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Turkijos kariumenė prie Cataldją, 
perlaužtų bulgarų eiles, užtektų 
pasiusti į šiaurius 50,000 turkų

Spalių men. miesto sanitarai 
gerokai darbavosi*
435 kiemus, iš kurių 186 (t. y.

Vil niaus cenzūra 
lenkų vienos dienos ji 
raštelį “Ku-ku-ry-ku”.

Bet posėdis 
tą dieną s’ 
visai nekelta.

3

mirė širdies liga žinomas vilnie
čiams lietuviams Juozas Pake
tinus, matininkas. Velionis prieš

save namie apžiurėjo gy- 
-sanitarai 660 ligonių ir

ipkričio 5 dieną viešbutyje

>-—*

tuviu mokytoju. Visi mokytojai 
silpnai aprūpinti, ima mažesnes 
algas, kaip ministerijos mokyk- 

aš.
nuo sios 
raiti sybės 
savo 
jus.

mosios miesto mokyklos prakti
kantė Kilčmanaitė ir dar dvi su
lenkėjusi: “Saulės” mokytoja

Vičičevo paveikslų paroda. Esa
ma iki 150 įvairių peizažų iš 
Juodosios juros, Krimo ir Kau
kazo pajūrio. Paveikslų esą iš-

Be to sanitarai 
391 ligonį, sergantį 
ligomis. Iš jų — ją 
muosc — atskirta 
jy 951 dezinfekcijos

arch 3rd. 1879.

dienos rūpinasi iš vy- 
gauti leidimą intaisyti 

miesto elektrikos tramva- 
Paskutiniu laiku vidaus rei- 
ministeris pastebėjo, jog

elektrikos tramvajai, eidami gat
vėmis pro cerkves, galėtų nesykį
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vados tik 10 žingsnių kelio.
Prč-Paukštvanagis.
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BALKANŲ PUSSALIS.

Grekai toliau veda karą 
Turkija, nors ir Grekijos at 
vai dalyvauja galutino susitaiky
mo tarybose Londone. Pereitą

Janinos. Jie mėgino veržti mie
stą, bet jų užpuolimą turkai at
mušė: mušyj užmušta daug gre- 
kų.

Turkai renka savo karišką lai
vyną Dardanelių jūrių siaurumoj 
ir mano pamėginti susiremti su 
grekų laivynu ir jeigu galima, jį 
išanikinti, bet žinovai abejoja, 
kad tas turkams pasisektų. Jei
gu vienok pasisektų, turkų lai
vynas galėtų bombarduoti pajū
rių miestus Bulgarijoj ir Greki- 
joj.

Tąsynės grekų su turkais, su
laikius karą kitoms jį vedančioms
viešpatijoms dabar ne teip labai j 
svarbios; kur kas svarbesnės yra 
pradėtos Londone galutino susi-

stinę Safią, nes jos gynimusi nėra 
bulgarų kariumenė^, nėra jos ant 
viso kelio, nes visos pajiegos su
trauktos prie Čataldja ii’ Adria- 
nopolio. Kad negazdinti žmonių, 
Bulgarija slepia savo dideles nuo- 
trotas. Žinoma, turklį nuo!rotos 
dar didesnės, bet d urkija, turė
dama dusyk daugiau gyventojų 
negu susijungusios Balkanų vieš
patijos, turi kuom išretintas ka- 

| rcivių eiles papildyti.
Kad ir serbų padėjimas neper

geriausias, galima manyti kad ir 
iš to, jog ji erzinasi su Austrija, 
nori kad toji karą pradėtų, nes 
tašyk Rusija stotų Serbijos ap-

bežių, Krakove atsisakė oficierų 
klausyti,

Francuzijoj darbininkai teipgi 
kėlė protestą prieš karą, ypač kad 
jis butų vedamas už Rusijos val
džios reikalus. Parodymui val
džiai savo galybės, darbininkai 
surengė 12 vai. streiką. Visos 
dirbtuvės sustojo; net Paryžiuj 
žmonių susinešimai tapo sulai
kyti. Susirėmimų niekur nebuvo, 
nes darbininkai užsilaikė ramiai, 
jie norėjo vien valdžiai parodyti, 

.Ii padaryti, jeigu ji eitų 
darbininkų norus.

niuje “Lietuvos” knygyną, ku
ris tečiau neilgai tegyvavo. Lap
kričio 6 dieną velionį iš šv. Jo- 
kubo ligoninės nulydėjo Bernar
dinų kapuosna. Velionis mirė 
teturėdamas 34 metus; paliko

į -<«
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į
i-" & xres prie galutino susi- 

ar negalint susitaikyti 
atsinaujįs, dabar nieks 

negali. Karas gali atsinau- 
jeigu Turkijos priešai per ; 
reikalaus.

Pirmas karą vedančių tautų 
atstovų susitikimas-Londone St.! 
James rūme atsibuvo panedėlio ;J 
dieną, 
trumpai, 
klausimų
jos užsienių ministeris Grey pa- jr 
sveikino svečius, velydamas gero | re> 
pasisekimo ir karo , užbaigimo. 11111110 • 
Jam atsakė Bulgarijos ir Monte
negro atstovų vadovai užtikrin
dami, jog jie, geidžia tikrai karo

kč Paryžiaus laikratininkams 
vienas iš Turkijos atstovų, Rešad 
Paša.

Londone ir Paryžiuj* gauta ži
nios, buk besinaudodama iš karo 
sulaikymo, Turkija sudrutino sa
vo kariumenę prie Šetalja nau
jais iš Azijos atsiųstais karei
viais ir jų gabena vis daugiaus. 
Turkijos gi priešai išsyk pastatė 
visas savo pajiegas, todėl ir mu
šė neprisirengusią karau, netikin
čią, kad jis gali kilti Turkiją. 
Bet Turkijos priešų kariumenė 
žymiai sutirpo, papildyti eiles nė
ra kuom; Turkija Azijoj dar žmo
nių turi daug.

Vokiečių laikraščių korespon
dentas teipgi perstato turklį padė
jimą ne teip tamsiuose dažuose, 
o ne teip jau gražioj šviesoj per
stato bulgarų ir serbų padėjimą, 
kaip jie pats tai perstato. Vo-

tai ant karo lauko—tai vokiški ofi- 
cierai, todėl apie karo vedimo rei
kalus šiek-tiek išmananti, tik ne
žinia, ar korespondentai galėjo 
viską gerai patirti, nes ypač bul
garai laikraščių korespondentų 
neleidžia į mušius, juos palieka 
kariumenės užpakalyj, todėl jie 
turi pasinaudoti iš žinių gautų iš 
trečių rankų, kurios nevisada bū
va teisingos.

Vokiečių laikraščių korespon
dentas apskaito bulgarų nuotro- 
tas ant 95000 kareivių, taigi buk 
bulgarai nužudė netoli trečdalį 
savo kariumenės; dalį jos išnai
kino turkų šūviai, kitą gi dalį 
cholera, šiltinės ir kitokios ligos. 
Kareiviams lauke trūksta prie
glaudos, kenčia jie vargą, per 
tai ir ligos platinasi ir vis dau
giau kareivių paima. Kadangi 
kariumenėn Bulgarija pašaukė 
visus gulinčius ginklus nešioti, 
tai karui pasibaigus, išsiplatinus 
Bulgarijos rubežiams, naujai prie 
jos priskirtiems^ plotams truks 
žmonių net vapiininkų vietas už
imti.

Tie pats vokiškų laikraščių ko- 
respondentai užtikrina, jog at
sinaujinus karui, jeigu sudrutin- 

naujais iš Azijos regimentąis
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Kaizeris kalbasi apie politiką su savo kandi erių.

•špątijos — Rūst
ink Juo j a si tol i aus, 
j pavydi. Rusija 

1, buk vien ji su 
Vokietija kalbina Turkiją neleisti 
Bulgarijai užimti Adrianopolį, o

kia tarnyston atsargos kareivius, 
tai jos karau rengiasi, nes' ka- 
riumenės mobilizavimas nemažai 
tautos pinigų suėda. Užlaikymui 
kareivių sutrauktų prie. Rusijos 
rubežių ir Rusijos kareivių su
trauktų prie Austrijos rubežių, 
su viršum 2J/2 milijono žmonių, 
reikia šimtus milijonų rublių 
leisti. Tiek be reikalo nieks 
jams nemėtys.

vynui, nes apsilpnyta Turkija bus 
priversta Rusijos kariškiems lai
vams atidaryti Dardanelių jūrių 
siaurumą. Atsiradimas rusų lai
vyno Terpžeminėse ir Adriatiško- 
se jūrėse neparankus ir Italijai. 
Rusija, turėdama savo kariškų 
laivų stovyklą Adriątiko pakran
tėse, galėtų Serbiją ir Monteneg
ro paversti kaipi į savo 
ei ją. Austrija leisti to

Ikio šiol karą sulaiko 
jos ciesorius Franciškus
pas, nes jis savo gyvenimo pas
kutinius metus nesutinka suteršti 
kraujo praliejimais.’- Dabar laik
raščiai rašo, buk Austrijos cieso
rius nori nuo sosto atsisakyti ir 
jį pavesti kunigaikščiui Pranciš
kui Ferdinindui, karo partijos ša
lininkui.

Austrijos slavai, ypač čekai, 
serbai ir chorvatai protestuoja 
prieš karą su Rusija. Dragūnai 
čekai, siunčiami prie Rusijos ru-
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te. kad pamatyti josios biblio
teką, archaiologijos ir etnogra
fijos rinkinius ir čia apie dvi 
vai a nd i užtruko. Tuo, ką Drau
gijos bute matyti teko, Geogra
fų Draugijoj nariai buvę labai 
patenkinti, ypač sužinoję, jog 
Draugija gyvuojanti vos kelerius 
metus, per kuriuos jai pasisekę 
draugėn sukrauti gana didelę, 
biblioteką ir kitų rinkinių. Vie
nas svečias atsisveikindamas į M. 
Draugijos pirmininką išsitaręs,^ 
jog jam labai malonu buvę pama
tyti pradžią didelio dalyko (“ve- 
likogo diela”), kuriam jis, kaip 
ir kiti svečiai, linkėjęs pasekmin
gai plėtoties musų krašto ir mok
slo naudai.

— šaltinis —
liepė miesto valdybai įuoti jam 
statistikos žinių apiė;1 Alsios Du- 
mos rinkimus Yiliiląųs; guberni
joje. Reikalaujam^ žibios, kiek 
kurios kurijos rink^jŲ iįtivo už
sirašę, kiek atvykę į |#iįikimus, 
kiek b u v o k u r ios t^tos^tikė j i mo

■— Šiais njetais Panevėžys turi 
daugiau lietuvių mokytojų, kaip 
pirmiau: Prieglaudos mokykloje 
M. Grigonis ir A. Diržytė, “Šąu- 
les” vyresniojo skyriaus lietuvni 
kalbos mokytoja ir pradinių mo
kyklų kapelionas Paplauskaitė, 
mergaičių parapijinės mokyklos

Idant tą klausimą išaiškinus, mie
sto pirmininkas kreipėsi į Vil
niaus archirejų ir gavo iš jo pa
aiškinimą, jog jis nekliudysiąs 
tramvajus intaisyti, nes kuomet 
svarbesniais šventadieniais 
procesijos iš cerkvių 
paprastai t r a m v a jai 
domi.

“Siev. Zap. Tel.” praneša, kad 
žmonių švietimo ministerija iš
siuntinėjo augštutinėms mokyk
loms cirkuliarą, kur pasakyta, 
kad naujuoju dėl kariuomenės at
likimo įstatu leidžiama studen
tams baigti mokslą tik iki 25 me-

nebusią.
Studentams-gi, kurie jau da

bar yra universitetuose padary
ta išimtis: leidžiama dar ir to
liau baigti mokslas, bet prašy
mai turį būti paduoti iki 15 lapk
ričio š. m.

—. Lietuvos žinios —

Jonas Augštuoli$$ lktuvis-re- 
formatas, baigusisv'Sienfėt Toms
ke juridišką fakultęią, paskirtas 
kandidatu prie Kąį(|tb Apskrities 
teismo.

— Lietuvos Žlįįos tr—

IŠ PANEVg^IO.
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Spalių 23 d. pavieto suvažiavi- 
mas išnagrinėjęs bylą del užmuši
mo Kretingos apylinkėje, nekalto 
žmogaus Kauno štįaip? nutarė: 
stražninką Ermantayičių^r pabė
gusį užsienin poliėijps sargą ati
duoti po 6 metus kątorgon, po
licijos činauninką J|cko^ackovi- 
čių papeikti (vig^or)V ir tik 
uriadninką Kraučėljko išteisinti, 
nes “tikrai” neprirodyta jo kal-

pav.

Čia buvo kadai Dominikonų 
vienuolynas, kurį per lenkmetį 
buvo panaikinta. Dabar čia stei
giama nauja parapija. Paparčių 
parapijos istorija galės būti tuo 
indomi, jog panaikinus bažnyčią 
ir vienuoliją beveik kasmet pa- 
rapijonįs prašė vyresnybes grą
žinti jiems bažnyčią ir vienuoli
ją. Du sykiu buvo net Peter
burge pas ministerį, ar kur ten. 
Žinoma, tokie vaikščiojo, kurie 
sodiečių akyse rodosi gudresni. 
Nepavykus vieniems, buvo renka
mi kiti, ir taip per 40, ar daugiau, 
metų. Gabus beletristas turėtų 
medžiagos liūdnai apysakai.... 
Žinoma, kiekvieni jieškotojai vi
sad pravaikščiodavo 40 ar 60 rb. 
ar net daugiau, bet žinios jokios 
nė vieni neparvežė, ir vis dėlto 
mokėjo sodiečius patenkinti ir 
ant jųjų jie nepyko. Taigi matyti, 
jog gudrus buvo renkami. Po 
caro manifesto, kada parapijonįs 
jau buvo nustoję vilties, išsira- 
do geradaris, kuris pasirūpino 
išgauti leidimą statyti naują baž
nyčią.
Reikia tik kunigo, 
beveik visi lietuviai; 
lėtas lenkuojančių, taip sakant, 
veislei. Šitie kalba, kad reikėtų 
jiems būtinai lenko klebono. Ir 
ką gali žinoti? Jeigu atvažiuotų 
lenkininkas klebonas, gal ir tą 
saujelę taip indrąsintų, kad mu
sų apylenkej ramumas ilgam lai
kui pranyktų.

Tik čia ne Joniškis, ne Ro’dunia 
ir ne Asava. Taigi vargiai ar 
bus daromi tokie, kaip ten ban-

Jau trečias žmogus užmušta 
Kretingos policijoj ir vis tai per 
činauninkų neapsižiūrėjimą, tre
čias žmogus miršta kaip gyvulys, 
be žvakės, policijos nuovadoje. 
Policijos ’ prižiūrėtojas, išgirdęs, 
kad kas ten nuovadoje rėkauja, 
o nuo savo tarnų sužinojęs, kad 
tai “girtuokliai”# paliepė “pod- 
nesti jemu nagajek”, tąi yra vos 
gyvam Kaunui, vienok liejo pat- 

Apžiurėjopai persitikrint, ar tiį?są tarnai 
rQ<. r * ’kalba, nors nuo jo buto iki nuo

IŠ RODŪNIOS, Lydos pav.

Rašėm jau, kad interdiktas nu
imtas nuo Rodūnios bažnyčios, 
bet dar nepažymėjome, kokia kai
na lietuviai tą nuėmimą pamokė
jo. Vilniaus vyskupijos valdy
tojas nulėmė maišytose parapijo
se, kur vienos tautos, lietuvių 
ar lenkų, yra nedaugiau 300 žmo
nių, kad jie turėtų sau aštuo- 
nius šventadienius per metus: 
antrąsias 4 didžiųjų švenčių die
nas, be to, kas šventadienis prieš 
sumą pamokslą ir giedojimus.

Rodūnios parapijoje suskaityta 
2.856 lietuviai, o interdiktas nu
imtas su ta išlyga, kad lietuvių 
vadintųsi (turbūt oficialiai) 300. 
— Be to lietuviški pamokslai 
nustumiami dar čia po sumos ir 
lietuvių giesmės po mišparų, kuo
met visi žmonės namon išvaikš
čios. ...

O Rodūnios kamendorius lietu
vis Gailitišis pirmąją interdikto 
nuėmimo dieną iš sakyklos inkal- 
binėja jau <aip aiškiai skaudžia
miesiems čia lietuviams, jog jie 
esą baisus nusidėjėliai, ir klup-

leidimo.... už tą.... ką lenkai 
juos nuskaudė ir tebeskaudžia. 
Šitokios, mat, tikyba pamatuotos 
teisybės yra mokomi Rytų lie
tuviai savo bažnyčiose iš sakyk
lų vyskupijos valdytojo ir jam 
atsidavusių tikybos apaštalų.

— Lietuvos žinios —

IŠ TRAKŲ, Vilniaus; gub.

Lapkričio 7 d. miestietis Šiom- 
skis išėjęs iš ryto į daxbą, pa
likdamas namie žmoną- dvie- 
jatą vaikų: dukterį 10 m.Jr sūnų 
6 metų. Paskui išėjo ir pati 
Slomskicnė į bažnyčią, palikda
ma vienus vaikus namie. Pagrį
žusi apie 12 vai. rado vaikus suba
dytus, kraujo klanuose gulinčius. 
Pašauktas gydytojas po trum
pai valandai atgaivino apalpusią

kaži-koks svetimas 
mušęs juos, daužęs 
į sieną, paskui dar 
į galvas ir į nugarą. Gydytojas 
abejoja, ar vaikai bepagis. Plė
šiko išnešta Slomskio žiponas, če- 
batai ir 4 rubliai iš skrynios.

Toks baisus atsitikimas turėtų 
visus tėvus pamokyti, kad ~ kur 
gali — vaikų niekuomet vienų 

nepaliktų.
— Lietuvos žinios —

VILKAVIŠKIO, Suv.

10 lapkričio žiburininkų 
pelė, pasikvietusi į susirinkimą 
daugiau svečių-ukininkų, bendrai 
svarstė sumanymą įsteigti Vil
kaviškyje elgetnamį (ubagyną 
arba pavargėliams prieglaudą) 
Kad ūkininkai prijaučia tam su
manymui, pasirodė iš to, kad ga
na daug jų atėjo į susirinkimą, 
vienbalsiai pritarė tam sumany
mui ir prisiketino padėti kuo kas

Iš pasikalbėjimo paaiškėjo, kad 
reikia išrinkti bendras komitetas, 
kurs rūpintųsi išgauti vyriausy
bės leidimą rinkti aukas ir susta
tytų tolimesnio veikimo progra
mą. Į komitetą išrinkta šie žmo
nės: Bridžius, Gavėnas, Jonas 
Andziulis, Vincas Žemaitis, My
kolas Besclsparis, Petras Dėdclė, 
Juozas Traškauskas, kun. M. Sa- 
kevičius ir kun. Astrauskas. Ka- 
sicriais aukas priiminėti išrinkti: 
kun. Astrauskas ir Jonas Andžiu- 
lis, teisėjas. • 1

Nelengvai pavyks tasai darbas 
atlikti: reikia tinkami nameliai 
pastatyti. Ponas Gauronskis jau 
padarė pradžią davė nemažą 
piečių ir 10 tukst. plytų; dau
giau plytų žada kiek pigiau par
duoti. Tokiu budu, visiems pri
sidedant prie to labdaringojo dar
bo, man dmg, nė nejustume, kaip 
surengtume vargšams šiltą pa
stogę ir duonos kąsnelį. Todėl, 
vilkaviškiečiai prie darbo!

Žiburininkas.
*— Baltinis

IŠ AKMENĖS, Šiaulių pav.
14 (27) spalių pašventinta čia 

nauja muro bažnyčia. Bažnyčia 
yra labai graži, gotiko stiluje. Di
dele garbė akmeniškiams!

K. Beržinis.
I ■ • •— šaltinis *—

IŠ SAGOTOSIOS, Marij.
Musų jat<nimas mėgsta 

čiamėles (žinoma, ne visi), 
skaitymų gi nelabai telinkęs. Blo
ga! Bet ir tie, kurie išsirašo laik
raštį, dejuoja jog sunku esą rasti, 
nes kitas ateina ir paima — Ar 
negeriau tokiems butų išsira
šyti 

r
savas laikraštis?

Bagočėlinietis.
Šaltinis —

IŠ BIRŽŲ, Panevėžio pav.

Pirm šešerių metu Biržų vai- 
sčiaus buvo užkviestas prisidėti 
prie įsteigimo Biržuose naujos 
rūšies miesto mokyklos su vidu
rinių mokyklų teisėmis. Val
sčius tam pritarė ir paaukavo 15 
tukst. rublių namams pastatyti, 
o grapas Tiškevičius prižadėjo 
mokyklai piečių, medžio ir ply
tų. Iki šiam laikui namas dar 
nestatoma. Pernai grapui palic-

IŠ PAPILĖS, Šiaulių pąv.

Naktį iš spalių 31 d. į lapkri
čio 1 d. keliose vietose policijos 
buvo padaryta kratos. Jieškota 
uždraustų daiktų. Jokių uždrau
stų raštų nerasta, o tik atimta 
viso labo 7 revolveriai ir susta
tyta protokolas. Žinoma, ~“bus 
teismas, ir per neatsargumą pri
sieis

AMALIŲ, Šiaulių pav.

Jau kelinti metai, kaip Ama
lių dvaras padalintas rusams. Su- 
lužusiame dvaro rūme įsteigta 
mokykla. Mokytojas rusas. Da
bar statoma nauja mokykla. Vie
tos mokytojams panašiose mo
kyklose gana “šiltos”. Pavyz
džiui, nors ir minėtosios mokyk
los mokytojas valdo visą didelį 
dvaro sodną ir šiaip jau. dirba
mos žemės gerą sklypą. Bent 
pusę dešimtinės žemės užsodino 
jis vaisiniais medeliais: obelaitė
mis, kriaušėmis. Susodintieji 
medeliai gan žmoniškai prižiu- i 
rimi. Malonu pažiūrėti į tokį 
mokytojaus darbelį. Geras pa
vyzdys ir aplinkiniams žmonėms. 
Atėjūnams rusams ne kaip seka
si gyventi. Daug kame pralenkia 
juos čionykščiai lietuviai. Kai- 
-kurie. iš atsikėlusių rusų sutin
ka užleisti gautąjį žemės sklypą 
nuolatiniam lietuvių gyventojų 
naudojimuisi. Keliose vietose 
gavo ir lietuviai žemės, tik jau, 
žinoma, tokios, kur rusui netiko.

S-r-s.
•— Lietuvos žinios —

Nesenai Minsko laikraščiai pra
nešė, kad kunigaikštienė KJagda- 
lena Radvilienė iš Uborkų (Min
sko gub.) kreipusis i ministeri- 

painaldas 
Dešinieji 
prieš tai

ją, kad leistų laikyti 
jos dvaro koplyčioje, 
rusų laikraščiai pakėlė 
protestą, matydami tame gudų
lenkinimo pavojų. Kunigaikštie
nė Radvilienė (iš namų Zavi- 
šaitė-Kcžgailiutė) parašė dėl to 
laišką j “Minsk. Rusk. Slovo” 
aiškindama, jog ji visai netu
rinti omenyje lenkinti gudų ap
gyvento krašto, nes lenkinimui 
ji visai neužjauČianti. Kuni
gaikštienė pasisakė esant įsiti
kinimais ne lenkė, bet gudė, kili
mu gi lietuvė, taip lygiai ne len
kas esąs ir jos vyras, kunigaikš
tis Radvila. Tildomus tai . vis 
dėlto musų didžponių gyvenime 
^sireiškimas." • ' 1

ES
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KIO, Zarasų pav.
d. pakelyje, važiuo

ją dieną čia bu-

kinai užmušė uk. Meilų, žmogų 
tvirtą, ne girtuoklį. Priežastis, 
turbut, degtinė, nes tada mušei
kos buvo gerai “inkaušę”. No
rėjo jie išperti kailį Meilaus sū
nui, bet už jį užsistojus tėvui, 
o sunui pabėgus, turėjo padėti 
galvą tėvas. Kaltininkų suėmė 
5, iš kurių 4 paleido, o vieną pa
sodino iki teismui.

gių sodž. ištiko gaisras. ’ Sudegė 
uk. Šiupinio visos trobos su gy
vuliais. Tik-ką žmonės spėjo iš
sigelbėti. Preižastis gerai ne
žinoma r turbut kas padegė.

AugŠtaitis.
*— Lietuvos žinios **

VILNIAUS LIETUVIŲ DVI- 
KLESĖ MOKYKLA.

šiek-tiek

d i dėlių 
savinin

Kad Vilniaus miesto gyvento- 
jų-lietuvių dauguma beturčiai — 
aišku kiekvienam, kas 
musų miestą pažįsta.

Neturime beveik nei 
nei mažesnių sankrovų
kų, neturime — su itin mažu iše
mini u 
plecitj 
užimančių augštesnes,- pelninge
snes vietas, irgi musų tarpe nė
ra. Keli gydytojai, keli advoka-

- nei namų, nei miesto 
savįnipkų. Valdininkų,

tai, keli mokytojai, keli smulke
sni
raštininkų, zeceriai, keli amatnin- 
kai ir šiek-tiek platesnė susipra
tusių, lietuviais esą, tarnų, kiem
sargių ir pakrikos darbininkų mi-

valdininkėliai/ saujalė laik-

ma.
mums čia vargą

bevargstant — lošia Vilniaus lie
tuvių d v ik lesė mokykla — rodo
si — ir aiškinti nėra ko. Pa
kliuvę neapsišvietę ir tautiškai 
nesusipratę musu sodiečiai mie- L v v

stan, kur brukte brukama jiems 
visur, dagi ir bažnyčiose sveti
ma kalba, dažnai greitai ir pa
tįs savo prigimtąją užmesdavo, 
užmiršdavo, o apie tokių tėvų 
vaikus nebuvo seniau nei ko mi
nėti. Žūdavo jie savo tautai ir 
savo visuomenei. Dabar gi mu
sų jau šeštus metus begyvuojan
ti dviktesė mokykla netik ka pri
sideda prie musų žmonių ištau- 
tėjimo sumažinimo, bet suteikia 
visuomenei'kasmet nemažą skai
čių jau šiek-tiek apsišvietusių na
rių.

Kaip iš apyskaitos matome, 
pirmais mokyklos mokslo me
tais lankė mokyklą 35 mokiniai; 
2i vaikiukas ir 14 mergaičių; 
antrais metais — 44 mokiniai: 
26 vaikiukai ir 18 mergaičių; 
trečias — 55 mokiniai: 29 vai- 

' kiukai ir 26 mergaitės; ketvir
tais — 62 mokiniai: 34 vaikiu
kai ir 28 mergaitės; penktais — 
69 mokiniai: 40 vaikiukų ir 29 
mergaitės.

Ir vis tai vaikai vargingiausiai 
čia Vilniuje gyvenančių lietuvių, 
kurie arba visai nieko, arba labai 
mažai gali už savo vaikų moky
mą atsilyginti.

Aišku todeliai, kad ta mokyk
la turi rūpintis kita miesto 
gyventojų dalis, kuri nors kiek 
daugiau pasituri medžiagiškai ir 
didžiau už čia lankančių 
kų tėvus supranta, ką ji 
kalta savo visuomenei. Iki 
mokyklos naudai viso labo
visus penkerius jos gyvavimo 
metus buvo sudėta aukų — 3597

vai- 
yra 
šiol 
per

inplaukusių iš tolimesnių Lietu
vos šalių, ne iš vilniečių. Vil
niuje gi tos mokyklos naudai kas
met yra ruošiami vakarai. Špa
tų 27 d. buvo jau vienas tųwa- 

Karų “Rūtoje” ir publikos neper- 

vilniečiai! Parodė tik, kaip 
nerupi jų pačių likimas 

mieste, kur kadaise buvo 
ir be atgavimo

jų tautos plėtojimas iš

už tai 
jiems 
tame 
Lietuvos širdis 
kurio,
daug atžvilgių, kurių ne vietą 
čia gvildenti, negali eiti norma
le vaga. Be to, kilus pas mus 
išeivybei iš sodžiaus, Vilnius yra 
vienas svarbesnių punktų, j- kurį 
suplaukia musų sodžiaus ener- 
giškiausi gaivalai. Nesirūpinda
mi musų mokyklos Vilniuje gy
vavimu, nesirūpindami jos .pra
platinimu, patįs mes smerkiame 
čia suplaukusią musų liaudį iš- 
tautejimui.

Šaukiame todelej visų, kam ru
pi lietuvių ateitis Vilniuje, ar
šiau stoti prie tos musų gyvenime 
čia taip svarbią vietą užimančios 
įstaigos, didžiau pagalvoti apie 
ios likimą ir svarbą.

Nors mtisų čia ir nedaug, nors

ir ne kaži-kokie turčiai esame, f 
vis dėlto,, jei kiekvienas musų ne
užmirš pasidalinti tuo mažu ką 
turim su 
nori -— 
pagrindą 
ateičiai.

— Lietuvos žinios

tais — kurie mokytis 
dės tuo pačiu tvirtą 
savo tautos šviesesnei

UPĖ IŠKASTA.

te

Ringuvos upė, kuri inteka 
Ventą, pagal Kuršėnus (Ši; 
liti pav.) praeitais metais ta 

šėnų). Pirmiaus 
davo pievas ir 1; 
bai kenkdavo ja’’ 

sų, taigi valdžia pasirūpino 
laukus ir pievas nusausinti.

plaukė į Ventos upę. 
dabar vasaros metu stovi v 
be vandens lašo. Nebloga 
tiems žmonėms, kurie nuo se- 
niaus čia gyvena, nes ir jų pie
vos dabar sausos. Ti 
vasarą žolė nelabai žė 
šintose vietose. Turiu 
ti šį-tą ir apie tos upės

pavesta “padriačikui

LIETUVOS GRYBAI.

Atsirado Italijos pirki iji, kurie 
norėtų pirkliauti musų grybais.

nuos norinti musų grybus dag

IŠ VILNIAUS.
Vėliu dienos vakare v

kapai sužibo liepsnelių jura, nors 
oras buvo drėgnas ir lietus daž-

Čurlionies kapai šeimet lygiai, 
kaip ir pernai, nebuvo užmiršti. 
Jaunuomene papuošė juos žolynų 
vainikais ir žibančiomis žvakutė
mis. Buvo pradėta prie jų net 

<tuoj giesmę nutraukė.
Lenkų poeto Syrokomlios ka

pas ypač puikiai išrodė, nusta
tytas baltomis chryzantemomis 
skęstančiomis žvakių žiburiavi- 
me. Žmonių daugybe iki vėlos 
nakties laike visus kapų takus 
apgulusi. Tvarkos dabotojų bu
vo irgi daugiau kaip paprastai, 
nors tvarka visur buvo kuoge- 
riausia.

— Lietuvos žinios —

IŠ KIJEVO.

Kijevo universitetas pavarė 
1270 studentų neužsimokėjusių 
už lekcijas.

— Lietuvos žinios —

Kad kas kitas nebeimtus! to 
pat darbo, pranešu, kad jau spau- 
don prirengti sceniškų veikalų 
vertimai: J. Kotlcrevskio “Na
talka Poltavka” ir Kurpiankos 
“Sulig . paskutinės mados”, o 
Omankovskio “Verpėja po kry
žiumi” jau induota dramatiška- 
jai

jau 
cenzūrai.

— Viltis

a

JUODI IR BALTI.

Washington, D. C. Atstovas 
Georgios valstijos Roddenberry 
padavė kongresui' rezoliuciją, ku
rioj reikalauja, kad turinčiam 

drausta vesti baltspalvę moterį 
ir atbulai. Savo kalboj keikė ir 
niekino turinčius kiek juodspal- 
vių kraujo. Bet Georgijos atsto
vas nereikalauja, kad baltspal- 
viams butų uždrausta juodspalves 

mais tiesų, panieka, dar nieks 
žmonių nei protiškai, nei doriš
kai nepakėlė; dar nieks tokiu 
ginklu nė jokios tautos ir kul
tūriškai nepakėlė, amerikonai 
negrų tikrai pakelti, turbut ne 
ne mėgino. Negrų klausymo Eu
ropoj nėra, nes ten, matyt kitaip 
elgtasi. Negrų klausymą Ame
rikoj sutvėrė pats amerikonai, 
ypač gi pietinės valstijos, o prie 
tų ir Georgia priguli. Kada Eu
ropos tautos net savo kolionijose 
ne£rų vergiją panaikino, daf ji 
pietinėse valstijose Šiaurinės 
Amerikos laikėsi 20 metų, nesrunti irus *<7 ijuviig, nvo iituM • **«, /’“'S via* r/v BaiiŲguo

pliantatoriams reikėjo pigių dar-1Amerikoj daug blogesnės negu

r

VAIKO GAZDINIMAS.

Lietuvos žinios

Lietuvos žinios

'T

tai, kad jis 
čia tinkamo

Jis grįžti
kur, matyt,

PAMINKLAS ŽUVUSIEMS SU 
LAIVU MAINE.

New York. Čia likosi ant gat
ves suimtas 17 metų vaikas Her
man

KONTROLĖ BEVIELINIŲ 
TELEGRAFŲ.

New York. Laivu dirbtuvėse

oioiiilw

....................................

. i>y American Press Association

TURKŲ NUBAUDIMAS UŽ KRIKŠČIONIŲ SKERDYNES.
Bulgarai. sugavę turkus, skerdžiaučins ramius gyventojus, tuojaus juos pakaria. 

Sis paveskslelis parodo tokią scena. Dviem surištiems turkams skaitoma kariško teismo 
nusprendimas Du jau kabo ant medžio šakų.

bininkų, su kuriais pliantatorius, 
kaip norėjo, teip elgėsi. Gabeno 
čia pulkais pirktus vergus, todėl 
jų ir prisiveisė, šiądien yra su 
viršum 11 mil. juodspalvių jie 
ir tveria tą negrų klausymą, bet 
tas yra tik pasekmė myniojimo 
doros principais. Už doros mynio- 
jiiną anksčiau, ar vėliau reikia at- 

vaisius 
stijų balspalviams. 11 milijonų 
negrų neišyiaikys nė kalbinanti 
negrus lynčiuoti gubernatoriai, nė 
Georgijos kongreso atstovai. J11 
pasekėjai per metų eiles demo
ralizavo juodspalvius žmonis ir 

prisilaiko! Kas (kokią sėklą sėjo, 
atsakančius sėklai ir vaisius tu
ri rinkti. Piktumas ir niekinimas 

sną ar liežuvis tulžyj vilgytas nie
kur gerų vaisiu neišduoda.

EXPLIOZIJA.

Mahanoy City, Pa. Gruodžio 
10

mus. Kitas mainierys* tapo prie 
to pavojingai sužeistas.

SUĖMĖ PINIGŲ DIRBĖJUS.

Pittsburg, Pa. PHemicstyj 
Braddock, paslaptį valdžios agen
tai, netikėtai gy veniman atėję, 

barius italą Giacinto de Cario ir 
jo moterį. Rado ir porą šimtų 
jų padirbtų doliarių.

DAUG VIETŲ JIEŠKOTOJŲ.

Trenton, N. Y. Naujai išrink-

m ė, gavo jau 40,000 lai 
Daugumas prašo vietų 
<ų eilėse. Matyt tie užsi

tarnavo

PERSIDIRBIMO PASEKMĖS.

New York. Dras Max Schlapp, 
pasiremdamas ant ištikimų žinių, 
užtikrina, jog daugumas men- 
kaprocių Amerikoj paeina nuo 
neatsakančio maisto ir persidirbi- 
mo jų motinų fabrikuose. Jei
gu moteris išdifbo dirbtuvėj 10 
metų, ji ir.'dvasiškai ir kūniškai 
jau niekam netinka. Dras Schlapp 
užtikrina, jog darbo sanlygoš

nors
kad moti- 

ifbms butų skiriamos pens 
mirus vyrui, kad moterį ir

bent turbūt ne

GALĖS PASIMOKYTI.
New York.

jiman buvusį miesto iždininką 
Charlesą I lydė už pasisavinimą 
ir išmetimą miesto pinigų.

KONGRESMANAI SUSIPEŠĖ.
Washington, D. C. Laikraščiai 

garsina, jog važiuodami apžiū
rėti Panamos kanalą kongresma-

''Jnia apie

ir Bartlet iš Georgios, 
laivo susipešė, 
tautos atstovu

.BRANGI ŽEMĖ.

Los Angeles, Cal. Kapitalistų 
sindikatas, kuriu priguli: Car
negie, Frick, Gary, Schwab ir 
kiti pasinio 18 milijonų doliarių 
už 6000 akrų žemės gražioj vic- 

po 3000 dol. už akrą. mano

tu rtuo- 
liams.

ŽIAURUS POLICIJOS 
DĖTINIS.

PER-

Wabash, . Jnd. Kadangi 
s šalčiam^,.

užsto- 
dąug benamių at

sišaukia į policijos staciją nak
vynės prašyti, ką£ nepatinka po
licijos pcpdętiniųi, tai jis prisakė 

jieškančiųą nakvynės prirakinti 
retežiais prikaltąįfs prie sienų ir 
laikyti per ištisą dieną. Tikrai 
puikus tai l^nanmi naikinimo bū
das! Turbut nei laukiniai tokio 
budo nevartoja! Turbut čia į po
licijos’perdėtiniais skiria žmonis 
dar žiauresnių ^palinkimų negu 
Rusijos kalėjimų, užveizdos.

ap
< GAZDINO WILS0NĄ.
New York* Suėmė šitose 

linkinėse trįš turbut juokdarius: 
Jokūbą Dumia, Warrcną Dunną 
ir Sėeley Davehpdrtą^ Juos kalti; 
na ūž parašymą septynių’laiškų 
naujai išrinktai# prezidentui 
Woodrow Wilsonui su reikala

vimu 1000 dol., kitaip jie ž 
jo jį nudėti. Suimtiejie yra 
kiečiai iš Blue Ridge, kurie 
vo gyvenime nebuvo niekur 
deliame mieste.

vo-
sa-

GERAS SUMANYMAS.

Philadelphia, Pa. Susiorgani
zavo čia moterys, (jų eilėse ir tur
tuolių randasi) kovai su brangu
mo valgio produktų. Jos perka 
po daug visokių produktų ir juos 
žmonėms pardavinėja už tiek, 
kiek tie produktai joms atsieina, 
taigi pigiau negu pas trustų tar- 

nežinia, kaip ilgai moterims ne
nusibos labdarystė. Trustas lab

tur
tingoms moterims lab 
darbas greitai nusibosta.

MOTERYS IR VYRAI AME
RIKOJ.

paskutinio gyventojų 
>: J ungtiniuose V ais

čiuose (be kolionijų) gyviena 
47,332^77 vyrai ir 44,639,989 mo
terys, taigi ant 100 moterų t iš
puola 106 vyrai. T900 m. ant 100 
moterų buvo 104 vyrai; dabar 
vyrų skaitlius labiau padidėjo. 
Terp juodspalvių moterų yra dau
giau: ant 100 moterų yra 98,7 
vyrai. Terp chiniečių - 
14 vyrų, išpuola 1 moterį 
japonų ant 7 vyrų 1 moterį 

ant

daugiau negu moterų. Labiau
sia moterų trūksta vakarinėse 
valstijose: valstijose prie l’aci- 
fiko ant 100 moterų išpuola 129,7 

moterų yra daugiau negu

Iš 50 
100,000 gyv. 
yra daugiau 

39 miestuose skait
in ote-

>, H-gi miestų su- 
Daugiausia vyrų, suly

sti moterims yra mieste 
Washington' Valstijoj:

Už tai mieste Nashvil- 
100 moterų yra tįk 86,7

Rhode Island, Maryland, 
Carolina, South Carolina, 
miestų turinčių per 
28 miestuose vyrų 
negu moterų 
liūs vyrų, sulyginant su 
rims, p 
mažėjo, 
ginant 
Seattle, 
čia ant 
vyrų, 
lėj ant 
vyrai. Baltimore j ant 100 moterų 
išpuola 92,4 Vyrai, o Clevelande 
ant 100 moterų vyrų yra io6>6; 
Chicagojį yra beveik tas pats. 
New Yorke skaitlius vyrų ir mo
terų beveik lygus.

EXPLIOZIJA.
Bellewood, Ill. Akmenų skal

dyklose James ir A. C. O’Laugh- 
lin Co., netoli Chicagos atsitiko 
smarki expliozija, kurią jautė ir 
Chicagoj. Nors skaldykloj buvo 
20 žmonių ir nors expliozija bu
vo taip smarki, kad daugelis Chi
cagoj manė, kad tai yra žemės 
drebėjimas, ji žmonių neužgavo. 
Išlėkė į padanges parako ir di
namito krautuvės.

peikė Ameriką, nes 
darbo rasti negali.
norėjo Rusijon, iš
Amerikon atkako, bet pirma, sa
kė, nušauses naujai išrinktąjį pre
zidentą Wilsona. Kišenių j pas 
jį rado užprovytą revolverį.

ji ūžti 
išmetė

Havana, Cuba. Kubos prezi
dentas užtvirtino sumanymą Ha
vanos porte pastatyti paminklą 
atminčiai žuvusių su išlėkusiu į 
padanges Amerikos kariško laivo 
“Maine” jūreivių. Laivas tas Ha
vanos porte tapo sunaikintas 
1898 m., bet kas jį sunaikino, ne
žinia. Dėl to išnaikinimo prasi- 

irs to- 
langėn 
turėti 

ameri- 

mi turinti be laisnio bevielinio 
telegrafo aparatus. Juos turinti 

išgauti.turi nuo

tus j ieškojimui paslėpusių apa
ratus.

TEISINGA RADĖJA.

New York. Jauna stenografė 
Ellen Bart atėjo į policijos sta
ciją ir ten atidavė rastą ant grin
dų viršutinio geležinkelio Stotyj, 
laikraštį ir paprašė policijos laik
raštį sugrąžinti jį pametusiam. 
Policijos oficicras pažiurėjo į 
merginą manydamas, jog tai ko
kia kvailė, bet, laikraštį išvynio- 

viduryj rado 200 dol.

GERA DOVANA.

miresDumson, N. J. Neseniai 
profesorius Morris Loeb iš savo 
turtų užrašė pusę milijono do- 
liariu chemiškam fakultetui Har- c

vardo universiteto ir rekonvales- 
centų namui New Yorke $250.000.

SIUNTINĖJIMAS PUNDŲ 
PAČTU.

Washington, D. C. Nuo naujų 
metų ir Amerikoj bus galima 
siuntinėti pačtu pundus iki 11 

mokėti po 5c., o už tolesnius po 
3c. ir juo toliau, juo daugiau; 
brangiausia mokestis, taigi siun
čiant pundą toliausiai, bus už pir
ma v
9c.
10c.

švara 12c.. o už tolesnius v
Apdraudimas siuntiniu bus

vis
tiek, ar siunti n v s 
ar

ar

ilus išleistos

VAISTAS NUO VĖŽIO.

St. Louis, Mo. D ras Led Doeb 

ligoninės išrado vaistą 1 
mingai gydantį vėžį, taigi 
kurios iki šiol nemokėta g

Po kelių sanvaičių vėžys buk su- 
visu išnyksta, ligonis suvisu iš
gyja.

UŽ SKRYBĖLĘ.
Marion, Ohio. Dora A. Star- 

key, susipykusi su savo vyru už 
naują skrybėlę, pagriebus revol
verį, A paleido į jį šūvį, o kitu Šū
viu pati nusišovė. ^ V^aš pašau
tas taipgi mirtinai. Smarkios 

mat moteries butą, jeigu už tok j 
mažmožį, kaip skrybėle, nesirdo- 
vėjo ne tik į vyrą šauti, bet ir pa
ti savęs nepasigailėjo.

GAISRAI.

Cincinnati, Ohio. Siautė čia 
didelis gaisras miesto viduryj, ku
ris išnaikino kelias triobas ir 
šimtą krautuvių 
siu triobų yra:
departamentinčs krautuves Ren- 
dengs-Loth man

triobas
Terp sudegu-

Gibsono hotelis,

ir apautuvių 
is Shoe Co. 

Nuostolius ugnies padarytus skai
to milijonais doliarių. Ar su
degusiose triobose nepražuvo 
kiek žmonių, nežinia.

Dallas, Texas. Viduryj šito 
miesto 12 gruodžio dieną siautė 
gaisras, kuris pridirbo nuostolių 
ant 300,000 dol.

NELAIMĖS ANT GELEŽIN- 
KELIŲ.

Cumberland, Mo. Terp Sand- 
pateh, Pa. ir Hyndman, Pa., ant 
Baltimore & Ohio geležinkelio, 
susimušė prekių traukinys su pa- 
sažieriniu. Prie to užmušta pen
ki žmonės, o sužeista 7.

POLITIŠKŲ PADANGIŲ.

Kongresas. Atidarant kongre
so sesijos, prezidentas paprastai 
priduoda jam savo atsiliepimą, 
kuriame padaroma apžvalgą visų 
bėgančių valstijos reikalų ly
ginai suteikiama nurodymai, kas 
butų geistina toliaus veikti. Sa
vo atsiliepime prezidentas Taft, 
padaręs apžvalgą bėgančių rei
kalų, rekomendavo šiai kongreso 
sesijai sekančius svarbesnius įsta
tymus : pataisyti įstatymus 
apie pinigyną; patvirtinti naujai 
išdirbtus planus reorganizavimo 
armijos; padidinti atlyginimą mi
licijai; suteikti pilietystės teises 
Porto Rico salai; sureguliuoti 
upių ir navigacijos reikalus; pa
kelti pulkininką Goethals, (da
bartinį perdėtinį kasamojo Pa
namos kanalo) už jo nuopelnus 
rangon general-majoro; kas me
tai taisyti po du nauju karišku 
laivu S. V. laivynui.

Prezidentas priešingas demok
ratų sumanymui duoti neprigul- 

anksti, sako: jis palieka reviziją 
tarifo savo įpėdiniui Wilsonui ir 
neduoda apie tai jokių patarimų.

— Sekretorius Žemdirbystės, 
savo metiniame raporte, apskelbia 
apie pasididinimą vertės farmų 
produktų laike jo sekretoriavimo. 
Laike paskutinių 16 metų abelna 
vertė tų produktų pašoko nuo 
keturių ir pusės bilijonų dolia
rių iki devynių ir pusės. Taigi 
žemdirbystė daugiaus negu dvi-

ir turi prezidentą

yra 
arba
n uo
li u vo

— Kongrese padaryta krivulę 
sulyg klausimo, kaip kuris kong- 
resmanas ir senatorius žiuri į taip 
vadinamąją “praimery” (pri
mary), nominuojant S. V. pre
zidentą 
po senovei nominuoti partijų kon
vencijos, ar visuotinasai balsa
vimas.

Krivūlė parodė, kad dauguma 
kongresmanų ir senatorių 
priešinga naujam įvedimui, 
nenori aiškiai apie tai savo 
monės išreikšti: 128 balsai 
už “primary” 112 prieš ir 244 
atsisakė išreikšti savo nuomonę. 
Šitie paskutiniai, sakoma, yra 
taipgi naujam sumanymui prie-

— Naujai išrinktas preziden
tas Wilson pargrįžo iš Bermudo 
salų po mėnesinių vakacijų. Sa-

Shenandoah, Pa. Sustreikavo 
vaikai ir išlaukiniai darbininkai 
kasykloj Packer No. 4 tarp Gi
rardville ir Shenandoah, Pa. 
Priežastimi streiko buvo tas, kad 
kompanija atleido keletą išlauki
nių darbininkų ir vaikų, nedavus 
apie tai anksčiau pranešimo. 
Streiko pasekmė yra tokia, kad 
Pakeriai No. L 2, 3, 4 ir 5 su
stojo dirbę, nes visos anglįs iš jų 
turi pereiti per brekerį num. 
4-to. Streikas palyti apie 4500 
darbininkų. Tikimasi, kad greitu 
laiku priešingos pusės susitai
kins.



len

jo ant 
ji taip

•nušovimu, bet tas ‘ negelbėjo.
Čia žmones pradėjo sirgti ko

kia ten liga, vienas jau mirė.
Šiose dienose lankėsi Čia ka

pucinas su misijoms, bet po misi
jų pas mus daugiau vaidų atsi
rado: karšti katalikai varo iš gy
venimų bedievius, paskui vėl prie 
stiklelio laikosi; Misijonierius iš
buvo 8 dienas, bet j pabaigą jau 
žmonių pamokslų klausyti mažai 
susirinkdavo. Kas prieš misijas 
gėrė, geria ir po misijų.

Gailutis.

darbui? 1
Konkolauskas griežtai('atsako:

Ne! u y
Lukošius apie šį dalyką paaiš

kino plačiaus, kad tokie’'svarbus 
dokumentai tur but spaudinami 
taip, kaip yra parašyta, nežiūrint, 
kiek Balutis, arba Olševskis kal
bu mokėtų. Konkolauskas dar 
šoka prieš Lukošių, bet balsai 
buvo duodami iš eilės. Klausia ki
tas (pravardės neįsitęmijau):

— Kodėl parašyta Suvalkų gu
bernatoriui, iš miesto , Kauno ?

jau mirė 4. Klaidingai buvo pa
duotas Staniulio vardas — vardas 
jo ne Jonas, bet Franciškus; jis 
prigulėjo į šv. Antano dr., Petras 
Daugėla prigulėjo į Laisvės My
lėtojų Dr-ją; kits niekur nepri
gulėjo. Subatoj palaidojo 21 m. 
Joną Birulį; jis vos 8 mėnesiai 
atgal atvažiavo iš Lietuvos; 3 
gruodžio dieną palaidojo 32 metų 
Antaną Chizauską. Jis paėjo iš 
Kauno gub., ’Eirogalos valsčiaus, 
kaimo Pilutovo. Iš persigan- 

pąsimirė

tam panašias organizacijas reikia 
griauti. Čia paminėjo Paukščio 
atsišaukimą “Kovoj”, vkuris ra
gino socialistus griauti Susivie
nijimą. Sako, sugriovus šias 
draugijas, ir dar neprirengus jų 
vieton geresnių, reikėtų lietu
viams likti nuogais. Toliaus kal
bėtojas apsistojo ant šių dienų 
atsitikimų: kokių persekiojimų 
S. L. A. susilaukė iš pusės viso
kių Bagočių, Kutrų-Vasilauskų, 
ir tam panašių gaivalų, kurie 
kurstė žmonis prieš S. L. A. laiš-

iš to kįla. Dar vienas klausia, 
kokia yra toji darbininkišką parti
ja, apie kurią kalbėtojas minėjo? 
Kalbėtojas atsako, kad viena yra 
darbininkiška partija, ir angliš
kai ji vadinasi “Social-Democ
ratic party”, bet iš lietuvių, ku
rie toleruoja Bagpčius ir Kutras- 
-Vasiliauskus, tai yra tik. “Kut- 
rų Partija.” Užklausėjas baisiai 
tuom įsižeidžia. Kitu 
dėlei stokos vietos neatUartosiu

Galų gale užklausėjai taip įsi 
karščiavo, kad vieni kitiems ne- dimo y gruodžio

truso vaisius deda ant tėvynės 
aukuro, iš kurio tvinsta šviesos 
spinduliai ant visos lietuviškos 
žmonijos, kurios nariais ir mes 
visi esame.... Toliaus tęsia — 
mes kiekvienas privalome pir
miausia rupinties gyvųjų tėvyne, 
nuo kurios priklauso ir numirė
liai; nes pasakyta yra: koks gy
venimas —• tokia mirtis, ir 1.1.

Visų apsvarstytųjų dalykų re
zultatas parodė, jog kiekvieno 
supratusiojo ir suprantančiojo 
mokslo bei žmoniškumo reikalą



ne.

Apžvalga

ro-

iš E. St. Louis,

ta y pa tą dar

tci-

vardu

M

jais da^\

ap- 
nu-

atgal, 
Letu-

pa- 
ant

š “Lietuvos” biz- 
kurie viską taip

sėkmių. Jaunas “lektorius“, tarp 
kitų, išreiškia ir tokias' mintis, 
kad nors lietuvių diduomenė yra 
katalikiškoji,

sąjungiečiai
Na, bet šis

Daugumui išteisinimas Zako- 
naitės butų linksma žinia, nes, be 
abejonės, visuomenės užuojauta 
yra jos pusėj.

Kas juodesnis: smala ar degu
tas, šnipas ar donosčikas-denun- 
ciantas? Apie tai dabar daug gin
čysis mus “sociologai“.

Naujametinis numeris. Vieton 
padidinto Kalėdinio numerio ža
dame išleisti padidintąjį Nauja
metinį “Lietuvos“ numerį.

Vien tik katalikystės rybų pri
silaikant, galima atsiekti tikrąjį 
apšvietimą, būti tikru žmogumi 
Ir tikru tautiečiu, ką gali užginti 
tik žmogus nesuprantis ir nepa
žįstantis to išganingo liepto.

kokiais 
sius”.
kėstrą,

draugui”, jeigu jis 
savo draugus, anot 
šnipus?

įs
ta

bus
to-

žmonių akių. (Butų tad nevilkusi 
laukan ir šito šnipelio. “Liet.”). 
Tebūna gėda nešvariems politi
kieriams. (Amen. “Liet.”).

pirmesnis 
buvo

giai ir iš įtalpos įvairumo, pir
mas “Moksleivio” numeris gana 
gražus.

Jis 
vaikšiotl 
rintų jų 
gerais tautiečiais Ir žengtų tik
ros tiesos keliais....

Tečiaus maža dalele protestan
tų stengiasi užmesti jai savo ti
kėjimą, savo tikybinį “credo”, 
darbuojasi, jieško įvairiais budais 
priemonių tų savo norų atsiekl- 
mui, nežiūrėdami, ar turi raciją, 
ar

(“Moksleivis”) turės 
pas moksleivius stip- 

dvaslos, idant jie butų

Kaip “Lietuva“ gali prirodyt.
Nors musų cicilikučiai tiek 

sikarščiavo, kad su
negalima butų
mažiausios abe- 
su jais nei ne- 
aiškinimus lei-

ir musu visuomenei, v
Sekančiam 100-me savo nume

ryj “Laisve” dar ir tai įdėjo:

“Keleivis” vėl 
stas. “Draugas” 
“Keleivis

nei žodžio. “Kova'’ labai pasi
piktino ir pasmerkė “draugo” 
Bagočiaus išdavikišką darbą su
lyg SLA. prezidento, bet to viso

(Pirm šito straipsnio, perskaity- skas, kaip mums pranešama 
kit korespondenciją iš Waterbury,' gi

Conn., ant 3-čio puslapio).

Toliaus kalbama ir tokiu pačiu to 
kritikos tonu rezonuojama apie skundė lietuvių 
viešuosius lietuvių reikalus.

0 REDAKCIJOS.
raščlul siunčiam! rankraKČlai 

pažymėti autoriaus parašu 
resu. Pasirašantieji pseudony* 

‘irl paduoti, Redakcijos žiniai,
teisę atsi’V’ 
trumpinti ir

rankraščius 
grąžina au-

pasllieka sau
< ’ rankraščius

. taisyt..
Netinkamus laikraščiu!
Redakcija, pareikalauta, 
toriui atgal jo lėšomis.
Reikia visada rašyti tik ant vienos 
poplerio pusės, paliekant plačius tar
pus tarp eilučių.
................. . ... ..... ............ ... . ...... . ■

nusto-

ara-
Ką “Laisvė0 sako?

Lietuvių Socialistų Sąjungos 
kuopos Waterbury, Čonn.

Juožas Konkol, arba Konkolau-

Pirmiausiai j mus rankas atėjo 
“Laisve0, kuri 99-m e numeryj 
štai kaip apie šito šnipelio darbą 
atsiliepia:

buvo garsinta, kad buk 
jęs eiti, vėl pasirodė.

Dumblynė. Drama
še Dvi Lietuvaiti iš Orzeškienės 
apysakos “Niziny”. Vilnius 191a. 
M. Piaseckaitės-šlapelienės iš
leidimas.

sausras pasauojo ameriKieciams c 1 j o s.
lietuvių kalboje, kad Rusų mo- “Lietuva“ labai pamėgo sens* 
kokios niekam netikusios, todėl, Atsitiko dirbtuvėj ck

Kaip snipas 
donosą par'ąše.

“Lietuva“ N' 49 praneša, kaip 
koksai tai šnipelis parašė donosą 
Suvalkų gubernatoriui ant poli-

šnipo] kad viršininkai suglemžia visus 
pinigus ir praleidžia juos su pa
leistuvėmis.“

“Lietuva” da nepaduoda šnipo 
vardo. Ji ketina palaukt da porą

tanti panašius dalykus vyrai, ku
riais gąletų užsitikėti - ne tik L. 
S. S. ir “Lietuva”, bet if visuo
menė.

Apie tai LSS. galės susižinoti

NAUJI RASTAI kas?

Vadovas už gruodį mėnesį.

Tarka už lapkriti mėnesį. "Tat^ Waterbury, Conn,,

Kad musų skaitytojai patįs ga
lėtų persitikrinti, kaip šiems laik
raščiams rupi teisybė ir dora, 
kaip jie moka spręsti apie blo
gus ir gerus darbus, čią paduo
dame pilnai tą visą, ką viršmineti 
laikraščiai apie tai parašė.

Musų jaunutis “Moksleivis” 
dikčiai persurino, tas vienok gali 
but dovanotina — kiekviena jau
na gaspadinė tankiausiai persu- 
do virdama savo pirmus barščius. 
Už tai kitas straipsnelis — “Kata
likiškosios moksleivijos ‘credo* ” 
— rodo tikrus ženklus pavojaus 
patiems net katalikams-mokslei- 
viams.

Skaitant jį, noroms-nenoroms, 
gauni įspūdį, kad tai ne jaunoji 
musų moksleivija tSrp savęs kal
basi, kaip čia geriaus aprūpinus 
savuosius reikalus, kaip geriaus 
prisiruošus prie moksleiviją lau- 
kainČio, mokslą pabaigus, darbo, 
bet junikaitis, apsivilkęs profe
soriaus toga, iškilmingai nuo ka
tedros skaito lėkei ją — pražilu
siai visuomenei. Tas negerai, 
tas, manome, neprives musų mok- 
•leiviją prie pageidaujamų pa

“Keleivis”už visus smarkiausis.
Už visus smarkiausiu pasirodė 

“Keleivis”. Patarlė sako, kad 
“girtam ir jūrės iki kelių”. Per
skaičius jo straipsnį, noroms-ne- , 
norom s, turi pasakyti, kad “Ke
leivis” ne tik iki kelių, bet iki 
pačiam kaklui į tas purvinas jūres 
lenda. Jis, būdamas Bagočiaus 
organu, karštai gynė ano išda
vikišką darbą, kurį net “Kova“ 
ir “Laisvė” pasmerkė; jis paėmė 
savo tylinčion globon falsifika- 
torių Kutrą-Vasiliauską, nuo ku
rio vis dar laukia “pasiteisinimo“ 
ir per mėnesį sulaukti negali, 
nors vienuose namuose sėdi; jis 
paima savo tėviškon globoti ir 
trečią narį trejybos, stengdamasi 
suversti visą bėdą “Lietuvai“,, o 
tam išdavikui tik švelniai piršte
liu pagrąsina: tu durniuk to-ne
daryk, nes tuom diskredituoji 
darbininkų organizaciją. Seka 
“Keleivio“ straipsnis:

Šnipas
“Lėtuva” savo 49-ame numeryj 

atspaudina seniai žadėtą doku
mentą, kuris turėtų parodyt, kad 
Liėiuvių Socijalistų Sąjungoj tik
rai esama šnipų. Tas dokumen
tas —* tai pranešimas Suvalkų 
gubernatoriui, jog kunigai Ol
šauskas ir Tumas “kalbėjo ir 
pri vadžiojo visokius bjaurius 
^vardus ant Rusijos“ ir jog “Ol
šauskas pasakojo amerikiečiams 
lietuvių kalboje, kad Rusų mo

bar, rodos, nei 
susikalbėti ir, be 
jončs, “Lietuva” 
manys j jokius 
stis,—bent pakol jiems galvos ne-
atauš,—tai vienok, iš atžvilgio į 
rimtesnius socialistus, “Lietuva” 
bus visados pasiruošusi prirodyti 
teisingumą to, ką ji apie šitą rei
kalą yra visuomenei "pranešusi.

Pirmiausiu prirodymu gali būti 
paties , išdayįko prisipažinimas. 
Jis dabąj, kada męs jį vardu ir 
pravardę. įvąrdinom, turės ką- 
-nors apįe tai, pasakyti. Męs jam 
duodamu faųj tikslui vietą “Lie
tuvoj”, jęigų, jis to nori.

. Tai vi^nasį,{judas pažinimo tei
sybės. ĘetOf!ir kitokiu bųdų, 
dėlei rin^tes|xi^ socialistų žingei
dumo, męs galėsim tam tikrai 
rimtų Yyrų ^komisijai prirodyt 
minėto J^onkcjl-Konkallausko kal
tę. Teeitus įneš čia pat 
pasargą* šiame ątvėjuj mes 
neturėsime reikalo 1 su mie- 
kuom kitu, * kaip tik su ko
mitetu, susidedančiu iš ypatų, 
ant kurių “Ųietuva” podraug su 
L. S. Sąjunga susitaikys. Męs 
nenoresim turėt reikalo nei su 
keleivines frakcijos pramuštgal
viais, nei su jokios kitos rūšies 
pramuštgalviais* Šios komisijos 
nariai turės but rimti ir supraa-

a

Dėlei Uršulės Zakonaitės nu
teisimo. Pasiremdami “As
sociate Press” telegramų iš Wa- 
shingtono, num. paminė
jome, kad Suv. Valstijų teismas 
nusprendė Uršulės Zakonaitės 
bylą ne jos naudai ir kad todėl 
Zakonaitė turės but deportuota. 
Dabar mums pranešama iš E. 
St. Louis, Ill., kad galutinas re
zultatas tos bylos dar nepaiškėjęs 
ir todėl dar nežinoma, kaip vis
kas pasibaigs. Štai šis laiškas:

E.’ St. Louis, Ill. 
Gruodžio 12-to, 1912.

“Lietuvos” 49 num. (apžvalgoj) 
tilpusi žinia, buk Uršulė Zako- 
naitė, nuteista deportavimui — 
bus neteisinga, nes iki šiai dienai 
(12—12—12) nei Jos apginėjas, 
nei apkaltintoji nežino, koki nu
sprendimą teismas išduos. Byla 
tapo paimta apsvarstymui 15 d. 
lapkričio, šių metų, bet iki šiam 
laikui nėra jokios žinios.

J. N. Simanauskas,
452 So. Collinsville avė.

gavome tame pačiame reikale se
kantį telegramą 
III.:

Lietuva“:
Supreme 

against U. 
tainly will

Court decided 
Zakonaire. Cer- 

write fully.
J. N. Simanauskis.

(Augščiausis Teismas nuspren
dė prieš U. Zakonaitę. Be abe
jonės, parašysiu (apie tai) pla
čiai. J. N. Simanauskas.).

Iš šito matyt, kad 
“Lietuvos“ pranešimas 
singas.

“Moksleivis”. Tokiu 
krikštytas pasirodė pirmasai 
meris mėnesinio liteuvių-katali- 
kų studentų Susivienijimo žurna
lo, kurį įsteigė buvusis pirmas
L. R-K. Moksleivių seimas, lai
kytas rugpjūčio mėnesyj Chi- 
cagoje.

Apart keleto eilučių, kores
pondencijų ir Moksleivių Susi
vienijimo atskaitų, čia randame 
dar straipsnį nuo “Moksleivio” 
redakcijos, kuriame nurodoma 
keliai bei pakreipa, kuria “Mok
sleivis“ žada eiti, ir dar L. R.-K.
M. Sus-mo prezidento Petro La
pelio “Katalikiškosios jpokslei- 
vijos ‘credo’

“Moksleivio“ redakcija, išreikš
dama “Moksleivio“ siekį, rašo, 
kad tai

Be abejonės, siekis tikrai gra
žus, tik, sprendžiant iš to, kas 
keliomis eilutėmis žemiaus pa
rašyta, jis, rodos, gana keistai 
suprastas ir išreikštas. “Mokslei
vis” taip išreiškia savo nuomonę 
sulyg to, kaip galima atsiekti 
tikrąją apšvietą:

Tą patį darą ir “pirmeiviai”, 
kurie, sulyg šito jaunučio “pro
fesoriaus” nuomonės, mena, kad 

Tikyba, bažnyčia esą dalykai 
pasenę, verti* persekiojimo, di
džiausios paniekos.

% _ ........ ' tus: kyn.Musų moksleiviai, kokių pa
žiūriu jie nebūtų, gali atlikti ir, 
tikimės, atliks gerus darbus, bet 
tik patol, pakol jie atmįs, jog jie • . A , .. .1 1 J t » j b j (jas to raporto, (rusų kalboje ir

, lietuviškai išverstą), įdėdami po- 
I draug ir išdaviko vardą, kurį 
j “Lietuvos” 49-me numeryj bu- 
I vome praleidę, kad duoti tos 
i denunciacijos autoriui progą pasi
teisinti pirm, negu jo vardas bus 
apskelbtas.

1 Iki šiam laikui męs nuo jo jo- 
! kio pranešimo nesulaukėme, nors 
jam buvo apie tai žinoma, kaip 
matyt ir iš šiame numeryj tilpu- 
sios korespondencijos iš Water
bury, Conn. Jeigu žmogus butų 
padaręs tą denunciaciją “iš kvai
lumo”, kaip stengiasi išaiškinti 
musų socialistiški laikraščiai, tai 
jis, ačiū “Lietuvos” pasiulijimui, 
turėjo progą prisiųsti pasiteisi
nimą.

Nors kaltė visados pasilieka 
kalte, vienok ji bent išrodo šiek- 
-tiek lengvesnė, jeigu kaltininkas 
pats prisipažįsta, o ne kitas jo 
kaltę apskelbia. “Lietuva” sutei
kė jam tą progą (nors nebuvo 
tam reikalo), bet žmogelis, ma
tyt, pasiryžo laukti iki paskuti
niam galui. Ką-gi darysi? Ne
nori lapė pati iš urvo lysti, reik 
ją už uodegos laukan traukti.

Taigi štai tas, dar pas lietu
vius iki šiolei'negirdėtas įskundi- 
mas Lietuvos veikėjų, kurie, 
darbuodamiesi musų tautos, ap
švietos labui, susitiko čia Ame
rikoj su piktu kirminu, kuris iš- 
pasalų juos stengėsi įkąsti.

JEGO PREVOSCHODITELSTVU 
Suvalskomu

Gubernetoru 
Josifą I. Konkola 

iz Sievernoj Ameriki 
No. 39. Ulicy. 

ZAJAVLENIJE. 
Nioskol’ko mieslacev prošlo už, 

kak vozvratilis v Rossiju. dva 
svieščennika iz gor. Kovna, i n4- 
čego nikto ob nich ne dones 
Russkomu Načalstvu, togo, čto 
oni govorili i prlvodili vsiakije 
bezobrazni imena na Rossiju, vo- 
pervych govoril Olševskij Ame- 
rikanskim žiteliam v Lltovskom 
jazikie, čto Rusėkije Učilišča ni- 
komu negodiatsia, potomu čto 
Načalniki ubirajut vsie den’gi i 
progulku dielajut s bliedjami.

V takom slučajie prosu VAŠE- 
GO PREVOSCHODITELSTVA do 
prosit’ Olševskago o doznanii, ili- 
-že poslat’ zajavlenije Kovensko- 
mu Gubernatoru

Zajavitel’ Josif I. Konkol 
Lietuviškai šį pranešimą išvertus, 

bus

yra moksleiviais; jeigu jie tą 
pamirš ir pirm laiko moksleivio 
rubus pakeis profesoriaus toga 
arba misijoneiriaus sutanna, tai 
visuomenė turės su jais daugiaus 
bėdos negu tikros naudos.

Visgi šiame straipsnelyj randa
me ir gerų minčių, iš kurių gere
sniam atminimui, vieną čia 
įdedame: .

šioj gadynėj reikia daug, labai 
daug mintinti, bet mintyti gerai.

Tą sakinį vertėtų ir musų mok
sleivijai pasiimti sau obalsiu ir 
uždėti ant pirmojo jų organų la-

Su kokais šnipais “Lietuva” tu
ri ryšius? Taip klausdami, musų 
užsikarščiavę cicilikai stengiasi, 
matomai, nukreipti visuomenes 
atydą nuo savo draugo darbo, ku
rį jis padarė, parašydamas de- 
nuncijaciją ant kun. Olševskio ir 
kun. Tumo. Tuomi norima su
kelti didelę sensaciją.

/

Palaukit, pabaigsim šitą reika
lą, tai tada galėsim jus užkviesti 

ir kitą šokį, vardu: “Su 
šnipais ‘Lietuva’ turi ry- 
Kol-kas taisykit tam or- 
kad smagiau butų šok-

teismo nubau- 
praneša, kad 

antru kartu jau tapo 
teismo nubaustas už apšmeižimą.
Pirmiau už apšmeižimą jis ir re
daktorius užsimokėję po $25.00, 
o dabar už apšmeižimą kun. Bu- 
kavecko teismas uždėjo “Kelei
viui” $100.00 bausmės. Męs gir
dėjome, kad sąryšyje su tuom

“Keleivis” prašalinęs nuo redak
cijos.

’ Mokėjime štrafų už apšmeiži
mą nei vienas laikraštis negali su 
“Keleiviu” lygintis......

“Lietuva” sukėlusi “sensaciją”, 
garsindama šnipišką pranešimą, 
vieno iš socialistų padirbtą.—Taip 
šūkauja musų “susipratėliai“ ir jų 
laikraščiai, pamiršdami, kad jie 
patįs daugiaus metų nuolatos 
bubnija apie kun. Olševskio šni- 
pystę ir dar, apart Kutros, nie
kas iš jų to neprirodė. Tas va
dinasi ne sensacija.... Teisybė, 
tas yra — šmeižimas.

Ant “SanlJs” delegatų ■ patašė aem 
ciaciją narys 34tos LSS. kuopos

■ ____ ______ _ ... JŠ) IV?

; Pats beveik išsidavęs. "
------------------------- l.

Ką apie tai rašo Socialistų laikraščiai.

numeryj męs paskelbiame vardą i 
išdaviko, kuris melagingai 

apšvietos nau
dai veikusius “Saulės’’ delega- 

K. Olševskį iš Kauno 
ir kun. J. Tumą, dabartinį Lai
žuvos kleboną, Kauno gub.

Dabar paduodame pilnas kopi-

taip:
JO MYLISTAI 

Suvaiką 
Gubernatoriui 

Juoko I. Konkolo 
iš šiaurinės Amerikos 
* No. 39. Gatvės. 

PRANEŠIMAS. 
Keli mėnesiai jau praslinko, 

kaip sugrįžo Rosijon du kunigu 
iš miesto Kauno, ir niekas nieko 
nepranešė apie juos Rusų Vy
riausybei, to, kad jie kalbėjo ir 
privedžiojo visokius bjaurus var
dus ant Rusijos (vadinasi, ją ko- 
liojo-. Red.); pirmiausiai Olšev
skis pasakojo amerikiečiams lie
tuvių kalboje, kad Rusų moky
klos niekam netikusios, todėl, kad 
Viršininkai suglemžia visus pini
gus ir praleidžia juos su pa
leistuvėmis.

Todėl meldžiu JŲSŲ MY- 
LISTĄ iškvošti (doprosit* o doz- 
nanii) Olševsk|, arba pasiųsti 
pranešimą Kauno gubernatoriui. 

Pranešėjas Juozas I. Konkol

Kas toks šitas išdavikas yra?
Pirm negu paskelbti visuome

nės žiniai šitą išdavystę ir išda
viko vardą, męs turėjome nema
žai laiko sugaišinti, pakol gavome 
platesnes apie tai žinias.

Josif I.- Konkol, pasirašęs po 
ąugšČiau minėta^denunciacija, lie
tuviškai vadinasi Juozas Konko- 
lauskas ir-šiltom laiku gyvena 

, po num. 70 
John st. Tais laikais, kada jis 
tą donosą rašė, jis gyvenęs po 
»um. 39 Summit $t.,* tame pačia
me mieste. Jis yra, sulyg savo 
išreiškiamų pažvajgųj karštas so
cialistas ir priklauso prie 34-os

yra 
gimęs ir au(įįs Veisiejų mieste
lyj, Selh'ų pavieto, Suvalkų gu
bernijos. Iki šiol nevedęs. Tai 
yra dar jaudas vyras, apie 23-24 
metų amžiaus. Šiaip taip pra- 

ninkelio Augustavo pav., Suval
kų gubernijoj. Ten jis pramo
ko rašyt formališkoj formoj ra
portus. Tuomi ir pasiaiškina, 
kodėl šitas ant kun. Olševskio ir 
kun. Tumo “donosas” parašytas 
tikrai kanceliariškoj formoj. Tas 
iš dalies taipgi paaiškina, kodėl 
jis buvo adresuotas Suvalkų gu
bernatoriui, o ne Kauno guber
natoriui: jis buvo raštininkėliu 
Suvalkų gub. ir, matomai, jam 
buvo parankiau rašyti savo “bu
vusiai načalstvai”. Savo keliu 
jis nepamiršta duoti Suvalkų gu
bernatoriui nurodymą, kad tas 
persiųstų Kauno gubernatoriui.

J. Konkol arba J. Koųkolauskas 
atvykęs Amerikon apie 1906 me
tus.

Čia apleidžiame visą jo žingei
džią karjerą kaip Lietuvoj, taip 
ir Amerikoj.

Pats beveik išsidavęs.
Šiame numeryj, skyriuj “Lie

tuviai Amerikoj”, skaitytojai ras 
akyvą korespondenciją iš Wa
terbury, Conn. Musų korespon
dentas, aprašinėdamas SLA. lai
kytas prakalbas, ypatingai p. J. 
Liutkausko prakalbą, rašo, kad, 
perskaičius kalbėtojui iš “Lietu
vos” num. 49-to pranešimą Su
valkų gubernatoriui, tas pats 
Konkolauskas pirmas šokęs prieš 
kalbėtoją ir užsipuolęs ant “Lie
tuvos”, kam ji pagarsinusi tą 
dokumentą ir dar, prisimesdamas 
puskvailiu, rugojęs, kam “Lietu
va” parašus! “Jego Prcvoschodi- 
telstvu” — Jo Mylistai. Anot 
Konkolausko, reikėję parašyt “Jo 
Šunybei”. Toliaus jis užsipuolęs 
ani kun. Olševskio ir, kaip mums 
pranešama, išbjaurinęs jį, įvardin
damas šnipu, ir buk dar pridėjęs, 
jog nieko blogo neėąą, jeigu ant 
tokio žmogaus kas ten pranešęs. 
Paskui, kalbėtojo prispirtas, vie
šai pasisako, kad jis vis-gi tokių 
darbų netoleruojąs. Publika, su
prantama, nežinojo, kad pats de
nunciacijų fabrikantas prieš juos 
kalba, pats parašęs denunciaciją, 
prie sienos prispirtas, pasisako, 
kad jis tokių darbų vis-gi ne
toleruojąs.

Laišku iš Waterbury, Conn., 
mums pranešama, kad po to viso 
vietiniai žmonės, arčiaus Kon- 
kolauską pažįstanti, pradėjo ma
nyti, ar “tik, Konkolauskas ne
turi ko bendro su panašiais dar
bais”, perdaug jau jis išsišokęs 
laike tų prakalbų. Jie neapsiri
ko: įla pati iš maišo išlindo.

Sujudo visas širšynas.
Apskelbus “Lietuvai” šnipišką 

pranešimą, vieno iš socialistų pa
rašytą, sujudo visas širšynas*. 
Tas gerai, nes žmonės pamatys 
pagalios, ką musų social istišk i 
laikraščiai apie tai mano ir kaip 
jie moka tokius dalykus svarstyti.

Išėmus “Kovą”, kurį pasisako, 
kad ji bjaurinsi šiuom darbu ne- 
mažiąu už pačią “Lietuvą”, kiti 
socialistų laikraščiai, būtent: “Ke
leivis” ir “Laisvė”, anot prie
žodžio, sienomis laipioja....

—- “Lietuva” sufabrikavo, “Lie
tuva” su valdžia bičiuliuojas, 
“Lietuva” su šnipais žinosi.... 
Kaip “Lietuvą” tą gavo, iš kur 
ištraukė?.... Taip rėkaujama jų 
skiltyse. Apie šnipo darbą — 
mažiausiai, beveik nieko. Karš
čiuojasi vyrai; neapykanta “Lie
tuvos” .priverčia juos net už
miršti apie šiokią-tokią logiką, 
rimtumą.

Sakysim, mus užpultų koks 
“bomas” su revolveriu rankoj, 
o jus, apie tai išgirdę, ištrauktu
mėte jam revolverį ir mus iš- 
gelbėtumėt nuo pavojingo užpuo
liko. Męs, jums atsidėkuodami, 
griebtum jus už gerklės ir, ne
paisydami “bomo”, rėktume: “Iš 
kur tu tą revolverį gavai — pats 
tu bomas esi!”.... Ką jus į tai 
pasakytumėt? Be abejonės, jus 
sušuktufnet: “Vyruti, ar iš galvos 
išėjai? Turbut tau galvoj iš di
delio išgaščio lydekos pradėjo 
spardytis?”....

Ištikro, tokia pat sceną daro 
ir musų minėti socialistiški 
laikraščiai. Patįs sau neišmanė
liai dar labiaus užkenks ir, kas 
blogiausia, kad jie to nesupran
ta, ką visi supranta.

KĄ RAŠO APIE TAI SOCIA
LISTŲ LAIKRAŠČIAI.

Paskelbdami pilną turinį virš- 
minėtos denunciacijos, sulaiky
dami išdaviko vardą ir norėdami 
išgirsti musų socialistiškų laik
raščių nevienpusišką nuomonę 
apie šitą bjaurų jų draugo pa
sielgimą, męs pakvietėme juos 
tai padąryti pačių socialistų nau
dos dėlei.

Nors paprastai musų sociali- 
stiški laikraščiai, kaip ve: “Ke
leivis“, “Kova” ir “Laisvė” visą 
metą, visą savo gyvenimą, bub
nija apie principus, apie idealus 
ir dorą, kurių, jie sakosi, prisilai
ko, apie skriaudas ir šuny
bes, kurias neva daro nesocialis- 
tai, nors jie, sakome, baisiai vi
sados sakosi pasmerktą blogus 
ir bjaurus darbus, tai vienok šia
me atsitikime, kada dalykas eina 
apie vieną iš jų draugų, tie laik
raščiai tūpčioja aplinkui, norėtų 
išrasti visokius pateisinimus sa
vo draugo netikusiam darbui ir 
neatsargiai taip toli užsivaro, kad 
net savo netikusio draugo apgy
nimui kaikurie norėtų mesti kaltę 
ant “Lietuvos”, — jie norėtų/vi
suomenei įkalbėti, kad bene pati 
“Lietuva” bičiuliuojasi su šnipais, 
jeigu takius dokumentus išgau
na. Mums labai šių laikraštėlių 
gaila, nes savo šitais paikiais 
kurstymais jie patįs sau duobę 
kasa. Vieton pasmerkti bjau
rų darbą, vieton atkreipti savo 
organizacijos narių atydą ant iš
davikų ir panašių gaivalų, kurie 
dergia jų locną organizaciją, jie 
stengiasi juos lyg užstoti, nu
baltinti, mesdami nuožiūrą kitur. 
Tą jie darė pirmiaus, paaiškė
jus, kad Bagočius įskundė SLA. 
prezidentą, kad Kutra-Vasiliaus- 
kas sufabrikavo priešais tą patį 
kun. Olševskį afidavitą. Tą patį 
jie stengiasi ir dabar padaryti.

Tame ir apsireiškia visas su
puvimas, doriškas nupuolimas 
tų, kurie taip garsiai kalba apie 
dorą, teisybę ir turi pretensijas 
darbininkams vadovauti.

cijos sėbro “oteo” Konstantino. 
Šnipelis rašo, kad “otec” Kon
stantin agitavęs čia Amerikoj 
prieš rusiškas mokyklas ir val
džią. Kaip matote iš didelio de
besio tiek buvo lietaus, kiek iš 
ožio pieno. Saviškis ant saviš
kio pabraukė donosą. Na, bet 
rusų policija ir žandarai tai}.) 

jo “garbei” donosas neužkenkė. 
Jis ir šiandien “loskoje.” (Iš kur 
“Laisvė” apie tai žino? “Liet.“).

Kada jiedu su Tumu grįžo iš 
Amerikos, juos ant rubežiaus pui
kiai patiko žandarai Kybartuo
se. (Dar geriau jie pasitiktų ir 
“Laisvės” redaktorių. “Liet.”).

Su “donosčiku” 
pasielgs atsakančiai, 
faktas tik įklampina Olševskį. 
Išeina, kad valdžia jau taip 
sitiki Olševskiui, kad net 
donosų nežiūri.

Netinka Balevičiai Burcevo 
lė! “Lietuva” tyčia negarsina
nešėjo vardo, kad padaryti biznį; 
Tris savaites stenėjo ir dar dvi 
žada stenėt.

’ “Laisvė”, kaip skaitytojas gali 
patėmyt, mena tą menku dalyku 
esant, nesą, girdi, kun. Olševskis 
ir-gi “šnipas”. Taigi, anot jos, 
nedidelis dalykas, jeigu šnipas 
ant šnipo danosą pabraukia.... 
Jeigu jau net ir taip butų (kam 
prirodymų visai “Laisvė” neduo
da), tai visgi išmintingai “Lai
svei” neužtenka ir tiek proto, 
kad suprasti, jog jeigu šnipas šni
pą — vadinas, draugas draugą 
— išduoda, tai ką toks šnipas 
gali padaryt nors ir su tos pa
čios “Laisvės” redaktorium, ku
ris, tikime, visai neturi preten- 
sijos būti šnipo draugu? Ką toks 
išgama gali padaryti savo “ne- 

idavinėja net 
“Laisvės”, —

Chicagos žmonės labai pasi
piktinę “Lietuvos” pasielgimu. 
(Męs patįs apie tai pereitam nu
meryj parašėm, tik tai buvo ne 
abelnai “Chicagos žmonės”, bet 
tik būrelis keleivinių politikie
rių, kurie kampuose suokal
bius rengė, kaip čia “Lietuvai” 
pakaušį nulupus. “Liet.”). Pa
sirodo, kad tasai “garsusis doku
mentas apie “šnipą” guli “Lie
tuvos” red. jau šeši mėnesiai. 
(Tai, turbut, tik “Laisvei” pa
sirodė, čikagiečiai, kaip ir visi 
“Liet.” skaičiusiejie senai tą ži
nojo, nes “Lietuva” pati tą ap
skelbė jau 3 sąvaitės 
48-me numeryj. “Liet.”), 
va” atsisakė parodyti dokumentą 
ir pagarsinti viešai per visuome
nę (?) išrinktiems žmonėms (Jo
kia visuomene jokių žmonių ne
rinko, kiek męs žinome. Turė
jome delegaciją iš trijų ypatų 
ir apie tai buvo plačiai “Lietuvoj” 
parašyta. Be abejonės, L. S. S. 
rajonas dar toli gražu ne yra 
visuomenė ir jam rodinėti doku
mentus redakcija nemanė esant 
reikalingu delei priežasčių, kurios 
buvo anksčiau jau paskelbtos. 
“Liet.”). “Lietuva” iš “šnipelių”

“Kova” klausia — kas šnipas?
“Kova”, kuri jau pradeda pa

mažu mokintis švaresne kalba 
polemizuoti (tą mums smagu pa- 
tėmyt), keturiomis eilutėmis nu
peikia bjaurų darbą, už tai apie 
kitus dalykus prirašo su viršum 
60 eilių. Štai, ką jį turi apie 
tai pasakyt:

savaičių su apskelbimu šnipo var
lio; mat, ji norinti duot šnipui 
progą pasiaiškinti per jos skiltis, 
pirm negu jo vardas bus paskelb
tas; taipgi ir todėl ji laikiniai 
užtylint! šnipo vardą, kad Lietu
vių Socijalistų Sąjunga ir laik-

siskai savo nuomonę.i
Kam gi tos visos ceremonijos 

su šnipu5 Męs nematome jokio 
tyro pamato po tomis “Lietuvos” 
manevromis. Nesakom, kad “Lie
tuva" nežino to pranešimo auto
riaus vardo, bet jos reikalavimas, 
kad jis prisipažintų ir per ją pa
siaiškintų. tuo tarpu verčia mus 
manyt, kad ji nelabai užstriki sa
vo dokumentu, ir jo patvirtinimui 
reikalauja autoriaus prisipažini
mo.

O gal grynai bizniškas princi
pas priverčia “Lietuvą” taip ilgai 
tęsti? Nes čia juk sensacijinč ži
nia, išsyk ją paduot butų nė
šiais bizniška; apie šitokią žinią 
reikia keliomis savaitėmis 
anksto pranešt, pažadėt, kad 
kiame ir tokiame numeryje 
įdėtą, paskui atidėt da ant 
lesnio numerio, po tam pagar
sint be šnipo vardo, pakerint už 
kelių savaičių įdėt šnipo vardą 
ir 1.1., kaip “Lietuva” šiame at-

Tai rinkimas ni-vėjyj ir daro, 
kelių!

Męs gėrimės 
niškų talentų,
mitriai moka paverst į auksą, bet 
podraug matome, jog “Lietuva”, 
nutęsdama tą pranešimą ir jo 
autoriaus vardą, nori pilnai iš- 
naudot progą kaip galint ilgiau 
diskredituot lietuvius socialis
tus, kas sykis juos maišant su 
šnipais. Juk tai “Lietuvos” sena 
taktika link socialistu, c

Jeigu “Lietuva” nori nevien- 
pusiškos nuomonės apie šitokį 
šnipo darbą, tai pasakysime, kad 
męs nemažiau juo bjaurimės ne
gu pati “Lietuva”.

Bet kas svarbiausia — iš to di
delio debesies gali but labai mažai 
lietaus: pranešimas gali pasiro
dyt fabrikuotas. Šitame savo 
sprendime remiamės drg. Kveda
ro straipsnius “Sensacijinč šni- 
pystė”, kuris-j randasi apt 5-to 
puslapio.

čia daug prirašyta ir apie “Lie
tuvos” biznį, ir apie nikelių rin
kimą, ir apie norą Socailistų Są
jungai kenkti, ir pagalios net iš
reiškiama abejonę, kad “Lietu
vos” pranešimas gali pasirodyt 
fabrikuotas. Apie patį reikalą —* 
keturios eilutes; apie tas pasek
mes, kokios gali būti jos orga
nizacijai, net apie tai, ką-gi socia
listų sąjungos vyriausybė mano 

gas Bagočius” su honor u rezig- • • • • • navo, o Sąjunga rezignaciją pri
ėmė. Gal dabar LSS. lauks ir 
šito išdaviko “rezignacijos”, o 
gal ir pasistengs jį iš organiza
cijos išmesti be rezignacijos pri
vilegijų, nes jis, sulyginus su Ba- 
gočum, kur-kas mažesnis tūzas. 
Minimas “drg. Kvedaro” straip
snis, kuriuom “Kova” pasiremia 
yra žemiaus ir prie jo vėliaus 
prieisime.



ptiozija,/‘Lietuva” praneša apie 
ai sprindinemis raidėmis ant

pimo puslapio. Nėra ekspliozi- 
jos — “Lietuva” pradeda, bubr 
nyti apie šnipus! Jau kelios sa
vaitės iškalno ji užtriubijo, kad 
apskelbs faktus,/jog Sąjungoj yra 
šnipų.' Tas 
galvoja — gčra reklama. Pakol 
tie “faktai”/pasirodys, visi kal
bės apie “ 
daus, kas g 
Kiekviena^

Ar reikia geresnės 
O reklama pigi —

“intervlevį’i^su p. K. Jurgelioniu. 
Ne pro šadj čia' bus patemyti, kad 
“Kova” mažiausiai Iki Šiol užsi-

Su Jurgelioniu, kaipo su prl 
vatiška ir nedaug reiškiančia šia
me atsitikime vienute, nemano

VARDAN TEISYBĖS

Lietuvą”, visi žingei- 
i per vieni tie šnipai, 
norės “Lietuvą” ma- 

rekla- 
sensa-

tikėjo p. Jurgelioniu *—• renega
tu, parsidavėliu etc., jį išvadin
dama. Reik manyt, kad noras 
prispirt “Lietuvą” prj4 sienos už 
bent kokią prekę šiuom kartu pa
ėmė viršų ir patalpinta tą, kaipo 
svarbų dokumentą, atsiminus, 
kad, anot rusų patarlės, “Na 
bezryb’i i rak ryba”....

štai tas svarbus “interivew”, 
kuriam autorius užduoda vardą 
“Šnipinė sensacija”:

49-tam ji paduoda 
faktus”. Vėl

jau ir 
sprin- mačiaus su buvusiu

redaktorium p. Kl.
Iš ilgo’ pasikalbėji-

paskelbti niekuriuos

rusų

tyti. 
mos? 
cija.

No.
tuos savo 
dinėmis raidėmis, sustatyta: “Iš
gama”, “Lietuvis, Lietuvių So- 
cijalistų Sąjungos Naris, Šnipas”. 
Po tokiu antgalviu ji talpina, 
kaip ji sako, to šnipo praneši
mą, rusų kalboj. Pranešimas ra
šytas neva Suvalkų gubernato
riui. Štai kaip jis skamba:

(Čia seka pranešimas).
Taigi, čia skundžiamas 

valdžiai kun. Olšauskas,
pats yra prieš musų visuomenę 
apskųstas kaipo tos valdžios bičiu
lis ir dki šiol iš to apskundimo 
da neišsiteisino. Kas tad per 
vienas tas kun. Olšausko skundė
jas arba “šnipas”, kaip “Lietuva” 
jį vadina? Tai esąs vienas iš Są
jungos narių. Kaip jo vardas, pa
vardė — “Lietuva ’ nepasako. Ji 
apskelbsianti tai tik po dviejų sa
vaičių. Vadinas, da dvi sąvaites 
“Lietuva” pus j senacijos ragą 
apie šnipus. Kodėl gi “Lietuva” 
bijosi apskelbti to žmogaus var

Ant rytojaus, dienos klausimų 
stumiamas, 
“Lietuvos” 
Jurgelioniu, 
m o turiu
dalykus, kurie duoda progą žiū
rėt į dalyką iš kito atžvilgio.

Pirmutinis mano klausimas bu
vo :

— Ar skaitėte paskutinį “Liet.” 
numerį, kur su didžiu honoru til
po šnipo raštas-pranešimas?

— Taip, skiačiau tą tamsiąją 
sensaciją.

— O ką gi jus sakote?
— Be abejonės, žmogaus, kurs 

parašė panašų “zajavlenije”, ne
galima pavadinti šnipu. Tai yra 
tik denuncijatoriits. Iš to doku
mento taipgi aiškiai matos, kad 
žmogus rašė tokį dalyką pirmu 
syk, gal po valandos įspūdžiu, 

Tikras šnipas taipneapmąstęs.
niekad nerašo.
sijos teismuose skaitomus šnipų 
pranešimus, tas gerai tai žino. 
Tikras šnipas jokio pranešimo

kad tas žmogus baisiai (o kaip
gi 1) pavojingas musų veikėjams. 
Ar ji laukia, kol jis padarys 
mums blėdį? Juk ji turi žinoti, 
kad šnipo buvimas organizacijoj 
kiekvieną dieną gali tai organi
zacijai užkenkti.

Tiesą, iš to pranešimo visai 
nesimato, kad tai butų profesi- 
jonališko šnipo darbas. Jeigu tas

nebūtų siuntęs nei Suvalkų nei 
Kauno gubernatoriui; jis butų 

ochranos (slaptos polici-

— Ar nežinote ką-nors apie pa
tį dokumentą?

— Taip, —- atsakė stačiai p. 
Jurgelionis. — Aš tą dokumentą

šeši menesiai atgal.

— Įsistebėjau, kad dokumen-
sufabrikuotas, kad sukelti tarp 
skaitytojų sensaciją, tai jis bus 
parašytas kokio neišmanėlio, (ca- 
cy vaikelis. “Liet.”), kuris dagi 
nežino, kad net ir rusų valdžia 
į tokius pliauškimus neatkreipia 
atidos. Bet jeigu ir taip butų, 
tai vistiek męs nenorim, kad 
musų tarpe butų tokie neišmanė
liai, kurie savo paikšyste diskre
dituoja darbininkų organizacijos 
vardą. Todėl “Lietuva” privalo 
tuojaus apskelbti to žmogaus 
vardą ir pagelbėti organizacijai 
apsivalyti nuo nešvaraus elemen
to, o ne sensacijas kelti.

Pakol “Lietuva” to žmogaus 
vardo neapskelbs, mes busim tos 
nuomonės, kad ji pati tą “za- 
javleniję” sufabrikavo dėl sen
sacijos. (O kaipgi!.... “Liet.”).

Antras dalykas, kokiu budu 
“Lietuva” išgavo iš rusų valdžios 
tą pranešimą, jeigu jis buvo jau

į kurį ne- 
a man šis

pija buk iš originalo.
— Kaip tai? — užklausiau.
— Tai klausimas, 

galiu nei atsakyti,
dalykas išrodo kol kas gan tam
siu. Vien nesupranti!, kaip tai 
gali but. (Tai kam dar kalbėt. 
“Liet.”). Nejaugi originalas bu
vo parašytas hektografiniais ra
šalais? Tokiais rašalais parašyto 
rankraščio niekad negalima per
siųsti pačbą, galutinai jo nesu
tepus. O tuo tarpu kopija su
vis čysta. Bet ir kokiam-gi be
pročiui butų galėję ateiti galvon 
rašyti taip, kad galima butų jo

(Tas tai'ištikro žingeidi!. ‘Liet.’). 
Jeigu tas pranešimas atėjo į “Lie
tuvos” redakciją iš rusų valdžios 
rankų, tai iš kur tarp judviejų 
tokia bičiulystė? O mažu val
džia atidavė tą pranešama skun
džiamam kun. Olšauskui, o tas 
prisiuntė ‘Lietuvai?” Bet tuo
met jau reikėtų pripažinti teisybę 
ir Kutrai. (Kaip sykis taip pro
tauja ir Čikagos štabas, apie ką 
jau buvo pereitam “Lietuvos” 
numeryj. “Liet.”).

“Lietuva” privalo tą viską pa
aiškinti.

pavardę autoriaus?
— Kas tą dokumentą rašė, tai 

yra neįdomu. Bet kaip to do
kumento kopija užgimė ir kaip 
ji atsirado “Lietuvos” redakcijoj, 
tai yra įdomiausia.

—, Dėlko gi jau šitas įdomu? \
— Svarbu ttas, kad, jeigu ori

ginalas butų ir buvęs nusiųstas 
Suvalkų gubernatoriui, tai kaip 
iš ten atėjo “Lietuvai” nuimta 
nuo jo kopija ir tai da hektogra- 
finiais rašalais? Su kokiais šni
pais “Lietuva” turi ryšius? Man 
rodos, kad šie klausimai būtinai 
turėjo kilti kiekvieno galvoj, kas 
tik perskaitė “Lietuvos” sensa
ciją . . . '

— Taip, tai taip, bet daleiski-

sų galutiną nuomonę, ką reikia

“Keleivis” biznį supranta — 
nėr ką apie tai abejoti. Jis ir be 
dokumentų apie šnipus surengė 
du “kuniginiu” numeriu, kuriuos 
atspausdinęs “extra”, net 16,000 
jų pardavęs ir tai dar jų pritrukę. 
Tas, žinoma, ne sensacija — tas, 
suprantama, yra biznis, kurio te- 
čiaus męs visai jam nepavydim. 
“Liet.” administracija net ir su 
šnipų dokumentais nedasiprato 
atspausdinti daugiaus numerių, 
negu paprastai spausdinama. Biz- 
niškuoju atžvilgiu žiūrint — gai
la, bet — ima jį bala! — ne apie 
biznį “Lietuvos” redakcijai eina; 
eina jai apie Svarbesnius dalykus, 
apie išnaikinimą iš lietuvių tarpo 
parazitų, — panašių parazitų, ku
rie “Keleivyje” randa sau užta
rimą ir užuojautą?
čia — tai jau tikras smaugimas.

Padavę minėtų laikraščių re- 
dakcijinius straipsnius, turime, 

- /lėlei pilnesnio vaizdelio, paduoti 
' taipgi ir dar vieną nors mažiau 

šiai šiame atvėjuj svarbų, bet 
akyvą raštelį, kuriuom rėmės*' 
“Kova”, Tai yra p. Kvedaro

r, Maik! 
savęs už-

—• Mano nuomone, “Lietuva” 
pati pirma turi išsiteisinti visuo
menės akyse (Š 
“Liet.”): pati ant 
sitraukė įtarimą. T
kokį visuomenės įgaliotą komite
tą, kuris ištirtų dalykus ir ištei
sintų ar pasmerktų ją. Kitokios 
išeigos jai nėra. Kai tik ji pa
skelbė tą raštelį, iškarto ji, “Lie
tuva”, jos redakcija^ atsistojo 
pirman planan; jos gi iškeltoji 
denuncijacija mažiausiai įdomus 
dalykas. (Ištikro? “Liet.”).

Taip kalba p. Kl. Jurgelionis, 
visuomenės veikėjas. Į jo tei
singus išvedimus reikia atkreip
ti atidą. Laiko bėgis parodys 
savo. Ant. Kvedaras.

1 hhi mm m n i-

Nenorėdami turėt jokių nesu
sipratimų ateityje dėlei galimo 
iškraipymo žodžių, ir jų prasmės, 
koki tankiai pasjtaiko pas musų 
taip vadinamus reporterius, nu? 
siuntėme p. Jurgelioniui laiškelį, 
itžkląusdami, ar teisingai jis buvo 
virš tilpusiam^ “interview” cituo- 
as. Jis atsakė, kad taip tei

singai.

me ginčytis, nei-gi tas reiKaiinga. 
Čia tik turime padaryt kelis cha- 
raktęristiškus ruožus, remdamiesi 
jo augščiau minėtu “interview”.

P. Jurgelionis išrodo “fain” 
vyras, tik turi šiuos kelis silpnu
mus: 1). Pirrhąiusiai, myli kąst 
iš pasalų net ir tuos, kuriuos vie
šai vadina savo neva draugais, 
2) jis kalba su dideliu auto
ritetu net ir apie tuos dalykus, 
kurių jis nežino arba apie ku
riuos turi tik labai silpną nuo
voką ir 3) pats skaitydamas save 
autoritetu, skaito kitus idijotais, 
kurie sulyg jo nuomonės nežino, 
ką daro. Norėdamas “Lietuvą” 
įkastį, jis savo interview’e net pa
braukia klausimą: Su kokiais šni
pais “Lietuva” turi ryšius? Anot 
jo nuomonės, dabar “Lietuva” 
turės gintis ir sėst ant kaitina
mųjų suolo. Tą patį mena ir 
“Keleivis”.

Ištikro, męs nemanėme daryti 
jokios sensacijos, męs tik pašven- 
tėm šiam reikalui daugiaus vie
tos, kad musų organizacijos ir 
abelnai visuomenė geriaus įsidė
mėtų į tai, kas jos tarpe dedasi, 
koki pavojingi driežai musų tarpe 
šliaužioja. Sensaciją, tikrą sen
saciją, mums daro “Keleivis”, 
“Kova” ir — p. Jurgelionis, pa
keldami naują klausimą, iš kur 
męs tuos dokumentus gavome ir, 
su kokiais 
rime. 

♦
Turime, 

Tik męs

ba uodeguotos žvaigždės? Kome
tomis vadinama ti^os šviečian
čius dangiškus ^unlis, kurie lai
kas nuo laiko prisiartina prie mu
sų žęmės ir, p^rbęgę matomą 
mums padangę^ vėi< pranyksta 
dangaus erdvėje. Iš ko kometos 
susideda, tikrai,, iki šiolei neži- 
noma. Žinoma tiktai,j kad kome
tos pačios iš savęs išduoda švie
są ir turi labai .mažai atmuštos 
nuo saulės šviesos. Menama, 
kad kometa yra tai kūnas iš de
gančių gazų. Pr|ętaisa, vadina
ma spektroskopu, parodo, kad 
beveik neabejotinai kometose 
yra hydrogenas gazas. Šitas 
gazų obuolys, vadinamas kome
tos galva, yra labai didelis, o 
jų šviesi uodega būva po kelis 
milijonus mylių ilga. Besiarti
nant kometai prie žemės, iš pra
džių matyt tik neaiškus taškas 
šviesos ant dangaus. Bebėgant 
jai arčiaus, šviesa darosi aiškes-

gauti pasltėl- 
„ fiinimul vietos “Laisvėj”, mel

džiame patąlpinti tą “Lietu
voj”.

■ ' Vardan “Rūtos” choro 
J. M. Lankelis.

“Laisvės” num. 90-am, gerai 
čikagiečiams žinomas “Stasys”, 
aprašinėdamas 26 d. spalio va
karą, skaudžiai ir neteisingai už
gavo “Rūtos” chorą. Tame savo 
aprašyme, kuris užvardintas 
“Chicagos chronika” musų žino
mas “poetas” Stasiuks be jokios 
sarmatos išpeikė, išdergė “Rūtos” 
darbininkų chorą. Išpeikti ir iš
koneveikti bile kvailys, atsipra
šant, gali, bet peikiant reikėtų 
nurodyti ir klaidas; dideliam dai
nų žinovui vertėtų duoti nuro- 

Pristumus stalą prie pat pečiaus, Į dymus bei patarimus: kame, kas 
tada dar 

syokia-tokia kritika. To ne- 
e vienok tas musų neva “kri- 
’ ir su paprasta sau stačio-

metoa, ar- burbulus, bet iŠdirbimui lygaus 
langinio stiklo vartojama kitoks 
būdas. Svarbiausia prieranga 
prie tokių stiklų išdirbinio yra 
ilgas stalas, paprastai 14 per 7 
pėdas didumo. Prie kiekvieno 
stalo yra geležinis sunkus ritu
lys (volas), kuris gali risties tru
putį pakeltomis stalo pakraštė- 
mis (šiuos pakraščius galima re
guliuoti, nuleidžiant žemyn 
pakeliant atigštyn, sulyg to, ko
kį stiklą norima padaryt — plo
nesni ar storesnį). Šie stalai yra 
ant ratukų ir juos lengva pristum
ti prie pat pečiaus, kuriame ran
dasi ištirpintas skystas stiklas.

Kometa susideda-iš trijų dalių 
iš paties branduolio (šviesiausis I galėtų 
kometos vidurys), galvos ir uode
gos. :

Kometų judėjimas yra labai ne
pastovus. Kai kurios iš jų suka
si apie saulę suplokštu ratu, kaip 
ir žemė, ir laikas nuo laiko pasi

tam tikras didelis, mašina varo-, įr kaip blogai buvo — 
mas semtis, pilnas ištirpinto, butų šįokia-tokia kritika, 
stiklo, nusileidžia ties stalu ir pada 
kuogreičiausia išpila skystą stik- tikas
lą ant stalo. luojaus po tam kyste tik iškoneveikė visą chorą, 
pervaroma jo paviršium sunkų!Jam net chorvedis nepatiko to- 
gelcžinį ritulį, kuris suplaka stik- ’dėl, kad jis išėjęs publikai paši
lą ir padaro reikalingą jo sto-j lenkė, anot jo “iki'žemei”: Sta- 
rumą. Šaltas stalo dugnas greit siukui, nors poetui, bene geriaus 
sutirpusį stiklą atšaldo ir stiklas patiktų, jeigu chorvedis, išėjęs 

ne-' su choru ant scenos, butų spjo- 
dc-1 vęs į delnus, užsiraitojęs ranko- 
kur' ves ir, buožią paėmęs, butų pra-

šnipais męs ryšius tu- vargiai kada vėl pasirodys.

VIETINES ZINI
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KALĖDŲ ŠVEN'
Didesniam pagerbimu. .

šventės A. OLSZEWSKIO 
BANKA bus uždaryta visą Kalė
dų dieną. Turintiejie reikalus į 
Banką, malonėkite juos atlikti 
utaminke, prieš Kalėdas, pirm 6 
valandos vakaro. Visiems kostu- 
meriams velija LINKSMŲ KA
LĖDŲ.

A. OLSZEWSKIO BANKA.

K^LENDORIAI.
Šią savaitę išsiuntėme visiem 

“Lietuvos” skaitytojam musų 
sieninius Kalendorius 1913 me
tams. Jei kuris nors iš skaity
tojų nebūtų gavęs musų sieninio 
Kalendoriaus, tai teiksis atsišauk
ti, o męs 
kartų. ,

išsiusime jam antru
A. Olszewskis, 
“Lietuvos” Leidėjas.

keliems turėti vieno-

— kaip-gi neturėsi? 
bijomės, kad viskam 
šarkos ant tvorų ne- V 

pradėtų iš šitų galvočių kvatoti.

Mirė pirmasai už lietu
vystę nukentėjęs.

Lietuvos laikraščiai praneša, 
kad 3 d. lapkričio staiga mirė 
Vilniuj kun. Vincas Butvidas,

klebonas. Miręs senelis buvo su
laukęs 71 metų amžiaus. Jis pa
ėjo iš Žvingių parapijos, Rasei
nių pavieto, Kauno gubernijos.

Šiaulių gimnaziją ir vėliaus baigė 
buvusią Varnių seminariją; ku
nigu iššvęstas 1868 metais. A. a. 
Butvydas buvo vienas iš pirmiau
sių lietuvių-tautininkų, kurie nu-

kūjų raštų platinimą. “Liet. Ži
niose” randame sekantį apie tai 
aprašymą:

yra nepaprastas, retas ir nepasto
vus, tai ir žmonės nuo senovės, 
pamatę nepaprastą erdvėj daik
tą, kometų bijodavos, — skaity
davo kometos pasirodymą blogu 
ženklu, manydavo, kad tai Die
vo rykštė žmonių nubaudimui už 
jų nuodėme, o toji bausme turė
jo būti pavidale didelio karo, 
ba bado, arba choleros arba 
to pabaigos. Ir šiądien dar 
gelis tamsių kaimiečių' tam 
pereitais metais, pasirbdžius

ar- 
svie- 
dau- 
tiki: 
Hal-

• jve, laukų nešėjo, nes laukė svieto

manymas yra neisnimtingas, yra 
neteisingas. Jeigu kometos tan-
kiati ir

pijos jaunų kunigų tarpe buvo 
susidaręs pirmas būrelis kunigų 
lietuvių tautininkų, kurie, ėmę 
skleisti ir platinti tarp žmonių 
lietuvių raštus. Prie to būrelio 
prigulėjęs a. a. kun. Butvidas. 
Policijai susekus veikėjus ir iškč- I 
lūs jiems bylą, kun. Butvidas ir 
dar keli jo draugai administraci
jos keliu nuteitsi buvo tvirtovėm 
Kalėjo visi Vilniuje.

Buvo tai pirmi Lietuvos vei-

raštų platinimo. Išėjus iš ka- 
Įėjimo, kun. Butvidas į Žemai
čių vyskupiją negrįžo, nes vy
riausybė nebeleido, ir kunigavo 
visą savo amžių Vilniaus guber
nijoje. Būdamas geros širdies, 
neužraukdavęs savo kišenės nie
kam. Ypač šelpdavęs noriai mok- 
slan einančią jaunuomenę, ir bu
vęs iš kiekvieno atžvilgio pavyz
dingas klebonas ir tautietis. Kle
bonaudamas Stakliškėj, be jokio 
trukšmo įvedęs visas pamaldas 
lietuvių kalba, išmokęs parapijo
ms skaityti ir didžiau savo tikiu

nų
Palaidotas Vilniaus Bernardi- 

kapuoSe.

LIŪDNAS GALAS.
ta-, “Labai liūdna girdėti, kad 

vo tėvas numirė pereitą naktį, 
Jurgi. Aš negirdėjau, kad jis 

; butų sirgęs”, kalbėjo Jurgio 
. draugas.

“Veizėk, tap buvo”, atsakė že
maitis Jurgis. “Daktaras atėjn 
unkšti rytmety i* muna muoti- 

. na jin klaus, kon jin tur bedūti, 
» a kon muna tievs tur beimti, ta 
( tins saka: dūk imam viskon, kon 
1 uns benor; ta uns vielyba nąkty 

norieja alavs, ale muna muotina 
, saka, juog ttrįs išsibėitgė i’, vei- 
1 zėk, daugesnia nebyr4; tap ina 

padūd jam šklenka ūndenia; kap 
uns tik paragava, tap ir numi
rė, — uns jin užmuša,”

sugurėti; kad to 
butų, tas stiklo plytas 
dama į kaitinamąjį pečių, 
per kelias dienas jis išlengvo laip-’dėjęs dainoriams galvas skaldyt 
sniškai atšala. Po kelių dienų iš-'— tada bent butų buvę “rcvoliu- 
imama plytos iš pečiaus; jų pa- cijines dainos”. < 
viršius tada yra nelygus, neslidus miške gimęs-miške 
ir stiklas nekiaurai permatomas, apie mandagumą 
Tas plytas tada išlyginama, nušli- Choras, anot šito rašėjo poetiškų 

žodžių, tik šaukia “tra-la-la, u-lia- 
-lia”, be jokios prasmės žodžiuo
se, be jokio harmoniškumo kom
pozicijoj, 
ru taip ir 
liuot. ... 
nusimano 
lizmą, bet, susimildamas Stasiuk, 
ką-gi gali pats nusimanyt apie 
harmoniją ypač kompoziciją? 
Stasiuks net ir Tautiškame Hym- 
ne, kurį choras dainavo, neranda 
ne tik harmonijos, bet ir kom
pozicijos. Neįstabu ir žinoma 
kodėl. Darbininkiškas choras mat 
dainuoja Tautišką Hymną. 
musų raudonam kritikui,

fuojama ir surėžoma į reikalin
go didumo ark u šus.

-----o------
162. Nuo kada žmonės pradė

jo vartoti apart vardo dar ir pra-

vaiką vardu Be
simus mano 
’, bet Joku-

vieną vardą, kuris paprastai 
reikšdavo kokią nors jų gimimo 
aplinkybę. Taip iš šventraščio 
matome, kad Rachelė, mirdama, 
pavadino savo
noni, kas reiškia 
nuliūdimo (kanči
bas davė jam vardą Benjamino, 
— “sunūs mano sustiprinimo”. 

'Šie trumpi prasti vardai, vienok, 
1 greitu laiku taip prasiplatino tarp 
daugelio ypatų, kad pagal juos 
negalima buvo atskirti vienos 
ypatos nuo kitos, to paties var
do. Šita aplinkybė pri
vertė prie pirmojo vardo pridė- 

! ti dar kokį kitą atskirimo ženk
lą, iš ko ir pasidarė pravardės. 
Iš pradžių buvo: Jokūbas, sunūs 
Zcbedejo (žiur. Šventraštį), An- 

Juozas
sunūs Juo

augęs ir net 
nėra girdėjęs.

Jis pats sakosi su cho- 
nori tralialiuot ir ulia- 
Gal Stasiuks šį-tą ir 
apie tralializmą ir ulia-

Tas 
kaip

Ištikro, kai-kuric musų vyru
čiai tik-gi ir navatni.

Tas pats margas paukštis Sta
sys taip pasipiktina šį syk “Rū
tos” choru, kad galų gale suš.iin-

Negerai
das pravardes. Pasitaiko daug 
nesmagumų, esant keliems ‘žmo
nėms tos pačios pravardes, o 
jeigu dar apart pravardės ir var
das pasitaiko tas pats, tai jau 
tada žmogus nors aketėn lysk. 
Panašus dalykas pasitaikė ir da
bar, kada pereitam num. “Lie
tuvos” tilpo žinia apie suarešta
vimą Willian Ragyno nuo Town 
of Lake ir Kaz. Pociaus nuo 
Bridgeporto. Laimikis ar ne- 
laimikis norėjo taip, kad ant 
Bridgeporto pasitaikė du Pociai 
ir abudu Kazimierai: vienas Kaz. 
Pocius tikrai suareštuotas, o ki
tas senas Bridgeporto pilietis, 
17 metų išgyvenęs ant Bridge
porto buvęs Šv. Jurgio parap. 
zakristijonu. Šitas paskutinis 
Pocius, anot priežodžio, “Dievui 
dūšią kaltą žmogelis”, bet jam 
prisiėjo daug nesmagumų išgir
sti. Pirmiausiai, laike Šv. Jono 
Krikštytojo dr-ės mitinge perei
tą nedėldienį jį pakvietė pasiaiš
kinti, už ką jis buvo areštuotas. 
Šitas nekaltasis Kazys Pocius aiš
kinosi, kad jis dabar gyvenąs ant 
3950 So. Indianą avė. ir laik
raštyj ne apie jį buvo rašytą, bet 
apie 
gas, Iziddras Puidokas, 938 r—3 

st., matydamas, kad spiria 
sienos visai nekaltą žmogų,

su sceną!.... Nelyskite sielosna 
su savo purvinais batais”, 
miausiai, reik abejoti ar 

su- paukštis turitanas, sūnus Tctro; 
mis Jono; Lovy 1 as,

jos musų pravardės — Petraitis 
ipaitis ir 
atsirado 
arba tūlų tos ypa-

Bajorija pirma Į g 
pravardes vartoti 

apie 1200 metus. Miestelėnai ir 
kaimiečiai pradėjo jas vartoti tik 
14-mc šimtmetyj.

Žydai ilgiausiai iš visų laikėsi

Kiti

kaip, pavyzdin, saule ar menu
lis, tai ir žmonės, prie jų pripra
stų ir nesibijotų. Žmogui^ kaip 
ir kiekvienam sutvėrimui, prigim
ta bijotis to, ko jis nesupranta, 
prie ko jis nepripratęs, kaip, pa- 
vyzdin, arklys bijosi, pirmą syk 
pamatęs geležinkeliu bėgantį 
traukinį, arba automobilių.

Iš pradžių žmones labai mažai ’ s 
pažinojo kometas ir 
mi jų pasirodymo priežasties sau 

| išaiškinti, jų bijodavo. Astrono
mas Halley pirmas išskaitliavo, 
kad kai-kurios, kaip ir kiti dan
giški kūnai, sukasi ratu aplink 
saulę. Jis surado kometą 1682 
metais ir prirode, kad tai ta pa
ti kometa, kurią surado Kepleris 
1607 metuose, t. y. prieš 75 me- savo senoviško papratimo — vie
tų s.

: .j Toliaus jis tvirtino, kad 
kometa yra ta pati, lemi p; 
dė 1531 metais ir dar anksčiaus 

metus, 
pridirbo 

nes

, negalėda-! Jonaitis, Juo; 
tos pravardėj 
venamų vietų 
tos ypatybių

sis 
—■ greičiaus 

ne, nes turėdamas, pats nepur- 
Iš to pasidarė paprasčiau- vintų žmonių ir būrio jaunuome

nės, kuri vieton girtuokliuoti mu-
1.1. Ki-! sų dainelėmis įdomauja. Antras 
nuo gy-1 dalykas, tai paprastas Stasio ir 

I jam panašių rašėjų veidmainin- 
gumas. “Rūtos” choras jau ne 

į nuo šiądien gyvuoja ir mielai,

dainelėmis visiems. Patarnavo 
jis ne sykį ir socialistams. Ko
dėl tada Stasiukas jo nenupeikė? 
Dėlto,

f choras

I457 metais, vis kas ' 
kometa 1457 nl- 
baimės visai Europai, 
laiku Konstantinopolis tik-

daug 
tuom 
ką buvo turkų paimtas ir visa 
Europa drebėjo prieš turkų ga
lybę. Žmonės manė, kad kometa 
yra ženklas nušlavimo visos Eu
ropos barbariškomis turkų hor- 
domis. Tuom tarpu buvo tai ta 
pati kometa, kurią matėm perei
tais metais. Tas pats Halley iš- 
skaitliavo ir pasakė, kad po 1682 
metų, toji kometa, ‘ kuri nešioja 
jo vardą, pasirodys 1757 metais ir 
1911 metais. Tas išsipildė.

Apart šitos yra dar daug kitų 
kometų. Kai-kurios iš jų labai 
įdomios ir savo ’šviesa lyginas 
saulei. Paprastaf kohietos turi 
po vieną uodegą, bet 'i'774 metais 
pasirodė kometa riet sU šešiomis. 
Yra daug komettį, /khrios atke
liauja musų padarigėri1 reguliariš- 
kai kas kelinti metai.* Taip En- 
kes kometa sugrįsta fes 3% me
tų. S

Suprantama, kad rriės matome 
tik tas kometai/ kilnos arčiau 
pribėga prie ženkit 'šaulės. Dan- 
gaus erdvėje y ta tttKStančiai ko
metų, kurių žmonės Niekados ne
matė ir gal' nematys.

110 vardo, ir tik nedaug seiliaus 
ita.kaip šimtą metų atgal, valdžia 

juos privertė įstatymais pridėti 
prie vardo dar pravardę, išvengi
mui nesusipratimų prekyboj, tei
smuose ir laike įvairių juridiškų 
tranzakcijų.

—— o-----
163. Kokia žuvis ginasi juody- 

lu (atramentu) ? Jūrėse yra ne
didelis sutvėrimas, priklausantis 
prie Cephalopoda šeimynos, 
Sepia veislės, kurią galima va
dinti “atramentine”, 
išleidžia iš savęs 
panašų į juodylą, skys
lioriai vartoja iš šio skystimo pa
darytus dažus, vadinamus sepia. 
Tai yra akyvas sutvėrimas tuom, 
kad jis turi nepaprastus įrankius 
savo apsigihimui. Pirmiausiai ši
ta “žuvis” gali permainyt savo 
spalvą taip, kad jos neatskirtum 
nuo aplinkinės apystovos. Arti 
savo jaknų ji turi taip vadinamą
jį “juodylo maišelį”, pilną juodo 
skystymo. Kada ją užklumpa 
priešas, nuo kurio ji nori pabėg
ti, tai 
kanalą 
greitai 
padaro 
tomu.
nuo savo užpuoliko pabėga.

Paprastai' kohietos turi

161. Kaip dirbama stiklą lan
gams? Dirbant stiklinius bute
lius, bonias ir panašius stiklinius 
dalykus, sutirpintą stiklą išpučia
ma lupomis, (dabar jau išrado 
tam tikras mašinas), kaip, pa
vyzdinę vaikai išpučia muilinius

prie

prie
pasiskubino savo seno draugo pa
ge! bon ir paliudijo, kad tai kitą 
Pocių buvo areštavęs.
seni Pociaus pažįstami, kurių 
Kazim. Pocius, būdamas
bažnyčios, turėjo be galės, susi
tikę pirmų pirmiausiai klausia: 
kaip, girdi, su tuom areštavimu? 
Šitas Kaz. Pocius yra žmogus 
linksmo budo ir juokais nuo to
kių klausimų atsikratydavo, bet 
pagalios ir tas jam nusibodo, ir 
jis, atėjęs “Lietuvos” redakcijon, 
sako: susimildami pagarsinkit, 
kad aš rašausi Kaz. F. Pocius 
(įsitėmykit F.) ir gyvenu dabar 
ne ant Bridgeporto, bet po num. 
3950 So. Indiana avė. Aš, mat, 
tiek metų gyvenau prieš tai ant 
Bridgeporto, kad mano pažįstami 
vis dar mano, kad aš esiu ant 
Bridgeporto.

Suareštuotasai Kaz. Pocius (be 
F.), apie kurį buvo “Lietuvoj” 
rašyta, gyvena ant Bridgeporto, 
f o num. 3255 So. Halsted st. ir 
yra “džianitoriu” Transportation 
Bldg. vidumtestyj. Jo byla turi 
atsibut 19-to gruodžio.

kad tas tralialiuojantis 
dainavo socialistams, tai 
neiksi —■ pas juos viskas 
ir gražu”, bet kada tas 

pats choras parengia savo naudai 
vakarėlį, tada, žiūrėk, kiek snapų 
iš visokių pakampių kyšo, kiek 
dvišakių liežuvių pradeda kores
pondencijose nuodus lieti. Va
dinas, jeigu jus dainuojat mums 
socialistams — tai gerai, tada 
publiką žavėte žavėjat, bet jeigu 

tai “jums vieta balaga- 
Yra pasaka, kurioj pasa- 
kaip lakštingalą mokinones ji

tamsų,

ji tuojaus per tam tikrą7 
išmeta tą juodylę. kuris, 
susimaišęs su vandeniu, 
jį drumstu ir neperma- 
Tupim pasinaudodama, ji

KLAUSIMAI:
164. Kur yra lyjantis (daran

tis lietų) medžias?
165. Kodėl Šuva, išgirdęs mu

ziką, staugia?
166. Koksai poetas gavo po 4 

rubl. 50 kap. už kiekvieną eilutę?
167. Kaip senai žinomi varpai 

ir nuo kada juos vartoja prie baž-
A *

sai! — 
ne”.... 
kojama 
giedoti asilas, patardamas jai imti 
lekcijas giedojimo pas gaidį. 
Girdi, kumute — sako asilas, iš
klausęs lakštingalo dainų, — bu
tų viskas gerai, tik dar tau rei
kėtų pasimokinti truputėlį pas 
gaidį, — tada butai tikra daini
ninkė.... Pono Stasio kritika 
netoli kuom skiriasi nuo virš- 
minėtos, bet męs ponui Stasiui 
drąsiai į akis sakome: “Rūtos” 
choras neims lekcijų netik pas 
gaidį, bet net ir pas strazdą.... 
Giedosim kaip giedojom, nepai- 
sydą(mi margų paaukščių-terši- 
kų...„ Vardan “Rūtos” choro

Juozas M. Lankelis.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
' Visiems, kurių raštai netilpo. 
Peržiurėsim ir, ką gąlėsim, su
naudosiu! J kitą. “Lietuvos” nu
meri,

p. Kleveliui, Waukegan, Ill. 
Jųsų raštelio apie Kenošos teatrą 
nedėsime. Siuntėme Jums laišką 
Jus nurodytu antrašu, bet jis 
mums atgal grįžo. Taigi, matyt, 
norite redakciją apgauti, nepaduo
dami savo tikro antrašo ir pra- 
vaędčs. Tai negęraį, .

“Aušras” vakaras atsibuvo 
gruodžio 15 d. M. Meldažio sve
tainėje. Programas buvo pa
rengtas gan įvairus ir nepapra
stai ilgas—buvo 19 numerių. Už
imtų daug vietos, norint viską 
pažymėti. Todėl tik abelnai ne- 
prošali bus. paminėti svarbesnius 
šio vakaro numerius. DalyvaVo 
trįs chorai: 81 kp. L.S.S.,/‘Bi
rute” ir Liet. Teatr. Dr-ja “Rū
ta”. Gražiomis dainomis žavėti 
užžavėjo klausytojus. Buvo taip
gi solo, duetas, kvartetas ir vo
devilius. Tarp tų numerių šau
niai griežė “Lieta va Band” or- 
kestras, labai gerai š| vakarą at
sižymėjęs. Visiems dali va vu- 
siems programe pasisekė gerai 
savo uždotis atlikti ir po keletą 
kartu buvo publikos priversti 
grįžti ant estrados. Abelnai va
karas buvo gyvas ir labai nusise
kęs visais atžvilgiais. Stepuko 
vodevilius, kaip ir visados būva 
puikus: žinomas komikas Stepu
kas pagamino publikai gardžių 
juokų. Žmonės atsilankė skait
lingai. Pagaliaus nutarta rankų



užbaigti vakarą šokiu, 
tu galima tikėtis, kad 
elnįs. Eskulapas.

SLA. kuopų Rajo- 
---- .. « . ,tesni nariai čikaginių 
SLA. kuopų, o jų yra Chicagoj 
su priemiesčiais net dvylika, su
manė, geresnės agitacijos dėlei, 
sutverti iš chicagiškių ir aplin
kinių kuopų rajoną, kad bend
romis jiegomis f patraukti dau
giais žmonių prie Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoj. Tam tikslui 
andai buvo suėję “Aušros” svetaL 
nė j atstovai nuo kelių kuopiu ir 
nutarė nuo Naujų Metų pradėti 
tikrąjį darbą.’ Antras kuopų at
stovų susirinkimas bus* sukvie
stas ii d. sausio toj pačioj vietoj. 
Pastaruoju laiku veiklumas tar
pe vietinių kuopų buvo kiek su
mažėjęs, bet dabar vėl pradėta 
smarkiai bruzdėti. Šio bruz
dėjimo svarbiausiu mieriu yra 
supažindinti žmonis su ta nau
da, kurią SLA. teikia savo .na
riams; toli visi žmonės apie tai 
nežino ir ne visi tai supranta. Ge
ros kloties šiam naudingam dar
bui.------------------------M. Šarka.

“Kaip aš gyvas, pons sudžia, 
nieką nebuvo.0

“Tai sakai, kad buvo tuščias, 
maišas?” • ‘ : ’ ' •

“Visai tuščias; nieką a nieką 
nebuvo tik du noragai ir kirvis.”

MYSTIŠKAS PARAŠAS.

Vienas žmogus, beeidamas per 
laukus, rado akmenį, ant kurio 
buvo užrašyta: “Apversk mane!” 
Jis sustojo ir mislija, kas tai čia 
galėtų būti; toptelėjo į galvą, kad 
gal kas padėjo po juomi pinigus 
ir užrašė, kad kas pirmas turės 
laimę atversti akmenį, tas galės ir 
pinigus išsiimti. Visgi reiktų 
pažiūrėti. . Vali jį ‘ versti ; o sun
kaus ir didelio bjaurybės butą; 
bet visgi gerai pasitasęs, atver
tė. Ant kitos pusės akmenio

Naujų Metų Vakaras 
parengta^ 4tos kuopos L. S. S. A., 
seredoj, 1 dieną sausio, 1913, Freiheit 
Turner svet., 3417 So. Halsted st. 
Pradžia 3 vai. po piet. Inžnnga £5c.

Garbi visuomenė: Pranešame, kad 
šis vakaras bus labai įdomus, kaip 
žinote iš patyrimų, kad 4 kuopa pa
rengia visada gražius, triukšmingus 
vakarus, bet šitas bus gražesniu, nes 
bus pamargintas kalbomis, monolo
gais ir deklamacijoms. Taipgi kiek
vienas perkantis tikietą gaus gražią 
dovaną. Grlež rusų atsižymėjusi or
kestrą ir pertraukomis bus skambi
nama ant piano. Ant galo bus šo
kiai su lekiojančia krasa. Kas gaus 
daugiau atviručių, gaus dovanas.

Kviečia Komitetas.

“Dabar atversk mane 
kad kitą pusgalvį rasčiau.

KAS PERDAUG, TAI 
PERDAUG.

LIET. TEAT. DR-STE RŪTA NO. 1 
parengia gražų vakarėlį be svaigi
nančių gėrimų. Stato ant scenos 
trijų veiksmių komediją užvardinta 
“Nesprogo Bomba”, paimtas iš. Til
vikų šeimynos gyvenančių Lietuvoje, 
parašė narys Rūtos J. B. Bus Ste
puko iš vaudeviliaus, monologas “Die
vo Duotasis”, teipgi bus dijalogas 
“Poetas — Korespondentas” potam 
bus Dainos. Bus viskas veikta, suba- 
tos vak., 21 d. gruodžio (Dec.), 1912., 
M. Meldažio svetainėje, 2242-44 W. 23 
Place. Svetainė atsidarys lygiai 6-os, 
uždanga pakils 8:15 vai. vak. Ti
kintai 50c, 35c ir 25c. ypatai. Visus 
širdingai kviečia „atsilankyti

Dr-stė Rūta No. 1.

m v k a w w nw
- ....... <-------------------- -- ----------

Pajieškaii Antano Masiulionio, Kau
no gub., Vabal^lyi parS^Uop* nuo 
Vabalninku- sddliauS Pirmiaus jis 
buvo Cleveland tfglo, dabar bene 
hus Lawrence,pirmiaus ten 
buvo. Labai norėčiau, kad atsišauk
tų tokiu adresu

Steponas atris, 
2345 E. 28, F' Cleveland, Ohio.

- - ™

Pajieškau savo, draugo Antano Vai
čiaus iš Vėkšnų miestelio; gyvenom 
Anglijoj ir sykiu Amerikon atvažia
vom. Norėčiau su jpo susižinoti.

Dominykas Vjnčlauskis, 
948 W. 36 st.?1 ’ Chicago, Ill.

i 5 •
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. Reikalavimai.
Pajieškau gero bučerio, mokančio 

darbą ir suprantančio anglišką kaly
bą. Atsišaukit antrašu:

George Bruzulls,
627 W. 18th st., Chicago, Ill.

Reikalaujama 50 moldėrių čia mie
ste ir užmiesto, 200 darbininkų ant 
geležinkelių Kentucky valstijoj po 
$1.75 už dieną. Kraučiai, porteriai, 
lunčmenai ir karpenteriai dėlei mie
sto darbo. Kalbam lietuviškai. Ra
šykit mums, įdėdami 2c. markę at
sakymui. United Labor Supply, 
J. .Lucas, Mgr., 647 W. Madison st., 
Chicago, Ill.

Didelis,

t

Ant Randos.
Ant rendos puikus kampinis 

storas, atnaujintas iš vidaus ir 
lauko, elektriką apšviestas, prie 
naujos lietuviškos sales, kam
pas 32-ros ir Halsted st. Gera 
bizniui vieta, renda pigi. Atsi
šaukite į A. Olszewskio Banką.

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

Nuomai du gražus pagyvenimai, 
vienas 4 ruimų už 15 dol., kitas 5 
ruimų su vana už 17 dol., prie 3228 
So. Halsted st. Sužinoti: A. Olszews
kio Bankas. %

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

I STATE BANKA DEL VISŲ 2M0NIŲ. i
< Parankioje vietoje, priešais didįjj COURT HOUSE <
M latelgta 1855 metuose. Po uižiura ir Kantroje Valstijos Valdžiom >
< KAPITALAS $1.500.000.00 į

Moka 3 procentus ant Taupinimo. Gali pradčtl tauplnimą su > 
J vienu dollariu ar daugiau ir, gausi knygelę arba paliudijimą. J 
J Biznieriam už sudėtus pinigus duodame čekių knygeles, iš ku- > 

rių galima rašyti čekius. • >
Parduodame parinktus Chicagos Pirmus Mortgečlus su už- 5

tvirtintais dokumentais ir Pirmus Auksinius Bondsus arba sko- jjl
lų užrašus su 6 procentais. Visi esate kviečiami iš visur, o bu- S 

V site maloniai priimti, Ir visokį klausimai bus išaiškinti lietu- V 
Ar viškoje kalboje. A*

V:/' • . ”
AND TRUST COMPANY f ASHLAND BLOCK

“Joninės”. Ateinantį nedėldie- 
nį, gruodžio 22 d., Dramos drau
gija statys vieną iš geriausių dra- 
matiškų veikalų, koks iki šiol pa
sirodė ant lietuvių scenos. Tai 
garsioji Sudermano 4-raveiksmė 
drama “Joninės”, K. Puidos ver
time. Sudermanas — vokietys, 
žymus vokiečių ir visapasaulinėj 
literatūroj dramaturgas, bet savo 
dramai jis paima medžiagą iš lie
tuvių gyvenimo, ir todėl mums 
lietuviams šis veikalas dar lab- 
jau brangus ir žingeidus. Šis vei
kalas pasirodys lietuvių scenoj 
dar tik pirmu kartu. Dramos 
Draugijos artistų renoma gali 

T>uti užtikrinimu, kad šis veika
las bus tinkamai pastatytas ir ge
rai suloštas. Visiems, kas išgali, 
patartina susipažinti su šiuom 
veikalu.

Vakaras Šileikos naudai. Atei
nantį nedėklienį (22 gruodžio) 
Meldažio svetainėj, ant West 
Side, atsibus “Lietuvos Ūkinin
ko” vakaras jauno dailininko- 
-moksleivio, Jono Šileikos,’ nau
dai. Vakaro programe pažymėta 
17 numerių, tarp jų: “Birutės” 
choras, pp. Janušauskienė ir Sar- 
palienė, du* kvartetai, Stepukas 
su savo monologu ant bačkos ir 
B. K. Balučio prakalba. Pradžia 
7 vai. vakare. U. L.

. g-*—~

“Aušors” Draugijos prelekcijos. 
1) Ant Bridgeporto —- “Aušros” 
svetainėj, 3149 S. Halsted st., 
skaitys, K. Valys, temoj. “Bal
toji vergė”.

2) Ant Town of Lake, “Auš
ros” svetainėj, 1800 W. 46th st., 
skaitys A. Kvedaras, temoj “Dar
bininkų Judėjimas Japonijoj”.

JUOKELIAI.
TUŠČIAS MAIŠAS.

Kartą prūsas grįžo iš kalvės 
su maišu ant peties; beeidamas 
susibarė su bernu, kirto jam mai
šu į galvą ir užmušė ant vietos. 
Pašauktas teisman, jis teisinosi, 
kad berno neužmušęs.

“Na, gal kas buvo maišė?” pa
klausė teisėjas.

“Na, nieką, o nieką nebuvo.”
“Pasakyk teisybę!”
“Na, nieką, pons stidžia, tuš

čias maišas.”
“Kaip tai? Juk tu buvai kal

vėje.”

komi egzaminai

vyras, išrodąs 
įžirgliojo į po- 
kur buvo lai- 
norinčiu (tap-

Rengkis!” užkamandavo

‘Kur, pone”?
‘Nusiimk nuo savęs drapf
nebalamutyk.”
/yrąs, noroms-nenoromsę
ėdė. Daktaras išmieravo 

krutinę ir pečius.
“Šok ner ta virve!” toliaus

ir
nu-

jo

kamandavo.
i visoms pajie-

LINKSMIAUSIS KALĖDŲ VAKARAS 
parengtas 22-tos kuopos Lietuvių Soc. 
S. Amerikoje, Kalėdų vakare, sere- 
doje, 25 d. gruodžio, 1912, Mike Mel
dažio svetainėje, 2244 West 23rd PI. 
Bus statyta scenoje puikiausia ir 
juokingiausia P. Butėno komedija 
“Neišdegė”. Teatras, Koncertas ir 
Balius.

Taipgi bus naujausi monologai, dek- 
liamacijos, pirmu kartu diologas ir 
dainos 81 kp. Choro L. S. S. A.

Tai bus vienas iš puikiausių ir juo
kingiausiu vakarų Chicagoj, todėl kad 
dalyvaus Dram. Rat. nariai, kurie 
jau seniai yra atsakančiai prisiren
gia prie to vakaro.

Pasibaigus perstatymui ir koncertui 
bus lietuviški šokiai, ir skrajojanti 
krasa. Perstatymas prasidės 5 vai. 
vak. Duris atsidarys 3:30 po piet. 
Tikietas 25c. ir augščiaus.
Kviečia visus atsilankyti Komitetas.

Kiekvienas gali išmokti barberystę 
į trumpą laiką ir galite padaryt pi
nigo pakol mokinatės. Rašyk, klaus
damas informacijų. Nosokoff’s Barb
er College, 1202 Penn avė., Pitts
burgh, Pa. J 'p.

Ant Pardavimo.
Parsiduoda kriaučių šapa iš prie

žasties išvažiavimo' kitan miestan. 
Atsišaukite. 2537 So. Halsted st.

lais pirštų žemę!”
Besistengdamas, 

bump t į aslą.

“Dabar šok 
n^!

“Šoksiu, bet

parkrypo
Bet dantis

ir, 
sti-

j tą šaltą vande-

vo greitumo ir širdies.

čiaus
bėgsiu!” jis atkirto, 
liksiu nevedęs!”

KAM ŽENYTIS!

s li

ta

“Vcr-

“Kam man reikia ženytis?” kai
tėjo keturių dešimčių panelė. 
Aš turiu šunį, kuris man po ko-

trečią iš ryto namon pareina; tu
riu beždžionę, kuri ruko ir moka 
spjaudyti, ir turiu papūgą, kuri 
niekus tauzga ir keikia, — tai 
kam man reikalingas vyras?”

Draugijų Reikalai

AH A I
TAI VA 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. Halsted ir Polk gatvių. Pradžioj 
ir tarpakčiuose bus limškilminga var
gonų muzika per musų žinomą artis
tą p. Pocių. Pradžia 7:30 vai. va
kare. Tikietij kainos visiems prieina
mos.
visi Dramos Draugijos sąnariai, o 
taipgi “Lietuvos” ir “Kataliko” Re
dakcijose.

Išanksto tikietue pardavinėja

JUR6L TU Būvąs RALIC/MONU, MOKI GE
RAI an&elskai, 
TAI AR NEGALĖ
TUM BUT MAN 
$UO£ VERTIKU?

Kurtink! dacyzy

PRANEŠIMAS
Suomi pranešame tamstai, kad Jau

nų Am. Liet. Pasilinksmin. Kliubo, 
29-tas Gražus Balius, atsibus nedė
lioję, Sausio-Jan. 5, 1913, Unity Club 
svetainėje, 3140 Indiana avė., pusė 
bloko į pietus nuo 31-mos. Pradžia 
6 vai. vak. Tikietas 25c. ypatai.

Orchestra prof. Blake.

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ ŽINIAI
Norinčių pirktie arba užsidėti rūbų 

siuvimo dribtuvę. štai yra gera pro
ga vienam, arba dviem susidėjus, in- 
gytie gerą ir geroje ^vietoje biznį siu
vimo drabužių, nes parsiduoda kriau- 
čiška dirbtuvė moteriškų rūbų siu
vimo, senas ir jau gerai išdirbtas biz
nis, teipgi labai puikioje vietoje, ant 
Wilwaukee ir Logari: bulvaro. Norin- 
tie jgytie gerą kriaučių biznį ne
praleiskite šitos progos.

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

J. N. PALONIS,
2567 Milwaukee avė., Chicago, III.

Telefonas: Belmont 7884.

APSISAUGOJIMAS.

Nors męs nesitikime but ap
vogtais kasnakt, tai vienok męs 
atydžiai užrakiname duris ir įde
dame savo brangumynus sau- 
gion vieton. Taipgi męs nesiti
kime atsilankymo ligos šiądien 
arba rytoj. Klausimas yra, ar 
męs užtektinai rūpinamės but at
sargiais, kad užkirsti kelią ligai, 
ar ne. Viena iš pirmiausių apsi
saugojimų yra laikymas regu- 
liariškame veiklume musų gru- 
muliavimo organų. Kaip tik pa
sirodo nereguliariškumas veiklu
me vidurinę, mes nustojame ape
tito, turime indispoziciją po val
gio, nusilpnėjimą, konstipaciją, 
blogą kvapą, eruktacijas, vėmi
mą, širdies gėlimą, blogą komp
leksiją, nerviškumą ir galvos 
skaudėjimą. Geriausį palengvi
nimą suteikia Trinerio Ameriko
niškas Kartaus Vyno Elixiras. 
A pliekose. Jos. Triner, 1333— 
1339 So. Ashland avė., Chicago, 
Ill. Nuo muskuliariško reumatiz
mo, lumbago pamėginkit Trinerio 
Linimenta. v

f Clark ir Randolph St., Chicago, Iii. f

Pabaigoje Lapkričio men. išeis iš po spaudos

■L Amerikos Lietuviu

Kalendorius
1913 metams, sutaisytas J. ILGAUDO

Iš turinio kalendoriaus reikia paminėti keletą 
/ svarbesnių straipsnių: Kodėl viskas brangsta, Kaip ir 

ką mokintis, Dailė ir proletarijatas, Chronika revoliu
cijos judėjimo Rossijoje, Vilnys, Gyvenimo Tikslas, 
Ar bus blogi metai 1913, ir daugybe įvairiausių statįs- 
tikų ir šiaip gyvenime reikalingų žinių ir informacijų. 
— Šitas kalendorius yra labai naudingas ir būtinai rei
kalingas kiekvieno lietuvio namuose. Puikiai iliustruo
tas. Prisiųsk mums 26c pinigais ar stempomis, o męs 
prisiusime šitą KALENDORIŲ tamstai į namus kartu 
su 36 puslapių KIŠENINIU KALENDORIUMI 1912, 
1913 ir 1914 metams dovanai.
AGENTAMS puse kainos. Kas ims už $10.00 ant karto, 
tam prisiuntimo lėšas męs apmokame. Pinigai siunčia
mi iš kalno.

J. ILGAUDAS
k 1841 So. Halsted St., Dept. S. CHICAGO, ILL.

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

Stanley Slavinskas 
1810 Johnson st. Chicago, Ill.

Pajieškau savo brolio Jono Uzarai- 
čio, Suvalkų gub., Vilkaviškio pav., 
Alvito parapijos, Kumiečių kaimo. 
16 metų kaip Amerikoj. Pirma gy
veno Brooklyn, N. Y., dabar neži
nau kur. Jis pats ar kas kitas mel
džiu atsišaukti šiuom adresu:

Jokūbas Uzaraitis,
46 So. 22nd st., Pittsburgh, Pa.

Pajieškau tikro brolio Antano Sau- 
norio, 3 metai ir puse gyveno Chica
go. Ill.; dabar nežinau kur. Meldžiu 
jo paties ar ko kito atsišaukti, busiu 
už tai dėkingas:

Juozapas Saunoras,
65 Sellinger st., Rochester, N. Y.

Pajieškau savo pačios Uršulės 
Gregždžiutės-Vaičiunienes, kuri pasi
traukė nuo manęs Liepos mėnesyj 
su dviem vaikučiais: Viktoru 7 metų 
ir Onytė 4 metų. Gali sugrįžti pas 
mane, arba ji pati ar kas kitas man 
apie ją pranešti. Dirbu mainose: 
uždirbu po $5—7 į dieną, todėl vi
siems gali but geras gyvenimas.

Viktoras Vaičiūnas, 
120 East 9th st., Des Moines, la.

JE5, KAP SAKIAU, JIS MAN KIRTO PER 
Snukj. nenorėjau su durnium fai- 
TUOTIS, TAI PADAVIAU PO SUDU. KAP 
MI5L1NI? AR JJ UŽ TAI PAKARS, ARNE?

ŠIUR ! DAC

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

Parsiduoda grosernė ir bučernė lie
tuvių apgyventoj apigardėj; puikus 
Uždėjimas. Parduosiu pigiai kas at
sišauks greitu laiku, nes noriu išva
žiuoti Lietuvon. 821 r— 34th 6t.

Parsiduoda pigiai pelikių " kam
barių rakandai. Atsišaukite greitu 
laiku, nes savininkas turi išvažiuot 
Lietuvon. M. Povilaitis, 663 W 18th 
st., 2-os lubos iš kiemo.

Parsiduoda galiūnas už prieinamą 
kainą, lietuvių apgyventoj vietoj tarp 
didžiausių dirbtuvių ir ant geriausios 
gatvės. Laisnis tik $500 ant metų. 
Savininkas turi apleisti miestą ir to
dėl parduoda pigiai, kas greitu laiku 
atsišauks. Gera proga lietuviui. At
sišaukit adresu: F. R. 607 —■ 6th st., 
Racine, Wis.

APGARSINIMAI.
PUIKI VIETA ANT

RANDOS.
Naujas namas ir 5 akrai žemės 

pigiai ant randos ar pardavimo. 
Chicagos priemiestyj, ant 109-tos 
gatvės ir Kedzie avė., prie mie
stelio Greenwood Park, netoli 
Šv. Kazimiero lietuviškų kapinių. 
T:š čia galima važiuoti Chicagon 
sčrytkariais už 5 cėntus, arba ge
ležinkeliu, kurio stotis tik du blo
ku atstu. Sveikas oras, graži 
vieta ir ant 5 akrų žemės, galima 
laikyti karvę, vištas ar kiaules ir 
išrinkti iš to daugiau, negu randa 
kaštuoja, arba galima užsodyti 
žemę bulvėmis, daržovėmsi, ar ki
tais javais ir išrinkti savo randos 
pinigus. Dabar laikas žemę dirb
ti, taigi pasiskubinkte. Atsišau
kite į

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

Didžiausia 
LIETUVIŠKA APTIEKA 

J. Krzywinskio
3149 S. Morgan st. CHICAGO.

ATMINKITE! Galvos skaudėjimas, 
nerviškumas, akftj skaudėjimas, ap
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 
ų* tikrai pritaikome akinius. Aki
niai po 50c, $1.00, $2.00 ir bran
gesni. Auksiniai akiniai parsiduoda 
įvairiomis kainomis.
Priimame visokius akinių pataisymus.

RUPTURŲ DIRŽAI.
Turime didelį pasirinkimą ruptu- 

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

Visokius patarimus duodame dykai. 
Pasiliekame visų lietuvių atsimini
mui.

NA UJA S SALIUNAS
Pranešu savo draugams, kad per

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

Peter Adomaitis.

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.

.1U RGI LUMOČIUM
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Naujiena Kuri Nudžiugins ir 
Palinksmins Daugel Sergancziu, 
Silpnu ir Nualintu Vyru
vlškas, nupuolęs sveikatoje? Ar peržengei tiesas sveikatos 
arba gamtos? Ar manai apsivesti? Ar esi tinkančiam padė
jimo užimti užduotis ženybinio gyvenimo? Jeigu yramažiau- 
se abejone jog randasi užsivilkusi chroniška liga dugnyje 
tavo klapatų, tai atsiSauk ant žeminus paduoto adreso, o ap. 
turėsi patarimę ir iStirinčjiinę dykai! Mes ištirinėsime tavg 
visai dykai, ir jeigu išgydymas bus galimas, tai mes išgydy- 
slme už kožemiausię kainę. Ne užsidedi ant savęs jokią pa
reigą atsiSaukdamas pas mus dėl bemokestinio pasiteiravi
mo. Męs perstatysime padčjimę viso dalyko tikroje šviesoje, 
o tada galėsi gydytis jeigu norėsi.

Kai Dobilo Nereiks Mokėti Pakol Nebusi Užganėdintas Savo LocnoJ 
Mintyj kad Mes ^same Teisingi, Pilnai Atsakanti Ir Užsitlkiml.
nesveikumu inkstą, pūslės ar Slapumo ravelią, jeigu jauti nesmagumę ir skausmę, jeigu raudasi 
koks padėjimas dėl kurio nesinori kreiptis prie Šeimyniško gydytojaus, kaipo tai: silpnumas, ner
viška negale, silpna arba sumažinta atmintis, nemiegojimas, gėdingumas, nubėgimai, nuvA.rvėjiinai, 
Silpninanti sapnai ir išnaudota gyvybė; jeigu turi gumuotas ir susisukuses gyslas, jeigu kenti nuo 
Užsikrečiamą ligą kokios nebūt ruSies kurios tamistai daro nesmaguinę; jeigu turi nore vienę iŠ 
skaitlingą ligą kuriom vyrai gali but apimti; jeigu kenti nuo pertankią daslleidimą; jeigu turi vo
tis, skaudulius burnoje ir ant liežiuvio; jeigu plaukai tavo slenka; jeigu turi slaptingą Ilgę; jeigu 
turi užnuodiutę krauję arba nors viena iŠ ligąkurią auka tampa vyrai—TAI MES GALIME TAVE 
IŠGYDYTI IR TA PADARYSIME. Ateik pasikalbėti su mum! didžiausiame privatlSkume ir ee- f 
krėtė, o męs padėsime atsikratyti nuo visą kliučią kotrumpiausiam laike. Mes turime labai dideU 
patirimę gydyme tokios rūšies ligą ir užtikriname išgydymę. Mes netiktai palengviname, bet išgy
domo tikrai ir ant visados. Ateik ir pasižiūrėk ant skaitliaus lietuvių kuriuos mes išgydėme. Mes 
ISgydysime teip tikrai kaip atsišauksi pas mus. Silpni vyrai, kurie nustojote viltį pasveikimo besi- 
gydydami kur kitur, ateikit pas mus, mes atkreipsime ant jus musą specijallškę atydę teip jog at* 
gausite savo vyriškumą ir busite vadovais terp savo sandraugą.
PATARIMAS IR IŠTIRINEMMAS VISAI DYKAI. GYDUOLES DYKAI IKI IŠGYDYMUI

CHICAGO MEDICAL CLINIC
256 SO* STATE ST., arti Harrison gatves CHICAGO, ILL
Mf ISuBu ofiao valandos yra nuo 10 valandos ryto iki 4 po piet ir nuo 6 iki 7 vakare. Jeigu negali * 
ą atftU&ukti terp tų valandą, tai gali atsišaukti terp 10 ir 11 Nedclioia. Atsifiauk arabiškai* 

Mes kalbamo Ai*tuvlšlcaL

Dr. g. m. Giaserjjnsiinh j, Hertinanowicz
šiuomi aproiškiu pagodotat visuo- 

menial, jog esu seniausias gydytojas 
ant Bridgeporto praktikuojant per 21 
metus, perkėliau savo ofisą ir gyveni
mą į savo locną namą po numeriu

3914 S. Morgan St.
Kerte 0 >ros gatvės. 

Telefonas Yards 687.
Mano ofisas apn pintas naujausiais 

budais gydymo. Visus ligonius 
stengsiuosi užganėdinti kaip Ir lig šiol. 
Pasitikėdamas, jog gerbiama publika 
ir toliaus mane rems, esiu namia 
ant kiekvieno pareikalavimo dieną ir 
naktį. Esiu specialistas ligose vai
kų, moterų ir vyrų ir užsendintose 
ligose. Darau visokią operaciją. 
Liekuosi eu pagarba

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

Kerte 32-ros gatves.

LlBtuvus Notaras.
IIIIOBMiMBWBMBBKESHBRSMBRKEWBWMW

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

Kreiptis adresu:

J. J. Hertinanowicz,
A. Olszewski Bank

3252 S. Halsted St., Chicago
OFISO VALANDOS:

Nuo 8 ryto iki 6 vakaro kasdien. 8u- 
batoms nuo 8 ryto iki 6 vakaro. NedS' 
ioms nuo 1 iki 3 po pietų.

Dr. J. KŪLIS •yAyMM far OhlrorgM

PINUKMIMO VALANDOS!

▼

Dr.O.C.HEINEl
DBNTJSTAS 

pFĮSiS-Kampas 31 Ir So. Halsted I
(0jn»Dtaas Virs aptlekos.) X CHICAGO tUL H

HOUJ LONG YOU ARE IN YHI5 COUNTRY?

KAP ILGAS TU ESI IN SlTZJ [
KONTRą ?

PĖDŲ, TRIJl/j \
INČIŲ IR
PUSĖS z-

HY SEIS-TRY 
FYT£>, TRY 
INČES AN AF

THR6E PZAYS FOR 
fNSULTINGTHE. p 
—1 court! r—

TffiTrrr



KI EXUJKSU

Kalėdom Brezentai

svei

SVIETIŠKOS KNYGOS

Didžiausias Pasirinkimas.

2.00

1.00

2.00

1.00

l8o6

MALDAKNYGE-BREVIORĖLIS

1903

1904

Severas Pastiles
nuo Peršalimo ir Gripo

25 centai

Lietuviškas Graborius

Baisus Niliaus 
Krokodiliai.

Aptiekininkai, pardavinėjanti Severos Vaistus, suteikia žmonėms 
Kalendorių 1913 metams. Pasiimk vieną egzempliorių. Gausi dykai.

Specialistas kuris 
išgydo ko kiti ne-

Numulšinimui inkyraus kosulio, 
palengvinimui gerkles slogose ar krupę 
nuraminimui suskaudintų plaučių, ir 
išvengimui rūstesnių ligų imk

1.25
1.00

1.25

1.00

1.00

1.25

KF Turėk Savo Namuose 
|FGeriausią Degtinę^ (arielką) jei 
^nori būti sveikas ir turėti kuom 
r pavaišinti savo mylimą svečią. 
Daktarai rekomenduoja už geriau
sią degtinę

Jei gavaj šaltį ar grypą, —
Jci slogos ar irmčde pradeda tave kankinti 
visų pirmiausiai turi imti

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

LIETUVOS” AGENTAI

Ateik pas 
mane, o aš 
išgydysiu 
jus ant visa
dos. Aš gva-. 
rantuoj u 
kiekvienam 
u ž g a n č di- 
nima, kuris 
atsilankys į 
mano ofisę. 
Aš išgydysiu 
jus už pigiau 
ir geriau, ne 
gu daktarai 
mieste, ku
rie turi mo- 
ir turi dide

lius šluos mus agentus galima 
Besakyti “Lietuvą” metams ar 
pusėj metų ir užsimokėti.

Pasakos Yvairios Dalis I. ..
Pasakos Yvairios Dalis II.
Pasakos Yvairios Dalis III
Pasakos Yvairios Dalis IV

Severos vaisius pardavinėja aptiekininkai ir 
veiteiviai, besiverčią vaistais. Neimk kitokių 
vietoj jų. Gydytojo patarimą per laišką duo
dame nemokamai. Rašyk pas:

Jei tavo organizmas nusilpnėjęs del 
NUSIŠALDYMO, del ■ GRYPO 
ar kokios kitos LIGOS, elgkis taip, 
kaip elgiasi tūkstančiai išmintingų 
žmonių, imk

Žindanti žvėrys:
4. Poranagiai žvėrys,
5. Didžiuv.iai ir
6. Plėvekojai žvėrys. į

Paukščiai: .-64 m*.
4. Bėgiojanti paukščiai,
5. Plaukiojanti paukščiai
6. Paukščių ypatybes.

Šliaužikai:
3. Gyvatės ir
4. Želves. s

Jžsllmu laidojimu numirusių ir už
laikau automobilių, parsamdau ant 
veseillų, krikštynų ir pagrabų už pi
gesnę prekę, kaip vis! kiti. • Pribu- 
nu t visaa miesto dalis laba! greitai, 
— dieną U nakt|.

.1. A. PETROŠIUS
82X8 So. H al s lud at., Chicago, Ilk 

Telephone Drover ttM,

Gyvenimo Mokyki
Lietuviškos
Lietuviškos
Lietuviškos
Lietuviškos

eina
Nuo $30.oo iki $7.oo

tįHICAflO

Severos Bai sa m ą 
Plaučiams

(Severa’s Balsam for Lungs) 25 ir 50 centų
Šitie du vaistai padaro puikų sudėjimą gydymui ligų, atsitinkan 

čių daugiausiai šiuoju meto laiku.

•
 įtoncerlinkų ar kitokių 
muzikališky instrumentų.

Pakol kur pirksit, pirma 
parašykit^ man, aš prisių
siu Jums savo Katalogą, iŠ 
kurio matysite jog prie ma
nąs galima gauti visokias 
puikiausias Vokiškas bet 
Itališkas Armonikas ui že
mesnę kaina negu kur kitur.

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

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

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

1548 Žinynas .................................................................

DR. KOLER, L1ETUVISGYDIT0JAS
j Yra tai vienatinis gydytojas Pittsburge, diplomuotas

\ Varšavoje, kuris turi suvirtum 15 metų patyrimo, gydy- 
zjj me visokių ligų. Išgydo visokias ligas, nepaisant IŠ 

• >x?S jokios priežasties paeina, kaipo lai: Naktinius Nuplau- 
X kimus Sėklos, Syfilis, Tryper, Vyriškos Pajiegos, taipgi 

gydo sauvališkas ligas. Jo specijallškumas yra gydy- 
’ mas užsisenėjusių ligų, Nervų, Reumatizmo, Plaučių 

Uždegimo, Nupuolusios Silpnybės ir Kraujo ^bėgimo, 
UžsisenSjuslas ligas, kad ir paeinančias nuo tėvų.

PITTSBURG PA, 
NEDELIOJ NUO 10 iki 3

Žvėrys ir Žmogus.
Pagal Schmehl, sutaisė Šernas.

Su daugeliu paveikslų, iš kurių vienas čia paduotas.

Ant musų žemės paviršio randasi tūkstančiai visokių gy
vų sutvėrimų su įvairiausiomis ypatybėmis. Susipažinimas 
su tūlais žvėrių ir kitokių gyvūnų pobūdžiais ir aplinkybėmis, 
kokiose kurie veisiasi ir" gyvena, yra labai žingeidus ir nau
dingas žinoti.

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 išegy.aminavoji- 
mas dykai, ar gydysiesi ar ne’ Aš 
pritaikysiu mano mažaužmokesnį, 
pagal jūsų išgalėjimą. Netrukdy
ki bet atsilankyk šiądien.

Aš kalba letuviškaL

Western Medical Institute 
1Š27 Blue Island Ąve., 2 lub. vir
šuj Rankos, prie 18tos gatvės, 
Chicago, Ill.

DR. RENFER, Specialistas.
Valandos: 8 ryto iki 8:30 vakarė 
Nedaliomis: 8 ryto iki 12 dienos

Kaipo Skanų, Tvirtų ir sveikų gėrynių a M 
Geriausiai pastiprinanti, priimna, skani 
ir sveikiausia stalava degtine.

Gaunama visuose goresniuose Saikingose 
STRAUS BROS. GO. “g DEP’T L. CHICAGO, ILL. 
i? IG W. Madison St* T. P0DLA8KIS Ir A. CHAPOSKt, tWuv al ageriJ

X 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, 
£ bando trečią, bet šitas perbrangu, bando, ką nors iš parędų, 
£ bet mierą gali netikti ir 1.1. Brezentų pirkėjas turi nemažai 
£ klapato panešti, kad pririnkti tinkamus prezentus užgane- 
£ diyimui savo draugo ar draugės.
£ Geriausi prezentai kurie tinka visiem, seniem ir jauniem, 
į 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:

Jis.-tuojaus suteikia norą valgyti ir senąjį vieką. 
Yra taip pat duodamas nuo nevirškinimo, riaugsėji- 
mo, dispepsijos, vidurių užkietėjimo ir geltligės. 
Būtinai pamėgink vieną bonkelę. ; Kaina $1.00

Išgydysiu 
Jus in 5 d. 
NUO PASLAPTINGU LIGŲ

Severos
Skilvio Biterį

(Severa’s Stomach Bitters)

Kaina.
Juodos Francuziškos skurdės kieti lygus apda

rai, auksuoti kraštai ir parakai ............. $0.70
Juodos francuziškos lygios skurdės minkšti apda

rai, auksuoti kraštai ir parašai ....... t r..... $0.70
Baltos celuloidos gražus apdarai, puikiai išauksuoti 

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

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. "

*

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

Adresuok šiteip:

Šių knygtj 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 knyąų 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 vertes, 
paminėdamas knygos numerį, o męs prisiusime knygą savo 
kaštais.

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

Siųsk adresu:
A. OLSZEWSKI, 

3252 S. Halsted St. Chicago, Ill.

BALTIMORE, M D.
L. GA"w!18, 1834 N. Castle st
Vlnchs ateivis, €03 So. Paca at

BROOKLYN, N. Y.
J. Ajnbrozėjus, • 120 Grand at
Vincas Daunora, .229 Bodford Ave.
i . CAMBRIDGE. MASS.
Bot BatkėvŪiua, 8770ambridge at

f A. OLSZEWSKI BANK š
I 3252 S. Halsted St., CHICAGO, ILL. j 
fir S 
^^^^^♦^^•♦••^^♦^♦♦^♦♦♦♦^•^♦♦^•^♦♦♦♦♦4m:**:‘*:**.w***:***m***:***<*.<*:***^:*>*,*.**.*4>*:**.**:**»*****:’

MALDAKNYGĖS. MAŽAS AUKSO ALTORIUS.
No. Kaina.

1803 Moroko skurdės minkštais apdarais, apvalcis kam
pais, auksintais kraštais ir parašais............. $1.00

1804 Francuziškos Joudos slidžios, skurdės, minkštais
apdarais, apvalcis kampais, auksintais kraštais 
ir parašais ....... ,................................................

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

Baltos celuloidos auksuotais ornamentais apdarai, 
auksuoti kraštai ir parašai ....................

1807 Baltos geriausios celuloidos apdarais, su puikiai 
auksuotu kieliku, auksuoti kraštai ir parašai

J; Šioje knygoje telpa labai
£ šymas apie veisles, ir ypatybes visokių gyvų sutvėrimų
£ apie žmogaus sudėjimą. ’ '
;į Aprašymas: klias^i ir atmainų, pavyzdžiui: , -rs
£ I KLIASOS
X 1. Beždžionės,
£ 2. Draskanti žvėrys,
£ 3. Graužianti žvėrys,
J; II KLIASOS.
X 1. Draskanti paukščiai,
X 2. Laipiojanti paukščiai,
£ 3. Giedanti paukščiai,
X ' III KLIASOS
d* 1. Driežai,

2. Krokodiliai,
❖ IV KLIASOS. Amfibijos arba kauliniai sutvėrimai. 4- 
įjį V KLIASOS. Žuvys:

1. Kaulinės žuvys, 2. Kremylivės žuvys ir j-
*|* 3. Rėkinai - X
£ ir daug kitų. Paskui aprašytas žmogaus sudėjimas:, kaulų, į 
*1* raumenų, dirksnių-nervų, smegenų, kraujo tekėjimas^ ir or- j;

ganai. Ant galo apie besivaisinimą visokių gyvūnų, kokiose X 
£ aplinkybėse ir kaip apsivaisina įvairus • gyvūnai.
►į* Yra tai labai svarbi moksliška knyga, kurią privalo per- į 

skaityti kiekvienas, kuris nori civilizuoto žmogaus vardą tu- £ 
►f reti. Su daugeliu paveikslėlių, knygos miera: 5%xy%, turi £ 
į 313 puslapių. 4 ). X
►|* Knygos No. 597; kaina popieros viršais... .$1.00 .. A
T Ta pat, gražiais audimo apdarais.............$1^25 !*♦

Apsisteliuok ją tuojaus, nes esant dar ilgiems vakarams,
f turėsi laiko perskaityti.
X Siųskit pinigus Money Orderiu neregistruotame laiške, ❖ 
į o jei siųsit pinigais, tai laišką su pinigais užregistruokit ir ❖ 
f adresuokit šitaip: . 1 X
| . A. OLSZEWSKI, I
I 3252 S. Halsted St, Chicago, Ill. J

PREZENTAI

A. N. MASIULIS, Mgr.

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

W W Visos drapanos gražiai išprosytos, sukabin- |w O 
tos naujose stiklinėse šėpose, saugiose nuo 

dulkių ir susigulėjimo.

Ateikite pamatyti dabar musų Štorą, 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) 
Laikrodelią, žiedų ir tt. Didelę Knygų Krautuvę, Lietuviškų 
Grafafonams Rekordų ir tt.

473 Apie Žemę ir kitus svietus.............................
566 Senų gadynių išnykę gyvi sutvėrimai ...
597 Žvėrys ir- Žmogus ........................................
630 Ethnologija arba mokslas apie Žemės Tautas
641 Geografija arba žemės aprašimas ...............
643 Gadynės Šlėktos ............................................
655 Istorija Abelna ............................................
657 Istorija Suvienytų Valstijų Amerikos .......
663 Iš mano atsiminimų ....................................
722 Trumpa Senobės Istorija .............................

Lisveskio gs
U Dienine ir Vakarine Mokykla, gg 

:..1, .. ........į.,,,.. Mokinama:.. .... :: 11„1 -'šš
® 1. Pradinis (Prirengiamasai) Kursas, 
O 2. Prekybos Kursas pagal Anie r. plianą, . g 
EJ 3. Prekybos Kursas pagal Rusijos plianą S 

(de 1 manančių grįžt i Lietuvon);H n.'iii;r.'i!tt!!Ww.ami,',', iffl!iiiKalbos.^.M!uwuiiuirayxaeĮtf n U Lietuviška, Angliška, Vokiška ir Rusiška yg 
H (pagal norą ir Lenkiška). H

Del smu'kesnių žinių kreiptis ypatiškai M
g| arba per la&ką siuom antrašu: H
g (L J, LEVESKISs II 3106 įSo,

.. .... -- __ ______
<^***^2^^**^^^^^*****^*^****^****^************^^***^^^*.*^*t^^^t**.**.**2 ,^*$*>«4^*^*>5><{*^w^*<iM8M’.4*$M>*4***4* 

Ž y 7tii ’ '’r01 £

| KNYGŲ RODYKLE. ' | 
t ; Visos knygos yra surašytos katalioge. Žmogus, skai- I 
£ tydamas kataliogą, randa knygų vardus, bet iš 'iyar^ Ps *C 
£ nežino apie ką ta knyga traktuoją ir ką iš jos jis įgali\lasi- 
£ žinoti, nes katalioge knygų įtura buvo paminėta libai tttum- 
£ pai arba visai nepaminėta. Tankiai atsitinka, kaH žmčgus $ 
£ perka knygą, tikėdamas rasti joje pamokinimus apie 
£ katą, o perskaitęs randa pamokinimus apie politiką paperka 
£ knygą apie žemdirbystę, o perskaitęs randa api<^Jąįjbno- 
X miją ir t. t.
£ Todėl męs sumanėme šioje rodyklėje aprašyti įkas san- 
a vaite po vieną knygą, nurodant jos įturą, apie ką ji traktuoja 
a ir ką skaitytojas iš jos gali dasižinoti, taip kad perkantis 
a knygą žinotų, ką perka. 

Čia yra knyga vardu:

iose dienose musų Storas tapo pripildintas naujo 
mi Drapanomi, naujausios mados

SIUTŲ IR OVERKOTŲ’

@ Overkotu Kainos jr
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50,000MERGINOM

KALEOOM PREZENTAU KALĖDŲ PREZENTA] <NYGU
MSI

SETAS NO. 1

No. 1128

Adresas Stekas ienas
No. 3761

Išgydo, kad būtum sveikas

u n-

ČIA YRA GERIAUSIAS SETAS KĄ UŽ PINIGUS GALI PIRKTI

SETAS NO. 2

No. 7981465 No. 2830

5208 W, Harrison Street

Tel. Austin 737

Valandos

tiktai iki 9:00 kiekviena ryta c* <*

613 Ashland Block

CHICAGO

Grand

Lenciūgėlis No. 71
KAINA $16.00

Špilka No. 5142 
KAINA $2.25

Kolionikai No. 4523
KAINA $4.50

Špilka No. 5165 
KAINA $1.00

No. 1128. 
ciugeliu 
literom.

No. 3761.
(Brooch)
20 metų.

Kolionikai
No. 4589

KAINA $2.00

NO. 1117. 
ciugėliu 
literom.

No. 2830
delis, gvarantuotas ant 20 meti.

Laikrodėlis No. 2779 

KAINA $18.00

, MASS.
15 Millbury at.

121 Green st.

Laikrodėlis No. 2780
KAINA $50.00

Lenciūgėlis No. 211
KAINA $6.00

LIUOSO INŽENGIMO MUZFjJS 
Mok sli szk u Žingeidumu. Žinojimrs-Galybe

Jonas BiČkunas,
E. Fromes,

Jaukauskaa, 
Juozupavlčlus 

M ilevakl, 
FlochockL

ir jame ant visada

Skaityk naujausio mokslo knygą 
apie sveikatą ir ką reikia 

daryti apsirgus.

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

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

Žingeidumai Patologijos 
Žingeidujuųd Osteologijos 
Žingeidumai kGromuliavi- 

0*0 Organu

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

Step, Side Step
Mokykla Amerikoj.
Miss. Antanina Kietnier 
na Walets, Prof. Julius 
So. Halsted st., Chicago,

Phone Canal 3762.

VYRAM TIKTAI 
INEJIMAS DYKAI 

kas gali but matyta 

GALERIJOJ 
MOKSLO 

526 SO. STATE ST. 
CHICAGO, ILL. 

near Harrison St

P. Mikolainis
Box 62 New York City

TEMYKIT VISI LIETUVIŠ
KI SALIUNČIKAI IR BIZ

NIERIAI!
Chicago Baltos Rožės (Chicago White 
Rose Bottling Works) tikrai lietuviškg 
pabstą.—saldę, džindžerail ir kitus 
visokius minerališkus gėrymus Išdir* 
bineja. Išdirbėjus yra vienas i£ se
niausiu Chicagos lietuviu biznierių 
Jonas žilvitis. Meldžiu visų lietuvių 
biznierių atkreipti j tai atydą. ir pa?* 
remti savo tautieti. Riękalaujant vi
sokiuose atsitikimuose viršmlnėtų 
mlnerališkų gėrynių atsišaukit visa
dos pas mane. Busiu Jums už tai 
dėkingas. Su godone,

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

Phone Yards 2K12.

2118 St. Clair ave 
CONN.

51 Charter Oak ave.

Pražudytas Vyriškumas 
Ligos Kepenų ir Inkstų 
Nerviška negale, Silpnu 
mas, Pražudyta pajiega 
Nuovargį,Kraujo užnuodiji 
mq, Slapumo bėgimu.

h "v s o

Jeigu ant sykio abudu pirksi, tai gausi abu pas
Męs „visus šiuos tavorus gvarantuojame 

name.
Męs šiame biznyje esame jau 5 metai 

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

Atmink, kad gerus ir tikrus tavorus nupirksi tiktai gerame 
store, 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
žinosi, kur jos dingo.

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

RUSI JOS—AM ERIKOS LINIJA.
Puikiausi, Didžiausi ir Greičiausi Laivai, 

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

Taipgi 
Buck
Jig, Clog, Spanish Waltz, Waltz, Two 

Pirma Lietuviška 
Mokytojas:
Miss. Joan- 
Silsko, 1836

ir visos odos ligos, kaip spuo
gus, piktąją p * 
votes, Pątmus 
kinančius jNuI 
nėjusias Ljgas

Motery
VidurhbLlios, Skausmai Strė
nose, Baltosios Irimimas tr 
kltesjigos išgydomos visikai, 
Zambs, įsisfritjbsios h nerviš
kos ligos moterų išgydomos
Ištyrimas DOVANAI.

733 W. 14th PI.
1607 N. Ashland ave

3418 Auburn av.

VARICOCELĘ, HYDROCĖL^ (Be Mllįo ar^kbii^Jfh>)
Aš noriu išgydyti kiekvieną vyrą kenčiantį nuo .Varicoceles, StrJ^turdš, ŪŽkretiamų 

Kraujo Nuodų, Nerviškos Negales, Hydrocele^ ar ypatingų vyrų ligų/" ,
Tas laisvas pasiuliūimas yra atviras visiems, kurie praleido dideles Stirnas pinigų 

ant daktarų ii- gyduolių be jokios naudos ir mano noru yra parodyti žmo&Khę. kurie buyo 
gydomi per tuziną ar daugiau daktarų be jokios pasekmes, kad aš vartoju viųpinteų bil
du. kuriuomi tikra i ir ant visada išgydau. t

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

ta, (Nemokėk už nei&gydymą—Neišgydo, nemokėk)

ir kitus išmietimus, v negromulavimaį ; 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles lig^a" 
tiztna, gonorrhoea arba triperi, naujai Įgautas lygas, 
strietura ir vysas vyru lygas, gal būti IŠvidonias sava 
natnuse privatiškai, slapta ir laibai pygial.

Ta, dykai igauta knyga, pasakla Jums kodėl jus 
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditl. Knyga ta yra 
krautuvė žinios, katrus ture žinoti kožnas vddęa arba 
nevedea vyras. Ta knyga yra pafaŠita pat Dafctara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinėjama tu, apecijalisku 
lygu. Temykit, jog ta knyga yra siusią yysat dykai, 
nžtnokam už pačto, ing užpečetita ko n verta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, irTųd^eta ant 
žemiaus paduotu kuponu, katrų siusk tuntui ^ende’7”''

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS
DR. JOS. . 1STER & CO., L 902 22 Fifth Avernje, Cbicam

Godotinas Tamista: ragai Tamistoe prlžadjtt'jsua, a? nerteujaa 
jog Tamista pr.įiustumei man vysai dykai v£na jul^k^yrfe'del vyru.

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

mokinu visokius šokius
& Wing, Buck Skirt, Irish

634 W. 18th
3357 So. Morgan

SZ1TOJ 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” labaidaugap- 
raSo apie vyrų i r moterų lytlškį gyvenimu ir 
aiškiai, atvirai teip išdestineja, jog kitose 
knygose apie tokias paslaptybes negalite at
rasti Šita knyga kiekvienam vyrui ir moto
re! labai reikalinga turėti, kad žinoti kaip ir 
kį daryti, seniems ir jamnioms ir kaip lai
mingai gyventi. Čion viskį negalima apra
šyti, bet tik perskaičius knygį atrasite.

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

Apie MEILES DALYKUS “Daktaras” 
nemažai rašo.

YPATINGAI serganti, nūsilpnėjg, sukliu
rę, pasigading per jaunystės klaidas ir vargi
nami visokiomis kaip paprastomis šviežiomis 
teip užsisenejusioinis ir užsikrėtusiomis ligo
mis, šitoje knygoje atrasite tikrį rodį.
* JEI sergi ant kokios noi;s ligos, tai pir

miau no kaip kreipsies prie kokio nors gydy
tojaus, arba vartosi liekarstas, reikia perskai
tyt knygį “Daktaras”, nes dideles daugybes 
žmonių, kurie tik perskaitė Sitį knygį išsi
gydė.

TODĖL kad ta knyga del labo visuomenes 
išduota, tai kiekvienas jį apturės visai dova
nai, kuris tik atsiųs kelelį štampų už prisiun- 
tirnį.

REIKALAUK dar šiandien, išker
pant Sitį apgarsinimą ir adresuok teip:

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

TEMYKIT, VYRAI IRMO- 
R YSI Kad sergi, jautiesi kokį nors nesvei- 
kumį ir reikalauji gero specialisto pagelbos, 
kad trumpam laike būtumei išgydytu, tai alsi- 
šaukio prie Profesionališko Daktaro, Ph. Al. 
Klinikos, aprašant savo Ilgį lietuviškoj kalboj 
'^Atsilankantiems ašabiškal ofiso valandos 

yra šitos kasdien:
Nuo 10 iš ryto iki 4 p. p. Nedėl. nuo 10 iki 3, 

o Utar. ir Pėtn. vakare nuo 6 iki 8.

MOKYKEA ŠOKIŲ.
Prof. Julius Silsko užtikrina, kad 

išmokys šokti kiekvienų jaunų ar 
senų. Išmokinu valsų 6 rūšių, taip, 
kad gali drąsiai eiti šokti publikoj. 
Taipgi išmokinu ir kitus šokius su 
keletą vakarų. Mokinu kas vakaras. 
Lekcijos yra nuo 7 valandos vakaro 
iki 11 vai. Prof. Julius Silsko pra
neša visiems, kurie nori išmokti šokt, 
ateiti

Lietuvių Advokatas
Priima visas provas visuose teismuose

WEST SIDE OFISAS: 
1515 WEST 12th STREET

Telefoną*: Canal 407 
Valandos priėmimui: 7 Iki 8 v v.

Nedaro skirtumo koks ta- 
P/MhllilSIinai Inistos nesveikumas yra, 

jeigu tamistį kankina de
ginimai, plikinantis šlaplnimas, pūslės nesveiku
mas, erzinimai, tankus noras ištuštinimo,’ mps 
išgydom viršui minėtus padėjimus be vartojimo 
peilio ir be siuntimo į ligonbutį.
O..1inimni Uždegimai, suting ir skausmingi Willi III illdl sunariai, kantrybg atimančios 

užsisenėjg ligos kurios padaro 
gyvenimį 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 ST., arti Madiaon gatves CHICAGO. ILL.

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 4 po piet. Nuo G iki 7 vakarais. Nedėldieniaia 
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.

Ant
Balt
Jan
4nt

KUR GAUTI “LIETUVA” CHICAGO. ILL.
Galima gauti, kiekvienų savaitę‘'Aušros” skaityk., 3149 S. Halstedst. 

Tietuvų” už 6c. vas šluos agentus: “Aušra” % A. Lalis, 1800 W. 46th st.
BALTIMORE, MD. Bagdžiunaa, 2334 S. Oakley av.

J. Zebrauckas. 112 N. Green st Ant. Chesna, 4458 S. Hermitage ave, 
A. Darais, 

BROOKLYN, N. Y. Kaz. Olobig
227 Bedford av«.Jonag Ugaudae, 1613 So. Halstad

65 Hudson aTftJ- M Jankauskas, 4556 S. Paulina 
222 Berry @tFr- A- Jakutis, 
166 Grand bt?- M. Kaltis, 
87 Grand stAnt. Kasperas,

VYRAMS I

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

CLEVELAND. OHIO.
P. Šukys,

HARTFORD
A. Kišklunas

LAWRENCE, MASS.
A. Ramanauskas, 101 Oak st

MONTELLO, MASS.
B. P. Miszkinis, 85 Arthur st

MELROSE PARK, ILL.
Jos. žimončius.

NEW HAVEN, CONN.
K. A. Makarevich, 255 Wallace st.

PATERSON, N. J.
Atkinds Bros., .273 River st 

PHILADELPHIA, PA.
M. A. Ignotas, 1028 So. 2-nd st 

RACINE, WIS.
J. Philipavlčia, 609 Sixth st.

SOUTH BOSTON, MASS.
Paul P. Mikalauskas/ 248 W. 4th St

Garlaiviai
CZAR, KURSK,
8 dienomis j Rot

terdam?.
$31.00 III
45.00 II
60.00 I

IŠPLAUKS IS NEW
Cząr, Gruodžio 14; Russia, Gruodžio 

28; Kursk, Sausio 11.
Del artesnių žinių meldžiame kreipties j 

musų agentus, arba j Vyriausįjj Keleivių 
Agentą:
A. J. Johnson & Co., 22 Brondway, New York

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 krt- 
ininališkas visuose teismuose (sndnoae),

6p. 3112 S. Halsted Si., utį 31-ffios
Tele, hone Yards 2300

Setas No. 1 kaštuoja $20.00 Ir yra gvarantuotas ant 20 metų, o X 
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. į 

Jei nori savo geram draugui « daryti puikų prezentų ant Kalėdų, 
tai nupirk jam setų No. 1, o jis tave atmins per 20 metų, o jei nu- X 
pirksi setą No. 2, tai jis atmins tave per visų amžių. ❖

Parašyk mums kurj setų pasiskyrlai, No. 1 ar No. 2 Ir prislųsk X 
$10.00 su savo adresu, o mes prisiusime tau jį C.O.D. Jeigu visus 
pinigus prisiusi ant sykio, tai mes tavorus prisiusime savo kaštais, T 
tai užčėdysi expresso kaštus. X

Jei pabrinksi tik vienų kurĮ artikulų, tai prislųsk už j| visus X 
pinigus ant sykio ir mes j| prisiusime Tamistai savo kaštais. -f

Siųsdami pinigus adresuokit mums šiteip: *|*

BRIDGEPORT CLOTHING CO. į 
3246-3248 S. HALSTED ST., CHICAGO, ILL |

No. 2780. Dengtas Laikrodėlis, gryno aukso luk- į
štais, 14k (Solid Gold), 15 akmenų Elgino viduriais, X
nešiok nors 100 metų jis bus vis toks pat, nes yra vi- X
sas auksinis ir geriausio darbo. Visur parsiduoda po..$S0.00 C4 f| flfl X

4 Musų kaina tik................... tJPtU.UU J

No. 71. Gryno aukso Lenciūgėlis, nešiok kol sudils, 
jis bus vis toks pat, nes yra visas auksinis.

Visur parsiduoda po...J6.00
Musų kaina tik.... ......

No. 4523* Gryno aukse Kolionikai (Cuff-Buttons), 
nešiok kol sudils, jie vis bus toki pat, nes yra visi 
auksiniai. Visur parsiduoda po.... 4.50

Musų kaina tik...........
No. 5142. Gryno aukso Kaklaraiščiui Špilka, nešiok 
kol sudils, ji bus vis tokia pat, nes visa yra auksinė.

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

Viskas kartu kaštuoja kitur $72.75
O pas mus |ik___ _  _$58.50

Bet jei visą setą pirksi ant sykio, gausi pas mus 
šiuos visus 4 artikulus už $50.oo. Užšedysi 22,75

. ‘ Syki
Bet jei ant sykio juos abu pas mus pirksi, tai gausi , 
abudu tik ................ ;.............................................................

GERATROGA!
Gramatika an gliškoskalbosmo- 
kytisbe mokytojo(apdary ta)$ 1.00 
Vaiku Draugas arba kaip moky

tis skaityti ir rašyti be mokyto- 
jO ...... . « .0^?. ... . . . . • • ■- » » 15c 
Naujas Budas mokytis rašyti be 

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

dų, su paveikslais (apdary ta) .^5c
Viso $1.60

Kas atsiųs iškirpgs šitfj apgarsi
nime iš “Lietuvos” ir $1.00 per 
money orderį tai gaus visas 4 
knygas 60o. pigiau. /

-r- . s \ Central 1443I olefonai: j Auto> 44_094

Dengtais lukštais (Gold Filled) Laikro-
Elgino viduriais.

Visur parsiduoda po....$20.00 fill
Musų Kaina.................... QlU.lIH

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

Musų Kaina............. .
No. 1465. 14K Auksinis (Gold Filled) Bronsoletas, 

gvarantuotas ant 20 metų. Visur parsiduoda po..8.00
Musų Kaina.....;.........

Jei nori savo mylimai merginai suteikti puikų Kalė
dom prezenta, tai nupirk jai viena iš šitų auksinių 
medalikų, arba Bronsoleta, į kuriuos mes įpjausime 
jos vardo pirmąsias litaras, o ji tave visada atmins.
Arba jei nori tikrai puikų ir verta prezenta jai su
teikti,tai nupirk jai šita laikrodėlTir sagute.

Laikrodėlis
Sagutė.......

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

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

Knyga ta prairtais, suprastais Sodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijitna kraują 
arbasypili,nubicgimasieklos, patrotitu stypribe, pučkus 

patrotitu 
rutna-

$15.00
1.00

iio.oo

Mes Išgydom Vyrus
Męs trokfitam. kad visi, kurie yra neužganėdinti su kitais 

gydymais, ateitu pas mus ir pamėgintu musų tlnrį ir iStiki- 
mį gydymį. Mes paaiškinsim tau dėlko kiti gydymai kavgD 
neišgydė ir kaip mgs tave išgydysim.

Kraujo Užnuodyjimas* * * rliį ligonis nenori kreip
tis prie šeimyniško gydytojaus, rudos plėmos, lopai burnoje, 
skauduliu ant liežiuvio, slinkimas plaukų, skausmas kauluo
se, sunariuose, plėmos ant kūno, jauslus tekanti skauduliai. 
MES IŠGYDOM ŠITOKĮ PADfUlMA—MES NELOPOME. 
Unhnwimni Ar kankina tavg nubėgimai paeinanti nuo 1111 Dull I iii UI peržengimo gamtos tiesų, vyriški silpnu*

D mai, nualinimas, silpna atmintis, galvos
skaudėjimai, plėniai priešai akis, nerviškumas, skausmai strS- 
nose? Ar pats esi apimtas nors vienu iš tų ženklų? Ateik paa 
mus, mgs 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- 
3INGI-PASIRODAVIK SU MUMI DABAR, 

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

• Inkstų nesveikumas gali išsivystyti 
lllol į pavojingas komplikacijas, ir jeigu ne- 
atbotas, pagimdys kitas ligas ir komplikaci
jas. Ar manai apsivesti? Ar esi tikrai sveikas! 

Specialists.O jei nori da geriau savo mylimąja ant Kalėkų parė
dyti, tai nupirk jai šita laikrodėlį*ir auksinį lenciū
gėlį. - Laikrodėlis........... .........$15.00

Lenciugulis.................  5.00
Sykiu $20.00

mus tik UŽ $18.00
arba pinigus sugrųži-

SwiIaU8la Lietuvių užeiga pas 

JUOZUI RIDIKfl 
j Užlaiko visokius pirmo 

skyriaus gSržmus ir kve* 
penčius cigarus ir

Gražią Naują Svetainę 
BuBirinkimams, vestuvėms, bifc- 
liftmM ir tt. Širdingas priėmi- 

. mas ir broliška rodą kiekvienam
8253 Illinois 61.. Korto 33rd

BRIDGEPORT CLOTHING GO.
CHICAGO, ILL

Tirinek pradžia ir iszsfoystima ^mogiazkos 
Rasos nuo Lopszio,iki Grabui. PAmuttk Kai- 
rtumua Gamtos, žingeidumus itr Mflžiulsz- 
kumus.

Tirinek Intekme Ilgos ir paleistuvystes, per
statytas gyvo didumo figūrose, feikuose ir 
ligotuose padėjimuose. Davus t^odiuetojas 
atsakinėja visokius klausymus. Didžiausia 
feroga tavo gyvenime.

INŽENGA DYKAI
Atdaryta kasdiena nuo 8 ryto iki vidurnakczlui "I—1"1 11      ĮĮĮI^' ..O  ..... I... .. .

LIUOSA GALERIJA MDKSLg

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

• • Visur parsiduoda po....$18.00 C1R 0(1
Musų Kaina....................

No. 211, Auksinis Lenciūgėlis, gvarantuotas ant
20 metų. Visur parsiduoda po...... 6.00 £ 00

Musų Kaina.................... *>iUU

No. 4589. AuksiniaiKolionikai (Cuff-Buttons), gva-
rantuoti ant 20 metų. Visur parsiduoda po......2.00 j KR

Musų Kaina..................... huU
No.5165* Auksinė Špilka, gvarantuota ant 20 metų.

Visur parsiduoda po..... 1.00 *7R
Musų Kaina..................... 1 ‘

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.

No. 1117
Auksinis (Gold Filled) Medalikas su Len- 

gvarantuotas ant 25 metų, su tavo vardo
Visur parsiduoda po.... $8.25

Musų Kaina..........*
Auksinis (Gold Filled) Medalikas su Len- 
gvarantuotas ant 20 metų, su tavo vardo

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

Auksiniu priešakiu (Gold Filled) Sagutė 
prisisegimui laikrodėlio, gvarantuota ant

Visur parsiduoda po.... 1.50
Musų Kaina...........

Specialistas 
Vyrų ir .Moterų Ligų

Kalbu Lietuviukai.
VISIŠKO IŠGIJIMO Idejcviepas jieško, Aš tamstą išgydysiu visiškai Jeigu tamsta tik 
pavesi gydymą savo ligos mato. Mano preke yra žema ir pritinkanti i^Tię Tiiano. atsa
kančio gydymo, o išlygos yra labai lengvos. Ateik šiądien ir pąsuiųpSu'Ok nji6 kančių.

_ Mes esam baimin-
s gai ir įdomiai su-

’ tverti. Vyrai, tikrai
/v atsilankyk it į Sitį

I stebėtiną liuoso in- 
• J žengimo Muzejų.
f A-. i ’ Šimtai Interesuo-
Į / A' jančių pavydai ų

. r i * žmogauskunosvei- 
X / Ly kam ir sergančiam
įi La Į Iiįį stovyje. Chlrurgiš-

1 TT^ nįl 24‘n kOS °Peracij°S,'M 'W) V žingeidumai, keis- 
h * tumai, milžinišku-

ma*’ ,ieiPld pilnas 
istoriškas sanrin-

i k*8 kuris niekad 
nc buvo parodytas 

.A .________ dykai šiam krašte.
Esi užprašomas tirineti nuostebumus Astronomi
jos, Fiziologijos, Chemijos ir Patholiogijos.

Iszpanlszka Inkvizicija. Valkata Galerija* 
Paveikslai lazkllmlu Ir Pagarsėjusiu Ašmena- 

INLEIDŽIAMI TIKTAI VYRAI
LIUOSO INŽENGIMO MUZEJUS 

MOKSLIŠKU ŽINGEIDUMU 
14 S. Clark Street 

arti Madison Gatves
Atdaras nuo 10 valandos ryto iki 12 vidurnakčkf

ItMMMM


