieškoji m ai
Paj ieškau savo sesers 

Bagdanskytės. K&mo gub., 
pav., Jurbarko miestelio. 
Amerikoj, 
tain, 
džiu

2926

J Ulijonos 
Raseinių 

Antri metai 
pirma gyveno New

Conn., dabar nežinau kur.
atsiliepti adresu:

Vincentas Bagdanskas 
Carson St. S.S. Pitsburg,

Bri-
Mel-

Pa.

* i
Pajieškau savo brolio Antano Ak 

sanaičio. Suv. gub., Starapolės pav., 
Skriaudžių par., Parievlo kaimo. Gir
dėjau Jį atvykus Amerikon ir apsi
gyvenus kur ten rytinėse valstijose. 
Jisai pats, ar kas jį žinotų, meldžiu 
atsiliepti ^adresu:

^Vincas Aksanaitis,
19 So. 7-th St., St. Louis, Mo.

Pajieškau savo brolio Prano Salio, 
Kauno gub., Telšių pav., Plungės 
parap., Norvaišią kaimo, pirmą gyve
no Chicago, Ill., dabar nežinia kur. 
Meldžiu atsišaukti, arba kuris pa
žįsta, kad praneštą adresu:

Kazis Šalis,
132 So. Orange avė., Newark, N. J.

Pajieškau novo 
seraviČiaiA, Vii. 
Punios miestelio, 
biskį rauplėtas, 
kitas, praneškite

brolio Vinco Gen- 
gub., Trakų pav., 
30 metą senumo, 

• kasJis pats, ar 
adresu:

Joseph •Genserovich, 
Box 281, Ledford, III.

Pajieškau draugo Juozapo Balčiū
no, Kauno gub. Gruzdžią vals. tu
riu svarbą reikalą, meldžiu atsiliepti.

Franas Stanisioyaitis, 
;€33 N. Paulina St.^Chicago, Ui.

Pa j ieškau savo dėdės Liudviko Vil
ko. *Kauno gub., Panevėžio pav., Ra- 
rn Įgalės vol., Unčiškių para p., 14 me
tą Amerikoj, pirma gyveno Chicagoj. 
Meldžiu atsiliepti adresu:

.f 11 ozą pas Žilinskas, 
2122 So. Oakley avė Chicago, Iii.

Paj ieškau 
Q t o n o i H o n čkStanaitienės, 
tea wan, 
Paeina 
Žagarės 
je. Ji 
duoti

savo pačios Apolionijos 
Pirmiau gyveno Mat- 

Y., dabar nežinau kur. 
iš Kauno gub., Šiaulių pav., 
miesto, 2*A metų Atneriko- 
pati, ar kas kitas, meldžiu

žinią adresu
Vine. Stanaitis,

663 Gardern st,, Kenosha, Wis.

Jis 
M d.

Pajieškau Nicos Palijaneko. 
gyveno Curtis Bay, Baltimore, 
Meldžiu atsišaukti adresu;

Jokūbas Dumsze.
86 Commercial st., Cape Town,

So. Africa.

Pajieškau Antano Kandroto, Kau
no gub., Šiaulių pav., Kolainių vol., 
Pikelių sodos, pirmiau gyveno Maha
noy City, Pa. Girdėjau buk miręs, 
bet tikros žinios neturiu. Todėl jei 
kas jį žinotų, gyvą ar mirusį, urel- 
džių man pranešti, už ką busiu labai 
dėkingas,

Juozapas Gedeminas,
P. O. Box 285, Courtney, Pa.

Raj ieškau Frano Rakančio ir Juozo 
Karaliaus. Metai atgal buvo Pennsyl- 
vanijoj, Westmoreland Co., o paskui 
išvažiavo į Illinois. Paeina iš Su
valkų gub.. Plokščių parapijos, Ban
džių kaimo. Tegul atsišaukia adresu:

Kastantinas Grtbinas,
P. O. Box 43, Dorrlsvllle, Ill.

Pajieškau savo brolio Tadeušo Kui
sio, 4 Balčių sodos, Vainotų parap., Ra
seinių pav. Penki metai atgal gyve
no Waukegan, Ill. Meldžiu atsiliepti 
adresu:

Marcijona Kuisytė, ■ 
4519 S. Paulina st,. Chicago, IH.

Pa j ieškau savo drAugo Juozapo 
Slieko, pirmlaus gyvėhusio Chica
goj, paskui girdėjau išvažiavęs į 
angį i ą kasyklas. Paeina" Iš miesto 
Panevėžio. Jis pats, arba kas* jį žino
tą, prašau duot žinią adresu: 

Juozapas Chmieliauskas, 
1333 S. 49-th Avė Cicero,

Pajieškau 
Kauno ,gub., 
miestelio, 
cagoj. Ji 
atsiliepti

Marijos Aukseli utės,
Šiaulių pav., Gruzdžių 

Girdėjau kad esanti Chl- 
pati, ar kas kitas, meldžiu 
ad resu:
Albin Hdysnian,'
St., Rockford, III.

Paj ieškau 
Kauno gub., 

1 kių kaimo; 
1 Bostone ant

Pranciškaus Lužiacko, 
Jurbarko vol., Antkalniš- 

metai atgal gyveno 
Turiu 

malonėkite duoti ži-

9 metai atgal 
Morton st., Nr. 6.

į svarbų reikalą,
I nią adresu:

John
.300 W. 7th st.,

Mickewicze,
So.M Boston, Mass.

Pajieškau savo draugo Jono Bane
vičiaus, Suv. gub., Seinų pav., nuo 
Simno; du metai atgal gyveno Chi
cago], Vestsaidėj. Meldžiu atsiliepti 
adresu:

Vytautas Bakas,
389 Grand st., Milwaukee, Wis.

Pajieškau Petro Žiūko, Kerelių so
dos, ir Daminyko, Apšegos, Jurenlškių 
sodos, abudu Skapiškio parap., Kau
no gub., Vilkmergės pav. Meldžiu at
siliepti adresu:

E. Kaulakis,
P. O. Box 24, Lewiston, Maifle.

■■M)......—........................ ............... ..... .................

Pajieškau savo- draugo Mečislavo 
Trllupaičio, Kaupo gub., Ras. pav., 
šilininkų kaimo‘ 4 ihetai atgal gy
veno Bridgeport, Coup. Meldžiu at
siliepti adresu: .

Frank Padalsky, 
1941 Fairfield, -» Bridgeport, Conn.

Barzdaskutys, noriu- gauti darbo 
barzdaskutykloje. Esu gerai šiame 
amate išsil&yūnęs. (Kalbu gerai ang
liškai. Pasrmymus meldžiu adresuo
ti: John šeštokas, 8374 Berkhoff av., 
Chicago, Ill,

Reikalaujame keleto vyrų apsipa- 
žiuuzių su lietuviais ir turinčių daug 
draugų, pasidarbuoti vakarais, ne 
apleidžiant savo dieninio darbo. Pa
mokinsime kaip padaryti didelius 
pinigus. Rašykite lietuviškai.

Randolph St., Chicago, Ill.

Reikalauja atsakančio vyro, ne
dusto, su $5l \00* Turi biskuti su- 
asti anglų kalbą, nes turės keliau

siu''didele teatrališka ’kompanija, 
•as uždarbis. Rašyk lietuviškai. 
Urnich, 156 La Salle st.

Roikalaujama vyro, mokančio gerai 
įkalbėti ir rašyti lietuviškai, lenkiškai 
I ir rusiškai.
Gera alga ir 
atsakomam žmogui, 
post Medical Office, 
21 E. Van Buren st.,

Parduodu pigia kaina Saliuną lie
tuvių gyvenamoj apygardėj. Per dvy
liką metų išdirbtas biznis eina labai 
gerai. Pardavimo priežastis —turiu 
išvažiuoti, kad paėmus savo mirusio 
brolio farmą. Nokintieji pirkti kreip
kitės adresu: William Kasakauskis, 
3302 So. Morgan st., Chicago, Ill.

Pardavimui barberšapis labai pi
gia kaina. Turi Imt parduotas šia
me sausio mėnesyje, nes turiu išva
žiuoti į kitą miestą. Biznis jau 7 

'metai varomas ir gerai išdirbtas. Ran- 
i da pigi, 12 dol. mėnesyje; tenpat 
gyvenamas kambarys. .Kreipkitės ad- 

i resu: Franciškus Šimkus, 1053 u.

Pajieškau Juozapo Rimeikos; pirm 
kelią metą gyveno So. Bostone, 372 
Second st., o taippat ant Fifth str.. Į 
priešpriešiais lietuvių bažnyčios. IŠ 
čion išvažiavo Chicagon. Yra reikalas 
jam pačiam naudingas. Tegul atsi
liepia šitokiu adresu:

R6v. .Thomas Zillinskis, 
527 Broadvyay. ’ So. Boston, Mass.

Pardavimui galiūnas- pigia kaina. 
Gera vieta ir senai išdirbtas biznis. 
Parduodama del savininko ligos. 1343 
N. Ashland avė., netoli /(Milwaukee av.

Parduodama salijunas puikioje vie
toje. priešais parko vartus. Dėl iš- 
važi avimo kitan miestan parduodama 11,,. XT_ S-. JT _ /■» T_^ ,. gerąpigia kaina. Norintieji ingyti 
biznį, kreipkitės ūinai adresu: 
Petrošius, 4500 So. Paulina st., 
cago, 111. ’

Chi-

JAU GATAVAS IR GAUNAMAS
Du-kart nedėlinis laikraštis

taisyti ofisai atiduodama 
.aktarui leiiKų gyvenamoj 

Kreiptis adresu: M. 
rose Park, Ill. — Telefo- 

786.

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU 
LAIKRASZTIS AMERIKOJE, 
KURIS ISZEINA DU KARTU 

ANT NEDĖLIOS,

TURINYS: Peržvalga; Pramone ir Prekyba (G.J.Leveskio ref.); Namine 
Higiena (M.Jurgelionienės ref.); Iš sveikatos srities (Dr.A.L.Juška); lOmeti- 
nes “Aušros” sukaktuves; Edisono gyvenimas ir darbai; Nuo kada žmones 
vartoja Kalendorius; Ką veikė Milwaukee’s socijalistai (iliustruotas); Pir
moji Gegužes; Nuo ko paeina raudonoji Vėliava; Kaip likti piliečiu (lieį. 
ir angliškai); Patarimai gyvenimui; Eilės; Informacijų Skyriai; Pasakaitės; 
Įvairus Receptai; Visokios Statistikos; Juokai ir Šiaip įvairus raštai ir 
naudingos žinios. Puikiai iliustruotas; daug paveikslėlių ir pagrąžinimų. 
Naudingiausias, gražiausias ir {geriausias už visus Kalendorius. Didumo 
7x10 colių, į 100 ar daugiau puslapių.

Kaina 25 centai. Agentams geras uždarbis.
5 Kas prisius 25c, tam pridėsime gražų kišeninį kalendorių Dovanų.

d. ILGAUDAS, 1613 S. Halsted st., Dept. 8/Cįįicago, Iii

gut*!®®
GAUDES’.n

Gerai 
nuoniori 
apygard 
Young, .
nas: Meilume

Išeina kas utarninkas 
ir pėtnyčia.

PRENUMERATA KAŠTUOJA

W.D.Boczkausta&Go
620-622 W. South Alk

Mahanoy City, Pa.

I

Telefonas Yards 15*2
Dr. J. KULIS

Gydytojas ir Chirurgas
3255 S. Hahted St. Chicago, Ill.

PRIĖMIMO VALANDOS: 
Nuo 9 ryto iki 13; 6 iki 9 vakaro

NediO.i nuo 9 iki 12 po piet; nuo 6 iki 8 vate.

'1 UtW

AMERIKOJCXS
1DITT1 ADA T h Lietuvoj $3.50

1 i 1 K 5 B I Jill Anglijoj ir Škotijoj 15 4.
XJUllvL VU Į prusnose 15 markiu.

Rašyk tuojaus, o gausi vieną 
numerį dykai.

iimili
IKLOAS DYKAI

kas gali but matyta

mmjoj
MOKSLO

526 SO. STATE ST. 
CHICAGO, ILL.

neaf Harrison St.

iš seno krašto

Daktaras S. Wissig
Su geriausia pasekme gydo visokias kroniškas ligas vyrų ir moterų, kad 

iv užsisenėjusias. sJei kiti jus neišgydė, nueikit pas jį, o jis jus apžiūrės ir 
pasistengs pagelbėt.

DR. W1SSIG duos geriau sius vaistus iš.savo aptiekos. Pirma rodą dykai.
Valandos kasdien nuo 10 iki 12 ryto nuo 3 iki 4 po piet ir nuo6 iki 8 va

kare. Nedelioms nuo 10 iki 2 po piet. /

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

Elektrikinis Volto Kryžius

Žingeidumai Patologijos 
ŽingeiduOstcologijos 
Žingeidiu-Lvmuliavi- 

5"0 Organu
Tirinek pradžia ir iszst^ystima Ž .-jgiszkos 

Rasos nuo Lopszio.iki Grabui. P.'.rūuiyk Kei
stumus Gamtos. Žingeidumus .y Miiž.T.sz* 
kimius.

Tirinek intekme Hgos ir paleisi uvystes, per
statytas gyvo didumo figūrose, sveikuose ir 
ligotuose padėjimuose. Kavus ifzrodinetojas 
atsakinėja visokius klausymus. Didžiausia, 
proga tavo gyvenime.

INŽENGA DYKAI
Atdaryta kasdiena nuo 8rytoik£vidurnakcziui

LIUOSA GALERIJA IHDKSLl)
CHICAGO, ILL526 So. State St.

PERSARGA! PERSARGA!
tiems, kurie turi musu Kontraktus.
—.... THE"....................-

Amerfcan Life Insurance Co.
of Illinois

Sena tiesuota ir rezervuota industrialio apdraudimo 
kompanija turinti sudėjus

$100,000.00 Valstijai.
v 1 Vienutinis Centyralis Ofisas

72 W. Adams kam. Clark St.
Kambarys 422

V z , '

Šitoj kompanijoj neįvyko jokios permainos nei var
do nei biznio. Jeigu kokia nors žmogyste ar' buvęs 
agentas pasakytų jums, kad kompanija persimainė, ar 
kad jus turite jam atiduoti jūsų knygutę ar kontraktą, 
tai žinokite, kad tai yra apgavikas. Nemokėkite pini
gų, kol agentas neužrašys to kninguteje. Jeigu jis 
duotų jums tik raštelį ant popieriaus, tai jis jus apgau-
na. ' .

Kurie turite kontraktus, neprivalote klausyti naujųw 
kompanijų agentų, kurie siūlo jums apdraudimą pagal 
asesmentų plano. Asesmentų apdraudimas (Assessment 
Insurance) neturi, jokio kapitalo kontraktams užtikrin
ti; asesmentų kontraktai gali išmokėti posmertines tik
tai tais pinigais, kurie diena iš dienos yra surenkami.

Nedaleiskite, kad agentas ar buvęs samdininkas 
pertrauktų jus daryti biznį su kita kompanija. Agen
tai, kurie bandytų taip daryti, nedirba jūsų naudai; jie 
tiktai dirba kad uždirbus sau nuošimtį* Visas biznis 
yra vedamas vyriausiam ofise, 72 W. Adams St., kam
pas Ctąrk St. '

Visų, kurie turi musų kontraktus, prašome ateiti by 
kuriuo laikui Kalbame visokiomis kalbomis.

The American Life Insurance Go.
of Illinois.

aria Dowiatt-Sass
rų ir vaikų ligų specialistė

Tas kryžius tapo*prieš pora metų išrastas Aus
trijoj ir pasirodė, kad jis turi dideles gydomas y- 
patybes, veikiai išsiplatino Vokietijoj, Francuzi- 
joj, Skandinavi joj ir kitose Europos dalyse.

^Elektrinis Volto Kryžius labai pasekmingai gy
do reumatizmą taip raumenų kaip ir sąnarių; 
taipjau neuralgiją, ir kieglius, nervų suirimą, nu
silpnėjimą; nervų nuvargimą ir atbukimą; nemi
gą, drasišką nusilpimą, histeriją, paralyžių, apop- 
Ickciją, nuomirulį, šv. Vito šokį, širkies drebėji
mą, galvos skaudėjimą ir visų nervų sysfemos su 
gedimą.

Jo gydomosios ypatybes pastobiama tadkiai jau 
pirmose valandose, bet kariais tik po poros dienų. 

' Tą kryžių reikia nešioti dieną ir naktį ant pliko 
kūno šilkiniu šniūreliu pasikabinama jį ant kak-

puse visada butų prisiglaudus prie kūno tuojau po krutl-lo taip, kad mėlynoji jo 
ne.

Prisiąskite viena dolarį expreso money orderiu, arba registruotame laiške, ir 
mes tuojaus prisiusime jums EĮektrikinį Volto Kryžių; už penkis dolarius pasiųsi
me šešis kryžius.

The Electric Volta Gross Go.
3925 W. North Ave., - - Chicago, III.

ĮLYDAU IN 5‘DIENAS =1
___ . ■.■■■■■—i- - - 8e P®11'0 ar SkaUSIfl)

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

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

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

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

> Slaptos"
VYRU LIGOS
Pražudytas Vyrišku
mas, Ligos Kepenų ir

Inkstų
išgydomos greitai visiškai ir 
užlaikomos paslaptyje. Ner
viška Negale, Silpnumas, Pra
žudytos Pajiegos, Gyslų Jšty- 
sinias, Kraujo Užnuodijimas* 
Szlapumo Nubcgimai,

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

.Dr.ZINS, 183fe™CHICAG0
Valandos: Nuo 8 ryto iki 8 vak.^Nedelioms ndo 8 ryto iki 4 po p.

Išgydo, kad būtum sveikas

N

Specialistas 
Vyru ir Moterų Ligų.

(Ištyrimas Dovanai)

z.

UŽNU0DIJ1MĄ 
ir visas odos ligas, kaip Spuo
gus, Piktąją Dedervinę, Szun- 
votes. Niežus, Hemorhoidus, 
Patinusias Gyslas, Naikinan
čius Nubegimus, Įsisenėjusias 
Ligas.

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

te

Mes išgydom Vyrus
Męs trokštum, kad visi, kurio yra nenžganėdintl su kitai* 

gydymais, ateitu pas mus ir pamėgintu musų tikrą ir ištiki
mą gydymą. Męs paaiškinsim tau dėlko kili gydpnai tąvgs 
neišgydė ir kaip męs tave išgydysim. (

Paeinantis nuo užsikrėti-Kraujo uznuodyjinias* * * rių ligonis nenori kreip-
tis prie šeimyniško gydytojaus, rudos plėnies, lopai burnoje, 
skaudulia ant liežiuvio, slinkimas plaukų, skausmas kauluo
se, sąnariuose, plėnies ant kūno, jauslus tekanti skauduliai. 
MES IŠGYDOM ŠITOKĮ PADĖJIMĄ—MES NELOPOME. 
Nilhnrrlmnl Ar k:,nk,n»i tavę nulifigimai paeinanti nuo NUDnai peržengimo gamtos tiesų, vyriški silpnu. 

© mai, nualinlmas, silpna atmintis, galvos
skaudėjimai, plėniai priešai akis, nerviškumas, skausmaistrė 
nose? Ar pats ėsi apimtas ners vienu iš tų ženklų? Ateik pat 
mus, męs tave išgydysim nesifiĮaip nereikalauji mum mokėti

AbelnasNusilpnejimas S 

mas, negalingumas prie darbo nrba linksmu* 
mu gyvenimo, nuilsimas, vvairus gėdinanti 
silpnumai, ir tt. ATIDĖJIMAI YRA PAVO- 
JINGI-PASIRODAV1K SI) MUMI DABAR. 

Odos Nesveikumai rimu i, spuogai, 
lopai, inetobu- 

luinai, žaizdos skauduliai, pageltonavus ir 
išblyškus oda, pajuodavę paakiai. Vyrai, yra 
jum .nuo to visko vaistas, atsišaukiant pa* 
mus ant gydymosi. GALI UŽMOKĖTI KA
DA BUSI IŠGYDYTAS.

Inkstu, Pūsles ir Sėbrus Nesveika- 
Inkstų nesveikumas gali išsivystyti 

lllal į pavojingas komplikacijas, ir jeigu ne- 
atbūtas, pagimdys kitas ligas ir komplikacl 
jas. Ar manai apsivesti? Ar esi tikrai sveika*!

IB A S L: M. X : M. M: Nedaro skirtumo koks t a- uzsiKiinsiniaiir<ve?ura^j^ jeigu tamistą kankina de
ginimai, plikinantis šlapinim.ns, pūslės nesveiku
mas, erzinimai, tankus noras ištuštinimo, ings 
išgydom viršui minėtus padėjimus be vartojimo 
peilio ir be siuntimo į ligonbutį.
Ciitinimni Uždegimai! silting ir skausmingi UlIIinilTlal sunariai, kantrybę atimančios 

užsisenėjg ligos kurios padaro 
gyvenimą nelaimingu, IŠGYDOMOS ANT VI
SADOS BE ŽUD1MO LAIKO.

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

f

Atsišauk tuojaus jeigu esi klapate.

Ofisas
: 1725 West 18 th Street

Tarp Paulina ir Wood gat.
I Phone Canal 1208

Valahdoa;
nuo 9:30 iki l&OO vai ryto 
nuo 7:00 iki 8:00 vai. yak.

Nedalioms
nuo 9:30 iki 12:00 vai. ryto.

Rezidencija

520S W> Harrison Street
Tel. Austin 737

m.

pajieškau savo moters Onos Zabi
ti enes, po tėvais šeškauskajtes, 24 
metą, truputį /rauplėta, augščio 5 pėd. 
3 col., balto veido. Sausio 4 d. š. m-, 
prasišalino nuo , manęs. Kas . suteiks 
man tikrą v apie ją žinią gaus . 10 do- 
larią -dovaną:

Jonąs Zabitis,
3528 Parish avė., Indiana Harbor. Ind.

Valandos:
tiktai iki 9:00 kiekviena rytą

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

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 4 po piet. Nuo 6 iki 7 vakarais. Nedėldieniais 
ir Šventadieniais nuo 10 iki 12 tiktai. Ypatos geidžiančios gydymo turi atsišauk
ti asabiškai, nes ligds negali but gydotpos telp pasekmingai per uusirašinėjima 
kaip ligoniui atsišaukus pačiam. Nerašyk bet atsilankyk.
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UNIVERSAL IMPORT CO.
Universal Bldg., Cincinnati, 0.

d

Dirbimo 
nam,

pasirinkimu. Pasa-
Rye, Bourbon, 
degtinės, Gin, 

Apricot ar Kon-

da
daviu.

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

kuris 
nagelbi 
ligoje.

Dr. O. C. HEINE
DENTISTAS

OFISAS—Kampas 31 ir So. Halsted gak 
(Gyvenimas virš aptiekus.) X CHICAGO, ILL

't

PAMEGINIMUI VIENA KVORTA DEGTINES DYKAI.
Pamėginkite, kaip tik jus sau nori

te, ir jeigu tai nebus geriausia degti
ne, sugrąžinkite likusių mums atgal 
musų lėšomis, o/mes sugrąžinsimo 
jums pinigus. Siųskite užsisakymus 
šiandien, o mes pasiųsime “ZANOL” 
Šešias (G) pilnas kvortas degtines uz $1.00 
Viską mes apmokame. Reikalaukite, 
kokios rųšies tik norite. Dvylika pil
nų kvortų, $1.50; dvidešimt- keturios 
pilnos kvortos, $2.80. DYKAI Kny
gutę “Paslaptjs ir Istorija Degtinės 

Namie’’ pasiųsime kiekvie- 
kurs tik suteiks mums savo ad-

• *** .Tz**'"jejl-tOK-Vt "V aiiW—w,

<ad išplatinus 
skilbusius gėrimus, pasiųsime kiekvie
nam, savo lėšomis, “ZANOL” 
ŠEŠIAS PILNAS KVORTAS DEGTINES 0ZS1.OD, 
sulyg jūsų 
Rykite, ko norite — 
Corn ar Sour Mash 
Rum, Peach, Apple, 
jako Brandies, etc.?
NEDUOKITE PIRKLIAMS DIDELIŲ PELNŲ.

Parodysime kaip. Mes esame prity
rę degtinės dirbėjai, ir parodysime, 
kaip kiekvienas gali pasidaryti gėra
lus namie, SUTAUPANT PENKIAS
DEŠIMTĄ NUOŠIMTĮ PIRKLIŲ PEL
NO su pagalba “ZANOL” Extrakto. 
Įstatymų leista. Paradoma į dvi ml- 
nuti. Gėralas padarytas su “ZANOL” 
yrą labai skanus ir grynas. Gauta 
Aukso Medaliai Columbijos Parodoje. 
Tūkstančiai patenkintų vartotojų. 
Gvarantuota sulyg Suv. Valst. Gryno 
Maisto ir Vaistų Įstatymais, Serialis

žmonėse mūsų pa-

Laikrodėlis Dovanu!
I—11 Illi illl HWIililillTHIWMiIllI. A

Šį puikų Nikelinį Laikrodėlį su drukuota 
gvarantija apie jo gerumų, gausi už dykų,

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

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

i8

J

i

<
SjĮ

| NAMINE IMOKYKLA. I
S Gramatika angliškos kalbos m o- |

Rytis be mokytojo (apdaryta) $1.00 i 
| Braugas arba kaip moky- |
3 tis skabyti ir rašyti be mokyto- 1

SESIOS KVORTOS
ky t is be in ok y tojo (apd ary fa) $ 1.00

jo..............,.....................................15c
Naujas Budas, mokytis rašyti be 

milky tojo .................................... . 10c
, Aritmetika mokinimuisi rok un
do, su paveikslais (apdaryta). .35c
Pinigus siųskit per Money Order 

šiuo adresu:

P. Mikolainis
New York CityBox 62

,,

WA-' t l fX . i

Dovanos su kiekvienu Dolieriu
BhlS prisius $1.00, gaus “Lietuvą” per 6 mėnesius ir už 25c Knygų dovanų. 
Kas prisilĮS $2.00, gaus.“Lietuvą” per vieną metą ir už 50c Knygų dovanų. 
Kas prisil|Š $3.00, gaus “Lietuvą” per 18 mėnesių ir už 75c Knygų dovanų. 
O kas prisius $3.25, gaus “Lietuvą” per 18 mėnesių tr virš minėtą laikrodėlį 

dovanų. r
Knygas galite pasirinkti iš musų Kataliogo kokias norite.
Jei neturite musų knygų Kataliogo, rašykite įdėdami už 2c markę ir 

męs jį prisiusime. >
Šios dovanos yra skirtos tiktai trumpam laikui, Jodei naudokitės proga 

pakol yra jos duodamos. » °
Siunčiant pinigus adresuokite:

- - A. OLSZEWSKI,

3252 South Halsted Street.

A. OLSZEWSKI
3252 S. Halsted St. Chicago,

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

BANKOS VALANDOS: Panedėlials, 
seredom, ketvergais ir subatoms nuo 
8 ryto iki D vakaro. Nedėlioms, utar- 
ninkais ir petnyčloms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

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

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

BANKOS VALANDOS: Panedėlials, 
seredom, ketverga’ąLir subatoms nuo
5 ryto iki D vakaro. Nedalioms, utar
ninkais ir petnyčloms nuo 8 ryto iki
6 vakaro.

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

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

OFISO VALANDOS: Panedėlials, 
seredom, ketvergais ir subatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedėlioms, utar- 
ninkais ir' petnyčloms nuo 8 ryto iki 
•3 vakaro.

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

Moka $3.00 nuo šimto už padėtus 
pinigus. Skolina 
pirkimui namų, 
iš kitu bankų, 
skryneles '(boxes)
n les ir vagių /po $3.00 metams. Perka 
ir parduoda lotus/ ir namus. Par
duoda šipkortes ant vist) linijų. Siun
čia pinigus į visas dalis svieto. No- 
tarljalnam skyriuje padirba visokias 
rejentališkas ir legališkas popieras 
ir dovierennastis ir užtvirtina pas 
konsulj.

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

pinigus statymui i? 
Partraukia, pin g i» 
Parsamdo bankines 
apsaugomas nuo ug-

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

Priima bankon pinigus ir moka 
3%. Už nudėtus pinigus mūsų ban
ko) duodame čekių knygutę, iš ku
rios parašyti čekiai tinka visur. Sko
lina pinigus ant Real Estate. Perka 
ir parduoda namus ir lotus. Išsam- 
tio bankines skrynelės (boxes) 
po $2.50 metams. Parduoda šlfkor- 
tes ir siunčia pinigus į visas svieto 
dalis.

BANKOS VALANDOS: Paned< lala, 
seredoms. kėtvergals ir subatom nuo 
8 ryto iki 9 vakaro; nedėllom, r.tar- 
ninkals ir petnyčloms nuo 8 ryto Iki 
6 vakaro.

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

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

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

<BANKOS VALANDOS: Panedėlials, 
seredom, ketvergais ir subatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedėlioms, utar
ninkais ir petnyčloms nuo 8 ryto iki 
3 vakar*.

CHICAGO, ILL,

IZIDOR NAUSIEDAS
917 W. 33rd St. Chicago.

Priima bankou pinigus rir moka 
3%. Skolina pinigus ant RėaJ Estate. 
Perka ir parduoda namus ir' lotus. 
Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus 
| visas svieto dalis.

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

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

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

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

Jqseph J. Hertmanowicz 
•Lietimus Notaras

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

Kreiptis adresu:
J. J. Hertmanowicz,

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

MOKYKLA ŠOKIŲ

Prof. Julius S. užtikrina, kad 
mokys šokti kiekvienų jaunų ar senų. 
Išmokinu valsų 6 rūšių, taip, kad 
gali (Irusiai eiti šokti publikoj. Taip
gi išmokinu ir kitus šokius su keletą 
vakarų* Mokinu kas vakaras apart 
šventadienių. Lekcijos yra nuo 7 vai. 
vak. iki 11 vai. Prof. Julius S. pra
neša visiems kurie nori išmokti šokt 
ateik ant šio adreso: 2124 So. Halsted 
st. Ofisas ant 3-čių lubų atdaras 
nuo 6 vai. vale Taipgi mokinu viso
kius šokius Buck & Wing, Buck 
Skirt, Irish Jig, Clog, Spanish Waltz, 
Waltz, Two Step, Side Step, Barn 
Dance. Pirma Lietuviška Mokykla 
Amerikoj.

Lietuviu Žurnalas”
Nuo..Naujų Metų pradės eiti, 

• Naujas Mėnesinis žmonių laik
raštis su paveikslais, talpinantis 
straipsnius iš įvairių mokslo ša
kų. Išeis vieną kartą į menesį. 
Leidžia P. M. Kaitis ir Co. Kai
na tiktai 50c metams. Bus tai 
pigiausias ir parankiausias žmo
nių laikraštis, kuris vieton užsi
iminėti tuščiais dalykais, duos 
skaitytojams, p^gal išgalėjimą 
daugiausiai dvasiško peno. Pa- 
siskubinkit ušsirašyti. Pinigus 
siųskite šiuo adresu:

“Lietuvių Žurnalas” 
1607 N. Ashland Ave. Chicago.

GAUNAMA “LIETUVOS” KNYGYNE 
Metraštis - Almanachas. 
“Šviturys”, su kalendorių
1912 m. Jono Rinkevičiaus išlei
stas, Liudo Giros redaguotas. 
Šis kalendorius ipi2 m., pavadin
tas. Šviturys, yra tai knyga, ku
rios ligšiol pasigesdavo lietuvis 
inteligentas. Čia skaitytojas ras 
pilnų saują naujausių mūsų gc-

I Literatūros skyriuje telpa: 
AL Gustaičio, Liudo Giros, Laz
dynų Pelėdos, Juozo Mikuckio,’

nes, J. šeiniaus ir Jovaro raštai.
II. Visuomenės ir Gyvenimo 

skyriuje telpa: Kazio Puidos, 
Onos Pleirytės-Puidienes, Anta
no Jaroševičiaus, Antano Ruce- 
vičiąus, Žemkalnio*, D. Šidlauskio 
ir Aleksandro JurašaiČio raštai.

III. Pažinkime Lietuvę skyriu
je telpa: M. Grigonio, Lietuvių 
tautiški žaidimai, Tautos tv 
ba, Programa ir vaizdeliai iš 
lionės Dzūkijoje.'

IV. Informacijų skyriuje, 
pa: Lietuvių kronika 1911 
Mūsų draugijos

kc-

tei
ni., 

Mūsų niokyk-

tįstai. Adresų lapas, Rusijos val
stybė, Įvairios statistikos žinios 
ir 1.1, ir t. t. Vilniuje 1911, psl.

no. 2 ir 3, talpina

ko Iš Meilės penkiaveiksmė dra
ma, su dainomis ir šokiais. Ver
tė Jaunutis. Taipgi muzika: I 
ant kalno malūnėlis, II Mane mo
tušė barė ir HI Linksma Volun- 
gelė, Harmonizuota K. Diržio. 
Vilniuje 1911; pusi. 119. Kaj- 
na, su prisiuntimu ............. 50c.

Užsisakant ir pinigus siunčiant 
adresuokite:

A. OI SZEWSKIS.
13252 S. Halsted st., Chicago,

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

. Straus Bldg., Room 806 
1 Tel. Franklin 1178

Lietuvis advokatas, baigęs teisių mokslą Ame
rikoje. Veda visokias bylas, civiliškas ir krimi- 
nališkas visuose teismuose (suduose). »

Gyv. 3II2 S. Halsted st., arti 3l-os
Telephone Yards 2390# I

Rosijos-Amerikos Linija
Vienintelė tiesi linija tarp 

Rusijos ir Amerikos.
dienos į Roiterdamą:814

III Kliasa $31-00
II II

11% dienu į Liepoju:

III Kliasa $33,00
II II

JUOZAS SZLiKAS
/‘Lietuvos” generališkas agentas.

Turi tiesą užrašinėti laikraštį “Lietuva” ir priiminėti 
už ją prenumeratą, rinkti drukus ir apgarsinimus ‘Lietuvai” 
ir kolektuoti už juos pinigus, teipgi pardavinėti' namus ir lo
tus.
A. OLSZEWSKI. “Lietuvos” išleistojas

Vienintelis mokslo ir literatūros iliustruotas laikraštis, tal
pinantis rimtus ir geraiapdirbtus straipsnius iš įvairių mo
kslo šakų: Historijos, Kultūros Misterijos, Gamtos Mokslu, Draugijinliį Moksly, 
Ir t. lygiai ir originališkai parašytas apysakas iš musiį gyvenimo.

Kaine metams $2.00; pusei metų $1.00; į užsiicnĮ $2.50
Kas, t'risiųsdamas mums prenumeratą, prisius iŠkirpęs ir 
Šį apgarsinimą, tas gaus dovanas knygomis: užsirašantiems 
“L. Mintį” metams duodame knygų už $1.00 užsirašantiems 
pusei metų'už 50c.

Paskubinkit— Dovanas neilgai teduo&ltncK

Adresas:

“Laisvoji Mintis.”
1401 N. Main Ave., - Scranton, Pa.

J. KULBOKAS
Užlaiko

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

Nori mokintis Barzdaskutyklos?
/Pamišta šį amatų gali iš

mokti nuo 4 iki 0 savaičių. 
Kainuos tap y R $30. Mes 
duosime Vis| sėtrt skutimo 
prietaisų. Šis amatas yra 
tinkamu perdėm visame 
sviete ir tamista turėsi fa

savo ypatiška verteivystg, busi darb
Rašyk pas:

Seniausia Lietuvių užeiga pas

i JUOZUI RIDIKU
| Užlaiko visokius pirmo 

skyriaus gėrimus ir kve- 
penčius cigarus ir

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

8253 Illinois 6t.. Korte 33rd

LIUOSO ĮNZENGIMO MUZUJS 
Moksliszku Žingeidumu. Žinojini?,£-(ialybe

Naujiena Kuri Nudžiugins ir 
Palinksmins Daugel Sergancziu, 
Silpnu ir Nualintu Vyru
viskas, nupuolęs sveikatoje? Ar peržengei tiesas sveikatos 
arba gamtos? Ar manai apsivesti? Ar tinkančiam padė
jime užimti užduotis ženybinio gyvenimo? .Jeigu yramažiau- 
sė abejone jog randasi užsivilkusi chroniška liga dugnyje 
tavo kiupatų, (ai atsišauk ant žemiaus paduoto adreso, o ap. 
turėsi paturimų ir iSlirinčjimg dykai'. Mes išiirinėsitne tavg 
visai dykai, ir jeigu išgydymas bus galimas, tai mes išgydy- 
sime už kožemiausiijį kainę. Ne užsidedi ant savęs jokių pa
reigų atsišaukdamas pas mus del bemokestinio pasiteiravi
mo. Męs perstatysiine padejim^viso dalyko tikroje šviesoje* 
o tada galėsi gydytis jeigu norėsi.

Nei Dolerio Nereiks Mokėti Pakol Nebusi Užganėdintas Savo Locnoj 
Mintyj kad Mes Esame Teisingi, Pilnai Atsakanti ir Uisitikimi.
nesveikumu inkstų, pūslės ar Šlapumo ravelių, jeigu jauti nesmagumu ir skausmu, jeigu raudasi 
koks padėjimas dėl kurio nesinori kreiptis prie fieitnyniSko gydytojaus,' kaipo tai: silpnumas, ner
viška negalė, silpna arbk sumažinta atmintis, nemiegojimas, gėdingumas, nubegimai, nuvarvėjimai. 
Silpninanti sapnai ir išnaudota gyvybe; jeigu turi gtiaaotas ir susisukuses gyslas, jeigu kenti nuo 
užsikrečiamų ligų kokios nebūt rūšies kurios tnmistai daro nesmagumu; jeigu turi nors vienai* 
skaitlingų ligų kuriom vyrai guli but apiml i; jeigu kenti nuo pertankiųdasileidimų; jeigu turi vo
tis, skaudulius burnoje ir ant liežiuvio; jeigu plaukai tavo slenka: jeigu turi slaptingą liga; jeigu 
turi užnuodintį krauju arba nors vienį iš ligų kurių auka tampa vyrai TA I M ES G A LlM E TAVE 
IŠGYDYTI IR TA PADARYSIME. Ateik pasikalbėti su mumi didžiausiame privaiiškume ir se
krete, o męs padėsime atsikratyti nuo visų klinčių kotrumpiausiam laike. Mes turime labai didelį 
patirima gydyme tokios rūšies ligų ir užtikriname išgydymų. Mes netiktai palengviname, bet išgy
domo tikrai ir ant visados. Ateik ir pasižiūrėk ant skaitliauš lietuvių kūrinos mes išgydomo. Mes 

’ISgydysime teip t ikrai kaip atsišauksi pas mus. Silpni vyrai, kurie nustojote viltį pasveikimo besi- 
gydydami kur kitur, ateikit pas mus, mes atkreipsime ant jus musų specijališkų atydų teip jog at
gausite savo vyriškumų ir busite vadovais terp gavo sandraugų,
PATARIMAS IR IŠTIRINEJIMAS VISAI DYKAI. GYDUOLES DYKAI IKI IŠGYDYMUI

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

Musų ofiso valandos yra nuo 10 valandos ryto iki 4 po piet ir nuo 6 iki 7 vakare. Jeigu .negali 
atsišaukti terp tų valandų, tai gali atsišaukti terp 10 ir 12 Nedėliom. Atsišauk -asabiškai-

Mes kalbame lietuviškai. ’

Mes esam baimin
gai ir įdomiai su
tverti. Vyrai, tikrai 
atsilankykit į fitų 
stebėtinų liuoso in- 
žengimo Muzejų. 
Šimtai interesuo
jančių pavydaių 
žmogaus kunosvei- 
kam ir sergančiam 
stovyje. Chirurgiš- 
kos operacijos, 
žingeidumai, keis
tumai, milžiniSku- 
mai. Teipgi pilnas 
istoriškas sanpn- 
kis kuris niekad 
ne buvo parodytas 
dykai Siam krašte.

laimingos Dienos.
Tik tas. 

yra ge
riausias 
daktaru

Žmonėms kų pirmiau gyvenimas buvo 
pilnas kartumo ir kankinę, dėlei ligos 
varginimo, kaipo aršiausio neprleteHaus 
žmogaus; vienok kaip Philadelphijos 
MEDIKAL KLINIKOS, daktaras padavė 
tikrų prioteliškų rankų ir gerų liekarstų 
pagelbų, tad tuojau* apturėjo savo gerų 
sveikatų ir vėl pastojo išgydytiem* LAI
MINGOS DIENOS. «

KADPHILA. MED. KLINIKA, išgy
do greit, gerai, teisingai, ligos neatsi- 
naujina ir dauginus išgydo kaip kiti 
daktare.’; tad nepasigyrimai kaip kiti 
patys save augština, o negali darodyti, 
kad k a nors išgydę; bet PHIL A. M. 
KLINIKĄ, žmonės giria. Iš daugybės 
padėkavonių pačių išgydyti. Kų rašo:

' Širdingai, dėkavoju ir tegul Jums Dievas 
atnagradija, kad J ųs kiekvieną sergantį taip iS- 
gydytumot kaip mane.

Mano liga, kuri pirmlaus kankino, tad jau 
visi skaudėjimai prapuolė; ar tai lytus ar pagada 
dabar visada, jaučiuosi sveikas ir nieko neskauda. 
Gerai valgau, taip, kad kiti pavydi man, tokios 
geros sveikatos. Vardas Philadelphijos Med. 
Kliniko tegul pagarsėja po visų Amerikų.

Su guodone
W. Zbronskis, 140 Bydler St. Muskegon, Mich.•

Asz Julijonas Adomaitis, duodu žinoti, kad 
esu sveikas ir padėkavoju už geras lielfarstas ir, 
kad taip greit mane i&gydėte. Dabar ištariu Šir
dingų ačiū ir nereikalauju daugiau gydytis.

Mr. Julius Adams,
1237 Buttonwood Str., PhiladelphiaWja.
GUODOTTNI TAMISTOS: Para Sau aS dėkavo- 

damas P1IILA. M. KLINIKAI už sugrųžinimų 
man sveikatos. Kaip tik pabaigiau gert liekarstas 
ir išgijau. Dabar jaučiuosi sveikas ant visko. De- 
kavoju už rodų ir genm liekarstas, kad taip greit 
mane ISgydė. Todėl atvirai dėkavoju, kad ser
ganti žinotu knr reiknkrelplis, kad apturčtgerų 
sveikatų. Toki daktarai visada yra verti pagyri
mo ir guodončs. Su tikra guodone,

j Barnaslns Grudinskas, Port Henry, N. Y.
THE PHILADELPHIA MEDICAL 

CLINIC, paties gubernatorial!* legali
zuota. Kaip daugelį, teip ir tave gali 
išgydyt nuo: skaudėjimo sąnariuos, gė
limų kauluose^ pečiuose, šonuose, kojo
se, rankose ir kltdr. Nusilpnėjimų, sėk
los nubėgimų nuo^aužagystės, nervų ir 
kraujo ligas, inkstų, kepenų, ir vidurių 
ligas; > kosulio, širdies, galvos skau
dėjimo, blogus sapnus ir visokias užsi
krečiamas piktas ligas, teip ir moterių 
visokias ligas Ir kurios tik užpuola ant 
žmogaus nelaimės ir varginimo. Pribuk 
asabiškai, jei toli gyveni, aprašyk ligų 
lietuviškai, apturėsi tat tikrų prieteliš- 
kų rodų, nes šita* geras KLINIKAS, 
labai pasekmingai išgydo šviežias ir 
seniau užpuolusias sligas.

Visada rašyk ar ateik, ne kitur bot ant 
šito tikro Kliniko adreso:

The Philadelphia Medical Clinic
1117 Walnut St. Philadelphia, Pa.

Valandos: nuo 10 iki 4 po piet.
Nedelioj nuo 10 iki 8 po pietų.

Ųtarninke ir Ratnyčioj nuo 6 iki 8 vakaro

Steitas

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

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

INLEIDŽIAMI TIKTAI VYRAI

LIUOSO INZENGIMO MUZEJUS 
MOKSLIŠKU ŽINGEIDUMU

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

Atdar ,s nuo 10 valandos ryto iki 12 vidurnakčiui

NAUDINGI PATARIMAI 
visai Šeimynai randasi musų No. 3 kataliogo. 
Jame telpa aprašymai suvirš 200 ligų, vyrų, mote
rų ir vaikų, pasako nuo ko jos prasideda, kaip jas 
pažinti, kaip nuo jų apsisaugoti, kokias gyduoles 
naudoti, kiek jos prekiuoja ir kur jas gauti. Mu
sų gyduoles kainuoja tik nuo 25ciki$1.00. Telpa 
paveikslai ir prekes yvairių kvepenčių ir gydan
čių muilų, Periamų, Elektro-gydančių aparatų,

Adresas;
OK*0K3

50,000BUK 
VYRAS

47,00 
62,00 
Birma, 

; Lithua- 
Del artesnių žinių

45,00 
52,00

G.arlaiviai eina iš New Yorko: 
geokižės 13d.; Kursk, geg. 27 d.; 
nia, birželio 10 d. '"•*«-* 
kreipkitės į musų agentus arba į Vyriau- 
sįjį Pasažicrių Agentą

A. E. JOHNSON (Si. CO. 
27, Broadway New York.

II II

Telephone Y’ards 709

Juozapas Leszczynskas
Aotiekorlus

Užlaiko namines ir 
užrubožines gyduoles, 
Ir receptus išpildo 

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

w

Mes Clevelandiečlai lietuviai, beveik 
visi esame |sitikrinę, kad 

M. POyiLAUSKAS 
užlaiko vienutėlę gražių lietuviams 
svetainę susirinkimams, prakalboms, 
šokiams, ir vestuvėms, gražiausią, ir 
švariausių karčiamų visoj šioj apie- 
linkėj. Čia ne tiek tas svarbu, bet 
indomiausia, kad čia galima gauti 
pirktis tikro Rusijos importuoto Snap
so šių rųšių: paprastos monopOlkos, 
Zubrovkos ir Kimmel.

•Atsilankykite, o pamatysite, 
M. POVILAUSKAS.

2452 St. Clair avė., N. E kampas 
E. 25-tos gatves, Cleveland, O.

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

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

Telefonas Kinloch 108

Roberinlų išdirblmų, Painų, Štuklį, Brukuojamų 
Mašinėlių, Armonikų Koncertinų, Britvų, Pavin- 
čevouių ir gimtai kitokių kožndtn reikalingų da
lykų. Kožnaa kas prisius savo tikr% vardų, pra
vardę, adresų ir keletu markių apturės musų No. 3 
kfftaliogųdykai. Rašyk Sendien, o už keletos die
nų Bita naudinga knyga bus tavo namuose. 
John I. Bagdziunas, Prop. Adresuok sekančiai:

JOHN’S SUPPLY HOUSE 
W4-23J6 SO. OAKLEY AVE.. CHICAGO. ILL

KNYGŲ, 

Vysai Dykai Del Viru
Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk del vyru. 

Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo užnuodijama krauja 
arbasypili.nubiegimasieklos, patrotitu stypribe, pučkus 
ir kitus išmietimus, negromulavima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, ruma- 
tizma, gonorrhoea arba triperi, naujai Įgautas lygas, 
strietura ir vysas vyru lygas, gal būti išgidomas ąava- 
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai. A

Ta, dykai igauta knyga, pasakis jun.i kodelčjus 
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvė žinios, katrus ture žinoti kožnaa vedes arba 
nevedes vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinėju '*! tu, specijalisku 
lygu. Temykit, jog ta knyga yra siusią vysai dykai, 
uamokam už pačto, ing užpečetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir'adresa ant 
žemiaus paduotu kuponn, katrų siusk mums Šende~

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS
DR. JOS. LISTER & CO.. L 902 22 Fifth Avenue, Cbic*»o:

Godotinas ? arnista: Pagal Tamistos prižadiejma, a? norxcjau 
jog Tamista pr. Justumai mau vysai dykai vfcna jusu knygadel vyra.

Vardas

Valandos
nuo 10 lig 12 diena 
nuo 2 lig 4 popiet, 
nuo 7 lig D vakaro

Phane Yards 1781

Dr. J.F. Kozlowski
Specialistas

moterų ligų

Peoples Bank Bldg. į”’
Room 2

Ill.

■ ■■■■
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