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POLITIŠKOS ŽINIOS. su

nenori.
BALKANŲ PUSIAUSALIS.
Turkija, matyt puola, eina

Turkija sumušė serbus, pergalė
jo sukilusius bulgarus ir Herce
govinos serbus. lik įsiveržus 
Turkijon rusams ir su jais susi
dėjus rumunams, nors iš pradžių 
turkai juos visus mušė, paskui, 
kada be mūšio atidavė Reif lia

tam smarkiai priešinasi Austri
ja. Del tokio Rusijos užsimanv-

šiol valdžia iš tų teisių nesinau
dojo; dabai* ji išpirko nuo lenkti 
be jų savininkų pritarimo keturis 
dvarus, užimančius 5200 akrų 
žemės ir juos išdalino terp par-

Bet seimas valdžiai lei-

ir

m. turkai

s miestus Kati- 
Dabar gi, nors 

turi mažiau, ji

Mūšiuose

mynu : vaidai 
eimdvti, kuriu

turėtu c

ti.

butu žeme
neš T no m vienok vok iš

no (Švenčionių pav.) kun. Ig
noto Šoparos bylą. Kun. Šopa- 
rą kaltina, kad jis inkalbinėjęs 
valstiečius lietuvius nebeleisti 
savo vaikų į rusų mokyklas ir 
kurstęs katalikus prieš stačiati
kybę. Kum Šopara buvo jau 
kartą teisiamas pernai metais ir 
tuomet teismo rūmai jį išteisi
no. Bet padavus skundą proku
rorui, senatas pirmąjį teismo 1111-

remti

karui, j

sekančiose seimo

su sumanymą, kurios suskubintų 
išvarymą lenkti nuo žemes.

Tuom tarpu vokiečių apetitai 
kreipiasi ypač prieš lenkus, bet

gaut. Ir su prigulinčia ncvokic-

prie Adri’anopolio tur 
daugiau negu bulgarų o

muštic-
si nenori.

Sumušta turklį kariumenė trąu-

Matyt ir

dėti jai susitaikyti su užpuolu
siais ant jos priešais. J

Prancūzija, Anglija ir Rusija 
pažadėjo mėginti taikyti, vien 
Austrija nenori kištiesi, nenori 
eiti iš vien su kitoms Europos 
tautoms, nes pati viena tikisi

nyti. Vokietija, susirišusi su

ji teipgi pakviesta prie taikyto-

nes ji nenori rištiesi pažadėjimu,

Konstantinopolyj gyvenančius 
svetimtaučius krikščionis, net 
mahometonus apėmė baime, kad 
sumušta mūšiuose, suerzinta ne
pasisekimais turkų kariumenė ne
užsimanytų savo piktumą paro
dyti, kad neparengtų krikščionių 
skerdynių ir plėšimų mieste.

daneliu siauruma

tų pasiuntiniai ir pergalėtojams 
padavė reikalavimą, kad nemė-

nikus. Klausymas tik, ar jie pa
klausys, žinodami, kad terp di
džiųjų viešpatysčių vienybės nė
ra, kad jos, taikydamos Turki-

Vien Konstantino-

Anglijos ir Prancūzijos kariški 
laivai neleido rusų į tą miestą. 
Rusąi 1877 m. matė miestą, bet

Mūšiai traukiasi terp S 
ir Tehort. Turkai ginasi, 
tau paskutinė vieta, kur jie 
g^li atsiremti.

nes

Sirijos valdžia laiKrastyj rrem- 
denblatt” apreiškė, jog serbams 
nėra reikalo traukti toliau į pie
tus, nes toliau gyvena visai ser
bams svetima tauta — albanai. 
Tai pirmutinis Austrijos perser
gėjimas serbams, rodantis, kad 
ji neleis griebti albanų apgyven-

kranto Chalcedonijos pusiausa-

Išvaikė visus Turkijos valdinin
kus. Grekų kariumenės divizija 
traukia prie Salonikų. Prie to 
miesto artinasi ir serbų kariu- 
menė. Grekai užėmė teipgi pajū
rių tvirtovę Provėžą ir Nikopolį.

Mobilizuoja savo kariumenę ir 
Rumunija, bet ji su kitoms Bm^ 
kanų pusiausalio viešpatijoms ne
siriša. Bulgarija, Grekija, Ser
bija ir Montenegro sutarė iš Bal
kanų viešpatijų padaryti fede
racijų, kaig Vokietijos mažosios

karui su

be noro eitu karau su rusais ir c
franeuzais, nes jeigu vokiečiai

uno lenkų, vokiečiai jais vien nc- 
pasiganėdįs, bet tokiu jau budti 
griebs žemę ir nuo kitti nevokie- 
čių, kaip tai: nuo lietuvių, lu- 
žičenu ir daniečiu. L, U

nors

didesnis susidrutinimas IŠ LIETUVOS.
IŠ VILNIAUS.

strijos vis didinasi, o nesikenčian-

ti gali. Nesikentimo apsireiškimai 
prie mažiausios progos pasirodo. 
Nepersenai Lvove, dėl atsky
rimo Chclmo apskričio nuo Len
kijos lenkai prie rusiško konsu-

demonstracijas; viešai sudegino 
caro Nikalojaus paveikslą.
sai už tai Austrijai atlygino 
jeve, kur minios rusų 
kėliaujančiii karau serbų ir

kiais

m a v

ant

ir 
bul-

montenegrinams.

MEXIKO.

ir susiartino

dero kariumenei pasisekė nclai-

, kuriuos

1
mie-

revo-
orga-

nizuoja. i ne jo pristoja daug 
žmonių, kas rodo, kad čia Madc-

riai lygiai šiauriuose, kaip ir pie
tuose, provincijoj Yucatan. Ma

nė veikiančio vidurinėse provin-

I portą Vera Cruz, ginti sve
timtaučius, atkako Jungtinių val
sčių kariškas skraiduolis “Dės 
Moines” ir vokiškas “Viktoria 
Louise”; atkaks čia taipgi ang
liški ir franeuziški kariški laivai.

VOKIETIJA.
Vokietijoj vėl smarkiau 

deda persekioti lenkus, nes iš sve
timų gaivalų Vokietijoj lenkai 
yra skaitlingiausi, todėl nesiduo-

pra-

jau mėginama su prievarta nuo 
lenkų žemę išpirkti, kad jie, likė be 
žemės, priversti butų eiti uždar
biauti į miestus, kur greičiaus 
suvokietėtų, nes 
prigulmingi nuo 
miškai stovinčių 
sos leidžiančios 
prievarta žemę

“Bosel z Wilna” (“Vilniaus 
atstovas’’). Tuo vardu pasirodė

dienis raštas, pavestas rinkimų 
reikalams. Raštas nepartijinio 
komiteto vardu šaukia vilniečius 
atiduoti savo balsus iš antrosios 
kurijos už lietuvių kandidatą p. 
Juozą Kairukštį ir iš pirmosios

šaltinis

Šiomis dienomis pabėgo iš 
niaus iš tėvu du vidurinės

1 y kolas, 12 m. 
mušti turku’’ i

Vil-
mo-

metu irc

o-

nubus pasiekę sienos.

.Antradieni, spalių 2 dieną, nu
sišovė Vilniuje Ovsiejus Ibmi- 
mavičius, sūnūs žinomo Vilniaus

leidimo bendrovės 
Bunimavičius nusišo

vė baigiamuose statyti dideliuose 
" Hektoro” bendrovės namuose

r uis

vusis turėjo tik 38 metus. Kol 
atvažiavo Greitosios Pagalbos ve
žimėlis. nusišovusis jau mirė. 
Sako, kad Bunimavičius pasta-

paskutinę valandą 
negerų žinių iš bir-

Viltis

Šiomis dienomis ministeriu ta

ro reikalus.

paskirti Vilniaus rusų teatrui 
6.000 rubl. pašalpos kas metai ir 
išviso paimti tą teatrą savo glo
bom Ciesoriaus Rūmų ministe
rs pilnai pritarė tai nuomonei, 
jog Vilniaus rusų teatrą reikią 
geriau pastatyti, taip kaip esąs
pastatytas vyriausybės teatras 
Varšuvoje, tečiau Rūmų ministe
rijos žinioje jis neprivaląs būti.

Viltis

Nic- 
šiomisdžialkovskis, at važia vu sis 

dienomis iš Peterburgo, parvežė 
žinią, jog: 1) miesto paskolos

čios jau priruoštos šio mėnesio 
pabaigoje, 2) vidaus reikalų mi
nisterija neturinti nieko prieš tai, 
kad Kupiškio plote butų pastaty
tas ne soboras, bet miesto teatras.

— Viltis —

Gyveną Vilniuje Austrijos val
diniai atsarginiai gavo iš savo 
vyriausybės įsakymą grįžti rAus-

miestuose butų 
stipriau ekono- 
vokiečių. Tie- 
nuo lenkų su 
išpirkti Prūsų’styti antru kartu Cęįkįnes klebo-

r Viltls —

Ketvirtadienį, rugs. 27. jd., Vil
niaus teismo rūmai turėjo svar-

svarstyti antru kartu. Bylą tu
rėjo svarstyti teismo rūmai luo
mų atstovams dalyvaujant. Ne
atėjus miesto pirmininkui, tei-

Viltis —

Vilniuje rugsėjo 27 d; didžiau
siam priešrenkamajam ‘sujudime 
liko suimtas vietos laikiįaščių bu-

dukevičia.
— Lietuvos žinios —

Šiau r-vakarinio 
ninkas paskelbė, 
ketvirtos klesos keliauninkai turi 
teisę vežtis su savimi dykai ma
žus vaikus iki 5-ių metų; vyres
nieji vaikai naudojasi tokiais pat 
palengvinimais, kaip ir kitose 
klesose.

— Lietuvos žinios —

jog gelžkclio

Nauja moterų gimnazija inkur- 
skve- 
vyrų

ta’-tame bute prie šv. Jurgio 
ro, kur pirm buvo realine

— Lietuvos žinios

IŠ KAUNO.
Kaune lietu-

Vait-
kevičius.

— šaltinis

Kaune labai pabrangusios kiau- 
>. Kainos augštesnės,

šaltinis

negu

lentų
už

rubl. ir malkų —
> rubliu. Viso labo

2 milijonu rublių.
— šaltinis

1S- 
už

rudenį ūkio kursus. Tie kursai 
truks 5 dienas: nuo lapkričio 5 
ligi 10 dienos. Ligšiol pasi-

nūs: Varšuvos ukio-pramonės 
kursu direktorius Mikulovskis

laševskis apie Telšių, Raseinių, 
Šiaulių ir Ukmergės apskričių 
žemę; inž. Chmiclevskis — apie 
pienininkavimą ir sūrių dirbi
mą; Z. Komierovskis apie ūkio 
tvarką; direktorius Hevell’is apie 
žieminius javus; direktorius Te-

sinevičienė apie namų paukščių 
auginimą; docentas R. Kunickis 
ir St. Dluževskis apie veršiukų 
auginimą; J. Targovskis, ūkio 
draugijos valdybos sekretorius,

— Viltis —

IŠ DAMBAVOS.

IŠ RODŪNIOS, Lydos pav.

“S. Z. Žizn” praneša, jog šio
mis dienomis Vilniaus guberna
toriaus raštinės nepaprastųjų rci-

Metai XXI

griežė
I kine vėžio

šaltinis

son.

IŠ BAPTŲ, Kauno pav.

THOMAS R. MARSHALL

jc tardymų dėl lenkų muštynių 
bažnyčioje. Kaikuric lenkai mu-

Photo lffi° Lv American Press Association.

WOODROW WILSON

ypač smulkiosios pramonės 
limo, pagyrė p. Tamošauskį 
skanius ir sveikus gėrimus 
vynus iš naminiti vaisių ir

Viltis -
....... ........................................-•'.-..J

gevičius, Šliogeris ir kiti

intaisū ją 
os vardu 

vietiniai gyventojai: Zdz. Jurevi
čius, Antanas Vainauskis, Dati-

ir

is Vyriausios Ūkio Valdybos

Tvarkomosios komisijos 50 rub., 
ir iš vietinių inteligentų surinkta 
157 rubl. 75 kap. Parodos in-

išdalyti dovanoms. buvo

19 rubl. vertės ir 6 diplomai me
daliams ir pagyrimui, gauti iš 
Kauno Ūkio Draugijos. Paroda 
buvo skiriama Baptų, Josvainių 
ir Raudondvario valsčių ūkinin
kams ir nuomininkams, turin
tiems žemės iki 100 dešimtiniu.

1 Didžiausią 
pagyrimo diplomą gavo

is pinigais' is- 
20-iai žmonių.v

ira

kumelę, kiti 19 gavo dovami nuo 
20—5 rubl. Už karves išdalyta 
pinigais 101 rubl. 7 žmonėms;

iš Kampų už 2 karvi ir veršį.

110: guber. agronomas Protopo- 
vas ir agr. Martinovas ii* Smo- 
lenskis. Žmonių buvo gana daug 
prisirinkę, nes čia paroda, tai

nančius nemažų 
ma gailėjosi ne

čia buvo intai-

dovanų, daogu-

Ne-Vežys.
Viltis —

KUNIGŲ PERMAINOS VIL
NIAUS VYSKUPIJOJE.

Į parodą du ūkininku buvo at
vežę sėjamas mašinas. Uk. Gc- 
lažėla rodė linų bfaukamą ma
šiną, namų darbo, pritaisomą 
prie kuliamosios maniežo.

Bene turtingiausias buvo au
dimų, mezgimų ir kitų darbelių 
skyrius; čia musų sešutes paro
dė didelį gabumą ir padangą gry
nai lietuviškoje dailėje. Didėlis 
paviljonas, iškabinėta^ čerkesais, 
divonais, drobėmis, ^rankšluos
čiais ir kitais dalykais, viliote 
vilioj’o pažiūrėti ir genties musų 
sodiečių išdirbiniais, y

Dovanų daugiausia išdalinta už 
arklius; atsižymėjo štrielčiuno 
iš Rumiškių ir P. Š^aro iš Pa
vartyčių ir daug kitųį. Už kar-j 
ves pirmųjų dovaną gavo Eidri-/ 

. ■ W : V $ . ' , ' ? Č t-

Dubingių klebonu; kun. Jonas 
Slavinskis, Parafijanovo kam., 
laikinai Zadvicziun pavaduoti 
susirgusį kleboną Mičulskį; kun. 
R. Gclažunas laikinai Ružanon; 
kun. J. Chodkovskis, Eišiškių 
kam., 3 men. ITaron pavaduoti 
nuteistą kalėjimai! kleboną kun. 
L. Vaitkevičių.

— šaltinis —

KUNIGŲ PERMAINOS SEI
NŲ VYCKUPIJOJE.

Perkelti kunigai-vikarai: M. 
Brundza iš Plokščių į Ilguvą, K. 
Strimaitis iš Skriaudžių į Miest- 
kovą, J. Valaitis iš Miastkovo į

vinavą, A. Steponavičius į Švent
ežerį.

Mirė kun.

klebonas.

Miskis Marijampo- 
M. Oleka, Jablones

šaltinis —

ii S. V. Prezidentas ir
e-Prezidentas

k MfcOvjBKaZAv

Wilsonas Išrinktas Prezidentu
------ o------

Demokratai išlošė milžinišku 
didumu balsų.

------ o
Chicago, 6 d. lapkričio iš ryto.

Wilsonas, demokratų partijos 
kandidatas, yra išrinktas Suvie
nytų Valstijų prezidentu tokiu 
milžinišku didumu balsų, kokio 
nei vienas prezidentas iki č-olci 
dar nėra gavęs. Nuo pat pra-

Woodrow Wilson.

ro aiškiai, kad demokratas bus 
išrinktas be mažiausios abejonės.

Pirmi telegramai, kokius gau
ta apie pasekmes rinkimų, atėjo 
iš Massachussetts ir kitu Kau

valstijos, nuo senų senovės buvo 
didžiausios republikonų partijos 
tvirtoves. Wilsonas jas šturmu 
šiuosniet paėmė. Tas iš pat pra-

tose valstijose laimės. Telegra
mai iš New Yorko valstijos — 
didžiausios valstijos visoj šalyj,

koniška — nuo pat pradžių pra
dėjo rodyt tokius milžiniškus di-

kiti niekados demokratai netu
rėjo. New Yorko valstija perė
jo Wilsono pusėn. Po New 
Yorko pradėjo piltįs telegramai 
iš kitti didelių valstijų ir visur 
Wilsonas buvo viršuj. Roosevcl- 
tas gavo neužginčinamą didumą 
balsų Illinois ir Iowa valstijose. 
Šiuom laiku Pennsylvanijos, 
South Dakota ir Washingtono

vcltas mažu didumu balsų yra 
priešakyj Wilsono, bet abejotina 
ar jis jas gaus. Taftas gavo di
duma balsu Utah, Vermont ir 
Wyoming valstijose. Nei Taftas 
nei Rooscveltas nuo pat pradžių 
neturėjo nei mažiausios vilties 
išlošti. Wilsonas, tarsi užėjusi 
vėtra, nušlavė visas Suvienytas 
Valstijas, pagirdydamas apie 40 
valstijų (iš viso jų yra 48) savo 
pusėj.

IŠ AKMENĖS, Kauno gub.
Rugsėjo 27 d. Akmenės ir Pur

vio mokyklų mokiniams buvo su
rengta medelių sodinimo šventė.

Rytas buvo gan puikus: pu
te šiltas vėj’elis, dangus aptrau
ktas šviesiais debesiais, saulute 
savo rudeniniais spinduliais ap
šviesdavo pageltuonavusius me
džių lapus, kurie tada spindėjo, 
kaip auksas....

Miestelyj’ tykų, tik karts nuo 
karto pamatai bebėgant j mo- 

•4 kyklą tai berniuką su šventdie-

Išrinktasai prezidentas Wilso
nas yra 55 metų amžiaus vyras, 
gimęs mieste Staunton, Va., 
gruodžio 28 d. 1856 metų. Pa
baigęs žemesnes mokyklas, pa
stojo į Princeton Universitetą ir, 
pabaigęs jį, 1879 metais pastojo 
į Pennsylvanijos universitetą ant 
juridiškojo skyriaus, 
jį, užsiėmė advokatūra 
re savo ofisą mieste 
Ga. Vienok ilgai ten

Pabaigęs 
ir atida- 
Atlanta, 
nebuvo;

palinkimas traukė jį atgal prie 
mokslo: 1883 m. pastojo vėl į 
Johns Hopkins Universitetą Bal- 
timorėj, kad prisiruošti prie pro
fesūros. Užbaigęs i88ę metais

kviestas į Bryn Mawr College 
profesorium Historijos ir Politiš
kosios Ekonomijos. Po trijų me-

versitetą išguldinėti tuos pačius 
mokslus. 1890 metais randame 
jį jau Jurisprudencijos ir Politi
kos profesorium viename iš ge
riausių šios šalies mokyklų 
Princeton Universitete. Po dvie
jų metų tapo šio universiteto pre
zidentu ir laikė tą didžiai svar
bią vietą per 8 metus, net iki 
1910 metų. 1910 metais išrinkta 
jį New Jersey valstijos guberna
torium ir šitam uredė jis atsižy
mėjo savo energija. Būdamas 
šiame uredė jis atkreipė į save 
akis platesnės publikos ir pereitą 
birželio mėnesį demokratų par
tija jį nominavo Su v. Valstijų 
prezidento vietai. Lapkričio 5 
d., šių metų, tapo išrinktas Su-

jai išrinktasis prezidentas yra 
vedęs ir turi tris dukteris. Jis 
taipgi atsižymėjo savo moksliš-

raštų yra šie: “Kongresinė Val
džia ir Valdymai”, “Studija Ame
rikos Politikos”, “Jurgis Wa- 
shingtonas”, “Suvienytų Valsti
jų Istorija” ir daug kitų.

niniu švarku, tai mergytę su 
baltu žiurstu, kvietkuota skare
le. “Bet kodėl jie knygų nesi- 
neša?” Stebėjos miestelėnai. Tas 
klausimas buvo greit išrištas.

mokinių. Tai buvo i-os ir 2-os 
Akmenės ir Purvio mokyklų mo
kiniai. Mokiniai ėjo poromis 
viena eilė mergelių, o antra ber
niukų. Rankoj turėjo mažas len
teles ir lopetas. Jų veideliai bu
vo linksmi, ko tai žingeidus.

Kart su mokiniais ėjo ir jų mo
kytojai. Visi nukeliavo j Dabį-



kinę, (grafo Zubovo dvaras, 2 
varstu nuo Akmenės). Ten juos 
sutiko su muzika. Iš dvaro drau
ge su gen. O. Zubovienė visi ke
liavo medelių sodinti. Žemė jau 
buvo išmatuota, įmušti basliai,

delis.
Prasidėjo darbas. Vaikai įsi- 

skirstė po vieną prie kiekvieno 
baslelio ir su gyvumu pradėjo 
kast duobes. Gen. Zubovienė su

vo vaikams, kaip reik sodinti. 
Malonu buvo žiūrėti, su kokiu 
noru ir žingeidumu vaikai dar
bavos! Per porą valandų 75 lie
pų ir 95 klevų buvo geriausiai 
pasodinti, aplaistyti. Prie kiek
vieno medelio iškabinta lentelė 
su mokinio parašu. Paskui gr. 
Zubovienė užkvietė visus į dv.

šoko ir žaidė
lę ir Katiną”, “Maišiukuose” ir 
1.1. Linksmai pažaidę vaikai iš
siskirstė namo. Šita švente at
nešė daug naudos, nes labai už- 
interesavo ne tik mokinius, bet 
ir jų tėvus. Kaikurie ūkininkai

mu apie, savo namus. O Akme
nėj tas labai reikalinga, nes iš-

gyvena ant tuščių laukų.

Lietuvos žinios

IŠ TELŠIŲ.

?lo metai, vėl suvažiavo po va
saros liuoslaikio iš kaimų moki
niai, vėl matytis mokinių buria i 
po mažą Telšių miestelį. Suva
žiavo visi, žinoma, gerokai at-
silsėję, energiški, su 
upu. . . . Dauguma, -mo 
lietuviai, bet lietuvišl

tose vietose nelabai tepalaiko — 
mokiniams geriau — “po ruskie- 
mu”, o mokinėms — “poniškai” 
— “po polskiemu” (tik saugok 
Perkūne, nesakau, kad visi)....

sių moksleivija nesnaus, neap
sileis, atliks priedermes netik 
gerų mokinių, bet ir susipratusių

Lietuvos žinios

IŠ VILKAVIŠKIO.

2-15 šio mėnesio buvo miesto 
ikimai. Pačiame rinkimų su-

kevičhii, suėmė “L. Žinių” admi-

linskis buvo atvažiavęs pas sa
viškius svečiuos ir Administra
cijos reikaluose. Pas jį rasta 
Administracijos reikalų doku
mentai ir rankraščiai korespon
dencijų , apie rinkimus. Tos ko-

ninke” arba “L. Žiniose”, 
nis Žilinskis atiduotas į

bro- 
žan-

žinti su raštais, pas Žilinskį ras
tais. * X. Y.

Lietuvos žinios

IŠ NAUMIESČIO, Raseinių pav.
Nors musų valsčiuje, 1>e esan

čiųjų 2 Naumiesty j ir 1 Tene
niuose mokyklų, pernai ir už
pernai dar atidarė dvi mokykli 
Degučiuose ir Gardame, vienok 
ir tai dar valstiečiai ne jaučiasi 
aprūpinti mokyklomis. Aišku, 
sodžius jau bunda, jo gyveni
mas nauja vaga pradės tekėti.

butelninkas nori leisti vaiką mo
kintis, nors, sakosi, jo -tėvai nė 
nemanė jo leisti pasimokinti. 
Bet, nepatalpinęs savo vaiko mo
kyklon, dėlei vietos trukumo, no
riai apsiima “ant šalies” pamo
kinti, kad tik rastųs, kas pamo
kinąs. Bet nelaimė. Išleistas

ti be valdžios leidimo. Ne vie
nas toks bednas žmogelis pa
dejuoja dėl mokyklų trukumo. 
Didžiausia nelaimė tai ta, kad jų 
norų nieks neišgirsta, neateina 
jiems pagelbon. O tik rodos, 
teisingus reikalavimus į vieną 
sujungti tereiktų ir naujų mo
kyklų galėtų susilaukti. Taip ir 
laukiama kažko. Vienas pade
juos norįs vaiką leist mokinties, 
kitas padejuos.... Ir taip be ga
lo. Lendros Burlis.

IŠ RIETAVO, Raseinių pav.
Pas rietaviškius, susibarus kam 

nors, ar taip kokiam nesusipra
timui kilus

važiuoti ir Į nddžia per savo žemę 
dėlto prisieina keli verstai va
žiuoti aplinkui. Panašiai atsi
tinka ir po vienasėdžius, « sako 
“aš neleisiu važiuoti ir gana”. 
Žinoma, kuogreičiausia 
eina ir dažniausiai tas

liudininkus ir advokatus

teisman

tai laimė visokiems šunadvoka- 
čiams, o prie panašių atsitikimų 
už pinigus yra ir liudininkas,

simtų verstų, o bus girdėjęs ar 
regėjęs visą atsitikimą kuopui- 
kiausiai, neapsieina, žinoma, ir be 
degtinės. Juodvarnis I.

— Lietuvos žinios —

IŠ NAUMIESČIO PAV., Suv. g.
Iš visų gminų 

džiai (valstiečiai) 
lietinių į pavieto 

įnik. žemvaldž., 
mokytoją.

— Lietuvos žinios

rinkikus
ir

1

IŠ

niokyklos

PANEVĖŽIO.
10 d. apie 15 miesto 
mokiniu neatėjo mo

katalikams.
na mokyklos
ke mokytojų tarybą ir nutarė 
neatėjusiems mokyklon už clgi-

jeigu nepasitaisys 
linti iš mokvklos. 
kiniu

šaukiami mo- 
ai. Vilijos banga. 
Lietuvos .'.iries —

IŠ ŠIAULIŲ.

cc vieni,

Lietuvos žinios

IŠ BIRŽIŲ.

Bernatavičius ir ki
tų inžinierių kompanija dar pa-

lio tiesimo nuo Biržų iki Taur- v

ties). Nuo vietinių gy 
reikalavo tik 8 tuk. rubl.

23 d. atvažiavo į Biržus

Lietuvos žinios

IŠ ERŽVILKO, Raseinių pav.

giriami.
daug 
žmo

išsi-

Manėme, kad tarp musų yra 
apsišvietusių ir susipratusių 
nių. Akį užmetus taip ir 
do, nes daugelis ūkininku 
rašo tokius laikraščius,
“Liet. Ūkiu.”, “Liet. Žiu. , o 
tai-kurie laiko net po kelius laik
raščius. Bet jeigu prisižiūrėti 
gyvenimui arčiau, jei dirstelti į 
musų inteligentų ir pirmeivių

labai nusistebėti, nes jų pirmei-

se. 1 avyzclziui imkim nors tai, 
kad vienas iš buvusių musų “pir-

-tai buvo žmonėms labai prielan
kus ir kurs stengėsi, ant kiek ga
lima,' platinti “mokslo šviesą”, 
dabar visa tai užmiršo ir jau el
giasi visai nepirmeiviškai.

Matydamas musų buvusio pir-

notoms nenoroms pradedi many
ti, kas gi bus su musų sodie-

ti mokslo ir šviesos, ir ištiesti 
bijai, kad neužmigdytų ir jų są-

laiku vis daugiau ir daugiau in
gy j a 
nors
pas

sau teisių. Bet laimė da 
tame, kad tokių “pirmeivių” 
mus nedaug tėra.

Lietuvos žinios

IV-SIOS DŪMOS RINKIMAI.

— Naumiestis (Suv. gub.). 
Naumiesčio apskrities didžiaže- 
mių rinkėjai spalių 3 d. (s. k.) 
išrinko kun. Štrinią ir Liesnist-į 
vos vai. vaitą J. Sniečkų. :

— Vilkaviškis, Suvalkų gub. į i 
Vilkaviškio miesto rinkimus su
sėjo 916 rinkšjų. Išrinkti: buv. 
Dymos atstovas A. Bulota (ga-

klanas (gavo 662 b.).
w Vilnius. Rugsėjo 3 dienų 

buvo Vilniuje dviejų pirmosios 
kurijos rinkikų rinkimai. Iš-

timiri kilus yra paprotys keršyti 
teismu. Pavyzdžiui, kurie da 
neišsidati>fr | viensėdžius, daro 
kits-Htam raoskandų. Ii to kj- 
įa Jnm|4 •» views kito nebetek rinkti lenks ttdcįnį kandįdatąį

 - B!i. į.?AiETU vą
miesto tarybos narys V» Bon-1 namus .^prižiūrinčios vienuolės,) 
kovskis, statomas kandidatu Du-f kurių ten buvo 9. 
mon (gavo 311 balsiu iš 3566) 
ir spaustuvininkas V, Kopeč (ga
vo 286 b.). Kiti balsai buv^ su
skaldyti. Kiek balsų gavo lietu
vių kandidatas V» Urbanavičius 
—nežinome.

— Kaunas. Iš antrosios Kau
no miesto kurijos išrinktas len
kų tautininkų kandidatas advo-

Iš jų, gelbė- 
damos vaikus, sudegė penkios, 
o viena apdegė pavojingai. Iš 
vaikų sudegė 2. Apdegė ir dvi 
namų tarnaites.

j ■ - -1 -.. j 1. • - * j.

lenkų pirmei-
vių kandidatas 
navičius 85 ha

Ežerenai, Kauno

— Šiauliai. Iš antrosios miesto

rusai pirmeiviai

ir Po

Viltis

VILNIAUS LIETUVIŲ MOK
SLEIVIU REIKALAI, c

lie t u v i 11
ir komitetas ap
kalbos mokvto-

ma,
ernams. \ isa tai. žino- 
i gerai. Bet visuomenė 
ėjo dar vieno svarbaus 
š moksleivių gyvenimo: 
mokymo prigimtąja kai

ni gimnazijos, įiesb 
gaičių gimnazijų ; ( 
gimnazijų galima ra 
lika lietiniu, o tuo

neturėjo nė

kurie, neturėdami

deda

sau

nešiu
v

O pa:

mer-
2 tu

pirmoj gim-

mokyties tikybos lenkiškai.
toks atsitikimas. Viena 

izistč kreipias į savo girn
as direktorių, klausdama.

o. Pernai
pora mė

ni t-
ir sic

metai taip bus, tai mums bus la-

tai dar po visų lekcijų.
ltr *

žvilghi yra geriau aprūpinti, ne
gu mes lietuviai, nes ju tikv-

na kunigą mokantį lietuviškai, 
ir tai butų gerai. Šie metai dar

ir nežinia, ar ilg

šai nerupi. Todėl mes mokslei
viai, negalėdami pasiekti savo tė-

džiuje). kreipiamės j tą visuome
nę, kuriai brangus musų reika
lai ir prašome užtarti mus, bū
tent parūpinti mums religijos mo
kytojų, kurie mokytų' mus tiky-

lietuviu kalba, 
gimnazistas P.

- Viltis —

IS AMERIKOS.
BRANGI GARBĖ.

New York. Gyvenanti čia ak-

vė teatro direktorių, nuo kurio 
reikalauja 10.000 dol., nes 
direktorius laike perstatymo 
ginimo ją inžeidč. Brangi 
ta aktorės garbė.

buk 
mė~ 
mat

SUDEGS VIENUOLĖS.

San Antonio, Tex. Sudegė čia

POLICIJOS AFICIERAS ŽU-
dymo Kambaryj.

I • g

New York. Policijos leitenantas 
Charles Becker, už prisidėjimą 
prie užmušimo užlaikytojo loši
mo namų, žydo Roscnthalio, tei
smo mirtim ■ pasmerktas, tapo
pargabentas į bing-bmg Kalėji
mą ir patalpintas žudymo kam
baryj, iš kurio tik keli žingsniai

gTUO-

tu .1 tikėjimą. Jo mote

UŽPUOLĖ TRAUKINĮ.
Mukogee. Netoli m i ėst

\\ irtu, plėšikai, uždegę tiltą, su
laikė pasažierių geležinkelio trau
kinį ir įlipę traukiniu, privertė 
mašinistą ir kūrėją nuo mašinos 
nulipti, pats paėmė pačtą ir 
expreso siuntinius. Atlikę tai,

nos ir greitai važiuoti
traukinys 
sugriuvo.

GERAS ATLYGINIMAS.
Los Angelos, Cal.

žinkelio technikui Reusc.li 100,0(X)

mės savininko

jo su minėtu žemės 
Bet nežinia, kam tei

sėjas minėtą moterį pripažino.
IL / ■ ----...m-

AUTOMOBILIUS NUPUOLĖ.
Los Angeles, Col. Prezidentas 

firmos McrccrCan Bridge and 
Construction Co., L C. Mare- 
crean ir George \V. West, va- p
žinodami automobiliu Moliku kal-

nuo

1.11't vietos užsimušė.

ŽIEMA' ATEINA.
Burlington, Iowa, 

ma. 
ir uždengė jau

stijoj žmonės neatmena.

NAUJA KOMETA.
Geneva, N. Y. Astronomas

gaus ruimuose

su v uodega.
su mažu te

GIRTUOKLIAVIMO 
SĖKMĖS.

Buhl, Minn. Suėmė čia 
tuokliavimą motery N.

PA-

mokyklon, kurioj mokinosi 15 me-

mon daboti kilus vaikus. Vaikas 
bet paskui išėjo, o 11a- 

prie užkurto pečiaus pa
metu brolį ir ir mėnesių 

Sugrįžus vaikui namon, 
namai. Užgesinus ugnį, 
ečians rado suanglėjusius 
abiejų paliktu vaiku.

miejie

LAIVAS UŽMESTAS ANT 
UOLU, c

New Jalet, N. C. Plaukiantis

vas “John Maxwell”,

jo žmonių *'— č prigėrė, vienas

VĖTROS.

nežinia.

Port William, Ontario. Ant 
ežero Superior siautė vėtros, ku
rios sulaikei laivų plaukinėjimą.

portuose, oi kurie iš mažesniųjų 
laivų to nepądarė,: tapo sudaužyti. 
Kiek iš viso daivų susidaužė, dar 
nežinia. . v

NAKTYJ NELEIS ATEIVIŲ 
ANT KRANTO.

New York. Ateivių užveizdos 
perdėtinis išleido padavadijimą/ 
atplaukusių sų pasažieriais, nak- įSv. Jono našlaičių ir rastų vaikų 

prieglaudos namai. Namuose 
tuose buvo. 79 Vaikai. , Ugnis 
užgimė naktyj, kada jie miego
jo, todėl juos iš degančios trio- 
bos rejkejo išnešioti. Tą darė atkakusius ateivius

tyj laivų., neleisti ant kranto iš
lipti žmonėms, nes buk prie ži* 
būrio inspektoriai negali gerai 
patėmyti kūniškų trukinu ų pas

DEGA PRAIRIJOS.

Crookston, Min. Pereitą savai
tę užsidegė prairijos aplinkinėse. 
Euclid, Minn, ir greitai išsiplati
no ant ploto 10,000 akrų. Ugnį 
pagimdė kibirkštys išlėkusios iš 
lokomotivos.

NELAIMĖS ANT GELEŽIN- 
KELIŲ.

Toronto, Kanada. Netoli nuo 
čia, stilt Canadian Pacific gele
žinkelio susimušė du traukiniai. 
Prie to užmušta 2 žmonės, o 36

reiviai.

Middleton, Mass. Ant geležin
kelio terp Middleton ir.. Lawren
ce ant dinamito

ir iš kur jos atsirado, nežinia;
tas dinamitas liko nuo seniau,

čia tyčia padėtas, nežinia.

GAISRAI.
St. Louis, Mo. Sudegė čia ko

telis “Berlin”, vienas iš didžiau
siu šitame mieste. Sužeista prie 
to sunkiai 8 žmones.

O RINKIMŲ.

Wilsonas, demokratas, išrink
tas prezidentu !

M lįsti' spėjimas, pirmiau išreikš
tas šioj vietoj, išsipildė. Pir
miaus, buvome minėję, kad 
publikom! partija, ačiū savo

atidarė

skaitymui

nebūtu

tai ir šiais metais butu nedasi- v
gavę prie valdžios. Roosevcltas 
užmušė Taftą ir užmušė pats 
save, o Wilsonui atidarė duris,

ateinančios 4 d. kovo mėnesio.
Ypatiškai AVilsonas yra geras 

ir sąžiniškas žmogus, didelio

viens

mažu

su

kinta

del i 11C'
Gal but, kad tuojaus di- 
permainų nebus, bet pra- 
demokratams taisyti ta- 

arbai galės sumažėti. To-

vienas gyventojas išmintingai pa-

kiše niaus ir
1110 jaus

jame kiek

Kol kas nėra

mintinga yra rengtis prie 
ties, kuri nežinia, kokia

ateit vi

IS DARBO LAUKO.
Gary, Ind. Plieno dirbtuvės 

iš visokių svieto kraštų tiek turi 
reikalavimų, kad turėjo padau
ginti darbininkų skaitlių. Dir
bama plieno dirbtuvėse dieno
mis ir naktimis.

k u virpejų unija reikalą 
už plaukų verpimą, 

centu.

IS VISUR.
ap-|| Laikraščiai paduoda, jog 

šaukus Lenkijoj ir Lietuvoj mo-

vos kareiviai bus pasiųsti į Uralo 
apskritį ir į Siberiją. Matyt val
džia neužsitiki Lenkijos ir Lie
tuvos reverzos kareiviams. Ge
ležinkeliai gavo jau atsakančius 
prisakymus.

|| Pietinėj Amerikoj, Ecuadore, 
i ja.. Revoliuciją 

Saavėdra ir
kilo vėl revoliucija.... Revoliucij; 
sukėlė pulkininkai* Saavėdra ii 
Bustamento.' Revoliucijomeria 
apgulė miestų Limomo, kuriarr 
pagelbon traukia .valdžios kariu

menė. Todėl čia turės atsitikti 
didesnis mušis.

II - r V X

kas Bernsen ' padavė seimui už- 
girti sumanymą pripažinti Dani
joj moterims lygias su vyrais po
litiškas tiesas.

H Drezdene pasimirė našlė 
Erazmo Jerzmanowskio, lenko, 
kuris Amerikoj surinko didelius 
turtus. Jerzmanowski Krakowo 
mokslo akademijai užrašė 1,200,- 
000 kronų. Pasimirus Jerzma- 
nowskienei, dabar . Akademija 
galės jai užrašytus turtus gauti.

|| Indijose, provincijoj Madras, 
sireiškė cholera. Pasimirė jau

10620 žmonių 
siu.

ste Bombay ji

cholcra siaučia ir 
provincijose. Mic- 
veik niekada nesi- 

Cholcra apsireiškė ir Azi-

nežinia. Mano, jog admi- 
su- 
B1“ 
ku- 
ne-

sirišimą su sukalbiu Juodųjų

rie buvo sutarę caro šcimvna c

Zuericho ir Berno sumanė 
drausti mokytojoms tekėti, 
žmonių referendum ta tikrai v C

už-

ne

|| Londone atsibūva čeverykų 
Paroda turi 

kuriame yra 
atsiradimo iki

historišką skyrių, 
apautuvai nuo jų 
dabartiniu laiku, c c

laukus užimančius plotą 5 ket-

|| Sibcrijoj, netoli Nalba, ant 
upes Selenga plėšikai apvaldė 
gabenančią auksą valtį, ir užmu
šė du sargu ir pašovę vieną 
gą, paėmė du pudu aukso, 
gi apie pusę milijono rublių 
t ės.

sar- 
tai*

valdininku suma- *)US’
nymą atmetė 39234 balsais prieš

pėdinio kunigaikščio Alekso vi

žinia, kad serga jis gana pavojin
gai. V ieni kalba, buk jam arklys 
Įspyrė, kiti gi tvirtina, buk kok
sai anarchistas ii perdūrė. Iš

tas vienas is geriausių \ arsavos 
chirurgų Dras Rauni operacijos 
daryti. Bet ištikro kokia liga 
serga ateinantis Rusijos valdo
nas, nežinia.

Turkai atidavė serbams mie
stą Ktimanorą. Mušis čia trali

5000 kareivių ir 12 kanuolių. Ser
bų užmušta teipgi nemažai.

Dideli Jurkų pulkai nuo šiaurių 
traukia Adrianopolin. Gyvento-

delis mušis turkų su jų priešais.

susirinkęs Bcrli-

ko perijoduose mažiausiai trime
tiniuose, o tame jau krašte terp- 
tautiskos parodos gali būti ren
giamos tik kas dešimtis metų.

Morokko reikaluo- 
traukėsi aštuonis

tų įtarime aiškiai pa

ati-

>, tai Ispanija b'rancuzijai 
200.000 ketv. keliometru v

Tcngero 
liometrų pasilieka po terptautiš-

stas Tetnan, jame bus sultano 
atstovas po Ispanijos globa.

i|\ \rictoj pasimirusio ITancuzi- 
s akademijos sąnario, pagarsė-

lusio muziko julezo Aiassenet. 
akademijon tapo išrinktas kitas 
žymesnis l'rancuzijos muzikas

operi pernai atgiedota 
Auditorium teatre.

rcu f 
skubino,

kurio dvi

karciviai Lenkijoj neši
nės puikai policijos ir

\ vrns ir

nusivaro ir ne-

mė-
per-

sitikrinti, kaip greitai tą gali pa-

džia užtikrina, jog ji tik 
gina mobilizacija, norėdama

Lietuvoj ir visuose vakariniuose

regimentus stumia artin prie 
Austrijos rubežių. Terp oficie- 
rių platinasi persitikrinimas, jog

ku laukti.

1| Anglijos safražištės, kadan
gi ant jų užsipuola tankiai ne- 
prilankus' joms vyrai, pasidirb
ti i no;"se r doku s iš špilkų, kad jų 
bent su kumščioms vyrai daužy-

li Aplinkinėse Kum a nova, 
kų kariuincnės vadovas Zckki Pa
ša su 30,000 kareivių užpuolė 

(serbus ir juos sumušė. Turkams 
teko kelios kanuolės ir viena ka
ri u menės Vėluva. Sumušęs ser-

, Zekki paša kreipėsi prieš 
bulgarus ir juos per rubežių at
gal išstūmė; paėmė 4 kanuolcs. 
Svetimų kraštų kariu menės at
stovams leista Turkijos pusėj 
mūšiuose dalyvauti, bet jų pra
nešimai savo valdžiai turi but

tur-

toji kalba yra terptautiška vieš
patijų susinešimuose.

Rusijos sosto Įpėdinis

visai kitokios apie Rusijos sos
to inpedinio ligą. Sulyg tų žinių, 
sosto inpedinis buvo auka su- 
kalbininkų, prie kurių prigulėjo 
ir vadovas caro laivo “Standard”, 
admirolas Chagin. Sukalbinin- 
kai buk buvo sutarę carą ir jo 
sūnų kokiu nors buujji prašalinti, 
nes buk jis netikras Romanov ir 
protas jo teip didelio krašto val
dymui neatsako. Sukalbininkai 
numetę nuo sosto carą Mikalojų, 
norėjo sostą atiduoti kunigaikš
čiui Mikolui, kuris buk doriš
kai teipgi neaugščiausiai stovįs, 
bet bent jam proto ir energijos 
netrūksta. Sukalbininkai todėl,

šėjus leisti. Admirolas Chagin 
nusižudė, bet kodėl jis tai pada
re, nežinia. Bet be svarbios prie
žasties nieks sau gyvasties ne
atima.

|| Mexike, kilusi mieste Vera 
Cruz revoliucija likosi suvaldyta, 
bet už tai kilo revoliucija Jucata- 
no valstijoj. Revoliucijotiieriai 
šiauriuose teipgi susidrutino.

|| Visi paieistiejie Anglijos laL 
vyno ir kariuinenes atsargos ofi- 
cieriai ir kareiviai tapo užklau
sti, ar jie prisirengę greitai sto* 
ti tarnyston. Tas 
Anglija retųpa savo kariškas pa
degąs, nes laukia karo maiš&



ją, prie inėjimo į Dardanelių 
siaurumą.

tonikų porte paskandino turkų 
laivą “Feth-i-Bulend”. Grekų

P?

t
&

pietus; bet ar tas jam pasiseks, 
nežinįa. Dabar jo padėjimu sun
kus, nes bulgarai jam perkirto 
susinęs i m ų s su 'A d r ianbp oli u.

II Turkų vadovas Nazim' paša, 
apie kurio užmušimą buvo svie
tui pranešta iš Bulgarijos ’ sosti
nes Sofios, pranešė Konstantino
poliu, jog jis vėl apvaldė mie
stą Banarbissar, iš kurio ;išvijo 
bulgarus ir pats žengia vėl pry- 
šakin. Turkai sumušė bulgarus 
ir prie Visy.

Duonelaičio raštų verčiama vokie
čių kalbom Pastarąjį vasaros 
semestrų šitų seminarijų lankė 8 
studentai.

Lietuvių studentų draugijos 
pas mus nei vienos nerasi. Tūli 
šiemet bandė inkurti ir išsiunti
nėjo užkvietimus. Bet draugai 
labai šaltai į tai atsiliepė. Vienas 
teologas atrašė, kad jis, pirmoj

Turkiška kariumenė ir jos vada1

[| Europoj investa priverstinas 
ipsaugojimas darbininkų nuo nc- 
*alymo dirbti: Vokietijoj, Fran- 
mzijoj, Anglijoj, Luxenburge; 
luose kraštuose yra 44 milijonai 
darbininkų. Paskirstimas darbi
ninkų, bet tik tūlų darbo šakų 
yra taipgi Belgijoj ir Serbijoj. 
Privatiškos, bet valdžios prižiū
rimos laukų darbininkų apsaugos 
kasos yra: Austro-Vengrijoj, Ita
lijoj, Finlandijoj, Ispanijoj ir

milijonai darbininkų.

Rusijos teismas, prie užda
rytų durų teisė buvusį pirmosios 
durnos atstovų Jordaina už para
šymų knygos ‘‘Anarchizmo kri
tika” ir tos knygos leidėjų Krisa-

te trims metams tvirtovės ka
lėjimai!, o knygos leidėją pu- 
santriems metams.

|| Dėl nežinios, ką gali atga
benti karas kilęs ant Balkanų 
pusiausalio, Francuzijos ir Ang
lijos bankai pakėlė diskonto mo-

jos tautiškos bankos. Dėl to 
daugelis Vokietijos bankų nusi- 
bankrutino.

Ant salos San Domingo, 
republikoj to paties vardo (ant 
tos salos yra dvi republikos — 
San Domingo ir Haiti) kilo re
voliucija. Revoliucijonieriai prie 
Monte Cristi du kartu sumušė 
valdžios kariu menę, kuri nuo mū
šio lauko pabėgo į miestų Monte 
Cristi. Jungtiniai Valsčiai į San 
Domingo siunčia du savo karišku 
laivu.

Viena dalis grekų kariume
nės iš Tessalijos 
nikos link, kur ji 
serbų kariumenėj 
iš Epiro, traukia 
Albanijoj. Serbai

susijungs su 
kita gi dalis, 
Janinos link, 
ir monteneg- 

Nauio Bazaro

gi Kossovo apskritį. Monteneg- 
rinai apgulė miestų Skutari.

ai Balkanų pusiausalio 
ijų užklausė brolį Dani-

ar jis apsiimtų būti Macedonijos 
karaliumi, jeigu susirišusios vieš
patijos sumuštų turkus ir Mace- 
doniją apvaldytų.

PRŪSŲ LIETUVOS MOKS
LEIVIJA.

i Prūsų Lietuvos mokslei
viją Didž. Lietuvos laikraščiuose 
beveik nieko negirdėti. O tai 
yra ženklas, kad toji mokslei
vija nekaip gyvuoja. Ištiesti, taip 
ir yra. Mat, musų 100,000 žmo
nių nedaugei moksleivių išduo-

|| Kijeve žmonių minios už
puolė Austrijos konsuliatą ir iš
daužė langus. Tas rodo, jog 
Rusijoj net terp minių didi
nasi nekentimas Austrijos, todėl 
menka priežastis gali karą pa
gimdyti.

Iš Karo Lauko

Dau- 
kariu-

24 spalių tapo sušaudyti, 
gelis mano, jog Madero 
menės dalis tyčia perėjo ; 
zo pusę, o mušyj atsisakė mus- 
tiesi ir Diazą Maderai išdavė. 
Tokiu prigavingu budu Madero 
Diaza inveikė. c

|| Varšuvoj gauta žinia, buk 
Spaloj, policistas Slaški buvo 
suareštavęs carą Mikolojų, bet 
saugojanti carą agentai jį išgel-

liškai apsirėdžiusį carą vaikščio
jantį, turbūt manė, kad tai koks

ir sušuko:
kr įimti 
ochra-vienok iššoko pasi: 

uos agentai ir carą 
rankų išliuosavo.
atkako Varšavos general-guber- 
natorius Skalom

no, bus mažiausiai šimtas stačia- 
tikiškų popų. Tokiu budu vedė
ju Rusijos politikos bus ne mi- 
nisterių pirmininkas Kokovccv, 
bet perdėtinis stačiatikiško sy- 
nodo Sabler (pravardė jo visai
ne rusiška.).

|| Londono cenzorius privertė 
autorių ir teatro direktorių per
keisti lenkams prilankios dramos 
inturą, nes to reikalavo Rusijos 
ambasadorius. Mat caro atsto
vai jau kišasi net į svetimų kraš
tu literatūros reikalus.

Brazilijoj, valstijoj Parana, ku
rioj yra lenkų išeivių kolionijos, 
kįk) revoliucija. Revoliucijonie
riai nori, vietoj republikoniškos 
tvarkos, i n vesti monarchija. Val
džia į tų valstiją pasiuntė 30,000 
kareivių,
valdė miestų

Revoliucijonieriai
Irany.

ap-

vie-
bu-

|| Kanadoj, mieste Hayleyburg 
išlėkė į padanges intaisos Tner- 
gite Explosive Co. Užmušta prie 
to penki žmonės, o trjs mirtinai 
sužeisti nugabenta ligonbutin. 
Sugriauta trįs dirbtuvių triobos. 
Nuo ko užgimė expliozija, tik
rai nežinia.

|| Italijoj mieste Milano, villoj 
Viaturdi, laike koncerto sugriu
vo trioba. Užmušta 5 žmonės, 
o 10 sunkiai sužeista.

vedamas, pasidžiaugtų, jei lietu
vių kalba išnyktų. Kitas pasa
kė, kad jis nieko su “žemaičiais” 
bendro turėti nenorįs. Kiti at
siliepimai irgi panašus buvo. Tai
gi, kaip matyt, sunku ką nors su 
prusiečiais lietuviais studentais 
padaryt. Reikia pasitikėti pri
augančia karta: toji gal bus kito-

teturime, medikę.
Susipratusieji studentai sten

giasi kiek galima, prisidėti prie 
tautinio lietuvių judėjimo, ar tai 
veikliai draugijose dalyvaudami,

Alfa.

Netoli Lule-Burgas, kur 
buvo didžiausios turkų pajiegos, 
su viršum 250,000 kareivių, buvo 
jų didelis mušis su bulgarais 
kurių buvo mažiau. Bulgarai 
sumušė turkus ir juos nustūmė 
iki Čorlin, 50 mylių nuo Kon
stantinopolio. Besitraukdami, tur
kai degina krikščionių apgyven
tus kaimus, skerdžia žmonis, iš
skerdė daug moterų ir vaikų. 
Londone gauta žinia, buk mušyj 
prie Lule-Burgas vyriausiasis

mus daug brangiau atsieina, ne
gu Rusijoje. Kartais Rusijoje 
lietuvis moksleivis savo jėgomis 
išeina mokslus, pas mus gi to 
nei vienas negali padaryti. Bcto 
da labai liūdnas pas mus apsi
reiškimas, kad kuris tik lietuvis 
eina mokslus, tas ir žūva vokic- 
tystės bangose. Tatai dedas gal 
but dėlto, kad mes visai menkai 
turime lietuviškos inteligentijos.

Vienok, pastaruoju laiku, kaip 
ir visame prusiečių lietuvių gy
venime, taip ir moksleivijos tar
pe pastebiama atmaina. Pama
žu jau atsiranda lietuvių mokslei
vių būrelis, iš kurio, galima tikė
tis, sulauksime darbščių savo 
krašto vyrų.

Lietuviai prusiečiai lanko šias 
mokyklas: Tilžės ir Klaipėdos, 
be to da yra lietuvių ir Karaliau
čiaus universitatėj. Daugiausia 
lietuvių moksleivių Tilžėje. Mat,

rikas Vilimas III 1844 metais 
įsteigė 12 liet, stipendijų po 300 
markių*. Taip-pat tenai ir da
bar da mokina lietuvių
Moko prof. Kuršaitis dvi valan-

kalbos.

ar nelaisvėn
pateko.

siu iš Konstantinopolio, 30,000

ir perkirto jiems pasitraukimo
kelią, užėmė visus jierėjimus

kariaujančias viešpatijas, tai ge
rai, bet jeigu karas užsitrauks 
ir bulgarai žengs toliau, užgims 
vaidai tarpo didžiųjų Europos

jog neleis bulgarams užimti Kon
stantinopolio, o dabar bulgarai 
nuo to miesto yra tik 50 mylių 
atstu.

Bulgarai, Montencgrinai ir ser
bai užmeta turkams žiaurumą, 
tų patį užmeta turkai savo ap- 
kaltintojams. Gal abidvi pusės 
yra kaltos, nes nesikentimas terp 
karą vedančių tautų yra labai 
didelis.

negu bulgarams priešinasi, nes 
nuotrotos grekų labai didelės. 
Nuotrotos kariumenės, vedamos 
Grekijos sosto inpcdinio pereina 
40%. Anglija ir Francuzija į 
Turkijos uostus pasiuntė savo 
kariškus laivus. Ir 1877 ni- kada 
rusų sumušti turkai priešintiesi 
negalėjo, rusai jau matė Konstan
tinopolį, bet angliški ir Francu-

danelių jūrių siaurumų ir atsi
radę prie Konstantinopolio, ru
sų ten neleido. Ir Vokietija savo 
kariškojo laivyno dalį pasiuntė į 
Salonikus.

LIETUVIAI AMERIKOJ.

si lietuvių kalbos, vieni gana ge
rai lietuviškai kalba, bet kiti mo
kos tik dėlto, kad gavus minė
tą stipendijų, pagalios randasi ir 
tikrų vokiečių, kurie nori išmok
ti lietuvių kalbos ar tai dėl sti
pendijos, ar manydami, kad tos 
kalbos žinojimas jiems gali būti

bos mokina ištisus 7 metus, bet 
visą laiką, lygiai, kaip ir miru
sios lotynų kalbos mokinant, taip 
ir lietuvių kalbą išguldinėjant 
vartojama vokiečių kalba. Be 
lietuvių kalbos gramatikos, vokiš-

nuolyno Via 
vo redakcija 
viams neprilankaus jėzuitų laik
raščio “Civita Catolica”, o ant vir
šaus buvo pasisamdęs ruimų tep
liorius ispanijonas Golegos, kuris 
tankiai savo abrozdams vartojo 
merginas kaipo modelius. Ne
seniai, tepliojant jam abrozdą, 
įgriuvo grindys ir nuoga mergi
na, jo modelis, nupuolė j redak
cijų kunigų jėzuitų laikraščio. 
Redakcijos tarnai nuogų merginų 
nugabeno į šalinį kambarį, kur 
ji apsirėdė.

Ripetta, apačioj 
žinomo taip lietu

|| Berlyne laukia insikišimo di
delių Europos ^viešpatijų į karų 
ant Balkanų pusiausalio. Bet 
turbut terp tų didžiųjų viešpa
tijų didelio sutikimo nėra. Jei
gu terp jų butų sutikimas, jos 
butų galėjusios neleisti karui už
sidegti. Jeigu karas užsidegė, tai 
tik todėl, kad didėsėš 'Europos 
viešpatijos vienos karau stūmė 
mažasias Balkanų pusiausalio 
viešpatijas, o kitos nori iš karo 
pačios pasinaudoti.

Tuom tarpu karas traukiasi 
savo keliu. Turkijos karo mi- 
nisteris Mazim paša mėgina su
laikyti bulgarų žengimą toliau j

vas, kuris pasirodė esąs gabun/liūnų pas mus, kaip grybų ru- 
■ denyj. Be jų musų žmogus, ro-< 

dos, ir apsieiti negali: linksmina
si žmonės saliune; susirinki
mus laiko 
kokį teatrą sulošti •—» saliune 
pakaušius sau padaužo 
ma, taipgi saliune. Jau čia at
sirado keletas vyrukų, kurie pra
deda boikotuoti saliunus. Lai
kas mums butų pasirūpint įsteig
ti savo knygyną, o paskui ir tau
tišką namą, kur draugystės ga
lėtų rengti pasilinksminimo vaka- 

| rus ir laikyti susirinkimus. Sa- 
liunininkai galėtų sau kokį kitą 
biznį užsidėti, o ne tik iš raugalo 
gyventi. Naujų biznių čia rei
kėtų, ypač bučernių miesto pak
raščiuose. Su laiku gal tą viską 
ir turėsime. V. V. Strygas.

muzikantu. < Ant ko jis tik ne- 
grajina? Ir kornetas, ir saxofo- 
nas ir smuikas, ir dūdelė ir net 
prasti buteliai, pirštais birbina
mi, pas jį virsta muzikališkais 
instrumentais. Krivas tarnavo 
kariumenėj ir ten, turėdamas prie 
muzikos palinkimų, išsilavino 
įvairiais instrumentais groti. Vė-

kuose teatruose. Jis yra gabus

ganėdinti.
Nors tikietai šiam vakarui bu

vo nepigus — nuo 25 iki 50 cen
tų — bet visos sėdynės 
išpirktos ir, rodos, niekas

buvo 
nesi- 
Žmo- 
o lo-nes gražiai pasilinksmino, 

šėjai taipgi pelno turėjo.
na butų, kad lawrensieciai turė
tu ir daugiau panašių vakarų.

Gailutis.

saliune, lavinasi

žino-

IŠ BROOKLYNO, N. Y.

Pereitą nedėldienj, 3 d. lapkri-

Strumskio vadovyste, “Kamjnak- 
rėtis ir Malūnininkas” ir Dubois’ 
kantata “Septyni Žodžiai”. Va
karas atsibuvo McCaddin Me
morial Ilall’ej ir pasisekė gerai, 
nors žmonių buvo neperdaugiau- 
siar 
ko s 
rių 
čia 
v o

—iš viso apie 400.

priežasčių. Pirmiausia reik

le u ric,
ne su

sakoma, py- 
ais Strumskis 
Boikotavimas

viai moksleiviai daugiau nieko iš 
savos literatūros nei negauna pa
žinti. Mokinių skaitlius siekia

Klaipėdoje lietuvių moksleivių 
mažiau, negu Tilžėj, bet ir klai
pėdiečiai pastaruoju laiku jau 
pradeda nubusti ir tautiniai su

Mergaičių (lietu žiu) moks
leivių Prusnose visai mažai. Ke-

tai ir viskas.

IŠ BALTIMORE, MD.

19 kovo dieną 14 kuopa L. S. 
S. surengė teatrališką perstatymą 
naudai Lawrcncc’o streikuojančių 
darbininkų. Centras 5 draugijų 
davė salę dykai, be užmokesnio 
kaipo auką Lawrcncc’o strcikic
riams; vietoj imti pinigus už sa
lę, prašė tuos pinigus pasiųsti 
strcikicriams. Bet išėjo kitaip, 
pinigų tų ''nesiuntė, kur reikėjo. 
Buvo kelis kartus reikalauta, kad 
atmokėtų į centrą, arba kad tuos 
pinigus pasiųstų, kur reika
laujama. L. S. S. apreiškė, jog 
pinigų nemokės centrui, nesiųs 
jų nei Lawrcncc’o strcikicriams, 
nes pinigai tie — tai auka. Tokiu

ga Lawrcncc’o strcikicriams

Taip mat šelpia darbininkus 
musų socialistai! O jie giriasi, 
buk jie rūpinasi darbininkų rei-boikotuojamas 

lėtojų”, 
ko, kodėl 
tą vakarą rengia,
buvo taip aštrus, 
nėta po namus ir atkalbinėta eiti 
vakaran, o kviesta atsilankyti jų 
tyčia surengtai! tą dieną vakaran. 
‘Kaminkrėčio’ apgarsinimus žen
klinta krautuvėse kryžiais, kad 
tai, suprąsk, “kryžiokai” tą va
karą re ilgią....

“Keleivyj” net buvo pagarsin
ta, kad niekas neitų, nes, girdi, 
tai “bažnytiniai lošia 
naudai.” Tas visai 
be: Strumskio chorą

neteisy- 
vadinama 
jame yra 

ir bažnytinių ir nebažnytinių na
rių ir kad jis laiko savo repetici
jas lietuviškoj bažnytinėj svetai
nėj. Tuom tarpu ir “Scenos My
lėtojų” choras taipgi laiko repe
ticijas airių bažnytinėj svetai
nėj, bet tai — jau nebažnytinis'

tėmyti, kad šiuom kartu nekurie 
iš taip vadinamų tautiečių susi
dėjo krūvon su vietiniais socia-

IŠ COLLINSVILLE, ILL.

Spalio 28 dieną, anksti iš ryto 
patiko netikėta mirtis jaunikaitį 
Antanų Čepliauską. Velionis 
dirbo m ai nose su tėvu ir prie 
darbo krito negyvas; už 10 minu
čių numirė ant tėvo rankų. Ve
lionis buvo 22 metų amžiaus, tar
navęs amerikoniškoj kariumenėj 
ir tik du mėnesiu, kaip pargryžęs 
namo. A. a. Antanas buvo dar 
nevedęs; jaunikaitis vaiku buvo 
atvežtas iš Lietuvos ir baigė čio
nai mokslų. Paėjo iš Kauno gub. 
Laidotuvės atsibuvo 28 d. su baž
nytinėms apeigoms. Ant palai
dojimo susirinko daug žmonių ir 
su didžiausia iškilme tapo palai
dotas ant katalikiškų kapinių. 
Velionis buvo padoraus budo ir 
visų mylimas. Paliko didžiau
siam nuliūdime senų tėvų ir dvi

14 kuopa L. S. S. turi kelio- 
liką sąnarių, bet suprantančių so
cializmą kuopoj yra gal koki du ; 
iš kitų neišeitų nei demokratai, 
nei republikonai, bet už tai jie 
išsilavinę šmeižimuose. Dėlto ir 
aš atsisakau į kuopą toliau pri-

Centro 5 Dr-jų sekretorius.
V. Čepaitis.

IŠ EAST ST. LOUIS, ILL.

20 spalio d. Jaunuomenės Dr- 
-ja surengė prakalbas paminėji
mui 5 m. sukaktuvių nuo savo už- 
sidėjimo. Kalbėti buvo pakvie
stas Kačcrgius iš Springfield, 
111. Jis kalbėjo dviejuose atve
juose pirmiausia aiškino blogą 
šių laikų surėdymą. Tas blo-

nes organizuotis, rištiesi, j drau
gijas, kad vėliaus net pašelpinės 
draugijos suloš žmonių gyvenime

kus. Tautiškame Name ta patį Jų. 
vakarą surengta tautiškus šokius Įmavo 
su dovanomis 
mą.

Tas jau 
padaryta tuom

netikusiai
giu, kad

aiškino gud-

Juose ir iš ko kįla karai. K. Rut- 
<albėjo apie naudą draugi- 
Vincas Grajauskas deklia- 

cilcs: “O mylimiausi”,
“Mieliausia tėvyne” ir “Tvardaus- 
kienę”. Simanauskicnė deklia- 
mavo: “Ten kur Nemunas ly-

kai buna jam lengva šalta že
melė. Collinsvietis.

IŠ TAYLORVILLE

Šitas miestelis guli gražioje 
vietoje netoli Springfield.

Gyvena čia ir lietuvių būrelis. 
Kitokių lietuviškų įstaigų apart 
smuklių čia nėra; lietuviškos 
smuklės čia yra 3.

2J spalio Antanas Jukna, nu
važiavęs į vietą vadinamą Kori
ką, apsistojo vienuose namuo
se; išėjus vyrams darban, o gas- 
padinei ko ten nusipirkti, pa
griebė britvą ir perpjovė sau ger
klę ir kaklą. Tą viską matė maža 
mergaitė. Sugrįžusi namon mo
teris, rado vyrą gulintį kraujų 
baloj, persigando ir telefonu pa
šaukė pasipjovusio brolį Vincą 
iš Taylorsvilles, kuris ten laiko 
smuklę. Brolis kūną parsivežė 
į Taylorville ir su šventom mi- 
šiom palaidojo. Šitas vaikinas 
buvo pirma doras. Kas jam da- 

1 bar pasidarė, kad jis nusižudė, 
nežinia. Pirma jis gyveno mieste 
St. Louis, o j Taylorville atva
žiavo vos dvi savaiti atgal. Tu
rėjo apie 30 metų. Paėjo iš

20 spalių dieną

Studentų lietuvių Karaliaučiuje 
yra apie 12, bet tautiniai susipra
tusių 3—4. Visi gi kiti mano 
Prūsų Lietuvą jau mirimui skir
tą, ir patys pirmiausia atsisako 
nuo savo gimtos kalbos. Dau
gelis visai nieko apie tautinį lie
tuvių susipratimą, ypač Didž. 
Lietuvoje, nežino. f

Karaliaučiaus universitatėje 6 
lietuviams, kurie Lietuvoje gim
naziją lanke ir pasižada lankyti 
lietuviškąją seminarijų, be to da 
sutinkantiems atsitarnauti, val
džia duoda stipendijas po 600 
Mk. metams. Tuo,taryto tas tik 
lietuviams skirtas stipendijas gau
na tūlas vokietys jr kiti) ne Lie
tuvoje lankę gimnazijai. Lietu
viškųjų seminarijų veda konsisto- 
riatas D r. Lackner, ^Vokietys, 
gimęs Lietuvoje, p Nors įsakyta 
(Fridriko Vilhelmo III) kiekvie
nų skyrių mokyti po 2 valandi į 
sąvaitę, bet mokinami visi krū
voje 1 valandų į savaitę, kad tik 
šiaip-taip atlikus įsakymų. Stu
dentai neperdažnai šitas pamokas 
ir lanko, nes naudos iš jų ma
ža. Mokinama iŠ biblijos Įr

nan, išmokino tų šokių šokti, o 
čia vyrukai ėmė ir surengė jam 
tyčiai tuos šokius, kad užkenkti 
jo choro rengiamam vakarui. 
Tas, jau net ir iš šalies žiūrint, 
išrodo visai nedžcntelmoniškai.

Savo keliu ne tik visas išlaidas 
uždengta, bet, girdėt, dar ir ke
letas doliarių uždarbio liko.

Čia kalbama, kad netrukus at
važiuos Petrauckas ir 30 d. lap
kričio žada Brooklync duoti pir
mą koncertą. Taip sau.

IŠ LAWRENCE, MASS.

Užėjus rudens sczonuL-ir męs, 
Lawrcnco lietuviai, galime pasi
girti, kad turėjome bent viena 
gražų vakarėlį. 27 d. spalio ant 

buvo pasta- 
komedijėlė

is

Publikos prisirinko pilna sve
tainė. Visi atsilankę užsilaikė 
ramiai, nors viskas traukėsi apie 
keturias valandas. Uždengimui 
lėšų publik sudėjo $3.70. Prie 
draugijos prisirašė 14 naujų na
rių.

Šitoji draugija yra tautiškai 
bažnytinė, bet instatai jos pa
žangesni negu kitų panašių drau
gija

Darbai šitose aplinkinėse šiuom 
kartu eina neblogiausia; žmonių 
be darbo nematyt.

J. N. Simanauskas.

IŠ PITTSTON, PA.

Pittstonas — sena lietuviška 
kolionija. Todėl čia yra pusėti
nai pasilaikančių lietuvių, yra 
taipgi ir įvairių draugijų, nors, 
teisybę pasakius, tos visos drau
gijos, apart išmokėjimo pašelpos, 
daugiaus nieko ir nedaro. Mat, 
męs lietuviai mokame tik paskui 
kitus sekti: jeigu kas ką nors pa
daro, tai ir męs stengiamės pa- 
megzdžioti, bet patįs niekados 
pirmi nieko naujo pradėti nepra- 
dedam. Ot, pavyzdžiui, jeigu 
kokios svetimtautiškos draugijos 
įsteigtų knygynus ar mokyklas, 
tai gal ir męs tą patį padarytum, 
bet patįs, kaip minėjau, negalime 
dar “susiprasti” ir taip sau gy
vename, kaip, anot patarlės, pas 
Dievą užpečkyj: dirbame, pa
valgome, išsigeriam, išsimiegam 
ir vėl dirbame, valgome, išsige
riam.... Beje, išsigerti—-tai kitas.

nolįogais ir pasakėlėmis p. J. Kri- iš musų ir perdaug mėgsta. Sa-

scenos pirmu kartu 
tyta muzikališka 
“Adomas ir Jieva.”

Abelnai paėmus, 
lis buvo pusėtinai 
tas

šis veika rė- 
gerai suloš- 

ir publikai,. kurios buvo į

ri pasirodė turinti gerų iškalbų 
ir gražų balsų. Matyt, kad p-lė 
Simanoniutė prie gero pasilavi- 
nimo, galėtų būti net labai gera 
aktorė. Adonio rolė tapo atloš
ta gal truputį silpniau, nes lo
šėjo neturėta taip geros ir aiškios 
iškalbos, kaip reikėtų, nors bal
sas ’dainose pasirodė gražus ir 
stiprus. ♦«

Apart "Adomo ir Jievos” pub
liką nemažai prijuokino savo mo

govė. Ji laisva, netikėjimiška. 
Vardas draugovės bus “Lietu
vos Brolių”. Insirašymas dabar 
tik 1 dol. Yra čia ir viena baž
nytinė pašelpinė draugovė Šv. 
Juozapo. Narių ji turi nedau
giausiai, nes nariai verčiami at
likti išpažintį; neatlikusias išpa
žinties iš draugijos išmeta.

ji teipgi dar nedaugiausiai 
sąnarių.

bet 
turi

v • 
čiaDarbai šiuom tarpu eina 

gerai, bet darbininkų yra pakak
tinai. Yra čia tik du kasyklų 
šaftai ir viena popieros dirbtuvė, 
kuri per 15 metų dirba kas dienų, 
tik pereituose metuose darbinin
kai streikavo, bet kad kompanija 
nepasidavė, tai darbininkai strei
ką pralošė. Katrie darbininkai 
norėjo skebaut, tuos kompanija 
išsivežė į Decatur, Ill.

Wabash geležinkelio kompani
ja žada parengti kitų kasyklų 
šaftą, dvi mylios nuo čia.

Jurgis Wirbickis.

'xš CARNEY, IOWA.

Lietuvių čia yra 5 Šeimynos ir 
keletas pavienių. Kitokių darbų 
nėra, kaip angliakasyklose, to
dėl visi lietuviai jose ir dirba.

Tokioj mažoj kolionijoj nėra 
gyvenime jokio įvairumo: nei 
prakalbų, nei vakarėlių, nei te
atrų, kaip tai kituose ir mažes
niuose miesteliuose pasitaiko. 
26-tą spalių diena buvo šiek-tiek 
įvairesnė, nes tą dieną buvo čia 
vestuvės. Antanas Godelis ap
sivedė su p-lė Brigida Saltanavi- 
čiute iš Scranton,, Pa. Svečių bu
vo daug ir visi gražiai linksmi
nosi per dvi dieni. Nemažai sve
čių buvo atvykę iš DesMoines.

DesMoinietis.* Marke -45 kapeikos.

A



' NITO REDAKCIJOS.
Visi lalkraičhil siunčiam! rankraSčlal 
turi but pažymėti autoriaus parašu 
ir adresu. Pasirašantieji pseudony- 
mals turi paduoti. Redakcijos žiniai, 
ir savo tikroj! vardą.
Redakcija pasilieka sau teisę atsiun
čiamus jai rankraščius trumpinti ir 
taisyti.
Netinkamus laikraščiu! rankraščius 
Redakcija, pareikalauta, grąžina au
toriui atgal jo lėšomis.
Reikia visada rašyti tik ant vienos 
popierio pusės, paliekant plačius tar
pus tarp eilučių.

ni- - į- ,,.r ----- -- ------- ------ j ---------------- - -- T--- - - . - - -

Apžvalga.
S. L. A. stovis. SLA. organas 

“Tėvynė” (num. 44), pagarsino 
atskaitą apie SLA. stovį už pa
skutinį berftainį (liepos, rugpjū
čio ir rugsėjo men.).

Nors šis vasarinis bertainis yra 
paprastai blogiausis bertainis me
tuose, nes visose draugijose ju
dėjimas paprastai apmiršta dėlei 
vasarinių karščių, tai vienok 
valdybos paduotos skaitlinės apie 
SLA. augimą gali užganėdinti 
kiekvieną šios organizacijos są
narį ir podraug jos suteikia viltį, 
kad rudeninis ir žieminis bertai- 
niai žymiai SLA. sustiprins.

Iš atskaitos matyt, kad naujų 
narių per minėtus tris mėne
sius iš viso buvo 250. Užlaikius 
tą pačią ratą augimo, iki ateinan
čio seimo galima tikėtis nuo 
tūkstančio iki pusantro tūkstan
čio, jeigu nedaugiau naujų narių. 
Kiek mums žinoma, S. L. A. nie
kados taip sparčiai neaugo.

Naujai įvestas pašclpos sky
rius, matyt, taipgi susitiko su 
visuomenės pritarimu, nes laike 
to paties bertainio į augštes- 
nių pomirtinių skyrius, matyt, 
užsirašė 236 nariai

Finansinis stovis išrodo taipgi 
gerai. Įeigų buvo $4,878.80, o 
už tą patį laiką išlaidos siekia 
$3,323.87. Vienu bertainiu išdas 
padidėjo suviršum pusantrų 
tūkstančiu doliarių. Grynais pi
nigais SLA. išde 1 d. spalio bu
vo $12.947.97.

Iš visų atžvilgių SLA. dabarti
nis stovis yra džiuginantis.

Nauja ‘‘Muzikos bei Dramos 
Draugija”. .“Vienybėj Liet.” 
(num. 44) pranešama, kad Brook- 
lyne susitvėrusi nauja muzikos 
ir dramos draugija vardu “Vy
turėlis”. Jos tikslu busią sukuop
ti visus vietinius jau atsižymė
jusius muzikus, dainininkus ir 
aktorius, lavinti gabesnius nau
jokus, statyti ant scenos linksmus 
ir pamokinančius veikalus, daly
vaujant pilnai išsilavinusiems ir 
gabiems aktoriams (gremėzdų bei 
tinginių neįsileidžiant) ir pelną 
panaudoti lietuviškiems muzika- 
liškiems veikalams išleidinėti.

Prie draugijos, tarp kitų žy
mesnių sceniškų veikėjų prisira
šė: Brazys, Bukšnaitis, Eremi
nas, Kanceriutė, Kvederas, Krau- 
čiunas, Rimkus ir Strumskis.

“Vyturėlis” žada linksmai ir 
augštai skrajoti Brooklyno pa
dangėmis.

Valgių paroda. Chicagos lietu
ves- moterįs, susispietusios apie 
“Apšvietos” draugiją, sumanė su
rengti 1 d. gruodžio parodą val- 
giy-

Mums teko girdėti ir net laik
raščiuose matyti pašiepimą šio 
sumanymo. Tečiaus reik pažy
mėti, kad panašus pašiepėjai, ne 
tik anot patarlės, “nemato to- 
liaus savo nosies”, bet, rodos, 
neišstengia pamatyt net ir savo 
locno.... pilvo. Trumpregystė aiš
ki ir neabejotina. Išmintinga 
maxima sako: sveikam kūne ir 
sveikas protas. Kuno-gi sveiku
mas nuo nieko taip nepriklauso, 
kaip nuo šeimyniškos naminės 
viryklos. Sveikata priklauso ne 
tiek nuo to, koks yra maistas, 
kiek nuo to, kaip jis yra paga
mintas. Lietuva senesniuose lai
kuose buvo pagarsėjusi savo vi- 
rykla; šiais laikais, ypač-gi z\ me

trikoj, rodos, juo toliau, juo ma
žiau atkreipiama atydos į šitą 
ytin svarbų dalyką. Geras val
gių gaminimas reiškia ne tik ge
rą sveikatą, bet ir sumažinimą 
“pragyvenimo išlaidų”, ant ku
rių, ypač dabar, taip rugojama, 
sumažinimą daktarų lankymosi 
ir pagalios sumažinimą mirtingu
mo tarp vaikų. Gera, praktiška 
gaspadinė išleis pusę doliario ir

1 pagamins geresnį valgį, negu gre- 
mėzdas-gaspadinė, išleidusi pu
santro/ doliario.

Kick mums žinoma, “Apšvie
tos” draugija jau kelis metus ve
dė praktišką valgių gaminimo mo
kyklą ir ši rengiamoji kulinariš- 
ka paroda yra tos mokyklos dar
bavimosi pasekmė.

Šių visų priežasčių dėlei čika- 
gietes, stovinčias priešakyj šio 
judėjimo, reik tikrai pasveikinti 
ir velyti jų triūsui gerų pasek
mių.

Petrauckas Tilžėje. Jeigu ti
kėti “Naujos Lietuviškos Cei- 
tungos” žodžiams, tai M. Pet
rauckas, dainius ir kompozito
rius, jau išsirengė kelionėn į 
Ameriką, kur žada šią žiemą 
duoti eilę koncertų. Minėtasai 
tilžiškis laikraštis praneša, kad 
M. Petrauskas “grįždamas į Ame
riką“ apsilankė Tilžėj ir 20 d. 
spalio davė tenai koncertą. Tai
gi galima tikėtis, kad greitu lai
ku jis bus vėl Amerikoj.

Mažai kas patėmija. Visi net 
dega iš žingeidumo, kiek kas au
kojo pinigų prezidentų rinkimui, 
bet, rodos, niekas nežingeidauja 
tuom, kiek bravorai išleidžia pi
nigų sumušimui prohibicijonistų 
partijos, kuri nori panaikinti gir
tuokliavimą. Nesenai Lawrence, 
Mass., paaiškėjo, kad tik vienas 
mažesnis bravorėlis per paskuti
nį dešimtmetį išleido $100,000 ne- 
daleidimui priešsaliuninių įsta
tymų. Tai tik vienas bravoras, 
o kur kiti? Visus į krūvą sudėjus, 
reikėtų gal bačkomis tą auksą 
saikuoti.

Įdomus apsireiškimas: visi, ro
dos, tą nujaučia arba žino, bet 
retai kas apie tai kalba, arba 
tuom piktinasi, tarsi girtuoklystė 
butų geriausiu dalyku. Tuom tar
pu ji yra aršiausiu neprietelium 
visų žmonių, ypač-gi darbinin-

, ______

Anarchistų žurnale “Mother 
Earth”, leidžiamam garsios anar- 
chistės Emmos Goldman, randa
me sekančią nuomonę apie Leoną 
Čolgošą, lenką-anarchistą, užšo
vusį prezidentą McKinley:

Męs nei kiek neabejojame, kad 
busiantiejie historlkal, kurie ne* 
užsiganėdins vien tik aprašinė
jimu didžių karvedžių ir jų ar
mijų, bet kurie aprašinės žmo
nijos kovą už didesnę laisvę, 
(kad tie h istorikai) paskirs Leo
nui čolgošui garbingesnę vie
tą.... negu Williamui McKinley.

Čolgošo pasielgimas buvo ly
gus Šranko pasikėsinimui ant 
Roosevelto gyvasties. Garbinti 
panašius darbus, reiškia kurstyti 
žmones prie užmušystos. Bet 
esama žmonių, kurie taip, o ne 
kitaip laisvę supranta.

Akušerijos mokykla. Pirmiaus 
buvome pranešę, kad Scrantone 
įsteigta akušerijos mokykla po 
užveizda Drų : Šliupo, Kulczyckio 
ir Carlucci. Tuom tarpu mokyk
la randasi privatiniame dro Kul
czyckio bute, bet girdėt, kad ne
trukus žadama ją perkelti į tam 
tikrą butą ir įrengti pagal tam 
tikrus naujausius reikalavimus. 
Čia bus ne pro šalį patėmyti, kad 
panašios mokyklos reikalingumas, 
ypač tarp lietuvių, nuo senai da
vėsi atjausti ir todėl velytina, 
kad šis praktiškas ir naudingas 
sumanymas susilauktų gerų pa
sekmių.

NAUJOS JŪRĖS.

Profesorius Etchegryen, laik
raštyj “Scientific American” pa
duoda, rods ne naują, sumany
mą — sutvėrimo iš Sacharos tirų 
jūrių.

Mat ketvirta Sacharos dalis 
yra žemiau jūrių paviršiaus. Tai 
franeuzai, kuriems Sachara pri
guli, galėtų, nukasę kanalą, užlie

ti tas žemumas, iš jų pasidarytų 
jūres, o iš kalvų ir iškilimų vai
singos salos. Jūrės palengvintų 
susinešimus. Oras pasidarytų 
daug vėsesnį ir drėgnesnis visoj 
Šiaurinėj Afrikoj.

Sumanymas tas ne naujas. 
Franeuzai jau tirinėjo Sa
charos tirus ir persitikrino, jog 
toli ne visa Sachara yra žemiau 
jūrių paviršiaus; duotųsi užlieti 
tik tirai į pietus nuo Algiero, tai
gi tik tie plotai, kur kitąsyk butą 
jūrių, o dabar yra dar užsilikę 
gilus suraus vandens šuliniai.

Padarymas naujų jūrių butų 
Afrikai naudingas, bet jos ga
lėtų atsiliepti ant Europos kli
mato, ten oras galėtų atvesti, 
todėl ypač Šiaurinės Europos gy
ventojai keltų protestus prieš! 
invikdinimą to sumanymo. In- 
kaitusi Sachara yra Europai kaipi 
pečius ją šildantis.

Kaip peles išbaidyt.
Pelės labai nemyli kamforos 

kvapo. Įdekite stalčiuose po ma
žą kamforos šmotelį; visos pe
lės išsinešdįs laukam A

; '{ '• ; J. " K. Aušris. .

Amžinai verdantis puodas.
(Trumpas piešinys apie Balkanus ir priežastį 

dabartinio karė).

Teisingai vienas įžymus diplo
matas pavadino Balkanų pussalį 
nuolatai verdančiu puodu. Iš- 
tikro, nuo kelių šimtų metų ja
me niekados nebuvo ramumo. 
Užpuolimai, skerdynės ir karai 
jame, rodosi, neturi nei pradžios, 
nei pabaigos.

Šiądien, kada ne tik visos Eu
ropos, bet ir viso pasaulio akįs 
yra atkreiptos į tai, kad dabar 
darosi ant Balkanų pussalio, ku
riame keturios mažos tautelės — 
Bulgarija, Serbija, Grekija ir 
Montenegro — šoko imties i su 
savo dideliu amžinu priešu, 'Tur
kija, ne pro šalį bus ir mums 
arčiaus ne tik tai kovai, bet ir 
toms tautoms prisižiūrėti.

Kad geriaus suprasti šio karo 
reikšmę, reik pirmiausia žinoti jo 
priežastį. Tečiaus šiame atsiti
kime nelabai lengva tą priežastį 
aiškiai išdėstyti. Kol kas męs 
trumpai pasakysime, kad šią ko
vą ant Balkanų pussalio pagimdė 
Macedonia. Macedonia yra 'Tur
kijos provincija, — išties nelai
minga provincija, nes per pasta
rąjį šimtmetį gal nei vienas vi
same pasaulyj žemės kampelis, 
nematė tiek ašarų, tiek kraujo 
nekaltai pralieto, tiek persekioji
mų, kiek jų matė ir iškentėjo
Macedonijos gyventojai.

Geresniam supratimui šiądieni- 
nių atsitikimų pirmiausiai turime 
arčiaus apsipažinti su visu tuom 
kraštu, kuris dabar užsidegė karo 
liepsnomis.

Balkanų pussaliu vadinasi visa 
ta dalis pietinės Europos, kuri 
guli į pietus nuo Dunojaus upės. 
Prie jo taipgi priskaitoma dar ne
didelė viešpatystė, vadinama Ru
munija, kuri guli į šiaurius nuo 
Dunojaus. Žodis “Balkanai“ reiš
kia kalnus, arba perėjimus tarp 
kalnų ir jis labai šiam kraštui tin
ka, nes, ištikro, beveik visas pus- 
salis yra vieni kalnai ir kalnų 
lenciūgai.

Į šiaurius nuo Dunojaus, kaip 
jau minėjome, guli Rumunija, — 
derlinga, rami, gerai pasilaikan
ti ir labai gerai rėdoma šalis. 
Tai yra maža karalystė, pasida
riusi iš susijungimo dviejų se
nesniu kunigaikšt vsčių — Va- 
lachijos ir Moldavijos. Jos sos
tinė yra miestas Bucharestas 
(žiūrėk žemlapį). Savo geogra
fišku padėjimu ji atidalina Rusi
ją nuo tikrųjų Balkanų ir nuo 
Turkijos. Turėdama gerą ir pui
kiai sutvarkytą kariumenę ji vi
sados daug sveria ginčuose tarp 
Balkanų pussalio viešpatysčių; 
vienok, būdama išmintinga, ji 
niekados į juos nesikiša su gink
lu. Ji neįsimaišė nei šiuom kar
tu.

Tuojau skersai per Dunojų, į 
pietus nuo Rumunijos, guli nau
ja, nes tik keturių metų senumo, 
Bulgarų karalystė, kuri susitvėrė 
iš susijungimo buvusios Bulgarų 
kunigaikštystės ir buvosios tur- 
kišk □s provincijos Rytinės Ru- 
melijos. Ji užima plotą truputį 
mažesnį, negu plotas Kauno, Su
valkų ir Vilniaus gubernijų, krū
von sudėtų ir turi truputį dau
giams negu 4 milijonus gyven
tojų.

Į vakarus nuo Bulgarijos gu
li maža viešpatystė vadinama Ser
bija, kuri yra mažesnė už Kauno 
ir Suvalkų gubernijas krūvon 
sudėtas ir turi apie 2,700,000 gy
ventojų, tžiigi apie tiek, kiek jų 
yra Suvalkų ir Vilniaus gub. 
Belgradas, prie Dunojaus upės, 
yra šios karalystės sostapilė.

Metus akį ant žcmlapio, ne
sunku patėmyti, kad Serbija už
ima pavojingiausią vietą tarp vi
sų kitų Balkanų pussalio viešpa
tysčių, nes ji guli stačiai skersai 
kelią iš Austrijos į Egejiškas jū
res. Austrija jau nuo senų se
novės veržiasi prie Egejiškų jū
rių ir anksčiau ar vėliau, ji ten 
eis — per Serbiją.

Tarpe Serbijos ir Adriatiko jū
rių guli dvi provincijos—Bosnija 
ir Hercogovina, kurių gyventojai 
yra slaviškos kilmės ir kalbą var
toja arba serbišką arba labai’ ser
biškai kalbai artimą. Šiedvi provin- 
ciji priklausė Turkijai, bet ke
turi metai atgal formai iškai, nors 
prieš vietinių gyventojų norą ir 
nežiūrint j Serbijos pasipriešini
mą, tapo prijungtos prie Au
strijos.

Černiaus šitj dviejų provincijų 
guli mažytė —- tikras nykš
tukas -** Montenegro karalystė. 

kuri višu trečdaliu yra mažesnė 
už Suvalkų guberniją, o visų gy
ventojų skaitlius neišneša nei 
septintos dalies vienos Kauno 
gub. gyventojų, nes siekia vos 
225 tukš'f ančių, (Kauno gub. tu
ri per 1,600,000 gyventojų). Mie
stas vardu Cetinja, turintis vos 
5,000 gyventojų, yra Montenegro 
karaliaus Mikalojaus sostapilė.

Pačią pietinę Balkanų pussalio 
dalį užima grekų karalystė, savo 
plotu truputį didesnė už Suvalkų 
ir Vilniaus gubernijas, krūvon 
sudėtas, bet skaitlinių gyventojų 
yra už jas mažesnė. Grekijos 
gyventojų esama iš viso 2,631,- 
952.

Viduryj tarp šitų karalysčių 
guli žemės plotai, kurie priguli 
Turkijai ir kurie paprastai vadi
nasi Europiška Turkija, kad at
skirti ją nuo kitų Turkijos plo
tų, kurie guli Azijoj, skersai 
Marmuro jūres, ir vadinasi Azia- 
tiška Turkija. Šie Europiškos 
Turkijos plotai yra padalinti į 
šešias provincijas, vadinamas vi- 
jaletais: Skutari, Janina, Kos- 
sovo, Monastir, Salonika ir Ad- 
rianopolis, neskaitant Konstanti
nopolio, kuris, kaipo visos Tur
kijos sostapilė, turi atskirą ad
ministraciją.

Tarpu Serbijos ir Montenegro 
matyt ant žcmlapio skersomis 
linijomis poženklintą siaurą juo
stą, — tai distriktas arba sandžia- 
kas, vadinamas Novi Bazar, ku
ris yra dalimi taip vadinamos 
Senos Serbijos. Nors jis priguli 
Turkijai, bet Austrija jau senai 
ant jo akį turi ir labai jį atsar
giai daboja nuo Serbijos, kuri 
norėtų jį sau prisisavinti, nes 
šio distrįkto gyventojai yra be
veik visi serbai.

Kitas dalis; Europejiškos Tur
kijos paprasta vadinti senobiniais 
istoriškais vardais. Taip, kraš
tą, gulinti tuojaus į pietus nuo 
Montenegro, vadinama Albani
ja, o pietinę jos dalį (augčiau 
Grekijos): vadinama Epini. Vi
sas kraštas nuo miesto Adrianopo- 
lio žemyn, net iki Egejiškų jū
rių, vadinasi Trakais. Tikrąją 
Macedoniją reik pavadinti plo
tus, gulinčius į šiaurius ir į va
karus nuo miesto Salonikos, — 
visą plotą, kuris ant žemlapio 
užženklintas taškeliais. Už šitą 
plotą ir eina dabar karas.

Nelaimingas kraštas.

Macedoniją yra tikra politiš
ka votis ant Balkanų pussalio 
kūno, — votis, kuri amžinai au
ga, kartais trūksta, bet niekados 
neužgyja. Šiądieninis ka
ras, tai tik viena iš skait
lingų tos voties opera
cijų, bet ar ir ji išgydis šitą 
Balkanų pussalio skaudulį, šiuom 
laiku dar nežinia. Kad geriaus 
suprasti priežastis šiądieninio pa
dėjimo, reik žinoti, kad Mace
donijos gyventojai susideda be
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veik lygiomis dalimis iš grekų ir 
slavų (bulgarų ir serbų) su stip
ria priemaiša albaniečių; turkų 
čia yra daug mažiau negu bile 
kurios kitos tautos gyventojų. 
Grekai, bulgarai, serbai ir alba- 
niečiai — visi skaito save vie
natiniais Macedonijos pavaldė- 
jais ir kiekvienas iš jų, per metų 
metus įvairiausiais budais sten
gėsi sustiprinti šiame krašte savo 
įtekmę.

Bulgarija remia savo pretensi- 
jas prie Macedonijos tuomi, kad 
šis kraštas andai beveik per ke

turis šimtus metų (nuo 893 m. 
i iki 1277 m.) priklausė Bulgari
jai ir kad šiądien Macedonijos 
gyventojai yra daugiausiai bul
gariško kraujo, arba bulgarams 

'prijaučiant i.
Serbai, iš kitos pusės, priro

dinėja, kad didis serbų karalius, 
Dusau, viešpatavęs nuo 1336 iki 
1356 m., valdė Macedoniją ir 
vadinosi “Karalium Macedonijos 
ir monarchu serbų, grekų ir bul
garų“. Jie taipgi tvirtina, kad 
Macedonijos dalis, vadinama Se
nąją Serbija, yra serbų apgyventa 
ir todėl serbai niekados neleis, 
kad kas kitas, o ne jie, turėtų 
Macedoniją valdyti.

Šitos visos pretenzijos, kaip 
matome, yra grynai istoriškais 
atsitikimais pamatuotos. Vienok, 
žiūrint tuom pačiu istorišku žvilg
sniu, reiktų pripažinti, kad gre
kų pretenzijos prie Macedonijos 
yra stipriausios, nes Alexandras 
Didysis ir Filypas Macedonietis 
valdė visus šiądieninės Macedo
nijos plotus dar tais laikais, kada 
apie Serbiją ir Bulgariją nei gir
dėti niekas negirdėjo. Grekai 
taipgi tvirtina, kad šiądieniniai 
Macedonijos gyventojai yra iš 
didesnės dalies grekiško arba lie- 
leniško kraujo ir paėjimo.

Šitos varžytinės už šmotą že
mės ir gimdė nenustojančius ka
rus, kurie ypač tarp turkų ir 
grekų paskutiniais 20 metų ėjo 
be paliovos ir išsireikšdavo kru-' 
vinais užpuldinėjimais ir skerdy
nėmis grekiškų ir turkiškų gink
luotų bandų iš įvairių desperatų 
susidedančių.

(Toliaus bus).

LIETUVIAI MOKSLEIVIAI
1912 METUOSE.

Aušrinės No. 19-me randame 
K. J. straipsnį su akyvoms sta
tistiškomis žiniomis apie lietu
vius moksleivius 1912 m., kurį 
žemiaus paduodame:

Besiknaisydamas. po laikraš
čius ir šiaip truputį numanyda
mas lietuvių besimokinančios jau
nuomenės gyvenimą, surinkau 
šiek-tiek žinių, kas ir kame pa
baigė praėjusiais mokslo metais 
mokslus. Bet kam tos žinios 
reikalingos? Žinoma, čionai tru
putėlį atsveria.... paprasto žin
geidumo! Man gi labiausia rū
pėjo susekti pabaigusios mok
slus jaunuomenės skaičius (to 
tikslo nepasiekiau); be to norė
jau sužinoti, kurion pusėn slink- 
sta mūsiškiai, kuriuos mokslus 
jie labiau yra pamėgę ir taipo
gi, ar tie, jų išsirinkti, mokslai 
tinka musų visuomenės rei

Krusevac
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kalams. Prisipažįstu? manę su
rinktos žinios nėra ijilnos, dau
gybė vietų nepaliestai). Surink
tomis žiniomis naudojausi atsar
giai, (pav. “Ryg. Garsas” — No. 
24, paminėdamas lietuvius mok
sleivius, baigusius mokslą Rygo
je, vaduojasi jų pavardžių lie
tuviškumu. Pastebėjau taipogi, 
kad lenkų laikraščiai uoliai seka 
besimokinančios jaunuomenės 
musų gimnazijose mokslo pabai
gimą, žymi pavardę ir lenku skai
to beveik kiekvieną, kuris tik
tai yra katalikas arba katalikė.

Išpradžios surašau visus lietu
vius, baigusius augštuosius mok
slus, o paskum eis vidurinės mo- 

! kyklos.
Peterburgas. Augštuosius mok

slus pabaigė — O. Kraurokaite 
ir Sakėlaitė (abidvi dantų gy
dymo kursus), V. Pauliukonis 
(elektrotechnikos inst.), K. Bu
ga (kalbininkas), M. Bliudžius, 
V. Čerkeliunas ir Bilskus (visi 
trys prigimtininkai), Z. Toliu
šis —- teisių skyrių. Kame jie 
visi apsigyvęs ir darbuosis — 
tikrai nežinia. K. Būga pasiliekąs 
universitatėje, daugumas kitų ža
da apsirinkti vietas Lietuvoj. 
Vietinę dvasinę katalikų akade
miją pabaigė šie lietuviai: J. Pu- 
rickas, A. Mylimas ir A. Si
maitis.

Maskva. Pabaigė —■ J. Rudis 
(gydytojas), Z. Pocius (matin, 
inst.), P. Dovydaitis (teisinin
kas), R. Bytautas (filiosofas). 
Pastarasis pasiliekąs universitatė
je, J. Rudis apsigyveno Rygoje. 
Dovydaitis ketina mokinties dar 
istorijos.

Dorpatas. Pabaigė — S. Bu- 
gaila, J. 'Tonkūnas ir Atkočiūnas 
(visi gydytojai). S. Bugaila ap
sigyveno Kupiškyje, o kiti ir
gi žadą Lietuvos neapleisti.

Tomskas. Pabaigė — K. Mili- 
nytė (dantų gydymo kursus) ir 
J. Augštuolis (teisininkas). Pir
moji pasiliekanti 'Tomske, antra
sai apsigyveno Kaune.

Kijevas. Pabaigė — B. Un
tulis (kalbininkas). Nieko tikro 
apie jį nežinia.

Odesa. Pabaigė — V. Ruokis 
(prigimtininkas), žadąs ūkio in
st i tu ta n stoti.

Užrubežyje. Pabaigė — J. 
Šaulys (filiosofas), P. Čcsniutėj 
(raštijos skyrių), A. Kontautyte 
(visuomenės mokslų skyrių). Re
gis, visi apsibus Lietuvoje.

Vilnius. Lietuvos širdyje vi
sai mažai lietuvių tepabaige 
mokslus. Štai jie: V. Kairukš- 
tis, K. Kepalas (gimnazistai), 
Puniška (komersantas), S. Am- 
broževičius (mokytojų institu
tas), A. Samulionis, A. Bukaus-

*) Pav., trūksta žinių apie mie
sto mokyklas, dvasines semina
rijas, Prūsų lietuvius, Suvienytą
sias Valstybes, kelios gimnazijos 
nepaminėtos (Licpojus, Arcns- 
burgas ir kt.). Butų gerai, kad 
draugai šitą trukumą papildytų. 
Bet, susimildami, rašant, visuo
met pažymėkite: kiek klcsojc 
(mokykloje) išviso yra mokslei
vių (jų tautybę) ir lietuvių, kiek 
pabaigė ir pasiliko, kiek nebai
gusių kurso išstojo, kur pabai
gę, arba išstoję, mano įstoti, ap
sigyventi ir darbuotis. K. J.

kytėį A. Jurašaitytė, St. Klungy^ 
te, J. Vainckioniutė (gimnazis
tes).

Kaunas. Pabaigė: K. Radu
sis, P. Grajauskas ir J. Savickas 
(visi komersantai), Daukša ir 
Olšauskas (vyrų gimnaziją), K. 
Bustaitytė, B. Meginiutė ir S. 
Petraitytė (gimnazistės).

Panevėžys. Realinę mokyklą 
pabaigė: Z. Bačalis, J. Bučas, 
P. Kirtiklis, V. Kriščiūnas, K. 
Navakas ir J. Vidugiris. Moky
tojų seminariją — P. Saladžius 
ir V. Jankauskas. Iš moterų pa
baigė — M. Bličmanaitė (Mari
jos mok.) ir P. Novakaitė (pro
gimnaziją). Miesto mokyklą bai
gė 25 mok., kurių tarpe 10 lie
tuvių : K. Augustinavičius, M. 
Grubis, A. Jarašunas, P. Jur
gaitis. J. Kisielius, A. Kubilius, 
R. Kuodis, J. Krikščiūnas, B. 
Miknevičius ir V. Velžis.

Šiauliai. Vyrų gimnaziją pa
rbaigė 22 jaunikaičių, tarpe jų 8 
lietuviai: S. Baranauskas, S. Bi- 
rutavičius, P. Birutavičius, Z. 
Gaidimavičius, J. Didžiulis, S. 
Dunda, M. Markauskas ir J. 
Mainis.

Mintauja. Realinę mokyklą 
pabaigė — K. Didžiulis, A. Jur- 
skis, M. Lėktinas ir V. Petrulis. 
Vyrų gimnaziją Nagilis, Lai- 
kunas ir \Taitiekunas. Moterų 
gimnaziją — M. Mastauskaitė. 
Pirklybos A. Briedžio mokyklą 
baigusių, anot “Rygos Garso”, 
tarpe esą šie lietuviai: Z. Sab
ris. L. Milimaitė, K. Pauliukas.

Ryga- )’rU gimnaziją pabai
gė: Č. Butkis, J. Rauda, A. Mer
kis ir J. Lanbarauskas; moterų 
gimnaziją — M. Mašiotaitė, L. 
Žindulis ir A. Mažinaitė.

Marijampolė. Vyrų gimnaziją: 
k. Ambraziejus, S. Brazys, V. 
Vilkaitis, P. Gustaitis, B. Dai- 
lyda, J. Norkaitis, V. Stanevi
čius, Z. Starkevičius, D. Kir- 
laitis, J. Grinkevičius, V. En- 
driulaitis. Moterų gimnaziją: 
A. Bliudžiutė, O. Masaičiutė, L. 
Trcigiutė ir A. Grudzinskiutė. 
“Žiburio” progimnaziją: A. Bu- 
tauskiutė, Ak. Klcboniutė, M. 
Starkevičiūtė ir M. Žilinskaitė.

Suvalkai. Pabaigė tiktai vienas 
(vyrų gimnaziją) — S. Laskc- 
vicia.

Veiveriai. Mokytojų seminari- t 
ją pabaigė 19 mokinių, tarpe jų 
15 lietuvių: M. Baliunas, J. Bra
zaitis, J. Butkus, I. Dargis, J. 
Geniušą, J. Kinas, Z. Mickevi
čius, K. Motuzą, A. Osmolskis, 
L. Astrauskas, V. Oškinis, V. 
Sriuoginis, St. Šileika, K. Uzas, 
C. Vitkauskas.

Apie miesto mokyklas visai 
mažai teturiu žinių. Žinau, kad 
Trakų miesto mokyklą baigė 16 
mokinių, jų tarpe 3 lietuviai. 
Ukmergės m. mk. baigė 44 moks., 
jų tarpe 8 lietuviai. Seinų m. 
mok. baigė 22 moks., jų tarpe 8 
lietuviai (be to da 3 sulenkėję). 
Biržų m. mok. baigė 28 moki
niai. Jų tarpe 15 lietuvių. 7 bai
gusiųjų ketina duoti liaudies mo
kytojo kvotimus, 3 vaistinės mo
kinio kvot., 2 — jūriniu, mokyk
lon, 1 — Dotnavos ūkio mok., 
2 matin, mok., 2 — Vilu, feld- 
šerių, mok., — visi kiti mano
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Įstoti kas j gimnaziją, kas į ki- iau nepagarsėsiu? Palaukit jųš
tas mokyklas.

“SaulėsJ^kursus 
Marcinkevičius, A. 
tė, M. Veverskaitė, 
te, M. Žilinskaitė,

kas

nedėkingi gyvulėliai! Nenorit ra- 
Šyt apie nuirusį, tai rašysit apie

Atsisėdęs imu plunksną ir 
šau savo organan:

— Draugai ir draugės! Aš gy
vas ir apsiimu maršuot su pra
kalbomis !

Laiškai pasipylė iš visų pusių. 
Leidžiuosi kelionėn, kaip tas am
žinas žydas — nuo miestelio į 
miestelį.

Puikiai sekasi, po šimts bala
nų! Nėr geresnio vaisto pagar- 
sčt, kaip tik “maršrutą”. Tai pa
sekmingas ir ištikimas vaistas. 
Ir Trinerio Elixiras negali jo “su-

kuriui jis labai gelbėjo. Žmogus 
“marširavo“, berėkaudar 
skykit ir deginkit visus 
listiškus laikraščius ir 

Kovą“.

nesocia-

pabaigė! J. 
Ambrazieju- 
A. Gulbinai- 
O. Ženkevi- 

čaitė, V. Žilis, J. Miežlaiškis, K.
Misevičaitė, J. Mitkaitė, O. Sa
baliauskaitė, T. Spudaitė, S. Či- 
žaitė ir K. Jurkšta.

Kiek teko pastebėti, maža 
metė vidurinę mokyklą nebaigęs
jos. Paprotys stoti iš ketvirtos, 
penktos klesos tiesiai dvasinėn 
seminarijon, regis, nyksta. Ku
rie pabaigė, tai vis žada baigti 
augštuosius mokslus ir daugiau
siai mano būti mėlinakepuriais, 
nors nemaža yra norinčių įstoti 
ūkio, technologijos, girių insti- 
tutuosna.

Įsižiūrėjus į dabar baigiančią 
mokslus jaunuomenę, pastebiama
dar vienas labai svarbus apsireiš- skaitykit tik 
kimas. Būtent: baigiančių dau- kaip jis paga 
guma jau netik mano, bet ir apsi- • pūtį, tai but 
gyveno Lietuvoje. Bėgimai iš(greką Gerost 
Lietuvos, galima sakyti, jau nyk- kęs. 
sta. Užtenka tik sulyginti mįok- K 
sleiviją, keli metai atgal baigusią- -kus 
ją su dabar baigiančiąja. Paste- jeigu ne tas stebuklingas marš- 
bėsime didelį skirtumą: pirmiau, rūtos vaistas!.?., 
keno nors išvažiavimas, “truputį 
į rytus, truputį į pietus” buvo 
paprastas apsireiškimas. Buvo 
stebemasi tuomi, kad kas nors 
apsilikdavo Lietuvoje. Dabar 
jau atbulai virsta. Į tą, kurs pa
meta gimtinę šalį ir nutraukia 
savo su jąja ryšius, jau žiūrima 
su paniekinimu, kaipo į tautos 
išgamą. Iš kiekvieno dabar bai
giančio mokslus reikalaujama, 
kad jisai liktų Lietuvoje ir kad 
čia butų visuomenės veikėju. Tų 
reikalavimų nieks viešai nesta
to, bet tokia jau išsidirbo musų 
visuomenėj nuomonė. Ir tos 
nuomonės dauguma baigiančių 
mokslus jau * klauso.

Be to da pastebiama, kad dau
giau jau stojama tosna mokyk- 
losna, kurias baigus liuosiau ga
lima pasilikti Lietuvoje, pvz. me
dicina, jurisprudencia ir kt. Yra, 
vienok da ir tokių, kuriuos trau
kia gardesnė inžinieriaus ar kito 
kokio valdininko duonelė, tokio, 
kuriam “Lietuvoje nėra kas veik
ti”. Toki žmonės, būdami sve
tur (išanksto ten mano išsidan
ginti), žada daug aukoti tėvy
nės reikalams, žodžiu, — mano 
atsipirkti pinigais. Nieko sau 
tokių žmonių galvojimas!

Manau, kad kitais metais “Auš
rinėje” pasirodys tikresnių žinių, 
negu mano. Draugai, parūpin
kite jų, papildykite manąsias.

“Auš.” K. T.

, Michclio-sunųs, Prusejikus

O jeigu toki šmicai pasekmių-

čią, liežuvį — kaip mazgotę, bal
so bile veršis gali man pavy-

Pašnekelių Kampelis
Ž36. Kur yra brangiausia pa

saulyj namas su sidabrinėmis du
rimis? Agros mieste, Indijose, 
yra puiki budavonė, vadinama 
“Tai Mahal”, kurią skaitoma gra
žiausia ir brangiausia budavonė 
visame pasaulyj. Šitą budavonę 
pastatė Indijų valdonas Shah 
Jihan kaipo mauzolėjų savo nu
mylėtai žmonai (Mauzolėjum va
dinasi budavonė, kurioj sudeda
ma numirusios ypatos lavonas).

“Tai Mahal” yra aštuoniakam- 
[‘S formos ir turi 100 pėdų plo- 

čio>\ir 200 pėdų augščio.
naniAs pastatytas iš baltojo mar
muro. Kiekviena dalis šio ne

v ;
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jeigu ženklelis yra apačioj Iš
perto (bet viduryj^ tąį tas reiš
kia neprielankų atsakymą į pir- X.
mesnio laiško klausimus. Jeigu 
ženklelis yra prilipdintas deši
niau! viršutiniam kampe koper- 
to ne stačiai, bet gulsčiai, tai tas

myli laiško a temų ją. Jeigu tas

DIDVYRIS.
(Mažas felietonėlis)

Kaip tai smagu skaityti musų

didvyrių bijografijas! Paimk to
kį Napoleoną, arba Hanibalą — 
net kraujas gįslose užverda, be
skaitant jų gyvenimo aprašymus! 
Arba paimk nors tokį Čingis- 
-haną, arba Attilą, kurie, ves
dami gaujas puslaukinių aziatų, 
griovė netikusį seną Europos su
rėdymą. Ne už dyką Attilą pra
minta “Dievo botagu”: kur jo 
arktis koją pastatė, ten žolė dau
giaus neaugo.... Buvo didelių 
vyrų, tik vis-gi nors ir didvyriai 
jie buvo, bet kvaili: numirė pir- 
miaus, negu jų bijografijas su
rašė.... Kas per nauda iš tų 
didvyriškų darbų, kad pats apie 
tai negali pasiskaityt.

Aš jums, broliai lietuviai, pa
sakysiu, kad mums reik sąvųjų 
didvyrių ir nebile kokių sudru- 
nėjusių, liet dar gyvų. Tegul 
žmonės skaito ir mokinasi: ir 
jiems nauda, ir didvyriui prie

Taigi, kojas išsižergęs ir pasa
koju :

— Esmi nuvarginto proleta- 
rijato Mozė, gimęs, kaip ir jis, 
karališkoj giminėj. Mozę nen
drėse surado beplaukiojant, o 
aš net į Ameriką atplaukiau. Mo
kinausi pas bambizas misijonie- 
riaut, tik iš ten mane išmetė. 
Buvau vadovu didžiausios lie
tuviškos organizacijos, tik tam- 
sunai ir iš ten mane išvijo. Ta
pau musų išganimo armijos ad
ministratorium, bet ir sa vie jie, 
nedėkingi, pakelę faldus man 
spyrė.... Dabar cinu augščiausį 
versitetą ir liksiu neojuristu (bet 
kol kas šipkortėms andliavoju).

Taip “su misijoms“ pavažinė
jęs, sugrįžau pas savo seną ge
gutę ir laukiu, ar kas bijografijos 
neparašys.

Kaip nebuvo, taip nėra.
Kokį laikraštį nepaimsi, — nei 

žodelio apie mane. Net tas iš 
Scrantono knisyklų Žyvatas dau
giaus garbės turi negu aš — aš, 
kurio motina buvo turke, o tė
vas pusę Lietuvos turėjo vienais 
tik dvarais! Tai jau gana!

Jeigu jus tautiečiai “nekėrinat” 
apie didvyrius ir Džianus Bam
bas, tai aš jums iškirsiu dar ge
resnį špitoklį: Apsidžiaugsit jus 
savo Žy vatais!

Nuėjau, kur reikia, pakišiau 
liežuvį ir Jo Mylista SLA. prezi
dentas, Žyvatu vadinamas, atsi
sėdo šaltojoj.

Negerai tik, kad negavau tris
dešimts grašių....

O ką? Dabar žinote mane?
Draugai ir draugės! Hafini- 

balai, Attilai, Čingis-hanai ir net 
pats Gerostratas neverti mano 
pado dulkės! Aš — aš didvyris, 
mano vardas Ef Dzi Judošius 
ir jeigu nieks apie tai nežinojo, 
tai dabar visi žinot! P. S—s.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

kampe, tai tas turi.-reikšti vieton 
meilės neapykantą. ( Yra dar dau
gelis ir kitokių kombinacijų.

Nora reikalo nei minėti, kad 
šitas visas formas vartoja tik jau- 
niejie, įsimylėję, kada viens ki-

—net skiepas, bokštas ir bokšte
liai,—yra išdabinti ornamentais iš 
įvairių spalvų marmuro. Vieto
mis, kaip iš vidaus, taip ir iš 
lauko, sienos papuoštos mozaiko-

iš vidaus, sakoma, visas mahome
tonų T^oranas (šventraštis) yra iš
rašytas mozaikose brangiais ak
menimis. Šita budavonė pritrau
kia kas metai tūkstančius žin
geidžių keliautojų. Vienas tik 
materijolas šio mauzolėjaus pa
statymui kaštavęs su viršum 20 
milijonų doliarių. Dvidešimts 
tūkstančių žmonių dirbo per 20- 
metų, pakol jį užbaigė. Visos 
duris “Tai Mahal” matizolėjuj yra 
iš gryno sidabro, ir ant rankenos,

kuri už-

žiniško brangumo daimantas.
----o---- -

137. Kas tai yra jėzuitai? Jė
zuitų vardą nešioja viena iš žy
miausių ir garsiausių katalikų 
bažnyčios draugijų. Jėzuitų or- 
denas arba draugija tapo įsteig
ta 1^34 m. Ignoto Loyolos, ku
riam' vėliaus pripažinta vardą 
šventojo. Tais laikais, kada jė
zuitų ordenas buvo sumanytas, 
jo svarbiausiu tikslu turėjo būti 
kelionė į Palestiną ir platinimas 
krikščionybės tarp mahometonų. 
Šitas vienok tikslas tapo per
keistas todėl, kad kilo karas tarp 
turkų ir krikščioniškų viešpatys
čių Europoj. Todėl Ig. Loyola ir 
jo pasekėjai pasistatė sau tikslu 
sutverti
kirstų kelią smarkiai tuom lai
ku besiplatinusiam Europoj pro
testantizmui arba Reformacijai.

1539 metais tapo išdirbti naujai 
susitvėrusios draugijos įstatai 
ir perstatyta juos popiežiui Povy- 
lui III patvirtinti. Nariai šios 
draugijos sudėjo prižadus di
džiausio paklusnumo savo perdė- 
tiniams, ypač popiežiui ir prisi
žadėjo eiti, kaipo misijonieriai, į 
bile kurį kraštą, kur juos popie
žius pasiųstų krikščionybės pla
tinimui. Ignotas Loyola tapo 
pirmu Jėzuitų ordeno generolu.

Savo laiku jėzuitai buvo dasi- 
griebę didelės įtekmės ir galy
bės ir savo itekme vedė politiką 
kelių Europos viešpatysčių.

Įsimaišymas jėzuitų į politi
kos reikalus, padarė jiems daugy
bę priešų ir galų gale viešpa
tysčių įstatymais pradėta juos

panijos, Rusijos ir kitų viešpa- 
tvsčiu. c

denas buvo vienas iš gabiausių 
ir, jeigu taip galima išsireikšti, 
vienas iš mokyčiausių ordenų.

kuris jaučia. Paprastas žmogus, 
vieton su markėmis komedijas 
daryti, stačiai parašys, ką jis

Su jaunais 
Toks jau

mano arba jaučia, 
visai kitas dalykas, 
mat jaunystės amžius!....----o----

139. Kas tai yra “Halloween” 
ir kodėl amerikonai jį apvaikš- 
čioja (31 d. spalio)? “Halloween” 
paprotys arba šventė yra grynai 
aglo-saxų tautų šventė. “Hal
loween” vadinasi 
Visus Šventus, 
low” reiškia p? 
“Halloween” rciš
su šventų — All Hallows Eve.). 
Anglijoj ir Škotijoj nuo senų lai
kų šį vakarą “švęsdavo” įvai
riomis ceremonijomis ir burtais; 
jaunimas tą vakarą, anot pada
vimo, galėjo sau išburti savo bu
simą mylimąjį arba busiąmą my
limąją.

Anais laikais, kada dar tikėta 
į įvairius burtus, žmonės manė,

š ve ntė.
vakaras prieš 

(Žodis “to hal- 
idaryt šventu; 
kia vakaras vi-

sios vaikščioja; tikėta, kad šį 
vakarą net žmogaus dvasia gali 
laikinai nuo kūno atsidalinti ir 
po žemę trankytis. Todėl Ame
rikoj jaunimas šį vakarą ir rė
dosi dvasių pavydale, apsivilkus 
ilgais baltais marškiniais1.

našią šventę, paeinančią iš tų pa
čių burtų — tai Joninės, arba 
naktis prieš šv. Joną*' Tada ir 
gi manoma, kad dvasios ir viso
kios raganos ore skrajoja. Mer
ginos taipgi stengiasi išburti sau 
busiamąjį mylimą. šis burtas 
jau nyksta kaip Lietuvoj, taip 
ir čia. Amerikoj “Halloween” jau 
beveik nustojo savo pradinės 
reikšmės ir išsireiškia tuom, kad 
tą naktį jaunimas pridirba visokių 
“šposų”: gyvulius tvartuose gas- 
padoriams sumaino, vartus išlau
žia, vežimus ant stogo užriogli- 
na, langus smala ištepa ir daugy
bę kitokių šelmysčių pridirba.

KLAUSIMAI.
140. Ar yra dar tauta, kuri var

toja sanskrito kalbą?
131. Koks yra sentikių tikėji

mas ir kodėl juos vadinama sta- 
ravierais ?

132. Kur yra miestas, kuriame 
nėra musių?

133. Kokios tautos žmonės 
negalėtų užmigti minkštam pa
tale?
(Atsakymai bus kitam numeryj).

APIE ŠĮ IR APIE TĄ.

Taigi dr-ja ------- v
gai kviečia visas — visas be skir- 

Keleiviai tankiai savo kelionė^ tumo — Chicagos ir jos aplinki
nių lietuvės moteris ir merginas 
prisidėti su įvairiais, jų pačių 
pagamintais, valgiais. xMinetoj 
parodoj bus išstatyti visokios 
rūšies valgiai nuo vandens ir 
druskos iki skaniausio kepsnio.
Nėra nei vienai aprubežiuota,

Apart “Keleivio” už Bagočių 
užstojo ir*“Dilgėles”,

Šė su dilgėlėmis susiduria'.-* *
IJ. S. S. Literatiško komiteto 

nariai, Ugaudas ir Strazdas, pra
nešė Pildomam Sąjungos Komite
tui, kad “užstreikuosią”, jeigu iš 
Literatiško komiteto nebus pra-

Padoriems žmonėms gėda būti 
kompanijoj su tokiais doriškais

* *
girdėjusi, kad neuž- 

prieš Kalėdas) žadąs 
atvažiuoti į šią “aukso žemę“ Gri
gaitis, anuomet pagarsėjęs rinki
mu aukų revoliucijos tikslams.

Reik manyti, kad jis nevažiuo
ja, anot “Laisvės“ išsitarimo, su 
tikslu “pasipinigauti“.... 

* *
“Draugas” visai nemandagus. 

Erne ir pagarsino kelis “Kelei
vio” laiškus su parašais: “Su mu
sų guodonc, ‘Keleivio’ agentūra, 
per R. Vasiliauskas”, ir kitą — 
“ ‘Keleivio’ agentūra, F. J. Ba- 
gočius”. Tuom tarpu “Keleivis” 
buvo užsigynęs, kad jis ką nors 
turėtų bendro su Bagočium arba 
su Vasiliausku. Kas 
suka: arba “Keleivis” 
jo laiškai....

“Laisvė

nors

Apšvieta” širdin- kaltis. Jo duoti perstatymai yra

tas viskas priguli nuo kiekvienos 
iš jus, draugės-lietuvės; ką 
kuri gali ar nori, malonėkite at
nešti, viskas bus priimama. Ap
žiūrėję parodą, svečiai bus pa
kviesti vakarienei! ir pavalgė,

ti geresnis.
Katra nenorės, kad jos val

giai atsiųsti parodon butų su
valgyti, tai draugija viską čiely- 
bėj sugražins su didžiausia pa
dėka. )

Taigi rengiamoj valgių parodoj 
turime progą visos dalyvauti ir 
nors kartą visos sueiti bendran 
darban, paduoti viena kitai ranką, 
dirbti išvien ir parodyt visiems, 
kad ir tarp mus yra gabumai, 
susipratimas ir vienybė. Taigi

miestclių lietuvės, imkimės su 
visa energija ir pasišventimu prie 
įvykdimo šito naudingo sumany
mo. Surengkime ta valgiu paro

kurio są- 
laisviškiu c 

malonės, liko “Lietu- 
Živatkauskas, 
Basanavičius

* H?

“ Pa rd a v i k ų K1 i u b a s “ 
nariais, iš “koviškių ir 
pirmeivių“
va”, Dr. Šliupas, 
“Viet. Liet.”, Dr.
ir daug kitų žymių veikėjų, turės 
statyti naują butą: devinto dis- 
trikto Pcnnsylvanijos mainieriai 
atsisakė remti socialistiškus kan
didatus, todėl ir jie yra kan
didatais į tą patį “darbininkų

vienam ilgam laikui atmintyj pa
siliktų.

Mot. Dr-ja “Apšvieta“ turi vil
tį, kad jos dėl šio sumanymo 
atsišaukimas į jus, Brangios Se
serys, nepasiliks tuščiu girioj šu
kavimu, bet sužadins jumise no
rą prisidėti su įvairiais jūsų 
dirbtais naminiais valgiais. To-

Iksas Smailis.

VIETINES ŽINIOS.

džiam visas be skirtumo mote
ris dalyvauti minėto j valgių pa
rodoj ir neleisti musų viltims 
mus apgauti.

Norinčios dalyvauti valgių pa
rodoj platesniam susižinojimui

švarus, sveikos įtalpos, interesuo
janti, pamokinanti ir kelianti 
žmonių dvasią ir dorą toki, 
kokiais teatrai privalo būti. Jo 
perstatymus gali lankyti be pa
sipiktinimo ir maži ir dideli, vy
rai ir moterįs, nes juose nėra 
šlykštumų, nei plūdimų, nei po
litiškų tendencijų, kaip kad jo 
konkurentų teatruose tankiai pa
sitaiko. Jis taipgi pusėtinai mo-

— geriaus negu jo konkurentų 
taetruose, kur penkiųdešimtų me
tų bobužė, stora kaip statine, lo
šia rolę jaunos, 16 metų, mergai
tes, arba medinis Jurgis — kar
žygio ar kunigaikščio rolę.

Todėl tegul J. J. Zolp nepaiso 
konkurento agitacijos, bet tegul 
ir toliaus darbuojasi ir duoda lie
tuviams sveikos įtalpos teatrėlių, 
o publika jį rems, kaip rėmė iki 
šiol. Vienas iš Publikos.

Chicagos Draugijų Sąjungos 
Seimo apvaikščiojimas. Pereitą 
nedėldienį Chicagos Lietuvių 
Draugijų Sąjunga buvo surengu
si pirmą savo metinio seimo ap- 
vaikščiojimą. Apvaikščiojimas at
sibuvo šv. Jurgio parapijinėj sve
tainėj. Žmonių buvo pilnutėlė 
ruiminga svetainė prisirinkusi ir 
iš to 
jimą 
siu.
norų, negalima pasakyt apie va
karo programą, kuris visais at
žvilgiais buvo sumaišytas.

Pirmiausiai, vieton žadėtų 
miesto majoro ir Illinojo valsti*

atžvilgio galima apvaikščio- 
pavadinti pilnai nusiseku- 

To vienok, ir prie geriausių

jo pasiganedinti jų prisiųstais at
stovais. Toliaus, tvarka progra- 
1110 taip susimaišė, kad nei neži
nia, kam tie programai buvo 
spaudinti; to viso pasekme buvo-*" 
tas, kad dalis kalbėtojų ir kitų 
dalyvaujančių programe neturė
jo progos visai ant scenos pasi-

i

Laukiu diena po dienos, ar tik 
ir* mano bijografija nepasiro
dys. .. . Juk ir aš didvyris!.... 
Jeigu toks grekas Gerostratas 
liko garsus tik todėl, kad pa
degė ir sunaikino dievnamj Ef- 
feze, tai aš galiu dešimts tokių 
Gerostratų už juostos sau užsi
kimšti. .. •

Taigi laukiu.....
Bet vis nėra.
Palaukit, šungalviai! Nenorit 

rašyt apie gyvą, tai rašysit apie 
numirusį.
ėmiau ir

Jaunučiui iš Cleveland. Ta- 
mista aprašinėji visai privatiškus 
dalykus. Tokiems raštams laik
raštyj vietos nėra.

P. P. Gudui, Spr. Vali., III. 
Ačiū, ’ peržiurėsim.

p. Žemaitis, Clinton, Ind. Ačiū, 
bus kitam numeryj.

p. Plaušiniui, Tėvynainiui ir 
C. I. V—ui. Ačiū. Į šį numerį 
nesuspėjome, bus kitame.

p. Slm. Bartulaičiul. Apio žmogžu
dystę negalima dėti laikraštin, pakol 
to teismas neištiria, nes reikėtų ir 
Jums ir mums už tai atsakyti teisme.

gerų katalikų nelabai šiam orde- 
nui simpatizuoja, reik vienok pri
pažinti, kad kaipo misijonieriai, 
ypač Afrikoj ir Azijoj, jie ne-

Apie jėzuitus kalbama, kad jie 
vartojo maximą “Tikslas išteisina 
įrankius” ir sulyg jos buk elgėsi 
savo 
vienok 
aiškiai

NAUJI KAŠTAI.
Žemė ir Žmogus. Pagal 

Rėkliu parašė Z. Aleksa.
“Keleivio” spaustuvė.

Kai-kuriuose laikraščiuose ma
tome nemažai pajieškojimų mer
ginų apsivedimui. Matyt, tie 
jauni vaikinai mano, kad mergi
nos yra karvės, kurias lengvai 
galima nusipirkti turgavietėj. 
Kvaila butų merga, kuri atsaki
nėtų tokiam gremėzdui, kuris per 
laikraščius sau pačios j ieškosi.

❖ *

“Kovoj” skaitome, kad Lie
tuvių Social-Demokratų Partija

savęs. Kiekviena
turi savo reiški-

Pavyzdžiui, rožė

Keli mėnesiai atgal 
numiriau.... Ne vi

sai numiriau, bet tik parašiau 
ir išsiuntinėjau laiškus, kad jau 
aš — negyvas..,. Rašykit dabar 
jus, visokį gratižiaplunksniai, isto
rikai ir eiliadirbiai! Didis vyras 
mirė!. •..

O TAI BfiDA!....
Jonai, turiu jums pranešt 
liūdną naujieną: jųsų sūlabai 

nų Antanuką tik-ką traukinys 
suvažinėjo.

— O Jazau! Ar tik ne per 
jas? x . »

— O kodėl to.klausi?
Nes turėjo naujutėlius

tu s nuo Jonaičių Petruką pasi
skolinęs, tai reikėtų tris rublius 
už juos užmokėti , ...

ko-

ba-

Kas per biesas? Niekas nei 
cypti Nei žodelio.... Ar-gi aš

politiškuose veiklumuose, 
dar ir iki šiolei tas neyra 
išrištas klausimas.

—i— o------
Kokia yra krasos ženkle

lių (markių) kalba? Jauni vaiki
nai ir merginos, ypač įsimylėję, 
išranda įvairiausius budus susi
pratimui tarp 
gėlė (kvietka) 
mą, kiekviena 
nors ženklina.
ir mirta ženklina išreiškimą mei
lės, baltas dobilas 
ne”, geltona rožė
ir 1.1. • Krasos ženkleliai taipgi 
turi savo “kalbą”. Jeigu krasos 
ženklelis prilipdintas viršutinia
me kairiame kopertos kampe .at
bulai,’tai tas turi ženklinti, kad 
rašėjas išreiškia laiško ątėmėjai 
savo meilę ar prisirišimą. Jei
gu krasos ženklelis yra prilip
dintas viršuj viduryj koperto, 
tai tas turi reikšti, kad rašėjas 
ar rašėja sutinka su klausimais, 
užduotais pirmesuiame ./ Įkųške}

— “atmink ma- 
pavydėjimą

kuvoj, Austrijoj. Reik tikėtis, 
kad musų socialistįskos1. “gazic- 
tos“ nebjaurios ŠITO informaci
jos biuro, nes tai ^sąviScis”. Vi
sai kas-kita lietuviųytautos infor- 
macijinis biuras Pjjfyžitfj....

* ”-7

Socialistų kuopa iš Jersey City, 
N. J., pasikvietė kalbėtojum p. 
Pruseiką, “Laisvės’*? redaktorių, 
ir išgarsino jį plakatuose buvu
siu II Durnos atstovu. Nekurie 
laikraščiai apie tai pažymėjo, 
p. Pruseiką, užginčydamas, kad 
jis niekados atstovu-nebuvęs, taip

“Kadangi panaši reklama stato 
mane kėblan padėjimai!, todėl 
aš kategoriškai atsisakau nuo tos

Kitas gdlėtų 
jeigu ne tas 
dėjimas,. tai gal 
sakytų, ar bent

panįislyt, kad 
“keblus” 
ir

“ifjękategori^

pa- 
ncatsi-

NUO LIETUVIŲ MOTERŲ 
DRAUGIJOS “APŠVIETA”.
Jau ne kartą Draugija savo at

sišaukimais kvietė be skirtumo 
visas brangias seseris lietuvės 
stoti eilėn ir drauge minti ta
ką, vedantį prie mus pačių ap
sišvietimo. Nors tie jos atsišau
kimai nevisai pasiliko bergždžiais, 
bet vis-gi toli gražu jie neatsiekė 
savo pilno tikslo, —» nes didu
ma musų seselių į tai neatkrei
pė atydos, Chicagos Liet. Mot. 
Dr-ja “Apšvieta”, rodos, pirmuti
nė moterų draugija, kurios mie- 
ris yra netik ligoje pašelpą na
rėms duoti, bet ir apšvietą pla
tinti tarpe lietuvių moterų. Tai
gi tokia dr-ja, rodos, turėtu ras
ti didžiausią užuojautą ir prita
rimą tarpe lietuvių moterų. Bet 
pas mus tas nelabai matosi. 
Kaip žinoma, moterų dr-ja “Ap
švieta” kiekvieną žiemos sezoną, 
pagal savo išgalę steigia mote
rims vakarines mokyklas, kurio
se mokinama gaminti sveiki eko
nomiški valgiai, namų tvarka ir, 
įvairus rankų darbai; taipgi 
kinama kūdikių auklėjimas, 
laikymas sveikatos ir 1.1.

Prigulinčios prie dr-jos ir
kančios jos mokyklas yra pilnai 
užganėdintos, nes jos tame ma
to šviesesnę ateitį.

Labai gaila, kad diduma musų 
seselių į šitą, taip joms reika
lingą, dalyką neatkreipia atydos, 
bet sako: “Kam man tas mok
slas reikalingas, ar aš ponams 
valgius gaminsiu? Kaip išsivir- 
siu, taip pavalgysiu, kaip pasiklo
siu, taip išsimiegosiu; taigi ir be 
tų« dalykų galiu apsieiti.” Taip 
kalbančioms ir siaurai į gyvenimą 
žiūrinčioms galima pasakyti, kad 
toki išsikalbėjimai šioj gadynėj 
visai jau netinka. Reikia atmin
ti, kad šiandieninis žmonijos gy
venimas reikalauja nuo mus dau
giau mokslo ir apšvietimo; nes su 
apsišvietimu daugelį vargu-ne-

malonėkite atsišaukti iki 26 d. 
lapkričio šių metų ypatiškai, ar 
per laišką, prie jeib kurios iš ren
gėjų, žemiau nurodytais ant
rašais :

2310

1036

K. Katkevičienė,
So. Leavitt st., Chicago,

F. Vaišviliutė,
W. 78th st., Chicago,

III.

III.

3202 So. Halsted st., Chicago, Ill.
P. S. Kitų laikraščių meldžia

me perspauzdinti.

POLITIKA.
“Lietuvos” num. 
J. J. Zolpio su- 
suloštą nedėlioj,

• v ais-
už-

lan-

VIS TAI
Ponas K. J. 

44, sukritikavo 
rengtą teatrą,
27 d. spalio, šv. Jurgio bažny
tinėj svetainėj. Kritikas išpeikė 
ir išniekino iki pačiam dugnui 
minėtą vakarą ir patį loštąjį vei
kalą “Be Vardo”, ir net publiką 
išvadino paršais už tai, kad ji 
minėtam lošimui nesigailėjo ap
lodismentų. Kas nematė persta
tymo ir kas nei sykio nesilankė 
Jaunimo Ratelio surengtuose va
karuose, tas, perskaitęs panašią 
kritiką, galėtų ištikro įtikėti, kad 
ir pats J. J. Zolpis ir jo rengia
mi perstatymai yra vieni niekai, 
ar dar blogiaus. Bet ar teisybę 
kritikas sako? Manding, visai ne.

Iš lietuviškų teatrų, kiek jų 
teko Chicagoj matyt, buvo 
pamatymo šie perstatymai: 
dra Giedroje“, “Brangusis 
bučiavimas“, “Pabaigtuvės“, 
minkrėtis ir Malūnininkas”, 
rutjė“, “Šienapjūtė”, “Užb 
Kunigaikštis“, “Vagįs” ir 
Zolpio surengti: “Be Vardo ir 
“Valkata”. Kiti-gi Chicagos lie
tuvių surengti teatrai, kaip an
tai : “Alkani Žmonės”, “Dvasios 
Laimėspi“ ir tam panašus, ma
no nuomone, ne tik neverti bu
vo matymo, bet ir gana šlykštus, 

dcmoralizuo- 
kclti žmonių

dvasią, ją užmuša ir desperatais 
žmonis padaro. “Alkani Žmonės” 
tiktų greičiaus žaisti 
trikte”, o 
Dunningc,
nėms rodyti.
anas kritikas rekomenduoja?

Iš kritiko išsitarimų galėtum 
spręsti, kad jis yra šalininku ar 
autorium veikalų, panašių virš- 
minčtiems, su kuriais vienok pub
likos nepasisekė užinteresuoti ir 
todėl beno-jis-ją paršais išvadi
no: ji mat daugiaus ploja jo kon
kurento perstatymuose, negu jo 
locnuose. Todėl peikiama, matyt, 
ir pats Zolpis ir jo rengiami va
karai. Tokia tai kritiko politika.

J. J. Zolp yra gabus ir darbš
tus vaikinas. Jis geriaus negu 
kritikas pažįstu žmonių dvasią ir 
jų reikalus ir moka jiems parink
ti tikrai gerus ir atsakančius vei-

Iš angliškų kalbėtojų reik pa
žymėti ypatingai Miss Grace 
Abott turiningą ir gerą prakal
bą apie ateivių padėjimą. Iš lie
tuviškų prakalbų galima pami
nėti tik vieną prakalbą, kurią iš- 
tikro dar galima pavadinti pra
kalba — tai p. Prano Butkaus 
prakalba. Ji buvo trumpa, bet 
nuosekli ir sistematizuota (tvar
ki). Butų taipgi buvus nebloga 
kalba p. J. Hertmanavičiaus, jei
gu jis butų savo gerus norus pri
taikęs prie publikos kantrumo ir 
vieton daugiaus negu valandinės 
prakalbos, butų apsirubežiavęs 
bent tris syk trumpesne kalba. 
Tuomi jis butų išvengęs savo 
kalboje daugelio bereikalingo ba
lasto ir nepagimdęs skandalo, ku
ris sugadino visą vakarą. Skan- 
dalas-gi apsireiškė tame, kad pub
lika, per valandą laiko besiklau
sydama kantriai jo prakalbos, pa
galios išėjo iš kantrybės ir pri
vertė kalbėtoją pertraukti savo 
ilgą kalbą, kuriai nebuvo ma
tytis galo.

Neapsiėjo taipgi ir be juokų.

rėdamas, vakaro vedėjas, p. J. 
Elias (Elijošius). Jo kalbėjimas 
gal dar tiktų kur mažame susirin
ki mėlyj, mažame miešciuke, bet 
tokiam dideliame ir iškilminga-

verti

ra-
‘Ka-
“Bi-

sakoma, visai 
Matytis, kad 
ne todėl, kad 
pasakyti, bet

ui ir 
vieton

ti. Todėl laikas ir mums lietu
vėms apšvietimo jieškoti gerose 
knygose ir laikraščiuose ir mo
kintis viso to, kas gyvenime rei
kalinga. Kad daugiaus pasimo
kinti, prasilavinti, kad daugiaus 
patraukti jumis bendran darban, 
Mot. Dr. “Apšvieta” rengia Liet. 
Mot. valgių parodą gruodžio i-mą 
dieną, 1912 m., Šv. Jurgio parap. 
svetainėj, prie Ąuburn avė. ir 
32^ pi. Sumanymas gražus ir 
naudingas" ir gali juom pasinau
doti visos lietuvės moterįs, no
rinčios šio bei (o pasimokinti. 
Planai prirengimp yra gerai ap
dirbti, tik reikėtų lietuvėms mo-. 
terims paremti šitą taip prakilnų 
sumanymu č '

vice dis- 
“Dvasios Laimėspi” 
bet ne musų žmo- 

Ar tokius teatrus

“out of order”, 
kalbėtojo kalbėta 
ką nors tvarkaus 
kalbėta tik tam, 

kad kalbėti: jis surado ir naują
Bostono valstiją, kurios visai 
nėra} jis ir iš Illinois gubernato
riaus pagelbininko dievai žino 
kokiu bildu, padarė “generolą”, 
kuriuom jis nėra (žodis “general” 
— abelnas, kalbėtojo suprasta 
“generolas”) ; lietuviai Ameri
koj, sulyg jo žodžių, buvę jau 
130 metų, tuomet, kada nesenai 
toj pačioj Chicagoj apvaikščiota 
tik 40 metinės sukaktuvės^ lietu
vių emigracijos; sulyg vedėjo 
nuomonės, giedant tautišką him
ną vyrai turi atsistoti, o “mote
rėlės gali sau pasėdėti” ir daugjr- 
bė kitų panašių “žemčiūgų”. Ne 
dyvai, kad tas atsitiktų su papra
stu žmogeliu, bet kad tą padaro

tiška urėdą, tai tas jau apgailėti
na. Reikėtų, ypač vedėjams, pa
našiuose iškilminguome atsitiki
muose prisirengti su prakalbamo 
ne juokinti publiką panašiais

bei solo įnešė 
įvairumo, nors 
gerai nusisekė, 
paminėti, jog

v

“Birutės” choro dainos, kaip 
lyginai ir duetai 
programai! daug 
ne visi numeriai

Pabaigoj reik
šios Chicagos Lietuvių Draugijų 
Sąjungos tikslas ir mieriai yra 
labai net pagirtini. Nors ąugš- 
čiaus šiame straipsnelyj, aprašy-



pat} atsitikimą, męs pąm|-. 
nejome apie progrąmo ir p. Hert- 
manavičiaus prakalbos nenusise- 
kimų, tai vienok prie šios pro
gos mums smagu prie to pridė
ti ir tai, kad šios naudingos ir 
remtinos Sąjungos suorganizavi
me daugiausiai pasidarbuota to 
paties p. Hertmanavičiaus ir dar 
p. Butkaus, kuriems už tai pri
guli išreiškimas sąjausmo ir pa
gyrimo. Beta.

Marcljona Getčienė, 25 m., 
4453 So. Wood st., numirė St. 
Bernards ligonbutyj, lapkričio 
2 d., palikdama vyrą ir 3 m. 
mergaitę.

Abiejų laidotuvėmis užsiėmė

Nebuvo patžudystė, bet užrmi-

vome padavę žinią apie netikėtą 
mirtį Juozo Vaitkaus, gyvenusio 
pas Vladislovą Banikauską, po 
num. 2339 So. Iloyne ave. Tuom 
tarpu buvo visų manyta, kad 
Vaitkus pats užsišovė; buvo net

“Aušros” Dr-ja. Nuo ii d. 
lapkričio “Aušra” praplatina są,- 
vo mokyklą. Prie dabar esančios 
dienines ir vakarines mokyklos 
suaugusiems, bus atidarytas sky
rius vaikams, lankantiems publiš- 
kas ar parapijines mokyklas. 
Musų priaugančioji gentkarte ne
pažįsta savo kalbos, nežino Lic-

ątellp Greenwood Park, netoli 
$y. itazimieto lietuviškų kapinių? 
U čia galima važiuoti Chicagon 
Jrvrytkariais uz 5 centus, arba ge
ležinkeliu, kurio stotis-, tik du blo
ku atstu. Sveikas oras, graži 
vieta ir ant 5 akrų žemės, galima 
laikyti karvę, vištas ar kiaules ir 
išrinkti iš to daugiau, negu randa 
kaštuoja, arba galima užsodyti 
žemę bulvėmis, daržovėms), ar ki
tais javais ir išrinkti savo raudos 
pinigus. Dabar laikas žemę dirb
ti, taigi pasiskubinkte. Atsišau
kite į

A. OLŠEVSKIO BANKĄ, 
3252 S. Halsted st., Chicago, Ill.

SVEIKATOS VEIDRODIS.
Veidą galima pavadinti sve 

katos veidrodžiu. Matydan

iŠ juokų, o “Bi- 
S jas taip geraį

kad galėsite 
rutės” artistų 
vaidinti kaip Jgeriau nereikia.

Po perstatymtii ‘^Brutes” choras pa
dainuos gražia^ dainas. Paskui Ba
lius. įKviė&ia- Komitetas.
------------"•R ■ -—:-----------

PIRMU kRftT®? ELIZABETH- 
P(į$T,^I. J.

LIETUVA* PAVEIKSLUOSE. ’ 
Lietuviai ant judančių paveikslų. 

Klumpakojis, Noriu Miego, Suktinis, 
Aguonėlė ir įpti. .Pirmu kartu pil-Į 
niausiąs Etnografiškas ir H istoriškas 
perstatymas apie Lietuvų ir lietuvių 
veikėjus. Teip-pat naujausios ir gra
žiausios Iliustruotos dainelės ir dek- 
lemacijos. Atsibus subatos ir nedė
lios vakarais, lapkričio (Nov.) 9-10 
d., 1912 m., Lietuyių Bažnytinėje sa
lėje, Elizabethport, N. J.

Paveikslai bus rodomi šie. 1. Lie
tuvos historija. 2. Lietuvių veikėjai. 
3, Etnografiški paveikslai. 4. Vil
niaus gubernija. 5. Kauno gubernija. 
6. Suvalkų gubernija. 7. Apie buvusių 
Lietuvos gubernijų Gardiną. 8. Prū
sų Lietuva. 9. Lietuviai judančiuose

Pa j ieškau savo vyro Jono Skelvalo. 
Jis yra kriaučių apreiteris; metai at
gal jis dirbo Syracuse, N. Y. ir 
Rochester, N. Y. Paliko keturis ma
žus vaikus; su savim išsivežė 5Q0 ,do- 
liarių; jis yra 56 metų senumo. Kas 
apie jį žino teikitės man pranerti, 
dar jis yra gyvas. Aš busiu už 
dėkinga ir atnagradysiu. Rašykit 
kiu antrašu:

Mrs. Anna Skeval, 
922 Hudson ave., Rochester, N.

Ant Pardavimo

ar 
tai 
to-

Pajieškau savo brolio Juozapo Man- 
kaus, Kauno gub., Šiaulių pavieto, 
r\iudčnų parap., apie 5 mėnesiai, kaip 
iš Lietuvos į Kansas atvažiavo, o 
ten Chicagon. Meldžiu jo paties 
ko kito atsišaukti šluom antrašu:

Frank Maukus,
P. O. Box 465, Melrose Park,

PARSIDUODA keturios lietuviškos 
valgomų daiktų krautuves, seniausios 
Chicagos mieste, West Side, lietuvių 
apgyvento] vietoj; taipgi du namai — 
vieni mūriniai, kiti mediniai ir vie
nas saliunas prie pat lietuviškos 
bažnyčios; taipgi viena farma 240 ak
rų. Tie visi bizniai turi but parduo
ti į greitų laikų, nes manom užsidėt 
didesnį biznį. Kas greitesnis, tas 
galės pasiskirt kokį norės biznį.

Frank Staponaitis and Co. 
1967 Canalport avė., Chicago, Ill.

Pirkite Bekernę
Didžiausis ir seniausia beker- 

nės biznis parsiduoda visai pi
giai. {plaukų yra nuo 800 iki 
900 dolierių per savaitę (cash), 
2 dideli storai su visais įtai
sais ir bckernė su visomis ma
šinomis dėl kepimo, taipgi 2 
arkliai ir vežimai su visais pa- 
kinkimais. Geriausia proga 
Lietuviams įgyti vienų iš di
džiausių biznių So. Bostone.

iš 
ar

in.

Pajieškau švogerio P. Norvidos, 
Domicėlės šlogeraitės vyro, iš Kau
no gub., Telšių pav., Navrėnos vai., 
Morkiškių kaimo; 5 metai Amerikoj; 
turiu svarbų reikalą. Meldžiu 
sižaukti tokiu antrašu:

Parsiduoda puikus kampinis, 19 m. 
senumo, saliunas, tarp lietuvių, prie
šai parko ir netoli mokyklos. Vie
nas blokas nuo 2 didelių dirbtuvių. 
Biznis gerai išdirbtas ir duoda gerų 
pelnų,
prieinama, 
ti .tegul atsišaukia pas: 
Jefferson 
Canal 149.

Lithuanian Agency
233 Broadway, So. Boston, Mass.
Telefonas So. Boston 1236-W

Važiuoju Lietuvon. Kaina 
Kas nori gerų vietų gau- 

1437 So. 
st., cor. 14 th PL Phone

IVAŠKEVIČ, Manager

DRAVdų 
Mitingas 
UP 5TAIRS

OŽIO, BALSUOK UŽ MANE, TAI AS TAU UŽ 
PUNBYSlUO AN KO TU I AN PR6ZID6N 

RUNINI ? —-- ---------- > To |



Kokius vaistus imi? Severos Vaistai yra (geriausi

25 į r 50 centų.
arai

Severos
koponįs apsunko, jaigi ui, jai

t aritrūksta noro

tau

75 centų.

| Joseph J. Hertmanowicz
Lleuiviis Notaras

astrono-

stet-MI

Puslapių 255.

svietų,

daugybė

tai

ir kaip žmones tą
III.

ant jo

ir męnuliai, ir kas juos

kad žemė sukasi aplink

arba uodeguotos žvaigž-

Chicago, III,

'A.

iŠ

/

žemės, 
vasara,

traktuoja 
perkantis

buvo seniau, 
jūrės ir smiltynai, 
jis gauna šviesą,

išrodo i n tįsti

.Jai jauti nesmaguma po val-

dispepsija gresia imk

Svietus”

su- 
’erskaitęs, šią knygą dasi- 
sttredimą, kiek dažinotum

žeme tokia 
ne vie n męs 
kitų svietų 
lyga apima

O

vidurius, jai

’N 4.

on

Skirt, Irish 
Waltz, Two 
Lietuviška 

Mokytojas: 
Miss. Joan- 
Silsko, 1836 
III.

nwxxai

Severos Bahamas Plaučiams
(SE VERA’S BALSAM FOR LUNGS)

Garsus, ištikimas vaistas, tyčia padarytas suteikimui palengvinimo ir prašai inimu i 
alsavimo organų ligų — ypač tokių ligų, kur randas kosulys, kimulys, kutenimas 
šniokštimas, ir sunkumas kvėpuoti.

.a

Severos 
Gothardi-
ms
Aliejus

(Sevora's 
Gothard Oil)

jai intrini, ar pridedi iškinko 
stiprų vaistu skausmo užmu
šimui, paprastai žinoma vardu.

Yra tai baisus visokio skausmo 
neprietelius visokiuose aplin
kybėse. įsitikrink, ar vardas 
‘‘Severą” ant butelio randas.

50 centų.

Gyvasties

Balsamą
(Severn’s Balsam

Aptiekose būtinai reikalauk, idant tau duotų.Severos vaistus. Tiktai tąsyk apsiri
kimo nebus. Jei aptiekininkas negalėtų jį parūpinti, rašyk tiesiog pas mus. (lyky
tojo patarimas dykai.

W.F.Severa
KNYGŲ. RODYKLE

Visos knygos yra
gu vardus, bet iš

nežino apie ką ta knyga traktuoją ir ką is jos jis gali dasi- 
žinoti, nes katahoge knygų įtura buvo paminėta labai ti tim
pai arba visai nepaminėta. Tankiai atsitinka, kad žmogus 
perka knygą, tikėdamas rasti joje pamokinimus apie svei
katą, o perskaitęs randa pamokinimus apie politiką; perka 
knvva anie žemdirbyste, o perskaitys randa
miją ir 1.1.

Todėl męs sumanėme šioje rodyklėje aprašyti 
vaite po vieną knygą, nurodant jos įturą, apie ką ji 
ir ką skaitytojas iš jos

Apie Žemę ir
Sutaisė

dasižinoti,

Kitus
Šernas

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

Kreiptis adresu:
J. J. Hertmanowicz, 

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

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

batoms nuo 8 ryto iki 6 vakaro. Nede 
liomsnuo 1 iki 3 po pietų.

Knygos No. 473.
Kaina 75c. Apdaryta $1.00.

Tau pats knygos vardas

žemes gyventojai, manome kad tiktai męs 
pasaulio svietu, o nežinome kad tokiųvienatiniu 

kaip ir mųsų, yra ir

jų rąndasi gyvybė, 
žvaigdės, o planetų

panašiais į musų žemę svietais ir ant 
Mums išrodo planetos tik mažytes

ant kurios męs gyvename.

esame vietiniu svietu, 
kuriuos ši knygą labai 
sekančius skyrius:

1. — Kas yra žeme
2. — Kadangi žemė yra apvali kaip bolė ir sukasi aplink 

savo ašį, tai kodėl męs nuo jos nenupuolame.
3. — Kaip

susekė.
Kaip
Kaip
Kaip

ir kokiu budu 
delčiai, ir 1.1.

7. — Kaip 
galima išmieruoti.

8. — Kokį kelią mėnulis perbėga ir ar gyvena 
žmonės.

g. — Kodėl mėnulis turi bėgti aplink žemę.
10. — Kas yra saulė, kaip ji didelė ir kaip toli nuo
u. — Kokiu budu darosi metų atmainos, žiema, 

ruduo ir pavasaris.
12. — Kas yra planetos, iš ko jos pasidarė ir kaip jas 

galima pažinti.
13. — Kaip surasti tolumą planetų nuo saulės.
14. — Kaip pasidarė planetos 

priverčia suktis.
15. — Kaip Kopernikas susekė 

saulę, o ne saulė aplink žemę.
16. — Iš ko pasidarė kometos

dės, kaip jos keliauja, ir kas su jom atsitinka.
17. — Puolančios žvaigždės.
18. — Kiti svietai po saulės rėdą.
ig, — Stovinčios žvaigždės arba žvaigždžių konsteliacija, 

kaip jos didelės ir kaip į jas
20. — Iš ko yra dangiški 
21
22. — Kokia ateitis musų 

ir kiti svietai susimušti.
33. — Kas pasidarytų jeigu saulė užgestų.
24.
25-

žemė sukasi, kaip greitai,

6.

pasidarė žemė ir kokia ji
pasidarė ant žemės kalnai, 
pasidarė mėnulis, iš kur 
darosi mėnulio apmainos, pilnatis, priešpilnis,

toli yra į mėnulį ir žvaigždės, ir kaip tą

Kas buvo praeityje.

toli, 
svietai.

žemes laukia.

Ar gali kada jūrės išdžiūti.
Kuom užbaigs savo amžį musų žemė ir kokia bus 

svieto ateitis.
Šiuos visus dalykus labai žingeidžiai ir kiekvienam 

pramaniai aprašo šita knyga, 
žinosi tiek daug apie pasaulio 
lankydamas augštesnę mokyklą per keletą metų, 
gos kaina, popieros viršais tik 75c, o gražiais ; 
darais, $1.00.

laiške arba per Money Orderį adresu:

A. OLSZEWSKI
3252 So. Halsted St. X,

Dr. O. C. HEINE
DBNTISTAS

IRISAS-Kampas 31 ir So. Halsfedjgaj^
(SyvMsnas virš apllekos.) X CHICAGO* fU.

TĖMYKIT VISI LIETUVIŠ
KI SALIUNČIKAI IR BIZ

NIERIAI!
Chicago Baltos Rožės (Chicago White 
Koše Bottling Works) tikrai lietuvišką 
pabstą—saldę, džindžerail ir kitus 
visokius minerališkus gėrymus išdir- 
binėja. Išdirbėjas yra vienas iš se
niausių Chicagos lietuvių biznierių 
Jonas žilvitis. Meldžiu visų lietuvių 
biznierių atkreipti j tai atydą ir pa
remti savo tautietį. Riekalaujant vi
sokiuose atsitikimuose viršminėtų 
minerališkų gėrymų atsišaukit visa
dos pas mane. Busiu Jums už 
dėkingas. Su godone,

Jonas žilvitis, 
841—33rd st., Chicago,

Phono Yards 2^2.

A. OLSZEWSKI, h BANK
3252 S. Halsted st., ’ Chicago.

Priima bankon plniguk Ir moka 
3%. Skolina pinigus ’aht Heal Estate. 
Perka ir parduoda i mamus ir lotus/ 
Parsamdo bankines skryneles (boxes); 
po $3.00 metams. J’ardpoda šifkor
tes ir siunčia pinigus į visas svieto 
dalis.

LANKOS VALANDOS: Panedėliais, 
seredom, ketvergais ir subatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedėlioms, utar- 
ninkais ir pelnytiems nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

J. M. TANANEVICZE BANK 
3253 S. Morgan st., Chicago.

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

BANKOS VALANDOS: Panedėliais, 
seredom, ketvergais ir subatoms nuo

■ 8 ryto iki 9 vakaro. Nedėlioms, utar- 
' ninkais ir petnyčioms nuo 8 ryto iki
■ 6 vakaro.

MIKAS J. TANANEVICZE
IGyo 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 
į visas svieto dalis.

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

NEW CITY SAVINGS BANK 
4601 S. Ashland avė., Chicago. 
Geo. L. Ukso pres., St. Marcinkiezvicz 
vice-pros., A. J. Bierzynski iždininkas.

Priima bankon pinigus ir moka 
3%. Už sudėtus pinigus mūsų ban- 
koj duodame čekių knygutę, iš ku
rios parašyti čekiai tinka visur. Sko
lina pinigus ant Real Estate. Perka 
ir parduoda namus ir lotus. Išsam- 
<lo baindn.es skrynelės (boxes) 
po $2.60 metams. Parduoda ši f Kor
tos ir siunčia pinigus į visas svieto 
dalis.

BANKOS VALANDOS: Panedi falo, 
seredoms, ketvergais f ir subatom nuo 
8 ryto iki 9 vakaro; nedėliom, utar- 
ninkais ir petnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

TOWN OF LAKE SAVINGS 
BANK, J. J. E 1 i a s, Savininkas. 
4600 So. Wood st., Chicago.

Priima bankon pinigus ir moka 
8%. Skolina pinigus ant Heal Estate. 
Perka ir parduoda nupins ir lotus. 
Parsamdo bankines skryneles (boxes) 

! po $2.50 metams. Parduoda šifkor- 
tes ir siunčia pinigus į 'visas svietą 
dalis.

BANKOS VALANUOSj jPanedėllaia, 
seredom, ketvergais ir subatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedėlioms, utar- 
ninkais ir petnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro. {

Seniausia Lietuvių užeiga pas 
JUOZUFfį RIDIKĄ 

Užlaiko visokius pirmo 
skyriaus gčrimus ir kve- 
penčlua cigarus ir

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

3253 Illinois 6t., Korto
WMNK0BH

SENIAUS $3O.oo DABAR TIK $15.oo
Puikus plytinis gramofonas su 

didele triuba ir šešiais skrituliais, 
puikaus balso ir artistiško skam
besio, kuris jums grieš polkas, vai- 
cus, maršus, mbžurus ir abelnal vi
sokią muziką ir dainas visą šalių 
ir visų tautų, galima pas mus gau
ti tik už $15.00. Atsiųskit mums 
$3.00 rankpinigių money orderiu 
arba registruotu laišku, o mes 
jums tuojaus išsiųsim puikų gra
mofoną su 6 skrituliais, likusius 
$12.00 užmokėsit, gavę gramofoną. 
Kam gramofonas nepatiks, gali jo 
nepriimti. Kanadon ir abelnai į 
užrubežius siunčiame tik gavę iš- 
kalno $15.00. Adresuokit aiškiai:

TRADING HOUSE W. GREKO CO.
Ill E. 7th st Dep. B B. New York City.

KALENDORIAI 1913 METUI
I Jei nori kad tavo biznį lietuviai žinotų ir remtų, tai 
| pasidaryk Lietuviškus Sieninius Kalendorius su sa- 
I vo biznio apgarsinimu ir išdalink juos terp lietuvių.
■ Lietuviškus kalendorius su lietuviškomis šventėmis dir-I bame tiktai mes. Niekas kitas Amerikoje jų negali 

padaryti. Todėl jei reikalauji kalendorių, tai kreipkis
i prie mus. Ir pasiskubink, nes atsišaukus veli^us^ nesu-

Consolidated Printing Co
3252 So. Halsted St., Chicago, 111

-h- Mavuk'-'

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

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

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

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

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

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

nių linijų.
Padaro visokius rejentališkus dokumentus, dovierennastis, affidavitus. 

kontraktus pirkimo ir pardavimo, parūpina pasportus išvažiuojantiems į 
Lietuvą ir užtvirtina juos pas Rosijos Konsulį.

Parsamdo Bankines skryneles (Boxes) saugiai įrengtoje Bankoje, prie 
kurių ne vagis ne ugnis negali prieiti.
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Todėl Jei esi biznyje ir turi klapatą su vedimu biznio rokundų, tai atidaryk 
“Checking Account” A. Olszewskio Bankoje, o Banka suves tau rokundas 
kas menuo iki vienam centui, ir nereikalausi daryti jokių išmokesčių pini
gais, nes visas savo bilas ir algas išmokėsi bankos čekiais.

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

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

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

Jei nori siųsti pinigus į krajų, siųsk juos per A. Olszewskio Banką, o greičiau
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, užtvirtintų per Rosijos Konsulį, kreipkis į A. Olszewskio Ban
ką, o ji tau padarys juos kuogeriausiai.

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

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

P. S. Kam teks būti Ghicagojs iš lolymosniy miesty neužmirškite apsilankyti ir musy Bankon.

«

MOKYKLA ŠOKIŲ
Prof. Julius Silsko užtikrina, kad 

išmokys šokti kiekvieną jauną ar 
seną. Išmokinu valsą 6 rūšių, taip, 
kad gali drąsiai eiti šokti publikoj. 
Taipgi išmokinu ir kitus šokius su 
keletą vakarų. Mokinu kas vakaras. 
Lekcijos yra nuo 7 valandos vakaro 
iki 11 vai. Prof. Julius Silsko pra
neša visiems, kurie nori išoinkti šokt 
ateiti 2119 So. Halsted st., nuo G 
vai. vak. Taipgi mokinu visokius šo- 
kuis Buck & Wing, Buck 
Jig, Clog, Spanish Waltz, 
Step, Side Step. I’irma 
Mokykla Amerikoj.
Miss. Antanina Kietnier, 
na Walets, Prof. Julius 
So. Halsted st., Chicago,

Phone Canal 8762.

LIUOSO ĮN2ENGIM0 MUZFjyS
Moksliszku Žingeidumu.Žinojimss-Galybe

A Ii 'ii Y Zl

Naujiena Kuri Nudžiugins ir 
Palinksmins Daugel Sergancziu, 
Silpnu ir Nualintu Vyru
vISkas, nupuolęs sveikatoje? Ar peržengei tiesas sveikatos 
arba gamtos? Ar manai apsivesti? Ar ėsi tinkančiam padė
jime ųžijnti užduotis ženybinio gyvenimo? Jeigu yramažiau- 
seabejonė jog randasi užsivilkusi chroniška liga dugnyje 
tavo klapatiį, tai atsišauk ant žetniaus paduoto adreso, o ap. 
turėsi petarimu ir ištirinėjim^ dykai! Mes ištirinėsime tavg 
visai dykai, ir jeigu išgydymas bus galimas, tai mes ifigydy- 
Sime už kožeiniausiį kaiuį. Ne užsidedi ant savęs jokią pa
reigų atsišaukdamas ixas mus dėl bemokestinio pasiteiravi
mo. Męs perstatysime padėjimu viso dalyko tikroje šviesoje* 
o tada galėsi gydytis jeigu norėsi.

Kol Dolerio Nereiks Mokėti Pakol Nebusi užganėdintas Savo Leono] 
Mintyj kad Mes tesame Teisingi, Pilnai Atsakanti ir Užsltikimi.
nesveikumu inkstiĮ, pūslės ar šlapumo ravelitį, jeigu jauti nesmagumu ir skausmu, jeigu randasi 
koks padėjimas dėl kurio nesinori kreiptis prie šeimyniško gydytojaus, kaipo tai: silpnumas, ner
viška negalė, silpna arba sumažinta atmintis, ne miego jirnas, gėdingumas, uubėgimai, nuvarvčjimak 
Silpninanti sapnai ir išnaudota gyvybė; jeigu turi gttLdotas ir susisukuses gyslas, jeigu kenti nuo 
užsikrečiamų ligiĮ kokios nebūt rūšies kurios tamistai daro uesmagumį; jeigu turi nors vienį iŠ 
skaitlingų ligų kuriom vyrai gaiš bu' apimti; jeigu kenti nuo pertankių dasileidimų; jeigu turi vo
tis, skaudulius burnoje ir ant liežiuvio; jeigu plaukai tavo slenka; jeigu turi slaptingų Hg^; jeiga 
turi užnuodintų kraujų arba nors vierų iš ligų kurių auka tampa vyrai—TAI MES GALIME TAVE 
IŠGYDYTI IRTA PADARYSIME. Ateik pasikalbėti su mumi didžiausiame privatiškunae Ir se
krete, o ni£8 padėsime sUikratyti uuo visų kliūčių kotrumpiausiam laikei Mos turime labai didelį 
patirimų gydyme tokios r ašies ligų ir užtikriname išgydymų. Mes netiktai palengviname, bet išly
dome tikrai ir ant. visados. Ateik ir pasižiūrėk ant skaitliaus lū'tuvių kuriuos mes išgydyme. Mes 
išgydysime teip tikrai kaip atsišauksi pas mus. Silpni vyrai, kurie nustojote viltį pasveikimo besi- 
gydydami kur kitur, ateikit pas mus, mes atkreipsimo ant jus musų specijulUkų etydų teip jog at* 
gausite savo vyriškumų ir bustta vadovais terp savo sandraugų.
PATARIMAS IR IŠTIRINRMMAS VISAI DYKAI. GYDUOLES DYKAI IKI IŠGYDYMUI

CHICAGO MEDICAL CLINIC
256 SO. STATE ST»* arti Harrison gatves CHICAGO* ILL 
1/ Musų ofiso valandos yra nuo 10 valandos ryto iki 4 po piet ir nuo 6 iki 7 vakare. Jeigu negali 
\ ttimukti terp tiį valandų, tai gali atsišaukti terp io ir U Nodčliom. Atsišauk

Mes kalbame UatuvišlcaL

Mes čsum baimin
gai ir įdėmiai su
tverti. Vyrai, tikrai 
atsilankyk it į šitų 
stebėtinų liueso in- 
žengimo Muzejų. 
Šilhtai interesuo
jančių pavydaių 
.žmogaus kunosvei- 
knm ir sergančiam 
dovyje, Chirurgiš- 
Kos operacijos, 
žingejdumai, keis
tumui, milžinišku- 
mai. Teipgi pilnas 
istoriškas sanrin- 
kis kuris niekad 
ne buvo parodytas 
dykai šiam krašte.

Csi užprašomas tirlnėti nyostebumns Astronomi
jos, Fiziologijos, Chemijos ir Patholiogjjos.

tszpantszka Inkvizlclju. Valkata (latortjs. 
Paveikslai Is/kllzhlu ir Pagarsėjusiu Astnsea. 

INLEIDŽIAMI TIKTAI VYRAI
LIUftSO INŽENGIMO MUZEJUS 

MOKSLIŠKU ŽiN&EIDUMU 
14 S. Clark Street.

arti Gatvės *v
Atdar.J nuo 10 valandos ryto iki 12 vidurnakčiii

Telefonai:

Tel. Austin 737

513 AsMir.ll Block

CHICAGO

Central 1443 
Auto- 44-094

Maurice J. Golan
Lietavhį Advokatas

Priima visas provas visuose teismuose

WEST SIDE OFISAS: 
1615 WEST 12th STREET 

Taltfim: Canal 401 ■ 
Vahniaa arlietaitt: T Iki t v.

F. P. BRADCHULIS
Attorney & Counselor at Law 

SO N. LaSalle St., Car. Washington St.
Steck Eicbanp lld(., Aeomi 1107-1114 

Telephone Franklin 1179
JUtluvU advokatas, bailę* teisia mokslą Ame- 
rilrojei4 Veda vUokiss hfias, cieUiikas ir kri- 
miaališkas Tisuose teislnuose (soduose).

tye. 3112 S. Halstad SI., arti 31-nas
Yards XJ94

D-re Maria Dowiatt-Sass
Moterų Ir vaikų Ilgų specialistė

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

Phone Canal 1208
Valandoa:

nuo 9:80 ikt 12:00 vai ryto
nuo 7:00 iki 8:00 vai. vak.

Nedėlioms
nuo 9:30 iki 12;00val. ryto

Rezidencija

5208 W* Harmon Street

Valandos:

tiktai iki 9:00 kiekvien| ryta

baindn.es


Overkotų kainos eina nuo $8.00 iki $30.00

g

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

gydymais, ateitu pas mus ir pamėgintu musų tir ištiki
mu gydymą. Męs paaiškinsim tau dėlko kiti gydymai tavgS 
neišgydė ir kaip męs tave išgydysim.

Kraujo Užnuodyjimas
* J <1 rių ligonis nenori kreip

tis prie šeimyniško gydytojaus, rudos plėmos, lopai burnoje, 
skauduliu' ant liežiuvio, slinkimus plaukų, skausmas kauluo
se, sunariuose, plčmos ant kūno, Jauslus tekanti skauduliai. 
MES IŠGYDOM ŠITOKĮ PADRJIM A—M ES NELOPOME. 11IIItinI kankina tavę nubėgimai paeinanti nuo JjHlIIITiqI peržengimo gamtos tiesų, vyriški silpnu* O mai, nualinimas, silpna atmintis, galvos
skaudėjimai, plėmai priešai akis, nerviškumas, skausmai strA* 
nose? Ar pats ėsi apimtas nors vienu iš tų ženklų? Ateik pas 
mus, męs tave išgydysim nes kitaip nereikalauji mum mokėti.

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

Odos Nesveikumai BJ’S 
lumai, žaizdos skauduliai, pageltonavus ir 
išblyškus oda, pajucdavę paakiai. Vyrai, yra 
Jum nuo to visko vaistas, atsišaukiant pas 
mus ant gydymosi. GALI UŽMOKĖTI 1<A- 
DA BUSI IŠGYDYTAS.

Inkstu, Pūsles ir Sėbrus Nesveika* mnj Inkstų nesveikumas gali Išsivystyti nial į pavojingas komplikacijas, ir jeigu ne- 
atbotas, pagimdys kitas ligas ir komplikaci
jas. Ar manai apsivesti? Ar esi tikrai sveikas? 

Specialists.
CHICAGO. ILL.

JAKETAI-SWEATERS1
j

JAUNI VYRI
Kada užeina dideli šalčiai, tai kad ir geriausia tu

rėsi overkotų, vis bus šalta. Bet jei po kotu pasivilksi 
gera Jakėtą (Sweater), tai ir su lengviausiu overkotų 
neperšalsi. Alės turime didžiausia eilę puikių, šiltų, gry
nų vilnų J akėtų—Sweaters. TOOMIM VYRAI

w Turėk Savo Namuose
Geriausią Degtinę® (arielką) jei 

Wnori būti sveikas ir turėti kuom 
/pavaišinti savo mylimą svečią.
Daktarai rekomenduoja už geriau
sią degtinę

S=O=L=O Rye
Kaipo Skanų, Tvirtą Ir sveiką gerymą 

Geriausiai pastiprinanti, priimna, skani 
ir sveikiausia stalava degtine.

Gaunama visuose goresniuose Saliunuose
STRAUS BROS. 00. BB DEP’T L. CHICAGO, II
216 W. Madison St* T. PODLASKISir A. CHAPOSKE, Lietuviai agentai

m (M m <11 Nedaro skirtumo koks ta- 
uZSIKllIlSIllIal ®fsto» nesveikumas yra. 

jeigu tamistą kankina de
ginimai, plikinantis šlapiniraas, pūslės nesveiku
mas, erzinimai, tankus noras ištuštinimo, mgs 
IŠgydom viršui minėtus padėjimu# be vartojimo 
peilio ir be siuntimo į ilgonbutĮ.
Clltinimoi Uždegimai, sutinę ir skausmingi 
UUlinililuI snnarial, kantrybę atimančios 

užslsenėję ligos kurios padaro 
gyvenimu nelaimingu, IŠGYDOMOS ANT VI
SADOS BE ŽUDIMO LAIKO.

Gužuotos ir Susisukę Gyslos ® ”10O3kr«n’ 
dasi visur ant žemesnės dalies kūno, bet daugiau
siai kairėj pusėj; jos padaro žmogų labai neramų; 
yra silpnas velkantis jautimas daugmaž nuolatal. 
Gyslos yra užčiuopiamos ir nurodo kaip botagas.

Atsišauk tuojaus j'eigu esi klapate.

International
J4 SO. CLARK ST„ arti Madison gatves

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

Gvarantuotą vyrišką arba 
moterišką laikrodėlį, paauk
suotą tikru auksu, dailiai 
graviruotą, su trimis koper- 
tomis ir pauksuotu ciferblatu, 
su puikiu verku, šilkinėj dė
žutėj, gali gauti pas mus tik 
už $1.48. Iš Amerikos pri- 
siųskit mums tik 48c, o li
kusius $4.00 užmokėsit gavę 
šitą puikų laikrodėtį. Kam 
laikrodėlis nepatiktų, gali jo 
nepriimti. Kanadon ir abel-

nal f užrubežius laikrodėlį siunčiame tik gavę iškalno $4.48.
Adresuokit šiteip:

TRADING HOUSE W. GREKO CO.
Ill E 7th ST. DEP. B.B. NEW YORK CITY

Tu mane
Iszgelbejai!

KAIP VISOKĮ DAKTARAI, PROFESORIAI IR 
JŲJŲ VAISTAI NEGALĖJO IŠGYDYTI!

Teip rašo žmonės, išgydyti nuo visokių ligų.
GARBINGAS DAKTAREI Širdingai dekavoju už labai geras liekarstas ir išgydymą 

mano moteries. Dabar parašau visą teisybę: iki 35 m. amžiaus gyvenau su savo paČiulo 
Varšuvoje, bet ji per kiauras dienas nuolatos sirgo, net lovoj gulėdama. Kad išgydyti krei
piausi prie Profesoriaus Dr. Baranauskio, Varšuvoj. Ištyrinėjęs užraše vaistus ir pasakė, 
kad Migrena, neišgydoma liga. Vėliau nusldaviau prie Dr. Grudzlnskio ir teipat prie paleis 
Ordinatoriaus Sz ve n tos Dvasčs llgonbučio Dr. Krukowskio, kurio Ištyrę ligą pasakė kaip ir 
Profesorius, kad migrena neišgydoma. Amerikoje apart kitų buvau pas Dr. Rubin; nors 
užrašė liekarstas, bet pasakė, bereikalo kaStuotis, nes liga neišgydoma. Vienok ir po to 
troškau, kad savo mielą pačiulę nors ant senat vės išgydyčiau. Ir štai 1912 motai yra dideliu 
mums skarbu. kaip iš dangaus. Kaip visas svietas stovi, tai atsirado vienatinis Daktaras, 
Phil. M. Klinikoj, kuris išgydė mano pačiulę kaip nieks negalėjo pagelbėti. Dabar tikrai 
galiu pasakyti, kad moteriškė yra visiškai sveika, išgydyta ir dėkavojamo už suteiktą gerą 
sveikata.

Ant. Zarzyckls su Motere Ir Dukrele, 133 High St., New Britain, Conn.
AŠ FRANK POŠKA, dėkavodamas daneliu, kad skaudėjimą nuo romatizmo sąnariuose, 

rankose, teip-pat mėšlungio ir nervų ligį išgydėt, kame kankino mane per 18 mėnesių. Da
bar jaučiuosi visai sveikas nuo jųsų llekarstų ir persitikrinęs, kad esi labai geras daktaras; 
ir savo draugams pasakysiu kaip pasekmingai Klinikas Išgydo.

Su pasveikinimu Mr. Frank Poška, Box 1, Farley, Mass.
GUODOTINAS DAKTAREI Apturėjau liekarstas, kurias bevartojant nustojo skaudėji

mas krutinės, kosulis ir galvos skaudėjimas. Dėkingas, linkiu Tamlstai laimės.
Su guodone P. Sakalauskas, 3231 Emerald Ave., Chicago, Ill.

Dideles daugybės padėkavonlų ateina kasdiena, tik del mažumo vietos negalima 
sutalpinti, nors Ir prašo. KAIP KITI NEJSTENGE, TAI KLINIKAS TRUMPAM LAIKE 
ir tuos išgydė.

KAM SIRGT IR VARGINTIS, KAD KLINIKAS IR TAVE GALI ŠGYDYTI, TIK 
ATSIŠAUK ASABIŠKAI, arba lietuviškai parašant kas kenkia, nelauk Ilgiau.

THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC paties gubernatoriaus legalizuotas, apie 
tai tikrai galima tikėt.
• GERESNIO DAKTARO IR LIEKARSTŲ kaip KLINIKO negalite rast. KAD JAU

TIESI kokį nors nesveikumą, bei liga vargina ir tikrai nori būti sveikas, tad kad O
Kliniko Daktaras speciališkai pripažins, kad tave gali [išgydyti, tad gali tikėti,.jog aptu
rėsi nno Profesionališko Daktaro gydymu Ir pritaikytas, speciališkal sutaisytas liekarstas, 
kurios kaip tūkstančius Jau paliuosavo teip ir tave gali paliuosuoti nuo ligos jungo, šviežiai 
užpuolusių arba ir užsenčtų visokių ligų, teipat nuo: niežėjimo kūno, negero kraujo, silpnų 
ir nesveikų nervų, skaudėjimo Ir svaigimo galvos, nedirbirno Ir užkietėjimo vidurių. Nuo 
saužagystes sėklos nubėglmo, nerimastingumo abelno ir lytiško nusilpnėjimo, skaudėjimo 
strėnose, kojose bei rankose ir sąnariuose, kosėjimo, skrepliavimo—bronchitis, visokių slo. 
gų, Inkstų Ir užsikrečiamų paslaptų ligų ir kitų, kurios tik varginimui žmonių užpuola, vi
sas išgydomas Ilgas, BB PEILIO, BB OPERACIJOS. SEKRETAI UŽLAIKOMI.

Visada reikia adresuoti teip:

The PHILADELPHIA M. CLINIC
J- 1117 Walnut St. Philadelphia, Pa. <

Valandos: Nuo 10 Iki 4 plot. Nedėliojo nuo 10 iki 3. Vakarais Utar. Ir Pėt nuo 6-8.

Štai musų Jaketai—Sweaters ir jų kainos
Vilnoniai Jaketai—Sweaters.............................
Grynų vilnų.......... .................................................
Geresnių vilnų.... _|................................................
Geresnių vilnų su kalnieriais............................
Geriausių vilnų su kalnieriais..........................
Geriausių vilnų su labai dideliais kalnieriais
Didžiausia eilė puikiausių Overkotų dabar yra pas mus

$2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
5.00

Tcipgi didžiausias pasirinkimas naujausiu Siu
tu, Čcverykų, Kepurių, Marškinių ir visokių vyriškų pa
rodų. Puikios drapanos, o žemos kainos, — tai kas stu
mia musų biznį augštyn. Didelis pasirinkimas Bižuterijos

šokių lietuviškų ir lenkiškų knygų. Ateikite pamatyti.
Iš kitą miestą lietuviai tegul prisiunčia niurni mierą per kru

tinę su money orderiu ant pilnos r,urnos, o mes prisiusime sweaterį 
savo kaštais. Apjuosk save storu siūlu per krutinę ir tą siūlą pri- 
siąsk mumi laiške.

BRIDGEPORT CLOTHING CO
A. N. MASIULIS, Mgr.

3246-3248 S. HALSTED ST., CHICAGO, ILL

LAIKRODĖLIS DYKAI! | 
Kam pirkti laikrodėlį už pini- 

jį gauti dykai. §gali gauti dykai.
Šitas laikrodėlis yra nike- M 

linis (Nickel), išrodo, kaip w 
sidabrinis, gerai laiką laiko, o 
yra tvirtas ir prie sunkiausio g 
darbo jo nepagadinsi ir gau- 
ni drukuotą gvarancija apie 
jo geruma.

Užsimokėk tiktai prenu
meratą už laikraštį “LIE
TUVĄ” $3.25, tada eis tau 
“Lietuva” per pusantrų me- 

gausi šį puikų laikrodėlį dovanų-
Dabar yra geriausias laikas laikraštį užsira

šyti, kadangi artinasi žiemos ilgį ir nobodųs va
karai. Pamatysi, kaip bus tau smagus ir trumpi 
žiemos vakarai, “Lietuvą” beskaitant. Ar žinai, 
kad dabar “Lietuva” yra geriausiu laikraščiu 
Amerikoje? Jei nežinai, tai perskaityk vieną jos 
numerį ir persitikrink. Patark ir savo draugams 
“Lietuvą” užsirašyti, ir jie gaus šį laikrodėlį do
vanų. Siųsdami pinigus už ‘Lietuvą’ adresuokite:

50,000
i<NYGU

DYKAI DI EL VYRU

Vyrai kurie J.ada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie būdam? 
neprotingi dasileida perviršumą.— vyrai nusilpnei, nerviški, sunaikinti 
ir kurie sulaukia amžio, katram negale pylnai nauduoti priimnuma 
gamtos,— vysi tio vyrai tur pareikalauti viena Iš tuo knygų. 
Ta knyga pasakis keip vyrai sunaikin sava sveikata, keip jie igauna 

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

vyrai kurie tur Užnuodijima kraujo, arba syflil, 
T r i peri, arba gonorrhoea, Nuoilpneima, A bei
na pragaišti špeku, Pragaišti gyvybes sky

stimo, Naktinius nubeglmus, Rhouma- 
tizma, Organiškas Ilgas, Pylva, Kepenų, 
Pūslės Ir Inkštu ligas, gali but galiutinai 
išgydyti sava nuomusė, privatnai ir slapta, su ma
žais kaštais. £

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

Kuponas dykai gautos knygos.
Siusk ji šendena.

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

Godotini: Aš esu užinteresuotas jusu pasiuliminui dykai 
siunstos knygos ir norėčiau, jog jus išsiustumet man 
vieną iš tuo knygų.

Vardas ir pavarde

Adresas

Ste it as

SESIOS KVORTOS
DEGTINES $1.00

DYKAI $15.00 1 8 2

6 3 4

7 9 5

VYHISKCY ^HISKEV

Jeigu norite turėti Gar
sų ir žinomą WALTHAM 
arba ELGIN laikrodėli, 
kurie yra pagarsėję kaipo geriausi,

Tai išriškite šitą galvosūkį, sudedami numerius taip, kad 
kaip neskaitytum, visados, sudėjus, išeitų 15 ir tą išrišimą mums 
prisiąskit. Jei gerai atminsit, tai dovaną męs prisiusime kredi- 
tavą čekį ant £15, kuris bus geras prie pirkimo bile kurio iš 
musų WALTHAM arba ELGIN laikrodėlių. Taipgi nusiųsim jums 
katalogą, kad galetut pasirinkti laikrodėlį, lenciūgėlį ir brelioką, 
kokį norit. Rašykit šiądien ir įdėkit štampų prisiuntimui.

CORONA COMMERCIAL GO,
443 E. 16 st. Dept- 50. : : New York, N. Y.

gus, kada

Kad išplatinus žmonėse musų paskubusius 
gėrimus, pasiųsime kiekvienam, savo lėšomis, 
“ZANOL’’ šešias’ pilnas kvortas degtinės už 
$1.00, sulyg jūsų pasirinkimo. Pasakykite ko 
norite —, Ruginės,e Burbono, Komų ar Rūgš
čios Brflginės degtinčs, Džino, Romo, Persikų, 
Obolių, Abrikosų, Konjako brandūs, Slyvi
nės, Boroviskos Rasalkos, ctc. ?

NEDUOKITE PIRKLIAMS DIDELIŲ PELNŲ.
Parodysimo kaip. Mes esame prityrę deg

tinės dirbėjai, ir parodysime, kaip kiekvienas 
gali pasidaryti gėralus namie, SUTAUPANT 
PENKIASDEŠIMTĄ NUOŠIMTĮ PIRKLIŲ 
PELNO su pagelba “ZANOL” Extrakto. 
Įstatymų leista. Padaroma į dvi minutL Gė
ralas padarytas su “ZANOL” yra labai ska
nus ir grynas. Gauta Aukso Medaliai Co 
lumbijos Parodoje. Tūkstančiai patenkintų 
vartotojų. Gvarantuota sulyg Suv. Valst. 
Gryno Maisto ir Vaistų Įstatymais.

PAMEGINIMU8 VIENA KVORTA DEGTINES DYKAI-
Pamėginkite, kaip tik jus sau. norite, ir 

jeigu tai nebus geriausia degtinė, sugrą
žinkite likusią munis atgal musų lėįomis, o 
mes sugrąžinsime jums pinigus. Siųskite už
sisakymus šiądien, o mes pasiųsime “ZANOL” 

ŠEŠIAS PILNAS KVORTAS DEGTINES UZ $1.00, 
Viską mes apmokėsime. Reikalaukite, ko
kios rųšies tik norite. Dvylika pilnų kvortų, 
$1.50; dvidešimt-keturios pilnos kvortos, $2.80. 
DYK/II knygutę “Paslaptis ir Istorija Deg
tinės Dirbimo Namie” pasiųsime kiekvienam, 
kuris tik suteiks mums savo adresą.

UNIVERSAL IMPORT CO.
4950 Universal Bldg., Cincinnati, O.

tų ir

A. OLSZEWSKI
3252 S. Halsted St CHICAGO, ILL

VYRAM TIKTAI
INEJIMAS DYKAI

kas gali but matyta

GALERIJOJ
MOKSLO

526 SO. STATE ST.
CHICAGO, ILL.

near Harrison St.

žingeidumai Patologijos
ŽingeidujjM? Ostcologijos
Žingeidumti Gromuliavi-

£00 Organu

Tirinek pradžia ir Iszslvystlma Žrnogiszkos 
Rasos nuo Lopszio.fki Grabui. Pamatyk Kci- 
Btumua Gamtos. Žingeidumus iv Milžiuisz- 
kuinus.

Tirinek Intekme ligos Ir paleistuvystes, per
statytas gyvo didumo figūrose, sveikuose ir 
ligotuose padėjimuose. Lavus iszrodinetojas 
atsakinėja visokius klausymus. Didžiausia 
proga tąvo gyvenime.

INŽENGA DYKAI
ta kasdiena nuo 8 ryto iki vidurnakeziui

LIUOSA GALERIJA MOKSLO
Atd

Vyrai Išgydomi! 5 Dienas
VARICOCELĘ, HYDROCELĘ (Be peilio ar skausmo)

Aš noriu išgydyti kiekvieną vyrą kenčiant j nuo Varicoceles, Strikturos, Užkrečiamų 
Kraujo Nuodų, Nerviškos Negales, Hydroceles ar ypatingų vyrų ligų.

Tas laisvas pasiulinimas yra atviras visiems, kurie praleido dideles sumas pinigų 
ant daktarų ir gyduolių be jokios naudos ir mano noru yra parodyti žmonirns, kurie buvo 
gydomi per tuziną ar daugiau daktarų be jokios pasekmes, kad aš vartoju vienintelį bū
dą, kuriuomi tikra i ir ant visada išgydau.

Ateik j mano ofisą ir pasiteirauk su manim draugiškai. Kalbu visose kalbose. Tamsta 
gausi geriausią patarimą ir pasinaudosi iš mano 15 metinio patyrimo kaipo specijalistu 
vyriškų ligų. Aš tamstai parodysiu kaip būti išgydomu.
Tikrai išgydau Skilvio, Plaučių, Kepenų ir Inkstu nesveikumus 

(Nemokėk už neišgydymą—Neišgydo, nemokėk)

VYRU LIGOS
Pražudytas Vyriškumas, 
Ligos Kcponų i r Inkstų. 
Nerviška negale, Silpnu
mas, Pražudyta pajiega, 
IMuovargj,Kraujo užmiodiji- 
mą, Slapumo bėgimą.

Plaučiai
Dusulys, Bronchitis, Kvėpavi
mo ligos išgydomos visiškai 
mano vėliausia metodą.

Rodą Dovanai.

e

Užnuodt j im ą
ir visos odos ligos, kaip Spuo
gus, Piktąją Didervinę, Šun
votes, Patinusias Gyslas, Nai
kinančius Nubėgimus, Įsise
nėjusias Ligas.

L i gos Moterų
Vidurių Ligos, Skausmai Strė
nose, Baltosios tekėjimas ir 
kitos ligos išgydomos visiškai. 
Žarnos, įsisenėjusios ir nerviš
kos ligos moterų išgydomos
Ištyrimas DOVANAI.

-------------------- --------------- - ----------- Kalbu Lietuviškai,
VISIŠKO IŠGIJIMO kiekvienas jieško. Aš tamstą išgydysiu visiškai, jeigu tamsta tik 
pavesi gydymą savo ligos man. Mano preke yra žema jr pritinkanti prie mano atsa
kančio gydymo, o išlygos yra labai lengvos. Ateik šiądien ir pasihuosuok nuo kančių.

D r.’Z IN Sf 183^™ CHICAGO
Valandos: 8 ryto iki 8 vak. Nedelioms, 8 ryto iki 4 po pietų.

Dr. G. M. GlaserĮ
žinomi apr aiškiu pagodotal visuo-| 

Dieniai, jog esu seniausias gydytojas 
ant Bridgeport© praktikuojant per 21 
metus, perkėliau savo ofisy. ir gyveni
mu

Išgydysiu
Jus in 5 d.
NUO PASLAPTINGU LIGŲsavo locną namą po numeriu 

3149 S. Morgan St. 
Kertė P?-ros gatvčs.

Telefonas Yards 687.
Mano ofisas aprt.pintas naujausiais 

budais gydymo. Visus ligonius 
stengsiuosi užganėdinti kaip ir lig šiol. 
Pasitikėdamas, jog gerbiama publika 
ir toliaus mane rems, esiu namie 
ant kiekvieno pareikalavimo dieną ir 
naktį. Esiu specialistas ligose vai
ką, moterą ir vyrą ir užsendintose 
ligose. Darau visokią operaciją. 
Liekuosi su pagarba

Dr. G. M. Glaser
3149 S. Morgan St.

Kerte 32-ros gatves.

Kultuvą ir Spauda. Paraše Dr. Emil 
Lietuvių kalbon išverto 

Čia aprašo kokių 
spauda kultūroje, 

veikme žmo- 
Chicago, III. 
............ 45c 
adresuoti:

Ateik pas 
mane, o aš 
išgydysiu 
jus ant visa
dos. Aš gva- 
rantuoju 
kiek v ien am 
užganė (li
nini ą, kuris 
atsilankys į 
mano ofisą. 
Aš išgydysiu 
jus už pigiau 
ir geriau, no 
gu daktarai 
mieste, ku
rie turi mo- 
ir turi dide-

joebl.
Vaidevutis.
svarbą turi
laikraščių ir knygų 
nių gyvenime Ir 1.1. 
1912, pusi. 152....

Siunčiant pinigus reikia
A. OLSZEWSKI, 

3252 So. Halsted ' st., Chicago, Ill.

Reikalaujant Armonikų 
Koncortinką ar kitokių 
muzikališkų Instrumentų.

Pakol kur pirksit, pirma 
parašykite man, aš prisių
siu Jums savo Katalogą, iš 
kurio matysite jog prie ma
nęs galima gauti visokias 
puikiausias Vokiškas bei 
Itališkas Armonikas už že
mesnę kaina negu kur kitur.

Rašyk šendl man, pridedams už 2cmarkę ir 
savo adresą o gausi mano Katalogą dovanai. Ad.

' M. J. Damijonaitis,
812 W. 33rd St., CHICAGO, ILL.

Gaunamos “Lietuvos” Knygyne. 
Auštant. Eilės J. Mikuckio. Telpa čia 

34 Įvairios dainos. Pusi. 62. 35c 
Gaila Ūsų. Vieno veiksmo komedija.

L. A. Dmuševski’o. Vertė A. Vė
gėlė. Pusi. 30........................ 20c !

Kaminakretis ir Malūnininkas. Dvi- 
veiksmo Operetė J. N. Kamlnski’o. 
Verto A. Vėgėlė. (Teatras No. 7) 

Pusi. 64................................... 40c
Mirtų Vainikas, Triveiksmė drama 

Jurgio žulavski’o, vertė J. Jau
nutis. Vilniuje 1912, pusi. 102. 
Kaina ............................. 60c.

Japonija seniau ir dabar. Parašė Dė
dė. Pusi. 13....................... 5c

Tikri Juokai. Lietuvių palinksmini
mui parašė, suruošė ir sugraibė Jo
nas Viskas. Dideli ir maži, ap
šviesti |r prasti, be skirtumo visi 
kviečiami J juokų pasaulę: juoki
tės ir tukkit! Pusi. 206... 50c

Lietuvaites. Trijų veiksmų 4 paveik
slų komedija. Parašė žmona. 

Vilniuje 1912, pusi. 48.. 40c
Ką Pasakojo Dede Daktaras vaikui- 

-giminaičiui, • (Pradines lytięs 
klausimo srities žinios), Parašė 
Dr-as Oker-Blom. Vilniuje, 1812, 
pusi. 16 o................. 10c

TQvynQs keliais. Eilės Liudo Giros.’ 
_ Vilniuje 1812, pusi.r 64..<. 45c

1S

III 
n 
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NEW

KURSK, 
Rot-

Garsinkites ‘ Lietuvoje

GERA PROGA!
Gramatika angliškoskalbosmo - 
kytisbe moky tojo(apdary ta)$ 1.00 
Vaiku Draugas-arba kaip moky

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

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

dų, su paveikslais (apdaryta). .35c 
Viso $1.60

Kas atsiųs iškirpgs šita apgarsi- 
nima iš “Lietuvos” ir $1.00 per 
money < 
knygas 00c. pigiau.

P. Mikolalnis
Box 62

orderį! tai gaus visas 4 
00c. pigiau.

New York City

RUSIJOS—AMERIKOS LINIJA.
Puikiausi. Didžiausi ir Greičiausi Laivai, 

reguliariškai kas dvi sąvaiti vaikščioja tarp 
Rusijos ir Amerikos, nestodama pakeliui nč 
jokiame porte. Nauji dvišriubiniai Pasažie- 
riniai Garlaiviai

CZAR,
8 dienomis į 

terdamą.
$31.00
4S.00
60.00

IŠPLAUKS
Birma, Gruodžio 7; Czar, Gruodžio 

14; Russia, z Gruodžio 28;
Del artesnių žinių meldžiame kreipties į 

musų agentus, arba j Vyriausi! j Keleivių 
Agentą:
A. J. Johnson * Co., VL Brondway, New York

RUSSIA 
11 dienų į 
Lietuva, 
klase $33.00 
klase 50.00 
klase 70.00

YORKO:

Levesklo “
Dienine ir Vakarine Mokykla.

-..i. ..1.!..—. Moklnama.r.'^s-r.'.: :1 ,. <

i. Pradinis tPrirengiamasai) Kursas,
. Prekybos Kursas pagal Amur, plianą, 

3. Prekybos Kursas pagal Rusijos plianą 
(del mįų>an£iu Lietuvon).

___ ----------------
Lietuviška, Angliška, Vokiška ir Rusiška 

(pagal norą ir LciUdAkąj.
Del smulkesnių žiniųkfeipHsypatiškai 

arba per laišką siuom antrašu: 
G. J. LEVESKIS, 

M Vedeias Mokyklos
310S So. Halsted St., Chicago, Hl.

Specialistas kuris 
išgydo ko kiti ne

gali.
kėli aukštas randas 
liūs iškaičius. Aš vartoju ir fab
rikuoju pats savo medicinas pri- 
provas, kurias aš pats importuoju. 
Dabar laikas išsigydyti ir būti 
sveiku. Rodą ir išegzaminavoji- 
mas dykai, argydysiesi ar ne’ Aš 
pritaikysiu mano maža užmokesnį, 
pagal jūsų išgalėjimą. Netrukdy
ki bet atsilankyk šiądien.

Aš kalbu ietuvlškal.

Western Medical Institute 
1827 Blue Island 4ve » 2 tub* v*r* 
šuj Bankos, prie 18tęs gatvės, 
Chicago, Ill.

DR. RENFER, Specialistas.
Valandos! 8 ryto iki 8:30 vakarė 
Nedaliomis: 8 ryto iki 12 die os


