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mo

sar- 
bokštai 

Varšuvos apylinkėse, 
jog jie stovėję jau prieš 
katą su Rosi j a.
Uotu vos žinios —

kareivijos reikalams ir buvo 
ginė budutė. Panašus 
randasi • 
Spėjama 
francuzu

Jūrių pakraščiuose 
turėtų ne mažai ka- 

nes ir ant Vokicti- 
galėtų užpulti kur 
Anglijos laivynas.

1 talijos Frau c u z i j o n 
gynimui nereikia daug 
o tie perėjimai yra 
rankose. Todėl tai 

laiko nieks negali įspėti,

las. Jo išvaizda panaši į bažny
čios bokštą: viduryj įstatyta 
Viešpaties Jėzaus stovyla, O ant 
pat viršaus, kryžius. Paminklas 
jau labai senas, ką liudija jame 
indėtas parašas: — paminklas pa
statytas 1667 m., atnaujintas 
1911 m., p. Silinaitės. Tik gaila, 
kad jame nepažymėta platesnes 
jo istorijos. Žmonės sako, kad 
šioj vietoj, kur stovi paminklas, 
su kuo-tai bekovodamas, likęs nu
žudytas koks-tai ponaitis; motina 
ir giminės, .gerbdami jo atmintį, 
pastatė šį paminklą. Vertėtų vie- 
tiniems inteligentams pasirūpinus 
pažymėti jį pirmutine jo istorija.

Tirkšlių apylinkė labai gra
ži. Žemė, matyt, derlinga, javai 
geri. Puikiausia atrodo sodžiai, 
gulintiejie abipusėje Ventos upės, 

J. M—tis.

viais. Raiteliai ir artileristai 8 
gruodžio sėdo į transportinius lai
vus ir iškeliavo Turkijon, bet vis
gi nežinia, prieš ką jie bus ap
versti; greičiausiai juos prieš gre- 
kus pasiųs.

Susitaikymo ir karo užbaigi
mo tarybos bus vedamos Lon
done. Taryboms Anglijos valdžia 
paskyrė St. James rūmą. Nors

tas sako , statysiąs daržovių, tre
čias gyvulių... Štai ir apgarsini
mai išlipinti “gražus,” įvairiomis 
varsomis, paveikslėliais, vėliavo
mis; tai mažne visas Lenkų Ka
ralijos žemlapis; pažymėti visi 
miestą?, kur ta paroda kada bu
vo, ar bus. Žmones pritraukia 

bet priėjęs

jai prisieitų ištysusius Itali 
krantus saugoti nuo Anglį 
laivyno.

ir Vokietija 
reivių palikti 
jos pakrančių 
kas drūtesnis 
Perėjimai iš i 
menki, ji 
kareivių, 
francuzu 
pirm 
prasidėjus karui, kas gali laimėti

siškai ir lietuviškai.. Ilgą laiką 
nesulaukdami vyresnybės atsaky
mo, valstiečiai atsiuntė Vilniun 
savo ingaliotinius M- 
kur reikia, tuo reikalu 
niai buvo nuėję pas' mokyklų di
rektorių ir paskui pas inspekto
rių. Inspektorius pasakęs, kad 
prašytoji mokykla netrukus bu
sianti atidaryta: dėl lietuvių 
kalbos mokymo inspektorius pa
aiškinęs, kad labai sunku busią 
valstiečių reikalavimus išpildyti, 
nes jis turįs tik vio^ą mokytoją, 
mokantį lietuvių kalbos, tokių gi 
mokytojų ’ daug kųf reikalauja. 
Bet kadangi-ir tie74ngaliotiniai 
būtinai prisispyrę prašė įvesti jų 
steigiamoje mokykloje lietuvių 
kalbos ’ mokymą, Hn^pektoHus 
šižadėjęs duoti jieifis 
kytoją> kokio jie norį.

sija drąsina pagelbą žadėdama. 
Mano pareikalauti, kad liautųsi 
mobilizavimo kariumenės, nes 
Austrija gerai žino, kad Rusijos 
kariunlenė prieš Austriją mobili
zuojama. Bet tokis reikalavimas 
gali tik karą suskubinti, o jo vi
si bijosi, nors žino, kad anksčiau, 
ar vėliau be jo nebus galima ap
sieiti. Kiekvienas bijosi pats ka
rą pradėti, todėl erzinasi su tuom, 
su kuom peštiesi nori, stengiasi 
jį priversti pradžią padaryti.

Austrija prisirengusi karan su 
Rosi ja ir Serbija, jos užpakalyj 
stovi Vokietija, o prieš Serbiją 
ji gali tikėtiesi paramos ir Itali
jos. io gruodžio Austrija mano 
pasiųsti Serbijai ultimatum, ku
rio dėl Rosija turės arba atvirai 
stoti Serbijos pusėj, arba ją pa
likti; palikta, ji nedrįs priešin

is NAUMIESČIO, Suv. gub.

Nesenai pasklydo gandas, kad
Naumiestyje busianti paroda. 
Tarp žmonių sujudimas; girdėti 
šnekantis: bene tokia busianti,

ma apsukriausia gyvena. Mie
sčiukas pastatytas ant grafo Fla
terio žemės, tik dėlto suvis ne- 
siplatina-nesididina, nes labai 
sunku ingauti plotą žemės nuo 
grafo troboms pastatyti. Pats gi 
grafas stengiasi nupirkti nuo mie
sčionių ingautus per ilgą laiką 
nuosavus namus su visomis tei
sėmis, gyventojus prašalinęs iš 
nupirktų namų, visą namą bei 
gyvenimą pavaldo savo reikalams. 
Tokiu budu abelnai visas mie
sčiukas iš visų pusių suvaržytas. 
Apart tų nelaimiu, Švėkšna ap
supta kitomis baisiausiomis ne
laimėmis, kurių gal daugiau negu 
gyventojų. Tos nelaimės stumia 
į pragaištį ne tiktai miesčiuką", 
bet; ir apylinkės gyventojus. Iš 
tų nelaimių didžiausia nelaimė — 
traktierius, inkurta kunigaikščio 
iVąsilčikovo du metai atgalios. Jc

ir Grekija dalyvaus susitaikymo 
tarybose. Bulgarija siunčia ten 
žymius savo veikėjus: ministerių 
pirmininką D-rą Gešovą, parla
mento pirmininką D-rą S. Da- 
nevą ir generolus Savuvą ir Fi- 
čevą. Serbija: išdo ministerį A. 
C. Novakovičą, parlamento pir
mininką Nikoličą ir generolą Ba- 
jovicą. Montenegro: buvusį mi
nisterių pirmininką M. Mijusko- 
yičą, buvusį pasiuntinį Konstan- j tiesi Austrijai

i IŠ VILNIAUS.
I

Laikraščiai praneša, kad Vii 
niaus, vyskupo sekretoriai, kuni 
gai Šimanskis ir Senkevičius pa 
Įraukti esą teisman L(sudąn) u:
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IŠ CEIKINĖS, Svenč. pav. saryj gali ledai juos išrauti. Tal

paroda. Taisė ją Vilniaus ūkio

apic 380, vien valstiečų. Dovanų 
išdalinta tik 46; pinigais duota 
išviso 84 rb.; 3 ūkininkai gavo po 
5 rub. ir 23—po 3 rub. Kitos do
vanos buvo tokios: akėčios (vie
nos), paršai, bulbės, dobilai ir 1.1.

— Aušra —

Nemuno; tokiu budu, daugelį>jų 
inkasė ūkininkų laukuose. Žmo
nės, pamatę tokią “ypatingą eks- 
proprijaciją,” išpradžių nežinojo, 
kas čia darosi. Manė sau kai- 
kurie, kad gal jau ir pas mus, 
kaip Poznaniuje, bus galima ne
siklausus užimti svetimą žemę.

pirgolco 7,038 sieksnius už 211,- 
140 rub., skaldyto 7,215 sieksnių. 
Išviso miško nugabenta užsienin 
per Jurbarko uostą rugsėjo 
hesį už 1,336,366 rub. 

, — Viltis —»

ine-

tų mokslų ihbkytų seminarijose 
kaimų fihdkyld'ų mokytojus ir mo
kytojas-.' Europoj, antai Šveicari
joj ir Skandinavijoj hygienos 
nuo seniai niekinama kaimų mo

IŠ PETERBURGO.

susirinkimas

Volterio apsilankė išviso 14 žm.;

JA.UNI PADEGĖJAI.

Hoboken, N. J. Keturi vaik
palaikiai; iš jų. vyriausiasis 14 m., 
o jauniausis V 9, pagimdė gaisrą

IŠ MERGEŽERIO, Varėnos par.

Žinomas visam sodžiui girtuok-

važiavo su žmona mugėn, kur vi
są dieną girtuokliavo. Vakare 
jau žmona pradėjo kalbinti na
mon, nes ten paliko vieną kūdikį, 
be jokios globos, bet neprikalbi
nus nuvažiavo pati viena. Be
auštant grįžo ir vyras. Žmoną 
savo primušė, ir vėl miestelin iš-

n am miško sargui talkon. Ten 
pradėjo girtis, kad davęs savo 
pačiai “po Amerikansku.” Trečią 
dieną, būdamas talkoj pas tą miš-

K. galvą ir butų jį visai užmušęs, 
jei ne prišoktų viena moteriškė 
su kūdikiu, kuriuo ir uždengė su
žeistąjį. Bet A, K. pasigyręs,

jis nieko nebijąs, nes turįs pi
nigų, ir jei reikės, galįs pabėgti 
vėl Amerikon. J. K. su pra
mušta galva atvažiavo pas dakta-

sumo ir kuriu musu
V G

Šimas Mergežerriški
— Aušra —

IŠ VALKIENINKŲ, Trakų p.

Valkieninkų miškai — tai gry- 
11 lizdas. Šiemet jų čia smagiai

bus

skili buvo atpigę. Žmones ge-

Po miškus šiemet randasi dau
giau vilkų, negu kitais metais. 
Miestelėnų jau vilkai pagavo ne
maža avių, ir 29 rugpjūčio nak
tyj papjovė šiųmetį kumelaitį. 
Rugpjūčio pradžioje buvo Val- 
kieninkų miškuose medžioklė, nu
šauta du vilkiuku. Seniai vil

Valkieninkietis.
— Aušra —

IŠ UŽVENČIO, Šiaulių apskr.

Iš musų padangės žmonės la
bai važiuoja Amerikon. Pameta 
šeimynas, ūkį, žmonas ir mažus 
vaikus. Ir merginų galybės va
žiuoja. O apie vyrukus, ką be
kalbėti ; ypač naujokų, kuriems 
šiemet reikėjo kariuomenėn sto
ti, maža beliko, ties dauguma iš
dundėjo tamsiomis rudenio nak-

Čia žmonės nevargingai gyve
na, nes žemės geros ir derlingos, 
tik gaila, kad tebegyvena sodžiais 
ir ūkininkauja senobiškai. O

ties. Matyt trūksta šviesos.

— Viltis —

IŠ TRAUPIO, Ukm. apskr.
Spalių 22 d. Mickūniškių lau

ke rado po ratais nebegyvą Ša

Traupio miestelyje girtuokliavęs, 
kilojęs pinigus (buvęs iš namų 
pasiėmęs 100 rublių). Policija 
iškračiusi neberado nė skatiko. 
Laukia apskrities gydytojo. Spė- 
ama, kad Savicką kaž-kas nu

smaugęs, tykodamas jo pinigų.

Nebejaunas.
— Viltis —

lš KRUKIŲ, Naum. apskr.

Musų kraštas šį rudenį susi
laukė naujienos. Mat, musų dva
rininkai, gyvenantieji panemu- 
niais, sumanė savo dvarus su
vienyti su Kauno miestu telefo
nu. .Sumanymas, nėr ką kalbėt, 
kultūringas, o ponams tai net 
naudingas. Bet visa nelaimė ta, 
kad, statydami telefonui stulpus, 
vietomis visai nieko nesiklausę, 
tuos stulpus iškasė kai-kurių uki-

stulpus statyti ne visur buvo pa 
<anku, palei Nemuną, — pava

niečių kaimas, visiškai nele 
savo laukuose statyti stulpų 
p. Žano, Panemunes dvarinin 
darbininkus, kurie tuos stulj 
norėjo ten inkasti, šalin nuvarė.

29-m ėar

ir

kos” “klopams” ponų daromos! 
Tur-but musų, telefonų karščio 
apimti, ponai užmiršo, kad jau

ko. Dabar j*uk kiekvienas ant sa
vo lauko ponas, ir nenuostabu,

jų žinios p. Žano darbininkams 
savo laukuose šeimininkauti. Mat,

eiti žmonėms per 
žemę į Panemunės bažnyčią.

žmonių, per jo lauką einančių, 
neleisti. Tegul, sako, eina keliu, 
o keliu yra daug toliau ir baisus 
purvynas. Taigi dabar žmonės 
ir kalba: “kaip Zanas, tai einan
čius per jo lauką gaudo, o patsai 
po musų laukus liuesai nori sau 
šeimininkauti be musų žinios!...

Valstietis.
— Viltis —

IŠ DATNAVOS, Kauno pav.

Čia ruošiama pienininkavimo i 
kursai.; U 

neša 1 rublkursus

sams, kas norės, galės kvotimus 
laikyti ir gaus paliudijimą. No-

muose, arba į M. Butkevičių, Ur- 
nežų dvariuke (Kauno pav.). 
Smulkesnes žinias apie kursus

Lietuvos žinios

JOTAINIŲ ZAVIŠOS DVARE 
Panevėžio pav.

Čia ruošiama pienininkavimo

kursai tvers nuo lapkričio

visa praktiškam kursistų pamo
kinimui atiduoda savo karves ir 
savo pienininkavimo prietaisus. 
Už mokslą reiks čia mokėti 10 
rub. Pasibaigus kursams, kas 
norės, galės kvotimus laikyti ir 
gaus paliudijimą. Kas norėtų 
smulkesnių žinių, taip-pat ir tie,

sus — turi kreiptis į Panevėžio

Lietuvos žinios

KUNIGŲ PERMAINOS.

Perkelti kamendoriai: kun. Ja
nusas iš Laukuvos į Girkalnį 
kam., kun. Kalvaitis iš Girkalnio

is

tas trims mėnesiams j Aluntą.

Seinų vyskupijoje.
Kun. Vincentas Dvaranauskas

A. Močidlovskis — Jablonės kle
bonu; kun. kan. J. Lendo —

čino džiakonu.
— šaltinis

Žinomas Suvalkų pusėje

Scu-

votnc laiku pranešę, esąs suimtas 
ir šiomis dienomis buvęs teisia
mas Varšavos teismo rūmų. Var- 
šavos teismas nuteisė Liūdžiu 8 
metams katargos. Liudžius te

Rugsėjo mėn. 1912 m. Nemu
nu nugabenta užsienin (per Jur
barko uostą): rąstų 131,506 už
463,183 rub., aptašyto miško 329,- 
230 už 244,729 rub., supieluoto 
miško 50 kubiniu sieksnių, ap-

jau baigęs ir paliktas prie 
versiteto draugas, K. Būga.

Kvieskos pranešimu apie Mažą-

Palikdamas šalyj

ska labiausia apsistoja ant dva
sinio Prūsų lietuvių sumenkimo

trikte, kuris * pridirbo nuostolių 
ant 300,000 dol. Vaikai, radę krū
vą skudurų, užsimanė jas padegti
ir, žinoma, padegė. Atbėgus prie 
ugnies ugnegesiams, degė jau

KARAS PRANAŠO MIESTE.

Zion City. Čia nuo seniai trau-

ir laikraščių gyvenimą ir atskirų i sjo miestą pranašo Dovies ir dar-

po pranešimo dalyvavo pats prof, tuvių darbininkai pas savę pa-

draugai, kurie smulkiau teiravos 
apie ekonominį padėjimą, jau
nuomenes veikimą, laikraštiją,

rengę fairą. Eairui pasibaigus, 
vėsu pulku nuėjo prie “išrinktų
jų” maldos namų, kur buvo pa
maldos. Kadangi naktis buvo

Antras

maloniose.

ti maldos namus. Paskui dirbtu-
ą. renkantiems me 
namų statymą Že

patarimų
siu. pradėjo bombarduoti akme
nimis. kad tai Photo by American Press Association.

nes
skaitė ištisą jo sustatytą progra- 
mą apie namų statymo ir namų I 
papuošimų rinkimą Žcbaičiuosc.; 
Referatas atydžiai buvo išklausy-

v i nčiu u ■G
io ; mot e rėkdami,

ATIDARYMAS PASKUTINES SESIJOS 62-ROJO KONGRESO.
Šis paveikslėlis parodo sudrinki mą, kuris išdirbinė ja visas šio krašto teises 

Viršui matyt publiką galerijose,
o

Augštesnes vietas užima kongreso vedėjai.
Minčių

kaipo natų!

tini, .\iousio 
bos narvs:

<onciaus pro,
Ė

f <

j tonus

Ant. Naujokaiti
Lietuvos Rifuos —

1$
PREZIDENTAS TAPT 

IŠKLAUSĖ MIŠIŲ.

Washington, D. C. 
nes dieną Šv. Patrik 
buvo visu AmerikoG 
mišios. Bažnyčion a

jo ministerial, 11

kas metai laikomi 
metų. Bažnyčioj i

l • o. n o r 
tas Taft

< eturiu

RADO GELEŽINES RUDOS 
LAUKUS.

Marinette, Wis

siaus, 
žios.

v ra

mvliu nuo • u
rudos lau
an t pavir- 
-80%' gelc-

VALSTIJOS BANKAI ILI 
NOIS VALSTIJOJ.

Springfield, Ill. Valstijos
- i - z 1 . • • *

kų išduoti atskaitas apie 
darbus iki 27 d. gruodžio, 
ma toks reikia vilnas buvo 
siuntinėtas 
bankų buvo

s a v o

59$-

VILNYS LAIVĄ SUDAUŽĖ

Moneton,

kranto laivą 
ir sudaužė.
žmonių, ke

smar-

Summer

o

RAUPLĖS BEPROČIŲ NA 
MUCSĘ.

Toledo, Oh. Čionykščiuose vai- 
j'jos bepročiu namuose apsireiš-

ke rauples, tik (lakiarai 
išsyk, kokios veislės yra 
lės. Dabar vienok iau

sios juodosios rauplės.

lotinai 

n g i a u ••

KAIMŲ MOKYKLOSE MO- 
KĮS HYGIENOS.

Washington, D. C. Centrališ- 
kasis lavinimo biuras reikalauja 
įvesti visose kaimų mokyklose
mokymą hygienos, ypač gi apie 
svarbą sanitariško užsilaikymo.

.TORIUS PRITA- 
LYNCHAMS.

J baubtiĮ

i nubaudusiu n

1 u.bcrna-
tereiškė,

i ynčmmku teismu

IK l.'l
1 ..

sn parvnei v

erasiženc

toriau

PASKENDO LAIVAS GABE
NANTIS EGLAITES.

Pentwater, Mich. Notai i nuo

“Rouse Simons” drauge su 11 
įgulos žmonių. Laivas Chicagon 
turėjo ateiti 20 lapkričio, bet ne
atėjo. Vilnys prie kranto atnešė

laitcs.

li linkus. Baudimui 
yra (eismai, kurie ♦
ant esančiu teisių,

EXPLIOZIJA.

Huntington, W. Va.

atsitiko smarki expliozija. Už
mušta prie to penki darbininkai.

NIEKS NEŽINO, KADA 
KIAUŠINIAI PAGEDĘ.

Washington, D. C. Nė Jungti
niu Valsčių apskričio teismas
New Jersey valstijoj, nė augš- 
čiausis Jungtinių Valsčių teismas 
neįstengia nuspręsti, kada kiau-
šiniai gesti pradeda. Teisinai turi 
mat išduoti savo nusprendimą 
reikaluose kiaušininio trusto, ku-

v o 448 skrynias

Teismai gi nežino kat- 
teisybė. Tuom tarpu 

mo
lino 
ne- 

prisicitų kreiptiesi prie Lietuvos

ros pusės 
kiekviena įdėtu vos kaimietė 
ka atskirti sveikus kiaušinius

rus nuo negerų kiaušinius.

sivedė net tris kartus, o nė su NELAIMĖS ANT GELEŽIN 
vienu vyru perskyrų neėmė. Tei
sman ją padavė antrasis jos vy
ras, U. Rothe iš Des Moines. Ka-, 
daugi gražioji Lola 500 dol. kau
cijos pastatyti negalėjo, ji tapo
sulaikyta iki teismo.

KETINA DAUGIAUS NE- 
KANDIDUOTI.

KELIŲ.

Zanesville, Ohio. Netoli Drcs- 
|den, Oh., susimušė du Pcnnsyl- 
I vania geležinkelio traukiniai. Prie 
to užmušta 4 žmonės, o sunkiai 
sužeista u žmonių.

New Yęrk. Buvusio Amerikos 
prezidento Rooscvelto (kuriam 
šiųmetiniuose rinkimuose Hcpasi- 
seke) draugas Charles Summer 
Bird užtikrina, jog Roosevelt 
daugiau nestatys prezidento vie
tai savo kandidatūros. Bet ir pir
ma Rooscvelto draugai užtikrino, 
jog jis nekandiduos, o jis ne tik 
kandidavo, bet net negražiai pur
vino savo konkurentą Taftą.

NEATSARGUS MEDĖJAI.

Cleveland, O. Vos 20 dien

nušovė 9 žmonis, o 33
pašovė.

NAUJI JUNGTINIŲ VALSČIŲ 
POPIERINIAI PINIGAI.

Washington, D. C. Prirengta 
jau formos naujų popierinių

Formatas visų, nuo 1 doliarinių 
iki 500 doliarinių, bus vienodas—

bartinius. Viena pusė visų, nuo 
mažiausio iki didžiausio, bus vie-

IŠ POLITIŠKŲ PADANGIŲ.

Sako, bus geri laikai. Prasidė
jus kongreso paskutinei sesijai, 
demokratai stropiai rengiasi ir

jiems įstatymams, kuriuos žada

ja. Demokratai užtikrina, kad jų 
įstatymai nieko neužkenks šios 
šalies gerovei, ir todėl niekas nc-

resnius laikus ir žymiai suma
žinti p ragy veninio brangumą.

Santikiai su Rosi ja. Iki Naujų
Metų Suvienytos Valstijos turi

sutartį su Bosija, arba pasilkti 
visai be sutarties. Senoji sutar
tis tapo pertraukta todėl, kad 
Rosija nenorėjo pripažinti natu-

tų pasportų. Ji ir dabar nenori

nebus jokios sutar-nusileis, tai 
ties ir pras 
t. y. viena
muitus nuo įvežamų prekių. Ro- 
sijoj tam tikra komisija jau iš
dirbo planą pakėlimui muitų. Ro-

rija tuom tąrpu, lyg tyčia, dar

— Rusų valdžia 
mui susinešimų, žs

V. (V l I , . .

natorius B lease, kuris negrų 
lynčaviino paprotį stato aug 
šČian S. V. Konstitucijos. Jį 
smarkiai už tai subarė kiti 
gubernatoriai.

Patarė jis gubernatoriams pa-

DRĄSUS UŽPUOLIKAS.

Brigham, Utah. Koksai trum
pas atėjo vienas į kalėjimą, iš
vertė duris, vedančias į maršalo 
biurą miesto rūme, iš ten nusi-

luti | 20,000 laivyno darbininkų per-
va-! ėjo po priežiūra “Civil Service”

salio sekančių metų.

jog per 22 mėne-

savininko atėmė pinigus, o pa
skui, įsirioglinęs į prekių va-

BRANGUS AKMENĖLIS
KURKINO PILVE.

Į prezidento Tafto. Iki šiol šie dąr- 
| bininkai priklausė nuo įvairių 
j politikierių ir politiškų “mašinų,”

siu jis parode susimyiejimą 400 
prasižengėlių,, o antrame termine 
mano dvigubai padauginti tą 
skaitlių. Jiąr pažadėjo neliepti

ginti prasižengusį 
et <> ar gu- 
ali užtikrinti, kad 

lynčauliinkų minioj visada tikrą
jį kaltininką paims? Tokio prin
cipo prisilaikant, ręiktų visus tei

negrą.

ti, o viską palikti minioms ir gu
bernatorių njąlonęi. Bet tąsyk 
but, turbut, labai blogai, nes pats 
gubernatorius mielaširdingas tik 
vienos spalvos žmonėms; tą syk 
prisieitų, vieniems gerą darant, 
skriausti kitų spalvų žmones. Ge
rai sutvarkytoj draugijoj turi but 
visi lygiai baudžiami, nes ten pra
sižengėlių neskirsto j skyrius.

Bet šitam gubernatoriui 
pritars kiti. , <4 . •4'S'

tiko, todėl

ir

GYVI SUDEGĖ.

Pittsburg, Pa. Vienoj arklidėj

styj Turtle Creek.

kirto vaikams išsigelbėjimo kelią. 
Vaikų motinos girdėjo vaikų 
šauksmą, bet jiems pagelbon at
eiti negalėjo, nes liepsna veržėsi 
per duris laukan.

DAUGVYRĖ MOTERIS.

Minneapolis, Minn. Čia tei 
sman už daugvyrystę pateko Lo 
įą M. Pierce. Ji i metus laiko ap;

čia tei-

Sacramento, Cal. Čionykštė 
ntoja Izabela Long, dariu

akmenėlį.

I tai yra federališkais įstatymais.
Dar prieš rinkimus Taftas tą pa- 

, i’ti padarė su 4-os kliasos pačtu
. _ . , • I perdėtimais. 36,000 iu dabar bus d<e, jog tai 1 g J y.

... . . , nepriklausomi nuo politiškų par-yra labai gražus ametistas, ver- 11 1
tas poros dešimčių doliarių, tai
gi daug daugiau, negu minėta 
moteris užmokėjo už kurkiną.

Demokratu

GAISRAI.

džias sekančiais metais nuo 4 d. 
kovo, nelabai tuom 
ir, sakoma, stengsis tani pnesin-

Fairlee, Vt. Sudegė čia operos 
trioba, kongregacijonalistų baž
nyčia, miesto knygynas ir tūlas 
skaitlius privatiškų namų. Nuo
stoliai ugnies padaryti labai di
deli.

Muscatline, Iowa. Sudegė čia 
medžių apdirbimo dirbtuvė. Ug
nis vien medžių išnaikino už 
100,000 dol., neskaitant dirbtuvių

Prezid. Taft grįž 
turos, pasibaigus jo prezidentavi
mo laikui. Jis žada atidaryt ad
vokato ofisą kartu su savo sū
num ir praktikuoti miette Cin
cinnati, Ohio.

Apie Bryano paskyrimą užru- 
bežio dalykų arba valstijos se
kretorium vis dar po senovei kal
bama. Sakoma, kad busiantis 
prezidentas Wilscnas, jam tą 
svarbiausią savo kabinete vietą

prie advoka-

siūlo.
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Wilsono inaguracija, t. y. iš

kilmingas apėmimas prezidenty
stės urėdo, vieton 4 d. kovo, kaip 
buvo ik šiolei, žada atsibūti 24 d. 
balandžio. Blogas oras, kokis pa
prastai buna kovo mėnesiuose ir 
sugadina iškilmes, yra tokios Ža
damos permainos priežastimi. 
AVilsonas sutinka su tokios per
mainos įvedimu, bet jis vis vie
na priims prezidento prisiegą 
bus prezdentu nuo 4 d. kovo.

ir

IŠ DARBO LAUKO.
McAdoo, Pa. Streikuoja dar

bininkai kasyklose No. 4 ir 5 Le
hi

unpanija nori nuo darbi
ninkų kontraktą užslėpti, nenori 
mokėti po tiek, kiek sutarta už 
kokį, darbą; nenori, kad unijos 
komitetas butų kasyklose. Ne
žinia, kaip ilgai čia trauksis strei
kas. Iš kitur tegul dabar čia 
nieks nekeliauja darbo j ieškoda
mas.

Iš Karo Lauko

pagarsinta, jog galutino su Tur
kija susitaikymo tarybose daly
vaus ir Grekijos atstovai, nors 
Grekija nepriėmė karo sulaiky
mo sutarimo, nes ji nori apval-

Janinos.
Aplinkinėse Boyatsico grekai 

sumušė turkų kareivių dalį. Tur
kai mūšy j nužudė daug žmonių.

Dabar Turkija veda skyrium 
tarybas su Grekija apie karo su
laikymą. Tuom
bombarduoja toliau 
esančius Janinos

tarpu 
nuo 

fortus.

grekai 
miesto

klau-
symo, ne porto prie AdrijaiiKO 
nekelti ir užtai nesierzinti su Au
strija, bet tą klausymą pavesti 
išrišti didžiųjų Europos vieš
patysčių atstovų kongresui. 'To
kiam kongresui pritaria veik vi
sos Europos didėsės viešpatijos.

Rusijos valdžios laikraščius la-
bai pykina Vokietijos kanclerio 
viešas parlamente apreiškimas, 
jog, kilus dėl Balkanų karui Au
struos su Rusija, Vokietija vi
soms. pajiegoms stos Austrijos 
pusėj. Laikraščiai tie rėkauja, 
užtikrindami, jog Rusija nenusi
gąs vokiečių ir jiems nenusi
lenks. Bet taip jau jie rėkavo 
ir gązdino vokiečius ir Austriją, 
kada toji galutinai prie /Austrijos 
prijungė Bosniją ir Hercogoviną. 
Bet kada Austrija nenusigando, 
liovėsi išsyk kurstymai rusiškų 
valdžiai tarnaujančių laikraščių.

|| Pasirodo, kad turkų kariu- 
menė mieste Monastire nepasi
davė, bet pasitraukė į pietus, net 
į Epirą ir trukdo grekams trau
kimą į šiaurius.

Sulyg sutarimo su Bulgarija 
apie karo sulaikymą, turkams lei
sta gabenti maistą ir amuniciją 
kariu menei Adrianopolyj, Scu
tari ir Janinoj.

! Serbai. į aplinkines Klimano
va ir Monastir iš Belgrado iš
siuntė pečius numirėlių degini
mui, nes ten dar ant lauko guli 
mūšiuose užmuštų kūnai; jų iki 
šiol nespėjo užkasti, nes žemė 
ten kieta ir sušalusi.

4Į Kadangi vaidai Austrijos su 
Serbija neužsibaigė, tai Austrija 
traukia vis daugiau kareivių prie

yra 300,000 Austrijos kareivių. 
Serbija negali pastatyti nė pu
sės to skaitliaus.

Austrijoj ir Rusijoj karo šali
ninkai ima viršų ant santaikos 
šalininkų. Menka priežastis gali 
pagimdyti karą Adstrijos su Ser
bija, už kurios pečių stovi Rusi
ja. Karan įsikišus Rusijai, jau 
jokia pajiega nuo karo nesulaiky
tų Vokietijos ir Francuzijos. Au
strijoj visi veik vokiškiejie, ma- 
dyariškiejie ir iš dalies lenkiškiejie 
laikraščiai pritaria karui.

|| Laikraščiai praneša, jog ta
rybos galutinam susrkįkymui 
Balkanų viešpatysčių prasidės 
Londonė, 13 gruodžio dieną.

Į| Turkijos laivynas nori mė
ginti susiremti su besirenkančiu 
prie Dardanelių grekų laivynu; 
Bet žinovai abejoja, kad- pasi
sektų grekus įveikti. Nors grekai 
dalyvaus susitaikymo su turkais

tarybose^ bet jie besitraukiant ta
ryboms karo nesulaikys.

Turkijos atstovais susitaikymo 
tarybose, kurios atsibus Lon
done, bus Osman Nizam Paša, 
dabartinis ambasadorius Vokieti
joj ir Rišad paša, dabartinis Tur
kijos vaizbos ministeris.

Nors dabar rodosi Europoj ra
mu, bet nieks nežino, kas gali 
vėliaus išeiti, besidalinant Turki
ją; todėl visi karau rengiasi. Pa
ryžiaus miesto tarybos perdėti- 
nis Gaili atsišaukė į karo mi- 
nisterį reikalaudamas, kad jis pa
sirūpintų pusei metų parūpinti 
maistą Paryžiaus gyventojams, 
nes miestas gali but priešų ap
gultas.

LIETUVIAI AMERIKOJ.
IŠ ROCKFORD, ILL.

28 d. lapkričio čia lankėsi iš 
Chicago kun. Razokas, aprūpin
damas tikybinius vietinių lietu
vių liuteronų reikalus. Atlaikęs 
pamaldas vokiečių liuteronų baž
nyčioje, atlankė ir keletą namų 
žymesniųjų lietuvių katalikų.

Vargais negalėmis, lietuvių ka
talikų parapija susilaukė naują 
kuirgą. Vyskupas prašalino iki 
šiol čia neatsakančiai klebonavusį 
kun. Malinauską.

nas, 22 metų amžiaus, nusipirko

ir-
kėjas, eidamas gulti, pasikvietė 
į savo kambarį kitą vyrą ir taip

— negvva.

scenos

nių prisirinko daug.
Lošimas išėjo nepergeriausiai, bet

4 jeigu jau sakyti ką 
lošimą, tai reikia pri-

nors jų kalba
buvo

butienės tarnaitė ir šeimininkė 
lošė prastai: kalbėjo tik sau po
nose, rankas veik visą laiką buvo 
vienodai susiėmusios, vieton žing
sniuoti ant scenos, tik trypė ant 
vietos ir nuolat žiurėjo tik į savo

nuo scenos, tai ėjo 
tikinusiai lošė

šuoliais.” Ne- 
Jonas, kurs visą 
garą atkreipęs į 
ęs, rankas surie-

sau, be jcjkio gyvumo. Uždangai 
kartą nusileidus, viena mergina 
išėjo su dekliamacija. Dekliama- 
cija buvo taip melancholiška, kaip 
ir visos dekliamacijos socialistų 
susirinkimuose: “duonos kąsnis... 
darbininkas kenčia... pati dejuo
ja... vaikeliai verkia... Tai vadi
nasi dekliamacijos “Dievo duo
tos.” Kuomet tokios “dekliama
cijos” žodžiai pasigirsta, visada 
ateina mislis galvon — ir kam 
reikia gaišint laiką besimokinant 
tokių “dekliamacijų ?” Ar nege
riau butų įgiedot į gramafono 
rekordą Lozoriaus giesmės žo
džius: “Ubags va i toj’ už vartų, 
kęsdams mukas kojų, rankų ! (no
rint, žodžius butų galima per-

vartų, nevalgęs daugel’ kartų ! Ka- 
pitailisto išnaudojams, kapitalisto 
išnaudojams!) ?” Bet gana tų 
baikų. Socialistams rengiant te
atrą, reiktų savo dekliamacijas 
pasidėt į šalį ir atsiminti, jog te
atras yra geistinesnis žmonių 
“nusiaušinimui,” negu “susikrim
timui,” klausant šitų nuobodulio 
antifonų. Po teatrui buvo mo
nologas : “Prie kareivio kapo.” 
Šitą monologą pavadinti mono
logu tai butų šlovės... Moteris, 
inas monologų šlovės... Moteris, 
išėjus prie paminkĮo stovinčio 
ant kareivio kapo, taip visą laiką 
ir išstovėjo prie jo, kaip davatka 
prie spaviednyčios. Be jokio ju
dėjimo, be jokios mimikos, net 
mažiausio pasikrutinimo visą Idi- 
ką neparodė, o kalbėjo taip, kad 
pirmose sėdynėse nebuvo girdėti.

Reikia tarti keli žodžiai ir apie 
tvarkos užlaikymą. Apie tvarką 
rengėjai, matyt, nė žinote neži
nojo, kad tarpe publikos reikia 
tvarką užlaikyti. Vaikų riksmas, 
susirinkusių kojomis j grindis 
beldimas, berniukų šukavimai, 
švilpimai ir mergšių kal
bėsis anglų laužytu žargonu, 
visa tai erzino tuos, kurie at
ėjo su tikslu pasigėrėti scenos

nas kitą vaikydamiesi ir kaszin- steigimui Pittsfone^ vįsuomeniš- prašalintas
ko jieškodami. Dargi prieš teatro 
pradėjimą vienas iš rengėjų, pa
silipęs ant estrados, kasžinką kal
bėjo apie per iq minutų, bet nie
kas negirdėjo, ką jis ten kalbėjo, 
nes tik buvo matyti, kad lupos 
kruta, bet žodžių nesigirdėjo.

Po teatrui buvo balius, iš ko, 
manoma, rengėjai turėjo gerą pel
ną. Todėl-gi dabar visi suskato 
rengti teatrus: “Liet. Ukėsų Kliu
bas rengia “Paskutinę Bangą.” 
Dramtiškai-giedoriška draugystė 
“Kanklės” rengia “Audrą Gie
droje.” Šv. Mikolo draugystė ir 
117 kp. TMD. taipgi yra nuta
rusios rengti perstatymus, nors 
dar laiko nepasižymėjo. Pama
tysime, kas čia nusidėS iš tų 
bruzdėjimų. ’ Jurgis.

IŠ WINNIPEG,
CANADA

MAN

tauto draugystė buvo surengusi 
vakarą .su prakalbomis. Prakal
bas atidarė draugystės preziden
tas, papasakodamas apie girtuok
lystės vodingumą ir blogą papro
tį kortomis lošti. Savo ,kalboj 
taipgi įpynė apie čigonų Lietu
voj gyvenimą tokioj juokingoj

sijuokė. Po to M. Šilenskis skai
tė iš Lietuvos istorijos, pridėda
mas paaiškinimus. Apart to pa
dainuota dar keletas dainų, ku
rios pusėtinai nusisekė. Vakaras

mažai, kaip matyt, daugelis

tę prie kazyrų^ ir saliunų, negu 
prie vakarti su prakalbomis. Mat 
dar ne visų suprantama, kad al
koholis ir kortos dar niekur nei 
vieno žmogaus prie gero nepri
vedė, bet tūkstančius šeimynų 
suardė, iš tūkstančių jaunikaičių 
tikrus “bomus” padarė. Ir mums, 
winnipegieciams vertėtų geriau s

gų griebtis, bet 11c degtinę 
alučiu maukti, arba kazyron 
stalus šlifuoti.

Winnipegietis.

su

IŠ WINNIPEG, MANITOBA.

Tarp čionykščių lietuvių ap
švietimas palengva kįla, atsiran
da vis daugiau mėgstančių laik
raščius ir knygas skaityti. Riša 
lietuvius krūvon pašelpinė drau-

Bct kaip visur tarp kviečių at
siranda kukalės, atsirado jos ir 
čia. Atsirado čia pulkelis kazir- 
ninkų, kurie per naktis iš pinigų 
kaziruoja. Gailestauja jie vien, 
kad varymui savo negražaus 
amato jie negali gauti tinkamo 
ruimo, nes nemėgstanti kazyrų 
žada policiją užvesti; tąsyk pri
sieitų 25 dol. pabaudos mokėti. 
Vienuose namuose tie nakties 
paukščiai mėgino savo amatą va
ryti, bet šeimininkė su šluota juos 
išvaikė. Butų gerai, kad visos 
šeimininkes su kazirninkais taip

A. M. Virbalis.

MASS.IŠ MONTELLO,
Čia viešų karčemų 

užtai prasiplatino pasiautos, kū
nėra, bet

biausis dalykas, su kuriučm su
pažindinama jauną vaikiną, tik

is 
jo

Lietuvos, tai ap- 
po visas slaptas

vienok montellie-

vedžiojimas
karčemas.

Šiuom laiku
čiai stengiasi šiuos ištvirkimo liz
dus panaikinti ir reik už tai 
juos pagirti. Visos draugystės 
savo susirinkimuose nutarė pa- 
slaptas karčemas panaikinti: iš-

dėjo kreiptis net prie miesto val
džios. Liepė atmušti plakatus, 
kuriuos išdalins po namus. Šiuo
se plakatuose persergiama, kad 
sulaikytų slaptą šinkavimą, nes 
kitaip papuls po sunkia bausme. 
Jau truputį girtuokliavimas nuo 
to ir sumažėjo ir vakarais bei ne- 
dėldieniais net linksmiau ant gat
vės išeiti, nes nesimato tiek jau
nų vaikinų pasigėrusių* Lapkri
čio 28 d. pribuvo čia netikėtas 
svečias =-= išpuolė pirmas sniegas 
ir užklojo žemę apie ant 2 co
lių storumos. Oras žymiai atšalo.

K. Montellietis.

Iš PITTSTON, PA.
■ .-/.r'’ \ L

l|Gruodžio I d, bttvo surengtos 
daila. O rengėjai net sušilę visą? Liet, draugysčių prakalbos, nuo 
lošimo laiką, bėgiojo po salę, vie-kurių pelnas buvo sjcįriama? iu-

iš susi vieni j 1110, jis 
kad susivienijimą 

• “Keleivio” da
lininkas pradėjo jame visaip bjau- 
riot. Dėlto tūli nariai net apleido 
susiv. Bet dabar viskas aikštėn 
išėjo, pasirodžius kas ir dėlko 
purvina susivienijimą, reikia ti
kėtis, kad žmonės supras tikslą 
tų griovėjų ir jiems nebetikės.

Toliau kalbėtojas gailestavo, 
kad pas mus mažai yra organi
zuotų lietuvių; nurodė, kad Su
vienytose Valstijose yra apie 
400,000 lietuvių, o SLA. turi tik 
5,000 narių; SLRKA. 6,000; LSS. 
800 (sako: tiek mačiau balsuo
jant, bet tikrai nežinau, nes į 
soc. sąjungą nepriguliu) ; TMD. 
2,000. Kur-gi priguli kiti musų 
broliai. Nėra ką pavydėti nė vie
nai draugijai, tai jose bus dešimtjs 
tūkstančių; kam jas ardyti? (Mat 
čion priminė V. 
su į, kuriame 
SLA.). Vienas 
cialistų, Karolus 
pradėjo rėkti: meluoji! Nustok 
tamsta melavęs, kad socialistų tik 
800. Susirinkimo vedėjas Kar- 
dokas pradėjo taipgi rėkti: per-

kojo knygyno. Kalbėtojai gra- prisipažino 
žiai išaiškino r^įkalįngttnią ir griaus ir kaipo 
knygyno vertę, lįęąlbętojų buvo‘J 
trįs: du vietiniu,,., o trečias iš 
Brooklyno: 1. Vąlinčius kalbėjo 
apie skaitymo naudingumą; 2. 
Karsokas apie tai, kaip skaity
mas ir mokslas atitraukia nuo 
girtuoklystės ir koks yra gyveni
mas girtuoklio, o koks blaivaus 
žmogaus; 3. Augimas iš Brook
lyno, paremdamas pirnulis du kal
bėtoju, karštai ragino pittstonie- 
čius remti pradėtąjį darbą.

Čia pat išrinkta 9 ypatos rinki
mui aukų knygyno naudai. Pub
likos buvo neperdaugiausia. Au
kų čia pat sumesta $12.40. Gir
dėt, kad ir miestas žada paremti 
tą užmanymą. Išeinant iš 
tainės, paduota pravardės, 
nori lavintis anglų kalboj, 
manyta reikalauti vakarinėj

tuviški saliunai yra septyni ir vi
si gerai užsidirba; kokiame saliu- 
ne už baro stovi moteris, tam 
geriau sekasi. Suprantama kodėl.

K. Lukšte.

IŠ WORCESTER, MASS.

sve- 
kas

mo-

Pittstonb miestelis pradeda 
tvarkytis: ant kiekvienos gatvės 
prikalinėja naujas toblyčaites su 
gatvių vardais.

Vladas V. Strygas.

IŠ EAST CHICAGO, ILL.
Lapkričio 30 d. vietinė 127-ta 

TMD. kuopa buvo surengusi ba
lių naudai viešojo, šios kuopos 
užlaikomo, knygyno. Žmonių bu
vo prisirinkę dikčiai ir linksmin
tasi gražiai. Reik tikėtis, kad 
kuopa turės gražaus iš to pelno 
ir galės padidint savo knygyną. 
Knygos duodamos skaityt už 
dyką ne tik nariams, bet ir pa- 
šaliniems ir yra visokio turinio 
knygų. Verta žmonėms tuom pa
sinaudoti.

— Šią žiemą miestas atidarė 
tris vakarines mokyklas, kuriose 
mokina trįs mokytojos (ne lie
tuvės). Gaila, kad lietuviai ma
žai jas tebelanko, daugiausiai lan
ko žydai ir lenkai. Lenkai užsi
manė čia sutverti valgomų daik
tu kooperativišką krautuvę ir e ( f
kviečia lietuvius prisidėti. Bet 
lietuviai nelabai nori, Ir gerai 
daro, nes jeigu jau tverti koopc-

lietuviams ir patiems, ją prižiū
rėti. Lenkai, kaip tekp patėmyt, 
tokiuose atsitikimuose myli vis 
vadovauti-ponauti ir lietuvius 
už nosies .vadžioti \,tSu tuom lie-

-. J '"f ' " f

tuviai, žinoma, nesutiks.
Žalmas.

IŠ DETROIT,
Detroito lietuviai

MICH.
nuo seniai 
kad miesto 

knygyne butų lietuviškų knygų. 
Dabar Lietuvių Piliečių Kliubas 
išreikalavo nuo miesto’ nupirki
mui lietuviškų knygų paskyrimo 
50 dol. Jeigu paskui lietuviškų 
raštų skaitytojų bus pakaktinai, 
tai bus paskirta daugiau. Mes

gy nan knygos nėbutų vienpusiš
kos. Jonas Naujokas.

IŠ NEW BRITAIN, CONN.
Gruodžio 1 d. buvo čia prakal

bos, parengtos 34 SLA. k p. Kal
bėtoju buvo J. V. Liutkauckas iš 
Brooklyno. Prakalbos pas mus 
atsibūva gana tankiai: šiame se
zone kalbėjo: Perkūnas, Prusei-

Paukčšio straip- 
raginta griauti

Senkus, pakilęs,

nusiramino musų karžygis. O 
kalbėtojas, paraginęs rašytiesi su
sivienijimai!, užbaigė prakalbą. 
Buvo ir deklcmacijų.

Paskui Senkus dar pasakė, jog 
LSS. yra ne 800, bet 3,000 so
cialistų ir kad Paukštis neragino 
griaut Susivienijimą Lietuvių

ra politiška organizacija, tai kam 
išbraukė Bagočių? Kalbėtojas

cialistų Sąjungos, tai remiasi ant 
balsų “Kovoje“ pagarsintų, o jei
gu jau priguli 3,000, tai ir gerai.

Sa—vas.

IŠ EASTHAMPTON, MASS.

cprigulmingo Pašclpinio Kliu-

susitvėrusios teatrališkos kuope
lės “Atžalos” nariai statė ant ; 
scenos 
“Degtinė.
neblogai, 
lomėjos role sulošė visai gerai. 
Ch. Mickus (Valentinas) ir J. Ba
rysas (Šaltyšiiis) roles taipgi at
liko 
tais 
kus 
kiti 
jams atleistina, nes tai buvo jų

nariai 
vienaveiksmi

a ra si s kar-

Stasio rolę, atliko mandagiai; 
visi lošė silpnai, bet meče

Po perstatymui A. Bcrnatavi- 
čienė deklemavo eiles. Deklcma- 
cija publiką prajuokino, ji buvo 
užganėdinta, ką liudijo delnų plo
jimas. To deklcmacijų p. K. P. 
Šimkonis, aiškino naudingumą 
draugijų ir ragino prisirašyti ne
prigulinčius.

Publikos prisirinko apie 150 
žmonių. Geistina, kad panašus 
vakarėliai butų tankiau rengiami.

Lietuvių šiame miestelyj yra 
apie 20 šeimynų ir apie du syk 
tiek pavienių.

jos: minėtas kliubas ir neseniai

Laikraščių pareina visokios rū
šies apie 27 egz., daugiausia “Lie
tuva” ir “Keleivis.”

Darbai audyklose eina ncblo-

Ateinančią žiemą v 
sų Kliubas rengiasi 
bet tik prie tokio, 
butų ne didesni k

Ką galima sakyt' 
mintį ? \ ..ja*

Worcesteryj lietuviai jau nuo 
seniai gyvena; dabar čia jų yra 
apie 6,000. Yra čia diktai lie
tuviškų draugovių ir kuopos veik 
visų svarbesnių lietuviškų orga
nizacijų. Yra ir dvi ‘parapijos. 
Rodosi to galėtų pakakti, kad tik 
galėtume palaikyti tą, ką turime. 
Bet daugeliui rodosi, kad dar to 
neužtenka. Todėl, kaip grybai 
po lytui dygsta vis nauji užsi- 
manymai, išdygo ir trečioji Šv. 
Franciškaus parapija Rymo-kata- 
likų, Užtikrinama, jog joje bus 
kunigas žmonių tėvas, o bažny
čia turės dešimtį bokštų, kurie 
net debesis pasieks.

Iš draugijų seniausia čia Šv. 
Kazimiero Dr-ja. Forą metų at
gal ji* rengdavo nors prakalbas 
ir dirbo, kiek galėjo. 19 metų at
gal sutvėrė Šv. Kazimiero para
piją. Šv. Kazimiero dieną drau
gai eidavo išpažintin, užpirkdavo 
mišias ir gerbė savo vardą, kaip 
galėdama. Ant Vėluvos ir kukar- 
dų turi savo patrono Šv. Kazi
miero paveikslą, kaipo užtikrini
mą, kad visada mylės Lietuvą ir 
lietuvius. Bet dabar visko išsi
žadėjo ■— ir savo garbės ir Lie
tuvos ir savo patrono. Lydėda
mi mirusį draugą, visi nariai tu-

IŠ MARTINDALE, PA.
5 gruodžio dieną anglių kasyk

lose suplėšė koją lietuviui darbi
ninkui Petrui Pašukai. Buvo į 
namus pakvietę daktarą, bet tas 
patarė1 ligonbutin gabenti, nes 
mano, jog be operacijos neapsK 
eis. Todėl tapo ligonbutin n u gal 
bentas. Sužeistasis buvo jaunas 
vaikinas, dar nevedęs, rengėsi po 
Kalėdų apsivesti. J. L.

IŠ RUMFORD, ME.
Darbai čia eina gerai, bet iš 

kitur pribuvusiam darbas neleng- . 
va gauti. Todėl iš kitur tegul 
nieks čia nekeliauja darbo jieško- 
ti.

Rumfordo lietuvių daugumas 
dar tebemiega. Užtai pabudę, 
ypač šventadieniais, kartais vie
nas kitam galvas apdaužo.

30 lapkričio dieną Šv. Rocho 
Dr-ja parengė balių. Žmonių pri
sirinko pilna svetainė. Progra
mas susidėjo iš dueto jr dviejų 
monologų. Abudu monologistai 
savo monologus gerai atliko. Bu
vo ir deklemacijos; deklemavo M. 
Viskontienė ir P. Jakštas. Buvo 
skiriamos ir dovanos: vyrui — 
knyga Lietuvos istorija; mote
rims šukos. Iš vyrų dovaną ga
vo Šopis, o iš moterių Šilkevičiu- 
tė. K. Pataitis.

Kazimiero paveikslu. Dabar to 
išsižadėjo, užmiršo konstituciją. 
Konstitucijoj, jiermainė perskyri
mą, antrame paragrafe parašyta: 
Musų draugai priima sau Šv. Ka
zimiero ženklą (\icni ženklai nė 
pavienio žmogaus, nė draugijų 

Red.). Perskyrime 20, 
skamba : sąnariai 
į apvaikščiojimą 
turi užmokėti 2 

; o perskyrime 21, 
pasakyta, jog draugija 

mirusį draugą palaidos su muzika 
ir paroda. Dabar to "visko jau 

I nebematyti, nežinia kodėl. 26 d. 
lapkričio mirė vienas narys, B. 
Jukna. Kūną laidojo 28 d. Apie 
9 vai. žmonės rinktiesi pradėjo 
į Šv. Kazimiero bažnyčią ir lau
kė atlydint kūną, nes visi norėjo 
matyti iškilmę, bet visi apsiriko, 
kūną atlydėjo be jokios iškilmės, 
be draugijos, teisybė buvo 
nariai, bet be ženklų; nieks 
žino, ar draugija laidojo ar 
kas (tas pašaliniems visai 
svarbu ir jiems rūpėti negali. 
Red.). Dabar žmonės kalba, buk 
kun. Bukaveckas neleido draugi
jos narių su ženklais bažnyčion 
eiti (geriau sakant Į rūsį, nes sa
vo bažnyčios dar neturi), liepęs 
kukardas nusiimti. Velionis buvo 
geras žmogus, buvo pilnai į drau
giją užsimokėjęs, todėl nežinia 
kodėl, jam mirus, draugija jį pa
niekino.

Juknos Giminaitis.

neišganys.

pribūvanti 
Kazimiero 
bausmės;
ragr. 1, r

ne

dol.
pa-

keli 
ne- 

taip 
ne

IŠ POTTSVILLĖS > 
KALĖJIMO.

Schuylkill pavieto kalėjime yra 
apie 2(X) kalinių, o jų skaitliuje 
lietuvių apie 35. Vieni kaliniai, 
išbuvę paskirtą laiką, pasitaisoj 
bet yra ir tokių, kurie po kelis 
kartus Čia patenka, žinoma, ne už 
pagirtinus darbus. Tuos niekina 
ne tik kalėjimo prižiūrėtojai, bet 
ir patįs geresniejie kaliniai. Iš 
lietuvių čia patekusių, žinoma, 
ir pirma daugumas nemėgo nie
ko skaityti, tyčiojosi iš skaitan
čių, bet čia patekusių daugumas 
pamėgo skaitymą, nemėgsta skai- 
tymo tik tie, kurie čia kelintą 
kartą patenka. Patenka čia lie
tuviai visai nemokanti skaityti, 
tai, būdami ai -i vienam kambaryj, 
viens kitą pamokina ir nevienas 
pateko čia skaityti nemokantis, o 
išėjęs mėgo skaitymą.

Suaukautų knygų skaitliaus čia 
negalima sužinoti, kadangi kny
gos nebūna vietoj sudėtos ir ka
liniai, knygas paėmę, vienas per
skaitę, viens nuo kito jas apsi
maino (tai matyt knygų kontro
lės nėra. Red.).

Geresniejie kaliniai dėkingi yra 
laikraščių leidėjams už prisiunti- 
mą jų leidinių. Iš laikraščių čia 
ateina: “Lietuva,” “Kova,” “Ke
leivis,” “Darbininku Viltis,” “Te- 
vyne” ir “Žvaigždė.”

Šaltesniam orui užstojus, jau 
neleidžia kaliniams kieme vaikš
čioti ir šviežiu oru pakvėpuoti, 
vasaros laike pasivaikščioti leis
davo valandą laiko; galima buvo 
bolę mėtyti. Dabar iki pavasa
rio kaliniai bus uždaryti.

Kalėjimo gyventojas.

IŠ WINNIPEG, MAN.
Nesenai čia atsibuvo vieno lie

tuvio vestuvės, kuriosna jaunikis, 
sulyg senoviško lietuvių papro
čio, susikvietę visus svečiuosna. 
Sulyg to paties papročio, ir ru
džio bei “baltakės” buvo tiek, 
kiek tik keno širdelė geidė.mažai kuom skyrėsi viena nuo ki

tos. Gal jos sakomos su geriau
siais norais, bet -piažai atgabena 
naudos. Metai atgal dar. dau
giau žmonių susirinkdavo negu 
dabar. Mat, kalbėtojai buvo vien 
socialistai, tai socializmą vien, 
kaip nuobodulio pasaką, giria, o 
peikia dabartinę tvarką, garbina 
socializmo tvarką; tuom viskas 
prasideda ir baigiasi, tarytum 
nieko4rito nėra, nieko daugiau ne
reikia, tik laukti rankas sudėjus, 
kada Bagočiai, Vasili&uckai-Kut- 
ros užtrubįs, jog< socializmas jau 
įvyko. i)

P. Liutkaucko prakalba buvo 
kitokios rūšies.u Jis ggal pirmas 
įnešė kitokias nMntišp kalbėjo be
šališkai. Kalbėdama^ apie Susi
vienijimą Lietuvių'1 Ame rikoj e, 
pabriežė, kad nei vieha organiza
cija lietuviams neatnešė tiek nau
dos, kiek SLA.; skaitlinėmis nuro
dė, kiek SLA. išmokėjo posmerti- 
nių, kiek moksleiviams, našlėms 
ir kitiems Svarbiems reikalams 
pinigų aukavo; ' Paskui aiškino 
dėlko susivienijime pakilo be
tvarkė pastaraisiais metais. Bet, 
kad minėti buvo išdavikai Bago
čiai, Kutros, etc. tai neapsimoka 
apie tai kalbėti. Paminėsime tiki tuokliavimu, jauni vaikinai ne-1 kad jį vyskupas paskyręs 
išvedimą: kada BagoČius buvo turi laiko mitingų lankyii. Lie- parapijos klebonu.

amatą, darbą gali gauti.
Petras Vizgirda.

IŠ RACINE, WIS.
23 lapkričio čionykštis teismas 

pasiuntė 6 mėnesiams kalėji
mai! M. L. už sužagimą 
14 metų dukters. Matyt, žmo
gaus nenormališko proto butą.

23 lapkričio mirė 80 metų W. 
Goldikas. Ji^ neprigulėjo nė į 
jokią draugiją, todėl palaidojimui 
kūno reikėjo kolektuoti. Palaido
ta su mišioms 25 lapkričio kata
likiškuose kapuose. Goldikas pa
liko sūnų ir dukterį, abudu vedę.

Parapijoms.

bet vakare prasidėjo kova “bul
garų su turkais,” ir nors vieton 
anuotų šaudė buteliais* bet pa
sekmės buvo, žiūrint “kariškuoju” 
atžvilgiu, neblogiausios — buvo 
ir kraujo ir ant žemės gulinčių 
“lavonų.” Vienas vokietis, įsi
maišęs tarp lietuvių, ypatingai 
buvo didelis peštukas. Iš kitų 
svečių tik du lietuvai “atsižymė
jo” ir gėdą lietuviams padarė sa
vo tokiu negražiu pasielgimu. 
Kad ne jie, tai peštynių butų

Broliai winnipegieciai, reik 
atprasti nuo tų gyvuliškų pešty
nių! Juk tas labai negražu!

A. M. Virbalis.

Žinutes.
Pottsville, Pa. E. KanceviČią, 

Shenandorio gyventoją, einantį 
Lehigh Valey geležinkeliu, už- , 
klupo lokomotyvas ir sutrynė vie
ną koją iki kelio. Jį paėmė val
stijos ligonbutin. Padėjimas pa
vojingas.

Shenandoah, Pa. Pasimirė Ed. 
Antanavičiukas,vietinės mokyklos 
mokinys. Visi mokiniai dalyva
vo savo draugo laidotuvėse i n 
c o r p o r e .

•t

IŠ MECHANICSVILLE, N. Y.
Darbai • eina čia gerai, bet iš 

kitur pribuvusiam, ypač žiemos 
laike, darbas sunku gauti.

Lietuvių yra čia apie 35 šeimy
nos, o pavienių daug daugiau. 
1 balandžio šių metų susitvėrė 
čia pašelpinė D. L. K. Draugija; 
ji tiu‘i jau ir čarterį išsidirbus. 
Draugų turi apie 40; galėtų jų 
but daug daugiau, bet užimti gir- ««. •' « . ... •

.CJ.

. .fl Hazleton, Pa. Sustreikavo 
2,500 Lehigh & Wilkes-Barre 
Coal Co. darbininkų, reikalauda
mi greitesnio užbaigimo gimusių 
tarp jų ir kompanijos nesusipra
timų.

IŠ ROCKFORD, ILL.
Pirmiau buvo “Lietuvoj” ra

šyta, kad vietinėj parapijoj žmo
nės pradėjo “streikuoti,” norė
dami gauti geresnį kunigą. Da
bar tas “streikas” jau pasibaigė 
ir parapija gavo kitą kunigą: 
i gruodžio naujasai kunigas pa
sakė pirmą pamokslą ir apreiškė, 

1 šios

Tik-ką pagarsintoji statistiš
koji atskaita Washingtone sako, 
kad nevedusių didesnis skaitlius 
išeina iš proto negu vedusių vy
rų

Tam nereikia nei statistikos, 
kiekvienas vedęs vyras žino ge
rai, kaip jis “variavojo” savo 
jaunystėj....
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ai siunčiami rankraščiai 
'lėti autoriaus paradu 

įrašantieji pseudoay* 
>ti, Redakcijos žiniai, 
vardą, 
ka sau 
"aščina

taisau.
Netinkamus laikraščiui
Redakcija, pareikalauta, 
toriui atgal jo lėšomis.
Reikia visada rašyti tik ant vienos 
popierio pusės, paliekant plačius tar
pus tarp eilučių.

teisę ataria' 
trumpinti ir

rankraščius
grąžina au-

Apžvalga
Jeigu nori but piliečiu, saugo

kis... kalėjimo. Vyras, kuris sė
dėjo kalėjime už teismo panie
kinimą (contempt of court), ne
gali išsiimti antrųjų pilietiškų 
popierų, jeigu jam neatleis kaltės 
augštesnis teismas, arba valstijos 
gubernatorius.

Tokį nusprendimą davė S. V. 
Distrikto teisėjas Robert Lewis 
Colorado valstijoj, kada lietuvis 
Jurgis Bagdonas, vienas iš strei
kuojančių mainierių norėjo išsi
imti paskutines pilietiškas popie- 
ras. Bagdonas už teismo panie
kinimą laike bylos su mainie- 
riais buvo nuteistas ir atsėdėjo 
kalėjime keturiasdešimts dvi die-, 
ni ir to užteko, kad jo neprileisti 
prie išsiėmimo antrųjų pilietiškų 
popierų.

Lenkų bruzdėjimai. Užsiriiau- 
kus politiškai padangei Europoj 
ir pradėjus garsiau kalbėti apie

lenkai, kaip Europoj, taip ir čia 
Amerikoj labai pradėjo bruzdėti. 
Jie tikisi, kad, kilus karui Euro
poj, jie lengvai galėtų atgauti sa
vo politišką liuosybę ir vėl tap
ti neprigulminga tauta. Čia 
Amerikoj jau net susitvėrė tam 
tikri komitetai, kurių užduotim 
yra prirengti lenkus-išeivius prie 
laukiamų politiškų permainų. 
Kaip kur jau ir aukas tam tik
slui renkama.

Kiekviena tauta, be abejonės, 
turi teisę reikalauti liuosybės ir, 
esant progai, ruoštis prie savo 
reikalų apgynimo. Tas yra pa
girtina. Vienok žingeidi! tas, kad 
lenkai, su sau tinkamu užsikarš- 
čiavimu, svajoja vėl apie vieš
patystę “od morza do morza” 
(nuo jūrių iki jūrių) ir nekitaip, 
kaip tik vėl su Lietuva krūvoj. 
Apio .šitos paskutinės svajonės 
išsipildymą reilf drūčiai abejoti: 
jeigu susibėgimas p$htiškų aplin
kybių ir leistų lenkams atgauti 
sau neprigulmybę, tai vargiai lie
tuviai norėtų dabar padaryti tą 
pačią klaidą, kokią jie padarė 
Jagelos laikais. Gali but Lenkija, 
gali but Lietuva, bet niekados ne
bus “Polska i Litwa.”

Lietuvių Kryžių Albumas. 
Skaitytojai jau žino, kad šiais 
metais Lietuvių Dailės Draugija 
išleido, kaipo metinę savo na
riams premiją, dailų artistišką 
veikalą — senovės Lietuvių Kry
žių Albumą. Mums, kol-kas, ne
teko dar jo matyti, bet Lietuvos 
laikraščiai nesigaili pagyrimo 
kaip pačiam albumui, kurį suren
gė artistas Antanas Jaroševičius, 
taip ir Lietuvių Mokslo Draugi
jai, kurios pastangomis, anot 
“Liet. Žinrų”, išėjo šis “pirmas 
taip stambus dailės veikalas mu- 

• sų pačių jiegomis sumanytas ir 
sudarytas.’. Tai stambiausis mu
su prabočiams paminklas”...

Prie šio albumo D-ras Basa
navičius parūpino tam tikrą di
delės moksliškos vertės įžangą, 
kurL “liks visiems musų dailės 
kritikams gyvu, tiesiog klasišku, 
pavyzdžiu, kokia dailės kritika 
visuomet gali ir turi but.”

Kun. Tumo fondas rytiečiam 
viesti iki šiol turi jau arti 2,000 

bliu. Šis fondas, kaip parodo 
pats jo vardas, yra įsteigtas at
gaivinimui 

’ tuose ir 
tiniuose 
krašeiuose 
;ubernijų.

^.ondo vedėjų darbštumui, 
daug kas ten nuveikta lietuvystės 
atgaivinimui. Fondas pasilaiko 
aukomis, kurias priima “Vilties” 
redakcija Vilniuj (Bagadielnyj

lietuvystės sulenkin- 
surusintuose 
Lietuvos

Vilniaus ir Gardino 
Iki šiolei, ačiū šio 

jau

pyksta, kam lietuviai-kunigai pa
siskundę Rymu i už engimą lie
tuvių kalbos Vilniaus bažnyčiose.

“Gazeta Codzicnna” patalpino 
flgM'ilgiausj straipsnį "Litvoma
nic a,” kuriame “kalnai verčiami** 
•nt lietuvių kunigų ir dar para
ginama, kad lenkai kunigai taipgi 

trauktų popiežiaus teisman lie- 
tuvius-kunigus. Nepatinka tiems 
lenkams, kad lietuviai gina savo 
kalbą ir savo teises savam kraš
te; matyt, jie po senovei norėtų 
Lietuvą lenkinti. . Vienok jau tie 
laikai praį 
spirsis prre
juo aplenkėjusia Lietuvos pakraš
čiai greičiau atgims. Prieš vėją 
juk nepapūsi...

ir juo lenkai labiau 
Lietuvos lenkinimo,

Permaina “Vien. Liet.” redak- 

dėjusi, jog “Vien. Lietuvninkų 
redaktores, p. Sirvydas perein 

land, į immigracijos skyrių, o jo 
vietą užims p. J. Gedminas, kuris 
redaguosiąs “Vien. Lietuvninkų” 
po artimiausia p. Sirvydo įtekme.

Vargoninkų Sąjunga, kaip gir
dėjome, žada tuojaus išleisti Mi
ko Petrausko sudėtą duetą 
“Skambančios Stygos,” kuris bu

tas p. L. Šernui, Chicagoje, lai
ke apvaikščiojimo 30 metinių su
kaktuvių jo literatiško darbavi
mosi.

Joniškio byla Senate. Trukš- 
minga Joniškio byla pagalios už
sibaigė. Skaitytojai pamena, kad 
Vilniaus teismo rūmuose lietu
viai buvo išlošę bylą, lenkai ta
po nubausti už kėlimą riaušių ir 
skriaudimą lietuvių Joniškio pa
rapijoj : dvarininkas Zajančkov- 
skis gavo metus kalėjimo, Iva- 
novskis — 8 mėnesius ir šeši, jų 
sukurstyti, valstiečiai “lenkai” — 
po 6 mėnesius kalėjimo. Visi 

ją senatam
bylą išnaujo, pripažino Vilniaus 
teismo rūmų nusprendimą teisin
gu. Toliams apeliuoti jau negali
ma ir todėl lenkams prisieis sa
vo bausmes atsėdėti.

Andrius Bulota,
Durnų atstovas, praneša 

apsigy veno 
Vilniuje, kur žada pradėti advo
katauti.

drove garsina, kad šiuom laiku 
ji turi savo knygyne scptynioli- 
ką naujesnių ir geresnių scenoj 
vaidinti veikalų, kuriuos cenzūra 
perleidusi ir šešis veikalus, kurie 
netrukus bus cenzūrai paduoti. 
Bendrovė pasiunčia šiuos veika
lus provincijos teatralėm kuo- 

honoraro.

Latvių-lietuvių Skolinamoji ir 
Taupomoji kasa, nesenai užsidė
jusi Rygoj, jau turi apyvartos, 
kaip praneša “Rygos Naujienos,” 
18,000 rublių. Sako, jai labai ge
rai sekasi ir lietuviai su latviais 
labai gerai sugyvena.

^Aįeivių judėjimas. Pereitą spa
lio mėnesį atvyko į Ameriką se
kantis skaitlius lietuvių: emigran
tų — 1,934, neemigrantų — 78, 
išviso •— 2,012. Tuom pačiu lai
ku iš Amerikos išvažiavo: emi
grantų— 242, neemigrantų — 75, 
išviso — 317. Vienas tapo sugrą
žintas atgal. Grynas priaugimas 
lietuvių už spalio mėnesį išneša

NAUJI KAŠTAI.

Rokas ir jo šitVa. I. Gorbunov- 
Posadov. Vertė F. Milašauskis.

1912.

mietis. Sįiatida ir lėšomis “Ka
taliko.” Chicago, Ill. 1912.

Les Annales des Nationalites. 
Tautų Sąjungos Informacijinio 
biuro leidinys už spalio mėn. Pa
ris. 1912.

Scenos Vaizdeliai. Inteligentas. 
Meilės Parodijos. Iš geros šir
dies. Vertė J. J. “Vilties” iš
leidimas No. 25.2 Vilnius. Kuk
tos spaustuvė. 1912.

Bludas arba Lietuva buvusios 
Rosijos revoliucijos mete. Ro
manas. Parašė Dobilas. Išleido 
J. Dobilas. Tilžėje. 1912.

Nors ambicija pati sayyje 
nedorybė, tečiaus ji tankiai

yra 
yra

Geriaus velyčiau 
kaimynų prietelybę 
kasyklas.

turėti mano 
negu aukso 

Dickens.

Mylėk visus, užsitikėk keliems 
nedaryk blogo nei vienam.

Shakespeare.

Dar apie kun. Olševskia ir Tumo 
išdavimą

Pereitame “Lietuvos” numeryj 
buvome patalpinę kopiją pasiųsto 
iš Amerikos raporto Suvalkų gu
bernatoriui, kuriame įskųsta kun. 
Olševskis ir Tumas rusų val
džiai už tai, buk jie niekinę ru
sų valdžią ir rusų mokyklas. Ten 
pat mes patėmijome, kad rapor
tas parašytas išlaikytu formališ- 
ku stilium, kas liudija, jog rašė- 
jis yra gerai susipažinęs su rusų 
“kanceliariarščina.”

Ant minėto raporto, kaip skai
tytojai pamena, nėra pažymėta 
diena to raporto rašymo, vienok 
redakcija turi nurodymus, kad 

savo adreso.

yra nesvarbiausia. Netiek yra 
svarbu, ar anas raportas buvo iš
siųstas ar ne, kiek svarbus pats 
faktas, kuris nurodo, jog yra 
žmonių, kurie tokius raportus tai
so, o jeigu taip, tai, kaip jau pir
miaus buvome minėję, niekas nuo 
panašių melagingų denunciacijų 
nėra apšSuigotas.

Ar šis denunciantas yra ap
mokamas, ar tik litiosnoris šni
pas, taip pat lietuviams nesvar
bu, nes kaip apmokamo, taip ir 
liuosnorio šnipo pranešimo pa
sekmės yra vienodos: suteikia
ma žinias, kurios yra kenksmin
gos lietuvių tautos reikalams.

Šiame atsitikime minėta denun
ciacija savo turiniu yra viena iš 
labiausiai kenksmingų, nes palyti 
apšvietos reikalus. Kun. Olšev- 

peržiurėjęs ; skis yra prezidentu “Saulės,” — 
didžiausios Lietuvoj organizuotos 
įstaigos apšvietimo platinimui. 
Nors nevisi gali sutikti su “Sau
lės” mokyklų pakreipa, bet, ro
dos, neapsiriksime, pasakę, kad 
dar nei vienas, šiek-tiek išmin
tingesnis, žmogus neužgynė to, 
kad “Saulės” skaitlingos mokyk
los, bei mokytojų kursai butų ne
naudingi. Per kelis metus savo 
gyvavimo “Saulė” atnešė neabe-

tos srytyje. Čia taip pat bus ne 
pro šalį priminti, kad minėti kun. 
Olševskis ir kun. Tumas buvo 
atvykę ne kaipo prfvatiškos ypa
tos pasisvečiuoti, bet kaipo at
stovai apšvietos organizacijos, 
kaipo atsovai “Saules.” Jie dar
bavosi ir aukas rinko ne savo 
jiaudai, bet naudai mokyklų, nau
dai lietuvių apšvietos, pilnoj to 
žodžio prasmėj. Ir todėl jų išda
vimas, 'dargi neteisingas, yra iš
davimas ne privatiškų ypatų 
(nors ir tas jau butų pasmerkti- 
ua), bet kaipo lietuvių apšvietos 

meniškųjų veikėjų. To reik ne
pamiršti, nes tas minėtą denun
ciaciją išskiria iš rūšies “juoke
lių,” arba “keršto,” o priskiria 
prie svarbiausios rūšies politiš
kųjų išdavimų nacionalės svarbos.

LSS. rolė.

atsiradimas panašios rūšies de- 
nunciantų LSS. narių tarpe ne
gali mesti nuožiūros ant visos or
ganizacijos, kurioj, be abejonės 
esama daugelio gerų sąžiniškų 
vyrų ir gerų lietuvių. Patėmy- 
dami tą aplinkybę, kad minėtas 
denunciantas yra LSS. nariu, mes 
norėjome ir norime atkreipti į 
tai ypatingą sąjungiečių atydą, 
kad jie geriaus apsižiūrėtų, ką 
savo politiškon organizacijon pri
ima ir geriaus savo narius dabo

Šiandien kuone visiems, ir pa
tiems sąjungiečiams, žinoma, jog 
užtenka tik bile kam pakeikti 
žandarus arba carą, arba pasiva
dinti “nukentėjusiu už laisvę” ir 
toks asmuo yra tuojaus netik pri
imamas Sąjungon, l^t jam pa
vedama. net atsakomi ir tižsiti- 
kėjimo reikalaujanti urėdai.

Patiems sąjungiečiams ir pa
šalimoms žinoma, kad šiandien 
atsibeldžia dievai žino kas, dievai 
žino iš kur, o po kelių mėnesių, 
arba už pusmečio jis jau patenka 
net į centrales LSS. įstaigas. Vi
siems žinoma, kad dar ir šiandien 
yra tarpe LSS. žymesnių narių ir 
taip vadinamų vadovų yra ypatos, 
apie kūpu praeitį niekas nieko 

tikros tokių ypatų pravardės.
Tuom tarpu, tarp amerikiečių- 

-Hetuvių, LSS. yra vienintelė gry
nai politiškos rūšies organizacija, 
kur susibėga, ar gali susibėgai, 
svarbesni priešvaldisko judėjimo 
upeliai. Aišku todėl, kodėl čia 
įvairios rūšies šnipams ir provo-

JE>! Q>
■’•'■C E ... 

katoriams>įyra .“/šilčiausia ir der
lingiausia” dirvai. Bet iš to taip
gi turi bujt aišku ir tas, kad di
duma LS§f,( padorių narių turėtų 
atsargiau įpriimifiėti savo tarpan 
naujus nežinomus žmonis ir rink
ti į centrales įstaigas tik tuos, 
kurių politiška ištikimybe yra ne
abejotina. Taibvisa kaltė, kokia 
gali but užmesta 
su šia išdavyste, 
karštuoliai norėtų 
t u vai” tą, buk ji, 
skandalą, nori sugriauti 
gą, tai vienok reik tikėtis, kad 
blaivesnė dalis sąjungos kitaip į 
šį dalyką pažiūrės.

LSS. sąryšyje
Ir nors tūli 

įkalbėti “Lie- 
išvilkdama šį 

sąjun-

rių (o tokių, mes manome, yra 
diduma) bent kokių priežasčių 
dėlei negalėjo ir neturėjo progos 
apvalyti savo organizicają nuo 
žemos rūšies gaivalų, tai “Lietu
va ” su noru tą progą jiems su
teikia.

Blaivus ir rimtesni LSS. nariai, 
be abejonės, supras, jog tame 
iš “Lietuvos” pusės yra nė grio* 
vimo noras, bet apvalymo noras, 
Tas rupi netik “Lietuvai,” 
ir kiekvienam lietuviui.

bet

“Lietuvos” taktika.
Mes tikime, jog kai-kuriems 

butų žingeidžiau žinoti, kas pa
darė tą judošišką darbą, kun.

gu apie tai, kad tas darbas ištikro 
padarytas. Mes tuomi nesistebia- 
me, nes tai netik moterims bet 
ir visiems iš dalies įgimtas žin-

Tečiaus “Lietuva” yra tos nuo
monės, kad pirmiaus reik pana
šiuose dalykuose turėti ir pri
pažinti pat darbą negeru; pir
miaus reik duoti progą pasitei
sinti pačiam nusidėjėliui, nes jis, 
jeigu nori, visados turi turėti tei
sę tarti savo apgynime paskutinį 

tik tada prasikaltėlį įvar-

nenorime sekti
dinti.

Mes anaiptol 
pavyzdžio ■ tų, 
no kunigą ’ Olsevskį šnipu ir 
dabar dar žmogaus garbę plėšia, 
nedavę pirmiaus nei vieno pil
nai ištirto, pamatuoto ir neabe
jotino prirodyme, kad jis tokį ar 
kitokį darbą yra atlikęs. Mes 
skaitome labai klaidingu ir nuož
miu tą taktiką, kurios prisilaikė 
ir prisilaiko “Kova,” “Keleivis” 
ir “Laisvė,” užmušdami žmogui 

sai neprirodytais dievai žino 
keno užmetimais (pavyzdin ir 
Kutros fabrikuotu afidavitu). 
Pirmiaus reik surasti ir rankose 
turėti konkretiškus prirodymus, 
ir tada tik duoti tinkamą vardą.

Nori apvalyt Sąjungą.
Aštuntas LSS. Rajonas (Illi

nois), kaip matyt iš jo įgaliotinių 
nuomonės mano energiškai 
pradėti “Sąjungos valymą,” nuo 
negeistinų ir netinkamų tai or
ganizacijai gaivalų. Gruodžio 1 d. 
šis rajonas paskyrė delegaciją, 
kurios užduotimi buvo nueiti 
“Lietuvos” redakcijon ir praneš
ti, ką jis mano daryti su žmonė
mis, kurie atlieka šnipų darbus.

Gruodžio 2 d. redakcija, p. Šer
no vardu, aplaikė sekančio turi
nio laišką:

“AUŠRA”
KNYGYNAS IR SKAITYKLA 

3149 So. Ilalsted st. , 
CHICAGO, ILLINOIS

S.
Gerbiamasis Dėde!

šiandien 8 Rajonas L. S. 
paskyrė tris ypatas nueiti į “Lie
tuvos” redakciją, kad pasikal
bėti apie esančius šnipus tarpe 
Liet. Soc. Sąjungos ir pranešti, 
ką organizuoti 1 lietuviai darbi
ninkai maną ir £ nori daryti* su 
tos rųšies žmonėms. Taigi, bu
kite malonuj paskirti laiką, kuo
met toks ^pasikalbėjimas gali 
įvykti. Iš (musą;?pusės butų pa
rankiausia šio ketvergo vakare, 
ant 8 vai. Vtikare', ba kaip žino
te, dienos |ąlke įdirbame ir nesi
nori gaišinu, diąųps laiką.

Tikiu, k 
site, ir 
A. Petratise^** apeisime į redak
ciją.

nti. dienos laiką.
a<i su tuo laiku sutik

inęs — aš, Girijotas ir

Su tikra .pagarba, 
Kvedaras.

bi’ J'
šiame! laiške
5 

išreikšto 
gruodžionoro, 

“Lietuvos
dienią

viršpamineti 8-to Rajono įgalio 
ti delegatai: pp. Kvedaras, Giri 
jotaš ir Petraitis ir pridavė se 
kantį paliudijimą:

“Lietuvos” Redakcijai
Paliųtiljlmae.

šluomi liudijame, kad A, 
datas, A, Petratls, ir J.

Kve- 
Glri- 

jotas yra įgalėti 8-tą M*

dalis sąjungos, 8-to Ra
mano

i ti esančius šnipus tarpe L, S. 
* • S. A. Ir pranešti “Lietuvos” re- 
f dakcijos skaitytojams, kaip žiu

ri organizuoti lietuviai darbi
ninkai 
jono L. S. S. A. Ir ką 
daryti.

Vardan VlII-to Rajono 
A. Jo valdyba: 
Org. T. L. Dundulis, 
Sekr. B. K. Radzevičius, 
Fin. Sekr. S. Visockis. 
Kasierius, J. šmotelis.

S.
s.

Kvedaras, kuris visų pirmimau- 
siai išreiškė norą, kad redakcija 
įvardintų tą vyrą, kuris šnipo 
darbus atlieka, pastebėdamas kar
tu, vardan savo ir aštuntojo ra- 

čiausiai nuo panašių šnipų apsi
valyti. Redakcija atsakė, kad 

dėlei priežasčių, pažymėtų “Lie
tuvos” 49-me num., ji šiuom kar
tu išduoti vardo negali. P. Kve
daras, sutikdamas su ten pat iš
dėstytais motyvais, patėmijo, kad 
LSS. gerovei gali kenkti ilgas 
vardo neišdavimas. Toliaus p. 
Petraitis ir vėliaus — p. Kvedaras 
norėjo sužinoti, ar “Lietuvos” 
redakcija turi prirodymus tik apie 
vieną šnipą, ar ir apie daugiau. 
Į šitą klausimą redakcija atsisa
kė duoti atsakymą. Užėjus kal
bai abelnai apie šnipus, p. Giri-, 
jotas patėmijo, kad butų visai 
naturališku, jeigu butų sąjungoj 
ir daugiau šnipų, nes prie sąjun
gos jiems patogiausia dirva, nesą 
tenai jie daugiausiai gali sužino
ti, ko jiems reikia.

Užklausius delegacijos, kaip ji 
žiuri į panašios rūšies “zajavle- 
niją,” kokia tilpo “Liet.” 49-me 
numeryj, atsakyta, kad, be abe
jonės, tai yra politiškos rūšies 
ir pasmerktimls pranešimas.

— Ar jus turite tikrus prirody
mus apie ypatą, kuri tą praneši
mą rašė? — užklausė p. Girijotas.

— Taip, neabejotinus, — buvo 
atsakymas, — ir savu laiku, ap
skelbę vardą, mes pakviesim, jei
gu LSS. to norės, paskirtą komi
siją, kuri galės patikrinti “Lie
tuvos” redakcijoj esančius priro
dymus.

— Jeigu “Lietuvos” redakcija 
tikrai prirodys savo apkaltinimo 
teisingumą, •—■ karštai patėmijo 
p. Kvedaras, — tai aš busiu pir
mas, kuris dėsiu visas pastangas, 
kad Sąjunga butų išvalyta.

Sako, — menkniekis...
Nors dauguma tyro vandens 

socialistų, kaip teko girdėti, pa- 
sibiaurėjo panašiu darbu, tai vie
nok, teko girdėti, yra ir tokių, 
kurie išsireiškė, kad tai esąs 
‘menkniekis,” nesą tame prane
šime kalbama tik apie — mo
kyklas ir apie... kunigus. Kitas, 
girdi, butų dalykas, jeigu tai bu
tų apie “išniekinimą caro-vardo,” 
apie kariumenę, arba ką kitą pa
našų.

Tik-gi ir reik panašius “juo
kus” talpinti laikraštyj!.. — : 
reiškęs kitas žymus vietinis 
cialistas, pamatęs, kad tai 
pranešimas apie kunigus.

Iš to matyt, kad esama ir

issi- 
so- 
yra

to-

pačios nuomonės 
kad yra 
išduodama

• v • įsei-
jri-

įskun-
su

monės, butų peiktina ir pasmerk- 
tina išduoti ypatas, kurios “ko- 
lioja carą,” bet nepeiktina ir, rasit, 
pagirtina, jeigu išduodama — ku
nigus ir apšvietos reikalus; sulyg 
tos 
na, 
gU.džiama koks eksprorijatorius 
revolveriu užklupęs “Dievui du
sią kaltą” žmogelį, bet nieko bjo- 
go nėra tame, jeigu išduodama 
žmonės, kurie rūpinasi mokyklų 
ir apšvietos reikalais. Esama, 
mat, savotiškos liogikos.

Žingeidi! tik, ar daugelis yra 
tos pačios nuomonės.

Dabar “Lietuvai” busiąs 
“kaput”....

— “Lietuvai” jau busiąs dabar 
galas... “Lietuva” pati dabar įlin
do tokion duobėn, kad iš jos jau 
neišsirioglins... Dabar jau turim 
ją prisispyrę prie sienos ir ar 
šiaip, ar taip, bet bus jai blogai...

Taip džiaugiasi kai-kurie či- 
kagiškiai nevo socialistiški “stra
tegai” (tankinus žinomi intri
gantų vardu) - ir jie at- 

(indijonų kariškąjį šokį), tikėda
mi, kad jie dabar nuskalpuosią 
“Lietuvai” pakaušį už tai, kam 
ji išvilkusi aikštėn šitą skandalą.

IŠtikro,. jų strategija (kariški 
planai) labai įdomus ir jie nei 
kiek neabejoja, kad jų išrokavi
ntai juos tufėtų užvilti.

tųva galėjo gaut: tuos doku
mentus? — laužo sau galvas tie 
strategai ir, atsakę patįs į 
šį klausimą, kiekvienas iš jų yra 
persitikrinęs, kad, kaip šitą klau
simą neatsakytum, vis vien “Lie
tuvai” busiąig^kaput”....

— Jeigu “LiWiva” gavo doku
mentus apie tą šnipo raportą nuo 
kun. Olšcvskio, arba kun. Tumo, 
—■ galvoja jie sau garsiai, — tai 
kun. Olševskis, ar Tumas galėjo 
tuos dokumentus išgauti tik iš 
gubernatoriaus kanceliarijos, o 

tįs turi susinešimus su “žanda
rais,” taigi jie yra šnipai ir apie 
tokius danešti “neyra griekas”... 
Jeigu gi paimsim klausimą iš ki
tos pusės, tai tada reiškia, kad 
pati “Lietuva” gavo dokumentus 
iš Lietuvos, iš gubernatoriaus 
kanceliarijos. Jeigu taip, tai* aiš- 
kių-aiškiausiai, kad pati “Lietu
vos” redakcija turi susinešimus 
su rusų valdžia ir, rasite, dar ir 
viens iš redaktorių, ar nebus tik 
šnipas. O jeigu vėl redakcija do
kumentų neturi ir savo 
mo prirodyt negalės, tai 
kad ji pati sufabrikavo tiiS? do
kumentus ir todėl ji gaus Kut
ros vardą...

IV irt i ni
kėj škia,

ja kai-kurie pakampiniai atsižy
mėję vietiniai drumsto vandens 
socialistiški “generolai,” kuriems 
labai norėtųsi diskredituoti “Lie
tuvą,” ir tos priežasites dėlei kį- 
la “didė linksmybe Izraeliuje”...

Ta linksmybė yra taip didelė, 
kad šiandien nežinia, apie ką dau
giau kalbama: apie patį reikalą, 
apie tai, kad jau išeina aikštėn 
vienas šnipas, ar apie tai, kokiu 
budu “Lietuva” galėjo dokumen
tus apie tą šnipą gauti.

Palaužykit sau galvas, vyručiai, 
palaužykit, nes galvosūkis 
nemenkas.

tikrai

IŠ VISUR.

, bet

|| Nors karas ant Balkanų, 
apart Grek’jos su Turkija, tapo 
sulaikytas, nes turbut susijungu
sios ryšiu mažosios viešpatijos 
pamatė, kad turkus ne taip leng
va pergalėti, 
visgi dabar nieks negali įspėti, 
kas toliau dar gali išpulti. Todėl 
visi Europoj rengiasi karau. Net 
turinti didžiųjų Europos viešpati
jų gvarantuotą neutrališkumą 
Šveicarija rengiasi karam Maisto 
krautuvės tapo kornais pripildy
tos; pareikalauta miltų ir javų 
iš Jungtinių Valsčių ir Kanados, 
nes dėl karo Balskanuose ir besi- 
ginklavimo, iš Rosijos sunku 
kas nors gauti. Iš Rotterdamo 
išsiųsta į Zuerichą 572 geležin
kelio vagonai su javais.

Jo atsilankymas, ma- 
susi rišimą su karu ant 
ir jo galimoms pasek-

|| Berlinan atkako Rumunijos 
sosto įpėdinis, kunigaikštis Fer
dinandas, 
tyt, turi 
Balkanų G 
mėms.

iš Radomio namon ūkininkui Ba- 
dowskiui ir jo 14 metų sūnui, ant 
jų užpuolė nežinomi žmogžudžiai 
ir abudu papjovė. Užpuolikai nuo 
užmuštų nė pinigų nepaėmė, 
tyt, žmogžudystė atlikta iš 
što.

Ma
ke r-

|| Šiemet Mažrusųai gręsia ba- 

vus laukuose ir tų pačių negali
ma buvo nuvalyti, nes darbą su
laikė ankstybos sniego darganos 
ir šalčiai. Nenukąstą didesnė da
lis cukrinių burokų ir bulvės liko 
po sniegu. Pasiliko lauke daug 
pupų, avižų ir miežių. Ankstyba 
žiema pridirbo nuostolių, viduti
niškai skaitant, po 20 rublių nuo 
desiatinos. Užsėti žieminiai kvier 
čiai dėl šalčių suželti nespėjo, to
dėl ir sekančiuose metuose jų 
gero derliaus laukt’ negalima.

|| 26 lapkričio d. ant prigu
linčios Francuzijai salos Mada
gascar siautė smarkus cyklonas. 
Pražuvo suviršum šimtas žmo
nių. Nuostolių cyklono padaryta

Pasitraukė nuo vietos 
nijos ministerių pirmininkas Sai- 
onji, kadangi jis neįstengė su
rasti tinkamo įpėdinio karo mi- 
nisterio vietai, nuo kurios pasi
traukė generolas Uyrhera todėl, 
kad jo sumanymui sudrutinti 
Japonijos kariumęnę nepritarė 
kiti ministerial.

u * *...Muvoiv Jo

hannesburg, laidojant numirėlį, 
trenkė perkūnas į susirinkusių 
prie kapo žmonių pulką. Užmu
šė kelis, o kitus laidotojus ap
svaigino, išviso užmušė tris, o 
sužeidė 14.

Į| Rezignavo nuo vietos prezi
dentas republikos San Domingo, 
Eladio Victoria. Jam nuo vietos 
pasitraukus, visas kraštas nusira
mino. Daugumą politiškųjų pra
sižengėlių paleido iš kalėjimų.

ji Vokietija drutina savo orlai
vių laivyną, kuris ir dabar ne
menkas. Rods Francuzija aero
planų turi daugiau, bet Vokietija 
turi daugiau didelių orlaivių, ga
linčių paimti kanuoles ir karei
vius. Vokiškieji orlaiviai gali pa
imti kiekvienas toną explioduo- 
jančių medegų; franeuziškieji yra 
kur kas mažesni.

irtovės|| Galicijoj, sar
Przemysl prie parako krautuvių 
suėmė nepaprastą šnipą. 
Sargybos kareivis, n vai. vaka
re patėmijo prie jo ateinantį ofi- 
cierą. Jis oficiero paklausė, kas 
jis toks. Oficieras atsakė, jog jis 
kontroliuoja patroles, bet kad 
nežinojo žodžių kareiviams įsa
kytų, kareivis jo prie parako 
krautuvių neleido. Todėl oficie
ras išsitraukė Browningą ir į ka
reivį paleido šūvį ir pataikė jam 
į petį. Kareivis, atsimokėdamas, 
šovė iš karabino ir oficierui pa
taikė į koją ir dar jį durtuvu per
dūrė. Ant šuviu G 
zarmių kareiviai 
rcivį ir oficierą 
gabeno. Aišku, jog oficieras 
vo ne tikras. Gal tai buvo 
siškas agentas norintis Austrijos 

ka
ka
lį u- 
bu-
ru-

atkako iš 
ir pašautą 
ligonbutin

mo Chinų parlamento, keliauja j 
Chinus iš Francuzijos žmonių 
atstovų rūmo pasiuntiniai ir se
nato atstovai. Chinų parlamentas 
oficiališkai bus atidarytas pra
džioj sekančių metų.

rys reikalaujančios sau politiškų 
tiesų), paskutiniame savo susirin
kime nutarė naudotiesi kovoj iš 
nepaprasto moterims ginklo. Jos 
nutarė kovoj vartoti dinamitą ir 
kitokias explioduojancias mede- 
gas, jeigu ministerial sekančioj 

sesijoj neįneš teisiųparlamento
sumanymo perkeičiančio rinkimų 
teises taip, kad moterims butų 
pripažintos rinkimo tiesos lygios 
su vyrų tiesoms.

|| Kaip Vokietijos kancleris 
parlamente viešai apreiškė, jog 
kilus karui, Vokietija stos Au
strijos pusėj, taipjau viešai par
lamente apreiškė Francuzijos mi
nisterių pirmininkas Poincare, 
jog kilus karui, Francuzija stos

|| Sudrutinimui Anglijos kariš
kojo laivyno, Kanada iš gero 
noro duoda Anglijai 35 milijo
nus doliarių. Už tuos pinigus tu- 
ri but padirbti trįs didžiausi mū
šio laivai. Duoda pinigus laivy
no sudrutinimui taipgi Austrą-

Pietinė Afrika. Taip dalykams 
stovint, noriai prisidedant prie 
Anglijos laivyno sudrutinimo tur
tingoms kolionijoms, negalima 

toji daug už Vokietiją turtin
gesnė. Vokietija turtingų kolio- 
nijų neturi, o pačioj Vokietijoj 
žmonės kariumenės reikalams jau 
dabar nepakeliamais mokesčiais 
apkrauti.

Pabaigus dirbti dabar dirba
mus didelius laivus, 1915 m. di
džiausių laivų, arba taip vadina
mų Dreadnoughtų Anglija turės 
25 ir 6 didelius mūšio laivus, Vo
kietija gi turės 17 Dreadnoughtų 
ir 6 mūšio laivus. Dabar Angli
ja turi išviso 
o visos kitos 
drauge tik 19.

18 Dreadnoughtų, 
svieto viešpatijos

lapkričio 1910 m.Į[ Nuo 1 d.
iki 1911 m. mediškų mokyklų stu
dentams iš Paryžiaus ligonbučių 
atgabenta pjaustyti ir tokiu bu- 
du lavintiesi, 2,204 numirusių 
žmonių kimus. Žinoma, studentų 
pjaustomi kūnai nejaus skau
doj imo, o pjaustymas be abejo
nės žmonijai naudą atgabens, nes 
ateinanti daktarai turėjo progą 
geriau išsilavinti, o geriau išsi
lavinę, ne vieną gal gyvą nuo 
mirties išgelbėt*



ĮĮ Londono laikraščiai rašo, buk 
Rusijos sosto įpėdinis yrą raišas, 
vienos kojos jis nevaldo ir buk 
daktarai mano, kad jis negali pa
sitaisyti. •

|| Studentai Glasgowo univer
siteto įsiveržė į moterų sufragis- 
čių, arba taip vadinamą “Wo
men's Social and Political Kliu- 
bą” ir viską, ką ten rado, sudau
žė. Studentai tokiu budu atmo
kėjo moterims už jų neprilankias 
demonstracijas laike inauguraci
jos naujojo universiteto rekto
riaus.

Vokietijos diplomatams val
džia uždraudė vesti svetimtautes 
moteris. Taigi nuo dabar ameri- 
konės negalės, arba neturės rei
kalo žvalgytiesi į Vokiškos amba
sados valdininkus.

|| Peterburge gauta žinia, jog 
Rusija išsiuntė kariumenę apval
dyti Mongoliją. Chinų kariume
nė užėmė miestus Kobdo ir 
Uliassatus ir, kaip rusai stengiasi 
įkalbėti, išplėšė daug rusiškų 
krautuvių. Gal rusai apie chiniš- 
kų kareivių plėšimus kalba tik 
todėl, kad išteisinti siuntimą 
Mongolijon rusiškos kariumenės. 
Plėšti gerai ir rusai juk moka.

|| Mexiko revoliucijonieriai ne
toli Ferrazay užpuolė gabenantį 
kariumenę geležinkelio traukinį, 
bet jų užpuolimą kareiviai atmu
šė. Ferrazas yra netoli Chihua
hua.

Revoliucijonieriams teko dina
mito dirbtuvės Dinamite, netoli 
Torrern. Susinėsimai su Dinami
tą tapo pertraukti. Kruvini su
sirėmimai revoliucijonierių su ka- 
riumene veik kas diena atsitinka. 
Pajiegos revoliucijonierių didina
si. Revoliucijonieriai užėmė mie

tos žmonės išdegino miestą \'al- 
ledro Braso už tai, kad gyven
tojai nesutiko jiems išduoti vi’ 
sas merginas, turinčias iki 19 me
tų, 
kur kenčia šaltį ir alkį.

Francuzijos parlamente dai- 
mylėtojai pakėlė protestąlės

prieš svetinius dailės daiktų rin
kėjus, išperkančius svarbius se
novės ir dailės daiktus ir juos 
gabenančius svetur. Ypač už tai 
kaltinami amerikonai. Tie rinkė
jai, jeigu kokio daikto pirkti ne
gaiš tai samdo vagilius tokius 
daiktus pavogti. Į trumpą laiką 
iš bažnyčios Sandeille pavogė 
abrozdą Šv. Martino, o iš Pary
žiaus muzčjaus abrozdą “Mona 
Lisa,” nes jų pirkti ąvetimi rin
kėjai negalėjo.

Turkų vadovas Tripolyj, En- 
ner Bey, susitaikius Italijai su 
Turkija, atsisakė pasiduoti; jis 
neklauso Turkijos sultano, bet 
veda karą toliau. Keliuose mu
kiuose Cirenaikoj jis sumušė ita
lus. Nepasiduoda turkai ir Beng
hazi; aplinkinėse.

' Lietuviškame Braste (tvirto
ve Gardino gubernijoj) susįbun- 
tavojo kareiviai pokštininkų regi- 
mento. Jie reikalavo geresnio su 
jais perdėtinių elgimosi. Ją su
valdymui pašaukė, kazokus, ku
rie pradėjo šaudyti į kareivius. 
Kiek susirėmime užmušta žmo
nių, tikrų žinių nėra.

ĮĮ Rusijos vidaus ministerija 
ipdirbo sumanymą servitutų Len- 

naikinimo.

|Į Studentai rusinai Lvovo uni
versiteto surengė demonstracijas 
prie rusiško konsuliato ir pro
testavo prieš persekiojimą rusi
nu Rusijoj.

Rusija ir Austrija garsiai rė
kauja apie mobilizavimą kariu- 
menės, Francuzijoj mažai apie tai 
kalbama, nes nėra nė reikalo daug 
kalbėti. Francuzija j dvi dieni 
karan gali stumti milijoną karei
vių, o j 4 dienas kitą milijoną'ka
reivių, o dar į 4 dienas 800,000 
atsargos kareivių. Nuo Naujų 
Metų Francuzijos kariumenė 
gaus naujus karabinus, kurie yra 
geresni už Austrijos ir Vokieti
jos kareivių karabinus, o už juos 
puse svaro lengvesni.

|| Austrija, už serbų užpuolimą 
ant konsulio Prochazkos ma
no reikalauti nuo Serbijos pra- 
šalinimo serbų kariumenės va
dovo generolo Jankovičo ir de- 
gredavitno dalyvavusių užpuoli
me oficierų. Dalyvavęs užpuoli-

‘i'"*“;1

me kartlimėnės regimentas įir? 
praeitį pro Austrijos konsulfatą 
ir saliutuofl išpltektf Kustrijos 
veluvą, Nu<į> karaliaus gi reika
laujami, kad jis, karališkame 
uniforme, atlankytų Austrijos am
basadorių Belgrade ir prieš jį 
persiprašytų. Abejojama vienok, 
kad Serbija tokias išlygas pri
imti galėtų.

|| Dėl mobilizavimo kariume
nės Rusijoj, pasididino išeivystė 
į Ameriką iš Lietuvos, Lenkijos 
ir Mažrusijos. Kaimiečiai ■ par
duoda gyvulius ir pulkais dumia 
užsienin.

|| Lenkijoj pasibaigė antrą kar
tą byla vienuolio Cęstachavo vie
nuolyno ir jo draugų: kunigo 
Damazo Macocho, jo numylėti-

Starčevskio ir Olesir^kio, jų pa
vydėjų: Pertkevičiaus ir Cyga- 
nowskio. Kaltiemsiems teismas 
bausmę padidino. Kun. Macoch 

moj byloj buvo 12 metų), Helena 

bų (pirma buvo du metai, Izido
rius Starčevski 8 metus (pirma 

metus. Pertkevičių ir Cyganowski 
teismas išteisino.

gti-
li Japonijos ministerių pirmi

ninku likosi paskirtas Koreos 
bernatorius Terauchi.

LAIŠKAS Į REDAKCIJĄ.
Staškunas ir Bagočius.

Ponas Bagočius rašo “Kelei
vio” num. 45, kad jis nenusukęs

tik už darbą paėmęs
$80.

žinot nei į
. nei iš “Akademijos” jo 
nėjau, kaip jis apie tai 
.deivyj.” Mano brolis iš- 
J Lietuvą kovos mčne- 

» m., jau būdamas nė
jo ant laivo New Yorke 
*, nusiuntė į Blackwell 
tenai jis mirė balandžio

ten važiavo j .\cw Yorką ir jo 
draugai man patarė: paprašyk, 
girdi, jo, tai jis mirusio drabužius

sako; “Už tai bus 4 dol.” Aš su
tikau : apie posmertinę nieko ne
kalbėjau. nes pirmiaus Bagočius 
sakė, kad mano brolis suspenduo
tas. Kokiu budu Bagočius išgavo 
posmertinę, aš nežinau. Bagočius 
pašaukė mane pas Jurgį Stase- 
vičią ir tenai paklausė: “Staš
kunai nori pinigų?” Atsisėdom 
prie stalo, Bagočius atskaitė man 
70 doliarių, o $5 sako atiduos vė
liaus, tai bus per pusę. Nuėjom 
į saliuną ant Certer st., Bagočius 
užfundino ir atidavė tuos $5.

Antanas Kavaliauskas, velionio 
pusbrolis, sužinojęs apie tokį Ba- 
gočiaus pasielgimą, pradėjo aiš
kint, kad Bagočius neteisuotai 
pasielgė. Antanas Velianiškis, 
norėdamas žinot teisybę, sako: 
“Aš atvažiuosiu su Bagočium.” 
Susiėjome namuose ant Forbes 
st., Pittsburge. Bagočius teisi
nosi, kad labai daug gero man 
padaręs. “Iš to viso prakeikto 
biznio” — sakė Bagočius — “man 
nei $10.00 nelieka. O jeigu jus 
taip ant manęs užsipuola! ir sa
kot, kad aš §usivienijimą nu
skriaudžiau, tai aš išdalinsiu po 

ant 10 tūkstančių Susivienijimo 
narių ir bus “vilkas sotus ir avis 
čiela.” Jeigu-gi taip nenorit, tai 
atiduok, Staškunai, $75.00 ir aš 
atiduosiu $75, nusiųsim juos cen
tro kason ir pagarsinsim laikraš
čiuose, kokia klaida pasidarė... 
$75.00 tai yra gražus pinigas”... 
užbaigė Bagočius. Mes aiškinom, 
kad jeigu Susivienijimas išmo^ 
kėjo, tai visi pinigai priklauso 
Staškunui. Bagočius įpyko: “Tu, 
Staškunai, — sako — kad ir kia- 
liais eitum pas mane, tai aš ta- 

ris.
Tai tiek aš žinau apie tą po- 

smertinę. Iš niekur aš Bago- 
čiaus ncišprašinėjau, nei niekur 
aš jo neshuičiau. Brolis Staškunas 
mirė balandžio mėnesyj, o Bago
čius sako važiavęs į New Yorką 
ant laidotuvių... gegužio mėnesyj* 
Geriau teisybę sakyt, bet ne me-; 
H-'

Ignas Staškunas (x) 
Antanas Kavaliauskas, 1 

velionio Staškuno 
brolis, Ii odini tikas.

Roseland, W.
Lapkričio 17 d., 1911
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Pašhekėlių Kampelis. VIETINES ŽINIOS.
iŠ#. Kuf buvo Rojus, kuriame [Šo 

gyveno Adomas su Jieva? Jau 
nuo senų laikų žmonės sau lau
že galvas, stengdamiesi atsakyti 
ant šio klausimo, vienok iš Mai- 
žiaus paminėjimo apie rojų ir 
Adomo ir Jievos išvarymą niekas 
dar iki šiolei negalėjo tikros vie
tos nurodyti. Nekurie Bažnyčios 
Tėvai manė, kad rojus, kitaip 
vadinamas Edeno daržu, turėjo

Ganges (Azijos) ir Niliaus 
(Egipte). Calvin, Iluet, Bochart 
ir Wells, beveik visi sutinka su 
tuom, kad rojus turėjęs būti vie
toj, šiandien vadinamoj Kornah, 
netoli nuo Persų įtakos, seno
viškos Babilionijos plotuose. Ki
ti vėl, nemažinus žymus, senobi- 

rinetojai mena, kad Armenia, Da
masko miesto apielinkės ir tos 
vietos, kur prasideda upes Tigras 
ir Eufratas (Azijoj) buvo vieta, 
kurioj musų pirmi tėvai gyveno.

rinę, kad rojus buvo šiandieninėj‘^ginti. 
Baktrijoj, ar Kašmyre, arba į šiau
rius nuo ten, nes dar ir iki šiai 
dienai dalis to krašto nešioja var
dą A u d y a n a , kas reiškia 
Daržą. Čia, rasit, ne pro šalį bus, 
žingeidumo dėlei, paminėti, kad 
sulyg mahometonų persitikrini
mo, rojus buvęs viename iš sep
tynių dangų, — nekurie sako, ant 
menulio — ir kad išvijimas iš 
rojaus, pasibaigė tuom, kad Ado
mas tapo nutrenktas iš ten ant 
šios žemės.

—.— o------
157. Kodėl daugumas viešpa

tysčių turi savo herbu erelį? Se
nobinėj mitoliogijoj (pasakiškuo
se apsakymuose) buvo manyta, 
kad arelis nešdavo numirusių sie
lą (dūšią) ant viršūnes Olympo 
kalno, 
jimo,
vai), ir todėl arelį vadindavo Jo- 

(kur, anot tų laikų tikė- 
gyveno Joviš ir kiti die

višo paukščiu. Senobinė tauta 
Etruskų buvo pirmaf kuri pri
ėmė arelį, kaipo ženklą karališ
kos galybės, kariški jų ženklai 
tapo padabinti arelio išvaizda. 
Dar 87 metus prieš Kristaus gim. 
romėnai priėmė, kaipo savo vieš
patijos ženklą, sidabrinį arą (arc- 

kunvilyčiomis naguose,, kurį ne
šiojo ant liancų (piikų). Bizan- 

ėmė dvigalvį arą 

ruošė. Kosi]a pereme 
herbą nuo Bizantijos.

pirmu syk buvo pavartotas, kada 
Austrijos ciesorius , pasivadino 
Romos Imperatorium. Vokietija

Francuzijoj Napoleonas priėmė 
herbu auksinį arą, tokį pat, 
kaip vartojo senobės romėnai. 
Amerikoj pirmu kartu pavartota 
arą ant pinigų 1788 metais ant 
centų ir puscenčių, išleistų iš 
Massachusetts liejiklos. Aras yra 
stipriausiu iš paukščių Europoj, 
jį vadinama paukščių karalium 
ir todėl viešpatijų herbai jo pa
veikslu nori išreikšti savo galybę.

-----o------
158. Kas tai buvo garsioji Pa

ryžiaus Komuna? Komuna vadi
nasi žemiausia arj>a mažiausia 
administrativinė vienutė Francu
zijoj, kaip, pavyzdin, Lietuvoj 
valsčius. Garsioji Paryžaus Ko
muna buvo Paryžiuj 1871 me
tais, laike francuztj su vokiečiais 
karo, kada vokiečių kariumenė

ryžiaus. Komunos sukilimas, bu
vo tai revoliucijos pasikėsinimas 
padaryti Paryžiaus miestą savi
stoviu, nepriklausomu nuo visos 
republikos valdžios. Šių komu
nistų planas buvo toks, kad kiek
viena komuna turėjo būti savi
stovi ir kad centralė valdžia 
privalo but tik federacija tokių 
nepriklausomų savistovių komu
nų. Šitas paryžiečių sukilimas: 
buvo gali but vienas iš tragiš-; 
kiaušių atsitikimų visoj Francu
zijos istorijoj, išskyrus laikus di- 
dėsės Francuzų Revolučijos.

Visa šalis buvo, po nelaimingo 
mūšio ties Sedanu ir užėmimo 
Paryžiaus, savo didžiausių priešų 
(vokiečių) malonėj. Vokiečių ka
riumenė, galima sakyt, dar ne
spėjo kaip reik apleisti Pary
žiaus sienų ir jos pulkai buvo 
išsimėtę po aplinkinius kalnus. 
Prūsų karalius, didesniam fran- 
ctizų pažeminimui, tik-ką buvo 
apvainikuotas ir apšauktas Fran
cuos sostainėj Vokietijos X^mpe- 
ratorium, ir štai akyse šalies pne-

kilo revoliucija pačioj 
sostainėj. Republikos kariumenė 
turėjo antru kartu apgulti su
kilusį Paryžių, frančuzųr kariume
nė, vieton su svetimais, pradėjo 
kovoti su savo locnos s^stapilės 
gyventojais. Sukilimas Paryžiaus 
Komunos prasidėjo 18 Id. kovo 
ir republikos kariumenė'' įstengė 
numalšinti sukilusius tik po 10 
savaičių apgulos ir^ didelio krau
jo praliejimo. Komunistai, pa
stoję pilnais Patyžilaus gaspado- 
riais, papilde daugybę žvėriškų 

žymesnių Paryžiaus ^gyventojų, 
tarp jų ir Paryžiaus archivysku- 
pas, ir Prezidentas Kasacijos tei
smo, tapo išskersti, daugybė gra
žiausių budavonių, ir brangių is
toriškų liekanų, paminklų ir ma
žėjų tapo vandališkai išnaikintų; 
Tuilerių Karališkasai1 ir Teisių 
palociai tapo visai sunaikinti; 
Hotel de Ville ir neišpasakytai 
brangi savo moksliškomis, dailės 
ir istoriškomis liekanomis Louvro 
Galerija tapo kuone visai sude- 

Teisybės dėlei,, reik pami
nėti, jog patįs vadovai, sukėlusie 
šią revoliuciją, tapo įsiutusios mi
nios prašalinti pirm, negu atsiti
ko baisiausios skerdynės. Re
publikos kariumenė, užsaldžius 
miestą, suėmė apie 25,000 komu- 

jų su lygiu žiaurumu. Sakoma, 
kad mažiausiai 25,000 komunistų 
krito laike paskutinės savaitės 
šios nepaprastos Paryžiaus revo
liucijos.

■-----o------
159. Kur mainieriai vartojo tik

rus daimantus, kortomis lošiant? 
Brazalija, Pietinės Amerikos vieš
patyste, yra pagarsėjusi- daiman
tų kasyklomis, vienok daiman- 
tai joje surasta sulyginamai ne- 
seniausiat; pirmiaus svarbiausios 
Brazilijos kasyklos ‘buvo aukso 
kasyklos. Aukso kasyklų mainie
riai, litiosu ialku susiėję^ mėgda
vo pakazyruoti,—žinoma, iš pinigų.

kai-kurių lošimų yra reika- 
skaitliavimui. taip vadina- 
“markes,” arba ženkleliai, 

kas išlošia ar pralošia. Tai- 
Brazilijos mainieriai ilgą 

vieton markių, vartodavo 
gražius amkenukus, pakol nesu
žinota, kad tie “akmenukai” bu
vo puikiausi pasaulyj' daimantai.

ting!
mos
kiek
gi sic

vieno būro vaikas parnešė savo 
mamai gražų baltą, blizgantį “ak
menuką,” kurį jis rado upės pa
krantėj. Jį pamatė keliaujantis 
agentas ir, nupirkęs už menką 
sumą, vėliaus pardavė už $2,500. 
Apie tai išgirdęs vienas pie- 
.muo, atnešė kitą dailų “akme
nuką,” už kurį vėliaus užmokėta 
$125,000. Šiandien šis daimantas 
yra vienas iš garsiausių pasaulyj 
ir vadinasi “Pietinės Afrikos 
Žvaigždė.” Ačiū šitiems- atsitiki
mams, surasta šiandien labai pa
garsėjusios pietinės Afrikos dai- 
mantų kasyklos.

KLAUSIMAI,
160. Kas tai yra kometos, 

“uodeguotas žvaigždės”?
161. Kaip dirbama stiklą 

gams?
162. Nuo kada pradėjo žmonės 

vartoti apart vardo dar ir pra-

arba

lan-

163. Kokia žuvis ginasi juody
tu (atnamentu) ?
(Atsakymai bus kitam numeryj.)

PATAISYMAS.
“Lietuvos” 48-mei num, tilpo 

straipsnis apie pirmąją vaikų 
draugijėlę, vardu “Aniolo Sargo,” 
susitvėrusią Aušros Vartų para
pijoj, Chicagoj.

Panaši vaikų draugijėle ir tuom 
pačiu vardu jau buvo... seninus 
(dar 1903—1904 m.) stjšitvėrusi

; ■ » J Xprie Apveizdos Dievo parapijos, 
ant 18-tos gatvės, (ten pat Chi
cagoj. Ši draugijėlė gVVuoja ir 
lig šiam laikui ir joą tvėrėja bu
vo nazarietė-sesuo Raimunda, da
bartinė šv. Kryžidtjts rij/okyklos 
perdėtinė. į ;n g

c>otieli;: aš 
p gyvenu,

i 
!

žw'tiii

Tam-as. . . „x, H
SUNKUS KLAUSIMAS.

Ponas, prijojęs. įlryžkelius ir 
nežinodamas kur tąliąiis pasuk
ti, užklausė netoli stovinčio gy- 
vęntojo: 1 įĮ

“Ar girdi! Pasakyk, man, kur 
tie keliai eina?” t

Žmogelis pasikasė pakaušį ir 
nenoroms sumurmėjo:

“Biesai juos žino
įaų čia ilgas laikas 1
bet juos visados iš po nakties
rasdavau ant tos pačios vietos.” Chicagos TMD, kuopi} centro iur

. Areštavo už pinigų išviliojimą. 
William (Vincas) Raginąs, nuo 
Town of Lake, ir Kaz. Pocius, 
nuo Bridgeporto, - už tai, kad iš
viliojo nuo Prano Petručio 15 
doliarių, prižadėdami jam sargo 
vietą vidurmiestyj, tapo suareš
tuoti ir laukia teismo po $1,500 
bondsais kiekvienas. Pocius at-. Asi vedė pas Petručius, 3148 So. 
Auburn avė., Raginą, kuris pasi
sakė esąs Mike Smith ir lietu
viškai nemokąs, bet galįs jam 
išrūpinti “džiabą” už 15 doliarių. 
Petrutis užmokėjo, bet negalėjo 
gauti nei “džiabo,” nei savo pi
nigų atgal. Tada jis paliepė juos 
suareštuoti.

Teismas turėjo atsibut seredoj, 
bet Raginąs pabėgo ir jo bondsas 
dingo. Teismas atidėtas iki 19-to 
gruodžio.

Side, staiga šoko iš kėdės, 
apdegęs

Tas juokias geriausiai, kas juo
kias paskutinis. Stanislovas Lew- 
nėr, 1510 Dickson st., susnudęs 
kėdėj viename saliune ant West 

kaip 
: jis ištikto buvo apde

gęs, nes jo draugas, Vladas Smol- 
ka, jam bemiegant, pakišo po kė
de laikraštį ir jį uždegė. Smolka 
net virto iš juoko, matydamas, 
kokį gudrų šposą jis iškirto sa
vo draugui. , . Pereitą panedėlį 
Lewner nemažiau prisijuokė, ka
da teisėjas Sabath nubaudė Smol- 
ką $15 už popieręs padegimą.

Pilietybės mokykla. 4 d. gruo
džio buvo pirmas susirinkimas 
“Aušros” svetainėj, 3149 So. Hal- 
sted st.; norinčių gauti pilietiš
kas popieras prisirinko per 30 
ypatų. Visus paskirstyta į du 
skyrių: I skyrius — tie, kurie 
visai neturi popierių ir II skyrius 
— tie, kurie jau turi pirmas po
pieras. Pereitą seredą Dr. A. 
Greičiūnas skaitė pirmą lekciją 
temoj “Piliečio pridermės” ir p. 
K. Kasputis temoj “Formos ir 
budai valdymo ir valdymosi.” Toj 
pačioj vietoj 14 d. gruodžio į mo
kyklą žada pribut su mažomis 
prakalbėlėmis p. Merton A. Stur- 
gės, Vyriausis Natūralizacijos 
examinatorius ir pp. Frederick J. 
Schlotfeldt ir II. L. Roethe ■—■ 
abudu natūralizacijos examinato- 
riai.

Nuo Town of Lake. Gruodžio 
i d.: susitvėrė čia “Aušros” dr-ės 
kuopa iš penkių asmenų. Kuopos 
valdybon išrinkta: Pranas Ky
bartas — prezid.; Petras Mažutis 
— vice-prez.: M ikolas Edutis — 
prot. rašt.; Pranas Gedvilas —- 
fin. sekret. ir Julius Balčiūnas — 
išdininku.

— 8 d. gruodžio K. Jurgelionis 
skaitė prelekciją temoj: “Apdrau- 
dos draugijos ir kompanijos.” 
Žmonių buvo vidutiniškas būre
lis. Townlakieciai, matomai, dar 
nelabai pripratę prie prakalbų: 
praeidami pro skaityklą, pasižiu- 
ri-pasižiuri ir traukia sau stačiai 
aludėn. M. E.

Lietuviai atletai “viršum.” Per
eitą nedėldienį Lietuvių Atletiš
kas “Baltos Rožės” Kliubas su
rengė ristynes Columbia svetai
nėj, ant Town of Lake., Ritosi 
net keturios poros. Lietuviai pa
sirodė ne bile kokiais atletais ir 
tik vienas svetimtautis gavo ant 
lietuvio viršų. , Pirmoj poroj ri
tosi P. Norkus su K. Gramontu, 
— abu lietuviai, Norkus išlošė; 
antroj poroj buvo Young Kala- 
pasha ir K. Kuizinas, lietuvis; 
Kuizinui nepasisekė ir Kalapasha 
išlošė; trečioj poroj buvo M. Ba
nis ir 'žinomas lenkas drutuolis 
Tom Rolcwicz, kuris buvo ap
siėmęs “pakepti” Banį j 20 mi
nučių, bet neįstengė vikraus lie
tuvio įveikti ir ristynes pralo
šė; ketvirtoj poroj buvo Juozas 
Geštautas 
timtautis. Gomez yra didelis vy
ras, bet Geštautas jį paguldė. 
Apart to buvo Stan. Paškevi
čius, dručiausis lietuvys Chicagoj 
sunkumų kilnojime. Jis pasiūlė 
$25.00 bile kuriam iš publikos, 
kas pakels tiek svarumo, kiek jis, 
bet, anot patarlės, “durnų neat
sirado,” nes senai žinoma, kad 
Paškevičius ir “kalną galėtų pa
kelti.” Sakomą, iš Paškevičiaus 
gal su laikų galės išsidirbti pir
mos kliasos atletas. Geštautas la
bai užinteresavo publiką' savo 
įdomiu ritimosi budu. Sic visi 
lietuviai atletai priklauso prie 
“Baltos Rožės” Kliubo. Publikos 
buvo pilna svetainė. J. J»

v i.maiTWWT... gįfii

TMD. susiriidctauuh Gruodžio

ir Emil Gomez, sve-

susirinkimas apkalbėjimui rangia- gerą tėvynainį, musų broli? 
17 d., 8 vai. vakare, Meldaifo sve- dėjo veikiai organizuotis, 
tainėj, ant West Side, atsibus jie buvo išsisklaidę tarp 

taučių ir daugelis jų d 
yį>ač vokiečių bangose, 
ačiū minėtam susiorgair 
tautiškasai jų sųsipraf žy
miai pradeda kilti.'

Iki šiol jie laikė pamaldas vo^ 
kiečių mokykloj, po num. 643 W. 
31st st., bet 15 d. gruodžio, dėlei 
svarbesnių tikybinių apeigų, pa
maldos atsibus vokiečių bažny
čioj ant kertės 26 pi. ir So. Canal 
st.; vėliaus — 22, 25, 29 gruodžio 
ir 1 sausio, pamaldos vėl atsibus 
senoj vietoj, ant 31-os gatvės.*. 

Girdėta, kad lietuviai-evangcli- 
kai-liuteronai mano 
vietą patogesnėj 
Bridgeporto.

mo Naujais Metais TJ|fD. vaka
ro, pavesto Valančiaus atmini
mui. X

Iš Chicagos Lietuvių Draugijų 
Sąjungos Veiklumo. Naujai iš
rinkta Centralė Valdyba Ch. Liet. 
Dr-jų Sąjungos laike savo pirmą 
susirinkimą gruodžio 6 d., 1912. 
Aušros svetainėj, kuriame pasi
dalino į komitetus sekančiai:

Finansų Komitetas:
Pranas Butkus, Pranas Kibar- 
tas, Antanas' Bieržinskis, Vin
cas Mišeika ir Antanas Zama
ravičius.

t
Spaudos Komitetas:

Antanas B. Žemaitis, J. J. 
Hertmanowicz, J. J. Elias, An
tanas Zamaravičius ir Antanas

Propagandos Komitetas:
Pranas Butkus, Antanas Za
maravičius, Juozas Trijonis ir 
Martinas Dobriškis.

Emigracijos Komitetas:
Rozalija Šlikienė; J. J. Elias, 
Zygmantas Mickievičius, Juo
zas Trijonis ir Vincas Mišeika.

Juozas
M. Juška ir

ir

Antanas J.

J. J. Hertmanowicz, 
Trijonis, Mikolas 
Povilas Mažeika.

Prieglaudos Namo
Komitetas:

Povylas Mažeika,
Bieržinskis, Antanas Zamaravi
čius, J. J. Hertmanowicz, Ka
trina Katkevičienė.

Su j ieškojimo Darbo Komitetas: 
Antanas J. Bieržinskis, Vincas 
Mišeika, Juozas Trijonis, Mar
tinas Dobriškis, Rozalija Šli
kienė.

Teisių Komitetas:
Pranas Butkus, J. J. Hertma
nowicz, J. J. Elias, Antanas B. 
Žemaitis, Mikolas M. Juška.

Apšvietos Komitetas:
J. J. Hertmanowicz, Pranas 
Butkus, J. J. Elias, Vincas Mi
šeika, Pranas Kibartas.

Gražiojo Meno Komitetas:
Katrina Katkevičienė, J. J. 
Hertmanowicz, Rozalija Šlikie
nė, Zygmantas Mickievičius, 
Pranas Kibartas.

Antanas Zamaravičius, J. J. 
Hertmanowicz, J. J. Elias, A. 
J. Bieržinski, A. B. Žemaitis.

Moterų Komitetas:
Katrina Katkevičienė, Rozalija
Šlikienė, Pranas Butkus.

Gaspadoriškas Komitetas:
A. J. Bieržinski, P. Mažeika, 
Zygmantas Mickievičius.
Pirmas narys kiekvieno komi

teto yra jo pirmsėdžiu.
Tame-gi susirinkime priimta Su

organizavimo skyrių planas, ku
ris įvyks pradžioje Naujų Metų.

Priimtos lyginai tapo instruk
cijos draugijoms, sulyg kurių 
kiekviena draugija turės surinkti 
iš savo narių įžangines ir mėne
sines mokestis už vieną metą, ir 
pristatyti jos centro valdybai ap
likacijas visų savo užsimokėjusių 
narių. Draugijos, kurios tą išpil
dys, gaus iš Centrales Valdybos 
sub-charterį, o užsimokėję nariai 
-^/paliudijimo korteles.

Leidimas oficiališko organo pa
vesta apsvarstymui Spaudos Ko
mitetui, kuris turės surasti budus 
greitam leidimui Ch. Liet. Dr- 
gijų Sąjungos mėnesinio arba 
savaitinio

Atstoviu susirinkimą atidėta su
šaukti po švenčių.

J. J. Hertmanovicz,

laikraščio.

lietuvių-liuteronų judėjimo.Iš
Nors Chicagoje yra nemenkas 
būrys protestonų lietuvių, tai vie
nok apie juos labai mažai teži-

kad ir lietuviai-katalikai, ir lie- 
tuviai-protestonai vieni kitais ne- 
užsitiki, vieni kitiems yra, tarsi, 
svetimi. Tuom tarpu taip netu
rėtų būti. Nors vienus nuo kitų 
skiria tikybinės pažvalgos, tai 
vienok tarp jų turėtų būti stiprus 
tautinis ryšis, nes ir vieni, ir kiti 
priklauso prie tos pačios lietuvių 
šeimynos. Chicagoj musų brolių- 
-prusų didesnis skaitlius yra ap
sigyvenęs tarp 14-tos gatvės ir 
Canalport av., yra jų taipgi apie 
Oakley ar. ir 22-rą gatvę, ant 
Town of Lake, South Deering, 
Roseland, Summit, Harvey ir 
Melrose Park. Skaitoma, kad iš 
viso jų prisirinktų iki 500, o gal 
ir daugiau. " •

Pastaruoju laiku jie suorgani
zavo savo parapiją ir, gavę ku-' 
nigu Rev. J. J. D. Razoką, (713

Jei rengiatės važiuoti vidumie- 
stin, tai skaitykit šitą. Prieš Ka
lėdas vidumiestyj (Down Town) 
būva toks didelis žmonių judėji
mas, kad geresniam jo reguliavi
mui miesto majoras nusprendė 
įvesti naują tvarką. Niekas da
bar neturi tiesos pereiti skersai 
gatvę, pakol poliemonas neduos 
ženklo sušvilpimu. Sušvilpus po- 
licmonui vieną sykį galima per
eiti skersai gatvę į šiaurius ir j 
pietus; sušvilpus du sykiu — j 
rytus ir vakarus. Tėmyk polic- 
mono Švilpuką, jeigu nenori, kad 

JK, 17th Place, Chicago, Ill.), .gautum buože per pakaušį.

vietoj. ant
Br.

Susirinkimai. Pereitą nedėl- 
dienį atsibuvo sekanti priešmeti- 
niai susirinkimai:

1) 36-os SLA. kuopos, ant 
"Bridgeporto, Ridiko svetainėj. 
Išrinkta sekančią valdybą sekan
tiems metams: V. Paplauskas — 
pirmininku, H. Mockus — vice- *

prot. sekretorium, V. Pūkas — 
finansų sekretorium, F. P. Brad- 
čulis — išdininku. Kitų jokių 
svarbesniu nutarimu nebuvo, v C

vice-

gatvės, Žemaičio- svetainėj. Iš
rinkta valdybon sekantiems me
tams: V. Grėbliunas — pirmi
ninkas, F. Juozapaitis '=■ 
-pirmininkas, Kazlauskas — se
kretorius, J. Vaitkus—finansų se
kretorius ir kuopos organizato
rius ir D. Žemaitis — išdininku. 
Išrinkta atstovai į Chicagos nau
jai besitverentį SLA. kuopų ra
joną: F. Juozapaitis, K. Juoza
paitis ir V. Grėbliunas. Prie kuo
pos prisirašė: P. Petraitis, stu
dentas, ant $1,000 ir V. Žekaitis 
ant pirmo laipsnio. Kuopa nuo 
dabar laikys susirinkimus antrą 
panedėlį kiekvieno mėnesio že
maičio svetainėj, 1750 Union av.

Aušros Draugijos prelekcijos. 
15 d. gruodžio, 1912 m.

1) Ant Bridgeporto, Aušros 
svetainėj, 3149 S. Halsted st. 
bus skaitytas referatas Pruseikos, 
temoj: “Krikščionybės ekonomi
niai pagrindai.”

2) Ant Town of Lake, Auš
ros svetainėj, 1800 W. 46th st., 
skaitys A. Lalis temoj “Iš kultū
ros istorijos.”

Šileikos naudai vakaras. Girdė
jome, kad naudai jauno dailinin
ko Jono Šileikos, kuris dabar yra 
Muenchcno Karališkos Akademi
jos studentu Bavarijoj, jo drau
gai 22 d. gruodžio žada surengti 
vakarėlį.

Subankrutino “Daily World.” 
Didelis Chicagos socialistų dien
raštis, ėjęs vardu “Chicago 
Daily Socialist,” o vėliaus, laike 
streiko Chicagos laikraščių, per
sikrikštijęs į “Daily World,” šio
mis dienomis subankrutijo. Kai- 
kuric darbininkai negavę algų už 
du paskutiniu menesiu ir todėl 
jie atidavė laikraštį į teismą. 
Tuom pačiu laiku prapuolė ir 
finansinės laikraščio knygos. 
Laikraščio darbininkai nužiūri 

i
f

s.

teismas paskyrė komisiją pilnam 
dalykų ištyrimui.

Musų prašoma pranešti viąuo-x 
menės žiniai, jog TMD. 22 kuo
pos Valdyba, savo posėdyj nuta
rusi perkelti šios kuopos susirin
kimus iš p. J. Ridiko svetainės 
į “Aušros” svetainę, prie 3149 S. 
Halsted st. Sekantis kuopos^ su
sirinkimas įvyks gruodžio 21 d. 
š. m., tai yra subatos vakare 8-se. 
Prie kuopos butą narių į 120, o 
iki šiol užsimokėjusių tik 33 na
riai. Knygos Dr. Garmaus pa
skaitos jau pasiųsta kuopai, lau
kiama kasdien ateinant. Nariai, 
kurie dar neužsimokėjo arba no- 
rntiejie įstoti TMD., lai ateina 
susirinkiman paskirtu laiku.



Itas šių savaitę aplan- 
; jis dalyvavo progre- 
•s vadovų konferenci- 

palaikyti partijų ir

•—• Bartzeno šalininkai užvedė 
bylą pieš Alexandra McCormicką, 
naujai išripktą pavieto tarybos 
prezidentą; norima jį prašalint 
nuo urėdo todėl, kad jis buk ne

kaip to reikalauja įstatai. Mat 
McCormick buvo išvažiavęs tū
lam laikui į Indianos valstiją.

*<o byla vis dar trau-

Draugijų Reikalai Ant Pardavimo

už-
Pa.

šu

nį.

amcn-

gerų ii’ geroje vietoje biznį siu- 
drabužių, nes parsiduoda kriau- 
dirbtuvė moteriškų rūbų šiu
šenąs ir jau gerai išdirbtas biz-

jo 
už

Ra
kąs

tų re j o Norėdama 
likusius komplėtus 

T M D. pa- 
negu

n
1

kertant galvą žmogui, su suriš 
toms užpakalyje rankomis, ku
ris paskui, pasigriebęs galvą, už
sidėjo ant pečitj vėl į tą pačią 
vietą. Vienas iš klausytojų, nu
sijuokęs iš tokios 
klausė:

“Na, ir kaip jis 
dėti galvą, jeigu

Kaip galėjo užsidėti r su 
nieką atsiliepė amerikonas; 
esi toks kvailas, tai kam

Taipgi žinoma, 
konai” giriasi s;

pa- 
jci 

dar

kai negrai aplupo daimantų pir
kėja vidumiestyj ant Michigan 
av. ir paėmė jam $1,600 pinigais 
ir už $26,000 brangių akmenų.

apie savo poniškumą ir greitą 
užsitarnavimą. Vienas kumečio 
vaikas, nuvažiavęs Amerikon, už 

dienu parašė tėvui,

— Pirkite jųsų kalėdinius pre- 
zentus išlaiko: galėsit geriaus pa
sirinkti ir išvengsite baisaus gru- 
dimosi, koks būva paskutinėmis 
prieš Kalėdas dienomis.

— Panedelio ryte įgriuvo sto
gas penkiacentiniame teatre 
num. 1538 Milwaukee av.; 
laimės žmonių jame nebuvo.

po 
ant

JUOKELIAI
ŠUNĖS IR KAULAS.

Prūsas ir žemaitis keliavo 
drauge yienu keliu ir abu ne
turėjo nei pusės skatiko. Jau 
kelinta valanda, kaip jiems pilvai 
skambino dvyliktą, bet kur nėjo, 
ką nedarė, niekas jiems nedavė 
valgyti. Galų-gale pasisekė gau
ti šmotą mėsos. Gerai; bet kaip 
dabar tą 
du barti

mėsą pasidalinti? O jie- 
S, o vaidytis! Ūkinin

kas, matydamas, kad gražumu 
nesusitaikjs, liepė vienam įsi
kąsti vieną galą mėsos, o kitam 
kitą, o rankas duotiesi surišti 
žpakalyje; esą, kuris iš jud

ėti, tai 
teksią, 
mielai

am 
bernaitis ir prūsas
mtiko. Ūkininkas 
•ankas ir prisakęs

ir mėsos (langiaus 
int to

jiemssu rišo 
gerai įsikąsti

Na, ar jau prisirengę ryti?
Žemaitis, vieton atsakymo, tik 

per nosį sumurkė: “Mm—mm.” 
D prūsas, kaip varna, išsižiojo: 
“Jaa” — ir visa mėsa teko že
maičiui.

. VYSKUPAS.
Į Kikulių bažnytkiemį pirmu 

sykiu turėjo apsilankyti vysku
pas, tai žmonės iš visos para
pijos skubinosi bažnytkiemin, 
kad vyskupą pamatyti. Daugy
bė kunigų važiavo karietomis 
vyskupo pasitikti. Vietinis kle
bonas pasitiko jį toli už bažnyt- 
kiemio ir pasiprašė savo karie
ton. Vyskupo karietoje liko tik 
vienas kunigas ir vyskupo šuva. 
Kada karietos prisiartino prie

pamačius vyskupą. Viena senu
tė, kuri savo gyvastyje nebuvo 
vyskupo mačiusi, klausinėjo, ku
ri tai vyskupo karieta. ’JM kiti 
parodė vyskupo karietą. Ji, pa
mačiusi karietoją kunigą, ir vys
kupo šunį sušuko su nusistebė
jimu: “Oi tu Dievuliukai, Dic- 
vuliukai! kunigas, kaip kunigas, 
t •_ _1___ ■ 1. *11. * i 1 i”

Pajleškuu savo br/llo Jono Uzaral- 
•av„ 
mo., 

16 metų kaip^’Anwrlkoj. Pirma gy
veno Brooklyn, N,., Y., dabar neži
nau kur. Jis įats* ar kas kitas mel
džiu atsišaukti, šiuom adresu: 

Jokūbas įUzaraitls,
46 So. 22nd st.,! > Pittsburgh,

kčio, Suvalkų ąųlj.,/Vilkąylškio p 
' Alvito parajjffJsJ |KumieČlų kai

Parsiduoda kriaučių šapa iš prie
žasties išvažiavimo kitan miestan. 
Atsišaukite. 2537 So. Halsted st.

SVARBUS PRANEŠIMAS, 
kuris gali jums sučėdyt pusketvirto

I doliario.
------0------

Tėvynes Mylėtojų Draugystė turi 
nedaug užsilikusių kompletų puikiau
sios laidos Dro Vvrco Kudirkos raštų, 
su puikiais paveikslais, 
visai išparduot
iš viso 6 didelės knygos) 
leidžia jas beveik mažiau, negu už 
pusę kainos. Kas pasiskubins, tai 
gaus visas šešias paveiksluotas kny
gas tik už $3.00, o TMD. sąnariai ga
li jas gauti dar už pusę šitos prekės, 
tai yra viską tik už $1.50. Pir- ____ _
miaus šitie patįs raštai buvo parduo-1 gO> m.; 
darni už $'5.00. Laida labai daili, todėl ' 
LABAI TINKA KALĖDŲ PREZEN-

Pajieškau savo brolio Augusto Vai- 
čio. iš par. Pagrimončio, pav. 
šeinių, gub. Kauno.r Jis pats ar 
kitas meldžiarpe duoti žinią: 

Juozapas Vaičis,
1890 Canalport avė.,1 Chicago,

Pajieškau tikro brolio Antano Sau- 
norio, 3 metai ir puse gyveno Chica- 

; dabar nežinau^,kur. Meldžiu 
paties ar ko kito atsišaukti, busiu 
tai dėkingas: t 

.Juozapas Saunoras,
Sellinger st., • ■ Rochester, N. Y.65Reikalaukit tuojaus, rašydami ant

rašu: Vincas Mišeika, 3149 S. Halsted 
st., Chicago, 111.

ATGAUSIMAI

Pajieškau savo sesers Marijonos 
Zemlauskaitčs, po vyro Zlibinienės, 
iš Kauno gub., Telšių pav., Varnių 
parapijos. Meldžiu atsišaukti:

John Zemlauskis,
1912 Fellmore st.; Camden, N. J.

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ ŽINIAI
Norinčių pirktie arba Užsidėti rūbų 

siuvimo dribtuvę. štai yra gera pro
ga vienam, arba dviem susidėjus, in- 
gytie 
vimo 
čiška 
vimo,
nis, teipgi labai puikioje vietoje, ant 
Wilwaukee ir Logan bulvaro. Norin- 
tie įgyt.ie gerą kriaučių biznį ne
praleiskite šitos progos.

Dėlei platesnių žinių apie šį daly
ką kreipkitės per laišką arba ypa- 
t.iškai atsilankykite pas:

J. N. PALOMIS, 
2567 Milwaukee avė., Chicago, 

Telefonas: Belmont 7884. 
K.------------- -----------------------------------

Parsiduoda grosernč Ir bučernė ge
roj, tirštai lietuvių ir kitų tautų ap
gyventoj vietoj. Biznis gerai išdirb- 

Parsiduoda todėl, kad savinin- 
išvažiuoja Lietuvon. Atsišaukit

STATE BANKA DEL VISŲ ŽMONIŲ
Parankioje vietoje, priešais didįjį COURT HOUSE

įsteigta 1855 metuose. Po užžiura ir Kantroje Valstijos Valdžios.
KAPITALAS $1.500.000.00

Moka 3 procentus ant Tauplnlmo. Gali pradėti taupinlmą su 
vienu doliariu ar daugiau Ir gausi knygelę arba paliudijimą.

Biznieriam už sudėtus pinigus duodame čekių knygeles, iš ku
rių galima rašyti čekius.

Parduodame parinktus Chicagos Pirmus Mortgečius su už
tvirtintais dokumentais Ir Pirmus Auksinius Bondsus arba sko
lų užrašus su 6 procentais. Visi esate kviečiami iš visur, o bu
site maloniai priimti, ir visoki klausimai bus išaiškinti lietu
viškoje kalboje.

III.
ANDTRUST COMPANY f ASHLAND BLOCK f

Clark ir Randolph St., Chicago, Ill.

PUIKI VIETA ANT 
PANDOS.

• Naujas namas ir 5 akrai žemės 
pigiai ant raudos ar pardavimo. 
Chicagos priemiesty), ant 109-tos 
gatvės ir Kedzic avė., prie mie
stelio Greenwood Park, netoli 
Šv. Kazimiero lietuviškų kapinių. 
Tš čia galima važiuoti Chicagon

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, daržovėmsi, ar ki
tais javais ir išrinkti savo raudos 
pinigus. Dabar laikas žemę dirb
ti, taigi pasiskubinkte. Atsišau-

TAI KUR REIKIA EITI!
Pasakys taip kiekvienas ,gerų teat

ralių vaidinimų mylėtojas, perskaitęs, 
kad Dramos Draugija stato scenoje 
pirmu syk Chicagoje G. Sudermanno 
puikią keturių veiksmų dramą “JO
NINĖS”. Taip ir yra. ’ šis veikalas 
bus atliktas nedėldienyj, gruodžio 22 
d., 1912, Hull House Teatre, kampas 
S. Hąlsted ir Polk gatvių. Pradžioj 
ir tarpakčiuose bus limškilminga var
gonų 
tą p. 
kare, 
mos. 
visi 
taipgi 
dakcijose.

Pajieškau Povylo Baltrūno, iš Kau
no gub., 
par., sod. 
kas kitas 
antrašu:

Ežerėlių pav., Panedelio 
šekštininkų. Jis pats ar 

teiksis pranešti man šiuom

P. J. Zalubaitis,
49 Cherry st., Cambridgeport, Mass.

Pajieškau savo brolio Jono, kuris, 
girdėjau gyveno Illinois Valstijoj, 
Bellevilles paviete.,^. Noriu gauti jo 
antrašą. Atsišaukit^šluom antrašu:

C h as. I^ulatis,
P. O. Box 159, Scalp Level, Pa.

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

NENUJAUČIAME.
mes nenujau- 
viduriuose ei- 
nes jokio nuo

ciame, kad musų
na grumuliavimas,
to nesmagumo nejaučiame.
tik nemalonumą pajaučiame,
turime dispepsiją, vieną iš

mes

Pa-
prasti symptomai yra sekanti: 
blogas apetitas, konstipacija, 
eruktacijos, vėmimas, įvairus 
skausmai, galvos skaudėjimai, 
nerviškumas, nusilpnėjimas. Gc- 
riausis nuo to vaistas tai Trine-
no
no Jis greitai ir gera 

grumuliavimo kana

ir panaikins aštrią ir chronišką 
konstipaciją. Dožą galima laip
sniškai sumažini. Moterims jų 
skausumuose suteikia greitą pa
lengvinimą. Aptic 
nėr, 1333-39 So. 
Chicago, 111. 
muskulu ir > 
Trinerio Ter

av., 
l\uo reumatizmo 

sąnarių pamėgink

tas. 
kas 
pas uraną

S. Eydyntas, (Adent),
12022 S. Halsted st., West Pullman, 

Illinois.

Parsiduoda saliunas už prieinamą 
kainą lietuvių apgyventoj vjetoj. 
Greitu laiku turi but parduotas, nes 
savininkas pirko kitą savastį. Gera 
proga lietuviui: 1444 — 14th pi. & 
Jefferson st.

Joseph J. Herimanowicz
Lietuvos Notaras

muzika per musų žinomą artis- 
Počių. Pradžia 7:30 vai. va- 
Tikietų kainos visiems prieina- 
Išanksto tikietus pardavinėja 

Dramos Draugijos sąnariai, o 
“Lietuvos” ir “Kataliko” Re-

Pajieškau savo vyro Fortuno ža
lio, šešti metai Kaip persiskiriau su 
juom, pirmiaus gyvenau Conn, 
stijoj, girdėjau, 
gu yra gyvas,

Paj ieškoji mat

val- 
jog yra miręs. Jei- 
m ei d ž i u a ts įšaukti, 

jeigu miręs, meldžiu kitų duoti man
greitai žinoti, neą aš noriu į trumpą 
laiką važiuoti į Lietuvą.

P. Žaliene, 
^Rochester, N. Y.L9 Herman st.,

PARSIDUODA Barber Shop, lietu
vių ir svetimtaučių apgyventoj vie
toj. Netoli nuo Lietuviškos bažny
čios. Savininkas išvažiuoja į Lietu
vą. 1202 McAlister st., Waukegan, Ill.

PRANEŠIMAS.
šiuomi pranešu, kad mano buvusi 

moteris, Marė Gedvilienė, prasišalino, 
palikus mane, dukterį 7 metų ir sū
nų 5 metų. Aš neatsakau už jokias 
skolas, kurias ji gali užtraukti mano 
vardu, 
Taipgi 
cagoje
bet tik mano agentui, 
visi apsisaugoja.

J. Gcdvill,
Ellis Prairie, Mo.

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

Kreiptis adresu:

J. J. Herimanowicz,
A. Olszewski Bank

3202 S. Halsted St., Chicago

Pirkite Bekernę
Didžiausia ir seniausia beker

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

Pajieškau savo brolio Smaliuko, 
Gardino gub. ir pavieto, Ratnyčios 
miestelio, 10 metų Amerikoj ir 8 me
tai, kaip rašęs laišką Lietuvon. Tė
vukas pasimirė, o aš Agota atvykau 
Amerikon j Montello, Mass., jau 2 
metu ir noriu . su broliu susižinoti. 
Pirmiaus gyveno Philadclphijoj iš ten 

bet nežinau kur. 
reikalą. Jis pats 
atsišaukia adresu: 
Smaliukiutė,

išvažiavo už $30., 
Turiu labai didelį 
ar kas kitas tegul 

Miss Agota
40 Arthur st., Montello sta.,

Brockton, Mass.

Pajieškau Aleksandros Orontienės, 
po tėvų Labanauskytės, Raseinių pav,, 
Liolių miesčiuko. Girdėjau, kad jos 
vyras Jonas Orontas 3 savaitės at
gal mirė. Jis gyveno Waterbury, 
Conn. Aš noriu apie. ją žinoti, gal 
dideliam varge. Ji pati ar kas kitas 
teiksis duoti žinią sekančiu antrašu: 

Jonas Labanauskas
Box 294 Bridgeville, Pa.

Pajieškau savo vyro Vladislovo če- 
pio, kuris paliko mane su penketu 
vaikų Baltimore, Md. Turiu labai 
svarbų reikalą. Jis paeina iš Kauno 
gub., Panevėžio pav., Razalimo vol., 
Bunčių sodž.; 7 metai Amerikoj. Ket
virtas metas, kaip mane apleido. Jis 
pats ar kas kitas 
šiuom antrašu: 

Mrs. Eva 
828 E. Pratt st.

teiksis duot žinių

Čepienė
Baltimore Md.

Pajieškau savo draugo Igno Eitu
čio, Kauno gub., Telšių pav., Vilkų 
dvaro; 8 metai Amerikoj; girdėjau, 
gyveno Hammond, Ind. Jis pats ar 
kas kitas teiksis pranešti šiuom ant
rašu :

Adomas Melikauskis
2311 So. Leavitt st. Chicago, Ill.

Pajieškau savo ’šięgero P. Jankau
sko, Suvalkų guli.,^Vilkaviškio pav., 
Bartininkų gm., Moliuiškių kaimo. 
13 metų kaip iš <I$etuvos; girdėjau, 
gyvena Shenandoah* Pa. Turiu 
bų reikalą. Atsišaukit adresu:

Juozas Pultinavičia,
102 Cedar st., Detroit,

svar

iu i c b.

Pajieškau dviejų savo draugų Bro
nislovo Navako ir Bronislavo šiur- 

Bronislavas Navakas Bvužių so- 
Bronislavas •_ šiuvna Miliukiš- 

viensėdijos. Abu Smeigių pav., 
Meldžiu 

apie 
apie

Abu Smeigių 
pav., Kauno gub. 
jie patis ar kas kitas 

pirm i aus jie gyveno

nos, 
džiaus, 
kio 
Panevėžio
atsišaukti 
juos žino; 
St. Louis:

Adomas Klikunas,
P. O. Box ISŽ,1'- f Cherry, Ill.

Reikalavimai
Reikalauju atsakantį jauną, mokan

tį rašyt, vaikiną išvežiojimui grose- 
rio. Atsišaukit pas:

Wm. White
306 E. 6th st. Des Moines, la.

Reikalingas žmogus, gyvenantis 
Chicagoje, kuris pristotų j kompanijų 
kas link išleidimo šitos knygos:

arba kailio mano moteris, 
mano namų gyventojai Chi- 
neprivalo atiduoti randų jai, 

Tegul todėl

Parsiduoda saliunas po num. 1448 
So. Jefferson st. Gera, lietuvių apie- 
linkė. Turiu parduoti, nes nemoku 
lietuviškai susikalbėti.

Klein & Boyle.

- tuk
liau j o 
13-os 
gat-

Los kliasos tinka, Groserniai ir Bu- 
černiai. Restauracija, saliunas — 
stančiai žmonių dirba prie 
geležinkelio. Vieta randasi ant
gatvės, tarp Jefferson ir Clinton 
vių.

Pasiklausk i t pas Mr. Isaacs, 
W. 12th st., Room 5, Telef. Monroe 
4508. Su pagarba,

Lewis J. Isaacs.
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Didžiausia 
LIETUVIŠKA APTIEKA 

J. Krzywinskio
3149 S. Morgan st. CHICAGO.

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

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

BeSESMBOl

Dr. G. M. Glaser
i aprnškiu pagodotai visuo- 
jog esu seniausias gydytojas

ji
, perkėliau savo ofisą ir gyveni- 
savo locną namą po numeriu 
3914 S. Morgan St.

Kertė n >ros gatves. 
Telefonas Yards 687.

Mano ofisas apri 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, 
kų, moterų ir 
ligose. 
Liekuosi

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

Kerta 32-ros gatvės.

šiuomi 
meniai, . 
ant Bridgeport© praktikuojant per 
metus, 
mų į

Esiu specialistas ligose vai- 
vyrų ir užsendintose 

Darau visokią operaciją, 
su pagarba

U__ LU!L

Lietuviškas Graborius

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

A. IVAŠKEVIČ, Manager.

Išgydysiu 
Jus in 5 d. 
NUO PASLAPTINGU LIGŲ

Ateik pas 
mane, o aš 
išgydysiu 
jus ant visa
dos. Aš gva- 
r a n t u o j u 
kiek v ien am 
u ž ganė di- 
nima, kuris 
atsilankys į 
mano ofis^. 
Aš išgydysiu 
jus už pigiau 
ir goriau, ne 
gu daktarai 
mieste, ku
rie turi mo- 
ir turi didė

Specialistas kuris 
išgydo ko kiti ne

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

AŠ kalbu ietuviškal.

Western Medical Institute
1827 Blue Island Ąve., 2 lub. vir
šui Bankos, prie 18tos gatves, 
Chicago, Ill.

DR. RENFER, Specialistas.
Valandos*. 8 ryto iki 8:30 vakare 
Nedėliomis: 8 ryto iki 12 dienos

&

3218

kos operacijos, 
žingeidumai, keis
tumai, milžinišku* 
mni. Teipgi pilnas 
istoriškas sanrin- 
kis kuris niekad 
ne buvo parodytas 
dykai šiam krašte.

Mes esum baimin
gai ir įdėmia i su
tverti. Vyrai, tikrai 
atsilankyk it į Šit § 
stebėtiną liuoso in- 
žengimo Muzčjų. 
Šimtai interesuo
jančių p u.-y dalų 
žmogaus kunosvei
kam ir sergančiam

skaudėjimas,
akių skaudėjimas, ap-

ATMINKITE! 
nerviškumas, 
svaigimas ir 1.1.—vis tai pasekmės ne
sveikų akių, kurios gali lengvai būti 
atitaisytos, pritaikant gerus akinius.

Akių apžiūrėjimas nieko nelėšuoja. 
Jaigu jums skauda akis, raudonos 
akįs, negerai matote, silpsta maty
mas skauda galva, nelaukite nieko, o 
tik jieškokite pagelbos. Eikite į Krzy- 
winskio Aptieką ir dykai pritaikys. 
Atminkite už akinius gvarantuojame 
ir tikrai pritaikome akinius. Aki
niai po 50c, $1.00, $2.00 ir bran
gesni. Auksiniai akiniai parsiduoda 
įvairiomis kainomis.
Priimame visokius akinių pataisymus.

Ant Randos.
rendos puikus kampinis 
atnaujintas iš vidaus ir 

prie 
kam- 
Gera 
Atsi-

MUOSO INŽENGIMC MUZLJS

Moksliszku Žingeiduinu.Žinojim?i-Galybe
Pajieškau partnerio, arba parduodu 

pirmos kliasos bučernę. Biznis jau gy
vuoja 20 metų, vieta yra 
vuoja 20 metų, vieta yra 
atsišaukit kuogreičiausia, 
draugas eina į kitą biznį, 
daugiausiai “cash.”

G. Ben 
164 Milwaukee av. Kenosha, Wis.

111.

yo, jog jis Amerikoj matė nu-

jai, IŠ ROJAUS.LAUKAN Jt
KAM TU JI

Karvelis
Delivery

Chicago,

Pajieškau bučerio. Darbas ant vi
sados, geram žmogui, gera mokestis. 
Kreiptis adresu:

Stanley Slavinskas
1810 Johnson st. Chicago, Ill.

antrašu:
Thomas
General

.Viršminėtasis turi būti apsipažinęs 
šiek-tiek su kapitalu, rašyk informa
cijų,

Esi užprašomas tirinčti nuostobumus Astronomi
jos, Fiziologijos, Chemijos ir Patholiogijos.

Iszpnnlszka Inkvizicija. Valkatų Galerija. 
Paveikslai Iszkilmlu Ir Pagarsėjusiu Asm&nu. 

1NLEIDŽIAM1 TIKTAI VYRAI .
LIUOSO INŽENGIMO MUZEJUS 

MOKSLIŠKU ŽINGEIDUMU 
14 S. Clark Street

arti Nadison Gatves
Atdar ,s nuo 10 valandos ryto iki 12 vidurnakčiui

labai gera, 
labai gera;
nes mano 
Biznis yra

|4f****»*«**V<^m»i
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MUSŲ AMERIKONAI.
Kas nežino, kaip musų “ame

rikonai”, sugrįžę į Lietuvą, yra 
didžiausiais ant svieto žinovais 
ir galvočiais. Vienas tokių ame
rikonų, sugrįžęs kur ten iš tarpo 
Pennsylvanijos “durbankių”, pa
sakodavo, kad Amerikoj visur 
perdėm' mediniai namai, sukalti 
iš balanų. Bet visgi tas nesu-

lipk žemyn, jurgi! 
esi areštuojamas!!

UŽ NUŠOVIMĄ 
ŠUKIO! TAI BUVO 
GERIAUSIAS POLICIJOS 
SUVA, #3.000 VERTĖS, 
0 TU JĮ NUŠOVEI, YOU 
BIG CRAZY FOOL!

elektriką apšviestas, 
lietuviškos salės,

Ant 
storas, 
lauko, 
naujos
pas 32-ros ir Halsted st. 
bizniui vieta, renda pigi, 
šaukite į A. Olszewskio Banką.

Ant rendos gyvenami ruimai 
4 ir 5 ruimų, naujai ištaisyti, 
Atsišaukite į A. Olszewskio Ban
ką.

/ REIKALAUJAM apšviestą žmogų, 
kuris galėtų atlikti darbą prie laik
raščio ir turėtų ukvatą; jei da nėra 
dirbęs, gales išmoktie statyt raides 
ir t. t. Atsišaukit ant atrašo: 

“Amerikos Lietuvaitė”,
Box 125, McKees Rocks, Pa.

Nuomai du gražus pagyvenimai, 
vienas 4 ruimų už 15 dol., kitas 5 
ruimų su vana už 17 dol., prie 8228 
So. Halsted st. Sužinoti: A. Olszeyvs- 
klo Bankas.

Garu šildomi kambariai išsiranda- 
voja pigiai. Atsišaukit pas Mrs. 
Henry Dwyer, Flat A., 3246 South 
Halsted st.

Pajieškau sesers Aleksandras Oran- 
tienės, po tėvų Labanauskytės, Ra
seinių pav., Liolių miesčiuko, Kauno 
gub. Girdėjau, jos vyras Jonas Gran
tas prieš 3 savaites mirė, o ji gyvena 
Waterbury, Conn. Noriu apie ją ži
noti, gal dideliam varge yria- Kas 
žino, malonėkit man apie ją pranešti 
šiuom antrašu: — , ■■

Jonas Labanauskas, 
Box 394, Brldgevlileį- Pa.

REIKALAUJAMA 3 patyrusio par
davėjai (salesmen) Drabužių ir “Dry 
Goods” departamentuose. Gera alga, 
nuolatinis darbas. Atsišaukit tuojaus.

Klein Bros.
Halsted, 20th st., and Canalport avė.

REIKALINGAS bąrberis (barzdas- 
kutis), gerai žinantis savo’ amatą. 
Gera mokestis,, nuolatinis darbas. At
sišaukit tuojaus pas:', ;

■ Juozapas Maskoliūnas,
3463 So. Auburn avė.. Chicago, Ill. 

;> C-;

P05T NOblUSj ' r

KAD JIS MAN ISkANDO 

OAC ORAIt! 
galėjai NUO 
JO LAZDA 
ATSIGINT

KAD \ KOJA •

LAZO/į 
PAVOGĖ

RUPTURŲ DIRŽAI.
Turime didelį pasirinkimą ruptu- 

ros diržų ir pilvui bandažų vyrams, 
moteriais, ir vaikams. Kiekvienam 
pritaikinsim dykai.

Visokius patarimus duodame dykai. 
Pasiliekame visų lietuvių atsimini
mui. t

NAUJAS SALIUNAS
Pranešu . šavo draugams, kad per

sikėliau su savo bizniu į kitą vietą. 
Nauja vieta yra: 3329 Auburn avė.

Pėter Adomaitis.

|vei?L he?!
M... HU... E... A EINU
IR MtSLlNU, NO I
<SUT ČĖSAI, BA 
VAGIA, O J|S mA 
UŽ KOJOS. AS 0 
NĖR A LAZDOS, TAirAŠ^MAKAI 
l TELEGRAFO STUlP^,^ JIS 

UKIA

MATRACUS 
ČIUPT 
GRY6ŠT

SĖDI RA5 STULP/į^R MV 
KADA Al&LfPšHb7 TAI 
PIF 1 ft. HU Ž O VIA

POLICIJOS

t Teismas j
1) , - 't-

Užsiimu, laidojimu numirusių ir už
laikau autofuobilių, parsamdau ant 
veseilių, krikštynų ir pagrabų už pi
gesnę prekę, kaip visi kiti. Prlbu- 
nu Į visas miesto dalis labai greitai, 
— dieną ir naktį.

J. A. PETROŠIUS
So. Halsted st., Chicago, Ill. 
Telephone Drover 2J86.

J. KULBOKAS
Užlaiko

Puiku Saliuna
Visada šaltas alus, skani degti
ne ir kvepenti Cigarai. Iš kitur 
žmones atkelevę gauna nakvynę
74 Grand St. Brooklyn, N. Y

ARTU PALICMOMAS?! JUK GA
LĖJAI NUO JO ATSIGINT REVOLVE- LAUKAN f! f

JE.S, MISTER. .
AŠ> BUČIAU AT&I GYNĘS 
JEIGU JIS ANT MANĘS 
BUTŲ UŽPAKALIU 
UŽPUOLIS

I »«*!>*■
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Kalėdom Prezentai.
Kada prisiartina Kalėdos, tai kiekvienas suka sau galvą, 

kokį butų geriausiai prezentą prkti savo mylimam draugui 
ar draugei. Bando pirkti ką vieną, bet šis gali jam ar jai 
nepatikti, bando ką kitą, bet šitą gali jau anas ar ana turėti,

t
X

bando trečią, bet šitas perbrangu, bando ką nors iš parodų, 
bet mierą gali netikti ir 1.1. Brezentų pirkėjas turi nemažai 
klapato panešti, kad pririnkti tinkamus prezentus užganė- 
dinirnui savo draugo ar draugės.

Geriausi prezentai kurie tinka visiem, seniem ir jauniem, 
dideliem ir mažiem, vyram, moterim ir merginom, yra tai 
geros knygos: Čia męs paduodame surašą geriausių knygų, 
gražiai apdarytų, kurios Kalėdų prezentam geriausiai tinka 
visiems. Štai jos:

^♦^♦♦^♦♦♦♦♦♦*»*<4*»*‘*»**«<*^****^**“’-*>******’-‘*^*******»<^***‘4^*»********0**3,4^*^^J**»**i^^*^*^****^***^^

KNYGŲ RODYKLE; į
Visos knygos yra surašytos katalioge. Žmogus, skai- *|* 

tydamas kataliogą, randa knygų vardus, bet § vardo jis 
nežino apie ką ta knyga traktuoją ir ką iš jos jis gali dasi- *|* 
žinoti, nes katalioge knygų įtura buvo paminėta^labai1 trum- 
pai arba visai nepaminėta. Tankiai atsitinka, kad įpiogus *|* 

rasti joje pamokinimus apie svei- *|! 
pamokinimus apie politiką Ji perka 
o perskaitęs randa afii'e aštrono-

I
No.

67
68

•70
472
473

t

f
X

A
A

A

t

t

SVIETIŠKOS KNYGOS.

Gyvenimo Mokykla .
Lietuviškos
Lietuviškos
Lietuviškos
Lietuviškos

Pasakos
Pasakos
Pasakos

Y vairios Dalis III.

Apie Žemę ir kitus svietus......................
Senų gadynių išnykę gyvi sutvėrimai

597 Žvėrys ir Žmogus ...............................................
630 Etimologija arba mokslas apie Žemės Tautas .,
641
6*3

Geografija arba žemes aprašimas . .

657
Istorija A bei na ....................................
Istorija Suvienytų Valstijų Amerikos
Iš mano atsiminimų ............................

722 trumpa benobes istorija ..............
830 Rašto Istorija ...................................

1257 Kaip Rašyti Laiškus Liet, ir Aug.
1300 Rankvedis Angliškos Kalbos .. . .

Didžiausias Pasirinkimas.

T .00

2.00

1-25

1.00

1.00
i-25

Kaina. 
, $1.50

2.

SEVEROS

2,

į

un

Baisus Niliaus 
Krokodiliai.

Pardavinėjami optiekininką visur. Jei tavasis aptiekininkas neturi — rašyk pas mus. 
Laiškus gydytojo patarimais rašyk pas

O išlauko trinti skaudamas 
vietas

iowl
. - X. • ’

SEVEROS
t __ ,

Gyduoles nuo Reumatismo Gothardinį Aliejų
(Scvera’s Rheumatic Remedy) $1.00 (

Stebėtinas tokio gydymo pagelbingumas netruko apsireikšii. 
veiko. 
pagelbą.”

Šitie du vaistai padaro ideali sudėjimą gydymui reumatizmo, neuralgijos, 
dieglio strėnose, padagros, putmenų, sutinimo ir skaudėjimo strėnose.

Šiose dienose musų Štoras tapo pripildintas naujo- 
mi Drapanomi, naujausios mados

1-25
1.00
1.00

2.00
1.25

MALDAKNYGĖS. MAŽAS AUKSO ALTORIUS.
No. Kaina.

1803 Mdroko skurdės minkštais apdarais, apvaleis kam
pais, auksintais kraštais ir parašais ............... $1.00

1804 Francuziškos Jotidos slidžios, skurdės, minkštais
apdarais, apvaleis kampais, auksintais kraštais

Celuloido ir balto kaulo puikiai išmargintais ap
darais, auksuotais kraštais, aksomo nugara

Baltos celuloidos auksuotais ornamentais apdarai,

1807 Baltos geriausios celuloidos apdarais, su puil 
auksuotu kieliku, auksuoti kraštai ir paras

MALDAKNYGE-BREVIORĖLIS.

1.50

No.
1903

1904

1907

Kaina.
Juodos Francuziškos skurdės kieti lygus apda

rai, auksuoti kraštai ir parakai ..............
Juodos francuziškos lygios skurdės minkšti apda

rai, auksuoti kraštai ir parašai ..................
Baltos celuloidos gražus apdarai, puikiai išauksuoti 

kvietkai, auksuoti kraštai ir parašai ....... 1.00

Šių knygų illiustracijas ir pilnesnį aprašymą rasite musų 
katalioge po jų nurodytais numeriais. Visos šios knygos 
yra gražiai apdarytos ir geriausiai tinka Kalėdų prezentams.

Nupirk vieną iš šitų knygų savo mylimam draugui ar 
draugei Kalėdom prezento, o toks prezentas užganėdys jį ar 
ją geriau negu kitas $50.00 vertės.

Kurią iš šitų knygų nori, prisiųsk pinigus knygos vertės, 
paminėdamas knygos numerį, o męs prisiusime knygą savo

t

►%

r
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A
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mija ir t. t. ,
Todėl męs sumanėme šioje rodyklėje aprašyti kas 

vaite po viena knygų, nurodant jos įturą, apie ką ji traki 
ir ką skaitytojas iš jos gali dasižinoti, taip kad perk

Žvėrys ir Žmogus
Pagal Schmehl, sutaisė Šernas.

Su daugeliu paveikslu, iš kurių vienas čia paduotas.

Ant musų žemės paviršio randasi tūkstančiai visokių 
‘sutvėrimų su įvairiausiomis ypatybėmis. Susipažin:vų

su
kokiose kui'ic veisiasi ir gyvena 
dingas žinoti.

slas iš knygos

iariškoje kalboje apra- 
iršynias apie veisles, ir ypatybes visokių gyvų sutvėrimų 

apie žmogaus sudėjimą.
Aprašymas: kliasų ir atmainų, pavyzdžiui:

Žindanti žvėrys:
4. Poranagiai
5. D id žiu via i

žvėrvs
ir /

Paukščiai:
4. Bėgiojanti paukščiai,
5. Plaukiojanti paukščiai
6. Paukščių ypatybės.

Šliaužikai:

SIUTŲ IR OVERKOTŲ
Overkotu Kainos

eina
Nuo $30.oo iki $7.oo

Siutu Kainos
Nuo $30.oo iki $7.oo

Visos drapanos gražiai išprosytos, sukabin 
tos naujose stiklinėse šėpose, saugiose nuo 

dulkių ir susigulėjimo.

Ateikite pamatyti dabar musų Storą, o persitikrinsi
te apie musų drapanų gražumą, ir kada Jums reiks 
pirkti, žinosite kur gauti geras Drapanas pigiai.
Męs teipgi turime pilną eilę gražiausios Bižuterijos (Jewelry) 
Laikrodėlių, žiedų ir tt. Didelę Knygų Krautuvę, Lietuviškų 
Grafafonams Rekordų ir tt

BRIDGEPORT CLOTHING CO
A. N. MASIULIS, Mgr.

3246-3248 S. Halsted St. CHICAGO, ILI
A. Olszewskio Bankos Name

Severos Kalendorius 1913 metams jau išėjęs. Pasiimk vieną egzempliorių. Duodama dy

Pinigus yra geriausiai siųsti Money Orderiu, tai laiško 
nereik registruoti, o jai siųsi pinigais, tai laišką su pinigais 
užregistruok, kad nepražūtų.

Siųsk adrej&u:/

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

I KLIASOS.
1. Beždžionės,
2. Draskanti žvėrys,
3. Graužianti žvėrys,

II KLIASOS.
1. Draskanti paukščiai,

Laipiojanti paukščiai,
3. Giedanti paukščiai, 

III KLIASOS.
1. Driežai,
2. Krokodiliai,
IV KLIASOS. Amfibijos arba kauliniai sutvėrimai.

V KLIASOS. Žuvys: f
1. Kaulines žuvys, 2. Kremylivės žuvys ir

r daug kitų. Paskui aprašytas žmogaus sudėjimas t kaulų, 
raumenų, dirksnių-nervų, smegenų, kraujo tekėjimas ir or
ganai. Ant galo apie besivaisinimą visokių gyvūnų, kokiose 
aplinkybėse ir kaip apsivaisina įvairus gyvūnai.

Yra tai labai svarbi moksliška knyga, kurią privalo per
skaityti kiekvienas, kuris nori civilizuoto žmogaus vardą tu

tuti

Indomų Atsitikimą
aprašo mums laiške ponas F. Juricek, R. F. D. No. 7, Box 29, Ennis, Tex.: “Mano 
dukraitei suputo koja per čiurnį ir labai skaudėjo. Kadangi liga atrodė ne mažu 
daiktu, pašaukėme gydytoją, kuris suputimą pradūrė. Bet ir po to nebuvo genaus. 
Gydė ją keturi gydytojai; antgalo pasakė, jog reikia koją nupjauti.

Dideliai susirūpinę, parašėme į W. F. Severos Bendrovę patarimo ir tuojaus 
jį apturėjome.

Davėme ligonei vidun

(Scvera’s Gothard Oil) $1.00
Dukrelė imusų pas-

Neturime žodžių išreiškimui musų dėkingumo už suteiktą taip brangią

313 puslapių.
Knygos No. 597; kaina popieros viršais. . . .$1.00
Ta pat, gražiais audimo apdarais.............. $1.25

Apsisteliiiok ją tuojaus, nes esant dar ilgiems vakarams, 
turėsi laiko perskaityti.

Siųskit pinigus Money Orderiu neregistruotame laiške, 
o jei siųsit pinigais, tai laišką su pinigais užregistruokit ir 
adresuokit šitaip:

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

SESIOS KVORTOS
W. F. Severą Co^“"‘" ""s

L ■ ■; ->•.? ’ .............  “ ' ...... - ...

m

m
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Jeigu perki Kalėdom prezentus savo geriem draugam, 
gyvenantiem Amerikoje, tai neužmiršk ir savo senų 
tėvelių ir jaunų seselių gyvenančiu Lietuvoje. Pa
siųsk ir jiems Kalėdom prezentą.

Geriausias bus prezentas jeigu jiems nusiusi ant 
Kalėdų Keletą Rubliu per A. OLSZEWSKIO BANKĄ.

A. OLSZEWSKIO BANKA siunčia greičiausiai, ge
riausiai ir pigiausiai pinigus ir šifkortes.

Prisiųsk money orderį su geru krajaus adresu į 
A. Olszewskio Banką, o tavo pinįgai bus tuojaus 
nusiųsti.

Adresuok šiteip:A. OLSZEWSKI BANK
3252 S. Halsted St., CHICAGO, ILL

• * *
a^t*^^*^^**********.**.* ♦***♦* *♦* *♦* *♦* ***♦.* *5* ♦♦♦ *♦♦♦♦**•* ♦♦♦ *

JHMIUMEJR&KWni

HriM

• > 

t 
AAA

DR. KOLER, LIETUVIS OVDITOJAS
Yra tai vienatinis gydytojas Pittsburge, diplomuotas 

Varšavoje, kuris turi suviršum 15 metų patyrimo, gydy
me visokių ligų. Išgydo visokias ligas, nepaisant iš 
kokio® priežasties paeina, kaipo tai: Naktinius Nuplau- 
kimus Sėklos, Syfilis, Try per, Vyriškos Pajiegos, taipgi 
gydo sauvallškas ligas. Jo specijališkumas yra gydy
mas užsisenėjusių ligų, Nervų, Reumatizmo. Plaučių 
Uždegimo, Nupuolusios Silpnybės ir Kraujo T/ibėgimo, 
Užslsenėjuslas ligas, kad ir paeinančias nuo tėvų.

fiR IfniCR 638 Pėnn Ave., PITTSBURG PA.
Ulli MJLl.ll OFFISO AUTUOS NUO 8 iki 5 VAKARO. - HEDEUOJ N03 10 iki 3

WTurek Savo' Namuose
Uy Geriausią Degtinę^ (arielką) jei 

nori būti sveikas ir turėti kuom
Fpavaišinti savo mylimą, svečią.
r Daktarai rekomenduoja už geriau

sią degtinę

Kaipo Skanų, Tvirtą ir sveiką gėrymą

Geriausiai pastiprinanti, priimna, skani 
ir sveikiausia stalava degtinė,

Catmama visuos© goresniuose Galiūnuose
STRAUS BROS. CO, S*į DEP’T L. CHICAGO, ILL., 

W. madison St* T. MJDLASKIS Ir A. CHAPOSKE, ll^^l arenta.

■ Ti..- .

Kad ižplatinus žmonėse musų paskubusiu1 
gėrimus, pasiųsime kiekvienam, savo lėnomis, 
“ZANOL” šešias pilnas kvortas degtinės ui 
$1.00, sulyg jūsų pasirinkimo. Pasakykite ko 
norite — Ruginės, ,'Burbono, Komų ar Rūgš
čios Bragines degtinės, Džino, Rotbo, Persikų, 
Obelių, Abrikosų, Konjako brandos, Slyvi
nes, Boroviskos $Rasalkos, etc. ?
NEDUOKITE PIRKLIAMS DIDELIŲ PELIJU.

Parodysime kaip. Mes esame prityrę deg
tinės dirbėjai, ir parodysime, kaip kiekvienas j 
gali pasidaryti gėralus namie, SUTAUPANT I 
PENKIASDEŠIMTĄ NUOŠIMTI PIRKLIŲ • 
PELNO su pagclba “ZANOL” Extrakto. 
(statymų leista. Padaroma į dvi minuti. Gė
ralas padarytas su “ZANOL” yra labai ska
nus ir grynas. Gauta Aukso Medaliai Co 
lumbijos Parodoje. Tūkstančiai patenkintų 
vartotojų. Gvarantuota sulyg Suv. ValsU 
Gryno Maisto ir Vaistų Įstatymais.
MĖGINIMUI VIENA KVORTA DEGTINES DYKAI-

Pamėginkite, kaip tik Jus sau, norite, ir 
jeigu tai nebus geriausia degtinė, sugrą
žinkite likusią mums atgal musų lėįojnis, o . 
mes sugrąžinsime jums pinigus. Siųskite už
sisakymus šiądien, o mes pasiųsime “ZANOL” 
ŠEŠIAS PILNAS KVORTAS DEGTINES 02 $1.00, 
Viską mes apmokėsime. Reikalaukite, ko
ktus rųsies tik norite. Dvylika pilnų' kvortų, 
$1.50: dvidešimt-kcturios pilnos kvortos, $2,80. 
DYKAI knygutę ♦‘Paslaptis ir Istorija Deg
tinės Dirbimo Namie” , pasiųsime kiekvienam* 
kuris tik suteiks mums anvb adresą,

• UNIVERSAL IMPORT CO.
«aso Universal Bldg., Cincinnati, O.

Naujiena Kuri Nudžiugins ir
Palinksmins Daugel Sergancziu, 
Silpnu ir Nualintu Vyru
viSkas, nupuolęs sveikatoje? Ar peržengei tiesas sveikatoa 
arba gamtos? Ar manai apsivesti? Ar ėsi tinkančiam padė
jime užimti užduotis ženybiuio gyvenimo? Jeigu yrama Klau
sė abejonė jog randasi užsivilkusi chroniška liga dugnyja 
tavo klapatų, tai atsišauk ant žemiaus paduoto adreso, o ap. 
turėsi patarimu ir ištirinėjimę dy kai! Mes ištirinėsiine fcavg 
visai dykai, ir jeigu išgydymas bus galimas, tai mes iėgydy- 
siinc už kožeuaiaiudį kaiuį. N« užsidedi ant savgs jokty pa
reigų atsišaukdamas pas mus dėl beiaokestkUo pasiteiravi
mo. Mys jierstatysime padėjimu viso dalyko tikroje iviesoja. 
o tada galėsi gydytis jeigu norėsi,

Kai B aklio A|er«iks Mokei! Pakol Nebusi Užganėdintas Save Leono] 
Mintyj kad įbes &'same Teisingi, Pilnai Atsakanti Ir Užsitlkimi.
nesveikumu inkstų, pūslės ar glapunjo ravelių, jeigu jauti nesmagtunį ir skausmu, jeigu raudasi 
koks padėjimas dėl kurio nesinori kreiptis prie ScimyniSko gydytojaus, kaipo tai: silpnumas, ner
viška negale, silpna arba sumažinta atmintis, nemiegojimas, gėdingumas,nubėginial, nuvarvėjimal* 
MlpninanU sapnai ir išnaudota gyvybė; jeigu turi gG- aotas ir sus i sukosės gyslas, jeigu kenti nuo 
užsikrečiamų ligų kokios nebūt rūšies kurios tamistai daro nesmagumų; jeigu turi nors vtenę IA 
skaitlingų ligų kuriom vyrai gali, bu ; apimti; jeigu kenti nuo pert&nlcių, dasileidimiĮ; jeigu turi vo
tis, skaudulius burnoje irnnt liežiuvlo; jeigu plaukai tavo slenka; jeigu turi slaptinga Ilga; jeigu 
turi užtiuodintį krauju arbe. nors vi?,r^ IS ligų kurių auka tampa vyrai—TAI MES GALIM E TAVE 
IŠGYDYTI IR TA PADARYSIME. Ateik pasikalbėti su nuimi didžiausiame privatISkume ir se
krete, o męs padėsimo &*sikr:uy t i ;.uo visų kliūčių kotrumpiauslam laike. Mes turime labai didelj, 
pat irimų gydyme tokios rūšies ’.i«rų ir užtikriname ISgydymĮ. Mes netiktai palengviname, bet iigy- 
dome tikrai ir aut visados. Ateik ir pasižiūrėk ant skaitlines lietuvių kuriuos mes iĄgydėme, Mei 
išgydysime teip tikrai kaip atsišaukei pas mus. Silpni vyrai, kurie nustojote viltį pasveikimo bosi- 
gydydami kur kitur, ateikit pas mvs, mes atkreipsimo ant jus musų specijališkg atydį teip jog at
gausite savo vyriškumų ir busi vadovais terp savo sandraugų.

i PATARIMAS IR IŠTIRINft: OLia VISAI DYKAI. GYDUOLES DYKAI IKI IŠGYDYMUI

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

BiustįofiBovelanacs yra nuo 10 valandos ryto iki 4 po piet Ir nuo 6 iki 7 vakare. Jeigu negali
\ atewukUterptu valandų, tai gali atsišaukti terp 10 ir 12 NedėUom. Atsišauk asaitišlaUb 

Mes kalbamo Uatuviškai.

Dr. J. KŪLIS 
ir Chirurgą* 

mS S. Balata St. Chical BL 
PRIBMIMO VALANDOS: ryU nd lt; S ikl 9 vt 

B Ud 11 po pilt i nuo
K

Dr, C. C. HEINE 
oermsTAs 

OrtSiS-Kampas 31 ir So, HateWjA 
tilt ap&Bkos.) (mimo, (U.

mA*

J
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VYRAMS

KALĖDOM prezental
$27.00 vertės gauni už $20.oo

užčedyji $7.oo
SETAS NO. 1

Laikrodėlis No. 2779
KAINA $18.00

Lenciugelis No. 211
KAINA $6.00

MERGINOM!
K AI B)0 (’ČEŽENTAI

*********<>****| | Seniausia Lietuvių užeiga pat 
JUOZUI RIDIK/j 

Vilaiko visokius pirmo 
skyriaus gčrimus ir kve« 
penčius cigarus ir

Oražią Naują Svetainę 
etiBirinkimams, vestuvėms, ba
liams ir tt. Širdingas priėmi
mas ir broliška rodą kiekvienam

Illinois 6L Kerte 3M

BUK 
VYRAS

Vysai Dykai Del Vitu

Kolionikai 
No. 4589 

KAINA $2.00

Špilka No. 5165 
KAINA $1.00

No. 2779. Auksinis (Gold Filled) dengtas Laikro
dėlis, Elgino viduriais, gvarantuotas ant 20 metų.

Visur parsiduoda po... $18.00
Musų Kaina...........

No. 211. Auksinis Lenciugelis, gvarantuotas ant
20 metą. Visur parsiduoda po......6.00

Musų Kaina..............
No. 4589. AuksiniaiKolionikai (Cuff-Buttons), gva-

rantuoti ant 20 metų. Visur parsiduoda po.......2.00
Musų Kaina..............

No.5165. Auksinė Špilka, gvarantuota ant 20 metų.
Visur parsiduoda po.......1.00

Musų Kaina..............
Viskas sykiu kaštuoja kitur $27.00

O pas mus tik..... ..........$22.25

Bet jeigu pirksi visą setą, tai pas mus šiuos visus
4 artikulus gausi tik už $20.oo. Uždedysi $7.oo.

.75

ČIA YRA GERIAUSIAS SETAS KĄ UŽ PINIGUS GALI PIRKTI

$72.75 vertes gauni už $50.oo
užčedyji $22.75

SETAS NO. 2

Laikrodėlis No. 2780
KAINA $50.00

Lenciugelis No. 71
KAINA $16.00

No. 2780. Dengtas Laikrodėlis,

No. 1128

No. 1117
No. 1117. Auksinis (Gold Filled) Medalikns su Len

ciūgėliu, gvarantuotas ant 25 metų, su tavo vardo 
literom. Visur parsiduoda po

No. 1128. 
ei ugel i u, 
literom.

No. 3761.
(Brooch)
20 motų.

No.

No. 3761

Visur parsiduoda po.....$8.25
ItfSusu Kaina..........

Auksinis (Gold Filled) Medalikas su Len- 
gvaranluo tas ant 20 metų, su tavo vardo

Visur parsiduoda po......4.00
Musų Kaina

Auksiniu prie-akiu (Gold Filled) Sagute 
laikrodėlio, gvaiauluota ant

Visur parsiduoda po .
Musu Kaina

C/

prisisegimui

No. 1465 No. 2830

lukštais (Gold Filled) Laikro-

1.50

No. 798

Kolionikai no. 4523
KAINA $4.50

Špilka No. 5142 
KAINA $2.25

2830. Dengtais
delis, gvarantuotas ant 20 metu, Elgino viduriais.

Visur parsiduoda po....$20.00
Musą daina..............

No. 798. 14K Auksinis (Gold Filled) Lenciugelis, 
gvarantuotas ant 20 metą. Visur parsiduoda po... 7.00

Musu Kaina..............
No. 1465. 14I< Auksinis (Gold Filled) Bronsolotas, 

gvarantuotas ant 20 metą. Visur parsiduoda po. 8.00
Muši! Kaina..............

Jei nori savo mylimai merginai suteikti puikų Kalė
dom prezenta, tai nupirk jai viena iš šitų auksink^ 
medalikų, arba Bronsoleta, į kuriuos mes įpiatisime 
jos vardo pirmąsias litaras, o ji tave visada atmins.

, , t
Arba jei nori tikrai puikų ir verta prezenta jai su
teikti,tai nupirk jai šita laikrodeif ir sagutę.

_ Laikrodėlis......................
Sagute...............................

$15.00
5.00

kad 
ar 

Išmokinu valsą 6 rūšių, taip,

MOKYKLA 8OK1Ų
Prof. Julius Silsko užtikrina, 

išmokys šokti kiekvienų jaunų 
senų,
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 Sllsko pra
neša visiems, kurie nori išmokti šokt, 
ateiti 
te ir 
Taipgi 
Buck
Jig, Clog, Spanish Waltz, Waltz, Two 
Step, Side Step. Pirma Lietuviška 
Mokykla Amerikoj. Mokytojas: 
Miss. Antanina Kietnier, Miss. Joan
na Walets, Prof. Julius Silsko, 1836 
So. Halsted st., Chicago, Ill.

Phono Canal 8762.

dienomis nuo 9 valandos ry- 
net iki 11 valandai vakare.

mokinu visokius šokius
& Wing, Buck Skirt, Irish

Skaityk naujausio mokslo knygą 
apie sveikatą ir ką reikia 

daryti apsirgus.

- -............ — t ------

Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk del vyru. 
Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo užnuodijama krauja 
arbasypili, nubiegima sieklos, patrotitu stypribe, pučkus 
ir kitus išinietimus, v ncgromuJavima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles Jigafj: rama- 
tizma, gonorrhoea arba triperi, naujai įgautas lygas, 
strietura ir vysas vyru lygas, gal būti išgidomas sava 
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai.

Ta, dykai įgauta knyga, pasakis jun:3 kodėl jus 
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvė žinios, katras ture žinoti kožnaa vedes arba 
nevedus vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinę ji--'4 tu, specijalisku 
lygu. Temykit, jog ta knyga yra siusea vysai dykai, 
užmokam už pačto, ing užpečetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir’adresa ant 
žemiaus paduotu kupomr, katrų siusk mums sender*^

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS
DR. JOS. . 1STER & CO., L 902 2?. Fifth Avenue, Caicago:

Godotinas rJ aiuista: Pagal Tamistos prižadiejtna, aS norfCČJau 
jog Tamista pr. jiustumei man vysai dykai vfjna jusu knygadel vyru.

Vardan

Adresas; Stet tas

Vyrai Išgydomi į 5 Dienas
■A

VARICOCELĘ, HYDRGCELĘ (Be peilio ar skausmo)
Aš noriu išgydyti kiekvieną vyrą kenčianti nuo Varicoceles, Strikturos, Užkrečiamų 

Kraujo Nuodų, Nerviškos Negales, Hydroceles ar ypatingų vyrų ligių. . t
Tas laisvas ^asiulinimas yra atviras visiems, kurie praleido dideles sumas pinigų 

ant daktarų ir gyduolių be jokios naudos ir mano noru yra parodyti žnionims, 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 Inkstų nesveikumus 

(Nemokėk už noiSgydymą—Neišgydo, nemokėk)

VYRU LIGOS
Pražudytas Vyriškumas , 
Ligos Kepenų ir Inkstą. 
Nerviška negale, Silpnu
mas, Pražudyta pajiega, 
Nuovargį,Kraujo užnuodiji- 
mą, Slapumo bėgimą.

gryno aukso luk
štais, 14k (Solid Gold), 15 akmenų Elgino viduriais, 
nešiok nors 100 metų jis bus vis toks pat, nes yra vi
sas auksinis ir goriausio darbo. Visur parsiduoda po..$50.00 C/| H 00

Musų kaina tik...................
No. 71. Gryno aukso Lenciugelis, nešiok kol sudils, 
jis bus vis toks pat, nos yra visas auksinis.

Visur parsiduoda po....16.00
Musų kaina tik...........

Gryno aukso Kolionikai (Cuff-Buttons), 
sudils, jie vis bus toki pat, nes yra visi 

Visur parsiduoda po..... 4.50
Musų kaina tik.

Gryno aukso Kaklaraiščiui Špilka, nešiok 
ji bus vis tokia pat, nos visa yra auksinė.

Visur parsiduoda po.....2.25
Musų kaina tik..........

< Viskas kartu kaštuoja kitur $72.75
O pas mus tik.....  .......„$58.50

Bet jei visą setą pirksi ant sykio, gausi pas mus 
šiuos visus 4 artikulus už $5O.oo. Užčedysi 22,75

No. 4523. 
nešiok kol 
auksiniai.

No.5142. 
kol sudils,

13.00

3.75

oSetas No. 1 kaštuoja $20.00 ir yra gvarantuotas ant 20 metų, 
setas No. 2 kaštuoja $50.00 ir yra gvarantuotas ant viso amžiaus, nes 
yra visas gryno aukso. Nešiok nors 100 metų jis bus vis toks pat.

Jei nori savo geram draugui >; daryti pulkų prezentų ant Kalėdų, 
tai nupirk jam setų No. 1, o jis tave atmins per 20 metų, o jei nu
pirksi setų No. 2, tai jis atmins tave per visų amžių.

Parašyk mums kurj setų pasiskyriai, No. 1 ar No. 2 ir prisiųsk 
$10.00 su savo adresu, o mes prisiusime tair“jį C.O.D. Jeigu visus 
pinigus prisiusi ant sykio, tai mes tavorus prisiusime savo kaštais, 
tai užčėdysi expresso kaštus.

Jei pasirinksi tik vienų kur| artikulų, tai prisiųsk už jį visus 
pinigus ant sykio ir mes jį prisiusime Tamistai savo kaštais.

Siųsdami pinigus adresuokit mums šiteip:

BRIDGEPORT CLOTHING CO.
1 3246-3248 S. HALSTEO ST., CHICAGO, ILL.

KUR GAUTI “LIETUVĄ.” CHICAGO, ILL.
Galima gauti kiekvieną savaitę “Aušros” skaityk., 3149 9. Halsted st. 

TJetuvų” už 6c. pas šiuos agentus; “Aušra” % A. Lalis, 1800 W. 46th st
BALTIMORE, MD. J- L Bagdžiunas, 2334 S. Oakley av.

J. Zobrauckas. 112 N. Green st Ant. Chesna, 4458 S. Hermitage avė.
BROOKLYN, N. Y.

227 Bedford avė.
73 Grand

65 Hudson avė. . _ t ..
222 Berry A< Jakutis,

Jonas Bičkuaas, 
E. Froines, 
Ant. Jankauskas, 
Balt. Juozupavlčlus, 
Jan Milewskf, 
AaL PlochockL

st. 
st. 
st. 
st. 
Pl;

$15.00 
1.00

$16.00

Bot jei ant sykio juos abu pas mus pirksi, tai gausi 
abudu tik ............. UZ $15.00
O jei nori da geriau savo mylimąja ant Kalekų parū
dyti, tai nupirk jai šita laikrodeif ir auksinį lenciu-

Laikrodūlis...............
Lenciugulis..........

Sykiu

ft w

SZITOJ KNYGOJ “DAKTARAS” netik 
pamokina kaip ir kur nuo visokių ligų gerai 
išsigydyti, bot teip-pat labai gražiai, kaip tik
ras tėvas pamokina ir kaip nuo visokių ligų 
apsisaugoti.

KNYGOJ “DAKTARAS” labai daug ap
rašo apie vyrų ir moterų lytiškų gyvenimų ir 
aiškiai, atvirai teip išdėstineja, jog kitose 
knygose, apie tokias paslaptybes negalite at
rakti Šita knyga kiekvienam vyrui ir mote- 
rei labai reikalinga turėti, kad žinoti kaip ir 
kų daryti, seniems ir janinietns ir kaip lai
mingai gyventi. Čion viskų negalima apra
šyti, bet tik perskaičius knygų atrasite.

SZITA KNYGA iliustruota puikiais mok
sliškais paveikslais ir apie žmogaus kūno su- 
budavojimų, su visokiomis paslaptybėmis.

Apie MEILES DALYKUS “Daktaras” 
nemažai rašo.

YPATINGA! serganti, nusilpnejg, sukliu
rę, pasigading per jaunystes klaidas ir vargi
nami visokiomis kaip paprastomis šviežiomis 
teip užsisenejusiomis ir užsikrėtusiomis ligo
mis, šitoje knygoje atrasite tikrų rodų.

JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pir
miau ne kaii) kreipsies prie kokio nors gydy
tojaus arba vartosi liekarstas, reikia perskai
tyt knygų “Daktarais”, nes dideles daugybes 
žmonių, kurie tiįVperskaitė šitų knygų išsi
gydė.

TODĖL kad ta knyga del labo visuomenes 
išduota, tai kiekvienas ja apturės visai dova
nai, kuris tik atsiųs koletų štampų už prisiim
ti mų.

REIKALAUK dar šiandieir, išker
pant šitų apgarsinimų ir adresuok teip:

The PHILADELPHIA M. CLINIC, 
1117 Walnut St. Philadelphia, Pa.

TEMYKIT, VYRAI IR MO“ 
RYS! Kad sergi, jautiesi kokį nors uošvei 
kuinų ir reikalauji gero specialisto pagelbės, 
kad trumpam laiko būtumei išgydytu, tahatsi 
šaukie prie Profesionališko Daktaro, Ph. M. 
Klinikos, aprašant savo ligų lietuviškoj kalboj 
e Atsilankantiems ašabiškal ofiso valandos 
yra šitos kasdien: o

Nuo 10 iš ryto iki 4 p. p. Nedčl. nuo 10 iki 3, 
o Utar. ir Pėtn. vakare nuo (i iki 8.

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

Rodą Dovanai.

Užnuodi jimą 
ir visos odos 1 igos, kaip Spuo
gus, Piktąją Didervinę, Šun
votes, Patinusias Gyslas, Nai
kinančius Nubegimus, Įsise
nėjusias Ligas.

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

Specialistas 
Vyrų ir Moterų Ligų 
""lUIbu Lietuviškai,

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

N. CLARK ST. pUlpAfiA
Tarpe Randolph Ir Lake U H t U H U (1

Valandos: 8 ryto iki 8 vak. Piedėiioms, 8 ryto iki 4 po piet&į.

Jeigu ant
Męs 

name.
Męs

sykio abudu pirksi, tai gausi abu pas 
visus šiuos tavorus gvarantuojame

šiame biznyje esame jau 5 metai

mus tik

...... $15.00

...... . 5.00
$20.00

už $WMOO
arba pinigus sugrąži-

AXX
XX X

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

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

A. Dargia, 634 W. 18th 
Kaz. Globis, 3357 So. Morgan 

o, Jonas Ilgaudas, 1613 So. Halsted
M. Jankauskas, 4556 S. Paulina 

’ " * , 733 W. 14th
166 Grand S t P- M. Kaltis, 1607 N. Ashland avė. 
27 Grand stAu^ Kasperas, 3416 Auburn ay,

ir jame ant visada 
pasiliksime. Per šiuos 5 metus musų biznis dvigubai pasididino, 
todėl, kad mes jį vedame teisingai. Kas pas mus syki pirko, 
perka ir visada.

Atmink, kad gerus Ir tikrus tavorus nupirksi tiktai gerame 
štore, kuris turi savo Reputacijų. Niekada negausi tikrų tavorų *:* 
pas tuos kurie garsina pigiau už mus; atmink, kad tos firmos, kurių 
vardus matai pirmu sykiu galbūt daugiau jų vėl neamtysi ir ne- *t* 
žinosi, kur jos dingo.

Ką iš šitų graznų pasiskirsi, prisiųsk pinigus Money Orderiu *:* 
neregistruotame laiške, ir mes tau juos prisiusime savo kaštais. 
Jeigu siųsi pinigais, tai laišką, su pinigais užregistruok, kad 
pražūtų. Musų adresas:

Garlaiviai
CZAR, KURSK, 
8 dienomis j Rot- 

terdamą.
$31.00
45.00
60.00

IŠPLAUKS Iš NEW
Czar

Gruodžio 28;
Del artesnių 

musų agentus, 
Agentą:
A. J. Johnson a

HI
11

• I

RUSSIA 
11 dienų j 
Lietuvą.
klase $33.00 
klase 50.00 
klase 70.00
YORKO:

Gruodžio 14; Russia — 
Kursk — Sausio 11. 

žinių meldžiame kreipties į 
arba j Vyriausjji Keleivių

Co., 2^ Broadway, New York

no t

BRIDGEPORT CLOTHING CO.
3246-3248 SO. HALSTED ST CHICAGO,

X
ILL. I

Contra! 1443 
Auto. 44-094

Maurice J. Golan
Lietuvių Advokatas

visuose teismuose

Telefonai:

Priima visas provas
WEST SIDE OFISAS:

1616 WEST 12th STREET 
Telefonas: Canal 407 

Valandos priėmimui: 7 Iki 8 v v.

513 Ashland Block

CHICAGO

Zig. MlckevJčia, 2342 S. Leavitt st WORCESTER, MASS. 
Jurg. Sereika, 1978 Canalport ave.M, Paltanavičld, 
K. Strzyneckis, 4602 S. Ashland av.J- J. Kulakauskas, 
M. J. Tananeviče, 670 W. 18th st 
Mike Valaskas, 345 Kensington ava 
Theod. žemaitis, 10835 S. Michigan av.

CLEVELAND. OHIO.
Šukys, • 2118 St. Clair

HARTFORD, CONN.
Kiškiunas, 51 Charter Oak

LAWRENCE,
Ramanauskas,

MONTELLO,
P. Miszklnis,

MELROSE PARK, ILL.
Jos. žimončius.

NEW HAVEN, CONN.
Wallace

15 Millbury st.
121 Green st.

avo

avė.

B.

MASS.
101 Oak

MASS.
35 Arthur

si.

st.

K. A. Makarevich, 255 
PATERSON, N.

Atkinds Bros., 273
PHILADELPHIA, 

A. Ignotas, 1028 So. 2-nd 
RACINE, WIS.

Phillpavičia, 609 Sixth
SOUTH BOSTON, MĄSS.

Paul P. Mikalauskas, B48W.4tliSt,

River 
PA.

M.

st.

st

st.

st.

GEO PROGA!
Gramatika an gliŠkoskalbosmo- 
kytisbemokytojo((ipdaryta)$1.00 
Vaiku Draugas arba kaip moky

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

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

du, su paveikslais (apdaryta). .35c
WIEoo

Kas atsiųs išklrpgs šitg apgarsi
nimu iš “Lietuvos” ir $1.00 per 
money orderį, tai gaus visas 4 
knygas 00c. pigiau.

P. Mikola i n is
Box 62 New York City

VYRAM TIKTAI 
INEJIMAS DYKAI 

kas gali but matyta 

GALERIJOJ 
MOKSLO

526 SO. STATE ST. 
CHICAGO, ILL.

near Harrison St

Žingeidumai Patologijos 
Žingeidujnd Osteologijos 
Žingeidumas Gromuliavi- 

LTO Organu

Tirinek pradžia ir iszsivystima Ž/nogiszkos 
Rasos nuo Lopszio iki Grabui. Pamatyk Kei
stumus Gamtos. Žingeidumus >.¥ MilžAi'sz- 
kumus.

Tirinek intekme ligos ir paleistuvystes, per
statytas gyvo didumo figūrose, sveikuose ir 
ligotuose padėjimuose. Lavų s iszrodinetojas 
atsakinėju visokius klausymu#. Didžiausia 
proga tavo gyvenimo.

INŽENGA DYKAI
Atdaryta kasdiena nuo 8 ryto iki vidurnakczlui

LIUOSA GALERIJA MOKSLO

iss Išgydam Vyrus
Męs trokštam, kad visi, kurie yra neužganėdinti su kitais 

gydymais, ateitu pas mus ir pamėgintu musų t i Krų ir ištiki
mų gydymą. Mes paaiškinsim tau dčlko kiti gydymai tavgS 
neišgydė ir kaip nigs tavo išgydysim.

IUhoa Paeinantis nuo užsikrėtėKraujo UZnUOdyjinidS moarbapriežasčiųdėlku.
* * * nų ligonis nenori kreip

tis prie šeimyniško gydytojaus, rudos plemos, lopai burnoje, 
skauduliu ant liežiuvio, slinkimas plaukų, skausmas kauluo
se, sunariuose, plemos ant kūno, jauslus tekanti skauduliai. 
MES IŠGYDOM ŠITOKĮ PADĖJIMĄ—MES NELOPOME. 
Miihnrrimni Ar kankina tavg nubčgimai paeinanti nu-J 
IV 11 firlU i filn I peržengimo gamtos tiesų, vyriški silpnu. llUMCglHIU! n<a. nuulinlnias< supt,a^atmtntis, galvos 
skaudėjimai, plčmai priešai akis, nerviškumas, skausmai strė
nose? Ar pats esi apimtas nors vienu iš tų ženklų? Ateik paa 
mus, ings tave išgydysim nes kitaip nereikalauji mum mokėti.

Abelnas Nusilpnėjimas ~ 
mas, n-‘galingumas prie darbo arba linksmu
mu gyvenimo, nuilsimas, yvairus gėdinanti 
silpnumai, ir tt. ATIDĖJIMAI YRA PAVO 
J1NGI—PASIRODAVIK SU MUMI DABAR. 

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

Inkstu, Pūsles ir Sėbrus Nesveiku-
Inkstų nesveikumas gali išsivystyti 

Illal į pavojingas komplikacijas, ir jeigu ne- 
atbotas, pagimdys kitas ligas ir komplikaci
jas. Ar manai apsivesti? Ar esi tikrai sveikas? 

Specialists.
CHICAGO. ICC.

ifflCHrilHH ^Tc(^aro Skirtumo koks ta- UkulKIlIlulllldl wisl09 nesveikumas yra, 
jeigu tomistų kankina de

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

Uždegimai, sutingir skausmingi 
vUlIlllIlldl sunariai, kantrybg atimančios 

užsisenčjg ligos kurios padaro 
gyvenimų nelaimingu, IŠGYDOMOS ANT VI
SADOS BE ŽUD1MO LAIKO.

Gužuotos ir Susisukę Gyslos
dusi visur ant žemesnes dalies kūno, bet daugiau
siai kairėj pusėj; jos padaro žmogų labai neramų; 
yra silpnas velkantis jautimas daugmaž nuolatai. 
Gyslos yra užčiuopiamos ir nurodo kaip botagas.

Atsišauk tuojaus jeigu esi klapate.

International
14 SO. CLARK StM arti Madison gatves
• w Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 4 po piet. Nuo 6 iki 7 vakarais. Nedėldieniais 

ir Šventadieniais nuo 10 iki 12 tiktai. Ypatos geidžiančios gydymo turi atsišauk
ti asabiškai, nes ligos negali but gydomos teip pasekmingai per susirašinėjimą 
kaip ligoniui atsišaukus pačiam. Nerašyk bet atsilankyk.

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

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

Phone Canal 1208
Valandos: _ 

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

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

Lietuviška, Angliška, Vokiška ir Rusiška 
(pagal norą ir Lenkiška).

Del smulkesnių žinių kreiptis ypatiškai 
arba per laišką šiuom antrašu:

$ G. J. LEVESKIS,
Vedėjas Mokyklos

3106 So. Halsted St., Chicago, III.

Leveskio ES
Dienine ir Vakarine Mokykla.
==========±===: Mokinama:.—rxx-——;1. ,
1. Pradinis (Prirengiamasai) Kursas,
2. Prekybos Kursas pagal Amcr. plianą,
3. Prekybos Kursas pagal Rusijos plianą

(del manančių grįžti Lietuvon).
.... K aibo s :==============

Reikalaujant Armonikų 
iKoncertinkų ar kitokią 
muzikališką instrumentą.

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

Rašyk šendi man, pridedams už 2c,, markę ir 
savo adresą o gausi mano Katalogą dovanai. Ad.

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

Rezidencija

5208 W, Harrison Street

Tel. Austin 737

Valandos: 

tiktai iki 9:00 kiekviena ryta

Išdirbėjus yra vienas iŠ se-

TĖMYKIT VISI LIETUVIŠ
KI SALIUNČIKAI IR BIZ

NIERIAI!
Chicago Baitos Rožes (Chicago White 
Koše Bottling Works) tikrai lietuvišką 
pabstą—saidę, džindžerail ir kitus 
visokius minerališkus gėrymus išdir- 
binėja.
niausiu Chicagos lietuvių bizniariy 
Jonas žilvitis. Meldžiu visų lietuvių 
biznierių atkreipti j tai atydą. ir pa-z 
remti savo tautietį. Riekalaujant vi
sokiuose atsitikimuose viršmlnėtų 
minerališkų gėrynių atsišaukit visa
dos pas mane. Busiu Jums už tai 
dėkingas. Su godone,

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

Phone Yards 2K<2.

F. P. BRADCHULIS
Attorney & Counselor at Law

30 N. LaSalle St., Cor. Washington St.
Stock Exchange Bldg., Rooms 1107-1114

Telephone Franklin 1178
Lietuvis advokatas, baigęs teisių mokslą Ame
rikoje. Veda visokias bylas, civiliškas ir kri- 
minališkas visuose teismuose (suduose).

6p. 3112 S. Halsted St., arti 31-mos
Tek, hone Yards




